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 چکیده 
 آموزشیی  فضیاها  جغرافییایی و اقلیمیی موانع تواندد که میشوتلقی می آموزشی نوین شیوۀ یک دور راه از آموزش امروزه

 افتهیاستقرارها  آموزش از راه دور طراحی و در ایران نیز برنامه .را از میان بردارد فراگیران جنسیتی سنی و ها محدودیت

بیا ش از راه دور  آمیوز  هیا اجیرا و برگیزار  دورهموجیود در  ها   ها و ضعفآسیبپژوهش حاضر  شناسایی    از  هدفاست.  

برا  نیل به چنیین هیدفی  از رویدیرد کیفیی و روش پدیدارشناسیی اسیتفاده شید. جامعیه  بود. استان کردستان  تمرکز بر

 گلوله برفییگیر  ان بودند که با استفاده از نمونهمراکز آموزش از راه دور در استان کردست  مربیانپژوهش تمامی مدیران و  

گروه نمونیه در پیژوهش در ( مربینفر  14نفر مدیر و    7نفر از آنان )  21  تعداد  هاداده  اع نظر اشبمبنا     درنظرداشتنو با  

از   نییز  هاداده  لیمنظور تحلبهها توزیع شد.  ی بین آنپاسخباز   هاپرسشنامهها  مربوطه   برا  گردآور  داده.  قرار گرفتند

فنیاور  و ارتبیاطی    ده شد. نتایج تحلیل نشان داد کیه موانیعاستفامبتنی بر کدگذار  باز  روش تحلیل محتوا  استقرایی  

ها بوده و بیرا  از رو  این دورهپیش ها آسیب  نیترمهمآموزشی  موانع ادار  و ساختار  و موانع مالی     ریز موانع برنامه

هیا    زیرسیاختکننیدادهایی که از این مراکیز حماییت مییو همچنین نه  است که مراکز مذکور  ها الزمآنمیان برداشتن  

توجه  ها مربوطه اعمال کنند.ها و استراتژ ایی نیز در برنامههبازنگر فناور  و مالی بهتر  برا  این مراکز فراهم ساخته و  

تواند در راستا  اثربخشی و کارایی آموزش مجاز  و آموزش از راه دور در ایران برا  مراکز به بهبود و اصالح این عوامل می

 مدرسان و فراگیران بسیار مفید و سودمند باشد. آموزشی 
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   مقدمه .1

 هییا انسییان کییار و زنییدگی بییه ارتباطییات و اطالعات فناور  ورود. است ناپذیراجتناب بشر زندگی در روتحولییتغ

 و هییابرنامییه ناپییذیرجییدایی جییز  بییه را مییداوم تغییر به نیاز آن  توجه شایان و پیوسته تدامل و لتحو همچنین 

 و معلمییان آن سییایۀ در و یییادگیر  - ییادده فرایند. است کرده مبدل آموزش حوزۀ در ژهیوبه افراد ها تصمیم

. (26: 1399و غفرانییی   نیفییرخانیید )هبود آموزش حوزۀ تغییرات با رویارویی مقدم خط در همواره نیز آموزاندانش

ا  بییا محیییط شییود کییه تعامییل گسییتردهگرفته می  یک سیستم اجتماعی باز در نظر  عنوانبهامروزه نظام آموزشی  

آوردها  محیطی و تغییرات تدنولییوکیدی در محیییط بیرونییی بییر نظییام بسیار  از ره  که طوربهبیرونی خود دارد.  

تحول عظیمی در امر آموزش ایجاد کرده اسییت و   نیز  ها و توسعه اینترنتانهترش رایگس.  اندگذاشته  ریتأثآموزشی  

اییین در حییالی .  (36:  2018   1)تونییدرور و همدییاران  اسییت  گسترش آموزش از راه دوریدی از نمودها  آشدار آن   

ده منسییوش شیی   یکلبه  در هر پنج سال  نیمی از اطالعات بشر   کهنامند  ت که عصر حاضر را عصر اطالعات میاس

متحییول  شییدتبهو رویدردهییا  آن و در چنییین شییرایطی آمییوزش   شوندها میو اطالعات جدیدتر  جایگزین آن

 .(69: 1398   لوندیجل)  اندشده

 تییوجهی  طور شایان  به  که  است  تغییراتی  جمله  از  کرد   ظهور  اطالعات  عصر  در  که  مفهومی   2ول دیجیتالحت

 شییود مییی مطییرح وکارهاکسبدر  اغلب  که  دیجیتال  تحول.  است  داده  قرار  ریأثتتحت  را  آموزش  حتی  کار   زندگی 

( معتقدند تحول دیجیتییال  2014و همداران )  3وسترمن  .(31:  1399و غفرانی     نیفرخدارد )  متعدد   ها تعریف

 یزنجییان  یشییامسییایت  گذار  است. در وببهبود سریع عملدرد با دستیابی به سرمایه  منظوربه   فناور   ریکارگبه

مده اسییت  تحییول دیجیتییال آگذار دیجیتی در ایران  ذیل این اصطالح  (  پژوهشگر تحول دیجیتال و بنیان1397)

  5اسییت. اینترنییت اشیییا  4آفرینها  تحولتغییر  شگرف در عملدرد یک سازمان یا یک کشور با محوریت فناور 

هییا  شییبدهگر  داده    تحلیل7و افزودهمجاز  واقعیت ها  اجتماعی  ها  موبایل  رسانهلیدیشن  اپ6رایانش ابر 

کییه زمینییه بهبییود  آفییرین هسییتندها  تحییولترین انواع فناور از مهم  10چینو بالک  9مصنوعی  هوش   8یادگیر 

 . اندرا فراهم آورده  11آموزش از راه دور

سییازد تییا بییدون را قادر می  بیتیترکه مربیان    شودها  یادگیر  القا میش از راه دور به آن دسته از فرصتآموز

اگرچییه .  (45:  2012)لوین و سییان     یادگیر  بپردازند  -  یبه امر یادده   حضور فیزیدی در یک مدان خاصنیاز به  

 هییاآناشاره داشت  امییا همگییی   این نوع آموزشتوان به انواع مختلفی از  آموزش از راه دور  می  شناسیگونهکه در  

. (116:  2016المعارف مدیریت و رهبر  آموزشی   )دایرۀ  ر  و یا کامپیوتر  هستندمبتنی بر وسایل صوتی  تصوی

 اییین  اکنییون  هییم  امییا  ؛آموزش از راه دور اگرچه که در ابتدا برا  بیشتر کردن پوشش تحصیلی از آن استفاده شیید

 فرصییت  بلدییه   هسییتند  حضییور   هییا آمییوزش  مدمل  تنهانه  ارتباطات  و  اطالعات  فناور    ریکارگبه  با  هاآموزش
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)الحسییینی   انییدآورده به ارمغان اددهیی -   یادگیر  ها روش  به  بخشیانعطاف  و  محتوا  کردن  روزبه  برا   را  خوبی

شییود کییه در آن فاصییله زمییانی و مدییانی میییان ها  آموزشی اطالق میییواکه آموزش از دور به برنامه.  (11:  1394

  نیفییرخ) دارد و دانشجو در کنترل فرایند یادگیر  مختار اسییت آموز و معلم وجوددانشجو و استاد و یا میان دانش

شییود. مییی  برقییرار. در این نوع آموزش  ارتباط بین دانشجو و استاد از طریق فناور   (2:  1400غالمی و ابراهیمی   

دانییانی ام آوردنفییراهمها  آموزشی در تمام دنیا به دنبال همراه با توسعه سریع فناور  و افزایش جمعیت  سامانه

هستند که از طریق آن بتوانند با هزینه کمتر تعداد بیشییتر  از مییردم را از آمییوزش برخییوردار کننیید. بسیییار  از 

 (.63: 2017   1اند )قماواتها  آموزش از دور پاسخ گفتهآموزشی به این چالش از طریق ایجاد برنامه  مؤسسات

کند: نییوعی یییادگیر  کییه را چنین تعریف می  سرمد در کتاب آموزش بزرگساالن و مداوم  آموزش از دور -

در آن آموزگار و فراگیر از نظییر جغرافیییایی جییدا از یدییدیگر هسییتند  بنییابراین بییرا  ارارییه خییدمات بییه 

و الدترونیدی ماننیید مییواد چییاپی  رایانییه و اینترنییت متدییی هسییتند   یآموزشکمک دانشجویان به وسایل  

 (.84: 1385)سرمد   

 واسییطۀبه  کییه  اسییت  ا شییده  طراحی  یادگیر   دور   از  آموزش  که  دارند  عتقادا(  2012)سپاک    و  بیشوپ -

 .دهدمی رو   مختلف  ها زمان و  هامدان  در  الدترونیک   ارتباطات ژهیوبه  گوناگون  ها فناور 

از  آمییوزش .است شده شناخته معلم حضور  بدون  آموزش  معرفی  برا   مفهوم  دور  رساترین  از راه  آموزش -

 و  و شاگرد  معلم  جدایی  از جمله  هاییویژگی  با  که  است  حضور   در کنار آموزش  ا فزودها  دور امدان  راه

 (.12: 1396فراهانی     فرمهینی) است همراه  معلم به  نسبت  شاگرد توسط  یادگیر   ندیفرابیشتر   کنترل

گویند که در اییین محیییط فراگیییران ( در مورد محیط یادگیر  الدترونیدی می1395سی )و بنی  پور  یشهرک

تواننیید از طریییق پسییت   فراگیییران میییعالوهبهتوانند از مواد آموزشی و منابع متعدد  که وجود دارد بیاموزند. می

هییا  یییادگیر  یییک محیییط یییادگیر   از محیییط عنوانبهخود ارتباط برقرار کنند. اینترنت   الدترونیدی با معلمان

دهد تا مدییان نماید. اینترنت به فراگیر امدان میها  یادگیر  خدمات پستی نهایت استفاده را میکالسی و محیط

هییا  شییته باشیید و در بحیی با معلم و سایر فراگیییران تعامییل دا  حالنیدرعو زمان تحصیل خود را انتخاب کند و  

شمرد که به شییرح هایی برا  محیط یادگیر  الدترونیدی بر میکالسی شرکت کند. او همچنین مزایا و محدودیت

 :استزیر 

 
1 .Ghemawat 

 هاي محیط یادگیري کالسی )سنتی( براي فراگیران(: مزایا و محدودیت 1) جدول

 محدودیت  مزایا

 دشوار  ارتباط مربی خارج از برنامه زمانی کالس  ختصاص دادن زمان کافی به تعامل با مربی ا

 ها  خاص حضور در زمان حمایت و تقویت گروه همساالن 

ها  طرح شده توسط  سود بردن از پرسش

 دیگران

 ها  خاص حضور در مدان

زیاد  از  یک گروه فراگیران جسور  مقدار  عنوانبه ها  گروهی شرکت در بح 

 کنند.توجه معلم را خود جلیب می 

 هایی که محیط الکترونیکی )اینترنتی( براي فراگیران دارد مزایا و محدودیت (:2)  جدول

 محدودیت  مزایا



 

از راه دور را با   آموزش  مؤسسهاساسنامه     ا طی مصوبه  1375الب فرهنگی در سال  انق   یعال شورا   در ایران

در کشور بییا   بارنینخستبرا     1383-84در سال تحصیلی    مؤسسهپرورش به تصویب رساند. این  وپیشنهاد آموزش

فعالیییت   یردولتیی یغهییا  دولتییی و استان کشور به صورت 24اه دور در مرکز آموزش از ر  200انداز   حداث و راها

مرکییز در  400  ها تعمیم یافت. در این سالاستان  ۀبه هم  84-85سال تحصیلی    در  نمود کهآموزشی خود را آغاز  

هییا  و فعالیییت  شییدندتأسیییس     در مناطق محروم برا  افزایش پوشش تحصیلی آن مناطق  ژهیوبه   سراسر کشور

اسییتان کردسییتان در ابتییدا  در اییین میییان     .(1389:  2015   1و همدییاران  ویسدم)  کردندشروع  خود را  زشی  آمو

مرکییز   43بییه    1388شروع کرد تا ایندییه تییا سییال    یردولتیغ  صورتبهمرکز    5فعالیت خود را با       این طرحاجرا

 عییالی  آمییوزش  شییورا   جلسییۀ  ینهفتصییدم  مصییوبۀ  اسییاس    برآموزش از راه دور  مراکز   یطورکلبه  افزایش یافت.

 که  افراد   برا   دانشگاهیپیش  و  متوسطه  تحصیلی   راهنمایی  ها دوره  در  20/12/1382مورخه  وپرورش  آموزش

  وجییود نییدارد  آنان  به  متوسطه  و  راهنمایی  تحصیلی  ها دورهدر    روزانۀ  ها آموزش  ارارۀ  امدان  به دالیل مختلفی 

 .(152: 1398گران   به نقل از اعتضاد  و دی)شد   تأسیس

با مرور  بر مطالعات انجام شده موانع مختلفی در ادبیات مذکور اشاره شده که الزم است بدان توجییه شییود. 

ها و مشدالت تییدریس در آمییوزش مجییاز  در دوره چالشنشان داد که (   1400و همداران )  نیفرخپژوهش    جینتا

 -4تربیییت    مشدالت  -3خالقیت    مشدل  -2  زیرساختی  التمشد  -1از:    اندعبارتگیر  بیمار  کرونا ویروس  همه

 شییبده و سییامانه بییه مربوط مشدالت -6فراگیران و    به  مربوط  مشدالت  -5مربیان و مدرسان     به  مربوط  مشدالت

( نشان دادند که دانشجومعلمان با ابزارها  آموزش از راه دور آشیینایی ندارنیید و 1399و غفرانی )  خنیفرو    مجاز 

( در پژوهشییی 1398دیجیتال دانشجومعلمان در وضعیت مطلوبی قییرار نییدارد. سییتوده و موحیید  )ها   صالحیت

-آموزش از طریق تلفن همراه )رسانه   ریکارگبهمثبتی به درباره    نسبتاًنشان دادند  فراگیران و دانشجویان نگرش  

( دارند. جلیلیییان و ...دترونیدی و  ها  کتاب و محتوا  الگروهیها  اجتماعی  تبادل مطالب آموزشی  ارتباط با هم

( در پژوهشی در میان معلمان مدارس هوشمند شییهر چایپییاره نشییان دادنیید میییزان برخییوردار  1396همداران )

(  در پژوهشی با عنییوان 1395ها  تدریس با استفاده از فاوا در حد متوسطی قرار دارد. حسینی )معلمان از مهارت

ها  آموزشی و درسی آنها در مقطع متوسییطه سییال تحصیییلی راه دور و برنامه  »بررسی اثربخشی مراکز آموزش از

 کل کشور« به این نتایج رسید که امدانات و نیرو  انسانی به کار گرفته شده خیلی مطلوب نبییوده اسییت.  85-84

ز اسییاتید و ( نشان داد که ناآگاهی و یا نداشتن تجربه کافی بسیار  ا1391زاده )از طرف دیگر نتایج تحقیق حسن

هییا رو  اییین دورهمییانع پیییش نیتییرمهمها  آموزش از راه دور هسییتند  معلمانی که درصدد اجرا و برگزار  دوره

هییا از گییروه  %91به این موضوع فدر ندییرده و    حالتابهاستادان    %50است. نتایج پژوهش و  نشان داد که بیش از  

 از راه دور ندارند.    ها  آموزشهیچ برنامه خاصی برا  پیاده کردن دوره

 
1 .Wisdom, T. N., Song, X., & Goldstone, R. L. 

 )تعامل انسانی(  چهرهبهچهرهعدم وجود تماس  ( آزاد  زمان و مدان تحصیل )یادگیر  

 محدود بودن زمان تحصیل )یادگیر (  آموزش شخصی 

 نیاز به سواد کامپیوتر  در معلم و فراگیران  ارتباط مستقیم همه فراگیران با معلم 

 نیاز دسترسی به تجهیزات کامپیوتر  برخوردار  از حمایت گروه همتایان 

 یاز دسترسی به اینترنت ن ها  گروهی شرکت در بح 
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 تعییداد از فراگیران خیلی کم و هم و معلمان همدر پژوهش خود نتیجه گرفتند که  (2020) 1باند و همداران

( 2017هییا  جامتشییو و همدییاران  )یافتییه کنند.می استفاده مشابه غالباً وظایف برا  دیجیتال فناور  از محدود 

هییا  فنییاور  اطالعییاتی و ارتبییاطی دسترسییی ندارنیید؛ افی به سرویسآموزان به قدر کاز دانش  %87نشان داد که  

-از دانییش %35اند و تنهییا اند که با سایر افراد هیچگونه تعاملی نداشتهآموزان اظهار داشتهنزدیک به نیمی از دانش

ند. در پژوهشییی ااند که دسترسی سریع و آسانی به رایانه و دیگر وسایل ارتباطی و فناور  داشتهآموزان بیان کرده

( و بییا 2015)  2دیگر با عنوان »موانع آموزش از راه دور: یک مطالعه تحلیل عاملی« که توسییط میییولنبرب و بییرب

( سییاختار مییدیریتی: عبییارت 1مانع اساسی شناسایی شد که عبارتنیید از    10گیر  از رویدرد کمی انجام شد   بهره

( تغییر سازمانی: که بیانگر مقاومت سییازمان 2ها  مربوطه.  رنامهها و بدهی غلط و ناکارآمد فعالیتاست از سازمان

( کمبییود حمایییت و پشییتیبانی فنییی و تخصصییی: کییه 3در برابر اعمال تغییرات جدید ولو آموزش از راه دور است  

ها  فنی و تخصصییی هسییتند تییا بییا ها و تواناییحاکی از آن است که بسیار  از معلمان و کارکنان فاقد آن دانش

( تعامییل اجتمییاعی و 4ها  آموزش از راه دور بتوانند فرآیند آموزش را بییه خییوبی پیییاده کننیید. گیر  از دورهرهبه

هییا بییه دور از تعامییل نزدیییک بییا کیفیت برنامه: که بسیار  از معلمان به خاطر اینده مجبورند کییه در اییین برنامییه

ی آموزش خود را کنییار بگذارنیید و از اییین رویدییرد ها  سنتشان باشند و از طرف دیگر مجبورند که روشفراگیران

( زمان و بودجه: از آنجییا 5دانند. جدید تبعیت کنند  آن موانع را به عنوان مشدلی پیش رو  آموزش از راه دور می

ها  زیاد  اسییت  یدییی دیگییر از موانییع اجییرا  اییین که برپاساز  آموزش از راه دور مستلزم صرف زمان و بودجه

( تهدید تدنولوک : بسیار  از معلمان بر این باورند که آمییوزش از راه 6مبود زمان و بودجه کافی است.  ها  کبرنامه

کننیید کییه موقعیییت و ها داشته باشند و در نتیجه احسییاس میییدور باع  می شود که فراگیران نیاز کمتر  به آن

مشدالت قانونی: استفاده فزاینده از اینترنییت  ( 7افتد. ها  آموزش از راه دور به خطر میها توسط برنامهجایگاه آن

ها را به خطر اندازد از جمله حقییوق تواند مشروعیت این برنامهخود به خود  مسارل دیگر  را نیز در بر دارد که می

( ارزشیییابی از 8هییا و ... مربوط به کپی رایت  حقوق مربوط به مالدیت ذهنی نسبت به چیییز   حردرهییا و ویییروس

ها  آمییوزش از راه دور اسییت آن اسییت کییه روش و هایی که مربوط به برنامهبخشی: یدی دیگر از نگرانیمیزان اثر

( مشییدل 9هییا را ارزیییابی کییرد  وجییود نییدارد. ابزار دقیق و با اعتبار  که بتوان با تدیه بر آن اثربخشییی اییین دوره

آمییوزان و حتییی معلمییان دسییتیابی انییشها این است که بسیییار  از ددستیابی: یدی از مشدالت اساسی این دوره

( خدمات پشتیبانی 10ها  جانبی ندارند.  مناسبی به تجهزات  سخت افزارها و نرم افزارها و اینترنت و دیگر برنامه

ها  کتابخانییه  هییا وجییودم خییدماتی ماننیید سیسییتمآموزان: از آنجا که برا  برگزار  هر چه بهتر این دورهاز دانش

رسییند  بنییابراین کمبییود و یییا نبییود چنییین ها  مالی ضرور  به نظر میییو همچنین حمایت  راهنمایی و مدیریت

 ها است. ها  پشتیبانی یدی از موانع اساسی پیش رو  این دورهسیستم

شناسییی را ( عالوه بر سه مانعی که در فوق ذکر شد  مانعی دیگر تحت عنییوان موانییع معرفییت2014)3گارالند

ها  آموزش از راه دور بسیار تدنیدی  نظر  و یا انتزاعی هسییتند این مطلب است که دوره کند که بیانگراضافه می

( نیییز در 2012)  4شوند. لییوین و سییانها  الزم برا  رشد و ارتقا میها و تواناییها  نگرشکه فراگیران فاقد دانش

از الف(   اندعبارتاند که  تقسیم کرده  هدودستها  آموزش از راه دور  این موانع را به  معرفی موانع پیش رو  برنامه

از خودم سازمان است   گرفتهنشئتها و موانعی است که  ها  ناکارآمد ضعف  یتمامبهکه مربوط    یسازماندرونموانع  

سییازمانی کییه بیییانگر آن نییوع از و ب( موانع بییرون لیقبنیازامانند کمبود بودجه  مقاومت در برابر تغییر و مسارلی 

 
1 .Bond, M., Marin, V. I., Dolch, C., Bedenlier, S., & Zawacki-Richter, O. 

2 .Muilenburg & Berg  
3.Garland  

4.Levine and Sun  



( 2010)  1مانند مشدالت سیاسی و یییا قییانونی.  رزابییک   هستنداز خارج از سازمان    گرفتهنشئتتند که  موانعی هس

از: الف( موانع موقعیتی که مربوط به موقعیییت  اندعبارتکند که موانع آموزش از راه دور را به سه دسته تقسیم می

هییایی کییه فییرد دودیت زمانی و یا مسئولیتبرد مانند سن  محکلی فرد و یا شرایطی است که فرد در آن به سر می

ها  سییازمانی و رویه  هایمشخطها   سیاست  لهیوسبهیا سازمانی که     امؤسسهکند. ب( موانع  در زندگی تقبل می

ها  یادگیر  و ... افییراد ها  سبک ها  قبلی فرد  نگرشآیند و ج( موانع شخصی یا فرد  که به زمینهبه وجود می

( نیز در پژوهشی در مورد عوامل تأثیرگییذار در رواج آمییوزش از راه دور در ایییاالت متحییده 2008نا )اشاره دارد. پی

دسترسییی بییه  ژهیوبییهها و و نشان داد که عواملی همچون: دسترسی به فناور  افتیدستآمریدا به نتایج مشابهی  

دسترسییی   نی؛ بنییابراشناخته شدند  عوامل در گسترش این شیوه آموزش  نیترمهم  عنوانبهکتابخانه بر رو  خط   

ا  پیش رو  آموزش از راه دور تواند مانع بالقوهها  اطالعاتی و ارتباطی میناکافی و یا عدم دسترسی به سرویس

هییا  آمییوزش از راه دور داشییته باشیید  محققییان تواند بر سّد کردن فعالیییتکه این مانع می   ریتأث  رغمیعلباشد.  

اند که باید به آن توجه شود. یدییی از اییین محققییان مییورفی و ها  دیگر  اشاره کردهچالشدیگر  نیز به موانع و 

مانع آموزش از راه دور دانسته و نتایج تحقیقش کمبییود   نیترمهم  عنوانبه( است که موانع مالی را  2008داندین )

 اند.دها  از راه دور میمانعی اساسی در اجرا و برگزار  آموزش عنوانبهبودجه را  

 ؛ میییولنبرب و 2017جامتشو و همداران  ؛ 2016  2لیم و ریچاردسون؛ 1399و غفرانی    نیفرخ)  تحقیقات  نتایج

در مقایسییه بییا   دورو همچنین آمییوزش از راه    گیر  از آموزش الدترونیک حاکی از آن است که بهره  (2015برب   

امییا از طییرف دیگییر  .  (34:  2016   3یچاردسییون)لیم و ر  است    را به همراه داشتهاثربخشی بیشتر   آموزش سنتی

مشدالت و موانع مختلفییی همواره با و  برنامه آموزش از راه دور در کشورمان همچنان در ابتدا  مسیرش قرار دارد

ایجییاد و   ضرورتبهاگرچه که نظام آموزشی کشورمان  .  (156:  1388)اعتضاد  و دیگران     کندنرم می  وپنجهدست

کییرده   سیتأسیی   در سرتاسر کشور    آموزش از راه دور واقف شده و مراکز آموزش از راه دور را نیزهااستقرار برنامه

پیییاده   یدرسییتبهها   اما تا زمانی که این برنامهها  عاد  و رسمی به امر آموزش بپردازند   است تا در کنار آموزش

زه استراتژیک نیییز حییاکی از آن اسییت کییه ها  انجام شده در حومطالعهآید.  دست نمی  به  هاآنحاصلی از     نشوند

 گییرددبییر مییی  هابرنامهآن    تدوین و استقراربیشتر به اجرا  آن و نه به     هابسیار  از برنامهاصلی ناکارآمد     دلیل

تحقیقی نیز توسط مشاوران مدیریت نشییان داد کییه ؛  (2018   القمد   ؛2016   ریبینایک   ؛1386)کاپالن و نورتون 

و  بانیید )بییه نقییل از انییداند  بییا موفقیییت پیییاده شییدهفرموله شده  مؤثرهایی که به طور  ستراتژ کمتر از ده درصد ا

برنامه رصد  د  90تا    50اند که حدود  تخمین زده   حوزه مدیریت  نظرانصاحبو بسیار  از  (؛  12:  2018   4همداران

ا بییه اجییرا  اسییتراتژ  هیی راتژ خورند که دلیل شدست این اسییتمی  شدست  اجرا  آنها   در مرحله  ها و استراتژ 

مسییتلزم صییرف   هییابرنامهز طرف دیگر  اجرا   ا  (.17:  1394   غفاریان و کیانیتدوین آن )است تا به    استنادترقابل

کاندیییدو و )  اسییت  آناز تییدوین    برانگیزتییرچییالش  یطورکلبهتر و    پیچیدهدشوارتر   حالنیدرعو    بوده  زمان بیشتر

هییا  رسییمی و حضییور  آموزش از راه دور در کنار آموزش  ازآنجاکه  .(41:  2018   القمد ؛  19:  2018   5سانتوس

ها  مبتال به ها و ضعفشود  عدم شناخت چالشدر نظام آموزشی کشورمان تلقی می  یک رویدرد اساسی  عنوانبه

هییا  انییاییصییول نظییام آموزشییی فاقیید آن توو در نتیجه مح  افتهیکاهشها  دورهشود که اثربخشی این  آن باع  می

  انجییام اییین رونییی ازاگویی به شرایط خاص زندگی باشند. م برا  ورود به بازار کار و پاسخها  الزو نگرش  هادانش

 
1.Rezabek 

2 .Lim, J., & Richardson, J. C. 

3 .Lim, J., & Richardson, J. C. 

4 .Bond, M., Marin, V. I., Dolch, C., Bedenlier, S., & Zawacki-Richter, O. 

5 .Candido, J & Santos, P. 
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ها  محدود  به بررسی و شییناخت دالیل چند  ضرور  به نظر برسد. ابتدا اینده پژوهش  بنا بهتواند  پژوهش می

تواند به توسعه دانش در این زمینییه اند و این پژوهش میر پرداخته  نظام آموزش از راه دوهاها و ناکارآمد ضعف

هییا  مناسییبی ریییز کند که برنامییهبه مسئوالن امر کمک می  ها ناکارآمداز طرف دیگر شناخت این  کمک کند.  

 یبرا  حل و رفع آن انجام دهند و در نهایت این پژوهش با استفاده از رویدرد کیفییی و بییا شناسییایی عوامییل اصییل

هییا  پیگیرانییه ر پژوهشگران فراهم کند تا مطالعهتواند مبنا  منسجمی برا  سایناکارآمد  آموزش از راه دور می

  پژوهش حاضر درصدد بود تا با استفاده از پژوهش کیفییی اساسنیبراانجام دهند.    زمینه  کمی و آمار  نیز در این

و تییدابیر  ها  نظام آموزشییی واقییف گشییته کارآمد ها و ناخاص آن به واکاو  و شناخت ضعف   ها نگرکرف  و

 زیر مطرح شده است:  هاسؤالبرا  آن شناسایی شود. در این راستا  

متوسطه اول ها   اه دور در استان کردستان در دورههایی در  برنامه آموزش از رها و ناکارآمد چه ضعف -

 وجود دارد؟و دوم  

 آموزش از راه دور کمک کرد؟ ها برنامهتر شدن  بخشتوان به اثربا استفاده از چه تدابیر  می -

 پژوهش  شناسی روش .1-1

هییا )متخصصییان( کننییدهرا در دیییدگاه مشییارکت  حقیقتاست که     اگونهبهفلسفی مسئله پژوهش حاضر    زیربنا 

کننییده میینعدس  گوینیید گرایییی میییبه آن پارادایم تفسیر  یا سییازندهکه    کند. این زیربنا  فلسفیوجو میجست

شوند و بنابراین برا  واکییاو  مسییئله حاضییر نیییز از اییین رویدییرد هستند که به رویدرد کیفی منجر میحقیقاتی  ت

هییا  بسیار مناسییب بییرا  کشییف داده  دهد که تحقیق کیفی  رویدرد شد. مضافاً اینده شواهد نشان می  استفاده

  2مارشال و راسییمن؛  2003و پانچ   ؛ دونوب  2002؛ هاچ   2009؛ کرسول   2012کرسول   است )  1جدید و نوظهور

هییار ( اظ2009؛ 2012کرسییول )  همچنییان کییهباید این ندته را نیز خاطرنشان کرد که    (.1996   3؛ ماکسول1999

ها در سایه پژوهش کیفی اسییت کییه تنها  یک مسئله یا پدیده  آمد ها و ناکارکرده است که برا  شناخت آسیب

هییا  است کییه دیییدگاه   اگونهبهها  که ماهیت این پژوهش  پیدا کرد چرا  یج درست و مناسبی دستاتوان به نتمی

 پرواضحدهد و  ها  مورد بررسی قرار میآن دیدگاه  محدودکردناند  بدون  فراد  که یک پدیده را تجربه کردهخودم ا

سییتند شییناخت هییا هسییاز  اییین دورهراه دور که متولیان اجرا و پیادهاست که معلمان و مدیران مراکز آموزش از  

پژوهش حاضر از نظر هدف  پژوهش کییاربرد  بییود و از نظییر تر  از مشدالت و موانع مربوطه دارند.  کرف  مراتببه

دامنه و گستره کار  پژوهش مورد  بود چراکه با تمرکز بر استان کردستان به تحلیییل و واکییاو  مسییئله پییژوهش 

هییا  کییه مسییتلزم بررسییی و تحلیییل دیییدگاه بییود  اگونهبهماهیت پژوهش فعلی   ازآنجاکهاز طرف دیگر     پرداخت.

ستفاده ا  5ریز  آموزشی بود  از روش پدیدارشناسیرشته مدیریت و برنامه  4نظرانتجارب و نظرات اساتید و صاحب

ها  احساسات و که به بررسی و تحلیل کرف دیدگاهها  پژوهش کیفی است  ناسی یدی از روششد. روش پدیدارش

 (. 58: 2014پردازد )کرسول   ها  خاصی میپدیده یا پدیده  بادررابطهمونه تجارب گروه ن

در مقطییع راهنمییایی    تمامی معلمان و مدیران شاغل در مراکز آموزش از راه دورحاضر پژوهش  موردنظرجامعه  

هییا آنهمگییی  ه  جامعه پژوهش  این ندته بود ک  عنوانبهها  کردستان بودند. دلیلم انتخاب آن  استان  در  و دبیرستان

ها  دانش و دیدگاه  برهیباتدابراین  تر  با موانع پیش رو  آموزش از راه دور داشته و بنتر و نزدیک ارتباط ملموس

 
1. Emerging  

2 . Marshall and Rossman  

3 . Maxwell  

4 .Key informant  

5. Phenomenology  



اسییتفاده  گیر  گلوله برفیمنظور  از روش نمونه  تر  از موانع مذکور داشت. بدینبینانهاقعتوان شناخت وها میآن

کنیید کییه افییراد تقاضییا مییی  کنندگانمشییارکتیر  است که محقق از  گاز نمونه  گیر  گلوله برفی نوعینمونه  شد؛

آورد تعییداد افییراد مضافاً  بییر  (.69:  2012دیگر  را معرفی کنند که مورد بررسی قرار بگیرند )کرسول     نظرصاحب

بود. بدین معنی ین حوزه  در ا  2نظرصاحببا معلمان و مدیران    1بر مبنا  اشباع نظر   مذکورگیر   نمونه در نمونه

جدید  توسط گروه نمونه ارارییه  ها رات و دیدگاهکه همچنان نظ کردگیر  هدفمند تا زمانی تداوم پیدا که نمونه

اسییتان در سرتاسییر    مییوردنظرنفر معلم( از جامعییه    14نفر مدیر و    7نفر )شامل    21با این اوصاف  مجموع    .شدمی

 .      دهدیمشناسی گروه نمونه را نشان  ها  جمعیت( ویژگیجدول الف  قرار گرفتند.  موردمطالعهکردستان  

مییل آمیید. بییرا  شد اسییتفاده بییه عکه به افراد ارسال می  یباز پاسخ  نامهپرسشها  از  آور  دادهجمع  منظوربه 

مبتنی بر کدگییذار  بییاز اسییتفاده   نیز از روش تحلیل محتوا  استقرایی  نامهپرسشها  حاصل از این  تحلیل داده

 درنظرداشییتنها  بییدون  گردآور  شده و سپس داده  کنندهمشارکتدر این نوع تحلیل  ابتدا اطالعات از افراد  د.  ش

-ها و طبقییهکند که به مقولهکاهش کدها تا جایی ادامه پیدا میمبنایی نظر   کدگذار  شده و فرایند تلخیص و  

-. عنییوان مقولییه(86:  2012ل   ود )کرسوشامل شرا    تریجزرپیدا کنیم که بتواند کدها     تر  دستها  گسترده

استفاده شییده اسییت کییه بییه آن کییدها   هاکنندهمشارکتهایی که توسط برگرفته از واکه قاًیدق ه شده نیز  ها  ارار

  .(95: 2014گویند )کرسول   می  3طبیعی

-صییاحبتوسییط  آمدهدسییتهبها  مقوله و بازبینی (تحلیل1شد:  انجام زیر اقداماتها نیز برا  اعتباریابی داده

کننده کییه روش بازخورد مشییارکت (2 (128: 2012؛ کرسول  114: 1996  )ماکسول 4نظران و اساتید گروه نمونه

کنندگان در حییین انجییام مصییاحبه  بییرا  اصییالح و مشارکتها  محقق به  اراره تفسیرها و تحلیل  مبتنی است بر

( دریافت نظر همداران نیز برا  یدپارچییه کییردن 3  استفاده شد. اندویرایش موارد  که توسط محقق بد فهم شده

توانیید بییر ها اراره شییده اسییت کییه میییکنندهمستقیمی نیز از مشارکت  هاقولنقل  برآنعالوهستفاده شد. ها اداده

 .  دیفزایبها  بار یافتهاعت

نمونییه  عنوانبییهچند مصییاحبه  گرفتهانجامها  از میان مصاحبه  آزمون  زبادر این پژوهش  برا  محاسبه پایایی  

ها در یک فاصله زمییانی کوتییاه و مشییخص دو بییار کشدگییذار  شییدند. سییپس کشییدها  از آن  هرکدامانتخاب شده و  

 ها با هم مقایسه شدند. از مصاحبه  هرکداممشخص شده در دو فاصله زمانی برا  

 (: محاسبه پایایی بازآزمون 3جدول )

 تعداد عدم توافقات  تعداد توافقات  ل کشدها تعداد ک عنوان مصاحبه  ردیف
پایایی بازآزمون  

 )درصد( 

1 M2 114 41 32 72% 

2 M4 60 24 12 80% 

3 S1 60 27 6 90% 

 %79 50 92 234 کل

 آمده است: 6جدول  ها در  نتایج حاصل از این کشدگذار 

 یایی بین دو کُدگذار (: محاسبه پا4جدول ) 

 
1.Theoretical saturation  

2.Key informant  

3. In vivo  

4. Member checking  
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 ردیف
عنوان  

 مصاحبه

تعداد کل  

 کشدها 

تعداد  

 توافقات 
 تعداد عدم توافقات 

پایایی بین دو کدگذار  

 )درصد( 

1 M2 127 50 27 79% 

2 M4 60 26 8 87% 

3 S1 69 27 15 78% 

 %81 50 103 256 کل

 ها کنندهشناسی مشارکتطالعات جمعیت ا (:5)جدول 

 سابقه خدمت  رشته تحصیلی پست شغلی ت جنسی دهنده پاسخ ردیف

 سال  18 جغرافیا  معلم  مرد 1شماره  دهنده پاسخ 1

 سال  25 ریاضی  معلم  مرد 2شماره  دهنده پاسخ 2

 سال  8 عربی معلم  مرد 3شماره  دهنده پاسخ 3

 سال  9 عربی معلم  مرد 4شماره  دهنده پاسخ 4

 ال س 16 زبان انگلیسی  معلم  مرد 5شماره  دهنده پاسخ 5

 سال  9 ادبیات فارسی  مدیر مرد 6شماره  دهنده پاسخ 6

 سال  10 ات یاله معلم  مرد 7شماره  دهنده پاسخ 7

مطالعات   معلم  زن 8شماره  دهنده پاسخ 8

 اجتماعی 

 سال  12

 سال  13 فلسفه  مدیر مرد 9شماره  دهنده پاسخ 9

شماره   دهنده پاسخ 10

10 

 سال  6 مدانیک معلم  مرد

شماره   دهنده پاسخ 11

11 

 سال  14 ادبیات فارسی  مدیر مرد

شماره   دهنده پاسخ 12

12 

 سال  9 علوم تربیتی  معلم  مرد

شماره   دهنده پاسخ 13

13 

 سال  14 علوم تربیتی  مدیر مرد

شماره   دهنده پاسخ 14

14 

 سال  10 زبان انگلیسی  معلم  مرد

شماره   دهنده پاسخ 15

15 

 سال  7 ریاضی  معلم  مرد  

ماره  ش دهنده پاسخ 16

16 

 سال  11 ریاضی  معلم  زن  

شماره   دهنده پاسخ 17

17 

 سال  10 فیزیک معلم  زن



شماره   دهنده پاسخ 18

18 

 سال  18 ادبیات فارسی  مدیر زن

شماره   دهنده پاسخ 19

19  

 سال  8 ی شناس جامعه مدیر زن

شماره   دهنده پاسخ 20

20 

 سال  5 سلولی مولدولی  معلم  زن

شماره   دهنده پاسخ 21

21 

 سال  7 زبان انگلیسی  مدیر دمر

 پژوهش ي هایافته .2

ران و معلمااان هااا ا اا  از مااد کنندهبازپاسخی برای تمامی مشارکت  یهاپرسشنامهاصلی پژوهش،    سؤاالتتای  در راس

پاسااد دهناادل  ااا ، در  سااؤاالتهااای خااود، بااه آن د دگاه محدودکردنته شد که بدون ها خواسفرستاده شد و از آن

 شودل  ها نیز  رضه میاصلی پژوهش نیز نتا ج تحلیل محتوای پاسد  سؤاالتراستای  

 ها کنندهمشارکتهاي نتایج تحلیل محتواي پاسخ(: 6جدول )

مسئله  

 پژوهش 

 هاي فرعیمقوله هاي اصلیمقوله

 

 

 

 

 

هاي  ضعف

مراکز  

آموزش از  

راه دور در  

 ایران

راکز به وسایل اطالعاتی و  عدم تجهیز م ها  مربوط به فناور  اطالعات و ارتباطات ضعف

 ارتباطی 

ها   عدم دسترسی سریع و آسان به شبده

 ی آموزشکمک 

 عدم توانمند  معلمان در استفاده از وسایل 

 د  فراگیران در استفاده از وسایل عدم توانمن 

 از یموردنعدم تناسب حجم برنامه با زمان  ریز  آموزشیموانع برنامه

 ها  سنی و عالیقیتوجه ندردن به ویژگ

 عدم برگزار  جلسات توجیهی 

 هادم بازنگر  و تجدیدنظر در برنامهع

 باال بودن تراکم کار     ادار موانع ساختار  و 

 ها با نیازها  مراکزعدم تناسب بخشنامه

 عدم توانایی فراگیران در پرداخت شهریه موانع مالی 

 اکزحمایت مالی ناکافی دولت از این مر

 

ناکارآمديچه ضعف .1 از رها و  برنامه آموزش  هاي  اه دور در استان کردستان در دورههایی در  

 راهنمایی و دبیرستان وجود دارد؟ 
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فناور   یافته موانع  از  برنامهها  تحقیق مؤید وجود چهار دسته کلی  نظام  ارتباطات   و  آموزشی   اطالعات  ریز  

مال     ادارموانع   موانع  اج  ی و  که  دورهاست  کارآمد  آموزشرا   می  ها   مواجه  مشدل  با  را  دور  راه  که  از  کنند 

 . گیرداز این موانع در ذیل مورد تحلیل قرار می  هرکدام

 الف( موانع فناوري اطالعات و ارتباطات

بصر     -  یبر وسایل سمع ها  آموزش از راه دور مبتنی  نیز اشاره شد  مبنا  اساسی دوره  ترشی پکه    همان گونه

دانش  است بهرهآموز  که  با  معلم  آنو  از  فرها میگیر   یادده ایتوانند  یافته  -یند  را جار  سازند.  ها   یادگیر  

از   معلمان    نامهپرسشحاصل  و  مدیران  که  است  آن  از  مشد  وفوربهحاکی  نبودن  به  مناسب  از  ناشی  الت 

نع فناور  اطالعات و ارتباطات  بوط به موادر تحلیل عوامل مراند.  ی اشاره نمودهها  اطالعاتی و ارتباطزیرساخت

 تر اشاره کرد.مانع فرعی چهار توان به می

 عدم تجهیز این مراکز به وسایل اطالعاتی و ارتباطی  •

گیر  و استفاده بهینه از مراکز آموزش از راه دور  مجهز بودن این مراکز به وسایل ارتباطی  بهرهنیاز و الزمه  پیش

اطالعاتی است نداشتن چنین پیش  که طوربه.  و  آمبا  با مشدل مواجه می نیاز  عمالً  راه دور  از  شود. در  وزش 

 ساخت:  خاطرنشان 12شماره  کنندهمشارکتاین مطلب   دییتأ

»شما به این امر واقفید که تمام رسالت این مراکز به داشتن وسایل ارتباطی مناسب وابسته  

ا داریم و با این امدانات واقعاً سخت است که  ما کمترین امدانات الزم ر  متأسفانهاست. اما  

 ها داشت«  ور  این دورهرههانتظار زیاد  به ب

 آموزشی ها  کمک ها و شبدهسایتعدم دسترسی سریع و آسان به  •

دوره ااثربخشی  آموزش  دور   ها   راه  تجهیز   تنهانهز  وجود  دارد  به  بستگی  کارآمد  و  مناسب  بلده دسترسی  ات 

به س ارتباطی و اطالعاتی   و همچنین سایر شبده  یآموزش کمک و  ها  مختلف آموزشی  ایتآسان و سریع  ها  

رتباطی و اطالعاتی   ها است. عدم دسترسی سریع و آسان به وسایل ا ضرور  این دوره    ازهاینشیپگر از  یدی دی

  در این  3شماره    ننده ک شرکتخورد. دیدگاه  ان به چشم میاست که در دیدگاه معلمان و مدیر  ییهامؤلفهیدی از  

 است: تأملقابل مورد

کند  همین سرعت و  ها جدا می  مجاز  را از سایر آموزشها»به نظر من آنچه این آموزش

قابلیت دسترسی است. یعنی تا این نباشد آموزش از راه دور معنی ندارد....... در این مراکز  

توان آن  شود که نمینبه دیده میجااطات و دسترسی همهتر کردن ارتبرمی به سیالبنیاز م

 را نادیده گرفت«.

 عدم توانمند  معلمان در استفاده از این وسایل  •

ود  دانش تخصصی و مهارت فنی خ  برهیباتدها  از راه دور  معلمان هستند که  ها  کلید  آموزشیدی از مهره

شرایط و    ها  معلمان متناسب بامهارتها و  ها  نگرش  اگر دانشها هستند. حالدرصدد کارآمدتر کردن این دوره

-شود. مشارکت ها فراهم میناکارآمد بودن این دورهها  آموزش از راه دور نباشد  زمینه  دوره  ازی موردنمقتضیات  

 ساخته است که:  خاطرنشان  باره  نیادر توجیه دیدگاه خود در   15کننده شماره 

کار    راکز آموزش از راه دور مشغول بهمعلمان و کسانی که در م  ی تمامبه»با نهایت احترام  

ها   ها و صالحیتناپذیر است که روش تدریس معلمان  دانشهستند  این یک واقعیت اندار

تر  و اثربخش  روزتر بهها  ها و تواناییدهد و الزم است این دانشها را نمیآنان کفاف این دوره

 شوند«.

 اطالعات و ارتباطات  آموزان در استفاده از فناور  عدم توانمند  دانش •



همان اندازه    ها  آموزش از راه دور نقش دارند بهخشی دورهبه همان اندازه که معلمان در اثربخشی یا عدم اثرب

ب و مطلوب از وسایل  مناس  ها در استفادهتوانمند  آن  که طوربهتوانند نقش داشته باشند.  آموزان نیز میدانش

نیز تضمین کند.  اد  اثربخشی این دورهحد بسیار زیتواند تا  ارتباطی می توانی  بر نا  4کننده شماره  شرکتها را 

 نهد: می د ییتأتفاده از این وسایل مهم آموزان در اس دانش

زیاد  داریم که حتی در خانه سیستم )کامپ دانش» باع   آموزان  این خود  ندارند که  یوتر( 

کل توانایی   در  ...ها بیگانه و ناآشنا باشندترین آنحتی ساده هاشود که با بسیار  از برنامهمی

و    توان گفت بسیار کم استدانات اندک اینجا محدود و حتی میآموزان از اماستفاده دانش

ها  پایه را کسب کنند اما  آموزان آن تواناییم شده تا دانشهایی که انجاتمام تالش  رغمیعل

 همچنان فاصله وجود دارد.«  

 آموزشی ریزيب( موانع برنامه

اثربخشی عدم  یا  و  اثربخشی  در  مهم  فاکتورها   از  برنامه  یدی  دور   راه  از  آموزش  است. مراکز  آموزشی  ریز  

برنامه  که طوربه مراکز متناسب اگر  این  آموزشی  باشند  می  ها   کارآمد  اثربخشی هرچه  تواند زمینهو  برا   ا  

ساز مراکز آموزش از راه دور  بروز  ها  مشدلدی از زمینهو در غیر این صورت  ی ها فراهم کنند  یشتر این دورهب

ریز  آموزشی مراکز آموزش از  حاکی از آن است که برنامه  نامه پرسشها   ها  حاصل از یافتهداده  کند. می   پیدا 

ریز  اند. موانع برنامهاساسی این مراکز  شناسایی شده  یدی از موانع  عنوانبهراه دور متناسب نبوده و در نتیجه  

 تر قابل تقسیم هستند.موزشی نیز خود به چهار مانع فرعیآ

 از یموردنبا زمان  افته ی اختصاصعدم تناسب حجم مطالب  •

یافته به محتوا  برنامه درسی و  اند که بین مطالب اختصاصر داشتهاظها  وفوربهکنندگان در پژوهش حاضر  شرکت

ندارد.    از یموردنزمان   وجود  تناسبی  آن   آموزش  دهند    که طوربهبرا   آموزش  باید  معلمان  که  مطالبی  حجم 

تا آن مطالب را آموزش دهند بسیار کم و محدود  سترده و وسیع بوده و زمانی که آنبسیار گ  ها در اختیار دارند 

ناور  و  یع به وسایل ف این وضعیت در حالی است که کمبود تجهیزات و همچنین عدم دسترسی آسان و سراست.  

 اظهار داشته است که: 1شماره  کنندهشرکتزنند. ا اشاره شد( به این مانع دامن میهبه آن ترشیپ ارتباطی )که 

برنامه  رأسدر  شاید کسانی که  ...  » این مراکز هستند  کار هستند و مسئول  ریز  آموزشی 

-  آموزشی این مراکز را با برنامههاتوان برنامهیشناخت درستی از این مسئله ندارند که نم

  سه یمقاقابلشوند   ز  که به همان شدل سنتی اداره میها  آموزشی مدارس و سایر مراک

توان این مطالب زیاد را در طول  چگونه می  ؟!را در اینجا پیدا کردها  دانست و همان برنامه

ن و حتی معلمان ما  اآموزار  از دانشهنوز بسی  کهیدرحال)یک( ترم تحصیلی آموزش داد  

ایننمی  ی درستبه به نحو احسن استفاده کنند. خودم  ارتباطی  از وسایل  باع  وجود      توانند 

 . مستثنی باشند« ریتأخشود که ممدن است مدارس سنتی از این می زمانی   ریتأخیک 

 ها  سنی و عالیق فراگیران توجه ندردن به ویژگی •

ها  آموزش  کنندگان در تحقیق  برنامهاین مطلب است که از نظر شرکت نگر  ها  حاصل از تحلیل محتوا بیایافته

است که امروزه  آموزان دارد. این در حالی ها  سنی دانشها  عالیق و ویژگیه دور توجه بسیار کمی به تواناییاز را

  درنظرگرفتنو    ها  فرد ه تفاوتاست  اصل توجه ب  آمدهدستبه  ی شناسروانهایی که در علم  پیشرفت  بهباتوجه 

قابلیتتوانایی و  دانشها  و  کودکان  متفاوت  اجتنابها   امر   است.  آموزان    20شماره    کننده شرکتناپذیر 

 به این ندته اشاره کرده است: یروشنبه
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است.    داکردنیپ» مهم  بسیار  هستند  آموزشی  نظام  مخاطب  که  کسانی  به  نسبت  شناخت 

ریز  کنید  ها  مشخص کنید که چگونه برنامهلقوه آنها  بااساس تواناییچراکه شما باید بر  

است     اگونهبهها  بسازید. اما چون ماهیت این دوره  ها را بالفعل ( آنو چگونه )توانایی بالقوه

دانش لزوماً  نمیآکه  معین جمع  جا   یک  در  ما  آنموزان  شناخت  پیشوند   و  به ها  بردن 

 .ار و سخت است«کار  بسیار دشوها  آنبالقوه   هاییتوانا

 آموزان و معلمان دانش و مهارت  آگاهی  ارتقا   منظوربهبرگزار ندردن جلسات توجیهی  •

دانش  ترشیپ که    طورهمان ناآگاهی  شد   اشاره  و  نیز  ارتباطی  وسایل  از  استفاده  چگونگی  از  معلمان  و  آموزان 

آمو مراکز  رو   پیش  اساسی  موانع  از  یدی  ااطالعاتی  بود.  دور  راه  از  ندتهزش  یافتهما  تحلیل  در  که  ها   ا  

مانع دامن  ها  آموزشی نیز تا حدود  به بروز و وجودم این  اشاره شده است  آن است که برنامهبه آن    نامهپرسش

نتوانسته تاکنون  و  برنامهزده  مناسبی  اند  مناسب    منظور بهها   توجیهی  برگزار  جلسات  یا  و  معلمان  بازآموز  

  ها  آموزشی تعیین شده تاکه برنامه  سؤالپاسخ به این  در    3شماره    کنندهشرکتین کنند.  آموزان تعیرا  دانشب

آگاهی توانسته است که  اندازه  و مهارتچه  دانشها  و  راها  معلمان  امدانات  آموزان  از  بهتر  باال    استفاده هرچه 

 ببرد اظهار داشت که:

توان گفت که  گاهی آنان که می: شناخت و آکنیممی   متفاوت صبحت  مسئلهاره دو  دربما  »

ها است که  آندر حد متوسطی هستند و نه زیاد خوبند و نه زیاد بد. اما جنبه دیگر  مهارت  

آموزشی نیز نتوانسته     هادورهها بسیار پایین است  مهارت  تنهانهکنم که  اظهار می  جررتبه

 است این مشدل را برطرف کند«.

 ها  آموزشی هدر برنام دنظری تجدم بازنگر  و عد •

در دنیا     که طوربهریز  آموزشی  اصل استمرار در تحقیق  ارزیابی و بازنگر  است.  یدی از اصول اساسی برنامه

حا محیطدر  که  امروز   شتابان  تغییرات  نیز  ل  را  آموزش  نمیانددربرگرفتهها   بدون     و  ثابت  نسخه  یک  توان 

در  و  پیچید  آموزشی  نظام  آینده  برا   را  ننمود. شرکتتغ  گونهچی هآن    تغییر  اعمال  بازنگر   و  در  ییر  کنندگان 

برنامه  دنظریتجدندردن و عدم  بازنگر     وفوربهپژوهش حاضر    مانعی عمده و اصلی    عنوانبهها  آموزشی را  در 

 است: تأملقابلاین مطلب   د ییتأدر  12کننده شماره دیدگاه شرکت اند. معرفی کرده

ار  که  نیستم  این  نظارت»مندر  و  کردن  مراکز    زشیابی  این  بر  و سخت  مراتببهکردن  تر 

بهر  پیچیده اما  این دشوار  شده است  از دیگر مراکز آموزشی است؛ و دالیلی هم سبب  تر 

حال خود رها کرد و به این    ها  آموزش از راه دور( را به)مراکز و برنامهآنها  توان  نمی    حال

وصیفات و در پاسخ به این  با این ت  ...  کنیم   دنظریتجدان  هایمهیم که در راهبردها نخوابهانه

ها  متماد  است که تغییر  ها سالها  این دورهخواستم این را بگویم که برنامهپرسش می

 ( بازنگر  در آن الزم است«  رونیازاندرده و )

 ج( موانع اداري و ساختاري

دور  نیروها  مختلفی باید دوشادوش یددیگر همدار     ها  آموزش از راهدوره  برگزار  هرچه بهتر این  منظوربه

نی این  از  باشند. یدی  دورهداشته  این  فاکتور مهمی در  ادار  مراکز مذکور  روها که  نظام  و  نیز است  ساختار  ها 

به دو مانع اسامی  نامهپرسشاز    آمدهدستبهها   یافتهبر مبنا   است.   اراره می توان  -سی اشاره داشت که ذیالً 

 د. شون

 باال بودن تراکم کار  در این مراکز •



که  یافته است  مطلب  این  بیانگر  مصاحبه  تحلیل  از  حاصل  فعالیتها   و  کارها  مراکز  حجم  این  در  که  هایی 

نتیجه    شود زیاد بوده و چنین مانعی خود باع  خستگی و در یادگیر  انجام می   -  ی یادده  ندیفرابهبود    منظوربه

متولیان  افزای اشتباهات  دورهبرنامهش  این  آموزشی  میها   در  ها  مطلب    د ییتأشود.    9شماره    کنندهشرکتاین 

 سازد که:می خاطرنشان

-که نیروهایی که در اینجا کار می   کردند می   رها فدگیر  این مراکز خیلی»در ابتدا  شدل

بیشتر   کنند )اعم از مدیران و معلمان و سایر افراد  که در این مراکز مشغول به کار هستند(

ند و آن اینده در این  هستند. استدالل قابل قبولی هم داشت  مؤسسات از احتیاج و نیاز این  

آموزان بسیار   یدی داشته باشند و با نبودن دانشآموزان الزم نیست حضور فیزمراکز دانش

پرورش و  ودر آموزش  همدارانمانشود. اما هم اکنون این نظر چه در سایر  از مسارل کمتر می

با آموزش  چه از راه دور آشنا شدهافراد  که  در حال حاضر    ...  استاند  منسوش شده  ها  

کند. مانند  بیشتر  را نیز برا  ما ایجاد می   و مشدالتی   بسیار زیاد است  مان ی هاتیفعالحجم  

 افزایش شمار و تعداد اشتباهاتمان« 

 ها با نیازها  این مراکز نامهها و آیین نامهعدم تناسب بخش •

با مدارس سنتی بس  -  ی یادده   ندی فراماهیت و کیفیت    زآنجاکها این مراکز  در مقایسه  یار متفاوت  یادگیر  در 

برنامه نتیجه  اختصاص میهاینامهها و بخشاست  در  نیز  این مراکز  به  که  با سایر  ی  باید  متفاوت    مؤسساتیابد 

آنچه در دیدگاه   اما  اشاره ش  کنندگان شرکتباشد  آن  برنامهده است  به  که  از آن است  و  نامهها  بخشحاکی  ها 

ش از  به نیازها  خاص مراکز آموز  رو نیازاو مدارس طراحی شده و    مؤسسات ها  ثابتی برا  تمامی  دستورالعمل

ریز  متمرکز به این ندته نیز  ضمن اشاره داشتن به سیستم برنامه  2کننده شماره  راه دور توجهی ندارند. شرکت

 ت: اشاره داشته اس

به  برنامه» متمرکز  می   گونهنیاریز   یدساننامه بخش...    کند عمل  پرسنل  همه  برا     ها 

و    ها اعمال کرد هایی در آنبتوان جرح و تعدیلداده نشده تا    عمل چندانی. آزاد   هستند

 هماهنگ نیست.«   هامؤسسهبا نیازها  خاص و متفاوت این  ها دستورالعملو   هانامهنییآاین 

 مالی د( موانع

وجود    که طوربهها  آموزش از راه دور به منابع خاصی از جمله منابع مالی نیازمند است.  اجرا و برپاساز  دوره

هنگفتی را به خود اختصاص  دار  و استفاده از این امدانات  بودجه  امدانات ارتباطی و فناور  و نگه  تجهیزات و 

لقوه نظام آموزش خود را مطرح سازد.  ایدی از موانع ب  عنوان به  تواندبود منابع مالی  میدهد. ضعف مالی و کممی

 تر در این راستا اشاره دارد که به شرح زیرند.فرعی  منبعاز تحلیل محتوا به دو  آمده دستبهها  یافته

 عدم توان مالی فراگیران در پرداخت شهریه •

داشتهکتشر اظهار  پژوهش  در  دانشاند  کنندگان  بودن  ناتوان  مشدالت  آموکه  از  یدی  شهریه  پرداخت  در  زان 

 بیان کرده است که:  8کننده شماره این مطلب شرکت دییتأکور است. در همیشگی مراکز مذ 

از  » یدی  البته  و  است  بدیهیات  جز   این  و  دارد  وجود  بودجه  کمبود  همیشه  مدارس  در 

است. مراکز  این  در  ما  همیشگی  دانشبسیار  .....مشدالت  از  پرداخت  تو  حتی   آموزان   ان 

آن  ندارند.  را  شهریه از  به  بسیار   قادر  بغرنج خود  اقتصاد   دلیل شرایط  به  واقعاً  ادامه  ها 

نبوده امدانات سازمان آموزش  و متأسفانه  اندتحصیل در سایر مدارس  نیوبودجه و  ز  پرورش 

که  اند  ی این دالیل باع  شدهها را پشتیبانی کند. تمام در حد  نیست که از نظر مالی آن

 کمتر شوند«.  روزروزبهمخاطبان مراکز آموزش از راه دور 
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 ها  مختلف در این مراکز دار  فناور حمایت ندردن دولت در تهیه و نگه •

دولت  بود  ازآنجاکه توسط  مراکز  این  ا می  ن یتأمجه  دولت  ناکافی  یا  و  کم  حمایت  دیگر  شود   از  مراکز  این  ز 

نیز در ادامه دیدگاه خود به عدم حمایت دولت از    8ننده شماره  ک است. شرکت  مؤسساتگیر این  مشدالت دامن

 این مراکز اشاره کرده است.

فر» پشتیبانی  هنوز  آموزشچون  از  نوع  این  از  چندانی  حمایتهنگی  ندارد   وجود  ها  ها 

نیز   اعتقاد من الزم است که پدیده  است. چون  رنگکمدولتی  فرهنگ  به  خاص خود را  ا  

 ها  مالی  ماد  و... شامل حال آن شود«.انیپیدا کند تا پشتیب

 هاي آموزش از راه دور کمک کرد؟ تر شدن برنامهتوان به اثربخشبا استفاده از چه تدابیري می  .2

اند که  دو راهدار اساسی اراره داده  یطورکلبهکنندگان در پژوهش  هدار  مقابله با این موانع  شرکترا  بادررابطه

 شوند.ذیالً بررسی می

 هاي مالیهاي فناوري و پشتیبانی الف( فراهم نمودن زیرساخت

ها  ناکافی  طی و فناور  و از طرف دیگر حمایتنیز اشاره شد  ناکافی بودن وسایل ارتبا   ترشیپکه    همان گونه

-حمایتکنندگان اگر چنین رکت بعضی از ش زعم بهساز مراکز آموزش از راه دور بودند. حال دولت از عوامل مشدل

  6شماره    کنندۀشرکت شوند. برا  مثالع پیش رو  این موسسات برداشته میهایی اراره شود تا حد زیاد  موان

 اظهار داشت: 

و به نظر من    تواند خیلی از مشدالت آموزشی و پرورشی را برطرف سازد »بودجه مناسب می

 تخصیص این بودجه به مراکزمان یدی از ضروریات است«.

 ساخت  خاطرنشاننیز  8شماره  کنندهشرکتاز طرف دیگر  

)فناور   موانعی که عرض کردم اما با مجهز کردن هرچه بیشتر این مراکز به فاوا    رغمیعل»

 امور امیدوارتر بود«.  بهترشدنتوان به ارتباطات و اطالعات(  می

 ها و ترتیبات( ارزشیابی و بازنگري در برنامهب

راه از  آموزش  به  مربوط  موانع  تحلیل  ب  در  بازنگر دور  و  ارزشیابی  نبودن  اشاره شد. حال   ه حاکم  مناسب  ها  

دن  توجه کر  تنها نهکنندگان در پژوهش مذکور   دهد که از نظر شرکتها  حاصل از تحلیل محتوا نشان میداده

  دیگر از موانعی  تواند بسیاربلده خود نیز می  تواند این مانع را از میان برداردها میبه ارزشیابی و بازنگر  برنامه

 ا  را دارد. نیز چنین عقیده 11کننده شماره ت که به آن اشاره شد را برطرف سازد. شرک

این  »ارزشیابی کردن کار ساده نیست. منظورم  اما مشدل  نیست. مسئله است  است که  ا  

  شودباع  بروز مشدل می  صورت  نیاتواند کارساز باشد و در غیر  انجام شود می  موقعبهاگر  

ها  آموزش از راه  موانع پیش رو  برنامه  کردنبرطرف)  اما شما برا  تغییر این وضعیت  ...

 ها داریم«. در برنامه  دنظری تجدو بازنگر  ها  دقیق به نظر من نیاز به بررسی دور(

 گیري بحث و نتیجه .3

 هییا انسییان و کییار نییدگیز بییه ارتباطییات و اطالعات فناور  ورود است. ناپذیراجتناب بشر زندگی در روتحولییتغ

 و هییابرنامییه ناپییذیرجییز  جییدایی بییه را مییداوم تغییر به نیاز آن  توجه شایان و پیوسته تدامل و تحول همچنین 

 و مربیییان آن سییایۀ در و یییادگیر  - یفرایند یادده است. کرده مبدل آموزش حوزۀ در ژهیوبه افراد ها تصمیم

 شدن همگام بر عالوه کرد توجه اند. بایدبوده آموزش حوزۀ با تغییرات وییرویار مقدم خط در همواره نیز فراگیران



 واگیییردار هییا  بیمییار شیوع هوا  آلودگی مانند نیز شرایط بحرانی در فناور   تغییر سرعت و جهانی تغییرات با

 و اطالعییات ور فنییا ابزارهییا  شییوند می منجر هامدارس و دانشگاه به تعطیلی که ... و طبیعی بالیا  خطرناک 

 مسییئوالن کییه بود خواهد راهگشا زمانی مساعدت این ولی بشتابند  پرورشوآموزش کمک  به توانندیم ارتباطات

 باییید از وقییوع قبییل واقعه عالج زیرا باشند  فراگرفته ترشیپ را هاآن کارآمد و مؤثر  ریکارگبه توانمند  ربطذ 

شناسی برنامییه آمییوزش از راه دور در ایییران بییوده اسییت. هدف آسیب  نی؛ بنابرا(41:  1399و غفرانی     نیفرخکرد )

ها  متعدد  ش از راه دور با موانع و محدودیتها  آموزهنتایج پژوهش حاضر نشان داد که برگزار  و اجرا  دور

 شوند که به شرح زیرند:می روروبه

وزش از راه دور بییه وسییایل ارتبییاطی و موانع فناور  اطالعات و ارتباطات که ناشی از مجهز نبودن مراکییز آمیی 

نمند  معلمان در اسییتفاده آموزشی  عدم تواها  ارتباطی و کمک عدم دسترسی آسان و سریع به شبده  اطالعاتی 

آموزان در استفاده مطلوب و مناسب از وسایل ارتبییاطی مذکور و همچنین عدم توانایی دانشگیر  از وسایل و بهره

(  پینییا 7120جامتشییو و همدییاران ) ( 2018) 1بانیید و همدییاران هییا با یافته آمدهدستبهنتایج  و اطالعاتی است.

 ( همخوانی دارد.2015( و میلنبرب و برب )1388(  اعتضاد  و دیگران )1391زاده )(  حسن2008)

ن بییه   توجه ندییردازیموردنبا زمان  افتهیاختصاصریز  آموزشی که در عدم تناسب حجم مطالب موانع برنامه

آمییوزان و عییدم بییازنگر  و جلسات توجیهی بییرا  معلمییان و دانییشعالیق و ویژگی سنی فراگیران  عدم برگزار   

از پییژوهش  آمدهدسییتبههییا  این بخش از نتایج نیز با یافتییهکند. مود پیدا میها  آموزشی ندر برنامه  دنظریتجد

 ( انطباق دارد. 2009( و میلنبرب و برب )2010گارالند )

هییا و نامهوطه و همچنین عدم تناسب بخشو ساختار  که بیانگر باال بودن تراکم کار  در مراکز مرب  اداروانع  م

(  2018)  2آیییدیناسمرسییی و  ها با نیازها  خاص مراکز از راه دور است. نتایج حاصله با نتییایج پییژوهش  نامهآیین

 ( همخوانی دارد.1388و اعتضاد  و دیگران )  (2012(  لوین و سان )2010(  گارالند )2015میلنبرب و برب )

آموزان در پرداخت شهریه و همچنین حمایت ندردن دولت در تهیییه از ناتوانی دانش  گرفتهنشئتی که  موانع مال

(  2008)  مییورفی و داندییین  ( 1398عبدالملدی و همداران )  نتایج تحقیقاتها  مختلف است.  دار  فناور نگه  و

هییا  موانع اصلی دوره  عنوانبهالی را  ( که کمبود بودجه و موانع م2012و لوین و سان )  (2015میلنبرب و برب )

اشتن موانع از طرف دیگر  برا  از میان برد  بودند  با نتایج پژوهش حاضر همخوانی دارد.  دانستهآموزش از راه دور  

-ها  فنییاور  و پشییتیبانیزیرساخت یر  از جمله فراهم نمودنتداب ها  آموزش از راه دور موجود بر سر راه دوره

 اراره شد.  بردهنامها  در برنامه  دنظریتجدارزشیابی و   ها  مالی و همچنین

 دهییه  یییک   از  استان کردستان کمتییر  وپرورشآموزش  در  دور  راه  از  ها آموزش  پیدایش  زمان  از  اینده  بهباتوجه 

بییه  رسیدن در تردید بدون دور  راه از رسد. آموزشمی نظر به بدیهی  امر   مراکز  این  در  هاوجود کاستی  گذرد می

 توسییعه  تحصیییل   از  بازمانییدگان  تحصیییل  بییه  آموزش از راه دور از جمله ادامییه  مؤسسه  یعال شورااهداف مصوب  

-دانییش خودآموز  و ییخوداتدا میزان ها نحوه اراره آموزش  بر  فناور   آموزشی  تأثیرگذار   ها روش  در  انعطاف

 بییا تنهییا دور  راه از در آمییوزش گسییترده ابعییاد چنییین بییا  مشییدالتی  توانایی حییل  موفق بوده است.آموزان و غیره  

 هییا  ارتبییاطی وفنییاور   گسییترش  و  نوین  ها روش  به  پایبند   با  و  گرددمی  فراهم  نگرو آینده  نوآورانه  رویدرد 

همچنییین بییا عنایییت بییه اهمیییت  .شودمی عملی  مناسب  ها برنامه  تدوین  و  هادوره  و  هابرنامه  بازنگر   اطالعاتی 

ها  اییین حییوزه از جملییه وپرورش با تغییرات سریع جهانی ضرور  است نتایج پژوهشسازگار  و انطباق آموزش

قرار گیرد. شایان توجییه اسییت   مدنظرها  آموزشی دانشگاه فرهنگیان  برنامه  ها پژوهش حاضر در اجرا و بازنگر 

 
1 .Bond, M., Marin, V. I., Dolch, C., Bedenlier, S., & Zawacki-Richter, O. 

2 .Semerci, A., & Aydin, M. K. 
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ی دانشگاه فرهنگیییان مییدنظر قییرار گیییرد. شییایان ر بیشتر از هماهنگی آموزشامروزه سرعت تغییرات فناور  بسیا

توجه است امروزه سرعت تغییرات فناور  بسیار بیشتر از هماهنگی آموزش با آن است  امروز اصطالحات جدید  

 کییهیدرحالاز جمله عصر فوق هوشمند  مطرح است که تحول عظیمی در سبک زندگی بشر ایجاد خواهیید کییرد  

ها  آموزش در عصر دیجیتال  بییر اسییاس نظریییه پیونییدگرایی ها  آموزشی کشور هنوز با معیارها و ویژگینامهبر

 فاصله زیاد  دارند. 

هییا  گیر  بیمار  کرونا ویروس نقییش  اهمیییت و ضییرورت آمییوزشکه شیوع همه  خصوص در زمان کنونیه  ب

توانیید در ها  آموزش از راه دور میییست شناسایی آسیبتر و خطیرتر ساخته امجاز  و از راه دور را بسیار پررنگ 

پانییدمی کرونییا  مشییدالت زیییاد  بییر تمییام   اگرچییه  .ها بسیار سودمند و کارا باشییدکارایی و اثربخشی این آموزش

ها در کشور شیید کییه از ها  جامعه از جمله سالمت مردم تحمیل کرد  اما منجر به شدوفایی برخی قابلیتشاخص

رسیید کییه ان به فراگیر شدن و رونق یافتن آموزش مجاز  در سراسر کشور اشاره کرد. بییه نظییر میتوجمله آن می

هییا  مجییاز  معطییوف شییده تییر  بییه آموزشآموزش مجاز  در کشور ما وارد یک فاز جدید  شده و توجه بیش

دترونیدی خود بییرا  ها  التوانستند از زیرساخت  سرعتبه  ایرانها  بزرب  دانشگاه  وپرورش وآموزش  اینده  است.

ها  مجاز  برود  ها  آموزشی از شدل حضور  به سمت آموزشها  مجاز  استفاده کنند تا کالساراره آموزش

تییوان هاست و هم نشانه اینده میدر تطبیق با بحران  کشورها   دهنده توانایی دانشگاهکار بزرگی بود که هم نشان

: 1400و همدییاران     نیفرخ)  ها  تدنولوکیدیم خوب مدیریت کردرساختها  مهم را با استفاده درست از زیبحران

ها  مبتنییی بییر یییادگیر  بر اهمیت آموزش از راه دور و آموزش  شیازپشیبامر نیز    نیمسئولاز طرف دیگر     .(16

و آنده درست طراحییی و جییار  شییود در حیید    شرطبهباید بدانیم که هر رویدرد علمی   .  اندالدترونیدی واقف شده

انتظار حییل همییه مسییارل آموزشییی و قابلیییت ایجییاد هییر نییوع   رونیازااندازه خود خروجی و نتایج اثربخش دارد و  

ریزان آموزشییی رود کییه برنامییهانگارانه باشد. لیییدن انتظییار میییتواند ساده  میمدتکوتاهتغییراتی در فراگیران  در  

 .و احتمالی کنند ها  موجودنهایت اهتمام و تالش خود را صرف کاهش آسیب

 شود:می  پیشنهادها  زیر توصیه  آمدهدستبهو نتایج   اساس موانع بررسی شده بر

تجهیز  تقویت و حمایت کردن از مراکز آموزش از راه دور به فناور  اطالعات و ارتباطات و فراهم نمودن   -

و سیها  درسکتاب  موقعبه راهنما  از جمله  د ی  خودآموز  کتاب  آموزشی  به    یهای راهدارها   است 

 کند. ر مراکز آموزش از راه دور کمک میاجرا  بهینه آموزش از راه دور د

برا  مدیربرگزار  دوره - افزایش ساعت اختصاصها  آموزشی و جلسات توجیهی  و دبیران   به  ان  یافته 

ا دروس  یادگیرندگان  ویژگی  درنظرگرفتنختصاصی   آموزش  عالیق  و  سنی  وها   مدیران  مشارکت    و 

دانش و  تدوی معلمان  در  آموزشآموزان  این  محتو   و  درسی  برنامه  ون  و    هرساله بازنگر     ها  محتو  

 تواند داشته باشد.آموزش از راه دور نقش بسزایی می ها از راهدارها  است که در اجرا برنامه

بستهحمایت   - و  تهیه جزوات  در  مراکز  و  از  اختصاص  توسط سازمان   آموزشی  امدانات  و  استخدام  ها  

ها  آموزش به مراکز  وزشی  کارشناسان رایانه و برنامها  آموها  متخصصی نظیر کارشناسان حرفهنیر

این مراکز  نظارت مستقیم و مداوم   اداره  از راه دور  مطلوب نمودن سیستم مدیریتی و  این  آموزش  از 

ر حل مشدالت آموزش از از جمله راهدارها  است که د  هااستانپرورش  ومراکز توسط سازمان آموزش

 است. مؤثرراه 

الزحمه  حمایت مالی در پرداخت بخشی از حقآموزان   شهریه بعضی از دانش  پرداختالی در  حمایت م -

و حمایت در تهیه    سیتأستازها  مراکز  جبران بخشی هزینه جار  و سرمایه  معلمان  حمایت مالی در



تواند در حل  موزشی مراکز آموزش از راه دور می  و آها  آموزشی و دیگر ملزومات ادار و بسته  هاهجزو

 مشدالت مالی این مراکز نقش بسزایی داشته باشد و به ایجاد و نگهدار  و توسعه این مراکز کمک کند. 

شود  نظام آموزشی اثر دارد پیشنهاد می یی  ااینده امدانات و تجهیزات آموزشی و پژوهشی بر کار  بهباتوجه  -

ها با تجهیزات کافی در اختیار  ها و آزمایشگاها  و کارگاهانات و خدمات رایانهمدآموزشی  اوسایل کمک 

قرار گیرد  زیرا انجام کارها  علمی و پژوهشی نیازمند امدانات و تجهیزات است  آموزان  دانشو    معلمان 

در   نتیجه    صورت و  در  و  پژوهشی  و  علمی  پیشرفت  انتظار  نباید  آنها  به  دسترسی  م  نظا   یی کاراعدم 

 آموزش از دور را داشت.  

از دور    مسئوالن شود که  مدیران و  پیشنهاد می - قراردادها     منظور به  تسهیالت الزمنظام آموزش  عقد 

و  اساتید  ها  مطالعاتی را فراهم کنند  همچنین  معلمان در فرصتپژوهشی و امدانات الزم برا  استفاده  

از آنها داشته  تشویق کرده و حمایت  هاهمایشاه را به مشارکت و برگزار   دانشگ  نیمحقق ها  الزم را 

 باشند.  

در بعد امدانات آموزشی  امدانات و تجهیزات الزم از قبیل اینترنت و امدانات کارگاهی و آزمایشگاهی را   -

کنند فراهم  مناسب  آموزش  و  تحقیق  و  و    برا   قوانین  آموزشی   مقررات  و  قوانین  بعد  در  نهایت  در 

قرار    دنظریتجد پویا و زنده مورد    یبه صورتآن در    ییکاراآموزش و    تقا  یادگیر  مقررات را در جهت ار

دانشجویان پاسخگو باشند. تا بدین    خصوصبه  نفعان  ذ    شنهادهای پداده و همواره نسبت به انتقادات و  

ام  نظ   ییکارارا برآورد کرده و در جهت    آموزانصورت رضایت رکن اصلی نظام آموزش از دور یعنی دانش

 آموزش از دور گام برداشته شود.   

 شود:زیر توصیه میپژوهشی  پیشنهادها     آمدهدستبهتایج  ن بهباتوجههمچنین  

-است. پیشنهاد می   گرفتهانجام  کردستان   استانو در    از راه دورپژوهش حاضر در مورد آموزش   -

برنامه در  تحقیق  این  در  شده  اراره  مدل  دشود  راه  از  آموزش  اختصاصی  و ها   دیگر  ور 

برنامه شاد در آموزش  خصوصبه وپرورش و آموزش در سیستم وادانا در دانشگاه آزاد اسالمی  

و نتایج مربوط به آن با نتایج این پژوهش    درآمدهآموزش مجاز  در دانشگاه فرهنگیان به اجرا  

 مقایسه شود. 

و آنالین را به مدل این ها  یادگیر   توانند دیگر عوامل مؤثر بر ایجاد شبدهمحققان آینده می -

 پژوهش اضافه کرده و مجدداً به آزمون مدل بپردازند.   

در پژوهشپیشنهاد می - بعد   شود محققان  مانند ساختار سازمانی     ریتأثها   عوامل سازمانی 

قرار   مدنظرکارایی نظام آموزش از دور     ارتقا ها  مدیریتی را  نیز در  فرهنگ سازمانی و سبک 

 دهند.

 ها  آتی باشد.تواند عنوان پژوهشور  نظام آموزش از دور میلی برا  بهرهاراره مد -

 در زمینه اراره الگویی جامع برا  تضمین کیفیت در نظام آموزش مجاز  پژوهشی انجام گیرد. -

 لآنالین در نظام آموزشی   ریادگ ی  ها حذف موانع شبده    راهدارها یی تمرکز بر شناسا -

 از:  اندعبارتژوهش حاضر  ها  انجام پهمچنین محدودیت

 .سؤاالتمقاومت برخی از مدیران و مربیان در مورد پاسخگویی به  -
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و   مربیان   نظرانصاحباز    نشدا  لحصو  ن کال  یندافراز    جزری  بخشی  عنوانبه  حاضرپژوهش   -

آموزش از راه مشدالت    رد مورا در    طالعاتی ا     مجاز ریادگیو    آموزش  تیریحوزه مد  رانیمد

و   ر  ساختا  موقعیت   یکدر    کیفی   مطالعه   یک  حاصل   ت طالعاا   ین ا  که  دهد می  ست د  به دور  

  خصوصبه  ها مینهز  به  توجه  مندزنیا آن    نتایج   تعمیم  جهتنیبد   .ستا  دهبو  ود محد  فرهنگی

   ت.اس آموزشیو  محیطی   یفرهنگ   ا رشته  مینهز

الگونتایج پژوهش   - آموزش   برا  ییحاضر صرفاً  براا  وپرورش(نظام آموزشی )وزارت  اما     ست  

 .ستنی  استفادهقابل چندان ها  از راه دور آموزش گریو دسازمانی    مجاز ها آموزش

 

 منابع 
پروککتور و میزان اسییتفاده از   (. بررسی رابطه بین نگرش به فناور  آموزشی ویدرو1396احمد   سیروس و ابتدار   محمدحسین )

 .81-100(:  10)  3   پژوهیموزشآآن از منظر معلمان استان کهگیلویه و بویراحمد.  

آمییوزان دوره  (. مشدالت مراکز آموزش از راه دور از دیدگاه دبیییران و دانش1389زهره )   آقا کثیر   و  مژگان   عارفی ؛مریم  اعتضاد 

 .177-149:  (23  )مجله دانش و پژوهش در علوم تربیتی.  1387-88متوسطۀ شهر اصفهان در سال تحصیلی  

هییا  دیجیتییالی بییر  (. نقش و وظیفه معلم در محیییط1396  مرتضی و عباسی کسانی  حامد )زاده ییرضا  علی؛ برار   نور ؛ معینی

 .249  -257(:  3)  11   فناوري آموزشگرایی.  اساس نظریه ارتباط

صفحه    :(1)  72   دانشگاه تهران ماهنامهیرو  انسانی و توسعه.  (. ضرورت و نقش آموزش در بهساز  ن1398) نیمحمدام  لوندیجل

70-68. 

-(. میزان برخوردار  معلمان مدارس هوشمند از مهارت 1396پور  احسان؛ محمد   شراره و محمدزاده  رضا )جلیلیان  سهیال؛ عظیم

 .107-125(:  1)  5  پژوهی،تدریستدریس با استفاده از فاوا.    ازیموردنها   

کارشناسی  نامهانیپادر ایران.    یرساناطالعاینترنت کتابدار  و  سنجی آموزش از راه دور از طریق  (. امدان1391زاده  محمد )حسن

 .  تهران مدرستیتربتهران: دانشگاه  مدرستیتربارشد 

 آموزش از راه دور.  مؤسسهتهران: انتشارات    اي بر آموزش از راه دور. مقدمه(.  1394الحسینی  سید حسن )

آموزش از    مؤسسهانتشارات  مجموعه مقاالت آموزش از راه دور. تهران:    .بخشی مراکز آموزش از راه دوراثر(.  1395)  حسینی  علی

 راه دور.

دانشییجو   دیجیتییال صییالحیت یییادگیر ؛ سیینجش - ییییادده نییدیفرا در دیجیتال (. تحول1399  حسین و غفرانی و عاطفه )نیفرخ

 .23-47(:  24)  9   مطالعات آموزشی و دانشگاهی.  معلمان

گیر  بیمار  کرونا  ها و مشدالت آموزش مجاز  در دوره همه(. چالش1400الدین )ابراهیمی  صالح  حسین؛ غالمی  بهمن و نیفرخ

 . ییرجا  دیشه  تهران: دانشگاه تربیت دبیر  نخستین همایش فرهنگ.  تیوتربمیتعلبحران کرونا بر    ریتأثویروس: تأکید بر  
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