انور شاهمحمدی
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نعمت الله عزیزی
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علی تقی پور ظهیر

4

عیسی ابراهیم زاده

5

چکیده
هدف از این پژوهش ،ساخت و اعتبار یابی مدلی جهت ارزیابی بعد آموزشی در نظام آموزش از دور بود .این پژوهش
ازنظر هدف ،پژوهشی کاربردی میباشد که با رویکرد آمیخته اکتشافی (کیفی و کمی) انجام گرفت .مشارکتکنندگان
این پژوهش در بخش کیفی  51نفر از اساتید و پژوهشگران آموزش از دور بودند که به صورتی هدفمند انتخاب و با
آنها مصاحبه گردید .در بخش کمی مطالعه نیز جامعه آماری هدف (مدیران ،برنامهریزان و کارشناسان سازمان
مرکزی دانشگاه پیام نور) بودند که  551نفر از آنان بهصورت نمونهگیری در دسترس انتخاب و از آنها خواستهشده تا
پرسشنامه پژوهش را تکمیل کنند .این پرسشنامه مشتمل بر  15شاخص بود که روایی محتوای آن با استناد به نظر
متخصصان و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ  0/ 98ارزیابی و مورد تأیید واقع شد .برای تحلیل دادههای
بخش کیفی از کدگذاریهای باز و محوری بهره گرفتهشده و برای تجزیهوتحلیل دادههای کمی حاصل از پرسشنامه
نیز علاوه بر شاخصهای گرایش مرکزی از تحلیل عاملی تأییدی استفاده گردید .نتایج این مطالعه نشان داد که مدل
جامع ارزیابی بعد آموزشی در یک سیستم آموزش از دور دارای  7بعد سازمان یاد دهنده؛ یاد دهنده؛ یادگیرنده؛ مبانی
پداگوژی ،تئوری و نسلهای فناوری؛ مواد و محتوای آموزشی؛ روشها و رویکردهای آموزشی؛ و زمان و مکان

 5این مقاله مستخرج از رساله دکتری مدیریت آموزش عالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران میباشد
 5دانششش آموختششه ی دکتششرای مششدیریت آمششوزش عششالی دانشششگاه آزاد اسششلامی،واحد علششوم و تحقیقششات ،پسششت الکترونیششک
anwar.1354@gmail.com
 3استاد گروه علوم تربیتی ،دانشگاه کردستان .نویسنده مسئول N.Azizi@uok.ac.ir
 . 4استاد گروه آموزش عالی ،دانشگاه آزاد اسلامی ،واحد علوم و تحقیقات،پست الکترونیک poorzahir@yahoo.com
 1دانشیار گروه علوم تربیتی ،دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه پیام نور ،پست الکترونیک ebrahimzissa@gmail.com

Downloaded from ihej.ir at 16:44 +0330 on Monday November 29th 2021

طراحی و اعتبار یابی مدل ارزیابی در نظام آموزش از دور (مورد :دانشگاه پیام نور)

1

 /500فصلنامه علمی پژوهشی آموزش عالی ایران* سال یازدهم* شماره اول* بهار 5389

آموزشی نظام آموزش از دور مورداستفاده قرار گیرند.
واژگان کلیدی :الگوی ارزیابی ،نظام آموزش از دور ،دانشگاه پیام نور ،شاخصهای ارزیابی ،اعتباربخشی

مقدمه
امروزه نقش دانشگاهها در استقرار یک جامعه مدرن و پیشرفته بر کسی پوشیده نیست .برای نیل به این مهم ،اهتمام به
تربیت انسانهایی فعال ،مسئول و دمکراتیک از طرفی و تلاش برای حلوفصل مسائل و معضلات فرهنگی ،اجتماعی،
اقتصادی و صنعتی و کمک به ترویج علم و گسترش مرزهای علم از طرف دیگر در دستور کار تقریباً تمامی
دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی جهان قرار داشته است .به باور کلایمنت 5و کابریلانا )5055( 5شالوده توسعه
سیاسی – اقتصادی جوامع ،در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی بنا میشود؛ چراکه نظامهای آموزش عالی از
یکسو حافظ و انتقالدهنده میراث فرهنگی و ارزشهای جامعه هستند و از سوی دیگر پاسخگویی نیازهای جدید
اجتماعی با توجه به رشد دانش و فناوری روز به شمار میآیند (فیتزپارتیک 3و همکاران .)5055 ،بااینحال به دلیل
تغییرات پارادایمی در عرصههای اقتصادی و فناوری و ظهور گرایشهای کلان (عزیزی ،)5053 ،نظامهای جدید
آموزش عالی دیگر محدود به کلاسهای معمولی نیستند .آتمن ،4احمید 1و کینشاک)5056( 6؛ بلکه بهواسطه گسترش
بهرهگیری از ابزارهای الکترونیکی ،آموزش از شکل سنتی و معمولی خود فاصله گرفته و به سمت یادگیری و آموزش
از راه دور پیش میرود (وسیس.)5059 ،7
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آموزشی با  15شاخص ارزیابی مرتبط است که با بهرهگیری از روششناسی و ابزار مناسب میتوانند برای ارزیابی بعد

طراحی و اعتبار یابی مدل ارزیابی در نظام آموزش از دور(مورد دانشگاه پیام نور)505/

آموزش از راه دور ،شکلی از آموزش است که در آن ،انتقال مفاهیم و یادگیری در فضای مجازی بهصورت بر خط یا
در تعریفی دیگر ،آموزش مجازی محیطی برای ارایة کلیة کارکردها ،وظایف و خدمات یک دانشگاه است که با
استفاده از سامانههای چندرسانهای و فناوری اطلاعات و ارتباطات طراحی و آماده میشود تا در آن فرایند یاددهی-
یادگیری بهصورت گروهی یا فردی ،همزمان یا ناهمزمان ،برخط یا نا برخط انجام پذیرد (ابراهیمزاده.)5396 ،
بههرحال شکل دیگری از آموزش نیز تحت عنوان آموزش نیمهحضوری وجود دارد که میتواند حدفاصل بین
آموزش حضوری و آموزش از راه دور قرار گیرد .درواقع ،آموزش نیمهحضوری شیوه آموزشیای است که در آن
بخشی از انتقال مفاهیم و یادگیری ،بهصورت کلاس حضوری و بخشی دیگر با استفاده از رسانههای نوشتاری،
تصویری و الکترونیکی صورت میگیرد (نوروز زاده .)5385 ،در ایران میتوان دانشگاه پیام نور را بهعنوان بارزترین و
بزرگترین نهاد مجری آموزش نیمهحضوری دانست.
عنصر تغییر و وجود بیثباتها و سازندههای ناشناخته جهان و همزمانی گسترش دامنه و ابعاد جوامع برا دامنه
پیچیدگی و تنوع سازمانه ،بر تعاملات محیطی آنها افزوده است ،تعداد و تکثر بیشازحد سازمانها ،دوام و بقای آنها
در دنیای متغیر کنونی به یک چالش اساسی بدل نموده و در این میان نیز نظام آموزش عالی ایران با توجه به
گستردگی اثرگذاری بر فرایندهای اجتماعی و کارکردهای مختلف از این امر مستثنا نبوده است .در چند سال گذشته
دو موضوع در آموزش عالی برتر و پاسخگو مطرح بوده است ،اولین موضوع توجه به افزایش خدمات در دانشگاه و
دیگری برنامهریزی و پاسخگویی و ارزیابی است (نجفی ،حسن؛ سبحانی نژاد ،مهدی؛ جفری هرندی ،رضا)5384 ،؛
بنابراین به دلیل اینکه نظامهای آموزش عالی نقش تعیینکنندهای در توسعه جوامع ایفا میکنند و هنوز هم دولتها
سهم عمدهای از بودجه عمومی خود را به آنها اختصاص میدهند؛ پس قضاوت درباره بخشهای مختلف برای
پاسخگویی نظام آموزش عالی در دنیای پیچیده و متغیر امروز ناگزیر به استفاده از ارزیابی است (عزیزی ،نعمت اله؛
شاهمحمدی ،انور و نقدی ،هادی)5385 ،؛ بنابراین فرایند ارزیابی در دهههای اخیر در نظام آموزشی جهان بهصورت
فزایندهای توسعهیافته و همگام با توسعه کمی آموزش عالی به کیفیت و ارزیابی آن توجه فروان شده است.
امروزه به دلایل مختلف آموزش از دور بهعنوان یکی از نظامهای آموزش عالی ایران که دستیابی به اطلاعات مداوم
و همیشگی در هرکجا و هر زمان ،نگرش جهان را به انسان از نگاه ابزاری به منبع ثروت و دارای فکری تغییر داده و
فرایند یادگیری مستقل بهخصوص در آموزش عالی را بهعنوان ابزار توانمندسازی انسان معرفی نموده است؛ بنابراین
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برونخط و با استفاده از رسانههای الکترونیکی ،بهصورت تعاملی یا غیرتعاملی صورت میگیرد (ابراهیمزاده.)5394 ،
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است و سنجش تحقق این مهم درگرو جامعیت و کارآمدی نظام ارزیابی آموزشی است (حقیقی و فرجاللهی.)5384 ،
آنچه واضح است اینکه اطمینان از کیفیت آموزش چه به شکل حضوری باشد ،چه نیمهحضوری و چه غیرحضوری
باشد ،درگرو ارزیابی مستمر اثربخشی آن است و لذا ارزیابی آموزش همواره از دغدغههای اصلی متولیان و مجریان
نظامهای آموزشی بوده است و بخش مهمی از تلاشهای پژوهشگران پیشین معطوف به شناسایی و ارزیابی
شاخص هایی بوده است که بیانگر اثربخشی آموزش باشد .در این زمینه ،بسیاری از اندیشمندان و محققان حوزه
آموزش از راه دور نیز به شناسایی مهمترین شاخصهایی پرداختهاند که اطلاع از کم و کیف آن کمک میکند تا
اثربخشی آموزشهای نیمهحضوری و غیرحضوری مورد ارزیابی و قضاوت قرار بگیرد.

مبانی نظری و تجربی پژوهش
مبانی نظری هر موضوعی با توصیف و تشریح مفروضات ،مفاهیم و اصول آن موضوع شکل میگیرد و حدودوثغور
آن را مشخص مینماید (ادمیر ،5اوزکسین 5و آدین اکیورد .)5051 ،3تبین مبانی نظری و مستند کردن نظام آموزشی به
آنها ،از ارکان اندیشه و عمل علمی به شمار میآید (سایمنسون 4و همکاران)5006 ،؛ بنابراین آموزش از دور نیز،
همانند نظامهای آموزشی دیگر ،برای تشریح و پیشبینی موضوعاتی که در چارچوب آن قرار میگیرد بر مجموعهای
از نظریهها استوار است (پیاری .)5055 ،1دراینبین نظریههای یادگیری از قبیل نظریه رفتارگرایی ،شناخت گرایی،
سازنده گرایی و ارتباط گرایی هرکدام به سهم خود در مبانی نظری این نوع نظام آموزشی تأثیر داشتهاند.
بر اساس دیدگاه رفتارگرایی ،یادگیری در این نظام تمرکز بر رفتارهای قابلمشاهده دارد و ماهیت پاداش و تنبیه و
ایجاد محرکها از عوامل مؤثر بر یادگیری هستند .حافظه در این دیدگاه بهمنزله یک جعبه سیمکشی شده از تجارب
تکرار شده است که پاداش و تنبیه بیشترین اثر را دارد و انتقال یادگیری از طریق محرکها و پاسخها صورت میگیرد.
در این دیدگاه یادگیری مبتنی بر تکلیف است (سنومن.)5055 ،6
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هدف نظام آموزش از دور همانند سایر زیر نظامهای آموزش عالی رسیدن به استانداردها و کیفیت مطلوب آموزشی

طراحی و اعتبار یابی مدل ارزیابی در نظام آموزش از دور(مورد دانشگاه پیام نور)503/

دیدگاه شناخت گرایی معتقد است که یادگیری به شیوهای ساختمند و محاسبهشده رخ میدهد و طرحوارههای موجود
خود یادگیرنده رخ میدهد .در این دیدگاه ،یادگیری به شیوه استدلال ،هدفهای روشن و حل مسئله به بهترین شکل
میتواند ارائه گردد (خاتب.)5055 ،5
بر اساس دیدگاه سازنده گرایی یادگیری بهصورت اجتماعی و مبتنی بر تجربة بامعنای فردی که توسط هر یادگیرنده
خلق میشود ،صورت میگیرد .درگیری ،مشارکت ،عوامل اجتماعی و فرهنگی از عوامل مؤثر بر یادگیری در این
نظریه میباشند .در این دیدگاه دانش قبلی با زمینه جاری ترکیب میشود و بهوسیله اجتماعی کردن انتقال پیدا میکند
(ظریف صناعی.)5380 ،
دیدگاه ارتباط گرایی بیان میدارد که دانش ارتباطی یا دانش توزیعشده در یک شبکه تقویتشده توسط فناوری
موجب ایجاد یادگیری میشود .تنوع شبکه و برقراری ارتباط با گروهها از عوامل مؤثر بر یادگیری هستند .این دیدگاه
معتقد است یادگیری بهواسطه منابع متنوع دانش صورت میگیرد (زیمنس .)5006 ،5مفهوم شبکه در این دیدگاه یک
مفهوم گسترده است که گاه این شبکه ناظر به عوامل درونی و گاه ناظر به محیطهای بیرونی ازجمله شبکههای
اجتماعی و شبکههای متشکل از منابع و فناوریهاست (زیمنس و تیتنبرگر.)5008 ،3
امروزه رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) موجب تغییرات اساسی در فرایند یاددهی -یادگیری شده است که
بسیار متفاوت از آن چیزی است که نسلهای گذشته تجربه کردهاند؛ بهگونهای که شیوه کسب دانش را دچار تحول
اساسی کرده است (اسکندری ،فردانش و سجاد .)5398 ،فاوا فرصتی در اختیار نظام آموزش از دور قرار داده است که
فراهم نمودن امکان دسترسی یکسان و ارزان برای اقشار مختلف در هر نقطهای که هستند ،ایجاد دورههای آموزشی
یکسان برای همه ،تدوین محتوای درسی تعاملی همزمان یا غیر همزمان ،رفتهرفته به یک شیوه غالب در نظام آموزشی
دنیا درآمده است (قاسمی و شهریاری فرد .)5381 ،علاوه بر این بهموازات تحولات همهجانبه در عرصه فاوا ،نظامهای
تعلیم و تربیت نیز با مطالبات و چالشهای جدیدی مواجه شدهاند که تغییر پارادایم معلم محوری به یادگیرنده
محوری ،ظهور محیطهای آموزشی مجازی ،تبدیل مفهوم زمان -مکان به مفهوم گستردهتر زمان -فضا ،امکان یادگیری
همهزمانی و همه مکانی ازجملة آنهاست .رضایی ،نثری وآرمند ( )5380استدلال میکنند که نظریه ارتباط گرایی،
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و تجارب قبلی در یادگیری مؤثر هستند .انتقال یادگیری در این دیدگاه بهوسیله نسخهبرداری و ساخت دانش از سوی
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حوزه تعلیم و تربیت برداشته ،اما در شناسایی تأثیر ابزارهای جدید یادگیری و هم در شناسایی تغییرات محیطی که
معنای خاصی برای یادگیری به همراه دارند ،همواره کند عمل کرده است .شاید یکی از دلایل حرکت کند تعلیم و
تربیت را وابستگی فرایند یاددهی -یادگیری به نظریههای یادگیری رفتارگرایی ،شناخت گرایی و سازنده گرایی
میداند .بااینحال در سالهای اخیر آموزش از دور ،به دلیل محدودیتهای زمانی و مکانی آموزش سنتی و چهره به
چهره و استقبال متقاضیان آموزش در سطوح مختلف ،رشد چشمگیری داشته است (کیکرول 5و اوتیورک.)5055 ،5
ایسلاس 3و همکاران .)5007( ،اظهار میدارند که نظام آموزش از دور به دلیل ماهیت میانرشتهای خود نیاز به تلفیقی
از چند نظریه دارد که محققان از منظر تخصصهای مختلف خود به نظریهپردازی در این حوزه پرداختهاند .آموزش از
دور از این حیث حائز اهمیت است که میتواند با انتشار رایگان دانش بین کشورها ،اختلافات بین آنها را کاهش
دهد؛ بهعبارتدیگر در کشورهای درحالتوسعه گسترش زمینههای علمی بهواسطه این نوع آموزش سرعت پیدا
خواهند کرد و دستیابی و به اشتراکگذاری و بهینهسازی منابع آموزشی برای همگان امکانپذیر میگردد (یانجین،4
 .)5055در زمینه ارزشیابی عملکرد در نظام آموزش از دور در سه ده اخیر پژوهشهای قابلتوجهی صورت گرفته
است که مبین پیچیدگی مسئله ارزیابی ازیکطرف و لزوم احتیاط و دقت در استفاده از نتایج این تحقیقات در
تصمیمگیری از طرف دیگر است.
بررسی نتایج مطالعات نشان میدهد که هر یک از پژوهشهای پیشین به مؤلفهها یا شاخصهای ویژهای در ارزیابی
این نوع نظام اشارهکرده است .هرچند این تحقیقات به مؤلفههای گوناگونی که میتواند منجر به راهحلهای مناسب در
ارزشیابی شود ،اشارهشده است اما بهطور کامل به ویژگیهای جامع در ارزیابی نظام آموزش از دور اشاره نگردیده
است که بتواند نیازهای کامل ارزیابی را برطرف نماید .البته وظیفه ارزیاب این نیست که به اجماع برسد ،اما باید
شواهد را بسنجد ،قضاوت کند ،نتایج متناقض را گزارش کند و راههای مختلف و مناسبی را برای بهبود روشها و
اثربخشی نظام آموزشی پیشنهاد نماید.
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نظریه متناسبی است که میتواند پاسخگوی چنین تحولاتی میباشد .نظامهای تعلیم و تربیت باوجود خیزهایی که در

طراحی و اعتبار یابی مدل ارزیابی در نظام آموزش از دور(مورد دانشگاه پیام نور)501/

آنچه واضح و مسلم است اینکه اطمینان از کیفیت آموزش چه به شکل حضوری باشد ،چه نیمهحضوری و چه
و مجریان نظامهای آموزشی بوده است و بخش مهمی از تلاشهای پژوهشگران پیشین معطوف به شناسایی و ارزیابی
شاخص های بوده است که بیانگر اثربخشی آموزش باشد .در این زمینه ،بسیاری از اندیشمندان و محققان حوزه
آموزش از راه دور نیز به شناسایی مهمترین شاخصهای بیانگر اثربخشی آموزشهای نیمهحضوری و غیرحضوری
پرداختهاند.
بههرحال در راستای شناسایی و معرفی ابعاد و شاخصهای ارزیابی در نظام آموزش از دور ،تلاش شد تا مجموع
مطالعات مرتبط با این حوزه موردنقد و بررسی قرار بگیرند؛ مطالعاتی که به لحاظ کثرت ،متعدد اما پراکندهای بودند.
دراینارتباط امبر 5و اویتوی )5059( 5در تحلیل ویژگیهای دانشجویان موفق در نظام آموزش از دور گزارش کردهاند
که داشتن تجربه و انگیزه بالا برای یادگیری در این نوع نظام آموزشی از دلایل موفقیت این دانشجویان بوده است.
کاسنوا 3و موریرا )5057( 4نیز در پژوهشی کیفی و ضمن مرور ادبیات تحقیق در مورد کیفیت آموزش الکترونیکی در
برنامههای آموزش ترکیبی نشان دادند که توجه به آموزش مبتنی بر فناوری ،توجه به آموزش ترکیبی از شاخصهای
این مدل بوده است .همچنین مطالعه دوروبت )5054( 1در خصوص مدلهای ارزیابی موفقیت در آموزش الکترونیکی
در دانشگاهها پیشنهاد کرد که برای سنجش میزان موفقیت این آموزشها ،از مدلهای دی و ام ،6مدل تی ای ام ،7مدل
توجه به کاربران و مدل توجه به کیفیت در آموزش الکترونیکی بهره گرفته شود .ازنظر ادیونایک 9و همکاران ()5053
توجه به مؤلفههایی نظیر برنامهریزی مناسب برای آمادهسازی برنامههای یادگیری الکترونیکی ،برنامههای حمایتی،
آموزش ،همکاری و هماهنگی ،بیشینهسازی استفاده از  LMSدر برنامهریزی درسی و توسعه محتواهای برخط
ازجمله عواملی هستند که در اجرای موفقیتآمیز آموزش الکترونیکی تضمین میکنند.
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غیرحضوری باشد ،درگرو ارزیابی مستمر اثربخشی آن است و لذا ارزیابی آموزش همواره از دغدغههای اصلی متولیان

 /506فصلنامه علمی پژوهشی آموزش عالی ایران* سال یازدهم* شماره اول* بهار 5389

نشان داد که باید در ارزیابی ابزارهای تألیف مواد آموزشی آموزش از دور به شاخصهای دسترسپذیری ،تناسب،
قابلیت استفاده توجه گردد .همینطور عبدالطیف 5و همکاران ( )5055در تحلیل دیدگاه توسعهدهندگان آموزش
الکترونیکی در ارتباط با ارزیابی کیفی یادگیری الکترونیکی دریافتند که تکنیکهای ارائه مواد آموزشی ،روشهای
انتقال ،کارکرد سیستم ،قابلیت استفاده ،امنیت و رابط کاربر در ارزیابی شیوه آموزشی از دور از شاخصهای تأثیرگذار
میباشند .در همین راستا ابوسنینه 3و زایری )5050( 4تلاش کردند تا با شناسایی دیدگاههای مختلف در رابطه با
ارزیابی اثربخشی آموزش الکترونیکی در اتحادیه عرب ،چارچوبی را برای ارزیابی اثربخشی آموزش الکترونیکی در
کشورهای عضو آن اتحادیه ارائه نمایند .آنها دریافتند که برای ارزیابی نظام آموزش الکترونیکی باید به جنبههای
فناوری و جنبههای پداگوژی این نظام آموزشی تمرکز داشت.
نتایج مطالعه نجفی و کوپایی ( )5386که باهدف طراحی مدل مدیریت آموزش از دور برای نظام آموزش عالی ایران
انجامشده بود ،نشان داد که محیط ،مشتری مداری ،فناوری و داشتن دانش مدیریت آموزش از دور در نظام ارزیابی از
نظامهای آموزش از دور از شاخصهای مهم محسوب میشوند .رود ساز و همکاران ( )5386نیز دریافتند که عواملی
مانند مسائل سازمانی ،مدیریت یکپارچه ،مزیت رقابتی ،کیفیت هدفمند آموزشی ،مدیریت دانش ،فناوری ،سنجش
پذیری ،سهولت دسترسی بر آموزش مجازی دانشگاهی در ایران ازجمله عوامل مؤثر موفقیت بر الگوی آموزش
مجازی دانشگاهی در ایران به شمار میروند .نجفی ،سبحانی نژاد ،جعفری هرندی ( )5384با تکیهبر الگوی ( NADE-
 )TDECنشان دادند که شاخصهای طراحی مطالب و مواد درسی ،موارد مربوط به آموزش ،امور اجرایی و استفاده از
فناوریهای جدید آموزشی در نظام ارزیابی از برنامههای آموزشی دانشگاه پیام نور در بهبود کیفیت برنامههای
آموزشی مؤثر هستند .در همین راستا اناری نژاد و محمدی ( )5383در بررسی شاخصهای عملی ارزیابی آموزش
الکترونیکی در آموزش عالی ایران دریافتند که از ابعاد سازمان ،مدیریت ،فناوری ،جنبههای آموزشی ،طراحی محیط
ارائه ،خدمات پشتیبانی ،ارزیابی و ملاحظات اخلاقی میتوان بهعنوان شاخصهایی مؤثر در ارزیابی آموزش
الکترونیکی در دانشگاههای ایران بهره گرفت.
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در خصوص ارزیابی تناسب ابزارهای تألیف محتوای موجود برای ایجاد منابع یادگیری الکترونیکی هند)5055( 5
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کاظمی قرچی ،امین خندقی و جعفری ثانی ( )5385نیز تلاش خود برای ارزیابی کیفیت مراحل تولید محتوای
کیفیت محتوا از شاخصهای ارزیابی در تولید محتوای آموزشی بهحساب میآیند .علاوه بر اینها یاری ( )5380هم
نتیجه گرفت که شاخصهای پشتیبانی موسسه ،تدوین دروس ،ساختار درس ،فرایند یادهی -یادگیری ،پشتیبانی از
دانشجویان ازجمله بهعنوان شاخصهای مهم در ارزیابی آموزش از دور تلقی میگردند که میبایست موردتوجه قرار
گیرد .بیتردید توجه به این مؤلفهها موجب بهبود کیفیت آموزش از دور میشود.
نتایج تحقیقات نشان داده است بهرغم برخی فعالیتها ،هنوز نظام مناسبی برای ارزشیابی آموزش عالی در ایران
طراحی نشده (یمنی)5397 ،؛ و بهموازات آن ارزشیابی در نظام آموزش از دور نیز در حد انتظار پیش نرفته و توجه
درخوری به اهمیت این ارزشیابی در این نوع نظام آموزشی نشده است .از همین روی تأملی بر مطالعات پیشین نشان
میدهد که دیدگاه جامعی در مورد شاخصهای ارزیابی بعد آموزشی در نظام آموزش از دور وجود نداشته است و هر
محقق و اندیشمندی از منظر خاصی به این شاخصها اشارهکرده است .درواقع یکی از مهمترین چالشها در ارزیابی
نظام آموزش از دور ،تعدد عوامل و متغیرهای مؤثر و دخیل در این زمینه و دستهبندهای مختلف و متنوعی است که از
زوایای گوناگون و بنا به موقعیتهای فرهنگی و بومی متفاوت از این عوامل صورت گرفته است .با توجه خلأ ابزاری
جامعومانع جهت ارزیابی اثربخشی آموزش از راه دور و نیز با توجه بهضرورت اطلاع سیاستگذاران ،مدیران و برنامه
ریزان آموزشی کشور از کم و کیف نتایج آموزش از دور و میزان توفیق چنین نظامی در نیل به اهداف موردنظر،
دغدغه اصلی پژوهش حاضر ،ساخت و اعتبار یابی مدلی جهت ارزیابی در نظام آموزش از راه دور بوده است .برای
نیل به این هدف ،سؤالات زیر مطرح و موردبررسی قرار گرفتند:
سؤال اول) ابعاد و شاخصهای ارزیابی در نظام آموزش از دور کدماند؟
سؤال دوم) مدل ارزیابی نظام آموزش از دور دارای چه اجزا و ویژگیهایی است؟
سؤال سوم) درجه تناسب (برازش) مدل پیشنهادی از دیدگاه صاحبنظران به چه میزان است؟

روش پژوهش
ازآنجاییکه هدف این پژوهش طراحی و پیشنهاد یک مدل مناسب جهت ارزیابی نظام آموزشی دانشگاه پیام نور است،
این تحقیق از حیث هدف از نوع تحقیقات توسعهای-کاربردی است؛ زیرابه دنبال شناسایی ابعاد و شاخصهای
ارزیابی بعد آموزشی در نظام آموزش از دور است .این پژوهش ازنظر نوع دادهها ،ترکیبی و آمیخته اکتشافی (کیفی و
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الکترونیکی در برنامه درسی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد نشان دادند که نقشها و مسئولیتهای افراد و همچنین
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صورتی هدفمند انتخاب و با آنها مصاحبه گردید.
مشخصات جمعیت شناختی مصاحبهشوندگان در جدول  5نشان دادهشده است.
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کمی) بود .مشارکتکنندگان این پژوهش در بخش کیفی  51نفر از اساتید و پژوهشگران آموزش از دور بودند که به
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نیز از جامعه آماری هدف (مدیران ،برنامهریزان و کارشناسان سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور) تعداد  551نفر از آنان
بر اساس الگوی برآورد نمونه کوکران بهصورت نمونههای در دسترس ،انتخاب شدند .ابزار گردآوری دادهها در
بخش کمی پرسشنامهای مشتمل بر  15گزاره بود که بر اساس نتایج بخش کیفی تدوینشده بود .درواقع ابعاد و
شاخصهای پرسشنامه پژوهش از بررسی و تحلیل متون و مصاحبهها استخراج شد .برای تحلیل متن مصاحبهها از
کدگذاریهای آزاد و محوری بهره گرفته شد .برای تعیین روایی محتوایی پرسشنامه از نظرات و دیدگاههای اساتید
متخصص در حوزه مربوطه و برای ارزیابی پایایی آن نیز از ضریب آلفای کرونباخ استفاده و  0/98برآورد گردید.
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جدول  :1ویژگیهای جمعیت شناختی مشارکتکنندگان در مصاحبه
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اکتشافی (روش تحلیل مؤلفه اصلی) در دو مرحله استفاده شد تا از این طریق  )5ابعاد و شاخصهای استخراجشده از
بررسی پیشینه نظری نظرات متخصصین بهدستآمده است ،مطابقت داده شود )5 ،ابعاد و شاخصهای ارزیابی بعد
آموزشی در نظام آموزش از دور تعیین شود و  )3روایی سازه تائید گردد.

یافتههای تحقیق
یافتههای این پژوهش به ترتیب سؤالات اساسی پژوهش و با رعایت ایجاز و اختصار ذیلاً تقدیم میگردد.
سؤال اول) ابعاد و شاخصهای ارزیابی در نظام آموزش از دور کدماند؟
پس از تحلیل محتوای مصاحبه با صاحبنظران و ارائه آن نتایج با استفاده از کدگذاریهای باز و محوری ،درنهایت
در  15کدباز و  7کد محوری تخلیص و دستهبندی شدند که در جدول  5نشان دادهشدهاند.

جدول  .2ادامه جدول  .2نتایج کدگذاریهای باز و محوری از دیدگاه صاحبنظران
کدگذاری محوری

کدهای باز
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برای سنجش برازش مدل ارزیابی بعد آموزش در نظام آموزش از دور (دانشگاه پیام نور) ،از روش تحلیل عاملی

طراحی و اعتبار یابی مدل ارزیابی در نظام آموزش از دور(مورد دانشگاه پیام نور)555/

فناوری

مبانی پداگوژیکی ،تئوری و نسلهای

تفاوتهای فردی یادگیرندگان ،توجه به سازماندهی دوره آموزشی ،توجه به ویژگیهای
محتوا ،اهداف یادگیری ،روشهای آموزش و مواد یادگیری ،توجه به نسلهای فناوری،
توجه به تئوریهای آموزش از دور و ...

تخصیص اعتبار کافی به امر آموزش در سطوح دانشگاه ،وضع استانداردهای آموزشی

سازمان یاد دهنده

مناسب ،برگزاری کارگاهها و سمینارها برای آشنایی بیشتر دانشجویان و کادر آموزشی،
داشتن پهنای باند مناسب ،وجود اینترنت پرسرعت ،وجود نرمافزارهای آموزشی مناسب،
بهرهگیری از کارشناسان و متخصصان در زمینههای طراحی ،برنامهریزی و مدیریت و
پشتیبانی شبکه ،وجود نظم برنامهریزی مناسب و ...

یاد دهنده

آشنایی با زبان انگلیسی ،آشنایی با فناوری اطلاعات ،آشنایی با هدایت دانشجویان به انجام
فعالیتهای آموزشی عملی و تئوری و تکمیلی ،آشنایی با انواع روشهای ارزشیابی و ...

یادگیرنده

داشتن علاقه و انگیزه ،آشنایی با زبان انگلیسی ،داشتن مهارت لازم در فناوری اطلاعات و
ارتباطات ،داشتن نگرش مثبت نسبت به آموزش از دور و ...

مواد و محتوای آموزشی

استفاده از رسانههای آموزشی (متنی ،صوتی ،دیداری و چندرسانهای) ،بهروز بودن محتوا،
متناسب بودن محتوا با توانایی علمی فراگیران ،متناسب بودن محتوا با نیازهای فراگیران،
امکان دسترسی به برنامهها و محتوای آموزشی در سایر دانشگاهها و سایتهای علمی،
سازماندهی مناسب مطالب آموزشی ،صحت و قابلاطمینان بودن محتوا ،استفاده از منابع
متعدد و ...
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توجه به مبانی رفتارگرایی ،شناخت گرایی و ساختگرایی ،توجه به سبکهای یادگیری و
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رویکردهای آموزشی

از شیوههای مختلف ارزیابی آموزشی ،توجه استانداردهای آموزشی ،برنامهریزی درسی
مناسب و متناسب با شرایط و سطح یادگیرندگان ،استفاده از فناوریها در آموزش ،استفاده از
آموزش ترکیبی و...

فضای آموزشی

زمان ،مکان و

تو جه به همزمان بودن در ارائه خدمات ،توجه به نبود محدودیت مکانی در ارائه خدمات،
قابلیت دسترسی

نتایج یافتههای جدول  5نشان میدهد که در میان  15شاخص شناساییشده  55شاخص به بعد سازمان یاد دهنده،
بعد دوم با  7شاخص به بعد یاد دهنده 6 ،شاخص به بعد یادگیرنده 55 ،شاخص به بعد مبانی پداگوژی ،تئوری و
نسلهای فناوری 8 ،شاخص به بعد مواد و محتوای آموزشی 1 ،شاخص به بعد روشها و رویکردهای آموزشی و 5
شاخص به بعد مکان ،زمان و فضای آموزشی مربوط میشود.
سؤال دوم) مدل ارزیابی نظام آموزش از دور دارای چه اجزا و ویژگیهایی است؟
بعد از شناسایی و تائید ابعاد و شاخصهای ارزیابی در نظام آموزش از دور در فاز اول مطالعه ،طراحی مدل مفهومی
ارزیابی و مشخص کردن جوانب اساسی آن و همچنین و روشن شدن مقولههای اساسی مدل مذکور از قبیل مسئولیت
انجام ارزیابی یا ارزیابان ،سوژه و موضوع ارزیابی ،روشها و رویکردهای مورداستفاده برای ارزیابی ،فرایند و
سازوکار ارزیابی و مکانیزم بازخورد ،اصلاح و مهندسی مجدد ،در دستور کار محققین قرار گرفت؛ بنابراین برای
ارزیابی در نظام آموزش از دور مدلی ارائه شد که دارای ابعادی نظیر مبانی پداگوژی و فناوری ،سازمان یاد دهنده ،یاد
دهنده ،یادگیرنده ،مواد و محتوای آموزشی ،رویکردها و روشهای آموزشی و زمان ،مکان و فضا آموزشی و
شاخصهایی است که در پاسخ به سؤال اول شناسایی شدند .بهعلاوه در این مدل کنشگران اصلی (ارزیابان) مشتمل
بر سازمان یاد دهنده ،یاد دهندگان و دانشجویان بوده که با تمرکز بر بعد آموزشی و کیفیت آن و با اتکای بر مجموعه-
ای از روشها و ابزاری کمی و کیفی فرایند ارزیابی را مطابق با مراحل و فرایند پیشنهادشده در مدل به انجام
میرسانند.
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سؤال سوم) درجه تناسب (برازش) مدل پیشنهادی به چه میزان است؟
برای سنجش درجه تناسب و برازش مدل پیشنهادی به دو صورت عمل شد .اول اینکه با استفاده از تحلیل عاملی
تأییدی درجه تناسب هریک از ابعاد هفتگانه مدل مورد ارزیابی قرار گرفت .نتایج این تحلیل در جدول  3و نمودار 5
و همچنین نتیجه آزمون برازش مدل در جدول  3گزارششده است .سپس پرسشنامهای که معرف ابعاد مدل پیشنهادی
بود در اختیار  51نفر از خبرگان این حوزه که عمدتاً از متخصصان آموزش از دور بودند ،قرار گرفت و از آنها

خواست شده تا درجه تناسب یا برازش مدل را در قالب طیف  5درجهای "کاملاً مناسب"" ،مناسب" "،تا حدی
مناسب"" ،نامناسب" و" کاملاً نامناسب" ارزیابی نمایند .این پرسشنامه دارای بخشهای بود که در آن ابعاد و
شاخصها ارزیابی ،روشها و ابزارهای ارزیابی فرایند اجرایی ،بازخورد و اصلاح مدل معرفیشده بود .نتایج اظهارات
متخصصان در جدول  4گزارششده است.
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نمودار  :1مدل نهایی ارزیابی نظام آموزش از دور
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گزاره

بار عاملی

آماره t

گزاره

بار عاملی

آماره t

5

0/76

57/07

7

0/75

51/75

5

0/95

59/61

9

0/93

58/41

سازمان یاد

3

0/94

58/79

8

0/76

56/91

دهنده

4

0/75

51/65

50

0/90

59/45

1

0/93

58/50

55

0/70

57/36

6

0/97

50/81

55

0/61

53/76

53

0/68

54/73

57

0/96

50/40

54

0/97

50/86

59

0/14

50/84

51

0/83

53/59

58

0/19

55/96

56

0/97

55/00

-

-

-

50

0/64

53/34

53

0/94

58/76

55

0/95

58/03

54

0/80

55/55

55

0/65

55/64

51

0/71

56/65

56

0/91

50/33

35

0/91

50/35

57

0/94

58/86

33

0/98

55/74

59

0/76

57/05

34

0/85

53/55

58

0/96

50/39

31

0/96

50/45

30

0/85

55/63

36

0/78

59/50

35

0/91

50/05

-

-

-

37

0/96

50/19

45

0/66

54/55

39

0/91

50/06

43

0/40

7/76

38

0/98

55/80

44

0/39

7/31

40

0/79

57/76

41

0/93

58/45

45

0/48

8/79

-

-

-

عامل

یاد دهنده

یادگیرنده

مبانی پداگوژی
و فناوری

مواد و محتوای
آموزشی
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جدول  :3خلاصه تحلیل عاملی تأییدی پیرامون مقیاس هفت عاملی ارزیابی نظام آموزش از دور

طراحی و اعتبار یابی مدل ارزیابی در نظام آموزش از دور(مورد دانشگاه پیام نور)551/
رویکردهای

47

0/95

59/76

10

0/77

57/03

آموزشی

49

0/35

6/07

-

-

-

15

0/96

58/38

15

0/94

59/63

زمان و مکان
آموزشی

همانطور که در جدول  3ملاحظه میشود ،مقادیر  tمتناظر با بار عاملی همه شاخصهای پرسشنامه بالاتر از 5/86
بوده و لذا در سطح اطمینان  81درصد ،معنادار هستند؛ بنابراین میتوان گفت که متغیرهای آشکار (شاخصهای
پرسشنامه) بهخوبی بر روی متغیرهای مکنون (عوامل هفتگانه) بهخوبی بارشدهاند و میتوانند توصیفکنندۀ مناسب
شاخصهای ارزیابی نظام آموزش از دور باشند .همچنین نمودار  5مدل اندازهگیری متغیر ارزیابی نظام آموزشی از
دور را در حالت تخمین استاندارد نشان میدهد .همچنین در کلیه سؤالات میزان تی بالاتر از  5986بود .بارهای عاملی
مدل در حالت تخمین استاندارد میزان تأثیر هرکدام از متغیرها و یا گویهها را در توضیح و تبیین واریانس نمرات متغیر
با بعد اصلی نشان میدهد .بهعلاوه دیگربار عاملی نشاندهنده میزان همبستگی هر متغیر مشاهدهگر (سؤال پرسشنامه)
با متغیر مکنون (عاملها) میباشد.

جدول  :4شاخصهای برازش تحلیل عاملی مربوط به متغیر ارزیابی نظام آموزشی از دور
شاخصهای
برازش
برازش

x2/df

NFI

NNFI

CFI

IFI

RFI

RMSEA

>3

<0/80

<0/80

<0/80

<0/80

<0/80

>0/09
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روشها و

46

0/80

55/63

48

0/74

56/59
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برازش
محاسبهشده

5/51

0/85

0/84

0/84

0/81

0/077

0/85

بهعلاوه چنانچه در جدول  4نشان دادهشده است نتایج مربوط به شاخصهای برازش حاکی از مناسب بودن شاخص-
ها است .ازاینرو با توجه اینکه نسبت مقدار  χ2محاسبهشده ( )3558914بر درجه آزادی ( )5458کمتر از عدد 3
( )5951میباشد و حد مجاز  0909 ،RMSEAمیباشد ،شاخصهای NFI IFI,RFI,NNFIو  CFIهمه بالای 0/80
محاسبهشده که دارای مقدار مناسب بوده و نشاندهنده برازش مدل میباشد.
جدول  :5نتایج آزمون  tو شاخصهای توصیفی تناسب مدل ارائهشده از دیدگاه متخصصان
نمونه

میانگین

انحراف
معیار

t

درجه
آزادی

سطح
معنی-
داری

ابعاد ارزیابی

51

4980

0955

799314

54

09000

شاخصهای ارزیابی

51

4980

0955

35949

54

09000

روشهای ارزیابی

51

4/90

0950

35940

54

09000

ابزارهای ارزیابی

51

4980

0955

609659

54

09000

فرایند اجرایی

51

4991

0955

419638

54

09000

نظام بازخورد ،اصلاح و

51

4980

0955

389311

54

09000

35949

54

09000

مهندسی مجدد
تناسب نهایی مدل

51

4/88

09000

بر اساس نتایج تحلیلهای آمار توصیفی معلوم شد که مدل ارائهشده در بخش "ابعاد ارزیابی" میانگین  ،4980در بخش
" شاخصهای ارزیابی " میانگین  ،4980در بخش " روشهای ارزیابی " میانگین ،4990در بخش " ابزارهای ارزیابی "
میانگین  ،4980در بخش "فرایند اجرایی" میانگین  ،4991در بخش "نظام بازخورد و ارزیابی" میانگین  4980و در
بخش "تناسب نهایی مدل" میانگین 4988از نمره  1را به خود اختصاص دادهاند (جدول  .)1با عنایت به اینکه میانگین
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قابلقبول

طراحی و اعتبار یابی مدل ارزیابی در نظام آموزش از دور(مورد دانشگاه پیام نور)557/

بهدستآمده از بخشهای  6گانه مدل پیشنهادی از میانگین نظری ( )3بالاتر بود ،مدل پیشنهادی بر این اساس از اعتبار
میانگین مورد انتظار در سطح خطای  5درصد معنیداری است ()p<%5؛ بنابراین مدل ارائهشده در بخشهای "ابعاد
ارزیابی" " ،شاخصهای ارزیابی" " ،روشهای ارزیابی" " ،ابزارهای ارزیابی "" ،فرایند اجرایی"" ،نظام بازخورد و

ارزیابی" و "تناسب مدل" با اطمینان  88درصد ازنظر متخصصان مورد تأیید قرارگرفته است.
نتیجهگیری
با توسعه فناوریهای مبتنی بر اینترنت و فراهم شدن امکان دسترسی به آن ،دانشگاههای آموزش از دور در عرصه
آموزش عالی ایران روزبهروز در حال گسترش هستند .لیکن این روند گسترش بیشتر از جهت کمی بوده و اطمینان از
کیفیت آنها به چارچوب ارزیابی دقیق و معتبری نیاز دارد تا ارزشیابان بتوانند از این چارچوب برای کمک به بهبود
کیفیت آموزشی این نوع نظام آموزشی بهره گیرند .ازاینرو هدف اصلی این تحقیق ارائه مدلی از ابعاد و شاخصهای
است که بتوان بر اساس آن بعد آموزشی نظام آموزش از دور را بهطور جامعومانع ارزیابی کرد .چنانچه ملاحظه شد
سیر تحول و تطور آموزش از دور متأثر نظریات و تئوریهای رفتارگراها ،شناختگراها ،ساختگراها و ارتباطگرایان
بوده که از مبانی معرفتشناسی متفاوتی تبعیت نمودهاند .آنچه دراینارتباط محرز است روند تکوینی نظام آموزش از
دور و بهرهگیری از ظرفیت تمامی بسترهای تئوری به فراخور زمان بوده است .بههرحال در فاز اول این مطالعه که بر
پایه مبانی نظری و پیشینه تجربی استوار بود و به شکل یک فرا تحلیل انجام و نتایج منتشر گردید
( ،)Shahmohammadi, Taghipour, Azizi, and Ebrahimzadeh, 2018هفت بعد اثرگذار از مدل اولیه
ارزیابی متخص نظام آموزش از دور شناسایی شد که مشتمل بر پداگوژی و فناوری ،سازمان یادهنده ،یاد دهنده،
یادگیرنده ،مواد و محتوای آموزشی ،رویکردها و روشهای آموزشی و زمان ،مکان و فضا بود .در فاز دوم مطالعه در
فرایندی یکپارچه ،جامع و با رویکردی نظاممند تلاش گردید تا ابعاد هفتگانه فوقالذکر و شاخصهای مرتبط با آنها
در قالب یک مدل جامع ارزیابی برای نظام آموزش از دور تدوین و برازش آن مورد آزمون قرار بگیرد.
در بعد اول ،مبانی پداگوژیکی ،تئوری و نسلهای فناوری مؤثر بر ایجاد نظام آموزش از دور مورد برسی قرار گرفت
که این شاخص در ارزیابی بعد آموزشی در نظام آموزش از دور مهم میباشند .این عامل نشانگر آن است که در
ارزیابی بعد آموزشی در نظام آموزش از دور باید به آن دسته از مبانی توجه کرد که به سبکهای یادگیری و
تفاوتهای فردی ،مشارکت و همکاری ،ارائه اطلاعات مفید به یادگیرندگان ،توجه به سازماندهی دوره آموزشی ،توجه
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لازم برخوردار است .همچنین نتایج جدول فوق نشان میدهد تفاوت میانگین مدل ارائهشده در کلیه بخشها با
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مبنای دیگری از بعد اول است که در آن به نسل آموزش مبتنی فناوری اشاره دارد .نکته قابلتأمل در تحلیل مراحل و
نسلهای فناوری آن است که در ارزیابی بعد آموزشی در نظام آموزش از دور باید مشخص گردد که وضعیت کنونی
نظام آموزش از دور به کدام نسل اشاره دارد؟ توجه به تئوریهای آموزش از دور بهعنوان مبانی عامل اول به نظریه
مدل صنعتی ،نظریه گفتگوی آموزشی هدایتشده ،نظریه استقلال و خودمختاری آموزشی ،نظریه فاصله مبادلاتی،
نظریه کنترل ،نظریه تعامل ،نظریه بافت فرهنگی اجتماعی و نظریه حضور اجتماعی اشاره دارد که نظام آموزش از دور
برای بقا و تداوم و اثربخشی میبایست به آنها عنایت نماید .هرچند در مطالعات پیشین تنها به مؤلفههای خاصی از
این بعد اشارهشده است و دید جامعی نسبت به کلیت این بعد وجود نداشته است ،اما بههرحال توجه به این
شاخصها در نتایج پژوهشهای دوروبت5054 ،؛ ابوسنینه و زایری5050 ،؛ اسلام5055 ،؛ اناری نژاد و محمدی،
 5383مورد تأکید بوده است.
در بعد دوم بهنظام آموزش از دور بهعنوان سازمان یاد دهنده نگاه شده است که در آن به شاخصهایی در ارتباط با
زیرساختها ،مدیریت ،حمایت و پشتیبانی از تمام عناصر آموزش از دور مؤثر هستند ،تأکید شده است .شاخصهای
تخصیص اعتبار کافی به امر آموزش در سطوح دانشگاه ،وضع استانداردهای آموزشی مناسب ،برگزاری کارگاهها و
سمینارها آموزشی برای دانشجویان و اساتید ،توسعه ارتباط با دانشگاههای دیگر ،برخورداری از امکانات سختافزاری
و نرمافزاری مناسب و روزآمد در حوزه فناوری ،وجود مراکز مشاوره ،فضای کالبدی مناسب و کافی (کتابخانه ،کلاس،
آزمایشگاه و کارگاه) وجود سامانه آموزش الکترونیکی ،وجود نرمافزارهای گرافیکی مناسب ،وجود و تولید ابزار و
رسانههای جدید و مناسب برای آموزش ،پایگاه و بانکهای اطلاعاتی قوی و بروز ،نیروی انسانی توانمند و دارای
صلاحیت حرفهای ،استقرار نظام تضمین و کنترل کیفیت ،تضمین امنیت شبکه ،وجود نظام پشتیبانی فنی مناسب در
طول دوره ،مدیریت و سیستم مالی آنلاین در مورد پرداخت هزینهها ،وجود مرکز آنلاین برای پذیرش و ثبتنام
فراگیران ،امکان اعطای مدرک پس از پایان دوره ،وجود سیستم انتخاب دانشجو بهصورت آنلاین ،وجود مدیریت
محیط مجازی بهصورت مداوم و مؤثر ،کمک به فراگیران در زمینه حل مشکلات فنی احتمالی در طول دوره ،نظارت
مستمر بر انجام فعالیتهای استادان و دانشجویان در طول دوره ،محفوظ و محرمانه بودن اطلاعات ،وجود تقویم
زمانی ،ابلاغ دستورالعملها ،آییننامهها و اطلاعیهها بهصورت آنلاین ،استفاده ازنظر فراگیران و یاد دهندگان برای
بهبودی سیستم آموزشی ،راهنمایی گام به گاه دانشجویان و استادان برای فعالیت در دوره آموزشی ،استفاده از نتایج
ارزیابی برای برنامهریزی و بهبودی فعالیتهای دورههای آتی آموزشی ،اجرای ارزیابی پایانی جهت تحقق هدفها،
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به ویژگیهای محتوا ،اهداف یادگیری ،روشهای آموزش و مواد یادگیری تأکید شود .توجه به روند رشد فناوری

طراحی و اعتبار یابی مدل ارزیابی در نظام آموزش از دور(مورد دانشگاه پیام نور)558/

امکان دریافت بازخورد فوری در طول اجرای دوره برای اصلاح و بهبود مستمر ارکان نظام آموزشی ،خودآزمایی و
دهنده باید بستر مناسب را برای نیل به آنها فراهم و با اتکای بهنظام مدیریت ،حمایت و پشتیبانی کارآمد برای
نگهداری ،توسعه و تداوم آنها اهتمام نماید .مؤید این مؤلفهها تحقیقات امبر و اویتوی5059 ،؛ دوروبت5054 ،؛
ادیونایک و همکاران 5053؛ اسلام5055 ،؛ عبدالطیف و همکاران5055 ،؛ نجفی و کوپایی 5386؛ رود ساز و همکاران
5386؛ اناری نژاد و محمدی5383 ،؛ خدابخشی ،موحد محمدی و شعبانعلی فمی 5385 ،میباشد.
در بعد سوم به یاد دهنده بهعنوان یکی از عناصر اصلی در ارزیابی بعد آموزشی در نظام آموزش از دور اشارهشده
است .نتایج تحقیقات نشان میدهد که در ارزیابی از نظام آموزش از دور بر بسیاری از شاخصهای این بعد که
میتواند در ارزیابی مهم باشد ،تأکید نشده است .در این بعد به شاخصهای آشنایی کافی و مناسب با زبان انگلیسی،
آشنایی با فناوری اطلاعات ،آشنایی با هدایت دانشجویان به انجام فعالیتهای آموزشی عملی و تئوری و تکمیلی،
آشنایی با انواع روشهای ارزیابی دانشجویان و استفاده از آنها در طول دوره بهصورت مستمر ،ارجاع دانشجویان به
منابعی فراتر از منابع ارائهشده در دوره ،داشتن نگرش مثبت به آموزش از دور ،ارائه تکالیف و پروژههای مختلف به
دانشجویان برای تقویت یادگیری ،مهارت در تدریس آنلاین ،حضور محسوس در محیط یادگیری از دور ،داشتن
مه ارت در تولید محتوای الکترونیکی ،تعامل مداوم با دانشجویان و دیگر ارکان نظام آموزش از دور ،استفاده از
رسانههای متنوع در امر تدریس آنلاین ،استفاده بجا از روشهای تشویقی و تنبیهی در طول دوره آموزشی ،استفاده از
روشها و سبکهای آموزشی متنوع ،داشتن تخصص و تجربه اعضای هیئتعلمی در زمینه درسی موردنظر ،تأکید
شده است .این یافتهها با نتایج تحقیقات دوروبت5054 ،؛ ادیونایک و همکاران 5053؛ عبدالطیف و همکاران5055 ،؛
ابوسنینه و زایری5050 ،؛ رود ساز و همکاران 5386؛ اناری نژاد و محمدی 5383 ،همسو میباشد.
در بعد چهارم به یادگیرنده در ارزیابی بعد آموزشی در نظام آموزش از دور اشارهشده است .دید تحلیل اسناد و
مصاحبهها نشان میدهد که شاخصهای از قبیل داشتن علاقه و انگیزه در طول دورههای آموزش از دور ،آشنایی کافی
با زبان انگلیسی ،داشتن مهارت لازم در فناوری اطلاعات و ارتباطات ،انجام فعالیتهای عملی و تکمیلی برای تقویت
یادگیری ،داشتن نگرش مثبت نسبت به آموزش از دور ،داشتن اعتقاد به مؤثر بودن آموزش از دور ،برقراری منظم
ارتباط با استادان و سایر دانشجویان در محیط مجازی ،داشتن علاقه به مباحث درسی موردمطالعه ،به دست داده است
که دید جامعی نسبت به یادگیرنده جهت ارزیابی بعد آموزشی در نظام آموزش از دور دارد .همسو با نتایج این تحقیق
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تکالیف کافی و مناسب در طول دوره و امکان بازخورد فوری به فراگیران ،بهعنوان شاخصهای هستند که سازمان یاد
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موحد محمدی و شعبانعلی فمی5385 ،؛ یاری 5380 ،میباشد.
بعد پنجم بر کیفیت مواد و محتوای آموزشی تمرکز دارد که یکی از اجزای بسیار حیاتی نظام آموزش از دور است.
مواد و محتوای آموزشی در قالبهای متنوع اعم از متن ،صدا ،تصویر و چندرسانهای ارائه میشود .نتایج تحقیقات
امبر و اویتوی 5059؛ دوروبت5054 ،؛ هند5055 ،؛ عبدالطیف و همکاران5055 ،؛ نجفی و کوپایی 5386؛ رود ساز و
همکاران 5386؛ انارنژاد و محمدی5383 ،؛ خدابخشی ،موحد محمدی و شعبانعلی فمی5385 ،؛ کاظمی ،امین حندقی
و جعفری ثانی 5380 ،نشان میدهد که مواد و محتوای آموزش از دور با توجه به در حال تکوین بودن اغلب به
موضوعاتی از قبیل امکانسنجی و آمادگی برای اجرای مواد و محتوای آموزشی در نظام آموزش از دور پرداختهشده
است و کمتر به مقوله ارزیابی توجه گردیده است و در مواردی هم که به این موضوع پرداختهشده است ،بهصورت
موردی بوده و یا بخشی از مواد و محتوای درس خاصی مورد ارزیابی قرارگرفته است؛ بنابراین تحلیل ابعاد و جوانب
مربوط به شاخص محتوای نظام آموزش از دور موجب شناسایی شاخصهای استفاده از رسانههای آموزشی متعدد و
متنوع (متنی ،صوتی ،دیداری و چندرسانهای) بهروز بودن محتوا ،متناسب بودن محتوا با توانایی علمی و نیازهای
فراگیران ،وجود فعالیتهای متنوع برای یادگیری ،امکان دسترسی به برنامهها و محتوای آموزشی در سایر دانشگاهها و
سایتهای علمی ،ارائه مطالب بر اساس توان ،وقت و میزان پیشرفت دانشجویان ،وجود سازماندهی مناسب مطالب
آموزشی ،صحت و قابلاطمینان بودن محتوا ،استفاده از منابع متعدد ،اتصال به دیگر سایتهای آموزشی و غیر
آموزشی ،وجود محتوای متناسب با نظام آموزش الکترونیکی ،لزوم توجه به استانداردها و مدلها برای انتخاب بهتر
مواد و محتوای آموزشی ،انعطافپذیری مواد و محتوای آموزشی ،توجه به عملکرد مراحل تولید محتوا ،توجه به نقش
و مسئولیت افراد در تولید محتوا ،توجه به کیفیت محتوا ،توجه تعامل در مواد آموزشی و ساختار محتوا ،سهولت
خواندن ،قابلفهم بودن ،پوشش دانشها و اطلاعات مفید ،بهرهگیری از گرافیک خوب و ساختار جالب ،شد که دید
جامعی را به ارزیابی مواد و محتوای نظام آموزش از دور میدهد.
بعد ششم رویکردهای آموزشی است که در طیف گستردهای از فعالیتهای آموزشی بهکاربرده میشوند .ازاینرو برای
ایجاد محیط یادگیری مؤثر باید از روشهای آموزشی متنوعی بهره برد؛ بنابراین گستردگی گروههای هدف و مخاطبان
آموزش از دور موجب تنوع در شیوههای آموزشی میشود که شکلگیری اشکال مختلف از رویکردهای آموزشی را
سبب میشود .نتایج مطالعات نشان میدهد که در استفاده از رویکردها و روشهای آموزشی به وضعیت آموزشی،
جغرافیایی ،اجتماعی ،اقتصادی و حتی جسمانی فراگیران توجه کافی نشده است .نتایج این مطالعه منجر به شناخت
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مطالعات ادیونایک و همکاران 5053؛ اسلام5055 ،؛ عبدالطیف و همکاران5055 ،؛ نجفی و کوپایی 5386؛ خدابخشی،
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شاخصهایی چون توجه به استعدادها و سبکهای یادگیری متنوع ،قابلیت کنترل پیشرفت یادگیری ،قابلیت ضبط
مناسب و قابلاجرا ،برنامهریزی درسی مناسب و متناسب با شرایط و سطح یادگیرندگان ،وجود برنامهریزی مدون و
منظم ،آگاهی و اطلاعرسانی به فراگیران از اهداف ،مفاهیم و ...قبل از شروع دوره ،استفاده از فناوریها در آموزش و
استفاده از آموزش ترکیبی شد که در ارزیابی از رویکردهای مورداستفاده در نظام آموزش از دور مهم هستند .این
نتایج ،با نتایج مطالعات دوربت5054 ،؛ عبدالطیف و همکاران5055 ،؛ رود ساز و همکاران 5386؛ انارنژاد و محمدی،
 5383همسو میباشد.
بعد هفتم بر زمان ،مکان و فضا تمرکز دارد که در نظام آموزش از دور ماهیتاً بانظم در نظام آموزش سنتی متفاوت می-
باشد .در شیوههای سنتی ،یاد دهنده ،با اتکا به ارتباط چهره به چهره که با ارتباط نوشتاری (کتاب درسی) تقویت می-
شود ،رابطه خود را با فراگیر در کلاس درس آغاز میکند؛ اما در نظام آموزش از دور آموزش بهصورت برخط و با
استفاده از خلاقیت معلم از متن درس و رسانههای آموزشی به شیوه همزمان و ناهمزمان صورت میگیرد .این یافتهها
با نتایج تحقیقات هند5055 ،؛ عبدالطیف5055 ،؛ همسو میباشد؛ بنابراین برای ارزیابی عامل هفتم در نظام آموزش از
دور از شاخصهای توجه به همزمان بودن و ناهمزمان بودن در ارائه خدمات ،توجه به نبود محدودیت مکانی در ارائه
خدمات ،قابلیت دسترسی آنلاین و آفلاین حائز اهمیت است.
بههرحال برخلاف مطالعات انجامشده که تنها به بخش و یا جوانب خاصی در ارزیابی بعد آموزشی در نظام آموزش از
دور اشاره و از طرح عوامل کلیدی و مهم ذیربط غفلت نمودهاند ،در مدل ارزیابی پیشنهادشده برای نظام آموزش از
دور در این پژوهش تلاش شده تا از جمیع جهات و جوانب مختلف عوامل اثرگذار در نظام آموزش از دور در کانون
توجه قرار بگیرد و تصویری چندبعدی از این فرایند به دست بدهد و متناسب با آن مدلی را تدوین و پیشنهاد نماید
که با اتکای به آن بتوان اثربخشی آموزشی و عملکرد سازمان یاد دهنده ،یاد دهنده و یادگیرنده در سطوح کلان و خرد
را بهدرستی ارزیابی نمود .لذا در مقایسه با سایر الگوها و مدلهای موجود ،در مدل پیشنهادی ابعاد سازمان یاد دهنده؛
یاد دهنده؛ یادگیرنده؛ مبانی پداگوژی ،تئوری و نسلهای فناوری؛ مواد و محتوای آموزشی؛ روشها و رویکردهای
آموزشی؛ و زمان و مکان آموزشی به صورتی درهمتنیده و یکپارچه در نظر گرفتهشده است .همچنین چنانچه در مدل
ارائهشده نشان دادهشده بسته سطح ارزیابی ارزیابان سازمان یاد دهنده ،یاد دهندگان و دانشجویان هستند که با لحاظ
کردن ابعاد و شاخصهای بعد آموزشی و با اتکا بر مجموعهای از روشها ارزشیابی روش کمی ،کیفی مطالعه
موردی ،زمینهیابی ،آمیخته ،تحلیل اسنادی و مطالعه تطبیقی و همچنین با استفاده از ابزارهایی مانند پرسشنامه،
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تناسب مدل مبین آن است که این مدل دارای برازش نسبتاً بالا و در همه موارد بیشتر از میانگین نظری بوده و ازنظر
متخصصان مورد تأیید قرار گرفت .آنچه که محققان در این پژوهش به آن دستیافتهاند جامعیتی از ابعاد و
شاخصهایی است که میبایست هر یک از آنها با بهرهگیری از روششناسی و ابزار مناسب میتواند ارزیابی بعد
آموزشی نظام آموزش از دور موردسنجش و ارزیابی قرار دهد.
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