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تربیتوتعلیمفراینددردورراهازآموزشنظاممشکالتبررسی
راهکارهاوهاچالش:یعالآموزشمراکزومؤسسات

١*جبرائیل فرزانه
چکیده

هدف اصلی پژوهش حاضـر بررسـی مشـکالت نظـام آمـوزش از راه دور در فراینـد تعلـیم و تربیـت 
بـود. روش تحقیـق پـژوهش حاضـر بـا دانشجویان اساتید واز دیدگاه یعالآموزشو مراکز مؤسسات

براي وصول به هدف از بین جامعه آمـاري از نوع مقطعی بود.پیمایشی-توصیفیتوجه به موضوع آن 
یلیدر سال تحصـپیام نور استان اردبیل هايدانشگاهکلیه دانشجویان و اساتید پژوهش حاضر که شامل 

اسـتاد از50دانشـجو و 400ايچندمرحلـهايخوشهگیرينمونهبا استفاده از روش ، بودند88-1387
دانشجویان،علمی وحیاتاساتید ازموردنیازاطالعاتآوريجمعبرايپژوهشایندر. انتخاب شدند

سـؤاالتۀ همـدردانشـجویانکـهدادنشـانپـژوهشنتایجشداستفادهساختهپرسشنامۀ محققدواز
وارزشیابیدرسی،يزیربرنامهخودآموزي،ارتباطات،واطالعاتفناوريبرمبتنیتعامالت(یپژوهش

یعلمئـتیهاعضاي واندنمودهیابیخودارزمتوسطحدازبیشتررا)، مشکالتیسازمانبرونمشکالت
براي .اندکردهارزیابیمتوسطحدازبیشتررامشکالتیسازمانبرونمسائلرازیغبههانهیزمایندرنیز

براي -1نمود: نیتأمدر زیر را باید شدهارائهالزم يهانهیزمتوسعه و تکمیل سیستم آموزش از راه دور 
بـراي فعالیـت سیسـتم -2دولتی کامل ایجـاد گـردد. يهابرنامهتوسعه سیستم آموزش از راه دور باید 

ز راه دور الزم اسـت در سیسـتم آمـوزش ا-3از راه دور باید کادر متخصص بـه وجـود آیـد. آموزش
در سیسـتم آمـوزش از راه دور-4ی توسعه یابد. ابیو خدمات بازاریلیاطالعات تحل،یو نظارتیقانون

بـراي توسـعه سیسـتم آمـوزش از راه دور -5ی باید تکمیـل گـردد.ارتباطيهارساختیزاطالعات و 
هـاي کنتـرل بایـد مکـانیزم-6باید تکمیل گردد.هاروشعلمی و سایر يهاروشتدریس، يهاروش

فردي در سیستم آموزش از راه دور ایجاد گردد.

درسـی، يزیربرنامـهخودآمـوزي، ارتباطـات،واطالعاتفناوريآموزش از راه دور، واژگان کلیدي: 
و راهکارهاهاچالش

این پایان نامه برگرفته از رساله دکتري رشته تعلیم و تربیت می باشد.،انشگاه پیام نور استان اردبیل* د١
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مقدمه
، يتوسعه اقتصاديهااستیاز عوامل مؤثر در تحقق سیکیشور کهر یعالآموزشنظام 

ر یزعنوانبهها ). دانشگاه1380رود (بازرگان،یشور به شمار مکآن یو فرهنگیاجتماع
ه بـه کـيزکـشور، به شکل مراکیکند توسعه یدر فرایعالآموزشعمده نظام يهانظام
مهــارتيداراوپرداختـهسـتهیشاوارآمـدکیانســانيرویـت و آمـاده سـاختن نیـترب

را بـر يدیـلکو یاتیـنقش حهستند،نهیزمنیادرجامعهیواقعيازهاینبهيپاسخگو
توسـعه گـام درراهها با بروندادهاي خود بـه جامعـه، عمـالً دانشگاهچراکه. دارندعهده

، یخـاص آموزشـيهـابا توجه به اهـداف و رسـالتیعالآموزشن، یبنابرا؛ دارندیبرم
، یان نظـام آموزشـکـاز اریکـیعنوانبه، ياو رشد حرفهی، انتشاراتی، خدماتیپژوهش

ر و ییـشور به خود اختصاص داده است. تغکجانبههمهدر رشد و توسعه یگاه خاصیجا
باشـند، یدر حال وقوع میاطالعاتيهايو فناورينولوژکه امروزه با رشد تکیتحوالت

-ثر نظـامکرده است. اکمواجه ياعمدهيهاها، با چالشگر نظامیرا مانند دیعالآموزش

، یها و منـابع مـالاهش حمایتکعرضه خدمات، يش تقاضا برایبا افزایدانشگاهياه
دولـت يتر تقاضا از سوو از همه مهميو فناورينولوژکشرفت در تیش رقابت، پیافزا

).1385به نقل از بازرگان، ؛1997برنان و شاه، روبرو هستند (ییپاسخگويو مردم برا
نیـاز وضـرورتیـکمنزلـۀبهدنیـاکشـورهايآموزشـیهـاينظامنوینهايروش
هـايویژگیبـامنـاطقیدرتحصـیلهايفرصـتکردنایجادبرايوفراگیرانآموزشی

آنهـا،هـايفرهنگوجنسـیتبـهتوجهباوفراگیرانتحصیلیشرایطمتفاوت واقلیمی
نظـامیکدرکهتغییراتیوهاویژگیبهتوجهباروشهراست. گفتنی استشدهمطرح

در حکمدورراهاز. آموزشگیردمیقراراستفادهومورد ارزیابی،آوردمیپدیدآموزشی
واقلیمـیموانـعبرداشـتنمیـانازبـرايیک ضرورتمنزلۀبهابتداآموزشی،ةشیویک

آغـازراخودکارفراگیرانجنسیتیسنی وهايمحدودیتآموزشی،فضاهايجغرافیایی
هاينظریـهدررااهـدافی ویـژهوفلسـفهآموزشـی،نظـامیـکحکمدرادامهدروکرد

کرد.پیداارتقاءورشدمتخصصانیافتهتکاملنظریاتاساسبریادگیري
سـازمانفراگیـر مهـاجر،بـهايمکاتبـههـايدورهارائـهمنظوربـهم،1939سـالدر

)CNEDبزرگتـرینبـهاکنـونهمسـازمانشد. این(فرانسه) تأسیسغربیاروپاي) در
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) نیزUNISA(جنوبیآفریقاياست. دانشگاهشدهتبدیلاروپادورراهازآموزشمؤسسه
.استشدهتبدیلدورراهازآموزشمؤسسهیکبهم1946سالاز

کـهشـدسـبب1969) در سـالUKOU(یـرکببریتانیـايآزاددانشـگاهتأسـیس
و آسـیاییاروپـاییکشـورهايیژهوبهکشورچندیندردورراهازآموزشيهادانشگاه
اقبال عالمهآزاد)، دانشگاه1972(یااسپاندرUNEDشامل هاشدند. این دانشگاهتأسیس

)AIOU آزاد (دانشگاه)،1974پاکستان () درSTOU آزاددانشـگاه)،1978(یلندتا) در
اینـدیراملـیآزاددانشـگاه) و 1984(يانـدونز) در KNOU (1982) ،UTکـره (ملـی
) در هند بودند.IGNOU(يگاند

بـهنسبتبارنخستینبرايشمسی1350سالدربیرونیابوریحاندانشگاهایراندر
رشـتههشتدردانشگاهکرد. ایناقداميامکاتبهصورتبهدور،راهازيهاآموزشارائه 

اقتصادابتدایی،وپرورشآموزشادبیات فارسی،وزبانریاضی،فیزیک،تحصیلی شیمی،
) یپلمدفـوقمقطعدر(یفنخدماتمدیریتوبانکیخدماتمدیریتتعاون روستایی،و
فعالیت پرداخت.به

دانشـگاه،ایـنتأسـیساصلیهدفکهشدتأسیسایرانآزاددانشگاه1352سالدر
ومتخصـصانسـانینیرويتربیتبرايایرانیعالآموزشنظامپذیرشافزایش ظرفیت

درامانداشت،وجودایراندردورراهازآموزش1366سالتا1351سال بود. ازکارآمد
پیـامتأسیس دانشـگاهبهمنجراولیههايیبررسودادن مطالعاتانجامهاسالاینخالل
) و آغاز به کار آن شد.1366نور (

باهـدفپـسازآنوتحصیلیپوششافزایشباهدفنخستدورراهازيهاآموزش
آموزشـیيهاروشومحتوادراساسیینیآفرتحولوبخشییفیتکبرايگشودن راهی

بـرايراپایـداروالعمرمـادامیـادگیريفرصت،هاآموزشاین،روینازااست. آغازشده
بـرايراهیعنوانبهبیست و یکمقرندردورراهازآموزشاست.نموده فراهمهمگان

ارمغـانبـهآموزشـی،يهاعرصـهدررانوینیموجود، دستاوردهاييهاچالشبرغلبه
بـاهـاآموزشایـناکنـونهماسـت. تربیـت گشـودهوتعلیمنظامدرنوراهیوآورده

بلکـهبوده،حضورييهاآموزشمکمل تنهانهارتباطاتواطالعاتفناوريیريکارگبه
ویـادگیرييهـاروشبه بخشیانعطاف ومحتوانمودنروزآمدبرايراخوبیفرصت
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).1385الحسینی،است (آوردهارمغانبهیاددهی
است داده افزایشرادورراهازدانشجویانآمارارتباطات،واطالعاتفناوريتوسعۀ

انتخـابی هايینهگزارتباطات،واطالعاتفناوريحوزهدررشدي). چنین1،2005دنیس(
دهـدیمارائـهدورراهازدانشـجویانبهاطالعاتوعلمآوردندستبهبرايرابیشتري

نوعاینۀتوسعورشدموازاتبهکهاستاینمطرحۀمسئلاما؛ )2،2006بادینساوین و(
گـاهیکـهياگونهبهاستیافتهگسترشهمآموزشازشکلاینيهاچالش، هاآموزش
فنـاوري،بـرمبتنـیتعـامالتهـايینهزمدرمسائلیوشدهفداي کمیتکیفیتاوقات،

؛ اسـتآوردهوجـودبهیسازمانبرونمسائل وارزشیابیدرسی،يزیربرنامهخودآموزي،
بـرايراهکارهاییارائهومذکورمسائلشناساییکیفیت،بردنباالدرگاماولینبنابراین

تعـامالتداردوجـودهـاآموزشگونـهینادرهموارهکهمسائلیازآنهاست. یکیحل
همـدیگردانشجویان و اساتید، کمتر،هاآموزشایندرازآنجاکه. هاستيفناوربرمبتنی

در ارتبـاطوتعامـلعـدمیـاکاسـتیآموزشـی،کارشناسانازبعضی،کنندیممالقاترا
اغلـبکـهاسـتچالشـیموضـوعاینوانددادهقرارسؤالموردرادورراهازآموزش

پستیلۀوسبهنیازهااینازقسمتیهستند. البتهروروبهآنباآموزشگرانیادگیرندگان و
فرصتیبیشترینودانشگاهدرحضورتعاملاصلاماشودیمتلفن برطرفوالکترونیکی

يهامشـاورهعنوانبهراخدماتیآنهاازواندتعاملدانشجویان با اساتیدشان درکهاست
مراکـزدرهـمتعامـلایـن؛ کـه)3،2006سیمپسـون(کنندیمدریافتآموزشیوعلمی

واطالعـاتفنـاوريبـرمبتنـیبیشـتر تعـامالتبلکـهندارد،وجوددورراهازآموزش
است.ارتباطات

بـر مبتنـیيهابرنامـهشاملدورراهازآموزشدرکنندگانشرکتتعاملیهايیتفعال
ارتباطـاتواینترنتدرکهاستالکترونیکیاعالناتتابلوهايیستمسوایمیلکامپیوتر،

ــر کنفــرانسمبتنــی ــداريد-شــنیداريهــايب دارد ) وجــوددوطرفــه،طرفــهیک(ی
هـايفناوریريکارگبـهدرموانعیوجودزمینهایندرمسئله مطرحاما؛ )4،2006کونیک(

1. Dennis
2. Savin-Baden
3. Simpson
4. Connick
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بـهیـاوهابرنامـهایـنهماهنگیکهياگونهبهروش است، ایندرارتباطبرقراريبراي
یینپاسـرعتنظیـرشماريیبمسائلبااغلبهابرنامهایندرکلیديسازمان گرعبارتی

). 1،2000رکترومیلر(شودیمروروبه...تلفن وقطعیباندها،پهنايمحدودیتاینترنت،
است.کارآمدوضروريبسیاراین زمینهدرهایکاستوضعفنقاطشناساییروینازا

اسـت.مسـئله خودآمـوزيدور،راهازيهـاآموزشدردیگـريهـااز چالشیکـی
خودو یادگیريآموزشمسئولآیدیمکالسبهدانشجویان کمترروشایندرازآنجاکه

مطالـب وآمـوختنوخوانـدنکتـاببـرايکـهغـاییاشـکالبرعالوهاست. دانشجو
نگرفتـهیاداست. اوآموختنبرايروشیاشکالنوعیگرفتاردارد،دانشگاهموضوعات

دهدینمنشانخودازرارفتاريچنینبراينفساعتمادبهبیاموزد،چگونهخوداست که
راهازيهـاآموزشدر،رویـنازانـدارد. وجودخودآموزياوتعلیمیدر پیشینهاصوالًو

اسـت دانشـجویان نفساعتمادبـهبـودنپـایینخودآمـوزي،موانع اساسـیازیکیدور،
ضـروريدورراهازدانشجویان آمـوزشخودآموزيبنابراین بررسی؛ )1385الحسینی،(

است.
ایـنبـهمربـوطيهـاچالشدیگـرازدور،راهدانشـجویان ازارزشـیابیةشـیو
هـد ف بـهحـدچـهدانشجویان تـاکندیمتعیینکهاستارزشیابیزیرا،هاستآموزش

ایـنبـهمسـائل مربـوطدیگـرازیسـازمانبرون. عوامـلانـدیافتهدسـتآموزشیهاي
ایـنةدربـاریرساناطالعپژوهش،ایندریسازمانبرونعواملاز. منظورهاستآموزش
به ایـننسبتعامهنگرشوربطيذمسئولینسويازهاآموزشاینپذیرش،هاآموزش

ایـن،شـودیمهـاآموزشاینشدنپیچیدهسببکهییهاچالشازهاست. یکیشآموز
ویـتباقابلدانشـجویانیپـذیرشبـرداشـتندور،راهازآمـوزشمؤسسـاتاست کـه
حضـوري/يهادانشگاه(ترازهميهاآموزشگاهبابتوانندکهکنندیمتأکید باالتوانمندي

کـهشـودیمسـببامـرایـنکـهاستدر حالی). این2،2002السنکنند (سنتی) رقابت
فیپـزکنند (مبارزهدورراهازمؤسسات آموزشتأسیسجهتدرهاآموزشگاهازبسیاري

1. Miller & Rector
2. Olson
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جایگـاهمـورددربدبینانـهمورداحساس) در2000(2بارتوبوید).1،2006مریسوتیزو
چالش. شایدکنندیم، اشارهدورافتادهنواحیبرخیدردورراهازآموزشآیندهوکنونی
گونـهینادرمنفـینگـرشویرسـاناطالعبـهمربـوطدورراهازآمـوزشدررایـج

ونیسـتاشـکالبدونروشیوآموزشهیچکهینابهتوجهبا،روینازا. هاستآموزش
اسـتسـالیچنـدتحصیلیمختلفمقاطعدردورراهازآموزشمؤسساتکهییازآنجا

بیشترچههرشناختاست،افزایشحالدرپیوستهنیزآنهاتعدادواندکارکردهشروع به
بـهآنانکیفیارتقاجهتدرمهمگامیتواندیمدور،راهازآموزشمشکالت مؤسسات

آید.شمار
؛ کـهاسـتشـدهاقتباس) 2002(3کـوهنمدلازپژوهشایندریموردبررسعوامل

خودآمـوز،محتـوايشاملعامل،هشتبهرادورراهازآموزشدرارزیابیموردعوامل
تعامـلویريپـذانعطافارزشیابی،،یدهسازماناستفاده،قابلیتانگیزه،،اخذشدهۀ فلسف
شده پرداختـه شـده اسـت. اشارهردامواست که در پژوهش حاضر به کردهبنديیمتقس
خودآمـوزي، فنـاوري،برمبتنیتعامالتمشکالتشناختباکهاستآنبرپژوهشاین

مؤسسـاتمسـائلبـهنسـبتمراکـزایـنیسازمانبرونودرسییزيربرنامهارزشیابی، 
شود.کمکدورراهازآموزش
روش

بابوده وکاربردياست،گرفتهصورتعملینتایجبهدستیابیمنظوربهحاضرتحقیقازآنجاکه
بهپرداخته وهایآزمودنيهادگاهیدکشفبههادادهو تحلیليآورجمعطریقازاینکهبهتوجه
مشـکالتدربـارهیعلمئـتیهدانشجویان و اساتید نظراتبینموجوديهاتفاوتیافتندنبال

تخصصـی روش تحقیـق طوربـهاسـت. گرفتـهانجامپیمایشـی-توصیفیشیوهبهاست، تحقیق
ق هـدف مطالعـه مشـاهده ین نوع تحقیه در اکباشد یپژوهش حاضر پیمایشی از نوع مقطعی م

با استفاده از مشـاهده شدهيرآوجمعهاي مختلف اطالعات معنا دادن به جنبهمنظوربهها پدیده
).1381دالور، است (ها ق دادهیدقیج حاصله و بررسینتا

1. Phipps & Merisotis
2. Boyd & Barrett
3. Cohen
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پیـام نـور هايدانشگاهشامل کلیه دانشجویان و اساتید پژوهش حاضريجامعه آمار
).=25000Nتقریبیبرآورد (بودند1387-88یلیدر سال تحصاستان اردبیل 

ق در پژوهش حاضر توصیفی پیمایشی است و از طرف ینکه روش تحقیبا توجه به ا
ايخوشـهگیرينمونـهبا اسـتفاده از روش ق، یتحقیرونیش اعتبار بیافزاخاطربهدیگر 

روشازجامعـه آمـاري انتخـاب شـدند. بینازاستاد 50دانشجو و 400ايچندمرحله
اسـاتید وانتخـاب دانشـجویانبـراي،ايچندمرحلـهايخوشـهتصـادفیگیرينمونـه
تعیـین فرمـولازپژوهشاینموردنیازنمونهتعدادتعیینشد. براياستفادهعلمیهیئت
هرعلمیهیئتاساتید ودانشجویانجمعیتبامتناسبسپسشد،استفادهنمونهحجم

.گردیدانتخابدانشگاهآنازموردنیازنمونه تعداددانشگاه

دانشجویان،وعلمیهیئتاساتید ازموردنیازاطالعاتآوريجمعبرايپژوهشایندر
بـهمربوطهايپرسشنامهسؤاالتتهیۀشد. براياستفادهساختهپرسشنامۀ محققدواز

اسـاتید بـااولیـهمصـاحبۀازحاصـلاز اطالعـاتعلمیهیئـتاسـاتید ودانشـجویان
تحقیـقطـرحزمـانکه دردورراهازآموزشمراکزدانشجویانومدیران،علمیهیئت
بـهمربوطراه دورازآموزشهايپرسشنامه،براینعالوهگردید. استفادهبود،شدهانجام

منابعازموردنیازاطالعاتآوريجمعازپسوگرفتقرارموردمطالعهدیگرکشورهاي
ايدرجـهپنجطیـفبـاپاسخبستهسؤاالتقالبدراولیهپرسشنامهدرنهایتگوناگون،

اطمینانحصولگردید. برايتهیهشناختیجمعیتهايویژگیهمراهبهلیکرتمقیاس
موردبررسیآنهاپایاییضریبوروایی،هاپرسشنامههايسؤالصحتومیزان دقتاز

وعلمیهیئـتاسـاتید بـهمربوطهايپرسشنامهمحتواییوصوريروایی.گرفتقرار
نظرانصـاحبگرفـت. ایـنقـرارتأییـدموردنظرانصاحبچندین توسطدانشجویان

راه دورازآمـوزشمتخصـص در رشـتهمتخصص رشته علـوم تربیتـی،شامل: اساتید
مراکـزمدیرانازنفرچندوارتباطاتواطالعاتفناوريمتخصصیندانشگاه پیام نور،

آلفـايضـریبازپـژوهشهايپرسشنامهپایاییتعیینبودند. برايدورراهآموزش از
راهاپرسشنامههايمؤلفهازیکهررونباخکيآلفازیرهايجدولاستفاده شد.کرونباخ

.دهدمینشان
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يهامؤلفهازیکهردراساتید و دانشجویانپرسشنامۀرونباخکيآلفا.1جدول شماره 
موردمطالعه

فناوري درسییزيربرنامهارزشیابیخودآموزيگروه
یسازمانبروناطالعات

76/082/077/070/079/0اساتید
79/076/081/069/077/0دانشجویان

از یکهردراساتیدپرسشنامۀرونباخکيآلفا،دهدمینشان1جدولجینتا
پرسشنامۀرونباخکيهمچنین آلفا.باشدمیر یمتغ82/0تا 70/0از پژوهشهايمؤلفه

بنابراین نتایج ؛باشدمی79/0تا 66/0از پژوهشهايمؤلفهاز یکهردردانشجویان
.پرسشنامه استسؤاالتخوبییایپادهندةآزمون آلفاي کرونباخ نشان

گرفته صورتیاستنباطویفیتوصسطحدودرپژوهشنیاهايدادهوتحلیلتجزیه
،ی، فراوانهاجدولرینظيآمارهايمشخصهازاستفادهبایفیتوصسطحاست. در

یاستنباطسطحو دراستشدهپرداختههادادهوتحلیلتجزیهبهمعیارانحرافونیانگیم
است.شدهاستفادهو تحلیل واریانس رهیمتغکتtاز

ها یافته
یدرسریزيبرنامهالتکمشبهمربوطدانشجویان و اساتیدهايپاسخدرصد.2شماره جدول
خیلی زیادمتوسطکمخیلی کممقیاسهاگویه

(میانگین)Mزیاد

حجمنیبتناسب-1
با زمانیدرسمطالب

هربهیافتهاختصاص
درس

00/34/81/248/255/369/4دانشجویان

6/36/21/404/297/228/4اساتید

ساعاتتیفاک-2
به یافتهاختصاص

دروسآموزش
یاختصاص

7/15/85/419/363/105/4دانشجویان

4/18/44/442/477/4اساتید

هايویژگیبهتوجه-3
رندهیادگیقیعالویسن
راهازآموزشدوردر

دور

9/48/199/394/196/103/4دانشجویان

9/40/293/342/248/47/4اساتید

) یسانیک(همگنی-4
ازنظردانشجویان 

9/12/112/398/298/158/4دانشجویان
9/59/55/436/288/165/4اساتید
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درلیتحصتیوضع

السک
جلساتيبرگزار-5

یآگاهيبرایهیتوج
آموزشدانشجویان با

دورراهاز

9/59/80/243/316/268/4دانشجویان

9/98/129/397/244/136/4اساتید

بهیدسترسانکام-6
اشکالرفعيبرااستاد

ویژه دانشجو)سؤال(
8/81/118/299/219/285/4دانشجویان

ونظرهابهتوجه-7
دانشجویان يشنهادهایپ

هايبرنامهاصالحيبرا
دوره

1/81/85/335/233/286/4دانشجویان

9/40/190/604/159/3اساتید

دریافکفرصت-8
ییپاسخگويبراالسک

رفعوسؤاالتبه
جویاندانشالکاش

00/86/114/389/236/226/4دانشجویان

1/136/349/342/176/4اساتید

خدماتارائه-9
ايمشاوره

00/128/107/244/256/265/4دانشجویان
00/1900/429/252/113/3اساتید

درنظمتیرعا-10
برنامۀیدرسيمحتوا

یآموزش

1/800/132/334/302/146/4دانشجویان
9/149/393/267/181/3اساتید

درتیجمعمکترا-11
درسهايکالس

1/107/177/364/209/144/4دانشجویان
9/58/95/366/388/84/4اساتید

اصولتیرعا-12
یانضباطویاخالق

توسط دانشجو

1/116/93/348/251/205/4دانشجویان
0/58/146/557/195/28/4اساتید

انکام-13
تجدیدنظرويبازنگر

ازبعدیدرسدر برنامۀ
از یینهایابیارزش

ژةیو(دانشجویان
اساتید)

00/39/467/366/135/3اساتید

تیقابل-14
یدرسبرنامۀانعطاف
ژةیو(شدهتنظیم

/9/49اساتید
29

8/
398/190/37/3
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اساتید)
تیقابل-15

یعلميتوانمندمقایسه
دانشگاهنیدانشجویان ا

ژةیو(هادانشگاهریسابا
اساتید)

/9/99اساتید
14

9/
447/239/64/3

هاپاسـخنمرةنیانگیمنیشتریب،دهدیمنشان2جدول شماره هايیافتههکطورهمان
درس) هـربـهیافتهاختصاصزمانبایدرسمطالبحجمنیب(تناسب1ۀیگوبهمربوط

قیعالویسنهايیژگیوبه(توجه4ۀ یگوبهمربوطنیانگیمنیمترکو9/4با میانگین 
بـه مربـوطهايیافتهدرنیاست. همچنبوده3/4ن یانگیمباآموزش)ةدوردررندهیادگی

مطالـب حجـمنیبـ(تناسب1ۀ یگوبهمربوطهاپاسخنمرةنیانگیمنیشتریبزیناساتید
بـهمربـوطنیانگیمنیمترکو8/4درس) با میانگین هربهیافتهاختصاصبازمانیدرس
بوده است.1/3ن یانگیم) بایآموزشبرنامۀیدرسيمحتوادرنظمتیرعا(10ۀ یگو

بااساتید و دانشجویانازنظریدرسیزيربرنامهالتکمشنمرةنیانگیمسۀیمقا.3جدول شماره 
3یفرضنیانگیم

tخطاي استانداردMSDنمونه

65/3499/031/09/10دانشجویان

02/3361/0032/099/1اساتید

مقـدارازشـدهمشاهدهt، در اسـاتید و دانشـجویان 3جدول شماره يهاافتهیبر اساس
از دیـدگاه اسـاتید و نیبنـابرااسـت،بزرگتـردرصـد5يسـطح خطـادرجـدولیبحران

.باشدیمسطح متوسط ازشیبیدرسیزيربرنامهالتکمشزانیمدانشجویان

پاسـخمیانگینکهاستآنبیانگرتوصیفیيهاافتهیخودآموزي مشکالتدر ارتباط با
براي78/3عدددانشجویان،عملکردسنجشجهتدونفرهيهایابیارزۀنیدرزمدانشجویان 

عملکـردکیفیـتارزیابیامکانۀنیدرزماست. یعلمئتیهاساتید براي26/3دانشجویان و
ۀنیدرزماست. یعلمئتیهاساتید براي22/3دانشجویان وبراي50/3عدددانشجو،توسط
بـراي47/3میـانگینبـراي دانشـجویان،راهبـرخـودوافتهیسازمانخودیادگیريامکان
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يهـاپروژهتکالیفی نظیرتعیینۀنیدرزماست. یعلمئتیهاساتید براي27/3دانشجویان و
بـراي22/4میـانگیندانشـجویان،بـراياسـتادطـرفازتحقیق،یسینوگزارششخصی،

اسـتفادهبرايدانشجویانانگیزهۀنیدرزماست. یعلمئتیهاساتید براي82/3دانشجویان و
اسـاتید براي71/2دانشجویان وبراي3میانگینآموزشی،افزارنرموخودآموزيهابستهاز 
است.یعلمئتیه

؛ اسـت20/3علمییئـتهاساتید پاسخمیانگینآموزش،فضايمحوريفراگیرینۀدرزم
یسـینوگزارششخصی،يهاپروژهنظیرتکالیفیتعیینینۀدرزمبیشترین مشکالتبنابراین

انگیـزهینـۀدرزممشـکالتکمتـرینوباشـدیمدانشـجویان برايطرف استادازتحقیقو
است.آموزشیافزارنرموخودآموزيهابستهاستفاده ازبرايدانشجویان

3فرضی میانگیندانشجویان باازنظريخودآموزمشکالتنمرهمیانگینمقایسه.4شماره جدول
tخطاي استانداردMSDنمونه

59/3561/0036/001/19دانشجویان
38/3601/0071/005/4علمییئته

سـطحدرجـدولبحرانـیمقدارازشدهمشاهدهt،4جدول شماره هايیافتهبر اساس
دانشـجویان وازنظـرخودآمـوزيمشکالتمیزانبنابرایناست،تربزرگدرصد 5خطاي
.باشدیمسطح متوسطازشیبعلمییئتهاساتید 

پاسـخمیـانگینکـهاستآنبیانگرتوصیفیيهاافتهیارزشیابی مشکالتدر ارتباط با
دانشـجویان آمـوزششرایطدانشجویان بامعیارهاي ارزشیابیتناسبمورددانشجویان در

امکـاناسـت. میـانگیناسـاتیدبـراي42/3دانشجویان و عددبراي19/3عدددور،راهاز
75/3ودانشجویانبراي9/3عدددر منزلحضورييهاآزمونهمانندییهاآزموناجراي

ارزیـابیبـرايهوشمنديهاستمیسبهمراکزتجهیزاست. میانگینیعلمئتیهاساتید براي
؛ اسـتیعلمئـتیهاسـاتید بـراي6/3دانشـجویان وبراي21/3عددمنزل،دردانشجویان

يهـاآزمونهماننـدییهـاآزموناجـرايامکـانبـهمربـوطمشـکالت،نیشـتریببنابراین
دانشـجویان بـا ارزشیابیمعیارهايتناسببهمربوطمشکالتنیمترکومنزلدرحضوري

است.دورراهازدانشجویانشرایط
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باعلمییئتهاساتید دانشجویان وازنظریابیارزشالتکمشنمرهمیانگینمقایسه.5جدول شماره
3فرضی میانگین

tخطاي استانداردMSDنمونه

26/3695/0039/056/11دانشجویان

87/3618/0074/031/9علمیهیئت

سطحدرجدولبحرانیمقدارازشدهمشاهدهt،5جدول شمارههايیافتهبر اساس
ودانشـجویانازنظـریابیارزشـالتکمشمیزانبنابراین؛ استتربزرگدرصد 5خطاي
.باشدیمسطح متوسطازشیبعلمییئتهاساتید 

میـانگینکهاستآنبیانگرتوصیفیيهاافتهیفناوري برمبتنیدر ارتباط با تعامالت
اسـاتید بـاالکترونیـکپسـتدانشـجویان از طریـقارتبـاطۀنـیدرزمدانشـجویان پاسخ

43/3یعلمئتیهاساتید پاسخمیانگینو09/3خوديهایهمکالسدیگرویعلمئتیه
برطرف شدنجهتیآموزشکمکسایتبهاساتیدودانشجویاندسترسینهیدرزماست. 

میـانگین و11/4دانشـجویانپاسـخمیـانگینسؤاالت،بهبازخورددادنوآنهااشکاالت
جهـتالکترونیکـیۀسـامانبـهدسترسیۀزمیندراست. 61/3یعلمئتیهاساتید پاسخ
دانشـجویانپاسـخمیـانگیندانشگاه،مدیریتبایعلمئتیهدانشجویان و اساتید تعامل

است.77/3یعلمئتیهاساتید پاسخمیانگینو02/4
مراکـز دورراهازآمـوزشعلمییئـتهاسـاتید ودانشـجویانارتبـاطامکانینۀدرزم
اسـاتید پاسـخمیـانگینو18/4دانشـجویانپاسـخاینترنـت میـانگینطریقازگوناگون

جهـتتعـاملیکنفـرانسویدئوابزاري مانندازاستفادهینۀدرزماست. 76/3علمییئته
22/4یاندانشجوپاسخ میانگینیکدیگر،باعلمییئتهاساتید دانشجویان وبیشترتعامل

دانشجویان و مشکالتبیشترینبنابراین؛ است25/4علمییئتهاساتید پاسخمیانگینو
تعامـلجهـتتعـاملییدئوکنفرانسومانندابزاريازاستفادهینۀدرزمعلمییئتهاساتید 
ارتبـاطبهمربوطمشکالتنیمترکویکدیگرباعلمییئتهدانشجویان و اساتید بیشتر

خـودهايیهمکالسدیگروعلمییئتهاساتید الکترونیک باپستطریقدانشجویان از
.است
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تـکtآزمـوناز3فرضیمیانگینباتعاملمشکالتنمرةمیانگینمقایسۀمنظوربه
.استشدهآورده6جدول شماره درنتایجکهشدمتغیره استفاده

دانشجویان و اعضاي ازنظرمیانگین مشکالت تعامالت مبتنی بر فناوري .6جدول شماره 
3فرضیمیانگین با علمییئته

tخطاي استانداردMSDنمونه

84/3633/0040/086/24دانشجویان
68/3674/0081/019/10علمییئته

سـطحدرجـدولبحرانـیمقـدارازشـدهمشاهدهt،6جدول شماره هايیافتهبر اساس
نظـرازفنـاوريبـرمبتنـیتعـامالتالتکمشـمیزانبنابرایناستدرصد بزرگتر5خطاي

.باشدیممتوسطسطحازشیبعلمییئتهاساتید ودانشجویان

پاسـخمیـانگینکـهاسـتآنبیانگرتوصیفیهايیافتهیسازمانبرونمسائلدر ارتباط با
بـادورراهازآمـوزشمراکـزبـهنسبتمردمآشناییجهتیرساناطالعمورددردانشجویان

مـردممنفـینگـرشینـۀدرزم،علمییئتهاساتید براي3عددودانشجویانبراي03/3عدد
اسـاتید بـراي7/2وبـراي دانشـجویان9/2عـددبـامراکـزایـنبـهنسـبتآمـوزشازنظـر

دورراهازمراکـز آمـوزشمخـاطبینبـهنسبتمردمآشناییجهتیرساناطالع،علمییئته
حرفـه دسـتیابی بـهامکانینۀدرزم،علمییئتهاساتید براي9/2ودانشجویانبراي32/3عدد 

12/3ودانشـجویانبـراي25/3عـدددانشجویان،تحصیلازفراغتازبعدموردنظرشغل) (
ینمسـئولسـويازمزبـورمراکز عـالیهمکاريوپذیرشینۀدرزم،علمییئتهاساتید براي

همکـاريینـۀدرزموعلمییئـتهاسـاتید بـراي6/2ودانشـجویانبـراي10/3ربـطيذ
بنـابراین،؛ اسـتعلمییئـتهاسـاتید بـراي9/2میانگینعدداین مراکزبادیگريهاسازمان

مخـاطبینبـهنسـبتمردمآشناییجهتیرساناطالعدانشجویان، ازنظرمشکالت،بیشترین
اسـاتید ازنظرمشکالت،بیشترینودانشجویانبراي32/3میانگینبادورراهازآموزشمراکز

دانشـجویانتحصـیلازفراغتازبعدموردنظرحرفۀ بهدستیابیامکانبهمربوط،علمییئته
اینبهنسبتآموزشازنظرمردممنفینگرشدر مورددانشجویانازنظرمشکالتنیمترکو

مراکز عالیهمکاريوپذیرشبهمربوطعلمییئتهاساتید ازنظرمشکالتکمترینومراکز
.استبودهربطيذمسئولینسويازمزبور
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میانگینبادانشجویانازنظریسازمانبرونالتکمشنمرهمیانگینمقایسه. 7شماره جدول
3فرضی 

MSDنمونه
خطاي 
tاستاندارد

56/3532/0032/045/4دانشجویان
- 99/2405/0046/034/6علمییئته

بحرانـیمقـدارازدانشـجویانشـدهمشاهدهt،7جدول شـماره هايیافتهبر اساس
یسـازمانبرونالتکمشـمیـزانبنـابرایناستگتربزردرصد5سطح خطايدرجدول
ازعلمییئتهاساتید شدهمشاهدهtاما؛ باشدیممتوسطسطحش ازیدانشجویان بازنظر
التکمشـمیـزانبنابراین؛ استکوچکتردرصد5خطاي سطحدرجدولبحرانیمقدار
.باشدیمسطح متوسطازکمترعلمییئتهاساتید ازنظریسازمانبرون

دانشجویان و اعضاي ازنظرپژوهشيهامؤلفهالتکمشنیانگیمسهیمقا.8شماره جدول
علمییئته

انواع مشکالت
دانشجویان

اعضاي 
علمییئته

tP
MSDMSD

54/3698/063/3638/059/1980/0ارزشیابی
*59/3567/024/3578/012/5002/0مشکالت خودآموزي

*88/3663/081/3701/046/2022/0تعامالت مبتنی بر فناوري

*33/3571/083/2503/070/5001/0یسازمانبرونمشکالت 

التکمشـخصـوصدرشـدهمشاهدهt،8شـماره جـدولهايیافتـهبـر اسـاس
؛ اسـتمعنـادار≥05/0Pسطح دریسازمانبرونوفناوريمبتنی برتعامالت،يخودآموز

یگردعبارتبـه؛ داردوجودتفاوتعلمییئتهاعضاي دانشجویان و نظراتنیبنیبنابرا
دربیشتريمشکالتوجودمشکالت ارزشیابی) بهجزبه(هاینهزمتمامیدانشجویان در

داشتند.اعتقاداساتیدبامقایسه
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يریگجهینتبحث و 
هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی مشـکالت نظـام آمـوزش از راه دور در فراینـد 

دربـوددانشـجویان اسـاتید واز دیدگاه یعالآموزشو مراکز مؤسساتتعلیم و تربیت 
التکمشنیشتریبهکدادنشاننتایج مطالعه حاضریدرسيزیربرنامهالتکمشبارابطه

بـهافتهیاختصاصبازمانیدرسمطالبن حجمیبتناسببهمربوطدانشجویان و اساتید،
انگریدانشجویان و اساتید بدريانمونهکتtآزمون به مربوطاست. مشاهداتدرسهر
است. درمتوسطسطحازشیبیدرسيزیربرنامهبهمربوطالتکمشزانیمهکاستآن

ژهیوبـه. کنـدیمـروروبـهلکمشبادانشجویان راالس،کدرحضورمکزمان موردنیا
نیـاازآنجاکـهودارنـدازیـنيشتریبزمانبهدروسآموزشيه دانشجویان براکیزمان

دارنـد،حضـورالسکدريمترکزمانمدتدانشجویان واستيحضورمهینهاآموزش
در.اسـتیسنتيهاآموزشازشتریبدورراهازآموزشدریدرسيزیربرنامهالت کمش

وندیآوونای) و والو2007(1بولنوجامتشوقاتیتحقجینتاباحاضرپژوهشرابطهنیا
دیـبایدرسـيزیربرنامـه، العمرماداميریادگیبهدنیرسيبراهکنیابری) مبن2005(2ئوی

هک) 2006(3مکال و آنتهنند،یلکمپژوهشباپژوهشنیا.داردیهمخوانابد،یبهبود
نشانآنانپژوهشجینتارایزنداردیهمخوانبود،نهیزمنیادرالتکمشبرنداشتنیمبن
کـهییازآنجـااست. ردهکنجادیایلکمشدانشجویانيریادگیامردردیط جدیمحهکداد
یفرهنگـيهـاتیـقابلآنـانهکـنیابـهتوجهباوشدهانجاممتحدهاالتیاآنان درقیتحق

هکـدانشـجویانیاحتماالًباالست،شورکآندرمطالعهسرانۀمثالعنوانبهدارند، يباالتر
نیبـنیبنـابرا؛ برخوردارنـديشتریبيتوانمندازشوندیمدورراهازز آموزشکمراوارد

.شودینممشاهدهییهمسوگونهچیهپژوهشنیايهاافتهیباآنانپژوهشيهاافتهی
بـرمبتنـیتعـامالتۀمقولبارابطهدردورراهازآموزشمراکزمشکالتبارابطهدر

واسـاتیددريانمونـهتـکtآزمـونازحاصـليهاافتـهی،روروبـهفناوري اطالعات
فنـاوري،بـرمبتنیتعامالتبهمربوطمشکالتمیزانکهآن استازحاکیدانشجویان،

1. Jamtsho & Bullen
2. Vlavianou & Ioannidon
3. McLinden, McCall & Annette
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يهاافتـهیکهطورهماناست. ) ≥05/0Pمتوسط (از سطحاساتید بیشودانشجویانمیان
ازاسـتفادهبـهاسـاتید مربـوطومشکالت دانشـجویانبیشترین،دهدیمنشانپژوهش
کمتـریناسـاتید ووبیشتر دانشـجویانتعاملجهتتعاملیدئوکنفرانسیومانندابزاري

اسـاتید ودانشجویانارتباط بیشترجهتالکترونیکپستازاستفادهبهمربوطمشکالت
.داردزمینهایندردانشجویانکمترمشکالتازنشانکهاست

متعددمشکالتبر) مبنی2002رکتر (ومیلرپژوهشباحاضرپژوهشرابطهایندر
) در2005(1گیاتشـو، داکـر، گـالی و جامتشـوپژوهشبافناوري،برمبتنیدر تعامالت
مشکالتمورد) در2006(مپسونیسپژوهشباهمزمان،غیرة شیوازبیشترةمورداستفاد

بهدانشجویاندسترسیعدممورد) در2007جامتشو (پژوهش باوتعاملیدرروشزیاد
مـورددر)؛2006همکـاران (ولیندنمکبا پژوهشولیاستهمخوانارتباطیوسایل
در)؛2009(2، هـدي، والـدمن و تـروليدو بـا ژائـو، مـل.امکانـاتاززیـاداستفادة

.استناهمخوان،هايفناورازکافیةمورداستفاد

مشـاهداتخودآمـوزي،ۀمقولـازنظردورراهازآموزشمراکزمشکالتبارابطهدر
میـزانکـهاسـتآنازدانشجویان حـاکیاساتید ودريانمونهتکtآزمونمربوط به
اسـت. ) ≥05/0Pمتوسـط (سطحازبیشدانشجویان،درخودآموزيمربوط بهمشکالت

،دهـدیمـاسـاتید نشـانودانشـجویانپاسـخمـورددرپژوهشيهاافتهیکهطورهمان
شخصـی،يهـاپروژهنظیـرتکـالیفیانجـامبـهمربـوطدانشـجویانمشکالتبیشترین
ازاستفادهبرايدانشجویانانگیزةبهمشکالت مربوطکمترینوتحقیقویسینوگزارش

لینـدن،مـکپـژوهشبانتایجاین زمینهفشرده) است. دريهالوحخودآموز (يهابسته
و) ناهمخوانهاپروژهتکالیف وانجامۀ نیدرزمخودآموزيبر) مبنی2006مکال و آنته (

.استخودآموزي، همخوانۀنیدرزممشکالتوجودبرمبنیاطفالشانپژوهشبا

مشـاهداتارزشـیابی،ۀمقولـازنظـردورراهازآمـوزشمراکزمشکالتبارابطهدر
میـزانکـهاسـتآنازحـاکیدانشجویاناساتید ودريانمونهتکtبه آزمونمربوط

کـهطورهمـان.اسـت) ≥05/0Pمتوسـط (سـطحازبیشبه ارزشیابی،مربوطمشکالت

1. Gyatsho, Daker, Galey & Jamtsho
2. Zhao, Melody, Heidi, Waldman & Truell
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بـهمشـکالت، مربـوطبیشتریندهدیماساتید نشانودانشجویاندرپژوهشيهاافتهی
تناسـببهمربـوطمشـکالتکمتـرینومنـزلدرحضـورييهـاآزموناجـرايامکان

دورراهازمراکـزدانشـجویانشـرایطبـاعـاديمدارسدانشجویانارزشیابیمعیارهاي
موقعبهبازخوردبرندادن) مبنی2007همکاران (وجامتشوپژوهشباپژوهشاست. این

) مبنی2009همکاران (وژائوپژوهشباولیاستهمخوانمواقعۀهمدربه دانشجویان
.نیستهمخواناساتیدتوسطمنزلدرییهاآزمونبرگرفتن

مشـاهدات،یسازمانبرونۀمقولازنظردورراهازآموزشمراکزمشکالتبارابطهدر
مشـکالتمیـزانکـهاستآنازحاکیدانشجویاندريانمونهتکtآزمونمربوط به

متوسطسطحازاساتید کمترازنظرولی؛)≥05/0Pمتوسط (سطحاز، بیشیسازمانبرون
،دهـدیمنشانسؤالاینمورددردانشجویاندرپژوهشیيهاافتهیکهطورهماناست. 

بـهنسـبتمـردمآشـناییجهـتیرسـاناطالعمـورددرمشکالت دانشجویانبیشترین
ازنظرمردممنفینگرشبهمربوطمشکالتکمترینوراه دورازآموزشمراکزمخاطبین
.استمراکزاینبهنسبتآموزش

مشـکالتبیشترینکهاستآنازحاکیاساتید نیزپاسخمورددرپژوهشیيهاافتهی
مشـکالتکمتـرینوتحصـیلازبعـدمناسبشغلوحرفهبهدستیابیبه امکانمربوط
مقولـهایـندر.اسـتمراکزاینبهنسبتهاسازماندیگرو همکاريپذیرشبهمربوط

توجیهعدمویرساناطالعبر عدم) مبنی2000بارت (وبویدپژوهشباحاضرپژوهش
سایرسويازمراکزاینرشیموردپذدرالحسینیپژوهشباودوراز راهمراکزبهنسبت

.استهمخوانهاسازمان

یسـازمانبرونوارزشـیابیخودآمـوزي،تعاملی،التکمشيهامؤلفهۀرابطمورددر
جنسـیت و(یشناختتیجمعمتغیرهايبادانشجویاندیدگاهازدورراهازمراکز آموزش

يهاگروهبینtازحاصلپژوهشیيهاافتهیچندمین سال تحصیلی ورود به دانشگاه)، 
درپسـرودختـردانشـجویاننظراتکه بیناستآنازحاکیجنسیتمورددرمستقل

کـهصـورتنیبددارد. معنـاداري وجـودتفـاوتاطالعـات،فنـاوريمشـکالتمورد
پسـردانشـجویانبیشـتر ازرااطالعـاتفنـاوريبـهمربوطمشکالتدختردانشجویان
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پـژوهشگرفته، نتـایج) صورت2000(1پالمرۀلیوسبهکهيامطالعه. درکنندیمقلمداد
بـه دسترسـیدردانشـجویانتوانمنـديدرجنسـیتیيهـاتفاوتکـهدهـدیمـنشـان
دختـرانازدرصـد15تنهـاکـهياگونـهبهنـداردچنـدانینقـشاطالعاتیيهايفناور

چنـدمین سـال مـورد. درانـدکردهتلقـیپسرانازترمشکلراهايفناوراین بهدسترسی
کـهاسـتآنمبـینتحلیـل واریـانسازحاصـليهاافتـهیتحصیلی ورود به دانشگاه،

اسـت،ارزشـیابی) معنـادار بـوده(یآموزشـمشـکالتمـورددردانشجویانيهاپاسخ
اولدانشـجویان سـالازآنپـسسال چهـارم) وآخر (دانشجویان سال کهصورتنیبد

تفاوت،اینکهکنندیمقلمداددیگريهاسالدانشجویانازبیشترراارزشیابیمشکالت
این دورهاتمامازحاصلفشاروآخر دانشگاهيهاسالدردروسبیشترسنگینیازناشی

و سـالایـندربیشتردرسیواحدهايحجمدلیلبههمنیز،اولسالاست. دانشجویان
.اندکردهاشارهسایرین ازبیشترارزشیابیمشکالتبهبا دانشگاه،بودنناآشنادلیلبههم

ایـن راهکارهـا را پیشـنهاد کـرد کـهتوانیمپژوهش مطالعه حاضر نتایجبر اساس
بـهاجرایـیکارکنـانسـایرومـدیران،یعلمئـتیهدانشجویان، اعضاي مؤثردسترسی
اجرایـیمراحـلدرانحـرافواشکالبروزازکهاستاز راهکارهاییاطالعاتفناوري
داد. الزمتوسـعهشیازپشیبرادسترسیاینبایدلذاوکاهدیمچشمگیري طوربهبرنامه
تعـامالت افـزایشجهـتگروهـیتکـالیفیدادنوترمطـولدرتوجیهیجلساتاست

منـزل درمسـتمريهـاآزمونبرگزاريجهتاست امکاناتیشود. الزمبیشتردانشجویان
دانشـجویانتشویقوکوتاهزمانیيهافاصلهدرگروهیجلساتگردد. برگزاريفراهم

درهمیـاريومشارکتمنظوربه،یعلمئتیهاعضاي توسطگروهیيهاپروژهانجام به
درمهمـیامـرچنـیناهـدافبـهرسیدنبراياساسیآنان، گامیتعامالتبهبودجهت
است.دورراهازآموزشيهانظام

توسـعه آمـوزش باوجودرسید که توانیماز نتایج این مطالعه به این نتیجه نیهمچن
. براي توسـعه باشدینمو کافی بخشتیرضااز راه دور، توسعه و گسترش آن در سطح 

شود:نیتأمدر زیر شدهارائهالزم يهانهیزمو تکمیل سیستم آموزش از راه دور باید 

1. Palmer
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دولتی کامل ایجاد گردد.يهابرنامهبراي توسعه سیستم آموزش از راه دور باید -1
براي فعالیت سیستم آموزش از راه دور باید کادر متخصص به وجود آید.-2
و یلـیاطالعـات تحل،نظـارتی،قـانوندر سیستم آموزش از راه دور الزم است -3

ی توسعه یابد.ابیزارخدمات با
ی بایـد تکمیـل ارتبـاطيهارساختیزاطالعات و در سیستم آموزش از راه دور-4
گردد.
علمـی و يهـاروشتدریس، يهاروشبراي توسعه سیستم آموزش از راه دور -5
باید تکمیل گردد.هاروشسایر 
گردد.هاي کنترل فردي در سیستم آموزش از راه دور ایجاد باید مکانیزم-6
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