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  ه چكيد
بر  رانيآموزش از دور در دوره متوسطه شهر تهران از نظر فراگ يهابرنامه يابيارزشهدف اين پژوهش 

. باشدمي يشيماياز نوع پ يفيپژوهش توص روش. باشدمي NADE-TDEC ياساس الگو
به تعداد  NADE-TDECبرگرفته از الگوي اي پژوهشگر ساخته ، پرسش نامهاطالعات يابزارگردآور

 16275جامعه آماري شامل  .باشداي ميبا طيف ليكرت پنج درجه 882/0يه بسته پاسخ با پايايي گو 40
نمونه . مركز آموزشي از دور در دوره متوسطه شهر تهران بودند 54آموز شاغل به تحصيل در نفر دانش

تصادفي  گيريروش نمونهنفر از دانش آموزان مراكز آموزش از دور بودند كه به  170آماري شامل 
در سطح آمار توصيفي و  SPSSها با استفاده از نرم افزار داده. اي انتخاب گرديدنداي چند مرحلهخوشه

ميانگين با توجه به محاسبه و ) مستقل و آزمون تحليل واريانس tو  ياتك نمونه tآزمون (استنباطي 
و  موارد مربوط به آموزشكيفيت ، مطالب و مواد درسي يطراحها و تحليل استنباطي؛ كيفيت سؤال وزني

 يآموزش ديجدهاي يكيفيت فناورو در همين حال  باشدتوسط مييي در حد باالتر از ماجراكيفيت امور 
  .باشداز متوسط مي تركماستفاده شده در حد 
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   مقدمه
آمـوزش از دور   .اسـت  و نوپـا در آمـوزش و پـرورش    ديـ جد يالـه آموزش از دور مقو 

. و كـالس درس حضـور فيزيكـي نـدارد     آموزشـي در محـيط   1فراگيـر اي است كه  شيوه
هاي آموزشي، فاصله فيزيكـي اسـت   مهمترين تمايز آموزش از دور نسبت به ديگر شكل

آمـوزش   .)37: 2005، 2حسينيآل( سسه آموزشي وجود داردؤو ممعلمين ، فراگيركه بين 
هـاي آموزشـي و فنـاوري اطالعـات و     رسـانه . گيردها صورت مياز دور از طريق رسانه

مشـكل   فنـاوري اطالعـات و ارتباطـات   . در ايـن آمـوزش دارد   يانقش عمده 3ارتباطات
براي برقراري ارتباط را تا حدود بسيار زيادي حل كرده اسـت، بـه همـين دليـل      »فاصله«

سـازي  هـاي جهـاني  مللي در زمينه آموزش از دور در راستاي برنامهالرقابت در سطح بين
  ). 42: 2006، 4خالقي( از كشورها مطرح شده است بسياري

تر از ديگر اشـكال آموزشـي    سال اخير، رشد آموزش از دور سريع 33، در يناپبه نظر 
ري و پـذي  منـافع اقتصـادي، انعطـاف    ش،از عوامل مؤثر در رشد اين نوع آموز .بوده است

هـاي   در روش آموزش از دور، نيازي به سـاختمان . توان نام برد حذف بعد مسافت را مي
فرصـت   اساتيد و مربيـان نيـز در ايـن روش   . نيستخدمات آموزشي   فيزيكي براي ارائه

  ).34-31: 2008پينا، ( دهند تحت تعليم قرار مي توان ري را تبيشتري دارند و افراد بيش
هـا در سـر فصـل دروس خـود     درصـد مـدارس و دانشـگاه    80در آمريكا، بـالغ بـر   

هـاي بـزرگ،   درصد شركت 60دهند و بيش از واحدهايي را از طريق شبكه وب ارائه مي
: 2004، 5لـنچ (هاي آموزشي خود را با استفاده از وب انجـام مـي دهنـد    برخي از فعاليت

25.(  
 از بـراي  يك ضرورت يمنزله به ابتدا آموزشي، يشيوه يك در حكم دور از آموزش

 هـاي سـني و  محـدوديت  آموزشـي،  فضـاهاي  جغرافيـايي  و اقليمي موانع برداشتن ميان

                                                 
1. Learner 
2. Alhosaini 
3. ICT ( Information & Communication Technology ) 
4. Khaleghi 
5. Leanch 



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو آموزشگاهي يپژوهشي مطالعات آموزش -فصلنامه علمي

 

 126

-شكل كه است آن از حاكي هاي تاريخيبررسي. كرد آغاز را خود كار فراگيران جنسيتي

 مروجان و كشيشان استفاده ديني مورد و هاي مذهبيآموزش براي ابتدا پديده اين گيري

 نخسـتين  از يكـي  عنـوان  بـه  هـاوايي  دانشگاه ،1836 سال در .است گرفتهمي قرار ديني

هـاي  گام 1870دهه  در در آمريكا. گرفت شكل ياهاي مكاتبهآموزش هاي توسعهآكادمي
 شد سبب 1969 در سال 1كبير بريتانياي آزاد دانشگاه تأسيس. شد برداشته راه آغازين اين

 و آسـيايي  اروپـايي  كشورهاي ويژه به كشور چندين در دور از هاي آموزشدانشگاه كه

اقدام به  نخستين بار براي 1350 سال در بيروني ابوريحان دانشگاه ايران در. شود تأسيس
 ايـران  آزاد دانشـگاه  1352 سـال  در. نمـود  يامكاتبـه  صورت به دور، از برپائي آموزش

 موظـف  را شپرور و آموزش فرهنگي، انقالب عالي شوراي 1373 سال در. شد تأسيس

 در كـرد و  حضـوري  غيـر  و حضوري هاي نيمهآموزش ارائه براي يامؤسسه تأسيس به

مؤسسه  1382 سال در .شوراي مذكور رسيد به تصويب مؤسسه اين اساسنامه 1375 سال
 در ،1383-84تحصـيلي   سـال  در مؤسسه اين. شد اندازي راه و تأسيس آموزش از دور

 يهمـه  كرد و درسال بعد بـه  شرايط واجد ش آموزاندان جذب به كشور اقدام استان 15
  ).19: 2006خالقي، (يافت  ها تعميماستان

با توجه به تأسيس اوليه اين گونه مراكز در كشورهايي از قبيل آمريكا، كانادا و بعضي 
توان در افزايش اثربخشي و اسـتاندارد  از كشورهاي اروپايي، از تجربيات اين كشورها مي

يكي از اين استانداردها كه . ابي محتواها و توسعه مراكز مذكور استفاده كردنمودن و ارزي
-سياسـت «وضع گرديد،  2توسط اداره آموزش و پرورش آمريكاي شمالي 2001در اكتبر 

ترين اين اسـتانداردها از  مهم. باشدمي »هاي آموزش از دورها، استانداردها و دستورالعمل
هاي جديد آموزشي، موارد مربـوط بـه   د درسي، فناوريطراحي مطالب و موا: اين قرارند

هـا، مكـان   آموزش از قبيل طرح درس معلمان، امور اجرائي از قبيل زمان تشكيل كـالس 

                                                 
1. United Kingdom Open University (UKOU) 
2. North American Division Office of Education Technology and Distance Education 
Committee 
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: 1،2010صدريان(هاي آموزشي و قوانين مرتبط با آموزش از دور ها، هزينهتشكيل كالس
55-58.(   

راه دور از ديدگاه دبيران و بررسي مشكالت مراكز آموزش از “  پژوهشاعتضادي در 
، )3: 2000( 2، السوردهايپژوهشبا اشاره به  "دانش آموزان دوره متوسطه شهر اصفهان

و پاكيده و رستمي نژاد ) 77: 2002(حسن زاده  هايپژوهشو نيز ) 87: 2008(پينا 
هايي براي دسترسي به به اين نتيجه رسيد كه در اين آموزش محدوديت) 62: 2007(

سازي هاي اطالعات، كمبود جلسات توجيهي و لزوم اطالع رساني و فرهنگريفناو
آموزان ميزان انواع مشكالت همچنين نتايج نشان داد كه، از نظر دانش. وجود دارد

بيش از سطح متوسط ) ≥05/0p(اداري و برون سازماني در سطح خطاي  -آموزشي، مالي
: 2009اعتضادي، (از سطح متوسط بود  ولي از نظر دبيران، تنها مشكالت آموزشي بيش

82.(  
هاي فراشناختي  تأثير راهبرد« ، پژوهشي با عنوان )42-39: 2008(منش زاهدي و دري

انجام داده » يادگيري بر موفقيت تحصيلي دانشجويان زبان انگليسي در آموزش از راه دور
ه به دفعات بيشتر از دهد كه، دانشجويان كارشناسي زبان انگليسي كمي كه نتايج آن نشان

- مي كنند، در امتحانات نمرات باالتري كسبمي راهبردهاي فراشناختي يادگيري استفاده

  .كنند
بررسي اثر بخشي مراكز «، پژوهشي با عنوان )109: 2005(زاده و حسيني طالب

. اندانجام داده» متوسطه يهآموزش از راه دور و برنامه هاي آموزشي و درسي آنها در دور
هاي از راه دور از نظر منابع و ساختار نتايج نشان داد كه، ميزان اثربخشي اجراي آموزش

هاي آموزشي، آموزان، توسعه انعطاف در شيوه مندي و رفع نيازهاي دانشمراكز، رضايت
آموزان، اجراي  ، تأثيرگذاري بر ميزان خودآموزي دانشICTگسترش فرهنگ استفاده از 

  .وب، تا حدود قابل توجهي مطلوب بوده استبرنامه هاي آموزشي مص

                                                 
1. Sadrian 
2. Ellsworth 
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هاي فراگيران ، در مورد بررسي ديدگاه)105: 2007(پژوهش پاكيده و رستمي نژاد 
نتايج نشان داد كه ميزان . راجع به آموزش از راه دور در ميان كارمندان زندان، اجرا شد

اشته و قسمت هاي از راه دور در حد مطلوب قرار د رضايت از طراحي و اجراي آموزش
رضايت خود را در حد  )درصد از پاسخ دهندگان 70حدود(قابل توجهي از كارمندان 

 .زياد و خيلي زياد ارزيابي نمودند

بررسي موانع آموزش مجازي و از «، در پژوهش خود با عنوان )134: 2006(تقوايي 
ن داده است كه، نشا» هاي شهر تهرانراه دور در دوره متوسطه از ديدگاه مديران دبيرستان

دومين مانع . روند مي عوامل تجهيزاتي با بيشترين ميزان باز دارندگي، اولين مانع به شمار
  .عوامل مالي و سومين مانع عوامل انساني شناسايي شد

بررسي اثر بخشي مراكز آموزش از راه دور و «، در پژوهش )128: 2005(حسيني 
به » كل كشور 84-85توسطه سال تحصيلي هاي آموزشي و درسي آنها در مقطع م برنامه

در % 90اين نتايج رسيده است كه، آموزش از راه دور از حيث منابع و ساختار به ميزان 
ها در حدود نظام آموزشي كشور مؤثر بوده است و در مجموع نيز ميزان اثر بخشي آن

  .در حد بسيار مطلوب بوده است% 99
آموزش از دور، راهبردهاي افزايش «رسي ، نيز به بر)119: 2005(زماني و مدني 

گيري نمودند كه امروزه چالش پرداختند و اينگونه نتيجه »كارآئي و اثر بخشي آموزشگران
هاي يادگيري قدرتمند هاي آموزش از دور فراهم كردن محيطاصلي دست اندركاران نظام

هاي پيچيده و هاي يادگيري قدرتمند، توسعه مهارتهدف محيط. براي دانشجويان است
هاي فراشناختي نظير توانايي نظارت بر يادگيري سطح باال، فهم عميق مفاهيم و مهارت

  . خود است
، با هدف بررسي توانمندي )17-14: 2009( 1در پژوهشي ژائو و همكاران

آموزان به جهت  ها دريافتند كه، توانمندي باالي دانشآموزان در ارتباط با فناوري دانش

                                                 
1. Zhao & et al 
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ها تفاوت معناداري بين همچنين آن. ا بوده استهريها از ابزارها و فناونفهم درست آ
  .توانمندي در دروس و ميزان استفاده از اينترنت مشاهده كردند

، در مورد عوامل تأثير گذار در رواج آموزش از راه )155: 2008(در پژوهشي پينا 
عواملي . ر مؤثر بودندعامل در رواج و گسترش آموزش از راه دو 30دور، دريافت كه 

ها و به ويژه دسترسي به كتابخانه بر روي خط، بكارگيري دسترسي به فناوري: همچون
هايي براي تثبيت آموزش از راه دور؛ و در نهايت اصول طراحي آموزشي و سياست

پشتوانه مالي محكم و سطح باالي اطالعات مديران به عنوان مهمترين عوامل در گسترش 
  .وزش شناخته شدنداين شيوه آم
، در خصوص بهبود كيفيت آموزش از راه )133: 2007(همكاران  و 1جامتشوپژوهش 

به قدر %) 87(آموزان  دور به وسيلة شناسايي مشكالت، نتايج نشان داد كه، اكثر دانش
كمتر از نيمي از . هاي فناوري اطالعاتي و ارتباطي دسترسي ندارندكافي به سرويس

ان در طول برنامه زآمو گزارش كردند كه تعامالتي با ديگر دانش) %43(آموزان  دانش
آموزان گزارش نمودند كه دسترسي آسان به رايانه  از دانش%) 35(اند و تنها  داشته
  .اند داشته

، در مورد دسترسي به ياد سپاري و انتخاب دروس )93: 2006( 2پژوهش سيمپسون
هايي كه براي انتخاب دروس همه روش در يادگيري آموزش از راه دور، نشان داد كه

اند، يا از نظر هزينه و يا به خاطر معرفي ضعيف دروس داراي مشكل معرفي شده
  .باشند مي

. ، مشكالت آموزش از راه دور را مورد بررسي قرار دادند)108: 2006( 3مك ليندن
هاي برنامه آموزان در شروع برنامه در مورد شركت كردن در نتايج آنها نشان داد، دانش

ها عالقمندي دانش آموزش از راه دور مردد هستند؛ اما در بعد از ورود به اين دوره
  . يابد آموزان افزايش مي

                                                 
1. Jamtsho 
2. Simpson 
3. Mc Linden 
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هاي درسي آنچه گذشت مشخص است كه آموزش از دور ديگر در برنامه به با توجه
رزيابي ايران جاي خود را به خوبي باز نموده و در اين راستا اين مقاله سعي دارد به ا

توان گفت هدف اصلي اين مي در مجموع. هاي آموزش از دور متوسطه بپردازدبرنامه
 رانيهران از نظر فراگتآموزش از دور در دوره متوسطه شهر هاي برنامه يابيارزشپژوهش 

هاي زير طرح و مورد اين راستا، سؤال در. مي باشد NADE-TDECيبر اساس الگو
  .اندبررسي قرار گرفته

در آموزش از دور دوره متوسطه شهر تهران از نظـر   يمطالب و مواد درس يطراح -1
  برخوردار است؟ يتيفياز چه ك NADE-TDEC يبر اساس الگو رانيفراگ

استفاده شده در آموزش از دور دوره متوسـطه   يآموزش ديجد يهافناوري تيفيك -2
  است؟حد  چهدر  NADE-TDEC يبر اساس الگو رانيشهر تهران از نظر فراگ

 رانيـ دور دوره متوسطه شهر تهران از نظر فراگ موارد مربوط به آموزش از تيفيك -3
  چه حد است؟ در NADE-TDEC يبر اساس الگو

و  يآموزش يهانهيهز ها،كالس ليمكان تشك ها،كالس ليزمان تشك(يي امور اجرا -4
بـر اسـاس    رانيـ فراگبا آموزش از دور دوره متوسطه شهر تهـران از نظـر   ) مرتبط نيقوان
  برخوردار است؟ يتيفياز چه ك NADE-TDEC يالگو

جمعيـت شـناختي   از نظـر عوامـل    فـوق هاي سؤال درگويان آيا بين نظرات پاسخ -5
تفـاوت وجـود    )جنس، پايه تحصيلي، سن، رشته تحصيلي، منطقـه آمـوزش و پـرورش   (

  ؟دارد
  
   روش

نظرات دانش  اشته تصويري ازو تالش د پيمايشي است -پژوهش حاضر از نوع توصيفي
را در مـورد  مراكز آموزش از دور دوره متوسطه شهر تهران  مشغول به تحصيل در آموزان
نفـر از   16275شـامل   جامعـه آمـاري ايـن پـژوهش     .هاي آموزشي به دسـت آورد برنامه
-90 يليشـهر تهـران در سـال تحصـ    مركز آموزشي از راه دور متوسطه  54آموزان  دانش
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نفـر   170نمونه آماري اين پژوهش با استفاده از فرمول كـوكران محاسـبه و    .بودند 1389
مراكز آموزش از راه دور متوسطه  از مناطق پنج گانه دانش آموزان منتخب. برآورد گرديد

اي هگيري تصادفي و از نـوع خوشـ  روش نمونهبدين منظور از . شهر تهران انتخاب شدند
خوشه شمال، جنـوب،   5رت كه ابتدا شهر تهران به بدين صو. اي استفاده شدچند مرحله

سپس از هر خوشـه بـه طـور تصـادفي يـك منطقـه       . مشرق، مغرب، مركز تقسيم گرديد
مركـز   يـك مركـز آمـوزش از دور دخترانـه و     1انتخاب و سپس در هر منطقه آموزشـي  

كـه  قابل ذكـر اسـت   . آموزش از دور پسرانه از دوره متوسطه به قيد قرعه انتخاب گرديد
انتخـاب شـدند و   ) دانش آمـوزان (تعداد افراد نمونه هر منطقه متناسب با تعداد افراد كل 

انتخاب دانش آموزان . آموزان به صورت تصادفي پاسخ داده شد ها توسط دانش پرسشنامه
  .در هر مركز از روي ليست اسامي و به صورت قرعه كشي صورت پذيرفت

  كزآموزش از دور دوره متوسطه شهر تهرانآموزان مرا نمونه آماري دانش :1جدول 

  آموزاندانش
 3منطقه 

  )شمال(
  18منطقه 

  )جنوب(
  14منطقه

  )شرق(
  9منطقه 

  )غرب(
  6منطقه 

  )مركز(
  جمع

  94  27  11  15  15  26  پسر

  76  25  10  12  15  14  دختر

  170  52  21  27  30  40  آموزان دانش جمع
  

با سؤاالت اين پرسش نامه . استنامه ابزارگردآوري اطالعات در اين پژوهش پرسش
طراحي و تـدوين  نامه اوليه ، پس از ترجمه، پرسش NADE-TDECالگوي  اقتباس از

سپس از طريق سنجش روايي صوري و محتوايي با استفاده از نظرات كارشناسـان  . گرديد
. ليكرت تنظيم گرديد يابومي سازي و به روز رساني شد و با استفاده از طيف پنج درجه

-مـي  عدد است كه در چهار محور، سؤاالت پژوهش را پاسخ 40االت اين پرسشنامه سؤ

 ال دوم پـژوهش ؤ، بـراي سـ  )7تا  1هاي پرسش(پرسش  7براي سؤال اول پژوهش  .دهد
 21پرسش هاي (پرسش  12، براي سؤال سوم پژوهش )20تا  8هاي پرسش(پرسش  13
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. وجـود داشـت  ) 40تـا   33ي هـا پرسش( پرسش 8براي سؤال چهارم پژوهش  و) 32تا 
نامـه اوليـه،   پس از طراحي پرسـش  نامه،مين روايي صوري و محتوايي اين پرسشأبراي ت

علـوم تربيتـي مـورد بررسـي و     اسـاتيد  سؤاالت در چندين نوبت توسـط نويسـندگان، و   
نامـه از طريـق   پايايي پرسـش  .نامه به تأييد رسيدو در نهايت پرسشقرار گرفت بازنگري 
 تعيين گرديد كه نشان دهنـده پايـايي مناسـب ابـزار     882/0آلفاي كرونباخ  ماريتكنيك آ

) كيفيـت طراحـي مطالـب و مـواد درسـي     (اول قابل ذكر اسـت پايـايي سـؤال    . باشدمي
، سـؤال سـوم   895/0برابـر  ) هاي جديد آموزشـي كيفيت فناوري(دوم ، سؤال 714/0برابر

 765/0برابر ) امور اجرايي(سؤال چهارم  و 865/0برابر ) كيفيت موارد مربوط به آموزش(
در . باشـد مـي  هـاي پـژوهش  است كه باز نشان دهنده پايايي مناسب ابزار در تمام سـؤال 

هاي عـددي  گيري از ارزشهاي حاصله با بهرهتحليل توصيفي، پس از ارائه فراواني پاسخ
ماره هاي توصـيفي  هاي حاصل محاسبه شد و از آها، ميانگين پاسخاعطاء شده به فراواني

مناسب همچون فراواني، درصد، ميانگين، جدول براي توصيف مقـدماتي نتـايج اسـتفاده    
اما در تحليل استنباطي، با توجـه بـه توزيـع نرمـال نمـرات از آزمـون هـاي آمـاري         . شد

براي متغيرهاي دو سـطحي  » تي مستقل«و » ايتي تك نمونه«پارامتريك مناسب همچون 
 و شـفه  يانس براي متغيرهاي چند سـطحي و آزمـون تعقيبـي تـوكي    و آزمون تحليل وار

  .استفاده گرديد
  
  ها يافته

  .گردددر اين بخش نتايج به ترتيب سؤال هاي پژوهش بيان مي

در آموزش از دور دوره  يمطالب و مواد درس يطراح: سؤال اول پژوهش
چه  از NADE-TDEC يبر اساس الگو رانيمتوسطه شهر تهران از نظر فراگ

 برخوردار است؟ يتيفيك

در ادامه . دارد نامه قراردر پرسشپرسش  7، الؤساين به منظور دستيابي به پاسخ 
  .گردداستنباطي بيان مي سپس نتايج توصيفي و
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  :نتايج توصيفي
  هاي پژوهش نسبت به سؤال پاسخگويانارزيابي : 2جدول 

كيفيـت  ، يـان معتقدنـد  گوپاسـخ درصـد از   7/14: دهدمي نشان 2نتايج جدول شماره 
ره متوسـطه شـهر تهـران از نظـر     طراحي مطالـب و مـواد درسـي در آمـوزش از دور دو    

درصـد در   6/37، كـم  كم و خيلي، در حد NADE-TDECفراگيران بر اساس الگوي 
  .باشدمي درصد در حد زياد و خيلي زياد 6/47حد متوسط و 

   :نتايج استنباطي
در ) m=3(با ميانگين فرضي  اي، مقايسه ميانگينتك نمونه tنتايج آزمون : 3جدول 

  هاي پژوهشسؤال
هاي الؤس

  پژوهش
ميانگين 
  فرضي

  ميانگين
انحراف 
 t df  معيار

سطح معناداري 
)Sig(  

 >0005/0  169  235/10  590/0  46/3  3  ال اولؤس

 >0005/0  169  -335/5  772/0  68/2  3  ال دومؤس

 >0005/0  169  751/3  709/0  20/3  3  ال سومؤس

  >0005/0  169  667/7  666/0  39/3  3  ال چهارمؤس

 ارزيابي  ها سؤال
خيلي 
 كم

 زيادمتوسط كم
خيلي 
 زياد

انگينمي

كيفيت طراحي مطالب و (ال اول ؤس
 )مواد درسي

  31  50  64  18  7فراواني
46/3  

  2/18 4/29  6/37 6/10  1/4  درصد
كيفيت فناوري هاي جديد (ال دوم ؤس

 )آموزشي

  11  35  48  43  33فراواني
68/2  

  5/6 6/20  2/28 3/25  4/19  درصد
كيفيت موارد مربوط به (ال سوم ؤس

 )آموزش

  24  50  47  33  16فراواني
20/3  

  1/14 4/29  6/27 4/19  4/9  درصد

 )كيفيت امور اجرايي(ال چهارم ؤس
  33  45  53  33  6فراواني

39/3  
  4/19 5/26  2/31 4/19  5/3  درصد
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است و چون اين  >0005/0، مقدار سطح معناداري برابر 3شماره  مطابق نتايج جدول
 99است، لذا تفاوت مشاهده شده از نظر آماري در سطح اطمينان  01/0تر از مقدار كم

كيفيت طراحي مطالب و مواد گويان معتقدند، پاسخبه عبارت بهتر، . درصد معنادار است
ز نظر فراگيران بر اساس الگوي درسي در آموزش از دور دوره متوسطه شهر تهران ا

NADE-TDEC در حد باالتر از متوسط است.  
  

هاي جديد آموزشي استفاده شده در آموزش از كيفيت فناوري: پژوهشدوم سؤال 
 NADE-TDECدور دوره متوسطه شهر تهران از نظر فراگيران بر اساس الگوي 

  در چه حد است؟ 
در ادامه . دارد نامه قرار در پرسشرسش پ 13، سؤالاين به منظور دستيابي به پاسخ 

  .گردداستنباطي بيان مي سپس نتايج توصيفي و
يان گوپاسخدرصد از  7/44 :دهدمي نشان 2نتايج جدول شماره  :نتايج توصيفي

دور دوره  استفاده شده در آموزش از يآموزش ديجد يهافناوري تيفيك ،معتقدند
كم و ، در حد NADE-TDEC ياساس الگوبر  رانيمتوسطه شهر تهران از نظر فراگ

  .باشدمي درصد در حد زياد و خيلي زياد 1/27درصد در حد متوسط و  2/28م، ك خيلي
 >0005/0، مقدار سطح معناداري برابر 3مطابق نتايج جدول شماره  :نتايج استنباطي

در است، لذا تفاوت مشاهده شده از نظر آماري  01/0تر از است و چون اين مقدار كم
 تيفيك گويان معتقدند،به عبارت بهتر، پاسخ. درصد معنادار است 99سطح اطمينان 

استفاده شده در آموزش از دور دوره متوسطه شهر تهران از  يآموزش ديجد يهافناوري
  .تر از متوسط استدر حد كم NADE-TDEC يبر اساس الگو رانينظر فراگ

  
دوره متوسطه شهر  دور وزش ازآم موارد مربوط به تيفيك: سؤال سوم پژوهش

  در چه حد است؟ NADE-TDEC يبر اساس الگو رانيتهران از نظر فراگ
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در ادامه . دارد نامه قراردر پرسش پرسش 12، سؤالاين به منظور دستيابي به پاسخ 
  .گردداستنباطي بيان مي سپس نتايج توصيفي و

يـان  گوپاسـخ درصـد از   8/28 :دهـد مـي  نشان 2نتايج جدول شماره  :نتايج توصيفي
 رانيدوره متوسطه شهر تهران از نظر فراگ دور زا آموزش موارد مربوط به تيفيك، معتقدند

درصـد در حـد    6/27، كـم  كـم و خيلـي  ، در حـد   NADE-TDEC يبر اساس الگو
  .باشدمي درصد در حد زياد و خيلي زياد 5/43متوسط و 

 >0005/0دار سطح معناداري برابر ، مق3مطابق نتايج جدول شماره  :نتايج استنباطي
است، لذا تفاوت مشاهده شده از نظر آماري در  01/0تر از است و چون اين مقدار كم

موارد  تيفيكگويان معتقدند، به عبارت بهتر، پاسخ. درصد معنادار است 99سطح اطمينان 
 يلگوبر اساس ا رانيدوره متوسطه شهر تهران از نظر فراگ دور زا آموزش مربوط به

NADE-TDEC در حد باالتر از متوسط است.  
  

-كالس ليها، مكان تشككالس ليزمان تشك(يي امور اجرا: سؤال چهارم پژوهش

دور دوره متوسطه شهر تهران  با آموزش از) مرتبط نيو قوان يآموزش يهانهيهز ها،
  برخوردار است؟ يتيفياز چه ك NADE-TDEC يبر اساس الگو رانياز نظر فراگ

در ادامـه  . دارد نامـه قـرار  در پرسـش پرسش  8، سؤالاين نظور دستيابي به پاسخ به م
  .گردداستنباطي بيان مي سپس نتايج توصيفي و

يـان  گوپاسـخ درصـد از   9/22: دهـد مـي  نشان 2نتايج جدول شماره  :نتايج توصيفي
 يهـا نـه يهز ها،كالس ليها، مكان تشككالس ليزمان تشك(ييامور اجرا، كيفيت معتقدند
بـر   رانينظر فراگ دور دوره متوسطه شهر تهران از با آموزش از) مرتبط نيو قوان يآموزش

درصد در حد متوسط و  2/31، كم كم و خيلي، در حد NADE-TDEC ياساس الگو
  .باشدمي درصد در حد زياد و خيلي زياد 9/45
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 >0005/0بر برا ، مقدار سطح معناداري3مطابق نتايج جدول شماره  :نتايج استنباطي
است، لذا تفاوت مشاهده شده از نظر آماري در  01/0تر از است و چون اين مقدار كم

امور كيفيت  گويان معتقدند،به عبارت بهتر، پاسخ. درصد معنادار است 99سطح اطمينان 
 نيو قوان يآموزش يهانهيهز ها،كالس ليها، مكان تشككالس ليزمان تشك(يي اجرا

 يبر اساس الگو رانيدور دوره متوسطه شهر تهران از نظر فراگ ازبا آموزش ) مرتبط
NADE-TDEC ، باشدمتوسط مي باالتر از در حد.  

  
از نظر عوامل  فوقهاي سؤال درگويان آيا بين نظرات پاسخ: پنجم پژوهش سؤال

جنس، پايه تحصيلي، سن، رشته تحصيلي، منطقه آموزش و (جمعيت شناختي 
  ؟اردتفاوت وجود د )پرورش

به منظور دستيابي به پاسخ اين سؤال و با توجه به ماهيت سؤال، فقط به ارايه مطالب 
قابل ذكر است كه، براي تحليل استنباطي . شودمي مربوط به استنباط و تعميم پرداخته

اسميرنوف نرمال بودن توزيع  - هاي پژوهش، ابتدا با استفاده از آزمون كولموگوروفداده
جنس كه دو ارزشي است  -1در ادامه براي متغير؛ . د تأييد قرار گرفتنمرات حاصله مور

 - 5رشته تحصيلي،  -4سن،  -3پايه تحصيلي،  -2و براي متغيرهاي؛ تي مستقل از آزمون 
منطقه آموزش و پرورش، كه چند ارزشي است از آزمون تحليل واريانس استفاده مي 

  .كنيم
  جنس - 1- 5

  راي متغير جنسمستقل ب tنتايج آزمون : 4جدول 

 ميانگين فراواني جنس  سؤال
انحراف 
 t df  معيار

سطح 
  معناداري

مطالب  يطراحكيفيت  -1
   يو مواد درس

  551/0  45/3  94  پسر
29/0- 168 775/0  

  638/0  48/3  76  دختر
  172/0 168  37/1  717/0  76/2  94  پسر يهافناوري تيفيك -2
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  830/0  59/2  76  دختر  يآموزش ديجد
موارد مربوط  تيفيك -3

  به آموزش
  666/0  14/3  94  پسر

25/1- 168 212/0  
  756/0  28/3  76  دختر

  يي امور اجرا -4
  653/0  32/3  94  پسر

68/1- 168 095/0  
  675/0  49/3  76  دختر

ها اختالف مشاهده شده بين ميانگين پسران و مطابق نتايج جدول باال در تمام سؤال
است  05/0از  بزرگتر ها، مقدار سطح معناداريزيرا در اين سؤال. تدختران معنادار نيس

  .پسران و دختران نظرات يكساني ابراز نموده اند هالو در نتيجه در تمام سؤا
  تحصيليي پايه - 2- 5

  پايه تحصيلينتايج تحليل آنوا براي متغير : 5جدول 
 منبع تغييرات

   سؤال
مجموع 

  مجذورات
df  ميانگين

مجذورا
  ت

F Sig 

مطالب و مواد  يطراح -1
  يدرس

/359  801/0  3  404/2  بين گروهي
2  

073/
درون   0

  گروهي
394/56  166  340/0  

  169  798/58  كل

 ديجد يهافناوري تيفيك -2
  يآموزش

/252  743/0  3  228/2  بين گروهي
1  

293/
درون   0

  گروهي
447/98  166  593/0  

  169  675/100  كل

ربوط به موارد م تيفيك -3
  آموزش

/894  937/0  3  810/2  بين گروهي
1  

133/
درون   0

  گروهي
106/82  166  495/0  

  169  917/84  كل
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  ييامور اجرا -4

/172  078/0  3  233/0  بين گروهي
0  

915/
درون   0

  گروهي
828/74  166  451/0  

  169  061/75  كل
گويان به ن ميانگين پاسخها، اختالف مشاهده شده بيبر اساس نتايج در تمام سؤال

. است 05/0از  زيرا مقدار سطح معناداري بزرگتر. تفكيك پايه تحصيلي، معنادار نيست
هاي فوق نظرات يكساني ارايه گويان با پايه تحصيلي مختلف در سؤاليعني پاسخ

   .اند نموده
  سن  3- 5

  نتايج تحليل آنوا براي متغير سن: 6جدول 
 منبع تغييرات

   سؤال
 مجموع
مجذورا

  ت

df  ميانگين
مجذورا

  ت

F Sig 

مطالب و مواد  يطراح -1
  يدرس

/861  617/1  2  235/3  بين گروهي
4  

009/
  333/0  167  563/55  درون گروهي  0

  169  798/58  كل

 ديجد يهافناوري تيفيك -2
  يآموزش

/501  889/0  2  778/1  بين گروهي
1  

226/
  592/0  167  897/98  درون گروهي  0

  169 675/100  كل

موارد مربوط به  تيفيك -3
  آموزش

/572  204/2  2  408/4  بين گروهي
4  

012/
  482/0  167  509/80  درون گروهي  0

  169  917/84  كل

  ييامور اجرا -4
/323  847/1  2  695/3  بين گروهي

4  
015/

  427/0  167  366/71  درون گروهي  0
  169  061/75  كل
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گويان با سنين ل دوم اختالف مشاهده شده بين ميانگين پاسخبر اساس نتايج در سؤا
- يعني پاسخ. است 05/0زيرا مقدار سطح معناداري بزرگتر از . مختلف، معنادار نيست

در عين حال در  .اندگويان با سنين مختلف در سؤال دوم نظرات يكساني ارايه نموده
گويان با سنين انگين پاسخهاي اول، سوم و چهارم اختالف مشاهده شده بين ميسؤال

-يعني پاسخ. است 05/0از  تركوچك زيرا مقدار سطح معناداري. مختلف، معنادار است

. اندهاي اول، سوم و چهارم نظرات يكساني ارايه ننمودهگويان با سنين مختلف در سؤال
جه به معنادار است، با تو هاقابل ذكر است براي اين كه بدانيم تفاوت در بين كدام گروه

در ادامه نتايج آزمون تعقيبي شفه . ها از آزمون تعقيبي شفه استفاده شدعدم تساوي نمونه
هاي غير تكراري در ضمن فقط يافته. شودمي هاي اول، سوم و چهارم آوردهبراي سؤال

  . شودمي آورده
  هاي پژوهش بر حسب سننتايج آزمون تعقيبي شفه در مورد سؤال: 7جدول 

Sig حراف خطاي ان
  معيار

ميانگين 
  اختالف

  سؤال  1 نس   2 سن

009/
0  

122/0   *381/0-  
سال به  26
  باال

 20تا  16
  سال

 يطراح -1
مطالب و مواد 

  يدرس
045/

0  
119/0   *298/0-  

 25تا  21
 20تا  16  سال

  سال

موارد  تيفيك -3
مربوط به 

/041  آموزش
0  

147/0   *377/0-  
سال به  26
  باال

017/
0  

139/0   *401/0-  
سال به  26
  باال

 20تا  16
  سال

  ييامور اجرا -4

سال به باال و  26سال با  20تا  16بر اساس نتايج در سؤال اول تفاوت معناداري بين 
سال  20تا  16سال و بين  25تا  21سال با  20تا  16در سؤال سوم تفاوت معناداري بين 

سال به باال  26سال با  20تا  16سال به باال و در سؤال چهارم تفاوت معناداري بين  26با 
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* و با عالمت  05/0تر از زيرا در اين موردها مقدار سطح معناداري كوچك. وجود دارد
گويان بر حسب سن در عين حال در بقيه موارد بين نظرات پاسخ. نيز مشخص شده است

  .شوداختالف معناداري ديده نمي
  رشته تحصيلي 4- 5

  تحصيلي رشتهاي متغير نتايج تحليل آنوا بر: 8جدول 
 منبع تغييرات

   سؤال
مجموع 

  مجذورات
df  ميانگين

  مجذورات
F Sig 

مطالب  يطراح -1
  يو مواد درس

 003/0  931/4  604/1  3  811/4  بين گروهي
  325/0  166  987/53  درون گروهي

  169  798/58  كل

-فناوري تيفيك -2

 يآموزش ديجد يها

 023/0  270/3  873/1  3  618/5  بين گروهي
  573/0  166  058/95  درون گروهي

  169  675/100  كل

موارد  تيفيك -3
  مربوط به آموزش

 228/0  459/1  727/0  3  181/2  بين گروهي
  498/0  166  736/82  درون گروهي

  169  917/84  كل

  ييامور اجرا -4
/0005  719/6  709/2  3  128/8  بين گروهي

  403/0  166  933/66  درون گروهي > 0
  169  061/75  كل

رشته گويان با بر اساس نتايج در سؤال سوم اختالف مشاهده شده بين ميانگين پاسخ
يعني . است 05/0تر از زيرا مقدار سطح معناداري بزرگ. مختلف، معنادار نيست تحصيلي

ر د .اندمختلف در سؤال سوم نظرات يكساني ارايه نموده رشته تحصيليگويان با پاسخ
گويان هاي اول، دوم و چهارم اختالف مشاهده شده بين ميانگين پاسخعين حال در سؤال

 05/0از  تركوچك زيرا مقدار سطح معناداري. مختلف، معنادار است رشته تحصيليبا 
هاي اول، دوم و چهارم نظرات مختلف در سؤال رشته تحصيليگويان با يعني پاسخ. است
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ها قابل ذكر است براي اين كه بدانيم تفاوت در بين كدام گروه .انديكساني ارايه ننموده
در ادامه . از آزمون تعقيبي شفه استفاده شد هامعنادار است، با توجه به عدم تساوي نمونه

در ضمن فقط . شودمي هاي اول، دوم و چهارم آوردهنتايج آزمون تعقيبي شفه براي سؤال
   .شودمي هاي غير تكراري آوردهيافته

  رشته تحصيليهاي پژوهش بر حسب نتايج آزمون تعقيبي شفه در مورد سؤال: 9جدول 
Sig  خطاي انحراف

  معيار
ميانگين 
  اختالف

 رشته تحصيلي
2   

 رشته تحصيلي
1  

  سؤال

  علوم تجربي  -538/0*   159/0  011/0
ادبيات و علوم 

  انساني
مطالب و  يطراح -1

  يمواد درس

049/0  208/0   *588/0  
فني و  كاردانش

  و حرفه اي
  علوم تجربي

-فناوري تيفيك -2

  يآموزش ديجد يها

001/0  106/0   *448/0-  
فني و  كاردانش

  و حرفه اي
ادبيات و علوم 

  انساني
  ييامور اجرا -4

بر اساس نتايج در سؤال اول، تفاوت معناداري بين ادبيات و علوم انساني با علوم 
اي و علوم تجربي با كاردانش و فني و حرفهتجربي، در سؤال دوم، تفاوت معناداري بين 

- در سؤال چهارم، تفاوت معناداري بين ادبيات و علوم انساني با كاردانش و فني و حرفه

و با عالمت  05/0تر از زيرا در اين موارد مقدار سطح معناداري كوچك. اي وجود دارد
گويان بر حسب در عين حال در بقيه موارد بين نظرات پاسخ. نيز مشخص شده است* 

  .شوداختالف معناداري ديده نمي رشته تحصيلي
   
  منطقه آموزش و پرورش  - 5- 5

  منطقه آموزش و پرورشنتايج تحليل آنوا براي متغير : 10جدول 
 منبع تغييرات

   سؤال
مجموع 

  مجذورات
df  ميانگين

  مجذورات
F Sig 

  924/0  225/0  080/0  4  319/0  بين گروهيمطالب و  يطراح -1
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  354/0  165  479/58  درون گروهي  يمواد درس
  169  798/58  كل

- فناوري تيفيك -2

  يآموزش ديجد يها

  011/0  402/3  918/1  4  670/7  بين گروهي
  564/0  165  005/93  درون گروهي

  169  675/100  كل

موارد  تيفيك -3
  مربوط به آموزش

  546/0  771/0  389/0  4  557/1  بين گروهي
  505/0  165  360/83  هيدرون گرو

  169  917/84  كل

  ييامور اجرا -4
/0005  839/5  327/2  4  307/9  بين گروهي

  399/0  165  753/65  درون گروهي > 0
  169  061/75  كل

  
- بر اساس نتايج در سؤال اول و سؤال سوم اختالف مشاهده شده بين ميانگين پاسخ

زيرا مقدار سطح معناداري . معنادار نيست مختلف، منطقه آموزش و پرورشگويان با 
مختلف در سؤال  منطقه آموزش و پرورشگويان با يعني پاسخ. است 05/0تر از بزرگ

در عين حال در سؤال دوم و سؤال  .انداول و سؤال سوم نظرات يكساني ارايه نموده
 شمنطقه آموزش و پرورگويان با چهارم اختالف مشاهده شده بين ميانگين پاسخ

-يعني پاسخ. است 05/0از  تركوچكزيرا مقدار سطح معناداري . مختلف، معنادار است

مختلف در سؤال دوم و سؤال چهارم نظرات يكساني  منطقه آموزش و پرورشگويان با 
ها معنادار قابل ذكر است براي اين كه بدانيم تفاوت در بين كدام گروه. اندارايه ننموده

ها از آزمون تعقيبي شفه استفاده گرديد اما چون اين اوي نمونهاست، با توجه به عدم تس
-كه شرايط راحتآزمون نتوانست معناداري را در سؤال دوم نشان دهد از آزمون توكي 

در ادامه نتايج آزمون تعقيبي توكي براي . استفاده شدتري براي تشخيص معناداري دارد، 
-مي هاي غير تكراري آوردهفقط يافته در ضمن. شودمي سؤال دوم و سؤال چهارم آورده

  . شود
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منطقه هاي پژوهش بر حسب نتايج آزمون تعقيبي توكي در مورد سؤال: 11جدول 
  آموزش و پرورش

Sig  خطاي انحراف
  معيار

ميانگين 
  اختالف

  سؤال  1منطقه    2منطقه 

042/
0  

  )9(غرب   )18(جنوب   -603/0*   214/0
 تيفيك -2

 ديجد يهافناوري
  يآموزش

041/
0  

  )3(شمال   )18(جنوب   432/0*   152/0

  ييامور اجرا -4

005/
0  

  )6(مركز   )9(غرب   -577/0*   163/0

005/
0  

  )14(شرق   648/0*   184/0
  )9(غرب 

001/
0  

  )18(جنوب   742/0*   180/0

و ) 18(با جنوب ) 9(بر اساس نتايج در سؤال دوم تفاوت معناداري بين منطقه غرب 
، )9(با غرب ) 6(، مركز )18(با جنوب ) 3(فاوت معناداري بين شمال در سؤال چهارم ت

زيرا در اين موردها . وجود دارد) 18(با جنوب ) 9(و غرب ) 14(با شرق ) 9(غرب 
در عين . نيز مشخص شده است* و با عالمت  05/0تر از مقدار سطح معناداري كوچك

اختالف  طقه آموزش و پرورشمنگويان بر حسب حال در بقيه موارد بين نظرات پاسخ
  .شودمعناداري ديده نمي

  
  گيري جهيو نت بحث

، پژوهشگر بر آن شد NADE-TDEC بر اساس استانداردهاي به دست آمده از الگوي
ي متوسطه شهر تهران طبق هاي آموزش از دور در دورهتا نسبت به ارزشيابي از برنامه
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؛ سبت به طراحي چهار سؤال، قصد ارزيابي ازبه همين منظور ن. نظر فراگيران اقدام نمايد
هاي جديدآموزشي استفاده شده، موارد مربوط به طراحي مطالب و مواد درسي، فناوري

در جدول زير به پژوهش خالصه نتايج اين . آموزش و امور اجرائي اين مراكز را داشت
  :همراه بحثي كوتاه درباره آن آمده است

  اي پژوهشهميانگين وزني سؤال: 12جدول 
  حد اندازه گيري  ميانگين وزني  سؤال

  باالتر از متوسط  46/3  يمطالب و مواد درس يطراحكيفيت  -1
  كمتر از متوسط  68/2  استفاده شده يآموزش ديجدهاي فناوري تيفيك -2
  االتر از متوسطب  20/3  موارد مربوط به آموزش تيفيك -3
  باالتر از متوسط  39/3   يامور اجرائكيفيت  -4

امور . اندبرآورد شده 39/3و  20/3، 68/2، 46/3به ترتيب؛  هاميانگين وزني سؤال
آموزشي و قوانين مربوط به هاي ها، هزينهاز قبيل زمان و مكان تشكيل كالس(اجرائي 
ترين ميانگين را داشت كه شايد به اين دليل است كه براي فراگيران؛ بيش) آموزش
ل بررسي و اظهار نظر پيرامون اين امور براي دانش آموزان تر است و به همين دليملموس
 يآموزش ديجدهاي تر مي باشد و دليل پايين بودن ميانگين وزني مربوط به فناوريراحت

جديد هاي ، شايد تازه كار بودن اين مراكز و مجهز نشدن آنها به فناورياستفاده شده
تر مسئولين امر در زمينه تجهيز هر شباشد كه اين مسئله بايد باعث توجه بيآموزشي مي

هاي ها و تشويق و ترغيب معلمان به استفاده از فناوريتر اين مراكز به فناوريچه بيش
هايي كه در اين زمينه حاضر نيز با توجه به پژوهشپژوهش . جديد در امر تدريس شود

د نتايج همخوان در برخي موارپژوهش انجام گرفته بود، انجام شده و با توجه به ماهيت 
و در برخي موارد نتايج همخواني الزم را با آنها ندارد و در بعضي موارد نيز با توجه به 

  . مسايل مختلف مثل فرهنگ كشور مقايسه موضوعيت چنداني ندارد
مطالب  يكيفيت طراحدر مورد سؤال اول پژوهش؛ نتايج نشان داد كه از نظر فراگيران 

-NADE يالگو ان بر اساستهرور دوره متوسطه شهر و مواد درسي در آموزش از د
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TDECبا تجزيه و تحليل سؤاالت جزئي مربوط به  .باشدمتوسط مي باالتر از ، در حد
تر ريزان بايد سعي نمايند محتواي دروس را بيشاين سؤال كلي شايد بتوان گفت برنامه

الكترونيكي اقدام هاي تاببر روي لوح فشرده ارائه نمايند و نسبت به اشاعه استفاده از ك
نموده و نيز سعي نمايند محتواي ارائه شده به فراگيران تا حد زيادي مربوط به تجربيات 
قبلي آنها باشد و ضمناً نيازهاي آتي فراگيران را نيز فرا گرفته و با در نظر گرفتن تنوع 

نها نيز سازگار فرهنگي متفاوت فراگيران سعي نمايند مطالب ارائه شده با زندگي واقعي آ
تر معلمان و باشد و آخرين نكته كه بايد رعايت شود تشويق و ترغيب هر چه بيش

ضمن خدمت تا آنان هاي سازي در بين جامعه فرهنگي از طريق برگزاري كالسفرهنگ
نوين سعي نمايند مطالب را به زندگي واقعي فراگيران نزديك هاي نيز با آموزش شيوه

ز اين نظر كه مطالب و مواد درسي ارائه شده در اين مراكز در راستاي نتايج فوق ا. نمايند
تا حدي ) 109: 2005(زاده و حسينيبا پژوهش طالب  نيازهاي واقعي فراگيران است،
   .باشدهمخوان مي) 58-55: 2010(همخوان و با پژوهش صدريان 

هاي ت فناوريدر مورد سؤال دوم پژوهش؛ نتايج نشان داد كه از نظر فراگيران كيفي
بر اساس الگوي ان تهرآموزش از دور دوره متوسطه شهر جديد آموزشي استفاده شده در 

NADE-TDEC شايد بتوان گفت اين ضعف به . باشدمي تر از متوسط، در حد كم
يكي ديگر از دالئل اين ضعف را مي توان دخيل . دليل نو پا بودن اين مراكز مي باشد

ثل مخابرات براي فراهم آوردن امكاناتي مثل پهناي باند وسيع و ديگر مهاي بودن دستگاه
عقيده پژوهشگر دليل آخر به . نيز فراهم كردن اينترنت در دسترس مردم در نظر گرفت
جديد به هاي تر براي اين فناورينياز جامعه به فرهنگ سازي براي استفاده هر چه بيش

هاي ين نظر كه فراگيران به سرويساز ا پژوهشنتايج اين . باشدصورت كاربردي مي
فناوري اطالعات و ارتباطات و نيز منابع اينترنتي دسترسي كافي ندارند، با نتايج به دست 

: 2009(، اعتضادي )58-1010:55(، صدريان )133: 2007(آمده توسط جامتشو و بولن 
) 122: 2002(و چيذري و ليندر ) 134: 2006(، تقوايي )94: 2006(، آقاكثيري )82

تا حدودي ناهمخوان است ) 108: 2006(مك ليندن  پژوهشهمخوان است ولي با نتايج 
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فوق اشاره شده است كه فراگيران از امكانات فناوري اطالعات به  پژوهشچرا كه در 
  .نمايند و در بكارگيري اين فنون مشكلي ندارندخوبي استفاده مي

موارد مربوط  تيفيكز نظر فراگيران در مورد سؤال سوم پژوهش؛ نتايج نشان داد كه ا
-NADE يان بر اساس الگوتهربه آموزش در آموزش از دور دوره متوسطه شهر 

TDEC با توجه به نتايج به دست آمده و تجزيه و تحليل . در حد باالتر از متوسط است
سؤاالت جزئي مربوط به اين سؤال كلي به نظر مي رسد مراكز آموزش از دور و دست 

ترين هم و غم خود را در راستاي ريزي براي اين مراكز بايستي بيشان برنامهاندركار
ها را مراكز متمركز نموده و دسترسي فراگيران به كتاب خانههاي تجهيز كتاب خانه

عالقه معلمان به كاركردن «ضمناً ميانگين وزني نسبتاً باالي مربوط به سؤال . توسعه دهند
ماد خوب فراگيران نسبت به معلمان است اما با عنايت به نشانه اعت» در مراكز آموزشي

تر از طرح درس استفاده نموده و نسبت رسد معلمان بايستي بيشبقيه سؤاالت به نظر مي
به عالوه اينكه معلمين . تري نشان دهندرفع اشكال نيز همت بيشهاي به برگزاري كالس

ها را نيز در تنوع برنامه  ائه مطالب،ارهاي بايد عالوه بر در نظر گرفتن تنوع در شيوه
-ريزان آموزشي ميآموزش از دور در نظر داشته باشند و نكته آخر كه مربوط به برنامه

باشد در اين سؤال نيز نقش آموزش ضمن خدمت براي معلمان تا حد زيادي پررنگ 
-قش گروهطراحي نمايند كه ن يريزان بايد محتواي آموزشي را طورباشد و اين برنامهمي

- 55: 2010(نتايج فوق با پژوهش صدريان . تر نمايان گردديادگيري هرچه بيشهاي 
مخصوصاً . باشدتا حدي همخوان مي) 128: 2005(، همخوان اما با پژوهش حسيني )58

ر هر دو پژوهش نشان از تدريس معلمان كه دهاي يادگيري و روشهاي در بخش گروه
هاي ست اندركاران مراكز آموزش از دور بايد به گروهمسئولين امر و نيز د اين دارد

   .تري داشته باشنديادگيري عنايت بيش
آموزش از در مورد سؤال چهارم پژوهش نتايج نشان داد كه كيفيت امور اجرائي در 

، در حد باالتر از NADE-TDEC بر اساس الگويان تهردور دوره متوسطه شهر 
يل اين كه ميانگين وزني اين سؤال از همه باالتر يد بتوان گفت دلشا. باشدمي متوسط
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است محسوس بودن و قابل لمس بودن كليه سؤاالت مطرح شده در گزينه فوق باشد 
چرا كه فراگيران ممكن است بعضي از سؤاالت مربوط به محتواي درسي و كيفيت موارد 

ه چون نوعي ندانند، ولي سؤاالت اين دست هارا با توجه به فلسفه آن... آموزشي و 
نتايج به دست آمده از اين . اندنظرسنجي از ميزان رضايت آنهاست را به خوبي پاسخ داده

هاي تا حدود زيادي در مورد رضايت فراگيران موافق و همخوان با پژوهش پژوهش
از  ياباشد ولي تا اندازهمي) 58-55: 2010(صدريان و ) 105: 2007(ده و رستمي يپاك

) 94: 2006(ري يآقاكث پژوهشهاي رفع اشكال ناهمخوان با ي كالسنظر زمان برگزار
  . باشدمي
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