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چکیده
هدف از پژوهش حاضرررر بررسررر تأثیر فرآیند تدریس  -یادگیری ،پژوهش و کیفیت تدریس بر کارآی
آموزش از دور اسررت .عامل فرایند تدریس -یادگیری نیز متشرر ل از اهار زیر عامل اسررتفاده از بازرورد،
ارزشریاب پیشررفت تیلری  ،استفاده از مناب و وسایل آموزش و اهاوها و روشهای تدریس است .عامل
پژوهش نیز دارای سه زیر مؤهفه قراردادهای پژوهش  ،سمینارها و همایشها و فرصتهای مطاهعات است و
عامل کیفیت تدریس نیز دارای سرره زیر مؤهفه طرح درس ،اجرای تدریس و ارزشرریاب از تدریس اس رت .بر
اسرراس ادبیان نیری و مدل تدوینشررده پرسررشررنامه پژوهش که شررامل  90سررؤال بود تهیه و تدوین گردیده
اسررت .پس از تعیین پایای ابزار پژوهش ،روای آن نیز با اسررتفاده از تی یل عام

اکتشرراف و تأییدی مورد

تأیید قرار گرفت .یافتههای بهدسررتآمده نشرران م دهد که عاملهای تناسررب برنامه آموزشرر و درسرر ،
ام انان و تجهیزان آموزش ر و پژوهش ر  ،مناب ماه  ،اهداف ،فرآیند تدریس-یادگیری ،پژوهش ،کیفیت
تدریس ،رضایت دانشجویان ،آثار ع م توهیدشده و دانشآمورتاان از عوامل اص

تأثیرگذار بر کارآی

آموزش از دور اسرررت .بنا بر تی یلهای انجامگرفته م توان عنوان کرد که تأثیر فرآیند تدریس یادگیری،
پژوهش و کیفیت تدریس بر کارآی آموزش از دور معنادار و مثبت است.

واژگان کلیدی :کارآیی ،آموزش از دور ،تحلیل عاملی.

 .2استادیار دانشااه پیام نور ()saliousati@yahoo.com
 .1دانشیار دانشااه پیام نور
 .9استاد دانشااه پیام نور
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مقدمه
نیامهای آموزش مبتن بر فناوری اطالعان بهطور عام و آموزش از دور بهطور راص
بهعنوان ی

از شیوههای نوین آموزش با ت فیق فناوریهای نوین ارتباط و آموزش

ازیکطرف و همچنین پاسخاوی مناسب به افزایش تقاضا برای آموزش عاه و ضرورن
یادگیریهای ماداماهعمر بدون میدودیت زمان و م ان و  ...از طرف دیار تیوه شارف
در آموزش عاه ایجاد کرده است ،بهگونهای که امروزه اغ ب دانشااههای از دور دنیا
م توانند بهراحت ردمان آموزش رود را به دانشجویان رود در سراسر کشور متبوع و
حت در اقل نقاط جهان ارائه کنند (فرج اه ه و هم اران .)2911،در این زمینه آموزش
از دور بهعنوان یک عامل ارتباط از دور ت ق شده که فرصتهای یادگیری برای هر کس
و در هرکجا و در هر زمان را مهیا م کند (همان) .آموزش از دور بهعنوان روی ردی نوآورانه
در آموزشوپرورش ام ان یادگیری در همه م انها و زمانها و نیز امر مقدس زگهواره تا
گور دانش بجوی را فراهم کرده است (اعتضادی و هم اران .)2911 ،در شرایط کنون ی
از روشهای آموزش نوین که در دهه اریر در سطح آموزش عاه و دانشااهها مطرحشده
و بهشدن نیز مورد استقبال قرار گرفته است ،آموزش از دور است .آموزش از دور به فرآیند
انتقال دانش و اطالعان از طریق ماهواره ،رایانهها ،م اتبان و یا هرگونه فنّاوری است که
فاص ه بین آموزشدهندگان و یادگیرندگان را به حداقل م رساند ،تعریف شده است (استال
و گنانام .)1664 ،درواق آموزش از دور بهعنوان فرایند انتقال اطالعان از مناب آموزش
مخت ف و ایجاد فرصتهای متعدد آموزش

و یادگیری برای فراگیران از دور و در

موقعیتهای مخت ف تعریف شده است (وانگ و هئو .)1669،در حال حاضر روی آوردن
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دانشااهها و مؤسسان آموزش به آموزش از دور ،روبرو شدن آنها با موقعیتهای متفاون
آموزش و همچنین تغییر رفتار استادان و دانشجویان را ط ب م کند ،که بهنوبه رود نیازمند
تغییران اساس در سارتار تیلی

و ارائه میتواهای متناسب با این شرایط جدید است.

بنابراین ضروری است ضمن بهرهگیری از نیامهای آموزش اه ترونی

بهویژه آموزش از

دور و استفاده از فواید آن ازجم ه سهوهت حضور در کالسهای بررط ،انعطافپذیری زیاد
آموزش و یادگیری ،میتواهای متنوع ،وجود فعاهیتهای سرگرمکننده و جذاب در مییط

بررسی تأثیر فرآیند تدریس-یادگیری ،پژوهش...

وب به این ن ته نیز توجه کرد که اگراه کاربرد و استفاده از این نوع آموزشها منجر به
تیوالن گستردهای در دانشااهها و مؤسسان آموزش عاه در کشور م شود ،مسائل و
ااهشهای نیز فراروی حرکت دانشااهها به سمت استفاده از این نوع آموزشها قرار دارد.
ی

از مسائل و ااهشهای اساس پیش روی کاربرد و بهرهگیری گسترده از نیامهای

آموزش از دور در دانشااهها و مؤسسان آموزش عاه در کشور ،شنارت و درک و فهم
ناقص از میزان کارآی این آموزشها و جهت دادن درست به آنها است .بهبیاندیار در
حال حاضر اعضای هیأنع م  ،دانشجویان و کارکنان بسیاری از مؤسسان آموزش عاه
دغدغههای زیادی در مورد کارآی و اثربخش مؤسسان آموزش عاه از دور دارند .این
دغدغه باوجوداین ه بسیاری از تیقیقان گزارش کردهاند که تفاوت بین آموزش عاه سنت
و آموزش از دور وجود ندارد همچنان ادامه دارد (تویگ :1662 ،2کومپورا.)1669 ،1
هرگونه تغییر و حرکت به سمت استفاده از آموزشهای از دور در دانشااهها و مؤسسان
آموزش عاه  ،نیازمند ارزیاب و تی یل و بررس عمیق عوامل مؤثر بر این نوع آموزشها و
یا بهطورک

بهرهگیری از اهاوی کارآمد برای ارزیاب کارآی نیامهای آموزش از دور

است .یافتهها نشان م دهد که عوامل متعددی مانند تناسب برنامههای آموزش و درس ،
ام انان و تجهیزان آموزش پژوهش  ،مناب ماه  ،اهداف ،فرآیند تدریس-یادگیری،
کیفیت تدریس ،رضایت دانشجویان ،پژوهش و آثار ع م توهیدشده م توانند بر کارآی
آموزش از دور تأثیر داشته باشد (تان ای و ظفر .)1626،ازآنجای که در نیر گرفتن تمام
عوامل مؤثر بر کارآی آموزش از دور نیازمند پژوهشهای متعددی است و پردارتن به تمام
این متغیرها از عهده پژوهش حاضر رارج است میققین در این مقاهه تنها تأثیر فرآیند
هاول و هم ارانش ( )1662در ط پژوهش به هفت استراتژی اص
کارآی

و اثربخش

در جهت تیقق

آموزش از دور اشاره م کنند این استراتژیها عبارناند از-2 :

مسئوهیتپذیری دانش دهها و گروهها در اجرای آموزش دور -1 ،فراهم کردن اطالعان
1. Twigg
2. Compora
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موردنیاز برای اجرای یادگیری موفق یادگیری اه ترونی

 -9 ،تشویق اعضای هیأنع م

برای استفاده اثربخش از فناوری اطالعان و ارتباطان  -4استفاده از مشوقهای قوی برای
اعضای هیأنع م در فعاهیتهای آموزش از دور  -2بهبود کیفیت آموزش و یادگیری -0
ایجاد هماهنا بین اعضای هیأنع م  -7 ،حمایت و پشتیبان از تیقیق و پژوهش در
آموزش از دور.
شفیعا و شاکری ( )2919در پژوهش رود تیت عنوان ارائه مده برای سنجش و افزایش
اثربخش یادگیری در نیامهای آموزش مجازی به اندازهگیری اثربخش یادگیری در
نیامهای آموزش مجازی پردارتند .بر اساس شواهد حاصل از مطاهعه انجامشده ،بدون شک
عوامل سنجش اثربخش در نیامهای آموزش اه ترونی

 ،با عوامل مربوط به نیامهای

سنت  ،متفاون است .این تفاون ناش از ی سان نبودن عوامل مؤثر بر یادگیری ،یا به عبارت
به ع ت ویژگ های راص نیامهای آموزش اه ترونی

است .همانطور که مشاهده شد،

در تیقیق حاضر ،این ویژگ ها تیت عنوان "اثر تعام

یادگیری مجازی" معرف شد که

این عامل درواق وجه تمایز نیام آموزش اه ترونی

و سنت است .این عامل بر اساس

مطاهعه حاضر ،دارای دو جزء است که به سختافزار و نرمافزار مؤثر برای تعامل اشاره دارند.
همچنین رابطه بین اهار عامل مؤثر در دانستههای ثانویه ،جهت سهوهت و بررس اوهیه،
بهصورن رط در نیر گرفتهشده و بر این اساس ،مده برای سنجش اثربخش یادگیری در
فضای مجازی ارائه شد که با اندازهگیری و بررس متغیرهای مستقل این مدل ،م توان نسبت
به ایجاد بهبود در این سیستم اقدام نمود.

یعقوب ( )2919در پژوهش تیت عنوان تی یل عام
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اه ترونی

عوامل مؤثر بر موفقیت یادگیری

از دیدگاه دانشجویان مجازی به بررس و تی یل عوامل مؤثر بر موفقیت

یادگیری اه ترونی

دانشجویان مجازی مقط کارشناس ارشد در دانشااههای شیراز ،ع م

و صنعت و امیرکبیر پردارت .نتایج نشان داد میتوای آموزش

مناسب ،فراهم بودن

زیرسارتهای فنآوری اطالعان و ارتباطان ،استفاده از نرمافزار و انتخاب رسانه آموزش
مناسب از دیدگاه دانشجویان مجازی عوامل مؤثر در موفقیت نیام یادگیری اه ترونی
میسوب م شوند .تی یل عام

عوامل مؤثر در موفقیت نیام یادگیری اه ترونی

نیز نشان

بررسی تأثیر فرآیند تدریس-یادگیری ،پژوهش...

داد این عوامل را م توان به دودسته عوامل پشتیبان و میتوا و ابزارهای آموزش دستهبندی
کرد .گراه تدریس بهعنوان ی

از مهمترین وظایف عضو هیأن ع م در دانشااهها به

شمار م رود و نیریان و برنامههای متعددی در این زمینه وجود دارد ،اما ع یرغم اهمیت
این موضوع ،نتایج تیقیقان متعدد بیانار وضعیت رضایت بخش در زمینه کمیت و کیفیت
تدریس در دانشااه نیستند.
در تیقیق که توسط اسعدی ( )2919در مورد میزان استفاده اعضای هیأنع م از
وسایل کمکآموزش

صورن گرفته است ،دیدگاه دانشجویان در این رلوص

موردبررس قرار گرفت .نتایج این پژوهش نشان م دهد که میزان استفاده اعضای هیأن
ع م از تختهسیاه  26.91درصد ،تخته سفید  19.41درصد ،پاورپوینت  72.29درصد ،اط س
و ع س  29.41درصد ،موالژ  99.02درصد ،فی م  29.41درصد و سایر وسایل
کمکآموزش  22.22درصد بود که کمترین میزان استفاده از آن تختهسیاه و بیشترین متع ق
به پاورپوینت بود .همچنین ازهیاظ تناسب با میتوای درس ،بارزترین و سادهترین آنها،
پاورپوینت است که نسبت به سایر وسایل کمکآموزش غیر اه ترونی
پزش

که در ع وم

مورداستفاده داشته و دارد ،بیشتر به کار م رود.
بیث و بررس تمام فعاهیتهای پژوهش در مقاهه حاضر به دهیل گستردگ موضوع

ام انپذیر نیست به این دهیل بهصورن رالصه متغیرهای استخراجشده پردارته م شود.
میققین پس از مطاهعه تیقیقان و کارهای ع م انجامشده در زمینه عوامل مؤثر بر کارآی
آموزش از دور و مدلهای ذکرشده در این رلوص ،عوامل فرآیند تدریس-یادگیری،
پژوهش و کیفیت تدریس را بهعنوان سه عامل اثرگذار بر کارآی
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جدول  .1مؤلفههای استخراجشده بر اساس صاحبنظران
مؤهفهها

زیر عاملها

صاحبنیران و میققان

فرایند یادده -
یادگیری

استفاده از بازرورد ،ارزشیاب
پیشرفت تیلی  ،استفاده از مناب
و وسایل آموزش و اهاوها و
روشهای تدریس

رواوی ( )1669مونرو ()1661؛ هورنزو و مور ()1661؛
آروندی ()2970؛ استیال و گنانام ()1664؛ کیاان
()2999؛ داف و کانیناهام ()2992؛

پژوهش

قراردادهای پژوهش  ،سمینارها و
همایشها و فرصتهای مطاهعات

باراب و داف ()1661؛ هاینر ()1661؛ مونرو ()1661؛
هورنزو و مور ()1661؛

کیفیت تدریس

طرح درس ،اجرای تدریس و
ارزشیاب از تدریس

رواف ()1669؛ کیاان ()2999؛ مایر ()1661؛ تالچ و
سند ()1666؛

روش
در این تیقیق ،جهت سنجش میزان اعتبار ابزار اندازهگیری ،ابتدا از روش تی یل عام
اکتشاف دادهها و برای تأیید آن از تی یل عام

تأییدی استفاده شده است.

جامعه آماری پژوهش ،شامل ک یه دانشجویان ،اعضای هیأنع م رسم یا قراردادی،
هستند که در دانشااههای پیام نور و دانشااههای مجازی استان تهران مشغول تیلیل یا
فعاهیت م باشند .با استفاده از روش نمونهگیری روشهای اندمرح های ابتدا استان تهران به
پنج منطقه شمال ،جنوب ،شرق و غرب تقسیمشده و در مرح ه بعدی از هر منطقه تعداد اهار
دانشااه پیام نور یا دانشااه مجازی بهطور تلادف انتخاب شدند .بهطورک

 966نفر از

دانشجویان و  126نفر از اعضای هیأنع م یا اساتید دانشااههای پیام نور یا دانشااههای
مجازی در این پژوهش مشارکت داده شدهاند.
ابزار گردآوری دادهها در این پژوهش پرسشنامه است که پس از بررس ادبیان نیری و
پژوهش با توجه به مؤهفههای انتخابشده تهیه و تدوین شده است .این پرسشنامه شامل 9
سال اول ،شماره دو ،بهار 49
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مؤهفه یا عامل اص  26 ،زیر مؤهفه و  90سؤال است .این  9مؤهفه شامل فرایند تدریس-
یادگیری ،پژوهش ،کیفیت تدریس است .هریک از این مؤهفههای اص

دارای زیر مؤهفه

مربوط به رود است .مؤهفه فرایند تدریس -یادگیری متش ل از اهار زیر مؤهفه استفاده از
بازرورد ،ارزشیاب پیشرفت تیلی  ،استفاده از مناب و وسایل آموزش و اهاوها و
روشهای تدریس است .مؤهفه پژوهش نیز دارای سه زیر مؤهفه قراردادهای پژوهش ،
سمینارها و همایشها و فرصتهای مطاهعات است و مؤهفه کیفیت تدریس نیز دارای سه زیر

بررسی تأثیر فرآیند تدریس-یادگیری ،پژوهش...

مؤهفه طرح درس ،اجرای تدریس و ارزشیاب از تدریس است .برای بررس پایای ابزارها از
ضریب آهفای کرونباخ استفاده شد .ضریب آهفای کرونباخ برای مؤهفههای فرایند تدریس-
یادگیری ،پژوهش و کیفیت تدریس به ترتیب برابر  6/72 ،6/17 ،6/12بهدستآمده است.
پایای کل پرسشنامه نیز  6/10به دست آمد .این میزان آهفاهای بهدستآمده نشاندهنده آن
است که پرسشنامههای مورداستفاده ،از قاب یت اعتماد و یا بهعبارندیار از پایای الزم
برروردار م باشند.

یافتهها
تی یل عام

اکتشاف دادههای مربوط به عامل فرایندهای تدریس -یادگیری :یافتههای

جدول  1نشان م دهد که نتیجه آزمون  KMOمعادل  6/19بوده بنابراین ام ان انجام تی یل
عام

بر روی دادههای مربوط به عامل فرایندهای تدریس و یادگیری وجود دارد .همچنین

بر اساس نتیجه آزمون بارت ت ( )2122/00ماتریس همبستا دادهها یک ماتریس همان
نیست .یعن ازیکطرف گویههای درون هر عامل با همدیار همبستا باالی دارند و از
طرف دیار میزان همبستا بین گویههای یک عامل با گویههای عامل دیار در حد پائین
است.
جدول  .2نتیجه آزمون  KMOو آزمون بارتلت
مقدار

DF

P

KMO

6/19

-

-

بارت ت

2122/00

262

6/666

جدول شماره  9بارهای عام

و واریانس تبیین شده گویههای مربوط به زیر مؤهفههای

داشتن بارهای عام

موردقبول در زیرمجموعه عامل اول که بهعنوان بازرورد نامگذاری

م شود قرار م گیرند .گویه استفادههای اثربخش از بازروردهای ارائهشده نیز به دهیل
نداشتن بار عام
دارای بارهای عام

موردقبول از پرسشنامه حذف گردیده است .گویههای  0 ،2 ،4و  7نیز
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فرایندهای تدریس -یادگیری را نشان م دهد .طبق یافتههای این جدول گویههای  2و  9با

مورد قبوه بر روی عامل دوم هستند و این عامل با توجه به وجه

اشتراک این گویهها با عنوان ارزشیاب از پیشرفت تیلی

نامگذاری م شود .گویههای ،1

22
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 9و  26دارای بارهای عام

قابل قبوه بر روی عامل سوم که با عنوان استفاده از مناب و

وسایل آموزش نامگذاری م شود دارند .گویههای  29 ،21 ،22و  24نیز دارای بار عام
روی عامل اهارم هستند و این گویهها زیرمجموعه عامل اهارم که با عنوان اهاوها و
روشهای تدریس نامگذاری م شود قرار م گیرند .گویه شماره  22نیز به دهیل نداشتن بار
عام

موردقبول بر روی عاملها از پرسشنامه حذف گردیده است.
جدول  3بارهای عاملی ،واریانس تبیین شده زیر مؤلفههای عامل فرایندهای تدریس -یادگیری
عامل اول
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بار عام

واریانس تبیین شده

2

بهکارگیری ارزشیاب تشخیل
(اوهیه) در شروع ترم یا هر ج سه
درس ،برای آگاه از اطالعان
قب دانشجویان

6/79

%01

0

بهکارگیری ارزشیاب ت وین
(میانترم) در شناسای مش الن
و نقایص درس دانشجویان

6/79

%29

7

ارزشیاب پایان در جهت
آشنای دانشجویان با میزان
کسب دانش و مع ومان

6/02

%97

بار عام

4

استفاده اعضای هیأن ع م از
شیوههای متنوع ارزشیاب

6/19

واریانس تبیین شده

9

ارائه بازروردهای مناسب به
دانش جویان بر مبنای
ارزیاب های دقیق

6/12

%02
%01

بار عام

1

استفادههای اثربخش از
بازروردهای ارائهشده

6/621

-

6/642

-

6/644

واریانس تبیین شده

2

ارزشیاب کالسهای درس
اعضای هیأن ع م و ارائه
بازروردهای مناسب به آنها

6/79

%01

ردیف

-

بار عام

گویهها

واریانس تبیین شده

22

عامل دوم

عامل سوم

عامل اهارم

6/624

بررسی تأثیر فرآیند تدریس-یادگیری ،پژوهش...
عامل اول

عامل دوم

عامل سوم

واریانس تبیین شده

بار عام

بار عام

واریانس تبیین شده

بار عام

واریانس تبیین شده

26

استفاده از وسایل آموزش
متناسب با میتوای درس

6/11

%07

بار عام

9

استفاده مناسب از فناوری
اطالعان و ارتباطان در فرایند
آموزش

6/16

%04

واریانس تبیین شده

1

استفاده از وسایل
کمکآموزش در حین
آموزش

6/72

%20

ردیف

گویهها

عامل اهارم

22

میزان تناسب روشهای تدریس
با میتوای دروس

6/14

%76

21

میزان استفاده اعضاء هیأن
ع م از طرح درس

6/02

%97

29

تطابق روشهای تدریس با
نیازهای فراگیران

6/79

%29

24

استفاده اعضای هیأن ع م از
روشهای متنوع تدریس
استفاده مناسب اعضای
هیأنع م از فناوریهای
اطالعات و ارتباط در فرایند
تدریس

6/01

%40

6/61

-

22

تی یل عام

اکتشاف دادههای مربوط به عامل پژوهش :نتایج جدول  4نشان م دهد که

برابر با  914/22است که این میزان در سطح آهفای  ./62معن دار است .بنابراین با توجه به نتایج
موردقبول این دو آزمون ،دادههای مربوط به عامل پژوهش توانای عام شدن را دارا م باشند.

سال اول ،شماره دو ،بهار 49

مقدار  KMOمعادل  ./72بوده و این میزان در حد مناسب است .همچنین مقدار آزمون بارت ت
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جدول  .4نتیجه آزمون  KMOو آزمون بارتلت
KMO
بارت ت

مقدار

DF

P

6/72

-

-

914/22

91

6/666

جدول  .5بارهای عاملی ،واریانس تبیین شده زیر مؤلفههای عامل پژوهش
عامل اول

بار عام

واریانس تبیین شده

4

وجود سازوکاری مدون و مستند
برای وض و اجرای قراردادهای
پژوهش

6/72

%26

بار عام

9

تعداد و تنوع قراردادهای پژوهش
انفرادی اعضاء و مجموعه گروه با
دانشااهها و دیار سازمانها

6/70

%27

واریانس تبیین شده

1

وجود سازوکاری مدون برای استفاده
از درآمدهای حاصل از قراردادهای
پژوهش

6/20

%92
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2

ارائه ام انان الزم برای هیأن ع م
جهت استفاده از فرصتهای
مطاهعات

6/71

%06

0

وجود سازوکاری مدون در رلوص
استفاده از نتایج حاصل از فرصتهای
مطاهعات

6/16

%04

7

گزارشهای مدون و مستند اعضاء از
نتایج فرصتهای مطاهعات

6/77

%29

1

تسهیالن گروه برای استفاده
دانشجویان دکترا از فرصتهای
مطاهعات

6/72

%20

9

وجود سازوکاری مدون و مستند در
رلوص سیاستهای گروه در
تش یل سمینارها

بار عام

2

فراهم نمودن تسهیالن بهمنیور عقد
قراردادهای پژوهش

6/79

%29

ردیف

6/74

واریانس تبیین شده

23

گویهها

عامل دوم

عامل سوم

%22

بررسی تأثیر فرآیند تدریس-یادگیری ،پژوهش...
عامل اول

عامل سوم

عامل دوم

بار عام

واریانس تبیین شده

21

استفاده از نتایج سمینارهای
برگزارشده

6/09

%99

بار عام

22

تعداد سمینارها و همایشهای
برگزارشده توسط گروه

6/22

%96

جدول  2بارهای عام

واریانس تبیین شده

بار عام

واریانس تبیین شده

26

مشارکت اعضای هیأن ع م و
میققین در برپای سمینارها

6/20

%92

ردیف

گویهها

و واریانس تبیین شده گویههای مربوط به زیر مؤهفههای پژوهش

را نشان م دهد .طبق یافتههای این جدول گویههای  9 ،1 ،2و  4با داشتن بارهای عام
موردقبول در زیرمجموعه عامل اول که بهعنوان قراردادهای پژوهش نامگذاری م شود قرار
م گیرند .گویههای ارائه ام انان الزم برای هیأن ع م جهت استفاده از فرصتهای
مطاهعات  ،وجود سازوکاری مدون در رلوص استفاده از نتایج حاصل از فرصتهای
مطاهعات  ،گزارشهای مدون و مستند اعضاء از نتایج فرصتهای مطاهعات و تسهیالن گروه
برای استفاده دانشجویان دکترا از فرصتهای مطاهعات نیز دارای بارهای عام

مورد قبوه

بر روی عامل دوم هستند و این عامل با توجه به وجه اشتراک این گویهها با عنوان فرصتهای
مطاهعات نامگذاری م شود .گویههای  22 ،26 ،9و  21نیز دارای بارهای عام

قابل قبوه

بر روی عامل سوم که با عنوان سمینارها و همایشها نامگذاری م شود دارند.
م دهد که نتیجه آزمون  KMOمعادل  6/12بوده بنابراین ام ان انجام تی یل عام

بر روی

دادههای مربوط به عامل کیفیت تدریس وجود دارد .همچنین بر اساس نتیجه آزمون بارت ت
( )472/12ماتریس همبستا دادهها یک ماتریس همان نیست .یعن ازیکطرف گویههای
درون هر عامل با همدیار همبستا باالی دارند و از طرف دیار میزان همبستا بین
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تی یل عام

اکتشاف دادههای مربوط به عامل کیفیت تدریس :یافتههای جدول  0نشان

گویههای یک عامل با گویههای عامل دیار در حد پائین است.
23
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جدول  .6نتیجه آزمون  KMOو آزمون بارتلت
KMO
بارت ت

مقدار

DF

P

6/12

-

-

472/12

294

6/666

طبق یافتههای جدول  7گویههای مشخص کردن میتوای درس قبل از ارائه آن از طرف
اساتید ،مشخص کردن هدفهای تدریس از طرف اساتید و سازمانده منیم و منطق
مورد قبوه بر روی عامل اول هستند و

میتوای درس از طرف اساتید ،دارای بارهای عام

با توجه به مضمون این گویهها عامل اول را م توان با عنوان طرح درس نامگذاری کرد.
گویه بهروز بودن طرح درس اساتید برای تدریس دروس به دهیل نداشتن بار عام

مناسب

از مجموعه سؤاالن حذف شد .عالوه بر این گویههای تس ط اساتید به موضوع و میتوای
دروس ،مهارن اساتید در استفاده از فناوری اطالعان و ارتباطان در فرایند تدریس ،مهارن
اساتید در برقراری تعامل دوجانبه بادانش جویان و مهارن اساتید در جم بندی و سازمانده
مطاهب ارائهشده ،دارای بارهای عام

مورد قبوه بر روی عامل دوم که با عنوان اجرای
قابل

تدریس در نیر گرفته م شود دارند .گویههای  22 ،26 ،9و  21نیز دارای بارهای عام
قبوه بر روی عامل سوم که با عنوان ارزشیاب از دانشجویان نامگذاری م شود دارند.
جدول  .7بارهای عاملی ،واریانس تبیین شده زیر مؤلفههای عامل کیفیت تدریس
عامل اول
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بار عام

واریانس تبیین شده

4

بهروز بودن طرح درس اساتید برای
تدریس دروس

6/690

--

بار عام

9

سازمانده منیم و منطق میتوای
درس از طرف اساتید

6/11

%77

واریانس تبیین شده

1

مشخص کردن هدفهای تدریس
از طرف اساتید

6/77

%29

بار عام

2

مشخص کردن میتوای درس قبل
از ارائۀ آن از طرف اساتید

6/16

%04

ردیف

واریانس تبیین شده

22

گویهها

عامل دوم

عامل سوم

بررسی تأثیر فرآیند تدریس-یادگیری ،پژوهش...
2

تس ط اساتید به موضوع و میتوای
دروس

6/11

%07

0

مهارن اساتید در استفاده از فناوری
اطالعان و ارتباطان در فرایند
تدریس

6/77

%29

7

مهارن اساتید در برقراری تعامل
دوجانبه با دانش جویان

6/77

%29

1

مهارن اساتید در جم بندی و
سازمانده مطاهب ارائهشده

6/72

%20

9

مهارن اعضای هیأنع م در
تدوین آزمونهای تشخیل و
استفاده از نتایج آنها

6/71

%22

26

مهارن اعضای هیأنع م در
طراح سؤاالن مناسب

6/12

%71

22

مهارن اعضای هیأنع م در ارائه
بازروردهای مناسب به دانشجویان

6/19

%79

21

مهارن اعضای هیأنع م جهت
انجام اقدامان اصالح برای رف
مش الن یادگیری دانشجویان

6/71

%22

تی یل عام

تأییدی دادها :عالوه بر روای اکتشاف که برای شناسای عوامل زیر بنای

دادههای صورن گرفت برای تأیید عوامل شناسای شده و همچنین گویههای مربوط به
هریک از آنها از تی یل عام

تأییدی 1استفاده شده است .از شارصهای برازش که گیفن

و هم اران )1666( 2پیشنهاد نمودهاند ،برای بررس برازش ابزارها استفاده شد .این شارصها
شامل موارد زیر هستند X2/d.f. .که مقادیر کمتر از  9قابلپذیرش هستند ،شارص نی وی
برازش ،3شارص برازش تطبیق  4که مقادیر بیشتر از  6/9نشانار برازش مناسب مدل هستند،

1. Confirmatory factor analysis
2. Gefen, et al
3. Goodness of Fit Index
4. Comparative Fit Index
5. Adjusted Goodness of Fit Index
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شارص نی وی برازش تعدیلیافته 5که مقادیر بیشتر از  6/1قابلقبول هستند ،شارص برازش
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ایجاز 1که مقادیر بیشتر از  6/0نشانار برازش مناسب مدل هستند و مجذور میاناین مربعان
رطای تقریب 2که مقادیر کمتر از  6/61نشانار برازش مناسب مدل هستند.
تی یل عام

تأییدی عامل فرآیندهای تدریس-یادگیری :همانطور که در ش ل شماره

 2مالحیه م شود بهمنیور تعیین اعتبار مؤهفه فرآیندهای تدریس-یادگیری از روش تی یل
عام

تأییدی استفاده شد .این مؤهفه از اهار زیر مؤهفه بازرورد ،ارزشیاب پیشرفت

تیلی  ،استفاده از مناب و وسایل آموزش و اهاوها و روشهای تدریس تش یل شده است
که زیر مؤهفه بازرورد دارای سه گویه ،زیر مؤهفههای ارزشیاب پیشرفت تیلی

و اهاوها

و روشهای تدریس هر کدام دارای اهار گویه و زیر مؤهفه استفاده از مناب و وسایل
آموزش دارای سه گویه است که هر یک از سؤالها مطابق ش ل  1دارای بار عام
معناداری بر زیر مؤهفهها هستند.
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1. Parsimony Fit Index
2. Root Mean Square Error of Approximation

بررسی تأثیر فرآیند تدریس-یادگیری ،پژوهش...

Q1
**6/29
**6/02

**6/91

بازرورد

**./49
**./29

**6/06
ارزشیاب پیشرفت

**6/26

تیلی

**./22
**6/12
استفاده از مناب و وسایل

**6/74

آموزش

**./10

**6/16
اهاوها و روشهای

**6/97

تدریس

**6/46
**6/27
**6/04

Q2
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q1
Q2
Q3
Q4

جدول شماره  1بارهای عام

و واریانس تبیین شده گویههای زیر مؤهفههای فرآیندهای

تدریس-یادگیری را نشان م دهد .یافتههای بهدستآمده نشان م دهد که در مؤهفه برنامههای
آموزش درس  ،گویههای مربوط به زیر مؤهفه بازرورد به ترتیب دارای بارهای عام

6/29

سال اول ،شماره دو ،بهار 49

شکل  .1خروجی لیزرل برای مؤلفه فرآیندهای یاددهی-یادگیری

و  6/02است .و میزان واریانس تبیین شده هریک از این گویهها برابر با  %11و  %41است.
گویه شماره  1با داشتن بیشترین بار عام

در مقایسه با گویه اول از اهمیت نسب بیشتری

22
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برروردار است .هر یک از بارهای عام میاسبهشده با توجه به نمران  tبهدستآمده در سطح
 6 /62معنادار است .گویههای مربوط به زیر مؤهفه ارزشیاب پیشرفت تیلی
بارهای عام

به ترتیب دارای

 6/60،6/49 ،6/91و  6/26است .و میزان واریانس تبیین شده هریک از این
در

گویهها برابر با  %90 ،%21 ،%24و  %12است .گویه شماره  9با داشتن بیشترین بار عام
مقایسه با سایر گویهها از اهمیت نسب بیشتری برروردار است .هریک از بارهای عام
میاسبهشده با توجه به نمران  tبهدستآمده در سطح  6 /62معنادار است.

همچنین گویههای مربوط به زیر مؤهفه استفاده از مناب و وسایل آموزش به ترتیب دارای
بارهای عام

 6/74 ،6/12و  6/16است .و میزان واریانس تبیین شده هریک از این گویهها

برابر با  %22 ،%00و  %04است .گویه شماره  1با داشتن بیشترین بار عام

در مقایسه با سایر

گویهها از اهمیت نسب بیشتری برروردار است .گویههای مربوط به زیر مؤهفه اهاوها و
روشهای تدریس به ترتیب دارای بارهای عام

 6/27 ،6/46 ،6/97و  6/04است و میزان

واریانس تبیین شده هر یک از این گویهها برابر با  %91،%20 ،%24و  %42است .گویه شماره
 4با داشتن بیشترین بار عام

در مقایسه با سایر گویهها از اهمیت نسب بیشتری برروردار

است .هریک از بارهای عام میاسبهشده با توجه به نمران  tبهدستآمده در سطح  6 /62معنادار
است.
جدول  .8بارهای عاملی و واریانس تبیین شده گویههای مؤلفه فرآیندهای تدریس -یادگیری
سؤال

بار عام

شده

واریانس تبیین

بار عام

شده

واریانس تبیین

بار عام

شده

واریانس تبیین

سال اول ،شماره دو ،بهار 49

1

6/02

6/41

6/91

6/24

6/49

6/21

4

6/06

6/90

2

6/26

6/12

9

1

6/12

6/00

6/74

6/22

بار عام

2

6/29

6/11

شده

1

واریانس تبیین

22
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سؤال

بار عام

شده

واریانس تبیین

بار عام

شده

واریانس تبیین

بار عام

شده

واریانس تبیین

بار عام

شده

9

واریانس تبیین

6/16

6/04

2

6/97

6/24

1

6/46

6/20

9

6/27

6/91

4

6/04

6/42

یافتههای مربوط به شارصهای برازش عامل مؤهفه فرآیندهای تدریس -یادگیری در
جدول  9حاک از آن است که شارص  RMSEAدر مدل برآورد شده با میزان  6/62از
سطح قابل قبوه برروردار بوده و دیار شارص برازش مانند  RMR ،NFI ،GFI ،CFIو
 AGFIبه ترتیب برابر با  6/62 ،6/96 ،6/92 ،6/90و  6/91هما در سطح مناسب هستند و
این مشخلههای ن وی برازش نشان م دهد .دادههای این پژوهش با سارتار عام

این

مقیاس برازش مناسب دارد و این بیانار همسوی سؤاالن با مؤهفه فرآیندهای تدریس-
یادگیری است.
جدول  .9شاخصهای برازش مقیاس خود کارآمدی رایانه
مشخله
نسبت مجذور ر به درجه آزادی ()2/df

2/74

جذر برآورد واریانس رطای تقریب ()RMSEA

6/62

شارص ن وی برازش ()GFI

./92

شارص تعدیلشده ن وی برازش ()AGFI

6/91

شارص برازندگ تطبیق ()CFI

./90

شارص نرم شده برازندگ ()NFI

./96

ریشه میاناین مجذور پسماندها ()RMR

6/62

تأییدی عامل پژوهش :رروج هیزرل برای تی یل عام

تأییدی پژوهش

در ش ل شماره  1نشان داده شده است .این مؤهفه از سه زیر مؤهفه قراردادهای پژوهش ،

سال اول ،شماره دو ،بهار 49

تی یل عام

برآورد

فرصتهای مطاهعات و همایشها و سمینارها تش یلشده است که هر زیر مؤهفه داری اهار
22
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سؤال بوده است که هر یک از سؤالها مطابق ش ل  1دارای بار عام

معناداری بر زیر

مؤهفهها هستند.
Q1
Q2

**6/16
**0/72
**6/72

قراردادهای

**6/76

پژوهش
**./27

**6/01

فرصتهای

**6/72

مطاهعات

**6/76

**./42

**6/22

سمینارها و

Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4

همایشها

**6/72
**6/77
**6/09
**6/70

Q1
Q2
Q3
Q4

سال اول ،شماره دو ،بهار 49

شکل  .2خروجی لیزرل برای مؤلفه پژوهش

جدول شماره  26بارهای عام

و واریانس تبیین شده گویههای زیر مؤهفههای پژوهش

را نشان م دهد .یافتههای بهدستآمده نشان م دهد که در مؤهفه پژوهش ،گویههای مربوط
به زیر مؤهفه قراردادهای پژوهش به ترتیب دارای بارهای عام

 6/72 ،6/72 ،6/16و 6/76

است .و میزان واریانس تبیین شده هریک از این گویهها برابر با  %26 ،%26 ،%04و  %49است.
22
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گویه شماره  2با داشتن بیشترین بار عام

در مقایسه با سایر گویهها از اهمیت نسب بیشتری

برروردار است .هریک از بارهای عام میاسبهشده با توجه به نمران  tبهدستآمده در سطح
 6 /62معنادار است .گویههای مربوط به زیر مؤهفه فرصتهای مطاهعات به ترتیب دارای
بارهای عام

 6/76 ،6/72 ،6/01و  6/22است و میزان واریانس تبیین شده هریک از این

گویهها برابر با  %49،%26 ،%91و  %10است .گویه شماره  1با داشتن بیشترین بار عام

در

مقایسه با سایر گویهها از اهمیت نسب بیشتری برروردار است .هریک از بارهای عام
میاسبهشده با توجه به نمران  tبهدستآمده در سطح  6 /62معنادار است .همچنین گویههای
مربوط به زیر مؤهفه سمینارها و همایشها به ترتیب دارای بارهای عام

6/09 ،6/77 ،6/72

و  6/70است .و میزان واریانس تبیین شده هریک از این گویهها برابر با  %46،%29 ،%20و
 %21است .گویه شماره  1با داشتن بیشترین بار عام

در مقایسه با سایر گویهها از اهمیت

نسب بیشتری برروردار است.
جدول  .11بارهای عاملی و واریانس تبیین شده گویههای مؤلفه پژوهش
سؤال

بار عام

شده

واریانس تبیین

بار عام

شده

واریانس تبیین

بار عام

شده

واریانس تبیین

2
1
9
4
1

6/72

6/26

9

6/72

6/26

4

6/76

6/49

2
1
9
4

6/01

6/91

6/72

6/26

6/76

6/49

6/72

6/20

6/22

6/10

6/77

6/29

6/09

6/46

6/70

6/21

سال اول ،شماره دو ،بهار 49

2

6/16

6/04
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با توجه به یافتههای مربوط به شارصهای برازش در جدول شماره  ،22مقدار x1/df
میاسبهشده  1/74است ،که در سطح قابل قبوه قرار دارد .همچنین جذر برآورد واریانس
رطای تقریب ( )RMSEAم بایست کمتر از  6/1باشد که در مدل ارائهشده این مقدار
برابر  6/670است .میزان شارصهای  CFI ،AGFI ،GFI ،RMRو  NFIنیز باید بیشتر
از  6/9باشد که در مدل تیت بررس به ترتیب برابر  6/94 ،6/99 ،6/90 ،6/620و 6/96
است .بنابراین دادههای این پژوهش با سارتار عام

این مقیاس برازش مناسب دارد و این

بیانار همسوی سؤاالن با مؤهفه پژوهش است.
جدول  .11شاخصهای برازش مؤلفه پژوهش
مشخله
نسبت مجذور ر به درجه آزادی ()2/df

1/74

جذر برآورد واریانس رطای تقریب ()RMSEA

6/670

شارص ن وی برازش ()GFI

6/90

شارص تعدیلشده ن وی برازش ()AGFI

6/99

شارص برازندگ تطبیق ()CFI

./94

شارص نرم شده برازندگ ()NFI

./96

ریشه میاناین مجذور پسماندها ()RMR

تی یل عام

برآورد

6/620

تأییدی عامل کیفیت تدریس :همانطور که در ش ل شماره  9مالحیه م شود

بهمنیور تعیین اعتبار مؤهفه کیفیت تدریس از روش تی یل عام

تأییدی استفاده شد .این مؤهفه از

سه زیر مؤهفه طرح تدریس ،اجرای تدریس ،ارزیاب از پیشرفت دانشجویان تش یلشده است که
زیر مؤهفه طرح تدریس دارای سه گویه و زیر مؤهفههای اجرای تدریس و ارزیاب از پیشرفت
سال اول ،شماره دو ،بهار 49

23

دانشجویان هرکدام دارای اهار گویه هستند که هر یک از سؤالها مطابق ش ل  9دارای بار عام
معناداری بر زیر مؤهفهها هستند.

بررسی تأثیر فرآیند تدریس-یادگیری ،پژوهش...

Q1
**6/01

Q2

**6/76

طرح تدریس

*./41

**6/27

**6/72

اجرای تدریس

Q1
Q2

**6/76
**6/09

**6/44

Q3

**6/02

ارزیاب از

Q3
Q4

دانشجویان

**6/49
**6/29
**6/00
**6/20

Q1
Q2
Q3
Q4

شکل  .3شماره خروجی لیزرل برای مؤلفه کیفیت تدریس

تدریس را نشان م دهد .یافتههای بهدستآمده نشان م دهد که در مؤهفه پژوهش ،گویههای
مربوط به زیر مؤهفه طرح تدریس به ترتیب دارای بارهای عام

 6/76 ،6/01و  6/27است.

و میزان واریانس تبیین شده هریک از این گویهها برابر با  %49 ،%40و  %91است .گویه شماره
 1با داشتن بیشترین بار عام

در مقایسه با سایر گویهها از اهمیت نسب بیشتری برروردار

است .هریک از بارهای عام میاسبهشده با توجه به نمراتت بهدستآمده در سطح  6 /62معنادار

سال اول ،شماره دو ،بهار 49

جدول شماره  21بارهای عام

و واریانس تبیین شده گویههای زیر مؤهفههای کیفیت
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است .گویههای مربوط به زیر مؤهفه اجرای تدریس به ترتیب دارای بارهای عام

،6/72

 6/09 ،6/76و  6/02است .و میزان واریانس تبیین شده هریک از این گویهها برابر با
 %46،%49،%20و  %97است .گویه شماره  2با داشتن بیشترین بار عام

در مقایسه با سایر

گویهها از اهمیت نسب بیشتری برروردار است .هریک از بارهای عام میاسبهشده با توجه به
نمران  tبهدستآمده در سطح  6 /62معنادار است.
جدول  .12بارهای عاملی و واریانس تبیین شده گویههای مؤلفه کیفیت تدریس
سؤال

بار عام

تبیین شده

واریانس

بار عام

تبیین شده

واریانس

بار عام

تبیین شده

واریانس

2
1
9
2
1

6/01

6/40

9

6/76

6/49

4

6/27

6/91

2
1
9

6/72

6/20

6/76

6/49

6/09

6/46

6/02

6/97

4

6/49

6/21

6/29

6/11

6/00

6/44

6/20

6/92

همچنین گویههای مربوط به زیر مؤهفه سمینارها و همایشها به ترتیب دارای بارهای
سال اول ،شماره دو ،بهار 49

عام

 6/00 ،6/29 ،6/49و  6/20است .و میزان واریانس تبیین شده هریک از این گویهها

برابر با  %44،%11 ،%21و  %92است .گویه شماره  9با داشتن بیشترین بار عام

در مقایسه با

سایر گویهها از اهمیت نسب بیشتری برروردار است.
اما شارصهای برازش بهدستآمده برای مؤهفه کیفیت تدریس در جدول  29نشان
م دهد که شارص  RMSEAدر مدل برآورد شده با میزان  6/629از سطح قابل قبوه
برروردار بوده و دیار شارص برازش مانند  RMR ،NFI ،GFI ،CFIو  AGFIبه ترتیب

22

بررسی تأثیر فرآیند تدریس-یادگیری ،پژوهش...

برابر با  6/620 ،6/96 ،6/90 ،6/94و  6/99هما در سطح مناسب هستند و این مشخلههای
ن وی برازش نشان م دهد داده های این پژوهش با سارتار عام

این مقیاس برازش مناسب

دارد و این بیانار همسوی سؤاالن با سازه تجربه استفاده از رایانه است.
جدول  .13شاخصهای برازش مؤلفه کیفیت تدریس
مشخصه

برآورد

نسبت مجذور خی به درجه آزادی ()2/df

2/41

جذر برآورد واریانس خطای تقریب ()RMSEA

1/159

شاخص نکویی برازش ()GFI

./96

شاخص تعدیلشده نکویی برازش ()AGFI

1/93

شاخص برازندگی تطبیقی ()CFI

./94

شاخص نرم شده برازندگی ()NFI

./91

ریشه میانگین مجذور پسماندها ()RMR

1/156

آزمون مدل مربوط به تأثیر فرآیند تدریس-یادگیری ،پژوهش و کیفیت تدریس بر
کارآی آموزش از دور

سال اول ،شماره دو ،بهار 49
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استفاده از
بازخورد

**0
فرایند
یاددهی-
یادگیری

6/1
**7
6/1
**7
6/6
**1
6/9

ارزشیابی پیشرفت
تحصیلی

استفاده از منابع و
وسایل آموزشی

اهاوها و روشهای
تدریس

**2
6/9
فرصتهای

**7

کارآیی
آموزش

**7

از دور

6/1

پژوهش

6/2
**1
6/9
**1
6/1

**2

سمینارها و
همایشها
قراردادهای
پژوهش

ارزشیابی تدریس

6/7
سال اول ،شماره دو ،بهار 49

22

مطاهعات

**0
کیفیت
تدریس

6/1
**7

اجرای تدریس

6/2
**0

طرح درس

6/0
شکل  .4خروجی لیزرل برای فرایندهای مؤثر بر کارآیی آموزش از دور

بررسی تأثیر فرآیند تدریس-یادگیری ،پژوهش...

ش ل  4مدل برازش شده برای تأثیر عاملهای فرآیند تدریس-یادگیری ،پژوهش و
کیفیت تدریس بر روی کارآی آموزش از دور را نشان م دهد .اعداد روی مسیرها
نشاندهنده ضرایب تأثیر متغیرها و سطح معن داری آنها بر روی ی دیار است .در ادامه
فرضیههای مربوط به هریک از عوامل مطرحشده و نتایج آنها مورد تجزیهوتی یل قرار
م گیرد .درنهایت شارصهای برازش مدل آزمون شده نیز ارائهشده است.
جدول شماره  24نتایج مربوط به ضرایب تأثیر ،واریانسهای تبیین شده و نمران  tمربوط
به هر یک از عاملهای آزمون شده را نشان م دهد .همانطور که در جدول شماره  24و
ش ل شماره  4مالحیه م شود استفاده از بازرورد ،ارزشیاب پیشرفت تیلی  ،استفاده از
مناب و وسایل آموزش و اهاوها و روشهای تدریس بار عام

معن داری بر روی فرآیند

تدریس-یادگیری دارد .متغیرهای قراردادهای پژوهش  ،فرصتهای مطاهعات و سمینارها و
همایشها بار عام

معن داری بر عامل پژوهش دارد .همچنین متغیر طرح درس ،اجرای

درس و ارزشیاب تدریس بار عام

معن داری بر عامل اهداف دارند.
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جدول شماره  .14نتایج مربوط به ضرایب تأثیر ،واریانسهای تبیین شده و نمرات  tمربوط به هر یک
از عاملهای آزمون شده
فرآیند تدریس-یادگیری

عاملها

پژوهش

گویهها

بارهای عام

شده

واریانس تبیین

t

بارهای عام

شده

واریانس تبیین

t

قراردادهای
پژوهش

6/72

6/20

7/09

فرصتهای
مطاهعات

6/19

6/76

26/72

سمینارها و
همایشها

6/11

6/71

26/91

بارهای عام

اهاوها و
روشهای
تدریس

6/19

6/09

1/92

شده

استفاده از مناب و
وسایل آموزش

6/76

6/49

7/94

واریانس تبیین

ارزشیاب
پیشرفت تیلی

6/71

6/02

1/09

t

استفاده از
بازرورد

6/01

6/40

7/90

کیفیت تدریس

طرح درس

6/01

6/99

2/27

اجرای درس

6/72

6/22

2/97

ارزشیاب تدریس

6/00

6/44

2/92

جدول  22ضرایب تأثیر ،واریانسهای تبیین شده و نمران  tمربوط به هریک از عاملهای
فرآیند تدریس-یادگیری ،پژوهش و کیفیت تدریس را بر کارآی آموزش از دور نشان
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م دهد .بر اساس این جدول و ش ل  2در ادامه به فرضیههای مربوطه پاسخ م دهیم.
جدول  .15ضرایب تأثیر واریانسهای تبیین شده و نمرات t
عاملها

کارآی آموزش از راه دور
واریانس تبیین شده

t

بارهای عام

فرآیند تدریس یادگیری

6/29

6/92

9/12

پژوهش

6/71

6/02

9/91

کیفیت تدریس

6/27

6/99

9/22

بررسی تأثیر فرآیند تدریس-یادگیری ،پژوهش...

فرضیه اول :عامل فرآیند تدریس-یادگیری تأثیر معن داری بر کارآی آموزش از دور دارد:
طبق دادههای جدول  22تأثیر مستقیم فرآیند تدریس یادگیری بر کارآی آموزش از دور با
توجه به ضریب تأثیر ( )6/29و مقدار ( )t=9/12در سطح  6/62مثبت و معنادار است .بنابراین
م توان اظهار داشت که این فرضیه مورد تأیید قرارگرفته و عامل فرآیند تدریس-یادگیری
بر کارآی آموزش از دور تأثیر معناداری دارد .بنابراین فرضیه پنجم مورد تأیید قرار م گیرد.
فرضیه دوم :عامل پژوهش تأثیر معن داری بر کارآی آموزش از راه دور دارد :همانطور که
جدول  22نشان م دهد تأثیر پژوهش بر کارآی آموزش از دور با توجه به مقدار برآورد
شده ضریب مسیر ( )6/71و مقدار  )9/91( tدر سطح  6/62مثبت و معنادار است .بنابراین
م توان گفت که این فرضیه مورد تأیید قرارگرفته و عامل پژوهش تأثیر معناداری بر کارآی
آموزش از راه دور دارد.
فرضیه سوم :عامل کیفیت تدریس تأثیر معن داری بر کارآی آموزش از دور دارد :مطابق با
جدول  22و با توجه به ضرایب تأثیر ( )6/27و ( t )9/22اثر عامل کیفیت تدریس بر کارآی
آموزش از دور در سطح  6/62معن دار است .بنابراین م توان عنوان کرد که این فرضیه نیز
مورد تأیید قرارگرفته و عامل کیفیت تدریس بر کار آی آموزش از دور تأثیر معناداری
دارد.
بررس شارصهای مدل آزمون شده :با توجه به یافتههای مربوط به شارصهای برازش
در جدول شماره  ،20مقدار  x1/dfمیاسبهشده  2/24است ،وجود  x1/dfکواکتر از 9
نشاندهنده برازش مناسب مدل است همچنین جذر برآورد واریانس رطای تقریب م بایست
کمتر از  6/1باشد که در مدل ارائهشده این مقدار برابر  6/620است .میزان شارصهای ،GFI
 6/97 ،6/92 ،6/92و  6/92است .بنابراین دادههای این پژوهش با سارتار عام
برازش مناسب دارد.

این مدل
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جدول  .16شاخصهای برازش
برآورد

مشخله
نسبت مجذور ر به درجه آزادی () /df

2/24

جذر برآورد واریانس رطای تقریب ()RMSEA

6/620

شارص ن وی برازش ()GFI

6/92

شارص تعدیلشده ن وی برازش ()AGFI

6/92

شارص برازندگ تطبیق ()CFI

6/97

شارص نرم شده برازندگ ()NFI

6/92

ریشه میاناین مجذور پسماندها ()RMR

6/610

2

بحث
هدف پژوهش حاضر بررس تأثیر فرآیند تدریس-یادگیری ،پژوهش و کیفیت تدریس بر
کارآی آموزش از دور بود .یافتهها نشان داد که فرآیند تدریس  -یادگیری اثر مثبت و
معناداری کارآی آموزش از دور دارد که با یافتههای هاینر ()1661؛ مونرو ()1661؛ هورنزو
و مور ()1661؛ استیال و گنانام ()1664؛ کیاان ( )2999و داف و کانیناهام ( )2992همخوان
دارد .این یافته نقش فرآیند تدریس – یادگیری و عوامل مؤثر در این فرآیند از قبیل استفاده
از بازرورد هم به دانشجو و هم به اعضای هیأن ع م  ،استفاده از شیوههای مناسب ارزشیاب ،
استفاده از مناب و وسایل آموزش و اهاوها و روشهای تدریس را مورد تأکید قرار م دهد.
در حیطه بازرورد ،ارزشیاب کالسهای درس اعضای هیأن ع م و ارائه بازروردهای
مناسب به آنها و تدوین سازوکار بررس نتایج پیشرفت تیلی

دانشجویان و ارائه

بازروردهای مناسب به آنها از اهمیت بسیاری در فرایند یادده و یادگیری برروردار بود.
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در حیطه ارزشیاب پیشرفت تیلی

که از عوامل مهم تأثیرگذار بر فرایند تدریس-یادگیری

بود م تواند نقش قابلتوجه دریافتن نقاط ضعف و قون فرایند آموزش ایفا کند .عالوه
بر این در حیطه اهاوها و روشهای تدریس شامل تناسب روشهای تدریس با میتوای
دروس ،اهمیت طرح درس برای اعضاء هیأن ع م  ،تطابق روشهای تدریس با نیازهای
فراگیران و استفاده اعضای هیأن ع م از روشهای متنوع تدریس م تواند ارتقاء فرایند
تدریس-یادگیری را تیقق بخشد .هر یک از این عوام
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که به آنها اشاره شد نقش مؤثری
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در فرآیند تدریس-یادگیری و درنتیجه کارآی نیام آموزش از دور دارد .کاربرد وسایل
کمکآموزش از دیرباز و شاید از انجام اوهین آزمایشها در جوام بشری مرسوم و متداول
بوده و کمتر آموزش را م توان تلور کرد که در آن وسی ه یا وسایل تسهیلکننده تدریس–
یادگیری استفاده نشود .هرقدر کاربرد وسایل کمکآموزش غن تر باشد ،امر تدریس با
سهوهت بیشتری انجام م گیرد و عدم استفاده از این وسایل درعینحال که آموزش را متوقف
نم کند ،به طوالن تر شدن زمان آموزش و دشوار شدن تدریس-یادگیری منجر م شود
(فردانش .)2971،این موضوع بهرلوص در نیام آموزش از دور از اهمیت راص برروردار
است .بنابراین استفاده از مناب و وسایل آموزش ضروری به نیر م رسد .عالوه بر این،
ارزشیاب در فرایند تدریس-یادگیری همانند رود آن فرایند یک جریان مداوم و پیوسته
است که همراه با ارائه میتوای آموزش و فعاهیتهای یادگیری انجام م پذیرد .هدف این
ارزیاب این نیست که فقط توانای های یادگیرنده را در پاسخاوی به سؤاالن یاد دهنده
بسنجد .این نوع ارزیاب ناظر بر توانای های مانند تف ر ،استدالل ،حل مسئ ه و بهطورک ،
طیف گستردهای از اهداف و نتایج مورد انتیار است .این ارزشیاب در فرآیند تدریس-
یادگیری درصورت که از اساتید نیز صورن گیرد و بازرورد مناسب به آنها داده شود به
نتایج مثبتتری منجر رواهد شد .همانطور که آهتان و صفراوغ و ( )1669در این راستا اظهار
م کنند که ارذ بازرورد از فراگیران برای آموزش از دور مؤثر بسیار مهم است .کارال
( )1626در مطاهعه رود به این ن ته تأکید دارد که اهمیت بازرورد بسیار مهم است اما به
دهیل وجود فاص ه ،میزان بازرورد کم و بسیار ناکاف بوده است .این وضعیت منف بر
موفقیت فراگیران تأثیر م گذارد .کارال ( )1626استدالل م کند که بهمنیور ارزیاب فرآیند
دهند و همچنین تمام آنها باید در طول این فرآیند ،به کار گرفته شوند .سؤاالن نهتنها باید
سطح دانش فراگیران را اندازهگیری کنند ،ب ه برای ج وگیری از سوءبرداشت ،باید ساده
و قابلفهم نیز باشند .مییطهای آزمون باید با توجه به آزمون آنالین آماده شوند .در آموزش
از دور ،از طریق انتخاب مناسبترین روش ارزیاب  ،این فرآیند را م توان کارآمدتر سارت.
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یافتهها همچنین نشان داد که عامل پژوهش اثر مثبت و معناداری بر کارآی آموزش از
دور دارد که با یافتههای باراب و داف ()1661؛ هاینر ()1661؛ مونرو ( )1661و هورنزو و
مور ( )1661همخوان دارد .بنابراین م توان گفت که فراهم نمودن تسهیالن بهمنیور عقد
قراردادهای پژوهش  ،فراهم کردن فرصتهای مطاهعات و شرایط برای برگزاری سمینارها
و همایشها ازجم ه عوامل مؤثر بر کارآی آموزش از دور است .در تبیین این یافته م توان
به این ن ته اشاره کرد که در تمام دنیا میزان پژوهشهای انجامشده در دانشااهها بهعنوان
معیاری برای ارزیاب دانشااهها و اساتید آنها ب ار برده م شود.
ازجم ه اساس ترین نیازها برای نیل به پیشرفت و توسعه همهجانبه نیام آموزش از دور،
پژوهش است و قدرن و استقالل هر مؤسسه آموزش بر پژوهش و توهید ع م استوار است.
بنابراین نوع و سطح فعاهیتهای پژوهش از شارصهای اوهیه کارآی میسوب م شود.
پژوهش از میورهای مهم است که ضامن بقا و پیشرفت هر نیام آموزش به شمار م آید.
اگر پژوهش صورن نایرد ،دانش بشری افزایش نخواهد یافت و داار س ون و رکود
رواهد شد .بدون انجام پژوهش ،امور آموزش نیز از پویای و نشاط الزم برروردار نخواهد
بود .پیشرفت و توسعه در هر کشور و نیام آموزش با پژوهشهای ع م ارتباط مستقیم دارد
و رشد و توسعه کشورهای پیشرفته درنتیجه سرمایهگذاری در بخش پژوهش است .در حیطه
عقد قراردادهای پژوهش درصورت که نیام آموزش از دور بتواند تسهیالن الزم بهمنیور
عقد قراردادهای پژوهش فراهم نماید و سازوکاری مدون و مستند برای وض و اجرای
قراردادهای پژوهش و برای استفاده از درآمدهای حاصل از قراردادهای پژوهش تدوین
نماید م توان گفت که از عامل پژوهش در جهت بهبود توهید ع م و بهعنوان منب جذب
سال اول ،شماره دو ،بهار 49
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مناب ماه بهرهبرداری کرده و درنتیجه منجر به کارآی آموزش از دور رواهد شد.
ی

دیار از مهمترین نشانههای عامل پژوهش برگزاری همایشها و سمینارها است.

درصورت که نیام آموزش از دور سازوکاری مدون و مستند در رلوص سیاستهای گروه
در تش یل سمینارها داشته باشد ،اعضای هیأن ع م و میققین دانشااه را به مشارکت و
برگزاری همایشها تشویق کرده و از آنها حمایت کند و سع در استفاده و کاربرد نتایج

بررسی تأثیر فرآیند تدریس-یادگیری ،پژوهش...

این همایشها و سمینارها داشته باشد ،م توان به ارتقای کارآی نیام آموزش از دور
روشبینتر بود.
بعد مهم دیار پژوهش که م توان آنها را در کارآی نیام آموزش از دور بسیار اثرگذار
دانست فراهم کردن فرصتهای مطاهعات برای اعضای هیأن ع م و دانشجویان دکتری
است .درصورت که آموزش از دور ام انان الزم برای هیأن ع م و دانشجویان دکتری
جهت استفاده از فرصتهای مطاهعات را فراهم کند و سازوکاری مدون در رلوص استفاده
از نتایج حاصل از فرصتهای مطاهعات را داشته باشد باعث افزایش توان ع م و پژوهش
نیام آموزش از دور و درنتیجه کارآی آن رواهد شد.
بنابراین با توجه به اهمیت عامل پژوهش و نقش آن در کارآی آموزش از دور بهتر است
که دانشااهها در جهت ارائه ام انان الزم برای اعضای هیأن ع م جهت استفاده از
فرصتهای مطاهعات  ،وجود سازوکاری مدون در رلوص استفاده از نتایج حاصل از
فرصتهای مطاهعات  ،گزارشهای مدون و مستند اعضاء از نتایج فرصتهای مطاهعات ،
وجود سازوکاری مدون و مستند در رلوص سیاستهای گروه در تش یل سمینارها،
مشارکت اعضای هیأن ع م و میققین در برپای سمینارها و تعداد سمینارها و همایشهای
برگزارشده توسط گروه گام بردارند .آش ار است که در صورن اجرای انین سیاستهای
به نتایج مثبت در زمینه پژوهش و درنتیجه کارآی نیام آموزش دست رواهند یافت.
یافته دیار پژوهش این است که کیفیت تدریس اثر معنادار و مثبت بر کارآی آموزش
از دور دارد .این یافته با نتایج رواوی ()1669؛ کیاان ()2999؛ مایر ( )1661و تالچ و اسنید
( )1666همخوان دارد .ااپمن و هم اران ( )1662کیفیت آموزش را از مواردی م دانند
به میزان توانای یک نیام آموزش در دستیاب به هدفهای موردپذیرش قرارگرفته برای
یک نیام آموزش با میوریت توسعه دانش و مهارن ،اشاره دارد .پژوهش درباره کیفیت
تدریس در دانشااه ازجم ه مهمترین مسائ

است که از یکسو بازرورد مناسب برای

تجزیهوتی یل مسائل آموزش  ،تلمیمگیریهای اساس و برنامهریزیهای راهبردی در
ارتیار مسئوالن و متلدیان آموزش عاه قرار م دهد و از سوی دیار ،مدرسان با آگاه
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از کیفیت عم رد رود در جریان تدریس قادر رواهند بود به اصالح شیوهها و روشهای
آموزش و درنتیجه ،افزایش کیفیت تدریس رود بپردازند .ارزیاب و بهبود مستمر کیفیت
تدریس و یادگیری در آموزش عاه ط دهههای اریر از سوی دانشااهها در سراسر جهان
موردتوجه ویژهای قرارگرفته است .امروزه ،بسیاری از دانشااهها به ایجاد نیامهای تضمین
کیفیت مبادرن ورزیدهاند؛ بهرغم کوششهای که دانشااهها در جهت استقرار نیامهای
تضمین کیفیت انجام م دهند ،اما این دستااهها ازنیر سارتار بهطور سیستماتیک و
سارتارمند طراح نشدهاند (مارتنز.)2991 ،
مارتینز ( )2991تأکید م کند که توجه به آنچه اساس یادگیری و تدریس مط وب را
تش یل م دهد ،در ایجاد و توسعه نیامهای تضمین کیفیت از اهمیت اساس برروردار است.
تضمین کیفیت بر این فرض اساس استوار است که تدریس باکیفیت عاه به حفظ تمرکز
بر آنچه دانشجو یاد م گیرد و ااونا یادگیری وی و همچنین ،نیوه بهبود بخشیدن به
کیفیت آن وابسته است .بنابراین ،کیفیت مط وب تدریس برآیند کیفیت مط وب یادگیری
ق مداد و در مراکز آموزش عاه اصوالً ارتقای فرصتهای یادگیری مؤثر برای دانشجویان
تعریف م شود.
مسائل اص

کیفیت عمدتاً بر انطباق استانداردها با برر معیارهای م

یا بیناهم

،

بهبود سطوح تدریس و یادگیری و حفظ آن و نیوه تأمین بودجه و سایر مناب بهمنیور تیقق
کیفیت آموزش عاه متمرکز بوده است .باوجوداین ،بسیاری از این مباحث امروزه همچنان
حائز اهمیتاند ،ه ن بیث کیفیت در روی ردهای جدید اصوالً به تیقق کیفیت بروندادها،
ایجاد فرایندهای مط وب مدیریت بهمنیور نیارن بر موفقیت و میزان تیقق اهداف و مقاصد،
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ارزیاب نسبت فارغاهتیلیالن به بازار کار و مشاغل موجود و نیز فراهم کردن اطالعان الزم
برای افراد ذینف بهمنیور اطمینان بخش آنها از کیفیت و اعتبار بروندادها معطوف است.
در عامل کیفیت تدریس سه بعد طرح درس ،اجرای تدریس و ارزشیاب از دانشجویان
را باید مدنیر قرارداد .در بعد طرح درس اساتید قبل از ارائه باید میتوای درس ،هدفهای
درس و سازمانده منیم و منطق میتوای درس را مدنیر قرار دهند ،در غیر این صورن
دستیاب به اهداف درس تقریباً غیرمم ن رواهد بود .بهمنیور افزایش کیفیت تدریس و

بررسی تأثیر فرآیند تدریس-یادگیری ،پژوهش...

درنتیجه کارآی نیام آموزش از دور ،برگزاری کارگاههای آموزش برای اساتید و آشنای
آنها با نیوه آماده کردن طرح درس کمککننده رواهد بود.
بعد مهم دیار عامل کیفیت تدریس اجرای تدریس است ،برای انجام موفقیتآمیز
تدریس الزم است که اساتید به موضوع و میتوای دروس تس ط داشته باشند ،توانای استفاده
از فناوری اطالعان و ارتباطان در فرآیند تدریس را داشته باشند ،در جم بندی و
سازمانده مطاهب ارائهشده توانا باشند و توانای برقراری تعامل با دانشجویان را دارا باشند،
در آن صورن است که م توان ادعا کرد اساتید توانای اجرای تدریس را داشته و در جهت
کارآی آموزش از دور گام برداشتهاند.
بعد دیار عامل کیفیت تدریس ،ارزشیاب از دانشجویان است .مهارن اعضای هیأن
ع م در طراح سؤاالن مناسب ،در تدوین آزمونهای تشخیل و استفاده از نتایج آنها،
در ارائه بازروردهای مناسب به دانشجویان و مهارن اعضای هیأنع م جهت انجام
اقدامان اصالح برای رف مش الن یادگیری دانشجویان از ارکان اص

ارزشیاب از

دانشجویان م باشند و بدون در نیر گرفتن این ابعاد موفقیت در اجرای تدریس با تردید
مواجه است.
کمیته آموزش ایاالن در آمری ا ( ،)2999پنج راهبرد اساس را برای اثربخش کیفیت
تدریس مطرح م کند که عبارناند از  -2آمادهسازی نیروهای جدید و تازهکار  -1استخدام
و ناهداری مدرسان شایسته  -9ارتقای رشد حرفهای در ابعاد دانش میتوای و مهارنهای
تدریس  -4صدور گواهینامه معتبر ،ارزیاب و رویههای مرتبط با استانداردها  -2رهبری در
سطح دانش ده و منطقه با میوریت بهبود یادگیری و تدریس (گرینار.)1669 ،
تدریس-یادگیری از اهم عوامل اثرگذار بر کارآی آموزش از دور است .بنابراین پیشنهاد
م شود ارائه بازروردهای اثربخش هم به دانشجویان و هم به اعضای هیأنع م در زمینه
نقاط ضعف و قون تدریس و یادگیری در دستور کار فرایندهای تدریس-یادگیری در نیام
آموزش از دور قرار گیرد .عالوه بر این اهاوها و روشهای تدریس نیز از مؤهفههای اثرگذار
بر فرایند تدریس-یادگیری در جهت ارتقاء کارآی آموزش از دور است .در این زمینه به
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اساتید و اعضای هیأن ع م پیشنهاد م شود طرح درسهای مدون متناسب با ویژگ های
دروس تهیه و تدوین کرده و بهطور مستمر در اصالح نقاط ضعف آنها تالش نمایند .عالوه
بر این ،با توجه به نقش عامل پژوهش در کارآی نیام آموزش از دور پیشنهاد م شود که
مدیران و مسئوالن نیام آموزش از دور تسهیالن الزم بهمنیور عقد قراردادهای پژوهش و
ام انان الزم برای استفاده اعضای هیأن ع م در فرصتهای مطاهعات را فراهم کنند،
همچنین اعضای هیأن ع م و میققین دانشااه را به مشارکت و برگزاری همایشها تشویق
کرده و حمایتهای الزم را از آنها داشته باشند .یافته دیار پژوهش این بود که کیفیت
تدریس بر کارآی نیام آموزش از دور تأثیر دارد .بنابراین پیشنهاد م شود که مدیران و
مسئوالن جهت آشنای اساتید و اعضای هیأن ع م با طرح درس ،روشهای تدریس و
یادگیری و نیوه ارزشیاب دانشجویان و بازرورد به آنان ،کارگاهها و دورههای آموزش
برگزار کنند تا آنها را بیشتر با روشهای نوین تدریس و استفاده از فناوری اطالعان و
ارتباطان در فرآیند تدریس آشنا کرده و از این طریق کیفیت تدریس و درنتیجه کارآی
آموزش از دور را ارتقا بخشند.
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