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    چکیده 
زیسته استادان و مدرسان از مهمترین  ادراک و تجربه

ایند بر عملکرد آنان در فر یرگذارهاي روانشناختي تاثمولفه
ش رود. این پژوهیاددهي یادگیري در کالس درس به شمار مي
ي دیدگاه شناختبا درک ضرورت شناسایي ابعاد و زوایاي 

ا باستادان و مدرسان دوره آموزش مجازي دانشگاه تهران 
ین اایي زنماستفاده از رویکرد شناختي ـ تفسیري، به تحلیل و با

ادراکات، در خصوص کیفیت آموزش مجازي پرداخته است. 
رفته هاي روایتي برگگردید تا مبتني بر داده منظور تالشبدین
درسان، ضمن مند با استادان و ساختارممصاحبه نیمه 11از 

اي درک پدیده مورد مطالعه از منظر آنان، نتایج پرمایه
و  تواليها، ارتقا یابد. مقایسه متولیدشده و باورپذیري یافته

ها، به استخراج و بازنماي هفت مضمون اصلي مستمر داده
پذیري، دسترس پذیري، محتوا،تعامل، بازخورد، انعطاف»شامل 

فت هاز  منتج گردید. در این مقاله هر یک« خالقیت ارزشیابي،
 کنندگان، موردهاي مشارکتمضمون اصلي، با استفاده از روایت

 واکاوي و بازنمایي قرار گرفته شده است.

گاه هاي آموزش مجازي دانش: کیفیت، دورههای کلیدیواژه

 شناسي، ادراک و تجربه زیسته، پدیدارشناسيتهران، آسیب
 

Abstract 
Nowadays the information and communication 

technologies has caused many transformations in every 

aspects of human life. The outbreak and development 

velocity of this evolution in the education systems has 

been outstanding; therefore the necessity of 

recognizing its shortcomings and improving them has 

risen to a much higher level. For this purpose, using an 

interpretative approach, an analysis and a 

representation of perceptions and lived experience of 

professors and teachers in Virtual education of 

University of Tehran, Efforts have been made to 

reassess the quality of virtual education system. Thus, 

by using a hemi-structured interview technique and the 

acquired narrative data from the interview with 11 

professors and teachers and their analyses, an effort 

was made not only to understand the case study 

phenomenon from their point of views but to produce 

considerable results and increase the reliability of the 

findings. Consecutive and continuous caparison 

derived from the interview with professors and teachers 

resulted in extraction and representation of the seven 

main themes including ((interaction, feedback, 

flexibility, content, accessibility, evaluation, 

creativity)). Using the narratives of the participants, in 

this essay each of these seven main themes is analyzed 

and represented. 

KeyWords: Quality, Virtual education courses of 

University of Tehran, pathology, lived experience, 

phenomenology  
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  مقدمه
هاي آموزشي جهان آوري اطالعات و ارتباطات، تحوالت شگرفي را در نظامهاي فنهاي اخیر پیشرفتدر دهه

هاي جدید یاددهي و یادگیري را فراهم نموده است. ها و نهادهایي با نظاماهظهور دانشگ زمینهاست و ایجاد کرده
 آموزش بهتر، قالب در هابراي ملت را جامعي ثروت تواندمي ارتباطات و اطالعات اوريفن به کمک دانش اشتراک

(. زندگي امروز 2011)پاندیا و گور،  آوردبه همراه  را زندگي کیفیت ارتقاي اجتماعي و احساس سالمت پایدار،
تواند از تحوالت که مي هایيتوان گفت دشوار است. یکي از عرصهبدون دنیاي مجازي اگر نگوئیم غیرممکن، مي

 هايجنبه همه بر هافناوري فزاینده و رشد به رو دنیاي مجازي بهره فراواني ببرد، نظام آموزش است. اثرات

آموزش  حیطه در پیشرفت بر تمرکز کشورها توسعه و رشد براي تا شده باعث آموزش، در سطح جمله از زندگي،
(.  نمونه بارز 2010رحما،  و یابد )میلیزوسکا ضرورت آموزشي جدید هايتکنولوژي و نظام طریق پذیرش از عالي

هاي مجازي است که قدمت آن به اواخر دهه هشتاد و اوایل دهه این نظام جدید، نظام آموزش مجازي و دانشگاه
با توجه به تغییرات سریعي که در محیط پیرامون در حال "(. 13 ص. ،1384)تفاخري،  گرددنود میالدي برمي

هاي جدید در زمینه تدریس و یادگیري هاي مجازي به منظور ارائه خدمات و فناوريگیري است، اجراي نظامکلش
ي التین برگرفته از واژه« مجازي»ي (. واژه8 ص. ،2004)اونگ ، "به صورت یک نیاز اساسي مطرح شده است

عني چیزي که واقعي نیست، ولي امکان به معني ظرفیت )بالقوه( است. ی 2یا کلمه فرانسوي ویرچوئل 1ویرچوال
بار کراس وضع کرد و به بیان ساده عبارت است از استفاده از فنآوري تحقق دارد. اصطالح آموزش مجازي را اولین

هاي آموزشي است که با استفاده آموزش مجازي، مجموعه فعالیت (.2001اطالعات براي یادگیري )الدوسر و هام، 
، 2005؛ کاو، 9، 2004گیرد )کوپر، اي صورت مياي و شبکهي اعم از صوتي، تصویري، رایانهاز ابزارهاي الکترونیک

هاي مجازي و الکترونیکي پرداخته است و آن را یادگیري فعال و مایر به تعریف مفهومي از آموزش (.19ص. 
نآوري اطالعات و داند که ضمن تحول در آموزش در گسترش و تعمیق و پایدار ساختن فرهنگي فهوشمندي مي

(. آموزش مجازي پارادایم جدیدي را 19 ص ،2005، نقل از کاوارتباطات نقش اساسي و محوري خواهد داشت )
 ،2004، )خان "پدید آورده و امکان یادگیري در هر زمینه، براي هر فرد، در هر زمان و هر مکان فراهم نموده است

گسترش آموزش و ایجاد امکان فراگیري براي همه مشتاقان در هاي نوین و کارآمد براي (. یکي از شیوه19 ص.
گیري از امکانات و مزایاي شبکه اینترنت و آموزش الکترونیکي است. به قول گریسون هر زمان و از هر مکان، بهره

مطمئنا تمامي اشکال آموزش و پرورش و یادگیري در قرن بیست و یکم را « یادگیري الکترونیکي»و آندرسون 
است )زارعي ل خواهد نمود و اینترنت محور اصلي تحولي است که یادگیري الکترونیکي را به وجود آوردهمتحو

هائي براي این مزایا و محدودیتمطالعات بسیاري نظیر  ، در این راستا (.15 -14، 1384زوارکي و صفایي موحد، 
اند، عبارتند از: امکان دسترسي جازي برشمردهاز جمله مزایایي که براي آموزش م ند؛اشناسایي و گزارش کرده مدل

ساعت در روز(، کاهش زمان و هزینه رفت و آمد  24روز در هفته و  7) 7/24فراگیر به منابع آموزشي به صورت 
براي دانشجویان، گسترش آموزش براي همه و با هزینه بسیار کمتر، سهولت دسترسي به منابع متعدد و مختلف 

                                                           

1 virtualis 
2 virtuel   
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(، امکان یادگیري در هر زمان و مکان توسط یادگیرنده و امکان انتقال دانش در 24 ، ص. 1383)عبادي، "آموزشي
وجود بازخورد تکویني در مورد پیشرفت دانشجو و  .(5ص.  ،2000)برونت ،  "هر زمان و مکان توسط مدرس

(. همچنین 2001استفاده کارآمد از منابع و جلوگیري از دوباره کاري در تهیه موضوعات )استیو و همکاران، 
 محدودیت باال، ي نسبتا  هاي اولیهها: هزینهاند که از جمله آنمجازي قائل شده براي آموزش نیز هایيمحدودیت

 (. وجود25 ص.  ،1383 آن )عبادي، جانبي خدمات و رایانه به دسترسي و برداريبهره در دانشجویان آشنایي

 ،(19، 2001ها )استیو و همکاران، دوره کردن روزآمد و اصالح آموزشي، مواد تأمین با رابطه در کیفي مشکالت
 به کالسي بازده امکان کاهش ،(7ص.  ،1387جمعي )نصیري،  ارتباطات از دوري و چهره به چهره ارتباط فقدان

 آموزش از استفاده عمده نگراني (. لیکن2003مفید )ونتز،  رغی زماناي در هادوره گونهاین اغلب برگزاري دلیل

است. بدیهي است که پیشرفت در تکنولوژي  مجازي دنیاي سوي به حرکت و انساني از روابط شدن دور مجازي
هاي هایي را براي خلق محیطهاي جدید در علم روانشناسي یادگیري، فرصتاطالعات و ارتباطات و پیشرفت

شده فراهم دار و تسهیلپذیر، معنيفیادگیري با طراحي خوب، یادگیرنده محور، جالب توجه، تعاملي، کارا، انعطا
درصد دارد. این  20( نشان داد که یادگیري برخط، سالیانه رشدي حدود 2004آورده است. کنسرسیوم اسلون )

هاي آموزش عالي، آموزش برخط به خوبي جایگزین دهد که به نظر بسیاري از سازمانچنین نشان ميگزارش هم
لیکن گریسون و اندرسون بر این  (،1388)نقل از زمانپور و میرزابیگي،  تهاي سنتي شده اسآموزش در کالس

آوریم، دهیم و آن چه به دست ميباورند که انتخاب آموزش الکترونیکي، بدون توجه به آن چه که از دست مي
ترونیکي دهد. آموزش الکها و نگاه ما به جهان را شکل مياي متفاوت تجربهآوري به گونهخردمندانه نیست. فن

کردن و نگاه ما به یادگیري را تغییر خواهد داد و بر چگونگي فقط نوعي ابزار جدید نیست، این آموزش شیوه تجربه
-ها در حال تالش براي افزایش اثربخشي فنآوريدانشگاه بیشتر امروزه .گذاردشدن با امر یادگیري تأثیر ميمواجه

(. در چند سال گذشته در ایران هم 2009د )اندون و سیرتیانو، هاي آموزشي خود هستنفعالیت هاي نوظهور در
اند و هاي آموزش مجازي انجام دادههایي جهت برگزاري دورهها فعالیتبعضي از مؤسسات آموزش عالي و دانشگاه

ه اند. یکي از این مؤسسات مهم دانشگاهایي را برگزار کردهنها در طي یکي دو سال گذشته دورهحتي بعضي از آ
شود که برنامه آموزشي این دوره تا چه حد به اهداف و معیارهاي از تهران است. در اینجا  این سؤال مطرح مي

 پیش تعیین شده رسیده است؟ 
نیاز به بررسي دارد. براي  ،شودهر برنامه آموزشي که براي اولین بار و یا حتي به طور مکرر تدوین و اجرا مي      

باید میزان تحقق  ،باشد یا نهشده ميپیش تعیین برنامه متناسب با اهداف و معیارهاي ازشود که  این که مشخص
( با تحلیل نتایج آموزش به دست آورد و تحلیل نتایج مستلزم 2004لیل اجزا و به قول کاواناف )ها را با تحهدف

شود. مطالعات برنامه محسوب مياي عنصر اصلي توسعه آن تحلیل هر برنامه زیرا .باشدبررسي تحلیلي برنامه مي
اند، اند که فرایندهاي ضروري براي موفقیت برنامه که اغلب یا کنار گذاشته و یا به فراموشي سپرده شدهنشان داده

که در صورت موفقیت کامل در نایل شدن به اهداف  (2-3صص.  ،2003، باشد )نیومنبررسي و سنجش برنامه مي
 هاي مختلف جامعه نقش مهمي را ایفا کند.تواند در ارتقاي کیفیت بخشظام مينظام آموزشي بازده کل این ن

یعني باید همچون سایر  ،آموزش مجازي نیز به عنوان یک نوع روش آموزشي از قواعد فوق مستثني نیست
عیین شده هاي آموزشي آن را بررسي و تحلیل کرد تا بتوان میزان مطابقت آن با اهداف و معیارهاي از قبل تبرنامه



 ، سال هفتم1ژوهشي، شماره پ -هاي کاربردي روانشناختي، علمينامه پژوهشفصل

118 

 

اندرکاران نحوه هاي آموزشي و دستکند که در آن نظامرا سنجید. بررسي تحلیلي برنامه شرایطي را فراهم مي
هاي بینند و با استفاده از این اطالعات از نظامهاي خود را ميگیريها و نتایج تصمیم، میزان انجام فعالیتعملکرد

با توجه به آنچه  توانند به نیازهاي خود و جامعه پاسخ بدهند.بهتر مي آورند وآموزشي مراقبت بیشتري به عمل مي
بتوان  ،که از این طریق نیازمند است واکاوي عمیق و جامعيگفته شد، دوره آموزش مجازي دانشگاه تهران نیز به 

ار بر همه آنها روي متولیان و مشتریانش قرار داد تا نتیجه و بازده کپیش مستدلعملکرد آن را به صورت شفاف و 
دلیل ضرورت کسب شناختي عمیق از وضعیت منظور و بهبدین د.هاي تعالي آن فراهم شوده و زمینهآشکار ش

(، بر اساس 1394است. به زعم بازرگان ) انجام شده رویکرد تفسیرگرایي اجتماعيموجود، پژوهش حاضر مبتني بر 
تواند دانش مربوط و تفسیر اوست. انسان از طریق تجربه ميدیدگاه تفسیرگرایي، واقعیت مشروط به تجربه انسان 

شود. به واقعیت را در ذهن خود بسازد. پژوهشگر از طریق تعامل با موضوع مورد پژوهش، به شناخت آن نایل مي
در این دیدگاه، شناخت امري عیني نیست و ابعاد و تفسیرهاي گوناگون دارد. بر اساس دیدگاه تفسیري، واقعیت 

(. در رویکرد 1394یکتا، صالحي، بازرگان، صادقي و شکوهيي انسان و تفسیر اوست )ط به تجربهمشرو
تفسیرگرایي اجتماعي به عنوان رویکرد اصلي در این مطالعه، باور بر این است که با توجه به خالق بودن ماهیت 

توان ها از آن پدیدار، نميتفسیر انسان بودن واقعیت اجتماعي، و ساخته و معنادارشدن در فرایند درک وانسان، سیال
یومن، ؛ ن2011مسیر و روش خاص براي درک واقعیات و یا ایجاد تغییر در آنها پیشنهاد کرد )دنزین و لینکلن، 

گشاي شناخت عمقي عناصر نظام که بتواند راههایي براي انجام پژوهش(. از این رو، 2005؛ گوبا و لینکلن، 2007
 همچوندر آموزش مجازي که جااز آن(. 1394بازرگان، شناسي تفسیري استفاده نمود )د از روشآموزشي باشد، بای

، از عالقهنفوذ و ذيربط، ذي، ذيصالحعنوان افراد ذيها بهاساتید و مدرسان این دوره ،هر نوع آموزش دیگري
توانند مي ،مه آموزشي نقش اساسي دارندهاي برناو در تدوین و تنظیم فعالیت روندشمار ميبهعناصر اصلي آموزش 

در این  دلیل،همین به .قرار دهند مخاطباندر اختیار  ،بخش بودن دورهت مفیدي را در مورد  کیفیت و اثراطالعا
ادراک و تجربه زیسته اساتید و مدرسان دوره آموزش مجازي دانشگاه با تحلیل پدیدارشناسي  تحقیق سعي شد تا

در خصوص کیفیت آموزش مجازي دانشگاه تهران مورد بازنمایي قرار گرفته و زیرمجموعه ، مضامین اصلي تهران
در اصالح  آنهاي موجود و محتمل، با پیشنهاد راهکارهایي، به متولیان ها و آسیبو ضمن شناسایي محدودیت

 اي وضعیت ممکن و مطلوب یاري شود.وضعیت موجود و حرکت در راست
گیري در باب هر عنصر جزئي از تعلیم و تربیت میسر نیست، سخن گفتن از میمچنان که اندیشیدن و تصمه

محور نیز بدون قرار دادن آن در چارچوب بنیادي و نظري تعلیم و تربیت ممکن و مطلوب به  -آوريآموزش فن
وارد ادبیات  1990اصطالح آموزش مجازي، به طور گسترده، از اواسط دهه(. 1389رسد )باقري، نظر نمي
هاي آموزش مجازي، نیاز به یادگیري در جوامع مدرن را برآورده و (. ویژگي2009گردید )لي و همکاران، آموزش

(. تجارب 2008و همکاران،  تقاضاي زیادي براي کسب و کارها و مؤسسات آموزش عالي ایجاد نموده است )سون
گیري از فناوري اطالعات در حوزه ریق بهرهشناختي تدریس از طبرطرف کردن موانع روش اند کهکنوني نشان داده
اي نظام آموزشي الکترونیکي رشتهباشد که خود، نیازمند تدوین استانداردهاي بومي و میانپذیر ميآموزش امکان

هاي مختلف یادگیري، ترکیب شیوه باتوان در آموزش الکترونیکي مي (.1388است )مؤسسه استاندارد و تحقیقات، 
)الیس، گینس و  گیري را فراهم نموددر یاد يبازدهو تصویري، زمینه مناسب براي بیشینه شدن  متن، صوت نظیر
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 متعدد مطالعات طي باشد. وي( مي1999) نظریه راسل مجازي، آموزش در مشهور نظریات از (. یکي2009لیانه، 

 ،بود مجازي آموزش انمخالف از وي یکدیگر مقایسه نمود. گرچه با را مجازي و سنتي آموزش هايکالس خود
 از هاآموزش از نوع این مجازي، آموزش بودن پذیرامکان در صورت که رسید نتیجه این به مطالعات این طي ولي

 .بود خواهد پذیرصرفه بوده و امکانبه اقتصادي و علمي نظر
دي به چهار دسته تقسیم ( معتقدند، نظام آموزش الکترونیکي از دیدگاه کاربر2010آکاسالن، چونگ و ایفي )     
. 4 ،هاي مجازي ناهمزمان.کالس3 ،. سیستم هاي پشتیباني از عملکرد2 ،. آموزش مبتني بر وب1شود: مي

: هاي نظام آموزش مجازي را به این شرح ارائه نموده است( ویژگي2005زمان. اینگلبرچت )هاي مجازي همکالس
گذاري اطالعات مبتني بر شبکه، انجام فرآیند ابي و به اشتراکروزرساني و ذخیره و بازیسهولت و سرعت در به

در یادگیري، ایجاد سیستم  یادگیري و ارتباط مستقیم با فراگیران از طریق رایانه و اینترنت، تمرکز بر دیدگاه جامع
قابلیت هاي نوین و مناسب فراگیري، پذیري در فراگیري، روشمحور، قابلیت انعطاففراگیرمحور به جاي استاد

( در مطالعات خود نشان دادند که رویکرد 2009تکرارپذیري و جبران مشکالت. همچنین جفرسون و آرنولد )
هاي آموزشي، هاي تعامل دو طرفه استاد با دانشجویان و تشکیل کار گروهبایست داراي ویژگيمناسب آموزشي مي

هاي آموزشي محیط محیط وب و فنآوري اطالعات درهاي مناسب آموزشي مانند استفاده از گیري از تکنولوژيبهره
 دیگران، زمینه و استاد از دانشجو الگوگیري و ارتباط فقدان دلیل به مجازي، محیط (2010دریفوس ) نظر از باشد.

میسر  را چندان خالقانه ايایده رشد و نوآوري در نتیجه زمینه .نیست فراهم جانبه شخصیت همه رشد و تربیت
هاي آرژانتین و هاي استادان مجازي دانشگاه(، با مقایسه دغدغه2009همکاران )مچنین مطالعه کلر و سازد. هنمي

سوئد نشان داد، استادان آرژانتیني در مقایسه با استادان سوئدي ارتباط با دانشجویان و مشارکت فعال دانشجو را 
هاي نو، ضعف دانش خالقیت و طرح ایده دانستند. همچنین مشکالتي نظیر نبود زمینهعامل انگیزشي مهمي مي

هاي استادان در دانشگاه درباره فناوري، نبود عوامل انگیزشي و ضعف فرهنگ سازماني از موانع تجربه آموزشي
 درباره مسائل اصلي آموزش مجازي دانشگاهي، پنج حوزه (2006) مجازي بود. از سوي دیگر، مطالعه استودل

هاي ، فقدان بروز ایده1خط گفتگوهاي عمیق بر ها را نشان داد: فقدانموزشاصلي مورد غفلت در این نوع آ
بالبداهه و خالق، فقدان درک دیگران و درک شدن از سوي دیگران، فقدان شناخت دیگران و در نهایت، فقدان 

هاي رهارزیابي کیفیت دو"( در پژوهشي با عنوان2003گري )رفتار و یادگیري. مک آموختن و الگو گرفتن براي
نشان ساخته که در  . وي خاطراست هاي آنالین را شناسایي کرده، عوامل مهم طراحي دوره"آموزشي آن الین

( نشان داد که 2003طراحي برنامه درسي آنالین انعطاف، تعامل و مشارکت، عوامل مهمي هستند. پژوهش نیکولز )
زمان به زمان و غیرهمقرار گیرد و به دو صورت هممختلفي مورد استفاده  هايتتواند به صورآموزش مجازي مي

روز شده و همچنین در مواردي که آنها با مشکلي مواجه فراگیران آموخته شود. با این آموزش اطالعات فراگیران به
ر محور ب -به زعم برخي، رویکرد تقدم آموزش یادگیرنده .توانند با استاد مربوطه ارتباط برقرار نمایند، ميشوندمي

ها تا(، توجه به تفاوتمایرز و هرناندز، بيواره )محور، و اجتناب از آموزشِ به بیان فریر استبدادي و بانک -یاددهنده

                                                           

1Online  
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دامني منابع یادگیري از امتیازهاي برجسته نظام آموزش از دور و استعدادهاي فردي در فرآیند یادگیري و فراخ
خودمختاري و خودراهبري، نظام آموزش از دور را به آموزشي یادگیري به سمت  -است. هدایت فرآیند یاددهي

(. امکانات فنآوري 1387اثربخش و قدرتمند براي انتقال و پشتیباني دانش و یادگیري تبدیل کرده است )ایکاف، 
 فرا« یادگیري مستقل»و « خودآموزي»ها را به سوي فراواني در اختیار جامعة یادگیرندگان قرار دارد که آن

که مطالب مورد نیاز خود را از طریق تدریس معلم در کالس درس یاد واند. به عبارت دیگر، به جاي آنخمي
ها و فنون آموزشي سنتي به خصوص در آموزند. روشبگیرند، خودشان در زمان و مکان دلخواه از منابع متنوع مي

نداردهاي سخت دوام بیاورند. بنابراین، ناچارند توانند در دنیايِ تغییرات متهورانه و استاآموزش عالي به دشواري مي
       (.1382زاده، ریزي درسي مبتني بر حل مسئله روي بیاورند )ابراهیمریزي درسي مبتني بر دانش، به برنامهاز برنامه

ه، ( نیز نشان داد، مواردي همچون: تعامل، طراحي، تسهیالت، بازخورد و قابلیت استفاد2004نتایج پژوهش سانگ )
 گذارند. هاي برخط تأثیر ميدرک یادگیرندگان از کیفیت آموزشي دوره بر

و  خالقیت تربیت، اصلي محور سه در را ایران هايدانشگاه در مجازي آموزش هايچالش (1393کیان )
 و رو در رو ارتباط فقدان دلیل به مجازي، محیط دروي بر این باور است که . کندبندي ميقدرت، تقسیم روابط

تمرکز نماید که بدلیل اظهار مي وي .نیست فراهم چندان تربیت زمینه و دیگران، استاد از دانشجو الگو گرفتن
با موانع جدي مواجه شده  خالقیت پرورش باالتر، یادگیري سطوح به توجه عدم و حفظیات برمجازي  يهاآموزش
میان  روابط شدن تردموکراتیک زمینهاي مجازي هگیرد که آموزششده است. در انتها نتیجه مي تضعیفو عمال  
در  را استادان میان روابط و دانشگاه با روابط همچنان اما ،را فراهم نموده است دانشجوـ دانشجو و دانشجو -استاد

 اطالعات ي فناوريرشتهارزیابي کیفیت ( در 1391آبادي )علي و رادمومني .است داشته نگاه سطحي حداقل

را در وضعیت  بین استاد و دانشجو تعامل، طوسي نصیرالدین خواجه صنعتي الکترونیکي دانشگاه ي آموزشدوره
. نتایج کردنددر حد نسبتا مطلوب ارزیابي را محتوا  و پذیريهاي بازخورد؛ دسترسمؤلفهي گزارش نموده و مطلوب

 مجازي آموزش دوره درسي هبرنام کیفیت که داد ( نشان1389لو )خواجهحاجي و امین پژوهش ربیعي، محبي

 سطح در ارزشیابي و آموزشي مواد طراحي صفحات، محتوا، هدف، عناصر لحاظ مشهد از فردوسي دانشگاه

آموزش  هايدوره اثربخشي ارزشیابيدر ( 1390ربیعي ) واجارگاه، پرداختچي و دارد. فتحي کیفیت قرار از مطلوبي
و از نظر  مطلوب، استادان نظر ازها یدند که اثربخشي این دورهمشهد، به این نتیجه رس فردوسي دانشگاه مجازي

 دانشجویان که ( نشان داد1391هاي تحقیق جهانیان و اعتبار )یافته .قرار دارد متوسط حد در دانشجویان

 مراکز امکانات دسترسي به از هادانشگاه آموزش الکترونیکي مراکز مجازي آموزش هايدوره در کنندهشرکت

 رضوي رضایت داشتند. پاسبان مجازي آموزش کاربرد روش و روش این طریق از یادگیري مجازي، هايآموزش

 رضایت شده در آموزش مجازي هئارا از بازخوردهاي دانشجویان رسیدکه این نتیجه تحقیق خود به ( در1383)

شته مهندسي کامپیوتر دانشگاه داد که برنامه درسي یادگیري الکترونیکي ر ( نشان1387ندارند. تحقیق بدریان )
باشد. نتایج پژوهش خواجه نصیرالدین طوسي از دیدگاه استادان و دانشجویان از مطلوبیت الزم برخوردار مي

دوره آموزش الکترونیکي رشته فناوري اطالعات این دانشگاه از کیفیت مطلوبي  نشان داد( 1388راد )مؤمني
از  ارزشیابي شیوه ،دو گروه هر نظر از که دبه این نتیجه رسی خود قیقتح ( در1385) قائدي .استبرخوردار 
کنکاش  براي و ژرفانگر جامع ايمطالعه است. بررسي پیشینه پژوهش، فقدان ضعیف مجازي محیط در دانشجویان
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راین در بناب ،رساندي آموزش مجازي را به تایید ميهادر ادراک و تجربه زیسته استادان و دانشجویان دوره عمیق
هاي مجازي در دانشگاه تهران، زمینه الزم براي بهبود آموزش بازنمایي کیفیتضمن شود این مطالعه تالش مي

گردید تا با استفاده از رویکرد تفسیرگرایانه، ادراکات و تجربه زیسته اساتید و سعيبدین منظور فراهم شود.  آن
 واکاويمورد  ،هاي دورهها و محدودیتکمبودها، کاستيمدرسان دوره آموزش مجازي دانشگاه تهران در خصوص 

کنندگان چه درکي از این پدیده دارند و آنها را چگونه درک و ارزیابي قرار گرفته و نشان داده شود که این مشارکت
ابي طراحي، اجرا و ارزشینظري این دیدگاه و نقش آن در سطوح  ، پایه(1392)شالباف،  2و  1در نمودار  کنند.مي
 .ش مجازي به تصویر کشیده شده استهاي آموزنظام
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های سیال واقعیت

 و متغیر

ساز و انسان معنی

 گرتاویل

گیری مبتنی اندازه

 های کیفیبر روش

های بروز گزینه

 رفتاری گوناگون

در نظر گرفتن ابعاد ذهنی 

انسان عالوه بر حواس در 

 فرآیند فهم و تفسیر

مداخله احساسات، ارزش 

 تأکید بر ذهن شناسنده گرانهای کنشها و دیدگاه

و فهمی از راه همدلی با 

 موضوع شناسایی

توان بالقوة 

-خالقیت در کنش

 گران

فهم معنای رفتار آدمی در 

جتماعی های ا-مضمون

 خاص

 

تفاسیر متفاوت و 

 چندگانه از واقعیت

واقعیت مشروط به 

تجربه و تفسیر 

 انسان

ساخت واقعیت اجتماعی 

 کنندهتوسط افراد شرکت

عدم تقابل ذهنیت 

 و عینیت

شناسی تفسیری، روش

تفریدی، تاویلی و  

 کیفی

های نظری پایه

 رویکرد تفسیری
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 ی در پژوهش حاضربه عنوان چارچوب مفهومهای نظری رویکرد تفسیری . پایه1نمودار
 های کاربردی رویکرد شناختیهای نظری رویکرد تفسیری و دیدگاهتطبیق دیدگاه 
    

 مبنای عملیاتی  مبنای نظری 

  

 شناسی کیفیروش
 جنبه تأویلي یا هرمنوتیکي  -
 راحي براي فهم و درک دانش فراتر از دریافت و انباشت اطالعاتط -
 هاي آموزشي اي از شیوهطراحي گستره -
 هاي فردي در طراحي آموزشيتوجه به تفاوت -
 وجه به فراگراهاي ذهني و تفسیرهاي چندگانه از واقعیت در طراحيت -
 رفتاري گوناگون هايطراحي براي بروز گزینه -

  

 

   

ساخت واقعیت اجتماعی توسط 

 کنندهافراد شرکت

 عنوان فراگردي متحول و پویا طراحي آموزشي به - 
 هایدگاهدها و ها، ارزشطراحي فرصت تحلیل ایده -
 حي امکان و فرصت گفتمان و مذاکره بین مدرس و یادگیرندهطرا -
 ادگیرنده و دیگر سطوح آموزشيیددهنده و طراحي امکان تعامل بین یا -

 

 

    

 واقعیت مشروط به

 تجربه و تفسیر انسان 

  هاي فرديآموزشي متاثر از خصوصیات فراگیر با توجه به تفاوت طراحي - 
  وجه به فراگراهاي ذهني و تفسیرهاي چندگانه از واقعیت در طراحيت -

     

دمی در فهم معنای رفتار آ

 های اجتماعی خاصمضمون
 تاثر از شرایط و موقعیت یادگیريمطراحي آموزشي  -
 هایدگاهدها و ها، ارزشطراحي فرصت تحلیل ایده -

 

     

عدم تفکیک شناسنده از 

 موضوع شناسایی

 فهم همدالنه با موضوع شناسایي -
 جتماعيافهم معناي رفتار در مضمون  -
 هاخلق معني از سوي انساندرک شهودي و  -
   کنند.شدن در دنیاي اجتماعي افراد و آنچه حس و تجربه ميسهیم -

 

 
 های کاربردی رویکرد شناختیکرد تفسیری و دیدگاههای نظری رویتطبیق دیدگاه - 2نمودار 

 

 روش 
 ،کنندا نگاه کساني که آن را تجربه ميها در بستر وقوع، بفرض زیربنایي که اگر پدیدهپژوهش حاضر با این پیش

گردد و در نتیجه منجر به شناخت عمقي گردیده و مورد تفحص قرار گیرد، بسیاري از زوایاي پنهان آنها آشکار مي
کند، به روش تر مياز طرفي شرایط را براي مطالعات بعدي و عملیاتي کردن مفاهیم انتزاع شده، آسان

هایي میدان تحقیق مورد مطالعه در این پژوهش، دانشگاه تهران بود. سعي شده با سوژهپدیدارشناسي انجام گردید. 
هاي موضوع ها و چالشمصاحبه گردد که تجربه الزم و درک مفهوم پدیده مورد پژوهش را داشته و از کاستي
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 استادان دگان شاملکننشده و  مشارکتبه صورت هدفمند انجام گیريالزم را داشته باشند. نمونهپژوهش، آگاهي 

مسائل اخالقي گردید. به منظور رعایت  حاصل هانظري داده یازدهم، اشباع مصاحبه از پس که بودند مدرسانو 
داده شد و با رضایت کامل در  کنندگانمشارکت، در مورد اهداف پژوهش آگاهي الزم به قبل از شروع مصاحبه

تا  30عات، اطمینان الزم داده شد. مدت زمان مصاحبه از کردند. در خصوص محرمانه بودن اطالپژوهش شرکت
 تدریس برخورداري از سابقه الف( :در پژوهش مبتني بر چهار مالک کنندگانشرکت انتخاب دقیقه متغیر بود. 60

 از اساتید مصاحبه، ج( انتخاب فرایند در شرکت به منديترم تحصیلي در آموزش مجازي، ب( عالقه 2حداقل 

ها با هماهنگي قبلي در مردان بود. مصاحبه و زنان گروه دو مجازي، و د( انتخاب از هر ختلف آموزشم هايرشته
 از پس پژوهشگر و کردند معرفي را دیگر افرادي کننده،شرکت افراد سپس گرفت.اتاق اساتید مربوطه صورت

فراواني و درصدي استادان مورد ، 1موارد بعدي را انتخاب نمود. در جدول  ،هاي انتخاببررسي شرایط و مالک
 مطالعه به تفکیک رتبه علمي، سنوات تدریس و جنسیت مشخص شده است. 

 
 وزیع فراوانی استادان مورد مطالعه به تفکیکت -1جدول

 رتبه علمی، سنوات تدریس و جنسیت 
 

 درصد فراوانی درجه علمی استادان

 رتبه علمي

 2/18 2 مربي

 5/54 6 استادیار

 3/27 3 دانشیار

در  تدریسسنوات 
 آموزش مجازي

 3/27 3 سال 1

 5/45 5 سال 2

 3/27 3 سال و بیشتر 3

 جنسیت
 5/54 6 مرد

 5/45 5 زن
 

 

 باز مرحله دو در کُدگذاري روش از هاداده تحلیل شد. در آوريجمع ساختاریافته نیمه مصاحبه فن طریق از هاداده

 فرآیند در و شودمي تقسیم تريکوچک اجزاي به هامصاحبه مکتوب باز، متن ذاريکُدگ شد. در استفاده محوري و

 شناسایي پیشین مرحله در که مفاهیمي محوري، کُدگذاري شوند. درمي پردازيمفهوم ها،مقایسه دائمي و متوالي

شد تمام  ابتدا سعي .(1393)به نقل از کیان،  شوندمي مرتبط یکدیگر به تربزرگ هايمقوله شکل به اند،شده
خوانده شود. سپس با دقت و کلمه به کلمه  ،هابه منظور مأنوس شدن با توصیف ،شده در مطالعهمطالب ارائه

بررسي چند باره، جمالت مهم که مستقیما  به پدیده مورد نظر مربوط بودند، استخراج، سپس معني هر عبارت 
تر هاي کليتهبندي شده و کدهاي مختلف براي تشکیل دس، دستهدهآمدستههاي بداده ،توضیح داده شد. در ادامه

شده و براي دستیابي به مفاهیم واضح بازنگري شدند دست آمده با هم ترکیبهدر پایان نتایج ب در هم ادغام گردید.
دست آمده از هایتي بهاي روها، سعي شد تا با استفاده از دادهطور کامل گویا باشند. به منظور اعتباربخشي یافتههتا ب

اي تولید شده و تر پدیده مورد مطالعه از منظر آنان، نتایج پرمایهکنندگان، ضمن درک عمیقمصاحبه با مشارکت
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 2تأییدپذیري ،1بودنقبول قابلالک م سه از هاي کیفي پژوهشباورپذیري نتایج ارتقا یابد. به منظور رعایت ویژگي

 و مصاحبه هايرونوشت ها،یافته درستي تأیید و بودن قبول قابل الکم مورد در .شد استفاده 3اطمینان و قابلیت
 هايیافته و شده ذکر مطالب با آنها مخالفت یا موافقت تا شد کنندگان ارسالشرکت براي پژوهش گزارش

 به مربوط يهاتصمیم و فرایندها تا شدتالش ها،یافته اطمینان قابلیت تضمین منظور گردد. به مشخص پژوهش

 هایافته نتایج، تأییدپذیري الکم مورد در نهایت، شود. در تشریح پژوهش در متن واضح و مستند طوربه پژوهش

 .شد اقدام آنها تبیین در نظري هايبحث به استناد با و شد مقایسه پژوهش پیشینه با
 

 هایافته
مل؛ ران را در هفت مضمون اصلي )تعانشگاه تههاي آموزش مجازي در داورههاي پژوهش حاضر، کیفیت دیافته

یک از ر مه هپذیري؛ ارزشیابي؛ خالقیت( مورد بازنمایي قرار داد. در اداپذیري؛ محتوا؛ دسترسبازخورد؛ انعطاف
 کنندگان، مورد واکاوي قرار گرفته شده است.هاي مشارکتهاي اصلي بازنمایي شده با استفاده از روایتحوزه

 

 عاملمضمون اول: ت
ویژه در حوزه هاي تعامل )بهوانسته است زمینهفضاي مجازي موجود نت ،داد هاي اساتید نشانتاملي عمیق در روایت

 هم و انساني عوامل با ازندهتعامل س ،کهکند. از آنجاخوبي فراهمدانشجو( را به -، و دانشجودانشجو روابط استادـ

هاي مناسب در این بخش، باعث ینهاست، نبود زم کیفیت با آموزشي تجربه ناپذیرياجزاء جدائ از محیط، غیرانساني
اد ددي نشان رسي بعافت نماید. بر اي محسوسگردیده بود تا کیفیت آموزش مجازي در محیط پژوهش، به شیوه

دانشگاه رصه راد در عایر افشده بود تا دانشجویان نتوانند از استادان و س که فقدان ارتباط چهره به چهره موجب
 تأمل است: اره قابلبر این دباشند. اظهارات برخي از استادان  استفاده بهینه، یا حتي تأثیرپذیري اخالقي داشته

نشگاه دا هشت سال توي -در سیستم حضوري در کارشناسي و تحصیالت تکمیلي دانشجوها چیزي حدود هفت" 
یدا ستادان پاقي با حتي ارتباط عاطفي و اخال .دگیرنهستند که از این فرصت براي پیشرفت تحصیلي بهره مي

ته و جود نداشعامل وتگیرند، در حالي که در آموزش مجازي این کنند و از استادان خوب، الگوي اخالقي ميمي
 از استفاده عمده نگراني به نظر من". {7و  5و 2کننده}مشارکت "ها محرومنددانشجویان از این گونه فرصت

وري، یادگیري است. در کالس حض مجازي دنیاي سوي به حرکت و انساني از روابط شدن ردو مجازي، آموزش
تر عالفادگیري، یمعروف  کنند و به قولها یکدیگرو حمایت ميدانشجوها از یکدیگر و از استاد بیشتر است. اون

  . {4کننده }مشارکت "است

 رویکردهاي یادگیري به زیادي تاکید نیز کترونیکيال یادگیري زمینه در طراحي شده هايمدل و هاپژوهش غالب

ي خود کیفیت تعامل را نسبتا  ( در مطالعه1391) آبادي راد، عليمومني .(2006دارند )اندرسون و االمي،  فعال
(، نیز ارتباط با دانشجویان و مشارکت فعال 2006) ( و استودل2009مطلوب ارزیابي کردند. کلر و همکاران )

                                                           

1 Acceptability 
2 confirnability 
3 dependability 



 ، سال هفتم1ژوهشي، شماره پ -هاي کاربردي روانشناختي، علمينامه پژوهشفصل

126 

 

 دلیل به هاي آموزش مجازي رایکي از چالش (1393دانستند. تحقیق کیان )امل انگیزشي مهمي دانشجو را ع

 دیگران با دانست. تعامل تربیت زمینه فراهم نبودن دیگران، و استاد از دانشجو الگوگیري و رو در رو ارتباط فقدان

 فضاي در که کردنشان خاطر باید اطارتب این دارد. در اهمیت بسزایي یادگیرنده شخصي درک تدریجي توسعه در

  مجازي، آموزش گردد. درمي ظاهر صفحه نمایش بر کلمات طریق از تنها استاد شخصیت مجازي، آموزش
دارد )اندرسون و االمي،  نیاز خاص و خدمات مشاوره گوناگون انواع جمله از مختلفي هايپشتیباني به دانشجو
تعامل رودررو و  ضعف باشد. توجه مورد باید و برخوردارند یکساني رزشا از همگي پشتیباني انواع (. این2006

(. 1393ل از کیان، )به نق است مجازي آموزش معایب از دانشجو شخصیت همه جانبه حضوري و همچنین پرورش
بر این باور است که در آموزش مجازي، امکان الگوگیري، پرورش شخصیت و تربیت دانشجو  (2010دریفوس )
لت واقع شده است. از آن جهت که تعامل، نوع اصلي فعالیت در فرایند یاددهي ـ یادگیري است و مورد غف

هاي آموزشي الکترونیکي نیز اگر انتظار این باشد که یادگیري، حاصل تعامل عناصر آموزش است، در محیط
ها ا درگیر نموده و براي آندست یابند، باید تجربیات یادگیرندگان ر فراگیران به سطحي فراتر از دریافت دانش

بنابراین،  هاي تعامل با اطالعات و دیگر عناصر یادگیري همچون یادگیرندگان دیگر و معلم فراهم گردد.فرصت
هاي الکترونیکي براي دستیابي به آموزش و یادگیري مؤثر باید اندرکاران آموزش در محیطاساتید، معلمان و دست

تنوع برقراري ارتباط و تعامل دوسویه عناصر آموزش با همدیگر آشنایي داشته باشند و به انواع، اشکال و ابزارهاي م
هاي مختلف آموزشي به هدف غایي آموزش که با انتخاب و کاربست انواع ابزار مناسب برقراري تعامل در موقعیت

 همانا یادگیري مؤثر است، دست یابند. 
 

 مضمون دوم: بازخورد

 ارزیابي آنها را و برند ه کارب را درسي مطالب و بگیرند یاد خود، از تجربیات هاادگیرندهی تا کندمي کمک بازخورد

رکت در شیشنهاد، پ، ارائه هاي دانشجو را درک و به او بازخورد دهد. پرسش از دانشجواستاد باید قابلیت .کنند
 (.2006، استودل) موثر استهاي کالسي،  نشان دادن بازخورد در پیشرفت دانشجو و ایجاد مفاهیم فعالیت
ابي لوب ارزیسبتا مطي بازخورد درحد نآموزش مجازي را در زمینه مؤلفه هاي پژوهش نشان داد اساتید،داده

  اند. نظر چند تن از اساتید درباره بازخورد این گونه بود:نموده
 "ستشیوه ترینرایج نوشتاري داما بازخور متفاوته، سنتي همانند آموزش نیز اینجا تو بازخورد ارائه متد" 

-تسهیل نقش استادا بیشتر بنابراین ه،یشم ارائه یادگیري مواد طریق از اغلب چون اطالعات".{10کننده}مشارکت

دریس اثربخش، بازخورد یکي از عوامل ت". {9و8و3و1کننده}مشارکت"دارنیادگیرنده براي رو دستیار و کننده
نشجو ، و در دالب و رفع سوء برداشت میشهبنظر من بازخورد خوب، باعث تفهیم مطموقع و سریع هستش. مناسب، به

 .{6و4کننده ارکت}مش"تونه در پیشرفت تحصیلي دانشجوها تاثیر بذارهایجاد انگیزه میکنه، که در نهایت مي

 و محتوا با هاي متناسبپرسش و هاآزمون وجود ،الکترونیک یادگیري در موفقیت به رسیدن ملزومات از یکي
 مناسب بازخورد وي مورد بحث را به موضوع در دانشجو توانایي باشد. در بازخورد، استادمي بازخورد هارائ چنینهم

دهد. مي ارائه آنها به فراگیران تجربه اساس بر همچنین پیشنهادهایي و داده پاسخ فراگیران درخواست به دهد،مي
 کیفیت از یادگیرندگان درک بر شده، هارائ بازخوردهاي داده، نشان نیز( 2004سانگ ) پژوهش نتایج که طورهمان

( در تحقیق خود به این نتیجه رسیده است که بازخورد باعث 2001کوچ ) .گذارندمي تأثیر برخط هايدوره آموزشي
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با موفقیت  شود و به آنها براي تمایز عناویني کهبراي درک انواع خاص اشتباهات مي تر شدن یادگیرندگانحساس
عملکرد کند. همچنین نتایج تحقیق وي نشان داد آنهایي که قادر به درکش نیستند، کمک مي اند ویاد گرفته
 اند، افزایش یافته است.یادگیرندگاني که بازخورد بیشتري دریافت کردهتحصیلي 

 پیشرفت گیرد و پایش رقرا ايویژه توجه مورد بازخورد باید يمؤلفه آمده، بدست نتایج گرفتن نظر در با

 باید براي ردهاي یادگیرندگانبازخو به آنها بیشتر مدنظر باشد. لذا از منظم و مثبت بازخورد دادن و هایادگیرنده

 مطالعه مشاهده و با اربرک که طوري ها بهآزمون براي مناسب شود. بازخوردهاي مداوم استفاده بهبود یا پیشرفت

 کجاي در که وع آزمونن هر با بازخوردهاي متناسب بشناسد، طراحي شود. همچنین را خود ضعف نقاط بازخوردها،

 .شود تألیف و طراحي باید دارد قرار درس
 

 پذیریمضمون سوم: انعطاف
کمک  با دارد. را یادگیري سرعت و مکان زمان، انتخاب حق است که یادگیرنده معني این به پذیري،انعطاف
 خود سرعت با و مکان ان،زم در به یادگیري قادر دانشجویان ارتباطات، و اطالعات فنآوري هايقابلیت از گرفتن

 را خود رافیایي مطالعاتجغ فاصله و معلولیت خانوادگي، کاري، هايمشغله رغمتواند عليمي هستند. یادگیرنده

شود. مي او انگیزشو  تشویق باعث که باشد داشته دادن و پاسخ فهمیدن خواندن، براي کافي زمان و کند دنبال
در  .گذاردمي ویاناختیار دانشج در مستقلي را منابع و شودمي یاددهنده مرکزي نقش کاهش موجب این کار

 اشتند:دبیان  اساتید باشد. مي مطلوب سطح مجازي در آموزش پذیريانعطاف میزان استادان نظر پژوهش حاضر از
ودش خبرنامه  اسب باهاي متنها و مکاني آزاده که تو زمانپذیره طوري که هر دانشجویآموزش مجازي انعطاف"

 شرایط خودشون به وجهت با یادگیري آهنگ تنظیم به قادر پیش بره، در واقع برنامه، دانشجو محوره. فراگیرها

و 2 کننده. }مشارکت"کنیم دهاستفا هااون به نیاز در زمان تونیممي رو الکترونیکي آموزش هايبرنامه هستن. اکثر
 .{10و 9و 7و6

 و به یادگیرنده کرد حيطرا مکان و زمان از مستقل را یادگیري باید محیط مطلوب یادگیري محیط طراحي در     

( عنصر 1390مکاران )واجارگاه و ه در پژوهش فتحي .یابد یادگیري دست منابع به خود سرعت با تا نمود کمک
 دارندکه درن ميبیا (2004) سانگ همچنین و (2003) گري پذیري در سطح مطلوب ارزیابي گردید. مکانعطاف

 رود.مي شمار به مهم عوامل جزء پذیريانعطاف برنامه درسي آنالین، طراحي
 

 مضمون چهارم: محتوا
 آغازین ان لحظاتهم دهد. ازمي تشکیل را الکترونیکي یادگیري دوره یک اصلي بدنه الکترونیکي، محتواي

 نماید. درمي اقدام محتواي الکترونیکي تولید به نسبت آموزشي طراح الکترونیکي يیادگیر هايدوره تشکیل

 پویا ايچندرسانه یک هب را الکترونیکي سامانه یادگیري توان، مي الکترونیکي محتواي صحیح انتخاب با حقیقت

 میزان توانمي فیلم و یيپویانما تصویر، صدا، نظیر محتواي الکترونیکي از بجا و درست استفاده کرد. با تبدیل

وهش نشان داد فضاي مجازي هاي پژداده .داد افزایش ايمالحظه قابل مقدار را تا فراگیران یادسپاري و یادگیري
 د:ین باورنبر ا توانسته است محتواي الکترونیکي خوبي را فراهم کند. در این زمینه برخي از استادان
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 شه.مي انجام ادگيس به و سرعت به آموزش الکترونیکي بر مبتني هايدوره روزرسانيبه یا سازيهنگام به"

 از بالفاصله اگیرانفر و گیرهمي مربوطه قرار هايسرویس روي بر سرعت به یافته تغییر و محتویات موضوعات

 .{11و9و5کننده }مشارکت"شنمند ميبهره آن نتایج

( 1390ه و همکاران )مطلوب و فتحي واجارگا سطح در ( محتوا،1389بر اساس نتایج پژوهش ربیعي و همکاران )
هاي مجازي آموزش لکترونیکياتواند محتواي هایي که ميکیفیت قرار دارد. برنامه باالتر از حد متوسط از در سطح
 جاي به درس هبراي ارائ مسئله و حل يمورد مطالعه پروژه؛ تعریف از مناسب عبارتند از: استفادهتر سازد، را غني

 هر انتهاي رد درس خالصه بخش؛ ابتداي هر در آن ارائه و بخش درس هر هدف بودن مستقیم؛ مشخص هارائ

 مطلب؛ وجود الانتق سازيبراي بهینه ايچندرسانه امکانات و پویانمایي از استفاده مناسب درس؛ بخش

 ؛درس از مهم ر بخشیا ه و کل ازاي به مجزا صورتبه مهم تعاریف و شناسياصطالح شناسي،کتاب
 

 پذیری مضمون پنجم: دسترس
 یادگیري رشد ،نابراینب است. آموزش فرآیند در ارتباطات و اطالعات فنآوري از استفاده الکترونیکي یادگیري

 توانمي ارد. بنابراین،د ارتباطات بستگي و اطالعات فنآوري به دسترسي میزان به مستقیم، طور به الکترونیکي

 یادگیري هايدوره مديبر کارآ الکترونیکي سامانه یادگیري به دسترسي نحوه چگونگي که گرفت نتیجه گونه این

ست. اموزش مطلوب بوده آپذیري در هاي پژوهش نشان داد میزان دسترسدارد. یافته سزایي به تأثیر الکترونیکي
 برخي از اساتید بر این باورند:

زي موزش مجاآیازات ونیکي شاهدیم و این یکي از امتپذیري مطلوبي رو در یادگیري الکتربه نظر من دسترس"
سترسي به ي و یا دهاي آموزشنسبت به آموزش سنتیه. مثالَ دسترسي تعداد بیشتري از افراد به کالس درس و دوره

موزش مجازي آ". {11و  2}مشارکت کننده "هاشه متون جلسات درسي هر کالس به صورت آنالین از ویژگي
مچنین هیستم، هاي تعریف شده توسط مدیر سته رو تو متون درسي، دسترسي به کالسامکان جستجوي پیشرف

 . {1}مشارکت کننده "کنهامکان دریافت فایل متني هر جلسه رو فراهم مي

 ساعته، میزان 24 طور به آموزش الکترونیکي بودن دسترس در دسترس پذیري در آموزش مجازي شامل:     

 جهت اینترنت سرعت وبگاه؛ به هرمکان - زمان هر دسترسي امکان شخصي؛ هصفح به کاربر دسترسي امنیت

 کاربران؛ توسط خاص یماتبه تنظ نیاز عدم معمول؛ هاياز رایانه استفاده قابلیت تکالیف؛ آپلود و درس دانلود

 و نیاناي تحقیق جهاهشود. یافتهاي ميرسانه خاص کاربردهاي با و رسانه عنوان مناسب به وبگاه یک وجود
 موزش الکترونیکيآ مراکز مجازي آموزش هايدوره در کننده که دانشجویان شرکت داد ( نشان1391) اعتبار

 داشتند. رضایت مجازي، هايمراکز آموزش امکانات به دسترسي از هادانشگاه
 

 مضمون ششم: ارزشیابی 

 آنها از بازخورد حاصل و تلقي یادگیري فرآیند از بخشي باید ارزشیابي الکترونیکي اثربخش، یادگیري محیط در

ر آموزش مجازي، هاي مهم دهاي پژوهش نشان داد که یکي مؤلفهرود. یافته کار به یادگیري بهبود براي
اساتید در حد متوسط  نظر زا مجازي در دانشگاه تهران، آموزش دوره ارزشیابي اثربخشي باشد و میزانارزشیابي مي

 از استادان این چنین بود:گزارش شده است. نظر برخي 
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ه در فضاي مجازي است و شکل آن متفاوت بوده ک سنتي آموزش مشابه به نظر من ارزشیابي در آموزش مجازي"
مامي دهم و در تها و اشکاالت دانشجویان پاسخ ميمن در کالسم بیشتر به پرسش". {4کننده . }مشارکت"است

ه هتر باشه کببخش نیست. شاید ندان رضایتچآزمون میان ترم هم کنم. در آموزش مجازي جلسات، ارزشیابي نمي
                   .{11و  3کننده. }مشارکت"ها استفاده شوداز خودآزمون

 به وسیله که را زيمجا و حضوري کالس دو (1390؛ به نقل از فتحي واجارگاه و همکاران، 2003) نیوزر

 پیشرفت که دهنشان دا او مطالعه است. کرده مقایسه یکدیگر با را شدهمي یکسان تدریس مربیان

 را آزمون زیادي ادتعد الکترونیکي بوده است. یادگیري مشابه زیادي حد تا کالس دو در آموزاندانش

 کمک نیز آنها اصلي دفه و شودمي ارزشیابي و ارائه افزارنرم به وسیله هاآزمون که این شودمي شامل

شود. در  استفاده جویانارزیابي دانش متنوع هايشیوه از باید موسسه در ست.فراگیر ا به خودارزیابي
 ،هاونخودآزم تکیفی بوددر دستور کار قرار گیرند: به زیرشود که موارد هاي آموزشي پیشنهاد ميطراحي

 درس بین در مختلف هايخودآزمون وجود اهداف درس(؛ با درس )منطبق از اصلي بخش هر انتهاي در

 متناسب ویاندانشج باشد؛ ارزیابي همراه پرسش یک از بیش از درس با کوچک بخش هر که ريطو به

 مشاهده با کاربر هک طوري ها بهآزمون براي مناسب طراحي بازخوردهاي یادگیري؛ مختلف هايشیوه با

 ايکج در که مونآز نوع هر با را بشناسد. بازخوردهاي متناسب خود ضعف نقاط بازخوردها مطالعه و

 فتحيو (؛ 1389) شود.. در نتایج پژوهش ربیعي و همکاران تألیف و طراحي بایستي ،دارد قرار درس

کیفیت قرار دارد.  زا مطلوبي سطح در مجازيي ارزشیابي در آموزش( مؤلفه1390واجارگاه و همکاران )
 نظر از و لوبمط، استادان نظر از مجازي آموزش دوره ارزشیابي اثربخشي میزان در این مطالعه،

 این بر و ندانسته بمطلو را استادان ارزشیابي چگونگي دانشجویان واقع است. در نامطلوب ،دانشجویان

و  ارزشیابي هايشرو همچنین و ندارد وجود دانشجویان خود توسط پیشرفت امکان ارزشیابي باورند که
دو  هر نظر از که داد اننش خود تحقیق ( در1385) قائدي نیست. مشخص ها چنداندرس دهينمره
تحقیق  تیجهن، وجود این با .باشدمي ضعیف مجازي محیط در از دانشجویان ارزشیابي شیوه گروه

 هاي آموزشيبرنامه ارزشیابي هايروش آموزشیاران و محقق نظر که از دهدمي ( نشان1384) رحماني

 ارزشیابي هايشیوه از شجویاندان نارضایتي دالیل از یکي .باشدمي مطلوب مجازي آزمایشي دوره

 هايدوره در حتي انشجویاند از ارزشیابي امکانات موجود، با و فعلي در شرایط که باشد این تواندمي

 و گرفته قرار غفلت ردمو ترم میان در امتحانات امر گیرد. این انجام حضوري صورت باید به نیز مجازي
فراهم  مناسب بستر هک زماني تا، بود. بنابراین نموده مفراه را دانشجویان از بسیاري باعث نارضایتي

 .حضوري برگزارگردد صورت به دانشجویان امتحانات است بهتر است، نگردیده
 

 مضمون هفتم: خالقیت

-یاددهي فرایند طي در را استاد و دانشجو در خالقیت بروز زمینه مجازي، آموزش داد نشان پژوهش هايیافته

 از آن در که کندمي فراهم یادگیري در را محتاطانه گرایيتجربه مجازي، ت. فضاياس داده یادگیري کاهش

 است، ممکن خطرپذیر و واقعي دنیاي در فقط که خالقانه و جسورانه گرایينوع تجربه آن عواقب و هاپاداش

 احساس اما گیرد،مي صورت محتوا و دانشجو میان درگیري بیشتري برخط، هايدرس در نیست. خبري
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کم  زیادي حد تا است، فرد در و نوآور خالق تفکر محرک که دیگران، انتقاد یا تأیید پذیرش و خطرپذیري
 :گفتند استادان از دو تن ارتباط این (. در2010)دریفوس،  شودمي

 باز اما باشد، نکرده عوض رو جمالتش اگر حتي کند، صحبت بیاد، سرکالس مجبوره استاد حضوري کالس در" 

 گیره،مي صورت ریکبا درس تولید مجازي توي اما میاد، پیش کالس توي نو، و خالق هايایده جدید، مطالب

 :است معتقد دیگري استاد. {10و9کننده}مشارکت "شهمي ارائه طور هم همین دیگه سال ده تا شد، تموم

 طور چه باشه، مسئله حل يتازه هايراه دنبال بنویسه، مقاله طوري چه دهنمي نشون دانشجو به مجازي شیوه"

 مهارت خنرانيس توي. خوادمي انتقال مهارت این ... کنه جذب رو مخاطب طوري چه کنه، جمع رو افکارش

 داده پرورش بهتر خیلي حضوري توي هامهارت همین خواد.مي نوشتن مهارت نویسندگي توي خواد،مي خطابه

 علمي تولید مهارت هاخروجي مجازي ها. تويدرس بودن رمحو حفظیات به گردهبرمي این مجازي، در تا شهمي

  .{4کننده }مشارکت"اندنگرفته یاد رو هامهارت چون ندارن،

  :کردند بیان تأملي قابل اظهارات نیز کنندگان شرکت سایر موضوع، این تأیید در
 است، ارائه فقط مجازي توي اام کنه،مي باز اي دیگه ابعاد با رو مسئله ده،مي توضیح استاد حضوري شیوه در"

 کالس سر". {8کننده }مشارکت"شه نمي مطرح اصال   چالشي مباحث بنابراین شده، نوشته قبل از مطالب ارائه

 این وقتي ني،عی هايمصداق و روز شرایط به بسته کنه، مطرح هم فرعي بحث تا دو ممکنه استاد حضوري

 که تازه، مسائل سمت به میره بحث بعد کنهمي سؤال تا دو شهمي مشتاق هم دانشجو کنهمي مطرح مطلب رو

 این از است، بسته تجلسا مجازي توي اما خوره، مي دردت به خیلي کار محیط تو بعدا  جدید فرعي مطالب اون

 شیوه به یادگیري در رگیرشدند مجازي، آموزش در رسدمي نظر به ،بنابراین .{7کننده}مشارکت"نیست خبرها

میسر  چندان را نهخالقا هايایده رشد و نوآوري زمینه نتیجه یابد. درمي کاهش هم مسئله حل و انتقادي
 از یکي" :کردند نبیا مشابهي اظهارات نیز شرکت کنندگان سایر راستا، این (. در2010)دریفوس،  سازدنمي

 استاد ...  ذهني هايرقهج اون ... پرسنمي کالس سر دانشجویان که هایيسؤال ... است همین استادي تجارب

  .{ 5و1کننده }مشارکت"بودنن رودررو همان خاطر به ... است، کم مجازي تو اینها ... برد،مي جلو و پروراندمي را
 توسعه نتیجه در و یتخالق زمینه درسي، برانگیز چالش مسائل به توجه فقدان دلیل به مجازي، دانشگاه در 

 هايداده حلیلتاست.  منفي پیامدهاي ترینبرجسته از خالقیت پرورش معد .یابدکاهش مي علمي تولیدات

 و ارشنگ هايمهارت نوآوري، لحاظ از مجازي دانشجویان باورند که این بر استادان که دهدمي نشان مصاحبه
 یتخالق و نگارش حاظل به غالبا  مجازي که دانشجوي است نکته این مؤید امر این .هستند ضعیف انتقادي تفکر

 وجودي رود. بامي ؤالس بودن زیر نوآور لحاظ به دانش کیفیت و دانشجو سواد آن نتیجه در که شودمي ضعیف

 چنین به اما کمتر ارند،د را انتقادي تفکر هاي مهارت و خالقیت توسعه ادعاي مجازي آموزش هايبرنامه اکثر که

( نشان داد که 2006و استودل ) (2009لر و همکاران )(. مطالعه ک2006پردازند )اندرسون و االمي،مي هایيمهارت
اي مجازي هانشگاهن در داستادا هاي نو، از موانع تجربه آموزشيیر نبود زمینه خالقیت و طرح ایدهمشکالتي نظ

 امکان عدم مجازي را آموزش هايیکي از چالش در پژوهش خود (1393(. کیان )2009بود )کلر و همکاران، 

 بیان کرده است. خالقیت پرورش
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 بحث و نتیجه گیری
 و اجرایي ابعاد ردجانبه  همه تحلیلي نیازمند نوظهور، آموزشي رویکرد و سبک هر گردید ذکر که طورهمان

 رویکرد یک انعنو به الکترونیکي آموزش. شود محقق کمي و کیفي صورت به آن اهداف تا است آن آموزشي

 که رابطه این در توانديم آموزشي دوره است. ارزیابي آن ابعاد همه در موشکافانه بررسي نیازمند آموزشي نوین

 ،راستا این در .آورد اهمفر مفید بینشي خیر، یا است برخوردار الزم کیفیت از اجرا حال در یا شده، دوره اجرا
 یتکیف حاضر، پژوهش هاي آموزش مجازي دانشگاه تهران بود.پي بازنمایي کیفیت دوره در حاضر پژوهش

 :کشید تصویر به مجازي در دانشگاه تهران را در قالب هفت مضمون اصلي آموزش
 و دانشجو داستا جسماني هویت فاقد حضور مجازي ، نخستین مضمون شناسایي شده است. فضاي«تعامل»

 الگوگیري کاهش نتیجه در و مجازي ارتباطات شدن شکننده موجب فقدان این و است یکدیگر برابر در

 نظر سازد. از فراد برقرارا میان را انساني محکم پیوندهاي تواندنمي مجازي فضاي .شودمي استاد از ندانشجویا

 و تربیت زمینه گران،و دی استاد از دانشجو الگوگیري و ارتباط فقدان دلیل به مجازي، محیط (2010دریفوس )
 کاربران جمله از در کاربران القياخ تربیت بستر مجازي فضاي الجرم، .نیست فراهم جانبه شخصیت همه رشد

  .نمایدمي تضعیف را دانشگاهي

 بر این ، اساتیدشده هئارا بازخوردهاي اثربخشي بررسي است. در« بازخورد»دومین مضمون شناسایي شده 

 تحقیق ( در1383) رضوي بانپاس .دارد قرار از اثربخشي حد نسبتا مطلوبي در بازخورد، هارائ هاي شیوه که باورند

 اذعان خود رین در تحقیقگ اما ندارند. رضایت شده هارائ از بازخوردهاي دانشجویان که رسید نتیجه این به خود

حي واجارگاه و همکاران، )به نقل از فت دارند رضایت بازخوردها دریافت از مجازي هايدانشجویان کالس که کرد
 از یادگیرندگان درک بر ارائه شده بازخوردهاي ه،داد نشان نیز (2004) سانگ پژوهش نتایج که طورهمان (.1390

 .گذارندمي تأثیر برخط هايدوره آموزشي کیفیت

 مجازي آموزش پذیريانعطاف میزان استادان نظر . ازاست« پذیریانعطاف»شده سومین مضمون شناسایي

به  قادر انشجویاند ارتباطات، و اطالعات فنآوري هايقابلیت از کمک گرفتن مطلوب گزارش شد. با سطح در
آنالین، انعطاف و  ( در طراحي برنامه درسي2003هستند. مک گري ) خود سرعت با و مکان زمان، در یادگیري

 تعامل را عوامل مهمي دانسته است. 

ت انسته اسهاي پژوهش نشان داد، فضاي مجازي توداده .است« محتوا»چهارم مضمون شناسایي شده 

 اصلي ونیکي، بدنهالکتر را فراهم کند و در سطح مطلوب گزارش شده است. محتوايمحتواي الکترونیکي خوبي 

 يان و دانشجویان، محتوااز دیدگاه استادنشان داد که یافته دهد. مي تشکیل را الکترونیکي یادگیري دوره یک
فتحي  ( و1387ن )بدریا (؛1388) راد. نتایج پژوهش مؤمنياستیادگیري الکترونیکي از مطلوبیت الزم برخوردار 

 .باشديبي برخوردار م( مؤید این بود که دوره آموزش الکترونیکي از کیفیت مطلو1390واجارگاه و همکاران )

میزان  ،داد هاي پژوهش نشانیافته واست « پذیریدسترس» شدهجمین مضمون شناسایيپن
 که از آن است ( حاکي1391) جهانیان و اعتبار مطالعهمطلوب است.  ،پذیري در آموزش مجازيدسترس
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 ،مجازي آموزش مراکز و امکانات منابع به دسترسيو  یادگیري وضعیت از مجازي، آموزشي هايدوره دانشجویان
 د.ایت دارنضر

شیابي یت ارزاست. کیف« ارزشیابی»شده و یکي از عناصر مهم در آموزش مجازي شمین مضمون شناسایيش
خرین مضمون آ اساتید در حد متوسط گزارش شده است. نظر از تهرانمجازي در دانشگاه  آموزش در دوره
 شودمي تعریف« جدید فکر یک ادایج براي ذهني هايتوانایي کارگیريبه»که  است« خالقیت» شدهشناسایي

صورت  محتوا و انشجود میان بیشتري تعامل برخط، سویهدو هايدرس در که وجودي (. با2005)محمدي، 
 است، خالقانه هايایده بروز محرک که ان،دیگر برابر در انتقاد یا تأیید پذیرش و خطرپذیرياحساس اما گیرد،مي

 بر هاآموزش تمرکز بیانگر یابد. اظهارات استادانميکاهش هم تعامل ،شود. بنابراینکم مي زیادي حد تا
است.  هاي جدیدیدها ایجاد در توانایي ذهني کارگیريبه و یادگیري در خطرپذیري به توجه عدم و« حفظیات»

 شود،ميمتوقف  يشناخت اولیه مراحل در مجازي، فضاي طریق از یادگیري است باور این ( بر2010) دریفوس

 به هرگز خالقیت، پرورش رد آموزش محیط ضعف و استاد با مستقیم ارتباط عدم دلیل به یادگیرنده که طوريبه
 رسد. نمي عملي خرَد و استادي خبرگي، تبحر، نظیر یادگیري باالتر مراتب

یت رتقاي کیفاي براي ارائه پیشنهادهایي به منظور ابازنمایي مضمون شناسایي شده خمیرمایهپیشنهادها:       
 دو هر در مجازي خشاثرب آموزش سازيآموزش مجازي فراهم نمود که در ادامه مواردي معرفي شده است. زمینه

 در و هاهمکالسي یار،آموزش استاد، محتوا، با دانشجو فعال تعامل زمینه تلزم وجودمس تربیت، و آموزش جنبه

 ضعف جمله از دانشگاهي، اجتماع در حضور عدم ناخواسته آثار که بتوان ايگونه به است جامعه گسترده، معناي

 رساند. حداقل به را تربیت
 یادگیري از بر مجازي استاد است بهتر زي،مجا هايآموزش در خالقیت و نوآوري يزمینه ایجاد منظوربه

 با را به چهره چهره ارتباط فقدان نمایدتالش و باشد داشته تأکید تازه هايحلراه از استقبال و مسئلهحل طریق

 انتزاعي مفاهیم شدن با درگیر جاي به باید مجازي دانشجوي نماید.جبران تعاملي و یادگیري پویا هايفعالیت ارائه

 هايفعالیت شود،ارائه مي 1نابرخط محتواي طریق از یا و برخط هايسویه در کالسیک سخنراني شکلبه که

 مذاکره و بحث وارد با استاد دانشجو صورت، این باشد. در داشته  اختیار در محورپژوهش و محورمسئله درسي

 تا نماید مسائل دقت در انتخاب باید شود. استادفعال مي و درگیر کامال  درسي هايپروژه انجام در و شودمي

 و زندگي با ویژهبه و باشد کافي برخوردار اهمیت از که نماید انتخاب درسي هايفعالیت عنوانبه را مسائلي
 انگیخته بر مجازي در دانشجوي را و خالقیت واقعي کنجکاوي تا بوده مرتبط زندگي روزمره تجارب از برخاسته

  .نماید
با اهداف  )منطبق درس از اصلي بخش هر انتهاي در توانارزشیابي دانشجویان مي کیفیت ظور بهبودبه من      

 بیش با از درس کوچک بخش هر که طوري به درس بین در مختلف هايخودآزمائي درس( خودآزمایي قرار داد؛

پذیرد.  تلف یادگیري صورتمخ هايشیوه با متناسب ارزیابي دانشجویان و باشد، ایجاد نمود همراه یک پرسش از

                                                           

1 Offline 
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 نقاط بازخوردها و مطالعه مشاهده با کاربر که طوري ها بهآزمون براي مناسب بازخوردهاي همچنین طراحي

 تواند مفید باشد.بشناسد، مي را خود ضعف

 قدردانی
را یاري  رانوهشگپژها داده و مدرساني که در این پژوهش و به ویژه فرایند گردآوريتادان وسیله از تمامي اسبدین

 م.نماییدادند، تشکر مي
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