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 چکیده
باشد. این های مجازی در دانشگاه فرهنگیان در راستای توسعه منابع انسانی میهدف پژوهش حاضر ارائه مدل تعالی آموزش

ویکرد کیفی و راهبرد مبتنی بر تئوری داده بنیاد انجام شده است. در این راستا با استفاده از رویکررد پژوهش در چارچوب ر
-نظر در حوزه آموزشنفر از کارکنان صاحب 18های نیمه ساختار یافته با ی معیار اشباع نظری، مصاحبهریکارگبههدفمند و 

اعتباربخشری  منظوربرهی، شمالی و جنوبی انجام شرد. اسان رضوخرهای مجازی و اساتید و دانشجویان دانشگاه فرهنگیان 

های بازبینی اعضا و تحلیل همگنان استفاده شده و نتایج طی چندین مرحله تعدیل شدند. جهت تجزیره و ها از راهبردیافته

گانره مردل  6دل ابعراد  مقوله اصلی در 14ها در قالب مقوله تیدرنها. استفاده شدگذاری باز و محوری ها از کدتحلیل داده
تعالی آمروزش های یاددهی و یادگیری، کنشگران انسانی، مدیریت(، مقوله اصرلی:موجبات علی )فعالیت صورتبهپارادایمی 

 تیرماهای )میرانی، سرطح کر ن( شررایی زمینره سرطح مجازی دانشگاه فرهنگیان)بهبود کیفیت(، راهبردها )سطح خرد،

های فردی، افزاری، وب( و پیامدها )پیامدگر )اینترنت، امکانات سختشرایی مداخله(، انیگدانشگاه فرهن یمجاز هایآموزش

 ی( قرار گرفتند.فرا سازمانهای های سازمانی، پیامدپیامد
 بنیاد، دانشگاه فرهنگیان.الگوی مفهومی، آموزشگاهی، تعالی آموزش مجازی، تئوری داده  های کلیدی:واژه
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 مقدمه -1
-سرمایه اعظم قسمتو  آیدمیحساب  به سازمانی هر منبع ارزشمندترین کارآمد، نسانیا نیروی
 قرار استفاده مورد که است ابزاری ترینمهم آموزش. است گردیده انسانی نیروی به معطوف ها،گذاری

 وظایف ایفای در افراد توانمندی موجب، نگرش و دانش مهارت، سطح، کیفی ارتقا هدف با و گیردمی

 آموزش قالب در داشته، آموزش حوزه بر وریافن پیشرفت که تأثیری .ددگرمی سازمان کامیابی و خود

 مجموعه مدرن، آموزش در جدید یمداپارا یک عنوان به الکترونیکی آموزش. است کرده بروز الکترونیک

 فناوری و شیآموز هایوریافن الکترونیکی، هایرسانه از استفاده با که است آموزشی هایفعالیت

 اط عات عصر در یادگیری شاخص هایمحیی جزء و گیردمی صورت آموزش در ارتباطات و اط عات

 به وابسته سازمانی هر برای بازار سهم از بیشتری میزان داشتن و بقا شرط شود. امروزهمی محسوب

مدیران آموزش  (.1396)تاری و همکاران،است سازمان  در اط عات چرخش سادگی و راحتی ،سرعت

-ها پیوسته کاهش میکه بودجه دانشگاهها هستند، درحالیها و رشتهعالی به دنبال افزایش تعداد دوره
دهند تا پاسخگوی نیاز روزافزون یادگیرندگان در های آموزش از راه دور را افزایش مییابد، لذا دوره

ترین سازمانی است که نگیان، بزرگدوران رکود اقتصادی باشند. با توجه به اینکه دانشگاه فره

معلم را بر عهده دارد، از این امر مستثنا نیست. با افزایش دسترسی به رایانه در  مسئولیت تربیت

های هایی نظیر تقاضا برای آموزش، نیاز به فعالیتبا چالشها شدن دانشگاهآموزش عالی و مواجه

ناوری اط عات برای ارائه خدمات آموزش در بازار منظور تهیه منابع جدید و کاربرد فاقتصادی به

نظر و ساختارهای جدیدی های سنتی خود تجدیدها در مورد نقشجهانی، سبب شده است که دانشگاه

الکترونیکی به دالیلی نظیر ایجاد زمینه برای  (. یادگیری1393)محمدخانی و همکاران،  کنند را ایجاد

بودن و  سوی دانشجویان و استادان، کاهش هزینه ، یادگیرنده محورتعام ت گسترده، کاربرد آسان از 

گرفتن، ایجاد تعادل بین دادن به یادافزایش پیشرفت تحصیلی دانشجویان، تغییر مسیر آموزش از یاد

های کی از راهی(. Mothibi, 2015)های در حال کسب شهرت است متقاضیان دانشگاه و ظرفیت دانشگاه

امروزه  .(Upall et al, 2015) نظام یادگیری الکترونیکی، بهبود کیفیت خدمات استافزایش رضایت از 

آموزان مدارس متوسطه امکان انتخاب مراکز یادگیری زیادی برای ورود به آموزش عالی برای دانش

خصوصی  ها، اعم از دولتی )شبانه، روزانه، پیام نور و مجازی( و یاها قادرند از بین دانشگاهوجود دارد. آن

های خود، دورنمای شغلی و دسترسی و امکان انتفاعی( بر اساس ع یق و توانایی)دانشگاه آزاد و غیر

رقابتی رو به رشد باعث شده است که مؤسسات آموزش عالی  قبولی، دست به انتخاب بزنند. محیی

ایش رقابت در آموزش طور خاص برای جذب و نگهداری دانشجویان به رقابت بپردازند. با توجه به افزبه

 باشدها میهای جدید، عامل مؤثر در ترویج شهرت دانشگاهعالی، بهبود کیفیت و استفاده از تکنولوژی

(Smith, 2011). ،دسترسی برای ها با ارائه خدمات مفید و متمایز و قابلتوان گفت دانشگاهمی بنابراین

اند. ازجمله اقدامات مفید، استفاده از آوردههمه، امکان جذب دانشجوی ممتاز را برای خود فراهم 
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باشد. آغاز آموزش مجازی و گسترش رو های معتبر میهای مجازی در برنامه کاربردی دانشگاهآموزش

های زیادی به به رشد آن در سطح جهانی موجب توجه پژوهشگران زیادی به این مسئله شده و از جنبه

 .(Healey, 2008)اند بود کیفیت در آموزش مجازی پرداختهاین مسئله ازجمله توجه به تعالی و به

سازی دانشگاه فرهنگیان و  تواند در برنداستفاده از آموزش مجازی باکیفیت در دانشگاه فرهنگیان، می

 مند به حرفه معلمی منظورعنوان یک اولویت برای دانشجویان ممتاز و ع قه انتخاب این دانشگاه به

اند. علیرغم اینکه مجازی را آغاز کرده های آموزشها در ایران، دورهای از دانشگاههگردد. تعداد فزایند

حال نتوانسته  به ها فراهم نموده، ولی تاسازی مناسبی جهت این آموزشدانشگاه فرهنگیان بستر

های آموزش صحیح و باکیفیت جامع را نهادینه کند. با توجه به این مسئله که رشد کمی آموزش

داشت تا ها صورت نگرفته است، پژوهشگر را بر آنحال پیشرفت بوده ولی بهبودی در آموزش ازی درمج

بنابراین  کردن شکاف ادبیات تحقیق در این زمینه بردارد؛ ها و پرگامی در جهت پاسخ به این چالش

های موزشتوان الگویی جهت تعالی آدنبال پاسخگویی به این سؤال است که آیا می تحقیق حاضر به

هایی های فرهنگیان در راستای توسعه منابع انسانی طراحی نمود؟ این الگو چه مؤلفهمجازی در دانشگاه

پژوهش پرداخته و در بخش بعدی  یدارد؟ در این تحقیق ابتدا به بررسی ادبیات نظری موجود در زمینه

ها گیری در رابطه با یافتهنتیجه ها ارائه خواهد شد. بخش انتهایی مقاله، به بحث وشناسی یافتهروش

هدف ایجاد یک محیی  اختصاص داده شده است. آموزش الکترونیکی، فرآیند یادگیری است که با

گرفته و از طریق آن فراگیران در هر مکان و زمانی یادگیری تعاملی مبتنی بر رایانه و اینترنت شکل

طی چند دهه گذشته، واژه تعالی  .(Ali Mosa et al,2016) توانند به منابع دسترسی داشته باشندمی

طور که سازمانی در مدیریت کیفیت، بسیار مورد استفاده قرار گرفته است. در مورد بحث تعالی، همان

لذا . (Kilfoil,2005)اند، تعالی همان واژه مدیریت کیفیت جامع است نویسندگان ادبیات کیفیت نوشته

استفاده قرار گرفته است. امروزه کیفیت در بازار تعالی مشابه هم مورد های بهبود کیفیت ودر مقاله، واژه

-بخشی میآوری و اثرشود، در حالی که در آموزش به بهبود شرایی، نووری اط ق میبه کارآیی و بهره
گیرنده است و بستگی های الکترونیکی، توانمندسازی یاد(. کیفیت در آموزش1388پردازد )فراستخواه،

های یادگیری و رضایت دانشجویان از دوره دارد. برای تظارات دانشجویان از مدرسان دوره، فعالیتبه ان

در این  .های تضمین کیفیت، بایستی شناسایی و اجرا گردندارتقای کیفیت آموزش الکترونیکی، برنامه

 اندیافتهی توسعههای مجازافزون آموزشهای روزهای متنوعی در جهت پاسخ به نیازراستا، استاندارد

(Ehlers, 2007) .های مجازیبخشی یادگیری الکترونیکی باید اولین مقیاس جهت قضاوت آموزشاثر-
-های شخصی فراگیران، بر یادگیری انفرادی تاکید دارد و خودبا توجه به نیاز های مجازیباشد. آموزش
کند. این پژوهشگران مساله بهبود محور معرفی میگیرنده را عامل موثر بر یادگیری وبتنظیمی یاد
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ارچوب هاند، اما پژوهشگرانی نیز وجود دارند که چبعدی مورد توجه قرار دادهکیفیت را به صورت تک

، هفت عامل 1گذاری آموزش عالیاند. به عنوان نمونه، موسسه سیاستتری را ارائه نمودهجامع

فراگیران، پشتیبانی از  ازتار دوره، پشتیبانیدوره، تدریس /یادگیری، ساخ)پشتیبانی موسسه، توسعه

. (Swan, 2003)نمود مجازی اع مهایعلمی، ارزیابی و سنجش( را جهت تضمین کیفیت آموزشهیات

پشتیبانی فنی، توسعه دوره و طراحی آموزشی، ساختار دوره، تدریس و یادگیری، ارتباط دانشجویی و 

ارزشیابی، عناصر مهم کیفیت برنامه آموزش  و بانی از فراگیراجتماعی، پشتیبانی از هیات علمی، پشتی

، براساس یک 2. آژانس ملی آموزش عالی سوئد( ,2010Shelton)باشد بر خی در آموزش عالی می

-مطالعه تطبیقی، برای ارزیابی کیفیت یادگیری الکترونیکی، ده معیار را درجهت ارزیابی کیفیت آموزش
شورهای سوئد، نروژ، فن ند، دانمارک، هلند، انگلستان، استرالیا، کانادا و داند. کهای مجازی موثر می

آمریکا در این پژوهش شرکت داشتند و این معیارها را شامل، مواد /محتوا، ساختار /محیی مجازی، 

پذیری، پشتیبانی )فراگیران(، ارتباط، همکاری و تعامل، ارزیابی فراگیران، قابلیت انعطاف و انطباق

دارند. ایران نیز از نگری و روند برنامه اع م مییات کارکنان، نگرش سازمانی، تخصیص منابع، کلتجرب

های آموزش عالی خود، به ایجاد و گسترش آموزش این کشورها مستثنی نبوده و در پاسخ به نیاز

مجازی در ، به عنوان سال ورود آموزش 1380تهران از سال است. سایت دانشگاهالکترونیکی پرداخته

انعطاف و یادگیری انفرادی با مصادیقی چون امکان های قابلکند. یادگیریحوزه آموزش عالی یاد می

انتخاب، زمان، مدت، مکان، سرعت یادگیری، امکان دسترسی به محتوای آموزشی در هر زمان و مکان، 

شی از جمله هزینه های آموزجویی در هزینههای یادگیری فراگیران، صرفههمچنین توجه به سبک

های مطرح کشور با امکان اخذ مدرک از همان ها توسی دانشگاهنهایت ارائه این دورهآمد و درورفت

(. یمانی و 1395زاده، های الکترونیکی افزود )کاکایی و حکیمافزون آموزشدانشگاه به محبوبیت روز

چه نگرش اصفهان، نشان دادند اگرشکیپزهای دانشگاه علوم( در پژوهشی در دانشکده1396همکاران )

ها وجود دارد، این افراد مناسب و متوسی افراد مورد مطالعه به توسعه آموزش مجازی در دانشکده

ریزی و تامین منابع و آمادگی اعضای هیات علمی را نامناسب ها را در زمینه برنامهآمادگی دانشکده

ی دانشکده از دیدگاه این افراد در مقایسه با دو حیطه دیگر هااند، در حالی که زیر ساختارزیابی نموده

( در پژوهشی 1395(. رازقی و صابری )1396تری برخوردار است )یمانی وهمکاران،از وضعیت مناسب

-تواند به اندازه آموزش حضوری در پیشرفت تحصیلی دانشجویان موثرنشان دادند، آموزش مجازی می
نظم دهی تحصیلی داشته باشد. لذا های خوداثیر بیشتری بر بعضی مولفهبوده و از طرفی در مواردی، ت

-با توجه به مزایای آموزش مجازی، می توان از این نوع آموزش به عنوان جایگزین قابل قبولی استفاده

                                            
1- The Institute for Higher Education Policy 
2- Swedish National Agency for Higher Education 
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 کردن المللیبین( در پژوهشی در مورد 2015) 1وی ر اونروبیا و راجپال. (1395)رازقی و صابری،کرد 

اینکه در  با توجه به انگلستان پرداختند. 2مجازی در دانشگاه کوانتوری درسی از طریق تحرک برنامه

 خارج های تحرک تحصیلی مسافرتتوانند از فرمآموزان میفقی بخش کوچکی از دانش ،هااکثر دانشگاه

المللی بین فرهنگی مبتنی بر اینترنت به افزایش مشارکت در تجربه شوند، تعام ت بینمندکشور بهره

دارد. در این مقاله عوامل اصلی،  تمرکز مجازی دانشگاه کند. این مقاله بر روی طرح تحرککمک می

-ها و سایر م حظات مهم مشخصآوریها، عوامل موثر، موانع، جریان منابع، فنانواع تعام ت، سیاست
تواند به افزایش تعداد مجازی میحرک. آنان در این پژوهش به این نتیجه رسیدند که تشودمی

 کندشوند کمکمندهای سراسر جهان بهرهدر دانشگاه مشترک با همتایان خودر دانشجویانی که از کا

(2015, Rajpal & Onrubia-Villar). کیفیت  چارچوب"در تحقیقی تحت عنوان  (2013) 3مارشال

های آمریکا، انگلستان، در برخی از دانشگاه که "برای بهبود مداوم مدل بلوغ یادگیری الکترونیکی

دارد که مدل بلوغ یادگیری الکترونیکی یک چارچوب بهبود استرالیا و نیوزلند انجام گرفت، بیان می

ی سازمانشان کمک کیفیت است که جهت کمک به رهبران، برای رسیدن به بلوغ یادگیری الکترونیک

شده در کشورهای مورد مطالعه های انجامای از ارزیابیها، به نمونهکند. همچنین در این پژوهشمی

کنند و در پایان به میها به دسترسی رهبران کمککه چگونه این ارزیابی دهدپرداخته و نشان می

 پردازدالکترونیکی میدگیریمقایسه قابلیت موسسات در تضمین و توسعه، کاربرد و حمایت از یا

(2013Marshall, ). الکترونیکی از یادگیریای که برای بررسی ابعاد کیفیت( در مطالعه2003) 4سالمون

 الکترونیکی سازمانی شامل:داده، هفت عامل را به عنوان ضامن کیفیت یادگیریدید یادگیرندگان انجام

یادگیرنده، اط عات و سازمانی، پشتیبانی، اعتبارهای تضمین کیفیتپشتیبانی کارمندان، مکانیسم

(، نتایج تحقیقات خود را 2007) 5. دیوید( ,2003Salmon)است نمودههای یادگیری مشخصفعالیت

-گرد "است؟آموزش مجازی برای چه کسی مناسب" ای تحت عنوانهای مجازی در مقالهدرباره ک س
-باشند و از ته قلب از تداخلان باید با کامپیوتر و نوشتن راحتدارد: استادآوری کرده است. او بیان می

های پیوسته هرگز مثل هم نیستند و منتظره لذت ببرند. هیچ بخشی از دورههای غیرعمل و رخداد

کرد؟ در بسیاری های گروهی خود چه خواهندتوان مطمئن بود یک گروه دانشجو در فعالیتهرگز نمی

های سنتی، های مجازی بهتر هستند یا ک سهای کمی در تعیین اینکه آیا ک ساز موارد نتایج تحلیل

اند و دسترسی مناسب به های مجازی برای دانشجویانی که به خوبی آمادهقاطع نیستند. نتایج در ک س

ی های بنیادین الزم هستند، به یک دوره سنتاست. شاید دانشجویانی که فاقد مهارتدارند بهترتجهیزات

                                            
1- Villar-Onrubia & Rajpal 
2- Coventry University 
3- Marshall 
4- Salmon 
5- David 

http://srhe.tandfonline.com/author/Rajpal%2C+Brinder
http://srhe.tandfonline.com/author/Rajpal%2C+Brinder
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به توانایی استاد در تشکیل و  های مجازی بستگیانتقال داده شوند، بهتر نتیجه بگیرند. برتری ک س

حفظ یک گروه جمعی و همیارانه فراگیر دارد. آموزش در روش جدید مستلزم، انواع جدیدی از مهارتها 

-ادگیرندهکترونیکی را یکیفیت در یادگیری الهای بهبود( معیار2007)1بوچار (. ,2007David) باشدمی
ای، توجه به تفاوتهای فردی، آمادگی یادگیرنده، متقابل، یادگیری زمینه محوری، یادگیری فعال، کنش

 .(Boettcher, 2007) داندمی صرف وقت بیشتر روی یادگیری و شناختییادگیرییادگیری سطوح 

کنند که امکان مجازی بیان می ( نیز در نتایج تحقیق خود در مورد آموزش2009) 2تراب و مارشال 

ای دارد و فراگیری همیارانه وجود های مجازی هموارهتغییر در وظایف متقابل استاد و دانشجو در ک س

-آموزان میهای مجازی شناخته شده است و در آن دانشهای مناسب در ک سبه عنوان متدولوژی
 .(Turab & Marshall, 2009) رتباط داشته باشندای کوچک اهای پروژهتوانند با همدیگر در قالب گروه

( در پژوهشی، به بررسی م حظات نظری و عملی مربوط به طراحی و توسعه و 2005) 3ه ندورث 

فردی پرداخت. او ابتدا الگویی  های ارتباطی بینهای ناهمزمان برای پرورش مهارتارزشیابی موثر دوره

شده را به شیوه  کرد و سپس الگوی تدوین های ناهمزمان ارائهرا برای طراحی توسعه و ارزشیابی دوره

 تجربی بر روی بزرگساالن اجرا نموده و در مرحله آخر به ارزیابی نتایج حاصل پرداخت. وی دریافت که:

های ها و ایفای نقش به پرورش مهارتسازی ویژه شبیه های آن ین بهاستفاده از فناوری •

کند. دانشجویان با استفاده از امکانات تعاملی اینترنت با همک سان، می ارتباطی در دانشجویان کمک

های مذاکره، تعامل و مشارکت در کنند و از این طریق مهارتاستادان و منابع یادگیری ارتباط برقرار می

 ( در کتابی تحت عنوان2007) 4. پاولوف و پرات( ,2005Hollandworth) شوندآنان تقویت می

-های گروهی در آموزش مجازی منتشرنتایج تحقیقات خود را در زمینه فعالیت "جازیدانشجوی م"
افرادی که در ارتباطات چهره به چهره ممکن است از »اند که اند. در قسمتی از کتاب بیان داشتهنموده

یا حذف افراد دارای توانایی باال در روابی بین فردی عقب بمانند، در ارتباطات مجازی به علت تعدیل و 

 کننده فشار روانی حاصل از احساس تحت نظر دیگران بودن، کمتر احساس محدودیت فاکتورهای ایجاد

جویند و این امر سبب همانندی کنند و با اعتماد به نفس بیشتری در تعام ت گروهی شرکت میمی

-ارانه در ک سهای یادگیری همکبخش تشکیل گروه شود و تسریعزیادی در تعامل بین افراد گروه می
( به تحقیق در خصوص ادراک 2005) 5. کیل فویل( ,2007Palloff & Pratt)گردد های مجازی می

گانه در اسپانیا پرداخت. دانشجویان از کیفیت خدمات در یک سیستم آموزش عالی با پردیس چند

کات با مساله هدف مطالعه موردی عمیق ادراک دانشجویان از کیفیت خدمات و بحث ارتباط این ادرا

                                            
1- Boettcher 
2- Turab & Marshall 
3- Hollandworth  
4- Palloff & Pratt 
5- Kilfoil 
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هایی که بر اساس مدل پژوهش تهیه شده بودند، عالی بود. پرسشنامه مهم بهبود کیفیت در آموزش

های مدل کیفیت ها، برخی از نقصتوسی همه دانشجویان سال آخر پاسخ داده شدند. بر اساس یافته

امنیت و  -1شد.  خدمات اص ح شد. در کل دو عامل عمده جهت بهبود کیفیت در دانشگاه شناسایی

های بهبود کیفیت در ( معیار2005) 1خان .( ,2005Kilfoil)توجه عینی به دانشجویان  -2اعتماد 

عوامل آموزشی، فناوری، طراحی رابی، مدیریت، پشتیبانی منابع، عوامل انسانی،  یادگیری الکترونیکی را

 موانع آموزش"ر تحقیقی با عنوان( د2015) 2روی .( ,2005Khan) داندمی ارزشیابی و عوامل سازمانی

-مهمترین موانع را فقدان آموزش، پشتیبانی فنی، زیرساخت "های کوچک و متوسیمجازی در سازمان

بودن سطح تعامل، مشک ت مربوط به هزینه  های فنی ناکافی، فقدان دانش و مهارت کارکنان، پایین

. تارس و (Roy, 2015)رهنگی دانست های آموزش مجازی و یا توسعه آنها و مشک ت فخرید دوره

های مجازی در کنیا که به روش های بکارگیری آموزشدر پژوهش خود با عنوان چالش 3همکاران

های مالی، کمبود پهنای باند، گرفته، زیرساخت نامناسب، آموزش ناکافی، محدودیت آمیخته صورت

هارت کارکنان بخش آموزش، عدم الکترونیک، فقدان م های اجرای آموزشها و روشفقدان سیاست

دانند. آنها های مجازی میتعهدی کارکنان را از موانع بهبود کیفیت در حوزه آموزشع قه و بی

همچنین فقدان آگاهی درباره سودمندی کاربرد آموزش الکترونیکی، فقدان درک روشن از ماهیت و 

رد یادگیری الکترونیکی، مقاومت چیستی آموزش الکترونیکی، مقاومت مدرسان برای پذیرش و کارب

های آموزش های سنتی آموزش، عدم دسترسی مداوم به وب سایتفراگیران در برابر تغییر روش

-های الکترونیکی را به عنوان مهمهای دولت و موسسات آموزشی از آموزشالکترونیکی، نبود حمایت
 .(Al-Hujran et al, 2013)کنند ترین موانع آموزش الکترونیکی ذکر می

 باشد:با توجه به مرور ادبیات و پیشینه، این مقاله درصدد پاسخ به سواالت ذیل می 

مجازی دانشگاه فرهنگیان دارای چه  هایپرسش اصلی: مدل مناسب تعالی آموزش •

 هایی است؟ویژگی

های مجازی در راستای توسعه منابع های اصلی تعالی آموزشپرسش فرعی: عوامل و شاخص •

 کدامند؟انسانی 

 

 

 

 

                                            
1- Khan 
2- Roy 
3- Tarus & et al 
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 تحقیقروش  -2
این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش کیفی بوده که با استفاده از رویکرد نظریه داده 

های مجازی، بررسی و الگوی مفهومی ارائه شد. رویکرد نظریه داده بنیاد یک روش بنیاد تعالی آموزش

ای گیرد تا نظریهمی سیستماتیک را بکارهای پژوهش کیفی است که به گونه استقرایی یک سلسله رویه

بصیرتی که از این نظریه حاصل شد،  (.1387س و کوربین، واشترا) درباره پدیده مورد مطالعه ایجاد کند

ها تلفیق شد. پرسش اصلی این پژوهش این های جذب و حفظ حاصل از مطالعه اسنادی پیشینهبا روش

هایی دارد؟ برای پاسخ به زی دانشگاه فرهنگیان چه ویژگیهای مجابود که الگوی مناسب تعالی آموزش

های مجازی در های اصلی تعالی آموزشاین پرسش ابتدا الزم بود که به پرسش فرعی عوامل و شاخص

ای انجام های نیمه ساختار یافتهدانشگاه فرهنگیان پاسخ داده شود. جهت پاسخ به این پرسش، مصاحبه

-سازی، مقوله سازی، به صورت سطر به سطر، بررسی، مفهوم س از پیادهشده پ های ضبیشد، مصاحبه
های باز مفاهیم و های مشترک بین کدبندی و سپس، بر اساس مشابهت ارتباط مفهومی و ویژگی

-کدها، مفاهیم از راهای از مفاهیم( مشخص شدند. هنگام تجزیه و تحلیل دقیق دادهمقوالت )طبقه
کنندگان در پژوهش )کدهای زنده( یا با توجه به از رونوشت مصاحبه مشارکتگونه مستقیم گذاری، به

ها، های اصلی، مقولهها برای یافتن مقولهموارد مشترک کاربرد آنها، ایجاد شدند. رونوشت مصاحبه

شده بوسیله های ارائهها و ابعاد این مقوالت به گونه منظم مورد بررسی قرار گرفتند. نخست پاسخویژگی

ها در تر تجزیه شد، این کار پس از بررسی رونوشت مصاحبههایی کوچکشوندگان به واحدصاحبهم

تر قرار گرفتند و های بزرگارچوب مقولههسطح جمله یا پاراگراف انجام شد. سپس مفاهیم نیز در چ

ی بندتری طبقههای مفهومی بزرگها نیز در چارچوب دستهپس از این مرحله سعی شد که مقوله

بندی و بررسی دوباره آمد، پس از هر مرحله، طبقه شوند. با توجه به اینکه کدهای باز فراوانی بدست

ها، مفاهیم تکراری حذف و مفاهیم مشابه در هم ادغام شدند. این کار تا چندین مرتبه جهت داده

ت تکراری انجام شد. های آنها به صورها و ویژگیهای اصلی، مقولهرسیدن به اشباع منطقی برای مقوله

بندی معنادار پس از بررسی چند باره رونوشت گذاری باز هنگامی متوقف شد که: الف( یک طبقهکد

های مرتبی و جدیدی ها، تکراری شده بودند. ج( دادهآمد. ب( خرده مقوالت و ویژگی ها بدستمصاحبه

بندی موجود منطبق شد، با طبقهیهای جدیدی یافت مشد و اگر دادهها یافت نمیاز رونوشت مصاحبه

های ای از مفاهیم )کدها( اولیه استخراج شد، مفاهیم مشترک بر اساس مقایسهنبود. زمانی که مجموعه

شود. این فرایند را کدگذاری محوری بندی میها( در قالب مقوالت عمده دستهثابت )تشابهات و تفاوت

شود. این مرحله، از طریق مقایسه هر مقوله یده مینام "کدگذاری گزینشی"خوانند. مرحله آخر می

پذیرد و با هدف پاسخ به این سوال که این مقوله به چه مواردی ها انجام میمحوری با دیگر مقوله

بندی  ی منتخب یا گزاره دستهیک مقولهتواند درهای دیگر میدارد و با کدام مجموعه از مقولهاشاره

کند، طراحی شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل  یه کمکشود و در ایجاد چارچوب نظر
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باشد. های مجازی دانشگاه فرهنگیان کشور میکارکنان، اساتید، دانشجویان متخصص در حوزه آموزش

گیری نظری هدفمند استفاده شد. هدف پژوهشگر انتخاب  کنندگان از نمونهبه منظور انتخاب مشارکت

دف پژوهش، سرشار از داده بوده و پژوهشگر را در شکل دادن مدل نظری مواردی بود که با توجه به ه

نظر  ها اشباع و نظریه موردبندی مربوط به دادهخود یاری دهند و این کار تا جایی ادامه یافت که طبقه

های نیمه ساختار یافته استفاده شد. ها از مصاحبهآوری دادهبا جزییات و با دقت تشریح شد. جهت جمع

تا  60نفر ادامه یافت و زمان هر مصاحبه بین  18ها با حبه فردی با افراد منتخب تا زمان اشباع دادهمصا

نفر زن بودند و در بازه سنی  5نفر مرد و  13نفری که در مصاحبه شرکت کردند،  18دقیقه بود. از  80

تحصی ت  بوط به:سال قرار داشتند. به لحاظ تحصی ت هم بیشترین فراوانی به ترتیب مر 60- 35

نفر( و توزیع رتبه علمی شامل استاد تمام و دانشیار و استادیار و  4، فوق لیسانس )(نفر 14دکترا )

 کارشناس ارشد مدیریت بودند. توزیع حجم نمونه متناسب با جامعه آماری به صورت جدول زیر است.
 

 توزیع حجم نمونه و جامعه آماری :1جدول شماره 

 (های نگارندگانمنبع: )یافته

( استفاده 1985) 1لینکلن و گابا گانهای، از معیارهای چهارجهت تامین اعتبار روش نظریه زمینه 

پذیری، باورنظران در این رابطه، با عنوان قابلیت اعتماد از رعایت چهار معیار شامل: شد. این صاحب

پذیری بیانگر میزان برند. باورهای کیفی نام میپذیری در پژوهشپذیری، تاییدپذیری، اطمینانانتقال

ها همسو با یکدیگر پذیر، دادههای پژوهش است، به نحوی که در یک پژوهش باورداشتن به یافتهباور

است و به کاربرد ه به مفهوم اعتبار بیرونیپذیری شبینیستند و مفهوم انتقالبوده و پراکنده یا متناقص

آوری و پذیری نیز عبارت از توانایی شناسایی چگونگی گردهای پژوهش ارتباط دارد. اطمینانیافته

گرایانه گزارش طبیعت 2عینی پذیری به کیفیتباشد. سرانجام تاییدشده میآوریهای جمعکاربرد داده

ها و کردن همه بینشامکان و نیز یادداشت ها تا حدسازی روشتاندارددارد. این معیار با اسکیفی اشاره

                                            
1- Lincoln & Guba 
2- Qualitative Objectivity 
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(. در این پژوهش نیز در ارتباط با معیار 1388شود )محمد پور، های مربوط به پژوهش کامل میتصمیم

-بررسی توسی شرکت"شد. در راستای روش اول یعنی، از دو روش استفاده"پذیریباور" اول، با عنوان
شونده از طریق ایمیل یا کردن متن آن، با فرد مصاحبهس از انجام هر مصاحبه و مکتوبپ "1کنندگان

داده های ابتدایی پژوهشگر در اختیار وی قرارتلگرام ارتباط برقرار کرده و ع وه بر متن مصاحبه، تحلیل

-اطمینانشونده در این زمینه کننده توسی بازخورد مصاحبههای مصاحبهشد تا از صحت برداشتمی
با دو تن از دانشجویان  "2توصیف توسی همتایان"حاصل شود. همچنین در راستای روش دوم یعنی

گذاری تحصی ت تکمیلی که از این روش استفاده کرده بودند، ارتباط برقرار شده و درخواست شد تا کد

کننده و نیز عدم بهگذاری مصاحها را انجام دهند. در واقع هدف آن بود که از صحت روند کدآن قسمت

، "پذیریانتقال"های ابتدایی آگاهی بدست آید. در ارتباط با معیار دوم با عنوانسوگیری در تحلیل

شد. ها انجامنظر انتخاب و مصاحبهمورد استفاده قرار گرفت و افراد صاحب "3گیری هدفمندنمونه"روش

شد. به این ترتیب استفاده "4فایت اجماعیک"از روش  "پذیریاطمینان"در ارتباط با معیار سوم یعنی 

شده، مورد طراحی چهارچوب تئوریکی کشفای با حضور استادان مشاور و راهنما در که در جلسه

روش نگارش " پذیریتایید"در نهایت جهت رعایت معیار چهارم یعنی اجماع نظری حاصل شد.

-شتن یادداشتهای موقت و تحلیلی، آگاهیاستفاده قرار گرفت. هدف از نومورد "5های تاملییادداشت"
ها و تعصبات ناآگاهانه شخصی پژوهشگر بود که احتماال تاثیر آنها بر تحلیل متن یافتن به سوگیری

یک آزمون " 6ها و در مجموع نتایج پژوهش وجود داشت. همچنین به اعتقاد گابا و لینکلنمصاحبه

پذیری به صورت همزمان شود. بر پذیری و تاییدنانهای اطمیمی تواند منجر به تحقق معیار "7تشخیص

گذاری آن ها در اختیار استاد های انجام شده به همراه کداین اساس قسمت زیادی از متن مصاحبه

گذاری پرداختند و پس از راهنمای رساله قرار گرفت و ایشان به بررسی محتوا و صحت فرایند کد

در نظریه مبنایی، . (Lincoln &Guba, 1985) هایی ارائه شددریافت نظرات اص حی، ویرایش و مدل ن

یده پد ،8سازیم که بیانی از شرایی علیمقوالت فرعی را در سلسله روابطی به یک مقوله مرتبی می

 کوربین، و سواشترا) است. 1هاو پیامد 11، راهبردهای کنش/کنش متقابل10، شرایی میانجی9زمینه

1387). 

                                            
1- Member Check 
2- Peer Debriefing 
3- Durposive sampeling 
4- Consensual Adequacy 
5- Reflective Journal 
6- Guba & Lincoln 
7- Auditing Test 
8- Casual condition  
9- Context 
10- Intervening condition  
11- Action strategies 
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 پژوهش هاییافته -3
دهری و ها در نهایت در چارچوب مدل پیشنهادی اشتراس و کروربین سرامانتحقیق نیز یافته ایندر 

گذاری براز مفهوم در کد 185های مجازی ارائه شد. در این مرحله نظریه مبنایی مربوط به تعالی آموزش

 ایمقولره کلری جر 14شردند و ایرن مقروالت نیرز در  بنردیمقوله فرعی دسته 38به دست آمد که در 

گرفتند. بعد از اینکه کدها، به کدهای اولیه بر اساس رویردادها و واقعیرات، برچسرب زده شرد، کردهای 

های خرود روی نفر از خبرگان، کدهای اولیه را بررسی و براساس کدگذاری 3اولیه شکل گرفتند. سپس 

هرا و نرد مردیریت دادهیعنی فرای 1اسناد، مورد تغییر و تعدیل قرار دادند. جزییات آن در اشکال شماره 

هرای مجرازی در دانشرگاه یعنی الگروی تعرالی آمروزش 2تکامل مدل در سه مرحله کدگذاری و شماره 

 فرهنگیان نشان داده شده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 ها و تکامل مدل در سه مرحله کدگذاری: فرایند مدیریت داده1شکل 

 های نگارندگان()منبع: یافته

 

                                                                                                               
1 Consequences 

 مقوله فرعی 38گزاره مقوله اصلی و  14مرحله کدگذاری محوری:

های یادگیری، فعالیت محتوا، ایجاد بسته )ارزشیابی هدفمند، تولید های یاددهی و یادگیریفعالیت. 1 موجبات علی:

)توانمندی استاد آموزشی، تعامل با پارادایم غیرخطی نسل جدید، بهسازی نیروی  . کنشگران انسانی2یادگیری، طرح درس(، 

)تنظیم بودجه، رفع مشک ت حال حاضر مدیریتی دانشگاه فرهنگیان، رفع مشک ت زیرساختی دانشگاه،  مدیریت .3انسانی(، 

)تدوین راهبردهای اعتمادسازی، جایگزینی آموزش مجازی به جای سنتی،  سطح خرد. 1 راهبردها:های متمرکز(. گیریتصمیم

های مجازی، استفاده از تجارب سازی آموشهای آموزش مجازی، بومی)ایجاد گروه سطح میانی. 2یادگیری موضوعی(، 

-های مجازی، بررسی نیازسازی آموزش)فرهنگ سطح کالن. 3ی کشور(، هاکشورهای دیگر، استفاده از تجارب سایر دانشگاه
های مجازی دانشگاه ای: ماهیت آموزششرایط زمینه های مجازی برای دانشگاه فرهنگیان(.سنجی ایجاد آموزش

)سرعت  پیامدهای فردی. 1 پیامدها: 3 و 2. وب3افزاری، . امکانات سخت2. اینترنت، 1گر: شرایط مداخله. فرهنگیان

ها، عدم برخورداری دانشجویان مجازی از حقوق عادی باال در یادگیری، توزیع منصفانه علم، عدم محدودیت برای شرکت در دوره

پیامدهای . 2رفتن منش معلم، اثر مثبت بر جذب اساتید برجسته، اثر مثبت بر هزینه رفت و آمد(، دانشجویان حضوری، از بین

. 3ها، اثرات مثبت بر کاهش پرسنل، اهمیت ندادن به پژوهش(، نشگاه، اثرات مثبت بر هزینه)افزایش درآمد دا سازمانی

 )بهبود کیفیت( های مجازیتعالی آموزش پدیده اصلی: های مجازی در قبال جامعه()نقش آموزش پیامدهای فراسازمانی

های مجازی، . ایجاد جذابیت در آموزش3مجازی،  . استفاده از ترکیب آموزش حضوری و2 .استفاده از ابزارهای کمک آموزشی،1)

 . استفاده از دانش قبلی یادگیرندگان(. 5. استفاده از موک، 4

 



 
 

 
 

 
 

 94                                                               1396 زمستان، 15، شماره چهارمفصلنامه آموزش و توسعه منابع انسانی، سال 
 

ای، شرایی کنندگان در مورد عوامل موجبات علی، راهبردها، شرایی زمینهرکتدر ادامه نظر مشا

 گردد.گر، پیامدها و شاخص های اصلی تعالی آموزش های مجازی ارایه میمداخله

 مدیریت های یاددهی و یادگیری، کنشگران انسانی وفعالیت موجبات علی شامل •

مونه های حضوری میکپی آموزش مثل جازیارزشیابی م" معتقد است: 03CS1مصاحبه شونده کد  

دیم، کنیم. وقتی ما از یک متنی که در فضا قرار میگیری میدیم و از محفوظات اندازهمی و آموزش

در  هکنه. ارزشیابی باید سطوح باالتر را بررسی کنکنیم، دانشجو خیلی راحت تقلب میارزشیابی می

 "سطح نقد و تحلیل و کاربرد.
درصد دانشجویان کام   17کشور آمریکا حدود  "�:نیز اذعان داشت CKH04ده کد مصاحبه شون 

بودند. از ثبت نام تا اخذ مدرک تحصیلی. در ایران خ یی که وجود دارد این است که آموزش مجازی

 شود. ولی در اکثر این کشورها فقی یک ارزشیابی پایانی گرفتهشود، ولی امتحان گرفته میداده نمی

شود و در پایان هم شود. امروز یک قسمتی تدریس میتاکید می ارزشیابی فرایندیود، بلکه روی شنمی

 ".شوداز همون بخش آزمون گرفته می
گرایی و های مختلفی داریم ساختنرویکردها درارزیابی " معتقد است: CN05مصاحبه شونده کد  

گرایی غالب باشه. اما ارزشیابی تحصیلی، خارج از تونه رویکرد سازندهگرایی ولی میمحور و رفتارپروژه

محور باشین. دانشجو پرسش و پاسخ داشته و ها و خارج از رویکرد ک ن نیست. باید فرآیندرویکرد

چقدر  اشد وب تعامل او چقدر بوده و تولید محتوا به چه اندازه بوده و چقدر توانسته تولید علم داشته

است؟ به میزان فعالیت دانشجو نمره داده شود و فقی پایان ترم  های عمیق را طراحی کردهپرسش

گذارید جذاب باشد و نباشد و مشارکت در گروه باید باشد و موضوعاتی که در این گروه به اشتراک می

 ".ایجاد انگیزه کند
ما این تجربه را در " معتقد است: در مورد بهسازی نیروی انسانی CKH04مصاحبه شونده کد  

های ضمن خدمت زیر سوال رفته و استقبال کیفی سطح های ضمن خدمت داریم و آموزشآموزش

ها خیلی ده که این آموزشدهند تا کسی براشون آزمون بده و این نشون مینازلی دارد. معلمان پول می

-های ضمن خدمت معلمان در نظر بگیریم یا اگر قرارموفق نبوده، بهتر است مدلی برای تعالی آموزش
گفتین قرار است در برنامه راهبردی دانشگاه فرهنگیان حدود است در دانشگاه فرهنگیان کار کنید می

 واحد از مراکز دانشگاهی خارج استان تبدیل شوند به مراکز بهسازی منابع انسانی )معلمان(.  34

یروی انسانی به تونین روی این مساله کارکنید که دانشگاه فرهنگیان بستر الزم را برای بهسازی نمی

های ضمن خدمت را دانشگاه فرهنگیان شکل مجازی فراهم کند. در چند سال آینده تمامی آموزش

                                            
نحوی که حرف اول کد اختصاصی اعضای انجمن ه .ب استشدهها به هر کدام یک کد اختصاص دادهبرای محرمانه ماندن ویژگی های مصاحبه شونده -1

کد اختصاصی جامعه شناسی با  M  و کد اختصاصی مدیریت Tو کد اختصاصی تکنولوژی آموزشی  Fفناوری  وکد اختصاصی همکاران C برنامه درسی با

S باشد.باشد .و حرف دوم کدها اول نام خانوادگی افراد میقابل شناسایی می 
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کردم و درآنجا اشاره شده ای برنامه توسعه راهبردی دانشگاه را نقد میخواهد کرد. چون در جلسهبرگزار

خارج از مرکز استان هستند به  واحد دانشگاهی دانشگاه فرهنگیان که 34، تعداد 1404بود که تا سال 

تونه دار باشه. میتونه معناهای مجازی میمراکز بهسازی منابع انسانی تبدیل خواهند شد. اونجا آموزش

-های فرهنگیان، استاد خوب نداریم و آموزشهای دانشگاه را کم کنه. در خیلی از مراکز دانشگاههزینه
استاد ضعیف آرشیو چیزهایی که دانشجو نباید بیاموزد را تونه این خ ء رو پر کند. های مجازی می

کند. آموزش های مجازی خیلی جسته، گریخته هستن و بیشتر از چیزهایی که باید بیاموزد فراهم می

شود و اساتیدی که این دانش الکترونیک را دارند، می توانند در ها را شامل میفقی برخی از دوره

 ".ها فراگیر نیستگذاری کنند اما این آموزشهای خود را باردرس 1سامانه یادگیری الکترونیکی
های تواند مبتنی بر انواع پرسشهای کوئیز میآزمون "معتقد است: FS02مصاحبه شونده کد  

ها این آزمون .کردنی و روی شکل مشخص کردن و ... باشدچین، جورکردنی، مرتبای، نقطهگزینهچند

توانند به تقویت یادگیری منجر گردند. نقطه آغاز پایانی نخواهند بود، اما میهر چند جایگزین آزمون 

افزار و این فرآیند تشکیل کارگروه آموزش مجازی است. این کارگروه شامل تعدادی متخصص سخت

 گروهی از ای و اینترنتی و کارهای شبکههای مجازی و زیرساختسازی بستر آموزشافزار برای پیادهنرم

های کاربردی در مراکز آموزشی ها به سبب شناسایی نمونهافزارها و اپلیکیشناساتید و طراحان نرم

سازی معادل فارسی برای آنها و تنظیم سناریوی تدریس و طرح درس و ... جهان، ترجمه یا شبیه

 "خواهد بود.
متمرکز داشته باشیم.  اینترنت این بود کهبرنامه دانشگاه " معتقد است: TT07 مصاحبه شونده کد 

ها از این قرارداد قرار شده سازمان مرکزی یک قرارداد با یک شرکت اینترنتی داشته باشد و بقیه پردیس

ها نظرات هم عوض شد. مدیریت قبلی معتقد به فیبر نوری و مدیریت استفاده کنند. با تعویض مدیریت

لی آنها )مدیران( تعلل در کار دارند و منتظر جدید به اینترنت بی تی اس از طریق آنتن معتقد بود. و

ساخت ما مشکلی ندارد و هر عقب افتادن کارها شد. زیرباعث  ،ها برای انعقاد قراردادنگهداشتن پردیس

دهد، بحث خرید پهنای باند از گیگا بایت جواب می 1دهد. تا ساخت جواب میپهنای باندی در این زیر

-ها به خاطر زیادمرکزی ایجاد محدودیت کرده و از طرفی نمی توانند پردیسها یا سازمان طریق باالدستی
بودن هزینه ای دی اس ال مستقل عمل کنند و پردیس را مجهز به این تکنولوژی کنند، تصمیمات متمرکز 

 "دهد.جواب نمی
د و کنیاجرااول به صورت آف ین، سپس آن ین بسته را " معتقد است: FM012 مصاحبه شونده کد 

ها به صورت الکترونیکی باشد، ولی سنجش و ارزیابی را کتبی انجام دهید تا افراد را پس نامسعی کنید ثبت

گر را داشته باشد. برای تولید محتوا اول نزنید و نقش معلم را کام  حذف نکنید و معلم همواره نقش تسهیل

                                            
1- E-learning 
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-افزار و نرمداریم. در بحث استقرار باید از سختکنید ولی تا ده سال نیاز به تولید محتوای مجدد نهزینه می
بشیم و اینکه افزار و مدیریت و پشتیبانی و داشتن مدیران ارشد و عزم و اراده شون برای ادامه کار مطمئن

شون چی هست و بحث بعدی قوانین و مقررات و استاندارد محلی و کشوری و بودجه می ببینیم استراتژی

کند و تمام این شرایی را پشتیبانی می.shcool.netwww ثال دکتر تابش سایت تواند باشد. به عنوان م

 "را می توانید در این سایت ببینید.
 راهبردها در سه سطح خرد و میانی و کالن •

هند و یک دها را روی سایت قرار مییک سری افراد فایل" معتقد است: CS03مصاحبه شونده کد  

های کند و این شده آموزش مجازی. بعد انگیزشی آموزشسری اس ید و یک مدرس میاد سخنرانی می

کنید. بعد  های مجازی دانشگاه تهران و علم و صنعت نگاهمجازی نتوانسته موفق باشد. به نظام آموزش

-محور، آدمهدف هایسبک -1انگیزشی ندارند. در تحقیقی سبک انگیزشی ویادگیری سه دسته است 
گرا و محور که دروندانش -2ها به اون هدف برسند. تا آدم  هایی که باید براشون هدف تعیین شود

باید  محور:رابطه -3خوانند. عاشق علم و دانش. برای این آدما یک مرجع بگین صد تا منبع دیگه را می

کند تا ین فضایی آنها را فعال میببینند. یک همچ ک سیدر یک فضای ک سی قرار گیرند معلم و هم

یاد بگیرند. ما ایرانیان بعد فرهنگی که داریم باید خاطره بسازیم با هم و سبک آموزش مجازی در معنی 

قدیمی خودش جالب نیست، سبک مجازی برای همچین فرهنگی جالب نیست و در اکثر جاها با 

 "فت.در بانک و پتروشیمی و نبه عنوان مثال  شده  شکست مواجه
-ها هزینه کنیم تا به نتیجهباید در زمینه این آموزش "معتقد است: TT07 مصاحبه شونده کد 

ها در باشه و هزینهها خوبه یا بده کار نداریم. باید معلم به این حوزه مسلیبرسیم. حاال این آموزش

باید یک درس  کردنشها الزمه باشه. جهت نهادینهمقابل ضرورتی که داره کم هست و این هزینه

عمومی را ارائه بدن تا جا بیفته. در مورد فرهنگ بومی هم باید عرض کنم نسل جدید از این مدل 

کنند و مشکلی نداره چون می تونه از راه دور مطالب را باشد استقبال می 2ها مخصوصا اگر وب آموزش

ها تاثیر ود کیفیت این آموزشدنبال کند. دانش قبلی یادگیرندگان و سرعت حرکت یادگیری آنها در بهب

 ".خواهد داشت
ها باشد. تونه مبتنی بر واقعیتها میبومی کردن آموزش "معتقد است: CN05 مصاحبه شونده کد 

های زندگی بخشی از فرهنگ است. می توان محیی را متناسب با موضوع تدریس طراحی کرد واقعیت

توان از فرهنگ عام ایرانی و اس می رد و میکه تکثر فرهنگی را شامل بشه و بین فرهنگی کار ک

 "استفاده کرد.
سازی رایانه است. های محیطی بحث بومیدر چالش" معتقد است: SF014مصاحبه شونده کد  

این های جدید خواستگاه غربی دارند. بنابردادن رایانه با فرهنگ ملی و محلی. همه فناوریانطباق

ای و سیاسی. اگر نسل جدید نتواند های فرهنگی و منطقهزیست بومهای نمادین وجود دارد با تفاوت

http://www.shcool.net/
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شود. ما نماد دیجیتالی را با میراث فرهنگی خودش گره بزند، نوعی گسست تاریخی و فرهنگی ایجاد می

آمیزیم، در غیر این صورت به راهبردهای نمادین نیاز داریم تا رایانه را به مثابه یک امر ایرانی شده در

 "هایی خواهیم داشت.هنگی و کج کارکردگسست فر
های فرهنگی در نتیجه در گذشته نه چندان دور تفاوت" :معتقد است SF014مصاحبه شونده کد 

شد، گسترش فرهنگی کمتر تحمل میفرهنگی و فقدان تجربه بینهای شناختی، مراودات بینمحدودیت

-شدن تنها به بسی تجربه میان فرهنگی ایرانیان و توسعه روحیه تسامح و تساهل آنها نمیدیجیتالی
های ها و فرهنگانجامید، بلکه متقاب  امکان مشارکت و حضور ایرانیان و فرهنگ ایرانی در سرزمین

 "تواند به تقویت هویت جهانی ایرانی بودن کمک کند.دهد و این امر میدیگر را نیز افزایش می
وزارت آموزش و پرورش آمریکا، دانشجویان در همه " :معتقد است CGH08مصاحبه شونده کد  

هایشان آموزش ممتازی های ناپیوسته یا پیوسته، متناسب با نیازسطوح را قادر ساخته تا در دوره

در  آموز دبیرستانیدریافت کنند. صدها مدرسه خصوصی آن ین وجود دارد و بیش از یک میلیون دانش

کرد که به  فرماندار میشیگان قانونی را تصویب 2007کنند. در سال های آن ین شرکت میک س

التحصیلی حتما در یک دوره آن ین آموزش ببیند. آموز دبیرستانی باید قبل از فارغموجب آن هر دانش

آموزش سنتی و دهد که مکمل وزارت آموزش و پرورش آمریکا خبر از رشد انفجاری تدریس آن ین می

آموزش و  دهد. چنین ترکیبی ازتدریس آن ین و زنده،آموزان پاسخ میهای شخصی دانشبه نیاز

 "شود.یادگیری تلفیقی یا ترکیبی نامیده می
توان فرهنگ واحدی ایجاد کرد و ها میبا این آموزش" معتقد است: FE015مصاحبه شونده کد  

سنجی کنیم و اهداف را مشخص های سازمان نیازاستراتژی کرد در جهت های سازمان را مشخصارزش

ها فقی برای کارمندان نیست و کنیم و ببینیم این نیازها کدام استراتژی را پوشش می دهد. این آموزش

 ها باشند. تونن مشتریان هم درگیر این آموزشمی
ینه کنیم تا به نتیجه ها هزباید در زمینه این آموزش "معتقد است: CSE09 مصاحبه شونده کد  

ها در هزینهها خوبه یا بده، کار نداریم. باید معلم به این حوزه مسلی باشه و برسیم. حاال این آموزش

کردنش باید یک درس عمومی را ها الزمه باشه. جهت نهادینهمقابل ضرورتی که داره کم هست و این هزینه

ها، مخصوصا باید عرض کنم نسل جدید از این مدل آموزشارائه بدن تا جا بیفته. در مورد فرهنگ بومی هم 

 "تونه از راه دور مطالب را دنبال کند. می کنند و مشکلی نداره چونباشد استقبال می 2اگر وب 
انتفاعی است که توسی ، یک پلت فرم باز و غیرEdX " معتقد است: FBD17 مصاحبه شونده کد 

های آموزشی است. این سرویس دوره شده اندازیماساچوست راه دانشگاه هاروارد و انستیتوی تکنولوژی

شود را در اختیار ع قه میهای آموزشی مختلف ارائهها و موسسهآن ین و رایگانی که توسی دانشگاه

ها از های آموزشی برای تمامی سنین و اهالی تمامی کشوربودن دوره دهد. در دسترسمی مندان قرار

-داده، این شعار را سرلوحه کارش قرارEdXکند.  پیدا دارد به آنها دست قصد EdXاهدافی است که 
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-. همچنین در پایان بعضی از ک س"جا و در همه وقتآینده تحصی ت آن ین برای همه و همه "است
 "شود.کنندگان ارائه میگواهینامه پایان دوره به شرکت ها در صورت دریافت نمره قبولی،

در وب گ من شاید استثنا هست برای اینکه یک درس " معتقد است: CS03د مصاحبه شونده ک 

مجازی هست پیگیری کنم، تنوعی از مطالب مانند  خاص رو از ابتدا تا انتها اون چیزی که در آموزش

خطی است. ما های نسل جدید، پارادایم غیرهای بچهدهم. پارادایمموسیقی، صوت و تصویر قرار می

منبع یادگیری خوندیم و درسه و دانشگاه یک کتاب داشتیم و از اول تا آخر سال میها در مقدیمی

کردن یک مطلب در خطی و برای پیدادیگری به جز کتابا نداشتیم. بچه های نسل جدید پارادایمشون غیر

وت کنه، مثل تار عنکبگرده. خطی حرکت نمیکنه. در یوتیوب و آپارات و فیسبوک و... میگوگل سرچ می

های این نسل پارادایم خطی را اجرا کنید، اونا به همچین شیوه ای جذب گیره. اگر بخواهیم برای بچهمی یاد

با هم فرق دارند و اگر قراره کپی آموزش حضوری در  3 و وب 2، وب 1شوند. شیوه آموزش در وب نمی

 "آموزش مجازی قرار دهیم، طبیعتا جذاب نیست.
 دهدهای مجازی را شکل مییت آموزشای که ماهشرایط زمینه •
کار اولین و بهترین کار، تدوین سناریو و یا پ ن اجرای" معتقد است: FS02مصاحبه شونده کد  

افزاری، افزاری و نرمریزی برای ایجاد بستر ارتباطی از دید سختریزی باید شامل: برنامهاست. این طرح

زش به مخاطبین برای برپایی ارتباط موثر با پایگاه آموزشی، ریزی برای خدمات و پشتیبانی و آموبرنامه

ریزی آموزشی با در افزاری این ساختار آموزشی، برنامهافزاری و نرمریزی آموزشی و نیازهای سختبرنامه

و نیز ارتباط محتوای ارائه شده به صورت عکس، فیلم، فایل و یا  گرفتن جامعه هدف و مخاطبیننظر

 "یعنی یک طرح درس کامل و درست. باشد، ...ر آن ین، پرسش و پاسخ و سخنرانی و تصوی
 باشد.می 2و  1افزاری و وب گر شامل اینترنت و امکانات سختشرایط مداخله •

سویه و فقی خواندنی وب سنتی تمام شده. وب یک "معتقد است: FJ011 مصاحبه شونده کد 

-کر کنیم آموزش الکترونیکی را برای کدام زندگی می، دنیا عوض شده. باید ف2کاربردی ندارد. با وب 
به سمت استراتژی دانایی محور پیش بروند و اون استراتژی آموزش  ددر آمریکا تصمیم گرفتن ؟خواهید 

یک شبکه  2پیش برویم و وب  3و  2الکترونیک شناخته شد و معتقد است که باید به سمت وب 

و مالکیت شبکه مربوط به یادگیرنده است. در یادگیری اجتماعی است حول ع یق شخصی یادگیرنده 

ها در ای، یادگیری مطابق با ع یق یادگیرنده است. در آمریکا برای انتخاب پلیس تمام مصاحبهشبکه

بوک افراد طلبند. در فیسشود. اگر فرد مناسب بود در دنیای واقعی او را میمحیی مجازی انجام می

ه رو حل کنند و یا اشکاالتشون رو در آموزش با کمک دیگران حل کنند و توانند تکلیف درسی بقیمی

 2سازه و وب ها را میشه و دانایی افراد این شبکهتوسی کاربران کامل می 2ها در این وب تمام سرویس

 "نگاه جدید به آموختن و فناوری نیست.
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ها مشخص باشه. آیا ن آموزشاندازی ایباید هدف از راه" معتقداست: FE010 مصاحبه شونده کد  

ها؟ باید بررسی کنیم، ببینیم سازمان آمادگی هاست یا کاهش هزینهبه خاطر جدید بودن این سیستم

الزم را از نظر نیروی انسانی و محتوا و فرهنگ استفاده و زیر ساختها و حمایت مدیران ارشد دارد یا 

مدیریت آموزش  سیستم مان را بدست آوریم و درها حمایت باالترین فرد سازخیر؟ باید در این آموزش

کنیم و فاز اجرا یک های این فرد را آپلود کنیم. برنامه عملیاتی تعریفحرفها و سخنرانی 1الکترونیکی

 روز بشه. اول دوره را طراحی کنید و از نظر زیر ساخت و محتوا و مدیریت تغییرچرخه است که باید به

های ها و جمع کردن افراد در سازمانها در سازمانان بررسی کنید. آموزشبودن با اهداف سازمهمسو و

ایجاد کنیم و هماهنگی با مسائل   E-learningسختیه و باید یک فرایند جدیدی توسی  بزرگ کار

ها ها را یاد داشته باشند. این آموزشقانونی داشته باشیم. گاها یک قانونی میاد که همه باید این آموزش

ها می توان اند مفید باشد. در طی این آموزشنه برای آموزش کارکنانی که تازه استخدام شدهمی تو

قوانین سازمان و محیی کلی سازمان را به آنها آموزش داد. با این آموزشها می توان فرهنگ واحدی 

ی کنیم و سنجهای سازمان بیایم نیازهای سازمان را مشخص کرد. در جهت استراتژیایجاد کرد و ارزش

ها فقی برای این آموزش ها کدام استراتژی را پوشش می دهد.اهداف را مشخص کنیم و ببینیم این نیاز

 "باشند. کارمندان نیست و می تونن مشتریان هم درگیر این آموزش ها
 باشد.پیامدها شامل پیامدهای فردی، سازمانی، فراسازمانی می •

دانشجویان براشون مهمه که با چه استادی پروژه  ":معتقد است SF014 مصاحبه شونده کد 

دهد که دانشجویان ها نشان میبردارند و استاد مطرح برای ادامه تحصیلشون مهمه و تحلیل داده

مجازی از حقوق عادی دانشجویان حضوری برخوردار نیستند. حقوقی نظیر حق انتخاب استاد و اجازه 

تشکل دانشجویی، برخورداری از اجتماع علمی،  اعتراض به شرایی آموزشی نامناسب و داشتن

کاری آنها، نداشتن تشکل برخورداری از بازار کار مناسب، مناسب نبودن نمرات با توجه به ت ش و رزومه

ها در کردن این پروژههای مطرح و نداشتن مکانی جهت مطرحماندن کارها و پروژهدانشجویی. مغفول

-نبودن اساتید به ک س ها و مسلیی پژوهشی و شرکت در همایشکل کشور، اهمیت ندادن به کارها
 "های هویت جمعی دانشجویی است.های مجازی و ضعف تعهد استاد، ازدیگر دغدغه

منش معلم و شخصیت "در مورد توانمندی استاد آموزشی معتقد است: B06 مصاحبه شونده کد 

ها رونیکی، حضور اجتماعی و مشارکتهای الکتشود. در بحث آموزشمعلم به فراموشی سپرده می

گیری این آموزشها مستلزم توانمند کردن معلم به ضعیف هستند و ضعف اجرایی معلم در بعد به کار

 "هاست.این ابزار

                                            
1- Learning Management System (LMS) 
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های مجازی ازجمله حذف بعد با توجه به مزایای آموزش "معتقد است: CS03مصاحبه شونده کد  

خواهند  ها ثبت نامبرای دانشگاه، افراد زیادی در این دانشگاهمسافت و زمان و مکان و افزایش هزینه 

کرد. امکان استفاده از اساتید زبده و برجسته، عدم محدودیت زمانی و مکانی و توزیع منصفانه علم و 

های مجازی آن ین را از مزایای این دوره می توان شمرد و معایب این دانشگاه شامل استفاده از دوره

ها و سواالت دیگر دانشجویان و دور شدن از در رو بودن با استاد و امکان استفاده از بحث عدم تجربه رو

شد بهره خواهندهای دانشگاهی در جریان است بیهای جمعی و تفریحی و ورزشی که در محییفعالیت

ایب این نیاز برای تحصیل آن ین، از جمله معهای موردو عدم دسترسی عموم جامعه به ابزار و سیستم

ها و ابزارهای ویدئو های مجازی سعی در استفاده از پادکستهاست. لذا دست اندرکاران ک سدوره

 "ها دارند.زمان سعی در حل این نقصگرافیکی زنده و هم
های مجازی با توجه به این که امروزه داستان آموزش "معتقد است: CS01 مصاحبه شونده کد

کند. در دانشگاه تواند برای دانشگاه فرهنگیان هم ضرورت پیدا اهمیت بیشتری پیدا کرده، می

حضوری است و باید دانشجو در ک س منش و حضور استاد را ببیند تا معلم،  ی از تربیتبخشفرهنگیان 

ببرد و دانشگاه  سوال های مجازی را زیرممکن است این جنبه، ضرورت مساله آموزش .شود بتواند معلم

های رسمی و حضوری این الگو را هم طراحی ین فرصت استفاده کند و در کنار آموزشباید بتواند از ا

 "کند.
 های مجازیهای اصلی تعالی آموزششاخص •

های زیادی دارد و ت ش های مجازی جذابیتآموزش "معتقد است: CKH04 مصاحبه شونده کد 

با کیفیت را فراهم کند و این محتوا  کرده تا بازار مناسبی برای جذب بهترین دانشجویان و برنامه درسی

 "بخشد. های با کیفیت و موثر و فضای آموزشی را با پشتیبانی مستمر و پایا، کیفیترا با روش
های سنتی یک درس برای تعداد محدودی از در روش"معتقد است: CGH08مصاحبه شونده کد  

کنندگان را عداد نامحدودی از شرکتت 1شود ولی در موکآموزان و دانشجویان و معلم تعریف میدانش

ها با مباحث گسترده در سراسر رویکردهای آموزشی و یادگیری موسسات موک کنند.پشتیبانی می

های آموزش از راه دور آن ین است و به طور شبیه به دورهی موک خیلی لرویکرد اصاند. تحریک شده

 "ونیکی با بازخوردهای خودکار است.کلی تولیدات ویدیویی، منابع نوشتاری وارزیابی الکتر
باید گفت که ما در بحث استفاده  ،در مورد ضرورت الگو"معتقد است: CGH08 مصاحبه شونده کد

تونیم نسبت استفاده رو تغییر دهیم و می نیست و ما می 100از دنیای الکترونیکی رفتارمون صفر و 

ی الکترونیکی استفاده کرد ولی باید روی مقدار و های ترکیبی استفاده کرد. باید از دنیاتوان از آموزش

ها خاص دانشگاه هایی باشد که این شاخصچگونگی استفاده اندیشید. تاکید کار باید روی ویژگی

                                            
1- Massive Open Online Course (Mooc) 
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تونه متفاوت فرهنگیان هست. دانشگاه فرهنگیان بحث کارورزی دارد و لذا دانشجو در این دانشگاه می

ها، رسانه و ابزار، برنامه و ای یک نظام الکترونیک مدیریت آموزشههای دیگر. مولفهباشه با دانشگاه

 "های یادگیری و تدریس و ارزشیابی است.محتوای درسی، راهبرد
ما در دانشگاه فرهنگیان دو مسئولیت داریم، یکی  "معتقد است: TB16مصاحبه شونده کد  

شجو معلم باید تجربه آموزش دروس به صورت مجازی هست، یکی خود آموزش مجازی هست. دان

-آموزش مجازی را داشته باشد و باید بدونه که چه جوری وارد ک س مجازی بشه و چه جوری با نرم
افزارها کار کنه و اجبار بشه. خودش مدیر ک س مجازی باشه تا این رویکرد را یاد بگیره و ما موظفیم 

ف کنیم. یک بخش به صورت مجازی و این جزو تکالیفمون باشه. در حوزه دیگه هم باید سیاست تعری

نزدیک یک ساله که یک نرم افزار شوکا )شبکه ویدئو  .یک بخش هم تئوری در حالت اجباری باشه

ارتباط آن ین . شود و در مجموع خوب جواب دادهها استفاده میکنفرانس ایران( برای ویدئو کنفرانس

مروارید یک سری مشک تی داشت،  سامانه .درس خیلی خوب طراحی نشده هست ولی برای ک س

یک سری مشک ت  کرد ورا رعایت نمی نیازهایشپکرد، برای دانشگاه معدل را درست ثبت نمی ازجمله

 کرد. سیستم قفل می ،با افزایش کاربران ازجمله داریم دیگه هم یافزارنرم

ی در خصوص بندی کلی در خصوص ادبیات تحقیق باید گفت که تحقیقات متعدددر یک جمع

دهنده کیفیت یادگیری الکترونیکی صورت گرفته و با توجه به نوع نگاه و های تشکیلشناسایی مولفه

-های مختلفی بررسی شده است. همچنین الگوها و چارچوبشرایی جامعه مورد مطالعه، ابعاد و مولفه
شده است.  مللی طراحیالها و کمتر در سطح ملی و بینهای مختلف در دنیا عمدتا در سطح دانشگاه

های متفاوت و نیاز های تحت موقعیتشود تفاوت مولفهنکته مهمی که با نگاه به این مطالعات آشکار می

به الگوهای خاص و بومی برای هر دانشگاه بوده است. بنابراین طراحی این الگو با توجه به شرایی و 

-مدل نهایی جهت تعالی آموزش 2در شکل  مقتضیات دانشگاه فرهنگیان مورد بررسی قرار گرفته است.
 های مجازی ارائه شده است.
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 پدیده اصلی:
های تعالی آموزش

مجازی دانشگاه 

 فرهنگیان
 )بهبود کیفیت(

 

 :پیامدها
)سرعت باال  . پیامدهای فردی1

ری، توزیع منصفانه یدر یادگ
علم، عدم محدودیت برای 

ها، عدم شرکت در دوره
برخورداری دانشجویان مجازی 

از حقوق عادی دانشجویان 
حضوری، از بین رفتن منش 

معلم، اثر مثبت بر جذب 

اساتید برجسته، اثر مثبت بر 
 هزینه رفت و آمد(.

)افزایش  .پیامدهای سازمانی2
درآمد دانشگاه، اثرات مثبت بر 

ها، اثرات مثبت بر کاهش هزینه
ت ندادن به پرسنل، اهمی

 پژوهش(.

)نقش  .پیامدهای فراسازمانی3
های مجازی در قبال آموزش

 جامعه(

 :موجبات علّی
های یاددهی و .  فعالیت1

)ارزشیابی هدفمند،  یادگیری

های تولید محتوا، ایجاد بسته

یادگیری، فعالیت یادگیری، 
 طرح درس(.

)توانمندی  نسانیا.کنشگران 2 
استاد آموزشی، تعامل با 

ارادایم غیرخطی نسل جدید، پ
 بهسازی نیروی انسانی(.

)تنظیم بودجه، رفع  .مدیریت3 

مشک ت حال حاضر مدیریتی 
دانشگاه فرهنگیان، رفع 

مشک ت زیرساختی دانشگاه، 
 های متمرکز(.گیریتصمیم

 

 

 راهبردها:

)تدوین  . سطح خرد1

راهبردهای اعتمادسازی، 

جایگزینی آموزش مجازی 

یادگیری  به جای سنتی،

 موضوعی(.

)ایجاد  . سطح میانی2 

های آموزش مجازی، گروه

های سازی آموشبومی

مجازی، استفاده از تجارب 

کشورهای دیگر، استفاده 

-از تجارب سایر دانشگاه
 های کشور(.

)فرهنگ  . سطح ک ن3

های آموزش سازی

مجازی، بررسی نیاز 

های سنجی ایجاد آموزش

مجازی برای دانشگاه 

 یان(.فرهنگ

  

  

  

  

 گر:شرایط مداخله

اینترنت، امکانات 

، 3و2افزاری، وب سخت

 محیی آموزشی

  

  

  

  

  

 

 ای ماهیت آموزش های مجازی در دانشگاه فرهنگیانشرایط زمینه
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 های مجازی: مدل مفهومی تعالی آموزش2شکل 

 های نگارندگان(منبع )یافته 

 
 

 بحث و نتیجه گیری -4

های آموزش الکترونیکی در سراسر کشور روبرو هستیم و بایستی برا اتخراذ امروزه با رشد سریع دوره

الکترونیکی در کشور، زمینه بهبود و ارتقا و  ار مناسب، ضمن آگاهی از وضعیت موجود نظام آموزشراهک

ها را برای پاسخگویی به تقاضاهای رو به رشد در جامعه فرراهم کنریم. لرذا ضررورت آمدی این دورهکار
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شرود. آنچره در دهی و یادگیری احساس مریوجود الگو از باب بررسی تعالی )بهبود کیفیت(، فرآیند یاد

این پژوهش به عنوان دغدغه اصلی بیان و مورد مطالعه قرار گرفته، در واقع یرافتن چرارچوب و الگرویی 

است که مجریان و مدیران آموزش الکترونیکی دانشگاهی بتواننرد برا اسرتناد بره آن، کیفیرت آموزشری 

براز و محروری اسرتفاده شرد. در گذاری ها از کددانشگاه خود را محک بزنند. جهت تجزیه و تحلیل داده

گانه مدل پرارادایمی بره صرورت موجبرات علری  6مقوله اصلی در دل ابعاد  14ها در قالب نهایت مقوله

تعالی آمروزش مجرازی دهی و یادگیری، کنشرگران انسرانی و مردیریت(، مقولره اصرلی:های یاد)فعالیت

ای ح میانی و سطح ک ن(، شررایی زمینرهبهبود کیفیت(، راهبردها )سطح خرد، سط) دانشگاه فرهنگیان

افرزاری و گر )اینترنرت، امکانرات سرختشرایی مداخله(، انیدانشگاه فرهنگ یمجاز هایآموزش تیماه)

-وب(، پیامدها )پیامدهای فردی، پیامدهای سازمانی و پیامدهای فراسازمانی( جای گرفتند. یکی از مهم
های موثر در این موزش الکترونیکی، تعداد عوامل و متغیرترین چالشهای بحث کیفیت آموزش در نظام آ

هرای فرهنگری و های مختلف و متنوعی است که از زوایای گوناگون و بنا به موقعیتبندیزمینه و دسته

در الگوهرای حاضرر در بخرش  ،بومی متفاوت صورت گرفته است. با توجه به موقعیت دانشگاه فرهنگیان

گرفتن منش معلم و اثر مثبت بر جذب اسراتید برجسرته تاکیرد علم و نادیده ها به توزیع منصفانهپیامد

 ،هاهای متمرکز و در بحث راهبردگیریبه تصمیم ،شده است و در بخش موجبات علی در بحث مدیریت

هرا و های مجازی و استفاده از تجارب سایر کشرورسازی آموزشسازی و فرهنگبه تدوین راهبرد اعتماد

استفاده از موک، دانش قبلری  ،بخش پدیده اصلیدرو  3و  2استفاده از وب  ،گریی مداخلهدر بخش شرا

کره در  هرای حضروری و مجرازی در دانشرگاه فرهنگیران اشراره شردهیادگیرندگان و ترکیرب آمروزش

هرای ها به این عوامل توجه خاصی نشده است. نتایج پژوهش حاضر، به طرور ضرمنی برا یافترهسایرمدل

هرای سرنتی های مجازی نسبت بره آمروزش( مبتنی بر موثر و کارآتربودن آموزش2001) 1رتحقیق مول

های یاددهی و یادگیری، کنشگران انسرانی( تایید تاثیر شرایی علی )فعالیتهمخوانی دارد و در راستای 

(، 2008) 2یافته پژوهش حاضرر همچنرین برا نترایج تحقیرق برانگرت .باشدبر بهبود کیفیت )تعالی( می

هرای تعامرل اسرتادان برا دانشرجویان، همکراری میران بخشری تردریس مجرازی برا مولفرهمبتنی بر اثر

سراختن انتظرارات دانشرجویان و دانشجویان، یادگیری فعال، بازخورد فروری، زمران و وظیفره، بررآورده

هشری پژو ( در1395سو است. رازقی و صابری )های مختلف در راهبردهای یادگیری همباالخره استعداد

-دادند، آموزش مجازی می تواند به اندازه آموزش حضوری در پیشرفت تحصیلی دانشرجویان مروثرنشان
دهی تحصیلی دارد. لذا با توجه به نظمهای خودباشد. از طرفی در مواردی، تاثیر بیشتری بر بعضی مولفه

ولی اسرتفاده کررد. نترایج قبرتوان از این نوع آموزش به عنوان جایگزین قابلمزایای آموزش مجازی، می

                                            
1- Muller 
2- Bangert 
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( مبتنی بر بررسری معیارهرای بهبرود 2007) 1بوتچارهای تحقیق پژوهش حاضر، به طور ضمنی با یافته

 یسرطوح براال فعال، کنش متقابرل، محوری، یادگیری ادگیرندهکیفیت در یادگیری الکترونیکی شامل ی

-( که معیرار2005) 2خانطالعه ، همخوانی دارد. همچنین مصرف وقت بیشتر روی یادگیری و شناختی
عوامرل آموزشری، فنراوری، طراحری رابری، مردیریت،  های بهبرود کیفیرت در یرادگیری الکترونیکری را

، در راسرتای تاییرد شررایی علری دانردمری ارزشریابی و پشتیبانی منابع، عوامل انسانی، عوامل سرازمانی

هرای مجرازی دانشرگاه لگوی تعالی آموزشدهی و یادگیری، کنشگران انسانی( استقرار اهای یاد)فعالیت

در تحقیقری برا عنروان  (1384همچنرین مطالعره رحمرانی )باشرد. فرهنگیان بر راهبردهای استقرار می

کند که آموزش عالی کشور در بیست سرال گذشرته از نظرر بیان می"ارزشیابی کیفیت در آموزش عالی"

کیفیت آن مستلزم استفاده از ارزیرابی اسرت. از  کمی به طور قابل توجهی توسعه یافته است، اما ارتقای

سنجی با مراحل ارزیرابی میان رویکردهای مختلف پیشنهاد شده برای ارزیابی آموزش عالی، الگوی اعتبار

 کنرد.هایی هستند که کاربرد آنها ارتقرای مسرتمر کیفیرت را فرراهم مریدرونی و بیرونی دارای ویژگی

هرای مجرازی تایید تاثیر راهبردهای استقرار الگروی تعرالی آمروزش( در راستای 2007) بوتچارپژوهش 

-اریرمع ،(2008) 3و گامسرون نرگیکریچهمچنین مطالعه  باشد.دانشگاه فرهنگیان بر بهبود کیفیت می
فعرال، دادن ی ریادگیر ،یاسرتاد، همکرار-تعامل دانشرجو را یکیالکترون یریادگیدر  تیفیبهبود ک یها

دانرد و یمری ریادگیرمتفراوت  یهاوهیشو  گوناگون ی، توجه به استعدادهاالبا انتظارات ،بازخورد، زمان

اثربخش را کراهش احسراس انرزوا و  یکیالکترون یریادگی یها براهیشده از نظر مجموعه اصول استخراج

 (1389)راد مرومنی داند.یو کنش متقابل م یمحور رندهیادگی ،رندگانیادگیحس حضور در جمع  جادیا

-ی، کیفیت رشته فناوری اط عات دوره آموزش الکترونیکی دانشرگاه صرنعتی خواجره نصریردر پژوهش
-های آموزش الکترونیکی مورد بررسی قرار داد. به این منظرور مولفرهطوسی را بر اساس استانداردالدین

-پذیری، سیسرتم مردیریت یرادگیری و چنردهای تعامل با طراحی آموزشی، بازخورد، محتوا، دسترسی
سراخته برا اسرتفاده از روش تحقیرق توصریفی و بررسری تحلیلری ای بر اساس چک لیست محققنهرسا

اط عرات شد و نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که دوره آموزش الکترونیکی رشرته فنراوریمطالعه

ثیر این پژوهش در راستای تایید ترادانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی از کیفیت مطلوبی برخوردار است. 

هرای های مجازی( بر راهبردهرای اسرتقرار الگروی تعرالی آمروزشای )ماهیت آموزشهای زمینهویژگی

-در پژوهشی به بررسی نقش معلرم، دانرش (،2009) 4راپا و دیگرانباشد. مجازی دانشگاه فرهنگیان می
د کره یادگیرنرده، ها نشران داهای مجازی پرداختند. یافتهآموز و فناوری اط عات و ارتباطات در محیی

باشد، خود از طریق حل مساله و تجزیه و تحلیل موضروعات های مجازی فعال میهنگامی که در محیی

                                            
1- Boettcher 
2- Khan 
3- Chikering&Gamson 
4- Rappa& et al 
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کننرده های یادگیری مجازی بیشتر نقرش هماهنرگدر فرآیند یادگیری مشارکت دارد و معلم در محیی

سرازی یرادگیری در شربیه دارد. فناوری اط عات و ارتباطات به عنوان ابزاری به منظور طراحری محریی

ایرن پرژوهش در باشرد. های یادگیری واقعی در برخری موضروعات خراص دارای محردودیت مریمحیی

 باشرد.های مجازی دانشگاه فرهنگیان بر بهبرود کیفیرت مریای آموزشهای زمینهراستای تایید ویژگی

برنامه درسری از طریرق تحررک  کردنبین المللی( در پژوهشی، درمورد 2015) 1وی ر اونروبیا و راجپال

فقری بخرش  ،هرااین که در اکثر دانشرگاه با توجه به انگلستان پرداختند. 2مجازی در دانشگاه کوانتوری

شوند،  مندخارج از کشور بهره های تحرک تحصیلی مسافرت بهتوانند از فرمکوچکی از دانش آموزان می

کنرد. ایرن مری المللی کمرکتعام ت بین فرهنگی مبتنی بر اینترنت به افزایش مشارکت در تجربه بین

دارد. در ایرن مقالره عوامرل اصرلی، انرواع تعرام ت،  تمرکرز مقاله بر روی طرح تحرک مجازی دانشرگاه

. آنران در شودا و سایر م حظات مهم مشخص میهوریاها، عوامل موثر، موانع، جریان منابع، فنسیاست

حرک مجازی می تواند به افزایش تعداد دانشجویانی کره از کرار این پژوهش به این نتیجه رسیدند که ت

ایرن پرژوهش در . کنرد شروند، کمرک منردهای سراسر جهان بهررهدر دانشگاه مشترک با همتایان خود

افزاری، وب و محریی آموزشری( اینترنت، امکانات سرخت) راستای تایید تاثیر شرایی محیطی مداخله گر

در ، (1986) 3لروزن باشرد.های مجازی دانشگاه فرهنگیان میبر راهبردهای استقرار الگوی تعالی آموزش

دانشرجویان دارای توانرایی براال در " کند کرههای مجازی اینگونه بیان میتحقیقی دیگر در مورد ک س

هرای مجرازی نسربت بره تری را از عملکررد خرود در کر سنترنت، نتایج مثبتاستفاده از کامپیوتر و ای

 گررایرن پرژوهش در راسرتای تاییرد شررایی محیطری مداخلره "دانشجویان دارای توانایی پایین دارنرد.

هرای مجرازی دانشرگاه فرهنگیران برر افزاری، وب و محیی آموزشی( بر آمروزشسختاینترنت، امکانات)

در پژوهشی به بررسی م حظات نظری و عملری مربروط بره  (2015ورث )دد. ه نباشبهبود کیفیت می

فرردی هرای ارتبراطی برینزمان، برای پررورش مهرارتهای ناهمطراحی و توسعه و ارزشیابی موثر دوره

زمان ارائه کرد و سپس الگروی های ناهمپرداخت. او ابتدا الگویی را برای طراحی توسعه و ارزشیابی دوره

شده را به شیوه تجربی بر روی بزرگساالن اجرا نموده و در مرحله آخر به ارزیرابی نترایج حاصرل  تدوین

ها و ایفای نقش بره پررورش سازیالین به ویژه شبیههای آنپرداخت. وی دریافت که استفاده از فناوری

عراملی اینترنرت برا کند. دانشجویان با استفاده از امکانات تهای ارتباطی در دانشجویان کمک میمهارت

های مذاکره تعامرل کنند و از این طریق مهارت، استادان و منابع یادگیری ارتباط برقرار میی ها سکهم

. این پژوهش در راستای تایید تاثیر راهبردهای استقرار الگوی تعالی شوندو مشارکت در آنان تقویت می

سرالمون  باشرد.سرازمانی و فراسرازمانی مری های مجازی دانشگاه فرهنگیان بر پیامدهای فردی،آموزش

                                            
1-Villar-Onrubia & Rajpal 
2- Coventry University 
3- Lozen 

http://srhe.tandfonline.com/author/Villar-Onrubia%2C+Daniel
http://srhe.tandfonline.com/author/Villar-Onrubia%2C+Daniel
http://srhe.tandfonline.com/author/Rajpal%2C+Brinder
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داده، ای که برای بررسی ابعاد کیفیت یادگیری الکترونیکی از دید یادگیرندگان انجرام( در مطالعه2004)

های تضمین معتقد است؛ از دید یادگیرندگان، توجه به هفت عامل شامل: پشتیبانی کارمندان، مکانیسم

هرای یرادگیری، پشتیبانی یادگیرنرده، اط عرات و تبلیغرات و فعالیرتکیفیت سازمانی، اعتبار سازمانی، 

ین پژوهش در راستای تایید تاثیر بهبود کیفیرت برر ضامن کیفیت یادگیری الکترونیکی سازمانی است. ا

 باشد.پیامدهای فردی، سازمانی و فراسازمانی می

 

 منابع -5 

پژوهشگاه علوم  :تهران .بیوک محمدی . ترجمهحقیق کیفیاصول روش ت (.1390. )جولیت  ،استراس، آنسلم و کوربین

 .انسانی و مطالعات فرهنگی

گیری آموزش های بکارترین چالشسازی مهم(. شناسایی و مدل1396زاده، مرتضی. )رضایی و غ مرضا ،شمس ؛فرزانه ،تاری

، سال آموزش و توسعه منابع انسانی فصلنامه. ( در شرکت ملی گاز ایرانISMالکترونیکی با رویکرد ساختاری تغییری )
 .1-27، صص 14، شماره 4

دهی و پیشرفت تحصیلی در میان دانشجویان ای خود نظم(. مطالعه مقایسه1395رازقی، بدری و صابری، هاییده. )

مجله دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران .های یادگیری الکترونیکی و حضوریکارشناسی ارشد سیستم
 .98-105، صص 1، شماره 11دوره  ،(یاورد س مت)پ

اهداف  بررسی تحلیل محتوای برنامه آموزشی مجازی دانشکده علوم و حدیث شهر ری بر اساس (.1384رحمانی، بهاالدین. )
 کارشناسی ارشد، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه ع مه طباطبایی. پایان نامه .شدهاز پیش تعیین

 . تهران، نشر آگاه.دانشگاه ایرانی و مشک ت کیفیت(. 1388د. )قصوواه، مفراستخ

  (. ارزیابی کیفیت برنامه آموزش الکترونیکی دوره کارشناسی ارشد مهندسی 1395کاکایی، فهیمه و حکیم زاده، رضوان. )
 .85-109، صص 3، شماره 6ال ، سوری اط عات و ارتباطات در علوم تربیتینافصلنامه ف.وری اط عات دانشگاه شیرازافن

فصلنامه علوم .پذیری(. ارزیابی کیفیت در تحقیق کیفی، اصول و راهبردهای اعتباریابی و تعمیم1388محمدپور، احمد. )
 .73-105صص  ،48، شماره 17، دوره اجتماعی

بر موفقیت آموزش مجازی در عاطفه ارزیابی عوامل موثر  .(1393. )امیرحسین ،ج لیو داودی، محمد   ؛محمدخانی، کامران
 .162-143صص  �1، شماره 5، سال  ارتباطات در علوم تربیتی فصلنامه فناوری اط عات و .پژوهشگاه صنعت نفت

 یاز استانداردها یریبا بهره گ یکیدر آموزش الکترون تیفیک نی. تضم(1389). جهی، خدیآباد یراد، اکبر و عل یمومن

 .89-92 صص ،3شماره  ،3دوره ، آموزش یهبردهارا فصلنامه. یکیآموزش الکترون

های دانشگاه علوم پزشکی (. نیازسنجی توسعه آموزش مجازی: ارزیابی میزان آمادگی در دانشکده1396یمانی، نیکو. )
، شماره 6سال ، های تحول و نوآوری در آموزش پزشکیمجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی ویژه نامه بسته.اصفهان

 .70-76صص ، 17
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