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 چکیده
دو دانشگاه مجازی اصفهان و  اساتید و دانشجویان دیدگاه بررسیپژوهش  این هدف از

و به روش  . پژوهش توصیفیودبآموزش مجازی  عناصر اساسی در مورد صنعتی اصفهان

دوره  نفر( 428) و دانشجویان نفر( 30) اساتید پژوهش پیمایشی انجام گرفت. جامعه آماری

وش نمونه گیری در به ر .بودنداصفهان و صنعتی اصفهان  آموزش مجازی در دانشگاه

با استفاده  هانفر اساتید در مطالعه شرکت کردند. داده 26 و نفر از دانشجویان 309 دسترس

از دیدگاه اساتید و دانشجویان . نتایج نشان داد که آوری شدگرداز پرسشنامه محقق ساخته 

اتید های فناورانه از دیدگاه اسمطلوبیت محتوا در حد متوسط است. مطلوبیت زیرساخت

(و از دیدگاه دانشجویان، در سطح متوسط )میانگین 50/3باالتر از سطح متوسط) میانگین 

(بود. مطلوبیت دسترسی به منابع آموزشی از دیدگاه اساتید باالتر از متوسط )میانگین 04/3

( بود. نتایج تحقیق در زمینه 77/2( و از دیدگاه دانشجویان کمتر از متوسط )میانگین 45/3

هایی ت نظام سنجش و ارزشیابی از دیدگاه اساتید و دانشجویان به ترتیب میانگینمطلوبی

نشان داد. بنابراین مطلوبیت نظام سنجش و ارزشیابی از دیدگاه اساتید  84/2و  20/3برابر با 

باشد. همچنین باالتر از سطح متوسط و از دیدگاه دانشجویان، کمتر از سطح متوسط می

 86/2ن مطلوبیت تعامل استاد و دانشجو از دیدگاه اساتید با میانگین نتایج نشان داد میزا

 کمتر از متوسط است.  56/2در حد متوسط و در مورد دیدگاه دانشجویان با میانگین 

آموزش مجازی ـ دانشگاه مجازی ـ محتوای آموزشی ـ اساتید ـ  :کلمات کلیدی

 .دانشجویان
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 2 جهانبخش رحماني،  1يمرجان السادات خلیفه سلطان

دانشجوی فارغ التحصیل کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی آموزشی،  سلطانی مرجان السادات خلیفه 1

 .دانشكده علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان)خوراسگان(
 .(اد اسالمی واحد اصفهان )خوراسگاناستادیار دانشكده علوم تربیتی، دانشگاه آزجهانبخش رحمانی  2

 

 نام نویسنده مسئول:

 جهانبخش رحماني
 

از دیدگاه  در دانشگاه و مطلوبیت آن آموزش مجازی

 اساتید و دانشجویان
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 مقدمه
ویژه نظام آموزش عالی با مسائلی از قبیل سرعت تولید دانش و لزوم طراحی نظام آموزش مستمر و مادام امروزه نظام آموزشی به 

العمر، تقاضای روزافزون ورود به نظام دانشگاهی برای دستیابی به سواد اطالعاتی و تحقق جایگاه مناسب و همگرا با پدیده جهانی شدن 

ای است که در بیانیه جهانی آموزش عالی در اجالس ترین آن شیوهای متفاوتی وجود دارد، مهمهها شیوهروبروست. برای غلبه بر این چالش

مؤسسات آموزش عالی باید نخستین نهادهایی باشند "منعكس شده است. در این اعالمیه آمده است  1998جهانی یونسكو در پاریس در سال 

های نوین آموزش برای هماهنگی با مند شوند و در این راستا به ایجاد محیطبهره باطاتفناوری اطالعات و ارت ها و امكانات بالقوهکه از مزیت

ای گیری از ابزارهای چند رسانهعبارت است از محیطی که با بهره 1مجازی . دانشگاه]1["های مجازی بپردازندتبیین نظام عصر اطالعات و

ارتباطات بر  افزارهای تسهیل کنندهارتباطی مناسب )چون کامپیوتر، شبكه، اینترنت، فاکس، دوربین، نرم بودن زیر ساخت مناسب و با دارا

ای که معموالً نیازی به مكان فیزیكی به شكل دانشگاه خدمات آموزش مجازی و یادگیری الكترونیك است؛ به گونه دهنده ( ارائهغیرهخط و 

از  .]2[یان قادرند از هر مكان و در هر زمانی که مایل باشند، از بسیاری از خدمات ارائه شده این دانشگاه استفاده نمایندسنتی ندارد و دانشجو

 .]3[اشاره کرد 4المللی جونزو دانشگاه بین 3، دانشگاه مجازی آمریكا2ای جهان گسترتوان به آکادمی شبكههای مجازی میاولین دانشگاه

اندازی شد و در حال حاضر سایت آموزش مجازی دانشگاه تهران راه 1380در ایران دانشگاهی نوپا است. در سال دانشگاه مجازی 

ان را هایی مانند دانشگاه اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشگاه علم و صنعت، دانشگاه شیراز و چندین دانشگاه دیگر دانشجویدانشگاه

عدم نیاز به حضور استاد و دانشجو در  ند از:اام آموزش مجازی عبارتدهند. از جمله امتیازات نظمیجهت آموزش مجازی مورد پذیرش قرار 

ها، امكان تدریس همزمان در چند کالس با یك مدرس، کیفیت باالتر ارائه دروس به دلیل استفاده سازی کالسامكان تطبیق و بهینه ،کالس

و تغییر محتوا، امكان ذخیره کردن درس و استفاده مكرر از آن،  پذیری در اطالع سازی، انعطافشبیههای مدرن و متنوع، امكاناز تكنولوژی

ها و پیشرفت دانشجویان توسط پذیری باال، امكان ثبت فعالیتامكان استفاده همزمان از متن، صدا، تصویر و حرکت به صورت رنگی، تعامل

 .]4[الپیوسته به منابع کتابخانه دیجیت استاد، دسترسی

های مجازی و آموزش از این طریق به سرعت در حال افزایش باشد و به نظر مزایای آموزش مجازی سبب شده است که ایجاد دانشگاه

رشد خوب آموزش مجازی  ها است. با توجه بهب اطالعاتی در دانشگاههمراهی با قافله شتابان انقال ترین راهكاررسد آموزش مجازی مهممی

ای نه چندان دور بیشتر رسد در آیندهباشند، به نظر میهایی که مایل به ارائه خدمات آموزشی میرشد روزافزون تعداد دانشگاه نیزدر ایران و 

گیری و شكل حلههای کشور خدمات آموزش مجازی را ارائه دهند. با وجود این باید گفت که نظام آموزش مجازی در ایران در مردانشگاه

ریزی )راهبردی و عملیاتی(، درگیر مسائل و مشكالت اساسی در زمینه برنامه های مجازی کشوربرد و همزمان دانشگاهسر می آزمون و خطا به

ها های مجازی و ارزیابی این برنامههای آموزش الكترونیكی، تدوین محتوا و به کارگیری راهبردی یاددهی ـ یادگیری در محیططراحی دوره

 . ]5[هستند

شود. آموزش مجازی یك تحول در سیستم می رو به رولی جایگزینی یك نظام نوین به جای نظام سنتی با مشكالت متعددی به طور ک

های انسانی، فناورانه، تربیتی، اداری، اجتماعی، فرهنگی، مدیریتی و اقتصاد سازی و تهیه زیرساختآموزشی است که اجرای آن به فرهنگ

 افزار و مغزافزارافزار و سختهای مخابراتی، نرمن به عوامل سازمانی، اخالقی، پشتیبانی منابع، ارزشیابی، زیر ساختتواهمچنین می ؛بستگی دارد

رست، مشكالت مربوط در توسعه آموزش مجازی اشاره نمود. موانع فرهنگی، اقتصادی، حقوقی و قانونی، تربیتی، راهبردی، فنی، باورهای ناد

واد اطالعاتی و الكترونیكی و های سکسب کافی مهارت به اینترنت، عدم ای از افرادجه کافی، عدم دسترسی عدهبه محتوا، عدم تخصیص بود

از معایب آموزش مجازی . ]6[تها و موانع توسعه آموزش مجازی در ایران اسوجود مشكالت در جستجو و بازیابی اطالعات از چالش در نتیجه

دن افراد و نبودن احساس بی به اطالعات، تشدید شكاف دیجیتالی، استفاده مداوم از رایانه، در انزوا بوعدم تعامل رو در رو، سرعت کم دستیا

تحت تأثیر تعامل  های رایج است و این پدیده. نرخ افت در تحصیل الكترونیكی به مراتب بیشتر از آموزش]7[لف استؤرقابت و مشكل حق م

برداری صرف از الگوهای های بومی و فرهنگی وکپینیازمندی . عدم توجه به]8[اختی استعوامل مختلف فرهنگی، تكنولوژیكی و روانشن

 .]9[سازی شودها بومیتواند به شدت کارآیی و اثربخشی آموزش مجازی را تحت تأثیر قرار دهد، بنابراین الزم است این آموزشخارجی می

( درک محدود از محیط آموزش 1: توان تقسیم کردمجازی را به دو دسته میموانع موجود در توسعه دانشگاه   ]10[5به اعتقاد نایوانگ

توان به ( درک پایین از مسائل و مشكالت پداگوژیكی. از دیگر عوامل و موانع توسعه یادگیری الكترونیكی می2الكترونیكی و یادگیری مجازی 
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3 - Us Army's Virtual university 
4 - Jones international university 
5 - Nyvang 

http://www.johi.ir/


 121 -131، ص 1396 پاییز، 11، شماره علوم اسالمی انسانی
ISSN: 2538-3671 

http://www.johi.ir 

 
کفایتی نسبت به یادگیری الكترونیكی و ز شكست، احساس بیس اهای مناسب فنی و سازمانی، ترموارد زیر اشاره کرد: فقدان زیر ساخت

نامناسب دانستن آن، مسائل پیچیده کاری، ناشناخته بودن یا قابل شناسایی نبودن نیازهای آموزشی، کنترل مدیریت شدید در طی تعلیم، 

 زمان، نبود پشتیبانی مدیریتی، مشكالت مالی، قطع شدن کار و فعالیت در میانه راه. 

رش آموزش الكترونیكی توسط یتوان به عدم پذشود، میسازی موفق آموزش الكترونیكی میاز عواملی که باعث محدودیت در پیاده

معتقدند که باید از  و بودن استرس در هنگام کار با محیط آموزش الكترونیكی اشاره کرد. محققان رایانهکاربر، عدم تسلط کافی کاربر به 

 .]11[کنند، استفاده شودحس مشترک در درون کالس درس مجازی میتجربیاتی که ایجاد 

های آموزش مجازی از دسترسی به امكانات رهنشان داد که دانشجویان شرکت کننده در دو ]12[های پژوهش جهانیان و اعتباریافته

نشان داد ]13[راد. نتایج مطالعه رضاییتندهای آموزش مجازی نداشو یادگیری به این روش رضایت داشتند هر چند که نگرش مثبتی به دوره

از  غیرهانی وب و که با توجه به فراوانی مشاهده شده عامل محتوای برنامه، دسترسی به وب، دخالت و مشارکت فراگیران، امنیت و پشتیب

، محتوا، طراحی صفحات، دفود که عناصر ه. نتایج مطالعه دیگری حاکی از آن باستبرنامه آموزش الكترونیك  عوامل مؤثر بر موفقیت

های آموزش مجازی دانشگاه فردوسی مشهد در سطح مطلوبی از کیفیت راهبردهای یادگیری، مواد آموزشی، زمان، فضا و ارزشیابی در دوره

نیا، اهرپورفیض. ]14[در سطح کیفی نامطلوب قرار دارند بندیگروه های یادگیری در سطح متوسط و عنصرهمچنین عنصر فعالیت ؛باشدمی

بررسی نظام آموزش  های موجود در استاندارد ملی آموزش مجازی بهدر پژوهش خود با مبنا قرار دادن ویژگی ]15[منصوریان و ایمانی پور

استفاده پذیری و نظم الزم برای طافبود که محتوای آموزش فاقد انع ها اینهای پژوهش آنمجازی دردانشگاه تهران پرداختند. از جمله یافته

محتوای دروس دانشگاهی مورد توجه  تهیه وری در بُعدبروز نوآ تواند به عنوان فرصتی برایبوده و دارای تنوع نیست و از این رو می فراگیران

ین شود که تحت اموارد، ارائه دروس به صورت تك گویی انجام می %70اندرکاران قرارگیرد. در بعد محتوای آموزشی نیز در بیش از دست

 گردد.انگیزه می ها اغلب ایجاداز آن %23گاهی اوقات و برای  % 36   دانشجویان هرگز یا به ندرت ایجاد انگیزه شده و برای %41 شرایط برای

ند. عدم ارتباط آموزشی با وجود عدم کافی بودن آن، دست یافت در پژوهشی به احساس رضایت دانشجویان از محتوای ]16[خدیور و رحمانی

ای از مهمترین نقاط ضعف آموزش مجازی از نظر دانشجویان بوده است و به این دلیل های شبكهکمبود زیرساخت قیم و چهره به چهره ومست

های معیارهای تدوین دوره به بررسی ]17[بینند. شریفیالعاده مؤثر میاغلب برگزاری کالس حضوری را در کنار سیستم یادگیری مجازی فوق

های فنی دوره، راهبردهای تدریس و ارزشیابی دوره پرداخته است. نتایج های دروس، ویژگیتحقق این معیارها در ویژگی مجازی و میزان

های مجازی به مواردی باشد. برای بهبود کیفیت دورهترمیپژوهش وی نشان داد که آموزش مجازی برای مقاطع تحصیالت تكمیلی مناسب

توان اشاره کرد. از عوامل مهم برانگیختن دروس و موارد دیگر می ا فضای مجازی، نظارت بر تألیف محتوایها بمانندآشنا شدن مدرسان دوره

صالح  توان به جذاب بودن محتوا و منطبق بودن با استانداردهای روز اشاره کرد.مشارکت فعال دانشجویان هنگام طراحی دروس مجازی می

ها در آموزش الكترونیكی پرداختند. نتایج تحقیق هیأت علمی دانشگاه یچالشهای نگرشی اعضا بررسی در تحقیقی به ]18[صدقپور و میرزایی

دهند از گروهی که به هر هیأت علمی که به روش سنتی آموزش می یحاکی از آن بود که عامل کاهش تعامل بین استاد و دانشجو در اعضا

 ترین چالش و مانع توسعه آموزش الكترونیكی در ایراناکی از آن بودکه مهمح ینتایج مطالعه دیگر بیشتر است. ،کننددو روش تدریس می

اند یان اعالم نموده. همچنین نتایج پژوهش دیگر بیانگر آن بود که اکثریت اعضای هیأت علمی و مسئولین و دانشجو]19[است ی آموزشیمحتوا

افزارهای مرتبط با این سازی این آموزش باید امكانات الزم از قبیل نرمادهی پیسازی آموزش مجازی در دانشگاه وجود دارد و براکه امكان پیاده

های نیروی انسانی، فرهنگی، رهبری و مدیریتی، اقتصادی افزارهای کافی و تأسیس کتابخانه دیجیتالی و همچنین زیرساختآموزش و سخت

 .]20[های مخابراتی فراهم شودسازی شبكهو غنی

 اند و نتیجه گرفتندانجام داده« آموزش الكترونیك در آموزش پزشكی در انگلستان»پژوهشی با عنوان   ]21[1زهری، هالدر و لوئیس

کارگیری یادگیری اینترنتی هب   کند.های یادگیری را توصیف میکه یادگیری الكترونیكی، استفاده تكنولوژی اطالعات یا اینترنت فعالیت

های یادگیری ها و سبكمحتوا، توالی، سرعت، زمان و رسانه ،فراگیران .شودیادگیری بزرگساالن پشتیبانی میدرآموزش پزشكی به وسیله تئوری 

شوند. نتایج یا راهنمایی می بازخوردشوند و شامل ارزیابی و می ، استانداردارائهها براساس محتوا و دوره کنند.متناسب متفاوت را کنترل می

حاکی از آن بود که « های آموزش الكترونیك در بین دانشجویان مؤسسه آموزش عالی در مالزیتفاده از سیستماس»دیگر تحت عنوان یپژوهش

های کالسی ای به عنوان یك واسطه مهم جهت حمایت از فعالیتاست که از تكنولوژی شبكه آموزشیادگیری اینترنتی یك روش یادگیری و

جهانی  مشكلیکارگیری تكنولوژی یادگیری اینترنتی برای دانشجویان تبدیل به هب یشرفتهآموزش پ مرسوم استفاده کرده است. در مؤسسات

باشد. نتایج متوسط می  UITMدهد که میزان پذیرش ادامه یادگیری اینترنتی در بین دانشجویان اند. نتیجه آماری این مطالعه نشان میشده

دانشجویان را بیشتر در آن  دهد تا خدمات یادگیری اینترنتی را توسعه داده ویچنین تحقیقی راهنمای روشنی را پیش روی سازمان قرار م

                                                           
1 - Zehry, Halder & Louise 
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های تعامل دو بایست دارای ویژگیدر مطالعات خود نشان دادند که رویكرد مناسب آموزشی می ]23[ 1جفرسون و آرنولد .]22[درگیر کند

وری اطالعات اوب و فن تكنولوژی مناسب آموزشی مانند استفاده از محیطگیری از های آموزشی، بهرهطرفه استاد با دانشجو و تشكیل کارگروه

های اصلی آموزش مجازی با استفاده از مدل تجزیه و تحلیل نوآوری و توانایی"های آموزشی باشد. نتایج تحقیقی دیگر با عنوان در محیط

افزاری نیاز به بازسازی و تحول لعه در بخش فنی و سختحاکی از آن بود که برای نهادهای آموزشی مورد مطا " (Hypercubeهایپرکاب )

شود با یكدیگر مقایسه دو کالس حضوری و مجازی را که به وسیله مربیان یكسان تدریس می 2. نیوزر]24[باشدتعمیرات اساسی شدید می و

 . ]14[استکرده است، مطالعه او نشان داده که پیشرفت دانشجویان در دو کالس تا حد زیادی مشابه بوده 

ها های گسترش آموزش مجازی را فراهم کرده است و برخی دانشگاههای اطالعاتی و ارتباطی، زمینهاگرچه توسعه و گسترش فناوری

های اند و رویكرد نوینی در شیوههای آموزش مجازی از این فرصت استفاده کردهدر ایران بیش از یك دهه به آن روی آورده و با طراحی دوره

اند، اما مطالعه و پژوهش پیرامون مسائل و مشكالت و همچنین مزایای این رویكرد نوین جهت بهبود های مجازی ایجاد کردهش در محیطآموز

های انجام شده در داخل کشور و در نجام شده به ویژه پژوهشاناپذیر است. مروری بر تحقیقات ها و بازطراحی آن از ضروریات اجتنابفرایند

ها ونظرات مخاطبان آموزش مجازی در دانشگاه یعنی دانشجویان و همچنین اساتید ری این پژوهش حاکی از آن است که دیدگاهجامعه آما

یابی مسائل مربوط به شود. زمینهپیرامون آن و استفاده از تجربیات آنان ضرورت داشته و در این زمینه به عنوان یك خالء علمی محسوب می

های آماری و بحث پیرامون آن، مساله دست آمده با استفاده از روشهای بهی دیدگاه مخاطبان آن و تحلیل دادهآموزش مجازی و گردآور

تواند در ریزان آموزشی و متخصصان تعلیم و تربیت، میاساسی پژوهش حاضر بوده که نتایج حاصل از آن ضمن ایجاد بینشی جدید در برنامه

 و اساتید دیدگاه دانشجویان یابیازی در دانشگاه به آنها کمك کند. اهداف این پژوهش مشتمل بر زمینهبازطراحی و بهبود فرایند آموزش مج

 مولفه زیر است: 5های اصفهان و صنعتی در دورهای آموزش مجازی دانشگاه

 محتوای آموزشی -1

 های فناورانهساختزیر -2

 دسترسی به منابع آموزشی و یادگیری -3

 از یادگیری دانشجویاننظام ارزیابی  -4

 تعامل استاد و دانشجو -5

ی در جامعه آماری، های آموزش مجازدوره و اساتید دیدگاه دانشجویانبا توجه به اهداف پژوهش، مساله اساسی تحقیق این بود که از 

اد و دانشجو و تعامل است ری دانشجویان،ساختهای فناورانه، دسترسی به منابع آموزشی و یادگیری، نظام ارزیابی از یادگیمحتوای آموزشی، زیر

 تا چه اندازه از مطلوبیت برخوردار است.

 

 روش تحقیق -1

های آموزش مجازی . جامعه آماری پژوهش شامل کلیه اساتید و دانشجویان دورهانجام شدپیمایشی  -توصیفی  به روشتحقیق  این

گیری به روش نمونه از جامعه دانشجویاننفر  309بودند. تعداد  دانشجو  نفر 428و  نفر استاد 30به تعداد  دو دانشگاه اصفهان و صنعتی اصفهان

اتید قرار نفر اس 30همه  پرسشنامه در اختیار. از جامعه آماری اساتید ه و به سواالت پرسشنامه پاسخ دادنددر دسترس در مطالعه شرکت نمود

سؤال برای اساتید و  45دو پرسشنامه محقق ساخته حاوی ها دادهابزار گردآوری ند.نفر از آنها پرسشنامه را تكمیل و بازگرداند 26گرفت که 

 دستبه 90/0و  94/0اساتید و دانشجویان از طریق محاسبه ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب  سؤال برای دانشجویان بود. پایایی پرسشنامه 47

ها در دو سطح آمارتوصیفی و آمار تجزیه و تحلیل داده مورد تایید قرار گرفت. ها بررسی و، روایی پرسشنامهآمد. به روش تحلیل عامل تاییدی

 انجام گرفت. استنباطی
 

 نتایج و بحث -2

های مربوط به میزان مطلوبیت محتوای آموزشی در آموزش مجازی از دیدگاه اساتید و دانشجویان ( نتایج تحلیل آماری داده1) جدول

 را نشان می دهد. 

 

 

                                                           
1 - Jefferson & Arnold 
2 - Neuhauser 
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 3های مطلوبیت محتوا. میانگین=خالصه نتایج تحلیل داده -(1جدول)

 

 سطح معناداری درجه آزادی T انحراف از میانگین معیارانحراف  میانگین گروه هدف

 451/0 25 766/0 125/0 63/0 09/3 اساتید

 284/0 308 072/1 033/0 59/0 03/3 دانشجویان

ای لیكرت بر اساس دیدگاه طیف پنج نمرههای جدول فوق میانگین نمره میزان مطلوبیت محتوا در آموزش مجازی در مطابق با یافته

و تفاوت غیر معنادار است. بنابراین از دیدگاه  01/0باشد. سطح معناداری بیشتر از می  03/3و  09/3اساتید و دانشجویان به ترتیب برابر با 

 اساتید و دانشجویان میزان مطلوبیت محتوا در آموزش مجازی  در حد متوسط است.

عناصر اساسی برنامه درسی است و به منظور تحقق اهداف برنامه ضرورت دارد، بنابراین ارزیابی محتوا و مطالعه آن از محتوا یكی از 

ها و مفاهیم، اصول،  ارزش محتوا عبارت است از مجموعه"ساز از اهمیت زیادی برخوردار است. زوایای مختلف جهت اتخاذ تصمیمات بهبود

تناسب محتوا با شرایط و مقتضیات آموزش . ]25[ "شودریزان و به قصد تحقق اهداف انتخاب و سازماندهی میبرنامههایی که از سوی گرایش

های سطح باالی شناختی از طریق محتوا، انطباق محتوای آموزشی با اهداف برنامه درسی، توجه به پرورش مهارتهای مجازی، پرورش مهارت

کت فعال دانشجویان در یادگیری به واسطه انتخاب مناسب محتوا در آموزش مجازی، و برخورداری تحقیق و پژوهش به کمك محتوا، مشار

محتوا از ویژگی ایجاد انگیزه و رغبت در دانشجویان در سیستم آموزش مجازی از مهمترین مواردی بود که در این تحقیق مورد سنجش و 

ز دیدگاه اساتید و  دانشجویان میزان مطلوبیت محتوا در آموزش مجازی به ترتیب با های پژوهش نشان داد که اگیری قرار گرفت. یافتهاندازه

در حد متوسط است. نتیجه به دست آمده حاکی از آن است که انتظارات مخاطبان آموزش مجازی در زمینه  03/3و  09/3های میانگین

، ]12[عتبارا های پژوهش جهانیان ویافتهلوب فاصله زیادی دارد. . یابی به وضعیت مطمطلوبیت محتوای آموزشی هنوز برآورده نشده و تا دست

 نشان داد که ]21[و زهری، هالدر و لوئیس]17[شریفی ،]16[، خدیور و رحمانی]14[لوربیعی، محبی و رشید حاجی خواجه ،]13[رادرضایی

 ،]19[همچنین مزینی؛ مطلوبیتی در حد متوسط برخوردار استآموزشی در آموزش مجازی از تناسب و  محتوای ،از نظر دانشجویان و اساتید

مجازی  پژوهش خود نتیجه گرفتند که از نظر دانشجویان در زمینه محتوای آموزشی در آموزش در ]15[پور و منصوریاننیا، ایمانیاهرپور فیض

بستگی به انتخاب و سازماندهی مناسب محتوا دارد،  های درسیبا توجه به اهمیت محتوا و اینكه تحقق اهداف برنامهنقطه ضعف وجود دارد. 

ریزان آموزشی و درسی با ریزان به بازنگری در ارتباط با محتوا در آموزش مجازی همت گمارند. تعامل سازنده و کارآمد برنامهالزم است برنامه

سازی محتوا، از راهكارهای موثر در زمینه بهبود وضعیت نویس و همچنین روزآمدافزار و برنامهویژه متخصصان نرمهای آموزشی بهتكنولوژیست

تواند راهگشای مشكالت آموزش عنوان یكی از اهداف یادگیری میبه فراگیرانتولید محتوای آموزشی توسط  باشد.محتوا در آموزش مجازی می

ن یك فعالیت آموزشی از جمله راهكارهای اساسی توسط دانشجویان به عنوامجازی در این زمینه باشد. تهیه انواع محتوای آموزش الكترونیك 

 .در بهبود آموزش مجازی و تقویت آن است

افزاری( است که نتایج حاصل از تحلیل آماری افزاری و نرمهای فناورانه )سختساختها زیرمولفه دوم آموزش مجازی در دانشگاه

 آمده است. 2های مربوط به آن در جدول داده

 

 3های مطلوبیت زیر ساخت فناورانه. میانگین=نتایج تحلیل داده -(2جدول)
 

 سطح معناداری درجه آزادی t انحراف از میانگین انحراف معیار میانگین گروه هدف

 001/0 25 764/4 104/0 53/0 50/3 اساتید

 236/0 308 187/1 034/0 60/0 04/3 دانشجویان

 

افزاری( در آموزش مجازی از دیدگاه اساتید و افزاری و نرمهای فناورانه )سختهای مربوط به میزان مطلوبیت زیرساختتحلیل داده

و در مورد  01/0مورد دیدگاه اساتید کمتر از را نشان می دهد. سطح معناداری در   04/3و  50/3دانشجویان به ترتیب میانگین های برابر با 

افزاری و نرم افزاری( در آموزش مجازی از های فناورانه )سختاست. در نتیجه میزان فراهم بودن زیرساخت 01/0دیدگاه دانشجویان بیشتر از 

ساخت های فناورانه از قبیل اینترنت یرز دیدگاه اساتید باالتر از سطح متوسط و از دیدگاه دانشجویان، در سطح متوسط ارزیابی شده است
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-افزارها، وجود نظام پشتیبانی و رفع اشكاالت فنی قوی، وجود امكانات سختپرسرعت، پهنای باند و شبكه داخلی مناسب، روزآمد سازی نرم

مطلوب بودن صفحات وب دانشگاه خطی، و خطی و برونهای ارتباطی مطلوب، امكان برقراری ارتباط درونروز یا بهنگام، زیرساختافزاری به

های جهانیان و پژوهشیابی قرار گرفت. عنوان یكی دیگر از اهداف تحقیق مورد زمینهبه  به لحاظ گرافیكی و کاربردی در این پژوهش

نیز  ]22[و نورزالینا، مهدریزال و زازالینا ]21[زهری، هالدر و لوئیس ،]14[خواجه لو ربیعی، محبی و رشید حاجی، ]13[رادرضایی ،]12[اعتبار

های فناورانه از مطلوبیتی در حد متوسط برخوردار است و تا رسیدن به وضعیت زیرساخت ،دانشجویان و اساتید ست که از نظرا حاکی از آن

 ،]23[آرنولد جفرسون و]24[اوسال گذشته توسط هروو، تنسون، هسیا و لی 10تا  5های انجام شده طی مطلوب فاصله دارند. در پژوهش

ست که سرعت روزآمدی نیازهای آموزشی ا آن نشان دهندهدست آمده است و این مقایسه ه ب ی نیزنتایج چنین ]20[داوودی ممقانی

مورد نیاز های سازی تجهیزات و فناوریهای نوین به مراتب بیشتر از سرعت روزآمددانشجویان در زمینه آموزش مجازی و استفاده از فناوری

های فناوری اقدامات سازی زیرساختاگر چه در زمینه فراهمتوان گفت با توجه به نتیجه به دست آمده می در آموزش مجازی بوده است.

همیشه از معضالت فناوری در  ،ها انجام گرفته است اما این اقدامات کافی نیست. سرعت پایین اینترنت و کمی پهنای باندبزرگی در دانشگاه

های وجود آید. با توجه به تقاضای باال در زمینه آموزش مجازی الزم است دانشگاهها و مشكالتی در این زمینه بهباعث شده ضعف وبوده  ایران

های تجهیزات سخت افزاری و محدودیتضعف های فناوری را حداقل تا دو برابر وضعیت کنونی ارتقا و افزایش دهند. زیرساخت ،مجری

 .استآموزش مجازی  آموزش حضوری و چه در سیستم دانشجویان چه در سیستم مشكالتمهمترین دسترسی از 

های مربوط به مولفه دسترسی به منابع آموزشی در آموزش از دیگر نتایج حاصل از این پژوهش نتایجی بود که از تحلیل آماری داده

 نشان داده شده است. 3جدول در  ل آماری داده هانتایج تجزیه و تحلیهای مورد بررسی به دست آمد. مجازی دانشگاه
 

 3های دسترسي به منابع آموزشي. میانگین=نتایج تحلیل داده -( 3جدول)
 

 سطح معناداری درجه آزادی t انحراف از میانگین انحراف معیار میانگین گروه هدف

 001/0 25 310/4 104/0 53/0 45/3 اساتید

 001/0 308 -471/5 040/0 71/0 77/2 دانشجویان

به منابع آموزشی در آموزش های جدول فوق میانگین نمره نظرات اساتید و دانشجویان در مورد مطلوبیت دسترسی بر اساس یافته

دهد که از و معنادار است و نشان می 01/0است. سطح معناداری کمتر از   77/2و  45/3ای لیكرت به ترتیب برابر بامجازی در طیف پنج نمره

 اشد. بدیدگاه اساتید مطلوبیت دسترسی به منابع آموزشی باالتر از متوسط و از دیدگاه دانشجویان کمتر از سطح متوسط می

های مجازی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. مواردی از قبیل سهولت دسترسی به منابع آموزشی به ویژه برای دانشجویان دوره

های دسترسی به منابع یادگیری، گستردگی منابع، فراهم بودن دسترسی به کتابخانه دیجیتال، مهارت در دسترسی به منابع، استفاده از رسانه

گر جهت دسترسی سریع به وجوهای باالی موتورهای جستهت دسترسی به منابع، دسترسی به منابع جدید و معتبر علمی، قابلیتمختلف ج

خط به منابع خط و برونمنابع یادگیری، میزان پوشش منابع اطالعاتی، دسترسی بدون محدودیت زمانی به منابع آموزشی، و دسترسی درون

آموزشی از اهمیت زیادی برخوردار است و در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفت. در آموزش مجازی، دسترسی به منابع آموزشی برای 

دسترسی به منابع آموزشی از نظر دانشجویان نقطه  در پژوهش خود نشان داد که ]20[داوودی ممقانیدانشجویان از اساتید مهمتر است. 

ست که در کشور ما در شهرها و ا نیست. این یافته بیانگر آن شود واز نظر اساتید دسترسی به منابع آموزشی مطلوبمی ضعف محسوب

های بزرگ و منابع یادگیری و آموزشی اختالف چندانی نداشته و دانشگاه های مختلف وضعیت آموزش مجازی از نظر دسترسی بهدانشگاه

و برخورداری از اساتید مجرب و سطح باال هنوز در این  کافیانشگاه صنعتی اصفهان با وجود امكانات مشهوری همچون دانشگاه اصفهان و د

دست آمده از این مطالعه نشان داد که در مجموع وضعیت دسترسی به منابع آموزشی از مطلوبیت نتیجه بهها و مشكالتی دارد. زمینه ضعف

 نیست. ویژه از دیدگاه دانشجویان برخوردارچندانی به

دست های بههای اساسی و ضروری در یك سیستم آموزش مجازی است. دادهنظام سنجش و ارزشیابی در آموزش مجازی از مولفه

 و به شرح زیر آمده است:  4آمده در پژوهش حاضر و نتایج حاصل از تحلیل آماری آن در جدول 
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 3های مطلوبیت نظام سنجش وارزشیابي. میانگین=تحلیل دادهنتایج  -(4جدول)
 

 سطح معناداری درجه آزادی t انحراف از میانگین انحراف معیار میانگین گروه هدف

 037/0 25 202/2 091/0 46/0 20/3 اساتید

 001/0 308 -808/3 041/0 72/0 84/2 دانشجویان

 84/2و  20/3مطلوبیت نظام سنجش و ارزشیابی در آموزش مجازی به ترتیب برابر با  میانگین نمرات اساتید و دانشجویان در زمینه 

است. بنابراین میزان مطلوبیت  01/0و در مورد دیدگاه دانشجویان کمتر از  01/0داری در مورد دیدگاه اساتید بیشتر از باشد. سطح معنامی

 باشد.ارزشیابی در آموزش مجازی از دیدگاه اساتید باالتر از سطح متوسط و از دیدگاه دانشجویان، کمتر از سطح متوسط مینظام سنجش و 

های انداز استفاده از قابلیتدر ارتباط با سنجش و ارزشیابی از یادگیری دانشجویان در سیستم آموزش مجازی مهمترین مسائل عبارت

ارزیابی نترنت در ارزیابی دانشجویان، استفاده از روشهای متنوع ارزیابی، ارزیابی مجازی و تاکید بر روشهای خودویژه ایهای جدید بهفناوری

های درسی، اهمیت و اولویت دانش موضوعی و تخصصی در ارزیابی، ارزیابی مبتنی های فكری حاصل از یادگیریدانشجویان، ارزیابی توانمندی

نیز نشان داد که نظام ]17[پژوهش شریفی نتایجبر هدف، ارزیابی جریان یادگیری )ارزیابی تكوینی(، و استفاده از راهبردهای مختلف ارزیابی. 

یكی از  صورت حضوری انجام گیرد. ن مشكالت آن باید ارزشیابی بهباشد و تا رفع شدمی آموزش مجازی دارای ضعف یابیشسنجش و ارز

های اساسی در آموزش مجازی ارزشیابی فراگیران و میزان دسترسی به اهداف یادگیری در برنامه درسی است. سنجش از راه دور و به چالش

ها روز است تا بتوان به کمك آنها توانمندیاری قوی و  بهافزهای سخت افزاری و نرمساختصورت مجازی از فراگیران مستلزم فراهم بودن زیر

افزاری کارآمد در زمینه آزمون و سنجش های نرمو یادگیری واقعی فراگیران را مورد سنجش و ارزشیابی قرار داد. سرعت باالی اینترنت، و برنامه

شود. در برخی موارد به دلیل وجود می مهم در ارزشیابی محسوب هایهای حقیقی را آشكار سازد از ضرورتای که یادگیریگونهدانشجویان به

آید و فراگیران مجبورند به شیوه سنتی در زمان و مكانی خاص حضور یابند و می های حضوری از فراگیران به عملها و نقایص، آزمونضعف

ه و از دیدگاه بعضی متخصصان با آن در تضاد است. همزمان سنخیتی نداشتدر جلسه آزمون شرکت نمایند که با ماهیت آموزش مجازی و غیر

یار به عنوان مثال واحد الكترونیك دانشگاه آزاد در کشور در پایان هر نیمسال برنامه زمانی و مكانی جهت برگزاری امتحان پایان ترم در اخت

رکت نمایند. بهبود نظام ارزشیابی در آموزش دهد و آنان مجبورند به شیوه حضور در جلسات آزمون و ارزشیابی شمی دانشجویان خود قرار

 های ارزشیابی مجازی است.های آن، مشارکت فعاالنه اساتید در طراحی برنامهکند. یكی از استلزاممی های متعددی را طلبمجازی استلزام

 شده است.نشان داده  5های گردآوری شده در زمینه تعامل استاد و دانشجو در جدول نتایج تحلیل آماری داده
 

 3های مطلوبیت تعامل استاد و دانشجو.میانگین=نتایج تحلیل داده -(5جدول)
 

 سطح معناداری درجه آزادی T انحراف از میانگین انحراف معیار میانگین گروه هدف

 199/0 25 -318/1 102/0 52/0 86/2 اساتید

 001/0 308 -577/10 041/0 72/0 56/2 دانشجویان

ای میانگین تعامل استاد و دانشجو در آموزش مجازی از دیدگاه اساتید و دانشجویان در طیف پنج نمره 5های جدول مطابق با یافته

بوده و تفاوت معنادار نیست ولی در  01/0باشد. سطح معناداری در مورد دیدگاه اساتید بیشتر از می  56/2و  86/2لیكرت  به ترتیب برابر با 

و معنادار است. بنابراین میزان مطلوبیت تعامل استاد و دانشجو در آموزش مجازی از دیدگاه اساتید در  01/0اه دانشجویان کمتر از مورد دیدگ

 سطح متوسط و در مورد دیدگاه دانشجویان کمتر از متوسط است. 

گذار است و در آموزش مجازی عدم توجه به آن و دهنده و یادگیرنده عنصر مهم و تاثیردر فرایند یاددهی یادگیری تعامل بین یاد

های آموزش حضوری شود. در سیستممی های نوین برقراری تعامل دو جانبه، موجب عدم کارایی آموزش مجازیکارگیری روشبهغفلت از 

شود، لكن در سیستم آموزش مجازی با اینكه می دهی یادگیریایند یادمشكالت تعامل کمتر بوده و غالبا تعامل رو در رو باعث کمك به فر

خوبی صورت نگیرد. از جمله های جدید برای برقراری تعامل وجود دارد، به دالیلی ممكن است تعامل بههای متعددی به کمك فناوریروش

های برقراری تعامل از طریق مجازی اشاره کرد. با شیوه توان به عدم رابطه چهره به چهره و تعامل زنده و همچنین عدم آشناییدالیل می
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دهند در زمان خاصی در دانشگاه حضور یابند و به شیوه حضوری با یكدیگر تعامل داشته باشند و در می برخی اساتید و دانشجویان ترجیح

 کنند. می حضوری مقاومتمقابل تعامالت غیر

طور کلی گونه تعامالت است. بهشود که نتیجه آن عدم تمایل به اینهایی  میتفاهمحضوری باعث ایجاد سوءگاهی اوقات تعامل غیر

دست نتایج به. های جدی استتعامل استاد و دانشجو در سیستم آموزش مجازی هم از اهمیت باالیی برخوردار است و هم در معرض آسیب

ها همسو بود. آن ]16[و خدیور و رحمانی ]23[، جفرسون و آرنولد ]18[ صدقپور و میرزاییصالح پژوهش آمده در این پژوهش با یافته های 

که از نظر اساتید و دانشجویان تعامل بین استاد و دانشجو در آموزش مجازی ضعیف بوده و تا وضعیت مطلوب  ندنشان داددر تحقیق خود 

خط، تشویق و یا تكلیف کردن خط و برونامالت درون. میزان تعای دست نیافتدر پژوهش خود به چنین نتیجه نیوزرالبته  ؛فاصله دارد

دانشجو و دانشجویان با یكدیگر، -های گروهی و تقویت تعامالت استاددانشجویان به مشارکت در تعامالت مختلف، ترتیب دادن فعالیت

فضای مجازی همه از مواردی بود  پاسخگویی به سؤاالت دانشجویان در فضای مجازی، و سایر عناصر موثر در برقراری یك تعامل سازنده در

دست آمده نشان داد که در مجموع بین وضعیت موجود و وضعیت مطلوب در زمینه یابی قرار گرفت و نتایج بهکه در پژوهش حاضر مورد زمینه

 شود.می های مورد مطالعه محسوبهای اساسی آموزش مجازی در دانشگاهتعامل استاد و دانشجو فاصله زیاد است و از ضعف
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 گیرینتیجه

ای مواجه است و اقدامات های عمدهتوان گفت دانشگاه مجازی در ایران با چالشگیری از پژوهش حاضر میدر یك جمع بندی و نتیجه

مورد های های تخصصی، تامین بودجهکند. رفع مشكالت کنونی آموزش مجازی مستلزم انجام اقداماتی از قبیل تشكیل تیماساسی را طلب می

های الزم و پرهیز از آزمون و خطا در این زمینه است. استفاده از تجربه کشورهای موفق و بازسازی و اصالح سازی و ارائه آموزشنیاز، فرهنگ

، رانجامستواند سودمند باشد. نگاه واقع بینانه و دوری از اقدامات صوری و بیهای قبلی از جمله پیشنهاداتی است که در این زمینه میتجربه

های آموزش مجازی در دانشگاه با بازنگری برنامهالزمه موفقیت هر برنامه آموزشی است و آموزش مجازی نیز ازاین قاعده مستثنی نیست. 

توان بر دست آمده از پژوهش حاضر میهای اساسی است که بر مبنای نتایج بههای آموزشی از ضرورتتاکید بر تقویت عناصر اساسی برنامه

هایی که منجر به تولید محتوای آموزشی و تقویت ها و فعالیتدرگیر کردن دانشجویان و اساتید در پژوهش تاکید مجدد نمود؛ همچنینآن 

  ها خواهد بود.ها و محدودیتشود، در این زمینه راهگشای بسیاری از ضعفآن می

های مجری آموزش مجازی و ارتقاء باند اینترنت در دانشگاه فناورانه از قبیل افزایش سرعت و پهنایهای تقویت زیرساختدر مجموع 

بومی )خارج از کشور(، و تدوین های معتبر علمی بومی شده و غیرها بویژه بهبود و ارتقای پایگاههای اطالعاتی و پایگاه دادهکمی و کیفی بانك

دهی یادگیری در سیستم آموزش مجازی و یادگیرنده در فرایند یاددهنده های برقراری تعامالت یادهای کاربردی در زمینه شیوهو طراحی مدل

 توان به آنها اشاره کرد.اساس نتایج این پژوهش میدانشگاهی، از جمله الزاماتیست که بر
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