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 Purpose: The aim of this study was to identify the indicators, 

components and dimensions of virtual education in order to 

improve the quality of learning of students of Islamic Azad 

University of Tehran. 

Materials and Methods: The present study is based on the 

purpose of applied-basic type and based on the type of data 

collected of qualitative type. The statistical population 

includes all knowledgeable and knowledgeable experts in the 

field of higher education. Purposeful non-random sampling 

method was used to determine the samples and to determine 

the experts. Documentary and field methods (exploratory 

interviews) were used to collect data. The validity and 

reliability of the instrument were evaluated and confirmed. 

The method of data analysis in theoretical coding was derived 

from the method of data theory of the foundation. 

Findings: The results of factor analysis show that among the 

existing indicators (items), 9 main dimensions can be 

identified in the form of axial phenomenon, causal conditions 

and affective conditions. 

Conclusion: Based on the existing literature, background and 

theories of these dimensions, including the intention to use, 

usefulness, efficiency and effectiveness, the role of professors 

and students, the necessary infrastructure, virtual education 

culture, intention to continue use, ease of teaching and learning 

and reducing costs They were educational. 
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  و همکاران                 بهتوئی الدن  220

 1400، بهار 1، شماره 5دوره  سالمت تیبا محور یاسالم یسبک زندگ یپژوهش-یفصلنامه علم

 مجازی آموزش ابعاد و ها مؤلفه ها، شاخص شناسایی

 دانشگاه دانشجویان یادگیری کیفیت ارتقا جهت در

 تهران استان اسالمی آزاد
 

 ،1بهتوئی الدن
 غرب، تهران واحد آموزشی، مدیریت ، گروهدکتری دانشجوی
 .ایران تهران، اسالمی، آزاد دانشگاه

 
 ،*2یانچشمه سورانی رضا
 غرب، تهران واحد آموزشی، مدیریت گروه علمی، هیئت عضو

 .(مسئول نویسنده) ایران تهران، اسالمی، آزاد دانشگاه
 

 ،3پردسری گله ایمانی نقی محمد
 دانشگاه رودهن، واحد آموزشی، مدیریت گروه علمی، هیئت عضو
 .ایران رودهن، اسالمی، آزاد

 
 ،4خونساری یحیی
 تهران واحد مدیریت، دانشکده بازاریابی، گروه علمی، هیئت عضو

 .ایران تهران، اسالمی، آزاد دانشگاه غرب،
 

 5آبادی حبیب عامری علی محمد
 اجتماعی، مطالعات و انتظامی علوم پژوهشگاه علمی، هیئت عضو

 .ایران تهران،
 

 چکیده
 ابعاد و ها مؤلفه ها، شاخص شناسایی حاضر پژوهش هدف: هدف

 هدانشگا دانشجویان یادگیری کیفیت ارتقا جهت در مجازی آموزش
 .بود تهران استان اسالمی آزاد
 -کاربردی نوع از هدف برمبنای حاضر پژوهش: ها روش و مواد

. است کیفی نوع از شده گردآوری هایداده نوع مبنای بر و بنیادی
 و مطلع خبرگان و نظران صاحب یکلیه شامل آماری یجامعه
 تعیین برای. عالی آموزش ی حیطه در پژوهش موضوع به مسلط
 هدفمند غیرتصادفی گیرینمونه روش از خبرگان تعیین و هانمونه

 و اسنادی روش دو از ها داده گردآوری برای شد استفاده
 و سنجش مورد ابزار پایایی و روایی(.  اکتشافی هایمصاحبه)میدانی

 برگرفته نظری کدگذاری در هاداده تحلیل روش. گرفت قرار تایید
 .بود بنیاد داده پردازینظریه روش از

 میان از که دهدمی نشان عاملی تحلیل از حاصل نتایج :ها یافته
 محوری، پدیده قالب در اصلی بعد 9 موجود،( گویه) های شاخص
 .است شناسایی قابل پذیر تاثیر شرایط و علی شرایط
 ابعاد، این موجود هاینظریه و پیشینه ادبیات، اساس بر: گیری نتیجه
 و اساتید نقش اثربخشی، و کارایی سودمندی، استفاده، قصد شامل

 قصد مجازی، آموزش فرهنگ الزم، هایزیرساخت دانشجویان،
 هایهزینه کاهش و  یادگیری و آموزش در سهولت استفاده، تداوم

  .بودند آموزشی
 

 آموزش  دانشجویان،  یادگیری، کیفیت، ارتقای: کلیدی واژگان
 مجازی
 17/01/1400: دریافت تاریخ
 29/03/1400:  پذیرش تاریخ

 :نویسنده مسئولr.souranii@gmail.com 
 

 مقدمه
دانشگاه یکی از مراکز مهم برای توسعه و پیشرفت در ابعاد گوناگون 

اهداف  این به تصادی، فرهنگی، علمی و آموزشی است. دستیابیقا
ضرورت  هاست و ایندانشگاه در آموزش نوین مستلزم شیوه های 

 سازمانی کیفیت آموزش برای هر است که و روشن واضح چنان

آموزش عالی بسیار مهم تلقی شده است. همچنین با  مراکز بخصوص
های مختلفی به منظور افزایش ای، طرحهای توسعهعنایت به برنامه

های منابع ها و شایستگیظرفیت دانشگاه ها و ارتقای توانمندی
ه توان بانسانی در دستور کار قرار گرفته است، که از جمله آن می

های گذشته اشاره کرد های آموزش مجازی طی سالطراحی دوره
(. اما نکته مهم مطلب در این است که آیا آموزش مجازی در 1)

 تیفیدر جهت ارتقا کدانشگاه ها کیفیت و اثر بخشی الزم را 
اشته است یا خیر؟ و چه عواملی در این میان د انیدانشجو یریادگی

 دخیل هستند؟
پژوهش حاضر باید توجه داشت که  و ضرورت تیاهمدر تبیین 

باید  نوین هایکه آموزش داشته اند دیتاکهمواره  پژوهشگران
اثربخشی . (2) گردند اثربخش بوده و موجب بهبود کیفیت یادگیری

مجازی از سوی دیگر بستگی به شناسایی و تبیین عوامل  هایآموزش
اثرگذار و تاثیر پذیر، و همچنین بسترها، آسیب ها و موانع دارد. از 

 یم بهبود کیفیت یادگیری بهکه  مجازی هایآموزشآنجایی که 
 (،3) دانشگاه ها همسو هستند و رسالت اصلی تیربا مامو ،انجامند

ای آزاد اسالمی اهمیت بیشتری هدانشگاه  بررسی این موضوع در
نیز همین امر می باشد  دارد که دلیل تاکید تحقیقات اخیر داخلی

به عنوان یکی از موارد توسعه دانشگاه  موفقیت این آموزش ها،. (4)
و کارآموزان  انیسو و دانشجو کیاز  استادان کارآمد ها، شامل

یوه ش نیو انتقال تجارب در ا یشیاند . همباشدیم گرید یاز سوفعال 
-یم ارتقای کیفیت دانشجویانجهت  شتریب یریادگی باعث آموزش

 .(5شود )
در خصوص یادگیری مجازی اختالف نظرها همچنان وجود دارد و 
برخی به نتایج این روش انتقاد می کنند. به اعتقاد این گروه، آموزش 

ش ه دور با چالسنتی فواید آموزشی بیشتری داشته و یادگیری از را
 های زیادی روبرو است. 

 بسیاری از دانشگاه همانگونه که تحقیقات اخیر صحه می گذارند،
پرورش دانشجویان از طریق برگزاری در دنیای حاضر به های معتبر 

توجه زیادی نموده و سرمایه گذاری های  مجازی دوره های آموزش
با دانشگاه ها  واز این ر. (6زیادی در این زمینه انجام می دهند )

فرهنگها و  فرصتها، رویه ها،تشویق به برگزاری این دوره ها، 
آورده و فراهم  آموزش مجازیمحیطهای سودمندی را به منظور 

از طریق  مفاهیم کاربردی برای تدریسمکانی  ها را بهدانشگاه 
آموزش های مجازی و غیز مجازی تبدیل نموده اند. گسترش و 
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گیری روش فزون علم و فناوری باعث شکلتغییرات سریع و روزا
های آموزشی متفاوت نسبت به گذشته شده و هر سازمان آموزشی 
برای هماهنگ شدن با این تغییرات سریع و رو به رشد، روش های 
خود را متناسب با این تحوالت تغییر داده است. در چنین شرایطی 

 پیش رفتهسازمان آموزشی موفق، سازمانی است که دانش روزافزون 
خود را به روز و جدید کند که این امر مستلزم اجرای روش های 
جدید مانند آموزش مجازی و بکارگیری آن برای تمامی دروس و 

 (.7باشد )دانشجویان مقاطع مختلف بطور مستمر می
ا تقویت ب های کارآمد دانشگاه تحقیقات پیشین تاکید داشته است که

موفقیت دست می یابند که عوامل کلیدی آموزش های مجازی به 
را برای  کاربردی هایرهبری قوی که ظرفیتشامل این موارد است: 

اش توسعه همة دانشجویان و کارکنان در سرتاسر محیط دانشگاهی
-ارزش افزوده ایجاد می بخشد، رابطة قوی با ذینفعان خارجی کهمی

افراد و  که ممکن است بر کاربردیکنند، ارائه دستاوردهای 
اقدام  ای کهنوآورانهمجازی سازمانها اثر بگذارد، فنون یادگیری 

از طریق آموزش مجازی کند، مرزهای بازی که را القا می موثر
 کند،جریانهای اثربخش دانش میان سازمانها را ترغیب می

که تجربة دنیای واقعی مجازی آموزش  ای بهرویکردهای چندرشته
 جهانی دهدهد و بر حل چالشهای پیچیرا مورد چالش قرار می 

فکر ت کاربرد به منظور ارتقای ترغیب دانشگاه هاتمرکز می کند و 
 (. 8)از طریق آموزش های نوین مجازی و رهبری 

که رقابت در  حاضر یرقابت آموزشی طیمحمعتبر در  دانشگاه های
، است دیشد اریبس هیسرما نیو تامتعلیم و آموزش منابع  یحوزه ها

اند که بسیاری از این داده شیوه های نوین آموزشیبه  یادیز یبها
(. با این 9شیوه ها جز از طریق آموزش مجازی  میسر نمی گردد )

که در آغاز، شیوه های آموزش سنتی حاکم بر تمامی سازمان های 
به د که بوآموزشی  یسنتی هابر تالشآموزشی بود، و تمرکز بیشتر 
روش های جدید به تاثیر ، اما ته بودمکان و حضور فیزیکی وابس

افراد در یک فرآیند آموزشی موثر،  آموزش بیشتر تاکید نموده که
 بدون توجه به حضور فیزیکی قرار گیرند. 

 کنند کهتحقیقت اخیر در تبیین اهمیت آموزش مجازی تاکید می
بهره  ،آموزش تیفیموجب بهبود ک ،یادگیری بهترعالوه بر  این شیوه

؛ دشو یم قدرت یاددهی معلمینو توسعه  آموزشیاز منابع  هنیبه یور
و فناوری های آنالین در  و رواج اینترنتبعد از ظهور از این رو، 

 با هادانشگاه لیاز قب یعلم ینهادها و، موسسات ع پیشرفتهجوام
قصد به  مجازی یآموزش هایآموزش و دوره یبه برگزار شنهادپی

القه ع شیافزا ر،یاخ هایدر سال نیهمچن. گرفتند ستمیس نیبهبود ا
شده  شاهدهم ی مجازیآموزش یدر بهبود و فراهم کردن برنامه ها

 یبرا ایقابل مالحظه تالشهای هادولت و در همین راستا، است
به طوری که  مجازی نموده یآموزش یفراهم کردن برنامه ها

ته این دوره ها برگرف یبرگزار یتقاضا برا شیبا افزا یادیموسسات ز
با وجود اینکه اشتراک . اندروبرو شدهاز سیستم های نوین آموزش 

نظر در خصوص تعریف مجازی بودن آموزش و ابعاد آن وجود 
به شدت بسیار مهم تلقی شده و کاربرد آن  مجازی، آموزش ندارد

 (.10) باشدیدر حال رشد م

 ها، شاخص ییحاضر با توجه به اهمیت موضوع، شناسادر پژوهش
 یادگیری کیفیت ارتقا جهت در مجازی آموزش ابعاد و ها مؤلفه

تهران مد نظر است. در این  استان اسالمی آزاد دانشگاه دانشجویان
راستا، پژوهشگر از پژوهش کیفی و انجام مصاحبه های اکتشافی 

 برای پی بردن به شاخصها  مولفه های استفاده کرده است. 
 

 

 مبانی نظری پژوهش
 میالدی 18اواسط دهه  می توان به مجازیآموزش در تبیین پیشینه 

ای در اروپا به وجود آمد که نخستین مدارس مکاتبه گشت کهباز
-های خارجی میو زبان از راه دوراز طریق پست به آموزش 

 در عرصهها دیگر علوم و فناوری مانندپرداختند. این شیوه آموزشی 
هم اینک تا حد استفاده از انواع  و نمودهپیشرفت های مختلف 

-های شبکهها و محصوالتی چون رایانه، مخابرات و فناوریفناوری

منجر آموزش مجازی به  درنهایت سازی دیجیتال گسترش یافته و
هایی است که آموزش تمام دربرگیرنده مجازیآموزش  شده است.

ای، ایانهربا استفاده از ابزارهای الکترونیکی اعم از صوتی، تصویری، 
ای جدید و آموزش پدیدهاین نوع از  شود.ای و غیره انجام میشبکه

با موانعی نو در دنیای امروز است که هنوز در بسیاری از نقاط جهان 
با اینکه  .یا شناخت اندک و مبهمی از آن وجود دارد روبروست

آموزش غیرحضوری یا آموزش از راه دور، سالهاست که به لحاظ 
تغییرات ساختار اجتماعی و فرهنگی جهان معاصر در تحوالت و 

-نهادینه شدهدر خیلی تقاط جهان عرصه آموزش و یادگیری وارد و 

، برخی کشورها هنوز دچار مشکل در برگزاری آموزش است
 . (11مجازی هستند )

 
 مفهوم آموزش مجازی

مجموعه وسیعی از شیوه نوینی از آموزش است که  مجازیآموزش  
های آموزشی شامل آموزش مبتنی بر افزارهای کاربردی و روشنرم 

را در غیره  های درس مجازی ورایانه، آموزش مبتنی بر وب، کالس
های طریق رسانه از هابه کمک رایانه مجازیآموزش  .بر می گیرد

رانت و یافته مثل اکستهای سازمانشبکه وب، اینترنت، الکترونیکی،
شود. در واقع، آموزش ارائه میو غیره  ایپخش ماهواره اینترانت و

محتوای دوره که  آموزش از راه دور بر مبنای فناوری است مجازی،
ا ب و شودمتن ارائه می و تصویر آموزشی با استفاده از انتقال صدا،

یران، یا بین فراگ استاد و دانشجوبین  دو طرفهارتباط  گیری ازبهره
اده استف رسد.می ترین سطح خودکیفیت ارائه دوره آموزشی به باال

تر، امکان ارائه اطالعات و دانش را از تجهیزات و امکانات پیشرفته
 ازد.سراهم میفو با سهولت بیشتری برای افراد  با کیفیت بهتر و باالتر

هرچه  ،اینترنتطریق  در کسب اطالعات ازباید گفت که مثالً 
-اطالعات بیشتری دریافت میپهنای باند ارسال داده ها بیشتر شود، 

 .(12و آموزش بهتر منتقل می گردد ) شود
نامند که اساس نیز می یا آنالین را آموزش برخط آموزش مجازی
ها و امتحان ها،ها، تصاویر، گفتار آموزشی، تمرینآن ارسال متن

نگهداری نتایج دوره آموزشی شامل نمرات و مطالب مهم آن است. 
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  و همکاران                 بهتوئی الدن  222

 1400، بهار 1، شماره 5دوره  سالمت تیبا محور یاسالم یسبک زندگ یپژوهش-یفصلنامه علم

-توان از تصاویر متحرک، شبیهآموزش، میبرای تکمیل این نوع 

 زیمجاآموزش  سازی، امکانات صوتی تصویری و غیره استفاده کرد.
درآموزش  داد کهزمان ارائه زمان یا غیرهمهم دو شیوهبه را می توان 

 و اندزمان همه کاربران به طور مستقیم با یکدیگر در ارتباطهم
 .(13اطالعات را تسهیم می کنند )

 ندهای آموزش مجازیپیشای
( بررسی پیشایندهای آموزش مجازی را بسیار مهم 14دکا و جنا )

تلقی کرده و عواملی مانند عالقه فرد آموزش گیرنده، میزان کسب 
دانش وی، رضایت او از فرد آموزش دهنده و محتوای دوره آموزش 

اند. مجازی را در اثربخش بودن آموزش مجازی موثر پیشنهاد کرده
( به خال 15) 1ندان قدیمی حوزه آموزش مجازی مثل موهلاندیشم

های اند و تناقضبزرگی در پیشایندهای آموزش مجازی اشاره نموده
ها اوالً مربوط اند. این تناقضمهمی در این رابطه را برجسته کرده

ها بر شود به نوع و نحوه ارائه آموزش مجازی. برخی آموزشمی
و عملی انجام شدن نحوه تدریس از راه رابطه میان استاد و دانشجو 

 ریزیکنند در حالی که برخی دیگر مسائل برنامهدور تمرکز می
آموزش مجازی را برجسته نموده و بیشتر بر مسائل تئوری مطرح 

 کنند.   تأکید می
ه اند مربوط بتناقض دیگری که این پژوهشگران به آن اشاره نموده

های زی هستند. در برخی برنامهافراد آموزش دهنده در آموزش مجا
آموزشی افراد آموزش دهنده جزو افراد آکادمیک و دانشگاهی 
هستند که از طریق تحصیالت دانشگاهی صالحیت الزم برای 
تدریس را کسب نموده اند. این در حالی است که در برخی موارد 
بسیاری از این افراد تجربه آموزش مجازی را نداشته و یا حتی 

 ن کار هستند.مخالف ای
آموزش  درمورد خاص طور به آموزش مجازی و زمینه در مطالعات

 این بر مؤثر عوامل غیرمستقیم یا طور مستقیم به از راه دور که

 اند، اندک است. اکثر داده قرار بررسی مورد را آموزش این از نوع

 یژگیوو دانشجویان،  نیمدرس ی نهیشیپروی نقش  بر ها پژوهش
آموزش مجازی تاکید نموده اند که  فرهنگآنها و  یتیشخص یها

در پژوهش حاضر به عنوان پیشایندهای آموزش مجازی بررسی شده 
 اند. 

 با نگاه منفی ها دانشگاه مجازی در های فعالیت سنتی دیدگاه در

 پژوهش و آموزش مأموریت دو تنها ها دانشگاه و دیده می شد

 و مجازی جایگاهآموزش  تدریج به اما عهده داشتند بر را
 آورد. دالیل دست به دانشگاهی مقامات نزد را خود مشروعیت

 به اجتماعی فشار افزایش :یافت عامل درسه توان می را تغییر این

 پذیرش و خود سنتی های مأموریت توسعه برای ها دانشگاه

 دانش درونی ارتباط آموزش مجازی؛ افزایش در بیشتر مشارکت

مانند فناوری اطالعات؛ و  ها رشته از بسیاری در تکنولوژی و
 سنتی های فعالیت مالی تأمین برای دولتی های بودجه سهم کاهش

 رابطه در ای انگیزه و عالقه دانشگاه اساتید نگاه سنتی دانشگاه. در

_________________________________ 
1 Mohl 

2 Virtual Learning Leadership Alliance 

شناخته  ها آن برای اولیه نداشته و انگیزه کار آموزش مجازی با
 دانشگاه اکثر است. همچنین ت سنتیربه صو علمی جامعه در شدن

تعامل در فضای مجازی  نظیر هایی فعالیت برای پاداش های سنتی
 برای مبنایی ها فعالیت این و نمی گیرند نظر برای کسب دانش در

 نیست. در دانشگاه ارتقاء
آموزش مجازی  انگیزه درونی مدرسین و دانشجویان برای اجرای

 بیرونی های پاداش وسیله به تنها افراد اگر است. مهم بسیار

 لذا انگیزه های مالی توجه می کنند و به فقط شوند، برانگیخته

شد  نخواهد انجام به صورت مجازی به شکل صحیح دانش انتقال
 بیشتر شوند آموزش داده درونی با انگیزه که افرادی حالی که در

 آموزش سنتی، شوند. در های آموزش مجازی می فعالیت درگیر

 بوده پایین نوآوری نیز  شود و سرعت مین منتقل ضمنی دانش هیچ

 تبدیل فرآیند اصالً یا و شده ظاهر دیر بسیار اغلب نتیجه عینی و

 آموزش مجازی با و گیرد دانش به نتیجه ملموس صورت نمی

 به صورت مجازی  دانش موفق شود. انتقال می مواجه شکست

 روی توسعه بر اساتید آموزش دهنده که گیرد می صورت زمانی

فرآیند  کنند و همچنین دانشجویان در مجازی تاکید می تکنولوژی
 شوند. آموزش به صورت مجازی درگیر

 کیفیت یادگیری
در دنیای علم و فن آوری و با پیشرفت سریع و شگفت انگیزی که 

مهمترین عامل برای  یریادگی تیفیبحش مشاهده می شود، ک در این
سازی فعالیت ها و اقدامات و نیز یکسو یادگیرندهجلب اعتماد 

ه حوزجزء بسیار مهمی از هر  تیفیکدر حقیقت، مختلف می باشد. 
می باشد. فن آوری اطالعات نیز از این قاعده مستثنی نیست.  ای

بسیاری از کاربردها و مقوله های مطرح در این فناوری جهت 
ه متکی بتوسعه، ایجاد و حتی پذیرش در میان طیف مخاطبین خود، 

های با ارایه چارچوب آموزش های با کیفیت  .می باشند تیفیک
مشترک و راهنمایی کلی راه گشای نیل به اهدافی نظیر مشخص و 

، قابلیت سازگاری و یکپارچه سازی و استفاده مجدد آموزشبهبود 
 از مطالب آموزشی می باشند. 

ارائه ی در برخی از زمینه ها محدودیت هایی را برا تیفیاگر چه ک
و توسعه دهندگان به وجود می آورد، با این وجود  دهندگان خدمت

مالحظات الزم ضروری لحاظ  تیفیاگر در ایجاد و بروز آوری ک
ی مآموزش شده باشد، سبب افزایش سرعت و پیشرفت روز افزون 

یفیت کاینترنت، نیاز به  با مجازیگردد. با پیشرفت سریع آموزش 
در فرآیند آموزش و فراگیری باشد. بسیار محسوس می  آموزشی

به عنوان یک مقوله ی بسیار  تیفیکمجازی از مدتها پیش بحث 
 اتحادیه رهبریمهم مطرح بوده است به گونه ای که مؤسساتی نظیر 

بحث های  ارتقای کیفیت برای خوبیکوشش های  2آموزش مجازی
 3چو. (16) انجام داده اند مجازیمطرح در زمینه آموزش و فراگیری 

 ( مهمترین نتایج این تالش ها از دید افراد مختلف درگیر در بحث17)
 : بر می شمرد زیربه شرح را  مجازیآموزش 

3 Cho 
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 223... مجازی آموزش ابعاد و ها مؤلفه ها، شاخص شناسایی  

Journal of Islamic Life Style Volume 5, Issue 1, Spring 2021 

 آموزشمانع انحصاری شدن  بهبود کیفیت از دیدگاه دانشگاه ها: ●
نصب سفارشی برنامه ها و سیستم  زیادمی گردد. به جای هزینه های 

یستم ، سجدیدظیمات و قابلیت های های کاربردی، با بهره گیری از تن
 دانشجویاناختیار دربا هزینه ی بسیار پایین تر  ی آموزش مجازیها

 قرار می گیرند. 
از دید تهیه کنندگان ابزارها و سیستم های آموزش مجازی: با  ●

استانداردسازی، دیگر نیازی به نوشتن واسطه  بکارگیری روش های
نمی باشد. آموزشی های اختصاصی و ویژه برای محصوالت مختلف 
تولید سیستم  باالیاین موضوع از یک سو سبب کاهش هزینه های 

گشته و از سوی دیگر افزایش پتانسیل عرضه آموزشی های یکپارچه 
ین امکان رقابت به بازار را در پی دارد. همچنآموزشی ی محصوالت 

 ، بیش از پیش فراهم می گردد. آموزشی کیفی محصوالت
 با گسترش از دید تولید کنندگان مطالب و محتویات آموزشی: ●

، تولید کنندگان این قبیل مطالب و محتویات مطالبروز افزون 
ترغیب به تولید بیشتر حتی در ابعاد تخصصی نموده و این به نوبه 

را جهت تسهیل امکان تبادل محتویات  شکیفیت آموز خود لزوم به
 ،بهبود کیفیتو مطالب آموزشی ایجاب می نماید. از طرف دیگر با 

امکان تبادل و به کارگیری مطالب و محتویات آموزشی تولید شده 
 شدهو سیستم های استاندارد فراهم  کاربردهادر طیف وسیعی از 

 تولید شده حجم کمی مطالب و محتویات آموزشی با این کار،است. 
یز نسطح کیفی این مطالب و محتویات  چنینافزایش گردیده و هم

 . بهبود یافته است
ر جر به داشتن گزینه های بیشتاز دید افراد فراگیرنده: کیفیت من ●

و آزادی عمل در انتخاب و نیز افزایش قابلیت انتقال آموخته و دانش 
بیشتری برای های از این رو، دانشجو انتخابکسب شده می شوند. 

 آموزش دارد.
از دید طراحان مطالب و محتویات آموزشی، در نظر گرفتن  ●

منجر به دستیابی به قابلیت هایی نظیر امکان  مجازیآموزش  کیفیت
استفاده ی مجدد از مؤلفه ها و الگوهای موجود طراحی گشته، 
امکان طراحی اشتراکی منابع و مطالب و نیز تولید مؤلفه ها و پیمانه 

ابلیت استفاده مجدد را فراهم می آورد. با فراهم شدن قابلیت قهای با 
میم ، توسعه تعمطالب آموزشیاستفاده و دستیابی به تعداد زیادی از 

 و تطابق با نیازمندی هایآموزشی سیستم به سیستم های گوناگون 
 . میسر می شودجدید و نیز امکان تولید بیشتر مطالب و محتویات 

 آموزشرشد سریع در یل گران، کیفیت آموزش نشانه از دید تحل ●
 می باشد.  هاو دانشگاه

سطوحی از عدم قطعیت و پیچیدگی در هر محیطی با تهدیدات و 
فرصتهایی همراه است که نیازمند به توسعه آموزش از راه های نوین 
را نشان می دهد. همچنین اساتید در دانشگاه ها  می توانند  عدم 
اطمینان  و پیچیدگی را با اقداماتشان  ایجاد کنند که ممکن است  

پذیرفته شده را به چالش بکشند. این امر  هنجارهای استاندارد و
منجر به این استدالل می شود که  دانشگاه ها  می توانند برای در هم 
شکستن یا تشویق این ساختارها تغییر یافته و به سمت مجازی شدن 
بروند. هدف اصلی برنامه مدیریت دانشگاه مجازی کشف پویایی 

ن است. آموزش مجازی های محیطی دانشگاه ها از طریق فناوری نوی
در طراحی  پاسخها  و پیامدهای  برای  برنامه های راهبردی، 

 ازسطوح سازماند هی و رهبری مناسب است. دانشگاه مجازی
با  همچنین و خود محیط در پیچیدگی و قطعیت عدم از باالتری

در سراسر جهان در طی  .هستند رو به رو بیشتری فشارهای محیط
ی بسیاری در مفهوم دانشگاه مجازی به عنوان سالهای بسیار چالشها

موزش افرادی که در آیک مکان مناسب  برای پژوهش  و 
جسشتجوی علم روز هستند وجود داشته است. در بسیاری از کشور 
ها حمایت از دانشگاههای مجازی در قالب  بودجه دولتی صورت 

یادی ز می گیرد اما توده ای شدن اموزش عالی که افزایش تعداد بسیار
از جمعیت جوان  مشغول به تحصیل در موسسات اموزش عالی را 
در پی داشت که باعث رشد تعداد بسیار زیاد مراکز اموزش عالی 

موزش عالی را تحمل ناپذیر ساخته است. از این آشد که هزینه های 
رو دانشگاهها به طور فزاینده به دنبال راه های نوین آموزشی برای 

پژوهش و برنامه های دانشی خود  بود ه اند که تامین هزینه های 
ه دالبته این  فشار ها با رکود اقتصاد جهانی همواره رو به افزایش بو

 (. 16است )
 

 پیشینه پژوهش
توان دریافت که در مورد با بررسی پیشینه پژوهشهای انجام شده می

های آموزش مجازی که منجر به یادگیری با  کلیه شاخصها و مولفه
ت می شوند، مطالعات جامعی انجام نشده است. از اینرو به کیفی

 یو همکاران بررس میلچندین مطالعه دراین زمینه اشاره می شود. 
 یریادگیدر حضور  انیدانشجو نیب یگروه یریادگی ایکه آ ندکرد

 تیرضا نیب یانجیم ریمتغ کی( به عنوان SRL) میخودتنظ
 ج،یاساس نتا بر گذارد؟ یم ریتأث یمجاز یریادگیو  انیدانشجو

بر آموزش  یبه طور قابل توجه یگروه یریادگیمشخص شد که 
ده مشخص ش جیگذاشته است. بر اساس نتا ریتأث انیدانشجو یمجاز

 دارد و یگر یانجیمثبت در رابطه م ریتاث SRL یها یکه استراتژ
 دارد. یدار یمعن ریتأث یمجاز یریادگیاز  تیبر رضا یاز نظر آمار
 نیا ویاگ زین Bootstrappingآزمون  یها افتهی ن،یعالوه بر ا

که  نددادنشان در یک پژوهش  و بوزکورت راتیموضوع است.ف
 توانندیم یمجاز یریادگی یاز آمادگ یبه عنوان شاخص انیدانشجو

مورد استفاده قرار  یمجاز یریادگی یاز آمادگ یبه عنوان شاخص
 یریادگی یو آمادگ نیشده آنالزمان صرف نیب نی. همچنرندیگ

 نینشان داد که ب قیتحق جیوجود دارد. نتا یتفاوت معنادار نیآنال
 رندهیادگیبرتر  یآورفن یو ابزارها نیالآن یریادگی یآمادگ

مرور  کیدر  (18)و همکاران  توسیهنر وجود دارد. یهمبستگ
 مفهوم مربوط به احساسات نیترکه متداول  ندشان دادن کیستماتیس
 طیمح کیمقاالت ،  یبرا نهیزم نیاست. متداول تر "تیرضا"

 های روش از ها مقاله ٪60 باًیبود. تقر یکیزیف ریغ یریادگیکامل 
 مطالعه احساسات یطرح برا نیکردند و متداول تر یاستفاده م یکم
 قیعمدتا از طر انیبود. احساسات دانشجو یحیطرح توض کی، 
( مورد "تیرضا"مربوط به احساسات )به عنوان مثال  میاهمف

از مطالعات بر نوسان  یحال ، فقط برخ نیمطالعه قرار گرفت. با ا
 یمتمرکز بودند ، و در عوض به داده ها عیاحساسات در طول وقا

 یگژیرا به عنوان و انیبودند که احساسات دانش جو یپس از آن متک
ی ی مدلوهش جونز منجر به ارائهنتایج پژ کنند. یم یو نه حالت تلق
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  و همکاران                 بهتوئی الدن  224

 1400، بهار 1، شماره 5دوره  سالمت تیبا محور یاسالم یسبک زندگ یپژوهش-یفصلنامه علم

شد که در آن تجربه ی پیشین فرد آموزگار، قابلیت تفکر دانشجو و 
ساختار سازمانی دانشگاه منجر به یادگیری شده و رفتار صحیح از 

( در پژوهشی 19یادگیری به وجود می آید.  سانچز و همکاران )
زش ز آمواستفاده ابه نقش قصد  نیشیپ اتدر پژوهش نشان دادند که

 یمهارت ها ،آموزش مجازیافراد، نگرش جامعه به  مجازی
 .عوامل اشاره شده است ریاز سا شیب اساتیدو تجربه  ان،یدانشجو

آموزش  گاهیا( در پژوهشی به بررسی ج20ظاهری و صفری )
تایج نی پرداختند. رفتار کردیبر رو دیبا تأک آموزش عالیدر  مجازی

 تاکنون در رشته ی زبان و ادبیات فارسینشان می دهد آنها پژوهش 
است؛  کمی شدهتوجه  مجازی، به مسئلة آموزش در آموزش عالی

های قابلیت  مجازیدر حالی که در زمینه های مختلف آموزش 
وجود دارد. درواقع وجود ضعف هایی در زمینه ی آموزش  زیادی

 و ایجاد مهارت و تجربه، موجب شده است تا دانشجویان با مجازی
 یادگیری مجازیوجود داشتن تحصیالت عالی، نتوانند در زمینه ی 

که  ندنشان داد( نیز در پژوهشی 21رضایی و میری )موفق باشند. 
چهار عامل محتوا، روش تدریس، صالحیت های مدرسان و مشخصه 

 51های فراگیران اثر مثبت و معنی داری بر متغیر وابسته داشتند و 
 هارت های دانشجویان را تبیین کردند.درصد از واریانس توسعه م

بررسی تأثیر آموزش های  ( در پژوهشی به22) زینیو  دیزجی
. نتایج پرداختنددانشگاهی بر توسعه ی مهارت های زنان مجازی 
حاکی از آن است که آموزش های دانشگاهی بر توسعه آنها پژوهش 

ی مهارت های شخصی، مهارت های مدیریتی و مهارت های فنی 
ان تأثیر دارند. همچنین براساس نتایج به دست آمده از بار عاملی زن

و تحلیل عاملی تأییدی از میان متغیرهای مربوط به مهارت های 
شخصی بیشترین بار عاملی مربوط به مهارت های پافشاری، مقاومت 
و پشتکار و کمترین بار عاملی مربوط به مهارت نوآوری بوده است. 

متغیرهای مربوط به مهارت های مدیریتی، از طرفی دیگر در بین 
بیشترین بار عاملی مربوط به ایجاد و حفظ روابط انسانی و کمترین 
بار عاملی مربوط به مهارت مذاکره و از بین متغیرهای مربوط به 
مهارت های فنی بیشترین بار عاملی مربوط به مهارت نظارت و 

رت مربی گری ارزیابی محیط و کمترین بار عاملی مربوط به مها
دانشگاه ها طراحی دوره های آموزشی  شده کهبوده است. لذا توصیه 

را در سرفصل و محتوای دروس گنجانده و با بکارگیری اساتید 
 بویژه تقویت متخصص و برگزاری کارگاه ها به توسعه ی مهارت ها

زیزی  ع مؤلفه هایی که دارای بیشترین بار عاملی می باشند، بپردازند.
طراحی و اعتبار یابی الگوی بهبود کیفی آموزش  به (23ن )همکارا

مقوله اصلی  14در نهایت پرداختند و های مجازی به روش آمیخته 
شامل بهبود کیفی آموزش مجازی دانشگاه فرهنگیان به صورت 

مداخله گر و  رایطموجبات علی، راهبردها، شرایط زمینه ای، ش
فعالیت یاددهی، یادگیری و پیامدها بررسی شد. نتایج نشان داد که 

کنشگران انسانی تاثیر مثبت و معناداری روی بهبود کیفیت و 
راهبردهای استقرار دارند؛ همچنین راهبردهای استقرار بر روی 
بهبود کیفیت تاثیر مثبت و معناداری دارد؛ ویژگی های زمینه ای 

و معناداری روی راهبردهای استقرار و بهبود کیفیت  ثبتتاثیر م
رد؛ همچنین راهبردهای استقرار و بهبود کیفیت بر پیامدهای دا

  فردی، سازمانی و فراسازمانی تاثیر مثبت و معناداری دارد.

 
 مواد و روش ها

 و ها مؤلفه ها، شاخص شناساییکه هدف پژوهش حاضر  ییاز آنجا
 دانشجویان یادگیری کیفیت ارتقا جهت در مجازی آموزش ابعاد

پژوهش حاضر برمبنای هدف  بود؛ تهران  استان اسالمی آزاد دانشگاه
باشد. همچنین، پژوهش حاضر بر مبنای می بنیادی -از نوع کاربردی

های کیفی است. در پژوهش های گردآوری شده از نوع طرحنوع داده
 اییسی، شناصاحبنظران آموزش عالحاضر نیز از طریق مصاحبه با 

ی جدید آموزش مجازی و درباره موضوع و به خصوص سازه ها
 کیفیت آموزشی صورت پذیرفت. 

صاحب نظران و خبرگان مطلع و  یی آماری شامل کلیهجامعه
که پیشینه  در حیطه ی آموزش عالی استمسلط به موضوع پژوهش 

تعیین  ها وبرای تعیین نمونه ی معتبر علمی در این زمینه داشته باشند.
ی هدفمند استفاده شد و با گیری غیرتصادفخبرگان از روش نمونه

دسترس از اصل اشباع برای تعداد مصاحبه توجه به زمان و منابع قابل
 ها استفاده شد . 

 

 روش گردآوری داده ها

 از دو روش زیر استفاده شده است: داده ها یگردآوربرای 
ای(: در این روش، اطالعات از طریق الف. روش اسنادی )کتابخانه

های اطالعاتی منابع اینترنتی و پایگاه مطالعه کتب، نشریات،
برداری و آوری و پس از انتخاب منابع نسبت به تهیه، فیشجمع

ترجمه متون مورد نظر اقدام شده است. حاصل این بخش مشخص 
های آموزش مجازی و متغیرهای های اولیه و شاخصکردن مؤلفه

 مربوط به آن شد.
ام شده است: برای انجام ب. روش میدانی: این بخش به یک شیوه انج

صورت هدفمند تعدادی از خبرگان به های اکتشافیمصاحبه
های الزم در محل دانشگاهی انتخاب شده و پس از اعمال هماهنگی

 ها مصاحبه شد. ها حضور یافته و با آنکار آن
که مصاحبه امکان بررسی موضوعات پیچیده ج( مصاحبه: از آنجایی

آموزش »ی بدیع پژوهش حاضر نیز سازهسازد و در را فراهم می
به کار گرفته شده است، بنابراین نیاز به بررسی این سازه « مجازی

از طریق مصاحبه است. در مورد نوع مصاحبه نیز در پژوهش حاضر 
از مصاحبه نیمه ساختار یافته استفاده شده است. در این نوع مصاحبه، 

اطالعات عمیق از اند و هدف کسب ها از قبل طراحی شدهسوال
ها مطابقت داده شده مصاحبه شونده است. همچنین هر پاسخ با سوال

-گیرد. در این راستا از آزمودنی با سوالو مورد بررسی بیشتر قرار می

های خود شود توضیح بیشتری درباره پاسخخواسته می« چرا»های 
 بدهد. در پژوهش حاضر به دو دلیل از مصاحبه نیمه سازمان یافته

ی جدید استفاده شده است: اول اینکه اطالعات زیادی درباره سازه
ها از آنها استفاده آموزش مجازی در دسترس نبوده تا در طراحی سوال

شود. دلیل دوم این است که مصاحبه شونده آزادی بیشتری در پاسخ 
به سواالت داشته باشد تا بتواند مباحث جدیدی که به ذهن 

ود را بیان نماید. برای اجرای فرآیند پژوهشگر خطور نکرده ب
مصاحبه، فرم مصاحبه شامل عنوان طرح پژوهش، زمان مصاحبه، 
تاریخ، محل مشاهده و فرد مورد مشاهده به کار گرفته شده و در 
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 225... مجازی آموزش ابعاد و ها مؤلفه ها، شاخص شناسایی  

Journal of Islamic Life Style Volume 5, Issue 1, Spring 2021 

مورد هر یک از افراد مورد مصاحبه تکمیل شده است. بعد از انجام 
ده تا در ها تشکیل شها، یک ماتریس دادهمصاحبه و تکمیل فرم

یافتن متون مصاحبه مورد استفاده قرار گیرد. سپس به کدگذاری، 
طبقه بندی و تحلیل و تفسیر آنان پرداخته شده است که در فصل 
چهارم تشریح شده است. الزم به ذکر است که با انجام فرآیند 
مصاحبه، عوامل به عوامل قبلی استخراج شده از مبانی نظری و 

شد که در طراحی پرسشنامه نهایی پژوهش پژوهشات پیشین اضافه 
 نیز اعمال شد.

شوندگان، برای بررسی مقدماتی های انفرادی با مصاحبهدر مصاحبه
ها بر گرفته از چند سؤال برای مصاحبه استفاده شد که این سؤال

موضوع، مدل و اهداف پژوهش بود که در جدول زیر به آن اشاره 
فرعی دیگری  هایالؤسپژوهشگر های زیر شده است. عالوه بر سؤال

کنندگان در حین نیز در کنار هر سؤال برای درک تجارب شرکت
 مصاحبه مطرح کرد.

 

 خبرگان با مصاحبه های. سؤال1جدول 
 سؤال ردیف

1 

مؤلفه  ها،شاخص دهندهاز دیدگاه شما عوامل تشکیل
 تیفیدر جهت ارتقا ک یوزش مجاز ابعاد و ها

 اناستان تهر یدانشگاه آزاد اسالم انیدانشجو یریادگی
 اند؟)پدیده محوری( کدام

2 

شرایط علی )عوامل اثرگذار(  از دیدگاه جنابعالی
 یریادگی تیفیدر جهت ارتقا ک یآموزش مجاز

 ند؟اکدام استان تهران یدانشگاه آزاد اسالم انیدانشجو

3 

پیامدهای )عوامل اثرپذیر(  از دیدگاه جنابعالی
 یریادگی تیفیدر جهت ارتقا ک یآموزش مجاز

 ند؟اکدام استان تهران یدانشگاه آزاد اسالم انیدانشجو

4 

راهبردهای )استراتژی( پیاده  از دیدگاه جنابعالی
 یریادگی تیفیدر جهت ارتقا ک یآموزش مجازسازی 

 ند؟اکدام استان تهران یدانشگاه آزاد اسالم انیدانشجو

5 

یاده ها( پ)تسهیل کنندهاز دیدگاه جنابعالی بسترهای 
 یریادگی تیفیدر جهت ارتقا ک یآموزش مجازسازی 

 ند؟اکدام استان تهران یدانشگاه آزاد اسالم انیدانشجو

6 

گر )موانع( پیاده از دیدگاه جنابعالی عوامل مداخله
 یریادگی تیفیدر جهت ارتقا ک یآموزش مجازسازی 

 ند؟اکدام استان تهران یدانشگاه آزاد اسالم انیدانشجو

 
شونده های الزم در محل کار مصاحبهپژوهشگر پس از هماهنگی

صوت و با کسب اجازه از حضور یافته و با استفاده از ضبط
شونده مکالمات مصاحبه را ضبط کرد تا کدها را استخراج مصاحبه

صورت گرفت و  کند و البته این عمل بعد از هر بار مصاحبه
ایانی دریافت که کد جدیدی به کدهای پژوهشگر در مصاحبه های پ

ده بعدی شونقبلی اضافه نشد و بنابراین فرایند مصاحبه را با مصاحبه
_________________________________ 

1 Inter coder reliability (ICR) 

غیراز پژوهشگر یک متخصص آمار و یکی از ادامه نداد. البته به
-اساتید دانشگاه درباره کدها نظر دادند. در حین مصاحبه به جمع

وزش مجازی و های مناسب برای آمآوری نظرات در مورد شاخص
متغیرهای موبوط به آن پرداخته شد و عوامل اصلی و فرعی مورد 
نظر بررسی و نهایی شد. شایان ذکر است که مدت زمان انجام 

 دقیقه بود. 90تا  30مصاحبه بین 
 روایی و پایایی ابزار

منظور اطمینان برای حصول اطمینان از روایی ابزار در پژوهش و به
ها از دیدگاه پژوهشگر، ازنظرات ارزشمند فتهخاطر از دقیق بودن یا

اساتید آشنا با این حوزه و متخصصان دانشگاهی که در این حوزه 
زمان از طور همچنین بهخبره و مطلع بودند استفاده شد. هم

ها کمک گرفته شد. در کنندگان در تحلیل و تفسیر دادهمشارکت
ی برای درون موضوعاین پژوهش از پایایی بازآزمون و روش توافق 

های انجام گرفته در دو فاصله زمانی استفاده محاسبه پایایی مصاحبه
عنوان نمونه انتخاب شده و هر شد. بدین ترتیب چند مصاحبه به

در یک فاصله زمانی کوتاه و مشخص دوباره  هاآنکدام از 
کُدگذاری شد. سپس کُدهای مشخص شده در دو فاصله زمانی برای 

ها با هم مقایسه شدند. روش بازآزمایی برای مصاحبههر کدام از 
رود. در هر کدام از ارزیابی ثبات کدگذاری پژوهشگر به کار می

ها، کدهایی که در دو فاصله زمانی با هم مشابه هستند با مصاحبه
 مشخص "عدم توافق"و کدهای غیرمشابه با عنوان  "توافق"عنوان 

 های انجام گرفته توسطگذاریشوند. روش محاسبه پایایی بین کدمی
 محقق در دو فاصله زمانی بدین ترتیب بوده است:

= درصد پایایی 
2 (تعدادتوافقات)

تعداد کل کدها
⨯ 100 

درصد  82های انجام شده در این پژوهش ضریب پایایی بین کدگذاری
 به دست آمد که بیانگر قابل قبول بودن آن است.

 محاسبه پایایی بین دو کُدگذار
ی دو درون موضوعبرای محاسبه پایایی مصاحبه با روش توافق 

، از یکی از اساتید خبره و آشنا به کدگذاری درخواست 1کدگذار
عنوان کدگذار ثانویه در پژوهش مشارکت کند در ادامه شد تا به

محقق به همراه این همکار پژوهش، تعداد سه مصاحبه را کدگذاری 
عنوان شاخص پایایی که به یدرون موضوعکرده و درصد توافق 

 رود با استفاده از فرمول زیر محاسبه شده است:تحلیل به کار می

درصدتوافق درونی =
2 (تعدادتوافقات)

تعداد کل کدها
⨯ 100 

در این فرمول تعداد توافقات اشاره به تعداد کدهای مشترک و 
یکسان بین محقق و کدگذار همکار اشاره دارد. تعداد کل کدها نیز 

باشد. کدهای استخراجی بین محقق و کدگذار همکار میمجموع 
 79ترتیب پایایی حاصل از دو کدگذار با توجه به محاسبات، اینبه

 دست آمد.درصد به
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  و همکاران                 بهتوئی الدن  226

 1400، بهار 1، شماره 5دوره  سالمت تیبا محور یاسالم یسبک زندگ یپژوهش-یفصلنامه علم

 

 هاهتجزیه و تحلیل داد
ها در بخش کیفی کدگذاری نظری برگرفته از روش روش تحلیل داده

اتی است از عملیپردازی داده بنیاد بود. کدگذاری نظری عبارت نظریه
ای در کنار و به شکل تازه سازیها تجزیه، مفهومکه طی آن داده

و فرایند اصلی است که طی آن نظریه بر  شوندیکدیگر قرار داده می
 "مفاهیم"شود. در این روش سه رکن اصلی ها تدوین میاساس داده

وجود دارند. در این شیوه نظریه بر اساس  "هاو قضیه "هامقوله"
 (.1391گیرند )بازرگان، شکل می "های خامداده"

ها است. در هر ها، محور اصلی نظریه برخاسته از دادهتحلیل داده
ها و تحلیل ها، تنظیم دادهداده آوریعنوان یک کل، جمعمطالعه به

های به دست ها به هم وابستگی متقابل دارند. برای تحلیل دادهداده
ی نظری از سه نوع کدگذاری استفاده شده آمده از مصاحبه و نیز مبان

اند از: کدگذاری باز، کدگذاری محوری و است که عبارت
 کدگذاری انتخابی.

 
 هایافته

 جهت در یمجاز آموزش ابعاد و ها مؤلفه ها، شاخصسؤال پژوهش: 
 هرانت استان یاسالم آزاد دانشگاه انیدانشجو یریادگی تیفیک ارتقا

 ؟اندکدام( یمحور دهیپد)
 جهت در یمجاز آموزش ابعاد و ها مؤلفه ها، شاخصسؤال اول: 

 هرانت استان یاسالم آزاد دانشگاه انیدانشجو یریادگی تیفیک ارتقا
 ؟اندکدام( یمحور دهیپد)

 جهت در یمجاز آموزش( اثرگذار عوامل) یعل طیشراسؤال دوم: 
 هرانت استان یاسالم آزاد دانشگاه انیدانشجو یریادگی تیفیک ارتقا
 ؟اندکدام

 ارتقا جهت در یمجاز آموزش( ریاثرپذ عوامل) یامدهایپسؤال سوم: 
دامک تهران استان یاسالم آزاد دانشگاه انیدانشجو یریادگی تیفیک

 ؟اند
 در یمجاز آموزش یساز ادهیپ( یاستراتژ) یراهبردهاسؤال چهارم: 

 تاناس یاسالم آزاد دانشگاه انیدانشجو یریادگی تیفیک ارتقا جهت
 ؟اندکدام تهران

 یمجاز آموزش یساز ادهیپ( هاکننده لیتسه) یبسترهاسؤال پنجم: 
 یاسالم آزاد دانشگاه انیدانشجو یریادگی تیفیک ارتقا جهت در

 ؟اندکدام تهران استان
 در یمجاز آموزش یساز ادهیپ( موانع) گرمداخله عواملسؤال ششم: 

 تاناس یاسالم آزاد دانشگاه انیدانشجو یریادگی تیفیک ارتقا جهت
 ؟اندکدام تهران

 9برای پاسخ به سواالت پژوهش، پس از مرورر ادبیات پژوهش، با 
سؤال  6خبره در این زمینه بر اساس مصاحبه نیمه ساختاریافته با 

مصاحبه شد. با استفاده از رویکرد گراندد تئوری و استفاده از 
-به این سؤال پاسخ داده شد. در ادامه می MAXQDAافزار نرم

مصاحبه و چک لیست نتایج مصاحبه را در جداولی  هایالؤستوان 
 مجزا مشاهده کرد. 

های جدول قبل، زمینه بر اساس مفاهیم و مقوله 
کدگذاری محوری فراهم شد که در جدول زیر آورده شده است. در 

با هم ارتباط  های مرتبطکدگذاری محوری بین مفاهیم و مقوله
 12گردد این جدول حاوی برقرار گردید. همان طور که مالحظه می

طبقه بوده و هر یک از طبقات دربرگیرنده زیرطبقات و مفاهیم 
تا  Aمربوط به خود است. این طبقات در جدول زیر از محورهای 

L اند.مشخص شده 

 

 بندی محوری کلیه مفاهیم استخراج شده از تکنیک مصاحبه های نیمه ساختاریافته( و دستهLتا  Aکدگذاری ) .1جدول 
 کد هیاول یاستخراج میمفاه ردیف

 L ضعف سواد رسانه ای در پیاده سازی آموزش مجازی در جامعه 1
 K استفاده از تجارب داخلی و خارجی 2
 B تغییر جایگاه استاد در کالس به تسهیلگر و راهنما 3
 G بهبود خود تنظیمی و خود فرمانی در میان دانشجویان 4
 E ابزارهای الکترونیکی مثل نرم افزار و سامانه مجازی آموزش 5
 K امکان استفاده محتوا در شرایط آفالین 6
 K تکمیلی برای کنترل حضور دانشجویان در کالس های درس و ارزیابی پیشرفت تخصیلیآزمونهای  7
 L پذیرش برای تغییر رویکرد و آماده سازی برای آموزش مجازی 8
 L امکانات ضعیف در حوزه مجازی 9
 H سهولت تولید دانش از اطالعات گردآوری شده 10
 H کاهش خستگی استاد و دانشجو 11
 J نقاط قوت و ضعف برنامه ها در آموزش مجازیارزیابی  12
 A زمینه اجتماعی و فرهنگی استفاده از آموزش مجازی 13
 J آموزش مجدد اساتید و تیم برگزار کننده کالسها 14
 K تعیین اولویت های آموزشی و تخصص اولویت به موارد آموزشی دارای اهمیت و فوریت 15
 L مجازیعدم آگاهی استفاده از فضای  16
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 K فراهم نمودن جزوه و مطالب به صورت رایگان در اختیار استاد و دانشجو 17
 G ایجاد خودکنترلی در دانشجویان برای انتخاب محتوای آموزشی 18
 J تشکیل یک سامانه واحد برای آموزش مجازی 19
 L ضعف تکنولوژی اینترنتی 20
 G ارتقاء دانش و مهارت افراد 21
 D دایم میان استاد و دانشجوتعامل  22
 F نظارت و کنترل دقیق بر سیستم اطالعاتی مورد استفاده 23
 J دوری از آموزش خسته و کسل کننده و کلیشه ای 24
 J اجرای برنامه ریزی آموزشی شامل پیش برنامه ریزی، اجرا، و ارزیابی 25
 K افزایش فعالیتهای پژوهشی مجازی 26
 E جذاب محیط آموزش مجازی 27
 J فراهم نمودن وسایل و ابزار الزم برای استاد و هم دانشجو مثل لپ تاپ و گوشی های مجهز 28
 L عدم تناسب برنامه ها و محتوای آموزشی با شرایط اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی و فرهنگی جامعه 29
 F انگیزش های فرهنگی الزم برای یادگیری 30
 D دقیق ارزشیابی توسط استادبه کارگیری استراتژی  31
 F تغییر دید سنتی جامعه نسبت به آموزش مجازی 32
 J متناسب سازی  محتوای آموزشی با فضای مجازی 33
 L عدم دسترسی به کتابخانه های مجازی 34
 L انباشت اطالعات و داده ها در سیستم های آموزش مجازی 35
 H دیگرانسهولت اشتراک دانش تولید شده به  36
 K بهبود شرایط اقتصادی جامعه 37
 C آموزش و یادگیری فعال در دانشجو و استاد 38
 D ترم تحصیلی دانشجو، مقطع تحصیلی و سن دانشجو 39
 K حمایت سازمان مربوطه و زیرساختها مثل وزارت اطالعات و شورای عالی مجازی 40
 L نبود نظارت بر سیستم آموزش مجازی 41
 L ارتباط سازنده بین استاد و دانشجویانعدم  42
 D یادگیری فعال و با معنا 43
 L بسترهای اولیه و زیرساخت های اولیه به لحاظ فضای آموزشی و اینترنتی 44
 J فراهم نمودن امکانات و اقدامات الزم مثل سیستم رایگان استفاده از کتابهای دیجیتالی 45
 K پشتیبانی بسترهای آموزشی 46
 H سهولت پردازش داداه ها و تبدیل آنها به اطالعات 47
 J دسترسی به اینترنت پرسرعت برای دانشجویان و استاد 48
 L کمبود امکانات و کمبود کتابهای دیجیتال 49
 D ارزشیابی کیفی و محتوایی 50
 D محتوای آموزشی هدفمند و به روز 51
 B توسعه مهارت های به خصوص و ویژه افراد 52
 J کاهش هزینه آموزشی آنالین 53
 K تعاملی بودن محتواها و سامانه های آموزش مجازی 54
 B تغییر نگاه به آموزش مجازی 55
 K برنامه ریزی های بلندمدت برای اجرای آموزش مجازی 56
 C ارتباط دوسویه میان استاد و دانشجو 57
 L عدم بازخورد فوری در آموزش مجازی 58
 B به سمت آموزش گروهی و مشارکتی تغییر 59
 L ضعیف شدن نت و قطع شدن صداها در کالس 60
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 1400، بهار 1، شماره 5دوره  سالمت تیبا محور یاسالم یسبک زندگ یپژوهش-یفصلنامه علم

 L قیمت باالی اینترنت 61
 K استفاده نقطه نظرات و پیشنهادات کاربران با رویکرد اصل مشارکت 62
 F نگرش مثبت به آموزش مجازی 63

 I تخریب کنندهکاهش هزینه برق و آب، شارژ، هزینه های فیزیکی و هزینه های  64

 L عدم آشنایی مدیران گروه ها و مدیران آموزش 65

 L نا آگاهی دانشجویان و ناآگاهی استادان در استفاده از فضای مجازی 66

 L هزینه های پنهان در استفاده از آموزش مجازی 67

 D خالقیت استاد در ارائه مطالب 68

 E سرعت اینترنت و سهولت ارتباط 69

 A دانشجو و استاد برای استفاده از آموزش مجازیانگیزه  70

 K آسان و قابل دسترسی بودن سامانه آموزش مجازی 71

 E فضای آموزش مجازی در بستر اینترنتی 72

 I کاهش هزینه های اماکن آموزشی 73

 A جذاب بودن محتوای آموزشی 74

 J نظرسنجی از مخاطبان 75

 G به استفاده از آموزش مجازی تغییر نگرش و رفتار افراد نسبت 76

 J نگاه کلی گرایانه اساتید به مباحث و استفاده از روشهای آموزشی متناسب 77

 J آماده سازی اساتید برای تغییر رویکرد آموزش 78

 J اجتماعی کردن پدیده آموزش مجازی 79

 C امکانات و تجهیزات )زیرساخت( الزم برای آموزش مجازی 80

 B دانشجو و استاد در ارتباط با آموزش مجازیآموزش به  81

 F افزایش آگاهی نسبت به ارزش های آموزش مجازی 82

 I کاهش هزینه ایاب و ذهاب برای دانشجو 83

 G افزایش میزان اثربخشی و بازدهی آموزشی به دلیل حذف محدودیتهای زمانی و مکانی 84

 L برای جلب اعتمادبهبود شرایط اجتماعی، ارتباطی و فرهنگی  85

طور که یافته های جدول قبل نشان داد در این مرحله از همان
های گرداوری شده، مرتب سازی نهایی و فرایندکدگذاری داده

طبقه صورت  12بندی کلیه مفاهیم و کدهای محوری در خوشه
 گرفته است.

 
 ( استخراج شده از تکنیک مصاحبه نیمه ساختاریافتهLتا  Aبندی کلیه مفاهیم و کدهای )سازی نهایی و خوشه: مرتب3جدول 

 کد هیاول یاستخراج میمفاه ردیف
 A انگیزه دانشجو و استاد برای استفاده از آموزش مجازی 1
 A جذاب بودن محتوای آموزشی 2
 A استفاده از آموزش مجازیزمینه اجتماعی و فرهنگی  3
 B آموزش به دانشجو و استاد در ارتباط با آموزش مجازی 4
 B تغییر نگاه به آموزش مجازی 5
 B تغییر به سمت آموزش گروهی و مشارکتی 6
 B تغییر جایگاه استاد در کالس به تسهیلگر و راهنما 7
 B توسعه مهارت های به خصوص و ویژه افراد 8
 C یادگیری فعال در دانشجو و استادآموزش و  9
 C ارتباط دوسویه میان استاد و دانشجو 10
 C امکانات و تجهیزات )زیرساخت( الزم برای آموزش مجازی 11
 D ارزشیابی کیفی و محتوایی 12
 D یادگیری فعال و با معنا 13
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 D محتوای آموزشی هدفمند و به روز 14
 D دانشجوتعامل دایم میان استاد و  15
 D خالقیت استاد در ارائه مطالب 16
 D به کارگیری استراتژی دقیق ارزشیابی توسط استاد 17
 D ترم تحصیلی دانشجو، مقطع تحصیلی و سن دانشجو 18
 E فضای آموزش مجازی در بستر اینترنتی 19
 E سرعت اینترنت و سهولت ارتباط 20
 E سامانه مجازی آموزش ابزارهای الکترونیکی مثل نرم افزار و 21
 E محیط آموزش مجازی جذاب 22
 F انگیزش های فرهنگی الزم برای یادگیری 23
 F افزایش آگاهی نسبت به ارزش های آموزش مجازی 24
 F نگرش مثبت به آموزش مجازی 25
 F تغییر دید سنتی جامعه نسبت به آموزش مجازی 26
 F اطالعاتی مورد استفادهنظارت و کنترل دقیق بر سیستم  27
 G ایجاد خودکنترلی در دانشجویان برای انتخاب محتوای آموزشی 28
 G بهبود خود تنظیمی و خود فرمانی در میان دانشجویان 29
 G ارتقاء دانش و مهارت افراد 30
 G تغییر نگرش و رفتار افراد نسبت به استفاده از آموزش مجازی 31
 G اثربخشی و بازدهی آموزشی به دلیل حذف محدودیتهای زمانی و مکانیافزایش میزان  32
 H سهولت پردازش داداه ها و تبدیل آنها به اطالعات 33
 H سهولت تولید دانش از اطالعات گردآوری شده 34
 H سهولت اشتراک دانش تولید شده به دیگران 35
 H کاهش خستگی استاد و دانشجو 36
 I اماکن آموزشیکاهش هزینه های  37
 I کاهش هزینه برق و آب، شارژ، هزینه های فیزیکی و هزینه های تخریب کننده 38
 I کاهش هزینه ایاب و ذهاب برای دانشجو 39
 J فراهم نمودن امکانات و اقدامات الزم مثل سیستم رایگان استفاده از کتابهای دیجیتالی 40
 J استاد و هم دانشجو مثل لپ تاپ و گوشی های مجهزفراهم نمودن وسایل و ابزار الزم برای  41
 J آماده سازی اساتید برای تغییر رویکرد آموزش 42
 J کاهش هزینه آموزشی آنالین 43
 J دسترسی به اینترنت پرسرعت برای دانشجویان و استاد 44
 J تشکیل یک سامانه واحد برای آموزش مجازی 45
 J مجازیاجتماعی کردن پدیده آموزش  46
 J نظرسنجی از مخاطبان 47
 J آموزش مجدد اساتید و تیم برگزار کننده کالسها 48
 J متناسب سازی  محتوای آموزشی با فضای مجازی 49
 J دوری از آموزش خسته و کسل کننده و کلیشه ای 50
 J ارزیابی نقاط قوت و ضعف برنامه ها در آموزش مجازی 51
 J آموزشی شامل پیش برنامه ریزی، اجرا، و ارزیابیاجرای برنامه ریزی  52
 J نگاه کلی گرایانه اساتید به مباحث و استفاده از روشهای آموزشی متناسب 53
 K افزایش فعالیتهای پژوهشی مجازی 54
 K فراهم نمودن جزوه و مطالب به صورت رایگان در اختیار استاد و دانشجو 55
 K پشتیبانی بسترهای آموزشی 56
 K تعاملی بودن محتواها و سامانه های آموزش مجازی 57
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 K آزمونهای تکمیلی برای کنترل حضور دانشجویان در کالس های درس و ارزیابی پیشرفت تخصیلی 58
 K حمایت سازمان مربوطه و زیرساختها مثل وزارت اطالعات و شورای عالی مجازی 59
 K بهبود شرایط اقتصادی جامعه 60
 K استفاده نقطه نظرات و پیشنهادات کاربران با رویکرد اصل مشارکت 61
 K آسان و قابل دسترسی بودن سامانه آموزش مجازی 62
 K امکان استفاده محتوا در شرایط آفالین 63
 K برنامه ریزی های بلندمدت برای اجرای آموزش مجازی 64
 K آموزشی دارای اهمیت و فوریت تعیین اولویت های آموزشی و تخصص اولویت به موارد 65
 K استفاده از تجارب داخلی و خارجی 66
 L نا آگاهی دانشجویان و ناآگاهی استادان در استفاده از فضای مجازی 67
 L کمبود امکانات و کمبود کتابهای دیجیتال 68
 L ضعیف شدن نت و قطع شدن صداها در کالس 69
 L عدم آگاهی استفاده از فضای مجازی 70
 L پذیرش برای تغییر رویکرد و آماده سازی برای آموزش مجازی 71
 L بسترهای اولیه و زیرساخت های اولیه به لحاظ فضای آموزشی و اینترنتی 72
 L قیمت باالی اینترنت 73
 L امکانات ضعیف در حوزه مجازی 74
 L ضعف سواد رسانه ای در پیاده سازی آموزش مجازی در جامعه 75

 L نبود نظارت بر سیستم آموزش مجازی 76

 L ضعف تکنولوژی اینترنتی 77

 L عدم تناسب برنامه ها و محتوای آموزشی با شرایط اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی و فرهنگی جامعه 78

 L بهبود شرایط اجتماعی، ارتباطی و فرهنگی برای جلب اعتماد 79

 L عدم بازخورد فوری در آموزش مجازی 80

 L عدم آشنایی مدیران گروه ها و مدیران آموزش 81

 L عدم دسترسی به کتابخانه های مجازی 82

 L عدم ارتباط سازنده بین استاد و دانشجویان 83

 L انباشت اطالعات و داده ها در سیستم های آموزش مجازی 84

 L هزینه های پنهان در استفاده از آموزش مجازی 85

های حاصل از در مرحله آخر از فرایند تحلیل کیفی حاضر، یافته
تجزیه و تحلیل، حول محور هدف اصلی قرار گرفت و با پیوند دادن 

 کدها )کدگذاری باز(، مفاهیم )کدگذاری محوری( مشخص شد.
لیست مربوط به نتایج تحلیل های زیر چکدر جدول 
احبه با استفاده از کدگذاری باز، محوری و انتخابی محتوای مص

ها آغاز ها با استخراج مفاهیم و مقولهآورده شده است. تحلیل داده
ربط و تکراری های بیگردید )کدگذاری باز( و مفاهیم و مقوله

حذف گردیدند که نتایج کدگذاری باز و همچنین کد مصاحبه 
یک از مقوله ها در جدول ها، فراوانی و منبع مربوط به هرکننده

 زیر آمده است.
 

 .  لیست کلیه مفاهیم استخراج شده از تکنیک مصاحبه نیمه ساختاریافته4جدول 
کدگذاری 
 انتخابی )بعد(

کدگذاری 
 محوری )مؤلفه(

 کد مصاحبه شونده کد گذاری باز )شاخص(

ش مجازی برای
آموز

 
ارتقا 

فیک
ی

ی ت
ادگ

ری
 ی

قصد استفاده
 

 I2, I7, I9 انگیزه دانشجو و استاد برای استفاده از آموزش مجازی

 I4 جذاب بودن محتوای آموزشی

 I7, I8 زمینه اجتماعی و فرهنگی استفاده از آموزش مجازی

سودمندی
 

 I2 آموزش به دانشجو و استاد در ارتباط با آموزش مجازی

 I2, I7 تغییر نگاه به آموزش مجازی
 I1, I2 تغییر به سمت آموزش گروهی و مشارکتی
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 I2 تغییر جایگاه استاد در کالس به تسهیلگر و راهنما
  افراد ژهوی و خصوص به یها توسعه مهارت

کارایی و 
اثربخشی

 

 I1 آموزش و یادگیری فعال در دانشجو و استاد
 I1 ارتباط دوسویه میان استاد و دانشجو

 I1, I3, I4, I8 امکانات و تجهیزات )زیرساخت( الزم برای آموزش مجازی

عوامل اثرگذار
 

ش اساتید و دانشجویان
نق

 ارزشیابی کیفی و محتوایی 
I1, I3, I4, I7, 

I9 
 I1 یادگیری فعال و با معنا

 I2 و به روزدفمند محتوای آموزشی ه
 I2, I9 تعامل دایم میان استاد و دانشجو

 I4 مطالبدر ارائه استاد  خالقیت
  توسط استاد ارزشیابیدقیق استراتژی به کارگیری 

 I5 ترم تحصیلی دانشجو، مقطع تحصیلی و سن دانشجو

ت های الزم
زیرساخ

 

 فضای آموزش مجازی در بستر اینترنتی
I2, I3, I4, I6, 

I9 
 I3, I4, I6, I9 سرعت اینترنت و سهولت ارتباط

 I1, I3, I4 ابزارهای الکترونیکی مثل نرم افزار و سامانه مجازی آموزش

 محیط آموزش مجازی جذاب
I1, I2, I3, I6, 

I7, I9 ش مجازی
گ آموز

فرهن
 

 I2, I7, I8, I9 یادگیری انگیزش های فرهنگی الزم برای
 I1 افزایش آگاهی نسبت به ارزش های آموزش مجازی

 I3 مجازینگرش مثبت به آموزش 
  تغییر دید سنتی جامعه نسبت به آموزش مجازی

  ی مورد استفادهاطالعاتسیستم نظارت و کنترل دقیق بر 

عوامل اثرپذیر
 

قصد تداوم استفاده
 

 I1 ایجاد خودکنترلی در دانشجویان برای انتخاب محتوای آموزشی
 I1 بهبود خود تنظیمی و خود فرمانی در میان دانشجویان

 I3, I8 ارتقاء دانش و مهارت افراد
 I3 تغییر نگرش و رفتار افراد نسبت به استفاده از آموزش مجازی

افزایش میزان اثربخشی و بازدهی آموزشی به دلیل حذف محدودیتهای زمانی 
 و مکانی

 
 

ش 
ت در آموز

سهول
و یادگیری

 I1 سهولت پردازش داداه ها و تبدیل آنها به اطالعات 

 I1 سهولت تولید دانش از اطالعات گردآوری شده
 I1 سهولت اشتراک دانش تولید شده به دیگران

ش هزینه های  I1 کاهش خستگی استاد و دانشجو
کاه

آموزشی
 I1, I4 کاهش هزینه های اماکن آموزشی 

کاهش هزینه برق و آب، شارژ، هزینه های فیزیکی و هزینه های تخریب 
 کننده

I1, I6, I7 

 I1 کاهش هزینه ایاب و ذهاب برای دانشجو

 ساز و کارها )راهبردها(

فراهم نمودن امکانات و اقدامات الزم مثل سیستم رایگان استفاده از کتابهای 
 دیجیتالی

I1 

فراهم نمودن وسایل و ابزار الزم برای استاد و هم دانشجو مثل لپ تاپ و 
 گوشی های مجهز

I1, I3 

 I1 اساتید برای تغییر رویکرد آموزشآماده سازی 
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  و همکاران                 بهتوئی الدن  232

 1400، بهار 1، شماره 5دوره  سالمت تیبا محور یاسالم یسبک زندگ یپژوهش-یفصلنامه علم

 I1, I3 کاهش هزینه آموزشی آنالین
 I4, I6, I9 دسترسی به اینترنت پرسرعت برای دانشجویان و استاد

 I4 تشکیل یک سامانه واحد برای آموزش مجازی
 I7, I8 اجتماعی کردن پدیده آموزش مجازی

 I8 از مخاطبان نظرسنجی
 I1 و تیم برگزار کننده کالسهاآموزش مجدد اساتید 

 I1 متناسب سازی  محتوای آموزشی با فضای مجازی
 I9 دوری از آموزش خسته و کسل کننده و کلیشه ای

  یآموزش مجاز در نقاط قوت و ضعف برنامه ها ارزیابی

  ارزیابی، و اجراریزی،  پیش برنامهاجرای برنامه ریزی آموزشی شامل 

 I9 گرایانه اساتید به مباحث و استفاده از روشهای آموزشی متناسبنگاه کلی 

 ها(بسترها )تسهیل کننده

 I1 یمجاز یپژوهش یتهایفعال شیافزا
 I1 استاد و دانشجو اریدر اخت گانینمودن جزوه و مطالب به صورت را فراهم

 I2, I3 یآموزش یبسترها یبانیپشت
 I4, I9 یآموزش مجاز یبودن محتواها و سامانه ها یتعامل

درس و  یدر کالس ها انیکنترل حضور دانشجو یبرا یلیتکم یآزمونها
 یلیتخص شرفتیپ یابیارز

I3 

 یعال یمثل وزارت اطالعات و شورا رساختهایسازمان مربوطه و ز تیحما
 یمجاز

I5 

 I3, I5, I7 جامعه یاقتصاد طیشرا بهبود
 I7 اصل مشارکت کردیکاربران با رو شنهاداتینقطه نظرات و پ استفاده

 I9 یبودن سامانه آموزش مجاز یو قابل دسترس آسان
 I9 نیآفال طیاستفاده محتوا در شرا امکان

  برنامه ریزی های بلندمدت برای اجرای آموزش مجازی

 یدارا موارد آموزشیبه  تیاولوی آموزشی و تخصص ها تیاولو نییتع
  تیو فور تیاهم

 I9 یو خارج یاز تجارب داخل استفاده

عوامل مداخله گر )متغیرهای 
 مزاحم(

 I1 نا آگاهی دانشجویان و ناآگاهی استادان در استفاده از فضای مجازی
 I1, I3 تالیجید یکمبود امکانات و کمبود کتابها

 I1 شدن نت و قطع شدن صداها در کالس فیضع
 I1 یمجاز یاستفاده از فضا یآگاه مدع

 I2 یآموزش مجاز یبرا یو آماده ساز کردیرو رییتغ یبرا رشیپذ
 I2, I5, I7, I9 ینترنتیو ا یآموزش یبه لحاظ فضا هیاول یها رساختیو ز هیاول یبسترها

 I3 نترنتیا یباال متیق
 I4, I8 یدر حوزه مجاز فیضع امکانات

 I5 در جامعه یآموزش مجاز یساز ادهیدر پ یسواد رسانه ا ضعف
 I6 یآموزش مجاز ستمینظارت بر س نبود

 I6, I8 ینترنتیا یتکنولوژ ضعف
،  ی، اجتماع یاقتصاد طیبا شرا یآموزش یتناسب برنامه ها و محتوا عدم

 جامعه یو فرهنگ یاسیس
I9 

 I1, I8 جلب اعتماد یبرا یو فرهنگ یارتباط ،یاجتماع طیشرا بهبود
 I9 یدر آموزش مجاز یبازخورد فور عدم

 I9 آموزش رانیگروه ها و مد رانیمد ییآشنا عدم
 I3, I9 یمجاز یبه کتابخانه ها یدسترس عدم
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 I1, I8, I9 انیاستاد و دانشجو نیارتباط سازنده ب عدم
  انباشت اطالعات و داده ها در سیستم های آموزش مجازی

  هزینه های پنهان در استفاده از آموزش مجازی

شاخص )گویه(  85دهد که از میان نتایج حاصل از تحلیل نشان می
ی اصلی قابل شناسایی است. الزم به ذکر است مولفه 12موجود، 

یک گویه از عوامل اثرگذار، یک گویه از عوامل اثرپذیر و یک 
ادبیات،  اسگویه از بسترها به دلیل پایایی ضعیف حذف گردید. بر اس

 اند.گذاری شدههای موجود در جدول زیر نامپیشینه و نظریه
 

 نهیشیپ ات،یادبهای شناسایی شده بعد از استفاده از : مولفه5جدول 
 موجود هایهینظر و

 مولفه سازه
تعداد 
 گویه

 یبرا یمجاز آموزش
 یریادگی تیفیک ارتقا

 3 قصد استفاده

 5 سودمندی
 3 کارایی و اثربخشی

 اثرگذار عوامل

نقش اساتید و 
 7 دانشجویان

 4 های الزمزیرساخت
فرهنگ آموزش 

 مجازی
4 

 ریاثرپذ عوامل

 4 قصد تداوم استفاده
سهولت در آموزش و 

 4 یادگیری

های کاهش هزینه
 آموزشی

3 

 15 - کارها و ساز
 12 - بسترها
 18 - موانع

 
 نتیجه گیری

های ها، مؤلفهبا بررسی سؤال پژوهش مبنی بر شناخت شاخص
پـس از  انیدانشجو یریادگی تیفیدر جهت ارتقا کآموزش مجازی 

تجزیه تحلیل داده ها براساس تحلیل عاملی معین شد که عوامل 
شناسایی شده، سازه ی اصلی را به شکل معناداری تبیین می کنند. بر 

ولفه های پرداخته شود تا موضوع این اساس، باید به تبیین این م
-هرچه بیشتر مورد تامل قرار گیرد. اما قبل از پرداختن به این مولفه

 انینشجودا یریادگی تیفیارتقا کها، باید ابتدا مختصری به بررسی 
پرداخته می شود. همانطور که قبال نیز اشاره شد، در دنیای علم و 

حش ب ه در اینفن آوری و با پیشرفت سریع و شگفت انگیزی ک
مهمترین عامل برای جلب اعتماد  یریادگی تیفیمشاهده می شود، ک

 و نیز یکسو سازی فعالیت ها و اقدامات مختلف می باشد. یادگیرنده
در برخی از  تیفیاگر چه کدر خصوص کیفیت آموزش مجازی، 

و توسعه  ارائه دهندگان خدمتزمینه ها محدودیت هایی را برای 

می آورد، با این وجود اگر در ایجاد و بروز آوری دهندگان به وجود 
مالحظات الزم ضروری لحاظ شده باشد، سبب افزایش  تیفیک

می گردد. با پیشرفت سریع آموزش سرعت و پیشرفت روز افزون 
 بسیار محسوس کیفیت آموزشیاینترنت، نیاز به  با مجازیآموزش 

ری وزش و فراگیجمع بندی نتایج نشان داد که در فرآیند آممی باشد. 
به عنوان یک مقوله ی بسیار  تیفیکمجازی از مدتها پیش بحث 

 . مهم مطرح بوده است

و  ییاراو ک ، سودمندیقصد استفادهدر پژوهش حاضر مولفه های 
ی شناسایی گشت. تحقیق حاضر محور دهیپدی برای تبیین اثربخش

 یاستفاده از آموزش مجاز یدانشجو و استاد برا زهیانگنشان داد که 
ی آموزش یبودن محتوا جذابامری مهم و حیاتی است. همچنین، 

 هنیزمکمک می کند تا آموزش به نحو احسن اجرا گردد. در نهایت، 
ی باید لحاظ گردد تا استفاده از آموزش مجاز یو فرهنگ یاجتماع

آموزش از طریق بهینه به سرانجام برسد و نتایج حاصل گردد. با 
بررسی نتایج بدست آمده و مقایسه آن با تحقیقات پیشین نتیجه می 

ها از اهداف اصلی شود که در صورت فقدان این مولفه ها، آموزش
خود منحرف شده و یادگیری زودگذر خواهد بود. همانگونه که 
اشاره شد، با توجه به اینکه سه خصیصه اصلی هر آموزش موفق، 

انشجو به مسائل آموزشی است، دانش، مهارت و نگرش استاد و د
ابعاد اصلی آموزش مجازی را نیز منطبق با این خصایص دانسته و 

های مجازی افزایش کنند. در آموزشافزایش این موارد را برجسته می
پذیرد اما دانش از راه دور به خوبی و به صورت کامل صورت می

مهارت ها یابند. زیرا این نوع افزایش مهارت ها به سختی تحقق می
به کاربردی بودن آموزش ها بستگی زیادی دارند. از این رو، باید به 

ی آموزش مجازی نیز توجه نمود. بدین و اثربخش ییکارای و سودمند
ی آموزش به دانشجو و استاد در ارتباط با آموزش مجازصورت که 

ی را به دنبال خواهد آورد. همچنین، نگاه به آموزش مجاز رییتغ
ستاد ا گاهیجا رییتغی به و مشارکت یمت آموزش گروهبه س رییتغ

 یمهارت ها توسعهکمک نموده و  و راهنما لگریدر کالس به تسه
فعال در دانشجو و  یریادگیو  آموزشبا افراد  ژهیبه خصوص و و

 جواستاد و دانش انیم هیدوسو ارتباطمیسر می گردد. در نهایت،  استاد
ی است آموزش مجاز یالزم برا( رساختی)ز زاتیو تجه امکاناتبا 

 که به موفقیت این آموزش ها کمک می کند.

در پژوهش حاضر در پاسخ به سوال دوم پژوهش مبنی بر شناسایی 
ی، ریگادی تیفیارتقا ک یبرا یآموزش مجازهای تاثیر گذار بر مولفه

، انیو دانشجو دینقش اساتهای به این نتیجه رسیده است که مولفه
ی از جمله مولفه آموزش مجاز فرهنگ، و زمال یها رساختیز

های تاثیر گذار می باشد. بر این اساس می توان گفت که برخی 
موارد تاثیر گذار بایستی توسط دانشگاه به صورت مستقیم پیگیری 

اد و است انیم میدا تعاملیی و و محتوا یفیک یابیارزشگردد همچون 
جاد ای فعال و با معنا یریادگ. با پیگیری کامل این موارد، یدانشجو
 می گردد. هدفمند و به روز یآموزش یمحتواشده و 
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استاد در ارائه  تیخالقاز سوی دیگر، اساتید نیز نقش مهم داشته و 
باعث موفقیت آموزش مجازی می گردد. همانگونه که اشاره  مطالب

 شد، دید منفی نسبت به آموزش مجازی می بایست اصالح شود. در

 پژوهش و آموزش مأموریت دو تنها ها دانشگاه یک دید منفی،

 بایستی اما عهده داردو آموزش مجازی با شکست روبروست.  بر را

 مقامات نزد را خود مشروعیت و آموزش مجازی جایگاه

 ها دانشگاه به اجتماعی فشار آورد. با افزایش دست به دانشگاهی

 بیشتر مشارکت پذیرش و خود سنتی های مأموریت توسعه برای

 در تکنولوژی و دانش درونی ارتباط آموزش مجازی، افزایش در

 بودجه سهم مانند فناوری اطالعات و کاهش ها رشته از بسیاری

دانشگاه می توان این  سنتی های فعالیت مالی تأمین برای دولتی های
 انگیزه و عالقه دانشگاه دید منفی را تغییر داد. به صورتی که اساتید

 داشته و باعث شناخته شدن کار آموزش مجازی با رابطه در قوی

 هایی فعالیت برای پاداش بایستی علمی شود. همچنین جامعه آنها در

 و گرفته نظر تعامل در فضای مجازی برای کسب دانش در نظیر
 شود. در دانشگاه ارتقاء برای مبنایی ها فعالیت این

توسط  ارزشیابی قیاستراتژی دق یریکارگ بهبا برقراری عوامل موثر، 
ی ریادگی یالزم برا یفرهنگ یها زشیانگباعث می شود تا  استاد

ی آموزش مجاز ینسبت به ارزش ها یآگاه شیافزاایجاد شده و 
 ینتس دید رییتغی باعث مثبت به آموزش مجاز نگرشمیسر گردد. 

ی شده و موفقیت این آموزش به جامعه نسبت به آموزش مجاز
انشجویان می انجامد. از موارد موثر دیگر ارتقای کیفیت یادگیری د

آموزش  یفضا، و سن دانشجو یلیدانشجو، مقطع تحص یلیتحص ترمبه 
 یابزارها ،و سهولت ارتباط نترنتیا سرعتی، نترنتیدر بستر ا یمجاز

 آموزش طیمحو  آموزش یمثل نرم افزار و سامانه مجاز یکیالکترون
اشاره شد که در موفقیت این آموزش ها نقش حیاتی  جذاب یمجاز

 یاطالعات ستمیو کنترل دقیق بر س نظارتایفا می کنند. همچنین، باید 
داشت تا موفقیت آموزش مجازی دنباله دار باشد. در  مورد استفاده

پژوهش حاضر عالوه بر موارد فوق به عوامل اثرپذیر از آموزش 
 در ، سهولتد تداوم استفادهقص مجازی نیز اشاره شد و مولفه های

ی شناسایی گشت. آموزش یهانهیکاهش هزی و ریادگی و آموزش
در  یخودکنترل جادیابدین ترتیب، یافته ها نشان می دهد که 

ی از عوامل مهمی است که آموزش یانتخاب محتوا یبرا انیدانشجو
و خود  یمیخود تنظ بهبودبه دنبال آموزش مجازی حاصل می گردد. 

 رییتغباعث  دانش و مهارت افراد ارتقاءو  انیدانشجو انیدر م ینفرما
 ی می گرددنگرش و رفتار افراد نسبت به استفاده از آموزش مجاز

 افزایشو این فواید مهم، آموزش مجازی در جامعه را بهبود می دهد. 
میزان اثربخشی و بازدهی آموزشی به دلیل حذف محدودیتهای زمانی 

از موارد دیگری است که قصد استفاده از آموزش مجازی  و مکانی
را بیشتر کرده و انگیزه های واالتری برای این نوع از آموزش فراهم 
می آورد. از سوی دیگر، نتایج نشان داد که آموزش مجازی باعث 

ی شده و اساتید و دانشجویان از این امر، ریادگیسهولت در آموزش و 
 آنها لیپردازش داداه ها و تبد سهولت. فواید زیادی حاصل می کنند

 یدانش از اطالعات گردآور دیتولباعث می گردد که به اطالعات 
 سهولتآسان تر شده و موانع موجود از بین برود. همچنین،  شده

باعث می شود که تسهیم دانش  گرانیشده به د دیاشتراک دانش تول
 میان افراد با آسانی بیشتری حاصل گردد. 

ن تحقیق نشان داد که آموزش مجازی فواید بنیادی دیگری نتایج ای
اکن ام یها نهیهز کاهش، استاد و دانشجو یخستگ کاهشنیز از قبیل 

و  یکیزیف یها نهیبرق و آب، شارژ، هز نهیهز کاهشی، آموزش
 یو ذهاب برا ابیا نهیهز کاهش، و کننده بیتخر یها نهیهز

دارد. این فواید باعث شده تا سیستم های آموزشی بیش از  دانشجو
پیش به این نوع مدرن آموزش روی آورده و زیرساخت ها را برای 
موفقیت آموزش مجازی فراهم نمایند.  در پژوهش حاضر با توجه 
به مرور مبانی نظری و شناسایی مولفه های بر اساس مصاحبه با 

رها نیز شناسایی گشتند که خبرگان، سازوکارها، موانع و تسهیلگ
مدل نهایی پژوهش را تشکیل می دادند. در مدل نهایی پژوهش 

 رساختیز، انیو دانشجو دینقش اساتحاضر، ابتدا عوامل علی شامل 
ی در شکل گذاشته شده است آموزش مجاز فرهنگ، و الزم یها

 یآموزش مجازکه نشان دهنده تاثیر گذاری بر پدیده محوری یعنی 
می باشند. همچنین در ادامه پدیده  یریادگی تیفیقا کارت یبرا

 ی، وسودمند، قصد استفادهمحوری با مولفه های تشکیل دهنده که 
ی بود معرفی شده است و با فلشی به سازو کارها، و اثربخش ییکارا

تسهیلگرها و موانع متصل شده است و در نهایت همه این موارد 
ه عنوان عوامل اثرپذیر شامل مولفه پیامدهایی را در بر داشته اند که ب

 کاهشی، و ریادگیسهولت در آموزش و ، قصد تداوم استفادههای 
ی بودند. این مدل بر اساس یافته های پژوهش از آموزش یها نهیهز

 براز ش مطلوبی برخوردار بود. 
 پیشنهادات پژوهشی

با توجه به یافته های پژوهش، می توان پیشنهاداتی در جهت ارتقای 
 کیفیت آموزشمجازی ارائه داد که در ذیل بدان اشاره می شود:

ی از سوی آموزش مجاز ی( الزم برارساختی)ز زاتیو تجه امکانات
 دانشگاه، دولت و سازمان های مربوطه فراهم گردد

 تالش شود. یو مشارکت یبه سمت آموزش گروه رییتغدر 

 ه شود.تغییر داد و راهنما لگریاستاد در کالس به تسه گاهیجا

 ی مهیا شوداستفاده از آموزش مجاز یو فرهنگ یاجتماع نهیزم
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