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  چکیده:

ر آموزشــی د تقاضاي روزافزون جوانان براي ورود به دانشگاه که با توجه به محدودیت هاي منابع و ظرفیــت هــاي

ا ضــرورت شده، سازماندهی دانشگاه هاي مجازي و آموزش مجــازي ر نظام آموزش فعلی به یک موضوع اجتماعی تبدیل

گیري .تمرکز اصلی در این مطالعه سنجش نیازهــا و شناســایی شــرایط و زمینــه هــاي موجــود بــراي بــه کــارمی بخشد

ه فــن دلفــی بــ آموزش مجازي در دانشگاه پیام نور مرکز اردبیل از دیدگاه دانشــجویان بــود.در ایــن پــژوهش از رویکــرد

ر گاه پیام نــوپیمایشی بود.از جامعه آماري دانشجویان دانش–ظور سنجش نیازها استفاده شد و روش تحقیق توصیفی من

مورگــان  نفر بوده به  شیوه نمونه گیري طبقه اي با تخصیص مناســب و براســاس جــدول 5600مرکز اردبیل که شامل 

نامه محقــق ده اســت.ابزار گــردآوري اطالعــات پرسشــنفر پسر  به عنوان نمونه انتخاب شــ 144نفر دختر و  217تعداد 

وردنظر مــساخته است که براساس چهارچوب نظري و تحقیقات گذشته تدوین شده بود.براي تعیین پایــایی پرسشــنامه 

در تحقیــق حاضــر از روش آلفــاي کرونبــاخ اســتفاده شــد کــه آلفــاي بــه دســت آمــده از مقیــاس هــاي پرسشــنامه 

ک نمونــه اســتیودنت تــtو روش هــاي آمــاري آزمــون spss22ت.با اســتفاده از نــرم افــزار متغیر بوده اس9/0تا7/0مابین

ســتفاده تحلیل عاملی اکتشافی و کلمــوگروف اســمیرنف بــه منظــور بررســی نرمــال بــودن داده هــا ا،اي،آزمون فریدمن

ــــد زیرساخت،تســــهیالت و  ــــه دانشــــجویان وضــــعیت دانشــــگاه را در بع ــــق نشــــان داد ک شــــد.نتایج تحقی

ــی  ــازمانی و فرهنگ ــاخ –امکانات،پداگوژیکی،مهارت،س ــد زیرس ــانواده را در بع ــین وضــعیت خ ــاعی و همچن ت و اجتم

ب ارزیــابی کردنــد.نتایج آزمــون فریــدمن نشــان داد کــه مولفــه نیازســنجی اجتماعی مطلو-مهارت و فرهنگی،هیالتتس

  ارد.مهارت در بعد دانشگاه در رتبه اول و مولفه نیازسنجی مهارت در بعد خانواده در رتبه هشتم قرار د
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  مقدمه. 1-1

، روند تحوالت جهانی با شتابی بیشتر در حال 1با ظهور و توسعه پدیده فناوري اطالعات و ارتباطات

گسترش است. در دهه هاي اخیر، همراه با پیشرفت دانش و فناوري، رویکرد هاي جدیدي در نظام آموزشی 

است که فناوري اطالعات و یکی از این رویکرد هاي جدید آموزشی 2به وجود آمده است؛ آموزش هاي مجازي

ارتباطات با به کارگیري شبکه هاي ارتباطی چند رسانه اي سنتی و دیجیتالی، مهمترین نقش را در ایجاد و 

گسترش آن به عهده دارد. کاربرد فناوري اطالعات و ارتباطات در آموزش سبب شده است تا محیط آموزشی 

زایش ارتباطات میان افراد با سالیق مشترك امروز به سوي مجازي شدن سوق پیدا کند و سبب اف

  ).1390شود(عباسی اسفجیر و رضایی قلعه، 

وزش، وع آمآموزش مجازي صرفا به گذراندن یک دوره خاص از طریق کامپیوتر اطالق نمی شود. این ن

ود ی شفته مگموزش به شیوه هاي ادغام منابع، تأثیرات متقابل، افزایش عملکرد و فعالیت هاي ساخت یافته آ

ست که ادور  و وسیله اي براي یادگیري از راه دور است؛ در واقع آموزش مجازي یک روش آموزشی از راه

و مکان  زمان براي آموزش دهنده و آموزش گیرنده این فرصت را فراهم می کند که در عین حال که از نظر

  ).2006 ر کنند(غفاریان،از هم دور هستند، فاصله آموزشی موجود را با وسایل مناسب تکنولوژیک پ

حال آنکه آموزش آنالین در سال هاي اخیر با رشد قابل توجهی روبرو بوده است (چینگوس و 

). پیشرفت در فناوري هایی مانند رایانه ها و ربوت ها، راه هاي جدیدي را براي ایجاد و 2014، 3اسچوردت

ن تغییرات تکنولوژیکی آموزش خصوصا افزایش روش هاي نوین تدریس بر روي آموزشگران گشوده است. ای

روش هاي تدریس، اثرات چشمگیري داشته است. صف آرایی فوق العاده ارتباطات الکترونیکی به آموزش از 

راه دور، موقعیت جدیدي بخشیده است و آن را به رهیافتی آموزشی براي آموزش افرادي که قادر به حضور 

در پاسخ به این خواسته ها، سازمان هاي آموزش عالی از راه دور  در دانشگاه ها نیستند، تبدیل نموده است.

تالش می کنند که براي فراگیرانشان (دانشجویان) سیستم آموزشی کاملی از ثبت نام تا آزمون را فراهم 

آورند که در کیفیت، کمیت و در موقعیت ارائه آموزش براي فراگیران با دانشکده ها و دانشگاه ها در سراسر 

). این در حالی است که مهم مذکور نیازمند درکی عمیق و درست از آن و 1382برابر باشند(نصیري، جهان 

نیز برنامه ریزي جامع با توجه به بستر ها و زیر ساخت هاي فرهنگی و اقتصادي و  در مجموع نیاز سنجی از 

  ).1390آن در دانشگاه ها می باشد (عباسی اسفجیر و رضایی قلعه، 
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  سئله. بیان م1-2

اثرات رو به رشد و فزاینده تکنولوژي ها بر همه جنبه هاي زندگی، از جمله در سطح آموزش باعث شده 

تا براي رشد و توسعه کشورها تمرکز بر پیشرفت در حیطه آموزش عالی از طریق پذیرش نظام و تکنولوژي 

و 4گسترش است(واتسون هاي جدید آموزشی ضرورت یابد. در واقع آموزش مجازي به سرعت در حال رشد و

). اغلب دانشگاه هاي امروز در حال تالش براي افزایش اثربخشی فن آوري هاي نوظهور در 2013همکاران، 

). که این مقوله در کنار مسئله افزایش 1391فعالیت هاي آموزشی خود هستند(جهانیان و همکاران، 

ت سبب ایجاد نگرشی جدید در امر آموزش و متقاضیان آموزش عالی و پیشرفت در فناوري اطالعات و ارتباط

شیوه هاي آن شده است. یکی از رویکرد هاي جدید در این حیطه آموزش مجازي است. در آموزش مجازي 

). و فرصت هاي جدیدي را در عرصه ي 2013به نیاز هاي یکایک یادگیرندگان توجه می شود(چینگوس، 

طح آموزش عالی فراهم آورده است. نظام آموزش مجازي به زندگی و یادگیري به ویژه براي بزرگساالن در س

سیستمی گفته می شود که دانش پژوهان و اساتید از طریق آن بتوانند بدون حضور فیزیکی در کالس درس 

  ).1388همه امور مربوط به تحصیل و آموزش را انجام دهند(نصیري، 

نتی و ات اینتررتباطري می باشد که از طریق ابه عبارتی این نوع آموزش استفاده از اینترنت براي یادگی 

ال تالش در ح مرورگر در هر زمان و یا مکان می توان به این مقصود دست یافت.اغلب دانشگاه هاي امروز

). یکی از 1391براي افزایش اثربخشی فن آوري هاي نوظهور در فعالیت هاي آموزشی خود هستند(جهانیان، 

ی به ش عالی ایران با آن مواجه است عدم پاسخگویی سیستم سنتی آموزمهم ترین مسایلی که آموزش عال

  ).1390، کاراننیازهاي واقعی در حوزه تولید علم و آموزش به طور موثر و کارآمد می باشد(مدانلو و هم

ا کاري گاه هبنابراین برنامه ریزي مناسب براي طراحی و اجراي موفقیت آمیز آموزش مجازي در دانش

ي مختلف به هانیاز به شناخت وضعیت موجود از باب امکانات و محدودیت هاي دانشگاه از جن اساسی است و

ؤلفه یکی از م ). نیازسنجی در واقع یکی از مراحل مهم و اساس برنامه ریزي آموزشی و1390دارد (احمدي،

آموزشی  ازهايهاي مهم براي دست یابی به اهداف و مقاصد مورد توجه است. زیرا تنها با شناخت دقیق نی

عات اطال محورهاي اساسی برنامه آموزشی جدید تعیین می گردد. نیازسنجی فرایند جمع آوري و تحلیل

غاز ی نقطه آازسنجگروه ها و جوامع مورد شناسایی واقع می شود. لذا نی ،است که براساس آن نیازهاي افراد

  ).1387مکاران، هر نوع برنامه ریزي براي هرگونه فعالیتی است (فرج اللهی و ه
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نظر به اینکه هدف دانشگاه پیام نور پوشش مشتاقان زیاد آموزش عالی و تربیت نیرو به صورت متخصص 

لذا این دانشگاه قصد دارد تا آموزش در سطح لیسانس در هر نقطه جغرافیایی و در حین اشتغال است، 

ی است که دانشگاه پیام نور در این مسیر مجازي را دنبال کند و آن را در سطح وسیعی ارائه دهد. این در حال

با مسائل و مشکالت عدیده ایی نظیر سطح فرهنگ آموزش مجازي دانشجویان، چگونگی امکانات و زیر 

ساخت هاي الکترونیکی به منظور تأمین و ایجاد سازي آموزش مجازي در دانشگاه پیام نور، چگونگی سطح 

جویان (با توجه به اینکه بسیاري از دانشجویان دانشگاه پیام نور یادگیري و کاربرد سخت افزار ها میان دانش

در سنین باال، داراي مشاغل تمام وقت، ساکن در روستاها و حتی در شهر ها بدون امکانات سخت افزاري و 

نرم افزاري و غیره هستند)، نوع برقراري تعامالت بین فردي میان دانشجویان و اساتید، چگونگی سطح 

نه اي دانشجویان با فضاي الکترونیکی و همچنین نوع نیازمندي هاي دانشجویان در آموزش آمادگی زمی

مجازي و از این قبیل موارد روبرو می باشد. لذا پژوهش حاضر در راستاي این مهم به دنبال  نیاز سنجی ارائه 

تالش براي پاسخگویی به آموزش مجازي دانشگاه پیام نور مرکز اردبیل از دو طیف دانشگاه و خانواده  است و 

مهارتی و سازمانی براي ارائه ،اجتماعی، پداگوژیکی - سؤاالت اساسی از قبیل نیاز هاي تکنولوژیکی، فرهنگی

فرهنگی و مهارتی  ،آموزش مجازي در دانشگاه پیام نور مرکز اردبیل چگونه است؟ وضعیت تکنولوژیکی

 ه  می باشد؟خانواده هاي فراگیران براي ارائه آموزش مجازي چگون

  . اهمیت و ضرورت پژوهش1-3

آموزش مجازي، نوعی یادگیري سریع، زنده و پویا و در عین حال کم هزینه است که حداقل به میزان 

درصد را  60تا  40درصد به سرعت یادگیري اضافه خواهد کرد و نیز کاهش چشمگیر هزینه ها در حدود  50

از سویی نیز با حذف تردد هاي بی مورد نه تنها از هزینه کل آموزش کاسته می شود  .به دنبال خواهد داشت

بلکه به کاهش ترافیک و آلودگی هوا (که در شهرهاي بزرگ به یک معضل بزرگ تبدیل شده است) همچنین 

هاي رفت و آمد ها از مناطق دور دست و مسافرت و اسکان استاد و دانشجو نیز کمک می به حذف هزینه

این در حالی است که با توسعه تکنولوژي و کاهش نیاز جامعه به ارتباطات حضوري و اهمیت روز افزون  .کند

زمان، نیاز به آموزش از راه دور و به صورت مجازي نیز ضروري می نماید؛ در این راستا دانشگاه پیام نور با 

 1368وسعه عدالت آموزشی  از سال چشم انداز آموزش براي همه، همه جا و همه وقت و همچنین با هدف ت

و از ابتداي تأسیس بسیاري از افراد، این دانشگاه را به سبب مأموریت و گام به عرصه علمی کشور نهاده است 

شیوه خاص آموزشی، انتخاب کرده اند و لذا آموزش مجازي در این نوع دانشگاه براي دسترس پذیري همه 

 ر می باشد. دانشجویان از اهمیت ویژه ایی برخوردا
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از آنجایی که دانشگاه پیام نور یک دانشگاه نیمه حضوري، آموزش از راه دور و باز است، دفتر آموزش 

هاي آزاد و چند رسانه اي در دو محور اصلی و پیشران دانشگاه یعنی اجراي آموزش هاي غیرآکادمیک و 

ت دارد. این مهم در واقع نقطه ثقل و شناسایی، ایجاد و گسترش روش هاي آموزش مجازي و از راه دور فعالی

وجه تمایز دانشگاه پیام نور  با سایر دانشگاه ها را شامل می شود. به همین علت دانشگاه پیام نور از تمامی 

ابزارهاي رسانه اي از جمله تحت وب، تصویري، صوتی، لوح فشرده (مالتی مدیا) متنی و ... در جهت حمایت 

بنابراین با توجه کادمیک و اجراي دوره هاي غیرآکادمیک بهره خواهد گرفت. از آموزش مجازي رشته هاي آ

به ماهیت دانشگاه پیام نور و اهمیت آموزش مجازي در این دانشگاه و اجرایی سازي آموزش مجازي به نحو 

ل احسن و کامال کاربردي؛ اجراي اثربخش این طرح (نیاز سنجی آموزش مجازي) را به منظور آشنایی با عوام

تأثیرگذار براي ارائه و اثربخشی آموزش مجازي ضروري کرده است. لذا نتایج این تحقیق می تواند زمینه 

  مناسب براي برنامه ریزي آموزشی در زمینه آموزش مجازي دانشگاه پیام نور مرکز اردبیل باشد.

  . اهداف پژوهش1-4

 هدف کلی

  رکز اردبیل؛نیاز سنجی ارائه آموزش مجازي در دانشگاه پیام نور م

  اهدف جزئی

تسهیالت  وامکانات دانشگاه پیام نور مرکز اردبیل براي ارائه آموزش  ،. تعیین وضعیت زیرساخت ها1

  مجازي از دیدگاه دانشجویان؛

. تعیین وضعیت مهارت دانشجویان دانشگاه پیام نور مرکز اردبیل براي ارائه آموزش مجازي از دیدگاه 2

  دانشجویان؛

. تعیین وضعیت پداگوژیکی دانشگاه پیام نور مرکز اردبیل براي ارائه آموزش مجازي از دیدگاه 3

  دانشجویان؛ 

اجتماعی دانشگاه پیام نور مرکز اردبیل براي ارائه آموزش مجازي از  –. تعیین وضعیت فرهنگی 4

  دیدگاه دانشجویان؛

  راي ارائه آموزش مجازي از دیدگاه دانشجویان.تعیین وضعیت سازمانی دانشگاه پیام نور مرکز اردبیل ب5

تسهیالت و امکانات خانواده دانشجویان دانشگاه پیام نور مرکز اردبیل  ،. تعیین وضعیت زیرساخت ها6

  براي ارائه آموزش مجازي از دیدگاه دانشجویان؛

آموزش مجازي از .تعیین وضعیت مهارت خانواده دانشجویان دانشگاه پیام نور مرکز اردبیل براي ارائه 7

  دیدگاه دانشجویان
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اجتماعی خانواده دانشجویان دانشگاه پیام نور مرکز اردبیل براي ارائه  –.تعیین وضعیت فرهنگی 8

  آموزش مجازي از دیدگاه دانشجویان 

.تعیین اولویت بندي مولفه هاي نیازسنجی ارائه آموزش مجازي در دانشگاه پیام نور مرکز اردبیل از 9

  شجویاندیدگاه دان

 . پرسش هاي پژوهش1-5

 پرسش اصلی

  سنجش نیاز ارائه آموزش مجازي در دانشگاه پیام نور مرکز اردبیل به چه صورت است؟

  پرسش هاي مولفه ها

. وضعیت زیرساخت ها، تسهیالت و امکانات دانشگاه پیام نور مرکز اردبیل براي ارائه آموزش مجازي از 1

  دیدگاه دانشجویان چگونه است؟

وضعیت مهارت دانشجویان دانشگاه پیام نور مرکز اردبیل براي استفاده آموزش مجازي از دیدگاه . 2

  دانشجویان چگونه است؟

. وضعیت پداگوژیکی دانشگاه پیام نور مرکز اردبیل براي ارائه  آموزش مجازي از دیدگاه دانشجویان 3

  چگونه است؟

ز اردبیل براي ارائه آموزش مجازي از دیدگاه اجتماعی دانشگاه پیام نور مرک –. وضعیت فرهنگی 4

 دانشجویان چگونه است ؟

. وضعیت سازمانی دانشگاه پیام نور مرکز اردبیل براي ارائه آموزش مجازي از دیدگاه دانشجویان 5

 چگونه است ؟

اي . وضعیت زیرساختها،تسهیالت و امکانات  خانواده هاي دانشجویان دانشگاه پیام نور مرکز اردبیل بر6

  ارائه آموزش مجازي از دیدگاه دانشجویان چگونه است ؟

.وضعیت مهارت خانواده هاي دانشجویان دانشگاه پیام نور مرکز اردبیل براي ارائه آموزش مجازي از 7

  دیدگاه دانشجویان چگونه است؟

آموزش  اجتماعی خانواده هاي دانشجویان دانشگاه پیام نور مرکز اردبیل براي ارائه- .وضعیت فرهنگی8

  مجازي از دیدگاه دانشجویان چگونه است؟ 

.وضعیت اولویت مولفه هاي نیازسنجی ارائه آموزش مجازي در دانشگاه پیام نور مرکز اردبیل از دیدگاه 9

 دانشجویان چگونه است؟
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 . تعارف مفاهیم و اصطالحات پژوهش1-6

  . تعاریف مفهومی1-6-1

به هر نوع دوره و آموزشی اطالق می شود که به شکلی غیر از روش هاي سنتی رو در  آموزش مجازي.

رو از طریق اینترنت و یا استفاده از ویدئو و تصاویر فعال و متعامل دو طرفه انتقال و انجام می یابد (روح پرور، 

1390.(  

  مؤلفه هاي آموزش مجازي عبارت است از:

زیر بنایی مخابرات(فیبر نوري، گیرنده هاي ماهواره ایی،  مشتمل بر سیستم هاي .زیرساخت ها.1

میکرو پردازشگر ها و غیره)، شبکه هاي اینترنت، سرویس دهندگان خدمات اینترنتی، اتصال سیستم هاي 

  ).1381آموزشی به سیستم هاي شبکه اي و غیره می باشد(جعفري، 

م پشتیبانی سازمانی، آموزشی و فنی براي شامل نظام اداري الکترونیکی و بدون کاغذ، نظا .تسهیالت.2

  ).1381دانشجو، استاد و کارکنان، دسترسی به منابع و خدمات دیجیتالی می باشد(جعفري، 

شامل ساختار شبکه، نرم افزار، سخت افزار (منابع فنی)، فضاي واقعی آموزشی اما بسیار .امکانات 3

  ).1381ی و نیروي انسانی متخصص می باشد(جعفري، محدود (منابع کالبدي)، محتواي دیجیتالی، منابع مال

داشتن دانش گسترده اي از مهارت ها(آشنایی با رایانه، استفاده از پردازشگر هاي کلمه، سیر  . مهارت.4

علمی در وب به جاي وب گردي بی هدف، آشنایی با نرم افزار ها، چند رسانه ها، عیب یابی و عیب زدایی)، 

ذهنیت و برداشت کلیه عوامل دست اندرکار و بازسازي نقش ها، روابط و روش هاي نگرش هاي جدید، تغییر 

  ).1381انجام کار می باشد(جعفري، 

تغییر از اموزش کنترل شده کالسی به سیستم ،تغییر پارادایم یاددهی و یادگیري . پداگوژیکی.3

(همزمان و غیرهمزمان  سبک آموزشی جدید،یادگیري خودسرعتی فارغ از محدودیت هاي زمانی و مکانی

  ).1384،روشهاي نوین آموزش و ارزشیابی(نصیري،)،تغییر از تمرکز بر یادگیري به جاي تمرکز بر یاددهی

شامل عوامل مؤثر در توسعه آموزش هاي فنی و مهارتی مجازي از نظر میزان اجتماعی.  - . فرهنگی4

ه این نوع آموزش، مدیریت غیر آمرانه و پذیرش نظام نوین آموزش، باك نداشتن از شکست، احساس نیاز ب

  ).1390(عباسی اسفجیر و رضایی قلعه، مشارکتی می باشد

ارزش ها و  ،نیازها،مهارت ها،نگرش ها ،به کاربران فرایند آموزش مجازي و همچنین دانشسازمانی.. 5

  ).  1392،نقش هاي آنها اشاره دارد (افیونی

باشد ترین حالت، یک دسته از عوامل ساختاري به هم پیوسته میدر عمومی. زیرساخت  در خانواده.6

 ).1395یکی پدیا، آورد(دانشنامه آزاد واسکلت یک تکنولوژي را در محیط خانواده  فراهم میگاهتکیهکه 
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نهادي براي آموزش عالی که سه ویژگی اصلی آن نظیر دانشکده براي رشته هاي گوناگون دانشگاه. 

دانش، تسهیالتی براي پژوهش استادان و دانشجویان و رتبه هاي آموزشی داده شده به دانشجویان و استادان 

  ).1395می باشد(دانشنامه آزاد ویکی پدیا، 

  یاتی. تعاریف عمل1-6-2

. منظور از آموزش مجازي در این پژوهش نمره ایی است که آزمودنی در مقیاس آموزش مجازي

سنجش آموزش مجازي محقق ساخته با توجه به سنجش وضعیت نیاز به زیرساخت ها، تسهیالت، امکانات، 

  اجتماعی موجود به دست می آورد. - فرهنگی،مهارت، پداگوژیکی، سازمانی
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  دوم: فصل

  پژوهشو پیشینه ي مبانی نظري 
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  . مقدمه2-1

فناوري اطالعات و ارتباطات در سال هاي اخیر با محوریت دانش و خرد گرایی و به منظور بهره برداري 

بهینه از اندیشه و سپردن امور تکراري به ماشین و همچنین حذف محدودیت هاي ارتباطی، توجه ویژه 

ها و محافل علمی را به خود جلب نموده است. در این میان، میزان توسعه و کاربرد فناوري اطالعات سازمان 

و ارتباطات در امر آموزش از مهمترین شاخص هاي پیشرفت علوم به شمار می رود. به گونه اي که آموزش 

جهش هاي علمی،  هاي مجازي یا الکترونیکی به عنوان دستاورد هاي مهم این فناوري، از عوامل اصلی

پژوهشی و فرهنگی عصر حاضر است. از این رو به منظور کاهش شکاف هاي علمی موجود، گذر از شرایط 

کنونی و تغییر جهت به سوي جامعه اطالعاتی مبتنی بر تکنولوژي هاي روز، مسیري غیر قابل اجتناب 

  ).2010است(رئوف، 

طات امروزي با توجه به دستاورد هاي عظیم و استفاده از سیستم هاي آموزش مجازي در دنیاي ارتبا

حذف موانع و مشکالت فعلی آموزشی، یک اجبار است نه یک انتخاب، بنابراین باید با تحلیل درست 

نیازمندي هاي هر واحد آموزشی و بررسی ساختار آن مجموعه بر اساس محدودیت ها و امکانات، شیوه هاي 

جهت ارتقاء کیفیت آموزش را به کار گرفت. همچنین استاندارد  آموزش مجازي به همراه ابزار هاي مناسب

باید  "سازي مطالب و محتویات آموزشی در بحث آموزش مجازي از مسائل مهمی است که دانشگاه ها، قویا

آن را مورد توجه قرار دهند. حال آنکه در ایجاد آموزش هاي مجازي الزم است عوامل مؤثر در بنا نهادن آن و 

همچنین پایدار نگهداشتن آن مورد توجه قرار گیرند. بدیهی است، سرمایه گذاري اولیه براي آموزش هاي 

اما در مقایسه با سرمایه گذاري اولیه  مجازي در مقایسه با هزینه هاي جاري دوره هاي حضوري بیشتر است

  ).1392براي ایجاد فضاي مورد نیاز در آموزش هاي حضوري بسیار کمتر است(فارغ زاده و کاشی، 

با مختصر توضیحات مذکور، در فصل حاضر به دو قسمت از مطالب اشاره خواهد شد: نخست مبانی 

و همچنین، مروري اجمالی از پیشینه هاي  نظري و ادبیات پژوهش پیرامون متغیرهاي موجود می باشد؛

 انجام یافته داخلی و خارجی مرتبط با موضوع پژوهش حاضر می باشد.

  . مفهوم آموزش مجازي2-2

در ارتباط با آموزش مجازي تعاریف گسترده ایی وجود دارد که در این قسمت به برخی از آنها اشاره 

  شود:می
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ي ا الکترونیکی زیر مجموعه و فصل مشترك فناور)، آموزش هاي مجازي ی2009پاسبان رضوي(

باطی و کی و ارتترونیاطالعات و ارتباطات و فناوري آموزشی می باشد. در این رویکرد، از راه فناوري هاي الک

بتنی مموزش آیادگیري بر مبناي فناوري هایی مانند اینترنت، سیستم هاي یاددهی هوشمند و سیستم هاي 

ازش ازي، پردسخیره ذاي ها استوار است. فناوري اطالعات و ارتباطات وسیله اي براي  بر رایانه و چند رسانه

  و ارائه داده ها است که به صورت الکترونیکی و مبتنی بر تعدادي رسانه می باشد.

هدف اصلی شامل غلبه بر محدودیت هاي  5)، براي آموزش مجازي و الکترونیکی 2006(5پاولووسکی

  اقتصادي، فردي و نظام هاي رایج آموزشی را مشخص کرده است.جغرافیایی، فرهنگی، 

 بتنی بر وب،م)، آموزش مجازي و یا الکترونیکی، مبتنی بر کامپیوتر، آموزش 2006موقنیان و بنیسی(

  نمونه هاي انتخاب شده براي روش هاي جدیدآموزشی می باشد.

نیکی پرداخته است و آن را یادگیري )، به تعریفی مفهومی از آموزش هاي مجازي و الکترو2005(6مایر

فعال و هوشمندي می داند که ضمن تحول در آموزش در گسترش و تعمیق و پایدار ساختن فرهنگی فناوري 

  اطالعات و ارتباطات، نقش اساسی و محوري خواهد داشت.

هاي  آموزش مجازي را مجموعه فعالیت هاي آموزشی می داند که با استفاده از ابزار)، 2004(7کوپر

  الکترونیکی اعم از صوتی، تصویري، رایانه اي و شبکه اي صورت می گیرد.

)، آموزش مجازي تحصیل و استفاده از دانش توزیع و در اصل، تسهیل یافته از 2000(8از نظر ونتلینگ

طریق وسایل الکترونیکی مانند اینترنت، ماهواره است. به عبارتی دیگر، اصطالح آموزش مجازي گستره 

وسیعی از کاربرد ها و فرایند ها را در بر می گیرد. عبارت مترادف با آموزش مجازي عبارت است از: یادگیري 

، 13، یادگیري مبتنی بر اینترنت12، یادگیري توزیعی11، تحصیل از راه دور10، یادگیري از راه دور9الکترونیکی

، یادگیري 17درس هاي بهنگام، 16، دروس دیجیتالی15، آموزش مبتنی بر کامپیوتر14یادگیري شبکه اي

   .20و یادگیري سیار19، آموزش مبتنی بر وب18زنده

                                                
5. Pawlowski 
6. Mayer 
7. Coper 
8. Wentling 
9. E-Learning 
10. Tele-learning 
11. Distance Education 
12. Distributed Learning 
13. Internet-Based Learning 
14. Net-Based Learning 
15. Computer-Based Training 
16. Digital Lectures 
17. On Line Courses 
18. On Line Learning 
19. Web –Based Training 
20 Mobile Learning 
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ه هاي )، آموزش مجازي از قدرت شبکه هاي کامپیوتري، فناوري هاي اینترنت، شبک1381ذاکري (

حی، نظور طراما به هماهواره اي و علوم جدید دیجیتالی بهره می برد و در اصل هنر استفاده از فناوري شبکه 

  ، تحول و اداره فرایند آموزش است.انتخاب

به معنی پتانسیل (بالقوه) 22یا کلمه فرانسوي ویرتوال21کلمه مجازي گرفته شده از واژه التین ویرتوآلیس

است؛ یعنی چیزي که واقعی نیست ولی امکان تحقق دارد. یک شیء مجازي از نظر فیزیکی واقعی نیست اما 

عبارت دیگر، نمایشی از آن شیء است. پس می توان گفت که یک خصوصیات ماده مورد نظر را دارد، یا به 

  ).1381شیء مجازي وجود دارد، اما قابل لمس نیست(بادندور، 

  . تاریخچه فناوري آموزش مجازي2-3

فناوري هاي متعدد براي از بین بردن فاصله هاي جغرافیایی و فراهم ساختن برنامه هاي آمــوزش  ،امروزه

 چهار نسل یا دوره مجزا در توســعه آمــوزش از راه دور برشــمرده اســت.،23الکترونیک به کار می روند.کلوکاس

محــور،  –اي اینترنــت پیشرفت و توسعه آموزش از راه دور و الکترونیکی از دوره هــاي مکاتبــه اي بــه دوره هــ

  ).2006براساس دوره هاي تعیین شده در زیر ارائه می شود(کالکاس،

  1960تا  1850.سال هاي 1

انی قــرار گرفتــه اســت.در فاصــله زمــ 1960تــا  1850بین سال هــاي  ،نسل اول آموزش هاي از راه دور

انجــام  کــه از طریــق پســت فناوري هاي غالب براي توزیع اطالعات آموزشی شامل مواد چاپی می شد ،مذکور

 کــالیف ازتدرس هــا و  ،که بیشتر به دوره آموزش از راه دور مکاتبــه اي مشــهور اســت ،می گرفت.در این دوره

بــه  وطریق آموزش دهنده و از طریق پست به دانشجویان تحویل داده می شد و سپس توسط دانشــجو کامــل 

ین روش، س ها هم به این روش انجام مــی گرفــت.اآموزش دهنده برگردانده می شد.باقی تکالیف و آموزش در

مــل بــا مترین تعابه دانشجو اجازه می داد تا دوره آموزشی خود را در یک مکان دورتر و در زمان مناسب و با ک

 انشــجو درد ،آموزش دهنده و دیگر یادگیرندگان ادامه داده و کامل کند.با توجه بــه عــدم تعامــل گفتــه شــده

  انگیزه مضاعف براي تکمیل دوره آموزشی نیاز داشت. آموزش مکاتبه اي به یک

  1985تا  1960.سال هاي 2

تداوم  ،که غالبا یک سویه بود ،چگونگی آموزش از راه دور در نسل دوم نیز در ادامه همان نسل اول

ها رادیو و تلویزیون به عنوان فرصت ،فناوري هاي صوتی و نوارهاي ویدئو ،1985تا  1960یافت.در طی دوره 

روش و راه هزینه بري را براي  ،و امکانات جدید در آموزش از راه دور به کار گرفته شدند.نوارهاي صوتی

                                                
21. Virtualis 
22. virtuel 
23. klukas 
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کنترل روند یادگیري دانشجو فراهم ساخته بودند.دانشجویان هنوز هم به صورت مستقل از آموزش دهنده و 

جلو و یا عقب ببرند و به  ،وقف کنندولی می توانستند نوار آموزشی را مت ،دیگر دانشجویان مطالعه می کردند

 ،آن سرعت بخشند و به درس ها در هر جایی که سخت افزارش براي اجراي نوارها موجود بود مانند اتومبیل

بعد از نوارهاي صوتی به بازار آمدند و به  ،به عنوان جز بصري آموزش از راه دور ،گوش کنند.نوارهاي ویدئو

به دانشجویان امکان می دادند که ان را متوقف  ،.آنها مانند نوارهاي صوتیسرعت مورد استفاده قرار گرفتند

در نسل دوم نیز هیچ تعاملی بین  ،جلو یا عقب برده و به آن سرعت ببخشند.همچون نسل اول ،کنند

ولی این دوره نسبت به دوره قبل به جهت ابزار آموزشی  ،یادگیرنده و آموزش دهنده و دیگر دانشجویان نبود

  د استفاده تا حدودي به سوي تعامل بهتر در حال حرکت بود .مور

تواند به بادند تا ده می بعد ها رادیو و تلویزیون در این دوره توسعه یافتند.این فناوري ها به دانشجو اجاز

اهم جویان فردانش تنهایی به یادگیري بپردازد.نوارهاي صوتی و رادیو فقط تجربه یادگیري شنیداري را براي

ان دانشجوی که به کردند در حالی که مزیت اضافی نوارهاي دیداري و تلویزیون بر نوارهاي صوتی این بودمی 

  امکان می دادند تا همزمان مواد را بشنوند و ببینند.

  1995تا  1985.سال هاي 3

و فناوري هاي متعدد  ،رخ داد 1995تا  1985نسل سوم فناوري هاي اموزش از راه دور بین سال هاي 

ز قبیل رایانه و شبکه هاي رایانه اي را در بر می گرفت.در طول این دوره تعامل دو سویه با استفاده از رایانه ا

رایج شد.این فناوري ها به دانشجویان و معلمان امکان داد تا با هم به صورت همزمان  24و ویدئو کنفرانس ها

تنها ارتباط  27ارتباط برقرار کنند.کنفرانس هاي صوتی از راه دور 26(دوطرفه در یک زمان ) و غیر همزمان 25

به همراه صوت شکل نوشتاري مواد  ،در حالی که کنفرانس هاي صوتی و گرافیکی ،صوتی را برقرار می کردند

گرافیک و تصویر را با هم  ،انتقال صوت 28یادگیري را نیز انتقال می دادند.کنفرانس هاي تصویري از راه دور

ایجاد و راه اندازي کالس درسی را در زمان طوالنی ( در  29ن ساختند.تلویزیون تعاملی ( آي.تی.وي)ممک

طول ترم ) فراهم کرد و مبادله صوتی و تصویري اطالعات را در هر جایی که سیستم هاي آي.تی.وي قابل 

 موجب گشته بود.آموزش دهندگان و دیگر یادگیرندگان ،دسترس و قابل اجرا بودند در بین دانشجویان

 

  

                                                
24. videoconferences 
25. synchronous 
26. Asynchronous 
27. Teleaudioconferences 
28. Televideoconferences 
29. Interactive Television(ITV) 
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  تا به حال  1995.سال هاي 4

ن سو شکل به ای 1995آموزش هایی را در بر می گیررد که از  ،نسل چهارم آموزش هاي از راه دور

اي صوتی هفراس گرفته اند.وجه مشخصه این دوره،ظهور کامپیوترهاي با پهناي باند وسیع است که اجراي کن

ه ها و انشگاوب فراهم می کند.اینترنت و وب امکان دسترسی به د و تصویري با کیفیت را در اینترنت و

فحه ي ها ص و دسترسی به میلیون،صفحات خانگی دولت ها وشبکه هاي تجاري را،از طریق پست الکترونیکی

 کامال متنی و گرافیکی را فراهم ساخته بود.توسعه ي سی دي رام اجازه میداد کالس هاي ویدئویی

اي سیستم ه رها وی ذخیره و در زمان مقتضی براي دانشجویان توزیع شوند.امروزه ابزامتحرك،گرافیکی،و متن

ر این ستفاده دپر ا زیادي در اینترنت براي تعامل و ارتباط بین کاربران تهیه شده است.ارتباطات کامپیوتري

  گروه هاي بحث پیوسته و چت می باشد. ،کنفرانس کامپیوتري،شامل پست الکترونیکی،دوره

یاد  "الگوهاي یادگیري هوشمند و انعطاف پذیر  "نسل پنجمی را مطرح می کند و از ان با نام  30تایلور

کتابخانه ها و  ،امکان دستیابی به کارنامه ،کرده است.این نسل با ارائه خدماتی چون مدیریت اجراي شبکه

حمایتی و آموزشی ارائه  ،دیگر خدمات اجرایی و حمایتی توانسته است نظامی منسجم از عناصر اجرایی

را به توانایی هاي شبکه اضافه  "هوش مصنوعی  "دهد.به عقیده وي نسل پنجم توانسته است 

  ).2000کند(تایلر،

ولــی بــه صــورت مســتمر  ،به طور خالصه می توان گفت که آموزش از راه دور پدیــده اي جدیــد نیســت

ري توسعه یافته اند و با گذشــت زمــان بــر پیچیــدگی تکامل یافته است.روش و ابزار آن نیز به همراه رشد فناو

آنها افزوده شده و در بین کاربران از تعامل و کاربرپسندي باالیی برخوردارند.می توان سیر تکامل ابــزار و روش 

مکاتبــه اي، تلویزیــون و  ،چاپی":هاي مورد استفاده در آموزش الکترونیکی راب ه طور فشرده چنین بیان نمود

ویدئو کنفرانس هاي یک به یــک و  ،تلفن،دي وي دي ،سی دي رام ،نوارهاي شنیداري و دیداري ،فکس ،رادیو

هاي ، سیســتم31سیســتم هــاي مــدیریت محتــوا  ،محــیط هــاي یــادگیري مجــازي ،وب ،اینترنت ،رایانه ها ،...

اخته شــده) و (سامانه اي که در دنیا به عنوان نرم افزار تجــاري شــن33نرم افزار وب سیتی  ،32مدیریت یادگیري

  ."تدوین استاندارد ها

  

  

                                                
30. Taylor 
31. Management content system 
32. Learning management system 
33. WebCT 
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  . تاریخچه و وضعیت آموزش مجازي در ایران2-4

 کنند. ال میدانشگاه ها و مراکز آموزش عالی مجازي در ایران اغلب اهداف و وظایف مشابهی را دنب

  است.ایف و وظ افزایش ظرفیت پذیرش دانشجو براساس نیاز جامعه و بهبود کیفیت آموزش از اهم این اهداف

بریتانیا تاسیس شده و رسالت ان اجراي 34سیستم آموزشی دانشگاه پیام نور به پیروي از دانشگاه باز 

ولی می توان گفت که در ایران رشد و توسعه فناوري اطالعات و ارتباطات در تمامی  ،اموزش از راه دور است

با  ،پدیده آموزش الکترونیکی به خصوص فرایند آموزش و یادگیري و متعاقب آن ظهور ،جنبه هاي زندگی

) آغاز 1381(= 2002به صورت رسمی از نیمه سال  ،35ارائه اولین طرح ملی در این زمینه موسوم به تکفا

شد. به دنبال این حرکت فعالیت هاي زیادي در زمینه دانشگاه یا دوره هاي آموزش الکترونیکی (مجازي ) 

این زمینه دانشگاه هاي صنعتی هستند و رشته هایی که در آنها انجام شد.البته بیشتر دانشگاه هاي پیشرو در 

رشته هاي گروه مهندسی هستند.اولین دوره آموزش الکترونیکی دانشگاهی (یا دانشگاه  ،تاسیس شده

) توسط دانشگاه شیراز با یک رشته دانشگاهی ( 1383( 2004الکترونیکی ) به طور رسمی از اواخر سال 

دانشجو راه اندازي شد و ظرف حدود  200دسی کنترل و ابزار دقیق ) و حدود کارشناسی ناپیوسته مهن

  ).2005یکسال چند دانشگاه دیگر نیز فعالیت هاي مشابهی را شروع کردند(اسفوي،

ولین دانشگاهی ا 1381الزم به ذکر است که دانشگاه تهران با تاسیس مرکز آموزش هاي الکترونیکی در 

ي وره مجازلین دزي در این زمینه را آغاز کرده است.همانطور که اشاره شد اواست که مطالعه و برنامه ری

خواجه  صنعتی ،در دانشگاه شیراز و متعاقب ان در دانشگاه هاي علم وصنعت 1383دانشگاهی در سال 

  نصیرالدین طوسی و امیرکبیر راه اندازي شد.

وش هاي به ر ونظام هاي آموزش باز  دانشگاه پیام نور به منظور توسعه برنامه هاي اموزشی در قالب

وقت  ر همهددر همه جا و  ،و تحقق بخشیدن به هدف اموزش براي همه ،آموزش نیمه حضوري و از راه دور

ي شوراي مشترك کمیسیون ها 8/9/1367و  1/9/1367مورخ  100و  99طبق اساسنامه مصوب جلسات 

ش اولین با پذیر 1368- 67اه سال تحصیلی شوراي عالی انقالب فرهنگی تاسیس شد و در مهر م 2و  1

زاد یرونی و دانشگاه آمرکز باقی مانده از دانشگاه ابوریحان ب 28رشته تحصیلی و در  5گروه از دانشجویان در 

  ).1388ایران فعالیت آموزشی خود را آغاز کرد(مجیدي،

زش آمو دوره هاي :روش هاي آموزش این دانشگاه در جهت دستیابی به هدف ذکر شده عبارت اند از

  نیمه حضوري و دوره هاي آموزش غیر حضوري .

                                                
34. Open university 

 توسعه کاربردي فناوري اطالعات و ارتباطات.  35
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دوره هاي آزمون محور (رادیو وتلویزیون )  :دوره هاي آموزش غیرحضوري به دو دسته تقسیم می شوند

  و دوره هاي دانشستان و آموزش چندرسانه اي.

اگیر نیمه حضوري دوره هاي آموزش نیمه حضوري نیز به دو نوع آموزش با عنوان هاي دوره هاي فر

  عادي و دوره هاي فراگیر نیمه حضوري چندبخشی (تابان ) تقسیم می شوند.

در حال حاضر دانشگاه هاي متعددي ( از بخش هاي دولتی و خصوصی) در حال فعالیت یا راه اندازي 

ویان چنین دوره هایی می باشند.دانشگاه هایی که دوره ها و درس هایی را به صورت تک درس براي دانشج

  :غیرحضوري خود به صورت الکترونیکی ارائه کرده اند عبارت اند از

  مرکز یادگیري الکترونیک دانشگاه زنجان -

 دانشگاه تربیت مدرس -

 دانشگاه مجازي علوم حدیث -

 مرکز آموزش هاي مجازي و فراگیري از راه دور امیرکبیر -

 دانشگاه مجازي تهران -

 دانشگاه بین المللی ایرانیان -

 جه نصیر الدین طوسی دانشگاه خوا -

 دانشگاه اینترنتی ایران -

 دانشگاه مجازي شریف -

 دانشگاه آزاد اسسالمی -

 دانشگاه مجازي دانشگاه شیراز -

 دانشگاه مجازي دانشگاه اصفهان -

 موسسه آموزش عالی مهرالبرز -

 دانشگاه امام خمینی -

آموزش و پرورش نیز که  ،اندکی بعد از اقدام دانشگاه ها به استفاده از روش یادگیري الکترونیکی

  ).1383بزرگترین بخش آموزشی کشور است فعالیت هایی را در این زمینه شروع کرد(نصیري،
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  . مدل هاي آموزش مجازي2-5

  )1976( 36الف) مدل پاسک

د شرایط س رویکر)، ارتباطی پیچیده را بیان می کند، ارتباطی تعاملی با کامپیوتر بر اسا1976پاسک (

رایط شقول خودش این تئوري کوششی براي تحقق یادگیري مواد پیچیده آموزش تحت  کنترل شده و به

توصیف  دانش کنترل شده می باشد. اساسا این تئوري، یادگیري را بر حسب ارتباط بین دو عامل ادراك و

 ا متخصصعلم یمی کند. آشناترین موقعیت این عوامل ادراکی، بیانگر ساخت هاي شناختی دو نفره، یعنی م

ظریه به نراین موضوع درس و یادگیرنده است. یادگیري با گفت و شنود بین دو نفر انجام می پذیرد. بناب

ی ادراك بر اساس این گفت و شنود ها و اغلب از طریق به کارگیري وسایل طراحی شده حاصل م

  ).1389به نقل از ادیبی  1373شود(هرمزي، 

  )2004( 37ب) مدل سالمن

دریس در محیط مجازي و ارزیابی مهارت هاي مدرسان، مدلی را تحت عنوان )، براي ت2004سالمن(

مرحله  5ویژگی مهم مدرسان تأکید می کند و سپس  5طراحی نمود که در آن ابتدا به 38واسطه الکترونیکی

براي تدریس مجازي اثربخش در نظر می گیرد. در این مدل ایجاد بحث، هدایت و راهنمایی فرایند آن، 

برقراري تعامل بین یادگیرندگان و مدرس، اساس وظایف  "شجویان به شرکت در بحث و نهایتاترغیب دان

مدرس مجازي راشکل می دهد. از این رو در این مدل، مدرس مجازي، واسطه گر الکترونیکی نامیده می 

  )، عبارتند از:2004گانه مدرس مجازي از نظر سالمن( 5شود. ویژگی هاي 

  کند. فراهم ی باید فضاي امن و مناسبی را براي مشارکت دانشجویان در بحثواسطه گر الکترونیک. 1

  اشد.بی داشته ی کاف. واسطه گر الکترونیکی باید با نرم افزار ها، سخت افزار ها و کار با شبکه آشنای2

الر اترونیکی، الکت . واسطه گر الکترونیکی باید مهارت استفاده مؤثر از ابزار هاي ارتباطی مانند پست3

 ؤثر تنهامتباط بحث آن الین، اتاق گفتگو، کنفرانس دیداري و شنیداري را داشته باشد. لیکن برقراري ار

  ست.امنوط به استفاده از ابزار هاي ارتباطی نیست، بلکه نحوه برقراري ارتباط مهمتر از آن 

اشد تا بارا دموزشی . واسطه گر الکترونیکی باید دانش و اطالعات کافی درباره موضوع یا محتواي آ4

 ت را نیزناقضاعالوه بر ارائه چارچوب و اهداف درس به یادگیرندگان، توان مشارکت مؤثر در بحث ها و ت

  داشته باشد.

                                                
36. Pask 
37. Salmon 
38. Electronic Interface 
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. واسطه گر الکترونیکی باید فردي نوآور، عالقه مند به فناوري اطالعات و ارتباطات و تحلیل گر باشد 5

  ).1392ي دانشجویان ایفا کند(سیاحت خواه، تا بتواند نقش مؤثري در فرایند یادگیر

  )، تدریس و آموزش مجازي مؤثر با طی مراحل زیر حاصل می شود:2004بر اساس مدل سالمن(

. واسطه گر الکترونیکی در مرحله اول باید از نحوه و میزان دسترسی دانشجویان به فناوري اطمینان 1

ارتباطات در دانشجویان، اضطراب از فناوري و ناآشنایی با حاصل کند. نبود مهارت هاي فناوري اطالعات و 

فضاي مجازي غالبا از موانع شرکت مؤثر دانشجو در محیط یادگیري مجازي شمرده می شوند. واسطه گر 

  الکترونیکی باید در گام اول تدریس مجازي، از برطرف شدن این موانع مطمئن گردد.

را به گونه اي هدایت کند که دانشجویان در آن احساس  . واسطه گر الکترونیکی باید فضاي مجازي2

امنیت و آرامش داشته باشند. مدرس در این مرحله در باره نحوه مشارکت، مدت زمان، تعداد و کیفیت آن، 

  انتظارات و ساختار کلی فعالیت ها، نحوه ارزشیابی و نقش دانشجویان اطالعات الزم را ارائه می کند.

دانشجویان پس از مطالعه محتواي درس با هم گروهان خود به تشریک مساعی . در سومین مرحله، 3

ایده ها می پردازند. واسطه گر الکترونیکی منابع مرتبط را به دانشجویان معرفی می کند و آنها را به بررسی، 

را براي جستجو و تشریک دانش ترغیب می کند. واسطه گر الکترونیکی در این مرحله باید تکالیف یا سؤاالتی 

بحث طرح کند، دستورالعمل هاي انجام تکالیف را ارائه دهد، به دانشجویان در تنظیم زمان کمک کند و خود 

  نیز در بحث ها شرکت نماید.

. واسطه گر الکترونیکی در این مرحله با طرح سؤاالت عمیق، دانشجویان را به بحث وادار کند و با ارائه 4

جمع بندي بحث دانشجویان کمک کند. در این مرحله دانشجویان باید  اطالعات جدید، در خالصه سازي و

فعاالنه ایده هاي خود را به یکدیگر ارسال کنند، انتقادات را بپذیرند، بحث کنند، تفکرات خود را بسط دهند، 

مفاهیم را مجددا شکل دهند، محتوا را تلفیق و ترکیب کنند و در نهایت دانش خود را از موضوع یادگیري 

  شکل دهند.

. در این مرحله مدرس به دانشجویان کمک می کند تا با تلفیق اشکال مختلف بحث ها، دانش را 5

  ).2004متناسب با اهداف شخصی و موقعیت اجتماعی خود به کار گیرند(سالمن، 
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  گانه و گام هاي این مدل در نمودار زیر ارائه شده است: 5مراحل 

 ري هاانتقال آموخته ها و توسعه یادگی

  تقویت بحث و ترغیب آن

  بسط ارتباط و تبادل اطالعات

  ایجاد فضاي مطمئن براي مباحثه

  مالحظه دسترسی به فناوري و سطح انگیزش دانشجویان

  مالحظه دسترسی به فناوري و سطح انگیزش دانشجویان

  )2004. مراحل الگوي تدریس مجازي سالمن (1- 2نمودار 

  )2004منبع: (سالمن، 

  )2006( 39مدل هولمزج) 

)، یک مدل سیستمی را براي اجراي محیط هاي یادگیري مجازي در هر سازمانی 2006هولمز (

عنصر یا ضلع تشکیل  3پیشنهاد کرده است. مدل او از استعاره مثلث آتش گرفته شده است. مثلث آتش از 

روشن نمی شود. مثلث او براي عنصر آتش  3شده است: سوخت، اکسیژن و منبع گرما. بدون هر یک از این 

اجراي محیط هاي یادگیري مجازي یا هر فناوري یادگیري جدید شامل زیر ساخت، مهارت آموزي و توسعه و 

فرهنگ سازمانی است. در محیط هاي یادگیري مجازي، زیر ساخت سخت افزار و نرم افزار فناوري اطالعات 

سواد اطالعاتی فراگیران صورت می گیرد. آخرین و است. توسعه و مهارت آموزي نیز براي اطمینان از 

است، که خط مشی ها، نگرش ها 40مهمترین عنصري که همیشه مورد غفلت قرار می گیرد، فرهنگ سازمانی

  ).1382و الگو هاي شخصی یادگیري را شامل می شود(نصیري، 

  . مؤلفه هاي بنیادین (زیر ساخت ها) در حوزه آموزش مجازي2-6

اید ب ،وزشیدر سطح نظام آم،از الحسنی بیان می کند که براي اجراي یادگیري مجازيمجیدي به نقل 

مورد  قاطعم ،مدیریت و سازمان ،مراکز مجري ،قلمرو عملیات ،تمهیدات مقدمات :به چند محور توجه شود

 کند ن میی بیابرنامه درسی و نحوه اعطا مدرك رسمی.وي زیرمحورهایی را نیز براي این محورهاي کل ،عمل

  که در زیر به آنها اشاره می کنیم:

 نعقاداپذیرش رویکرد تلفیقی به روش هاي آموزشی و ،ایجاد موسسه هاي یادگیري:تمهید مقدمات

  توافقنامه هاي فی ما بین واحدهاي مربوط

                                                
39. Holms 
40. Organizational Culture 
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  تمام گروه هاي برخوردار از یادگیري الکترونیکی:قلمرو عملیات

  مراکز مجري :مراکز مجري

طراحــی و  ،تفکیک و واگذاري تصدي گري در اجرا،تعریف استاندارد،تعیین خط مشی :مدیریت و سازمان

  ارزیابی و رتبه بندي مراکز ،کنترل و نظارت ،تدوین نظام مدیریت یادگیري فراگیر

  آموزش هاي رسمی و غیر رسمی:مقاطع مورد عمل

 ،ارزشــیابی مســتمر ،تحصیل تعریف استاندارد، ارزشیابی در بدو ورود و حین ،کالس مجازي:برنامه درسی

  فرم هاي مباحثه و گفت و گوهاي علمی،تعامل چندسویه از طریق ویدئو کنفرانس، پست الکترونیکی

  ).1388 ،تدارك امتحانات حضوري و غیرحضوري پایانی(مجیدي :اعطاي مدرك رسمی

هــاي آمــوزش جعفري در پایان نامه دکتراي خود بــه اهــم زیرســاخت هــاي الزم بــراي راه انــدازي دوره 

الکترونیکی پرداخته است.عوامل مورد اشاره او بسیار جامع و گسترده است و برهمه اجزاي مــورد نیــاز احاطــه 

 ،دارد و بیشتر در جهت آماده ساختن امور براي اجراي دوره هاي آموزش مجازي است.به عقیــده او رویکردهــا

  :مجازي عبارت اند از ابزار و زیرساخت هاي الزم براي راه اندازي و توسعه آموزش

شــبکه هــاي ،فیبــر نوري ،سیستم هاي زیربنایی مخابراتی ( گیرنــده هــاي مــاهواره اي:زیرساخت فناورانه

  سرویس دهنده هاي خدمات اینترنتی و مانند آن ) ،اینترنتی

 ،اعضــاي هیئــت علمــی ،طراحان فنی و آموزشــی ،آموزش الکترونیکی به کارکنان فنی :زیرساخت انسانی

به عنوان کاربران و بازیگران اصلی نظام آموزش مجازي نیاز دارد.همچنــین  ،برنامه ریزان و مدیران ،ویاندانشج

ســیر علمــی در وب بــه  ،استفاده از پردازشگرهاي کلمه ،برخورداري از مهارت هاي خاص ( آشنایی با کامپیوتر

 ،و مانند آنهــا )؛ایجــاد نگــرش هــاي جدیــد ،چندرسانه اي ها ،آشنایی با نرم افزارها ،جاي وب گردي بی هدف

تغییر ذهنیت کلیه عوامل و دست اندرکاران ؛بازسازي نقش ها و روابط و روش هاي انجام کــار امــري ضــروري 

  است.

تغییــر از آمــوزش کنتــرل شــده کالســی بــه  ،تغییر الگوي یاددهی و یادگیري:زیرساخت هاي پداگوژیکی

سبک هاي آموزشی جدیــد ( همزمــان و  ،ودیت هاي زمانی و مکانیسیستم یادگیري خودسرعتی فارغ از محد

حرکت از اســتاد محــوري بــه دانشــجو محــوري،تغییر از تمرکــز بــر  ،غیر همزمان )،اکولوژي جدید پداگوژیکی

  روش هاي نوین آموزش و ارزشیابی. ،یادگیري به جاي تمرکز بر یاددهی

 ،شهروند جهــانی بــا حفــظ ارزش هــاي ملــی و بــومیتربیت :اجتماعی و ارزشی ،زیرساخت هاي فرهنگی

   ،شناخت آداب و رسوم شبکه اي ،توجه به شکاف دیجیتالی و تالش براي توزیع عادالنه یادگیري و آموزش
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Abstract:  

The increasing demand of young people for entering to universities, lacking enough 

pedagogical resources and capacities in the current educational system, requires 

reorganization of virtual universities and virtual teaching. The main focus of the present 

study was to assess needs and identify available conditions and foundations for applying 

virtual teaching in Payam-e-Noor University of Ardebil, in terms of students` perspective. 

To analyze needs, Delphi approach was applied, and method of study was descriptive- 

survey. Among 5600 university students, 217 female and 144 male students were selected, 

using Morgan table. Researcher-made questionnaire, made based on the previous literature 

and theoretical framework, was used to gather information. To determine reliability, 

Cronbach`s alpha was used, ranging between 0.7 and 0.9. To consider the normality of 

data, some tools were applied, including SPSS 22, one sample t-test, Friedman test, 

Exploratory-factorial analysis, and Kolmogorov-Smirnov method. Results show that 

students declared some aspects of university as normal, including infrastructure, facilities 

and equipments, pedagogical, skills, organizational and cultural- social. Also, the status of 

family was considered ideal in infrastructure, facilities, skills, and cultural- social. Results 

of analysis indicated that students considered some aspects of University Of Payam-e-Noor 

ideal for virtual teaching, including infrastructure, facilities, equipments, pedagogy, 

cultural-social and organization. Moreover, they considered their abilities and educational 

skills good enough to participate in ideal teaching. In family, students considered an ideal 

status for infrastructure, facilities, family equipments, cultural-social level, and family 

skills along with using computer and internet.      
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