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 سخن دبیر 

 نام خداوند جان و خرد به

 19و    18المللی یادگیری و یاددهی الکترونیکی ایران در تاریخ  خدا را شاکریم که پانزدهمین کنفرانس ملی و نهمین کنفرانس بین

نشگاه کردستان برگزار شد و قدردان حضور گرم تمام پژوهشگران و متخصصین در این کنفرانس هستیم. این کنفرانس  اسفند ماه در دا

تمام   دانشجویان  و  اساتید  پژوهشگران،  با جمع کردن  است که  ایران  عزیزمان  در کشور  علمی  رویدادهای  ارزشمندترین  از جمله 

ا در حوزه یادگیری و یاددهی الکترونیکی را فراهم آورد. در این کنفرانس محورهایی  ها و دستاوردههای علمی فرصت تبادل ایده زمینه

های یادگیری الکترونیکی، محتوای خالقانه وتعاملی در  های اجتماعی و یادگیری، ارزشیابی کیفیت آموزشی در محیطنظیر رسانه

های یادگیری الکترونیکی،  گیری خود رهیاب در محیطهای یادگیری ترکیبی و هیبرید در آموزش، یادیادگیری الکترونیکی، مدل

چالش الکترونیکی،  یادگیری  در  تکنولوژیکی جدید  یادگیری روندهای  ساختی  زیر  و  آموزشی،  اقتصادی،  اجتماعی،  فرهنگی،  های 

ریزی . همچنین برنامهالکترونیکی و یادگیری الکترونیکی در پاندمی کرونا و پساکرونا مورد بحث و تبادل نظر پژوهشگران قرار گرفت

المللی پیشرو در حوزه یادگیری و یاددهی الکترونیکی در قالب سخنرانی کلیدی صورت  برای ارائه دستاوردهای اساتید مطرح بین

های جدیدی برای یادگیری و یاددهی الکترونیکی  مندان مواجه گشت. در این کنفرانس کاربردها و مدلگرفت که با استقبال عالقه

توجه شرکت شتاب دهنده هاب شیراز را به خود جلب نمود و این شرکت  ژوهشگران معرفی شد که در این میان یک طرح  توسط پ 

موارد متعددی مورد توجه مسئوالن امر برای ادامه    ،ها و نظرات. در میان این ایدهت از این ایده را اعالم کردحمایآمادگی خود برای  

انتظار میرویکرد آموزش ترکیبی در دوران پس رود که این رویکردها بتواند در راستای بهبود خدمات آموزشی ا کرونا قرار گرفت. 

های ارائه شده و  الخصوص در مناطق دور افتاده و برقراری عدالت آموزشی مورد استفاده قرار گیرند. در پایان امیدواریم که ایدهعلی

 به کمک یادگیری و یاددهی الکترونیکی موثر افتد. مباحث طرح شده بتواند در اعتالی سیستم آموزشی کشور 
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Conference Schedule (FA) 

 
 1400اسفندماه   18چهارشنبه   –برنامه روز اول کنفرانس  

 ۹:۴۰الی  ۸:۱۵افتتاحیه 

 استراحت و بازدید از نمایشگاه 10ال  9:40

 

 سخنرانان کلیدی  

 Re-Visiting the E-Learning  Experiences 10:30الی  10

during Covid-19 Pandemic 
 دکتر غالمعلی منتظر  دانشگاه تربیت مدرس  ایران 

 ۱۱الی  ۱۰:30
Quod non fecit COVID, fecerunt 

Athenaea: from online synchronous 

lessons to virtual and remote laboratories 
 دکتر متئو مارتینی  دانشگاه مارکونی  ایتالیا

 میزگرد اول 

 اراسموس پالس اروپایی( UNI-TEL)یک پروژه  STEMیادگیری یپیشرفته فناورانه مشارکتی در   12:30الی  11

 استراحت و بازدید از نمایشگاه 13:30الی  12:30

 

 ۱۵:۰۰الی  ۱۳:۳۰     ۱نشست شماره 

 الکترونیکی خود رهیابی و یادگیری   2سالن شماره 

 

 یادگیری الکترونیکی در دوران کرونا و پسا کرونا  1سالن شماره 

 ۱۵:۰۰الی  ۱۳:۳۰زمان  ۱۴:۴۵الی  ۱۳:۳۰زمان 
 مدیران سالن کد ارائه  مدیران سالن  کد ارائه 

 EL-p202ارائه مقاله 

 دکتر فاطمه نارنجی ثانی 

 دکتر سعدون عزیزی  

 دکتر مانوش مهرابی  

 

 EL-p101ارائه مقاله 

دکتر اسالم ناظمی دکتر 

 ناهید ظریف صنایعی  

 EL-p102ارائه مقاله  EL-p203ارائه مقاله 

 EL-p103ارائه مقاله  EL-p204ارائه مقاله 

 EL-p104ارائه مقاله  EL-p205ارائه مقاله 

 EL-p105ارائه مقاله   

 EL-p106ارائه مقاله 

 استراحت و بازدید از نمایشگاه 15:15الی  15

 

 ۱۶:۴۵الی  ۱۵:۱۵     2نشست شماره 

چالش های زیرساختی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی   2سالن شماره 

 ارزشیابی کیفیت یادگیری الکترونیکی +یادگیری الکترونیکی 

 الکترونیکی روندهای جدید در یادگیری   1سالن شماره 

 

 ۱۶:۴۵الی  ۱۵:۱۵زمان  ۱۶:۴۵الی  ۱۵:۱۵زمان 
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 مدیران سالن  کد ارائه  مدیران سالن کد ارائه 

 EL-p401ارائه مقاله 

 دکتر جواد حاتمی   

 دکتر ناصر شیربیگی  

 دکتر علی اکبر صفوی  

 EL-p301ارائه مقاله 

 دکتر آیین محمدی 

 دکتر عیسی رضایی  

 دکتر منیژه هوشمند جاء 

 EL-p302ارائه مقاله  EL-p402ارائه مقاله 

 EL-p303ارائه مقاله  EL-p403ارائه مقاله 

 EL-p304ارائه مقاله  EL-p502ارائه مقاله 

 EL-p307ارائه مقاله  EL-p503ارائه مقاله 

 EL-p201ارائه مقاله  EL-p505ارائه مقاله 

 نمایشگاهاستراحت و بازدید از  17الی  16:45

 مجمع عمومی انجمن یادا 18الی  17

 1400اسفندماه  19پنجشنبه    –برنامه روز دوم کنفرانس  

 سخنران کلیدی  

 دکتر مهناز معلم  دانشگاه تاوسان  آمریکا  New Trends & Advances in e-learning 8:30الی  8

 دکتر ریتا مجتهد زاده دانشگاه علوم پزشکی تهران ایران  Professional Academic Online Presence 9الی  8:30

 میزگرد صنایع

 موثر  یکی الکترون یریادگی یبرا شرفته یپ ی هایفناور 10:30الی  9

 استراحت و بازدید از نمایشگاه 11الی  10:30

 

 ۱۲:۳۰الی  ۱۱      3نشست شماره 

 ارزشیابی کیفیت یادگیری الکترونیکی  1سالن شماره  روندهای جدید در یادگیری الکترونیکی   2سالن شماره 

 مدیران سالن کد ارائه  مدیران سالن کد ارائه 

 EL-p305ارائه مقاله 

دکتر محمد هادی  

 زاهدی 

 دکتر فردین اخالقیان

 دکتر میترا ذوالفقاری 

 EL-p501ارائه مقاله 

 دکتر سید امید فاطمی 

 دکتر سعدون عزیزی 

 دکتر جمال سلیمی  

 EL-p504ارائه مقاله  EL-p306ارائه مقاله 

 EL-p506ارائه مقاله  EL-p308ارائه مقاله 

 EL-p507ارائه مقاله  EL-p309ارائه مقاله 

 EL-p508ارائه مقاله  EL-p310ارائه مقاله 

 EL-p509ارائه مقاله  EL-p311ارائه مقاله 

 استراحت و بازدید از نمایشگاه 13:30الی  12:30

 

 ۱۵الی  ۱۳:۳۰   4نشست شماره 

چالش های زیرساختی، فرهنگی، اجتماعی و    2سالن شماره 

 اقتصادی یادگیری الکترونیکی 

 یادگیری ترکیبی و هیبرید 1سالن شماره 

 مدیران سالن کد ارائه  مدیران سالن کد ارائه 

آزاده  خانم دکتر  EL-p404ارائه مقاله 

 مهرپویان 

  EL-p601ارائه مقاله 
 

 EL-p602ارائه مقاله  EL-p405ارائه مقاله  دکتر ناصر مزینی  
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 دکتر پرهام مرادی  EL-p406ارائه مقاله 

 دکتر صادق سلیمانی 
 دکتر فرهاد سراجی  EL-p603ارائه مقاله 

 EL-p604ارائه مقاله  EL-p407ارائه مقاله  محمدیانی پیردکتر  روجیار 

 EL-p605ارائه مقاله  EL-p408ارائه مقاله 

 EL-p107ارائه مقاله  EL-p409ارائه مقاله 

 ۱۶:۳۰الی   ۱۵:۳۰  اختتامیه
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 برنامه افتتاحیه 
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 فهرست مقاالت
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 یادگیری الکترونیکی در دوران کرونا و پسا کرونا :  محور  

بین نگرانی از بازگشایی دانشگاه ها و واکنش های رفتاری منفی در بررسی رابطه 

 دانشجویان
 

 5، مسعود ظفر 4، ندا گودرزی3، هانیه رحیم جمارونی 2، دکتر بهروز دولتشاهی1دکتر حمید یعقوبی

  yaghubi@shahed.ac.irدانشگاه شاهد،  1
 Be.dolatshahi@uswr.ac.irدانشگاه علوم توانبخشی و سالمت اجتماعی،  2

  haniehjamarani@gmail.com، دانشگاه علّامه طباطبایی 3

  neda.goudarzi1@gmail.comدانشگاه الزهراء )س(،  4
 mzafar1384@yahoo.com دانشگاه شاهد،  5

 

های رفتاری منفی در دانشجویان در شرایط فعلی پاندمی  ها و واکنشهدف این پژوهش بررسی رابطه بین نگرانی از بازگشایی دانشگاه  -  چکیده

جامعه پژوهش شامل کلیه دانشجویان  آوری اطالعات پرسشنامه محقق ساخته است.  باشد. روش تحقیق پیمایشی و ابزار جمعمی  19  - کووید

درصد    56دهد  های نظرسنجی نشان میگیری در دسترس انتخاب شدند. یافتهنفر به صورت نمونه  1865در سطح کشور بود که از این میان  

متغیره تفاوت معنادار درصد مخالف هستند. نتایج آزمون خی دو تک    44ها موافق و  دانشجویان در مقاطع تحصیلی مختلف با بازگشایی دانشگاه

P=0/001= 10/54,  2)   دهدبین این دو فراوانی را نشان می 
)  همچنین نتایج آزمون خی دو دو متغیره حاکی از رابطه بین نگرانی دانشجویان .

P=0/001= 60/61,  2)  های بهداشتی استها و برخورد با ناقضان پروتکلشان با بازگشایی دانشگاهدر خصوص سالمتی
)ین احتمال برخورد  . ب

P=0/53= 5/04,  2ای به دست نیامد )های بهداشتی با سطح تحصیالت رابطهبا ناقضان پروتکل
شود به منظور پیشگیری از (. پیشنهاد می

های دانشگاه، سیاستهای بهداشتی در محیط  های رفتاری ناشی از اختالف نظر دانشجویان در خصوص میزان رعایت پروتکلهرگونه برآشفتگی

 خاصی تدبیراندیشی شود.

 ، نگرانی 19- ها، دانشجویان، کوویدها: بازگشایی دانشگاهکلید واژه

 

 

 

 

 

 

 

mailto:neda.goudarzi1@gmail.com
mailto:mzafar1384@yahoo.com


 

 و  یالمللنیکنفرانس ب   نهمین

 پانزدهمین کنفرانس ملی یادگیری الکترونیک ایران

 1400اسفند  19-  18سنندج 

 دانشگاه کردستان 

 

 

 

   

21 
 

 مقدمه 

در    .[1اند ]جان خود را از دست داده  بیش از پنج میلیون و چهارصد و یازده هزار نفر  ،یالدیم  2021دسامبر    29  تا   19  -ی بیماری کوویدریگهمه  آغاز  از

  ت ی رعا، قرنطینه و  آن  ی امدهایپ  از   پیشگیری  و  روسی و  انتشار   برای به حداقل رساندن   راه  ن یتر مطمئنهای مختلف بیماری کووید،  دوران پاندمی و شیوع موج

های آموزش  به مطابقت با ویژگیها تعطیل شدند. نیاز  [. در همین راستا آموزش به شیوه مجازی تغییر ماهیت داد و دانشگاه2ی بوده است ]بهداشت  هایپروتکل

به ا   نهیهز  ش ی افزا،  تالیجیبه منابع د   یدسترس  تیمحدود رو ساخت.  هایی روبهمجازی و یادگیری دیجیتال، دانشجویان را با نگرانی در تغییر  ،  نترنتیاتصال 

های مختلف  ی و استرس در پژوهشافسردگ ،  اختالل هراس، اضطرابهای روانی همچون  ، تجربه عالئم اختاللمختل شده  خواب  یالگوها،  روزانه  برنامه منظم

 [. 3،4اند ]های دانشجویان در این دوران ذکر شده ترین منابع نگرانیبه عنوان اصلی

های هیجانی همچون غم، خشم و  کنشقرنطینه یک تجربه ناخوشایند با ماهیتی از جنس فقدان و از دست دادن منابع بالقوه تقویت کننده است. لذا بروز وا

های پرخاشگرانه افراد و نیز افزایش مشکالت سالمت روان در دوران پاندمی  های مختلف حاکی از افزایش خشونت و واکنشاضطراب طبیعی است. پژوهش

ماهیت آموزش )از شیوه حضوری به شیوه مجازی(،  [. دوران پاندمی با پیامدهای اجتناب ناپذیرش مانند جدایی دانشجویان از دوستان، تغییر  4-7باشد ] می

تواند اثرات ناگواری بر این قشر جامعه داشته باشد که در صورت عدم آگاهی و استفاده از راهبردهای سالم  های مالی،... میوضعیت نامشخص بیماری، دشواری

های دانشجویان در پاندمی کرونا به موازات  زم است با توجه به افزایش نگرانیهای ناکارآمد رفتاری را برانگیزد. بنابراین، ال تنظیم هیجان ممکن است واکنش

به ح مجازی  از  )اینبار  آموزش  شیوه  ماهیت  دوباره  تغییر  در خصوص  اقدامی  هرگونه  اتخاذ  از  پیشگیری  منظور  به  روان،  ضوری(  افزایش مشکالت سالمت 

از  دغدغه تا  قرار گرفته  بررسی  دانشجویان مورد  نگرش  های قشر  بررسی  به  این هدف  با  پژوهش حاضر  این زمینه جلوگیری شود.  در  ناگوار  پیامد  هرگونه 

 پردازد.ها میدانشجویان پیرامون بازگشایی دانشگاه

 روش

بود.    1400-1401  یلیدر سال تحصباشد. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی دانشجویان کل کشور  پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی، از نوع پیمایشی می 

تعداد  باشد که از این  نفر می  1861نفر به علت نقص در تکمیل پرسشنامه حذف شدند و نمونه نهایی   4نفر انتخاب شد.   1865ای به حجم  این جامعه نمونه از  

  ن ی آنالبه صورت    در دسترس و   یریگروش نمونه  ه ب درصد نمونه پژوهش(    61دانشجوی پسر )  1138درصد نمونه پژوهش( و    39دختر )دانشجوی    723

نفر( مقطع    60درصد )  3نفر( مقطع کارشناسی ارشد،    350درصد )  19نفر( دانشجوی مقطع کارشناسی،    1417)  نمونه پژوهشدرصد    76د.  انتخاب شدن 

نفر( دانشجوی سال    782)   نمونه پژوهشدرصد    42درصد( مجرد بودند.    92نفر( دانشجوی مقطع کاردانی بودند. عموم دانشجویان )  35درصد )  2دکتری و  

نفر(   12درصد ) 1نفر( سال پنجم و   74درصد ) 4نفر( سال چهارم،   190درصد ) 10نفر( سال سوم،  339درصد ) 18نفر( سال دوم،   457درصد )  25اول، 

 دانشجوی سال ششم و باالتر بودند. 

 ابزار 

به منظور جمع با  آوری اطالعات پرسشنامه پرسشنامه محقق ساخته:  نظرسنجی از متخصصان مربوطه در این حوزه تهیه شد. این پرسشنامه دربردارنده  ای 

های مختلف نگرانی شامل نگرانی از ابتال به کرونا و احتمال  اطالعات دموگرافیک مانند جنس، وضعیت تأهل، مقطع تحصیلی و سال ورود به دانشگاه و نیز حوزه

باشد. برای اطمینان از روایی محتوایی پرسشنامه، تعدادی از  های بهداشتی از سوی دیگران میت پروتکلهای رفتاری منفی در صورت عدم رعای بروز واکنش

شناسی و متخصصان حوزه مشاوره دانشجویی محتوای پرسشنامه را مورد بررسی قرار دادند. همچنین پرسشنامه به صورت آزمایشی در  متخصصان رشته روان

ها حذف و مابقی اصالح شد و پرسشنامه نهایی  جعه کننده به مرکز مشاوره دانشجویی قرار گرفت. بدین ترتیب تعدادی از مادهاختیار تعدادی از دانشجویان مرا 

 تدوین گردید.

 شیوه اجرا 

الین،  آزمون ساز پرسها به صورت آنالین اجرا شود. نخست در بستر سایت  های کرونایی در این پژوهش تصمیم گرفته شد تا پرسشنامهبا توجه به محدودیت
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های اجتماعی مجازی جهت شرکت و همکاری در پژوهش،  سازی شد. در مرحله بعد با مراجعه به شبکهها تهیه و لینک آن جهت ارسال آمادههای پرسشنامهآیتم

 وطلب قرار داده شد.  ها به همراه دستورالعمل اجرا در اختیار دانشجویان دافراخوان داده شد و در ادامه، لینک اجرای پرسشنامه

 

 ها یافته

 دهد.ها را نشان مینتایج آزمون خی دو تک متغیره برای مقایسه فراوانی نگرش به بازگشایی دانشگاه 1جدول 

با بازگشایی دانشگاه  2جدول   با افرادی که  ها و احتمال بروز واکنش  نتایج آزمون خی دو دو متغیره درباره ارتباط بین نگرانی در خصوص سالمتی  رفتاری 

 دهد.    کنند را نشان میهای بهداشتی را رعایت نمیپروتکل

کنند و سطح  های بهداشتی را رعایت نمینتایج آزمون خی دو دو متغیره درباره ارتباط بین احتمال بروز واکنش با افرادی که پروتکل 3جدول 

 دهد.   تحصیالت را نشان می

 هایره برای مقایسه فراوانی نگرش به بازگشایی دانشگاه. آزمون خی دو تک متغ1جدول 

سطح  

 داریمعنی

درجه  

 آزادی

مقدار خی  

 دو

نگرش   فراوانی 

نسبت به  

بازگشایی  

ها دانشگاه  

موافق   1000 54/10 1 001/0

 بازگشایی 

مخالف   861

 بازگشایی 

 

 ها و احتمال بروز واکنش رفتاریبازگشایی دانشگاه. آزمون خی دو دو متغیره برای بررسی رابطه بین نگرانی از 2جدول 

ضریب  

 کرامر 

سطح  

معنی 

 داری

درجه  

 آزادی

مقدار  

خی  

 دو

فراوانی نگرانی  

 درباره سالمتی 

جدول  

توافقی  

نگرانی و  

واکنش  

 رفتاری 

 بله  خیر

18/0 001/0 2 61/6

0 

349 45

6 

احتمال  

 برخورد 

210 26

5 

برخورد  

 قطعی

252 31

4 

 عدم برخورد
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 . آزمون خی دو دو متغیره برای بررسی رابطه بین احتمال بروز واکنش رفتاری و سطح تحصیالت3جدول 

جدول  

توافقی  

تحصیالت  

و واکنش  

 رفتاری 

مقدار   احتمال بروز واکنش رفتاری فراوانی 

خی  

 دو

درجه  

 آزادی

سطح  

 معناداری 
 خیر حتما  "احتماال

سطح  

 تحصیالت 

 54/0 6 04/5 9 10 16 کاردانی 

 432 349 627 کارشناسی 

کارشناسی  

 ارشد 

141 100 107 

 22 17 21 دکتری

 

 گیری نتیجه

دوگانه از  پژوهش حاضر حاکی  دانشگاهنتایج  بازگشایی  با  ارتباط  در  برانگیز  میای چالش  نشان  تحقیق  نتایج  است.  علیها  نیمی  دهد  از  بیش  آنکه  از  رغم 

بازگشایی دانشگاه  56دانشجویان )  بازگشایی دانشگاهدرصد( گزارش کرده   56ها هستند، همین میزان )درصد( خواهان  با  نگران سالمت جسمی خود  اند  ها 

بودن این بیماری است  به معنای اضطراب ناشی از مبتال شدن به ویروس کرونا است که غالباً دلیل آن ناشناخته     (Corona anxiety)اضطراب کروناشوند.  می

نگرانی از پیامدهای ناگوار پاندمی کووید8] به آندر حوزه سالمت روان است که در پژوهش  19  - [. اضطراب و  ها پرداخته شده است. در یک  های مختلف 

روی آینده تحصیلی،   19  -روس کوویدترین دالیل ایجاد اضطراب در بین دانشجویان، نگرانی از تأثیر ویمهم،  در چین انجام شد  2020پژوهش که در سال  

 [. 9بود ]وضیعت شغلی آینده و کاهش ارتباطات اجتماعی 

هایی برای  های این نظرسنجی لزوم توجه به اتخاذ برنامهها، به عنوان یکی از یافتهنگرانی باالی دانشجویان درباره سالمت جسمانی به موازات بازگشایی دانشگاه

اساس تجارب  ها بر  ای در همین راستا در دانشگاهسازد. تشکیل ستادهای ویژه ها را بیش از پیش پُررنگ میپیامدهای ناگوار بازگشایی دانشگاهپیشگیری از  

کند تا ضمن  های آموزشی دقیق کمک  های مداخالتی پیشگیرانه و برنامهدهی هدفمند و صحیح خدمات و ارائه پروتکلتواند به جهتزیسته دانشجویان می

 مندی دانشجویان از بازگشایی دانشگاه ها فراهم گردد. ها دانشگاه، موجبات رضایتمندی حداکثری از ظرفیتبهره

پاندمی افزایش پیدا کرده است. مشکالتی چون  دهند مشکالت روان از طرف دیگر، همانگونه که مطالعات مختلف نشان می تأثیر  شناختی دانشجویان تحت 

افزایش مشکالت سالمت روان و عدم برخورداری  [.  3،4]اند  ترین اختالالت هیجانی بیشترین سهم را به خود اختصاص دادهفسردگی به عنوان اساسیاضطراب و ا

ناپذیساز آشفتگیهای ارتباطی موثر، زمینهای سالم و راهاز راهکارهای مقابله پاندمی و پیامدهای اجتناب  بود. دوران  ر آن مانند جدایی  های رفتاری خواهد 

تواند اثرات ناگواری بر این قشر جامعه داشته باشد. همسو با  های مالی،... میدانشجویان از دوستان، از دست دادن آزادی، وضعیت نامشخص بیماری، دشواری 

های رفتاری  ق نیز احتمال افزایش واکنش[. نتایج مطالعه فو5-7های مختلف که حاکی از افزایش تنش و خشونت به دنبال حوادث تروماتیک هستند ]پژوهش

های بهداشتی از سوی دیگران در محیط  درصد دانشجویان اعالم کردند عدم رعایت پروتکل  39دهد. در همین راستا  منفی در میان دانشجویان را نشان می

درصد احتمال برخورد را ذکر کردند. طبق نتایج به دست    43و    به فرد خاطی تذکر خواهند داد   "درصد گفتند احتماال 48ها را عصبانی خواهد کرد،  دانشگاه آن
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P=0/001= 60/61,  2) ها درباره سالمتیشان رابطه داردهای رفتاری دانشجویان با نگرانی آن آمده از آزمون خی دو دو متغیره این واکنش
)  با آنکه نتایج .

های رفتاری منفی را نشان  ها و احتمال بروز واکنشسالمت جسمانی به موازات بازگشایی دانشگاهآزمون خی دو دو متغیره رابطه ضعیفی بین نگرانی درباره  

ها را به همراه داشته  ی دانشگاه(، اما الزم است به منظور پیشگیری از هرگونه شرایطی که احتمال افزایش مشکالت در حوزهV = 0/18, P=0/001دهد )می

P=0/53= 5/04,  2ای به دست نیامد )های رفتاری رابطه گیرد. همچنین بین سطح تحصیالت و احتمال بروز واکنش  ای مدّنظر قرار باشد، چنین رابطه
 .)

  تواند مبین آن باشد که افزایش سطح تحصیالت به نوبه خود ضامن توانمندی افراد در روابط بین فردی نبوده و الزم است مراکز دانشجویی در یافته فوق می

های  مندانه برنامههای زندگی شامل ارتباط موثر، مدیریت خشم و تنظیم هیجان و برخورد جرأتو توانمندسازی دانشجویان در حوزه مهارتافزایش آگاهی  

 پیشگیرانه در نظر بگیرند.  

دانشجویان به این مسأله، لزوم توجه    ها و نحوه نگرش نتایج این پژوهش ضمن فراهم کردن و بسط آگاهی در حوزه مسائل موجود در ارتباط با بازگشایی دانشگاه

 سازد.های تخصصی الزم در این زمینه را روشن میبندی برنامهریزان آموزشی در اولویت های حمایتی پیشگیرانه و راهنمایی برای متخصصان و برنامهبه برنامه

 سپاسگزاری

 بدین وسیله از حمایت و همراهی مرکز مشاوره دانشگاه صنعتی شریف در اجرای این پژوهش کمال تشکر و قدردانی را داریم. 

 

 مراجع 

[1] . https://covid19.who.int. 

[2]  R. Diamond,  and J. Willan, "Coronavirus disease 2019: achieving good mental health during social 

isolation”. The British Journal of Psychiatry, pp. 1-2. 2020 . 
[3] K. Sauer, S.  Jungmann, and M. Witthöft, "Emotional and behavioral consequences of the COVID-19 

pandemic: The role of health anxiety, intolerance of uncertainty, and distress (in) tolerance". 

International journal of environmental research and public health, 17(19), pp. 41- 72. 2020 . 
[4] C. Mazza, E. Ricci, S. Biondi, M. Colasanti, S. Ferrucati, C. Napoli, and P.  Roma, "A nationwide 

survey of psychological distress among Italian people during the Covid-19 pandemic: Immediate 

psychological responses and associated factors". International Journal of Environmental Research and 

Public Health, 17, pp. 1–14. 2020. 

[5] D. Parkinson, and C. Zara, "The hidden disaster: Domestic violence in the aftermath of natural 

disaster". Australian Journal of Emergency Management28(2): p.28. 2013. 

[6]  A.M. Campbell, "An increasing risk of family violence during the Covid-19 pandemic: Strengthening 

community collaborations to save lives". Forensic Science International: Reports, p. 10008. 2020. 
[7] H. Zhang, "The influence of the ongoing CoViD-19 pandemic on family violence in China". Journal of 

family violence, pp. 1-11. 2020. 

 

[8] D. Roy, S. Tripathy, S.K.  Kar, N. Sharma, S.K. Verma, and V. Kaushal,  "Study of knowledge, attitude, 

anxiety & perceived mental healthcare need in Indian population during COVID-19 pandemic ". Asian 

Journal of Psychiatry, 51, 1-7. 2020 . 
W. Cao Fang, G. Z, Hou Han, M. Xu X, J, Dong et al, "The psychological impact of the COVID -19 epidemic on 

college students in China". Psychiatry research. 2020. 
 



 

 و  یالمللنیکنفرانس ب   نهمین

 پانزدهمین کنفرانس ملی یادگیری الکترونیک ایران

 1400اسفند  19-  18سنندج 

 دانشگاه کردستان 

 

 

 

   

25 
 

ررسی میزان تاثیر ابزارهای تکنولوژی مورد استفاده معلمان بر یادگیری دانش آموزان  ب

 19-مقطع ابتدایی استان فارس در شرایط بحرانی کووید

 2، محمدحسین زارعی1عارف عسکری

 arefaskari114@gmail.comآموزگار، دانش آموخته کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران ،  1

 zarei.mhz@gmail.com(09173293992 )(استادیار گروه علوم تربیتی. دانشگاه پیام نور، تهران، ایران )نویسنده مسئول 2

 

ابزارهای تکنولوژی مورد اسیتفاده معلمان بر یادگیری دانش آموزان مقطع ابتدایی اسیتان فارس در    تاثیرهدف از این تحقیق بررسیی  -  چکیده

شهر    2 هیناح   ییپژوهش را معلمان مقطع ابتدا نیا  یآمار جامعةی بوده و  پیمایش  -« می باشد. روش تحقیق توصیفی19شرایط بحرانی کووید  

که    اسیت ی سیادهتصیادف  یریدر پژوهش حاضیر، روش نمونه گ  دهند. یم  لی.تشیک1399-400 یلی، در سیال تحصی نفر(  992)اسیتان فارس رازیشی 

این تحقیق به منظور گردآوری اطالعات از پرسیشینامه  در .تخمین زده شیده اسیت (نفر  277)و مورگان  یجدول کرجسی   طبق یحجم نمونه آمار

سیاال مبتنی بر طیف لیکرت به صیورت الکترونیکی می باشید که به بررسیی سینجش   31محقق سیاخته اسیتفاده شید که این پرسیشینامه شیامل 

روایی از روایی محتوایی و جهیت  کیاربرد ابزار هیای تکنولوژی درآموزش بر ییادگیری دانش آموزان از دییدگیاه معلمیان می پردازد. جهیت تعیین  

(اسیتفاده شیده اسیت. .برای تجزیه و تحلیل داد ها از آمار توصییفی)فراوانی، میانگین، انحرارف 78/0تعیین پایایی پرسیشینامه از آلفای کرونبا )

های اسیتفاده از فیلم های هیافته ها نشیان داد که گوی ( اسیتفاده شیده اسیت.دو  -معیار( و آزمون های اسیتنباطی) آزمون فریدمن، آزمون خی

آموزشیی، تولید محتوای متناسیب با کالس با اسیتفاده از برنامه های مختلف توسیط شیخم معلم، اسیتفاده از فایل های پی دی اف سیااالت به 

این موضیو  اسیت که   ترتیب رتبه های اول تا سیوم را کسیب کرده اند که در اولویت باالتری نسیبت به سیایر گویه ها قرار دارند.این مهم بیانگر

 فناوری هایی که قابلیت استفاده مجدد و چند باره دارند در یادگیری دانش آموزان اثر گذاری بیشتری خواهد داشت.

 .19ابزارهای تکنولوژی،معلمان، یادگیری، دانش آموزان، کووید    -کلید واژه
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 مقدمه 
  سرعت   به و    دهکر  صلو   هم  به  ه،تنید  همدر  عنکبوتی  ر تا  ت تباطاار  بارا    ن جها  ىجا  همه  که   ست ا  نوینی  ىها  هپدیداز    یکی  ت طالعاا  ورى فناو    ی ابزار تکنولوژ

از    بهترو   بیشتر هرچه  باید ورشپرو   زشموروى، آ ین . از ا ستداده ا ارقر دخو  تأثیر تحترا   ورشپرو  زشموآ سیستم  جمله از  بشر وزىمرا ندگیز  نباجو متما

  ژى تکنولو   ىگیررکا   به از    ستا  رتعبا  ت طالعاا  ورى فناو    ی (. ابزار تکنولوژ١٣٨٨  ، گرمابی،ملکی)نماید  دهستفاا  دخو  مقاصدو    ها   ن ماآر  به   نیل  جهت  ه پدید  ین ا

ابزار های تکنولوژی که امروز بهره    (.٢٠٠٩،  2کی رباو  1تیتا  )ىگیر  تصمیمو    تمشکال   حل  اىبر  تطالعا ا  ارىنگهدو    لنتقاا  ،شکل  تغییر  رمنظو  به  نوین   ىها

ندی نمود. در  گیری از آنها محور آموزش های انالین و از راه دور اضطراری شده است را می توان به دو دسته ی ابزار های همزمان و غیر همزمان تقسیم ب 

تکنولوژی همزمان جهت افزایش یادگیری هستیم. بسیاری از    شرایط امروز که به دلیل قرنطیه و اجتناب از حضور دانش اموزان در مدارس نیازمند ابزارهای

ند که اکثر آنها سایت  تحقیقات ابزارهایی مانند گوگل میت، اسکای روم، اسکایپ، بلک بورد، فیسبوک و اینستاگرام را به عنوان ابزار های همزمان معرفی نموده ا 

فراگیران کم باشد می توان به عنوان ابزار های    ند واتساپ و فیسبوک در شرایطی که تعداد های شبکه اجتماعی هستند و عنوان کردند که از ابزار هایی مان 

دانش اموزان و اولیا   همزمان استفاده نمود. البته در شرایط عادی به عنوان ابزار های غیر همزمان و برنامه ای در دسترس جهت برقراری ارتباط فوری بین اولیا 

اری از محققان اذعان دارند که به دلیل نبود پهنای باند مناسب و سخت افزار های الزم در اختیار دانش اموزان نیازمند برنامه  مدرسه نیز می باشد. البته بسی 

 (. 2020، 5؛ علی 2020، 4؛ ساندرز و همکاران 2020، 3هایی هستیم که بتوان به راحتی در گوشی های هوشمند کابرد داشته باشد)ولیس کرافت 

  به .    دشو  نمی  محقق   نمعلما   بالندگیو    ها  رت مها   توسعهو    علمی   ،فرهنگی  مناسب  زى بسترسا  ونبد  تتباطا و ار  تطالعاا  ورى فناو    یاز ابزار تکنولوژ  دهستفاا

 (.  ١٣٨٨،    گرمابی و  ملکی)    ست ا  8سیدر  برنامه در    7ت تباطا و ار  6ت طالعا ا  ورىفنا از    جویی دسو  زنیا   پیش   ى،گیر  ه بهر  نفنو از    نمعلما   یافتن   گاهیآ  ،یگرد  رتعبا

  دشو نمعلما   زش موآ  ن شد  تر  غنی  موجب   چنین همو    کند   تر ارهمورا    سخت  یط اشر در    زش موآ  ند ا تو  می  ، هااز آن    بهینه دهستفاو ا  ها  ورىفنااز    ن معلما  گاهیآ

وجب جذب دانش  که همین امر افزایش سطح یادگیری دانش اموزان را در پی خواهد داشت. چرا که در کالس های انالین اقتدار معلم و سواد رسانه ای ایشان م

از   یکی 9شی زموآ یستمس. اردمیگذ تاثیر ها ننسا ا  ندگیز  ىجنبهها متما بر هاوسیرو شگستر  آموز در کالس شده و یادگیری او را افزایش خواهد داد. سرعت

تا کنون این ویروس جهش های مختلفی داشته که هر بار مرگبار    1398سال    هسفندما. از ا  دمیگیر  ارقر  ها  وسیرو  تحتتاثیر  که  ستا  حیاتیو    مهم  مسائل

  با (. ٢٠٢٠ 10یولیا ) ه استدکر تقویت خانهدر  یسرتد اىبر را  رانگازموآ ناوکر  وسیرو پاندمی تر از جهش قبل بوده و زندگی انسان ها را به خطر انداخته است.

یافت از همین رو بسیاری از محققان این اضطرار در آموزش   ورت ضر 12زىمجاو  11نالین آ ىها زش مواز آ ده ستفا، ا نا و کر وسیرو ع شیو پی در  ارسمد تعطیلی

یری دانش اموزان  انالین بدون برنامه ریزی قبلی و به این گستردگی را آموزش از راه دور اضطراری می دانند.حال نباید اجازه دهیم که این اضطرار در یادگ

و در راستای ان فراهم کردن و تقویت زیر ساخت های آموزشی می تواند یادگیری دانش  مخاطره ایجاد کند. چرا که یادگیری استفاده صحیح از اموزش آنالین 

  ر چقد  یا  چگونه   ز موآنشدا  یک  ینکه. ا ستا  موثر  س کال  سنتی  ىگیردیا  ازهندا   به   نالینآ  ىگیردیا(  ٢٠١٣)  13جکوبز   گفته  به   اموزان را معنادار تر از قبل کند.   

 .  دمیشو مشخص  نالینآ زشمو آ کیفیت با دمیگیر دیا  بخو

  را یاست ز  ن یهم  زین   ،یآموزش  یاستفاده از تکنولوژ   لیدل  ن یندارند.مهمتر   ی کسان ینقش    یریگ  ادی در    14نشان داده که حواس مختلف   یعلم  قات یتحق  جی نتا

کرده، باعث    بیل را با هم ترکو عم  یتئور  نکه یا  ث یاز ح  ی کمک آموزش  لی ها و وسا  ی . تکنولوژشترکندیرا ب   ی گذار  ر یثوتا  ریچند حس را باهم درگ  تواندیم

و    شتریکمک به کاربرد هر چه ب   یآموزش  زانیبرنامه ر   ف یوظا   نی از مهمتر  یک یشوند. پر واضح است که    ی در کالس درس م  یو تنوع بخش  یریادگی   یماندگار

بر    ی ، آموزش  ی. آموزش مجاز  م یرا ارائه نداده ا  یاز آموزش مجاز  یدرست  فی آموزش است.  ما هنوز تعر  ی فیجهت ارتقاء سطح ک  ی کنولوژت  ی هاشرفتیبهتر پ
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  یو همکار 17ی مجاز ی، کالس ها 16انه یرا  ه ی ،آموزش بر پا 15وب  ه یاز کاربردها و عملکردها و از جمله آموزش بر پا  یاست و شامل فهرست بزرگ  یفن آور ه یپا

  لیبوده آن هم به دل  انه ی را  هی کرونا در حوزه آموزش بر پا  لیشدن مدارس به دل  لیآموزش و پرورش تا قبل از تعط  تی فعال  ن یشتر یاست که ب   یکیالکترون   یاه

  ی بهره مند  طیشرا   جادیا   یبرا  د یبا   یاجتماع  تی سطوح)اطالعات سخت افزار( انجام گرفته است. همه ما به واسطه مسوول  نی تر  ییدر ابتدا   نترنتیبه ا  ازی عدم ن 

  ی ریادگیکالس در خانه تداوم    "کرونا طرح    روسی مواجهه با انتشار و  یروزها  نی راستا در اول  نی در ا  م؛یاقدام کن  اریدر اخت  یمجاز  یموزان از فضاسالمت دانش آ

بر برنامه    یهدفمند مبتن  یریادگینظام    ییای و پو  تمرارشد تا عالوه بر اس  شنهادیپ  "ایسالمت و پو  یمجاز  یمعلم بر بستر فضا  سیتدر    یبا نهضت مل  یرسم

و نشاط در خانه    د یام  ی فضا  ، یو روان  یروح لیمسا   ،یتیدانش آموز و معلم حفظ شده و از منظر ترب   نی دانش آموز، تعامل سازنده ب   -درس   -توسط معلم  یدرس

 (.1397شده است)آبیار ،  ت یتقو  ندیآفر نی در ا زیمختلف ن   ی ها کانو ار  اءی ارتباط  اول نیشود. همچن جاد ی ا ط یشرا  ن یمواجهه مثبت با ا  یبرا

که    داردیم  انیو ب   داند یم  یاب یو نوع ارزش   20رنده یادگی ،  19، محتوا 18متناسب با اهداف   یریادگی   - یاددهیروش  نی معلمان انتخاب بهتر  ف ی وظا  ن یاز مهمتر  یکی 

نموده، به ارائه موضوعات    زه یانگ  جادهیو پژوهشگر، در دانش آموزان ا   رنده یادگ یبه عنوان    توانندیاطالعات و ارتباطات م  ی مناسب فناور  یریمعلمان با بکارگ

 (  1396. )پرهون، ندیخود اقدام نما  یدر برنامه درس  هایفناور ر یو سا انهی استفاده از را  نهیدر زم یو انسان  یقانون  ، یاخالق

جهت   نی تواند از سطح معلمانش باالتر برود و به هم ینم یکشور چیمعلمان آن جامعه وابسته است و ه تیفیبه ک تی در نها ،ینظام آموزش  تیفیک قتیحق در

و فنون و مهارت    حبه سال  دینقش در درجه اول، خود با   نیا   یفای ا  یکند و برا  یم  فایا   رندگانیادگیدر انتقال دانش به    یو محکم  یدی است که معلم نقش کل

اطالعات از   ی و دانش فناور شرفتهیپ  یآموزش یها یراستا شناخت انواع تکنولوژ نی باشد، مجهز باشد و در ا ی م دی جد  ی فناورکه همانا کسب دانش و  ،یمعلم

فهم و درک روشن از نقش معلم در آموزش    ازمند یاطالعات و ارتباطات، ن   یفناور  له یبرخوردار است . تالش در جهت بهبود و اصالح آموزش بوس  ی ا  ژه یو   تیاهم

رابطه نظام آموزش    ن یدانش، مهارت، نگرش و بهبود و توسعه آموزش معلمان برداشته اند و در ا   نه یدر زم  ی اساس  ی هااز کشورها گام  یاریراستا بس  ن ی است. در ا

در    21ی آموزش  ن ینو   ی فعال و استفاده از روشها  ی ریادگیمنجر به    عاتطالا  یمعلمان گام برداشته است که همچنان ادامه دارد  فناور   ی و پرورش کشور هم برا

 (. 1396، سیف نراقیو  ی  . )نادرشودیمدارس م

و ارتباطی زندگی را در بسیاری از ابعاد آن دگرگون ساخته اند. از جمله این دگرگونی ها تغییر در شیوه های سنتی آموزش است به گونه   یفناوریهای اطالعات 

  یو کتاب به منزله اصل گرفت یز به حضور فیزیکی در کالس درس کاهش یافته است. اگر چه تا دیروز، آموزش تنها از وجود مربیان و معلمان بهره مای که نیا 

ورده است.)  های جدیدی را به وجود آها و محیط های جدید آموزشی، شیوهدر آموزش محسوب می شد. در حال حاضر وجود ابزارها، روش  یمنبع اطالعات  ن یتر

مواجه اند کـه چنانچـه بخواهنـد نقش خود را به عنوان    ییشدن، با تحوالت و چالشها   یجهان   ندیدر فرا  نیز  تیو ترب   میتعل  مراکز(1389،ی خسرو شاهیصبور

در ادامه به چند مورد از پژوهش هایی  (  1384  ،یلیباشند )اب   تفاوتینـسبت بـه آن هـا ب   تواننـدیکننـد، نمـ  فایا  یشدن جوامع به درست  یعامل تحول و جهان 

 که در این زمینه صورت پذیرفته است می پردازیم. 

و   ی دهد استفاده از تکنولووژ ینشان م  جی پرداخت که نتا یریادگی و  یاددهی  ط یدر مح ی آموزش یو فناور ینقش بهره از تکنولوژ ی (، به بررس1399)  یمحمد

 یتکنولوژ ری(، تاث1398)  ییرضااز طرف دیگر،  مختلف باشد. یها نهیآموزش در زم تیفیک  شیباعث افزا   تواندیم یریگادی  - یاددهی  طیمح جادیدر ا یفنآور

  ن ی بتوانند به بهتر  ران یموفق و توانمند که در آن فرگ  س ی داشتن تدر  ینشان داد برا  ج یکرد که نتا   ی بررس  ی مطالعه ا  یط   یریادگی آموزش و    ندیدر فرآ   یآموزش

.  دیکمک نما  یریادگیامر آموزش و  تیو تقو   لیاستفاده شود تا به تسه  یاناتکنند، الزم است تا اصول و روش ها و امک  لیو تحل  افت ی نحو مطالب ارائه شده را در

همچنین  پردازد.    ی م  یتمام علوم به حل مسائل آموزش  ی ها  افتهیبا استفاده از    ،یآموزش  یاست. تکنولوژ  یآموزش  یروش ها و امکانات، تکنولوژ   ن یاز ا   یکی

  ینا  بر  وهعال  ،بدهدرا    بخش  یندر ا  دمجد  تفکر  فرصت  نمربیا   به  ندامیتو  ناوکر  وسیرو   با  طتبادر ار  لختالا  که  ند ا   شتهدا   رظها( ا٢٠٢٠)  22ىمکنزو    الوتر

  ن مربیا   نقش   ، ستا   س مو  کلیک   یک  نش دا  که   نیایی داد .در د   هد اخو  مه ادا  هیندآ  ى نسلها  زش مودر آ  ى کلید  نقش   ىیفاا  به و    شته اگذ   ف شکا  ین ا   به   پا   ژىتکنولو

  ناوکر  وسیرو  ى گیر  همه  ل طودر    ارس مد در    نالین آ  ى ها  زش موآ  به   ار گذ  انعنو  با  د خو  مطالعه ( در   ٢٠٢٠)    23اوادز کوو   عالوه براین باسیلیا  .کند  تغییر  باید  نیز
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  رد مو   کهرا    هاییو آن    میکند  سیربر از راه دور،    زشموآ  نالین آ  شکل   به  ارسمددر    زش موآ  ندرو  مهادا  اىبررا    مشدمرو    رکشو   ىقابلیتها،    نگرجستا در  

  پلت ،میت گوگل زوم،  مانند جایگزین  ى ها راه و  لتی دو ارسمد اى بر  سافتومایکر ىتیمهاو  تلویزیونی سهرمد ،نالینآ  ى ها ل تارپو مانند هستند لتدو دهستفاا

  نشدا  رد مودر    ص خصو  به  رى،بیما   ع شیو از    بعددر دوره    ندا میتو  زشموآ  نالینآ  فرمت   کهدارد    هعقیدوى    چنین  هم.  هدد  می  ار قر  سیربر   ردموو ...را    مفر

  همه  رىبیما  لطودر    ى گیردیاو   زش موآ  مه از ادا  حمایت   ان عنو  با  دخو هشوپژ( در  ٢٠٢٠) 24شلیچر و   ز یمررعالوه بر این .باشد مفید  ص،خا   ى ها  ز نیا با  زان موآ

  پاسخ   قبلاز    که اى    کتابنامه   هیچآن    اى بر  که  ، ستا   ناپذیر   ل تحوو    هندزسا   چالش  یک   ن معلما   اى بر  ،ناوکر  وس یرو  ىگیر   همه   که  ند دار   ه عقید  ١٩  ید و کو  گیر

  ىها  مینهز  گرفتن   نظردر    بارا    زمال  ىها  پاسخ  سرعت   به  باید   ورشپرو    زشموآ  ان هبرر  پس  ارد؛ند  دجوو  باشد   شتهدابرزم را  ال  ىها  هنمایی و را  مناسب  ىها

  دیرس  جهینت ی به ا  روس یدر آموزش در جهان کرونا و یفن ی ها ی نوآور یابی( در پژوهش خود تحت عنوان ارز 2020)25ما یگاز طرف دیگر  .کنند حیا طر ص خا

در حال توسعه با وجود استفاده    یاز کشور ها   یاریاز آن است که بس  یحاک  یها  افتهی مهم است و    اریبس  یکیالکترون   یمانند اموزش ها  یدر فناور  یکه نواور

  ر یغ  یسازمان ها  تی شده است که  از ظرف  هی است و توص  ی مشکل اساس  کی   نترنتیاتصال به ا  رایروبرو هستند ز  یهنوز با موانع   یکیلکترون ا   یاز آموزش ها

 یکیالکترون   یاز اموزش ها  یدر حال توسعه جهت بهره مند  یکشور ها  شتریدر ب   ی فناور  ی کاربرد ابزار ها  یبرا  نترنت یاتصال به ا   تیبهبود وضع  یبرا  یدولت

ان  در جه  یکیالکترون   یآموزش دانش اموزان و معلمان در مورد استفاده از ابزار ها و اموزش ها ها  یبرا  یکاف  یآموزش ها و کارگاه ها  دی بهره گرفته شود و با

در    یفناور  ی کاربرد ابزار ها  یبرا  زهیانگ  جاد ی بر ا   19دی کوو  ریتاث  ی اب ی ارز  نهی( در زم2020)26ی که توسط مهالنگا و مولوئ   یقیتحق  درهمچنین  برگزار شود.  

  شی افزا  یی اداشته و توانی  نسل چهارم انقالب صنعت  یدر کاربرد ابزارها  یخوب   شرفتیپ  یجنوب   یقایاز آن بود که آفر   ی حاک  جی انجام گرفت، نتا  یجنوب   یقایآفر

 دارد.   زیبه آنها را ن  یدسترس

و فهم مطالب  یادگیری دانش آموزان به عنوان یکی از دغدغه های معلمان بعد از برگزاری کالس های آنالین در شرایط بحرانی است و عدم اطمینان از درک  

امید بوده و کالس های حضوری را به کالس های غیر حضوری ترجیح دهند. اما این نکته قابل  توجه است   موجب شده است تا آنها نسبت به این کالس ها نا 

دین و توانایی کاربزرد  که بسیار از تحقیقات نشان داده است که کارآیی کالس های انالین در صورت دسترسی به ابزار مورد نیاز، سواد رسانه ای معلمان، سواد وال

های مورد نیاز نتایج بهتری نسبت به کالس های حضوری خواهد داشت. همانطور که در بررسی تحقیقات گذشته نشان داده شده است معلمان  انواع نرم افزار  

ی خواهد  زان را در پباید در افزایش مهارت خود در کاربرد فناوری اطالعاتکوشا باشند چرا که توانایی آنها در برگزاری کالس های با کیفیت یادگیری دانش امو

بر انند تا به رتبه بندی انواع ابزار های تکنولوژی مورد استفاده معلمان بر مبانی میزان تاثیر آنها در   نویسندگان  یادگیری دانش آموزان  داشت. از همین رو 

 دانش آموزان خواهد داشت.    بپردازد و مشخص سازد که از دیدگاه معلمان کدام یک از این ابزار های  مورد استفاده تاثیر  بیشتری بر یادگیری

 روش پژوهش 

  جامعة باشد.    یم  پیمایشی از نوع کمی  - یفیتوص  روشو از نظر   یدان یداده ها م  یاز نظر گردآور  ،یپژوهش با توجه به هدف کاربرد  نیدر ا   قیروش تحقدر  

تعداد    2  هیدر ناح  یدهند. جامعه آمار  یم  لی.تشک 1399-00  یلیاستان فارس، در سال تحص  رازیشهر ش   2  هیناح   ییپژوهش را معلمان مقطع ابتدا   نی ا  یآمار

( 1970و مورگان )  یاز جدول کرجس  یحجم نمونه آمار  ن ییتع  یپژوهش برا  ن یدر ا .  باشد  ی ها منفر خانم  902و    انی نفر آقا  90تعداد    ن یبوده که از ا   992

نفر مرد نیز بودند. فراوانی پاسخگویان به پرسشنامه بر حسب سن بدین قرار    217نفر زن و    60ز این تعداد  که ا   باشد   ینفر م  277استفاده شد حجم نمونه  

نفر بیشتر    40سال و   40تا    36نفر سن بین    63سال،    35تا    31نفر سن بین   95سال،   30تا    26نفر سن بین   56سال،   25تا    20نفر سن بین    23است که  

نفر در مقطع کاردانی،    10نفر تا مقطع دیپلم تحصیل کرده بودند،    20راوانی آنها بر حسب میزان تحصیالت نیز اینگونه بود که  ف  سال نیز سن داشتند.  41از  

ر  نف  33نفر در پایه اول ابتدایی تدریس می کردند،    65نفر نیز تحصیالت تکمیلی را گذرانده بودند. از این تعداد آموزگار،    28نفر در مقطع کارشناسی و    219

نفر در پایه ششم تدریس می کردند که از نظرات انها در انجام این    42نفر در پایه پنجم و    43نفر در پایه چهارم،    49نفر در پایه سوم و    45در پایه دوم،  

بهره گرفته شد.    پ  باتوجهاست.    ی سادهتصادف  یریمورد استفاده در پژوهش حاضر، روش نمونه گ  یری نمونه گ  روشتحقیق  ژوهشگر، از دو روش  به هدف 

  ق یتحق  نةیشیموضوع و پ  ات یاطالعات مربوط به ادب   یجمع آور  یبرا  یاطالعات استفاده شده است که از روش کتابخانه ا  یجمع آور  یبرا  ی دان یو م  یکتابخانه ا

در این تحقیق به منظور گردآوری اطالعات از پرسشنامه محقق    استفاده شده است.  یرنمونة آما  نیآن در ب   عیپرسشنامه و توز  یطراح  یبرا  یدان یو از روش م
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  ی براسؤال مبتنی بر طیف لیکرت می باشد که به بررسی سنجش کاربرد تکنولوژی های آموزشی می پردازد.  31ساخته استفاده شد که این پرسشنامه شامل 

قرار گرفت و ابهامات    ی، سؤاالت آزمون مورد بررستاز صاحب نظرا   یبرخ  یها  ییاز نظرات و راهنما  یریپژوهش با بهره گ  نیدر ا   یی پرسشنامهبدست آوردن روا 

  (78/0)کرونباخ   یآلفا  بیپرسشنامه از ضر   ییا یبدست آوردن پا   یبراهمچنین  باشد.  یقابل قبول آزمون م   ییمحتوا  ییروا انگریامر ب   نی که ا  د،ی آن برطرف گرد

  در دو بخش توصیفی و استنباطی استفاده شد.  20ورژن    SPSS  ینرم افزار آمار  با استفاده ازپرسشنامه،    یداده ها  لیو تحل  هیتجز   یبرااستفاده شده است.  

 دو استفاده گردید. -آزمون های فریدمن، خیاز  یش آمار استنباطخ ( و در ب اریمع و انحراف  نیانگیم ، ی)فراوان   در بخش توصیفی به بررسی

 هایافته
 چه اندازه ابزارهای تکنولوژی مورد استفاده معلمان بر یادگیری دانش آموزان اثر بخش است؟  تا تمام 

 نتایج ازمون فریدمن به منظور رتبه بندی ابزار تکنولوژی مورد استفاده معلمان مقطع ابتدایی در شرایط بحرانی ( 1)جدول 

 میانگین  گویه ها  ردیف 
انحراف  

 استاندارد 
 میانگین رتبه 

 34/22 89/0 79/3 استفاده از فیلم های آموزشی  1

2 
با استفاده از برنامه های   با کالس  تولید محتوای متناسب 

 مختلف توسط شخص معلم 
69/3 98/0 75/21 

 71/21 89/0 67/3 استفاده از فایل های پی دی اف سؤاالت  3

 16/21 95/0 65/3 استفاده از فایل های صوتی آموزشی  4

 61/20 92/0 55/3 استفاده از فایل های پی دی اف تمرین های روزانه  5

 41/20 08/1 54/3 حضور به موقع دانش آموزان در کالس های مجازی  6

 48/20 10/1 52/3 پاسخگویی به موقع و مناسب دانش آموزان 7

8 
فضای   در  کالسداری  مختلف  های  روش  از  استفاده 

 غیره( مجازی)گروه بندی کالسی و 
43/3 03/1 69/19 

 46/19 06/1 43/3 استفاده از برنامه واتس آپ  9

10 

استفاده از فایل های صوتی برای مطالبی که نیاز به مشاهده  

 در یادگیری ندارد مثل دیکته با سوره های قرآنی 

 

42/3 95/0 11/19 

 11/19 1 37/3 استفاده از برنامه شاد  11

12 
صوتی و تصویری برای نظارت بر روند  استفاده از تماس های  

 یادگیری دانش آموزان 
34/3 15/1 98/18 

 70/18 91/0 34/3 ضبط فیلم های آموزشی توسط دانش آموزان  13

 47/18 05/1 30/3 ارائه تحقیق توسط دانش آموز همراه با ارائه فیلم  14

 23/18 98/0 27/3 ارسال مطالب آموزشی به صورت پیام های متنی  15

16 
آموزشی   های  برنامه  از  استفاده  به  آموزان  دانش  تشویق 

 تلویزیون و رادیو 
26/3 13/1 27/18 

17 
از   آموزان  دانش  یادگیری  میزان  مناسب  سنجش  قابلیت 

 طریق فضای مجازی 
23/3 23/3 01/18 
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 46/17 88/0 20/3 استفاده از نرم افزارهای تولید فیلم مثل ویوا ویدیو  18

 89/16 96/0 08/3 استفاده از فیلم های موجود در برنامه شاد 19

 39/16 01/1 06/3 استفاده از امکانات تدریس آنالین در برنامه شاد  20

21 
فناوری   اکتساب و فراگیری  برای  پشتیبانی اداری مناسب 

 های آموزشی توسط معلمین 
03/3 21/1 70/16 

 64/15 94/0 94/2 کانالهای تلگرام استفاده از فیلم های آموزشی موجود در   22

 91/15 37/1 93/2 استفاده از انیمیشن های آموزشی  23

 29/15 92/0 93/2 استفاده از فیلم های سایر همکاران هم پایه  24

 53/11 18/1 44/2 استفاده از برنامه پاورپوینت برای ارائه مطالب درسی  25

 34/11 20/1 39/2 استفاده از کتاب های کمک درسی  26

 29/11 19/1 38/2 استفاده از برنامه اسکای روم  27

 78/10 26/1 31/2 استفاده از دی وی دی های آموزشی  28

 49/10 46/1 20/2 استفاده از آموزش کالس های حضوری  29

30 
استفاده از تلفن ثابت برای پیگیری آموزش کودکان محروم  

 از برنامه های آموزش مجازی 
06/2 20/1 95/8 

 82/6 07/1 78/1 استفاده از برنامه اسکایپ  31

 01/6 03/1 65/1 استفاده از برنامه گوگل کالس روم  32

 

های استفاده از فیلم های آموزشی، تولید محتوای  ( است و گویه1دهد میانگین تمام گویه ها باالتر از میانگین فرضی )( نشان می1گونه که نتایج جدول )همان

را کسب کرده   متناسب با کالس با استفاده از برنامه های مختلف توسط شخص معلم، استفاده از فایل های پی دی اف سؤاالت به ترتیب رتبه های اول تا سوم 

 اند که در اولویت باالتری نسبت به سایر گویه ها قرار دارند.

 دو  –آماره آزمون خی   (2)جدول 

 277 تعداد نمونه 

 369/2330 ( 2χاسکوئر ) -آماره کای 

 31 درجه آزادی 

 0001/0 داری سطح معنی

 

داری بین گویه های ابزار  شود. بر این اساس تفاوت معنی( تأیید می0Hباشد؛ بنابراین فرض صفر )می   0001/0داری برابر  ( سطح معنی2با توجه به جدول )

 وجود دارد. تکنولوژی مورد استفاده معلمان مقطع ابتدایی در شرایط بحرانی 
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 بحث
  ع شیو  پیدر    ن معلما  ابزار های تکنولوژی در تدریس   نقش   سیر بر  به  قیقاد  که  خلیدا  هش وپژ  نتاکنو   ر،کشواز    رجخا در    هشد   م نجاا   ىها  هشوپژ  غمر  علی

و    ،ناوکر  وس یرو  ى گیر  همه  پیدر    یزشمو آ  ی هایاستفاده از تکنولوژ  همیتدرک و ا  حاضر  هشوپژ  فهد  ینابنابر  ؛ستا  ه نشد  منجاا  دازد،بپر  نا و کر  وسیرو

نتایج  .دشو  ها  زشموآ  کیفیت  یشافزا  به  منجر  هاآن    بستن  رکا  به  که  ستا  هایی دهبررا  ئهو ارا   نیمورد استفاده معلم  یزشموآ  یتکنولوژ  یابزارها  اعنوا  سیر بر

آموزشی، تولید محتوای متناسب با کالس با استفاده از برنامه های مختلف توسط شخص معلم، استفاده از فایل  های استفاده از فیلم های  نشان داد که گویه

این بر  به سایر گویه ها قرار دارند.  نسبت  باالتری  اند که در اولویت  تا سوم را کسب کرده  به ترتیب رتبه های اول  تفاوت    های پی دی اف سؤاالت  اساس 

نتیجه همسو با محمدی )داری بین گویه هامعنی ابتدایی در شرایط بحرانی وجود دارد.این  ( و رضایی  1399ی ابزار تکنولوژی مورد استفاده معلمان مقطع 

تواند باعث افزایش  یادگیری می -(، استفاده از تکنولووژی و فنآوری در ایجاد محیط یاددهی 1399می باشد.محمدی ) (  ٢٠٢٠و کواوادز )  ( و باسیلیا1398)

(، تکنولوژی آموزشی بر یادگیری دانش آموزان دارد و نیز اینکه با استفاده از تکنولوژی آموزشی می  1398رضایی ).کیفیت آموزش در زمینه های مختلف باشد

قات، پلت فرم و ...را مورد  ( راه هاى جایگزین مانند زوم، اسالک و گوگل مال٢٠٢٠و کواوادز)    باسیلیا.توان در جهت موفقیت بیشتر در امر تدریس استفاده کنیم

با نیاز هاى  بررسی قرار می دهد. هم چنین وى عقیده دارد که فرمت آنالین آموزش میتواند در دوره بعد از شیوع بیمارى، به خصوص در مورد دانش آموزان  

   خاص، مفید باشد.

 تطبیق جوامع  اینگونه  در برای زندگی رو این از هستند شدن  صنعتی سمت به  پیشروی حال در جوامع تکنولوژی، پیشرفت و جمعیت  افزایش  به توجه با

 از آموزش یابد. اهمیت نمی تحقق جامعه سطح در فراگیر آموزش با نیز جز امر این است. ضروری امری فراوان دانش داشتن به مربوط شرایط با خود شرایط

یادگیری   و است نیاز حاضر حال در است. آنچه افزایش حال در جهان سطح در  روزافزونی طور به متقابل با کنش ویدئو و ای رایانه های شبکه طریق از دور، راه

 به باشیم داشته انتظار توانیم حال می هر به آنهاست. دوباره خلق و اطالعات به معنابخشی پردازش، برای بهتر هایی روش کند می ارایه ما به الکترونیکی

 نقش است مهم  یادگیری امر در آنچه شود. بیان  یادگیرنده و جامعه، ارزیابی دانش،  محور بر الکترونیکی، یادگیری کیفی، یادگیری های شکل تمامی همانند 

 است. یادگیری فرآیند در ها تکنولوژی این

 

 گیری نتیجه
یادگیری دانش آموزان در دوران   بر  ابزارهای تکنولوژی های اموزشی  از این طریق جهت  هدف اصلی تحقیق اثربخشی  تا  باشد  کرونا از دیدگاه معلمان می 

در محیط کالس  یادگیری و موفقیت آمیز بودن آن راهکارهایی ارائه گردد. یادگیری امری بسیار پیچیده و مستلزم دخالت  عوامل متعدد است و امر یادگیری  

اساسی با محیط بیرونی نیازمند دقت و توجه فراوان تر است. در کالس  به طور اخص دارای اهمیت و حساسیت بیشتری است. محیط کالس به نسبت تفاوت  

فضای    درس عوامل اساسی دخیل در امر یادگیری عبارتند از وضع جسمی روحی علمی و شخصیتی معلم، محتوای منابع آموزشی، قوانین و مقررات آموزشی،

از حیث اینکه تئوری و عمل را توأم و هماهنگ می سازد و جایگاه ویژه ای دارد.  آموزشی و وسایل کمک آموزشی در بین این عوامل و وسایل کمک آموزشی  

نش آموز  استفاده از وسایل کمک آموزشی از طرف معلم در جریان تدریس باعث می شود که مطالب مطرح شده در ساخت شناختی دانش آموزان جا بگیرد و دا 

 به یادگیری معنادار نائل شود. 

ای که به کیفیت و کارآیی آموزش و پرورش آن کشور بستگی دارد از این رو هرچه کارآیی و بهره دهی برنامه های آموزشی موثرتر و  بی شک آیندة هر جامعه  

 .مفیدتر باشد جامعة فردا سالمت و سعادت بیشتری خواهد یافت

ی دانش آموزان موجبات خستگی و نارضایتی را فراهم آورده  روش آموزش بر پایة سخنرانی از طرف معلمان و گوش دادن و یادداشت برداشتن و حفظ کردن برا

. بدیهی است ادامة چنین وضعیتی نمی توانست و نمی تواند دوام داشته باشد و این روش جوابگوی نیازها و ضرورتها  ست و آثار این خستگی در آنها کامالً پیدا 

گاه قرار دارند که پاسخ دادن به سئواالت آنان بدون مطالعة عمیق و آگاهی کامل میسّر نمی  برای دانش آموزان باشد. معلمان اکنون در برابر شاگردانی آنقدر آ

م که فراهم  باشد. و امروزه وقتی صحبت از حرفة معلمی می کنیم هرگز انتظار نداریم که از یک عالقة کاذب سخن گفته باشیم بلکه از فردی صحبت می کنی

تمام وسایل ممکن برای یادگیری باشد. اما با توجه به پژوهش انجام شده تنها نیمی از معلمین اطالعات محدودی از    کنندة هرچه بیشتر امکانات و گردآورندة

کار نکرده اند  روشهای فعال تدریس دارند که این می تواند به دلیل انگیزه و نگرش منفی معلمان نسبت به وسایل کمک آموزشی و دیگر اینکه چون با وسایل 

 .دی هم دارنداطالعات محدو

و پرورش و  بنا به اهمیت مواد و وسایل کمک آموزشی و مقایسة آن با انتظاراتی که از به کارگیری این وسایل در جریان تدریس می رود مسئوالن آموزش  

از هرچیز و هر زمان دیگر درک و  معلمان باتجربه در کنار هم ضرورت استفاده از ابزار و وسایل کمک آموزشی را برای یادگیری دروس به دانش آموزان بیش  
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دلیل این باشد که   احساس کرده اند اما با توجه به پژوهش انجام شده: نیمی از معلمین امکانات و وسایل کمک آموزشی را کافی نمی دانند که این می تواند به

که امکان خرید وسایل کمک آموزشی را در اختیار مدارس    مسئولین برنامه ریزی آموزشی و دست اندرکاران تعلیم و تربیت کشور بودجة کافی برای مدارس

 .قرار نداده اند

ند. استفاده از  بسیاری از روانشناسان برای ایجاد پیشرفت علوم و فنون دانش های جدید تکنولوژی آموزشی و استفاده از وسایل کمک آموزشی را توصیه می کن

ة حواس خود جهت یادگیری مطالب استفاده کنند چرا که وسایل کمک آموزشی اساس قابل  وسایل کمک آموزشی موجب می شود که دانش آموزان از هم 

ژی آموزشی و  لمس را برای تفکر و ساختن مفاهیم فراهم می کنند و در نتیجه از میزان عکس العمل گفتاری دانش آموزان می کاهد. و به این ترتیب تکنولو

 .به بهره گیری از سرعت، دقّت و سهولت در امر آموزش و یادگیری می گردد استفاده از وسایل کمک آموزشی در مباحث تربیتی

هم کننده هر  امروزه وقتی صحبت از حرفه معلمی می کنیم هرگز انتظار نداریم که از یک عالقه کاذب سخن گفته باشیم بلکه از فردی صحبت می کنیم که فرا

بیشتر امکانات و گردآورنده تمام وسایل ممکن برای ی  نیمی از معلمین اطالعات محدودی از  چه  به پژوهش های انجام شده تنها  با توجه  باشد. اما  ادگیری 

کرده اند اطالعات  روشهای تدریس دارند که این می تواند به دلیل انگیزه و نگرش منفی معلمان نسبت به وسایل کمک آموزشی و دیگر اینکه چون با وسایل کار ن 

درصد معلمان آن را در حد بسیار زیاد    30رها و امکانات موجود در مدرسه را تا حد متوسط پاسخگوی نیازهای خود می دانند و  محدودی هم دارند. معلمان ابزا 

 ارزیابی کرده  اند.   

زش و پرورش و  بنا به اهمیت مواد و وسایل کمک آموزشی و مقایسه آن با انتظاراتی که از به کارگیری این وسایل در جریان تدریس می رود مسئوالن آمو

مان دیگر درک و  معلمان با تجربه در کنار هم ضرورت استفاده از ابزار و وسایل کمک آموزشی را برای یادگیری دروس به دانش آموزان بیش از هر چیز و هر ز

 احساس کرده اند.

از منازل و اصرار بر    فرزندانشان  ا برای ممانعت از بیرون رفتندر پی شیوع ویروس کرونا و ابتالی تعدادی از هموطنان به این بیماری بنا بر اقتضای خانواده ه 

راه اندازی کانال های آموزشی مجازی  .تعطیلی مدارس آموزش های مجازی جایگزین آموزش های مدارس شده و روز به روز این آموزش ها رونق گرفته است

مجازی سراسری شده است و در حالیکه همگان عزم را برای زمین گیر کردن  نیز توسط معلمان و پیگیری آموزش دروس مختلف نیز مکملی بر آموزش های  

اکنون با فعال شدن آموزش های مجازی از سنگینی هراس و دلواپسی خانواده ها برای فرزندانشان  .ویروس کرونا جزم کرده اند اما از وظایفشان غافل نشده اند

می برند و خانوداه ها از دغدغه و هراس تهدید سالمتی آنها آرامش خیال دارند، آموزش    داشتی به سر ی بهیکاسته شده است چرا که در زمانیکه در منزل و فضا 

 .های دانش آموزان نیز به موقع انجام می شود و ارتباطی معقول بین دانش آموزان و معلمان ایجاد شده است

م امر آموزش و برقرای ارتباط هرچه بیشتر مجازی با دانش آموزان دارند با ارایه  در این بین برخی معلمان زحمتکش نیز با ابتکاراتی قابل توجه سعی در تداو

ت را هرچه بیشتر فعال کرده اند و از طرفی برنامه ریزی و تکاپویی قابل تحسین برای دانش آموزان ترسیم  بیعرصه تعلیم و تر  تکالیف و رفع اشکاالت موجود

 .شده است

الی به آن دغدغه ای فراموش نشدنی در این روزها برای خانوداه ها است اما حضور آموزش های مجازی در سطح خانه های  اگرچه بیماری کرونا و هراس از ابت

 .و مربیان گرم تر کرده است اءن برای خانوداه ها و دانش آموزان است و امید و همدلی را بین اولییایرانی و پیگیری امر تعلیم و تربیت تجربه ای شیر 

خالی از مشکل نیست و نیازمند برنامه ریزی های منسجم تری برای رسیدن به کیفیت برنامه های آموزشی می باشد و    ،به عنوان اولین تجربه  این آموزش ها 

 . است شکار می کند استمرار و تداوم آموزش در شرایط کنونی جامعهآدر این میان عدم هماهنگی هایی نیز مشهود است اما آنچه که ارزش این آموزش ها را 

اشته ارائه  در ادمه پیشنهاداتی در زمینه موضوع پژوهش جهت افزایش کیفیت یادگیری در این برهه ی حساس از زمان که تا کنون شرایط مشابه ای وجود ند

 شده است به این امید که بتوانیم گامی اثر بخش در آموزش به فرزندان این مرز و بوم داشته باشیم.

از مفهوم و فلسفه تکنولوژی آموزشی و وسایل کمک آموزشی ، برگزاری دوره های آموزش ضمن خدمت می تواند جو مناسبی برای  در جهت آگاهی معلمان    -1

 به کارگیری وسایل کمک آموزشی توسط معلمین به وجود آورد. 

اطالعات،    یفیارتقاء ک  قیاز طر  یستیدارد و لذا با  یسکاربران مهم بوده و نقش اسا  دی از د  ستمیموجود در س  یارزش اطالعات و محتوا  ،جیبا توجه به نتا   -2

 توجه داشت.  ،یآموزش یمحتوا یروزرسان بجامع بودن و به روز بودن آنها نسب به 

 اطالعات، کیفی ارتقاء طریق از بایستی لذا و  دارد اساسی نقش و بوده مهم کاربران  دید از  سیستم در موجود محتوای و اطالعات با توجه به نتایج ، ارزش -3

 داشت  توجه آموزشی، محتوای به بروزرسانی نسب آنها بودن به روز و بودن جامع

 صور سیستم پشتیبانی از و سازماندهی گردد. تنظیم  و طراحی کاربرپسند به صورت سیستم طراحان توسط بایستی کاربردی افزارهایبا توجه به نتایج ،نرم  -4

 . باشد داشته سریع پاسخگویی سیستم و گیرد

 اختصاص بودجه ای برای مدارس داده شود که امکان خرید وسایل کمک آموزشی را داشته باشد.  -5



 

 و  یالمللنیکنفرانس ب   نهمین

 پانزدهمین کنفرانس ملی یادگیری الکترونیک ایران

 1400اسفند  19-  18سنندج 

 دانشگاه کردستان 

 

 

 

   

33 
 

در افزایش کیفیت    توجه به وضعیت اقتصادی و رفاهی دبیران، برقراری ارتباط دبیران با دانشگاهها به طوری که از یافته های جدید همواره با اطالع باشند و  -6

 وشند.تدریس خود بک

 معلمانی که از وسایل کمک آموزشی استفاده می کنند به نحو شایسته ای مورد قدردانی و حمایت قرار گیرند.  -7

 وزشی باشد.در نظام ارزشیابی از فعالیت های معلمان )ارزشیابی تکوینی و ارزشیابی تراکمی( یکی از معیارهای مهم  اساسی، استفاده از وسایل کمک آم -8

 ن پیشنهاد می شود که برای استفاد از وسایل کمک آموزشی عالقه و اشتیاق فراوان از خود نشان دهند. به معلما -9

سیاست گذاران و برنامه ریزان آموزش مجازی کشور در جهت وضع استراتژی ها و چشم انداز کلی مناسب برای نظام آموزش مجازی کشور، همچنین    -10

 وزش ها، سیاست گذاری در جهت گسترش زیر ساخت های مورد نیاز و ... تصمیمات را مبذول دارند.مدیریت علمی و مناسب برای این نوع آم 

علمی و  به مسئوالن پیشنهاد می شود که در جهت افزایش معلومات و آمادگی معلمان و برای استفاده بهینه و مطلوب از وسایل کمک آموئزشی، نشریات  -11

 رار دهند و نیز جلسات و همایش هایی در سطح کشور برگزار کند. تخصصی را تهیه و در اختیار معلمان ق 

 

 مراجع 
  . ، پایان نامة کارشناسی ارشد پیام نور ،تهران المی . عوامل مؤثر بر کارایی معلمان در تدریس از دیدگاه مدیران و دبیران مدارس ا (1397.)آبیار ، شهناز [9]

انتشارات    ت،یو ترب   میشدن و تعل  ی جهان   ی مل  ش یهما   ن یاول،  ـتیو ترب   م یعملکرد در نظام تعلـ  ی اب یارز   ی شدن و چالشها  ی جهان .  (1384.)اری خدا   ،یلیاب  [10]

  .وزارت امور خارجه

  .1-9(: 1)1 ،یدر علوم رفتار  قاتیفصلنامه مطالعات و تحق ،یریادگی آموزش و  ند یدر فرآ یآموزش یتکنولوژ ریتاث(. 1398)پروانه.  ،ییرضا  [11]

   .179-214(: 55)16 ،یتیترب  یدر دوران کرونا: چالش ها و راهکارها، روانشناس انیدانشجو  ی از آموخته ها یاب یارزش (.1399)محمد. ی عل ،ییرضا  [12]

 .6هند،  یاطالعات در هند، فصلنامه علم یتکنولوژ (.1380.)لیاسماع ،یزوارک یزارع [13]

  یدر مدارس هوشمند، موسسه پژوهش  ی شغل  ت یو رابطه آن با رضا   سیدر تدر   ی تکنولوژی آموزشنگرش معلمان نسبت به کاربرد  (.  1395).نیاسی  دی،یسع [14]

  .یآموزش  یزی سازمان پژوهش و برنامه ر ،یآموزش  یها یو نوآور یدرس یزیبرنامه ر 

سازمان    ،یمواجهه،دفتر انتشارات کمک آموزش  یشدن؛ چالش ها و راهبردها  یآموزش و پرورش در عصر جهان   (.1389).بیحب  ،یخسروشاه  یصبور [15]

 ی.آموزش یزیپژوهش و برنامه ر 

 . . تهران: سمت یآموزش یتکنولوژ ینظر  یمبان  (.1388)، هاشم. فردانش [16]

اصفهان، سازمان پژوهش و    یپزشکدانشگاه علوم    ان یدانشجو   یلیتحص  شرفت یبر پ  یکیالکترون   ری یادگی  ریتاث  زان یم  یبررس(.  1392)کشاورز، محسن.  [17]

  .یآموزش یزیبرنامه ر 

،تهران،  "دبستان و مدرسه  شی خانواده، پ  یبرا  ییدانش آموزان: راهبردها  یریادگی و کاهش مشکالت    یینقش معلمان در شناسا (.  1396)کمال.    پرهون، [18]

  .نشر پشوتن

  .وزارت آموزش  و پرورش ، یآموزش قات یدانش آموزان،مرکز تحق یریادگی در آموزش و  یآموزش یتکنولوژ ریتاث (. 1394) فر.  یجواد محدثه  [19]

   .115-125)ب(: 51پژوهشنامه اورمزد،  ،یریادگی و  یاددهی  طیدر مح ی آموزش یو فناور ینقش بهره از تکنولوژ ی بررس (.1399)حورا. ، یمحمد [20]

ی اطالعات و ارتباطات در برنامه درسی دوره ابتدایی از نظر صاحبنظران و معلمان شهر  جایگاه و کاربرد فناور (.1388)حسن. ، یو گرماب  یحسنعل ،یملک [21]

  .37-52(: 31)8تهران نوآوری های آموزشی، 

: نظرگاه  یفدرال آلمان. برنامه درس  ی و جمهـور  ـران یا  یاسـالم  یدر جمهـور  ی درسـ  ی زینظام برنامهر   یقیتطب  ی بررس(.  1381)  محمود.  ، یمهرمحمد [22]

   .از استادان دانشگاه، انتشارات به نشر یگروه  یو چشم اندازها، با همکار کردهایها، رو

انتشارات وزارت    ت،یو ترب   میشدن و تعل یجهان   یملـ  شی همـا  نیشدن. مجموعه مقاله اول  یفرهنگ و جهان   ت،یو ترب   میتعل  (.1381)محمود.  ،یمهرمحمد [23]

   .جهامور خار

  یدرس  یزیر   برنامه  یاطالعـات و ارتباطـات در آمـوزش و پرورش. مؤسسه پژوهش  ی فنـاور  یراهبـرد  یاستهایس   نیتدو(.  1384)محمود.    ،یمهرمحمد [24]

    .یآموزش ی زیسازمان پژوهش و برنامه ر  ،یآموزش یهای و نوآور

و س  ،ینادر [25] )   میمر  ،ینراق  فیعزت اهلل  انسان   یاب یارزش  یو چگونگ  قیتحق  یروشها(.  1396.  علوم  تأک  یآن در  ترب   دیبا  علوم  انتشارات    ،یتیبر  تهران: 

   .66ارسباران، چـاپ دوم،ص



 

 و  یالمللنیکنفرانس ب   نهمین

 پانزدهمین کنفرانس ملی یادگیری الکترونیک ایران

 1400اسفند  19-  18سنندج 

 دانشگاه کردستان 

 

 

 

   

34 
 

[26] Ali, W.(2020). Online and Remote Learning in Higher Education Institutes: A Necessity in light of COVID-19 

Pandemic. Higher Education Studies; vol.10, No.3. doi: 10.5539/hes.v10n3p16. 

[27] Basilaia, G., & Kvavadze, D. (2020). Transition to online education in schools during a SARS-CoV-2 coronavirus 

(COVID-19) pandemic in Georgia. Pedagogical Research, 5(4), 1-9.  

[28] Gyimah,. N. (2020). Assessing technological innovation on education in the world of corona virus(COVID-19), 

Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3670389 

[29] Jacobs, P. (2013). The challenges of online course for the instructor. Research in Higher Education Journal. (1)2. 

1-16. 2013 

[30] Luthra, P., & Mackenzie, S. (2020).  ways COVID-19 could change how we educate future generations. In World 

Economic Forum.  

[31] Mhlanga, D. and Moloi, T. (2020). COVID-19 and the Digital Transformation of Education: What Are We 

Learning on 4IR in South Africa?. Educ. Sci. 10, 180; doi:10.3390/educsci10070180. 

[32] Reimers, F. M., & Schleicher, A. (2020). A framework to guide an education response to the COVID-19 Pandemic 

of 2020. OECD. Retrieved April, 14. 

[33] Ross, D. A. (2020). Creating a “Quarantine Curriculum” to Enhance Teaching and Learning During the COVID-

19 Pandemic. Academic Medicine.  

[34] Sandars, J & et al .(2020). Twelve tips for rapidly migrating to online learning during the COVID-19 pandemic, 

An official AMEE Journal. https://doi.org/10.15694/mep.2020.000082.1  

[35] Titah, R., & Barki, H. (2009). Nonlinearities between attitude and subjective norms in information technology 

acceptance: a negative synergy? Mis Quarterly, 827-844.  

[36] Woolliscroft, J.O. (2020). Innovation in Response to the COVID-19 Pandemic crisis, Invited Commentary 

.DOI:10.1097IACM.0000000000003402   

[37] Yulia, H. (2020). Online Learning to Prevent the Spread of Pandemic Corona Virus in Indonesia. ETERNAL 

(English Teaching Journal), pp. 100-105. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://doi.org/10.15694/mep.2020.000082.1


 

 و  یالمللنیکنفرانس ب   نهمین

 پانزدهمین کنفرانس ملی یادگیری الکترونیک ایران

 1400اسفند  19-  18سنندج 

 دانشگاه کردستان 

 

 

 

   

35 
 

در دوران پساکرونا در مقیاس  الگوی بهینه بهره برداری از تجارب آموزش الکترونیکی

 ( دانشگاهی در ایران )نمونه موردی دانشگاه زابل
 

 4زادهنجمه صاحب و  3، مهدی راسخ2بهروز لطفی، 1شریفه سرگلزایی

 sh_sargolzaei@uoz.ac.ir  ،sargolzaeis@gmail.com،دانشگاه زابل1
 Lotfi@uoz.ac.ir،دانشگاه زابل 2

 mresekh@uoz.ac.ir ،mrasekh@ut.ac.ir،دانشگاه زابل 3

 n.sahebzadeh@uoz.ac.irدانشگاه زابل، 4

 

  ت، یدر ماه  رییسبب تغ  یرونیب  ی، به عنوان عاملموضو    نیگذاشته است. ا  یآموزش  یهاستمیبر س  یقیکرونا، اثرات عم  یریگ همه  -  چکیده

م تعامالت  و  از مهمکشور شده است  یآموزش  ستمیعناصر س  انیروابط  کیفیت  های دانشگاهترین چالش .  با حداکثر  کرونا  از دوران  ها، گذار 

ها در  برداری از آنآموزشی است. لذا هدف این پژوهش بررسی تجارب آموزش به شیوه الکترونیکییی در دوران کرونا و ارائه الگوی بهینه بهره 

سازمان های نیمهگاه زابل به عنوان نمونه موردی برای این امر انتخاب شده است. مصاحبههای کشور است. دانشدوران پساکرونا در دانشگاه

های کیفی و کدگذاری تحلیل شد. حاصل امر دو مدل است؛ نفر از اعضای هیأت علمی و دانشجویان این دانشگاه با استفاده از روش 90یافته با 

افزاری  افزاری و سخت های نرمدهد این دانشگاه با تغییر زیرساختن پساکرونا. نتایج نشان می( دورا2( دوران کرونا و  1الگوی مورد استفاده در  

های نیروی انسانی، ناشی از شرایط تحمیل شده در دوران کرونا، شاهد جهشی رو به جلو بوده که قصد دارد از نقاط قوت و و افزایش مهارت

های آموزش الکترونیکیی محور به ویژه در  ش خود در آینده نیز بهره ببرد. تداوم شیوه های ایجاد شده در جهت ارتقا کیفیت آموزپتانسیل

 انداز دانشگاه است.و ایجاد دانشکده تمام الکترونیکیی، چشم واحدهای نظری هدف کوتاه مدت و ارائه رشته

 الکترونیکییی، آموزش، تلفیقی، دانشگاه زابل، حضوری.  -کلید واژه 
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 مقدمه 
و در بستر    ی حضورریخود را به صورت غ  یرسالت آموزشهای کشور در تمامی سطوح  جهان، دانشگاه  یمراکز علم  ر یکرونا و همزمان با سا  ی ریهمه گ  ع ویبا ش

  د یتاسا یمهارتها و آمادگ  ت،یدر ذهن  رییمستلزم تغ  یبه آموزش الکترونیکیی  ی از آموزش حضور  ریی. تغندنمود  یریگیپ یاچند رسانه  ی شبکه و با کمک تکنولوژ

 ;2021و فلورس،    لویکار  ;2020و گالش،    الی جاگر ب   گ،ی)کان   ندینما  فای خود را ا  یاحرفه  یهانقشکارآمدی  نحو  ه  تا بتوانند باست    هادانشگاه  و دانشجویان

های کوچک که پیش از این تجربه آموزش  های سطوح مختلف به ویژه دانشگاهدانشگاه  هدف   ن یبه ا   لین   ی در تالش برا  .(2021فارل،  و    2011  ن،ی کوو-کوماس

تر  و از همه مهم ی مستمر اب ی ارزش تمرکز بر دانشجو و  از یبر ن  یمبتن س یمحتوا، تدر  نی و تدو ه یاز جمله ته ی ادی ز ی چالشها  در بستر الکترونیکیی را نداشتند، با

 گرفت.   رقرا ها سیستم آموزشی دانشگاه  یرو ش ی، پدر کالس بههمه جانمشارکت نمودن دانشجو به   ملزم

ساختند.  را مرتفع میها  چالش  نی ابایست هر یک از  های خود میهای باالدستی و بر اساس امکانات و توانمندیهای مختلف در چارچوب ابالغیهرو دانشگاهاز این

دانشگاه  .  آوردفراهم    زیرا ن های دانشجویان  و افزایش مهارت  دیاسات  یاو رشد حرفه  ی ریادگی  یبرا  یخود فرصتها  توان اینگونه بیان کرد که رفع چالشلذا می

های منعطف  های سطح متوسط کشور )بر اساس امکانات زیرساختی و نیروی انسانی( در روبرو شدن با مسائل طرح شده، سیاستزابل به عنوان یکی از دانشگاه

، بخش  الکترونیکییبستر آموزش  گیری کرونا و بالتبع تدریس در  از آغاز شیوع همه  از دو سال  شیگذشت ب اکنون پس از  ای که  و کارآمدی اتخاذ کرد به گونه

  تعامل پویا و   ،یالکترونیکیی  یمحتوا  ن یو تدو   ه یاز جمله ته  ییها ییخود با کسب توانا   ی احرفه  یهاتیهو   ی دانشگاه موفق به بازسازجامعه آموزشی    اعظمی از

در واقع امکان نظارت بر  اند. شدهو ...  روشهای نوین تدریس سال، بهره گیری ازهای مستمر در طول نیمیاب یارزشانجام  ، در کالس دانشجو مشارکت همه جانبه

های آموزشی و  نامهها و آییننامهدهد، درصد تحقق مواد شیوهوزارت عتف و دانشگاه نشان می  های آموزشی مصوبنامهسازی شیوهعملکرد افراد درباره پیاده

 گیری داشته است.  چشم همچنین سرفصل دروس نسبت به دوران پیش از شیوع کرونا افزایش 

  ها آن یاحرفه  یهانقش ینیباز ب ها به صورت الکترونیکییی و های علمی و فنی اساتید در برگزاری کالسهای آموزشی مختلف برای افزایش مهارتاجرای دوره

یکی از موارد مهم  .  گردد ی آموزش حضور ی ها ی از کاست ی جبران برخ ی برا  یبه فرصت ل یتبد ، آموزش ی بالقوه برا د یاز تهد  یآموزش الکترونیکییسبب گردید 

  د یمورد  استفاده اسات  یآموزش  یمقاله مدلها  ن یدر ا های تدریس دروس )نظری و عملی( است.  و قابل تأمل در این خصوص، ضرورت ایجاد تغییر در شیوه

  یو معرف  یی شرکت کنندگان شناسا   ی تگریو روا   یفیدانشگاه با استفاده مصاحبه ک  ن یا   یلیتکم  الت یتحص  انیو دانشجو   دیشده اسات  ن یدانشگاه زابل و موارد تحس

 لذا این مطالعه به دنبال پاسخ سواالت ذیل است:   گردد. یم

 ؟ کرونا کدامند یریالکترونیکیی دوران همه گ س یدانشگاه زابل در تدر  دیتوسط اساتشده بکار گرفته  یآموزش یهاروش .1

 توانند در راستای ارتقای کیفیت آموزش، در دوران پساکرونا نیز مورد استفاده قرار گیرند؟ های مطرح میروشکدام یک از  .2

 

 روش تحقیق
  های روشکه موضوع    دیگرد  یجمع آور  افته ی سازمان  مهیمصاحبه ن   قی از طر  یها( استفاده شد. داده2009عام )کرسول،    یفیک  قیمطالعه از طرح تحق  نی در ا

ها از روش  داده  ت یکفا و    ی جمع آور  ی برا  ی. برادهدیمورد کنکاش قرار م  انی آموزش بهتر دانشجو  ی شده برا  هی ارا   یا ه لر گرفته، چالشها و راه حآموزش بکا

 (1967)گالسر و استراس،   وستهیپ ی اسیق ل یشده با استفاده از روش تحل یجمع آور  یها(  استفاده شد. داده2009  ، ی: مورا 2001)کول و کوله،  ی تگریروا

 (.2014شامز، جام گرفت ) ن و منتخب ا  یمحورباز،   یارذ کدگ  ل با اعمال مراح  کالیکلیساها بصورت داده ه یقرار گرفت. تجز  لیو تحل ه یمورد تجز 

عضو   20. نمونه مورد مطالعه شامل ند دی ( انتخاب گرد2015)پاتون،   یتنوع حداکثر یستراتژمطالعه شرکت کنندگان با استفاده از نمونه هدفمند و با ا نی در ا

 .است یآموزش هایگروه مختلف یهارشته ی از دوره کارشناس یدانشجو 40و  یلیتکم الت یتحص یدانشجو 30 ی،علم اتیه

 نتایج تحلیل 

 ر که اشاره شد در این مطالعه از روش تحلیل کدگذاری استفاده شده است که در ادامه به آن پرداخته شده است همانطو

 کدگذاری بار 

به عنوان    یالکترونیکییآموزش در بستر    ی مورد استفاده برا  یهاانواع روش  نییتع  ، یها با اعمال روش کدگذارداده  یو گردآور   لیتحل  جی نتا  ن یاز مهمتر   یکی

های اولیه نظم گرفته را که شامل  داده  1جدول شماره  شوند.  های اولیه نظم داده شده و مرتب میباشد. در این مرحله دادهاولین مرحله از روش کدگذاری می 
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 باشد. رونا و پساکرونا میها مربوط به دوران کالزم به ذکر است این روش .کندیم یرا معرفشود می ی محتمل برای آموزش در دانشگاه زابلهاروشانواع 

  

   در دوران پساکرونادر دانشگاه زابل  ه یاول یهامستخرج از داده یالکترونیکییآموزش  یبکاررفته برا ه یاول ی ها: انواع روش1جدول 

 نوع واحد  روش مورد استفاده  ردیف 

 کلیه دروس  تمام حضوری سنتی  1

 عمومی برخط  یالکترونیکییتمام  2

 کلیه دروس  حضوری با پیش تدریس برون خط )آفالین( تمام  3

 کلیه دروس عمومی، پایه، تخصصی )بجز دروس عملی(   ی برخط  با پیش تدریس و پس تدریس برون خط )سه مرحله ای(الکترونیکییتمام  4

 کلیه دروس بجر دروس عملی  تمام حضوری با شرکت مجازی برخی دانشجویان  5

 کلیه دروس   پیش کالس برون خط )آموزش معکوس( کالس حضوری همراه با  6

 کلیه دروس  )غیر همزمان(  کالس حضوری همراه با جلسات بر خط 7

 پایه، عمومی و تخصصی ی الکترونیکییکد درس تمام حضوری + کد درس تمام   8

 

ها ناشی از تفاوت در ماهیت درس بر اساس نوع واحد  های بین آناند. تفاوتهای متفاوت به کار گرفته شدهها توسط اساتید مختلف در رشتههر یک از این روش

 ی( است.  عملی(، نوع درس )پایه، تخصصی و اختیاری( و همچنین مقطع تحصیلی دانشجویان )کارشناسی، ارشد و دکتر –)نظری، عملی و نظری 

 

 کدگذاری محوری 

ها را در قالب کدگذاری  های اثرگذار به عنوان کدمحوری انتخاب شد تا بر آن اساس انواع روشبندی اطالعات گردآوری شده یکی از شاخصبه منظور دسته

 عملی( است.-محوری نظم بخشید. این شاخص نوع واحد )نظری، عملی و نظری

  – های مربوط به دروس تمام نظری، دروس تمام عملی و دروس نظری  توان سه دسته کلی را برای برگزاری جلسات در نظر گرفت: کالسبر این اساس می

 عملی.

دو موقعیت دسته بندی  های فوق بر اساس هر یک از  بینی کرونا و پساکرونا، روشاما به دلیل لزوم آمادگی دانشگاه برای تدریس در دو موقعیت غیرقابل پیش

و مدل مربوط به دوران    1ها در قالب دو مدل نهایی ذیل حاصل شد. مدل مربوط به دوران کرونا در شکل شماره  شدند. بر این اساس خروجی تحلیل کیفی داده

 اند.  نشان داده شده 2پساکرونا در شکل شماره 

 

 دوران کرونا  چگونگی تداوم آموزش در  ▪

( Adobe connects  و  LMSهای آموزش الکترونیکی )نشان داده شده است، دروس تمام نظری در دوران کرونا تنها با استفاده از سامانه  1همانطور که در شکل  

  حضور همزمان استاد و دانشجو در سامانه و "شوند. در این شیوه دو حالت تمام الکترونیک برخط بکار گرفته می شود که حالت اول  شامل  آموزش داده می

آموزش  "های مورد استفاده در دوران کرونا در دانشگاه زابل می باشد. حالت دوم، ترین شیوهاست. این شیوه یکی از متداول "تدریس و پرسش و پاسخ همزمان

دهد.  انشجویان قرار میکند و آن را در اختیار داست که در آن استاد درس، محتوای آموزشی مربوط به هر جلسه درس را تهیه می  "معکوس تمام الکترونیک

ی استاد است. پس از بارگذاری فایل آموزشی تهیه شده در  های صوتی و تصویری و یا فایل پاورپوینت صداگذاری شدهاین محتوا شامل فیلم آموزش، فایل

شوند. در بقیه ساعت باقیمانده از کالس  ر میکنند و با اطالعات الزم در ساعت کالس به صورت الکترونیکی برخط حاض سامانه، دانشجویان فایل را مشاهده می

پردازند. این تعامل شامل رفع اشکاالت احتمالی دانشجویان،  )کسر مدت زمان محتوا از کالس زمان کالس( استاد و دانشجویان به صورت همزمان به تعامل می

 باشد.  های مؤثر و کارای آموزش دروس تمام نظری میروشهای کوتاه و ... است. این شیوه آموزش از های فردی و گروهی، آزمونانجام تمرین
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 چگونگی ارائه واحدهای درسی و آموزش در دوران کرونا در دانشگاه زابل  :1شکل 

 

های متعددی در طول دوران کرونا در این خصوص از سوی  شوند. استراتژیمحسوب می اساسی دانشگاههای دروس تمام عملی در دوران کرونا از جمله چالش

نیازی و  رعایت همدانشگاه اخذ شد. به تعویق انداختن ارائه دروس به امید گذر از دوران کرونا )که سبب اختالل در آرایش دروس ارائه شده و اجبار در عدم  

رو استراتژی دوم، یعنی برگزاری جلسات  ها بود که گذشت زمان ناکارآمدی آن مشخص گردید. از اینگردید( یکی از این استراتژی  نیازی بسیاری از واحدها پیش

های بهداشتی و فاصله فیزیکی به تعداد ساعات و جلسات محدود  حضوری با تعداد دانشجویان محدود و با شرایط تحت کنترل و همچنین با رعایت پروتکل

باکس( و سایر  ، کلینیک و یا بلک، آزمایشگاه، آتلیهتفاده قرار گرفت. در این استراتژی، تعدادی از دانشجویان بومی به صورت حضوری در کالس )کارگاهمورد اس

 کرده داشته اند.   شرکت  های دانشگاه( به صورت آنالین و از طریق سامانه آموزش الکترونیکدانشجویان غیربومی )به دلیل عدم لزوم تجمع در خوابگاه

های فوق مدنظر قرار  رو برای این دروس بایستی تلفیقی از روشدهند. از اینعملی تشکیل می  –اما بخش عمده واحدهای هر سرفصل درسی را دروس نظری  

ن واحدها ارائه شدند. البته در برخی شرایط  های مشابه با دروس تمام نظری ای گرفت. در این حالت، بنا به تشخیص استاد درس و با تأکید بر استفاده از روشمی

 به منظور حفظ کیفیت آموزش، تعداد محدودی از جلسات درس به شکل حضوری و مطابق توضیحات مربوط به دروس تمام عملی برگزار شد.  

 دوران پساکرونا چگونگی تداوم آموزش در  ▪

های فنی و سخت افزاری  های نیروهای انسانی )دانشجویان و اساتید( و زیرساختارتقای مهارتی حاصل از آموزش الکترونیک در دوران کرونا، سبب  تجربه

ها و تهدیدهای  های فنی و آموزشی اساتید یکی از نقاط قوتی است که حاصل تبدیل ضعفدانشگاه زابل گردید. ایجاد بستر آموزش الکترونیکی و افزایش مهارت

دهد از نظر اساتید و دانشجویان دانشگاه بهتر است از نقاط قوت ایجاد شده در  رو نتایج مطالعات نشان میباشد. از اینی دوران کرونا به نقاط قوت و فرصت م

  های نیمه ساختار های حاصل از مصاحبهبه عنوان مدل حاصل از گردآوری داده  2برداری گردد. بنابراین مدل ارائه شده در شکل  دوران پساکرونا نیز کماکان بهره

 یافته برای دوران پساکرونا در دانشگاه زابل مطرح است. 

تمام  

 الکترونیکیی

 برخط

دروس  

 - نظری

 عملی

دروس  

تمام 

 نظری

آموزش 

تمام  معکوس

  الکترونیکیی

 LMSاستفاده از امکانات سامانه 

به همراه  نیآنال سیجهت تدر

 یلیو تکم بانیپشت یهالیفا یبارگذار

روش مورد استفاده در )همانند  نیآفال

 (در دوران کرونا ریاخ یهاسالمین

 2هر  یزمان کالس به ازا میتقس

 :به دو بخشی واحد تئور

- 𝟏

𝟑
 یمحتوا قیآموزش از طر 

 هیته شیاز پ الکترونیکیی یآموزش

در سامانه  نیشده به صورت آنال
LMS 

- 𝟐

𝟑
در سامانه  یالکترونیکییتعامل  

و  یفرد تیفعال ن،یجهت حل تمر

 یپرسش و پاسخ و برگزار ،یگروه

 یآزمون کوتاه کالس

تعداد جلسات کالس به  میتقس

به ی )و حضور یالکترونیکییجلسات 

 :بر اساس (LMSهمراه استفاده از 

 یو عمل یتئور ینسبت واحدها -

برای دروس تئوری و عملی دارای 

آموزش و تحصیالت مجوز از شورای 

 دانشگاه تکمیلی

مجاز اعالم شده  یزمان تیمحدود -

جلسات 

 رهمزمانیغ

 یقیتلف
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دهد دروس تمام نظری مانند دوران کرونا و بر اساس  بندی نوع واحد و نحوه ارائه دروس تفکیک شده است. این مدل نشان مینیز بر اساس دسته  2مدل شماره  

های  ورت تمام حضوری ارائه خواهد گردید که این امر ناشی از مشکالت و چالشامکانات آموزش الکترونیک تدریس خواهند شد. اما دروس تمام عملی به ص

 طلبد.  های عملی و نظارت مستقیم استاد را میتدریس دروسی است که تعامل حضوری، کار با دستگاه، یادگیری مهارت

برگزاری    د. تفاوت این مدل با مدل دوران کرونا در نبود محدودیت شون های تلفیقی ارائه میعملی از مواردی هستند که بر اساس شیوه–اما کماکان دروس نظری  

ی  های حضوری است. به عبارت دیگر نه تنها در ساعت کالس و تعداد دانشجویان محدودیتی وجود ندارد، بلکه بایستی معادل ساعت تعیین شده براکالس

از سوی مصاحبه    ترین شیوهعکوس تلفیقی )الکترونیکی و حضوری( مناسبتبخش عملی درس و مشارکت تمام دانشجویان کالس لحاظ گردد. لذا آموزش م

 شوندگان برای افرایش کیفیت آموزش این نوع دروس معرفی شد. 

 
 

 ل و آموزش در دوران پساکرونا در دانشگاه زاب   یدرس یارائه واحدها ی چگونگ :2شکل 

تمام  
الکترونیک

 برخط یی

  دروس

 - نظري

 عملی

آموزش 
تما معکوس
م 

  الکترونیکیی

آموزش معکوس 

 تلفیقی 

ی + الکترونیکیی)
 حضوری(

جهت  LMSاستفاده از امکانات سامانه 

 یبه همراه بارگذار نیآنال سیتدر

 نیآفال یلیو تکم بانیپشت یهالیفا

روش مورد استفاده در )همانند 

 (در دوران کرونا ریاخ یهاسالمین

 2هر  یزمان کالس به ازا میتقس

 :به دو بخشی واحد تئور

- 𝟏

𝟑
 یمحتوا قیآموزش از طر 

 هیته شیاز پ الکترونیکیی یآموزش

در سامانه  نیشده به صورت آنال
LMS 

- 
𝟐

𝟑
در سامانه  یالکترونیکییتعامل  

و  یفرد تیفعال ن،یجهت حل تمر

 یپرسش و پاسخ و برگزار ،یگروه

 یآزمون کوتاه کالس

 2تقسیم زمان کالس به ازای هر 

 واحد تئوری به دو بخش:

- 𝟏

𝟑
آموزش از طریق محتوای  

از پیش تهیه  الکترونیکییآموزشی 

شده به صورت آنالین در سامانه 
LMS 

- 𝟐

𝟑
جهت حل  حضوریتعامل  

تمرین، فعالیت فردی و گروهی، 

پرسش و پاسخ و برگزاری 

 های کوتاه کالسیآزمون

دروس 

تمام 

 عملی

تمام  
 حضوری

کامالً حضوری بدون محدودیت به 

 LMSهمراه امکان استفاده از 

دروس 

تمام 

 نظری
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 گیری نتیجه
رو  انجام شده است. از این  ران ی در ا  یدانشگاه  اس یدر دوران پساکرونا در مق  یالکترونیکییاز تجارب آموزش    ی برداربهره  نهیبه  یالگواین مطالعه با هدف ارائه  

های حاصل  های مطالعات کیفی و با روش کدگذاری دادهجامعه دانشگاهی دانشگاه زابل به عنوان نمونه مورد بررسی انتخاب شد. مطالعه حاضر بر اساس روش

های دوگانه مربوط به دوران  شجویان و اعضای هیأت علمی مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل به شکل مدلنفر از دان   90ساختار یافته با  های نیمهاز مصاحبه

قاط قوت و فرصت  کرونا و دوران پساکرونا به دست آمد. بر این اساس، دانشگاه زابل با تبدیل کردن نقاط ضعف و تهدیدهای حاصل از شیوع بیماری کرونا به ن 

ی ارائه  های آموزشی ) الکترونیکییی و حضوری( ایجاد کرده است. عالوه بر این امکانات فراهم شده زمینهنوع تغییر یکباره در شیوه  آمادگی خود را برای هر 

ش تعداد  کاه  های الکترونیکیی محور را نیز به همراه دارد. اهمیت این موضوع با توجه به فاصله جغرافیایی دانشگاه زابل نسبت به شهرهای مرکزی کشور،رشته

های شغلی دانشجویان  های خاصی به ویژه در زمینه صنعت و بخش خصوصی به منظور افزایش مهارتها و ضرورت ایجاد مهارتدانشجویان در برخی رشته

 کند.  بومی دوچندان می

سوی اعضای هیأت علمی و دانشجویان پذیرفته شده  های جدید آن، از های آموزش و همراه شدن با روشکند که تغییر در شیوهلذا نتایج این مطالعه تأیید می

 نماید.  برداری از آن را در راستای پیشرفت صنعت در منطقه فراهم میی تداوم بهرهو این خود زمینه

 سپاسگزاری

فکری و مشارکت  گاه به دلیل همدانند از معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی، مدیر امور آموزشی و مدیر تحصیالت تکمیلی دانشنویسندگان بر خود الزم می

 سازی زمینه مطالعه فوق سپاسگزاری کنند.  ها و فراهمدر مصاحبه
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بررسی چالش ها و پیشنهادات دانش جویان مهندسی دانشگاه تهران در رابطه با  

 یادگیری برخط در دوران بحران کرونا: پژوهش آمیخته 
 

 zahra.shaterzadeh@ut.ac.irدانشگاه تهران، 3

ها به حالت  مختلف دولت  یها  هی با توص  یآموزش  یهاستمیدر س  یکیزی، جلسات کالس ف  COVID-19  یر یهمه گ   یکنون  طیدر شرا  -  چکیده

  یریادگ ی  یاجرا  ر، یدر دو سال اخ.  اندآورده  یبرخط رو  یریادگ ی  یها به اجرادانشگاه  ، یریادگ یاست. به منظور ادامه آموزش و  درآمده  قیتعل

اند.. هدف  بوده  ریدرگ   یمتعدد  یهابا چالش  انیجوروبرو بوده و دانش  ی به همراه داشته با اشکاالت  یآموزش عال  یکه برا  ییایبرخط در کنار مزا

ها  آن  شنهاداتیموجود و پ  یهادانشگاه تهران درباره چالش  یمقطع کارشناس  یمهندس  انیجوادراک و نظرات دانش  یپژوهش بررس  نیا  یکل

نظام    یبرا مهندس   یر یادگ یکارآمدتر ساختن  آموزش  در  است  باشد.    یم  یبرخط  گرفته  انجام  آمیخته  مدل  به  که  پژوهش  این  ابتدا در  در 

 نییتع  یکدها  یو فراوان  دیگرد  یو کدبند   لی به سواالت تحل  انیجوشدان   یهاو پاسخ   یباز طراح  انی پالیکرت و  سواالت    شامل  یاسشنامه پر

دانش پاسخ  در  گرد  انیجوشده  پاسخ    .دیمشخم  بین  در  را  فراوانی  بیشترین  تعامل  و  خودراهبر  یادگیری  ارزشیابی،  به  مربوط  مشکالت 

 های موجود بودند. جویان به در رابطه با چالشدانش

 . یادگیری برخط یادگیری الکترونیکی اضطراری،،  جویاننظرات دانش، جویانچالش دانش،  19 ویدکو، آموزش مهندسی -کلید واژه 
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 sa.ghoreyshi97@ut.ac.irدانشگاه تهران، 1
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 و  یالمللنیکنفرانس ب   نهمین

 پانزدهمین کنفرانس ملی یادگیری الکترونیک ایران

 1400اسفند  19-  18سنندج 

 دانشگاه کردستان 

 

 

 

   

42 
 

 مقدمه 

این    2020و گسترش سریع آن در سطح جهان، سازمان بهداشت جهانی در مارس    2019در کشور چین در دسامبر    19با شروع شیوع ویروس کرونا کووید  

ها روی آوردند.  با جدی شدن مسئله شیوع، کشورهای مختلف، از آن جمله ایران، به سیاست قرنطینه و تعطیلی سازمان گیری اعالم نمود.بیماری را یک همه

های آموزشی در تمام  کشور جهان سیستم  180در    2020می    7خ  تاری های آموزشی نیز از این سیاست مستثنی نبوده و بنا به گزارش ارائه شده یونسکو تا  نظام

و مقاطع   پاسخگو  یآموزش  یها ستمیدر س  ج یرا   هایسیاستاز    یکی؛  [1]تعطیل شده استسطوح  اجرای  گیریهمهبه    یی در سراسر جهان    ی هاپروتکل  با 

، به  یابدگذاری اجتماعی و در خانه ماندن نیز کاهش   مندی افراد از آموزش، استرس ناشی از فاصلهوه بر بهرهالتا ع بوده است  ی«اضطرار یکیالکترون  »یادگیری

در یک سال اخیر، اگر چه  . [2,3]اندبرخط تغییر داده  یریادگی  یهاستمیبه س ی خود را حضور یهاکالسدرصد موسسات آموزش عالی  70طوری که نزدیک 

ها  به شکوفایی برخی قابلیت  مردم تحمیل کرد، اما منجر   و ارتباطات اجتماعی  سالمتاقتصاد،  های جامعه از جمله  پاندمی کرونا، مشکالت زیادی بر تمام شاخص

سراسر  های های یادگیری آنالین در دانشگاهسازی سریع برنامهو پیادهتوان به فراگیر شدن و رونق یافتن یادگیری الکترونیکی در کشور شد که از جمله آن می

 .کشور اشاره کرد

 بیان مسئله 

بحران،   شرایط  در  یادگیری  امر  تداوم  جمله  از  فراوانی  مزایای  الکترونیکی  فرصتیادگیری  به  دسترسی  آموزشیگسترش  انعطافهای  قابلیـت  پذیری،   ، 

اشکاالتی  ها دورهاجرای این  اما   .[4,5,6]برای آموزش عالی را دارد مستندسـازی محتـوای درسـی بـرای تسهیل دسترسی دانشجویان و قابلیت استفاده مجدد

های اساسی  با چالشجویان و مدرسان  های سراسر کشور اجرا شد، دانشدر طول سه نیمسالی که در بحران کرونا، یادگیری الکترونیکی در دانشگاهداشته و  

لذا  .  ر بسیاری موارد کارایی الزم را نداشتندچه بسا د  اند وریزی و به صورت سعی و خطا انجام شدهند و فرایندهای یاددهی و یادگیری بدون برنامهروبرو بود

جویان  هایی که دانشسازی گردد. به این منظور باید در ابتدا مشکالت و چالشدر کشور توسعه و پیاده  اثربخش   یادگیری الکترونیکی کارآمد و  الزم است یک مدل 

با آن های آتی  یادگیری برخط مورد توجه قرار گیرد تا در مراحل بعدی و پژوهش  ها برای بهبودها روبرو بودند مشخص شود و پیشنهادات آندر این مدت 

 براساس مشکالت مشخص شده، مدلی برای اجرای اثربخش یادگیری الکترونیکی در آموزش مهندسی برای دوران کرونا و پساکرونا ارائه گردد.

 پیشینه

باشد. بر این  ترین نقطه ضعف یادگیری الکترونیکی میدر اکثر مطالعات صورت گرفته پیشین، نبود تعامل معنی دار بین دانشجویان با یکدیگر و مدرس عمده

توانند  های سنتی نمیالسکنند که در محیط یادگیری آنالین تعامل و ارتباط مستقیم با مدرس و همکالسیان خود ندارند و مانند کجویان بیان میاساس دانش

جویان  وجود زمینه برای تعامل معنی دار و ندیدن حاالت چهره دانش . بر اساس دیدگاه مدرسان نیز عدم[7,8.9.10,11,12]با یکدیگر همکاری داشته باشند  

گذاری ویدیو برای   خصوص که اگر فقط از اشتراکها چالش برانگیز بوده است به برای گرفتن بازخورد درمورد مناسب بودن سرعت و نحوه تدریسشان برای آن

شان در محیط آنالین شکایت  جویان هر دو از نبود بازخورد آنی در یادگیری آنالین و در نتیجه کاهش انگیزه. مدرسان و دانش[13,14]تدریس استفاده شود  

 [5,14]ها دارندجویان و بازخورد دادن و گرفتن از آنرای پاسخ به سواالت دانشهای دوره را طراحی کنند و زمان کمی ب اند، مدرسان باید منابع و فعالیتداشته

جویان و مدرسان  بیشتر است اما این  ها به صورت ویدیو کنفرانس، امکان بازخورد آنی و تعامل بین دانش. البته در یادگیری آنالین همزمان و برگزاری کالس

های پر جمعیت چالش برانگیز است  ها به خصوص در کالسجویان توافق در زمانبندی کالسر اساس نظرات دانشنوع یادگیری نیز نقاط ضعف خود را دارد. ب 

ریت جدول زمانی  و به طور کلی در یادگیری آنالین همزمان ویژگی یادگیری در هر زمان برای یادگیرنده وجود ندارد، از طرفی نیز گاهی به دلیل ضعف در مدی

اند و مسائلی  های آنالین شناخته شدهترین مشکالت سخنرانیها استرس آور است. همچنین مشکالت فنی از عمدهداشته و این امر برای آنها با هم تالقی  کالس

ارضایتی  تواند فرایند یادگیری را تضعیف کند و ن چون کیفت پایین تصویر و صدا، قطع و وصلی سامانه، ترافیک باالی سامانه، مشکالت پهنای باند و غیره می

ها در یادگیری الکترونیکی مشکالت مربوط به اتصال ضعیف اینترنت و هزینه  ترین چالشیکی دیگر از اصلی . [8,13,14]جویان را به همراه داشته باشددانش

اتفاق دانشباالی بسته به  نیافته که اکثر قریب  به خصوص در کشورهای توسعه  اینترنتی است این مسئله  به دلهای  به  جویان  یل مسائل مالی و فنی قادر 

 .   [6,7,15,16,17,18,19]دسترسی به اینترنت پایدار نیستند چالش برانگیزتر است

،  های یادگیری به آنالین یک تحول گسترده و چالش برانگیز است. به طور کلی هر دوره آنالین نیاز به طراحی تدریس، برنامه ریزی درسی دقیقتغییر همه دوره

بیشتر اعضای    19های پشتیبانی فنی و پداگوژی دارد در حالی که ظهور ناگهانی کووید  ی موثر مانند محتوای صوتی و تصویری و همچنین تیممنابع یادگیر

گی و  های نامناسب  تدریس، نداشتن آمادهایی چون نداشتن تجربه و دانش تدریس آنالین و استفاده از فناوری اطالعات، استراتژیهیئت علمی را با چالش
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تجربه و دانش    جویان، نداشتنهای الزم، مدیریت و برگزاری منظم کالس، عدم اطمینان از حضور واقعی و مشارکت فعال دانشبرنامه ریزی قبلی، نبود پشتیبانی

های  بودن طراحی منابع و فعالیت  کافی در نحوه نظارت بر عملکرد و کیفیت یادگیری آنالین، نداشتن دانش چگونگی ارزیابی دانش و مهارت فراگیران، زمانبر

با  . در مقابل دانش [5,12,13,14,20,21,22]دوره روبرو کرده است بیشتر، کار مداوم  نبود محیط یادگیری مساعد در منزل و حواس پرتی  با  جویان نیز 

ادگیری مثل انضباط شخصی، مدیریت زمان، کنترل  های گروهی، نداشتن عادات مناسب ی کامپیوتر و در نتیجه سردرد و خستگی چشم، چالش در انجام فعالیت

 .   [6,7,8,11,12,20]و انتخاب مسیر یادگیری شخصی و حجم باالی تکالیف ارائه شده مواجه هستند

 طرح تحقیق

در دانشگاه تهران     COVID- 19یریهمه گ  ان برخط در بحر   یریادگی از    یمهندسکارشناسی    ان ی دانشجو  دگاهیادراک و د  ی پژوهش بررس  ن یا   کلی   هدف

 اند: برای رسیدن به هدف تحقیق به شکل زیر تعریف شده ز ین  قیتحق تو سواال  باشدیم

 چه عوامل اساسی تاثیرگذار در کیفیت یادگیری الکترونیکی وجود دارد؟  -1

 در دوران کرونا چه بوده است؟  یکیالکترون  یریادگی در  ،ی دانشگاه تهرانمهندس کارشناسی انیدانشجو  ی هاچالش -1

 ها و بهبود یادگیری برخط چه بوده است؟ جویان کارشناسی مهندسی دانشگاه تهران، برای رفع چالشپیشنهاد دانش -2

 

 . [23,24]آید های تحقیق با مدل آمیخته از نوع بهم تنیده به شمار میکاربردی است و جزو طرح  این طرح پژوهشی از نظر هدف  طرح

  ی ریادگی  ییکارا   پرسشنامه  یچارچوب نظر  ن یبراساس ا و    [25]دیبرخط ارائه گرد   یریادگیدرک عوامل و عناصر موثر در    یبرا  یچارچوب نظر  کی ابتدا  در  

شد. پرسشنامه الف که شامل سواالت مربوط به محتوا و پرسشنامه    میتر تقسپرسشنامه به دو پرسشنامه کوتاه  ، شدن  یطوالن   لیبرخط در دوران کرونا و به دل

 .شدیو مدرس م رندهیادگی مربوط به  ب شامل سواالت 

  ن یـشده مـشارکت داـشتند به ا هیته  نیآنال  یهابه پرـسـشنامه  ییدانـشگاه تهران در پاـسخگو 99و  98ـسال   یورود  یمهندـسکارـشناـسی    انیجونفر از دانش 340

نامه الف و   180نحو که   ـش واالت ط  زینفر ن  160نفر به پرـس نامه ب و ـس ـش خ دادند. برا  یباز طراح  انیو پا کرتیل  فیبه پرـس ده پاـس  یهاادهد  یآمار لیتحل  یـش

 MAXQDA  با نرم افزار  ییاسـتقرا  یو کدبند  یموضـوع لیباز از روش تحل  انیحاصـل از سـواالت با پا  یفیک یهاداده  لیتحل  یو برا SPSS نرم افزار  از  یکم

Analytics Pro 2020  دیاستفاده گرد. 
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 یکیالکترون  یر یادگی  یعناصر اصل ی. نقشه ذهن1شکل 

 

 نتایج

نفر خانم بودند.   103نفر مرد و  237دهندگان  پاسخ. از میان شده مشارکت داشتند  هیته برخط  به پرسشنامه ییدر پاسخگو  انی جو نفر از دانش 340مجموعا 

  52نفر(، مکانیک ) 74های مهندسی برق )بودند. پاسخ دهندگان در رشته 98 نفر ورودی سال 163و  99نفر از پاسخگویان ورودی سال  177همچنین 

نفر(، مواد و   11نفر(، نقشه برداری )  12نفر(، نفت )  15نفر(، عمران ) 18نفر(، صنایع )  18نفر(، پلیمر ) 23نفر(، معدن ) 41نفر(، شیمی ) 49نفر(، کامپیوتر )

  نفر( مشغول تحصیل بودند. 17نفر( و علوم مهندسی ) 1نفر(، پزشکی ) 9متالوژی )

و   هاتیدوره و فعال ینبودن محتوا  ی(، کاربرد0.58  نیانگی)با م  هایاب یو ارزـش  هاتیفعال  ،یدرـس  یحجم باال و نامعقول محتوا ،یآمار  یهالیتحل  جینتا  براـساس

ــتفاده از روش79/0  نیانگیا م)ب   یواقع  یایدن   یهاعدم وجود مســئله ــخنران   سیتدر ( اس ــتراتژِ  یس ــتفاده نکردن از اس محور )با    رندهیادگی  سیتدر  یهایو اس

ــارکت کارآمد و موثر در کارها92/0  نیانگیم ــتن نقش فعال در کالس33/1  نیانگی)با م یگروه  ی(، مشـ ــعف در 90/1  نیانگیبرخط  )با م  یها(، نداشـ (، ضـ

گاهیآزما ،یعمل  یهاکالس رکت در کالس  یبرا  نییپا  زهی(، انگ01/2  نیانگیها )با مو کارگاه  یـش اهدهبرخط، م  یهاـش ارکت در بحث  وها،یدیو  ـش ها و انجام  مـش

خ و رفع    یکالـس  یوگوها( و عدم وجود بحث و گفت10/2  نیانگیو تقلب )با م ی(، نبود عدالت آموزـش04/2  نیانگی)با م  هاتیفعال ش و پاـس و نبود امکان پرـس

 ها مواجه شده بودند.  برخط در دوران کرونا با آن  یریادگی  یدر طول سه ترم اجرا  انیجوبودند که دانش  ییها( چالش10/2  نیانگیاشکال )با م
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 سواالت پایان باز مطرح شده در پرسشنامه به شرح زیر بودند:

 چه بود؟   دیبا آن روبرو شد   برخط ی هادوره ی اجرا  نیکه در ح یها و مشکالتچالش ن یتر یاصل -1

 د؟ یدار  ندهیدر آ برخط ی هادوره یها و بهبود اجراچالش نی برطرف کردن ا ی برا  اتیشنهادیچه پ -2

 دهد. یرا ارائه م هاتعیین شده و فراوانی آن موضوعاتکدها و  نی متداول تر 2و  1جداول  یداده ها

محور و منفعل    اددهندهی   س یتدر  یهایاستراتژ نامناسب   یهاعوامل روش  بی بوده و به ترت  ی کم  ی هالیتحل  ج ی همسو با نتا  ز ین   ی فیک  لیحاصل از تحل  جی نتا

مکرر در    یدرصد( کدها  39/17)  یر یادگی درصد(، ضعف در    26/18) نییپا  زهیدرصد(، انگ  3/19)  نییدرصد(، تعامل پا 74/21درصد(، حجم باال )  34/24)

 بودند.   انیدانشجو  یهاپاسخ نیب 

 1 لسوابه  جویانپاسخ دانش  یموضوعات و فراوان : کدها، 1جدول 

با آن روبرو    برخط  یهادوره  یاجرا   نیکه در ح  یها و مشکالتچالش  نیتریاصل 

 چه بود؟  دیشد
 فراوانی 

   ارزشیابی

نامناسبروش نامتناسب،  های  سخت گیری بیش از  ،  زمان کم و 

،  بی عدالتی،  عدم همخوانی سطح تدریس و ارزشیابی )تکالیف(،  حد

بازخورد ارائه  و  برای  ،  بازبینی  مناسب  معیار  و  روبریک  نبود 

 ی ارزشیاب 

86 

ی خود راهی    یادگیر
 کنترل و مدیریت یادگیری شخصی ، تمرکز، مدیریت زمان، انگیزه

85 

 تعامل

عامل با  ، تهای کالسی و غیرهها، فعالیتمشارکت در کالس، بحث

 کار گروهی ،  جویانتعامل با همکالسان و سایر دانش، استاد

55 

 49 های دوره فعالیت 

 : خالصه نتایج تحلیل آماری 2شکل 
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 گیری بحث و نتیجه

دهد. موضوعاتی که در  های پیش رو ارائه میای درباره محیط یادگیری برخط و چالشجویان به سواالت کیفی، بازخوردهای سازندهبه طور کلی، پاسخ دانش

های مختلف ارزشیابی در محیط برخط شکایت  جویان از جنبهشدند عبارت بودند از: ارزشیابی، یادگیری خودراهبر و تعامل؛ دانشها مکررا دیده میپاسخبین  

دهی  زیاد با زمان پاسخشدند مناسب نبود، اساتید به منظور جلوگیری از تقلب تعداد سواالت  هایی که برای ارزشیابی استفاده میها روشداشتند. از نظر آن

ها از تستی بودن انتحانات و توجه صرف به  گردید. همچنین آنجویان میگرفتند که باعث عملکرد ضعیف، استرس و بی انگیزگی دانشبسیار کم در نظر می

ابی متناسب نبود و سختگیری بیش از حدی در  ها با سطح ارزشیجواب آخر شکایت داشتند و معتقد بودند که در بسیاری از موارد سطح تدریس، محتوا و ارائه

ها(، طراحی روبریک و معیاری مشخص برای  های تکوینی ارزشیابی )با حجم معقولی از فعالیتها پیشنهاد استفاده از روشافتاد. آنها اتفاق میبرگزاری آزمون

یادگیری، روش اهداف  و همتراز کردن  داشتندارزشیابی  را  ارزشیابی  و  تدریس  از دانشهای  بسیاری  یادگیری  .  برای  عادات مناسب  بودند که  جویان معتقد 

ها را ندارند.  های برخط، دیدن ویدیوها و مطالعه منابع خودخوان و مدیریت زمان برای انجام فعالیتخودراهبر همچون تمرکز و انگیزه برای شرکت در کالس

های حضوری  های برخط شکایت داشتند و معتقد بودند اساتید به اندازه کالسمعنادار در کالس  جویان به طور کلی از نبود تعامل با کیفیت و همچنین دانش

در    هاهای گروهی در محیط برخط به طور موثر قابل اجرا نبود و آنها فعالیتدهند و همچنین از نظر آنهای کالسی مشارکت نمیها و فعالیتها را در بحثآن

نامعقول باال و انتظارات  ، تکالیف  هاتکالیف و ددالینزمان  ،  حجم 

 بیهوده و غیرمرتبط  

 ارائه 

تدریساستراتژی در  ،  جذابیت،  های  محور  )استاد  دانشجو  نقش 

طوالنی بودن زمان کالس ها و زمانبندی  ،  مقابل دانشجو محور(

 نامناسب 

38 

   یادگیری

 افت سطح علمی ، عقب افتادن از طرح درس، ضعف در یادگیری 

36 

   دسترس بودن و پاسخ گویی اساتیددر 

اساتید دادن  اهمیت  و  رسانی،  عالقه  اشکال،  اطالع  رفع  ،  عدم 

 آمادگی و دانش اساتید 

27 

   روانی

شرایط   از  روحی،  خستگی  مشکالت  وسایر  ،  انزوا،  سردرگمی 

 استرس و اضطراب 

27 

   تطابق و سازش

 اعتماد، انعطاف پذیری،  همدلی و درک اساتید

25 

 ویدیوهای ضبط شده 

بخش  ،  کیفیت ویدیوها)طوالنی(،    زمان ویدیوها ،  جذابیت ویدیوها

 بندی نامناسب ویدیوها و ارائه ها 

20 

   کاربست پذیری

 ارتباط بین تئوری و عملی  ، عدم ایجادکاربردی نبودن

5 

   عمومی

زیرساخت،    امکانات  کارگاهو  و  آموزشی،  آزمایشگاه  عدالت  ،  نبود 

،  زیاد از وسایل الکترونیکی و مضرات مرتبط مانند سردرداستفاده  

 شرایط خانه 

87 
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کیفیت    یاب یابزار مهم در ارز   ک ی  جوانبازخورد دانش   کردند.  دا یگروه مشکل پ  ی با همه اعضا  ی گروه و همکار  یبا اعضا  رخط ب برنامه ها، مالقات    یهماهنگ

 های  دوره

آن بر همه    ریشود و تأث  افت ی ( در رهیو غ  ت یر ی، مد   س یتدر   اران ی، دست  یعلم  ئتی)ه  نفعان یاز همه ذ  د یبا   بازخورد.  ست یمهم ن   یاست ، اما تنها ورود  برخط 

براساس داده  ها در نظر گرفته شودطرف های شناسایی شده مدل مناسبی برای طراحی و اجرای یادگیری برخط در آموزش  های به دست آمده و چالشتا 

 . [26]مهندسی پیشنهاد گردد

 2: کدها، موضوعات و فراوانی پاسخ دانشجویان به سوال 2جدول 
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 یگریاز هر زمان د شیب یکیالکترون یریادگ یمدارس و دانشییگاه ها،    یلیو به دنبال آن با تعط یالدیم  2019کرونا در سییال  یپاندم و یبا شیی 

  پرتی ¬حواس  دهیاستاد و دانشجو و بروز پد  نیتعامالت دوطرفه ب  یریگ عدم شکل  یکیالکترون یریادگ ی  یاساس های¬از چالش  یکیمطرح شد.  

 ن، یاسیت. بنابرا افتهی  شیکرونا افزا یدر دوران پاندم  ژهیبه و ریاخ  انیسیال  یدر ط  انیدانشیجو  نیدر ب  تالیجید  یاسیت؛ حواس پرت تالیجید

 یمورد انتظار اسیت.  لذا هدف پژوهش حاضیر، بررسی   انیدانشیجو  تالیجید  یجهت کاهش حواس پرت  ییهاحلراه  افتنی  یضیرورت تالش برا

متداول    ای یاز نو  نقل  یاسیت. روش مرور مطالعات یکیالکترون یریادگ یآن در    تیریو فنون مد هانهیزم ییاشیناسی   تال، یجید  یپرتحواس دهیپد

کرونا   تال، یجید  یچون حواس پرت ییواژه ها  دیکل  یو ... و با جسیت و جو  ران، یداده چون گوگل اسیکوالر، مگ یها  گاهیدر پا  یاسیت که با بررسی 

و  تیی ریهیا و فنون مید  نیهیزم  تیال، یجید یجوامع، دانش الزم دربیاره حواس پرت  شییتریآن بود کیه در ب  انگریی مطیالعیات ب  جیو... صییورت گرفیت. نتیا

نداشییتن   ، یعبارت بوداز: مشییکالت ارتباط  انیدانشییجو  التیجید  یعلل حواس پرت  نیترکم بوده اسییت. مهم  انیدانشییجو نیکاهش آن در ب

. با توجه به انیو دانشیجو دیاسیات یتالیجیو د یهمراه، فقدان سیواد رسیانه ا فنتل  یبه گوشی  ادیاعت  ، یمناسیب، چندکارگ  یفن یها رسیاختیز

 یکه انتظار م  یفنون  نیاز مهمتر  ، یکیالکترون یریادگ ی  یدر ط  انیدانشییجو یلیتحصیی   تیدر موفق تالیجید یو نقش حواس پرت گاهیجا تیاهم

 کمک کند، است.  یکیالکترون یریادگ ی  یدر ط یحواس پرت تیریرود به مد

 .، همه گیری، یادگیری الکترونیکی19ی، کووید پرتحواسی دیجیتال، فنون مدیریت پرتحواس -ه  دواژیکل
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 مقدمه 
  با   جهان  آن  پیدایش  که با  [2[, ]1]ترین عامل تهدیدکننده سالمت در جهان بوده است گیری جهانی و مهمترین همهبزرگ  ١٩در طی یک قرن اخیر، کووید  

. یکی از این حوزه ها، نظام آموزشی و سیستم تعلیم وتربیت کشورهاست. در شرایطی که  [3]های گوناگون روبرو شددر حوزه وسیع و ناگهانی تحوالت و تغییر

یک راهکار عملی شناخته شد.  عدم حضور فیزیکی و حفظ فاصله اجتماعی، به عنوان تنها راه مهار و قطع زنجیره همه گیری کرونا بود، کالس درس الکترون 

در که  اولین  موقعیتی  برای  به  آن،  معلمان  تمام  جهان  تاریخ  در  میبار  آموزش  الکترونیکی  وصورت  به دادند  نیز  آموزش  یادگیرندگان  الکترونیکی  صورت 

 .[4]ددیدنمی

متعددی را برای معلم و یادگیرنده  ی  هاتیقابل،  هادانشگاهالکترونیکی مدارس و    درس  ی هاکالس  ی از آن درریگبهرهو    دیجیتالی  هایفناوری  گسترش   هرچند

که یادگیرنده را به کارهایی که خارج از امور تحصیلی آنان است، سرگرم کنند، خود مانعی جدی برای تحصیل  های آموزشی فراهم ساخته، اما درصورتیدر بحث

و منجر به بروز پدیده ای به نام حواس پرتی دیجیتال در بین یادگیرندگان شده، عملکرد و موفقیت تحصیلی آنان را دچار    [6[, ]5]آنان محسوب خواهند شد

   .شود می در یادگیری  ضعیف  نتایج سبب کسب درس کالس  در  دیجیتال های فناوری  به  نامحدود . بنابراین، دسترسی[7] اختالل خواهد کرد

در پژوهش خود نشان می دهد که    [8]ی از سالیان گذشته رو به افزایش بوده است. مک کوی  طورکلبهروند استفاده از تلفن هوشمند و ابزارهای الکترونیکی  

تا کنون به طرز شگفت آوری افزایش یافته است. به عنوان مثال؛ استفاده دانشجویان آمریکایی از    2015میزان اعتیاد آمریکایی ها به تلفن هوشمند از سال  

دانش آموزان آمریکایی در    ز آنند که به طور متوسطحاکی ا  آمارها  تغییر پیدا کرده است.  2015% در سال  70% به  41از    2014تلفن هوشمندشان در سال  

بار به سراغ ابزارهای دیجیتالی موجود و در دسترس خود رفته و آنان را جهت اهداف غیر درسی مورد بررسی قرار می دهند. همچنین،   11طی یک روز تقریبا 

  الکترونیکی خود  ابزار   و چک کردن   به بررسی  س های درس الکترونیکی را آموزشی خود در کال  زمان   از %  21  حدود  چیزی متوسط  طور به  آمریکایی   دانشجویان 

مطالعات گواهی    اند.  دسته  این  از  اجتماعی و ...  هایشبکه  کردن  چک  ،[9]پیامک و ایمیل    دریافت  و  ارسال  چون  مواردی  .کنندمی  صرف  غیردرسی  امور  برای

% افراد دارای  31سال و باالتر است. تقریبا   35برابر استفاده افراد باالی   2می دهند که در حال حاضر، میزان استفاده دانشجویان از تلفن های هوشمند تقریبا 

اینترنت و تلفن هوشمند  % دانشجویان به  100. همچنین، تقریبا  [6]گوشی هوشمند، اصال تلفن خود را خاموش نکرده و مدام در حال استفاده از آن بوده اند

و پیاده سازی کالس   19دسترسی دارند که خود عامل مهمی برای حواس پرتی دیجیتال آنان مطرح می شود. در کنار این افزایش سالیانه، همه گیری کووید 

الکترونیکی این روند را بیش از گذشته تشدید کرده است بنابراین، شناخت پدیده حواس پرتی دیجیتال  .  [8]های درسی حضوری سنتی در قالب آموزش 

ان تا حد امکان  دانشجویان، زمینه های بروز و فنون مدیریت آن امری الزم و ضروری به نظر می رسد تا به این پدیده به صورت علمی تر برخورد گردد، و بتو

 آن را مدیریت کرده و اثرات منفی آن را کاهش داد.

  درگیرشدن یادگیرندگان  عمل  به   اشاره  برای   است. این واژه   "نادیده انگاشتن"  و  "تلفن"  کلمات  از   است که ترکیبی  Phubbingنوعی معادل واژه  پرتی بهحواس

  شخصی  رفتارهای   از  دسته   آن  دیجیتال  هایپرتیحواس  .[10]شودمی  دارد، استفاده  تعامل  اجتماعی  محیط  یک  در  زمان هم  کهدرحالی  همراه خود   تلفن   با 

پرتی دیجیتال  حواس  .[7]دهند  می  قرار  تداخل  و  چالش،   آزمایش،   مورد  را  فرد  اطالعات  پردازش   و   تمرکز  تفکر،  دیجیتال،  هایفناوری  از   استفاده   با   که  هستند

های  ها و پیغامهای درس الکترونیکی ازجمله؛ کاربست غیردرسی وسایل الکترونیک، حضور مخرب اعالنشده و متداول در کالسعنوان موارد مشاهدهتوان بهرا می

ها، مشاهده ایمیل و استفاده  ها و وبالگسایتوجو و گردش در اینترنت، وبستگردی، تماشای فیلم، ارسال پیامک، جهای فوری، وبگوشی تلفن همراه، تماس

 . [11]الزم و تفریح و سرگرمی تعریف کرد   جمعی برای امور غیرهای ارتباطاز رسانه

  شامل  آموزشی   پرتی. حواس[12]را دارند  شخص  در  اختالل   ایجاد  پتانسیل  که  شود  تعریف  خارجی   یا  داخلی   هایمحرک  عنوانبه  است  ممکن  پرتیحواس

در امور تحصیلی و آموزشی فرد اختالل    تا   شودمی(  الکترونیکی  هایرسانه  مثل؛)  بیرونی  های محرک  یا(  مانند؛ افکار و تخیالت فردی)  درونی  هایمحرک  پتانسیل

  شده  تشکیل  متمایز  حال  عین  در  و  مرتبط  عامل   چندین  از   دیجیتال  پرتی  دارد. مطالعات نشان می دهند که حواسده و او را از انجام تکالیفش بازمیایجاد کر

 .[7]با اهمال کاری از آن دسته اند پرتی حواس   و دیجیتالی، اعتیاد عاطفی،  ؛ حواس پرتی است

که بین رشد روزافزون استفاده از ابزاهای الکترونیکی و میزان حواس پرتی ارتباط وجود دارد. در پژوهش کوزنکوف و ورد تیث در    دهندیممطالعات نشان  

بر عملکرد تحصیلی و    بازرس  ارتباطیبی متنی  هاامیپاست که ارسال و دریافت    شده دادهنشانخصوص استفاده از موبایل در کالس درس توسط دانشجویان  
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  با  ارتباط   برقراری  و   اینترنت   از   استفاده  داده  نشان   [14]27کالینز و کروجر  ن، موریسون،. تحقیقات هرنا [13]ی آنان اثرات منفی خواهد گذاشت  بردارادداشتی

  کل   تحصیلی  درگیری   کاهش  دانشجویان و   ذهنی  مشغله   به  منجر   مکتوب،  منابع   از  یادگیری، نسبت به استفاده  محیط  در  با استفاده از تلفن همراه   دوستان

  اگرچه به کارگیری ابزارهای الکترونیکی در کالس درس مزایای متعددی دارد، اما تمام بهره گیری دانشجویان از ابزار دیجیتال مفید نیست.  . شودمی  کالس 

گرمی  ب سربرخی پژوهش ها حاکی از اثرات مثبت استفاده از ابزار الکترونیکی در کالس درس هستند. مواردی چون؛ اتصال دائم، رفع کسالت و خستگی، کس

ه گیری از تکنولوژی در  در زمان فراغت، ارتباط بیش تر با محتوا، تعامل با زبان، مشارکت در سخنرانی ها و ... از این دسته اند. همچنین، از دیگر امکانات بهر

  را   آموز دانش معنادار  یادگیری  و  جذاب های آموزش تواند که می اطالعات  نهایت بی  تقریباً و  ها،پلتفرم آموزشی،  های برنامه به   کالس درس می توان به دسترسی 

اشاره کرد  فراهم از    .[6]کند،  استفاده  برای  مزایایی است که  از دیگر  انگیزش  بهبود  نوآوری،  و  از خالقیت  اطالعات، اشکال جدیدی  از  دنیایی  به  دسترسی 

ه میان آورده  . از طرفی همین پژوهش از تاثیرات منفی به کارگیری ابزار الکترونیکی در حین آموزش سخن ب[15]تکنولوژی در کالس درس قابل تصور است

نشان داده اند  اند، کاهش توجه یادگیرنده، از دست دادن مباحث آموزشی، و اختالل در عملکرد کالسی و تحصیلی او را از این دسته برشمرده اند. مطالعات  

آسیب می زند. به طوری که آنان توجه    کاربرد وسایل الکترونیکی در کالس درس برای اهداف غیر درسی و نامرتبط با یادگیری، در درجه اول به خود کاربران

یادگیرندگان   خود به بحث های کالسی را از دست می دهند و عملکرد تحصیلی ضعیف آنان را به دنبال خواهد داشت. بعالوه، این امر سبب خواهد شد تا سایر 

رس دور شده و به احتمال زیاد حواس  . به بیان دیگر آنان از فضای کالس د[6]نیز دچار حواس پرتی شده و تمرکز خود بر بحث های کالسی را از دست بدهند

 آنان به فضای مجازی پرت می گردد.

ی فردی و یا اجتماعی کاربرد دارند، اما جالب  هامکاننتیجه گرفت که ابزارهای الکترونیکی چون تلفن همراه و ...... در اکثر    توان یمآنچه گفته شد،    بهباتوجه

  کنندهمختلو وجود هرگونه عامل    شودیمکه در آن به یادگیری فردی و جمعی کمک    شودیمتلقی    فردمنحصربهاین است که در کالس درس چون یک مکان  

، لذا در این مقاله  گرددیمکرده و مانع تشکیل فضای مناسب و مشارکت جمعی یادگیرندگان    جادی اچون حواس پرتی دیجیتال در عملکرد یادگیرندگان اختالل  

 . ردیگیمو فنون مدیریت آن صورت  هانهیزمدیجیتال دانشجویان، مروری بر روی پدیده حواس پرتی 

 هامواد و روش
متداول است که در آن جمع آوری اطالعات از طریق جستجو در پایگاههای داده ای، گوگل اسکوالر، مگیران و اس    ای   یاز نوع نقل  ی مرور مطالعات  ،این مطالعه

واژه کلید  از  استفاده  با  دی  کووید    های  ای  دیجیتال،  پرتی  الکترونیکی، حواس  پرتی،  19یادگیری  مدیریت حواس  گرفت.    فنون  بر شواهد صورت  مبتنی 

پدیده حواس پرتی دیجیتال  که با هدف، معرفی مختصر    ،قاالت وجود نداشت و زبان مقاالت مورد بررسی انگلیسی و فارسی بودمحدودیت زمانی در جستجوی م

 صورت گرفت .   و زمینه ها و فنون مدیریت آن 

 ی دیجیتال دانشجویان پرتحواس  سازنهیزم عوامل  

 

 چندکارگی 

اثبات   بروز    اندکردهنتایج مطالعات  الکترونیک، پدیده چندکارگی است.هاکالسی دیجیتال در  پرتحواسکه یکی از دالیل  چندکارگی ممکن است    ی درس 

  به   تقریباً  توانندنمی  آموزاندانش  که  دهدمی  نشان  پدیده  این  .[16]زمان توصیف شودطور هم  عنوان توانایی ظاهری برای پردازش و انجام چندین کار بهبه

  ممکن   آموز  دانش  که  دهد  می  نشان  تحقیقاتی دیگر  شواهد  مقابل،  در  دهند.  را به طور همزمان انجام  مؤثر  چند وظیفه  کنند، بتوانندمی  فکر  که  اندازه  همان

همچنین پژوهش ها    .[8]نشود  پرت  حواسش   آموزشی  گفتمان  طول  در  و  داده  چندکار را به طور همزمان انجام  دیجیتال،  دستگاه  یک  با  درس   کالس  در   است

م چند کار به  نشان داده اند که در حالت چندکارگی استفاده از ابزارهای دیجیتال منجر به کسب نتایج ضعیف یادگیری می شود؛ به این علت که هنگام انجا 

 . [17[, ]8]طور همزمان منابع توجه کاهش می یابد و توجه بین چندین وظیفه تقسیم می شود

 
27. Hernan, Morrison, Collins, & Kroeger 
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 اعتیاد به گوشی تلفن همراه 

  ١٣شدت در بین کاربران  کند که این رفتار بهای به نام اعتیاد به تلفن همراه شده است. کاالف ادعا میاه منجر به بروز پدیدهاستفاده بیش از حد از تلفن همر 

های کاربردی موبایل و یا تبلت خود برای امور غیر درسی بهره می  با از برنامه  ۶٠معتادان به گوشی تلفن همراه روزانه بیش از  .  رشد استسال درحال  ٢۴تا  

ر  . در این میان نقش گوشی های تلفن همراه به جهت قابل حمل بودن و سهولت در استفاده بیش از سایر ابزارهای الکترونیکی است. از سوی دیگ[7]گیرند

تلفن های هوشمند به اینترنت پرسرعت سبب حواس پرتی بیش تر دانشجویان شده است. آنان مرتبا در ساعات کالسی به اینترنت متصل شده و در  دسترسی 

  ه حواس فضای مجازی و شبکه های اجتماعی غوطه ور می شوند. این اعتیاد به تلفن همراه و شبکه های اجتماعی بیش از هر مورد دیگری سبب بروز پدید

% کاربران و دارندگان تلفن های هوشمند از حداقل یک شبکه اجتماعی بهره  91پرتی دیجیتال دانشجویان می شود. نگاهی به آمارها نشان می دهد که تقریبا 

 . [8[, ]7] می گیرند

 بی انگیزگی 

بهانگیزش یک ساختار پیچیده و چندالیه های شناختی، عاطفی و رفتاری تعامل  کننده مؤلفهتوصیفای که  عنوان پدیدهای است. در مباحث آموزشی از آن 

. پژوهش ها نشان داده اند که همه دانشجویان نسبت به استفاده از تکنولوژی انگیزش یکسانی ندارند؛ در حقیقت  [18] شودیادگیرنده با یادگیری است، یاد می

تی در آنان  این دسته از دانشجویان چون تکنولوژی را یک عامل تهدید کننده برای توجه و تمرکزشان در کالس درس می دانند که سبب بروز پدیده حواس پر

. به عنوان مثال استفاده از لپ تاپ و یا گوشی هوشمند در کالس درس ممکن است به اختالل در  [19]، نسبت به استفاده از آن عالقه چندانی ندارندمی گردد

مکالسی آنان منجر شود. بنابراین مرور پیشنه پژوهش نشان می دهد که دانشجویان دارای نوعی خود آگاهی نسبت به پتانسیل  تمرکز خود دانشجویان و یا ه

 .[17]حواس پرتی ابزار تکنولوژیکی بوده و لذا نسبت به استفاده از تکنولوژی در کالس درس عالقه چندانی ندارند

 مشکالت فنی

یافته  ، و با فراگیری یادگیری الکترونیکی میزان اختالل در مراکز آموزشی کشورهای توسعه2019در زمان شیوع ویروس کرونا در سال  دهند که  آمارها نشان می

بوده استمتحده( قابل  )ایاالت  اتّصال و سرعت  .[20] توجه  برای رفع اشکاالت شبکه، اتالف وقت    پایینمواردی چون؛ قطع  اینترنت، هدر رفتن وقت کالس 

 دانشجو برای رفع اشکاالت وسیله الکترونیکی شخصی و قطع ناگهانی سامانه آموزش الکترونیک در بخش مشکالت فنی قابل بیان است. 

 فنون مدیریت حواس پرتی دیجیتال 

 

 تدریس اثربخش 

  دهه  چند  در  آموزش  اندازچشم  در  توجهیقابل  تغییرات  همگی  دیجیتال،  های فناوری  اشکال  سایر  و  28ارتباطات   و  اطالعات  ای،چندرسانه  هایبی شک فناوری

. در تسهیم نسبت کیفیت در یادگیری  .  [18]یادگیری کمک کند  -  یاددهی  ندیفرا به اثربخشی و بهبود آن در  تواندیمی اساتید ریگبهره  .اندکرده  ایجاد گذشته

ای معلمان و ارتقاء  ی حرفهتوسعه  .[21]%( است10%( و ابزار الکترونیکی )20دانشجو) % بیش از  70الکترونیکی بین سه بعد دخیل در آن، نقش اساتید با میزان  

یادگیری متناسب با محتوا، یا استفاده از دو  - آموزشی، استفاده از راهبردهای یاددهیگیری از مواد کمکالکترونیکی، بهرههای تدریس آنان در یادگیری مهارت

شناسی در طراحی و تولید محتوا از مواردی هستند که اثربخشی تدریس  توجه به موارد مربوط به اصل زیبایی  تناسب بحث، یادگیری به -یا چند راهبرد یاددهی

پرتی دانشجویان مؤثر است. آنچه مسلم است این است که روش تدریس استاد و توانمندی او در کاهش و مهار حواس  .[22]دهندمی  الشعاع قراررا تحت  معلم

توانند کالسشان را مدیریت کرده  شک بهتر میهای اجتماعی استفاده کنند، بیتری نسبت به محتوای شبکهجذاب  اگر اساتید بتوانند از محتوا و روش تدریس

هت  و ادراک دانشجو از ماهیت درس، شخصیت استاد و سهولت استفاده از وسایل الکترونیک حین کالس درس مثبت خواهد شد که این امر خود عاملی ج

 .[23]بودتقویت تمرکز دانشجویان خواهد  

 
28 . ICT 
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 سواد دیجیتال  داشتن

دانشجو   و  اساتید  اینکه  دانشجویان است.  و  اساتید  برای  دانشجویان، داشتن سواد دیجیتال کافی  پرتی دیجیتال  از فنون مدیریت حواس  ی  هااستفادهیکی 

. در صورتی [19]دیجیتالی استی بیانگر سواد  نوعبهاستانداردی از ابزار الکترونیکی خود داشته و در ارتباط با امور آموزشی و حفظ تمرکز فراگیران عمل نمایند،  

استاد و همچنین  یادگیری دارای سواد دیجیتال کافی نباشند، سبب خواهد شد تا ارتباط و تعامل الزم بین دانشجو و    - که هر یک از دو بعد فرآیند یاددهی  

. اگر اساتید و دانشجویان نسبت به نحوه به کارگیری ابزار  [24]بین دانشجو و محتوا شکل نگرفته و به شکست و ناکامی او در یادگیری الکترونیکی منجر شود

 . [19]اشد، احتمال اینکه دچار حواس پرتی شوند، کمتر خواهد بوددیجیتال اطالع و امادگی کافی داشته باشند، اهداف استفاده از این ابزار به وضوح روشن شده ب

مندی اساتید و دانشجویان از سواد دیجیتال  بهره  بگذارد.  تأثیر  همراه  تلفن  های  دستگاه  از  استفاده  در  معلم  اعتماد  بر  است  ممکن   آموز  دانش  آوری  فن  مهارت

گیری اساتید از محتوای  های الزم برای آموزش الکترونیک، بهرهگیری از ابزارهای الکترونیکی، وجود زیرساختروز بودن دانش و مهارت آنان در بهرهنوعی بهو به

ها و  دیده آموزش الکترونیک، بهبود نگرش دانشجویان به آموزش الکترونیک، شناخت محدودیتآموزشی غنی، تعامل بهینه استاد و دانشجو، درک متقابل از پ

 رساند های آموزش الکترونیک یاری میهای کالس درس الکترونیک ما را در رفع چالشتنش

 مدیریت کالس

بوده است. الزم است که اساتید در این  مدیریت کالس توسط اساتید  اند،  پرتی دیجیتال مدنظر داشتهاز راهبردهایی که دانشجویان برای رفع مشکل حواس

های مدیریت کالس درس الکترونیک که منطبق بر  کارگیری شیوههای فردی دانشجویان، عالیق و نیازهای آن دقت کافی داشته باشند. قطعاً بهزمینه به تفاوت

باالی  اب یدستنیازها، عالیق و شخصیت دانشجویان است، اساتید را در   به یک جو مؤثر و کارآمد در یادگیری کمک کرده و موفقیت تحصیلی و مشارکت  ی 

  مرتبط پرتی حواس  نگران   یکسان   طور به  آموزان  دانش  و معلمان  که  دهد  می نشان  نتایج   .[25]دانشجویان و تمرکز حواس را برای آنان به ارمغان خواهد آورد

  از  مودبانه   و  مناسب  استفاده  جهت  هایی  دستورالعمل  و  هم اندیشی کرده  توانند  می  معلمان  و  آموزان  دانش  بالقوه  طور  به.  هستند  همراه  تلفن  های  دستگاه  با

 .[19] کنند ایجاد کالس در جهت دست یابی به اهداف آموزشی  در ابزارهای دیجیتالی 

 مدیریت زمان 

هم  عنصر زمان و مدیریت آن  درنظرگرفتناست.    مدیریت زمان کالس الکترونیک،  کندیمازجمله راهبردهایی که به رفع حواس پرتی دیجیتال دانشجویان کمک  

شده فوراً به محتوای آموزشی  برای استاد و هم برای یادگیرنده بسیار مهم است. هرچند دانشجو در یادگیری الکترونیکی قادر خواهد بود در مکان و زمان مشخص

ی او را به  تینارضا از استاد تغییر خواهد کرد و این امر  دانشجویان    ادراکدسترسی پیدا کند، اما آنچه مهم است این است که در صورت عدم مدیریت زمانی،  

 . شودیمو خود مانعی جدی برای حواس پرتی او قلمداد  داشتههمراه 

 گیری نتیجه
. این پدیده با شیوع  [26]های اخیر توجه افراد زیادی را به خود جلب کرده است  پرتی دیجیتال یک رفتار رایج در استفاده از فناوری است که در سالحواس  

شته تشدید شده است. در پژوهش  ها در بستر یادگیری الکترونیکی بیش از گذسازی آموزشهای آموزشی به پیادهو ضرورت و الزام نظام  19گیری کووید  همه

های  با توجّه به نتایج پژوهش حاضر برگزاری دورههای بروز و راهکارهایی جهت کاهش آن پرداخته شد.  پرتی دیجیتال، زمینهحاضر، به بررسی پدیده حواس

پرتی دیجیتال، بهبود کیفیت تعامل در  دیریت حواسهای مهارت زندگی و مهای اجتماعی، برگزاری کارگاههای شبکهبهبود روش تدریس، آشنایی با ظرفیت

آموزش الکترونیک  کالس الکترونیک برای اساتید و دانشجویان، آموزش استفاده بهینه ابزارهای فناوری اطالعات، همکاری اساتید در انتقال تجربیات حاصل از  

رود  ازپیش مورد توجّه قرار گیرند. انتظار میبایست بیشی هستند که میبا همتایان و تالش جدی و پیگیری مجدانه مسئولین حوزه آموزش ازجمله موارد

ها و مؤسسات آموزش عالی به انجام تحقیقات  پرتی دیجیتال دانشجویان در سایر دانشگاههای اجتماعی در حواسنقش شبکه  ی پژوهشگران آینده درزمینه  

 پژوهشی در این خصوص بپردازند.
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 خود رهیابی و یادگیری الکترونیکیمحور:  

 

آزمون الگویِ عِلّی تحلیل رفتگی تحصیلی دانشجویان تحصیالت تکمیلی در دوره های  

آموزشی با میانجی گری    یادگیری الکترونیکی دوران کرونا بر اساس کیفیت خدمات 

 های خودرهیابی مهارت 

 2، فرهاد سراجی1ابراهیم آریانی قیزقاپان

 commaile.aryani.sh@g.، دانشگاه محقق اردبیلی1
 commailfseraji@g.، دانشگاه بوعلی سینا همدان2

 

های یادگیری الکترونیکی تحصییالت تکمیلی در دورهآزمون الگویِ عِلّی تحلیل رفتگی تحصییلی دانشیجویان    پژوهش حاضیر با هدف -  چکیده

  - توصیییفی  و از نو   پژوهش کمی این  انجیام گرفیت.  هیای خودرهییابیگری مهیارتدوران کرونیا بر اسییاس کیفییت خیدمیات آموزشییی بیا مییانجی

روش    بودند.  1400-1401در سیال تحصییلی   دانشیجویان تحصییالت تکمیلی دانشیگاه محقق اردبیلی این تحقیقبود. جامعه آماری   همبسیتگی

 تعییننفر   α، 120=  05/0مورگان و با در نظر گرفتن خطای    -بود. حجم نمونه با توجه به مدل کرجسییاتفاقی )در دسیترس( گیری از نو   نمونه

های مهارت(،  α=  97/0ا پایایی  )ب  (1985کیفیت خدمات آموزشیی پاراسیورمان و همکاران )  هایپرسیشینامهها از  آوری داده. برای جمعگردید

 اسیتفاده شید.(  α=    74/0)با پایایی    (2002تحلیل رفتگی تحصییلی مسیلش )و (  α=   86/0)با پایایی  ( 1400خودرهیابی سیراجی و آریانی )

و با روش مدل معادالت  8.50lisrel .  و  .22Spss vsافزار ها با دو نرم تأیید گردید. دادهعلوم تربیتی و روانشیناسیی  روایی ابزارها با نظر اسیاتید 

، x2/df  ،93/0 = GFI، =49/1ت )نشیان داد که مدل ارائه شیده از برازش مناسیب و مطلوبی برخوردار اسی  نتایج  سیاختاری تجزیه و تحلیل شید.

92/0 = AGFI ،93/0 = CFI  ،91/0 = NFI  ،066/0 = RMSEA ) از طریق مالفه  به صیورت مسیتقیم و ریر مسیتقیم کیفیت خدمات آموزشییو مالفه

 .( p<05/0)دار داردتیاثیر معنی  کیاهش تحلییل رفتگی تحصیییلی دانشییجوییان در دوره هیای الکترونیکی دوران کرونیابر    هیای خودرهییابیمهیارت

بیشیتر با ها برای انطباق هر چه تواند گامی ماثر در جهت یاری رسیاندن به بخش تحصییالت تکمیلی دانشیگاهبهبود کیفیت خدمات آموزشیی می

های خودرهیابی آنان و پیشییگیری و کاهش تحلیل رفتگی تحصیییلی دانشییجویان در  ریزی برای بهبود مهیارتانتظیارات دانشییجویان، برنامه

 های یادگیری الکترونیکی باشد.دوره

 ای خودرهیابی، یادگیری الکترونیکیهتحلیل رفتگی تحصیلی، دانشجویان تحصیالت تکمیلی، دوران کرونا، کیفیت خدمات آموزشی، مهارت - واژهکلید
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 مقدمه 

ی هر کشور است. این نهاد کارکردها  ترین نهادها به منظور آموزش، توسعه و تأمین منابع انسانی و رکن اصلی در پیشرفت همه جانبهآموزش عالی یکی از مهم

فرهنگی و تربیتی جوامع دارد و به عنوان یک نهاد ساختارمند، نیازمند مالحظه  ی اقتصادی، اجتماعی، سیاسی،  ای در خصوص رشد و توسعهو وظایف عمده

ی پایدار این نظام مستلزم رشد موزون و متعادل در هر دو  (. توسعه1394های مختلف آن است )نصیری، قنبری، اردالن، کریمی،  ها و جنبهعلمی تمام بخش

ی کیفی، پیامدهایی همچون افت تحصیلی، تحلیل رفتگی  نظام آموزش عالی، بدون توجه به توسعهبعد کمی و کیفی به موازات یکدیگر است. گسترش کمی  

(. بنابراین، مسأله ارتقای کیفیت  1392فر، کاکوجویباری، سرمدی،  آموزشی، وابستگی علمی، فرار مغزها و ضعف تولید دانش را در پی خواهد داشت )حاتمی

ی بیشترین اقالم  کند و بر این اساس کشورهای مختلف سعی در توسعهت و روز به روز هم اهمیت بیشتری پیدا میآموزش عالی همواره مورد توجه بوده اس 

(. در کشور ما نیز آموزش عالی وظیفه مهم تربیت نیروی انسانی  1392زاده، سورغالی،  ی کیفیت خدمات آموزشی دارند )شایان جهرمی، جمالبودجه در زمینه

های مختلف را برای تأمین خودکفایی در علوم و فنون، صنعت، کشاورزی و ... بر عهده دارد. شواهد گوناگون حاکی از آن است که این  شمتخصص مورد نیاز بخ 

مفیدی    آید که از نظر کیفیت آموزشی در وضعیت مطلوبی باشد. ارزیابی دانشجویان از کیفیت آموزش ارائه شده نتایجنظام در صورتی از عهده وظایف خود بر می

ها در خصوص عملکرد استادان، انتخاب و گزینش استادان برجسته و استفاده از اطالعات به  های اساسی نظیر بازخورد تشخیصی دانشگاهگیریرا برای تصمیم

دهد. بازخوردهای  نظام قرار میها با استادانی که از شایستگی علمی برخوردارند، در اختیار مسئوالن  دست آمده برای راهنمایی دانشجویان در انتخاب درس

مند شوند )فعلی، بیگلری،  توانند در بهبود کیفیت عملکرد و اثربخشی خود بهرهها میدهد و آنای را در اختیار مسئوالن آموزش قرار میدانشجویان اطالعات ویژه

شود )کاردیس،  های ارتقای کیفیت محسوب میدر تدوین برنامه  های اساسی (. در این خصوص ارزیابی کیفیت خدمات آموزشی، از جمله گام 1390راد،  پزشکی

 (.  ٢٠١٠، 29کمبلی، پانیس 

ها به منظور به انجام رساندن وظایف خطیر و پویا و همچنین ارتقای خود، نیازمند الگوی مناسب برای ارزیابی و اطمینان کیفی از خدمات  عالوه بر این دانشگاه

(. درواقع دانشگاه برای حفظ پویایی خود  1389باغی،  یی و اثربخشی دانش آموختگان خود هستند )ایزدی، صالحی، قره آموزشی و فرایندهای مربوط و کارا

های مختلف دانشجویان  ها و کنترل مستمر کیفیت از طریق شناسایی تاثیر خدمات بر ویژگیای و راهبردی  بهبود فرایندها و روشهای توسعهریزینیازمند برنامه 

ها، قشری از جوانان هستند که متقاضی  ملکرد تحصیلی، تحلیل رفتگی آموزشی و ... است. یکی از علل وجودی مؤسسات آموزشی، به ویژه دانشگاههمچون ع

تقاضای اضافی، تقاضای  شوند. امروزه، به دلیل  اند و به نوعی این نیروی انسانی عظیم و با توان بالقوه از مشتریان دانشگاه محسوب میاجتماعی خدمات آموزشی

های مختلف )پیام  اند؛ دانشگاهها نیز به عرضه آموزش پرداختههای سراسری سایر بخشگوناگون برای آموزش و منافع خصوصی باالی آموزش، در کنار دانشگاه

به عنوان مشتری در درون نظام خود دارند تا از مزایای  نور، غیر انتفاعی، دانشگاه آزاد و دانشگاه علمی کاربردی( هر کدام به نوعی سعی در جذب افراد بیشتری  

ها و مؤسسات، اعم از تولیدی یا خدماتی، انتفاعی یا غیر انتفاعی  مند شوند. در این زمینه موفقیت تمام سازمانحاصل از طرف دولت و از طرف متقاضیان بهره

مندی مشتریان از خدمات آموزشی به منظور نیل به تعالی در  ها رضایتترین آناز مهمو دولتی یا غیر دولتی، تحت تأثیر عوامل متعددی قرار دارد که یکی  

فر و  های مدیریت کیفیت و تعالی است )حاتمیکسب و کار است. به بیانی بهتر تأمین رضایت مشتری از طریق کیفیت خدمات یکی از الزامات اساسی نظام

های اخیر دچار تغییرات سریع و بنیادی شده و این تغییرات هنوز هم در حال رشد است. در واقع  ر در سال  (. در این راستا نظام آموزشی کشو1392همکاران،  

هایی به منظور هماهنگی با این تغییرات  رو، الزم است گامشود و از این آموزش همچون محصولی است که به مشتریان نظام آموزشی یا همان دانشجویان ارائه می 

این گامبرداشته شود. یکی   اولیا، جمالی،  از  نیازهای مشتریان است )میرفخرالدینی،  برآورده سازی  به منظور  ها سنجش کیفیت خدمات مؤسسات آموزشی 

هایی بیش از پیش  ها از مرحله کمی به سمت کیفی سوق داده شده است و ضرورت انجام دادن چنین پژوهش(. اکنون که در کشور ما گسترش دانشگاه1389

ر  شود؛ همچنین به دلیل آن که اغلب بین شناخت مدیریت از ادراکات دریافت کنندگان خدمت و ادراکات واقعی آنان تناسب وجود ندارد و این ام احساس می

 .یابدشود، ارزیابی کیفیت و تأثیر کیفیت خدمات از دیدگاه دریافت کننده خدمت ضرورت می موجب صدمه دیدن کیفیت خدمات می 

های فنی، اجتماعی و  های مهم مورد نیاز برای یادگیری در محیط الکترونیکی است که برآیند مهارتیکی از مهارت  30الزم است خودرهیابی   یادآوری این نکته

است )تئو و  های مورد نیاز یادگیرندگان الکترونیکی بر خودرهیابی تاکید شده  های مربوط به مهارترو در اغلب پژوهشدهد. از این روانی را در خود نشان می

داده، مسئولیت    کـه فــرد بــا اســتفاده از آن، نیازهــای یــادگیری خــود را تشخیص  شوداتالق می   هایی به مجموعه مهارت(. خودرهیابی  2010،  31همکاران 

تـشخیص نیازهـای    مؤلفهشـامل سـه خـرده  توان  . این مهارت را میکنـدو با انگیزش درونی خود، آن را پیگیـری مـی گیردمیعهـده   یند یادگیری را برآفر
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  آموزشی،   هایشیوه  شناسایی  (. در ابتدا مطالعات یادگیری خودرهیاب عمدتا بر  2013،  32)پارک   پذیری در یادگیری و خـودانگیختگی دانستیادگیری، مسئولیت

  زمینه   یادگیرنده،   هایویژگی  یعنی یادگیری،   فرآیندهای  بررسی   ،1980  دهه  از  بود ولی  متمرکز   بزرگساالن   برای   آموزشی  طراحی   یادگیری و   نتایج  ارزیابی

ای، هر  های اطالعاتی، ارتباطی، چندرسانه(. با توجه به قابلیت2007،  33یادگیری مورد توجه قرار گرفته است )مریام، کافرال، بومگارتنر  خود  ماهیت   و  یادگیری

  محیط  فرآیندهای یادگیری و طراحی ،شخصی یادگیرنده ویژگی  منظر از  توانمی را ونیکی، خودرهیابیسازی محیط یادگیری الکترزمانی و هرمکانی و شخصی 

  خود،  بر   نظارت  (. مهارت خودرهیابی نوعی ویژگی شخصی است که افراد دارای آن خصوصیات از لحاظ انگیزه،2007،  34یادگیری توصیف کرد )سانگ، هیل 

گیرند و مسئوالنه  دیگران متمایزند. این افراد در انتخاب زمان، محتوا و شیوه یادگیری در محیط الکترونیکی مستقل تصمیم میخود از    کنترل  و  خود  مدیریت

رک،  کنند )پا پذیرند. آنها انگیزه درونی مورد نیاز برای یادگیری را دارند و برای یادگیری در این محیط مدام تالش میها و اقدامات خود را مینتایج تصمیم

کنند. کنجکاوی، عالقه  های خود رهیابی از ابزارها و امکانات متنوعی متناسب با خواست و نیازهای یادگیری خود استفاده می(. دانشجویان دارای مهارت2013

 (2015، 35ها در محیط یادگیری الکترونیکی و باز است )بونک و همکاران های آنو نیاز درونی  و انگیزه از ویژگی

های خودرهیابی در پذیرش محیط یادگیری الکترونیکی، رضایت تحصیلی، موفقیت تحصیلی، بهبود یادگیری و  دهد که مهارتهای مختلف نشان میپژوهش

ای  ه های فراشناختی، مهارتدهد، دانشجو معلمانی که از مهارت( نشان می2021)  36های فراشناختی نقش مهمی دارد. پژوهش کارتاس و آرپاسی کسب مهارت

مهارت و  العمر  مادام  دورهیادگیری  به  ورود  برای  بیشتری  آمادگی  هستند،  برخوردار  و  های خودرهیابی  راجاگوپال  پژوهش  نتایج  دارند.  را  الکترونیکی  های 

ای و دیجیتالی، انگیزه  رسانههای خودتنظیمی، سواد  های یادگیری از دور به مهارت( نیز آشکار کرد که یادگیرندگان برای موفقیت در دوره2020)  37همکاران 

به عالوه یافتهیادگیری و مهارت برای ورود به دورهدهد، دانشجویان فنی حرفه( نشان می2014)  38های سیگدم های تعاملی و مشارکتی نیاز دارند.  های  ای 

یادگیری و خودکارآمدی در ارتباطات آنالین نیاز دارند. همچنین  های خودکارآمدی، خودرهیابی، کنترل یادگیرنده، انگیزه برای  یادگیری الکترونیکی به مهارت

کند.  پژوهش  های باکیفیت و یادگیری عمیق را در محیط الکترونیکی برای دانشجویان تسهیل میهای خودرهیابی امکان کسب تجربهبرخورداری از مهارت

های خودرهیابی ضمن کمک به ایجاد حضور اجتماعی، شناختی و  فناورانه، انگیزه یادگیری و مهارتهای  دهد که مهارت( نشان می2019)  39گانگ، الو و نیو 

( نشان می دهد خودرهیابی  2020)   40های تحقیق پان همچنین یافته کند.های یادگیری باکیفیت را برای دانشجویان تسهیل میآموزشی امکان کسب تجربه

 ناسب از محیط یادگیری الکترونیکی دارد.نقش مهمی در پذیرش فناوری و استفاده م

در جهت ایجاد  نظر به این که خودرهیابی دارای اهمیت واالیی است ولی متأسفانه به دالیل متعددی این مقوله در کشور ما مورد توجه جدی قرار نگرفته و  

ی  ر، تالش چندانی صورت نگرفته است؛ ضروری است به مطالعههای خودرهیابی پژوهشی قشر دانشگاهی کشوها و قابلیتی قوی و بهبود تقویت مهارتبنیه

های تحصیلی همچون کاهش تحلیل رفتگی آموزشی و به  ها بر پدیدههای خودرهیابی دانشجویان و اثرات این مهارتها و مهارت های گسترش دامنه قابلیتراه

  ی علمی کشور پرداخته شود.تبع آن توسعه

ی از خستگی ذهنی و هیجانی است که حاصل سندرم استرس مزمن مانند گرانباری نقش، فشار و محدودیت زمانی و فقدان منابع  منظور از تحلیل رفتگی حالت

(. الزم به ذکر است تحلیل رفتگی ابتدا در زمینه شغلی مورد توجه پژوهشگران  2005،  41الزم برای انجام دادن وظایف و تکالیف محوله است )توپینن و همکاران 

های دیگر همچون تحلیل رفتگی تحصیلی یا آموزشی  ای شغلی نبوده و عالئم آن در محیطگرفت. با این وجود تحلیل رفتگی منحصر به شغل و محیط  قرار  

به احساس    (. تحلیل رفتگی آموزشی در میان دانشجویان اشاره1394نژاد، عزیزی ابرقوئی، ابراهیمی قوام آبادی، درتاج،  دانشجویان مشاهده گردید )فلسفی 

ایستگی  خستگی به خاطر تقاضاها و الزامات تحصیل )خستگی(، داشتن یک حس بدبینانه و بدون عالقه به تکالیف درسی فرد )بی عالقگی( و احساس عدم ش

 (. 2002، 42به عنوان یک دانشجو )کارآمدی پایین( دارد )شوفلی و همکاران 

دد یک دوره فشارزای روانی است. دانشجویان دانشگاه ممکن است پدیده تحلیل رفتگی تحصیلی را به  ی تحصیالت دانشگاهی به واسطه حضور عوامل متعدوره

های حمایتی که راهکارهای کنار آمدن مؤثر با مشکالت را  طلبد و مکانیسماین دلیل تجربه کنند که شرایط یادگیری برای آنان سطوح باالیی از تالش را می
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(. این امر در دروان کرونا که آموزش ها کامال الکترونیکی است می تواند،  1394شود )خزائی، توکلی، جابری درمیان، یعقوبی پور،  کند، فراهم نمیتسهیل می

 شدیدتر باشد. 

در نظر گرفته شد.    ها و برای همه دانشجویان ها، یادگیری الکترونیکی تنها شیوه آموزش در تمامی دانشگاهبا شیوع کرونا و تعطیلی آموزش حضوری در دانشگاه

برای ارائه دورهاین تصمیم در حالی اتخاذ و اجرا شد که دانشگاه الکترونیکی در زمینه تدوین سیاستها  برنامههای  ها و  ها، تامین زیرساختها، راهبردها و 

ی، مدرسان و آماده سازی دانشجویان به آمادگی نیاز  ها، آماده سازها، تهیه محتوای الکترونیکی، طراحی و تهیه سامانه مدیریت یادگیری و زیرساختفناوری

ها و آموزش مدرسان انجام دادند. لیکن اقدام  افزارها و زیرساختها بدون آمادگی الکترونیکی، گرچه اقداماتی را برای تامین تجهیزات، نرمرو دانشگاهدارند. از این 

های   در زمینه  19ها در ارائه یادگیری الکترونیکی دوران کووید  دهند که دانشگاهها نشان میوهشموثری برای آمادگی دانشجویان انجام نگرفت. بر این اساس پژ

های  با چالشاجتماعی، مسائل مدرسان، مسائل دسترسی، انگیزه یادگیرندگان، مسائل تحصیلی، مسائل عمومی، تمایالت یادگیرندگان و مسائل جمعیت شناختی  

یا )آباگی،  روبرو هستند  آپیه اساسی  دانشجویان در دوره2021،  43وسن،  تحلیل رفتگی تحصیلی  راستا،  این  در  از چالش های مشهود  یادگیری  ( یکی  های 

 الکترونیکی دوران کرونا است. 

، 44کمپ، همفیل   توانند مانع تحلیل رفتگی آموزشی شوند، از اهمیت به سزایی برخوردار است )سانتن، هانت، پژوهشگران بر این باورند شناخت عواملی که می

با تحلیل رفتگی آموزشی، درک دانشجویان از کیفیت  (. شواهد تجربی نشان داده2011،  45؛ گالن، سان مارتین، پلو، گینر2010 اند یکی از عوامل مرتبط 

بینی  حلیل رفتگی آموزشی را پیش تواند ت(. همچنین حمایت از استقالل و خود کنترلی نیز می1394باشد )نصیری  و همکاران،  خدمات آموزشی دانشگاه می 

دار در مورد تحلیل رفتگی آموزشی در خارج کشور، مطالعه این پدیده در ایران جدید و نوپاست. برخی  (. علی رغم مطالعات دامنه2011،  46کنند )ادیه، واکفیلد 

تحصیلی در مقطع کارشناسی نسبت به ارشد یا ارشد نسبت  دهد که تحلیل رفتگی  ( نشان می1393، دادور،  1391های انجام شده در ایران )ساویز،  پژوهش

های قبلی در مورد تحلیل رفتگی تحصیلی، عدم هم بینی عوامل اثرگذار و مطالعه عوامل مؤثر  شود. یکی از نقدهای وارد بر پژوهشبه دکترا بیشتر مشاهده می

ای پیچیده و چندعاملی است، نیاز به مدلی علی جهت تعیین نقش عوامل مؤثر بر  هبه صورت جداگانه و مجزا است؛ نظر به این که تحلیل رفتگی تحصیلی پدید

ریزی درست و مواجه مؤثر با آن وجود دارد. شود. تنها در صورت تعیین نقش هر یک از عوامل اثرگذار بر تحلیل رفتگی تحصیلی، امکان برنامه آن احساس می

ها و نظام آموزش عالی ضروری و مفید است. دانشجویانی  آن نه تنها برای دانشجویان بلکه برای اساتید دانشگاه  از طرف دیگر، پیشگیری از تحلیل رفتگی یا درمان

توانند سالمت روانی خویش را تضمین و با دیدی امیدوارانه به آینده نگریسته  که با رغبت و انگیزه و اشتیاق و با اعتماد به نفس به فعالیت خود ادامه دهند، می

(. الزم به ذکر است دالیل مختلفی وجود دارد که باعث شده تحلیل رفتگی تحصیلی  1394نژاد و همکاران،  با شور و شوق به کار و فعالیت بپردازند )فلسفیو هم  

به انجام امور آموزشی در  توان به تأثیر تحلیل رفتگی تحصیلی بر عملکرد تحصیلی، تعهد دانشجویان  های مهم تحقیقاتی به شمار آید، از آن جمله میاز عرصه

(. با توجه به مطالب گفته شده درباره  1392فرد و همکاران،  دانشکده، عالقه به ادامه تحصیل و مشارکت علمی پس از فراغت از تحصیل اشاره کرد )شریفی

پذیری در  وا، خدمات آموزشی، منابع و انعطافگذاری و توجه به محتهای کشور، سرمایهتحلیل رفتگی تحصیلی و پیامدهای آن در میان دانشجویان دانشگاه

تواند باعث رشد و یادگیری بیشتر دانشجویان، کاهش بروز  یادگیری و نیز شناخت دیگر عوامل و متغیرهای مؤثر بر بروز تحلیل رفتگی تحصیلی دانشجویان می

ها و خدمات آموزشی در  ها و کیفیت برنامهمذکور و همچنین  نقش دانشگاه  با توجه به موارد  تحلیل رفتگی تحصیلی و در نتیجه ارتقا سالمت روانی آنان گردد.

های آموزشی همچون کاهش  ها بر مؤلفهبسترسازی مناسب به منظور ایجاد قابلیت و توانمندی الزم در دانش آموختگان در زمینه خودرهیابی و متعاقبا اثرات آن

برای    1میزان اثرات هر یک از این عوامل یک ضرورت است. براین اساس در این پژوهش، الگوی نمودارتحلیل رفتگی تحصیلی دانشجویان، مطالعه و واکاوی  

های یادگیری  های خودرهیابی بر کاهش تحلیل رفتگی تحصیلی دانشجویان تحصیالت تکمیلی در دورهی اثرات کیفیت خدمات آموزشی از طریق مهارتمطالعه

های خودرهیابی بر  گویی به این سؤال اساسی است که آیا کیفیت خدمات آموزشی از طریق مهارتو محقق در پی پاسخالکترونیکی دوران کرونا ارائه شده  

 های یادگیری الکترونیکی دوران کرونا تاثیر دارد؟ کاهش تحلیل رفتگی تحصیلی دانشجویان تحصیالت تکمیلی دوره
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 های خودرهیابی بر کاهش تحلیل رفتگی تحصیلی ی و مهارت: مدل تاثیر و تاثر متغیرهای کیفیت خدمات آموزش1شکل

 

 هامواد و روش

همبستگی بود. جامعه آماری    -این پژوهش از نظر راهبرد اصلی، کمی، از نظر هدف، کاربردی، از نظر راهکار اجرایی، میدانی، از نظر تکنیک تحلیلی، توصیفی

،  1400-1401دانشگاه محقق اردبیلی در دوره های یادگیری الکترونیکی دوران اپیدمی کرونا در سال تحصیلی  این پژوهش را دانشجویان تحصیالت تکمیلی  

دامه  داد. با رعایت مالحظات اخالقی از جمله اخذ رضایت از شرکت کنندگان جهت شرکت در تحقیق، محرمانه ماندن اطالعات افراد، عدم اجبار در اتشکیل می

دس در  و  کار  روند  گردید. روش  دادن  اقدام  دانشجویان،  بین  در  الکترونیکی  به صورت  پرسشنامه  توزیع  به  به سؤاالت  پاسخگویی  محقق جهت  بودن  ترس 

نفر در نظر گرفته    ١٢٠α ،=  05/0  و با در نظر گرفتن خطای   47گیری از نوع اتفاقی )در دسترس( بود. حجم نمونه با توجه به جدول کرجسی و مورگان نمونه

ها به دلیل ناقص و مخدوش بودن جهت جلوگیری از هرگونه  پرسشنامه به صورت کامل پاسخ داده شده، گردآوری شد. بقیه پرسشنامه  114یت  شد. در نها

 خطا، از فرایند پژوهش خارج شدند.  

 شد. این استفاده  48ی مسلش تحصیل  تحلیل رفتگی یهپرسشنام از تحصیلی  تحلیل سطح گیریاندازه برای(:  ABDQی تحلیل رفتگی تحصیلی)پرسشنامه

 و تحصیلی عالقگی تحصیلی، بی خستگی یعنی تحصیلی تحلیل رفتگی حیطه است، که سه عمومی فرم مسلش تحلیل رفتگی مقیاس شده پرسشنامه اصالح

 تحصیلی عالقگی کننده هستند(، بی خسته درسی ماده)مطالب ۵ تحصیلی مقیاس خستگی خرده سه و شامل دارد سوال ١۵سنجد و  را می تحصیلی ناکارآمدی

بیایم(   بر درسی مشکالت عهده از توانم نمی کنمماده )احساس می  6تحصیلی   ناکارآمدی و ای ندارم(درسی عالقه مطالب به  نسبت کنمماده )احساس می ۴

این پرسشنامه در جهت مثبت و بعضی در جهت منفی  باشد. سؤاالت  ای لیکرت میدرجه  7گیری پرسشنامه ترتیبی و بر اساس مقیاس  باشد. سطح اندازهمی

با نظر سه تن از اساتید علوم تربیتی و روانشناسی بررسی و تأیید گردید. برای بررسی پایایی نیز از آلفای    شده است. روایی محتوایی این پرسشنامه   تنظیم 

پرسشنامه   پایایی کلی  بهره گرفته شد که مقدار  پا   α=  74/0کرونباخ  و    α=  62/0بی عالقگی تحصیلی  ،  α=  63/0یایی مؤلفه خستگی تحصیلی  و مقدار 

 به دست آمد. α= 71/0ناکارآمدی تحصیلی 

( طراحی شده است. این  1985)  49این پرسشنامه با استفاده از مدل سروکوال توسط پاراسورامان و همکاران   (:QESQی کیفیت خدمات آموزشی)پرسشنامه

  پاراسورامان،گرفت. در مطالعه  ای قرار گرفته و ارزش یک به »کامال مخالفم« و ارزش پنج به »کامال موافقم« تعلق میدرجه  5در طیف لیکرت    پرسشنامه 

با نظر سه تن از اساتید   اضر روایی محتوایی این پرسشنامهبه دست آمد. در مطالعه ح  α=  94/0پایایی پرسشنامه مذکور باالتر از    (2005)  50زیتهامل و مالهوترا 

ی پرسشنامه برابر با   علوم تربیتی و روانشناسی بررسی و تایید گردید. برای بررسی پایایی نیز از آلفای کرونباخ بهره گرفته شد که در نهایت مقدار پایایی کل

97/0  =α  سروکوال با پایایی    4تا    1های  ر گویهو مقدار پایایی در مولفه وضعیت ظاهری و امکانات د(96/0  =α  ،)کوال  )سرو  9تا    5های  قابلیت اطمینان در گویه

)سروکوال با پایایی   17تا  14های تضمین و تعهد در گویه(، α= 95/0)سروکوال با پایایی  13تا  10های رغبت برای پاسخگویی در گویه(، α= 95/0با پایایی 

98/0 =α ،)سروکوال با پایایی  20تا  18های یهو همدلی در گو(97/0 =α ) .به دست آمد 

برای سنجش مهارتSDQهای خودرهیابی)ی مهارتپرسشنامه (  1400های خودرهیابی سراجی و آریانی قیزقاپان )های خودرهیابی از پرسشنامه مهارت(: 

( روایی  1400اند. در مطالعه سراجی و آریانی )ای تنظیم شدهف لیکرت پنج درجهها در طیباشد. گویهسازه می 3گویه و    29استفاده شد. این پرسشنامه دارای  

به دست آمده است. در تحقیق حاضر روایی محتوایی ابزار از نظر سه تن از اساتید علوم   α=    95/0سازه و محتوایی این پرسشنامه تایید شده است و پایایی آن  

- 22-25-27-23-26-24ی خود انگیختگی )مولفه  3در قالب    α=    86/0تربیتی و روانشناسی تایید گردد و پایایی کلی آن در ضریب آلفای کرونباخ برابر  
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مسئولیت  (  α=    88/0( )با پایایی  8-9- 7-6-10-14-13-11-12؛ تشخیص نیازهای یادگیری )(α=    81/0( )با پایایی  20-19-29-21-28-18-15-16-17

ها با استفاده از آزمون  به دست آمد. در نهایت قبل از پرداختن به تحلیل اصلی، نرمال بودن توزیع داده(  α=    85/0( )با پایایی  5-1-4-2-3پذیری در یادگیری )

با استفاده از دو نرم  ای بررسی و تایید گردد و دادهکولموگروف اسمیرنف تک نمونه با روش مدل     8.50lisrel .و  22Spss vs .افزار  های جمع آوری شده  و 

 معادالت ساختاری تجزیه و تحلیل گردید. 

 

 های تحقیقیافته

های علوم  درصد( در رشته  1/49نفر )  56د که تعداد  نفر( بودن   70درصد مذکر )  4/61نفر( و    44درصد مونث )  38/ 6نفر نمونه گیری شده،    114از تعداد  

های هنر و  درصد( در رشته  4/4نفر )  5های کشاورزی و  درصد( در رشته  3/33نفر )  38های علوم ریاضی و فنی،  درصد( در رشته   2/13نفر )  15انسانی،  

به تحصیل بودند. همچنین تعداد   به    4/47نفر )  54ی ارشد و  درصد( در مقطع کارشناس  6/52نفر )  60معماری مشغول  درصد( در مقطع دکتری مشغول 

 تحصیل بودند.

 
 های خودرهیابی های تحلیل رفتگی تحصیلی، کیفیت خدمات آموزشی و مهارت: ماتریس همبستگی بین مولفه2شکل 

(، r  ،01/0≥p=-63/0رفتگی تحصیلی دانشجویان )های خودرهیابی با تحلیل  دهد که همبستگی بین مهارتنشان می  2  شکلنتایج ماتریس همبستگی در  

های خودرهیابی  ( و همبستگی بین کیفیت خدمات آموزشی و مهارتr  ،01/0≥p=-55/0همبستگی بین کیفیت خدمات آموزشی با تحلیل رفتگی تحصیلی )

 ست.دار ادرصد معنی 99( در سطح اطیمنان r ،01/0≥p=76/0های یادگیری الکترونیکی )دانشجویان دوره

 

 و بارتلت KMO: مقدار آماره آزمون 3شکل

تحلیل رفتگی  پرسشنامه    ی برا  بیپژوهش به ترت  های داده  ی شاخص برا ن یمقدار ا   (.3  شکل )  استفاده شد  KMO  شاخص  از  هاداده  ت یاعتبار و کفا   ی بررس  ی برا

  ی شاخص در دامنه  نی ا  آمد.به دست    88/0برابر با  و پرسشنامه کیفیت خدمات آموزشی    82/0برابر با    های خودرهیابی مهارت ، پرسشنامه  93/0برابر با    تحصیلی

از آزمون بارتلت نیز برای    .است  ترمناسب  ی عامل  لیتحل  یتر باشد اندازه نمونه مورد نظر براکی نزد  ک یشاخص به    نی قرار دارد، و هر چه مقدار ا  ک یصفر تا  

بوده   05/0شود کوچکتر از مقدار مشاهده می 3بررسی چگونگی ماتریس همبستگی استفاده شد. آزمون بارتلت برای هر سه پرسشنامه همانگونه که در جدول 
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وزشی و تحلیل رفتگی تحصیلی دانشجویان  به منظور تبیین الگوی ارتباطی بین کیفیت خدمات آم  شود.)واحد( بودن ماتریس همبستگی رد می و فرض یکه

یابی معادالت ساختاری استفاده شد. شکل  های خودرهیابی از روش مدل گری مهارتهای یادگیری الکترونیکی دوران کرونا با میانجیتحصیالت تکمیلی در دوره

 دهد.  ( را نشان میt-valueت ضرایب معنی داری )مدل آزمون شده تحقیق در حال 5مدل آزمون شده تحقیق در حالت ضرایب استاندارد و شکل  4

 
 : مدل آزمون شده تحقیق در حالت ضرایب استاندارد 4شکل 

 

 ( t-value: مدل آزمون شده تحقیق در حالت ضرایب معنی داری )5شکل 
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های خودرهیابی گزارش شده  نتایج مربوط به پیش بینی تحلیل رفتگی تحصیلی دانشجویان توسط کیفیت خدمات آموزشی با واسطه گری مهارت  6شکل  در  

 است.  

 
 های خودرهیابی : ضرایب تأثیر کیفیت خدمات آموزشی بر تحلیل رفتگی تحصیلی دانشجویان از طریق مهارت6شکل 

 

به صورت مستقیم و هم به صورت غیر مستقیم، از طریق مهارتگردد که  مالحظه می  6شکل  طبق   با تحلیل رفتگی  کیفیت خدمات هم  های خودرهیابی 

 (.  p<05/0تحصیلی دانشجویان رابطه معنادار دارد ) 

آموزشی و کاهش تحلیل رفتگی  های خودرهیابی در رابطه بین کیفیت خدمات  گری مهارتهای برازش الگوی ساختاری آزمون واسطهنتایج مربوط به شاخص

( شاخص  df/2xبر درجه آزادی )  2مجذور خی (،2x)  52( شامل مجذور خی 1999)  51های پیشنهادی هو و بنتلر تحصیلی دانشجویان برای هر یک از شاخص

( یا همان شاخص  NFIبرازندگی ) (، شاخص نرم شده  CFI)  55ای (، شاخص برازش مقایسهAGFI)54(، شاخص نیکویی برازش انطباقی GFI)  53نیکویی برازش 

 ارائه شده است.  5( در جدول RMSEA) 57و خطای ریشه مجذور میانگین تقریب  56بونت -بنتلر

 
 های برازش مدل آزمون شده پژوهش : شاخص7شکل 

-مهارتگری  دهد که الگوی ساختاری آزمون واسطه، نشان می7های نیکویی برازش الگوی ساختاری در شکل  مرور دقیق شاخص

های یادگیری الکترونیکی دوران  ی بین کیفیت خدمات و کاهش تحلیل رفتگی تحصیلی دانشجویان در دوره ای خودرهیابی در رابطهه

 کردن متغیرهای مکنون را دارند.کرونا، از برازش مطلوبی برخوردار است؛ بنابراین متغیرهای آشکارساز توانایی الزم برای عملیاتی

 گیری نتیجه

های خودرهیابی در بین جامعه آماری  گری مهارتآزمون الگویِ عِلّی تحلیل رفتگی تحصیلی بر اساس کیفیت خدمات آموزشی با میانجی  هدفبا  حاضر    پژوهش

ها به کمک  داده در مطالعه حاضر قبل از تحلیل  انجام گرفت.  های یادگیری الکترونیکی دوران کرونا دانشگاه محقق اردبیلیدانشجویان تحصیالت تکمیلی دوره

 
51 Hu, Bentler 
52 Chi Square 
53 Goodness of Fit Index (GFI) 
54 Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) 
55 Comparative Fit Index (CFI) 
56 Bentler-Bonett 
57 Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) 
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به   – 60هنجاری تک متغیریهای به( مفروضه2006) 59(، مایرز، گامست و گورین 2005) 58یابی معادالت ساختاری، همسو با پیشنهاد کالین روش آماری مدل

آزمون و تأیید شدند. عالوه بر این، نتایج   64با روش فاصله ماهاالنوبیس  - و مقادیر پرت 63هنجاری چندمتغیری به  -  62و کشیدگی  61کمک برآورد مقادیر چولگی 

 65های خطی بودندهد که مفروضه( گزارش شده است، نشان می2مربوط به پراکندگی مشترک بین متغیرهای مشاهده شده که در جدول همبستگی )جدول 

چنین برای برآورد  استفاده شد. هم   67های گمشده از روش بیشینه انتظار مطالعه حاضر، برای مدیریت دادهرعایت شده است. در نهایت در    66و هم خطی چندگانه 

یابی معادالت ساختاری را گریز  استفاده شد. الزم به ذکر است ماهیت پیچیده و چندبعدی مدل منتخب، استفاده از روش مدل  68مدل از روش بیشینه احتمال 

های کمی پرکاربردی مانند تحلیل رگرسیون و تحلیل  ( اگرچه روش آماری معادالت ساختاری با دیگر روش2006)69کند. طبق دیدگاه وستون و گور ناپذیر می

ها فقط به کمک یک مقدار  های خطی کلی، سازههایی هم دارد. اول، در حالی که در دیگر مدلها، تفاوتابل مقایسه است، اما در مقایسه با این روشواریانس ق

ی هر سازه واحد استفاده  های چندگانه براکه محقق از اندازهشوند و امکانی برای شمول خطای اندازه گیری ندارند، در روش معادالت ساختاری ضمن اینارائه می 

کند. این تفاوت از این جهت مهم است که امکان آزمون روایی سازه را برای عوامل مختلف  کند، این روش امکان برآورد خطای ویژه هر اندازه را هم فراهم میمی

های  گانه است، بلکه قضاوت درباره برازندگی مدل مفروض با دادههای چندآورد. دوم، در این روش، تفسیر معناداری نتایج نه تنها نیازمند برآورد آمارهفراهم می

 کند.های نیکویی برازش مختلف را هم گریز ناپذیر میمشاهده شده استفاده از شاخص

های یادگیری  دوره  دار بر تحلیل رفتگی تحصیلی دانشجویان تحصیالت تکمیلیها نشان داد که کیفیت خدمات آموزشی به صورت منفی و معنینتایج تحلیل داده

با   یافته  این  دارد.  تاثیر  )پژوهش  نتایج  الکترونیکی در دوران کرونا  و همکاران  بین (  1391حیاتی  اینکه  بر  و احساس    مبنی  یادگیری  تجارب  ابعاد کیفیت 

( مبنی بر اینکه یکی  1394دار وجود دارد؛ با یافته نصیری و همکاران )رابطه معنی  خودکارآمدی با تحلیل رفتگی تحصیلی فراگیران دانشگاه عالمه طباطبایی

بین کیفیت  مبنی بر اینکه  (  1388)  نعامیبا نتایج    باشد؛ ه می از عوامل مرتبط با تحلیل رفتگی آموزشی، درک دانشجویان از کیفیت خدمات آموزشی دانشگا

( مبنی بر اینکه کیفیت در محورهای  1387وجود دارد؛ با نتایج پژوهش آراسته و همکاران )داری تجارب یادگیری با تحلیل رفتگی تحصیلی روابط منفی معنی

های تدریس و دسترسی به منابع علمی و فضای فیزیکی با پیشرفت  تناسب شیوه  تسلط علمی و فنی استادان، مناسب بودن محتوای علمی درسی استادان، 

و   ساووالنن  ،سالماآرودار دارد؛ با نتایج مطالعه  های تهران، شهید بهشتی، عالمه طباطبایی، تربیت معلم، الزهرا و شاهد رابطه معنیتحصیلی دانشجویان دانشگاه

دار دارد؛ همخوان و  رابطه معنیدانشجویان    تحصیلی  عنوان متغیر درونی و بیرونی با تحلیل رفتگی  جتماعی به حمایت امبنی بر اینکه  (  2008)  70هولوپینن

های مذکور  توان گفت مشابهت جامعه آماری، روش پژوهش یکسان و نیز وجود جو و سطح خدمات تقریبا همسان در جوامع دانشگاهی پژوهشهمسو است. می

بر همخوانی مشاهده شده می در مقایسه با تحقیق حاضر،   رسد. در راستای تبیین باشد؛ از اینرو همخوانی مشاهده شده معقول و منطقی به نظر میدلیلی 

توان گفت تحلیل رفتگی تحصیلی دانشجویان اطمینان فرد به خستگی تحصیلی، بی عالقگی و بدبینی و ناکارآمدی خود در تحصیل است.  های حاضر مییافته

ها را برای موفقیت کاهش  های یادگیری الکترونیکی کاهش یافته و به مرور انگیزش آنشود انتظار موفقیت در دانشجویان به ویژه در دورهب میاین باور موج 

که عوامل   گیرد. بنابراین ممکن استدهد. در واقع تحلیل رفتگی تحصیلی یک باور فردی در بین دانشجویان است که متاثر از عوامل محیطی در فرد شکل می

ی تحقیق حاضر نشان داد کیفیت خدمات آموزشی در ابعاد پنچگانه  محیطی باعث افزایش تحلیل رفتگی تحصیلی یا باعث کاهش آن شوند. همانطور که یافته

تگی تحصیلی دانشجویان  خدمات ملموس )وضعیت ظاهری و امکانات(، قابلیت اطمینان، رغبت برای پاسخگویی، تضمین و تعهد و همدلی باعث کاهش تحلیل رف

های پاسخگویی  شود. این امر اشاره به این دارد که در صورت وجود خدمات ملموس، برقراری روابط اعتماد آمیز بین دانشجویان و کادر آموزشی، وجود ویژگیمی

های یادگیری الکترونکی، دانشجویان  وزشی دورهدر محیط دانشگاه و کارکنان ستادی و آموزشی و به دنبال آن شکل گیری احساس تعهد و همدلی با محیط آم

 کند.در مسیر پیشرفت خود انگیزه باالیی کسب کرده و تحلیل رفتگی آنان کاهش پیدا می

 
58 Kline 
59 Meyers, Gamest, Goarin 
60 Univariate normality 
61 skew 
62 kurtosis 
63 Multivariate normality 
64 Mahalanobis 
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66 Multicolliniearity 
67 Expectation maximization 
68 Maximum likelihood 
69 Weston,Gore 
70 Salmela- Aro, Savolainen, Holopainen, L 
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های  ج پژوهشدار دارد. این یافته با نتایهای خودرهیابی بر تحلیل رفتگی تحصیلی دانشجویان اثر منفی و معنیها نشان داد که مهارتهمچنین نتایج تحلیل داده

( مبنی بر اینکه داشتن مهارت خودرهیابی برای ورود  2019(، گانگ و همکاران )2014(، سیگدم )2020(، راجاگوپال و همکاران )2021کارتاس و آرپاسی )

کند،  الکترونیکی برای دانشجویان تسهیل میهای باکیفیت و یادگیری عمیق را در محیط های یادگیری الکترونیکی ضروری است و  امکان کسب تجربهبه دوره

رسد مشابهت روش پژوهش و نیز جامعه آماری مشابه )دانشجویان( در مقایسه با تحقیق حاضر؛ دلیلی بر همخوانی به دست  همخوان و هسمو است. به نظر می

می نظر  به  منطقی  و  معقول  آمده  دست  به  همخوانی  اینرو  از  باشد.  اینآمده  تبیین  در  مهارتمی  یافته  رسد.  گفت  مهارت  توان  شامل  خودرهیبای  های 

تحصیلی  خودانگیختگی، مهارت در تشخیص نیازهای یادگیری خود و مسئولیت پذیری در یادگیری از جمله مواردی می باشد که در تقابل با تحلیل رفتگی  

شود و همواره با  دوره های یادگیری الکترونیکی دچار تحلیل رفتگی نمی  های سه گانه خودرهیابی در آموزش و تحصیلاست. در واقع فرد مجهز به این مهارت

رسد مهارت های سه گانه خودرهیابی شامل خودانگیختگی، تشخیص نیازهای یادگیری و مسئولیت پذیری در یادگیری  پردازد. به نظر میانگیزه به تحصیل می

  ها گیرد و دانشجویان در دوره های یادگیری الکترونیکی کرونا علیرغم همه محدودیتان صورت میدر دوران یادگیری الکترونیکی به وسیله تالش فردی دانشجوی 

های موجود در محیط آموزشی الکترونیکی و فضای مجازی سازگار و عملکرد خود در تحصیل را بهبود بخشند، مسیر تحصیلی خود را هموار  توانند با چالشمی

ش دهند. تحلیل رفتگی تحصیلی مشتمل بر خستگی، بدبینی و بی عالقگی و ناکارآمدی تحصیلی فرایند شکل گیری  و تحلیل رفتگی تحصیلی خود را کاه 

های خود در انجام موفقیت  باشد و بیانگر دانش و ادراکات فردی درباره تواناییارزشیابی از خود متاثر از تجارب آموزشی دانشجویان و تفسیر محیط آموزشی می

توان گفت دانشجویان دارای  باشد. همچنین مییلی در سطوح مختلف است و از جمله عوامل بسیار مهم و اثر گذار در فرایند یادگیری میآمیز تکالیف تحص

ونا کنار  و تهدیدهای دوره های یادگیری الکترونیکی و حضور در فضای مجازی دوران کر  هاای با این چالشتوانند به طور سازگارانهمهارت خودرهیابی باال می

ی دانشجو را برای گذر  های خودرهیابی، انگیزهآمده و تحلیل رفتگی تحصیلی کمی را تجربه کند. این احساس اطمینان و باور به توانایی خود در زمینه مهارت

ی تحصیلی استفاده  هابرای غلبه بر چالشکند تا از تمام توان خود  ها کمک میدهد و به آنهای یادگیری الکترونیکی افزایش میی تحصیلی دورههااز چالش

ی تحصیلی و ارائه پاسخ مثبت، سازنده و انطباقی به انواع موانع مداوم و جاری تحصیلی همان کاهش تحلیل رفتگی تحصیلی  هاکنند. این مقاومت در برابر چالش

کنند. نتایج این پژوهش  های خودرهیابی پایین؛ بیشتر تجربه میا مهارتها و مهارت های خودرهیابی باال نسبت به دانشجویان ب است که دانشجویان با ویژگی

باال مینشان داد که دانشجویان با میزان مهارت  الکترونکی سازگار شده و در انجام  های خودرهیابی  با چالش و تهدیدهای موجود در محیط آموزشی  توانند 

 شود.جر به کاهش تحلیل رفتگی تحصیلی آنان میتر عمل کنند که این امر خود منهای تحصیلی موفقفعالیت

دار دارد. این یافته با نتایج تحقیق  های خودرهیابی دانشجویان اثر مثبت و معنییافته دیگر تحقیق حاضر عبارت بود از اینکه، کیفیت خدمات آموزشی بر مهارت

های دانشجویان، اعضای هیئت علمی و  ها و فعّالیتاز جمله عوامل مؤثّر در مهارت( مبنی بر اینکه دسترسی و استفاده از امکانات  2006)  71وادیلو و همکاران 

رسد روش پژوهشی یکسان، تحقیقات مذکور و تحقیق حاضر و همچنین اهمیت  آید؛ همسو و همخوان است. به نظر میای به حساب میپژوهشگران حرفه

مع دانشگاهی مختلف، دلیل همخوانی به دست آمده باشد. بنابراین همخوانی به دست آمده  امکانات و کیفیت خدمات آموزشی در توانمندی دانشجویان جوا

های صورت  تالش  توان گفت دار بین کیفیت خدمات آموزشی و مهارت خودرهیابی دانشجویان میرسد. در راستای تبیین رابطه معنیمعقول و منطقی به نظر می

ه یادگیری الکترونیکی، حمایت از دانشجویان و فراهم آوری امکانات فناورانه و خدمات متنوع و اهمیت دادن به دو  در دانشگاه در زمین  گرفته در چند سال اخیر 

های آنالین به عنوان رسالت مهم دانشگاه؛ باعث شده است که ارتقای کیفیت خدمات آموزشی،  بعد مهم آموزش و پژوهش چه در زمان حضوری و و چه در دوره

در نظام آموزش عالی برای    و مهارت دانشجویان  از جمله مهارت های خودرهیای آنان را نیز افزایش دهد. توجه به کیفیت خدمات آموزشی  متعاقبا توانمندی

  روحیه مسئولیت پذیری،شواهد حاکی از آن است که  در کشور الزم و ضروری است.    جامعهمتناسب با نیازهای    مسئولیت پذیری و خودانگیختگیایجاد فرهنگ  

د.  آی به وجود می  دانشگاهی با امکانات با کیفیت در بستر فرهنگی    های سه گانه خودرهیابی( خودانگیختگی در یادگیری و تشخیص نیازهای یادگیری )مهارت

از جایگاه باالتری برخوردارند و این خود نیازمند فرهنگ و ساختارهای  ، دانشجویان خودرهیاب  دارای بار ارزشی مثبت باشد  خودرهیابیکه    جامعه دانشگاهیدر  

رسد تالش هر چند جزئی در  . عالوه بر موارد مذکور به نظر میاست  دانشگاهی و آموزش عالی در دوره های یادگیری الکترونیکیمناسب در نظام آموزشی  

را در اختیار    پژوهشی و آموزشیهای  ای که زمان الزم برای پیگیری فعالیتنشجویان به گونه دا  دوره های یادگیری الکترونیکی  تنظیم برنامه آموزشی راستای  

، حمایت از  های اجرایی مبنی بر امکان استفاده دانشجویان از فضای آموزشیو دستگاه  پژوهشینامه همکاری بین مراکز با واحدهای  داشته باشند، انعقاد تفاهم

های دانشجویان  افزایش توانمندیدر    و خدمات آموزشی و دانشگاهی   سبب ارتقای نقش آموزش عالیاردی از این دست  طرح های پژوهشی دانشجویان و مو

 شود.   می

های خودرهیابی بر تحلیل رفتگی تحصیلی  گری مهارتها نشان داد کیفیت خدمات آموزشی هم به صورت مستقیم و هم با میانجیبه طور کلی نتایج تحلیل داده

های خودرهیابی بر تحلیل رفتگی تحصیلی؛  های خودرهیابی و نیز تاثیر مهارتدار دارد. با توجه به تاثیر کیفیت خدمات آموزشی بر مهارتان تاثیر معنیدانشجوی

 
71 Vadilou and et al 



 

 و  یالمللنیکنفرانس ب   نهمین

 پانزدهمین کنفرانس ملی یادگیری الکترونیک ایران

 1400اسفند  19-  18سنندج 

 دانشگاه کردستان 

 

 

 

   

67 
 

لیل رفتگی تحصیلی آنان؛  های خودرهیابی دانشجویان و کاهش تح دار کیفیت خدمات آموزشی بر مهارتباشد. با نظر به اثر معنیاین نتیجه نیز قابل تبیین می

های یادگیری الکترونیکی از جمله بهبود وضعیت ظاهری  شود مسئوالن دانشگاه تمهیدات الزم برای افزایش میزان کیفیت خدمات آموزشی در دورهپیشنهاد می

انشجویان، تعهد و همدلی با دانشجویان را افزایش  وامکانات فناورانه )خدمات ملموس(، بهبود وضعیت قابلیت اعتماد، پاسخگویی در قبال خواسته و نیازهای د

های خودرهیابی دانشجویان را افزایش دهند تا تحلیل رفتگی تحصیلی آنان کاهش پیدا کند. همچنین، پیشنهاد  دهند و با فراهم کردن زمینه مناسب، مهارت

افزارهای  نار فراهم آوری امکانات فناورانه با کیفیت، مهارت کاربست نرمی درسی دانشجویان تحصیالت تکمیلی در کشود در سطح آموزش عالی و در برنامهمی

الکترونیکی بیش توانایی و  برنامه  گذاراناست ی ستر مورد توجّه  مختلف در دوره های یادگیری  این زمینه  دانشجویان در  تا  ی درسی آموزش عالی قرار گیرد 

ی رقابت در  توان گفت با توجه به رسالت دانشگاه و مسئلهتحصیلی آنان کاهش یابد. در نهایت می  دست آورند و متعاقبا تحلیل رفتگیتری بهموفقیت بیش

ای از جوانان خواستار تحصیالت در آموزش  تر وجود طیف گستردهبازارهای داخلی و جهانی در عرضه آموزش و رشد سریع مقوله جهانی شدن و از همه مهم

های یادگیری الکترونیکی دوران کرونا برای  ها در دورهمی مؤثر در جهت یاری رساندن به بخش تحصیالت تکمیلی دانشگاهتواند گاعالی، نتایج این پژوهش می

های خودرهیابی دانشجویان، پیشگیری و کاهش تحلیل  ریزی برای بهبود مهارتانطباق هر چه بیشتر با انتظارات دانشجویان و بهبود خدمات آموزشی، برنامه

 ها خواهد شد. ها در محیط رقابتی دانشگاهشی دانشجویان باشد که در نهایت، موجب ارتقای رتبه علمی آنرفتگی آموز

 سپاسگزاری

های  ی آموزش الکترونیکی و کاربست فناوریای از مسئوالن محترم برگزاری کنفرانس که دغدغه بهبود و توسعهدر پایان الزم است تشکر ویژه

تعلیم و تربیت را دارند داشته باشیم. همچنین از داوران گرامی که با حوصله و درایت کامل، این مقاله را مطالعه فرموده و  ی  نوین در عرصه

های علمی در راستای غنای مقاله و همایش ارائه خواهند فرمود و دانشجویانی که با همکاری صمیمانه خود، امکان انجام تحقیق حاضر را  توصیه

 . نماییمقدردانی میفراهم نمودند،  

 مراجع 

. فـصلنامه پژوهش و  انیدانـشجو  دگاهیـشدن از د  یـشهر تهران در عـصر جهان   یهادانـشگاه  تیوـضع  .رـضا  ،ییهما  ؛ینژاد، مهد  یرـضا؛ ـسبحان   دیآراـسته، حم [11]

 .66—47(، 4) 4 ،1387، یدر آموزش عال  یزیبرنامه ر

مطالعه   EFQM مدل یمشـتر  جینتا  اریبا توجه به مع  انیدانشـجو  یتمندیرضـا  زانیم  یبررسـ.  یمحمدمهد  ،یقره باغ  م؛یابراه  ،یصـمد؛ صـالح  ،یزدیا [12]

 .58-27: 30شماره   ،1389،  رانیا  ی. فصلنامه آموزش عالدانشگاه مازندران  انیدانشجو  یمورد

نور.    امیدر دانشــگاه پ  ییاز ارائه خدمات دانشــجو  انیدانشــجو  یتمندیمطالعه رضــا.  محمدرضــا  ،یاصــغر؛ ســرمد یعل  ،یباریکاکوجو  جه؛یخد  فر،یحاتم [13]

 .139-117: 70شماره  ،1392،  یدر آموزش عال  یزیفصلنامه پژوهش و برنامه ر

  ی و احساس خودکارآمد  یریادگیتجارب    تیفیرابطه ابعاد ک  یبررس.  محسن  ،ییابرقو  ن،یدعابدیس ،یآهنگر ینیحس  ن،یعبدالحـس  ،یداوود، عگبه ،یاتیح [14]

 .29-18(: 4)3، 1391،شاپور  یفصلنامه توسعه آموزش جند  ،ییدانشگاه عالمه طباطبا  انیدانشجو یلیتحص  یبا فرسودگ

دانشـگاه    انیو ارتباط آن با سـالمت روان در دانشـجو یلیتحصـ  یفرسـودگ . ترایپور، م  یعقوب یماندانا؛    ان،یدرم  یمحمدرضـا؛ جابر ،یطاهره؛ توکل  ،یخزائ  [15]

 .51-46(: 2)3 ،1394،  ی. دو فصلنامه آموزش پزشکرجندیب  یعلوم پزشک

مانه دادور، [16] ودگ یلیتحـص  یاهمال کار  نیرابطه ب .  ـس تاورد آموزـش یلیتحـص  یو فرـس نامه    انی. پایلیتکم  التیتحـص  یدوره ها  انیدانـشجو  انیدر م  یبا دـس

 .1393ن،  دانشگاه الزهراء تهراارشد،    یکارشناس

 ی لیتکم  التیتحـص  انیدانـشجو  نیدر ب  یلیتحـص ـشرفتیو پ  یریادگیتجارب    تیفیک ،یلیتحـص  یفرـسودگ  ،ییکمال گرا  نیرابطه ب   یبررـس.  هیمرـض  ز،یـساو [17]

 .1391،  زدیارشد، دانشگاه    ینامه کارشناس  انی. پازدیدانشگاه  

  یکیالکترون   یریادگی  های¬در  دوره  انیدانـشجو  یاب یخودره  هایـسنجش مهارت اسیمق  یـساخت و اعتبارـسنج. میابراه  زقاپان،یق  یان یفرهاد، آر  ،یـسراج [18]

 .1400،  یدر آموزش عال  یزیدوران کرونا، فصلنامه پژوهش و برنامه ر

ا [19] اپور ام  ،یجهرم  انیـش ورغال  ن؛یـش ا  یآموزـش تیفیک  یبند  تیو اولو  یاب یارز. اعظم  ،یجمال زاده، محمد؛ ـس گاه ـش یعمل أتیه  یاز نظر اعـض با    رازیدانـش

 .82-65(: 2)4 ،1392،  یآموزش  تیرینو در مد یافتیحل مسأله. فصلنامه ره  کردیو رو  گمایاستفاده از ابزار شش س
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و    یپرـستار  انیدر دانـشجو یلیتحـص  یعوامل مرتبط با فرـسودگ.  یمهد  ،ینوروز  د؛یحم  ش،یآـسا  ؛یمحمدعل ،ینیحـس  ان؛یک  ،یفرد، فاطمه؛ نوروز  یفیـشر [20]

 .68-59(: 3) 3 ،1393،  یقم. فصلنامه آموزش پرستار  یدانشگاه علوم پزشک یراپزشکیپ

  ه ی ارا  یخدمات آموزـش تیفیمدرس از ک  تیدانـشگاه ترب   یدانـشکده کـشاورز  انیدانـشجو یمند  تی. رـضااراد، غالمرـض  یپزـشک  ن؛ینگ  ،یگلریب   د؛یـسع  ،یفعل [21]

 .207-199(: 2)42 ،1390،  رانیا  یاقتصاد و توسعه کشاورز  قاتیخدمات سرکوال. مجله تحق  تیفیمدل کشده به آنها با استفاده از  

با توجه به نقش   یلیتحصـ  یفرسـودگ  یمدل عل  نی. تدوبرزیدرتاج، فر  ؛یصـغر  ،یقوام آباد  یمیمحسـن؛ ابراه  ،یابرقوئ   یزینژاد، محمدرضـا؛ عز  یفلسـف [22]

 ..27-1(: 24)6 ،1394،  ی. فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمان یدوره کارشناس  انیدر دانشجو  یخودکارآمد  یواسطه ا

  ی. دو فصـلنامهیعلوم پزشـک  یهاعلم در دانشـگاه  دیپژوهش و تول  های¬موانع و چالش  بررسـی  .صـالح  بهرام  پور،زهرا؛ صـدق  ان،یزهرا؛ صـباغ  ان،یمیکر [23]

 .63-36(: 4)3 ،1390،  رانیا  یانجمن آموزش عال

  ان ی : دانشـجوی)مطالعه مورد  یدر موسـسـات آموزش عال  تیفیک  تیریمجدد مد  یمهندسـ.  رضـا  ،یمحمدصـالح؛ جمال  ا،یاول  در؛یدحیسـ  ،ینیرفخرالدیم [24]

 .157-131(: 53)3 ،1389،  یدر آموزش عال  یزی(. فصلنامه پژوهش و برنامه رزدیدانشگاه   یلیتکم  التیتحص

  ان یدانشــجو  یآموزشــ یرفتگ  لیآموزش و خدمات آن بر تحل  تیفیک  ریتأث.  مانیا  ،یمیاردالن، محمدرضــا؛ کر روس؛یســ ،یفخرالســادات؛ قنبر ،یرینصــ [25]

 .95-71(: 3)21 ،1394،  یدر آموزش عال  یزی. فصلنامه پژوهش و برنامه ریلیتکم  التیتحص

ودگ  یریادگیتجارب   تیفیک  نیرابطه ب .  عبدالزهرا  ،ینعام [26] جو یلیتحـص  یبا فرـس ناـس  انیدانـش ه  یکارـش گاه ـش د دانـش چمران اهواز. مجله مطالعات    دیارـش

 (.3)5 ،1388،  یروانشناخت
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 تاملی بر یادگیری های خودرهیاب در بسترهای یادگیری الکترونیکی
 

 75رهنمو، مجید شریفی  74، حامد عباسی کسانی 73، فرهاد سراجی72سعید شریفی رهنمو 

 

  شد   پیشرفت و توسعه بیش از پیشآموزش نیز دچار   های، روشنظام آموزشیتر شدن فاوا و نفوذ وسایل ارتباط از راه دور به عمق  با گسترده

ا گیری کرونا نیز بر همگان واضح گشت امهای آموزشی داد. حال ارزش ماهوی همین امر در دوران همهکه چنین تحولی فرصت مغتنمی به نظام

نیازمند   یآموزشنظام  در    آنکارگیری    بهمختم دروس خاصی نبوده و جدای از  ابزاری خنثی و   الکترونیکهای  آموزشنکته مهم این است که  

به ویژه   آموزشینظام  ، یکی از اهداف مهم  هیاب ایجاد و ارتقای یادگیری خودرهای اساسی مانند یادگیری خودرهیاب است. بنابراین  مهارت

های فردی برسند که بدون  سطحی از توانمندی  به فراگیران  رود  شود چرا که انتظار میمحسوب میدر عصر نوین آموزش    الکترونیک   هایآموزش

در جهت رفع آن بکوشند و در نهایت یادگیری خود    قرار گرفتن در یک نظام آموزشی ویژه، بتوانند نیازهای آموزشی خود را شناسایی کرده و

  های خودرهیاب در بسترهای یادگیری الکترونیکی. از این رو پژوهش حاضر با هدف تامل و تحلیلی بر یادگیری ارزشیابی قرار دهندرا مورد  

  هیاب و یادگیری الکترونیکمنتشر شده در زمینه یادگیری خودر  و کتب  این پژوهش یک مطالعه مروری بر برخی از مقاالتانجام پذیرفت.  

به دلیل مزایای یادگیری  .  رشدی صعودی داشته و روندی رو به توسعه دارد  خودرهیابدهد که یادگیری  پژوهش نشان می  مرور پیشینه.  باشدمی

مورد توجه قرار   به عصر آموزش مجازی اخیر هایهای اساسی برای ارتقای آن، در سال، توجه بنیادی به این نو  یادگیری و آموزش هیابخودر

است حاگرفته  پژوهش  در  لذا  یادگیرندگان  ویژگیضر  .  ارتقای مالفهخودرهیاب،  های  برای  درونی  ماثر  بستر  یادگیری   های  در  خودرهیاب 

یادگیری  الکترونیک،   یادگیریمزایای  در  الکترونیک،  خودرهیاب  یادگیری  مدلهای  خودرهیابی خودرهیاب،  های  ...  توالی  ی  ریادگیدر    و 

،  های گاهاً مناسبنبود زیرساختارتباط واقعی و   به دلیل فقدان  چنین سبکی از آموزش،  در  مورد بررسی قرار گرفته و مشخم شد    ونیکیرالکت

  محیط یادگیری   و رهیاب نمودن  تر کردنتعاملی بابه شدت نیازمند به خودرهیابی در فرایند آموزش هستیم چراکه   ی متعددهابا وجود فرصت

 تر از گذشته اتفاق خواهد افتاد.   در امر آموزش بیش از پیش و مطلوبای چندرسانههای از فناوریتربهینه، استفادة الکترونیک

 های خودرهیاب، بستر، یادگیری الکترونیکی ها: تأمل، یادگیری کلیدواژه
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 مقدمه 
کند. آموزش الکترونیکی  عت شخصی کمک میزمان مطلوب و با سر ها دررا برای یافتن داده  یادگیرندگانیادگیری الکترونیکی یک مدل یادگیرنده محور است که  

از کشورهای بسیاری  پدیده در  ایران،  از جمله  انتظار میجهان  آنچنان که  و هنوز  نوظهور است  و  نوین  به گونه ای  این شیوه،  ای مطلوب  رود  از  استفاده  به 

هایی که فراهم ساخته  نوظهور دیگری، صرف نظر از مزایا و فرصت یدهوع یادگیری، هم چون هر پدن کاربرد این   (.76،2014)برن، کوریا و تامپسون اند نپرداخته

های متعددش ولی به دلیل  اما در عصر کرونا با وجود چالش.  (2015،  77)راسن ها همراه بوده است توسعه با برخی تردیدها و چالش است، در کشورهای در حال

ای  برهمین اساس سازوکارهای بسیار گستردهنیز در ایران خطر بهداشتی که ایجاد گردید نیاز به آموزش مجازی و الکترونیک بیش از گذشته احساس گردید و  

 (.  1399زاده،ی، حجازی و حکیم)عباسبا تمرکز بر بستر فضای مجازی و آموزش از راه دور طراحی و تدوین گردید  برای پیشبرد امور آموزشی

های مجازی  ترین اهداف آموزش( یکی از اساسی1388افزاری موردنیاز، مهرمحمدی) افزاری و نرمدر همین زمینه جدای از آماده بودن یا نبودن بسترهای سخت

رود که  می  شمار   به   اطالعات   صنعت فناوری  در   ها پیشرفت  ترین مهم  از   یکی  آموزشی نامبرده  . بنابراین شیوةداندهای برتر تفکر میتأکید بر تقویت قابلیترا  

سرعت خواهان    بهی در دنیا  آموزش طوریکه بسیاری از مؤسسات و مراکز  ظهور کند، به عنوان یک پارادایم جدید  به  تغییرات موجودگیری از  بهره توانسته با

)مرادی،  ازی فرآیند یادگیری است هسمطرح نیست، بلکه سخن از ب های تدریسد روشدیگر بحث بهبو  ، آموزش  ، چراکه در عصر مدرن انداستفاده از آن شده

نظام  در   تریآموزشی باعث شده تا روز به روز جایگاه متعالی های منحصر به فرد این شیوهرسد ویژگیبه نظر می (. حال  1396ضرغامی، قائدی و برخورداری،

نماید  یآموزش و  78،2012)پرستریج کسب  بهاز  (  الکترونیکی  یادگیری  و  ویژگی عصر حاضر اطالعات محوری است  برای جامعه   عنوان ضرورتیآنجایی که 

)پیچر،  توانند یادگیری الکترونیکی را نادیده بگیرند نمی  های آموزشی نظامگسترش رایانه و اینترنت در آموزش،   شود و با توجه به رونداطالعاتی محسوب می

 های نوینبا روش  یادگیرندهو    مدرسعالوه بر آشنایی   مجازی  آموزشصحیح نظام   بکارگیریچراکه  .  (1392پور و میرزایی، ؛ صدق79،241:2010ماییر و ماچر 

مهارتمی  آموزشی به  و  تواند  کامپیوتری  در  های  ازآموزشی  مهارتمطالب   استفاده  این  از  یکی  که  باشد  داشته  نیاز  یادگیری خودرهیاب  درسی  مهم  های 

 (. 80،2021امارین و السوب عاست)زکی

(.  1394زاده،)قبادی، حدادی و داداش کند از نظر فردی، مسئول یادگیری خویش است است که در آن فراگیر احساس می یادگیری، حالت روانیدر  ی  خودرهیاب 

با نیازهای یادگیری خود، تعیین    خودرهیاب  از راه یادگیری  یادگیرندگانکه   کننداظهار می  خودرهیاب  در تعریف یادگیری(  2011)81یوان، ویلیامز و فنگ 

نفس فراگیران و ظرفیت آنان برای یادگیری   اعتماد به  خودرهیابشوند. یادگیری  استراتژی یادگیری و ارزیابی نتایج فرایند یادگیری آشنا می ها، انتخابهدف

یک   در یادگیری،خودرهیابی  همچنین  (.  1389، گردان شکن)یوسفی و  دهدا افزایش میچالش برانگیز ر های آموزشی و کاریها و موقعیتمستقل در محیط

نیازهای یادگیری به شناسایی مقاصد یا  یادگیری است که فراگیران را  فرایند  به  گیری مشارکتی ترغیب  خودشان از راه شناخت مشترک و تصمیم رویکرد 

یابی به  ارزیابی از پیشرفت فردی و گروهی به سوی دست   های تجربی، تکوین و توسعه یکوشراهبردهایی چون جستجوگری، یادگیری مستقل و ر.  کندمی

های  ، محیطخودرهیابیادگیری   به دلیل مزایای مربوط به برآیندهای(. بنابراین  82،2020)لونگ ناپذیر این رویکرد است های تعریف شده، جزء جداییهدف

و یکم مورد   در قرن بیست  های الکترونیکعنوان یک مهارت الزم برای آموزش ورزند و ارزش آن بهتأکید می  طور جدی بر اهمیت آنآموزشی و سازمانی، به

عنوان فرایندی   به  خودرهیابیادگیری  (  2014)85به نقل از فیشر، کینگ وتاگو (  2008)84در اثر اصلی نولز (.  83،2021)موریس و روس توجه قرار گرفته است
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انتخاب و    شناسایی منابع و مطالب مورد نیاز برای یادگیری،  شناسایی نیازهای یادگیری خود، تعیین اهداف یادگیری، افراد برایتعریف شده است که در آن  

 در این.  گیرندعمل شده و ابتکار عمل را در دست می  برآیندهای یادگیری خود با یا بدون کمک دیگران وارد  اجرای راهبردهای مناسب یادگیری و ارزیابی

 پذیری که یک مؤلفه موردنیاز و هم یکدوم، مسؤولیت به عنوان یک فرایند یا شیوه یادگیری( و خودرهیاب  اول، یادگیری یف باید به دو بعد توجه داشت،تعر

ارتباطات افزایش   ت وفناوری اطالعااز مزایای  (  2011)87براک (. با تاکید براین موضوع بود که  86،2020)توح و کیریشنر باشد می  خودرهیاب برآیند یادگیری  

را فعال و  خودرهیاب یادگیری تواند . زیرا فناوری اطالعات در امر آموزش میداندمی خودرهیاب انگیزه تحصیلی، اعتماد به نفس و گسترش یادگیری مستقل و 

در یادگیری دانشجو    رهیابی مهمی در خود  فناوری نقش کند که تدریس استاد بادر پژوهشی بیان می  (2019)88لی (.  1396)زنجانی، عجم و بادنوا،ترفیع دهد

. همچنین خودرهیابی  در یادگیری نباید نادیده گرفته شود  هیابی آگاهی فناوری در افزایش خودر  رفتاری و عاطفی و از هایدارد و نقش اساتید به لحاظ حمایت

 ها و کهنه شدن سریع مطالببا توجه به آنچه بیان شد، افزایش حجم دانش و دادهبنابراین  های الکترونیک دارند.  مند بودن آموزشنیز نقش اساسی در بهینه

وسیله آن فرد    ه ای که ب طلبد. شیوهشیوه آموزش نوینی را می بینی بودن آینده لزوم آموزش و یادگیری مداومدرسی، تغییرات سریع جوامع و غیرقابل پیش

، یادگیرندگان  خودرهیاب  افراد دارای سطوح باالی یادگیری. زیرا  ر به مطالبه دانش و استفاده از آن بپردازدو برای همه عم بتواند به گونه مستقل و خودگردان

یادگیری   هایهای الزم برای درگیری در فعالیتدارای توانمندی کنند،های حل مسأله استفاده مییادگیری دارند، از مهارت فعالی هستند که میل قوی برای

 (. 2012)پرستریج،کنند یادگیریشان را اداره می طور خودمختار مستقل هستند و به 

انجام شده است، مطالعة    یاکتابخانه  و با استفاده از مقاالت و منابع  یلیتحل  -  یفیکه با روش توص  با توجه به مطالب مطرح شده، هدف از انجام پژوهش حاضر

مقاله ابتدا به    ن یدر ا   نی است. بنابرا  نظام آموزشی  درعملکرد    -   تیاهم  لیبا استفاده از مدل تحل  الکترونیکیهای خودرهیاب در بسترهای یادگیری  یادگیری

های  خودرهیاب در یادگیریمزایای یادگیری  در بستر الکترونیک،    یادگیری خودرهیاب  های مؤثر درونی برای ارتقایمؤلفهخودرهیاب،  های یادگیرندگان ویژگی

های  استراتژیو    ونیکیری الکتریادگیدر  توالی خود رهیابی  خودرهیاب،  های یادگیری  پرداخته  و سپس مدلخودرهیاب  های یادگیری  ودیتمحدالکترونیک و  

 شده است.  ی ریگجهیو نت یبندجمع   در نهایت وهای الکترونیک بررسی در آموزش یادگیری خودرهیاب 

 های یادگیرندگان خودراهبرویژگی
دارند. طبق نظر متخصصان یادگیری   مربوطه ذکر شده است که برخی از آنها با یکدیگر همپوشی بسیاری برای یادگیرندگان خود رهیاب در ادبیاتهای  ویژگی

 : باشدهای افراد خود رهیاب به شرح زیر می از ویژگی ایخودراهبر، خالصه

به تجزیه و تحلیل، برنامههستند ک یادگیرندگان خودراهبر افراد کامالً مستقلی :خودکنترلی(1 های یادگیریشان به شکل  ارزیابی فعالیت ریزی، اجرا وه قادر 

 .باشندمستقل می

ایجاد اهداف یادگیری، کنترل زمان و انرژی خود   تشخیص موارد مورد نیاز خود در طی فرایند یادگیری، یادگیرندگان خود رهیاب، قادر به :خودمدیریتی(  2

 (.89،2000)ژانگ دهی بازخوردهای کاری هستندیادگیری و ترتیب برای

 . منظور کسب دانش بسیار قوی است انگیزه این قبیل افراد به :انگیزه و اشتیاق به یادگیری( 3

غلبه بر مشکالتی  راهبردهای عملی یادگیری برای   از منابع یادگیری موجود،  خودرهیابیادگیرندگان  : حل مسأله به منظور نیل به بهترین نتایج یادگیری(  4

شود،  از سایر انواع یادگیرندگان می   خودرهیاب  ویژگی برشمرده شده در باال موجب تمایز یادگیرندگان جویند. چهاردهند بهره میفرایند یادگیری روی می که در
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خود مختار هستند به منظور تبادل اطالعات   طور طبیعیبهپردازند. این افراد به رغم اینکه  یادگیری می یادگیرندگان خود رهیاب به کنترل خودمختار فرایند زیرا

 (.90،2021د)کومار پردازنو ارتباط با دیگران می  ارزشمند به تعامل

 در بستر الکترونیک   یادگیری خود رهیاب های ماثر درونی برای ارتقایمالفه
بررسی و مطالعه روانشناسی   باید نخست به  رهیاب در بستر الکترونیک یادگیرنده خودمربوط به یک   برای درک و کمک به یادگیرندگان، برای کسب صفات

یادگیرندگان در فرایند یادگیری   هایبخشیدن به تالش اراده در شروع و تداوم  در این زمینه بر نقش مهم انگیزه و تربیتی پرداخته شود. انگیزش و روانشناسی

پایان و تأمین اهداف    سوق داده و اراده باعث تداوم بخشیدن به تکلیف تا به  افراد را به سمت تصمیم بـه مشارکت  انگیزه(.  2021)کومار،است  صحه گذاشته شده

گیری  جهت فراشناخت، خودکارآمدی، خودتنظیمی، منبـع کنترل و ،فراگیرانو یادگیرندگان باید مفاهیمی همانند انگیزش   شود. استادان، مدیران و والدینمی

 تواندآورد. هرچند یک فراگیر مییادگیرندگان فراهم می اساس مبدل شدن به یک یادگیرنده خود رهیاب را برای مایند، زیرا این مفاهیم پایه وهدف را درک ن

ده درک کرده و  آنها را در سطح کالس و دانشک یادگیرنده خودرهیاب شود اما چنانچه استادان و مدیران ها یکبدون دریافت آموزش آشکار و ایجاد این ویژگی

 (. 91،2014)داگالس و موریس دهند احتمال محقق شدن این مطلب بیشتر خواهد شد پرورش

یا عدم انتخاب مشارکت   شامل دالیل موقعیتی گوناگون در خصوص علت انتخاب ای پیچیده و چند بعدی است که اساساًانگیزش مسألهفراگیران:    انگیزش(  1

درونی   لغزنده است. بدین لحاظ که ممکن است یک فراگیر به شکل باشد. انگیزش یادگیرندگان یک مفهومسوی یادگیرندگان می  و درگیری در تکالیف علمی از

برانگیخته شود، اما به برانگیخته شده باشد برای انجام یک تکلیف خاص  بیرونی برای انجام کار دیگری  در اینجا عوامل فرهنگی متعددی نقش ایفا  . لحاظ 

 (.1385،سجادیانو  نادی) نقش استاد یا مربی اشاره کرد گرایی وتوان به آموزش، فردگرایی در برابر جمعجمله می ـه از آنکنند کمی

گذاری  هدف ریزی وشود که تحت عنوان توانایی فردی برای برنامهمی  قیاس با انگیزش یادگیرندگان مفهوم محدودتری محسوب این بعد در:  گیری هدفجهت (  2

رغم   آور را برای خود وضع کرده و بههدف، اهداف چالش گیریشود. افراد دارای جهتباعث افزایش انگیزش می شده است که در پرتو خودکارآمدیتعریف  

 (.1385،سجادیانو   نادی) کنندسطوح باالی موفقیت می ها خود را متعهد به دستیابی بهوجود موانع یا چالش

 .اقدامات الزم برای انجام انواع عملکردها تعریف شده است هایشان جهت اجرای یک سلسـلهافراد در مورد توانمندی داوری  ،خودکارآمدی:  خودکارآمدی(  3

بدین لحاظ که دارد.  تفاوت  نفس  با عزت  توانمندی خودکارآمدی  داوری فردی در مورد  به   های فردخودکارآمدی یک  نسبت  عاطفی  واکنش  تا یک  است 

 (. 92،2000ا)توول و کوترل ه ایده و نظر کلی در مورد توانمندی خودکارآمدی بیشتر به یک تکلیف خاص مرتبط است تا یک. های واقعیموفقیت

ها  ها و شکستنسبت دادن موفقیت تحت عنوان «گرایش یادگیرندگان برای(  2003)94به نقل از میلر، فیچ و مارشال   (2001)93توسط راتر:  منبع کنترل(  4

شده است. یک یادگیرنده   فیتعر   (شانس، اقبال، اقدامات دیگر)خارج از کنترلشان  یا عوامل بیرونی(  تالش، توانمندی، انگیزش)کنترلشان امل درونی تحتبه عو 

 (.2003،  میلر، فیچ و مارشال)برخوردار از یادگیری خودراهبر بیشتر از منبع کنترل درونی متاثر است

توانایی   باشد. اساس خود تنظیمی،تکلیف یا نیل به یک هدف می ها در جهت انجام یکها و تالشبرای کنترل عالیق، نگرش یادگیرندهتوانایی :  خودتنظیمی(  5

بر تالشهایش و تنظیم های الزم برای یکیادگیرنده برای درک صالحیت هـایی از  االجل یا سرنخآنها بدون یادآوری، ضرب تکلیف یا هدف و سپس نظارت 
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تواند برای برآورده ساختن  برخوردار است، می فراگیری که از درک روشن در مورد یک تکلیف تحصیلی .باشدافرادی نظیر استادان، همساالن و والدین می ـبجان 

 (.95،2008)لوینز، ماگدا و ریکرز الزم برای انجام این امر به خود تنظیمی بپردازد موارد

بهیادگیریش می  فرایندهای ها وتجزیه و تحلیل، تعمق و درک شناخت  برای ایی یادگیرندهن توا:  فراشناخت(  6 شناسایی راهبردهای   باشد. یادگیرندگانی که 

تنظیم و اصالح   هایشان آگاهی دارند و قادر بهقوت و ضعف شناخت کنند. آنـان از نقـاطپردازند از فراشناخت استفاده میمی یادگیری مناسب در بافت صحیح

 (. 2003)پالمر،خواهند بود آنها  

 های الکترونیک در یادگیری  مزایای یادگیری خودراهبر
دلیل اول این است    باشد،می برشمرده است کـه بدین شرح  های الکترونیکدر یادگیری  ، دالیلی را برای ضرورت و تأکید بریادگیری خودرهیاب(2018)96سامر 

در کالس استاد   در قیاس با کسانی که به شکل منفعل  (یادگیرندگان فعال ) گیرنددگیری خود را به دست میافرادی که ابتکار عمل یا دهد،که شواهد نشان می

هدفمندی و   نمایند. آنها باگرفته و یادگیری بهتری را حاصل می چیزهای بیشتری را یاد  (یادگیرندگان منفعل )نمایند  می ها را دریافتحاضر شده و آموزش

این   گیرند. دلیل دومهای خود بهتر و بیشتر بهره میآموخته گذارند و همچنین در قیاس با یادگیرندگان منفعل از می ه قلمرو یـادگیریانگیزه باالتری پای بـ 

 عهده گرفتنگیری توانمندی بر  بعد اساسی بلوغ، شکل روانشناختی طبیعی انسان سازگارتر است. در واقـع یک  است که، یادگیری خودرهیاب با فرایندهای رشد

مثل    جدیدی که در آموزش شکل گرفته  باشد. دلیل سوم این است که بسیاری از تحوالتشدن می  رهیابروزافزون مسؤولیت یعنی به طور فزایندهای خود

از    گانی که بدون برخوردارینهند و یادگیرندیادگیرندگان می  گرفتن ابتکار و یادگیری را تا حد زیادی بر عهده ، مسـؤولیت بـه دستایزارهای نوین آموزشی

 ناکامی و غالبا شکست خواهند شـد. دلیل چهارم که شوند به همراه استادان خود دچار اضطراب،ها می برنامه های جستجوگری و خود رهیابی وارد اینارتهم

یادگیری را انتقال دانش عنوان کرد. هدف   نیست که هدفسریع در درک دانش، دیگر این واقع بینانه   هایتوان اضافه کرد این است که با توجه به دگرگونیمی

 (.2003، میلر، فیچ و مارشال)های پژوهش و جستجوگری باشدمهارت دهیو یادگیری درحال حاضر باید ایجاد و شکل اصلی آموزش

رود که به  بر عهده داشته و از آنها انتظار می خود را ریزی، اجرا و ارزشیابی یادگیریمسؤولیت برنامه  فرایندی است که در آن یادگیرندگان هیابیادگیری خودر

آمیز بسیار همیارانه است و  طعنه به شکلی هیاب یادگیری خودر. شده کار و فعالیت کنند از دیگران به منظور نیل به اهداف یادگیری از قبل تعیین طور مستقل

خود منضبط، خودباور و   ، افرادی خودانگیخته، ساعی، مستقل،هیابیادگیرندگان خودر  .پردازندهمیاری با همساالن و استادانشان می یادگیرندگان در آن به

نیوهدف محور هستند نظر(.  97،2019)ژنگ، الو و  نقل از اسمیت یادگیری خودر  (2002)98کل  به  از   ، از یک طرفهیاببه  فرایند، شکلی  به عنوان یک 

 ف دیگر بهربر عهده دارند و از طدر بستر الکترونیک تجارب یادگیریشان را   ریزی، اجرا و ارزشیابی لی برنامهیادگیرندگان مسؤولیت اص یادگیری است که در آن

 (. 1385،سجادیانو   نادی)باشد می 100و درون عامل  99یادگیرنده درون راهبری شونده  عنوان یک فرآورده، هدف آن تبدیل کردن افراد به یک

خود رهیاب در پی    پردازد. همچنین یادگیریهای جدید میمفهومی به موقعیت طه خاص و نیز توانمندی انتقال دانشیادگیری خودراهبر به ایجاد دانش حی

 (. 2019)ژنگ، الو و نیو،آیدزندگی واقعی بر می دنیای واقعی از طریق در نظر داشتن نحوه یادگیری افراد در پر نمودن شکاف بین دانش علمی و مسـائل

 هیاب یادگیری خودرهای  محدودیت
دچار اضطراب، ناکامی و   شوندهای تحصیلی وآموزشی میخودراهبر وارد برنامه های یادگیریکه بدون برخورداری از مهارت  باور دارد فراگیرانی   ( 2003)نولز 

خودراهبر شده و در ابتدا شروع   ورد یادگیریه اضطراب و هراس در م ب دچار تجر  اند که دانشجویان ابتـدامطالعات مختلف گزارش کرده .گردندغالبا شکست می
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بزرگساالن با   دارد کـههای رسمی از این واقعیت پرده بر میآموزش این میل و عالقمندی بـهد.  کننهای رسمی اعالم میرا به آموزش های خود نیازشـاندوره

یک   فراگیران رسد کهبـه نظر می  هیاباز یادگیری خودر  فراگیران پس از مطالعه ادراکات استادان و  .دانندزا میمشکل ناآشنا بـوده و آن را  هیابیادگیری خودر

می سر  از  را  تحول  و  که  تغییر  در اب گذرانند  خودباوری  بـه  ولی  شده  شروع  منفی  خودرمهارت  احساسات  یادگیری  می  هیابهای  و  شودختم  بونک  )ژو، 

 (.101،2020دوو 

 هایی که قابل انتقال از آموزش بـه محل کارشانمهارت خود اطمینان یابند،  فراگیران   هیابیادگیری خودر هایکه از حصول مهارت  تس این مسؤولیت مربیان ا

برا  کنند، به ویژه در مواقعی کـهجامعه نقش مهمی را ایفا می هایها در واکنش نشان دادن به چالشدانشگاه.  باشدمی بر  شواهد فراوانی دال بر مقاومت در 

می  در  هیابی خودر مشاهده  یادگیری هم.  شودیادگیری  از  باید درک صحیحی  مربیان  هم  و  یادگیری    هیابی خودر یادگیرندگان  راهبردهای  و  باشند  داشته 

سنجشی اتخاذ و انتخاب   شدن در فرایند یادگیری و از جمله فرایند خود  رهیابدر خود های یادگیرندگانمناسبی را برای تسهیل و ارتقای توانمندی هیابخودر

 (.  2003، میلر، فیچ و مارشال)کنند

 های یادگیری خودراهبر مدل
، آن را بعنوان چتری مفهومی مرکب از چهار بعد  رهیابخود های مختلف یادگیریدر بازبینی ادبیات و دیدگاه(  2004)102کندی :  مدل چهاربعدی کندی

های غیررسمی  پیگیری فرصت یادگیری در محیط های رسمی وو پتانسیل فرد برای هدایت خود، شیوه سازماندهی آموزش در محیط های شخصی، رضایتیویژگ

یادگیری خود ها در الگویدر نظر گرفت. تنوع سازه اولین  برای ما ایجاد نموده  رهیابکَندی، درک عمیقی از  الگو  به امکان  الگوی اشاره   است؛ این  کننده 

فرد برای هدایت  (  پتانسیل)محتوا است. کندی در مفهوم پرورشی به دو بعد ویژگی شخصی و رضایت   های مختلفمتفاوت یادگیرندگان در حوزه  رهیاب خود

الگو   می اشاره دارد ولیهای غیررسهای رسمی و پیگیری فرصت یادگیری در محیط محیط خود و در مفهوم آموزشی به دو بعد شیوة سازماندهی آموزش در

 (. 2004)کندی،دهدیادگیری برخط شرح نمی هایی از قبیل یادگیری کالس درس یارا در زمینه رهیاب چگونگی یادگیری خود

یادگیرنده عهده    -1مدل خود مفهوم آموزشی را در سه بعد:  ( در مدل خود  1994)103و همسرا   براکتو همسرا:    گیری مسئولیت شخصی براکتمدل جهت

کند. این الگو  های شخصیت یادگیرنده تعریف میمفهوم پرورشی را ویژگی  -4ارزشیابی از یادگیری خود و در بعد   -3روش یادگیری و   -2ریزی  دار نقش برنامه 

ها توانمند سازد. بعضی از  قعیتای یادگیرنده را از طریق چهار عامل بررسی کند و او را برای پاسخگویی به این مودهد که رشد حرفهبه مربی این اجازه را می

کنند و این توانایی را دارند که یادگیری خود  های آموزشی و برنامه جدید را با آمادگی کامل می پذیرد. آنها از این طریق تقاضای حمایت مییادگیرندگان روش

خواهند و یا  جود یادگیرندگان دیگری هم هستند به دالیل مختلف نمیدیگران دارند. با این و  را ارزیابی نمایند که بدانند چه مواقعی نیاز به کمک گرفتن از

 (. 1396)بهرنگی و صیدی،قادر نیستند کمکی دریافت کنند و مسئول یادگیری خود بودن را در خود به وجود می آورند 

(  2007کند؛ مدلی که مریام و بومگارتنر) پیشنهاد میای را  مرحله  4مدل    برای یادگیری خودراهبر،(  1991)104گروگرو:    ایمدل یادگیری خودراهبر مرحله

مرحله از یک یادگیرنده وابسته که نیاز   4ای گرو یادگیرندگان را طی  مرحله . مدل دانندآن را به عنوان یک مدل آموزشی یادگیری خودراهبر تقسیم بندی می

 (. 1991)گرو،کند ریق مربی هدایت میمستقل برانگیخته شده از ط دارد به سمت یادگیرندهای به مربیگری و هدایت

باشد به  یادگیری خودراهبر با عنوان ویژگی شخصی و فرایندهای یادگیری می  هایی ازنیز شامل جنبه  105خودراهبر گریسون ( الگوی  1992)مدل گریسون 

آموزشی، خودمدیریتی شامل استفادة فراگیران از منابع  های  است. در محیط  طوری که یادگیری خودراهبر از دو بعد خود مدیریتی، خودنظارتی تشکیل شده 

بر استفاده از منابع، استفاده از راهبردهای یادگیری و انگیزة یادگیری میآموزشی در خالل زمینة یادگیری می باشد. همچنین  باشد. تمرکز الگوی گریسون 
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توان نتیجه گرفت الگوی  ری بیشتر افراد با یکدیگر در خالل یادگیری است. میکنترل یادگیرنده به معنای منع استقالل فردی نیست، بلکه به معنای همکا

همسترا، عامل زمینه    است؛ گریسون همانند کندی، همچنین براکت و  گریسون تمرکز مشخصی را روی مقولة فرایندهای یادگیری از یادگیری خودراهبر نداشته 

است. هنوز نقش زمینه تا حدودی در الگوی گریسون صوری بوده و تعامل    ینة ارائه شده تعریف کردهدر الگویش را بعنوان خودمدیریتی خاص از منابع در زم

 (. 1992)گریسون،باشدپویا میان زمینه یادگیری و یادگیری خودراهبر مبهم می

ری نیز برای یادگیری خودراهبر مطرح شده  های دیگ مدل  گفته   های پیش عالوه بر مدلخودراهبر:   الگوی مدیریت آموزش خودراهبر مدلی جامع برای یادگیری

آنها توجه کمی به زمینة فرایند یادگیری، ابعاد   مدیریت آموزش خودراهبر در زمینة آموزش علوم اشاره نشده است. همچنین در اغلب به یک   است، اما در هیچ

خودراهبر با در نظر گرفتن ابعاد   جامع خواهد بود. الگوی مدیریت آموزشدیدگاه، یادگیری خودراهبر فاقد مفهومی   شناختی و انگیزشی شده است. بدون این 

آموزش علوم پیشنهاد   در ارتباط با یادگیری در زمینه  ( وارد شدن به کار)و انگیزش    ( شناختیمسئولیت) ، کنترل درونی(ایکنترل زمینه)مدیریت عوامل بیرونی  

یادگیری    ای را در ایجاد و تأیید نتایج و زمینه  ( خودکنترلی)کنترل مشارکتی فرایند شناختی   مسئولیت و  شوند تااست. در اینجا یادگیران برانگیخته می  شده

 (. 106،2003و ارزشمند به کار برند)گیبسون  معنادار

ی( و انگیزش است. اگرچه  شناختبنابر آنچه تاکنون بیان شد الگوی مدیریت آموزش خودراهبر، شامل سه بعد خودمدیریتی)کنترل کار(، خودکنترلی )مسئولیت

می قرار  بحث  مورد  جداگانه  بطور  اینجا  در  فوق  ایجاد  ابعاد  بحث  مورد  در  ویژهای  مشکالت  امر  این  دارند.  یکدیگر  با  نزدیکی  ارتباط  اما  گیرد، 

 (. 2003)گیبسون،کندمی

های بیرونی، به این معنی، با فرایند  یادگیری تمرکز دارد. فعالیت اجتماعی تمایالت    خود مدیریتی در ارتباط با مباحث کنترل کار بر جنبه :  الف(خودمدیریتی 

های یاد بگیری،  های یادگیری و مدیریت منابع یادگیری ارتباط دارد. سواالت درباره هدف مدیریت، روشیادگیری در ارتباط است. خودمدیریتی با تعیین هدف

هایی در زمینه دوست داشتن آنها از نحوه انجام فعاالنه  یادگیرندگان فرصت  گیرد. مثالً برای ر مینحوه حمایت و نتایج به طور مشارکتی و مداوم مورد بحث قرا 

واژه خود مدیریتی  .  شودشود. در خود مدیریتی، مدیریت فرایند یادگیری تسهیل شده و یادگیری مداوم و معنادار تقویت میفرایند یادگیری خود فراهم می

رود.  های یادگیری و بطور نزدیک مرتبط با تعیین هدف و راهبردهای فراشناختی بکار میکنترل کار بیرونی ویژه مدیریت فعالیتای از  برای مشخص کردن جنبه 

  خودکنترلی تواند از راهبردهای کنترل شناختیمیندر عین حال خود مدیریتی در عمل   .یافت شود تواند در ادبیات انگیزشی خودتنظیمیماهیت این مفهوم می

دهند، مورد استفاده  کنترل خودکاوی )انگیزش و اراده( جدا باشد و برای نشان دادن مدیریت منابع و آنچه که یادگیرندگان در طول فرایند یادگیری انجام میو  

 (. 107،2014)هان گیرد قرار می

ریزی  همچنین توانایی تفکر در مورد شیوهی تفکر)برنامهشامل نظارت بر راهبردهای یادگیری و  شناختی و فراشناختی    فرایندهای   خودکنترلی،:  خودنظارتیب(  

میشود )برای    و اصالح تفکر مطابق با هدف یادگیری( را مورد توجه قرار میدهد. خودکنترلی فرایندی است که از طریق آن یادگیرنده مسئول ساخت ذهنی خود 

خود کنترلی نشان دهنده تعهد و الزام برای ساخت مفهوم از طریق تفکر انتقادی و  مثال مفاهیم و عقاید جدید را با دانش قبلی یکپارچه می سازد(. مسئولیت 

به یک روش معنادار و تحقق هدفتأیید جمعی می های  باشد. از طریق خود کنترلی فرایند یادگیری اطمینان یکپارچگی ساختارهای دانش جدید و قبلی 

 (. 2014)هان،شود یادگیری حاصل می

کند. علیرغم محدود بودن درک ما از ارتباط بین  های شناختی ایفا میتکمیل هدف ش مهمی را در اقدام و حفظ تالش برای یادگیری ونگیزش نق: ا ج( انگیزش

های شناختی که خود پیش  های شناختی دارند؛ فعالیتدهند عوامل انگیزشی تأثیرات عملی زیادی بر انواع فعالیتانگیزش و شناخت، دالیل کافی نشان می

ارزش و موفقیت در دستیابی اهداف یادگیری در هنگامه  ینه یادگیری فردزم باعث ایجاد  انگیزش  به عنوان واسطهیادگیری می  ستند.  بافت  شود و  بین  ای 
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توان انگیزش  گردد. میتأمین    کند. انگیزش، تمایل به انجام کار است تا بدان وسیله نوعی نیاز )کنترل( و شناخت )مسئولیت( در طول فرایند یادگیری عمل می

 (.  108،2014)گاور دهدشوند نسبت به کسانی که تحریک نشوند تالش بیشتری از خود نشان می  کسانی که تحریک .را برحسب رفتار عملی تعریف کرد

 ونیکی ری الکتریادگیدر  توالی خود رهیابی  

فراگیران باید احساس کنند که به یادگیری نیاز  بدین صورت که    های خودراهبری نیز رعایت گردد.بایست توالیهای الکترونیکی میدر یادگیری 

درکی با   مضمون و جریان یادگیری دارای ارتباط مهم و قابل.  آموزندمی در بستر الکترونیک  دارند و بدانند که چطور، چرا و چگونه چیزی را

مطلوبی با تغییرات روانی    طورشود بهمطلبی که فراگرفته می.  دحساب آی  منبع مناسبی برای یادگیری به  عنوانتجربیات گذشته باشد و تجربه به

شده توسط افراد در سازمان متناسب با چیزی    میزان استقالل تجربه.  زندگی شغلی ارتباط داشته باشد و جسمانی فرد و امور و وظایف او در 

محیطی آموزشی ببینند که اضطراب آنها را به حداقل برساند و با راگیران در  . ف شده مناسب است  استفاده باشد که برای حالت یا روش کار

مهارت و  مطالب  موضوعات،  بتوانند  کنند آزادی  تجربه  را  مکانیسم(.  2015، 109)خیاتها  این  کنار  در    5  هادر  باید  های  فرایندآموزشویژگی 

 .  ایجاد یا وجود داشته باشد الکترونیکی مبتنی بر خودراهبری

 (.1389شکن، )یوسفی و گردانارزیابی 5و تجربه کردن،  .4ریزی، برنامه .3ت درک ارتباطات، قدر .2انگیزش،  .1

 های الکترونیکدر آموزش  های یادگیری خود رهیاباستراتژی
 :شونددسته درونی و بیرونی تقسیم می های یادگیری خود رهیاب به دواساساً استراتژی

استراتژی خارجی ، درک و فهم  . ب(  میپردازند سازماندهی محیط مطالعه، نظم در مطالعه و استفاده از مطالعه کمکیاستراتژی داخلی )درونی( که به  الف(  

 (. 110،2020)السفدو دهد یادگیری را موردمطالعه قرار می فراگیر ، ساختار اطالعات و دانش و انطباق دانش و محتوی با سبک

توانند به کمک راهنمایان ، رفتارهای راهبردی خود را مشاهده و تحلیل  فراگیران می: ابتدا  این دو ابزار سود بردتوان از  های یادگیری میبرای تشخیص استراتژی

به راجع  و  نمایند  کنند  بحث  با همدیگر  میدوم    آن  استراتژیفراگیران  سیاهه  یک  از  استفاده  با  را  یادگیریشان  رفتارهای  درتوانند  رهیابی  فرم   های خود 

نمایند ای  پرسشنامه های مستقیم و غیرمستقیم توان از استراتژی( معتقد است می2011)  111پیسکوریچ (. در همین زمینه  2015)خیات،مربوطه منعکس 

 .کمک گرفت

 :های مستقیم شاملاستراتژی- الف
  تی حما  . 6ها،  روش  رش یدر جهت پذ   ق یتشو   .5   ، یفرد  ت یمالک  جادی ا  . 4  ،یقبل  ت یموفق  یی کمک به شناسا  . 3کردن آنها،    ق یتشو   .2افراد،  ی کمک به خودآگاه  .1

 (. 2020)السفدو،دی و کاهش سطح تهد ریاز فراگ

 : اند ازهای غیرمستقیم عبارتاستراتژی -ب
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تحت حمایت    .7ها و مشکالت،  مواجه با برهان  .6معماهای پیچیده، .5کار روی ایدههای مبهم و متضاد،    . 4خلق سؤاالت،    . 3طرح مسائل،  .2طرح سؤاالت،  .1

آموزشی نشده و   هایتوجه آن است که خودرهیابی محدود به سازمان  ها و عالئق نکته قابلاستفاده از توانایی  .9و اصول،   هااستفاده از مدل  .8قرار گرفتن،  

 (. 1389شکن،)یوسفی و گردانها و مؤسسات غیرآموزشی را نیز تحت تأثیر خود قرار داده استشرکت

های یادگیری درعصر فناوری و ارتباطات در کانون توجه قرار گرفته است و  ها و استراتژیاز آن جایی که خودراهبری در یادگیری به عنوان یکی از هدفحال  

های یادگیری خودرهیاب به  ایجاد و پرورش مهارتد بنابراین های مدرن و فراگیر محور وجود ندارامکان حضور اثربخش در آموزش هابدون تسلط بر این مهارت

های مربوط به یادگیری خود رهیاب در سطح جهان  طوریکه پژوهش  بدل شده است، به  در چند دهه اخیر  مبتنی بر بسترهای الکترونیک یکی از اهداف آموزش  

خود در یادگیری معنادار و   مواره از مسئولیتپیشینه مربوط به یادگیری خود رهیاب بیانگر این مطلب است که یادگیرندگان خود رهیاب ه .یافته است  افزایش 

برند پرورش یادگیرندگان خودرهیاب یک  به تغییر هستند و از یادگیری لذت می نگرند، مایلنظارت بر خویش، آگاهی دارند آنها به مسائل به دیده چالش می 

ارزش یادگیری دارند و نیز    های یادگیری در خصوص مطالبی که ریگذاهای بهبود بخش آموزش است. یادگیرندگان در هدفتالش مؤلفه مهم و ارزشمند در

های است که باعث مورد توجه قرار گرفتن آن در  بنابراین چنین خصلت  برخوردارند  نحوه انجام تکلیف یادگیری در یک چهارچوب خاص از استقالل بسیاری

 (. 112،2017های اخیر از نگاه متخصصین امر شده است)جالل و اوما دهه

 گیری بحث و نتیجه
های زمانی و مکانی روی اینترنت امکانپذیر شده  محدودیت های یادگیری بدونگیری از فناوری اطالعات در حوزه آموزش، ایجاد محیطبا افزایش بهرهامروزه  

آنالین دیگر ارتباطات    کنندگانهایشان را به اشتراک بگذارند و با مشارکتدرسی دست یابند، ایده  سازد تا به محتوایمی ها یادگیرندگان را قادراست. این محیط

در  . وجود ندارد، بسیار مفید و کاربردی باشد و فراگیر در یک کالس درس درسهایی که امکان حضور م تواند در موقعیتگونه آموزش می لذا اینداشته باشند. 

بستر مناسبی را برای آموزش از راه دور فراهم کرد. با  های مربوطه  افزار ، تهیه نرم مراکز آموزشی ناخواستهدر پی شیوع بیماری کرونا و تعطیالت  نیز  کشورمان

هایی مواجه شدند. از طرفی مسئولین عنوان نمودند حرکتی  چالش یادگیری در این فضای مجازی، ذینفعان آموزش با-و استمرار فرآیند یاددهی  اندازیشروع راه

عنوان مکمل برنامه    به  نیز از آنزمان بازگشایی  توان درمجازی به خاطر تهدید کرونا صورت گرفت، تبدیل به یک فرصت شده است که می  آموزش  که در حوزه

آموزشی برای گسترش عدالت  و  و حکیم  درسی  نمود)عباسی، حجازی  برداری  فناوری  1399زاده،بهره  بستر  آموزش در  ارائه  فرصت(. چراکه  به  وناظر   ها 

های  چهره فرصت  به  نسبت به آموزش سنتی و چهره  مجازی هایآن است. از یکسو فناوری آموزش  بودن  تهدیدهایی است که این خود نشانگر ماهیت غیرخنثی

،  دوستی و گسترش پوشش تحصیلینوع های چندفرهنگی، پرورش حستوان به توسعة آموزشبه وجود آورده است که می  کاری آموزش متعددی در حوزة  

که    یادگیری تعاملی و تغییر نقش استاد و دانشجو، پرورش تفکر انتقادی و استدالل اخالقی اشاره کرد توسعة آزادی آکادمیک، رشد منش علمی، ایجاد محیط

که در   دانندبرتر تفکر میهای  تأکید بر تقویت قابلیتهای الکترونیکی و مجازی را ترین اهداف آموزش( یکی از اساسی1388سو با این مطالب مهرمحمدی) هم

پذیری،  انعطاف  های منحصر به فرد و کاربر پسندی همچوندلیل داشتن ویژگی  به  الکترونیک و مبتنی بر فناوریهای  آموزش توان گفت،می  نکتهاین  تبیین  

را   آموزشیمحور بودن جامعة علمی و  فراگیر و نجویی در هزینه و زما صرفه یادگیری مستقل و مشارکتی مبتنی بر استعداد و عالقه،   های غیرحضوری،آموزش

های  گروهاز طرف  استقبال    حال همین امر موجباند،  هنشدمشاهده و تجربه های سنتی  که در آموزشمواجهه نموده    جدید  با تجربیاتی  ی و علمیدر حوزة تربیت

همانند هر  الکترونیک    های باید گفت که آموزش. اما از سوی دیگر  دا کردها رشد و توسعه پیشتاب بیشتری نسبت به سایر فناوری با  شد که مختلف اجتماعی  

به اخص در حوزه آموزشدیگر  فعالیت  از این مهارتنیازمند مهارت،  ی  ارائه دهد. یکی  نتیجه مطلوبی  بتواند  تا  به خود است  یادگیری  های مختص  اساسی 

 باشد.  خودرهیاب می 

آورده، لزوم توجه به یادگیری   انگیزی را پدیدشـگفت  هایو تکنولوژی، تغییرات و جهش جهان کنونی که انفجار دانشدهد، در  نشان می  منابع مختلفمرور  

خودشکوفایی یادگیرنده ایجاد   ای برایدر واقع زمینهخودرهیاب  تحقق یادگیری   .باشدنظام آموزشی امری ضروری و بدون تردید می درصا  خصو خودرهیاب  
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در    ( 2019)  لی.به عنوان مثال  دهدجـتجوگری در آموزش و یادگیری یاری می  پاسخگویی به نیاز تحقق استعداد خود، خالقیت و ستجویکرده و او را در ج

رفتاری و عاطفی و   هایدر یادگیری دانشجو دارد و نقش اساتید به لحاظ حمایت رهیابیمهمی در خود فناوری نقش  کند که تدریس استاد با پژوهشی بیان می

های الکترونیک  مند بودن آموزشهمچنین خودرهیابی نیز نقش اساسی در بهینه  در یادگیری نباید نادیده گرفته شود  هیابیآگاهی فناوری در افزایش خودر  از

  رهیاب دگیرنده خودزیرا یا  .است شده از سوی یادگیرنده بر یادگیریش حائز اهمیت بسـیار پذیری تقبلاز حیث میزان مسؤولیت  خودرهیاب یادگیری  دارند.  

بر را  یادگیری خود  برای  کنترل  را که  آنچه  یاد گرفتن  و مسؤولیت  تلقی می عهده گرفته  را میخویش مهم  بنابراین  پذیرکند  یادگیری  د.  مزایای  دلیل  به 

های اخیر به طور جدی مورد  سال ارتقای آن، درهای اساسی برای  نوع یادگیری و آموزش توجه بنیادی به این  های الکترونیکهیاب و گسترش آموزشخودر

 .توجه قرار گرفته است

پرورش دهند    رهیابکوشند تا افراد را به صورت انسان های خودکشورهای پیشرفته جهان می امروزه نظام های آموزشی بسیاری ازبر همین اساس است که  

رویارویی با مطالب یادگیری نیز موجب شده اند، این   نشود و تعدد رسانه ها و روشهای  دیگر یادگیری در چارچوب ارتباط دوسویه معلم و فراگیر محدود که

معلم و تبدیل   های بسیار شود و خارج شدن آن از محدوده کالس کنترل،روش و ماهیت دست خوش گوناگونی فرایند هم از لحاظ سطح و هم سبک، از نظر

در یادگیری را در فعالیت های آموزشی در کانون توجه قرار داده    رهیابیخود و فاعلی فراگیران از جملهآن به صورت فرایند فراگیر محوری، متغیرهای فردی  

بر رسانه است. بدیهی است، به عنوان مسیرهای یادگیری خودتسلط  ابزار های آموزشی امروزه  نظیر  شوند و افزایش مهارت در  تلقی می رهیاب های مدرنی 

الکترونیکی  هایآموزش .بنابراین اگردهدیادگیری را افزایش میدر    رهیابی ها خودبکاربستن آن یادگیری  بر  به    مبتنی  بنیاد خودرهیابی طراحی گردند و  بر 

ها و کسب دانش  ریزی، پردازش دادهخود در تعیین هدف و برنامه  ساخت تا بر فرایند یادگیریخواهد  را قادر   آنان  فراگیران نیز چنین مهارتی پرورش داده شود،

تغییر راهبردهای یادگیری مشارکت   خودیادگیری، اصالح خود بر اساس بازخورد، کنترل محیط یادگیری برای یادگیری مؤثر، انتخاب و جدید، کنترل پیشرفت

 . بیانجامد در یادگیری هیابیفعال داشته باشند و به افزایش خودر

 منابع 

  شرفت یو پ  یکی الکترون یریادگی  رش یبا پذ  یر یادگی  یخودراهبر  ی(. رابطه آمادگ1396. )دیقهو بادنوا، ص  اکبر لیعجم، ع ازیال؛ن   ،یزنجان  بیخط

 . 22-11(,  106)30،رانیا  ی پرستار  هی. نشرانیدانشجو  یلیتحص

 (. برنامه درسی مجازی. دانشنامه ایرانی برنامه درسی.1394سراجی، فرهاد)

-77(،  4)2فناوری و آموزش  ، فصلنامه  های نگرشی اعضای هیئت علمی در آموزش الکترونیکیچالش(.  1387).شراره  ،میرزاییپور، بهرام و  صدق

87  . 

های علوم پزشکی  شناسی نظام یادگیری الکترونیکی دانشگاه(. آسیب 1396العابدینی، محسن و رئیسی، امین.)کسانی، حامد؛ حاجی زینعباسی

 . 227-238(،  4)12،  و توسعه آموزش علوم پزشکی یزدمجله مرکز مطالعات  بر اساس مدل خان.  

 های تدریس در شبکه آموزشیها و چالشتجربه زیسته معلمان دوره ابتدایی از فرصت(.  1399زاده، رضوان.)عباسی، فهیمه؛ حجازی، الهه و حکیم 

 .24-1(:  3)8. فصلنامه تدریس پژوهی؛  آموزاندانش 

تربیت    در  های آنالینهای آموزش ها و چالشررسی فرصت(. ب1396سعید؛ قائدی، یحیی و رمضان برخورداری) ،  ضرغامی همراهمرادی، امیر؛  
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های شهر  دانشآموزان دختر دبیرستان (. هنجاریابی مقیاس بخش خود راهبری در یادگیری، در مورد1385نادی، محمدعلی؛ سجادیان، ایلناز .) 
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 یادگیری انطباقی: پیش به سوی یک محیط یادگیری دیجیتالِ هوشمند 
 2، فرزانه پاشایی1طالب زندی

 t.zandi@samt.ac.irاستادیار تکنولوژی آموزشی، پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی)سمت(، تهران، ایران  .1

 Farzaneh.pashaii@gmail.comکارشناس ارشد تکنولوژی آموزشی، آموزگار ابتدایی آموزش و پرورش، تهران، ایران  .2

 

   چکیده

ها و های یادگیری هوشیمندِ مبتنی بر ویژگیهای اخیر با تحوالت صیورت گرفته در عرصیه تکنولوژی دیجیتال، زمینه برای خلق محیطدر سیال

بیاقی بیه عنوان یکی از نمودهیای ییادگیری انطبیا هیدف تبیین  هیای ییادگیرنیدگیان فراهم شییده اسییت. در این راسییتیا، مطیالعیه حیاضییر  توانیایی

هاسیت. به ها و شیرایط یادگیرنده به کمک تحلیل دادهکه هدف آن سیازگاری و انطباق آموزش با  ویژگی انجام شیدیادگیری هوشیمند  هایمحیط

انطباقی و مزایای آن تشیریح در ابتدا یادگیری با اسیتفاده از مرور و تحلیل ادبیات موجود و مطالعات انجام شیده در این زمینه،  همین منظور،  

سیازی شیده، مفهوم آموزش متمایز به عنوان فصیل مشیترک این دو نو  یادگیری، و شید. سیپس، وجه تمایز این نو  یادگیری با یادگیری شیخصیی

ها در یادگیری دادهکالن. در ادامه، منابع داده، نقش  شدسازی شده تبیین  چگونگی یکپارچگی آنها تحت عنوان مدل یادگیری انطباقی شخصی

مورد اسییتفیاده در هیای  هیایی از تکنولوژیاییت، نمونیهانطبیاقی و همچنین میدل تحلییل آنهیا ذییل مفهوم واکیاوی ییادگیری بیازنمیایی شیید. در نهی 

قی ییک ابتکیار طور کلی، ییادگیری انطبیا  آنهیا تشییریح گردیید. بیهییادگیری انطبیاقی معرفی و چگونگی دسییتییابی بیه اهیداف ییادگیری در بسییتر 

به توانند  های آموزشیی میموسیسیهدانشیگاهها و  کهکند  های یادگیرنده را فراهم میپداگوژیکی اسیت که محیطی هوشیمند و سیازگار با ویژگی

 یادگیری را ارتقاء دهند.   –آموزش  ، اثربخشی فرایند آن واسطه

   سازی شده  گیری انطباقی، یادگیری شخصی، واکاوی یادگیری، یاددادهکالن  تکنولوژی دیجیتال،  کلمات کلیدی: 
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 مقدمه 
دند.  ، نظام19متأثر از پاندمی کووید   کالت جدی ـش ائل و مـش عه درگیر مـس عه یافته و در حال توـس ورهای کمتر توـس ر دنیا به ویژه  در کـش راـس ی ـس های آموزـش

ی مجازی یا آنالین جایگزین مدلاگرچه در این زمینه مدل ده و فعالیتهای آموزـش وری و چهره به چهره ـش یهای حـض یادگیری ادامه پیدا کرد،   -های آموزـش

ازگاری  ای بود که نه منابع و نه فعالیتاما تغییرات به گونه ده بودند، با نیازهای جدید یادگیرندگان ـس های یادگیری که برای مدل آموزش حضـوری طراحی ـش

 .[1نداشت ]

های آموزشـی طراحی شـده برای یادگیری که در آن تمام فضـا و محیط یادگیری پیرامون یادگیرنده را به  رسـانی سـریع مدلرسـد به روز بنابراین، به نظر می

 شکل مناسبی پوشش دهد، از اهمیت زیادی برخوردار است.  

های  به تدریج وارد کالس  113ترقی با تکنولوژیهای اخیر، یادگیری مها و ـسالهای ـصورت گرفته در عرـصه تکنولوژی در دههدر این راـستا، با توـسعه و پیـشرفت

ــده و در این زمیـنه چـهار تغییر را تجرـبه کرده ـــیار114ایم: ـیادگیری الکترونیکیدرس شـ ــر، و ـیادگیری    116، ـیادگیری فراگیر115، ـیادگیری سـ ـیا هـمه ـجا ـحاضـ

تحول پیدا   118یادگیری هوشــمند  ی یادگیری الکترونیکی به محیطهایادگیری مترقی با تکنولوژی از محیط در این رابطه، رفته رفته محیط. [2]  117هوشــمند

ــاس دو گونه از انواع تکنولوژی یعنی تکنولوژی ــمند بر اس ــکل یادگیری الکترونیکی، محیط یادگیری هوش ــت. به عنوان جدیدترین ش ــایل  کرده اس های وس

[. این دو 3)از قبیل تحلیل یادگیری، و رایانش ابری( ـساخته ـشده اـست ]  120ندهای هوـشم)از قبیل اینترنت اـشیاء، و وـسایل بی ـسیم(، و تکنولوژی  119هوـشمند

مند در برگیرنده جنبهنوع تکنولوژی قادرند محیط ناریوهای یادگیری، آگاهی از محیط فیزیکی، های یادگیری هوـش ایی ـس ناـس های رهیابی فرایند یادگیری، ـش

ــال ـبه اجتـماـعات ـیادگیری، و ـکارکردـهای انطـباقی و   تـعاملی را خلق کنـند ـکه در آنـها زمیـنه ـیادگیری انعـطاف ـپذیر، اثربخش، انطـباق ـیابـنده، درگیر کنـنده، اتصـ

های هوشـمند پتانسـیل این را دارند که به  ها و محیط[. بنابراین، امروزه این نوع تکنولوژی2کند ]برانگیزاننده و توأم با بازخورد را برای یادگیرندگان فراهم می

کلی اثربخش   کل نوین یادگیری که با   ای از آموزش و یادگیری تحت عنوان یادگیری انطباقی فراهم کنند.زمینه را برای گونهـش حال، با توجه به اهمیت این ـش

طح نظامظهور روزافزون قابلیت ت، و از طرفی از آنجا که تاکنون  های تکنولوژیکی جدید نیز در ـس ترش اـس ر دنیا در حال گـس راـس ی در ـس در ایران  های آموزـش

تیابی به آن در محیط  مطالعه های یادگیری اـست. قابل اعتنایی در این زمینه انجام نـشده اـست، هدف از مطالعه حاـضر، تبیین یادگیری انطباقی و چگونگی دـس

 های زیر هستیم:در این راستا، در مطالعه حاضر به دنبال پاسخگویی به پرسش

 سازی شده و آموزش متمایز کدام است؟با یادگیری شخصییادگیری انطباقی چیست و وجه تمایز آن   •

 رویکردهای دستیابی به یادگیری انطباقی کدامند؟ •

 ها و فرایند تحلیل آنها در یادگیری انطباقی چگونه است؟نقش کالن داده •

 کنند؟های پشتیبان یادگیری انطباقی کدامند و چگونه به واکاوی یادگیری کمک میتکنولوژی •

 

 

 

 

 
113 . technology-enhanced learning 

114 . e-learning 

115 . mobile learning 

116 . ubiquitous learning 

117 . smart learning 

118 . smart learning environment 

119 . smart devices technologies 

120 . intelligent technologies 
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 روش

ش خگویی به پرـس تیابی به هدف و پاـس ورت کتابخانهدر این مطالعه به منظور دـس ورت که با  ها، از روش مرور و مطالعه منابع به ـص د. به این ـص تفاده ـش ای اـس

یری، منابع مرتبط ها و یادگســازی شــده، واکاوی یادگیری، کالن دادههایی از قبیل یادگیری انطباقی، یادگیری شــخصــیجســتجوی منابع به کمک کلید واژه

تحلیل نتایج مورد ـشناـسایی ـشد و  بعد از بررـسی چکیده و خالـصه منابع، آنهایی که بیـشترین ارتباط را با هدف مطالعه حاضر داشتند، انتخاب و برای بررسی و 

 استفاده قرار گرفتند. 

 هایافته

 اند.های صورت گرفته بر مبنای منابع، تبیین و توضیح داده شدهلیلهای حاصل از بررسی و تحهای مطرح شده، یافتهدر ادامه، به تناسب پرسش

 

 یادگیری انطباقی 

را می توان به عنوان فرایند خلق یک تجربه یادگیری منحصر به فرد برای یادگیرنده بر مبنای فردیت، عالیق، و عملکرد او جهت دستیابی    121یادگیری انطباقی

ایت یادگیرنده، فرایند یادگیری اثربخش و ... تعریف کرد ] یلی، رـض ی اـس[ که در محیط4به اهدافی از قبیل بهبود عملکرد تحـص ت که به  های الکترونیکی، روـش

های  گیرد که بتوان منابع یادگیری را بر اسـاس نیازمندیافزاری را با اسـتفاده از مکانیسـمی بکار میهای نرممنظور ارائه یک آموزش تعاملی هوشـمند، قابلیت

ر به فرد هر یادگیرنده فراهم کند ] ی یادگیری و منحـص اـس ت که در آن به عبارت بهتر، یادگیری انطباقی هر گونه ابتکار پ. [5اـس داگوژیکی مبتنی بر تحلیل اـس

دهد فرایند  این نوعی نظارت بر یادگیری است که تحت عنوان واکاوی یادگیری مطرح بوده و اجازه می .[6کنند]ها در طول فرایند یادگیری ظهور پیدا میداده

ـسازد تا در هر دوره آموزـشی دانش مورد نیاز خود را با  ادگیرنده را قادر مییادگیری با نیازهای یادگیری هر فرد ـسازگار ـشود. در این راـستا، یادگیری انطباقی ی

یادگیری، توجه شخصی سازی شده را برای شمار زیادی    –شود که در محیط آموزش سرعت خودش کسب کند. بنابراین به یک سیستم پداگوژیکی تبدیل می

ازدهای فردی مقدور میاز یادگیرندگان دارای تفاوت ازد؛ مباحث نیازمند تقویت، و نیز  دگیری انطباقی، فرایند یادگیری را برای یادگیرنده بهینه مییا[.  1]ـس ـس

رفت ایی میپیـش ناـس ده در رابطه با مباحث در حال یادگیری را ـش ل ـش ط او، های حاـص طوح پایه توـس ب ـس ب یادگیرنده و کـس ورت آمادگی مناـس کند؛ و  در ـص

( پوـشش تنوع یادگیرندگان با پیـشینه و ـسطح دانش متفاوت،  1مزیت اـست:    4[.  یادگیری انطباقی دارای 7دهد ]می  تر دانش و یادگیری را نـشانـسطوح عالی

( فراهم کردن زمینه 4( حفظ و نگهداری محتوای فعلی، و 3هایی که نیاز به کمک بیـشتر دارند،  ( اـستفاده مناـسب از زمان کالس به واـسطه ـشناـسایی حیطه2

دهد که دانش خودشان را ساخته و بر تجربه یادگیری مالکیت  [. به طور کلی، تکنولوژی یادگیری انطباقی به یادگیرندگان اجازه می8پویا ]  محتوایتولید برای  

ش خ به پرـس اس پاـس ند. همچنین، این تکنولوژی بر اـس ته باـش ط یادگیرندگان مختلف، با ویژگیداـش ازگارها توـس بک یادگیری آنها ـس پیدا و انطباق    یها و ـس

 [. 9بخشد ]آینده را بهبود میدر  کند، و سرعت انتقال برای یادگیری  های انتزاعی آنها را پشتیبانی میکند، در کسب تسلط بر سیستممی

 سازی شده و آموزش متمایزیادگیری انطباقی، یادگیری شخصی

ه خصوصیات شخصی یادگیرندگان تأکید دارند که این خود هدف آموزش  های فردی به ویژو یادگیری انطباقی هر دو بر تفاوت  122سازی شدهیادگیری شخصی

های فردی یادگیرندگان توســعه  شــود. آموزش متمایز نوعی از آموزش اســت که در آن مربیان طراحی آموزش خود را بر مبنای تفاوتمحســوب می  123متمایز

یله همه آنها بتوانند به بهترین ـشکل یاد بگیرند.  می های مبتنی بر آموزش متمایز، مربیان به منظور ارائه آموزش اثربخش،  ها و کالسدر دورهدهند تا بدین وـس

بر اسـاس تعریف دپارتمان تعلیم و [. 10دهند ]زمان، منابع و انرژی خود را به یادگیرندگان با پیشـینه، آمادگی، سـطح مهارت و عالیق متفاوت اختصـاص می

تفاده از روش، در آموزش متمایز همه یادآمریکا  تربیت ان، اما با اـس یدن به یک هدف یکـس تند ]گیرندگان به دنبال رـس بنابراین،  . [11های آموزـشی متفاوت هـس
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ـسازی ـشده و یادگیری انطباقی اـست که نیازهای ویژه یادگیرندگان  توان نتیجه گرفت که در برداـشتن مفهوم آموزش متمایز وجه اـشتراک یادگیری ـشخـصیمی

 دهد.را پوشش می

های غیر ـشخـصی اـست که در واقع دومی یکی از  های ـشخـصی و ویژگیـسازی ـشده دارای دو بخشِ ویژگیهای فردی در یادگیری ـشخـصیاین رابطه، تفاوت در

اس  ـشود. نیازهای ـشخـصی، فاـصله بین موقعیت فعلی و حالت مورد نظر یادگیرنده اـست که بر این اـسزهای ـشخـصی و توـسعه ـشخـصی محـسوب میهای نیاجنبه

ود. بنابراین، اولی را میتفاوت نیازهای یادگیرندگان بر مبنای موقعیت فعلی و موقعیت مورد انتظار تعیین می ی از ویژگیـش ی، و دومی را  توان بخـش خـص های ـش

  .[  2قسیم شود ]های شخصی و توسعه شخصی تتواند به دو جنبه ویژگیسازی شده میبه توسعه شخصی نسبت داد. لذا، عناصر اصلی یادگیری شخصی

سـازی شـده بر آموزشـی که در آن سـرعت یادگیری و رویکرد آموزشـی بر مبنای نیازهای یادگیرنده بهینه سـازی شـده اسـت داللت دارد. یادگیری شـخصـی

های یادگیری برای  عالوه، فعالیت  بنابراین، اهداف یادگیری، رویکردهای آموزشی، و محتوا و توالی آن ممکن است بر اساس نیازهای یادگیرنده متفاوت باشد. به

أت می خصـی ،دنکننیز بیان می  [12و همکاران]  124لی .  [11گیرد ]یادگیرنده معنادار و مرتبط بوده و از عالیق او نـش ده یک پارادایم در یادگیری ـش ازی ـش ـس

بی با روش عه فردی یادگیرنده اـست و در آن فرایند یادگیری به ـشکل مناـس ها، محتوا، نقطه آغاز، های تدریس، تکنیکیادگیری اـست که هدف آن ارتقای توـس

 شود. دگیرندگان سازگار میهای فردی و پتانسیل توسعه پیشرفت یاهای ارزشیابی جهت توجه به ویژگیفرایندها، و روش

ها برای تغییر و بهینه سـاختن آموزش در هر زمان داللت  از طرف دیگر، یادگیری انطباقی بر نظارت تکنولوژی بر فرایند پیشـرفت یادگیرنده و اسـتفاده از داده

یابد. در او و نیز درگیر شـدن با مواد آموزشـی دوره تغییر می کند که بر اسـاس عملکردای را برای یادگیرنده خلق میدارد. راهبردهای یادگیری انطباقی تجربه

ـهایی ـکه ـباـعث  ـهای مربوط ـبه عملکرد ـیادگیرـنده بوده و ـبا محتوا و روشقـلب ـیادگیری انطـباقی، رویکردی ـبه آموزش وجود دارد ـکه مبتنی بر تکنولوژی و داده

 [. 13کند ]شود مطابقت پیدا مییتوسعه و پیشرفت مسیر تسلط یادگیرنده بر اهداف خاص یادگیری م

های فردی در یادگیری انطباقی عمدتاً با  تواند بر توسـعه شـخصـی یادگیرندگان تمرکز داشـته باشـد. از این رو، تفاوتبا توصـیفات باال، یادگیری انطباقی نمی

ـسازگاری  و   عملکرد فردی،  های فردیویژگیتوان در ـسه مفهوم  های ـشخـصی در ارتباط اـست.  بنابراین، عناـصر اـصلی یادگیری انطباقی را میتفاوت در ویژگی

های فردی، نیازهای ـشخـصی و ـسازی ـشده ـشامل تفاوت[. در مقابل همانگونه که بیان ـشد عناـصر اـساـسی یادگیری ـشخـصی2اـصالح و ـسازماندهی کرد ]  انطباقی

ر جدید هر دو روش یادگیری، می ه عناـص ت. با مقایـس ی اـس خـص عه ـش یتوان درتوـس خـص ده نمییافت که یادگیری ـش ازی ـش تواند بر راهبردهای اجرایی داللت  ـس

تواند این راهبردها را در بر داـشته باـشد. بنابراین، با یکپارچه ـسازی عناـصر موجود داـشته باـشد در حالی که یادگیری انطباقی )به واـسطه ـسازگاری انطباقی( می

  ها و آن راهبردهای اجرایی تواند در برگیرنده طراحیرسـید که می  125دگیری انطباقی شـخصـی سـازی شـدهیاتوان به راهبرد جدیدی بنام  در هر دو روش می

تیبانی قرار می عه فردی را مورد پـش ازی ـشده  باـشد که توـس ر و مفاهیم کلیدی که در باال ذکر ـشد، چارچوب یادگیری انطباقی ـشخـصی ـس دهد. بر اـساس عناـص

 نشان داده شده است.    1گیرد. این چارچوب در شکل شکل می
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 ( 2019سازی شده )برگرفته از پنگ و همکاران، . چارچوب یادگیری انطباقی شخصی1شکل 

کند، و محور عمودی به عنوان ـشود، محور افقی به عنوان یک محور انطباقی جهت ـشناـسایی عملکرد کنونی فرد عمل میمـشاهده می  1همانگونه که در ـشکل 

ــعیک محور مرتبط با ویژگی ــایی توس ــناس ــیتی جهت ش ــخص ــتفاده قرار میهای ش گیرد. در این رابطه، محل تقاطع هر دو محور به عنوان ه فردی مورد اس

 کند.سازی شده و یادگیری انطباقی عمل میهای فردی جهت ارائه آموزش متمایزِ به اشتراک گذاشته شده توسط یادگیری شخصیویژگی

 سازی شدهرویکردهای دستیابی به یادگیری انطباقی شخصی

( مطابقت و سـازگاری راهبردهای آموزشـی و تدریس بر مبنای تفاوت در 1سـازی شـده سـه رویکرد وجود دارد: برای دسـتیابی به یادگیری انطباقی شـخصـی

ــی و تدریس در تلفیق با تفاوت2ویژگی های فردی،   ــازگاری راهبردهای آموزش ــازگاری  ( مطابقت و 3ها و تغییرات در عملکرد فعلی فرد، و ( مطابقت و س س

ای بر اسـاس  توان به صـورت سـازگارانه. هر سـه رویکرد را میشـخصـیانداز توسـعه  ها و تغییرات در چشـمراهبردهای آموزشـی و تدریس در تلفیق با تفاوت

 [.2] اجرا کرد 126گیری مبتنی بر دادهتصمیم

ت. راهبرده وم آموزش متمرویکرد اول، ارتقاء راهبردهای آموزش متمایز اـس تند. محیطایز، گروهبندیای مرـس های تکنولوژی محور،  های همگن و ناهمگن هـس

ـسازد. دومین رویکرد، مبتنی بر مفهوم یادگیری انطباقی اـست. در اینجا دو نوع اـصلی راهبردهای آموزـشی  های پویا را امکانپذیر میامکان مداخالت و گروهبند

های شــود، و راهبرد دوم به صــورت پویا و با اســتفاده از دادهگیری تعیین میموزشــی اول قبل از تصــمیممبتنی بر قانون و مبتنی بر داده وجود دارد. راهبرد آ

وم، مربوط به چـشممربوط به یادگیرنده به تدریج نمود پیدا می عه  کند. رویکرد ـس لی می  ـشخـصیانداز توـس یم  اـست. در اینجا راهبرد اـص تواند به ـسه ـسطح تقـس

های انتخاب کالس است؛ راهبرد سطح دوره شامل  ه، و سطح فعالیت. راهبرد سطح برنامه شامل تغییرات سازمانی از قبیل سیستمشود: سطح برنامه، سطح دور

توان بر اســاس ســازگاری انطباقی  ریزی برای مســیر یادگیری؛ و راهبرد ســطح فعالیت شــامل مطابقت محتوا، خدمات و ... اســت. هر ســه رویکرد را میطرح

 گیری مبتنی بر داده، محور اصلی یادگیری انطباقی است.  شی مبتنی بر داده اجرا کرد. بنابراین، تصمیمتصمیمات آموز

 ها در یادگیری انطباقیمنبع داده

هداده ـس گاهها و موـس ی تولید میهایی که در دانـش رویسهای آموزـش ود، مبتنی بر ـس ت که آنها به یادگیرندگان ارائه میـش گاهههایی اـس ورت  کنند. دانـش ا به ـص

شــود در ها تولید میهایی که در این ســیســتمهای کامپیوتری هســتند که مدیریت امور تحصــیلی، مالی و ...  را بر عهده دارند. دادهمرســوم دارای ســیســتم

گیرندگان و مربیان پشـتیبانی های آموزشـی، برای یادهای مدیریت یادگیری و دیگر پلتفرمای ذخیره شـده و به واسـطه سـیسـتمپایگاههای داده سـاختاریافته
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یلی فراهم می تمتحـص یـس ترس اـست. همچنین دادهکند. این ـس تر محیط ها از طریق اینترنت برای یادگیرندگان قابل دـس های دیگری نیز وجود دارند که در بـس

ز متغیرهایی که اجازه ردیابی الگوهای جدید در رابطه با  تری ادیجیتال قادر به دریافت اطالعات یادگیرندگان هـستند. با اـستفاده از این اطالعات ـشمار گـسترده

یا ابزارهای دیگری اـست    127ـشود. از جمله ابزارهایی که پتانـسیل این امکان را دارد، اینترنت اـشیاءکنند امکانپذیر مییادگیرندگان و عوامل موـسـسه را فراهم می

ی را در   ئولیت انجام عمل خاـص ه برکه مـس ـس گاه یا موـس بکهها، دادهگروه دیگری از داده.  [14دارند ]  عهده  دانـش ل از ـش تند. این  های حاـص های اجتماعی هـس

گاه، فعالیتداده جویان در رابطه با دانـش اس دانـش ات و تمایالت، اطالعات مهمی را درباره احـس اـس کنند.  ها و رویدادهای خاص فراهم میها از طریق تحلیل احـس

 سازی شده و انطباقی حائز اهمیت است.  ه تحلیل آنها در بهینه ساختن یادگیری شخصیدهد کهایی را نشان می، داده2شکل 

 

 ( 2020)ویلگاس و همکاران،  سازی شده در یادگیری انطباقی شخصی واکاوی یادگیریبرای  انواع منابع داده

 ها و نقش آنها در یادگیری انطباقیدادهکالن

یار باالیی خلق ـشده و علم دادههایی که به روشاتفاق افتاد. داده  128اهکالن دادهپیدایش یادگیری انطباقی با ظهور تکنولوژی  های  های مختلف و با ـسرعت بـس

ها،  داده. کالن[16] -[15]  ها، یادگیری انطباقی به بخش مهمی از محیط یادگیری دیجیتال تبدیل شده استدادهکالن  دهند. مبتنی بر فشرده را گسترش می

ــامل داده ــتفاده از روشهایش ــتند که با اس ــترده و پیچیده هس ــبهاند که به حدی گس ــتند. این دادههای محاس ــنتی قابل پردازش نیس ها در برگیرنده  ای س

های  های تکراری، الگوکنند و برای یافتن مدللف را فراهم مینـشأت گرفته از منابع مخت های گـستردههکه قابلیت پردازش و مدیریت داد هـستند  هاییمکانیـسم

ــتـفاده قرار میکنـنده و ـیا آـمارـهای دقیقی ـکه برگرفـته از میلیونبینیپیش ــتـند مورد اسـ [. در نـهاـیت ـهدف از آنـها، در اختـیار قرار دادن 17گیرـند ]ـها داده هسـ

 مناسب است.    هایاطالعات قابل تفسیر برای انسان و کمک به اتخاذ تصمیم

یر ویژگیدادهکالنظهور   اس  های یادگیری مقدور میتمامی جنبههای فردی یادگیرندگان و حاالت واقعی آنها در زمان واقعی را در  ها، ثبت و تفـس ازد. بر اـس ـس

[. 11شود ]نامیده می  129واکاوی یادگیریکاوی آموزشی یا  یادگیری، داده –ها در حوزه آموزش  دادهکالنجمع بندی دپارتمان تعلیم و تربیت آمریکا، کاربست  

ــتفاده از دادهتالقی و همیاری این دو حوزه می ــده یادگیری به منظور هر چه اثربخشتواند اس بینی تر شــدن ســنجش فرایندهای یادگیری، پیشهای ثبت ش

 و شناسایی مسائل بالقوه را بهبود بخشد.   آیندهعملکرد  

ــتییادگیری انطباقی که از تحلیل داده  مدل ــتفاده میها برای ردیابی کاس ــیلی یادگیرندگان اس ــمین کیفیت کل فرایند  های عملکرد تحص کند، به دنبال تض

موزشـی خود های آیادگیری اسـت. بنابراین، دانشـگاهها و موسـسـات آموزشـی که خود را ملزم به اسـتفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات در مدل –آموزش  

 
127 . Internet of Things  

128 . big data 

129 . learning analytics 
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تمکرده یـس تفاده از ـس اس دادهاند، به دنبال اـس تند که بر اـس یهایی هـس خـص بت به آموزش ـش ل از آنها بتوانند نـس ده منطبق با ویژگیهای حاـص ازی ـش های  ـس

اوی به دست آمده که نشأت گرفته از  های داده کای از الگوریتمهایی از این قبیل، به واسطه مجموعهمدل  [. این ظرفیت یادگیری18ِیادگیرندگان اقدام کنند ]

شوند، و عملکرد شخصی آنها  می کنند، اشتباهاتی که مرتکب می  های مربوط به عملکرد یادگیرندگان بوده و بر اـساس مقدار زمانی که آنها ـصرف یادگیریداده

های فناوری های آموزـشی که از قابلیتی آموزـشی مرـسوم، مدلها[. در مقایـسه با مدل19ـشود ]در مقایـسه با ـسایر یادگیرندگان در محیط دیجیتال حاـصل می

تفاده می ه میکنند، مزیتاطالعات و ارتباطات اـس ر بودن و متـصل هایی را عرـض تند. ویژگی همه جا حاـض ر بودن برخوردار هـس کنند که از قابلیت همه جا حاـض

 کند. انطباقی هم در کالس و هم خارج از کالس فراهم میهای مختلف، زمینه را برای یادگیری  بودن ابزارهای دیجیتال به روش

کل   ی و یافتن نیازهای یادگیرندگان را از طریق یک مدل تحلیل داده به نمایش می 3ـش ت که جزئیات فرایند بررـس گذارد. این فرایند با  یک نمودار جریانی اـس

تواند  شود. این درخواست میآغاز می  استنده که با یک مـشکل تحـصیلی مواجه  یک درخواـست و یا یک پرـسش در مورد وـضعیت یک گروه و یا یک فرد یادگیر

ت انجام   عف عملکرد یادگیرنده اـس ابه که به دنبال پیدا کردن ـض تم مـش یـس ط فردی مانند مربی و یا حتی یک ـس ود. مدل  توـس های تغذیه  ها، دادهدادهکالنـش

یا غیر   ـشفافیت در تعیین ـساختاریافتگیاـست. این    های مطرح ـشدهپرـسشها وابـسته به نوع  وری دادهآکند. جمعکننده متغیرهای مورد تحلیل را اـستخراج می

ای پردازش و تحلیل ـشده، که این پردازش ـشامل تـصفیه  دادهکالنهای اـستخراج ـشده به وـسیله یک چارچوب  ها حائز اهمیت اـست. دادهـساختاریافته بودن داده

ها و ها تحلیل شده و از این طریق مقایسهدادهکالنهای پردازش شده به وسیله ابزارهای موجود برای  کنند. دادهرا تـضمین می  هایی اـست که کیفیت نتایجداده

 [. 20پذیرد ]های مختلف مربوط به اطالعات نیز صورت میتالقی

های داده کاوی که  بندی افراد توـسط الگوریتمم ـساخته و در نتیجه طبقهها را فراهدر این رابطه، تحلیل انجام ـشده قابلیت ـشناـسایی الگوهای ارائه ـشده در داده

ی از یادگیرندگان را کاوش می ائل فرد یا جمعیت خاـص ی منظم مـس نجی نتایج را  کند امکانپذیر میبه روـش ود. در نمودار جریانی زیر، مدل مربوطه، اعتبارـس ـش

د کهانجام می ته باـش ورتی که متغیری وجود داـش ت«  با داده  دهد. در ـص د، فرایند به مرحله »پردازش درخواـس ازگار نباـش ایر منابع ـس روری مربوط به ـس های ـض

نجی از نو بارگزاری مییعنی جایی که در آن  داده ازگار با اعتبارـس وند برمیهای ـس طح بعدی  ـش د، نمودار به ـس حیح باـش نجی ـص گردد. در مقابل، اگر اعتبار ـس

 [.  21کند ]داده برای مرحله بعد آماده میکالنوسیله ابزارهای مختلف تعبیه شده در مدل   ادامه پیدا کرده و نتایج را به

 

 ( 2020ها در یادگیری انطباقی )برگرفته از ویلگاس و همکاران،  . مدل تحلیل داده3شکل 

بوردهایی ارائه می ده و مینمودار باال نتایج را از طریق داـش یلی تعبیه ـش توانند متغیرهای مختلفی را وارد چرخه تحلیل کنند کند که جهت پایش کیفیت تحـص

در تعامل بوده و از طریق اعالنات  ـسازند. به عالوه، این مدل به صورت خودکار با هر یادگیرنده  حل ممکن را فراهم میهای الزم در مورد راهبینیکه امکان پیش
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[. در نمودار مورد اشـاره، به دنبال ارائه نتایج، بر تصـمیم 1دهد ]هایی هم عملکرد و هم اشـتباهات رایج در فرایند توسـعه یادگیری آنها را نشـان میو اطالعیه

ی، مدیر یا دپارتمگیری تمرکز می وـص می در نقش معلم خـص ود. به طور کلی، چنین مکانیـس یلی ظاهر میـش ئولان تحـص ود که مـس ازگاری و مطابقت   یتـش ـس

های  عهده دارد. ـسرانجام اعتبارـسنجی نتایج کـسب ـشده توـسط یادگیرندگان در فعالیت  ازهای ـشناـسایی ـشده یادگیرندگان برها را در راـستای نیمنابع و فعالیت

گردد که در آنجا ـسازگاری  گیری رخ نداده باـشد، فرایند به مرحله ارائه نتایج باز میـشود. اگر تغییری در یادهای ـصورت گرفته انجام میجدید بر اـساس تحلیل

ود که فعالیتمورد بازبینی قرار گرفته و نمودار ادامه پیدا می  ،ها و منابع با نتایجفعالیت خص ـش ورت گرفته مـش نجش ـص طه ـس های  کند. در نهایت، اگر به واـس

 رسد.  یرندگان بوده و یادگیری ارتقاء پیدا کرده باشد، فرایند به پایان مییادگیری متناسب و درخور نیازهای یادگ

 ابزارهای تکنولوژیک در یادگیری انطباقی

ــتر الزم برای تحقق ـیادگیری انطـباقی را فراهم کنـند. در اینـجا ـبه دو نموـنه از آنـها:  ـها و ابزارـهای زـیادی وجود دارـند ـکه میتکنولوژی و    SimNetتوانـند بسـ

Connect شود. همچنین  اشاره میBrightspace D2L ( نیز به عنوان یک سیستم مدیریت یادگیریLMSبا آنها یکپارچه می ) .شود 

SimNet   کند تا در محیط مجازی مایکروســافت آفیس بر پیشــرفت یادگیرندگان در زمینه یک ابزار یادگیری و ســنجش اســت که به مربیان کمک می

ــتیابی به نتایج یادگ های الزم برای تحقق یادگیری انطباقی را به خدمت گرفته و یک تجربه خواندن  توانند قابلیتیری نظارت کنند.  با این ابزار مربیان میدس

 [. 22برای یادگیرندگان فراهم کنند ]  130تعاملی انطباقی در رابطه با مفاهیم مورد یادگیری را به واسطه تکنولوژی کتاب هوشمند

Connect  یادگیری دیجیتالِ   –توسعه یافته است. این محیط آموزشی  131است که توسط بخش آموزش عالی مک گروهیل  سیستم یادگیری انطباقییک  نیز

هایی را نیز هم فرصـت Connectکند. های یادگیرندگان و مربیان را در حین تالش برای بهبود عملکرد در رابطه با نتایج یادگیری ذخیره میانطباقی، فعالیت

کند تا در آن بتوانند بدون  دگان فراهم میکند. این تکنولوژی انطباقی فضــای ایمنی را برای یادگیرن برای ســنجش فرایندی و هم ســنجش پایانی فراهم می

های پیچیده ترغیب ـشده و گام بلندی را  ها و تمرینهرگونه قـضاوت ارزـشی در مورد عملکرد اـشتباه احتمالی خود به فعالیت بپردازند و به این وـسیله به فعالیت

   است. LearnSmartو  SmartBookلوژی  [. این محیط خود شامل دو تکنو23برای تسلط بر مطالب مورد یادگیری بردارند ]

های  که همان کتاب درـسی دیجیتال اـست، و تکمیل کننده ـسیالبس SmartBookهایی را در توان به این ـشرح توـصیف کرد: مربی موـضوعافزار را میاین نرم

ــی می هدوره آموزشـ ــورت آنالین و از طریق مجموـع ه صـ اب کرده و ـب ــد انتـخ اشـ تـب ابلـی ا و ـق دـه ای  ای از واـح ه می  LearnSmartـه تاراـئ ابلـی د. ـق ای  کـن ـه

LearnSmart دهد که ـسطح اطمینان آنها را در پاـسخگویی به  بندی در اختیار یادگیرنده قرار میهای مرتبط با محتوا مربوطه را همراه با نوعی درجهپرـسش

افزار، مورد اـستفاده های متعاقب توـسط نرمرای انتخاب و طرح پرـسشهای پیـشین آنها به عنوان مبنایی ب کند. این اطالعات به اـضافه پاـسخپرـسش مـشخص می

مورد تحلیل   ،های ـصحیح پاـسخ داده ـشده توـسط او و ـسطوح اطمینانهمچنین عملکرد یادگیرنده را بر اـساس پرـسشـسیـستم یادگیری انطباقی  گیرد. قرار می

بایســت مواد کند. یادگیرندگان می( هدایت میSmartBookمربوطه در کتاب دیجیتال )های اشــتباه، یادگیرنده را به مرور مجدد بخش  دهد. پاســخقرار می

  [. 9ها پاسخ صحیح بدهند ]یادگیری، به پرسش  -د و قبل از پیشروی در ادامه فرایند آموزشنآموزشی را مجدد مطالعه و مرور کن

نتیجه، مربی قادر اـست در زمان کوتاهتری حجم بیـشتری از مواد آموزـشی را    ـشوند. در( باعث کاهش زمان ـسخنرانی می SimNet, Connectهر دو برنامه )

ش داده و یادگیرندگان نیز می ر میپوـش ریع  توانند بدون نیاز به دوباره آموختن آنچه که در حال حاـض ند.  دانند، تجربه یادگیری خود را تـس و   SimNetبخـش

Connect رف زمان برای یادگیری آنها توـسط مربیان میهای غنهای قدرتمند و با قابلیتتکنولوژی رمایه گذاری و ـص تند که ـس ودمندی زیادی  ی هـس تواند ـس

 Brightspaceهم برای خود مربیان و هم برای یادگیرندگان داشــته باشــد. به عالوه، با فراهم کردن یک نقطه اشــتراک و دســترســی به همه منابع دوره )

D2L, SimNet, Connect ها و نمرات خود را نیز بررسی کنند.توانند تمام فعالیتک تجربه یادگیری پربار را خواهند داشت و می( یادگیرندگان ی  

دهد همچنانکه  اـست. این ـشکل نـشان می Connectو   SimNetای از ـسطوح واکاوی یادگیری در یادگیری انطباقی با اـستفاده از  نـشان دهنده نمونه 4ـشکل 

(  بینانه پیش )تطبیق  )ســـطح بینش آنها(، قادر خواهند بود چگونگی بهبود بخشـــیدن آن را نیز  کنندیادگیرندگان چگونگی انجام دادن فعالیتی را کشـــف می

 تعیین کنند. 

 
130 . SmartBook 
131 . McGraw-Hill Higher Education (MHHE) 
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 ( 2018کاکیش و پوالسیا، برگرفته از سطوح واکاوی یادگیری در یادگیری انطباقی ) 4شکل 

به بهترین شـــکل با ســـبک تواند  میگیرند که قادرند عملکرد خود را بهینه ســـاخته، و یک راهبرد یادگیری که  ســـرانجام، یادگیرندگان در موقعیتی قرار می

 دهند.توسعه    پیدا کند رایادگیری و اهداف آنها سازگاری و تطابق  

 گیریبحث و نتیجه

سـازی یادگیری همواره مورد بحث بوده و توجه بسـیاری از مربیان و پژوهشـگران را به خود جلب کرده اسـت. شـخصـی  پیرامونهای گذشـته مسـائل  در دهه

توینوف و کریـشنر یـستمی طراحی ـشود که در آن یادگیرندگان قادر باـشند به  یان میب   [24]  132اـس تیابی به یادگیری اثربخش، الزم اـست ـس کنند به منظور دـس

برای یادگیرندگان بازخورد فراهم ـشود که آنها    ایآنچه که قـصد آموختن آن را دارند و نیز چگونگی یادگیری آن، دـست پیدا کنند. در این ـسیـستم باید به گونه

مبدان  ی قرار دارند و همچنین چـش ند. به عالوه، میاندازی را نیز از فعالیتند در کجای برنامه درـس ته باـش هایی برای  بایـست فرـصتها و تکالیف بعدی خود  داـش

ه ما در مطالعه حاضــر به  در این رابطهای یادگیری آنها فراهم شــود و بتوانند نتایج یادگیری خود را ببینند.  یادگیرندگان جهت ارزیابی ســطح دانش و ســبک

ــتر های یادتکنولوژی یادگیری انطباقی به عنوان یکی از نمودهای محیط ــمند پرداختیم که بیش ــاختن یک محیط یادگیری  گیری هوش تمرکز آن بر فراهم س

شــود و مربی  ادگیرندگان ثبت میدر این محیط، پیشــرفت ییادگیری قرار گیرد.   -های شــخصــی یادگیرندگان در محور فرایند آموزشاســت که در آن ویژگی

زمینه یادگیری، سیستم یادگیری  در  تواند بر پیشرفت یادگیری هر فرد نظارت کرده و وضعیت کنونی و مسائلی که او با آنها مواجه است را مشخص نماید.  می

اس ویژگیهای خود جهت فراهم کردن محتوای یادگیری و روش پداگوژیک برای هر فانطباقی قابلیت تغییر کنش ی او از قبیل  رد یادگیرنده بر اـس خـص های ـش

ــیـنه را دارد ] ــط  ـهای مختلف مرتبط ـبا ویژگی[. چنین ـقابلیتی بر مبـنای گردآوری و تحلـیل داده8دانش، ـهدف، تجرـبه، عالـقه، و پیشـ ـهای ـیادگیرـندـگان توسـ

تواند کارایی و اثربخشی باالیی را هم برای  به درستی به کار گرفته شود، میشود. در صورتی که سیستم یادگیری انطباقی  می  های پیشرفته امکانپذیرتکنولوژی

های آموزـشی به همراه داشته باشد و همچنین بیشترین کارایی برای استفاده از زمان تحصیلی را نشان دهد. عالوه بر  یادگیرندگان و مربیان و هم برای موـسـسه

کرده  کند تا معیارهای خاصی را تعریف  های آموزشی کمک میموسسهدانشگاهها و های تکنولوژیکی مناسب به  افزاری و قابلیتهای نرماین، بکارگیری ـسیـستم

ــتیابی به آنها تالش کنند. تکنولوژی یادگیری انطباقی دارای ظرفیتی برای فرایند آموزش   و ــمت دس ــت که می تواند به    –بتوانند در آینده به س یادگیری اس

های مختلف از جمله  ری پیشــرفته و قابل مدیریت، دامنه وســیعی از نیازها و ترجیحات یادگیری یادگیرندگان را با توجه به محدویتافزاوســیله امکانات نرم

های دیجیتال هوشــمند  های صــورت گرفته در تکنولوژیمحدودیت در زمان و منابع پوشــش دهد. در مجموع، مفهوم متأخر یادگیری انطباقی که با پیشــرفت
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ی    همگام ت، یک ابتکار نوین در حوزه آموزش و یادگیری و به طور خاص علم تکنولوژی آموزـش ده اـس وب میـش ودمحـس های  که نیازمند مطالعات و پژوهش ـش

 ، مربیان و یادگیرندگان در این محیط یادگیری است.آموزشی  گسترده به ویژه در زمینه تبیین نقش و وظایف طراحان

 منابع

[1[ Villegas-Ch., W., Roman-Cañizares, M., Jaramillo-Alcázar, A., Palacios-Pacheco. X. (2020). Data Analysis as a 

Tool for the Application of Adaptive Learning in a University Environment. Applied Sciences 10, no. 20: 7016. 

https://doi.org/10.3390/app10207016 

]2    [ Peng, H., Ma, S., & Spector, JM (2019). Personalized adaptive learning: an emerging pedagogical approach 

enabled by a smart learning environment. Smart Learn. Environ. 6, 9. https://doi.org/10.1186/s40561-019-0089-y 

]3[ Gros, B.(2016). the design of smart educational environments. Smart Learn. Environ. 3, 15, 

https://doi.org/10.1186/s40561-016-0039-x 

]4   [ Rosmalen, P., Vogten, H., Vand Es., R., Passier, H., Poelmans, P., Koper, K. (2006). Authoring a full life cycle 

model in standards-based adaptive e-learning, Educational Technology & Society, 9 (1), 72-83.  

]5   [ Jonsdottir, A. H, Jakobsdottir, A., & Stefansson, G. (2015). Development and Use of an Adaptive Learning 

Environment to Research Online Study Behaviors. Journal of Educational Technology & Society, 18(1), 132–144.  

]6   [ Chen, C. M., Lee, H. M., Chen, Y. H. (2005).  Personalized e-learning system using Item Response Theory. 

Computers & Education, Vol, 44, Issue 3, Pages 237-255. 

]7    [ Villegas-Ch, W., Palacios-Pacheco, X., Buenaño Fernández, D., & Luján-Mora, S. (2019). Comprehensive 

learning system based on the analysis of data and the recommendation of activities in a distance education 

environment. International Journal of Engineering Education, 35(5), p. 1316-1325. 

]8[ Kakish, K., & Pollacia, L.F. (2018). Adaptive Learning to Improve Student Success and Instructor Efficiency in 

Introductory ComputingCourse. https://easychair.org/publications/preprint/gV8r 

 [9] White, G. (2020). Adaptive learning technology relationship with student learning outcomes. Journal of 

Information Technology Education: Research, 19, 113-130. DOI: 10.28945/4526 

]10   [ Ismajli, H., & Imami-Morina, I. (2018). Differentiated Instruction: Understanding and 

Applying Interactive Strategies to meet the needs of all the Students. International Journal of 

Instruction, 11(3), 207-218.  

]11   [ U.S. Department of Education, Office of Educational Technology (2017). Reimagining the Role of Technology in 

Education: National Education Technology Plan Update, Washington, D.C. 

]12[ Li, F., He, Y., Xue. Q. (2021). Progress, Challenges and Countermeasures of Adaptive Learning: A Systematic 

Review, Educational Technology & Society, Vol. 24, No. 3, pp. 238-255. https://www.jstor.org/stable/27032868 

]13[ Adams Becker, S., Cummins, M., Davis, A., Freeman, A., Hall Giesinger, C., and Ananthanarayanan, V. (2017). 

NMC Horizon Report: 2017 Higher Education Edition. Austin, Texas: The New Media Consortium. 

]14 [ Tianbo, Z. (2012). The Internet of Things Promoting Higher Education Revolution. In Proceedings of the Fourth 

International Conference on Multimedia Information Networking and Security, Nanjing, China, pp. 790–793.  

]15   [ Hey, T., Tansley, S., Tolle, K. (2009).  The Fourth Paradigm: Data-Intensive Scientific Discovery, Published by 

Microsoft Research, REDMOND, WASHINGTON. 

]16 [ Zhu, Z.T., Guan, J.Q. (2013). The construction framework of Network Learning Space for Everyone. China. Educ. 

Technol. (10), 1–7.  

]17[ Verma, C., & Paey, R. (2016). Big Data representation for grade analysis through Hadoop framework. 6th 

International Conference - Cloud System and Big Data Engineering, Noida, India, pp.312-315. 

]18[ Ferguson, R. (2012). learning analytics: drivers, developments and challenges. International Journal of 

Technology Enhanced Learning, 4, 304-317. 

https://doi.org/10.3390/app10207016
https://doi.org/10.1186/s40561-019-0089-y
https://doi.org/10.1186/s40561-016-0039-x
https://www.sciencedirect.com/science/journal/03601315
https://www.sciencedirect.com/science/journal/03601315/44/3
https://easychair.org/publications/preprint/gV8r
http://dx.doi.org/10.28945/4526
https://www.jstor.org/stable/e27032850


 

 و  یالمللنیکنفرانس ب   نهمین

 پانزدهمین کنفرانس ملی یادگیری الکترونیک ایران

 1400اسفند  19-  18سنندج 

 دانشگاه کردستان 

 

 

 

   

93 
 

]19    [ Boumiza, S., Souilem, D., Bekiarski, A. (2016).  Workflow approach to design automatic tutor in e-learning 

environment. In Proceedings of the International Conference on Control, Decision and Information Technologies 

(CoDIT), St. Julian’s, Malta, 6–8 , pp. 263–268. 

]20 [ McHugh, J., Cuddihy, P., Williams, J., Kumar, V., Mulwad, V. (2017). Integrated access to big data polystores 

through a knowledge-driven framework. DOI: 10.1109/BigData.2017.8258083 

]21   [ Mazumder, Sourav & Dhar, Subhankar. (2015). Hadoop as Big Data Operating System – The Emerging 

Approach for Managing Challenges of Enterprise Big Data Platform.  DOI: 10.1109/BigDataService.2015.72 

]22   [ Dry, M. J., Due, C., Powell, C., Chur-Hansen, A., & Bur, N. R. (2018). Assessing the utility of an online adaptive 

learning tool in a large undergraduate psychology course. Psychology Teaching Review, 24(2), 24-37. 

[23] GGC, S. (2017). Case Study: Observation Notes – Comparing Adaptive Teaching to Traditional Learning. (K. 

Kakish, Interviewer) Lawrenceville, GA, USA. 

[24] Stoyanov, S. & Kirschner, P. (2004). Expert concept mapping method for defining the characteristics of adaptive 

e-learning: ALFANET project case. Educational Technology Research and Development, 52(2), 41–56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://dx.doi.org/10.1109/BigData.2017.8258083
http://dx.doi.org/10.1109/BigDataService.2015.72


 

 و  یالمللنیکنفرانس ب   نهمین

 پانزدهمین کنفرانس ملی یادگیری الکترونیک ایران

 1400اسفند  19-  18سنندج 

 دانشگاه کردستان 

 

 

 

   

94 
 

 الکترونیکیروندهای جدید در یادگیری محور:  

 

MOOCs Recommender System with Siamese Neural Network 
 

Azadeh Faroughi 

Postdoctoral Researcher 
Department of IT and Computer Engineering 

Faculty of Engineering, University of Kurdistan 

Sanandaj, Iran 

a.faroughi@uok.ac.ir 

 

 

 

Parham Moradi 

Associate Professor 
Department of IT and Computer Engineering 

Faculty of Engineering, University of Kurdistan 

Sanandaj, Iran 

p.moradi@uok.ac.ir 

 

Massive open online courses (MOOCs) are becoming a popular method of education, as they offer students a 

largescale learning opportunity. However, the variety of MOOC courses and their frequent changes make it more 

difficult for students to identify relevant new information. To pique students' attention, a recommendation system (RS) 

is used to match the learner with the best learning resources. Most research on recommender system relies mainly on 

the presence of explicit feedback, while this information is commonly scarce or unavailable in MOOCs. Therefore, in 

this paper we use implicit feedback which is gathered passively by tracking different sorts of students’ behavior to 

model user positive and negative preferences. We propose using Siamese Neural Networks (SNNs) to extract latent 

representations of students and courses based on a loss function that gives observed courses a higher preference than 

unobserved courses. Then, users and courses similarity are determined based on new representations. Furthermore, 

the other challenge is recommending courses to students with little available interaction data (cold start). To solve this 

problem, we employ user and course content information, which aids in the creation of more accurate representations 

as well. We analyze the proposed model on a real dataset obtained from XuetangX—one of China's largest MOOCs. 

Experiment results show that the proposed algorithm outperforms numerous baseline algorithms. 

 

Keywords: MOOCs, Recommendation System, Siamese Neural Network, Implicit Feedback, Content Information. 
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Abstract— This study aimed at investigating the effectiveness of Computer Assisted Language Learning on IELTS 

learners’ proficiency level and their engagement level. To this end, 30 Iranian IELTS learners were assigned into two 

research groups (high and low group performance) based on their performance on Oxford Placement Test. Both groups 

of high and low level of performance had to answer an Academic Mock test selected from the book Cambridge 10 

before and after the treatment as the pretest and posttest. Moreover, the participants of both groups had to fill SCEQ-

M questionnaire before and after treatment. The results indicated that the treatment had a positive effect on the scores 

of the posttests of the low level group. Moreover, the results indicated that the treatment had a significant effect on 

the learners’ engagement level. The present study can provide guidance for curriculum writers and planners who 

consider technology as a beneficial tool in teaching and learning a second language especially for EFL teachers and 

learners.  

Index Terms-- Computer Assisted Language learning, IELTs learners’ proficiency, learners’ engagement level 
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Abstract—Course recommendation is a tricky issue for many students. When they just have a limited information 

about the courses, they must rely on general course schedule systems for guidance, but the outcome are inadequate. 

In this research, we propose a course recommender system based on graph clustering and ant colony optimization to 

solve the problem. Graph representation, graph clustering, user weighting using ant colony optimization, and rating 

prediction are the four essential steps in the proposed method. The dataset is first represented as a weighted network 

based on the degree of similarity between each pair of users. The Pearson-r correlation coefficient is used to calculate 

the similarity between users. Ratings of users who are most similar to the active user are the goal of the clustering 

phase. As a result, users in the same cluster have a lot of similarities. Through third step, the Ant colony algorithm is 

used to weight users (students) with the goal of picking a group of highly correlated users associated with their 

importance values as target user's neighbor users. Finally,  unknown ratings are predicted in the fourth phase by 

combining the rating values of nearby users with their weights of similarity to the target user. 

 
Keywords: Course-Recommendation, Graph Clustering, Ant Colony Optimization  
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Abstract—This study aimed to examine the difference in academic writing performance of railway engineering students 

after giving feedback to their peers, to determine their views of the benefits of assessing writing tasks on Google Docs, 

and to explore their perceptions of the roles of giving feedback and correcting peers’ paragraphs in improving 

academic writing performance. The participants were 40 railway engineering students at Iran University of Science 

and Technology. The instruments were pre and post-tests of writing along with two open-ended questions. The results 

revealed that the experimental group performed better on the posttest after giving feedback to their peers. Assessing 

without time limitation and disruption, correcting writing tasks more precisely, and enhancing lexical and grammatical 

knowledge were the benefits of assessing peers’ writing tasks in Google Docs. Students also held the view that it could 

help them get familiar with the academic writing principles and how to correct writing tasks. 

Index Terms-- academic writing, google docs, peer feedback, railway engineering, writing tasks 
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Abstract—This study aimed to investigate the use of podcasts in learning the speech act of apology. To this end, 36 

female learners at intermediate level were asked to take the proficiency test to homogenize the learners’ levels of 

proficiency. Next, the participants answered 10 questions of apology as the pre-test of this study in both experimental 

and control groups. The podcasts as a treatment were listened by participants of the experimental group and the other 

group as a control group took written stories for learning the same apology situations. After the treatment during 

several weeks, all participants sat for the post-tests of the apology speech act. A t-test was used to compare the 

performances of the learners in two groups. The results of the study shown that the group using podcasts outperformed 

the control group. Furthermore, the results indicated that Podcasts served as meaningful and authentic materials which 

could improve learners’ language competence. Finally, the findings suggest material developers and teachers to use 

podcast as an effective and innovative technology-based learning tool in English classroom.  

 

Index Terms- Podcast, Foreign Language Learners, Speech Act 
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Abstract—Adaptivity and personalization can enhance student's motivations and acceptance of the usage of 

educational games. Within educational games, adaptivity defines automatic adaptation of learning objects based on 

student's learning styles, preferences, weaknesses or strongest, etc. Recently, machine learning algorithms such as 

recommender systems and…  have been applied to develop personalization add adaptation properties in educational 

games. In this study, we introduce an interactive educational game developed based on first-grade students' math-

books or school learning concepts. In this game, according to the student's profile and evaluation tests, the game 

evaluates students' performance iteratively. Also, student's learning styles and preferences will be extracted through 

playing game. Then in each iteration, the system recommends suitable learning objects to a learner based on a trade-

off between their skills and the difficulty of the task. 

Keywords: Adaptive game; recomender system; learning styles; Educational game; Technology-Enhanced Learning. 
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Abstract-The transformation from a traditional to an information-based society is occurring rapidly throughout the 

world. The transformation is also occurring in education and the world is witnessing online learning with the 

emergence of Covid-19. Globalization has emerged as a prominent new phenomenon influencing all aspect of human 

endeavors and education is a part of globalization process under the umbrella of General Agreement on Trade in 

Service. 

Moreover, there is a great demand for paradigm shift from the traditional paradigm of site- bounded education towards 

the new paradigm of globalization in education with support of information technology and various types of local and 

global networking. Giving the increasing concerns with the emergence of Covid-19 , this study has aimed to illustrate 

what changes are underway and what threats and potentials there are in the process of educational in the new era.  

Further, to overcome the threats and challenges and to enhance the opportunities, implications are drawn for 

developing online professional instruction with particular reference to information technology to support formulation 

of learning communities and fostering local knowledge.  

KeyWords: E-learning, online education, Information technology 
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طراحی و راه اندازی سامانه آموزش مجازی ویژه مخاطبین بین الملل دانشگاه علوم  

 پزشکی تهران
 

 4و اعظم محمدباقری 3، فاروق طائی 2منتظرلطف ،پرستو 1علی عسگری فاطمه حاجی

 hajialiasgari@tums.ac.ir-fدانشگاه علوم پزشکی تهران، 1

 par.montazer@gmail.comدانشگاه علوم پزشکی تهران، 2

 faroughtaee@gmail.comفاروق طائی،  3

 az_mbg@yahoo.comاعظم محمدباقری،  4

 

تاثیر قرارداد اما با ایجاد زیرساختهای اولیه  کشورها تحتتمامی نظامهای ارائه خدمت به ویژه آموزش را در بسیاری از  ١٩-اگرچه بحران کووید  -   چکیده

به عنوان یک  یک فرصت برای گذار از نظامهای سنتی به نظام مدرن تبدیل شود. لذا یادگیری الکترونیکی  آسیب توانست به مناسب و تالش مدبرانه، این

  الملل دانشگاه علوم پزشکی تهران در بینحسب نقش معاونت الزام برای دانشگاهها مطرح و بدیهی است در پساکرونا نیز این دستاوردها تقویت می گردد.

دانشگاه را محدود  ش مجازی اینآموز کهالملل، پرواضح استبینهای نوین در جلب مخاطب گذاری برای مدلسیاستالمللی وهای بین توسعه شبکه فعالیت

بنابراین طراحی و راه اندازی سامانه آموزش  سازی قرار گیردالمللیتسری دانش روزدنیا به مخاطبین در اولویت مسیربینالملل ننموده وبه دانشجویان بین

از طریق معرفی دستاوردهای  کهالملل محسوب میگرددنجمله نیازهای اصلی این مجموعه در راستای توسعه آموزش بیالملل ازمجازی برای مخاطبین بین 

امکان  این بودن برنامه،source-Openبا توجه بهآموزشی، معرفی اساتیدتوانمند و جذب مخاطب بین الملل صورت میپذیرد.کشور با تعریف دوره هایعلمی

خارج  وآموزش ارائه شده از فضای اینترنتالمللی بهامکان دسترسی مخاطبین بینگردد.دارد که بر اساس نیازسنجی، برنامه به روزرسانی و پیاده سازی  وجود

دورههای آموزشی  بین دانشگاههای مطرح دنیا، تحلیلسازی در در فضای رقابتی مجازی و همچنین ارتقای خدمات آموزش مجازی به منظور مشارکتاز کشور

 الملل از دیگر اهداف کاربردی است. ایجاد انگیزه و مشارکت مدرسین در آموزش مجازی بینو های آیندهریزی دورهبرگزار شده برای برنامه
 

 تهران  یالملل دانشگاه علوم پزشک ن یمعاونت ب  ،یکیالکترون ی ریادگی  تی ریالملل، مد  نیب  نیسامانه، مخاطب  ،یآموزش مجاز -کلید واژه 

 

 

 

 

 

 

 



 

 و  یالمللنیکنفرانس ب   نهمین

 پانزدهمین کنفرانس ملی یادگیری الکترونیک ایران

 1400اسفند  19-  18سنندج 

 دانشگاه کردستان 

 

 

 

   

102 
 

 مقدمه 
توسعه   یالملل نیب  نیبا توجه به مشخصات جامعه مخاطب  ستیبا  یوجود دارد که م رهمزمانیغ ایبه صورت همزمان   ی آموزش مجاز یبرا  یمختلف یسامانه ها

به منظور جذب    زین   گانیررا یو غ  گانیو ساز و کار آموزش را   دینما   یو طراح  فی الملل را تعر  نیجذب مخاطب ب   یندهایفرا  ستیبایسامانه م  نی. ا ابندیو ارتقا  

  ی همزمان، امکان ارائه واحدها ریهمزمان و غ یتوان اشاره نمود: امکان ارائه آموزش مجاز یم لیسامانه به موارد ذ  نی کند. از امکانات ا ینیب  ش یپ یمل ه یا سرم

دوره و    از یاز آموزش منطبق با ن   یبهره مند   یمتفاوت برا  ی ساختارها  ف یتعرامکان  ،یآزمون، امکان صدور گواه  یامکان برگزار  ،یکیبه صورت الکترون   یدرس

 . از خارج کشور نیمخاطب یدسترس

  ن یها ا  سامانه  نیا  یامکانات تمام یدانیم یاست اما با مطالعه و بررس یو در حال بهره بردار یراه انداز یمختلف یها سامانه نیز تهران   یدانشگاه علوم پزشک در

جاذب    نی تریآنست که و   امانهس   نی ا   ی اساس  ی ازهای الملل نبود. از جمله ن   نی ب   نیمخاطب  ازی ن   ی نامبرده پاسخگو  یها  از سامانه   چکدامیحاصل شد که ه  جهینت

تعداد شرکت کنندگان در دوره قابل    تاً یو نها   دکنندگانیمناسب دوره آمار بازدی  شرکت در دورهها داشته باشد و با معرف  ی الملل برا  ن یجلب مخاطب ب   ی برا

  نامه یصدور گواه  ی برا  یباشد و امکانات قابل توجه  شتهدا  ز یرا ن   ن یمخاطب  یبرا  ی دوره درس  ن یو همچن  ان ی دانشجو  یبرا  ی واحد درس  ی رگزارتوجه باشد. امکان ب 

 مورد توجه است.  زیدوره ن  ی مال ند یفرا لیو تکم

  ای مشابه موجود در داخل و خارج از دانشگاه در سطح کشور    یها  پژوهش، مطالعه سامانه  نی است. در گام نخست ا  یو راه انداز   یدی پژوهش از جنس تول  ن یا

را   هایژگیو و   ازها ی ن فهرست   یموجود به منظور سطح بند  ی ها  سامانه   یفن  یو بررس   ی اسیق لیبوده و امکان تحل یالزام هیاول  یازسنجیخارج از کشور به منظور ن 

تنوع مخاطبین و انواع جامعه هدف، نحوه برگزاری آزمون، کیفیت فرایند صدور گواهی، امکان  ،  یآموزش مجاز  کیفیت برگزاری   چون   یی ساخت. شاخصها  سریم

  دوره   ازیاز آموزش منطبق با ن   یبهره مند یمتفاوت برا  یساختارها  فی امکان تعرانتقال داده ها بین سامانه های دیگر، میزان امنیت و کارایی محتوایی سامانه و  

 کننده است. نییآنها تع سهی مقابرای است که  ی از موارد نیمخاطب ی و نحوه دسترس

 

 های سامانه الزامات و پیش نیاز
و از راه دور حاصل شده    یارائه خدمات و آموزشها به صورت مجاز  نهیدر زم  یقابل توجه   ی شرفتهای، پ19-دی کوو  ی ماری ب   ی در دو سال گذشته، با توجه به پاندم

و ضعف خاص   قوتاند، که هر کدام نقاط   افتهی مختلف توسعه  یسیبرنامه نو  ی زبانها ه ی، بر پا Open-Sourceمتعدد   یها Frameworkمنظور  نیاست. بد 

 برخوردار است.  ییباال  تیاهممورد نظر و تعداد کاربران سامانه، از   یمناسب، با توجه به کاربردها Framework  کی خود را دارند. لذا انتخاب 

  سامانه  ن یا  ن یو محبوبتر  ن یپرکاربرد تر  ی مطرح هستند، با بررس یسامانه ارائه خدمات و آموزش مجاز  ک یانتخاب   یکه برا  یی شاخصها ن یمنظور مهمتر  ن بدی

 شوند:   یداده م ح یتوض نیی ها استخراج شدند که به اختصار در پا 

و اگر بهر    داشته باشد در هر شرایطی  ارائه خدمات به کاربران هدف، به طور همزمان را    ییتوانا   دی است که سامانه با  یمعن  نی(: بد Scalability)   یری پذ  اسیمق

نرم افزار    ا موازی این امکان را می دهند که با نصب قسمت های مکمل ی   Scalableعلتی زیرساخت ها توانایی ارائه این خدمات را نداشته باشند، نرم افزار های  

 کلی محدودیتی ایجاد شود.  Performanceروی سخت افزارهای مجزا، ظرفیت ارائه خدمت الکترونیکی را تا سطح مورد نظر باال برد، بدون اینکه در 

نگهدار تعم  یامکان  بدMaintainability)  ریو  ن   یمعن  نی (:  بدون  سامانه  که  نو  ازیاست  برنامه  )  ،یسیبه  صادرات  )Exportامکان  واردات  و   )Import  )

  ی به ارتقا  ازین   ای  ،یو سخت افزار  ینرم افزار   یرساختهای مشکل در ز  جادی را داشته باشد، که در صورت ا  بانیپشت  ینسخهها  ه یشده، جهت ته  رهیذخ  یدادهها

 از دست نروند و قابل استفاده باشند.  یقبل ی ها سرورها، داده

بودن این گونه نرم افزار ها به    Open-Sourceبه عالوه ماژول هایی که به صورت اختصاصی با توجه به نیازمندی های مجموعه نوشته شده اند، با توجه به  

 آسانی قابل ویرایش و ارتقا خواهند بود.

مجموعه وجود داشته باشد که    یازهایبا توجه به ن   یسفارش  یندهایماژولها و فرآ  فی است که امکان تعر  یمعن  نی(: بد Extendibility)  یریامکان توسعه پذ 

توسعه    رود.  یمبه شمار    Open-Source  یمهم نرم افزارها  یهایژگیاز و  یکیباشد، که    ینرم افزار م  Source Codeداشتن    اریامر مستلزم در اخت  نیا

و تبادل اطالعات با سایر ماژول ها و برنامه ها، از این طریق را دارد که به تفصیل در قسمت های بعدی   APIپذیری رابطه نزدیکی با توانایی نرم افزار در تولید 

 توضیح داده می شود. 

ممکن    نده یاست که در آ  ی هیدارند، بد   ییآشنا   ی مختلف  ی زبانها  به   ، یالملل  ن یب   ن ی(: از آنجا که مخاطبMulti-Lingualityچند زبانه )   یاز محتوا  یبان یپشت

و بدون    یسادگ  ت ینها   ر د  د یامر با   نی . اردیدهند، در دسترس قرار گ  یم  لیحس شود که محتوا به چند زبان مختلف که جامعه هدف ما را تشک  ازین   ن ی است ا

)بدون نیاز به برنامه نویسی یا تنظیمات خاص( امکان   Out ogf the boxبه صورت  Django Framework قابل انجام باشد. د،ی جد  ی سیبه برنامه نو از ین 
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 چند زبانه سازی وبسایت ها و وب سرویس ها را فراهم می آورد.

دفاع در    نینها و همچناز آ   یری( و جلوگHackingکارانه )  بی تخر  یهایدسترس  ییقادر به شناسا   دی(: سامانه با Securityسامانه )   یو محتوا  ییکارا   تیامن

صورت می گیرد   HTTPSو پروتکول  HASH، و الگوریتم های csrf-token، این امر با استفاده از Django Frameworkدر  مقابل نفوذ بدافزارها باشد.

 اهد بود.و می توان مطمئن بود در صورت عدم وجود خطای انسانی در برنامه نویسی، دسترسی غیرمجاز به داده ها، عیر ممکن خو

  ی ها و نرم افزارها  سامانه  انیم  یدروازه ارتباط  Application Programming Interface  ا ی  API: API  قی ها از طر  سامانه  ریامکان رد و بدل دادهها با سا 

به عنوان مثال می    کند.  یم  ر یمختلف، امکان پذ  یها  ( دادهها را در بستر سامانه Integrity)  یکپارچگیکند و    یپروتکل استاندارد را فراهم م  کی مختلف، با  

، نرم افزار های تلفن های هوشمند و ...( اشاره کرد. که در فرایند اتوماسیون  Client-Server Applicationsتوان به ارتباط با سایر سامانه های مبتنی بر وب،  

 فرایندها نقش بسزایی دارد. 

 است.  یساز ادهیها قابل پAPI( که با استفاده از Android ،iPhoneتلفنها هوشمند ) یها Application ق یاز طر  یآموزش ی به محتوا  دسترسی امکان

UI (User Interface)  وUX (User Experience) در کاربر نشود. یکنواختی کار با سامانه باشد و باعث حس  ی مناسب، که مشوق کاربر برا 

(، در سطوح مختلف، از  Key Performance Indicatorsعملکرد )   یدی کل  ی( و استخراج شاخصهاReporting & Analytics)   یریامکان گزارش گ

 . یگروه آموزش ،یعلم أتیعملکرد دانشجو، عضو ه  کیجمله به تفک

 (.Social University)  یدرس یدر کالسها یگروه یتهایامکان بحث و فعال

 هوشمند.  یتلفنها  یدر نرم افزارها ژهیبو ن یو آفال  نی به محتوا به صورت آنال  یامکان دسترس

 (.Tutor-Paced) یبه صورت جلسه ا  ای (، Self-Paced)  ان ی محتوا متناسب با سرعت و کشش دانشجو افت ی امکان در

برگزار آنال   ی امکان  به صورت  اکثر سامانه   حیو تصح  ن یآزمونها  آنها.  ا  یها   خودکار  بر  امروزه، عالوه  تشخ  ت،یقابل  نی پرطرفدار  و    صیامکان  تقلب  هوشمند 

 ممانعت از آن در نظر گرفته اند.  یبرا  ییراهکارها

 
  ی به محتوا  یباشد، که دانشجو با مراجعه به آن امکان دسترس  یم  ان ی مربوط به دانشجو  یشخص  یفضا  قتی( در حقStudent Portal)   انی پورتال دانشجو

 .داشته باشد کپارچهیامور خوابگاهها و ...( را به صورت    ،یی)آموزش دانشگاه، معاونت دانشجو  یتیر یمد یامهایآزمونها و پ ف،یمنتسب شده به او، تکال

تهیه می   Client-Sideو سایر زبان های  JavaScript( هستند که به زبان Interactiveها نوعی ابزار آموزشی تعاملی ) XBlockها:   XBlockوجود 

 موخته ها می شودشوند و به دانشجویان این امکان را می دهد که با محتوای درسی تعامل برقرار کنند که این امر موجب افزایش بازده یادگیری و ماندگاری آ

 روش کار
و    یاسیمطالعه ق  ،هیاول  یازسنجیخارج از کشور به منظور ن   ایر داخل و خارج از دانشگاه در سطح کشور  مشابه موجود د  یگام اول : مطالعه سامانه ها

 . ها یژگیو و ازها ی فهرست ن  ی موجود به منظور سطح بند ی سامانه ها یفن یبررس

 

 :  قی از طر هی اول یازسنجین 

مطابق با شاخص های ارائه   LMSالزم در  ی ها تی )سامانه ها از جهت امکانات و قابل  خارج از کشور ی موجود دانشگاه، سامانه ها ی سامانه ها یبررس 

 ( شوند.  یم ی بررس شده در دو بخش پیشین

 

   موجود ی ها یالملل و استخراج فهرست کمبودها و کاست ن یب  نیمخاطب یدانشگاه برا ی از سامانه ها یکی  یراه انداز 

tums-http://en.tums.ac.ir/en/content/39/online 

 

 نقشه راه  نی گام دوم : تدو

با توجه به    ه یاول  یشنهادیآن و استخراج سامانه پ  یساز  ادهیپ  ی برا  یسامانه و امکان سنج   ی ساختار اصل  یی بمنظور شناسا  یاتیکارگروه عمل  لیتشک  

 ( یدر هر دوره )درس یبان یو پشت یساز ادهیبه منظور پ یبان یکارگروه پشت لیفهرست شده و تشک یها یژگیو

 . آنها در قالب فلوچارت میگردش کار و ترس  ی ندهایفرا   ییشناسا 

 .هی اول یشنهادیانجام شده با امکانات موجود سامانه پ ی ازسنجی ن  قیهدف و تطب یگروه ها  ییشناسا 

http://en.tums.ac.ir/en/content/39/online-tums
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 ی. شنهادیسامانه پ ی و راه انداز یطراح اتیعمل یزمانبند ن یتدو 

 

   یو سخت افزار ینرم افزار   یها رساخت ی ز جاد ی گام سوم : ا

 . آنها نی و نحوه تام یو نرم افزار  یالزامات سخت افزار ی و بررس ز یآنال 

 

 سامانه    لوتیپا یاندازگام چهارم: راه 

 . سامانه  شیبمنظور پا  یشی از سامانه به صورت آزما  ه یاول ی اجرا 

 . شده یساز   ادهیفاز اصالح مدل پ  یبرا یزی به منظور برنامه ر لوت ی پا ی اجرا  یدهای استخراج نقاط قوت و ضعف، فرصت ها و تهد 

 .مجموعه و امکانات سامانه یازهاین  یقیتطب سهیمقا 

 

 در سامانه  یمحتوا به منظور بارگذار یگام پنجم :آماده ساز

 ی.کیالکترون  یانواع محتواها یو گروه بند یجمع آور 

 ی.شنهادیپ ینظارت  تهیمحتواها توسط کم دییتا 

 .شده توسط کارشناسان در سامانه د ییتا یمحتواها یبارگذار 

 

 آن  ی شده و ارتقا  یساز اده یگام ششم : اصالح مدل پ

 . مخاطب از یآن حسب ن  ی و ارتقا لوتیپا ی شده در فاز اجرا  یساز ادهینقاط قوت و کاهش نقاط ضعف سامانه پ ت یتقو 

 

 ( گردید  یآن کاربرد جی و نتا  ز یو آنال عیگام تجم نی و کاربران در ا نی)نظر مخاطب  یاب یگام هفتم :ارزش

 . آن ها یارائه شده و بارگذار یعملکرد سامانه، محتواها یبه ازا ی نظرسنج  یفرم ها یطراح 

 ی. نظرسنج  یفرم ها لیتحل 

 .نقاط قوت آن تی مرتفع نمودن نقاط ضعف نظرات ارائه شده و تقو 

 . شده رد هر دوره در سامانه  یطراح یآمار ز یبرگزار شده با استفاده از آنال  یدرس ی دوره ها لیتحل 

 

 گام هشتم : انتشار  

 الملل. ن یب  نیمخاطب ژهی و  یسامانه آموزش مجاز ییانتشار نها  

 گیری نتیجه
، بروز  Open-Source  یمهم نرم افزارها  تیکنند. مز   یاستفاده م  Open-Source  یمطرح جهان، از نرم افزارها  یدر حال حاضر، اکثر دانشگاهها

  ی ارهاسهم بازار نرم افز  ن یشتری، ب 2020  ه یباشد. تا فور   ی مجموعه م  یازها یبا توجه به ن   یی ندهایماژولها و فرا  فی و تعر  Customizationبودن و امکان 

LMS  سورس باز، مربوط به نرم افزارMoodle و OpenEdX است بوده . 

مد نظر ما   یعملکرد یاز شاخصها یشتریتعداد ب  OpenEdXکه نرم افزار  م یدیرس جهینت  نی به ا Open-Sourceشاخص   یها سامانه یاز بررس پس

 کند.  یم یبان یرا پشت

و    یری پذ  اسی، مقFramework  ن یمهم ا   یهایژگینوشته شده است، که از و   Django Frameworkو در    Python، با زبان  OpenEdXافزار    نرم 

باشد    یم  یاتیها در آنها ح داده  تیو امن  عیوس  اسیبازار بورس، بانکها و ... که مق  ی ها ساختن سامانه  یکه برا  یآن است به گونه ا  یباال  اریبس  تیامن

به صورت    د،ی دروو نرم افزار ان  RESTful APIساختار ماژوالر برنامه،    ،یاز چند زبان   یبه صورت ذات  Framework  نی شود. به عالوه ا  یم  ستفادها

Out of the box  کند. یم یبان ی( پشتیخاص میتنظ ای  یسیبه برنامه نو از ی)بدون ن 

  XBlock  ق یاز طر   Interactive  ینهایدروس و تمر  فی مشابه، امکان تعر   یها  LMSبا    سه ی در مقا  OpenEdXمنحصر به فرد    یهایژگیاز و   ی دیگرکی

 مطالب دارد. یریادگی  شی در افزا ییبسزا  ریباشد که تأث یم
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 گستره پژوهی سیر تحول تکنولوژی های نوین در آموزش و یادگیری مجازی
 

 .رانیتهران، ا ، یدانشگاه عالمه طباطبائ ، یآموزش *گروه تکنولوژی: *زهرا جامه بزرگ

 یاسالم یرانیبر فرهنگ ا یمبتن تالیجید  یآموزش یرسانه ها دیو تول یطراح  ، ی ساز یبوم یهسته پژوهش ریدب *

ORCID: 607-8576-0001-0000 X 

 

هر جامعه را مشخم و این آمادگی در حوزه یادگیری و آموزش مهم است.  این پژوهش    دیجیتال  شاخم آمادگی شبکه، وضعیت تحول  -چکیده

(  2017ی انجام شد. روش گستره پژوهی طبق مدل کوپر )مجازو یادگیری    آموزش  در    نینو  یها  ینولوژکتحول ت  ریدر س  یگستره پژوهبا هدف  

 134به عنوان مرجع اصلی استخر منابع  133ویر، اشپینگر و پایگاه نشریات بازانجام و پایگاه های علمی بین المللی اسکوپوس، گوگل اسکوالر، الز

منبع اولیه انتخاب شد، با قیاس عنوان، چکیده،    132بررسی شد. با به کار گیری راهبردهای جستجوی هدفمند مبتنی بر کلید واژه های پژوهش

مقاله مورد تایید و مبنای    15روش تحقیق و سپس یافته های تحقیق مرحله به مرحله تعدادی از منابع از دایره مطالعاتی خارج شد. در نهایت  

شد. یافته های پژوهش نشان داد که سیر تحول تکنولوژی های نوین در آموزش و یادگیری روش های تحقیق، سبک حضور، نظریه ها و    کار

 ستمیسموضوعات یادگیری ، روش های تدریس و روش ها سنجش و ارزشیابی را تحت تاثیر قرار داده است. مهمترین تکنولوژی های مانند :  

مصنو  یمبتن  یها ،  عبر هوش  مجازی  یادگیری  ماشین های  افزوده    تیواقع،  135  کیربات  ندیفرآ  ونیاتوماسی،  و  و   کالن،  136مجازی  ها  داده 

اریبیابر  انشیرا،    یاطالعات  یداشبوردها کوانتوم، 137ی،محاسبات  چین  138یمحاسبات  بالک  اشیا139،  اینترنت  فایوجی 140،  امنیت  141، 

های بر خط آزاد انبوه ، داده کاوی یادگیری، آزمایشگاه و شبیه ساز های مجازی، گیمیفیکیشن،  ، دوره 143،خدمات یکپارچه یادگیری142سایبری 

ی است . بنابراین گستره پژوهی در حوزه تکنولوژی  مجاز  تیواقعبازی های مجازی، یادگیری شخصی شده ، یادگیری سیار ، واقعیت افزوده ، 

 تدریس ضروری است.  های نوین و به کارگیری قابلیت های آن در یادگیری و

 144کلید واژه: یادگیری، آموزش مجازی ، تکنولوژی، یادگیری الکترونیکی، روندها، گستره پژوهی
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 مقدمه 
  ی مؤسسات آموزششیوه های حضور و تدریس در  ها،  دولت  سیاست گذاری  وکار،کسب  ی مواجه ساخت؛ شیوهتالیجی تحول د  زندگی بشر را با  ،  19-د یکوو  انتشار 

  ی اتکا  ، یو کار مجاز  ی به سمت زندگ  آنی و با سرعت غیر قابل تصور  رییدادند. تغ  رییتغ  نهیاقدامات قرنط  یدر پ  نی خود را به صورت آنال  یندهایبه سرعت فرآ

شاخص هایی را برای    145ک ضرورت تبدیل شد. شاخص آمادگی شبکه ای تحول دیجیتالی  برای جوامع به یداد و    شی افزا  را  تالیجید  یها  تکنولوژیبه    افراد

 توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات) فاوا( در جوامع مشخص نموده و اهدافی ، به این شرح دنبال می کند :  

 کرد؟  توزیع  کاربردی تکنولوژی دیجیتال را با برابری بیشتر در سراسر جهان  مزایای  چگونه  -

 ها برای بهره بری از این مزایا در حال انجام است؟  ت زیرساخ در  گذاری کافی سرمایه  که کرد حاصل اطمینان  چگونه  -

 و یادگیری هیبریدی،  با بهره مندی همگانی فراهم نمود؟  کار  مانند  فرصت  هایی مهارت  و چگونه دسترسی  -

 مهیا شود؟  کار درآینده و کسب های چگونه شرایط برای تغییرمدل -

 و...کرد  خواهد تغییر زندگی  و کار  تعادل چگونه  -

ی سعی دارد چنین  شبکه ا  یشاخص آمادگ  به این منظور نیاز به ارایه داده ها و بینش هایی است که بتوانند به جهانیان در رصد موقعیت خود کمک کنند.

 ،146ص شامل: تکنولوژی بستری را فراهم کن تا داده ها و تبادل اطالعات در خصوص چهار زیر شاخص مهم در اختیار جهانیان قرار گیرد. این چهار زیر شاح

 149، حکمرانی 148) کاربران(، اثرگذاری  147افراد 

است که شرط الزم برای مشارکت یک کشور در    تکنولوژیبه دنبال ارزیابی سطح    شاخصشبکه قرار دارد. این  شاخص آمادگی    در قلبتکنولوژی    تکنولوژی:

از مصادیق مهم در ارزیابی سطح تکنولوژی دسترسی و کاربرد ، میزان تولید محتوای بومی، قابلیت پذیرش تکنولوژی های نوین است که    .اقتصاد جهانی است

موثر باشد. برای این    (SDGs) توسعه  ها ی اهداف  پایداری  مهه  به  دستیابی  برای  کشور  یک  به  زندگی افراد و کمک  کیفیت  می تواند بر  اقتصاد، وضعیت

 منظور  

 مالی برای سرمایه گذاری مناسب و ایمن باید شفاف شود.  و توان ارتباطی های زیرساخت مورد در150  دسترسی  سطح -

 دیجیتال  و راه اندازی پلتفرم های مناسب و دردسترس همراه با پژوهش های علمی و فنی در اولویت باشد   151تولید محتوای   -

  اینترنت   و(AI) مصنوعی  که مبتنی آن ها ارتباطات جهانی تحت تاثیر قرار می گیرد مانند هوش  152بستر مناسب برای پیاده سازی تکنولوژی های نوین   -

 ( فراهم شود. (IoTاشیا

تکنولوژی و دسترسی به منابع مولد در هر جامعه، به افزایش مهارت و توانایی بهره برداری افراد از تکنولوژی کمک می    کیفیت  و  گسترش  کاربران(:افراد)  

 کند. بنابراین این شاخص میزان مهارت ، نحوه اعمال و کارکرد افراد هر جامعه در مواجهه با تکنولوژی را می سنجد. به عبارتی

 
145 The Network Readiness Index 2021 
146 Technology 
147 people 
148 Impact 
149 Governance  
150 Access 
151 content 
152 Future Technologies 
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بهره می   در اقتصاد شبکه مشارکت برای خود   یکنند و از مهارت ها یاستفاده م تکنولوژی چگونه افراد از  ،153استفاده و مواجهه فردینحوه  -

 برند.  

 چگونه است  در اقتصاد شبکه مشارکت اطالعات و ارتباطات و  ینحوه استفاده کسب و کارها از فناور: 154درآمد وکسب و کار    -

 ی عموم ت یجمع اطالعات و ارتباطات به نفع  یدولت ها در فناور یگذار  هی نحوه استفاده و سرما: 155  سازمان ها -

 از مولفه های مهم برای تعیین میزان زیر شاخص افراد و کاربران در شاخص آمادگی شبکه است. 

شبکه و گستردگی شبکه های ارتباطی را تسهیل کند،  که امنیت شبکه های ارتباطی، تنظیم گری دولت در تسهیل اقتصاد    ساختارهایی  به   156حکمرانی 

  سیستم   به دسترسی  و  از یک سو و پیاده سازی، استقرار    کاربران  امنیت برای  و ایحاد   ایمن  یکپارچه شبکه  یک  می بایست برای حفظ  اطالق می شود. حکمرانی

 ر شاخص مهم شامل:و تشویق کند از سوی دیگر فعالیت کند. سه زی   ترویج را  شبکه در فعالیت  ها که 

 در محیط سنجیده می شود.  اعتماد و رفتار قابل اعتماد مردم  بر اساس میزان  ی در چارچوب اقتصاد شبکه ا یمنی امیزان : 157اعتماد سازی  −

و حمایت      ترویج  شبکه  اقتصاد  مشارکت افراد و شرکت ها در  .ریزی برنامه  و  سیاست گذاری   طریق تصویب مقررات،   از دولت می تواند:  158مقررات  −

ی، شاخص  زیو برنامه ر یگذار  استیمقررات، س قیاز طر  یاقتصاد شبکه ابستر سازی برای جلب اعتماد کاربران در مشارکت دولت در  زانیمکند. 

 مهمی است. 

که در آن حکومت    ییدر کشورها   تالیجید  یشکاف هادسترسی عادالنه ، فراگیر و به دور از تبعیض، شاخص دیگر است که به  :    159گستردگی −

شاخص    و  بودن  دسترس  اشاره دارد.  در  کند  یدگی ها رس  یو ناتوان   یاقتصاد-یاجتماع  تیوضع  ت،یبر اساس جنس  یمانند نابرابر  یتواند به مسائل  یم

  داشته   را  آن  از  مؤثر  استفاده  برای  الزم  هایمهارت  و  منابع  دسترسی،  آن  هایسازمان  و  جمعیت  که  است  توجه  مورد  جایی  تا  کشور  یک  در  تکنولوژی

 باشند.

به دنبال   شاخص تاثیر گذاری،   رو، نی اقتصاد است. از ا  یبهبود رشد و رفاه جامعه و به طور کل یبرا یا  له یوس  یدر اقتصاد شبکه ا  یآمادگ:  160 تاثیر  گذاری

 است که در درآمد، کیفیت زندگی و تحقق توسعه پایدار موثر است.    مشارکت در اقتصاد شبکه  ی و انسان  یاجتماع ،یاقتصاد ریتأث یاب ی ارز

 .یمشارکت در اقتصاد شبکه ا کسب و کار و درآمد برای ری: تأثاقتصاد −

 .یمشارکت در اقتصاد شبکه ا یاجتماع ری: تأثیزندگ تیفیک −
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اطالعات و ارتباطات    یفناور  مبتنی برداریمشارکت در اقتصاد شبکه در چارچوب اهداف توسعه پا   ریتأث:  161(  SDGs)    دار یاهداف توسعه پا   تحقق −

شاخص های   1در شکل     دارد.   ست یز   ط یادغام شده در سالمت، آموزش و مح  ی با شاخصها یا ژهیدارد و تمرکز و  یدر اقتصاد شبکه ا  ینقش مهم

 آمادگی شبکه نمایش داده شده است.

 

 Network Readiness Index (NRI): شاخص های آمادگی شبکه  1شکل 

و    دیجیتال  روشنی از تحول  انداز  کند و چشم  توسعه و پیشرفت کمکجوامع در    پویایی  ارزیابی  و  تخمین  در  تواند  می  ها و منابع جدید  شاخص  شناسایی

و    شبکه ای برای هر جامع مشخص نماید. همانطور که توضیح داده شد، تکنولوژی در قلب تحول برای رسیدن به اقتصاد موثر ، بهبود کیفیت زندگی  آمادگی

  بر   زیادی  بسیار  تکنولوژی و کاربرد آن در زندگی بشر، تاکید   خصوص  در  طرح بحث  بر  عالوه  دیجیتال  تحول  چهارچوبی،   چنین  دراهداف توسعه پایداراست.   

  به   از منظرمتخصصان     دیجیتال  تحول  اساساً .   دارد  بشری نیز  زندگی  اساسی   های زیرساخت  در   نوآوری   نظام   استقرار   و   تکنولوژی  فرهنگ  مختلف   های   جنبه

  سازی  بهینه  هداف  در جهت ا  تکنولوژی  از  استفاده  فرهنگی،  و  نرم  های  جنبه  در   می گویند، تحول  سخن  آن  و یادگیری از  آموزش  حوزه  در  که   آنانی   خصوص

بنابراین شاخص های آمادگی شبکه برای هر سازمان و جامعه متناسب با اهداف آن، نگاه خاصی ایجاد می  .  نوآوری است  نظام   رفتارهای سازمانی و  ،  ساختار

  در  ابزار و هم در فرهنگ  هم در دیجیتال تحول لذا .(Vial, 2019)را متاثر می کند   ابزاری  و سخت های  جنبه هم و ساز  هویت و  نرم های جنبه هم کند که 

  را  آن  سازی  بهینه  و  سازی   پیاده مقدمات  و  داده تطبیق آن  با   را  خود  سخت،  و  نرم های  جنبه  از   بایستی آموزشی  ساختار هر  که  است  الزاماتی از   آموزشی نظام 

 اما تاکید بر ارزش های بومی به موازات این تحول ضروری است.  .(Bilyalova, 2017)آورد فراهم

 
161 Sustainable Development Goals (SDGs) 

 شاخص های آمادگی شبکه
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سعی در معرفی  162این شناسایی تکنولوژی های نوین و کاربرد آن در ابعاد مختلف یادگیری و آموزش ضروری است این تحقیق به روش گستره پژوهی  بنابر

گستره    اینک فناوری های نوین یادگیری و آموزش مبتنی بر پژوهش های انجام شده دارد . هدف گستره پژوهی توسعه ابعاد ناشناخته و نوین هر علم است و  

 پژوهی در خصوص  فناوری های نوین یادگیری و آموزش می تواند ابعاد به کارگیری و شاخص آمادگی شبکه در این حوزه را بهتر تحلیل نماید. 

 روش شناسی پژوهش 

 رود .کیفی برای تجمیع نتایج در خصوص حوزه های ناآشنا و نوین که کمتر کار شده است به کار می  قیتحق ینوع یگستره پژوه

 164ی یا خروجی و حذف 163یا وردی  تدوین مسئله و تعیین معیارهای مشمول- 1

 .گسترش دهدنحوه کاربرد آن راو  تکنولوژی های نوین یادگیری ، دانش مربوط بهگستره پژوهیدارد با استفاده از روش  ی پژوهش سع -

 2021  - 2016 ی ران یو ا یالملل نیب  منبع 132: انتخاب شده  -

 ی و فارس یسی: زبان مقاالت به زبان انگلمحدودیت-

 هستند یکیالکترون و کتاب   مقاالت  -

 و از نوع مطالعات کیفی : گزارش کامل ات انتخاب شدهنوع مطالع-

  ی بین المللی:کیمنابع الکترون پایگاه  -

Google Scholar  ،Science Direct ،Emerald ،ERIC ،Scopus ،Sage  

 ی ران ی ا  ی منابعها گاه ی پا -

 SID ،Normagz ،Magiran ،Comprehensive Humanities Portal و Civilica  

  :قیتحق  نی مورد استفاده در ا یها دواژهیکل -

Technology, Technology and education, technology and learning, technology and higher education, technology and 

school, technology and Special education, Technology and training,  

 تکنولوژی ، فناوری ، آموزش ، یادگیری ، کارآموزی و کار ورزی  

 NOT و AND  ،OR یدیکل اتیهدفمند مانند عمل یجستجوها جادیا  یبرا عملگر های بولیناز   حیاستفاده صح -2

  .قرار گرفت  یمورد بررس  یشتریب   ات یو در مرحله بعد متن کامل با جزئ   قیتحق  دهیانجام شد. در مرحله اول عنوان و چک  ی: دو مرحله غربالگریغربالگر :3

PRISMA (براز یو متاآنال  کیستماتیس  یها  یبررس  یبرا   یحیموارد گزارش ترج )استفاده شد. مراحل  ی غربالگر  ی PRISMA یربالگرغ  ،ییشامل شناسا ،  

 :است ر یبودن و شامل موارد ز   طیواجد شرا 

 
162 Scoping studies 
163 include 
164 exclude 
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 شد   ییمنبع شناسا 132:  ییشناسا-

 شد   کیو عنوان تفک دهیچک یمنبع با بررس 98: یغربالگر

 مانده است ی منبع باق 15و نامربوط حذف شده و   ی بودن: منابع تکرار ط یواجد شرا-

منابع انتخابی    تفاوت گستره پژوهی با روش های سنتز پژوهی در مرحله بعدی است که در سنتز پژوهی مرحله ارزیابی و سنتز وجود ندارد به دلیل محدود بودن 

 ارزیابی و سنتز انجام نمی شود و فقط گزارشی از نتایج به دست آمده ارایه می گردد 

  نیشاخص کاپا ب قرار گرفت.مورد استفاده  تعیین اعتبار داده ها  و  لیتحل برای  یاستفاده شده است. شاخص کاپا زمان  اعتبار داده ها از شاخص کاپا  یبررس ی برا

 ها است. ابیارز   نیتوافق ب  زانیو م تیباشد نشان دهنده مطلوب  کترینزد   1شاخص به  ن یاست و هر مقدار از ا   کی صفر تا 

 هایافته

 ی چگونه است؟  مجازو یادگیری  آموزش  یادگیری و به کار گیری آن در  ن ینو  ی ها یتحول تکنولوژ ریسبرای پاسخ به سوال پژوهش: 

 نمایش داده شده است.     1مقاله انتخاب و لیست آن در جدول  15با انجام گستره پژوهی 

 در پاسخ به سوال تحقیق  2021تا  2018: لیست مقاالت انتخاب شده بر اساس گستره پژوهی از سال   1جدول 

 هدف مطالعه و سال انتشار  نویسنده  ردیف 

1 Xianfeg Wu, Zhipeng Kou, Philip Oldfield, Tim Heath 

and Katharina Borsi )2021 ( 

فضا های یادگیری مبتنی بر تکنولوژی متناسب برای یادگیری و فعالیت  

 دانشجویان  

2 Enilda Romero-Hall(2021 )   روش های تحقیق در طراحی یادگیری و تکنولوژی 

 چند روشی در تحقیق و توسعه تکنولوژی آموزشی   و نویسنده روندولف     1400ترجمه جامه بزرگ ، زهرا  3

4 (2020)Kem Saichaie ها گیریها و جهتیادگیری ترکیبی، معکوس و هیبریدی: تعاریف، پیشرفت 

5 Jesús Valverde-Berrocoso, María del Carmen Garrido-

Arroyo  , Carmen Burgos-Videla  and María Belén 

Morales-Cevallos(2020) 

-2009) روندها در تحقیقات یادگیری الکترونیکی: مروری سیستماتیک

2018) 

6 Florence Martin , Vanessa P. DennenCurtis J. Bonk 

(2020) 

ترکیبی از تحقیقات مروری سیستماتیک در مورد محیط های یادگیری و  

 فناوری های نوظهور 

7 YONG JU JUNG, HEATHER TOOMEY, 

ZIMMERMAN, AND KORALY PÉREZ-EDGAR 

2020 

 ردیابی چشم سیار برای تحقیق در تنظیمات آموزشی متنوع 

8 SONIA TIWARI AND YU-CHEN CHIU,  

2020 

 محیط های یادگیری مبتنی برنقشه برداری بصری 
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یادگیری ابعاد تکنولوژی آموزشی از قبیل طراحی آموزشی ، طراحی محیط یادگیری، به کار گیری نظریه های یادگیری ، روش  به کار گیری فناوری های نوین  

 .شود های تحقیق، روش های تدریس، راهبردهای یادگیری، شیوه های ازشیابی و تدریس را تحت تاثیر قرار داده است که نمونه هایی از آن بررسی می

 های تحقیق و پژوهشتحول در روش  

  یریادگی که    میبدان   میخواه  یما م  م،ی عالقه ندار  یریادگی  یها  امدیبه پ  گریما د"  در روش های تحقیق در تکنولوژی آموزشیکردند    انیب    رانرومرو هال و همکا

  قاتیبه تحق  دن یالهام بخش  ی کنند، که برا  یتمرکز م  ستهیز  ی   ده یپد   دارشدن ی بر درک نحوه پد  ،یدارشناسیپد   یکردهایرو  "دهد  ی چگونه، کجا و چرا رخ م

  ی آموزش  ی مطالعات طراحبرای    یادگیری و تدریس در    یانتقاد  ی قوم نگار.  باشد    ی مناسب م  یآموزش  یتکنولوژ  یو در نظر گرفتن طراح  ی محور دوره ا  یطراح

دارد که خود را در   ازین  ی به محقق ی نگار قوم خود در تعامل هستند.   قیتحقو  بافت   یریادگی محققان اغلب با مخاطبان در  را ی است ز ی مناسب مانند قوم نگار

   یریادگی   طیمح  یدر طراح  ،کند  یروزمره جمع آور  یتعامل با شرکت کنندگان و ضبط زندگ  م،یمشاهدات مستق  قی غوطه ور کند و داده ها را از طر   طیمح

بر    کردیرو  نی ا  استفاده می شود    قیتحق  ی برا  یقوم نگار  کردیرو  ن یدتریبه عنوان جد   یکند . شبکه نگار  یاستفاده م  یریتداب   نیطراح آموزش از چن صرفاً 

  ی چگونگی مانند  ریادگی   طیمح  یاعضا   نیبر مطالعه تعامالت و گفتمان ب و    دهد متمرکز است    یرخ م  تالیجید  یها  نهیکه در زم  یمطالعه تعامالت اجتماع

  ی آموزش مجاز  ی ها  ط یو مح  یاجتماع  ی که عالقه مند به کاوش در رسانه ها  یآموزش  یراحمحققان ط  یخصوصا برا  دارد،   دیموک تأک  ی هاطیدر مح  ی ریادگی

  ی ندهایدرک فرا  یبرا  یآموزش یتکنولوژ قاتیبر تلفن همراه در حال حاضر در تحق یحرکت چشم مبتن  یاب ی مانند رد  گرید  یها روش .بر وب هستند یو مبتن

  ی ها  طیمحپژوهش در    یبرا  اریحرکت چشم س  ی اب ی رد  .شود    ی خاص استفاده م  تی موقع  ک یهنگام حرکت در    رندهیادگی نگاه و توجه    یاب یا رد ب  یریادگی

  ی کارگاه ها، موزه ها و   (VR) یمجاز  تیو واقع (AR) افزوده  تی واقع  انه،ی را  تی بر حما  یمبتن  یدی بریه  یها  طیاز جمله مح  ،یکیتکنولوژ  شرفتهیمختلف و پ

9 TIANTIAN JIN, 2020  تقویت آموزش و یادگیری واکاوی یادگیری: روش تحقیق در حال ظهور برای 

10 Farnsworth, B. (2019)  ارزش ردیابی چشم در یادگیری 

11 SARAH ESPINOSA AND PETER  LEONG(2019).  شبیه ساز سه بعدی  در یادگیری 

12 Zilles Borba, E., Corrêa, A. G., de Deus Lopes, R., & 

Zuffo, M. (2019). 

ارزیابی تجربه کاربر با ابزارهای تعاملی در  قابلیت کاربرد واقعیت مجازی:  

 شبیه سازی دیجیتال ابزارها و برنامه های چند رسانه ای 

13 Azevedo, R. & Gašević, D. (2019). های چند کاناله چندوجهی در مورد یادگیری  تجزیه و تحلیل داده

ا  ها کامپیوترههای یادگیری پیشرفته: مسائل و چالشخودتنظیمی با فناوری

 در رفتار انسان 

14 Nagendrababu, V., Pulikkotil, S. J., Sultan, O. S., 

Jayaraman, J., Soh, J. A., & Dummer, P. M. H. (2019 ( 

را در ایجاد ماهیت ذهنی و    ARو  VRاین پژوهش، تاثیرات فناوری های 

بصری در فرایند آموزش در کنار سایر فناوری های مکمل تدریس را مثبت  

 ارزیابی نموده است 

15 Alejandro Paniagua and David Istance  (2018 )  معلم به عنوان طراح محیط یادگیری مبتنی بر روش های نوآور و خالق 
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، تحقیق های کیفی    168تحقیق تجربی  167تحقیق همبستگی  166تطبیقی -تحقیق عِلی  165عالوه برتحقیق ها کمی مانند تحقیق پیمایشی  .خالق، کار آمد است

و آمیخته توسعه    173زمینه ای( ،تحقیق تئوری زمینه ای) نظریه  172،تحقیق مطالعات موردی171نگاری ،تحقیق قوم170،تحقیق پدیدارشناختی169مانند تحقیق روایت 

 یافته است. 

 
 : انواع روش های نوین تحقیق مبتنی بر تحوالت دیجیتال 2شکل 

 

  تحول در تولید نظریه ها و موضوعات علمی 

  شده  سازی شخصی ، یادگیری176، محیط یادگیری ترکیبی  175، نظریه توسعه  174، اجتماع کاوشگر   های یادگیری تعاملی محیطنظریه ها و مو ضوعاتی مانند  
  رویکرد (  تکنولوژی برای معلم    –   آموزشی   -محتوایی   )چارچوب دانش    ،TPAK181     180 ، تیوری فعالیت179، یادگیری مادام العمر   178، یادگیری توزیع شده  177

 .   های اجتماعی است  و تحلیل شبکه184 ، علم داده در یادگیری 183، واکاوی یادگیری  یادگیری در 182استیم

 

 
165 Survey research  
166 Causal-comparative research 
167 Correlational research 
168 Experimental research 
169 Narrative research 
170 Phenomenological research 
171 Ethnographic research 
172 Case study research 
173 Grounded theory research   
174 Community of inquiry 
175 Development Theory 
176 blended learning 
177 personalized learning 
178 distributed learning 
179Lifelong learning 
180 activity theory 
181 Technological Pedagogical Content Knowledge 
182STEAM Approach  
183 Analytics leaning 
184 Data Science in and for Education 
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 : تاکید بیشتر بر تیوری ها ی ذکر شده مبتنی بر تحوالت دیجیتال  3شکل 

 تحول در نحوه حضور در یادگیری 

 حضور آنالین و مجازی ، حضور شناختی ، حضور عاطفی، حضور تدریس ، حضور اجتماعی ، حضور هیبریدی  

 و محیط یادگیری  طراحی آموزشیمدل های 

ی ،  معلم طراح محیط یادگیر  مبتنی بر محیط های  یادگیری هوشمند و به کار گیری سیستم های الکترونیکی مبتنی بر وب  ، معلم و یادگیرنده برخط،   

  انعطاف و نو  طرای محیط یادگیری مبتنی بر پروژه و مساله محور ، نگرش  طراحی یادگیری مبتنی بر شبیه ساز ها، طراحی یادگیری مبتنی بر بازی وارسازی،

مبتنی   ی ریادگی  ی ها  ط یمح  یادگیری پویا و اجتماعی همرا با شادی، نشاط و امنیت، تدارک محیط یادگیری کنجکاوانه و خالق،   در مورد طراحی فضای    پذیری 

 ی بصر  ینقشه برداربر

 

 

 

 فضا و محیط یادگیری انعطاف

 

 یادگیری مبتنی بر تحوالت دیجیتال محیط و آموزشی طراحی های تحول در مدل: 4شکل 

 تدریس  های روشتحول در 

تکنولوژی ، یادگیری معکوس، یادگیری خرد،    ی مبتنی برگر  لیگفتگو، تسه  ی برایگر  لیتسه،  یادگیرنده ، مبتنی بربازخورد  و تعاملدرگیرسازی  مبتنی بر 

    ی معلم و یادگیرنده ، مهارت های تکنولوژیکی و دیجیتال طراح آموزش و معلم و یادگیرنده، او رسانه  یسواد اطالعات  های  روش های مبتنی بر سنجش، مهارت  

 .  کارآفرینو  تفکر خالق)رباط های همکار(  مهارت همزیستی با صنایع پیشرفت دیجیتال،  تدریس برای ایجاد   ها کوبات تدریس با 

 

 

 

 نظریه توسعه یادگیری ترکیبی شخصی سازی شده یادگیری توزیع شده 

 علم داده  واکاوی یادگیری  TPAK تیوری فعالیت 

 مبتنی بر بازی وارسازی  مبتنی بر شبیه ساز ها 

 مبتنی بر خالق و  کار آفرین  مبتنی بر پژوژه و حل مساله    فضا و محیط یادگیری انعطاف پذیر

 یادگیری مادام العمر  

 اجتماع کاوشگر

 هوشمند یادگیری  محیط های  
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 تدریس مبتنی بر تحوالت دیجیتال  های :  تحول در روش 5شکل

 سنجش و ارزشیابی  

، روش های سنجش مخفی، سنجش به عنوان  خودکارامدی ،  نوآورییادگیرنده،  مشارکتی، رضایت  -یادگیری همکارانه ی،  انگیزشتنظیم و خود  یادگیری خود 

 .  کارآفرینو   تفکر خالقسنجش برای ایجاد و سنجش خودکار  یسنج همتا  ،یسنج- خود، سنجش، 185یادگیری 

 

 

 

 

 سنجش و ارزشیابی مبتنی بر تحوالت دیجیتال  های :  تحول در روش 6شکل

 تکنولوژی ها و بسترهای نوین یادگیری 

به کار گیری  MET)  186  سیار    چشم  یاب یرد با  ،  (FERحالت چهره )   صیچشم، تشخ  یاب یمانند رد  یستیحسگر ز  یفناور(، زیست سنجی در یادگیری 

 ( برای تشخیص:     (EEGالکتروانسفالوگرام ) یفناور ،یکیپوست گالوان  ییرسانا 

 دهند؟ یانجام م ییها تیچه فعال رانفراگی –کنش ها   •

 دارند؟  یچه حس ران فراگی – عواطف  •

 کنند؟یفکر م ی زیبه چه چ ران فراگی – ها شناخت •

 تکنولوژی خیابان های یادگیری )تدارک فضای یادگیری باز اجتماعی مدارس و آموزش عالی مبتنی بر دیجیتال( ،  -

 فضاهای یادگیری  مدارس و مراکز آموزش عالی مبتنی بر واقعیت افزوده    -

 به این شرح است:   7سیر تحول بسترهای یادگیری الکترونیکی طبق شکل 

 

 
185 assessment as learning 
186 Mobile eye-tracking 

 تدریس با کوبات ها   گفتگو  ی برایگر لیتسه بازخورد و تعامل   درگیرسازی  

 کارآفرینو  تفکر خالق تدریس مبتنی  دیجیتال همزیستی با صنایع پیشرفته 

 سنجش مخفی  

 سنجش خود سنجی  سنجش همیارانه    سنجش به عنوان یادگیری

 سنجش کارآفرین و خالق   
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 : سیر تحول تکنولوژی های نوین در یادگیری الکترونیکی7شکل 

 اعتبار سنجی 

  ابیکه دو ارز   ردیگ  ی و مورد استفاده قرار م  رد یگ  یقرار م  ل یو تحل  هی مورد تجز  ی اعتبار داده ها از شاخص کاپا استفاده شده است. شاخص کاپا زمان   ی بررس  ی برا

باشد نشان دهنده    کترینزد  1شاخص به    نی است و هر مقدار از ا  کی صفر تا    نیموافقت خود را دارند. شاخص کاپا ب   ی اب ی دهند و قصد ارز  یم  ازیبه پاسخ امت

  شتر ی( ب 0.6گزارش توافق )   یاست که از مقدار قابل قبول برا  0.795  قیتحق  نی کاپا به دست آمده در ا  بی ها است. ضر  ابیارز   نیتوافق ب   زانیو م  ت یمطلوب 

 .ندتماد هستبه دست آمده قابل اع یشود و کدها ی به دست آمده رد م  یاستقالل کدها هی فرض ن،ی است. بنابرا

 

 نتیجه گیری 

توسعه انقالبی فناوری های اطالعات و ارتباطات در یادگیری و آموش،گذار    8با بررسی این منابع می توان چنین بیان کرد ، آنچه در حال وقوع است طبق شکل   

 ژی های نوین است  به سمت جامعه دانش محور و در نهایت توسعه ابعاد حضور،و نونگرش به روش های یادگیری و توانمند سازی جوامع مبتنی بر تکنولو
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 : مهارت های مورد نیاز در تحوالت دیجیتال 8شکل 

مانند سودا  باپشت سر گذاشتن عصر دیجیتال و ورود به عصر هوش مصنوعی مهارت های مورد نیاز برای مواجه شدن با این تغییرات گسترده است مهارت هایی  

از فرآیندها، حل مساله خالق، نگرش کار افرینانه، مهارت های ارتباطی، تاب آوری در برابر  دیجیتال ، توانایی استفاده از هوش مصنوعی و تحلیل هوشمند  

ی رسد تکنولوژی  تغییرات، توانایی مدیریت پیچیدگی روز افزون، امنیت سایبری و حریم خصوصی افراد و داده ها، نگرش چند فرهنگی و میان رشته ای بع نظر م

 ست: با این شرح ا  9های آینده طبق شکل 

 
 : شمایی از تکنولوژی های آینده  9شکل 

 د بااین تفسیرمتناسب با این رشد و انقالب  فناوری اطالعات و ارتباطات در یادگیری می بایست در تمام ابعاد طراحی یادگیری و تدریس مانن 

 تحلیل شرایط یادگیری و تدریس   •

 سازماندهی محتوا   •

 ساماندهی  سنجش و ارزشیابی با روش های نوین در سطوح ورودی، تشخیصی ، تکوینی و پایانی با رویکرد فرآیند محور   •

 روش های ارایه محتوا و تدریس مانند کالس معکوس ، یادگیری پروژه محور و یادگیری مشارکتی و... •

 یجیتالروش های انگیزشی مبتنی بر بازی وارسازی آموزشی، طراحی بازی های د •
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راهبرد های یادگیری و هدایتگری یادگیرندگان با تاکید بر مهارت های جستجوگری، اکتشاف، تحلیل گری و حل مساله و خود تنظیمی و   •

 خود تعیین گری  

اد. در این جهت می توان توصیه  برنامه ریزی مناسب انجام داد تا از این ظرفیت ها در راستای نیازهای بومی بهره برد و شاخص آمادگی شبکه را در کشور ارتقا د

 کرد که :  

حوزه های مختلف یادگیری الکترونیکی شامل مدیریت خدمات الکترونیکی، محصول یادگیری الکترونیکی، منابع یادگیری الکترونیکی ، طراحی و   −

به سرمایه گذاری  برنامه ریزی الکترونیکی ، ارزشیابی الکترونیکی و سیاستگذاری مبتنی بر فرهنگ و اخالق در حوزه یاد نیاز  گیری الکترونیکی 

 مناسب دارد. 

 سیاست گذاری و بستر سازی برای اجرایی نمودن و تحقق یادگیری الکترونیکی توسعه داد. −

 الکترونیکی افزایش داد.   یادگیری  گیری و مواجه با بهره اساتید ، معلمان و دانش آموزان و دانشجویان در  تسلط و توانمندی  ، آمادگی −

 رسی افراد به اینترنت در سطح کشور گسترش داد. دست −

 

 منابع 
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اندازه گیری میزان درگیری تحصیلی یادگیرندگان در کالس الکترونیکی به صورت 

 ریرمزاحم در زمان حقیقی 

 2سید امید فاطمی، 1مهدی خالقیان

 mahdi.khaleghian@ut.ac.irدانشجوی دکتری مهندسی کامپیوتر، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه تهران،    1

 ofatemi@ut.ac.irعضو هیأت علمی، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه تهران،   2

 

  ت ی موفق  زانیکه م  نیکشورها شده است. با توجه به ا یادگیری و یاددهی  ستمیس  از  ریناپذییجدا  ی بخش  یکیالکترون  ی ریادگ یامروزه    - چکیده

چالش   ک یبا    یریادگ یروش  نو  از    نیشدن ا  ریبا فراگ سیستم آموزشی  درصد برآورد شده است،  طبق آمارها حدود ده  یکیالکترون  یادگیری

  زان یآموزان با مو دانش انیدانشجو ی لیتحص شرفتیاند که پعنوان کرده ی آموزش یهاهینظراست. روبرو  رندگان یادگ یبر سر راه پرورش  ی جد

  رندگان یادگ ی  یو شناخت  یرفتار  ، ی حاالت عاطف  یبا مشاهده  و  ها در کالس متناسب استتوجه آن  زانیو م  ی با مطالب درس  شانیا  ی ریدرگ 

 . بردی پبه مطالب درسی ها و توجه آن یریدرگ  زانیبه م توانیم

  ی تحصیلی ریتوجه و درگ   زانیماثر در م  یرهایمتغ  ی، قیو در زمان حق رمزاحمیبه صورت رتوسط آن    که  مدلی پیشنهاد شده است  مقاله  نیادر  

شود  شود. با استفاده از نتایج این مقاله با کمک تحلیل تصویر چهره مشخم می   یریگ اندازهزمان،  های الکترونیکی همدر کالس  رندگانیادگ ی

 که یادگیرنده در کالس الکترونیکی حضور دارد، به کالس درس توجه دارد و درگیر مباحث درس شده است. 

 .کمتشخیص سمت چهره، شبکه عصبی مصنوعی، وبدرگیری تحصیلی، تشخیص احساسات،  :کلید واژه 
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   مقدمه
  مانند ی  سـنسـورهای واره و صـفحه کلید وشمو  یی اسـتفادهنحوهدهند. محققان از  های الکترونیکی رفتارهای گوناگونی از خود بروز مییادگیرندگان در کالس

یادگیرندگان در محیطهای    188برای ســنجش میزان درگیری  و تحلیل تصــاویر دوربین و صــدای میکروفون 187چشــم  ســمت نگاه  مادون قرمز یدنبال کننده

تفاده کرده ی الکترونیکی اـس ود که آیا ـشخص یادگیرنده هنگام. با تحلیل این اطالعات مـشخص می00اند  آموزـش ور فیزیکی  کالس الکترونیکی  برگزاری  ـش حـض

ی کنش ودمشـخص می  یادگیرنده در حین برگزاری جلسـات  190و عاطفی  189های رفتاریدارد. همچنین با بررـس چه قدر یادگیرنده درگیر مباحث درس  که    ـش

 برای او وجود دارد.  191شده است و چه قدر درگیری شناختی

های الکترونیکی نیســت. به عنوان نمونه محققان با نصــب دوربین در یک کالس حضــوری، حرکات  کاربرد ســنجش میزان درگیری خودکار، محدود به کالس

اند و به این ترتیب اقدام به سنجش میزان درگیری ها را با استفاده از بینایی ماشین تشخیص دادهمت نگاه آنبرداری دانشجویان و سباالبردن دست و یادداشت

ــوری و با مداخله 0اند  فردی و گروهی کالس کرده ــخیص خودکار عدم درگیری یادگیرنده در یک کالس حض ــعی و یا با تش ی به موقع یک ربات مکانیکی س

 .0اند یادگیرنده را همراه و درگیر با مباحث مطرح در کالس کنند کرده

در دـسترس همگان   ،کنندی یادگیرندگان ایجاد ناراحتی میی روزمرهعالوه بر آن که برای اـستفادهاین نوع ـسنـسورها   برخی از این ـسنـسورها پوـشیدنی هـستند.

 کم استفاده شد.پیشنهادی برای قابل استفاده بودن برای طیف وسیعی از کاربران از این گونه سنسورها استفاده نشد و فقط از وبنیز نیستند. در مدل  

ــی را معرفی میپردازیم و ـمدلدر این مـقاـله ابـتدا ـبه تـعاریف و نظرـیات مربوط ـبه درگیری می ــاسـ کنیم. پس از آن ـبه مرور مـقاالتی ـکه متغیرـهای ـهای احسـ

 دهیم.بندی مقاالت، مدل پیشنهادی خود را ارائه میبندی و طبقهپردازیم و با جمعاند میگیری کردهگیری را اندازهدر

 تعاریف و نظریات 

 پردازیم.در آغاز به تعاریف و نظریاتی که برای شناخت ابعاد مسأله نیاز هستند می

کند ارتباط تنگاتنگ دارد. این  گذاری که شـخص یادگیرنده برای آموزش خود صـرف می: پیشـرفت تحصـیلی یادگیرنده با مقدار سـرمایهدرگیری تحصییلی

ی آموزـشی از  کند، ـشامل ـشود. یادگیرنده در یک دورهتواند، مقدار انرژی و زمانی که دانـشجو از نظر کمی و کیفی ـصرف تکمیل یک دوره میگذاری میـسرمایه

ده برای دیدن فیلم رف ـش ی و مطالعهنظر مدت زمان ـص ارکت در بحثی کتابهای آموزـش ی، از نظر مـش خهای درـس ش و پاـس تها و پرـس ـس های  های درون نـش

ــی درگیر میاینترنتی و از نظر واکنش ــناختی و عاطفی در هنگام برگزاری کالس با مطالب درسـ ــود. میهای رفتاری، شـ رنده را  توان مقدار درگیری یادگیشـ

  .00گیری کرد مشاهده و اندازه

رایند تغییر مفاهیم رفتاری، شناختی و عاطفی یادگیرندگان همراه است. ف: فرایند یادگیری با تغییرات حاالت  192های یادگیری و تغییر ذهنی مفاهیمنظریه

با تغییر حالت احـساـسی  با بروز تـضاد مفاهیم در ذهن یادگیرنده همراه اـست و این هیجانات درونی  ـشود  میدر ـشخص    در ذهن یادگیرنده که منجر به یادگیری

کند نمایان میی افراد  زمان اـست که این حاالت احـساـسی تغییراتی را در چهرهیا انزجار همم و خـشاز حالت خنثی به ابراز احـساـساتی از قبیل ـشگفتی، ـشخص  

0. 

رفاً مطالب را با حداقل  193یادگیری سیطحی م را در هنگام برگزاری  کند و واکنشمیزان درگیری حفظ می: یادگیرنده ـص گفتی یا خـش های عاطفی از قبیل ـش

 .0دهدکالس از خود بروز می

ی ارتباط برقرار می194یادگیری عمقی ناختی با مطالب درـس تواند ارتباط معنادار بین مطالب برقرار  کند و می: یادگیرنده با حداکثر میزان درگیری از لحاظ ـش

ــد که میکـند و به میزانی از فهم مـطالب می ــی را به دیگران یاد دهد. یادگیرنده در این مرحـله از لـحاظ عاطفی کمتر ازرسـ خود واکنش   تواند مـفاهیم آموزشـ

ــان می ــناختی با مطالب درگیر مینش ــتر از لحاظ رفتاری و ش ــود دهد و بیش ــتر دارد به ترتیب، 0ش . به بیان دیگر آن چه که در یادگیری عمقی اهمیت بیش

 .0تر قرار داردری رفتاری و شناختی است و درگیری احساسی در درجه پاییندرگی

 
187 Eye gaze 
188 Engagement 
189 Behavioral 
190 Affective 
191 Cognitive 
192 Conceptual Change 
193 Surface Learning 
194 Deep Learning 
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وری با تعداد دانـشجویان اندک میتشیخیم درگیری تاد در یک کالس حـض ور و یا  : اـس تواند با یکایک یادگیریندگان ارتباط چهره به چهره برقرار کند، از حـض

  0های الزم را داـشته باـشد جویانی که کمتر با مطالب درگیر هـستند را تـشخیص دهد و راهنماییعدم حـضور و یا میزان درگیری آنها درکالس آگاه ـشود و دانـش

ی دانـشجو به ـسطح ـسختی یا آـسانی ـسؤال یا تکلیف مربوطه برای وی پی ببرد و بر این اـساس سؤال  و یا در یک امتحان یا تکلیف برخط با تحلیل حاالت چهره

 شود. . اما تشخیص این موضوعات حتی در یک کالس بزرگ حضوری نیز مشکل می0یا تکلیف بعدی را متناسب با توانایی وی طرح کند  

های یادگیرندگان در یک ـسیـستم آموزش الکترونیکی بر میزان درگیری ـشناختی ـسطحی و : واکنش متناـسب و به موقع از طرف اـستاد به کنشکمبود نظارت

از    ی تدریساختصـاص آن به عنوان تختهزمان به دلیل همهای  در کالس  نمایش  یابعاد صـفحهدر محدودیت  . 0شـناختی عمقی یادگیرندگان اثر مثبت دارد 

ی کمبود نظارت بر  لهأمس. ـشودمنجر به محدودیت در نمایش تـصاویر دانـشجویان در مانیتور اـستاد می  از ـسوی دیگر  و محدودیت در پهنای باند اینترنتیـسویی  

   شود.با افزایش تعداد دانشجویان بیشتر هم میکرد دانشجویان  و مشکل عدم شناخت از عملدانشجویان  

یتی وجود دارد. یکی از این نظریه: نظریات گوناگونی برای طبقه195صیفات شیخصییتی خـص فات ـش یتی را به این ترتیب نام    پنج عامل بزرگها  بندی ـص خـص ـش

ــفهیوظبودن(،    تجربهبازبودن )پذیرای    برد:می ــش ــی در دوران کوویدرنجورروان ی وریپذتوافق  ،ییگرابرونی،  ناس ــدن مراکز آموزش ــته ش موجب    ١٩-ی. بس

 . 0سازد  شود که وجود یک سیستم کارآمد آموزش الکترونیکی را ناگزیر میهای روانی برای برخی از یادگیرندگان میناراحتی

این گونه وسایل دارای سنسورهای گوناگون و دوربین و    .0های الکترونیکی است  : کامپیوتر، تبلت و موبایل از ملزومات شرکت در کالسابزارهای سنجش

 های الکترونیکی داشت توان نظارت بیشتری بر روند آموزشی یادگیرندگان در هنگام برگزاری کالسمیکروفون هستند. با پردازش اطالعات این سنسورها می

 های حاالت احساسی مدل
ی به ـصورت اـس ده اـست. برخی از محققان حاالت پایههای مختلفی مدلحاالت احـس ازی ـش ی را بر ـشش قـسمت میـس اـس گفتی، انزجار،  ی احـس ادی، ـش داند: ـش

 .0ترس، خشم و اندوه  

وجود دارد. این مدل، حاالت احســاســی را به دو گروه حاالت مثبت و منفی به نام ظرفیت تقســیم   197و شــدت  196مدل دیگری به نام مدل ُبرداری ظرفیت

ــادی را مثبت یا زیاد و حاالتی مثل اندوه را منفی یا کم ارزیابی میمی ــی مثبتکند. حاالتی مثل ش ــاس ــت.  تر همراه با درگیری کند. حاالت احس ــتر اس بیش

ارکت کمتری در کالس دارد  هم خص می0چنین یادگیرنده با بروز حاالت منفی مـش ت. به عنوان مثال ـش ات اـس اـس دت احـس تواند یک  . بخش دوم مربوط به ـش

 .ظرفیت احساسی مثبت، با شدت کم داشته باشد

های صـورت اسـت که به اختصـار ی ماهیچهی بردارهای حرکتی قابل مشـاهدهبندی احسـاس چهره پیشـنهاد شـده اسـت بر پایهمدل دیگری که برای طبقه

FACS198  هر یک از این حرکات با یک واحد کُنش یا  0نام دارد .AU199 ــخص می ــود. در این مدل حرکت هر یک از ریزحرکات  به همراه یک اندیس مش ش

ــت. مثالً لبخند با کنشابروها، پلک ــده اس ــانی و فک کدگذاری ش ــه AU12های  ها، زبان، دهان، لب، گونه، چانه، پیش ــیدگی گوش یا   AU06های لب،  یا کش

 های احساسی یکی از کاربردهای این واحدهای کنشی است.  یا تنگ شدن چشم در ارتباط است. تشخیص حالت AU07و باالرفتن گونه  

ها را با واحدهای کنـشی تـشخیص داد توان آنی احـساـسی در چهره مـشهود اـست که مینـشان داده ـشده اـست که تغییراتی مـستقل از حاالت پایه 0در پژوهش  

ـــناختی را اـندازهـها میو ـبا تحلـیل آن ــانـیا ـپایین آـمدن ابرو AU04ـیا ـباال رفتن مـیان ابرو و  AU01گیری کرد. ـبه عنوان مـثال  توان میزان درگیری شـ گر  ، نشـ

 گری منفی برای درگیری شناختی است.یا بسته بودن پلک نشان AU45درگیری شناختی یادگیرنده هستند. همچنین 

کند و ـسپس با  برای تـشخیص حاالت احـساـسی با اـستفاده از پردازش تـصویر چهره دو روش عمومی وجود دارد. روش اول ابتدا واحدهای کنـشی را اـستخراج می

ی عـصبی و ـصرفاً با اـستفاده از یک ـسری  بدون اـستفاده از ـشبکه FACSکند. در این روش با اـستفاده از مدل رها حالت احـساـسی را مـشخص میتحلیل این بردا

ی می اـس ط  قوانین پی به حاالت احـس ویر چهره توـس تقیم تـص اس پردازش مـس رفاً بر اـس تفاده از هیچ مدلی و ـص ی را بدون اـس اـس برند. در روش دوم حاالت احـس

 ی تصاویر باید برچسب احساسی داشته باشند.دادهکنند. در این روش مجموعهی عصبی شناسایی میشبکه
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 گیری درگیریهای موجود اندازهروش
به عنوان نمونه  اند.  شـود. مقاالت گوناگون از انواع گوناگون سـنسـورها اسـتفاده کردهگیری درگیری اشـاره میدر این بخش به ابزارهای به کار رفته برای اندازه

اند. ایـشان از پردازش حالت  واره اـستفاده کرده، دوربین و ـصفحه کلید و موش200ی چـشمی برای ـسنجش میزان درگیری از ـسنـسور دنبال کنندهمحققان مقاله

ویر چهره تفاده از الگوریتمتـص بکهی یادگیرندگان با اـس بی عمیقهای ـش اند و فقط درگیری یادگیرندگانی را مورد  گیری کردهاندازهمیزان درگیری را   201ی عـص

ــی قرار داده ــرکت در کالسبررس ــتفاده میاند که از کامپیوتر رومیزی برای ش ــرکت در این  های الکترونیکی اس کردند و یادگیرندگانی را که از موبایل برای ش

تفاده میکالس ی قرار ندادهها اـس ت و همچنین امکان  قرارگیری چهره  اند؛ چرا کهکردند را مورد بررـس ورت افقی نیـس ی یادگیرنده روبروی موبایل معموالً به ـص

 ی چشم بر روی موبایل برای ایشان امکان پذیر نبوده است.نصب سنسور دنبال کننده

ایل را روبروی صــورت یادگیرنده قرار داد توان در کل زمان کالس موب در برخی مقاالت از موبایل برای تشــخیص حاالت احســاســی اســتفاده کرده اند، اما نمی

ــیدنی ــنســورهای پوش ــیگنالهمانند کال  202س ــتفاده  .که برای کاربردهای بالینی کاربرد دارند  EEGهای  های ســنجش س ی  ی روزمرهعالوه بر آن که برای اس

تفا  کندیادگیرندگان ایجاد ناراحتی می ت در این مقاله برای قابل اـس ترس همگان نیز نیـس ورها  در دـس نـس یعی از کاربران از این گونه ـس ده بودن برای طیف وـس

 استفاده نکردیم؛ بنابراین در تحقیق حاضر فقط از دوربین استفاده شده است.

 های تشخیم ضربان قلب روش

ربان قلب ور ـض نـس تفاده از ترکیب اطالعات ـس بکه  EEG204و   PPG  203   با اـس بی عمیق و ـش ترس افراد  توانمیی عـص . 0برد  پی   به میزان خواب آلودگی و اـس

ور   نـس اس کار ـس ربان قلب باعث میبر مبنای پردازش تغییرات لحظه  PPGاـس ت. ـض ت اـس رخای رنگ پوـس ود که خون ـس ها در لحظات مقطعی رنگ در رگـش

ت می طح پوـس بز رنگ در زیر ـس تر طیف ـس ود. مقالهجریان یابد. جریان خون باعث جذب بیـش تفاده از روش   0ی  ـش وس و با    rPPG205با اـس ورت نامحـس به ـص

ــربان قلب را اندازهبرداری دریافت میپردازش رنگ چهره که توســـط دوربین فیلم ــود ضـ زمان اطالعات دو دوربین  با پردازش هم 0ی  کند. مقالهگیری میشـ

ده NIR  206و دوربین مادون قرمز    RGBمعمولی   بی عمیق موفق ـش بکه عـص ط ـش ت که تپش قلب را با خطای  توـس ت آورد.    ١٠تا   ۵اـس پالس بر دقیقه به دـس

بند الکترونیکی موفق ـشده اـست میزان توجه یادگیرندگان    یک مچ  PPGهای  های یک ـسربند الکترونیکی و ـسیگنالبا اـستفاده از ـسیگنال 0ی  همچنین مقاله

 گیری کند.را اندازه

 های تشخیم سمت نگاه روش

تفاده می ورهایی که برای تـشخیص میزان درگیری اـس نـس ور دنبال کنندهیکی از ـس نـس ود ـس م اـست  ـش تفاده از  0ی چـش ان را با اـس ور ـسمت نگاه انـس نـس . این ـس

های معمولی و با اسـتفاده از تصـاویر دوربین 0و  0دهد. از طرف دیگر، مقاالت  ی چشـم و سـنسـورهای مادون قرمز تشـخیص میی بازتاب نور از عنبیهپدیده

-RGBنیز با اسـتفاده از دوربین    0  یاند. همچنین مقالهتشـخیص سـمت نگاه انسـان با دقت حدود سـه درجه شـدهی عصـبی عمیق موفق به  پردازش شـبکه

Depth تفاده از ـشبکه درجه با   ۶/۴چهره موفق به تـشخیص ـسمت نگاه با دقت حدود    207ای مربوط به نقاط کلیدیطهنق  ۶٨ی عـصبی مـصنوعی و مدل و با اـس

 زمان پاسخ نیم ثانیه بر فریم شده است.

 های تشخیم حاالت احساسی با تحلیل تصویرروش

مت نگاه از روش خیص ـس ی چهره و یا تـش اـس خیص حالت احـس تابرای تـش ت   00  209و یا پویا 00  208های ایـس ده اـس تفاده ـش تا عکس0اـس ها به  . در روش ایـس

تقل از هم پردازش می ورت مـس تخراج میـص ورت جداگانه اـس ی هر فریم به ـص اـس وند و حالت احـس بکهـش ود. در روش پویا، ـش تیـش بی بازگـش اطالعات    210ی عـص
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ر هم در یک فیلم کوتاه   ت ـس خیص حاالت عاطفی به کار میچندین فریم پـش بکهرا برای تـش آموزش ویدئویی کوتاه مدت    211هایدادهها از مجموعهبرد. این ـش

 .00000حالت احساسی هستند   212و پایان کنند که دارای سه فاز آغاز، اوجاستفاده می

رغم و در واقع علی  000رسـد  نیز وجود دارند که طول آنها به سـختی به چند فریم انگشـت شـمار می  213هاییعالوه بر ابراز احسـاسـات معمولی، ریزاحسـاس

رریز می ورت ناخودآگاه ـس ط فرد به ـص رکوب آنها توـس وند و به طور غیر اـس کار و نمایان میـش خص آـش وند. این گونه حالترادی در چهره و یا رفتار ـش ها با  ـش

 .0پردازش تفاضل تصاویر متوالی قابل تشخیص است  

 های عصبیدر شبکه 214برازش بیشهای جلوگیری از روش

عمقتر های کماز شــبکه  0000اند. در مقابل، مقاالت گوناگونی  ی عصــبی عمیق اســتفاده کردهبرای تشــخیص حاالت چهره از شــبکه  0 0 0مقاالت مختلفی 

تفاده کرده ند. چون مجموعه 215اند تا بتوانند در زمان حقیقیاـس خیص برـس ی چهره هنوز به اندازهدادهبه تـش اـس خیص حالت احـس ی برای تـش ی کافی  ی آموزـش

ــتند، مقاالت متعددی  ــبکهعنوان کرده 0  0000بزرگ نیس ــبی عمیق دچار بیشاند که ش ــبکه باعث میبرازش میهای عص ــوند؛ یعنی بزرگی ش ــود که  ش ش

 کنند.   216بندیداده را به درستی طبقهی آموزش را بیش از حد یاد بگیرند و نتوانند تصاویر خارج از مجموعهدادهپارامترهای تصاویر مجموعه

ی عصبی عمیق به طور خالصه راه حلی که در مقاالت فوق ارائه شده است به این صورت است که آموزش شبکه را در دو  جبران این مشکل در شبکهبرای  

ر  ی انسان از غیهای آموزش بزرگی که صرفاً برای تشخیص چهرهدادهعمیق را با مجموعه 217ی عصبی پیچشیدهند. در گام نخست شبکهمرحله انجام می

های  از شبکه 0000 218دهند و یا با استفاده از روش انتقال تجربه انسان )منهای حاالت احساسی( در دسترس هستند و با استفاده از تصاویر ایستا آموزش می

آموزشی اندک   220ی کنند و در گام دوم با چند دورهموجود که یادگرفته است مختصات صورت انسان را در تصویر تشخیص دهد استفاده می 219ی دیدهآموزش

بندی حاالت احساسی چهره  ی آموزشی کوچکتر که مخصوص طبقهدادهاست با مجموعه LSTM  222و  221فقط بخش دوم شبکه را که از نوع بازگشتی

های ایستا و پویا  های روشی عصبی عمیق از مزیتبرازش شبکهدهند. به این ترتیب عالوه بر جلوگیری از بیشهستند و با استفاده از تصاویر پویا آموزش می

 . برندزمان بهره میبه طور هم

 هاهای موجود و چالششبندی روجمع

ها و مشــکالتی روبرو هســتند.  های موجود با محدودیتگیری کمیت درگیری در این بخش بررســی شــد. روشگیری متغیرهای مؤثر در اندازههای اندازهروش

افتد و چون در و حاالت عاطفی و احســاســی کمتری در روزمره و یا در طی برگزاری کالس اتفاق می 0اســت   223ها خنثیچون بیشــتر مواقع حالت چهره

و مثبت و منفی  0حت  بندی با مشـکل دقت و صـی طبقهی عصـبی کمبود وجود دارد این مسـألههای تصـویری احسـاسـی برای آموزش شـبکهدادهمجموعه

ت. بنابر مطالعات   00  224کاذب ی مؤثر در درگیری به ترتیب اهمیت:  0روبرو اـس اـس ی خنثی دارند و حاالت احـس اـس یادگیرندگان در طی دوره اکثراً حالت احـس

 دهد. به خود اختصاص میشادی، خنثی، شگفتی، ترس، انزجار و خشم هستند و حالت احساسی اندوه کمترین وزن را در میزان درگیری 

تخراجی از متغیرهای درگیری در مقاالت   ال و نمایش اطالعات اـس ی و با   0 0 0 0به عنوان چگونگی ارـس ده اـست که با رمزنگاری، توزیع بار پردزاـش گزارش ـش

و در کنار    225ـشود و این اطالعات به صورت شکلکرعایت حریم خـصوـصی پس از تـشخیص حاالت احـساـسی یادگیرندگان، اطالعات به ـسمت ـسرور فرـستاده می

 شود.ن برای اساتید نمایش داده مینام کاربرا

 

 
211 Data set 
212 Onset, Apex, Offset 
213 Micro-expression 
214 Overfitting 
215 Real time 
216 Classify 
217 CNN: Convolutional Neural Network 
218 Transfer Learning 
219 Pre-trained 
220 Epoch 
221 RNN: Recurrent Neural Network 
222 Long short-term memory 
223 Neutral 
224 False positive, True negative 
225 Smiley 
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 گیری مؤثر در درگیری متغیرهای قابل اندازه -١جدول

نو   

 درگیری 

 سنسورها 

 

 متغیرها

 سنسور 

 نامحسوس  پوشیدنی/محسوس 

 226رفتاری

نوشتن 

 متن

Eye Tracker 

0 

 0صفحه کلید

خواندن  

 متن
 

  دیدن فیلم 

 سمت نگاه 

دوربین و 

شبکه عصبی 

0 

 227عاطفی

 

حاالت 

 چهره
 

دوربین و 

شبکه عصبی 

0 

ضربان  

 قلب
 مترپالس 

دوربین و 

شبکه عصبی 

0 rPPG 0 

 تعریق
رسانایی الکتریکی  

 0 228سطح پوست
 

 0EEG اضطراب 

  0میکروفون 

موس و 

صفحه کلید  

0 

 
226 Behavioral 
227 Affective 
228 GSR: galvanic skin response 
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 EEG  229شناختی
پردازش  

 0تصویر 

 

گیری  واره به راحتی قابل اندازهفهرست شده است. برخی از متغیرها مانند متغیرهای صفحه کلید و موش  ١انواع متغیرهای درگیری به طور خالصه در جدول

قابل تشخیص   عمقی عصبی عمیق یا کمهای شبکهچشم، حاالت احساسی و ضربان قلب از طریق روشهستند و برخی متغیرها مانند تشخیص سمت نگاه  

گیری  ای از درگیری اندازههستند. ابعاد درگیری رفتاری، عاطفی و شناختی در ستون اول نشان داده شده است. در ستون دوم مشخص شده است که چه جنبه

تفاده و مزاحم یا غیرمزاحم بودن سنسور مشخص شده است. در این تحقیق ما اطالعات مربوط به درگیری را صرفاً  شود. در دو ستون بعدی سنسور مورد اسمی

 آوریم.کم به دست میبا پردازش تصویر وب

 های پیشنهادی افزایش دقت و صحت متغیرها روش
زمان  توان همشوند، میبندی میگیری و یا طبقهحاالت احساسی چهره، اندازه  با توجه به این که در بیشتر مقاالت فوق، متغیرهایی مانند سمت نگاه یادگیرنده و 

 گیری درگیری این اطالعات را با اطالعات فوق ترکیب کرد.ها را نیز تشخیص داد و برای افزایش دقت اندازهضربان قلب و ریزاحساس

ای بیرون از کالس  موضوعات مطرح شده در کالس رخ داده است یا به پدیده  همچنین برای آن که مشخص شود حاالت احساسی و رفتاری یادگیرنده در اثر

ها مقایسه کرد و این مسأله را تشخیص  کالسیتوان حاالت یادگیرنده را با حاالت همارتباط دارد و به این ترتیب تشخیص میزان صحت درگیری افزایش یابد، می

 داد. 

گیری شده با در  توان نتیجه گرفت که متغیرهای اندازهات شخصیتی در چگونگی درگیری اشخاص مؤثر است، میعالوه بر این، با این فرض که پارامترهای صف

ی  گیری شدهتوان از لحاظ صفات شخصیتی با استفاده از مقادیر اندازهدهی شوند. بنابراین یادگیرندگان را مینظر گرفتن پارامترهای صفات شخصیتی باید وزن

ی صفات شخصیتی و با سنجش متغیرها میزان درگیری را با صحت بیشتری محاسبه کرد. مثالً  کرد و با داشتن پارامترهای محاسبه شده  بندیمتغیرها طبقه

زمان در مباحث  های همزمان یا با دوربین خاموش در کالسهای غیرهمگرا باشد بیشتر به صورت نوشتاری و دیدن فیلم و شرکت در کالساگر شخصی درون

 شود.زمان و با ارتباط تصویری و طرح سؤاالت گفتاری در مباحث درگیر میهای همگرا است بیشتر در کالسشود و کسی که برونیر میدرگ

 سازی مدل پیشنهادی و پیاده
ی  ی روزمرهه برای استفادهعالوه بر آن ک های قبلی گفته شد، سنسورهای پوشیدنیطور که در بخشدهد. هماننمای کلی طرح پیشنهادی را نشان می ١شکل

در دسترس همگان نیز نیست؛ در این مدل برای قابل استفاده بودن برای طیف وسیعی از کاربران از این گونه سنسورها    کند ویادگیرندگان ایجاد ناراحتی می

 کم استفاده شد.استفاده نشد و فقط از وب

های  دهیم. پس از اجرای پردازشهای مورد نیاز را روی تصویر انجام میگیریم و پردازشکم میوبروش کار به این ترتیب است که در هر لحظه یک عکس توسط  

آوریم و  کنیم و به این ترتیب یک تصویر جدید به دست میایم را به محتوای تصویر خام اولیه اضافه میگوناگون روی تصویر، اطالعاتی را که به دست آورده

 کنیم.کنیم. در ادامه به جزئیات این مدل پیشنهادی اشاره میبه همراه اطالعات استخراجی به سمت سرور ارسال می ( را ٢تصویر پردازش شده )شکل

 

 
229 Cognitive 
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 گیری درگیری مدل پیشنهادی سیستم اندازه -١شکل

 

   

 ی انقطه  ۶٨مدل استفاده از با   چهره و میزان دوران آنتشخیص سمت  ، های حاالت احساسی گوناگونپردازشخروجی تصویر پس از اجرای  -٢شکل

 بله

 بله

 تشخیص مختصات چهره

 تشخیص نقاط کلیدی چهره

شگفتی، ترس، 

 انزجار، خشم

 چهره افقی است؟

 تشخیص سمت چهره

 چهره وجود دارد؟

 مجازیکم وب

 تشخیص حاالت احساسی

 اندوه شادی، خنثی

 یادگیری!؟ یادگیری عمقی یادگیری سطحی

 کموب

خی

 ر

 خیر

عدم 

 درگیری

افزودن اطالعات درگیری به تصویر 

 اولیه
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 افزاری افزاری و سختبستر نرم

با    ١٠نسل  Core-i7 ای  هسته  ۴و پردازنده    Ubuntuو سیستم عامل    openCVی  نویسی پایتون و کتابخانهسازی از زبان برنامهدر این تحقیق برای پیاده

از توان    ٪۵٠شود و  فریم بر ثانیه انجام می  ٨است. پردازش اطالعات با نرخ    ۶۴٠×۴٨٠کم  گیگاهرتز استفاده شده است. ابعاد تصاویر رنگی وب  ١/ ۵فرکانس  

 دهد.پردازشی پردازنده را به خود اختصاص می

 دریافت و نمایش تصویر 

کند. با  از این کتابخانه در هر فریم، یک تصویر از دوربین را دریافت می readدهد. تابع کم را در اختیار قرار میوب cv2ی از کتابخانه VideoCaptureتابع 

دهیم. همچنین برای این که بتوانیم تصویر پردازش شده را بر بستر اینترنت  ی نهایی را روی صفحه نمایش مییا پردازش شدهتصویر اولیه    cv2.imshowتابع  

افزارهای  کنیم که برای نرمکم مجازی ایجاد میاست؛ با استفاده از این کتابخانه یک وب  pyvirtualcam ی  منتقل کنیم یک راه حل استفاده از کتابخانه

 دی مانند مرورگرها قابل استفاده است. کاربر

 مراحل پردازش تصویر

ی عصبی ی فرد را در تصویر تشخیص دهیم. چون شبکهدهیم. ابتدا باید مختصات چهرهکم مراحل زیر را به ترتیب انجام میبرای پردازش تصویر دریافتی از وب

کنیم. همچنین  برای تبدیل تصویر رنگی به تصویر خاکستری استفاده می  cvtColorکند، از تابع  مصنوعی از تصاویر خاکستری برای تشخیص چهره استفاده می

 کنیم.برای یکنواخت کردن هیستوگرام تصویر استفاده می equalizeHistبه منظور وضوح بیشتر در تصویر از تابع  

 تشخیم مختصات چهره 

  ی برا  فرض شیپ  یهااز مدل  کی هر  تواند یتابع م  نی. ا گذاردیم  اریاخترا در   CascadeClassifierچهره تابع   یرون یمختصات ب   صیتشخ  یبرا cv2  یکتابخانه

کند و مختصات و ابعاد آن را   دایپ ری در تصو تواند یفوق را م ی از الگوها ک یهر  detectMultiScale. تابع ردیبگ یچهره و چشم  را به عنوان ورود صیتشخ

 . میفرستیم یبعد ی اطالعات را به مرحله  نی و ا م یآوریمرحله مختصات چهره را به دست م ن یبرگرداند. در ا 

 تشخیم نقاط کلیدی چهره

چانه، چـشم، ابرو، لب و بینی   ی مرزهای( را تـشخیص دهیم. این نقاط نـشان دهنده٢برای تـشخیص ـسمت چهره ابتدا نیاز داریم که نقاط کلیدی ـصورت )ـشکل

تابع    نی. امیکنیم  جادیمدل صورت را ا  face.createFacemarkLBFبا استفاده از تابع  .  00تواند این نقاط را تشخیص دهد می cv2.faceی  هستند. کتابخانه

ــورت را ـبه عنوان ورود  یانقـطه  ۶٨ـمدل   face_Facemark.loadModel. ـتابع  کـندیم  اـفتـیدر  یرا ـبه عنوان ورود  yamlـمدل از نوع    لـیـفا  کـی در نظر    یصـ

 .گرداندیصورت را برم  یانقطه  ۶٨  یهیو آرا  ردیگیم یصورت را به عنوان ورود ریتصو  میردر هر ف  face_Facemark.fitتابع    تاًی. نهاردیگیم

 تشخیم سمت و سوی چهره

های مختلفی برای استفاده از این نقاط برای تشخیص سمت چهره وجود  توان سمت چهره را به دست آورد. روشی کلیدی صورت مینقطه  ۶٨با استفاده از  

 است: دارد. روشی که در این مقاله از آن برای تشخیص سمت چهره استفاده کردیم به این ترتیب 

کند را در  (  عبور می٢۷و  ٨که از نقاط چانه و باالی بینی )نقاط  yکند و محور ( عبور می١۴و  ٢که از نقاط طرفین صورت )نقاط  xمحور   ٢با توجه به شکل

تواند به سمت باال، پایین،  که می دهدسمت چهره را نشان می ONنامیم. بردار می N( را ٣٣ی و نوک بینی )نقطه Oنظر بگیرید. محل تقاطع دو محور فوق را 

 کند.کم مقدار دوران صورت را مشخص میبا خط افقی وب  xی میان محور ی زاویهچپ و یا راست متمایل باشد. همچنین اندازه
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 تشخیم سمت نگاه 

خش قبل چگونگی به دست آوردن مختصات  برای تشخیص سمت نگاه ابتدا نیاز است که مختصات صورت و نقاط کلیدی آن را در اختیار داشته باشیم. در ب

  ۴۷تا    ۴٢و    ۴١تا    ٣۶ها را نیز در اختیار داریم. نقاط  ای صورت مختصات چشمنقطه  ۶٨چهره و سمت چهره را توضیح دادیم. همچنین با استفاده از مدل  

توانیم حرکات چشم را به دست آوریم.  یان نقاط فوق میهای راست و چپ در می چشمدهند. با پیدا کردن مکان دقیق عنبیهمختصات دو چشم را به دست می

توان با دنبال کردن عنبیه هر یک از این رفتارها را در کاربر  با توجه به این که حرکات چشم در هنگام خواندن متن، نوشتن متن و دیدن فیلم متفاوت است، می

 تشخیص داد.

 تشخیم حاالت احساسی 

.  دهدیرا به دست م  ی حاالت احساس  صیتشخ  ی برا  از یتوابع مورد ن   FER  ی. کتابخانهمیدار  اریصورت را در اخت  یدیمرحله مختصات چهره و نقاط کل   نی در ا

  زان یم  مراه ترس، انزجار، خشم و اندوه( به ه  ،یشگفت  ،یشاد  ،ی)خنث  ی و هفت حالت احساس  ر یمختصات تصو  FER  یاز کتابخانه  detect_emotionsتابع  

حالت احساس چهره در    توان یاحتمال را م  نیشتر یبا ب   ینشان داده شده است، حالت احساس  ٢. همان طور که در شکلگذاردیم  ار یرا در اخت  کی احتمال هر 

 . نظر گرفت

 گیری نتیجه

بعد عاطفی، رفتاری و شناختی است. بیان شد که  در این مقاله ابتدا متغیرهای مؤثر در درگیری تحصیلی معرفی شد. توضیح داده شد که درگیری دارای سه  

اند. در این مقاله مدلی ارائه  کنند و در اختیار همگان نیستند استفاده کردههایی برای کاربران ایجاد میدر مقاالت گوناگون از سنسورهای مختلف که مزاحمت

ردازش تصویر، میزان درگیری یادگیرندگان در کالس الکترونیکی در زمان حقیقی  شد که بدون استفاده از سنسورهای مزاحم و تنها با استفاده از دوربین و پ

 های موجود پیاده سازی و تست شد.گیری شود. این مدل با استفاده از کتابخانهاندازه

ر سمت صورت مستقیم یا افقی  های این توابع آن است که اگفریم بر ثانیه به دست آمد. یکی از محدودیت  ٨تشخیص حاالت احساسی و سمت چهره با نرخ  

 .شودنباشد، تشخیص مختصات چهره و حاالت احساسی دچار خطا می

ی درس با تحلیل رفتار  آلودگی با تحلیل ضربان قلب و تشخیص خودکار هر یک از رفتارهای خواندن، نوشتن و مشاهده کردنِ تختهتشخیص استرس و خواب

 شود.کم برای تحقیقات بیشتر پیشنهاد میاز تصاویر وب ی یادگیرنده صرفاً با استفادهحرکتی عنبیه
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طراحی سامانة آموزشیاری عاطفی بر اساس همجوشی هیجان چهره، زاویة سر و سبک 

 شناختی یادگیرندگان 
 

 3، ابراهیم موسوی ،*2، غالمعلی منتظر1مهدی پورمیرزایی 

 m.pooirmirzaie@modares.ac.irدانشگاه تربیت مدرس، تهران،  1

 دار مکاتبات ، نویسندة عهدهmontazer@modares.ac.irدانشگاه تربیت مدرس، تهران، ،* 2

 e.moosavi@modares.ac.irدانشگاه تربیت مدرس، تهران،  3

 ی اریآموزش  یهاسامانهبه کمک    یریادگی  طیمح  یسازیبه شخص  ، یکیآموزش الکترون  ترین مسائل مطرح دریکی از مهم  ر، یاخ  یهادر سال  -چکیده  

را در   یبخش   تیو رضا  زیآم  تیتجربة موفق  کند تامی  قادر را    رندگانیادگ ی شده،    یشخص   گیریادی  ی هامدل  یاست. طراح   بودههوشمند )ساهوش(  

اهداف    دنیرس باشند.    یریادگ یبه  داشته  م  ها ساهوشاز    ینوع(  ساعا)  یعاطف  یاریآموزش  یهاسامانهخود  که  عاطفیهستند  حاالت   یتوانند 

بر  یریادگ ی طی مح یسازیبه منظور شخص یاسامانه، مقاله نیدر ا از آنها برای بهبود شرایط آموزش استفاده کنند.و  داده   می را تشخ رندگانیادگ ی

  ی ابتدا واحد بدین منظور  .  ه استشد یابیو ارز  یسازادهیپ  ، ی طراح  رندگانیادگ ی   یسر و سبک شناخت  ةیزاو  نیچهره، تخم  جانیه  ییشناسا اساس  

دو واحد    بیترک   از  سامانة آموزشیار عاطفی  سپس  طراحی شده وسر    ةیزاو  نیتخمچهره و    جانیه  ییشناسا  گر هوشمند عاطفی برای با نام تحلیل 

با حضور  سازی شده است. سامانة طراحی شده  و پیاده  ساخته  گر هوشمند عاطفیتحلیلو    ساهوش  یاصل یادگیرنده برای   14در محیطی عملی 

آن که    افرادینسبت به    یکنندگان با تالش کمترشرکتاین سامانه    کمک  هکه ب  هنشان داد  جینتا  آموزش درس هوش مصنوعی به کار گرفته شد.

این سامانه اثر مثبتی برموفقیت تحصیلی یادگیرندگان ها را به پایان برسانند. عالوه بر این استفاده از  توانستند آزمون  بود،   رفعالیربرایشان  واحد  

 آنها دارد.  یلیتحص تیرضانیز  و  (نمرات نیانگیم)

 تخمین زاویة سر، سامانة آموزشیاری عاطفی، سامانة آموزشیاری هوشمند، شناسایی هیجان چهره، یادگیری الکترونیکی، یادگیری ژرف.  -کلیدواژه
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 مقدمه 

ای ترکیبی است که با استفاده از علوم رفتاری، شناختی، روانشناسی، علوم تربیتی و علوم رایانه، مسئولیت  سامانه)ساهوش(    iآموزشیاری هوشمند سامانة  

های  یژگیتواند محیط آموزشی را با و آموزش و یاددهی را در محیط یادگیری الکترونیکی بر عهده دارد. هوشمندی این سامانه ناشی از آن است که می

و زمینه یادگیری  قبیل سرعت  از  یادگیرنده  یا ضعیفشخصی  برتر  آن  عاطفی  [1]  تر است، سازگار کندهایی که فرد در  اگر حالت  . محققان معتقدند 

iعاطفه .  [3] ,[2]  کند افزایش پیدا می  چشمگیری به طور  ها  ساهوشیادگیرنده نیز در نظر گرفته شود عملکرد   i    حالتی ذهنی است که در آن احساساتی

iمثل هیجان  i i  حالتی مرتبط با شبکة عصبی انسان است که تحت تأثیر محرّک نیز  هیجان    .شوندبه میتجرi v  یکی از عوامل مهم در  [4]  گیردشکل می .

نشان داده شده است که تنها    [6]در  .  [5]  یادگیرنده است   vهای شخصی )خصوصی(، توانایی معلم در شناسایی و پاسخ به وضعیت عاطفی موفقیت آموزش

افراد در حل یک مشکل، خالق تغییرات مثبت در وضعیت ذهنی،  اندکی  انعطافبا  دقیقتر،  و کارآمدتر میپذیرتر،  اکثر  تر  این شواهد،  با وجود  شوند. 

توان با پیچیدگی مفهوم عاطفه و دشواری تشخیص حاالت عاطفی در  گیرند. این موضوع را میٌبعد عاطفی یادگیرنده را در نظر نمی  ، های موجودساهوش

سامانة آموزشیاری عاطفی  هایی که توانایی لحاظ کردن عاطفه را در طراحی راهبردهای آموزشی دارند  . سامانه[7]  های آموزشی مرتبط دانستمحیط

  واقعی و سازگاری محیط آموزشی با وضعیت عاطفی یادگیرنده است   یاددهندة  ، تقلید رفتارهای  ساعاشوند. هدف اصلی از توسعة  نامیده می     (vi)ساعا 

. چگونگی انطباق محیط آموزشی با عواطف  2. توانایی تشخیص درست وضعیت عاطفی یادگیرنده؛ 1:  [9] وجود داردساعا  دو نکتة اصلی برای توسعة  .[8]

 یادگیرنده. 

 

 .[10]منحنی دوبعدی راسل در شناسایی هیجان  :1شکل 

viعدی راسل در این پژوهش، برای شناسایی هیجان از مدل دو بُ .  ترین عنصر شناسایی هیجان استچهره مهم i [10]    استفاده شده است. این مدل هیجان را

تر بودن آن نسبت به  علت استفاده از این مدل، کارا و دقیق (.1)شکل مدل می کند  Pleasant-Unpleasantو  Activation-Deactivationدر دو ُبعد 

های مثبت و منفی و شدت آنان، در محیط یادگیری بیشترین  در محیط یادگیری است زیرا با توجه به تحقیقات صورت گرفته، شناسایی هیجان  سایر مدل ها

 . [12] ,[11]اند  کاربرد را در دنبال کردن عواطف افراد داشته

viسازی محیط یادگیری بر اساس سبک شناختی در این پژوهش، شخصی i i    و نیز هیجان و زاویة سر یادگیرنده در زمان تماشای محتواهای آموزشی انجام

ترین آن روش سبک شناختی رایدینگ  . یکی از مرسوم[13]است    و پردازش اطالعات   یسازمانده  یبرا  افرادمشخص و ثابت    کردیروسبک شناختی،  شود.  می

دهد آیا فرد تمایل دارد  گرا که نشان میکلی-. ُبعد تحلیلی1دو ُبعد تعریف بررسی شده است:  که براساس    است که در این مقاله استفاده شده است   [14]

 . کالمی در مورد تمایل افراد به بازنمایی اطالعات در حین تفکر کالمی یا تصویری است-. بعد تصویرسازی 2. اطالعات را به صورت کلی یا جزئی پردازش کند

  استفادههیجان چهره و تشخیص زاویه سَر در هنگام آموزش و حین مشاهدة مفاد آموزشی    تشخیص چهره،  هایجوشی دادهبرای پایش وضعیت یادگیرنده از هم

iپار ستواند تعداد زیادی ویدئو را از یادگیرنده در حین تماشای یک دراند که میها در قالب یک واحد در آمده یج آنشده است. بدین منظور نتا  x    گرفته و نتیجة
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گذار    گیرد بر دو قسمت اثربندی کند. در نهایت وضعیتی که یادگیرنده در آن قرار می، طبقهاز پیش مشخص شده  آموزشیهای از  وضعیت  آنان را در یکی از 

پار که در صورت نیاز در دسترس  . محتوای تکمیلی درس2شود.  پار برای یادگیرنده نمایش داده می. بازخورد متنی که به صورت پیام در انتهای هر درس1است:  

 گیرد. فرد قرار می

 پیشینه تحقیق 

روش اصلی برای تشخیص وضعیت عاطفی، شناسایی    های عاطفیمانهساهای عاطفی است. در بسیاری از  ، نحوة تشخیص واکنشساعاهای  ترین بخشیکی از مهم

دگیرنده و  حالت عاطفی یا ةبا استفادسپس  و ساخته شده ساعایی  ، به کمک شناسایی هیجان چهره، [16]در پژوهش  .[15] ,[9]  هیجان از روی چهره است 

، برای دخیل کردن هیجان، عالوه بر  [17]ارائه شده است. در پژوهش    از مخاطبان  های از پیش تعیین شده، محتوای شخصی شده به هر یکبر اساس قاعده

که دانشجویان    ، نامة هیجان از کلمات کلیدیپیشنهادی به نام »شناخت معنایی« استفاده شده که بر اساس ساخت واژه  واحدی  شناسایی هیجان از چهره، از

شود که به طور خاص هر یادگیرنده در کدام وضعیت قرارگرفته است و  برند، هیجان را نگاشت کرده و با استفاده از الگوریتمی مشخص میدر کالس به کار می

 شود.  سازی شده آماده می تلفیق دو نوع هیجان حاصل، محتوای شخصی سپس با

سنجی  و تحلیل اطالعات زیست x  [18], [19]ل های دیگری هم برای تشخیص وضعیت عاطفی استفاده شده است از جمله تحلیل تمایبه جز چهره، از روش

از شرکت   [19]. در  [20]  افراد نوشته آزمونی  و  نظرات  و  و منفی  کنندگان گرفته شده  به دو دستة مثبت  تمایل کاربران  تحلیل شده و سپس  های متنی، 

اگر تمایل کاربر    [18]در  تری طراحی شده است.های مناسبها بررسی و بر اساس آن آزمونها و آزمونو با استفاده از این اطالعات کیفیت تمرین  بندیطبقه

ترغیب شود که   شود تا یادگیرندهاالت مرتبط با عواطف مثبت پرسیده میؤ، سباشدمثبت ارزیابی شود، فرایند آموزش ادامه پیدا کرده و چنانچه تمایل منفی  

گیری شده است و با استفاده از این اطالعات،  سنجی اندازههای زیست با فناوری ، وضعیت عاطفی یادگیرنده[20]  ساعایدربارة موضوعات مثبت فکر کند. در  

 کند.مطالب آموزشی برای هر مخاطب تغییر می

 سامانة آموزشیاری عاطفیسازی  طراحی و پیاده

 . ساعاسازی . پیاده3؛ عاطفی گر هوشمند . طراحی تحلیل2؛ ساهوشاحی . طر1پیشنهادی شامل سه بخش اصلی است: ساعای مراحل طراحی 

 آورده شده است.  2شکل در ساعا های اصلی بخش

 

 

 آموزشیاری عاطفی. مختلف سامانة  جزای: ا2شکل 
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 طراحی ساهوش 

 شناختی افراد.سازی محیط با توجه به سبک  . شخصی2. طراحی محیط آموزشی؛ 1طراحی این محیط شامل دو قسمت است: 

هدف این    و تشکیل شده    پارفرایند یادگیری الکترونیکی در این محیط آموزشی شامل مشاهده و مطالعة چند جلسة درسی است. هر جلسه از تعدادی درس

 سازی شود.  است که محیط برای هر یک از کاربران شخصی

  ، های مختلف پیشنهاد شده در یادگیری محتوای آموزشیرغم سبک  . به[22] ,[21]ست  سازی محتوا شخصی  یهاترین روش های یادگیری از متداولسبک

رغم محبوبیت، بین    بهی مشخص شده که  های بسیاردر پژوهش  وجود دارد.هایی تردید  در معتبر بودن چنین روشو  ها مورد بحث بوده  اثرگذاری آنها سال

های یادگیری است، در دسترس قرار  تر از دیگر سبک هایی که موفقیکی از روش. [27]–[22] های یادگیری و موفقیت تحصیلی ارتباط کمی وجود داردسبک

 . [28] ,[23]دادن تمام محتواهای کالمی، تصویری و نوشتاری به طور همزمان برای هر یک از یادگیرندگان است  

گرا که نشان  کلی-. ُبعد تحلیلی1دو ُبعد از سبک شناختی برای محیط یادگیری تعریف و بررسی شده است:    [14]پژوهش    های یادگیری، درعالوه بر سبک

کالمی در مورد تمایل افراد به بازنمایی اطالعات در حین تفکر  - . بعد تصویرسازی2زئی پردازش کند. دهد آیا فرد تمایل دارد اطالعات را به صورت کلی یا جمی

آموزشی شامل    یویوید )وی آموزشی  یپار، سه نوع از اطالعات برای ساخت محتوای آموزشی در قالب ویدهر درس  در این مقاله برای  .کالمی یا تصویری است

 برای یادگیرنده مهیا شده است. (  انمتن، صوت و تصویر به صورت هم زم

xiتحلیلی »و    «xiگرا کلی»د را به دو دستة  استفاده شده است که افرا  [29]منظور تشخیص سبک شناختی، از آزمون    نخست به در روش   i  »کند. تقسیم می

xiبینابینی» گرا و تحلیلی باشد، در سبک  نزدیک به دو دستة کلی  افراد زمانی که نتایج سبک شناختی    همچنین i i»  گیرند. در نهایت افراد به یکی از  قرار می

 شوند:سه دستة شناختی زیر تقسیم می

 تحلیلی .1

 گرا کلی .2

  بینابینی .3

پارها متناسب با سبک شناختی ایجاد شود تا افراد هنگام ورود به محیط آموزشی در یکی از آنان  هنگام قراردادن محتوای آموزشی نیاز است سه دسته از درس

 سازی شده، نشان داده شده است. یک نمونه از نحوة ساخت محتوای آموزشی شخصی  3قرار گیرند. در شکل 

 شود که در ادامه توضیح داده خواهد شد.گر هوشمند انجام می وها توسط تحلیلیر تحلیل رفتار کاربران در وید سازی به منظوروش دوم شخصی
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  . ینیناب یب گرا، تحلیلی و کلی پارها در سه دستة شناختیروند درس :3شکل 

 

 با محیط یادگیری. عاطفی گر هوشمندارتباط تحلیل :4شکل 

 عاطفی  هوشمند گرتحلیل

و پایش کرده و در اختیار محیط یادگیری قرار دهد  یمنظور طراحی شده که وضعیت عاطفی و یادگیری هر کاربر را حین مشاهدة وید  بدین گر هوشمند تحلیل

گر است. بدین  گر و تجمیعشامل بخش تحلیل واحد(. این 4 سازی محتوا و بازخورد را برای هر فرد جداگانه انجام دهد )شکلتا سامانة یادگیری بتواند شخصی

که  )گر  گر و تجمیعو در نهایت با ترکیب تحلیل  می شودو تعمیم داده  یو سپس برای تحلیل وید شده  گر برای تحلیل یک فریم طراحی  صورت که ابتدا تحلیل

تشخیص چهره، تخمین زاویة سر و شناسایی هیجان توضیح    یهاشود. در ادامه روشطراحی می  عاطفی  گر هوشمندتحلیل ،  (در ادامه توضیح داده خواهد شد

 شوند. گر تشریح می گر و تجمیعشوند و سپس نحوة ساخت تحلیلداده می
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xiالف. واحد تشخیص چهره  v  :تشخیص داده    تصویر   در محیط یادگیری به منظور پایش هیجان و زاویة سر افراد نیاز است که مکان دقیق چهرة آنان در هر فریم

تواند بیش  شود و تعداد یادگیرندگانی که به صورت همزمان در سامانه حضور دارند، میانجام می    ی در اشود. با توجه به اینکه تشخیص چهره به صورت لحظه

. از  داشته باشدقت قابل قبولی ها را پردازش کند و هم دای فریماز روشی برای تشخیص چهره استفاده شود که بتواند هم به صورت لحظه داز یک نفر باشد، بای 

 اده شده است. استف   FaceBoxes  [30]این رو از مدل 

( را ذر  تمرکز یادگیرنده  مانند میزان  یادگیرنده) بین، اطالعات ارزشمندی راجع به  : عالوه بر حالت عاطفی، زاویة سر نسبت به وب xvب. واحد تخمین زاویة سر 

تر محیط یادگیری در نظر گرفته شده است. برای این کار نیاز  سازی دقیقدر این پژوهش در کنار حالت عاطفی چهره، زاویة سر نیز به منظور شخصی  بردارد. 

 نشان داده شده است. 5در شکل  که  دسترسی داشته باشیم  اویلر  Rollو  Yaw، Pitchاست که به سه زاویة محورهای  

 

 

 . Yawو  Roll ،Pitch شخیص زاویة چهره سه زاویةخروجی شبکة ت :5شکل 

 

تشخیص سه زاویة اویلر به عنوان خروجی، از سَرهای    برایشود.  بندی تبدیل میاز رگرسیون به طبقه  Rollو    yaw ،  Pitch، سه مقدار  HopeNetدر روش  

یادگیری   مانند  خودنظارتی  کمکی  یافته شود. همچنین  کمتری دست  میانگین خطای  به  تا  استفاده شده  پازل    xviیخودنظارتیادگیری    ،، روش[31]هم 

xviکردن  i  قرار گرفته است.  خودنظارتی بوده است که در کنار سه سَر 

xviج. واحد شناسایی هیجان  i i  شبکة عصبی برای  [32]استفاده شده است. بدین لحاظ مطابق روش    « راسلهیحان مدل دو بعدی  »: برای شناسایی هیجان از ،

است که عالوه    HopeNetطراحی و آموزش داده شده است. مانند قسمت تشخیص زاویة سر، روش پایه در کار آنها    Arousalو    Valenceتشخیص دو ُبعد  

تا به میانگین خطای کمتری دست یافته شود.    نیز استفاده شده است   خودنظارتیدو محور هیجان به عنوان خروجی، از سَرهای کمکی یادگیری      بر تشخیص

 استفاده شده است.   AffectNet  [34]و تصاویر   Efficientnet-B0  [33]عالوه بر این مطابق روش مذکور از معماری 

 عاطفه  گرطراحی تحلیل

گر ساخته شده است که قسمت  و تجمیع گرنشان داده شده است. این واحد از دو قسمت تحلیل  10در شکل    عاطفه  گر هوشمندنهایی واحد تحلیلفرایند  

نحوة    های تشخیص چهره، شناسایی هیجان و تخمین زاویة سر با یکدیگر ایجاد شده است. این قسمت شامل دو گام است. ابتدا روند وگر از ترکیب روشتحلیل

ابتدا یک فریم به الگوریتم  بدین منظور    (.7شود )شکل  و تعمیم داده مییسپس پردازش بر روی یک وید   و  (6)شکل  تصویری  ها بر روی یک فریم  پردازش روش

 باشد:   تواند سه حالت زیر شود که خروجی آن میتشخیص چهره داده می

 شود.  در این حالت روند پردازشی متوقف می ؛ای تشخیص داده نشودچهره الف.

شود، به این علت که محیط یادگیری قرار است برای هر فرد به صورت جداگانه  در این حالت نیز روند پردازش متوقف می  ؛ ب. چند چهره تشخیص داده شود

 انجام دهد.   را  سازیپردازش و شخصی
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شود. تصویر بریده شده در  چهره از تصویر اصلی بریده و به اندازة ورودی دو شبکة بعدی تبدیل می ج. یک چهره در تصویر تشخیص داده شود؛ در این صورت 

بررسی کرده و دو عدد به عنوان خروجی زاویة    Yawو  Pitchشبکه، زاویة سر را در دو محور  شود که این تشخیص زاویة سر داده می ة به شبک   حالت این 

 گرداند.  سر برمی

 

   بر روی یک فریم.  گرتحلیلپردازش  ایروندنم  :6شکل 

شود و پردازشی انجام  ای تعریف شده که اگر اعداد در آن قرار نداشته باشند به عنوان وضعیت عدم تمرکز در نظر گرفته میبرای استفاده از این دو زاویه، آستانه

ه شده است. در حالتی که تمرکز کاربر تشخیص داده شود، تصویر به شبکة  آورد  1های دو زاویه برای مشخص کردن محدودة تمرکز در جدول  شود. آستانهنمی

گرداند و با  به عنوان خروجی برمی  ( هستند  10و    -10که هر کدام بین را )    Valenceو    Arousalشود که این شبکه نیز دو مقدار  شناسایی هیجان داده می

xi( و در یکی از پنج حالت درگیر شدن 7)شکل    می شود  اندازهگیری  Circumplexاستفاده از این اعداد، حالت هیجانی فرد با توجه به منحنی دو بعدی   x ،

xxi، درگیر نشدن xxi، گیجی xxخستگی i  و خنثیxxi i i  1پارامترهای  شود. برای مشخص کردن پنج ناحیة فوق از  بندی میطبقهα 6تا α   استفاده شده که این

هرچند پردازش    مشخص شده است.  1دست آمده که مقادیر این پارامترها در جدول  هشش پارامتر با بررسی جنسیت، قومیت و ظاهر متفاوت به صورت تجربی ب

  وها یدر وید را  کاربران  هیجانی  بتوان رفتار    ای است کهبه گونها  ساع  در  عاطفه  گر هوشمندهر فریم به تنهایی قابل محاسبه است اما هدف، استفاده از تحلیل

 و نشان داده شده است.یگر بر روی یک وید روندنمای پردازش تحلیل  7تشخیص داد. در شکل 

 عاطفه.  گر هوشمند های مختلف در تحلیلآستانه مقادیر :1 جدول

 نام آستانه  مقدار

 تشخیص چهره  0.7

 چهره به کلنسبت بدون  0.25
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 نسبت چند چهره به کل 0.25

 نسبت عدم تمرکز به کل 0.35

-29 to 29  محدودةYaw  برای تمرکز 

-37 to 16  محدودةPitch برای تمرکز 

-1.5 1α 

1 2α 

1 3α 

-2 4α 

6 5α 

-5 6α 

 کننده مقادیر عاطفه بزرگ 1.0

 کنندهتعداد ناراضی در تجمیع 0

 کنندهتجمیعتعداد رضایت در  1

 کنندهتعداد خسته در تجمیع 2

 کنندهتعداد گیج شدن در تجمیع 2

 کنندهتعداد چند چهره در تجمیع 2

 کننده تعداد بدون چهره در تجمیع 2

 کننده تعداد بدون چهره زیاد در تجمیع 4

 کننده تعداد عدم تمرکز در تجمیع 2
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 .وی گر بر روی ویدروندنمای پردازش تحلیل :7شکل 

 

 

 و پنج ناحیة مشخص شده درون آن. circumplexنمودار  :8شکل 

               

          
      

     
       

         

       

       

       

    

         

          

        

     

         

          

      

           

             

             

                  

                              

             

Engaged

TiredTired
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تواند یک چهره، چند چهره و بدون چهره باشد. اگر نسبت  شوند که خروجی هر فریم میبه شبکة تشخیص چهره داده می  ی تصویر هادر گام اول تمامی فریم

شود و  باشد، وضعیت، »بدون چهره« تشخیص داده می  1ها بیشتر از آستانة مشخص شده در جدول  ره به تمام خروجی فریمهای بدون چهخروجی وضعیت

  1ها بیشتر از آستانة مشخص شده در جدول شود، در غیر این صورت، اگر نسبت خروجی وضعیت چند چهره به تمام خروجی فریمپردازش دیگری انجام نمی

شود و  شود. در مقابل اگر این نسبت کمتر از آستانة مشخص شده باشد، وضعیت »تک چهره« در نظر گرفته میره« تشخیص داده میباشد، وضعیت »چند چه 

شود. هر فریم که شامل تک چهره است،  چهره داده می  ةشود و به شبکة تشخیص زاویمکانی که چهره در فریم قراردارد از تصویر به شکل مربعی بریده می

  1های کل، بیشتر از آستانة مشخص شده در جدول های عدم تمرکز از تعداد برچسبشود. چنانچه نسبت تعداد برچسبگذاری میبرچسب 1جدول  مطابق با 

شبکة    هایی که برچسب تمرکز دارند، به شود. فریمشود و اگر کمتر از آستانه باشد، وارد گام بعدی پردازش میباشد، وضعیت »عدم تمرکز« تشخیص داده می

برای تعیین    Circumplex، نمودار  8شود. در شکل  محاسبه می  Valanceو    Arousalشوند که به ازای هر فریم، میانگین دو مقدار  شناسایی هیجان وارد می

  ی ، برامطابق شکل .دهدنشان میدرگیرشدن، خستگی، گیجی، درگیرنشدن و خنثی  در یکی از پنج وضعیترا حالت هیجانی نشان داده شده که وضعیت فرد 

  ن یافراد مختلف در ح  ة چهر  ی اب ی با ارز  ی واقع  ط یکه در شرا   Valanceو    Arousalمختلف دو محور    ر یمقاد  ی با بررس  ینواح  نی افراد، ا   ی جان یحالت ه  نییتع

  ی نواح نی هر کدام از امحدودة  که    دهندیرا نشان م  یخنث  هیرنگ هستند ناح یکه خاکستر  یاند، بدست آمده است. نواحمشخص شده  یدرس  یدئویو  ی تماشا

 شده است. جادیبا شش پارامتر مختلف ا 

وهاست و بقیه مربوط به مرحلة  یکننده را دارا هستند، مرتبط به مرحلة تجمیع کردن نتایج تمام ویدهایی که کلمة تجمیع، آستانه1شود در جدول  یادآوری می 

 و است. یتشخیص وضعیت در هر وید 

 گرطراحی تجمیع

ای را گرفته و  وهای چند ثانیهی تواند ویدگر میاکنون تحلیل  .خواهد گرفت  مشخص شده قرار  نینقطه چ  تیاز هشت وضع  یکدر ی  ویدئوهر  ،  7مطابق شکل  

هزینة پردازشی زیادی دارد،  زیرا    ،است    گر، عملی غیرمنطقی  وی ضبط شده به صورت یکجا به تحلیلی یکی از هشت وضعیت را مشخص کند. دادن تمام وید

و نتیجة مطلوبی  یمتفاوتی را از فرد شاهد باشیم و انتخاب فقط یک وضعیت برای تمام وید     ممکن است حاالت عاطفی    ای  از سویی دیگر در بازة چند دقیقه

پار به تعداد  گرفته شده است. در نهایت برای هر درس  ای در نظر ثانیه   10و به شکل نمونه برداری  ی این مشکل، فرایند ضبط وید برای رفعدر پی نخواهد داشت.  

پار روبرو خواهیم شد، از روش ابتکاری ترکیب نتایج استفاده  شود. از آنجا که با چندین وضعیت در آخر هر درسوهای ضبط شده یک وضعیت ایجاد میی وید

با حالت نتایج  تمام  تجمیع  است.  انج شده  ترکیب هشت وضعیت مذکور  تجمیعهای مختلفِ  ترکیب هشت وضعیت اصلی،  گر وضعیت  ام شده است. هنگام 

  1های مشخص شده برای آنان در جدول  های آن ترکیب از آستانهای مرتبط با وضعیتثانیه  10وهای  یکند که تعداد وید )ترکیب( نهایی را زمانی انتخاب می

با گیجی« ز نهایی »خستگی همراه  نمونه، ترکیب  به عنوان  باشد.  انتخاب میبیشتر  به عنوان خستگی و  وهای پردازش شده یشود که تعداد وید مانی  ای که 

 کند: گر وضعیت نهایی را به ترتیب زیر بررسی میتجمیع اند بیشتر از دو بار باشد.گیجی شناسایی شده نیز

 

 . گروها در تجمیعی روند انتخاب وضعیت نهایی وید  :9شکل 

 

        

              

       

                   

        

                   
   

   

  

   



 

 و  یالمللنیکنفرانس ب   نهمین

 پانزدهمین کنفرانس ملی یادگیری الکترونیک ایران

 1400اسفند  19-  18سنندج 

 دانشگاه کردستان 

 

 

 

   

142 
 

 بدون چهره همراه با چند چهره؛  الف.  

 چند چهره؛ ب. 

 بدون چهره زیاد؛   ج.

 خستگی همراه با عدم تمرکز؛  د. 

 خستگی همراه با گیجی؛  ه. 

 عدم تمرکز همراه با گیجی؛  و. 

 درگیر شدن همراه با خستگی؛  ز. 

 درگیر شدن همراه با گیجی؛ ح. 

 درگیر نشدن همراه با گیجی؛   ط. 

 ون چهره؛  خستگی همراه با بدی. 

 خستگی همراه با درگیر نشدن؛  ک. 

 درگیر شدن همراه با بدون چهره؛  ل. 

 درگیر نشدن همراه با بدون چهره؛  م. 

 درگیر شدن همراه با عدم تمرکز؛ ن. 

 بدون چهره؛  س.

 عدم تمرکز؛   ع. 

 خستگی؛ف. 

 درگیر شدن؛   ص.

 گیجی؛ ق.

 درگیر نشدن؛  ر. 

 خنثی. ش. 

(. ترتیب و ترکیبی که در باال قرار گرفته، با آزمون و خطا  9هر کدام است )شکل  بررسی باال به پایین وضعیت نهایی،  ٢١کدام از نکتة مهم در انتخاب هر 

  9در شکل  .های نهایی کنار گذاشته شده استاند، از وضعیتهای سه تایی و بیشتر و آنهایی که احتمال به وقوع پیوستن کمی داشتهتنظیم شده و ترکیب

 گر نشان داده شده است. وها در تجمیعی انتخاب وضعیت ویدکارکرد و وة نح
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 . در محیط یادگیری عاطفه گر هوشمندنحوة کار واحد تحلیل :10شکل 

پردازش  گر  وها جداگانه توسط تحلیلیابتدا وید  ،است. با توجه به شکل  10گر هوشمند در محیط یادگیری مطابق با شکل  نحوة دقیق عملکرد واحد تحلیل

بین  وهای ضبط شده از وبیگر، نتایج تمام وید پار تمام شود، تجمیعآموزش یک درس  فرایندشود. زمانی که و در پایگاه داده ذخیره مییشوند و نتایج هر ویدمی

 شود. وضعیت نهایی به محیط یادگیری فرستاده می نهایتکند. در داده برداشته و آنها را تجمیع میرا از پایگاه

 سامانة آموزشیاری عاطفیسازی پیاده

 (:2)شکل اصلی تشکیل شده است  بخش از سه  که اشاره شد سامانة آموزشیاری عاطفیجنانهم

پارهاست. این واحد دو نوع خروجی دارد. حین تماشای درس  عاطفی یادگیرنده  : هدف این واحد پایش مستمر وضعیت  عاطفه  هوشمند  گرلیالف. واحد تحل

گر هوشمند یکی از  پار است. اگر خروجی تحلیلمورد دوم بازکردن محتوای تکمیلی برای هر درس  و    نشان دادن پیام در قالب بازخورد به کاربر    مورد نخست

کند در صورت  های عدم تمرکز همراه با گیجی، درگیر شدن همراه با گیجی، درگیر نشدن همراه با گیجی و گیجی باشد این واحد به یاددهنده اعالم میوضعیت

 شود.پار، اطالعات آن در کنار پیامی برای کاربر نشان داده میوجود محتوای تکمیلی برای درس

 

پارها و بازخوردهای مربوط به آن و تاریخچة نتایج  در پایگاه دانش بخش سوابق یادگیرنده شامل سبک شناختی، تاریخچة تماشای درس  :دانش  گاهیب. پا

های هر جلسه است و بخش  پار شامل تمام محتواهای آموزشی برای هر سبک شناختی است. بخش آزمون شامل آزمونبخش درسهای افراد است.  آزمون

با وضعیتبازخوردها و توصیه  همة    ها شامل توصیه وضعیت مختلف    ٢١کند. در مجموع  گر هوشمند آن را مشخص میهایی است که تحلیلهای متناسب 

 .دسترس قرار دادن محتوای تکمیلی است به از این تعداد، سه وضعیت مربوط   د کهشوداده میتشخیص آموزشی 

کند. کارگزار  پارها را برای فرد آماده میتشخیص داده و متناسب با آن درس  پار، سبک شناختی فرد را  در این واحد کارگزار ارائة درس  :اددهندهیج. واحد  

 کند.  متناسب با آن را برای نمایش آماده می ة گر هوشمند، توصیوضعیت فرد توسط تحلیلپار و تشخیص گر پس از تماشای درستوصیه

 

 . اطالعات دورة آموزشی :11شکل 

 شوند بین به صورت خودکار ضبط شده و در حین تماشای محتوای درسی به سمت سامانة آموزشی ارسال میدر رابط کاربری، تصاویر چهرة افراد از طریق وب
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 سامانة طراحی شده ارزیابی  

  ت یو در انتها عملکرد سامانه با توجه به دو عامل »موفق  شده  میبه سه دسته تقس  یسبک شناخت بر اساس  کنندگان  شرکت   ،  سامانه   یاب یارز  یمرحله برا  نی در ا

 : شده است ان یب    از مراحل   یک. در ادامه هرشده است  یاب یارز  یادگیرندگان  «یلیتحص ت یو »رضا  «یلیتحص

 محتوای آموزشی 

هدف از این دوره، آشنایی با مفاهیم هوش مصنوعی با رویکردی      برای ارزیابی سامانة یادگیری، دورة آموزشی با نام »هوش مصنوعی برای همه« تهیه شده است.  

توضیح داده شد، افراد پیش    1- 3گونه  که در بخش  اندهد. هم روند جلسات در دورة آموزشی را نشان می  11وده است. شکل  برای عموم ب    کامالً غیر تخصصی  

  1گیردقرار می  آنها   در دو حالت محتوای تکمیلی در دسترسو    گیرند قرار می  ینیناب یگرا یا ب در یکی از سه دستة تحلیلی، کلی   [29]آزمون   با  از ورود به سامانه 

 به حد نصاب نرسیده باشد.   . نمرة کاربر در آزمون پایانی 2؛ کننده و مبهم است. سامانة تجمیع تشخیص دهد که مباحث آموزشی برای فرد گیج

 یادگیرندگان 

این افراد، معلوماتی در رابطه با هوش مصنوعی   اند.بوده های کارشناسی و کارشناسی ارشد  شرکت کنندگان در این دورة آموزشی تعدادی از دانشجویان دوره

 نشان داده شده است.  2و نتیجة آزمون سبک شناختی آنان در جدول  یادگیرندگان . مشخصات  ندنداشت

 . مشخصات افراد شرکت کننده در دورة آموزشی :2جدول 

 14 تعداد افراد

 مدرک تحصیلی 

 8 کارشناسی 

 6 کارشناسی ارشد

 سن

 19 حداقل

 28 حداکثر

 23.6 میانگین 

 جنسیت 

 6 مرد

 8 زن

 سبک شناختی 

 9 گرا  کلی

 4 تحلیلی 

 1 بینابینی 

 

 ارزیابی سامانه 

. منظور از  [9]به منظور ارزیابی محیط آموزشی و عملکرد سامانه، در دورة آموزشی از دو عامل »موفقیت تحصیلی« و »رضایت تحصیلی« استفاده شده است  

اثرگذاری   میزان  به معنی رضایت شرکت  گانکنندبر عملکرد شرکت   ساعا موفقیت تحصیلی،  رضایت تحصیلی  یادگیری است.  فرایند  از محیط  در  کنندگان 

گرا و تحلیلی دو فرد به صورت تصادفی با نام »گروه کنترل« انتخاب و برای آنان بازخورد  های کلیآموزشی است. برای بررسی این دو عامل از هر کدام از دسته

گر  « انتخاب شدند که تحلیلگروه شاهدافراد با نام »  ؛ بقیةوهای آموزشی را مشاهده کنندی توانستند ویدها میگر هوشمند غیرفعال شده است. آنها تنتحلیل
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ها و میانگین تعداد  های هر جلسه، میانگین نمرات در تکرار آزمونهوشمند برای آنان فعال شده است. در سنجش عامل موفقیت تحصیلی نتیجة نهایی آزمون

 نشان داده شده است.  4و  3های جلسات اول و دوم در جدول آزمون هر جلسه به عنوان معیار سنجش قرار داده شده است. نتایج آزمون تالش برای قبولی در 

 

 اول.  جلسة در شاهد و کنترل یادگیری گروه نتایج :3جدول 

 

میانگین  

نمرات  

در تالش  

اول 

 )درصد( 

میانگین  

نمرات  

در تالش  

دوم 

 )درصد( 

میانگین  

نمرات  

ولی  قب

 )درصد( 

میانگین  

تعداد  

تالشها  

برای  

نمرة  

 قبولی

میانگین  

زمان  

سپری  

شده  

برای  

تماشای  

محتوای  

ویدئویی  

 )دقیقه( 

گروه  

 کنترل

83 72.2 89.9 2.9 71 

گروه  

 شاهد 

81.3 65 83.7 2.4 112 

 

 .گروه کنترل و شاهد در جلسة دومیادگیری  ج ینتا  :4جدول 

 

 

میانگین  

نمرات در  

تالش اول  

 )درصد( 

میانگین  

نمرات  

در 

تالش  

دوم 

 )درصد( 

میانگین  

نمرات  

قبولی  

 )درصد( 

میانگین  

تعداد  

تالشها  

برای  

نمرة  

 قبولی

میانگین  

زمان  

سپری  

شده برای  

تماشای  

محتوای  

ویدئویی  

 )دقیقه( 

گروه  

 کنترل

79.8 67.1 86.6 3.2 68 
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گروه  

 شاهد 

100 81 94.4 1.9 98 

 

که یادگیرندگان به کیفیت محتوای    اول و دوم راجع به این بوده   پرسشکه  پرسش داده شد شامل سه    ای نامهافراد پرسشپس از اتمام دورة آموزشی به 

خواسته شده بود که به صورت تشریحی تجربة خود را در سامانة   از مخاطبان سوم   پرسش. در (5جدول )آموزشی و میزان راحتی کار با سامانه امتیاز دهند

 مطرح کنند. ، اندکه در حین فرایند یادگیری با آن روبرو شده را یح دهند و مشکالتی یادگیری توض

 .نامه برای هر دو گروهنتیجة پرسش :5جدول 

 

میانگین  

  پاسخپرسش

 اول

پاسخ  میانگین 

 دوم  پرسش

 7.9 8.2 گروه کنترل

 8.7 7.7 گروه شاهد 

 

 :به شرح زیر بوده است سامانه  با در نظر داشتن نتایج رضایت تحصیلی و موفقیت تحصیلی، نتیجة ارزیابی 

های هر دو جلسه نسبت به گروه شاهد  های بیشتری برای قبول شدن در آزمونگر هوشمند برای آنان فعال نبوده، تعداد تالشکه تحلیل  افراد گروه کنترل الف.

 درصد بیشتر بوده است. 68درصد و برای جلسة دوم  11ها  اول میانگین تعداد تالشاند. برای جلسة داشته

خود را هیجان زده توصیف کرده بوند و تمرکز کمتری    سوم، افراد گروه شاهد در جلسة اول هنگام گرفتن بازخوردهای سامانة یادگیری پرسش با توجه به  ب.

اند. یکی از دالیل اختالف زیاد در میانگین مدت  گر هوشمند گذاشته بودهبر روی آزمایش بازخوردهای تحلیل  اند و زمان زیادی راروی محتوای آموزشی داشته 

تواند همین موضوع باشد. همچنین با  در گروه کنترل، مینمرات پایین بودن میانگین نمرات جلسة اول نسبت به   نیزوها و یزمان سپری شده برای تماشای وید 

به  اند. فرایند یادگیری داشته    برخالف جلسة اول، افراد در جلسة دوم که با بازخوردهای سامانه آشنا شده بودند، توجه و تمرکز بیشتری بر  توجه به بازخوردها، 

 ه است. داشت چشمگیریوها بهبود  یها برای گرفتن نمرة قبولی و میانگین مدت زمان تماشای وید میانگین نمرات قبولی، میانگین تعداد تالش همین دلیل

اند. این نشان دهندة تأثیر هوشمندی  ویی، افراد گروه شاهد نسبت به کیفیت محتوای ساخته شده نظر مساعدتری داشته یبا وجود یکسان بودن محتوای وید   ج.

  گر هوشمند با وجود اینکه تحلیل  تهالب   کنندگان بوده و باعث شده که سطح عالقه نسبت به محتوای آموزشی در افراد باالتر رود.  سامانة یادگیری در ذهن شرکت

دو فرد از چهار فرد این احساس را داشتند که محیط یادگیری برای آنان هوشمند عمل کرده و مفاهیم درسی برایشان   ، غیرفعال بوده    برای گروه کنترل  عاطفه 

سازی  توان بازشدن محتوای تکمیلی در زمان نرسیدن به نمرة قبولی در آزمون و شخصیای توضیح داده شده است. علت چنین تصوری  را میبه شکل ساده

 ناختی دانست.محتوا بر اساس سبک ش
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 گیری نتیجه

سازی   شد. به عبارتی محیط یادگیری  در این پژوهش  با ترکیب وضعیت هیجانی، زاویة سر و سبک شناختی افراد     سامانة آموزشیار عاطفی طراحی و پیاده

قسمتی از    - عاطفیگر هوشمند  تحلیلواحد  ال بودن  نتایج نشان داد که افراد با فعسازی شد.  براساس هیجان چهره، زاویة سر و سبک شناختی افراد شخصی

.  داشتندها نیاز  به میانگین تالش کمتری برای قبول شدن در آزمون  -دهد  سامانه که فرایند یادگیری را با توجه به حالت هیجانی چهره و زاویة سر تغییر می

فزایش پیدا  گر هوشمند برای آنان غیرفعال بود، انسبت به افرادی که واحد تحلیلدرصد   10به میزان    آنانرضایت تحصیلی همچنین با توجه به نتایج ارزیابی،  

 کرد.
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تدریس برای نسل دیجیتال: چرایی و چگونگی )یک راهنمای عمل برای تدریس 

 ( فناورانه
 رسانی در آموزش عالی، دانشگاه شهید بهشتی تهران، معلم در آموزش و پرورش استان کردستان دانش آموخته دکتری فناوری اطالع ،  یبرار  ینور

 دانش آموخته دکتری مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد سنندج، معلم در آموزش و پرورش استان کردستان  ، ی رفاع  اری ژ 

 چکیده: 

محیط متفاوت  محیطماهیت  با  الکترونیکی،  یادگیری  استراتژیهای  طراحی  رودررو،  آموزش  بههای  را  محیط  این  ویژه  تدریس  وسیله  های 

 مبنای  بر  تدریس  چگونگی  به  تا  ندارد   وجود  آموزش  علم  اساس  بر  جامعی دستورالعمل  هنوز  وجود، ینباانماید.   متخصصین پداگوژی ضروری می

محیط  الکترونیکی  یادگیری  اهداف در  تدریس  برای  اجرا  قابل  های  استراتژی  تدوین  تدوین  حاضر  پژوهش  هدف  یادگیری  بپردازد.  های 

 مدرسین  و  متخصصین  کلیه  پژوهش  جامعه.  است  شدهگرفته  بهره  پدیدارشناسی  طرح  استراتژی  از  و  کیفی  پژوهش  الکترونیکی است. رویکرد

 الکترونیکی   یادگیری  موسسه های رسمی اراائه خدمات  و  تهران  شهر  دولتی   هایدانشگاه  تربیتی   علوم  هایالکترونیکی دانشکده  یادگیری  مراکز

  اطالعات   آوریجمع  برای.  شدند  انتخاب  داده  اشبا   به  رسیدن  تا   گیری گلوله برفینمونه  روش  به  هاآن  از  نفر  12  تعداد  که  هستند  شهر تهران

 اشتراوس   و  کوربین  کدگذاری  تکنیک  با  استانداردها  و   هامقوله  تعیین  و  هاداده  تحلیل.  گردید  استفاده  ساختاریافته  نیمه  هایمصاحبه  شیوه  از

تدریس مبتنی    طراحی  برای  ضروری  شاخم  21  و  آموزشی  استاندارد   2  تدوین  به  پژوهش  از  حاصل  نتایج.  گردید  انجام  کیودا  ماکس  افزارنرم  با  و

 الکترونیکی  یادگیری  هایمحیط  طراحی   در  عمل  راهنمای  عنوانبه  تواندمی  پژوهش  نتایج .  انجامید  الکترونیکی  یادگیری  حوزه  بر فناوری در

 گیرد.  قرار آموزشی هایمعلمان مدارس و مدرسان دانشگاه و همچنین تکنولوژیست  مورداستفاده

 اندرسون -بندی بلوم طبقهتدریس آنالین، یادگیری الکترونیکی،  کلیدی:های هواژ
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 مقدمه 

برای افراد جامعه  (، و لزوم یادگیری مادام2009  زیمنس،)های یادگیری  روش تغییر در و    هاواسطه گسترش فناوریبه (2005  گران،یو د  230الر ی)اسکالعمر 

تواند این نیازها را برآورده سازد  ایجاد نیازهای جدید آموزشی گردیده است. سیستم آموزش قدیمی نمی  باعث  های زندگی بشری،ها بر تمامی جنبهسیطره آن

های  (. نفوذ فناوری2001،  231پرنسکی است )شده  ناپذیر از آموزش و روش زندگی ما تبدیلیکی از دالیلی است که یادگیری الکترونیکی به بخش جداییو این

های مختلف به مفهوم  دیدگاه  ،یو با حضور فنّاور   (2005،  232)گودیر   تحت تأثیر قرارداده است  زیمعلمان را ن   تدریسهای  شیوه  ،نوین بر مؤسسات آموزشی

  انتظارات   باعث گسترش  و  اندشیوه یادگیری انسان شدهتغییرات جدی در    ایجاد  باعث  هافناوریدرواقع    و  ؛(2009،  و دیگران  233شده است )کاوِز ارائه  یریادگی

حاصل از گسترش یادگیری الکترونیک را در افزایش نیازهای یادگیری به    تغییرات  نی ترمهم  ، (2015)   کاوز   است.   شده  ما   رسمی   هایآموزش  فرایند   از   جدید

  یادگیری   به  های یادگیری افراد، نیازروش ها، تنوع درپذیر و سازگار با شرایط آنانعطافعلت تغییرات سریع در زندگی روزمره، نیاز یادگیرندگان به یادگیری  

 داند. دهنده محتوا به راهنما و ناظر یادگیری، میمحور، تغییر در نقش معلم از ارائه معلم  آموزش جایبه  محور آموز دانش

به نقل از رضایی زاده،    2008و همکاران،    234(،  )سامور 2005شده است مانند تعریف )خان،  باوجود تعاریف متعدد و گاه متفاوتی که از یادگیری الکترونیکی  

نظریات و   ها به لزوم استفاده ازوجه مشترک همه این تعاریف پایبند بودن آن  235شده ( و تعریف موسسه یادگیری پیشرفته و توزیع2005(، )اسکیالر،  2014

نماید  (، در این راستا بیان می2005باشد. دباغ )های آموزشی، جهت بهبود و تسهیل فرایند یادگیری میه از فناوریمبنای استفاد بر  های یادگیری،استراتژی

های آموزشی یا  اند از الف( مدلباشد که عبارتدار دارای سه مؤلفه کلیدی مییابی به اهداف آموزشی و یادگیری معنیکه یادگیری الکترونیکی برای دست

صورتی که  های یادگیری. این سه جزء در ارتباط متقابلی با همدیگر هستند بههای تدریس و یادگیری و ج( ابزارهای آموزشی و یا فناوری( روشها، بنظریه

آورند. همچنین  میها و ابزارهای دیجیتال فراهم  های یادگیری با کمک فناوریها و استراتژییک زیرساخت آموزشی را برای اعمال دیدگاه  های یادگیریمدل

توانند  نوبه خود میهای یادگیری جدید بهشوند که این شیوههای جدید یادگیری میهای نوین که همچنان در حال ظهور هستند سبب ایجاد فرصتفناوری

باشند و  به  توانندبنابراین این سه جزء یادگیری الکترونیکی می  های تدریس را تغییر و یا بهبود ببخشند؛ها و روشاستراتژی طور دائم از همدیگر تأثیرپذیر 

ارتباط این سه عنصر مهم برنامه درسی    1یادگیری حفظ نمایند. شکل  -های جدید یاددهیپویایی خویش را در جهت بهبود یادگیری و سازگارشدن با محیط

 دهد. الکترونیکی را نشان می
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 ( 2005یری الکترونیک برگرفته از دباغ ) ریزی آموزشی یادگارتباط سه مؤلفه مهم در برنامه 1شکل 

های یادگیری  ها و مدلها و اصول پشتیبان یادگیری الکترونیک همان نظریات یادگیری هستند که در یادگیری رودررو کاربرد دارند. این نظریهتئوری  1در شکل  

کارگیری  دهند. جهت بهزیرساخت اصلی یادگیری الکترونیکی را تشکیل می   پذیر،شده و یادگیری انعطافهای دیگر یادگیری مانند یادگیری توزیعبه همراه مدل

اند.  شدههای تدریس در یادگیری الکترونیکی معرفیعنوان روشبه  1ها و نظریات یادگیری یک برنامه عملی و نقشه راه الزم است که در شکل  هریک از این مدل

ها در  کارگیری آنهای نوین آموزشی و شیوه بههای یادگیری هستند که در ارتباط متقابل با فناوریائی تئوریهای عملیاتی و اجرها برنامهدرواقع این استراتژی

 ارتباط هستند.

  توان گرفته در این حوزه را میهای انجامدهد که مجموع پژوهشهای یادگیری الکترونیکی نشان میهای تدریس و ارائه در محیطبررسی پیشینه مربوط به شیوه

بر مبنای استفاده از اصول یادگیری و    ها به بررسی موانع و یا عوامل موفقیت یادگیری الکترونیکیدر سه بخش جداگانه موردمطالعه قرارداد. گروهی از پژوهش

کارگیری یادگیری الکترونیکی  ( در یک پژوهش به بررسی عوامل مؤثر در موفقیت به2009)  236عنوان نمونه اسلیم اند. بهتدریس در این نوع یادگیری پرداخته

نماید  ها معرفی میها و حوزه آموزش عالی پرداخت. وی در پایان هشت دسته عامل مهم را برای رسیدن به یادگیری الکترونیکی مطلوب در دانشگاهدر دانشگاه

وژی، سبک یادگیری، میزان مشارکت و همکاری، شیوه  باشند. نگرش به تکنولکه از این هشت عامل، پنج عامل مربوط به حوزه پداگوژی و اصول آموزش می

برد. در پژوهشی دیگر در این راستا،  عنوان عوامل موفقیت یک برنامه یادگیری الکترونیکی نام میطراحی دوره، انتخاب محتوا از عواملی هستند که اسلیم به

نمایند  ها بیان میری الکترونیک جهت بهبود عملکرد منابع انسانی در سازمانهای گسترش یادگی (، در بررسی چالش1395جعفری فر، خراسانی و رضایی زاده )

های یادگیری الکترونیک  های آموزشی و فرهنگی هستند و طراحی محیطها چالشهای پیش روی توسعه یادگیری الکترونیک در سازمانترین چالشکه مهم

 اند.های آموزشی در توسعه یادگیری الکترونیک برشمردهترین چالشهای آموزش را از مهمبر مبنای نظریات و تئوری
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صورت مستقیم اشاره به واژه استانداردسازی  اند هرچند که بههای مختلف یادگیری الکترونیکی نمودهها سعی در استانداردسازی جنبهای دیگر از پژوهشدسته

های یادگیری، عمالً به سمت استانداردسازی  دگیری الکترونیک با تلفیق نظریات و تئوریبخشی به یاها در کیفیتها نشده است اما اقدامات آندر این پژوهش

اند  های یادگیری الکترونیکی بر مبنای نظریات آموزش و پداگوژیک پرداختهها،  به ارزیابی از سیستماند. این پژوهشآموزشی یادگیری الکترونیکی حرکت نموده

های  (، به ارزیابی کیفیت محتوای، سرویس2006)  237هولساپل و لی   اند.داده  ی الکترونیکی را بر این مبنا موردپژوهش قرارای از حوزه یادگیرو هرکدام جنبه

استفادهموجود در سیستم میزان  و  آنها  بودن  دادهپذیر  قرار  را موردبررسی  لیاوو ها  وانگ 2007)  238اند.  و  نگرش2003)  239(  به  یاد  (،  و  یادگیرندگان  های 

های ارائه و تدریس مدرسان  (، به بررسی کیفیت محتوا و روش2007)  241( و ایسالس 2007)  240اند. وانگ و لیوودهندگان در یادگیری الکترونیکی پرداخته

اند که  های یادگیری الکترونیکی پرداختهجهت ارزیابی از سیستم  وجهی (، به ارائه مدلی هشت2009و همکاران )  242اند. اوزکان های الکترونیکی پرداختهدوره

دهد که باوجود  ها نشان میباشد. نتایج کلی این پژوهشهای حوزه آموزش میها بر مبنای نظریات یادگیری و تئوریشده آنهای تعریفها و شاخصبیشتر مؤلفه

ریزی  و رودررو پی  های یادگیری بیشتر بر اساس یادگیری معمولها و تئوریرو و باوجودی که نظریهتفاوت در سازوکارهای یادگیری الکترونیکی و یادگیری رودر

بخشی به این نوع یادگیری بلکه در ارزیابی و اعتبار سنجی آن  تنها در کیفیتها در یادگیری الکترونیک نهاند اما تطابق و توسعه این نظریات و تئوریگردیده

 ارند. نیز تأثیر به سزایی د

های یادگیری الکترونیک تطبیق دهند. هرکدام  های مختلف یا محیطهای یادگیری را به شیوهها و استراتژیاند که مدلها تالش نمودهگروهی سوم از پژوهش

ا این قسمت از یادگیری الکترونیکی  های متناسب بداده و سعی در سازگار نمودن استراتژی های از یادگیری الکترونیکی را مدنظر قرار از این پژوهشگران جنبه

هایی برای  (، به ارائه ایده2004کونل )  (،1396(، اجتهادی و همکاران )2009و همکاران )  243(، کوهانگ 2000(، اتکینسون )1381اند. شیخی فینی )نموده

بر مطالعات ویگوتسکی و تأثیر محیط و همساالن در افزایش  کیهاند. این پژوهشگران با تپرداخته  کارگیری نظریه ساختن گرایی در یادگیری الکترونیکیشیوه به

های مورداستفاده در یادگیری الکترونیک  یادگیری و همچنین اشاره به نظریات یادگیری ساختن گرایی اجتماعی، سعی در انطباق این نظریه با ابزار و فناوری

 اند. نموده

 ( و همکاران  بونک  پژوهش  مانند  ها  پژوهش  )2010دسته سوم  دباغ   ،)2005( فریتز  و  مایز   ،)2004( کونل   ،)2015( آتشک  و  نموده1386(  اند  (، سعی 

ی که این  های یادگیری مناسب با محیط یادگیری الکترونیکی و ابزارهای مورداستفاده در این نوع یادگیری را تعریف و تبیین نمایند. بیشترین موضوعاستراتژی

اند که  باشد. این پژوهشگران سعی نمودههای آموزشی گروهی میادگیری همیارانه و یادگیری از طریق مشارکت در فعالیتاند ی پژوهشگران به آن تکیه نموده

های متناسب برای هر  های یادگیری الکترونیک تشریح نمایند و فناوریکارگیری در محیطهای اجرایی جهت بهصورت دستورالعملها و اصول آموزش را بهیافته

 اند. اقدام نموده آموزشی  هایها در راستای استراتژیاین فناوری  کارگیریها را مشخص نمایند و یا از جهت عکس این موضوع، شیوه بهین استراتژییک از ا

مزایا    و   لکترونیکیهای یادگیری اهای تدریس مبتنی بر اصول علم آموزش در محیطها و روشتبیین استراتژی  ضرورت   زمینه  در   که   فراوانی   های پژوهش  باوجود 

چگونگی و شیوه اجرای یک تدریس جامع و مبتنی بر اهداف    مورد  در  اندکی  های پژوهش  اند،گرفته  های صورت ها و روشکارگیری این استراتژیهای بهو چالش

و ضرورت    فلسفه  به  زمینه  این  در  هاپژوهش  بیشتر  درواقع.  است  گرفتهانجام  های یادگیری الکترونیکیهای نوین آموزشی در محیطیادگیری با استفاده از فناوری

های تدریس مبتنی بر اصول علم آموزش  ضرورت استفاده از روش  که  اندنموده  اعالم  درنهایت  و  اندکارگیری متدهای تدریس مبتنی بر اصول یادگیری پرداختهبه

برای تدریس   های یادگیریطرح درس مؤثر و مبتنی بر تئوری  یک  بتوانیم چگونه( الف  کهینا   به اما آیدهای یادگیری الکترونیکی به چشم میو سازگار با محیط

  حاضر   پژوهش .  است  شده  کمتری   توجه  نماییم،  استفاده   در تدریس   زمانی   چه   در   و  چگونه   آموزشی   های فناوری  از (  ب   نماییم،  های الکترونیکی طراحی در محیط

  ایجاد  به اندرسون  –   بلوم   یادگیری   اهداف   بندی طبقه  مبنای  بر  و  یادگیری   هایتئوری  و   ازنظریات  گیریبهره با  که   است   نموده   تالش   مسئله   این  اهمیت   درک   یا 

  بپردازد تا    های یادگیری الکترونیک جهت اطمینان از دسترسی به طیف اهداف یادگیریهای تدریس در محیطتدوین استانداردها و شاخص  برای  چارچوبی
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  پژوهش،  کلی  هدف  مبنا  این  بر  و  بردارد  مؤثر  آموزشی  هایطراحی  بهبود  در  کوچکی  گام  بتواند  مربوطه  هایشاخص  و   استانداردها  مجموعه  نتدوی  با  درنهایت

  که   رسیدن یادگیرنده به اهداف یادگیری موردنظر است  برای  الکترونیکی  یادگیری  هایمحیط  در   تدریس  شیوه  هایشاخص  و  آموزشی  استانداردهای  تدوین

 گیرد:برمی در  را  زیر سؤاالت

 اندرسون بایستی در نظر گرفته شوند؟   –برای اجرای یک طرح تدریس مبتنی بر فناوری چه استانداردهایی بر اساس طبقه بندی اهداف یادگیری بلوم  . 1

 اندرسون کدامند؟  – شاخص ها و استراتژی های یک تدریس استاندارد مبتنی بر فناوری، بر اساس طبقه بندی اهداف یادگیری بلوم . 2

 پژوهش   روش

  و  کیفی پژوهش  این  روش  شناسی، روش ازنظر .  رودمی شمار  به   کاربردی تحقیقات  دسته  از   است، عملی  هدف  یک به  دستیابی  پی  در پژوهش  اینکه  به   توجه  با 

  دستیاران  و  مدیران   مدرسین،  از   نفر  12  شامل  پژوهش  نمونه.  است  شدهاستفاده موردپژوهش  نمونه  جامعه  زیسته  تجارب   کشف  برای  پدیدارشناسی  استراتژی  از

و سه     الزهراء، تربیت مدرس و دانشگاه تهران(دولتی شهر تهران )دانشگاه شهید بهشتی، عالمه طباطبایی،    های دانشگاه  الکترونیکی  یادگیری   مراکز  آموزشی

الکترونیکی سطح شهر تهران می اند.  شدهبرگزیده  صورت هدفمند برفی و بهگیری گلولهنمونه  روش   اساس  بر  که  باشندموسسه رسمی ارائه خدمات یادگیری 

  1 شماره جدول  در  موردپژوهش  نمونه  شناختی جمعیت.  است  نموده   پیدا   ادامه  اشباع داده  به  رسیدن   کنندگان در پژوهش تا از مشارکت  داده   آوریجمع  فرایند 

 .است آمده

 کنندگان در پژوهش جمعیت شناختی مشارکت  1جدول شماره 

 محل کار  دانشگاه  تخصص و تجارب مربوطه درزمینه پژوهش  کد 

 دانشگاه شهید بهشتی، ایران  الکترونیکیدست یار آموزش در مرکز یادگیری  - دانشجوی دوره دکتری یادگیری الکترونیکی 1

 دانشگاه تربیت مدرس، ایران  های یادگیری الکترونیکیعلمی دانشکده علوم تربیتی، مدرس دورهدکترای تکنولوژی آموزشی، هیئت 2

 شهید بهشتی، ایران دانشگاه  های الکترونیکی مدرس دوره-علمی دانشکده علوم تربیتیدکترای یادگیری الکترونیک، عضو هیئت 3

 ایران  - دانشگاه تربیت مدرس  های یادگیری الکترونیکی مدرس دوره-علمی عضو هیئت –دکترای تکنولوژی آموزشی  4

 ایران  - دانشگاه بجنورد های یادگیری الکترونیکیمدرس دوره-علمی عضو هیئت  –دکترای تکنولوژی آموزشی  5

 ایران   -دانشگاه تهران های الکترونیکیمدرس دوره-رسانیافزار، معاونت فناوری و اطالعنرم -مهندس کامپیوتر 6

 ایران  -دانشگاه الزهرا تهران های یادگیری الکترونیکیمدرس دوره-علمی عضو هیئت  –دکترای تکنولوژی آموزشی  7

دارای تألیفات متعدد درزمینه یادگیری    -علمی دانشکده علوم تربیتیهیئت  –ریزی درسی  برنامه دکترای 8

 مبتنی بر وب 

طباطبایی   عالمه  دانشگاه 

 ایران - تهران

البرز   غیرانتفاعی یادگیری الکترونیکی خان آکادمی  مدیر و مؤسس موسسه  9 انتفاعی مهر  موسسه غیر 

 تهران 

عالی   های درسی رایگان )موک ها( طراح دورهمدرس و  -دکترای یادگیری الکترونیکی  10 آموزش  موسسه 

 الکترونیکی ایرانیان 
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عالی   های درسی رایگان )موک ها( مدرس و طراح دوره-دکترای یادگیری الکترونیکی  11 آموزش  موسسه 

 الکترونیکی بصیر 

الکترونیکی   12 یادگیری  هیئت-دکترای  تربیتیعضو  علوم  دانشکده  دوره-علمی  یادگیری    های مدرس 

 الکترونیکی

 تهران  -دانشگاه شهید بهشتی

 

می  1بر طبق جدول شماره   افرادی  یادگیری  تنها  حوزه  در  آکادمیک  تحصیالت  الف(  ویژگی  دارای سه  که  بگیرند  قرار  پژوهش  نمونه  در جامعه  توانستند 

الکترونیکی    های علوم تربیتی مشغول تدریس باشند و ج( در مراکز یادگیری الکترونیکی داشته باشند ب( در حوزه آموزش در سطح آموزش عالی در دانشکده

 آوری داده موردنیاز از روش مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده گردید.  ها و مؤسسات آموزشی مشغول فعالیت باشند. برای جمعدانشگاه

ها،  بندیها و مقولهذاریها از روش کدگذاری کوربین و اشتراوس استفاده گردید و برای سهولت در کدگسازی مشاهدات و مصاحبهها بعد از پیادهبرای تحلیل داده

افزار انجام گردید. در  ها با استفاده از این نرمجاسازی شدند و فرایند تحلیل داده  10افزار ماکس کیودا  ها در نرمهای گفتاری حاصل از مصاحبهتمامی نشانه

فرعی پژوهش بود، مشخص گردیدند )کدگذاری باز( و سپس    شوندگان که در ارتباط با سؤاالت های گفتاری مصاحبهمرحله اول کدگذاری ابتدا تمامی نشانه

ها ثبت گردید. در مرحله بعد و  های گفتاری مفهوم متناسب با سؤال فرعی پژوهش ایجاد گردید )کدگذاری محوری( و در جلوی آنبرای هرکدام از این نشانه

با موضوع مشترک و مشابه در یک مقوله جاگذاری شدند )کدگذاری گزینشی(.    بندی مفاهیم شروع گردید و مفاهیمدسته 10افزار ماکس کیودای با کمک نرم

شده  های کشفاندرسون بود تا اطمینان حاصل گردد که مقوله- های یادگیری بلومبندی بازههای ایجادشده در هرم طبقهمرحله بعد در تحلیل داده جاسازی مقوله

 دهند. بندی را پوشش میین طبقههای ااز جامعیت الزم برخوردار بوده و تمام الیه

شده از دو روش اعتباربخشی استفاده گردید. ابتدا از روش پایای بین دو کدگذار استفاده گردید. برای  شده و مقوالت کشفبرای اعتباربخشی به مفاهیم ساخته

وهش دارای تخصص و تجربه بود خواسته شد که بامطالعه فایل  رسانی در آموزش عالی که درزمینه پژاین منظور یکی از دانشجویان دکتری رشته فناوری اطالع

صورت تصادفی(، مفاهیم الزم را استخراج نماید؛ و سپس با تطابق مفاهیم ایجادشده ایشان با مفاهیم ایجادشده  مصاحبه به  3سازی شده )های پیادهمصاحبه

 بازنگری و اصالح شدند.   شدهتوسط پژوهشگر درصد توافق و عدم توافق محاسبه و مفاهیم استخراج

 ها محاسبه درصد پایایی بین دو کدگذار در کدگذاری مصاحبه 2جدول شماره 

 پایایی بین دو کدگذار  تعداد مفاهیم عدم توافق  تعداد مفاهیم موردتوافق  شده کل مفاهیم استخراج شماره مصاحبه 

03 62 23 16 74% 

09 30 12 6 80% 

01 36 15 6 83% 

 %78 28 50 128 جمع 

  50، تعداد کل توافقات بین این کدها  128اند برابر شود، تعداد کل کدهایی که پژوهشگر و همکار وی ثبت نمودهمشاهده می  2گونه که در جدول شماره  همان

 فرمول  از استفاده گرفته در این پژوهش باهای انجاماست. پایای بین کدگذاران برای مصاحبه 15و تعداد کل عدم توافقات بین کدها برابر  

درصدپایایی،دوکدگذار  =
تعدادتوافقات  ∗ 2

کل،کدها 
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توان گفت که درصد پایایی بین کدگذاران در این پژوهش مورد  درصد است، می  60% درمجموع است. با توجه به اینکه این میزان پایایی بیشتر از  78برابر   

صورت تصادفی به سه نفر  ها را بهشده فایل پیاده شده و جداول کدگذاری مصاحبهآوریبندی داده جمعتائید است. درروش دوم اعتبارسنجی کدگذاری و مقوله

ها خواسته شد تا نظرات خویش را در این مورد اعالم نمایند بعد از دریافت نظرات اصالحی آنان، در مرحله آخر  ها باز ارسال گردید و از آنکنندهاز مصاحبه

 ها در فایل اصلی اعمال گردید.نظرات و پیشنهادهای آن

 هایافته

یابی به  ها را در دستهای هریک از آناالت پژوهش که استانداردهای آموزشی در بعد روش تدریس و ارائه مطالب و شاخصدر تحلیل داده کیفی مربوط به سؤ

های تدریس  داده بود، برای رسیدن به نتیجه دلخواه ابتدا تجارب زیسته جامعه نمونه در مورد روش  اهداف سطوح عادی و عالی یادگیری را مورد پرسش قرار

ها خواسته شد که شیوه تدریس  ها پرداخته شد و از آنگونه روشهای اینهای یادگیری الکترونیکی سؤال گردید و در ادامه به بررسی محدودیتیطآنان در مح

ن را ارتقاء دهند؟ همچنین  های ارائه آناتوانند اثربخشی روشهای آینده چگونه میهای یادگیری الکترونیکی را بیان نمایند و اینکه فناوریایده آل آنان در محیط

 ای از اجرای یک طرح درس که در یادگیرنده اثرگذار بوده است را تعریف نمایند.کنندگان در مصاحبه خواسته شد که در صورت امکان خاطرهاز مشارکت

صورت یک سند متنی درآورده شد. برای مدیریت  ورد بهپرداز مایکروسافت  افزار واژهها، فایل صوتی مصاحبه با دقت بر روی نرمبعد از انجام هرکدام از مصاحبه

زمان مراجعه به سؤاالت پژوهش گردید  افزار ماکس کیودا آپلود گردید و با دقت شروع به خوانش مصاحبه و همبهتر فرایند ادامه کار سند متنی مصاحبه در نرم

  -عنوان یک نشانه گفتاری مشخص شوند )مرحله اول کدگذاریداستفاده قرار بگیرند بهتوانستند در جواب یکی از سؤاالت پژوهش مورتا جمالت و عباراتی که می

کدگذاری محوری(.و   -شد )مرحله دوم کدگذاریکننده تعریف میهای شرکتکدگذاری باز(. در ادامه برای هر نشانه گفتاری یک مفهوم مرتبط بامعنای گفته

 گردید.افزار ماکس کیودا ثبت میدر نرم

ها در  ای از آنها مشخص گردیدند و در جداول جداگانه ثبت شدند که نمونهخواسته از آن های گفتاری و مفاهیم برع برای هر دو سؤال پژوهش نشاندرمجمو 

سند متنی شونده و شماره صفحه  دهنده کد مصاحبهآورده شده است. الزم به یادآوری است که اعداد مربوط به ستون آدرس مصاحبه نشان  3جدول شماره  

 از سند مصاحبه مربوط به ایشان.  4و صفحه  7کننده با کد  یعنی مصاحبه  7-4مثال عنوانپیاده شده مصاحبه وی مس باشد. به

  بندیطبقه مبنای بر الکترونیکی یادگیری  سیستم  یک  در روش تدریس  بعد در  آنان های شاخص و آموزشی  استانداردهای درزمینه گفتاری شواهد  3 جدول

 اندرسون  -بلوم 

  و   شوندهمصاحبه  کد

 مصاحبه  صفحه شماره

 مفهوم  گفتاری  شواهد 

  یادگیرنده   که   دارند  تمرکز  موضوعاتی  بر  بیشتر  شدهداده  تکالیف  تدریس  فرایند  طول  در  9/1-11/3 

 دهد  پاسخ است نتوانسته  پیشین هایارزشیابی در

اشتباهات    بر  مبتنی  تمرین  ارائه 

 یادگیری 

 تدریس مبتنی بر تمرین  نماییم   استفاده زیاد میزان  به   تکرارها و تمرین  از باید تدریس  های روش در 1/ 5/1-2

  محاسبه   شدهگرفته  نظر   در   جوایز  و  ها جام  به  رسیدن   برای   امتیازات   مقدار  آزمون   پایان  در 9/1-10/4

 .رسدمی یادگیرنده   اطالع به  و

مشوق از  در  استفاده  جوایز  و  ها 

 طول تدریس 

  باید   مرحلهبهمرحله  بشه  ارائه  باید  تقریباً  چکانیقطره  صورت به  باید   محتوی  مهمه   خیلی 7/1-13/1

 بشه   ارائه

صورت قطعات کوچک  روش ارائه به

 درس

  باشه  طرفهیک  سخنرانیش   معلم   یعنی میخوایم  دادن  گوش  مهارت  ممورایزینگ  تو  نظرم به 1/1

  نظرم   به  …  گوش   دارن   هاش   یادگیرنده   که   باشه   مطمئن  که   ببره   کار   به   رو  هایی تکنیک  ولی

 بکنه  کمک ممورایزنگ  توی میتونه

استفاده از روش سخنرانی و گوش  

 دادن فعال 

پادکست 1/1-13/1 از  میاستفاده  صوتی  بعضی  های  برای  یادگیری  مطالب  حفظ  در  از  تواند 

 یادگیرندگان مؤثر باشد 

ارائه   بر  مبتنی  تدریس 

 های صوتی پادکست
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  های درس  مرور  یا  و  یادآوری  به  که  بگیریم  نظر  در   را  مواردی  درسی  طرح  هر  در  بایستی 5/1-13/3-12/1

 نماید  کمک  قبل

 شروع تدریس با مرور درس گذشته 

 های تداعیاستفاده از روش ... حفظ برای کنیم استفاده تداعی از  کنیم استفاده یارها  یاد  از مثال 2/1-13/2

  باشه،   گرفته  رو  سرتاسرش  تکنولوژی  باشه  فنی  که  بکنیم  طراحی  باید  رو  محیط  جوری  یه 2/ 2/2-5

 باشه  داشته  موتور جستجوگر داشته باشه پشتیبان   باشه  لغت فرهنگ  شما  قول  به

های حفظ  تدریس مبتنی بر فناوری

گرو  مطلب   جستجو  )موتورهای 

 فرهنگ لغات( 

10/4-1/5-12/3-

13/4 

  مدیریت  سبک   از  کهوقتی  مثال  برای   درس  از   بخش  هر  برای  عملی  موارد  و  هامثال  ارائه

  شکل  این  به   که   آموزشگاه   یا   موسسه   یک   شودمی  صحبت   فردی  شده توزیع  یادگیری 

  متعدد  های لینک  و.  شوندمی  داده  توضیح  آن  درونی  فرایندهای  و  معرفی  شودمی  مدیریت

 .گیردمی قرار  دسترس در  آن مختلف  هایقسمت و  موسسه این  مورد در  اطالعات  برای

موقعیت بر  مبتنی  های  تدریس 

 اصیل یادگیری 

 سازها تدریس بر مبنای شبیه اساس واقعیت افزوده بر سازیشبیه از استفاده 1/4-12/2-13/2

میآزمایشگاه   1/4-4/4-13/3 واقعیتمجازی  از   بسیاری  قابلتواند  که  را  یادگیری  نیستند های  مشاهده 

 برایمان بازسازی نماید 

 تدریس بر مبنای آزمایشگاه مجازی 

 های آموزشی تدریس بر مبنای فیلم ای دقیقه ٢ حداقل  و دقیقه ۷ حداکثر بین  کوتاه های فیلم در  محتوا ارائه 10/4-9/3

موضوع    هر   به  های بحث مربوط و انجمن    یادگیری  اجتماعات   نمودن   دنبال   تشکیلامکان   10/4-4/5

   در سیستم یادگیری

های مجازی  بهبود یادگیری با بحث

  باهمساالن 

  مجذوب   هاانسان  که  هست  همینم  به خاطر  داره  دوست  خیلی  رو  نقش  کالً  انسان  ولی 1/4-13/4

  مدارس   تو  خودم  من  که  بود  چیزی  این  میکنن  بازی  نقش  اونا  چون  میشن  دیگه  بازیگران

 دیدم  ابتدایی

 استفاده از روش ایفای نقش 

 ...،  میده پیوند  جدید  دانش  با   رو   خودش   قبلی   دانش  اوال   اینکه   یعنی هم  به   میزنه   گره  اصال  1/5-12/3-13/3

 دانش جدید  میشه بکنه برقرار   رو ریلیشن  رو دوتا این  بیاد  انیکه

نمودن   از  فراهم  یادگیری  موقعیت 

 همساالن 

در   سازی مانند  نمودار و جداول در فرایند تدریس استفاده تکنیک های خالصه 2/ 13/2-12 نمودار  و  جدول  از  استفاده 

 تدریس 

برای  گروه اصلی  هایگروه  از  هازیرگروه تشکیل اجازه  13/5 یادگیرندگان  بندی 

 های کالسی بحث

موقعیت فراهم آوریم که بتوانند باهم یک مجله الکترونیکی را در طول  به یادگیرندگان این   13/3

 اندازی و منتشر کنند دوره راه

 انتشار  مجالت الکترونیکی

  متخصصین   و  هامعلم  دیگر  تدریس  فرایند  از  آموزشی  هایفیلم  بر مشتمل  محتوا  از  قسمتی 9/5-11/5

 باشد  درسی  موضوع 

در   متخصصان  سایر  دیدگاه  ارائه 

 تدریس 

  آن   به  محتوا،  بودن  مفید  میزان  اعالم  برای  تواندمی  یادگیرنده  محتوا،  از  بخش  هر  پایان  در 9/5-11/4

 .  بدهد امتیاز

اظهارنظر   زمینه  نمودن  فراهم 

 یادگیرنده از تدریس 

های همدیگر سر بزنند و در  عنوان یک تکلیف درسی به وبالگاز یادگیرندگان بخواهیم به 9/1-10/1-11/1

 های آنان نظر بگذارند  مورد پست

 ها تشویق به ارائه نظر در وبالگ
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  بر   را  یادگیری  هایفعالیت  و  یادگیری  اشیاء  زیاد  و  متنوع  تعداد   مدیریت  و  ارائه  توانایی - 4/5

 .... محور مسئله یادگیری محیط.مانند .باشد داشته  را  مختلف  هایدیدگاه مبنای

 تدریس مبتنی بر حل مسئله 

که  روش 2/5-4/2-1/5 شاهدیم  ما  همه  باشد.  امروز  نسل  یادگیری  سبک  بروفق  باید  ندریسمون  های 

ای جز اینکه  چاره   های الکترونیکی چه اندازه محبوبیت دارند در بین این نسل بنابراین  بازی

 های یادگیری مونو به سمت بازیکاری ببریم نداریم تدریس در محیط

 تدریس مبتنی بر بازی کاری 

 یادگیرندگان   شخصی  هایوبالگ بر مبتنی یادگیری  هایفعالیت  ارائه  و بینییشپ 10/5-9/4

 

 فعالیت یادگیری مبتنی بر وبالگ 

 

داده بود با   اندرسون مورد پرسش قرار-بندی بلوم های روش تدریس را در سطوح اولیه طبقهبرای رسیدن به پاسخ سؤال اول پژوهش که استانداردها و شاخص

های  کنندگان در پژوهش بابیان فعالیتبندی گردند. مشارکتشده سعی گردید تا مفاهیم مرتبط جداسازی و دستهشواهد گفتاری و مفاهیم اولیه استخراجبررسی  

موزشی، جستجوی  های آیادگیری مانند استفاده از پیش سازمان دهنده، تدریس مبتنی بر تمرین، استفاده از تکنیک تداعی، تدریس مبتنی بر فیلم-یاددهی

بر فرایندهای شناخت و  شده، نشان دادند که تکیهنویسی موارد آموختهبر خالصههای کوچک و منظم، تکیهمنابع یادگیری در اینترنت، ارائه درس در بخش

دهد. برای  یری الکترونیکی تشکیل می های یادگها را در محیطهای تدریس آنهای نوین یادگیری بخش مهمی از روشحافظه یادگیرنده و استفاده از فناوری

 بیان نمود که :  5کننده شماره  نمونه مصاحبه

موتور جستجوگر     باشه لغت  فرهنگ شما  قول به  باشه،   گرفته رو  سرتاسرش  تکنولوژی  باشه فنی  که بکنیم طراحی  باید   رو محیط  جوری  در هنگام تدریس یه"

 "تر گردد.باشه تا یادگیرنده هر موقع که بخواهد به اطالعات مرتبط دسترسی داشته باشد تا به یادسپاری آن برایش آسان  داشته داشته باشه پشتیبان

است تدریس بر مبنای راهبردهای  ها از طریق موتورهای جستجوگر فراهم دهند که مرور مستمر مطالب درسی که دسترسی به آنچنینی نشان میبیانات این 

 گردد: روشن می 13کننده شماره کننده این دیدگاه در تدریس در بیانات مشارکتسازد. از دیگر مفاهیم مهم پشتیبانیشناختی و حافظه را میسر می

نماید که بعد از هر  بشه. در این صورت یادگیرنده انگیزه پیدا می  ارائه  باید  مرحلهبهمرحله  بشه  ارائه  باید   تقریباً  چکانیقطره  صورتبه  باید  محتوی  مهمه  خیلی"

 "قطعه کوچک محتوای تدریس شده پیگیر ادامه تدریس شود و با موفقیت موضوع درس را یاد بگیرد.

جموع چنین بیاناتی یک مقوله  های شناخت گرایان ارائه گردیده است. درمنظریه  چنین بیاناتی بر اساس اطالع از گنجایش محدود حافظه موقت و پیروی از

بر مبنای فرایند اطالعات شناختی  می با عنوان تدریس مبتنی بر فرایند شناختی یادگیرندگان ایجاد گردید. تدریس  عنوان یک استراتژی در  تواند بهاصلی 

د به یادگیرندگان قدرت تفسیر اقدامات و تصمیمات خود   توان (. اجرای این استراتژی می2005های یادگیری الکترونیکی مورداستفاده واقع گردد )دباغ،  محیط

ها با جمالت و  ها  و بیان آندانند به دیگران و توسعه آن  توسط دیگران و دفاع از یافتهدهد، گفتن آنچه میو درک روش یادگیری  خویش و کنترل آن را می

 سازد. فراهم می بیانات خویش زمینه را برای یادگیری بلندمدت و جلوگیری از فراموشی 

داده بود با   اندرسون مورد پرسش قرار-بندی بلوم های روش تدریس را در سطوح عالی طبقهبرای رسیدن به پاسخ سؤال دوم پژوهش که استانداردها و شاخص

 بندی گردند.  شده سعی گردید تا مفاهیم مرتبط جداسازی و دستهبررسی شواهد گفتاری و مفاهیم اولیه استخراج

  های روش و  دارند  تدریس  فرایند  در یادگیرندگان  اجتماعی مشارکت  بر  مبتنی  هایروش  اجرای  به  تمایل  که   داشتند  اعتقاد  عموماً  پژوهش  در  کنندگانرکتمشا

  یادگیری  در  یادگیرنده   دخالت  بر  مبتنی  را   خویش  آموزشی  هایفعالیت   که  و تمایل داشتند  .پسندندمی  بیشتر  را   محتوا  و  یادگیرندگان   با  تعامل  بر  مبتنی  تدریس

 : کندمی بیان  8 شماره کنندهمشارکت مثالعنوانبه  نمایند گر جلوه

  به   جلسات  از  دریکی.  است  شده  کنندهخسته  یادگیرندگان  برای  و  هیجان  بدون  هایمکالس  اداره  روش  که  نمودم  احساس  خویش  درسی  هایدوره  از   دریکی"

  چنین  مخالف   و  موافق  دودسته  به  را  ها آن  بود  افراد  شغلی  هایمهارت  توسعه   برای   هاسازمان  در  آموزشی  مرکز  وجود  ضرورت   مورد  در  کالس  موضوع   دارم  یاد
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  شده  تموم  کالس  وقت  کنید  باور . نمایند مرکز  این نبود  یا   وجود  دالیل  پذیرش به   وادار   را  مقابل  طرف  گروه  هر  خواستم ها آن از  و  نمودم  بندیتقسیم مرکزی

 ".بودند باهم دیگر   بحث و  آوردن استدالل مشغول  هنوز اونا  اما بود

گروه انجمنتشکیل  و  مجازی  روشهای  از  یکی  درس  مجازی  محیطهای  در  تدریس  مشارکتهای  که  است  الکترونیکی  یادگیری  دیگر  های  کنندگان 

ها  ها زیاد مورد تکرار شده است، استفاده از وبالگهای تدریس  که در مصاحبهیتاند.از دیگر فعال( نیز به آن اشاره نموده11و    7،10،  3کننده شماره  )مشارکت

به  6، و  9،  12،  2،3کنندگان شماره  باشد.مشارکتهای مختلف تدریس میها در بخشو ویکی ارائه  تجارب خویش را در شیوه  کارگیری وبالگ و ویکی در 

 در این راستا بیان نمود: 6ماره کننده شمطالب به یادگیرندگان بیان نمودند. مشارکت

خواهم  ها میدهم و در هر جلسه با اعالم موضوع جلسه آینده از آنمعموالً در اولین جلسه تدریس آدرس وبالگ کالس را در اختیار یادگیرندگان قرار می"

ده دیگران اظهارنظر نمایند. در هنگام تدریس موضوع  شهای گذاشتهموضوعات مرتبط با بحث جلسه آیند را در وبالگ قرار دهند و همچنین در مورد پست

 "نمایم.ها میهای آنها ارجاع و قسمتی از تدریس را صرف بررسی پستهای سایر همکالسیجدید یادگیرندگان را به موضوعات و پست

که یادگیرندگان  یری مشارکتی گنجانده شدند.  هنگامیشده از چنین بیاناتی در یک مقوله با عنوان تدریس مبتنی بر استراتژی یادگمجموع مفاهیم استخراج

های جدیدی بازنمایی نمایند و به کسب دانش جدید و  توانند اطالعات موجود خود را به شیوهشوند، میاز نقطه نظرات همدیگر در مورد یک موضوع آشنا می

های مختلف است تا یادگیرندگان  های مختلف شامل ارائه اطالعات به روشدیدگاه  (. درواقع ترویج1996ساختار جدیدی از دانش دست یابند )دافی و کانینگهام،  

(. هدف اصلی  1994،  244های مختلف بتوانند درک جدیدی از دانش را کسب نمایند )جاکوبسن وسیله این دیدگاهدیدگاه مختلف به اطالعات را درک نموده و به

های  باشد تا با چالش کشیدن این ساختار یادگیرندگان به وجود دیدگاهرنده نسبت به دانش موجود وی میاین استراتژی برهم زدن ساختار ثابت شناختی یادگی

مقوله    2مفهوم اولیه در    25مختلف در مورد یک مسئله در زندگی واقعی آشنا گردند و بتوانند با کمک همدیگر فرایند یادگیری را تکمیل نمایند. بر این اساس  

نشان  4دند. جدول  اصلی جای گذاری گردی مفاهیم استخراجدر سه ستون  آدرس  ازدهنده  و مقولهفایل مصاحبه  شده  اولیه  مفاهیم  به همراه  های اصلی  ها 

 باشد.  شده میاستخراج

 الکترونیکیهای گفتاری در بعد روش تدریس در یک سیستم یادگیری  آمده حاصل از نشاندستشده از مفاهیم بههای استخراجمقوله 4جدول 

  شماره   و  شوندهمصاحبه  کد

 مصاحبه  صفحه

 های اصلی مقوله های گفتاریشده از نشانمفاهیم استخراج

اطالعات    ارائه تمرین مبتنی بر اشتباهات یادگیری  9/1-11/3  فرایند  مبنای  بر  تدریس 

 شناختی

  
 تدریس مبتنی برترین  1/ 5/1-2

 جوایز در طول تدریس ها و  استفاده از مشوق 9/1-10/4

 صورت قطعات کوچک درس روش ارائه به 7/1-13/1

 های صوتیتدریس مبتنی بر ارائه پادکست 1/1-13/1

 تدریس مبتنی بر حل مسئله  9/1-10/3-11/4

 شروع تدریس با مرور درس گذشته  5/1-13/3-12/1

 های تداعیاستفاده از روش 2/1-13/2

 موتورهای جستجو گرو فرهنگ لغات استفاده از  2/ 2/2-5

 نمایش استفاده هوشمندانه از صفحه 2/4

 های آموزشی تدریس بر مبنای فیلم 10/4-9/3

 افزارهای تحلیل دادهتدریس مبتنی بر نرم 4/ 13/2-12

 
244. Jacobson, 
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یادگیری   ها های یادگیرندگان در کارپوشهذخیره تمرین 2/2 استراتژی  بر  مبتنی  تدریس 

 مشارکتی 

  
 فعالیت یادگیری مبتنی بر وبالگ  10/5-9/4

 های یادگیری مبتنی بر ویکی فعالیت 7/4-12/3-13/4

 تدریس بر مبنای آزمایشگاه مجازی  2/5-13/3

 فراهم نمودن موقعیت یادگیری از همساالن  1/5-12/3-13/3

 تدریس مبتنی بر بازی کاری  2/5-4/2-1/5

 ایفای نقش استفاده از روش  1/4-13/4

 245سازها مانند اکتیو وردس افزارهای  شبیهتدریس بر مبنای نرم 1/4-12/2-13/2

 تدریس بر اساس ویدیو کنفرانس )سایر متخصصان(  7/4-12/3-13/4

 های بحث مجازی در تدریس گیری از انجمنبهره 10/4-4/5

 افزارهای واقعیت افزودهتدریس مبتنی بر نرم 10/4-4/5

 های کالسی بندی یادگیرندگان برای بحثگروه 13/5

 سازی انتشار  مجله الکترونیکیزمینه 13/3

 

روش تدریس و ارائه محتوا جامعیت الزم جهت پشتیبانی انواع اهداف یادگیری را داشته باشد بایستی با    توانیم بگوییم که برای اینکهمی  4با توجه به جدول  

 مقوله ایجادشده را پشتیبانی نماید. 2های آموزشی این امکان را فراهم نماید تا موارد مربوط به فناوریبر تکیه

 گیری بحث و نتیجه

های مربوطه برای روش تدریس در محیط یادگیری الکترونیکی برای دسترسی به اهداف  هدف از اجرای این پژوهش تدوین استاندارهای آموزشی و شاخص

باشد. بر این اساس با استفاده از  اندرسون بر اساس تجارب زیسته مدرسین و متخصصان حوزه یادگیری الکترونیکی می  -بندی بلوم  یادگیری بر طبق طبقه

ر برای سؤاالت فرعی  های معتبها، سعی دریافتن پاسخکنندگان در پژوهش و اطمینان از اعتبار شیوه تحلیل دادههای نیمه ساختاریافته از مشارکتمصاحبه

 ها گردید. شاخص مربوط به آن 24استاندارد با  2پژوهش شده است. نتایج پژوهش منجر به تدوین  

تدریس، تدریس مبتنی بر بازی کاری، فراهم نمودن    در   مجازی   بحث   های انجمن  از  گیریهای یادگیری مبتنی بر وبالگ، بهرهآمده فعالیتدستبر اساس نتایج به

عنوان قسمتی های یادگیری با استفاده از آزمایشگاه مجازی و انتشار مجله الکترونیکی در طول دوره درسی بهسازی موقعیتدگیری از همساالن، شبیهموقعیت یا

مشارکتی و یادگیرنده    های خویش برای ایجاد یادگیریای از فعالیتعنوان نمونهکنندگان در پژوهش بههایی بودند که مشارکتاز فعالیت تدریس از جمله شاخص

(، و فریدنبرگ و  1393آبادی )اند. مهدوی نسب و علیصورت جداگانه بیان نمودهمحوری در تدریس اشاره نمودند مشابه چنین نتایجی را پژوهشگران دیگر به

ها را باعث  ها و ویکیاند و استفاده از وبالگده(، استفاده از وبالگ برای ارتقاء مشارکت در فرایند یادگیری دانشجویان ثمربخش اعالن نمو2007همکاران )

های مبتنی بر  های بحث و امکان استفاده از فناوریانجمن   (،2018)  246(، بایرد 2009(، کوهنگ و همکاران ) 1387تقویت یادگیری اجتماعی دانند. سراج ) 

به را  محیطبازی  مهم  امتیازات  تدریسعنوان  اجرا  برای  الکترونیکی  یادگیری  می  های  از همساالن  یادگیری  و  مشابهی  مشارکتی  نتایج  وجود چنین  دانند. 

 
245 . activesworlds 
246 . Byrd 
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های گروهی را فراهم آورند  توانند بستر یادگیری مشارکتی و زمینه ایجاد بحثهای الکترونیکی میهایی است که در محیطدهنده اهمیت ابزارها و فناورینشان

 اند. عنوان یک مزیت مهم یادگیری الکترونیکی خاطرنشان نمودهاند و آن را بهضوع را نشان دادهکنندگان در تحقیقات مذکور اهمیت این مواست و مشارکت

زامات  تدوین استانداردها و شاخص های روش تدریس در محیط های یادگیری الکترونیک می تواند به عنوان یک راهنمای عملی برای مدرسین و تبیین ال

راهم آورده اند.  برای اطمینان از جامع بودن این شاخص ها و توانایی پوشش اهداف مختلف یادگیری، این شاخص  حداقلی برای اجرای یک تدریس موثر را ف

اندرسون مورد مطابقت قرار داده شدند. فعالیت های یادگیری که یادگیرنده را وادار به گوگلینگ نمودن، استفاده از فرهنگ های لغت   – ها با طبقه بندی بلوم 

ادن به پادکست های صوتی و فعالیت های مبتنی بر دریافت مدال و نشان های دیجیتالی و جایزه می نماید در سطح یاداوری و حفظ مطالب  انالین، گوش د

خشیدن  باعث عمق بدرسی قرار می گیرند. ذخیره  محتوا در کارپوشه ها، ارائه تمرین مبتنی بر اشتباهات یادگیری و استفاده از پیش سازمان دهنده در تدریس  

یه در هنگام تدریس  به یادگیری و افزایش درک و فهم یادگیرنده می گردد. استفاده از تکنیک تداعی، استفاده از روش حل مسئله و استفاده از نرم افزارهای شب

 می توانند یادگیرنده را به کاربرد اموخته ها در موقعیت های اصیل یادگیری ببرند. 

و ترکیب یادگیرنده  تقویت گردد استفاده از انجمن های مجازی  در درون سیستم و یا راهنمایی یادگیرندگان به انجمن  همچنین برای اینکه قدرت تحلیل  

ری از همساالن    های درسی مرتبط در خارج از سیستم یادگیری، استفاده از فیلم های اموزشی،استفاده از نرم افزارهای صفحات گسترده و بهره گیری از یادگی

ی  مد نظر خواهد بود . استفاده از روش های تدریس ایفای نقش، وادار نمودن یادگیرنده به بررسی کارهای دیگران در روی ویکی طراحی شده برامناسب و  

یک مجله    ولیددوره مورد نظر، ارائه نظر در مورد پست های دیگر یادگیرندگان بر روی وبالگ دوره و یا یادگیرندگان ضروری به نظرمی رسد . شاخص های  ت

تطبیق شاخص    1ل  اینترنتی در طول دوره، استفاده از نرم افزارهای .اقعیت مجازی و واقعیت افزوده می تواند به تقوبت خالقبت یادگیرندگان بیانجامد. شکب

شده از جامعیت الزم  های تدوینرای اطمینان از اینکه استانداردها و شاخص.  اندریون نشان می دهد-های تدوین شده بعد روش تدریس را با طبقه بندی بلوم

بر این    .اندرسون استفاده گردید–بندی اهداف یادگیری بلوم  ها با طبقهیادگیری را پشتیبانی نمایند از انطباق آن  موردنظرتوانند اهداف  برخوردار بوده و می

 اندرسون تطبیق داده شدند. -اهداف یادگیری بلومبندی شاخص مربوطه، با شش سطح طبقه 24اساس 

 

اندرسون  –بندی بلوم شده با سطوح طبقههای استخراجتطبیق شاخص 1شکل شماره  
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های یادگیری منطبق و  نظر گرفتن هدف درسی، فعالیت  توانند با در میهای یادگیری الکترونیکی  طراحان آموزشی و مدرسین دوره  1بر طبق شکل شماره  

نمایند و در طرح درس شده  های تعریفهای یادگیری را محدود به شاخصهای خویش به کاربرند. آنچه مسلم این است که نباید فعالیتمرتبط را طراحی 

ایند یادگیری از تعداد بسیار زیادی متغیرهای بیرونی و درونی و مشکل بودن کنترل همه  های آموزشی و تأثیرپذیری فرنمود.زیرا که به دلیل پیچیدگی محیط

های یادگیری  های یادگیری در نظر گرفت. همچنین آشوبناکی که در محیطتوان نسخه ثابتی را برای تدریس در محیطعوامل مؤثر بر تدریس و یادگیری نمی

بسا یک فعالیت یادگیری در یک محیط مؤثر و در  بینی و ثابت نباشد و چههای آموزشی همیشه قابل پیششود که تأثیرپذیری محرکوجود دارد باعث می

 اثر باشد.  محیط یادگیری دیگر بی

برای  عنوان شرایط الهای الزم برای یک تدریس مبتنی بر هدف و بهعنوان حداقلشده بههای تدویندر پایان باید اذعان نمود که استانداردها و شاخص زم 

های  توان ارزیابی کیفیت تدریس در یادگیری الکترونیکی را تنها با شاخصهای یادگیری الکترونیکی باید در نظر گرفته شوند و نمیطراحی تدریس مؤثر در محیط

ارزیابی شیوه    به  توانندمی  الکترونیکی  ییادگیر  هایمحیط  مدیران  و  ارزیابان  پژوهش،  این  نتایج  اساس  بر  گفت،  توانمی  پایان  مذکور موردسنجش قرارداد. در

  بر  و   قرارداد  لیکرتی  طیف   یک  در   توانمی  را   کیفی   هایداده  از  شدهاستخراج  های شاخص  منظور   این برای  بپردازند   الکترونیکی  درسی   های دوره  تدریس مدرسان 

توانند  یمی یادگیری الکترونیکی هادورهمدرسین و طراحان همچنین  .قرارداد ارزیابی  مورد  را   الکترونیکی  یادگیری هایدوره مدرسین  تدریس شیوه  آن  اساس 

های  شده از فناوریموقع و حسابی را طراحی نمایند تا ضمن استفاده بهاهوشمندانهو    مؤثر های   ی درسی خویش طرح درسهادورهبرای اهداف یادگیری  

 یابی یادگیرنده به اهداف یادگیری نیز اطمینان حاصل نمایند. دستهای یادگیری الکترونیکی، از آموزشی موجود بر روی سیستم
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اقتصادی  محور:   و  اجتماعی  فرهنگی،  زیرساختی،  های  الکترونیکیچالش  یادگیری ،  یادگیری  کیفیت  ارزشیابی 

 الکترونیکی

 

ساماندهی پاسخگویی آنالین کارشناسان یک دانشگاه جامع به دانشجویان در دوران  

 همه گیری ویروس کرونا

 آمانج خرمیان 

 a.khorramian@uok.ac.irدانشگاه کردستان،  

هنگام شیو  ویروس کرونا و در ایامی که دانشجویان بدلیل قرنطینه خانگی اجازه ورود به دانشگاه را ندارند، عالوه بر مساله برگزاری   - چکیده

ه اندیشییدند، مسیاله پاسیخگویی آنالین کارشیناسیان به دانشیجویان نیز دارای  ها در سیطح دنیا برای آن چارهای آنالین که تمام دانشیگاهکالس

های اداری در داخل دانشیگاه نیز دارد از قبیل  هایی اسیت که کمتر به آن پرداخته شیده اسیت. دانشیجو عالوه بر کالس درس، نیازمندیچالش

ه که قبالً بصیورت حضیوری از طریق کارشیناسیان پاسیخ داده میشید. سیواالتی که در خصیوص امور انتخاب واحد، ثبت نام، فارا التحصییلی و ریر

نفر دانشیجو و حدود یکصید کارشیناس بررسیی و   12000ها در دانشیگاه کردسیتان با جمعیت حدود  در این پژوهش سیعی شیده اسیت این چالش

اله کامالً موفق بوده و رضیایت عموم دانشیجویان را راه حل عملی برای حل تمام آنها ارائه شیود. نتایج نشیان میدهد راهکار ارائه شیده در این مق

 های رایج داشته است.حلنسبت به راه

 ارتباط برخط، ارتباط دانشجو و کارشناس دانشگاه، پاسخگویی سلسله مراتبی، سامانه پاسخگویی آنالین، سواالت اداری  -کلید واژه 
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 مقدمه 

های سراسر دنیا بصورت آنالین به ادامه  ، اغلب قریب به اتفاق دانشگاه[1]پس از شیوع ویروس کرونا و اعالم آن بعنوان پاندمی از سوی سازمان جهانی بهداشت  

های  رسین استفاده از تکنولوژیهای زیادی برای ارتقای کیفیت یادگیری از راه دور صورت گرفت. برای مثال به مد. تالش[2]امور مربوط به تدریس پرداختند  

و شیوه    [4]، مشکالتی که برای تغییر شیوه تدریس از حالت حضوری به آنالین وجود داشت مورد بررسی قرار گرفتند  [3]یادگیری از راه دور آموزش داده شد  

-11]ها به دوران پاندمی ارائه شدند  پاسخگویی دانشگاه. همچنین چارچوبهایی برای  [10-5]ارزشیابی و نمره دهی به دانشجویان در دروس مختلف تغییر کرد  

های اداری  های آنالین شرکت کرده و به امر یادگیری خود ادامه دادند. یکی از مسائلی که کمتر مورد توجه قرار گرفت نیازمندی. دانشجویان در کالس[15

حضوراً مربوطه    دانشجویان در داخل دانشگاه است. دانشجویان قبل از شیوع کرونا در حالت حضوری، زمانی که به سوال یا مشکلی برخورد میکردند به کارشناس

کارشاس گروه آموزشی یا کارشناس امور  نمودند. برای مثال در خصوص مسائل مربوط به انتخاب واحد به  مراجعه و پاسخ یا مواد مورد نیاز خود را دریافت می

قریب به اتفاق  دانشجویی و برای مساله ثبت نام و فارغ التحصیلی به اداره آموزش کل مراجعه میکردند. پس از شیوع ویروس کرونا و غیر حضوری شدن، اغلب 

ها و یا ترکیبی از این موارد نسبت به حل این مسائل اقدام  رسانمهای پرتکرار، پاسخگویی آفالین، پیا ها از طریق ایمیل، تلفن، گذاشتن صفحه پرسشدانشگاه

ها را بیان و نتایج حاصل از موفقیت بکارگیری سامانه آنالین جامع برای پاسخگویی را نشان  . در این مقاله مشکالت استفاده از این روش[26-16]کردند  

 خواهیم داد.

 های پاسخگویی ریر آنالین و ریر جامع چالش
های مختلف مثل پاسخگویی تلفنی، انتشار لیست ایمیل کارشناسان، تهیه و انتشار سواالت پر تکرار دانشجویان به  ها پس از شیوع کرونا از روشدانشگاه  اغلب

فالین و یا ترکیبی از این  رسان ها و بکارگیری آنها، تهیه فرم ارسال سوال جهت پاسخگویی آه و کانال مجازی در انواع پیامهمراه پاسخ سواالت، ایجاد گرو

 ها نسبت به پاسخگویی جامع آنالین میپردازیم.ها جهت پاسخگویی به سواالت اداری دانشجویان استفاده میکنند. در این بخش به بیان ایرادات این روشروش

 

 استفاده از شماره تلفن

 ان معایبی دارد که به آنها میپردازیم. های )ثابت یا همراه( کارشناسان دانشگاه برای دانشجوی انتشار شماره تلفن

های تلفن همراه کارشناسان یک دانشگاه این امکان وجود دارد که در ساعات غیر اداری نیز با آنها تماس گرفته شود. واضح است کارشناسان  با انتشار شماره

چنین پرداخت حق الزحمه برای پاسخگویی در ساعات غیر اداری  مایل نیستند در ساعات و روزهای غیر کاری شماره آنها توسط دانشجویان اشغال شود. هم

ها ذخیره نمیشوند  ها و احراز صحت پرسش و پاسخ مربوط به امور دانشجویی است که این کار عمالً امکان پذیر نیست چون مکالمهنیازمند بررسی دقیق تماس

 )بیشتز از مکالمات انجام شده!( برای بررسی آنها است.و اگر هم دانشگاه بخواهد ذخیره شوند نیازمند صرف وقت بسیار زیاد 

های ثابت دانشگاهی در ساعات کاری مشکل اشغال بودن شماره توسط یک دانشجو در لحظه برقراری تماس توسط دانشجوی دیگر را دارد.  استفاده از شماره

 ارد.همچنین امکان ارسال و دریافت تصاویر و مستندات از طریق شماره تلفن وجود ند

 

 های آنالیناستفاده از ایمیل یا فرم

دارد که میبایست    تماماً آفالین بودن ارتباط بین دانشجو و کارشناس این مشکالتی را در پی خواهد داشت. حالتی را در نظر بگیرید که یک دانشجو سوال فوری

رای مثال حین انتخاب واحد میخواهد بداند مدرس یک درس خاص در نیمسال  سریعاً به آن پاسخ داده شود چون مهلت اقدام توسط او بزودی به پایان میرسد. ب 

حالت کارشناس  بعدی احتماالً چه کسی هست تا بر اساس آن دروس ترم جاری را انتخاب کند و فرصت انتخاب واحد تا یکساعت دیگر برای او باز است. در این  

 ت یکساعت ایمیل خود یا فرم مربوطه را بررسی کند.میبایست سریعاً به او پاسخ دهد اما ممکن است بعد از گذش

 

 هاانتشار سواالت پرتکرار و پاسخ آن

اند که حاوی راهنمای امورات اداری دانشجویان و روند انجام کارهاست. عالوه بر آن، به مرور زمان  ها صفحاتی قرار داده شدهبر روی وبسایت اغلب دانشگاه
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بهمراه پاسخ در صفحاتی قرار داده میشود. ولی وجود اینگونه صفحات نمیتواند پاسخگوی سواالت خاص و فوری دانشجویان  سواالت دانشجویان گردآوری شده و  

  ک ی مشکالت خاص    ی برخباشد چون همیشه سواالت جدید در شرایط خاص وجود دارند که در واقع وجود کارشناسان برای پاسخگویی به آنهاست. همچنین  

 ند. ستیانتشار ن  ی براو مناسب   نددانشجو هست

 

 ها رساناستفاده از پیام

هایی ایجاد و دانشجویان و کارشناسان را در آنها عضو کرد  های مختلفی همچون سروش، واتسپ، تلگرام و غیره وجود دارند که میتوان در آنها گروهرسانپیام

متعددی را بدنبال دارند. برای  ها برای امور دانشگاهی ساخته نشده و بکارگیری آنها برای این منظور مشکالت  که سواالت پاسخ داده شوند. اساساً پیام رسان

دانشجوی یک گروه آموزشی را به همراه کارشناس مربوطه در یک گروه قرار دهیم، آن کارشناس ممکن است پاسخ برخی سواالت را نداند    300مثال اگر تمام  

ارشناسان دیگر را هم به این گروه اضافه کنیم، ناچاراً  چون در حوزه کاری او نیست و به کارشناس آموزش یا کتابخانه یا امور دانشجویی مربوط میشود. اگر ک 

کارشناس غیر آموزشی سواالتی را باید مشاهده و مطالعه کند که در حیطه کار او نیست و    -1ها نیز اضافه کنیم که دو مشکل دارد:  باید آنها را به سایر گروه

 ود که عمالً امکان مطالعه تمام سواالت را بدلیل زیاد بودن آنها و وقت کم نخواهد داشت.ها گروه عضو ش کارشناس غیر آموزشی باید ده -2زمانش هدر میشود؛  

پیام  های قابل استفاده در ایران امکان مسدودسازی در ساعات غیر اداری را ندارند که این مشکل مزید بر علت است. مشکل دیگری که استفاده از  پیام رسان

گیری جامع و یکپارچه از آنها و بررسی عملکرد کارشناسان )از قبیل تعداد مکالمات، رضایت دانشجویان، زمان پاسخگویی  ها دارد اینست که امکان گزارشرسان

 و غیره( توسط دانشگاه وجود ندارد.

 ساماندهی پاسخگویی آنالین بصورت جامع
ها در دستور کار دانشگاه کردستان قرار گرفت که بصورت  م درخواستبرای حل مشکالت ذکر شده استفاده از سامانه پاسخگویی آنالین با امکان تیکت شدن تما

شان را از طریق این سامانه مطرح میکنند و بصورت آنالین توسط هر کدام از حدود  هزار نفر دانشجو سواالت 12000بکپارچه مورد استفاده قرار گرفت. تعداد  

 سخ داده میشوند. نفر کارشناس ثبت شده در این سامانه در ساعات اداری پا 90

 

 راهبر کارشناسان 

ها  شد. عنوان دسته  کارشناسان حاضر در سامانه با توجه به حوزه کاری آنها در دانشگاه، به پانزده دسته تقسیم و یک کارشناس به عنوان راهبر هر دسته تعیین

 را در لیست زیر مالحظه میکنید: 

 ات ی دانشکده زبان و ادب  .1

 یو اجتماع ی علوم انسان  دانشکده .2

 ه ی علوم پا دانشکده .3

 جار یب   یمهندس-یو فن هی علوم پا دانشکده .4

 ی کشاورز  دانشکده .5

 یعیمنابع طب دانشکده .6

 ی مهندس دانشکده .7

 ی هنر و معمار دانشکده .8
9. International Students 

 ی آموزش معاونت .10

 ی کارشناس ی امور آموزش ت یر یمد .11

 یلیتکم الت یتحص ی امور آموزش ت یر یمد .12

 یی دانشجو امور .13

 رفاه  صندوق .14

 و مرکز اسناد  یمرکز کتابخانه .15
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ای در هر بخش عوض  ها یک راهبر )مسئول دسته( تعیین شد. با توجه به حجم کار راهبر و حوزه مربوطه، راهبرها بصورت دورهبرای هر کدام از این دسته

 میشوند. 

 روند ارسال سوال/درخواست توسط دانشجو 
با  به وبسایت سامانه آموزش مجازی دانشگاه کردستان   دانشجو در ساعات کاری  (  1در گوشه پائین سمت راست )شکل    2یا وبسایت اصلی دانشگاه   1مراجعه 

 ای را مشاهده میکند که با کلیک بر روی آن یک منو )شکل دو( به او جهت شروع نشان داده میشود.عالمت متحرک و پیغام دهنده

 

 
 سوال در ساعات اداری : عالمت شروع طرح  1شکل 

 

 
 : منوی نشان داده شده به دانشجو جهت شروع گفتگو 2شکل

 

 

دانشکده/بخش، یکی را انتخاب میکند و کلید شروع را میزند. پس    15از طریق این منو، دانشجو مشخصات خود را وارد و با توجه به محتوای سوالش، از میان  

میشود که میتواند سوال یا درخواستش را بنویسد یا صدایش را بفرستد یا مستنداتی را ارسال کند. اولین پیغام او به راهبر  از آن صفحه گفتگو برای دانشجو باز  

یکند. این وقایع  نشان داده میشود. راهبر پیغام را خوانده و با توجه به محتوا، آن را یا خودش پاسخ میدهد یا به کارشناس مربوطه جهت پاسخگویی ارسال م

س از اتمام  سط دانشجو قابل رویت هست. کارشناس با دانشجو وارد بحث میشود تا سوال را پاسخ یا به درخواستش از طریق متن، صدا یا فایل جواب دهد. پتو

تا عالی( میدهد. چنانچه دانشجو من امتیاز )از پنج نمره ضعیف  او  نحوه پاسخگویی  به  را میبندد و دانشجو  یا  پاسخگویی، کارشناس گفتگو  نماند  تظر پاسخ 

 پاسخدهی طول بکشد و دانشجو صفحه را ببندد، پاسخ کارشناس برای  ایمیل میشود.

 
1 https://vclass.uok.ac.ir/login/index.php 
2 https://uok.ac.ir/fa.aspx 
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 فعالیت کارشناسان 

همچنین کارشناسان  هر کدام از کارشناسان میتواند در هر زمان که فکر کند بحث دانشجو مربوط به یک کارشناس دیگر هست میتواند گفتگو را به او ارجاع دهد.  

 . نند با یکدیگر در ارتباط باشند. زمان پاسخگویی و مکالمات و امتیازات همگی ثبت میشوند که بر اساس آنها کارشناسان برتر تشویق میشوندمیتوا

 نتایج استفاده از سامانه پس از گذشت ده ماه 
 11)حدود    1400اسفند    14شگاه قرار گرفت. از آن تاریخ تا  راه اندازی و مورد استفاده دانشجویان و کارشناسان دان   1400فروردین    21این سامانه از تاریخ  

پیام دریافتی از سوی دانشجویان( بین دانشجویان دانشگاه کردستان    307810پیام ارسالی از سوی کارشناسان و    199711مکالمه )شامل    63008ماه( تعداد  

صوت نیز از سوی    57فایل و    4539ز طریق این سامانه انجام گرفته است. تعداد  انتقال گفتگو بین کارشناسان ا  49724و کارشناسان این دانشگاه و تعداد  

% بوده است که موفقیت کیفی این  91نظرسنجی انجام گرفته    8243کارشناسان به دانشجویان ارسال شده است. میانگین امتیاز دانشجویان به کارشناسان از  

میدانی در سطح دانشگاه نشاندهنده کاهش چشمگیر مراجعه دانشجو به دانشگاه کردستان را نسبت به  سامانه در پاسخگویی آنالین را نشان میدهد. مشاهدات 

 قبل از راه اندازی این سامانه است که اصوالً کاهش شیوع ویروس کرونا را به دنبال داشته است. 

 

 مدل تشویقی برای کارشناسان 

،  تعداد مکالمهان زیاد و برخی کمتر در سامانه فعال هستند. به همین خاطر بر اساس چهار معیار  مشاهده گزارشات فعالیت کارشناسان نشان داد برخی کارشناس 

کارشناس گرفته شد. این معیارها    90تصمیم به تشویق کارشناسان فعال از میان حدود    دانشجو  یازدهیدرصد امتو    یازده یتعداد امت،  ییزمان پاسخگو  نیانگیم

کدام جهت  برا اساس اعداد ماکزیمم و مینیمم نرمال سازی شد و پس از آن، ضریب همبستگی انها نسبت به یکدیگر محاسبه گردید. لذا به ترتیب وزن هر  

ید و امتیاز نهایی بر اساس آن برای هر کارشناس محاسبه شد و از هر دانشکده/بخش یک نفر برای  % تعیین گرد 30% و  20%،  30%،  20امتیازدهی بصورت  

برای ده کارشناس    تشویق از سوی دانشگاه معرفی گردید. پس از انجام این کار شاهد فعالیت بیشتر کارشناسان در سامانه بودیم. مقدار مربوط به هر معیار را

 مالحظه میکنید. 4و امتیاز نرمال شده هر کدام را در شکل  3ش فوق را در شکل حائز امتیاز برتر بر اساس رو

 

 درصد  تعداد امتیاز  میانگین زمان پاسخ  تعداد مکالمه  رتبه

1 4188 0:06:51 268 88 

2 3570 2:47:16 227 88 

3 2030 2:06:20 244 92 

4 1377 0:44:21 206 92 

5 1006 2:36:12 222 95 

6 954 0:53:01 210 90 

7 1268 1:04:21 207 84 

8 674 1:08:57 155 85 

9 529 0:23:46 94 98 

10 807 2:00:21 116 85 

 : مقدار مربوط به هر معیار برای ده کارشناس برتر 3شکل 

 

 درصد  تعداد امتیاز  میانگین زمان پاسخ  تعداد مکالمه  رتبه

1 100.00% 99.52% 100.00% 88% 

2 85.24% 88.38% 84.70% 88% 
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3 48.47% 91.23% 91.04% 92% 

4 32.88% 96.92% 76.87% 92% 

5 24.02% 89.15% 82.84% 95% 

6 22.78% 96.32% 78.36% 90% 

7 30.28% 95.53% 77.24% 84% 

8 16.09% 95.21% 57.84% 85% 

9 12.63% 98.35% 35.07% 98% 

10 19.27% 91.64% 43.28% 85% 

 

 

 گیری نتیجه
در   های معمول که در حالت حضوری نیز جهت پاسخگویی آنالین کارشناسان به دانشجویان وجود داشتند برای حالت غیر حضوری کافی به نظر نمیرسد.روش

شد. نتایج این تحقیق میتواند    های سنتی پرداخته شد و نحوه بکارگیری سامانه آنالین پاسخگویی در یک دانشگاه بزرگ توضیح دادهاین مقاله به مشکالت روش

 های ایران و جهان نیز مورد استفاده قرار گرفته و اقدامات الزم جهت پیاده سازی آن انجام گیرد.در سایر دانشگاه
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و   رانی کرونا در ا ی در دوران پاندم یکی الکترون ی ریادگی یو آموزش یفرهنگ  ، ییاجرا ،یاقتصاد ،ی رساختیز  یچالش ها  یبررس

 جهان

 2دوست یم ی رح نیرالمحس  ، 1یزهرا احمد

 چمران اهواز  د یدانشگاه شه یدرس ی زیارشد رشته برنامه ر یمقطع کارشناس یدانشجو 1

zahmadi2022@gmail.com 
 عضو هیات علمی گروه علوم تربیتی دانشگاه شهید چمران اهواز   2

rahimidoost@scu.ac.ir 

 

 دهیچک

در دوران   یکیالکترون یریادگ ی یو آموزشی  یفرهنگ  ، ییاجرا  ، یاقتصیاد  ، یرسیاختیز یها تیچالش ها و محدود یپژوهش با هدف بررسی  نیا

و ابزار گردآوری اطالعات، کتابخانه ای و متن کاوی اسیت.   یاسیناد  -و جهان انجام گرفته اسیت. روش پژوهش، توصییفی  رانیکرونا در ا یپاندم

و سیوابق موضیو  تحقیق با مراجعه به مقاالت علمی/ پژوهشی و سایر مقاالت منتشره مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت.   بیاتدر این پژوهش اد

 یریادگ ی  نهیتواند فرصییتی برای شییناسییایی ضییعف ها و نقم ها در زمتوان گفت که بحران کرونا میه میدر مجمو  بررسییی های انجام شیید

و  یو آموزشی  ییاجرا  ، یرسیاختیز  ، یفرهنگ  ، یگوناگون اقتصیاد یها نهیچالش ها و عدم توازن در زم  الت، و نمایان سیاختن مشیک یکیالکترون

و خود نقطه آرازی برای تداوم و  نهیآنها باشید و این به مثابه رشید و تعالی در این زمطرف کردن  شیناسیایی این کمبودها و تالش در جهت بر

مدارس و سازمان   ان، ینو  از آموزش، معلمان، مرب نیبهتر ا  ییو کارآ  یرگذاریتأث یاسیت. برا آیندهدر  یکیالکترون یریادگ یارتقاء کیفیت بحث 

 آن داشته باشند.  یها تیو چالش ها محدود یکیالکترون  یریادگ یاز  یدرک کامل دیبا یآموزش یها

 دانش آموزان، چالش ها  ، یکیالکترون یریادگ ی: کرونا،  یدیکل یهاواژه
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 و بیان مسئله  مقدمه
بوده است. این نوع آموزش که به عنوان  ادگیری الکترونیکی طی سالهای اخیر به عنوان یکی از کاربردهای مهم فناوری اطالعات و ارتباطات در جهان مطرح  ی

شود، روشی نوین در ارائه آموزش با کمک فناوری های نوین و با تکیه بر ابزارهای فناوری اطالعات است. در  آموزش غیرحضوری و یا مجازی نیز خوانده می

گردند. این شیوه آموزشی به دو صورت همزمان  ارائه می آموزش مجازی، آموزش های حضوری به طورکامل شبیه سازی شده و به صورت مجازی و الکترونیکی

گیرد. آموزش مجازی  و غیرهمزمان امکان برگزاری دارد. در شیوه مجازی همزمان، تبادل اطالعات میان استاد و دانشجو به صورت زنده و در لحظه صورت می

سازد. در نوع آموزش مجازی غیرهمزمان، مطالب آموزشی در قالب صوت و تصویر  همزمان امکان بحث و پرسش و پاسخ در حین آموزش و یادگیری را فراهم می

گیرد. این نوع آموزش نیز امکان سنجش و ارزیابی تحصیلی از طریق آزمون و تکالیف را  ضبط و جهت برخورداری در زمان دیگر در اختیار دانشجویان قرار می

در جهت رفع محدودیت های آموزش سنتی در سال های اخیر اهمیت فراوانی پیدا کرده است و    یکین توجه به آموزش الکترو  ی[ به طور کل1سازد]فراهم می

مجموعه و فصل مشترک    ریز  یکیالکترون  ای  یمجاز  یآموزش ها[  2]مراکز آموزشی شروع به فعالیت در این راستا و گسترش آموزش در این راستا نموده اند

  ی فناور  یبر مبنا  یمبتن  یریادگی و    یو ارتباط  ی کیالکترون   ی ها  ی آموزش از راه فناور  کرد،یرو   ن ی. در ا باشندیم  یشآموز   ی اطالعات و ارتباطات فناور  یفناور

  ی ا  له یاطالعات و ارتباطات وس  یاستوار است. فناور  ی ا  هو چند رسان  انهیبر را   یآموزش مبتن  یها  ستمیهوشمند و س  یاددهی   ی ها  ستمیس  نترنت، یمانند ا   ییها

برای یادگیری الکترونیکی تعاریف گوناگونی    [3]  باشدیرسانه م  یبر تعداد  یو مبتن  یکیپردازش و ارائه داده ها است که به صورت الکترون   ،یساز  ره یذخ  یبرا

ه یادگیری به طور عمده از طریق اینترانت، اینترنت، شبکه ارتباطی  داند کوجود دارد. سلومن یادگیری الکترونیکی را به معنی استفاده از فناوری در یادگیری می

 [4شود ]خارجی یا وب ارائه یا دریافت می-داخلی

  یها  یماریب   خ،ی در طول تار  [10]کشف شد  نیدر ووهان  چ  یفروش  یبازار ماه  کی در    2019ماه سال    نی در آخر  19  -دیکرونا معروف به کوو   دی جد  روسیو

. طبق گزارش سازمان بهداشت  افتندیاتفاق م  ی سابقه ا ی در حال ظهور و نو ظهور اکنون با سرعت ب   ی عفون   ی ها  ی ماریجوامع شده است. ب   ی ران یباعث و یعفون 

  ی ها  ی ماریدو دهه گذشته، ظهور ب   ی. طتبوده اس   یعامل عفون   20از    شیاز ب   یناش  یدمیو اپ  یماریب   ن یدهه گذشته جهان شاهد ظهور چند   یط  ،یجهان 

  روس یو   یماریکننده ب   جادی )عامل ا 2  _کو _کرد. سارس لیتحم  یبهداشت عموم یها  ستمیرا به س  ی جهان   ی کرونا )سارس و مِرس( چالش ها  روس یمرتبط با و

بهداشت    یاضطرار  تیوضع  کی را به عنوان    19  دیکوو   هی نوژا   30در    یدر حال رشد است. سازمان بهداشت جهان   ستیل  نیمورد اضافه شده به ا   نی دتری کرونا( جد 

 [11]اعالم کرد  یپاندم ک یبه عنوان   2020مارس  11و در   ی الملل نی ب  یو نگران  یعموم

  یآموزش مل  یها  ستمیاست که س  ی چالش  ن یبزرگتر 19 دی ارائه آموزش وجود داشته است. کوو نهیدر سراسر جهان در زم  ی ریسال گذشته رشد چشمگ  50در  

خود را   آموزاننشدا شتریب  یاز دولت ها به موسسات دستور داده اند که آموزش حضور یاریکرونا، بس  یماریب   یپاندم  ی جهینون با آن روبرو بوده اند. در نتتاک

  تیرا با وضع  ن یمدارس، معلمان، دانش آموزان و والد   نه؛ یقرنط  [12]اورندیب   ی رو  ی و آموزش مجاز  ن یبه آموزش آنال   که کنندیمتوقف کنند و آنها را ملزم م

  ن یا   ی  جهی. در نتباشدیم  ریاز راه دور امکان پذ   یارتباط  یابزار ها  قی طر  زتنها ا  یریادگیادامه آموزش و    یبه گونه ا[  13] مواجه کرده است    یدیکامالً جد 

  ی کردهایرو  ی حل مشکالت و اجرا  یمختلف برا   ی تالیجیشده است تا از ابزارها و منابع د و از آنها خواسته    اورند یب   یرو   نی به آموزش آنال  د یمعلمان با   ر،ییتغ

 [14]استفاده کنند یریادگی در آموزش و  دی جد

  هایی به  تهدید  ها و  فرصتهای گوناگون    تغییر رویه آموزشی و پژوهشی از حضوری به غیرحضوری، در حوزهپاندمی ویروس کرونا و به دنبال آن    تردید  بی

  ی در نظام آموزش عموم  ی پاندم  ن یا   ی فرصت ها و چالش ها  یی شناسا  روبرو کرده است.  یی را با چالش ها  ا یآموزش و پرورش دن   ی نظام هاو    داشت   دنبال خواهد 

چشم    ی ز مسئله را جلوا  یروشن  یما یس  نکه یکرونا در نظام آموزش و پرورش، عالوه بر ا  ی اثرات و تبعات پاندم  یی شناسا  را ی خواهد بود ز  ت یحائز اهم  زیما ن 

 [8] خواهد بود  دیمف زیدوران پسا کرونا ن ی حاضر و کاهش تبعات آن برا مانمطلوب در ز یگذار یخط مش ندیبه فرا   دهد،یگذاران قرار م است یس

  روش 



 و  یالمللنیکنفرانس ب   نهمین

 پانزدهمین کنفرانس ملی یادگیری الکترونیک ایران

 1400اسفند  19-  18سنندج 

 دانشگاه کردستان 

 
    

174 
 

 

سوابق موضوع تحقیق با مراجعه    و ابزار گردآوری اطالعات، کتابخانه ای و متن کاوی می باشد. در این پژوهش ادبیات و   یاسناد  -   ی فیروش پژوهش حاضر، توص

  راتیکرونا و تاث  روسی و  یپاندم  یادگیری الکترونیکی و  ت علمی/ پژوهشی و سایر مقاالت منتشره مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت. ابتدا در ارتباط با ال به مقا

در جهان و ایران  در دوران کرونا  یادگیری الکترونیکی    ی به ارائه چالش ها  ت یو درنها   ی موضوع بررس  ی   نهیشی. سپس پتوضیح داده شده است  ر جوامع آن ب

 شده است.  پرداخته

 ها   افتهی 

ط به سال  در این قسمت به تجارب آموزشی کشور های مختلف جهان و ایران در برخورد با پاندمی کرونا پرداخته شده است. تمامی پژوهش های خارجی مربو

 باشند.  می  1400و  1399و پژوهش های صورت گرفته در ایران مربوط به سال های   2021و  2020های 
 

 پژوهش های انجام شده در خارج از کشور  

که آنها    یمشکالت  نی، همچن19-دیکوو  ریگهمه  ی ماریاز ب   نیپیلیمعلمان در ف  یاطالعات در مورد آگاه  ی با هدف جمع آور   ی فابرا، رولدن و فاروق  ا، یآل  پژوهش

آوردن به آموزش    یرو  یرا برا  خود  ی پژوهش معلمان آمادگ  نی اند، انجام شد. در ابه آموزش از راه دور تجربه کرده  یحضور   یکالسها  یناگهان   رییدر طول تغ

 [15آموزش از راه دور با مشکل مواجه شدند] ی برا  یساز ت یو ظرف زاتیکمبود امکانات، تجه لیحال، آنها به دل ن یاز راه دور ابراز داشتند. با ا   یریادگی
و به    فیضع  نترنتیبدست آمده، ا  جی هند پرداختند. طبق نتا  یشمال شرق  یها   التیا   انی بر دانشجو  19دیکوو   راتیتاث  یبه بررس  یدر پژوهش  یوراو د  دبارارما

  نه یقرنط ن، یموثر آنال   ی ریادگی   ی راالزم ب   ی ازهاین   ن یتام  یبرا  ی مال  ی ها  ت یامتحانات، محدود  ی در برگزار  ریتأخ  ان، یمعلم و دانشجو  ف یآن ارتباط ضع  ی دنباله  

  ی مشکالت معلمان برا نده،یآ یدر مورد برنامه ها یامننا شی و به دنبال آن افزا ،یریگهمه وعیش لیبه دل  انی دانشجو ی تنش و استرس ذهن شیمداوم و افزا  ی

  یها التیا  ان ی بر دانشجو 19دی کوو رات یاز جمله تاث نی آنال فی الو تک فی به وظا یی در پاسخگو ر یتأخ شیو افزا  یفناور  ی ها شرفتیو پ نی با آموزش آنال قیتطب

 [16]باشندیهند م ی شمال شرق
  یپزشک  یکالج خصوص  کی در طول کرونا در    یکیالکترون   یریادگی در مورد    ان یرا در کشور پاکستان با موضوع ادراکات دانشجو   یو همکاران  پژوهش   یعباس

 [17درصد( درک منفی نسبت به آموزش الکترونیک را ابراز داشتند] 77) انجام دادند. در این تحقیق اکثر دانشجویان
بر    یاثرات سوئ   19-دی نکته اشاره دارد که کوو  نیبه ا   یمطالعه همگ  نی ا  جیکرد. نتا  یدوازدهم را بررس  هی آموزان پاکرونا بر بر عملکرد دانش  راتیتاث  نتمایس

و کمبود امکانات آموزش    ی رستان یب آموزان دروند مورد انتظار عمدتا به از دست دادن ساعات تماس دانش  نی ا  لیخواهد گذاشت. دل  ایبخش آموزش در زامب

 [18تعامل با معلمان خود استفاده کنند] یبرا توانستندیآموزان ماست که دانش ی مجاز
کرونا    یریدر رابطه با آموزش از راه دور در طول همه گ  ل یمرتبط با سالمت در برز   ی ش عالآموز  ان ی دانشجو  یها  ی را با موضوع نگران   ی و همکاران پژوهش   پلوسو 

مطالب    یریادگیبودند که    ن یا   نگران  ان یدانشجو   نیاحساس اضطراب داشتند. همچن  یریگهمه  لیبه دل  انیپژوهش دانشجو   نی ا  یها  افتهی انجام دادند. بر اساس  

 [19]دندیترس ی م یلیدچار مشکل شود و از شکست در سال تحص یو آموزش حرفه ا ینیبال
  ن یآموزش آنال  ستمیهند آماده انتخاب س نفراتکیکه در حال حاضر، ا  دیرس جه ینت نی به ا  19-د یآموزش هند در مبارزه با کوو ستمیس  تیوضع یدر بررس  راج

 [20الزم است] یشتریدر هر بخش، توسعه ب  یکیبرق و آموزش الکترون   نترنت،ی. در بخش استیدر کشور ن 
  ن یا    یجهان   یکه پاندم  ردیگیم  جهینت  ی و آموزش مجاز  19-دی در برخورد با کوو  هی جرین   ی آموزش عال  ستمیتجربه س  یدر بررس  نیو آدانک  نیآدانک  ،یآدو

از خالها و    یاری کرونا بس  ریگهمه  یمار یب   یدر ط  یکیآموزش الکترون   رشی. پذدهدیرا به سمت نگاه به درون سوق م  یدر حال حاضر، بخش آموزش  یماریب 

  ی باال  یها نه ینامنظم، هز  ه یاز جمله منبع تغذ  ه ی جریدر ن  ی کیالکترون  یریادگی  یرا نشان داده است. چالش ها  هی جرین ی آموزش ستمیموجود در س ی شکاف ها

 [21است] گر یو عوامل د  نترنت یبه ا  فیضع ی دسترس نترنت،یاشتراک ا 
مطالعه    ن یا   جی پرداختند. نتا   ی دانشکده داروساز  یبر رو   راتشان یدر خانه و تاث  ن یآنال   ی ریادگی  ستمی، س19-دیکوو  یپاندم  یو همکاران به بررس   امانی سور

هنوز کم    ی تسلط بر فناور  یعنی  اند،تجربه کرده  ن یآنال   ی ریادگی و    یریادگی   ی اه  ت یرا در فعال  یموانع مختلف  نی آموزان، معلمان و والدکه دانش  دهد ینشان م

  ن ی آموزان، معلمان و والددانش  نیارتباطات و معاشرت ب  ، یریادگیدر کمک به کودکان در    نی والد   ی برا  ی کار اضاف  نترنت،یا  ه یسهم  ی اضاف  ی ها  نهیاست، هز

 [22مدارس ارتباط برقرار کنند] ران ی و مد انمعلم ریسا   ن،ی با والد  دیآنها با  را یمعلمان نامحدود است ز  ی و ساعات کار برا ابد ییکاهش م
  362  یهاکرونا انجام دادند. با استفاده از پاسخ  یریهمه گ  یدر پ  یآموزش  ندیفرآ  یو اثربخش  نی آنال  سی تدر  یها  وهی با موضوع ش  یو همکاران پژوهش  تارتاوال
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را    ن یپاسخ دهندگان آموزش آنال   اگرچهاند.  وفق داده  دیجد   راتییخود را با تغ  عی سر  ارینکته حاصل شد که آنان بس  ن یا   ،ییکشور اروپا   13استاد و دانشجو از  

 [23است ] ی کمتر از آموزش حضور  نیآنال  یتجربه آموزش یکل ی اثربخش آنان، د یاز د  نند،یب یم یآموزش ندیبر فرآ  ی مثبت کل ریتأث کی عنوان به
 پژوهش های انجام شده در داخل کشور  

با استفاده از برنامه شاد در دوره کرونا    ی مجاز  ی مشکالت آموزش در فضا  یی به بازنما  ی شناس  دار ی با روش پد  یمهر و محمد آذر در پژوهش  ی محمد  ، یحاج

  زه ی)انگ ن یو والد  وزانبا استفاده از برنامه شاد عبارتند از: مشکالت مربوط به دانش آم  یمجاز یدر فضا س یتدر  ی پژوهش چالش ها یها افتهیپرداختند. طبق 

و نامناسب، عدم تعامل    یا  شهیکل  سی تدر  یبوط به معلمان )روش ها(؛ مشکالت مرنیمناسب والد   ی و عدم همکار  یمجاز  یدانش آموزان به فضا  یکم، وابستگ

محتوا(؛ مشکالت   د یتول ی ها یو سخت د یجد   یآموزش یو فضا یمی قد یکتاب ها ن یب   یمعلمان و استرس معلمان(؛ مشکالت محتوا )ناهماهنگ ن یب  ی و همفکر

ضمن خدمت ناکارآمد   ی )دوره هاینداشتن همگان به شاد(؛ مشکالت سازمان  یشاد و دسترس یساخت ر یبا سرعت مناسب و مشکالت ز  نترنت ی)نبود ا  زات یتجه

 [2و چهره به چهره( ] بتقلب و عدم وجود بازخورد مناس  ی ده یو بروز پد  ق ی)نبودن نظارت دق ی اب ی( و مشکالت ارزشد یو نظارت شد 
آموزان دوره اول ابتدایی از چالش های آموزش مجازی با شبکه های  تجارب والدین دانش  یبه واکاو  یشناس  داریبا روش پد  یو همکاران در پژوهش  یمحمد

عبارتند از: خستگی و بی حوصلگی والدین،    یاز معایب آموزش مجاز  یپژوهش، برخ  نی اجتماعی در زمان شیوع ویروس کرونا پرداختند. بر اساس یافته های ا

یبندی به مقررات نظم و انضباط کالسی، حذف کاریزمای حضور معلم، عدم تسلط به فناوری اطالعات، عدم حرف  عدم تمایل به انجام تکالیف کالسی و کاهش پا 

 [5شنوی دانش آموزان از والدین و تغییر و اشتراک گذاری بیشتر مسئولیت یادگیری به والدین]
آموزان و راهکارهای مقابله با آن ها  و آموزشی بیماری کرونا در دانشبه پیامد های روانشناختی    ی لیتحل_یفیبا روش توص  ی در پژوهش   ینیالحس  ی ابوالمعال

در سطوح فردی، بین فردی    لوبیپرداخت. یافته های این پژوهش نشان داد که استرس روانشناختی حاصل از بیماری همه گیر کرونا و قرنطینه، پیامدهای نامط

کند. برخی از این مشکالت آموزشی شامل حضور شناختی و اجتماعی ضعیف  ند، ایجاد میو آموزشی برای کودکان و نوجوانانی که در سنین تحصیل هست

نوع از آموزش منجر به    نی. همچنین ا باشندییادگیرندگان در فرآیند آموزش آنالین، تدریس ضعیف و مشکالت طراحی برنامه آموزشی آنالین در معلمان م

آموزان، مدیریت زمان ضعیف، ضعف انگیزه تحصیلی و اهمالکاری  صیلی و نگرانی از ارزشیابی پایانی دردانش: افزایش اضطراب تحلیاز قب  شودیم  ی گریمشکالت د 

 [  6)مانند رفتارهای اجتناب از مطالعه و انجام تکالیف تحصیلی( ]
را مورد   19دی کوو ی ریدر همه گ ییبا دانش آموزان ابتدا  ی در بدرفتار ینیوالد یدر پژوهش خود نقش فرسودگ  یاحمد آباد  یو برخوردار یاحمد آباد یشمال

در همه گیری کووید    دینیقرار دادند. یافته های پژهش نشان داد عواملی چون مشکالت اقتصادی، بیکاری و خستگی از عوامل مرتبط با فرسودگی وال  یبررس

رسودگی والدینی ناشی از همه گیری کووید، احتمال غفلت والدینی مرتبط با  نماید، ف همه گیری خطر افزایش فرسودگی والدینی را تشدید می  ن یاست، ا   19

دهد.  را در دانش آموزان ابتدایی افزایش می ریاحتمال کودک آزا 19-دهد و فرسودگی والدینی ناشی از همه گیری کووید دانش آموزان ابتدایی را افزایش می

از عوامل موثر در بروز فرسودگی والدینی بوده و این مساله احتمال بدرفتاری با دانش    19که کووید  نتیجه گرفت    توان یپژوهش م  نیبر اساس یافته های ا 

 [9]دهدآموزان ابتدایی را افزایش می
بررس  ق یزاده در تحق  میو حک  ی حجاز  ،یعباس   ییمعلمان ابتدا   دگاه یدانش آموزان( از د   یدر شاد )شبکه آموزش  س یتدر   یفرصت ها و چالش ها   یخود به 

مطالعه    ی برا  یریپذ   تیمسئول  شیافزا   ،یسواد رسانه ا  شیعبارتند از : افزا   ی آموزش مجاز  یاست: فرصت ها  ری پژوهش به شرح ز  نی ا  یها  افته یپرداختند.  

و کند بودن    نترنتیبر بودن ا  نهیعبارتند از: هز  زیاز چالش ها ن   ی. برخیریادگیآموزش و    ق یعدم تعل  شتر،یو استقالل عمل ب   یو نوآور  تیتوسعه خالق  شتر،یب 

  لیاز دانش آموزان به دل  یبرخ  یلیتحص   ملکردافت ع  ، یناکارآمد آموزش  یدانش آموزان، ارائه محتوا ها و آزمون ها  ی اب یارزش  ندیسرعت آن، دشوار بودن فرا

 [7]گران یدجا از مطالب  ی و استفاده ب  یمجاز ی به فضا  یوابستگ ،ینگرفتن آموزش مجاز  یجد

 ی ریگ  جه یبحث و نت
  ی در پنج بخش چالش ها یکیالکترون  ی ریادگی  یها بدان ها اشاره شد، چالش ها افته ی انجام شده در داخل و خارج از کشور که در قسمت  قات یتحق ی بررس با 

 شدند.   یدسته بند ییو اجرا   یفرهنگ ،یاقتصاد  ،یآموزش ،یساخت ر یز
 

 یآموزش یها چالش

آموزان،  دانش  نی(کاهش ارتباطات و معاشرت ب 4  ی ( تسلط کم بر فناور3نی با آموزش آنال قیتطب  ی( مشکالت معلمان برا2انی معلم و دانشجو  فی ( ارتباط ضع1
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و درک منفی     ب( احساس اضطرا 7  یمجاز  یدانش آموزان به فضا  ی( وابستگ6  رانیفراگ  دگاهی نوع از آموزش از د  ن یکم ا   ی( اثر بخش5  نی معلمان و والد

  ی ( روش ها10  نی مناسب والد  ی( عدم همکار9  رانی( افزایش اضطراب تحصیلی و نگرانی از ارزشیابی پایانی درفراگ8  ینسبت به آموزش الکترونیک  رانیراگف

  د یتول  یها  ی( سخت12  دی جد  یآموزش  ی و فضا  یمیقد   یکتاب ها  نیب   ی( ناهماهنگ11و نامناسب معلمان و بوجود آمدن استرس در معلمان    ی ا  شهیکل  سی تدر

( عدم تمایل به انجام تکالیف کالسی و  14تقلب و عدم وجود بازخورد مناسب و چهره به چهره    ی  دهی و بروز پد  قی( نبودن نظارت دق13معلمان     یمحتوا برا

جام تکالیف تحصیلی توسط دانش آموزان(  و ان   ه ( ضعف انگیزه تحصیلی و اهمالکاری )اجتناب از مطالع15کاهش پایبندی به مقررات نظم و انضباط کالسی  

دشوار  (  18ینگرفتن آموزش مجاز  یجد   لیاز دانش آموزان به دل  یبرخ  یلیافت عملکرد تحص(  17  ( عدم توجه به قدرت و سرعت یادگیری دانش آموزان 16

 .  دانش آموزان ی اب یارزش  ندیبودن فرا 

 یساخت ریز یها چالش

همگان به    ی( عدم دسترس3و وکند بودن سرعت آن    نترنتیبه ا   ف یضع  ی( دسترس2آموزش از راه دور    ی برا  یساز  ت یو ظرف  زاتی( کمبود امکانات، تجه1

نابرابری در فرصت آموزش    نترنتیهوشمند و ا  یفضای مجازی مانند گوش  یامکانات آموزش   مت ضمن خد  ی( دوره ها4به ویژه در مناطق محروم و ایجاد 

 ناکارآمد 

 یاداقتص یها چالش

 نترنت یاشتراک ا  یباال یها نهی( هز3 ی( کاهش در بودجه آموزش عال2نی موثر آنال ی ریادگی  یالزم برا یازهاین   نیتام ی برا  یمال یها تی( محدود 1

 یی اجرا یها چالش

 ی موسسات عال یدانشگاه م ی( اختالل در تقو3 نی آنال  فیو تکال فی به وظایی  در پاسخگو  ر ی( تأخ2امتحانات   یدر برگزار ری( تأخ1

 یفرهنگ یها چالش

( تغییر و اشتراک گذاری بیشتر مسئولیت یادگیری  3( عدم حرف شنوی دانش آموزان از والدین  2خستگی و بی حوصلگی والدین  بروز فرسودگی والدینی و  (  1

 ( حذف کاریزمای ناشی از حضور معلم 4به والدین 

 پیشنهادات 

و    شتریب   ییمعلمان جهت آشنا   یبرا  ی( برگزاری کارگاه ها و دوره های آموزش1گردد:  نتایج به دست آمده از این تحقیق پیشنهادهای زیر ارائه می  توجه به  با

 ؛ سی در تدر  یفناور نی از ا ح یصح  یریبهره گ
 ؛ و امکانات فضای مجازی به دانش آموزان ی( آموزش فرهنگ صحیح استفاده از تکنولوژ2 
 ؛ مجازی یدر فضا ی ریادگیدر دانش آموزان نسبت به  زهیو افزایش انگ ی مجاز ینشاط در کالس ها جادی( در نظر گرفتن روش ها و تمهیداتی برای ا 3 

به    ان اب تر کردن آموزش و عالقمند کردن دانش آموزآموزشی جهت جذ  یها   یها، فیلم ها و چندرسانه ا  شنیمی( به کارگیری ابزارهای نوین از قبیل ان4

 ی؛ آموزش مجاز
 ؛ در دوره های آموزشی تربیت معلم و دانشگاه فرهنگیان ی ( گنجاندن دروس مرتبط با آموزش مجاز5 
 ؛ نترنتی( رفع مسئله سرعت ا 6 
 ؛ ( تالش برای فراهم کردن تجهیزات و امکانات مناسب برای دانش آموزان کم برخوردار 7 
 ی؛ مطابق با آموزش مجاز ا( تالش در جهت اصالح و مناسب سازی محتوای کتاب ه 8 
   .مناسب برای دانش آموزان کم برخوردار یو تالش در جهت فراهم کردن تجهیزات و امکانات آموزش ی مال ت یحما ( 9  

 مراجع 
. تحلیل نقاط قوت، ضعف، فرصتها و تهدیدهای آموزش و پژوهش مجازی در رشته های مهندسی در شرایط همه گیری ویروس کرونا )کووید  دیمج ،ی[ زند1]
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 ارزشیابی آنالین و راهکارهای جلوگیری از تقلب

 2و جواد حاتمی 1شیما ملکی

 yahoo.com@sh2154، ران یمدرس، تهران، ا ت یدانشگاه ترب  ،یآموزش یرشته تکنولوژ یدکتر یدانشجو1

 j.hatami@modares.ac.ir،  استاد گروه علوم تربیتی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران2

 

آنالین بود. به منظور نیل به هدف از روش اسنادی،   هدف از مقاله حاضیر جسیتجوی راهکارهایی جهت جلوگیری از تقلب در ارزشیابی -  چکیده

های عمده ارزشییابی مجازی، امکان دهد یکی از چالشبررسیی پیشیینه و تحقیقات صیورت گرفته در این حوزه اسیتفاده شید. مطالعات نشیان می

های  و نتایج ناصیحیحی را متبادر کند. روشکه ممکن اسیت از اعتبار ارزشییابی بکاهد   باشیدن میتقلب و عدم نظارت بر آزمون شیونده در امتحا

هیای ریرمجیاز، تلفن/ تبلیت/ راییانیه دوم برای ذخیره اطالعیات، تغییر تقلیب بیه دسییت آمیده از این مطیالعیه: برگیه تقلیب، قرار دادن راهبردی کمیک

علی، اشتراک گذاری صفحه نمایش  تنظیمات کامپیوتر، همکاری با دوسیت از طریق تلفن، هدفون، موتورهای جسیتجو/ اینترنت، خطای شیبکه ج

درجه، راه اندازی    360توان از راهکارهایی مانند کاربرد دوربین  و ... اسییت. نتایج نشییان داد به منظور تضییمین کیفیت ارزشیییابی مجازی می

کنترل خوب برای های بیومتریک و ... اسییتفاده کرد. باید به این نکته توجه داشییت یک سیییسییتم  ، روشIPمرورگر امتحان ایمن، تشییخیم  

مدیریت امتحان آنالین باید آزمون شیوندگان را از تقلب دلسیرد کند و در صیورت تقلب، آن را تشیخیم دهد و یکپارچگی آزمون را نیز حف   

 های بعدی پرداخت. توان اعتبار آزمون آنالین را تایید کرد و بر اساس نتایج آن به تصمیم گیریکند. در این صورت است که می

 ارزشیابی آنالین، تقلب، فضای مجازی.   -واژه  کلید
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 مقدمه 
  ی و دانشگاه  یادر آموزش مدرسه  یو دگرگون  ریتاث  یرد پا  انی م  نیقرار داده و در ا  ریبشر را تحت تاث  یابعاد زندگ  یکرونا در جهان، تمام  روسی و  یریهمه گ

  دارندی(، اظهار م2020)  1ی الالن   و  ی رو به رو شد. ل  یلیو آموزش با تعط  یریادگ ی ها به عنوان مرکز  بحران کرونا، مدارس و دانشگاه  وع یشده است. با ش  دا یهو   زین 

آموزش به طور    جهیدر نت  .[1]  انددر کالس درس محروم شده  یکیزیحضور ف  طی کودک از شرا  اردیلیم  2/1از    شیکرونا، در سراسر جهان ب   یماریب   طیدر شرا 

باشد. با ظهور متفاوت آموزش الکترون دانش  یازهاین   یکرد تا بتواند پاسخگو   رییتغ  یریچشمگ به منظور  تالیجی)آموزش از راه دور در بستر د  یکیآموزان   ،)

 کامال آشکار شد.  راتییتغ نی روند آموزش، ا  یریگیاستفاده و پ

در    ییصرفه جو ن،ی مشارکت والد  شی افزا ، [15]  دی جد  یآموزش  یخلق نوآور ،یها و عدالت آموزشفرصت  یو گسترش برابر  ن یمانند تام  یی هافرصت  ط یشرا  ن یا

  ی فراوان  یهاچالش ها،شرفتیپ ن یکشور فراهم کرد. البته در کنار ا ورشآموزش و پر یرا برا ،[15] ی اارتقا سواد رسانه ،یرفت و آمد، آموزش انفراد ی هانهیهز

  د یتول  نترنت، یا   یسرعت ناکاف  ،[17]  یکالس مجاز  یو اجرا  ی و امکانات الزم در بحث طراح  هارساختی به نبود ز  توانیها مآن  یهمراه داشت که از جمله  زین 

  « یاب ی»ارزش  یعنی  یآموزش مجاز  یها از چالش  یکیبر آن است به    یمقاله سع  نیو ... اشاره کرد. در ا  یمجاز  یدر فضا  یاب یارزش،  [18]  یآموزش  یمحتوا  فیضع

 پرداخته شود.  یمجاز ی اب یمواجهه با تقلب در ارزش یها و راهکارهاچالش  ژهیو به طور و 

 های آنالین شرح و بسط مفهوم ارزشیابی در محیط

در مورد    یو مستلزم قضاوت  پردازدیم  هاافتهی به کاربرد    کند،یاضافه م  یاب یرا به ارز   یمؤلفه قضاوت ارزش  ،یاب ی : ارزشمیکنیآغاز م  یاب یاز ارزش  یفی ابتدا با تعر

مطابق  .  [2]و توافق شده است    ف یاست که به دقت تعر  ییها ارزش  ا یبر اساس اهداف    شرفت یپ  ا ی  ندیمحصول، فرآ  کی   ت یمطلوب   ا ی  یاجتماع  دهی فا  ، یاثربخش

  ی، زمان 19  د یکوو   یریهمه گ  ط یاست. حال در شرا   یاب یاهداف مستلزم ارزش  شرفتیپ  زانیو م  تیمطلوب   ، یاثربخش  نییبه منظور تع   ی ارائه شده هر آموزش  ف یتعر

 . میهست یبه صورت مجاز حاناتامت ی به برگزار ری ناگز  ست،ین   ری امکان پذ ی به صورت معمول و حضور  یاب ی که ارزش

دورافتاده    یهاامتحان در مکان  یآموزان براکه دانش  یزمان   ژه یوبه  یرا در مورد خطرات بالقوه عدم صداقت علم  ییهاینگران   ن یآموزش آنال   یمجزا  ت یماه  اما

  انی% دانشجو 31تنها    دهدینشان م ده. مطالعات انجام ش [3] کندیم  جاد ی ا  رود،یکه معموالً در مراکز امتحان به کار م یانضباط  ی هاروش  اب یدر غ  نند،ینشیم

  یامتحانات مجاز  ی هااز چالش  یکی .  شوندیدر امتحانات مرتکب تقلب م  انی% از دانشجو 59  ج،ی با توجه به نتا  نیهستند، همچن  یامتحانات مجازمخالف با  

 . [19]  کنندیمقلمداد ن  ی اخالق  رینسبت به آن نداشته و آن را عمل غ یمنف ی دید  انی تقلب است که اکثر دانشجو 

 آموزشتشریح و تببین مفهوم تقلب در  
کرده است: در    ر ییتغ  یبه طور قابل توجه  ریاخ  ی هاها در سالچارچوب آزمون  طی است. شرا  یانهیری سنت د  ی تقلب در امتحانات به اندازه انجام امتحانات دارا

کامالً   ی امتحان  ی هافرمت کنند، لیتکمتحت نظارت  ی را در اتاق امتحان  یکاغذ ی فرم امتحان   کی ها ها و قرنها، دههسال ی که داوطلبان مجبور بودند برا ی حال

را    ی ارزشمند  یریادگی   یهافرصت  نی ها شده است. اگرچه آموزش آنال آن  نی گز یجا   نترنت یها و استفاده از ا دستگاه  ل، یمانند موبا   یی هایفناور  لیبه دل  دی جد

  ی اما اگر مسائل مربوط به عدم صداقت علم  کند،یندارند، فراهم م  یدسترس  یسنت  ت یفیبه آموزش با ک  یکیز یف  ای   یزمان   یهاتی محدود  لیکه به دل  یافراد  ی برا

  یجد  یدی آن تهد  ی ندهیگسترش فزا   لیاست که به دل  ی آموزش  ی هانظام  ج یاز مشکالت را   یلیتقلب تحص  .[4]  فتدیحل نشود، ممکن است اعتبار آن به خطر ب 

  ی ریادگی  یبرا  یمانع  تواند یمتقلب شده و م  ر یفراگ  یناعادالنه برا  ی ایمزا   جادی . تقلب سبب اکندیوارد م  ی به جامعه علم  یری شده و صدمات جبران ناپذ  یتلق

.  [20]گردد    یخنث  ران یو اصالح نقاط ضعف فراگ  یآموزش  یزی در برنامه ر  دیو اسات  انیاقدامات معلمان، مرب   شود یموجب م  یلیتقلب تحص  یباشد. به طور کل

 از آن وجود دارد؟   یریجلوگ یبرا   ییچگونه است و چه راهکارها  ی تقلب در امتحان مجاز یهاراه د ید  دیبا حال  
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 : [5] شناسندیرا م ر یتقلب ز  یها کی( نشان داد که تاکت2015)  الیومامیو ک ندرهیتوسط س یبندطبقه قی از طر توان یخاص را م یهاکیاز تاکت  یاریبس

 پاسخ داده شود.  یگریما توسط شخص دامتحان ش نکهی: ا تی جعل هو .1

( و ابزار )مانند انواع  یدرس  یدر استفاده از مواد )مثالً کتاب ها  ییها تی : اکثر امتحانات محدودستیامتحان مجاز ن   یکه برا  یکمک  لیاستفاده از وسا .2

 حساب( دارند.  نیماش

 بدون ارجاع و نقل قول مناسب.   یعنیبه عنوان سخنان خود،  گرانید د یعقا  ای : ارائه سخنان  یسرقت ادب  .3

امتحان مجاز    یکه برا  کنندیم  ی همکار  ی ابه گونه  ا ی رندیگیکمک م  ی افراد خارج  ا یآزمون شوندگان، کارمندان   ری: داوطلبان از سا یکمک/ همکار .4

 .ستین 

 .دهدیپس از اعالم ناظر آزمون به کار خود ادامه م ای و  کند ینقض زمان: داوطلب قبل از زمان مجاز، شروع به کار در آزمون م .5

)اما نه    یی مشکل ادعا  لیبه دل  ینرمش در نمره ده  ا یدر امتحان    یوقت اضاف  افتیمطلوب: مثال در   ج یبه نتا  یاب یدست  یدروغ گفتن به ناظران برا .6

 ( در امتحان. یواقع

که سؤاالت مشابه ممکن    لیدل  ن یمعموالً به ا   دانند، یم  یتخلف جد  ک یرا    ن یها ا از دانشگاه  یبعد از امتحان. برخ  یسواالت امتحان   ینسخه بردار .7

 مجدداً استفاده شوند.  یبعد  یهااست در آزمون

 TUMمسابقه تقلب  "تحت نظارت،    ن یآنال   یهاتقلب در آزمون  یاحتمال  یکردهایو رو   یدر مورد زمان بند  ق یدق  نشی ب   افت ی(، به منظور در 2021)   1ز یو ارت  بام 

با تقلب تا حد امکان    توانستندیکنندگان ممسابقه شرکت نی برگزار کردند. در ا خ یمون  ی روز در دانشگاه فن 2 ی در بازه زمان  ان ینفر از دانشجو  12را با   "2020

پلتفرم   ق یبرگزار شد و از طر  "Proctorio"افزار کاوشگر خودکار مآزمون توسط نر  ن یتحت نظارت خودکار، برنده شوند. ا  نی آزمون آنال کی مؤثر و خالقانه در 

ادراکات شرکت    لیو تحل  هیهمراه بود تا به تجز   یسمتمصاحبه کوچک دو ق  کی مسابقه با    نی قرار گرفت. ا  انی در دسترس دانشجو  خیمون   یمودل دانشگاه فن

 ها کمک کند.  تقلب آن یرفتارها  نیکنندگان در مورد تقلب و همچن

گونه    چ یه  گر یکد یمصاحبه مستقر شدند و با    لیشرکت در آزمون و تکم  یجداگانه برا   یهاخیها و تار ( در زمانیخنث  ط یکنندگان در چند اتاق )مح  شرکت 

داده شده توسط    خپاس   یکه به درست  یبرنده شدن )نمره کل امتحان، تعداد سواالت  ی ارهای مسابقه و مع  ن ینداشتند. شرکت کنندگان در مورد قوان   ز ین   یتعامل

به تقلب(.    ق یروز مسابقه از قبل آماده شوند )تشو  یها خواسته شد تا براو از آن  افتندی به کار رفته( اطالع    یهاکیدر تاکت  تیخالق  نیتقلب و همچن  کیتاکت

( صورت گرفت.  ی آزمون رسم  ن یقوان   ق )طب  رمجاز یامتحان و نصب هرگونه کمک غ  ی شرکت کننده برا  یجهت آمادگ  یاقهیدق  15  ی اقبل از آزمون مصاحبه

مرحله شرکت کنندگان از عملکرد خود در آزمون    ن ی تقلب به کار رفته توسط شرکت کنندگان انجام شد. در آخر  یهادرباره روش  یامصاحبه  ز یپس از امتحان ن 

 شدند.   یشدند و برندگان مسابقه معرف مطلع نی آنال

  ان یدانشجو   یهالمیدر نظر گرفته شد. فقط ف  "پروکتور"از سوء ظن با کمک نرم افزار    ینه، سطح  ای دانشجو تقلب کرده است    کی   ای آ  نکهیا   لیو تحل  هی تجز  یبرا

کنند    ییشناسا   یدست  صورت تا رفتار مشکوک را به    شد یم  ینیبازب   دئوی و  رفت،یحد سوء ظن فراتر م  ن یاز ا  ییشد. اگر دانشجو   بررسی ٪60ی با سطح شک باال

موفق« خواهند بود.  یهانشده است، در مسابقه »متقلب ینیبازب  شانیدئوها یکه و یآنان  ن،ی . بنابراریخ ایاو واقعاً تقلب کرده است   ای که آ رندیبگ میو سپس تصم

تقلب   یهاکیاز تاکت یخاص یکه بخش دوم که پرس و جوها یکننده انجام شد، در حالر شد، بخش اول مصاحبه قبل از امتحان شرکتهمانطور که در باال ذک

 انجام شد.  ن یامتحان داشت، بالفاصله پس از آزمون آنال  ی مورد استفاده و تجربه کل
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داده شده در دستگاه دوم(    ش ی نما  ا ی چاپ شده    ای )   رمجاز یغ  یهاادداشتی از    یشده« از تنوع  ریمشکوک دستگ  یهاکننده، »متقلبشرکت  ک ی  یاستثنا  به 

نشدند.    ریدستگ  لب حال، سه متق  نی . با اشودیداده م  صیتوسط پروکتور تشخ  یبه راحت رمجازیغ  یهاادداشتی که استفاده از    دهدینشان م  نی استفاده کردند. ا

 :[4]  ند ازتقلب به کار رفته عبارت یکردهایرو

 برگه تقلب  .1

 بدن   یکیزبان تاکت .2

 رمجاز یغ یکمک ها یقرار دادن راهبرد .3

 نشده   شی رایمتون و .4

 اطالعات  رهی ذخ یدوم برا انهی / را  مریتلفن / تبلت / ب  .5

 وتریکامپ ماتیتنظ رییتغ .6

 تلفن  ق یبا دوست از طر   یهمکار .7

 ی مجاز نیماش .8

 هدفون  .9

 نترنت یجستجو / ا یموتورها .10

 ی شبکه جعل  یخطا .11

 ش یصفحه نما  ی اشتراک گذار .12

 

 های آنالینراهکارهای جلوگیری از تقلب در محیط

  یدهندگان در صورت، آزمون1اثر پالسبو   ی شناختروان  سمیمراقبت است. بر اساس مکان   جه ینت  نی رگذارتریاز تقلب با نظارت مستمر بر آزمون شونده تأث  ی ریجلوگ

  نی. بنابرا دهندیکاهش م ب توجه خود را به تقل شود،یها مشاهده مکه در هر لحظه عمل آن رندیگیفرض قرار م ن یکه تحت ا ی زمان  ای که تحت نظارت باشند 

وجود داشته    گر یکد ی  یهاپاسخنامه  ا ی   یامتحان   ی هابرگه  دنید   یآزمون دهندگان برا  ی شود که حداقل فرصت برا  یسازمانده   یابه گونه  د یبا   ی امتحان   یفضا

را    گریکدی  ش یتا آزمون دهندگان نتوانند صفحه نما   دانجام شو  یاقدامات  شود،یمحدود برگزار م  ی فضا  ک ی در    انهی را   قی امتحانات از طر  ن یکه ا   ی باشد و هنگام

تقلب    یکنند، دوم، رفتارها  یریضور و نظارت مستمر خود از تقلب جلوگمهم دارند: اوالً با ح  فهیناظران دو وظ  ی سؤاالت درهم باشد. به طور کل بیترت  ای  نندیبب

 . [6])مشکوک( را عالمت دهند و گزارش دهند 

  ی کنترل   ی هر آزمون دهنده را در نما  انه یداد که نظارت مستمر بر صفحه را   ها انهی کاوشگر را در را  یتینصب برنامه امن شنهادی، پ2از تقلب، راجر  یریجلوگ  ی برا •

کردند که شامل    شنهادیپ  رانیگتوسط فرا  یکاهش تقلب احتمال  یبرا  ی امدل هشت مرحله  کی و همکاران،    3ی . به طور مشابه، کالسکسازدیم  ریپذ امکان  یمرب 
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  ران یفراگ  نکه یمدل با توجه به ا  ن یپاسخ به هر سؤال و ... . ا  یبود که در امتحان مؤثر بودند، مانند مدت زمان امتحان، زمان اختصاص داده شده برا  اریمع  ن یچند

 . [3] است یی هاتی محدود یدارا کند،یم یامتحان  ی هابه برنامه  یدسترس یبرا  ژهی را ملزم به استفاده از مرورگر و

شده است.    شنهادی( پCNNکانولوشن )  یعصب  یهابر شبکه  یمبتن  یهاستمیکاربرد س  یکیالکترون   یهاتقلب در طول آزمون  صیتشخ  یبرا دیجد  کردیرو  کی   •

درصد    97  تبا دق   CNNبر    یمبتن  صیکنند. تشخ  یی شناسا   ن یآنال   ی هانامطمئن را در زمان آزمون  داد ی تا هر نوع رو  کندیکمک م  ان ی به متصد  ستمیس  ن یا

کانولوشن،   یشبکه عصب  ق،یعم یری ادگیدر  . [7]نشان داده است   تیحساس ی کیآموزان در زمان امتحان الکترون نامشخص دانش  تی هر نوع فعال صیتشخ ی راب 

 .شودیاستفاده م یبصر  ریتصاو لیو تحل هی تجز یبرا شتریاست که ب  یمصنوع یعصب یهادسته از شبکه کی

نوشته شده توسط    یاز محتوا  رمجاز یاستفاده غ  ییشناسا   ی ها برادوره  یاب یدر ارز   ی سرقت ادب   صیتشخ  ی : ابزارهایسرقت ادب  صیتشخ  یها و ابزارهاروش  •

نمودار    یهایژگیو و  شانهن   یدو نوشتار با استفاده از توال  نیمحاسبه شباهت ب   یبرا  تواندیکد م  یآموزان محبوب هستند. به عنوان مثال، ابزار سرقت ادب دانش

روش نشان    نی را در ا  یتینحو کد دور زد. مطالعات محدود  رییبا تغ  توان یکد را م  ی سرقت ادب   صیتشخ  یهاکیتکن  ن یوجود، ا   ن یاستفاده شود. با ا   یوابستگ

  نیوابسته است، مسائل آستانه در ا   شودیم  ستفادهمحاسبه سطح شباهت در محتوا ا   یبراکه    یابه مقدار آستانه  یسرقت ادب   صیتشخ  نکه یدادند: با توجه به ا

  .[3]شود  یریشگیمنجر به اقدامات نادرست پ تواندیم کردیرو

عالوه بر کمک به حفظ    دیاز تقلب با  یریشگیپ  یهااست. روش  یاتیاز حضور خود شخص آزمون دهنده در طول کل نظارت، ح  نانی: اطمکی ومتریب  یهاروش  •

  نان یاطم ارد،شرکت در آزمون است تطابق د یکه مدع  ی آموزدانش  ت یشرکت کننده با هو  تی که هو  ن یاز ا   یی شناسا   ند یآزمون، در طول فرآ  ند یفرآ  ی کپارچگی

انحراف، حضور   هی زاو راتییشده است، از جمله نظارت بر تغ شنهادیمتقلبانه در طول نظارت پ یهاتیفعال نیمقابله با چن یبرا  یاستراتژ  نی. چند ندیحاصل نما

  ستم یس  ک ی  جادی( ا 2014و همکاران )  2انان ی( و نارا 2016و همکاران )   1شیمانند پرات  ی قاتی. به عنوان مثال، در تحقشی و ضبط فعال صفحه نما  ط یصدا در مح

  ت یقابل نیکردند که ا   شنهادیجهت ضبط فعال پنجره پ  ییهمراه با نرم افزارها  ریضبط صدا و تصو  یمانند وب کم برا  یر متشکل از سخت افزا  یجامع چند وجه

. به طور مشابه،  [9]،  [8]  ریخ  ای رخ داده است    یرفتار نادرست  ردیبگ  میانحراف تصم  هی زاو  صیچهره آزمون شونده، استخراج نقاط و تشخ  ییرا دارد با شناسا 

  ن یجهت نگاه کاربر و همچن ییکه به شناسا   کندینقاط عطف چهره استفاده م قیدق یاب ی  ژست سر را ارائه کردند که از مکان صیروش تشخ  گر،ید یقیدر تحق

از    یرفتار عاد  نیب   زیکم و تما وب  قی سر و دهان )چهره( از طر  ت یوضعبر اطالعات    ی( بر نظارت مبتن2018و همکاران )  3. هو کندیچهره کمک م  صیتشخ

و    4یمتمرکز بود، متاپت  ن یامتحانات آنال   تیامن  ش ی که بر افزا  گر ید  ی ا. در مطالعه[10]  کرده است  دیتاک  نی در طول آزمون آنال  ران یفراگ  ی رعادیحرکات غ

زنده    ی دئوی که از و  یتالیجی د  ر یکردند که از تصاو  شنهادیکرد. آنها پ  شنهادیپ  ی کیگراف  ور عب  ی را به عنوان رمزها  یشخص  ری ( استفاده از تصاو2017همکاران )

 .  [11] شده استفاده شود  یساز یشخص یکیز یف یهاثابت( به عنوان نشانه ر یتصاو یاند )به جاگرفته شده

  ک ی ومتریب   تی احراز هو یکننده برا  یطبقه بند  نیبهتر  تواندیم  د یچهره و ضربه زدن به کل  صیاز تشخ  یبیکه ترک  شده شنهادیپدر مطالعاتی دیگر   •

  نی . اشودیم  جادیالگو ا   ک یآن    یکه برا  شودیبه طور خودکار ثبت م  یو  پی سبک تا   شود،یم  ستمیوارد س  یکه متقاض  یابتدا، زمان   دربر رفتار باشد.    یمبتن

دادن    رفشا  نیب   ی: تفاوت زمان رندیگیرامتر مورد استفاده قرار مپا  نی نظارت مستمر اصالت کاربران، بر اساس چند  یعنوان الگو برا   متعاقباً به  یصفحات ورود

 .[7]و  [13]،  [12] دقت و استحکام بهتر  یبرا پ یو سرعت تا  ی : دو ضربه متوالدیو فشار دادن کل دیباز کردن کل  نی شده ب  ی زمان سپر  ،یو رهاساز دیکل

.  کنندیاتاق ارائه م  شی نما  یدرجه برا  360  ریثبت تصو  تیبا قابل  ییهانیها، دورب از شرکت  ینظارت: برخ  یدرجه برا  360  یهانیاستفاده از دورب  •

  دهد یامکان را م  نی ثبت نگاه و اقدامات او در اتاق امتحان استفاده کرد و ا  یلباس داوطلب برا   ینصب رو  ای  وتریبا کمک صفحه کامپ  توانیم  هانیدورب   نی از ا

 .[7]  اتخاذ شود یشخص نه یبا هز رانیتوسط همه فراگ دی است که با یمتیاما انتخاب گران ق  م،یداشته باش یعال یری و تصو یکه پوشش صوت

هرگونه تقلب بالقوه استفاده شد. عامل    ییشناسا   ی برا  یکید تقلب الکترون عامل هوشمن  کی از    ،یانهیشامل سواالت چند گز  ن یآنال   یبررس  کی در   •

 ص یتشخعامل  کی رفتار. در مرحله اول، استفاده از  صیشبکه و عامل تشخ IP صیشده است: عامل تشخ لیتشک یاز دو عامل اصل یکیهوشمند تقلب الکترون 

IP آدرس  تواندیم ستمیس  نی شد. به عنوان مثال، ا شنهادیپ بکارانهیفر  تیکردن هرگونه فعال لتریف یبراIP را قادر   ستمیداوطلبان آزمون را کنترل کند که س

  یمجموعه سواالت امتحان  نی چند ،یشنهاد یصادر کند. در روش پ  یدهد، هشدار رییخود را تغ ه یمکان اول ا ی  انهی دستگاه را یآموزکه دانش یدر صورت سازدیم
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اختصاص    ی اب ی ارز  ی از سؤاالت برا  یا مجموعه  ی آموز به طور تصادفبه دانش  د،یی( وجود خواهد داشت. در شروع امتحان، پس از تأرهیو غ  A  ،B  ،C)مانند مجموعه  

.  دهدیم  ریی( تغB)مثالً مجموعه    یگر یبه مجموعه د   ی طور تصادف  ه سؤاالت را ب   ستمیداده شود، س  ص یتشخ  یرعادی(. اگر رفتار غA)مثالً مجموعه    شود یداده م

  یریادگی   کرد یرو  ک ی   ق یاز طر   ز یو آهسته( ن   ی عاد  ع، یبه سواالت: سر  یی درست/ نادرست بودن پاسخ، سرعت پاسخگو   یارها یرفتار )کاربرد مع  صیعامل تشخ  ک ی

بالفاصله    شودیداده م  صیتشخ  یرعادیکه رفتار غ  ی و فقط در موارد  دهدیهشدار م   ان یآموزان به مرب رفتار همه دانش  لیو تحل  ه ی نظارت و تجز  یبرا  قیعم

نمونه ثبت    ریسا   سهیآهسته در مقا  ی لیخ  ا ی  عیسر  یلی. به طور مثال اگر سرعت خکندیم  نی گزیاز سؤاالت دوباره جا  ی دی مانده را با مجموعه جد  یسؤاالت باق

به سؤاالت، دو عامل در نظر گرفته شد: تعداد سؤاالت    ییسرعت پاسخگو   فی . هنگام تعرشدیم یبرچسب گذار "یعیرطبیغ"به عنوان  شد، یاده مشده نشان د

ان  آموز شود، اکثر دانش  ف یتعر   "آسان"سوال به عنوان    کی   ی که اگر سطح دشوار  م یهر سؤال. به عنوان مثال، مشاهده کرد  یپاسخ داده شده و سطح دشوار

داشتند.    ازین   قه یدق  2-1  ای   هیثان   40تا    30به    بیبه ترت  شد،یم  فی »باال« تعر  ای عنوان »متوسط«  به آن پاسخ دهند. اگر به  هیثان   20تا    10در عرض    توانندیم

 . [3]  دارد یبستگ  شوند ُیم یاب یکه ارز  یی ها دوره ا یبه موضوعات    یبرچسب گذار  یارهایمع نیچن ی هایژگی حال، و نی با ا

قابل مشاهده    من، ی مرورگر امتحان ا  فهیموجود در نوار وظ  یهانهی : مرورگر در حالت تمام صفحه خواهد بود و تمام گزمنیمرورگر امتحان ا   ی راه انداز •

  نه ینخواهد شد و تنها گز   یندازراه ا   یگری د  تی آدرس سا  چ یه  گردند،یم  رفعالیدانلود/ آپلود غ  گر،ید  یهاها و پنجرهافزونه  شود،یکه مرورگر باز م  یاست. هنگام

کردن ضبط صفحه،    رفعالیو به غ  شوندیاجرا م  ستمیمرتبط با برنامه در س  ی هاتی وب سا  ا یروش تنها ابزارها    ن یامتحان مرورگر در سربرگ وجود دارد. در ا 

در دسترس    ی کتاب باز با منابع محدود/ انتخاب   یهاآزمون  ی برا ندتوایروش م نی کند. ا  یوب کمک م  ی برنامه ها ری بر دسکتاپ و سا  یمبتن  یکاربرد  یهابرنامه

  ستند یمؤثر ن  یابه اندازه  کردیرو نی ضد تقلب با استفاده از ا   یهاحال، روش ن ی داشته باشد. با ا یشتریکاربرد ب  دیفهرست سف کردیآموزان با استفاده از رودانش

 . [14]،  [7]  داشته باشد ی دسترس ها خپاس  افتن ی  یبرا یبه منابع خارج تواند یکه بازرس همچنان م

رفتار مشکوک    صیقرمز در تشخ  ی هاپرچم  دیافزار کاوشگر به تولاست. کاربرد نرم  یاز نظارت خودکار و انسان   یبیروش ترک  نی: ایبینظارت ترک •

  یکپارچگی  یریمواقع اندازه گ  یروش شانس تقلب کم است و در بعض  نی. با استفاده از ا کندیم  ی اب ی ارز  یکپارچگیو آزمون انجام شده را از نظر    کند یکمک م

 . [7] برتر است و زمان ترنهی پرهز یبا روش خودکار پرور سهیدر مقا  ی روش به طور کل  نیدشوار است. ا  اریبس

 

شدن به آزمون سرعت باشد،    لیتنش و اضطراب و تبد  جادی هر سوال و کاهش احتمال تقلب که البته ممکن است منجر به ا  برای  اندک  زمان  گرفتن  نظر  در  •

در طول ترم و به دفعات    اهو ... . استفاده از آزمونک  یبه سوال قبل  یشدن زمان پاسخده  یپس از سپر  ی. ارائه هر سوال و سپس ارائه سوال بعدیینه آزمون توانا

مختلف به منظور کاهش احتمال تقلب    ان ی به هم، به دانشجو  ک ی نزد ی دشوار  ب یمتفاوت با ضر   یهادارد. ارائه سوال  اری به صرف زمان و کوشش بس ازیکه ن   اد یز

[21.] 

  1شماره  ری در تصو توان یارائه شده را م یکشور، راهکارها در داخل و خارج از نی از تقلب در آزمون آنال یریشگیپ نهیصورت گرفته در زم قات یتوجه به تحق با

 خالصه نمود. 
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 : راهکارهای پیشگیری از تقلب در آزمون آنالین 1شکل 

 

 گیری نتیجه

تقلب در    وعیکرده است. ش  دایپ  شی به شدت افزا   ریاخ  یاطالعات در چند دهه  یاز اشکال آن با رواج فناور  یاست که بعض  یمعضل  یلیتحص  یبکاریتقلب و فر

ارتکاب به    ی رفته و به راحت  نیاز ب   انی دانشجو   انیقبح تقلب در م  دهندینشان م  ها پژوهش  جی نتا  نیاست. همچن  ر یانکارناپذ  ز یکشورمان ن   یآموزش  یهاطیمح

از هم اکنون مورد توجه   دیبا  یکیکشف و کاهش تقلب الکترون  یهاروش ،یاطالعات در نظام آموزش  یبا توجه به گسترش فناور  نیهمچن. دارندیآن را اظهار م

تا  یی جهت جلوگیری از تقلب برآمد  ارزشیابی دانشجویان در بستر فضای مجازی و راهکارها   در صدد بررسیلذا این مقاله    مقدم(   د ی. )امردیپژوهشگران قرار گ

درجه،    360  نی مانند کاربرد دورب   یی از راهکارها   توان یمنتایج نشان داد  تری از فضای مجازی برای ارزشیابی نمایند.  اساتید و معلمان بتوانند استفاده مطمئن

 .  و ... استفاده کرد ک یومتر یب  ی ها، روشIP صی تشخ من،یمرورگر امتحان ا  یراه انداز
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و    یآموزشگاه  یریادگی. پژوهش در  "هاها و چالشبر فرصت  دیبا تأک  ،یکرونا در آموزش مجاز  روسینقش و".  یمحمدعل  ن،ی سمانه و فرد  ،یمیسل [15]

 (. 30  یاپی)پ 2، شماره 1399 ز ییسال هشتم، پا ، یمجاز

در زمان    یاجتماع  یبا شبکهها  یآموزش مجاز  یهااز چالش  ییآموزان دوره اول ابتدا دانش  ن یتجارب والد   یواکاو"و همکاران.    یمهد  ،یمحمد [16]

 . 1399، بهار و تابستان 40شماره   ،یتیترب  یها. پژوهش"کرونا روسی و وعیش



 و  یالمللنیکنفرانس ب   نهمین

 پانزدهمین کنفرانس ملی یادگیری الکترونیک ایران

 1400اسفند  19-  18سنندج 

 دانشگاه کردستان 

 
    

187 
 

 

.  "رانیدر ا  یآموزش مجاز یهاکرونا و چالش". 1399 ا،ی مهتاب، خوش خواهش، رو ،یآبروان، محمد جواد، عسکر یدری نرگس، ح ،یسرگز یران یم [17]

 .  https://civilica.com/doc/1114018و مشاوره، یعلوم اجتماع ،یت یعلوم ترب  ،یکنفرانس روانشناس نیدوم

ها و راهکارها  چالش  یآموزش مجاز  یالملل  نی کنفرانس ب   نی. نخست"کرونا  یدمیبدنبال اپ  یآموزش مجاز  بی و معا  ایمزا ".  1399ملوک،    ،یوضیع [18]

 .https://civilica.com/doc/1193983 راز،یبحران کرونا، ش ط یدر شرا 

دانشگاه    یکنگره مل  نی. اول "کرونا  امیدر ا   یدر خصوص تجربه امتحانات مجاز  انیدانشجو   یهادگاهی د  یبررس".  1399  نه،یسک  ،یو غالم  هیسم  ،یغالم [19]

 .https://civilica.com/doc/1223374، تهران،١٩-د یو کوو

. فصلنامه اخالق در  "یلی و ارتکاب به تقلب تحص  یگرفتن اخالق دانشگاه  دهیناد  لیدال  ییشناسا "محسن.    ،یتیکاظم، خامسان، احمد، آ  دمقدم، یام [20]

 . 1397،  2شماره   زدهم،یسال س ،یعلوم و فناور

  ، ییدانشگاه عالمه طباطبا   ،یتیترب   ی. فصلنامه روانشناس"ها و راهکارهادر دوران کرونا: چالش  ان ی دانشجو  ی هااز آموخته  یاب ی ارزش"محمد.    ،ییرضا  [21]

 . 214تا   179، ص 1399، بهار 56، شماره 16سال 
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  یستمیس یسازپژوهش، مدل  ن ی. هدف ما از ا شودیم  یشتریب  یاستاد و دانشجو استفاده  ن یب   ی شناخت رابطه  یبرا  یر یادگی لیوتحلهی امروزه از تجز -چکیده  

  ی ریادگی بر  رویکردی مبتنی   از در طول ترم    انی عملکرد دانشجو  ه یاول  ینیب شیپ  یمطالعه، برا  ن یاست.  در ا   دیو اسات  انیکارآمد به منظور بهبود عملکرد دانشجو 

  یریادگی  تی ری سامانه مد  یهابا استفاده از داده  انیدانشجو  ن یآنال  یزمان  یرفتارها لیتحل ی( براLSTMکوتاه مدت )  ی حافظه طوالن  یعصب ی شبکه – قیعم

برا میا ( استفاده کردهMoodleمودل ) پتانس  ی.  با رده  LSTM  یشبکه  کننده،ینیب شیل پیوتحل  هی در تجز  قیعم  یر یادگی   کردیرو  لیآشکار کردن  بند  را 

که    دهد ینشان م جی . نتامیکرد  سهیمقا  ینیب شیبند مناسب استفاده شده است، از نظر عملکرد پماشین بردار پشتیبان که در مطالعات پیشین به عنوان یک رده

. عالوه  کندیباالیی فراهم م ینیب شیقت پ در معرض خطر را با د انیزودهنگام دانشجو  صیتشخ ،یزمان   یهایو اطالعات سر ق یعم یریادگی  کردیاستفاده از رو 

  ن ی به ا  یاب ینشان داد. به منظور دستSVM   نیماش  یریادگی بندرا نسبت به رده  تریقو  میتعم  تیباالتر و قابل  ینیب شیعملکرد پ  قیعم  یریادگی   کردیرو   ن،یبر ا 

پژوهش است.   نیمسائل مطرح در ا   گریاز د  زیها ن داده نی استفاده از ا ی. نحوهمیکنیم ی را بررس  رندگانیادگیها از  داده یآورو جمع افتیدر  یهدف ابتدا نحوه

 . میکنیم لیوتحلهی خود را تجز ی دادهدر گام نهایی نیز مجموعه

 در معرض خطر  انیبینی دانشجو پیش ق،یعم یریادگی،  LSTMشبکه حافظه طوالنی کوتاه مدت  ،یریادگی  لیوتحلهی تجز  -واژه  کلید
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 مقدمه 
نکات    یظاهر شده است. بررس  یدر فناور  شرفته یپ  گیری یاد  نهیدر زم  قات یاز تحق   ی به عنوان بخش قابل توجه  یلیتحل   گیرییاددر طول چند دهه گذشته،  

  ی اسی س  یهاین گسترده و نگرا  اسی در مق  ن یآنال   گیری یادبزرگ، ظهور    یهادادهاز در دسترس بودن مجموعه  یبیدهد که ترکرشته نشان می  ن یا   یبرا  یدیکل

که در آن اتفاق    یی هاطیمح  و  گیرییاد  یسازنهیو به  درکی  برا  گیرییادتحلیل  ورشته شده است. تجزیه  ن یموجب توسعه ا   ی آموزش  ی در مورد استانداردها

  ی عیوس  فیانجام شده و ط  یاگسترده  ارمرتبط با آن ک   یهانهیاست، اما در زم  قاتیاز تحق  دی جد  یحوزه  کیمبحث    نی است. اگرچه ابه کار گرفته شده    افتد،یم

 ارائه شده است.   ییها از ابزارها و روش

ز اهمیت به سزائی برخوردار هستند. از جمله این کاربردها استفاده  گیری عمیق اداده و کاربردهای یادهای کالنامروزه مسائل مرتبط با معماری ابری، پردازش

محیط  این  از اهمیت باالیی برخوردار است.  یادگیرندگاندر مباحث یادگیری الکترونیکی، ایجاد یک محیط مناسب جهت یادگیری  گیری است.  از تحلیل در یاد

باشد. در این میان یکی از مسائلی که کمتر مورد توجه و بحث    یاددهنده و    یادگیرنده بین    فضای ارتباطی مناسب   و  تواند شامل ابزارهای هوشمند مناسب می

 . است  دانشجوو  استاد های آموزشی و همچنین بررسی و تحلیل یادگیری توسط ، اطالعات و داده قرار گرفته است

مدل  یک  با استفاده از  تهران  ها در دانشگاه  های آنبینی عملکرد دورهبرای پیش  1در سامانه مدیریت یادگیری مودل  دانشجویان  هایدادهاز    در این مطالعه،  

های زمانی مختلف آموزش  ها در بازهداده ای ازمجموعه را با  LSTMی کنیم. ما شبکهاستفاده می 2ی عصبی حافظه طوالنی کوتاه مدت شبکه-یادگیری عمیق 

  بندردهرا در مقایسه با   LSTM عملکرد شبکههمچنین  دست یافت.    با دقت باال در کوتاهترین زمانبینی  شتوان به یک پیمی  چگونهدادیم تا بررسی کنیم  

SVM  ارزیابی کردیم.  مقایسه و  بینی از نظر دقت پیش 

  4  بخش  شده را ارایه میدهد.روش پیشنهادی به کار گرفته    3بخش.  خالصه به کارهای گذشته میپردازد  طور   به   2  بخش.  است  زیر  شرح  به   مقاله  این  ساختار

 گیری را نشان میدهد.نتیجه  5در مورد تحلیل و ارزیابی نشان داده شده است. بخش  

 ادبیات پژوهش 
  ی ریادگی  طیمح  یسازنهی[ و به1،2]  انیعملکرد دانشجو   ینیب شیپ  یبرا   ق یعم  یریادگی   یکردهایو رو   نیماش  یر یادگی  یکردهایاز مطالعات از رو  یاریبس

( در  LMS)   یریادگی   ت یر یمد   یها  ستمیو س  MOOCمانند    ترشرفتهیپ  یر یادگی  یهاطیتوسعه مح  لیبه دل  ان ی دانشجو  یرفتار  ی هاکه داده  ی [ در زمان 3]

 اند.  دسترس است، استفاده کرده

در معرض خطر را بشناسند   انی به معلمان کمک کند که دانشجو  تواندیم رایمهم است ز اری بس LMSو  MOOCدر طول ترم در  انی دانشجو جینتا  ینیب شیپ  

در مورد    یلقب  قاتیاز تحق  یدانشجویان در معرض خطر انجام شده است. برخ  ییشناسا   نهیدر زم  یمتعدد  یو به آنها در گذراندن دروس کمک کنند. کارها

 هر دو استفاده کردند. ا یتعامل    یها، گزارش یشناختتیتناسب اطالعات جمع یبرا  یسنت ینیماش ی ریادگی یها از روش انیعملکرد دانشجو  ینیب شیپ

را    یادوارکنندهیام  ینیب شیپ  جی استفاده شد و نتا  کنند،یم  ینیب شیدر معرض خطر شکست را پ  انی که دانشجو  ییها معموالً در مدل   کیلجست  ونیرگرس  

  ی هاییو توانا  ینوشتار  فی کنندگان اعمال کرد که با وظاشرکت  ک یاطالعات دموگراف  یرا بر رو  کیلجست  ونیرگرس  کی [  4و همکاران ]   لسون ینشان داد. و

 نشان داد.  0.89 ی ( با درجه AUC)یمنحن ر یرا در ز  دوارکنندهیام ه یناح ک یشده    د یآنها مطابقت دارد، و مدل تول یشخص

پ  انیعملکرد دانشجو   یاب ی ارز  یبرا  کیلجست  ونیاز رگرس  نی[ همچن5و همکاران ]   یمربوت آنها    یاب یو ارز   یحضور  یهایژگ ی با و  یلیتحص  شرفتیدر  رفتار 

 استفاده کرد.

 
1 Moodle 
2 LSTM 
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شکست  /تیموفق  ینیب شیرا در پ  J48  تمیساده  و الگور   زیبند ب ، دسته  بان یبردار پشت  ی ها  ن یک،ماشیلجست  ونیرگرس  ی ها[ روش6و همکاران ]    را یلو یس  

زمان اجرا را    ن یتر و به  ی بنددقت رده  ن یبهتر   J48  تم یکرد و الگور  سه یمقا   VLEشده توسط    د یتول   یاب یرد   یهاو داده   ی سازمان   یهابر اساس داده  یلیتحص

طول ثابت نشان    یهابا داده  ان ی عملکرد دانشجو  ینیب شیرا در پ  یادوارکنندهیام  جی نتا  ن یماش  یریادگی  یهاروش  نی (. ا Naive Bayes  یداشت )به استثنا

 . دهندیم

گرفتند. در    دهی در دسترس بود، ناد  ز یها ن را که در طول ترم  یاب یارز   یهاتعامل استفاده کردند، اما داده  یدادهایاز گزارش رو  یمتوال  ی هاها از دادهمدل  ن یا   همه

 .افتی دست  یبهتر ینیب شیپ ج یبه نتا   جهیاستفاده کرد و در نت  انی جر  ی هاداده نی مقابل، مدل ما از هر دو ا

 راه حل پیشنهادی 
پردازش  ها میباشد. گام دوم، پیشآوری و پاالیش دادهگام اول، جمع  .گام است  5شود، راهکار پیشنهادی این پژوهش شامل  مشاهده می  1همانطور که در شکل  

وتحلیل  تجزیهسوم به   شوند. در گام سازی میدار متعادلهای برچسبشوند و دادهمقدار حذف می  بدون  های ناموجود یا داده  ها است. در این گام سازی دادهو پاک

ها  بندی دادهسازی و ردهمدل  .بندی زمانی استها و همچنین انتخاب بهترین روش تقسیمج و انتخاب ویژگیپردازیم. این گام شامل استخرا داده اکتشافی می

بند  ی نتایج آن با رده(، تنظیم پارامترهای مربوط به آن و مقایسهشبکه ی عصبی حافظه طوالنی کوتاه مدت بند بهینه) انتخاب رده شود.در گام چهارم انجام می

 پردازیم.ها میبندی شبکههای مربوط به ردهدر گام پنجم به تحلیل خروجی های مربوط به این گام است. درنهایتبردار پشتیبان از فعالیتماشین  

 

 مراحل کلی روش پیشنهادی ما را در قالب بالک دیاگرام . 1شکل

 ها آوری و پاالیش دادهجمع

 بخشی تحقیق، کاوی این داده اهداف به توجه  . با شوندیم ضبط و  ثبت از یادگیرندگان یک  هر مورد در یگوناگون  اطالعات آموزش الکترونیکی یهاستمیس در

 .ندینما یمنقش  ایفای شکست یادگیرندگان و موفقیت الگوی  تشخیص در که است گرفته قرار توجه مورد آموزشی سیستم یهایژگیو از

ی غنی داده  تا یک مجموعهمیباشد   (Moodle) های گردآوری شده از  سامانه مدیریت یادگیری مودلدادهی مورد استفاده در این پژوهش ،  مجموعه داده

 های صرف شده و غیره است.زمان  ،نمرات  ،هاتمرین ،های دانشجویانی  فعالیتها شامل اطالعاتی درباره. این دادهگردآوری و برای آزمایش آماده گردد

 و  طراحی  Moodleالکترونیکی   سیستم یادگیری بر ساختارکه مبتنی  آموزشی سیستم یک روی بر شده انجام یهایبررس به توجه با هاداده آوری اینجمع 

این گرفته انجام شده سازیپیاده نها .  آوردیم فراهم الکترونیکی به صورت را دانشجو و استاد به مربوط عملیات و امکانات کلیه سیستم است.    یی عملکرد 

 موفقیت و شکست. شد:  یبندکالس گروه دوکنندگان در شرکت
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  شجویاندان   نی ارائه دهند. بنابرا  جویاندانش  ی، براراخود    ی برنامه درس  ی بیشترریتوانند با انعطاف پذ یم  انی، مرب   Moodle  الکترونیکی سیستم یادگیری  با

ها   مجموعه کل داده  خود سود ببرند.  یریادگی از    یبا مرب   شتر یبا تعامل ب   یابی و ارز  یارتباط  ی ، ابزارها  ترم ، مطالب    ها تیبه فعال  نی آنال  ی با دسترس  وانندتیم

 .رددگ یشفاف از درون آن استخراج م  یاکرهیشده و پ لیوتحلهی تجز

دوره شرکت کردند. با توجه به    نی در ا  جودانش  587استفاده شد. در مجموع    ینیب شیپ  یهامدل  شی و آزما  یآموزش ، اعتبارسنج  یترم برا  دوازده  یهاداده

( به  دانشجو 469ها )درصد از داده 80مناسب باشد ، ما از  اری ممکن است بس  یریادگی  یبرا  یژگیو یادی کوچک با تعداد ز  ینمونه آموزش کی استفاده از   نکهیا

 استفاده شد.   ش یآزما  ی( براشجودان  117مانده از نمونه ) یدرصد باق 20؛ استفاده کردیم یآموزش و اعتبار سنج  یبرا  یطور تصادف

 

 ها پردازش دادهپیش

  پژوهش   یبرا  یژگیو  14مناسب نبود جدا شد. در مجموع،    لیتحلوهی تجز  یکه برا   یاز اطالعات  ی مفیدهاو داده  حذف  یضرور  ریغ  یها، دادهپژوهش  نیدر ا

 انتخاب شد. 

ها میتوان به شناسایی و  سازی دادهداده را حذف کردیم. ازجمله دیگر کارهای مربوط به پاک  ابتدا مقادیر بدون مقدار در مجموعه  ها نیزسازی دادهبرای پاک

 .شاره کردهای ساختاری دارای مقدار صفر و بدون معنی احذف ویژگی

 

 های اکتشافی تحلیل داده وتجزیه
 ها برچسب گذاری داده

 گذاری انجام شد. طبق جدول زیر برچسب. میبه عنوان شاخص عملکرد درس استفاده کرد  یی از نمرات نها در این بخش

 گذاری . برچسب1جدول

 نمره  برچسب 

Fail 0%-60% 

Pass 60%-100% 
 

 

 تقسیم بندی زمانی 

ها به شکل باشند. ی آن است که اطالعات موجود در درس را به چه تعداد بازه تقسیم کنیم و همینطور شروع و پایان این بازهکنندهبندی زمانی تعیینتقسیم 

 اتفاقات از خیلی مثبت یا نفیم اتفاقات تاثیر شدن گرفته میانگین علت ی کافی برای محاسبه وجود ندارد. اگر بازه بزرگ باشد بهاگر بازه کوچک باشد داده

 میباشد که طبق شکل زمان شروع هر بازه از اول شروع درس میباشد. ۴ها برابر با را مشاهده کنید. تعداد بازه 2برای فهم بهتر شکل  .شود کم

 
 زمانی  بندیتقسیم .2شکل
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 هااستخراج و انتخاب ویژگی

 تکلیف. بر پایه گفتگو، کارگاه، از آزمون، تماشای ویدیو، بازخورد، تاالر عبارتند  Moodle بر مبتنی الکترونیکی آموزش سیستم دانشجویان در یهاتیفعال

 ها مشخص میباشند.که طبق جدول زیر ویژگی  .گردید ویژگی استخراج 14 سیستم این

 ها .انتخاب ویژگی2جدول

  

NVW 1- که مشاهده شده ییوهایدیتعداد و 

SSV 2- کسب   ویدیکه دانشجو از و یازیامت

 کرده 

NQ 3- که انجام داده  ییزهاییتعداد کو 

RQ 4-   که کسب کرده  یزییکو  نر 

ASQ 5- زهاییکو نمرات کسب شده در   نیانگیم 

NCD 6- که انجام    یکالس یتعداد کارها

 ( لیداده)تحو

RCD 7-  ( لیکه کسب کرده)تحو  یکارکالس  نر 

ANCD 8- نمرات کسب شده در   نیانگیم

 ( لی)تحویکارکالس

NCE 9- که انجام    یکالس یتعداد کارها

 ( یابیداده)ارزش

RCE 10-  که کسب   یکارکالس نر

 ( یابیکرده)ارزش

ANCE 11- نمرات کسب شده در   نیانگیم

 ( یابی)ارزشیکارکالس

NFV 12- که انجام داده   ویدیتعداد بازخورد به و 

RFV 13-   که کسب کرده   ویدیبازخورد به و نر 
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ANFV 14- بازخورد  نمرات کسب شده در  نیانگیم

 ویدیو

 

در این بخش   .دارند یادگیری هایمدل سازی بهینه  در مهمی نقش  ویژگی انتخاب  هایروش یادگیری ماشین است.های مهم در بخشیکی از  ی،  انتخاب ویژگ

 ها ایجاد و از روش همبستگی پیرسون استفاده شد. ابتدا نقشه حرارتی میان ویژگی

 همبستگی پیرسون -

کنیم. حاصل این محاسبات برای هر دو متغیر عددی با استفاده از روش همبستگی پیرسون، همبستگی خطی میان هر دو متغیر را محاسبه می 

ی همبستگی خطی مثبت، عدم همبستگی خطی و همبستگی خطی منفی است. دهندهه ترتیب نشانب  1-و  0،  1است. عدد  1و  1-میان 

 Yو  Xگیری وابستگی خطی میان دو متغیر تصادفی است. ضریب همبستگی پیرسون میان دو متغیر ضریب همبستگی پیرسون مقیاس اندازه

 ها. فرمول محاسبه ریاضی این ضریب به شرح زیر است: ات استاندارد آنضرب انحرافبرابر است با حاصل تقسیم کوواریانس دو متغیر بر حاصل

 

(1) 𝒓𝒙𝒚 =  
∑(𝒙𝒊−𝒙) ∑(𝒚𝒊−𝒚)

√∑(𝒙𝒊−�̅�)𝟐√∑(𝒚𝒊−�̅�)𝟐
 

 

داشته باشند، اطالعات زائد در   0هایی با همبستگی نزدیک به صفر هستیم. اگر دو ویژگی همبستگی بیشتر یا کمتر از در این پژوهش به دنبال انتخاب ویژگی

 شود.  نظر گرفته می

 نقشه حرارتی -

  حرارتی  ینقشه تحلیل قالب  در بررسی  این . گردید محاسبه  3طبق شکل  پیرسون  همبستگی روش  اساس   بر دادهمجموعه هر برای   هاویژگی تمامی

 شده است.  انجام  هادادهمجموعه

 . نقشه حرارتی 3شکل
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 LSTM های تحقق شبکه 

ها  آن  ی زمان   ی سر  یدر طول ترم توسط رفتارها  ان ی عملکرد دانشجو  ینیب شیپ  ی برا  ق یعم  ی ریادگیروش    ک یبه عنوان    LSTM  ی هادر این پژوهش از شبکه

 . میاستفاده کرد

شد. سپس در   LSTMشبکه  ی برا یشکاف زمان ۴با    یامنجر به مجموعه داده نکاریکه ا میکنیمحاسبه م یهر دانشجو در هر بازه زمان  یرا برا ها یژگی ابتدا و ما

این مدل    میتا نشان ده  میکرد  یسازادهیبازه چهارم را پ  بازه دوم، بازه سوم،  یهاشبکه  نیما همچن  حال،نی . بااردیگی صورت م  هیاول  ینیب شیاول پ  یبازه زمان 

 داشته باشد.  یخوب  ینیب شیپ قیعم یریادگی ی زمانی کم با در بازه تواند یچقدر م

  4هستند. همانطور که در شکل    ی(شامل اطالعات زمان NNs)   یعصب  ی ها(  است که شبکهRNNsمکرر )   یعصب  یها از شبکه  ی ارمجموعهیز   LSTM  شبکه

  ک ی،    شود یکه باز م  ی منتقل شوند. هنگام  RNNآن در    ی بعد  ی به شکاف زمان   یشکاف زمان   کی اطالعات از    دهندیها اجازه منشان داده شده است ، حلقه

RNN کی  هیشب NN نسخه از همان    نی اما شامل چند  رسدیبه نظر م   یمعمولNN  به طور خاص  شوندیمنتقل م ن یشبکه به جانش  کی است که اطالعات از .

موفق   اری سب  یزمان   یسر یهاداده یساز ها را در مدلRNN، که  شودیم لیتبد ی بعد  یآن در شکاف زمان  یبه ورود ی شکاف زمان  کی شبکه در  کی  ی، خروج

وجود    لیامر به دل نی[. ا ۷]برندیانفجار رنج م ای شدن  دی ناپد  بیاز مشکل ش  ی طوالن  یهابالهدن  یهاداده یریادگی هنگام  ژهی ها به وRNNحال ،  نی . با اکندیم

در     یانفجار  یها  بیش  ای شدن    دی به ناپد   راست. ممکن است منج  ازیها مورد ن وزن  یبه روزرسان   یوزن مکرر برا  سی با ماتر  ی، ضرب متوال  یبازه زمان   نیچند

 انتشار مجدد شود.   نیح
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 مکرر و شکل باز شده آن  ی: شبکه عصب4 شکل

 

  ی ورود  یهابازه اول تا چهارم ساخته شده است. داده  ی دهد که براساس داده ها  ی مطالعه را نشان م  نیمورد استفاده در ا   LSTMنمونه شبکه    ی معمار  5  شکل

  ی که وابستگ  ردیگیم  ار در شبکه قر  LSTM  هی ال  ک ی،    یورود  ی هاگره  ی. در باال  14  یژگیو اندازه و  یبازه زمان   4،    6۴سه بعد هستند: اندازه دسته    یدارا

. پس  یخروج  یهاو اندازه گره  یزمان   یهاسه بعد هستند: اندازه دسته ، تعداد بازه  یدارا  زین  LSTM  هی ال  یهای. خروجکندیرا مدل م  یزمان   یهابازه  نیب  یزمان 

  ک ی شده به عنوان    Dropout  هی درصد از آنها بپوشاند. ال  50آن را با حذف    ی هایتا خروج  شود یانباشته م  LSTM  ه یال   یرو  Dropout  هی ال  کی از آن،  

با شکل هدف مطابقت ندارد ،    LSTM  یهایشکل خروج  نکه ی[. با توجه به ا8]  شودیحد  استفاده ماز    شیاز اتصاالت ب   یریجلوگ  یبرا  یسازمنظم   کیتکن

  رییرا از سه بعد به دو تغ  LSTM  یمتراکم شکل خروج   ه ی. ال شودیماضافه    یی نها   یهاینیب شیپ  جاد ی ا  یبرا  Sigmoid  ی متراکم  با عملکرد فعالساز  هی ال  کی

استفاده    LSTMمدل    ی ساز  نهیبه  ی [، برا9]  Adam  تمیمدل از نظر شکل داده با اهداف مطابقت دارد. از الگور   یینها  یهای، خروج  بیترت  نی . به ادهدیم

دو    ای   ک ی[،  10]   یقبل  یهاهیاستفاده شد. طبق توص   نهیمتقاطع  به عنوان تابع هز   یی دوتا  یآموزش استفاده شد ؛ آنتروپ  ینمونه برا  60   ی اشد. اندازه دوره

 . میپنهان را انتخاب کرد هیال  ک یما   ن یاست ؛ بنابرا  یها کافنمونه  یبندطبقه یبرا یعصب یهاشبکه یپنهان  به طور معمول برا یهاهیال

 

 LSTM یهابا شبکه یزمان  یسر  یرفتارها  یساز: مدل5شکل 

 تحلیل و ارزیابی 
  یلیعملکرد تحص  ینیب شیبهبود در پ  جی نشان داده شده است، مدل به تدر   6  همانطور که در شکل  ابد، ییها بهبود مدر طول بازه  LSTMمدل    یهاینیب شیپ

  ی لیعملکرد تحص  شی زادهنده افبود که نشان  ریالف نشان داده شده است، دقت از بازه اول تا بازه چهارم متغ-6. همانطور که در شکل  کشدیم  ر یرا به تصو

  درصد  ٪ 94.02  و   دوم  بازه   در   ٪85.1که    ی کرد، در حال  ینیب شپی  اول   بازه   در  ٪83.14آموز را با دقت  هر دانش  یلی شده است. مدل عملکرد تحص  ینیب شیپ

 ر بازه چهارم به دست آمد.  د



 و  یالمللنیکنفرانس ب   نهمین

 پانزدهمین کنفرانس ملی یادگیری الکترونیک ایران

 1400اسفند  19-  18سنندج 

 دانشگاه کردستان 

 
    

196 
 

 

 

  ابد،ی یم  ش یبازه افزا   ش یاست. همانطور که دقت با افزا   ان یدانشجو   یلیعملکرد تحص  هیاول  ینیب شیدر پ  یاتی ح  کنندهنیی عامل تع  ک ی   ش یگرا   یالگو  ن ی ا  ن، ی بنابرا

 . دهدیمدل را نشان م یریادگی ب  افت - 6که شکل  دیدهنده استحکام مدل است. توجه داشته باشکه نشان ابد،ییبازه کاهش م  شی ضرر با افزا ر یمقاد

 

 

 )الف( 
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 )ب(

دوره؛ )ب(: ارزش از دست دادن مدل به کار گرفته    60مدل به کار گرفته شده در    ی ریادگیدقت و ضرر. )الف(: دقت   ی های: منحنیریادگی ی ارهای مع  -   6شکل

 دوره  60شده در 

  ان ی عنوان نسبت دانشجو. صحت بهابندی یبهبود م  شتریب   یااند که با اطالعات بازهنشان داده شده  7در شکل    یاعتبارسنج  یهاداده   ی صحت  و فراخوان   ی ارهایمع

در معرض    انیدانشجو   نسبت به عنوان    ی شد. فراخوان   فی اند توسط مدل تعرشده  یی در معرض خطر شناسا  ان ی از تعداد کل دانشجو  یدر معرض خطر که به درست

و    انیدر مورد تعامل دانشجو   یشتری که مدل اطالعات ب   ییشد. از آنجا   ف یتعر  یواقع  ی هادر معرض خطر در داده  انی کل دانشجوخطر توسط مدل از تعداد  

  بازه   در  ٪69.12از   LSTMصحت در شبکه    ری کند. مقاد  دیتول  یبهتر جی و نتا  اموزدیداشت رفتار آنها را ب   لیمدل تما  کرد،یم  افت ی آنها در  یمشارکت  یهاتیفعال

 .  افتی  بهبود  چهارم بازه  در ٪90.09آمده در بازه اول به  دست به ٪66.02از  ی فراخوان  ری. به طور مشابه، مقاد افتی  بهبود  چهارم  بازه در  ٪92.71 به  اول

  در   آمده  دست   به   ٪ 57.05از    ی فراخوان   ر ی. به طور مشابه، مقادافتی   بهبود   چهارم  بازه   در   ٪ 87.86  به   اول   بازه   در   ٪61.37از    SVMصحت در شبکه    ر یمقاد

 . افتی بهبود   چهارم بازه  در ٪79.73 به   اول بازه 

  در   آمده  دست   به   ٪ 57.05از    ی فراخوان   ر ی. به طور مشابه، مقادافتی   بهبود   چهارم  بازه   در   ٪ 87.86  به   اول   بازه   در   ٪61.37از    SVMصحت در شبکه    ر یمقاد

 . افتی بهبود   چهارم بازه  در ٪79.73 به   اول بازه 
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 . ارزیابی با تکنیک پایه 7شکل

 گیری نتیجه

مورد    SVMبند در مقابل مدل رده  قی عم  یمدل متوال  یاثربخش  یریگو اندازه یمتوال  یهامسئله به قالب بازه  لیمطالعه دانشجویان در معرض خطر را با تبد  نیا

 قرار داد.  یبررس

  ی هایابداع استراتژ  یبرا  یریگمیتصم  یهااستیو به س  م،یاز رفتار دانشجویی که در معرض خطر شکست قرار دارد، ارائه ده  یتا درک درست  میدر نظر داشت  ما

  سهیآنها داشت و در مقا   یهاتیو فعال  انیدانشجو   یابازه  یمتوال  یبه نظارت بر الگو  لیتما   LSTM.  میبهبود عملکرد دانشجو، کمک کن  یمداخله زودهنگام برا

به موسسات کمک میکند    ه،یاول یهاینیب شیپ ن یداشت. چن ی و انبوه سروکار دارند، عملکرد بهتر یکه با تعامالت دانشجویان به صورت جمع  SVMبندردهبا 

  ی مبتن   لیوتحلهیتجز  نیمداخله به موقع کنند. چن  رهشدار، در مورد دانشجویان در معرض خط  یهالیمی مشاوره و ا  ق یاز طر  یبان یپشت  ستمیس  کیتا با ارائه  

  یارهایکنند. مع  ن یآنها تدو  ی و تعامل یرفتار  ی دانشجویان را بر اساس الگوها  ت یموفق  نه یبه یهااستی تا س  کند یکمک م  رندگان یگمیبه تصم نیبر داده همچن

  یهاتهیکم  نی از نظر تدو  یآموزش  تیتا با مداخله به موقع، ارائه حما   کندیکمک م  ینگام دانشجویان پرخطر به جامعه آموزشزوده  نییتع  یبه کار گرفته شده برا

 حفظ دانشجویان ثبت کند.  یو رفتار آنها را برا هاتیفعال ، یاصالح یو راهبردها یی راهنما
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 ایران پرورش و  آموزش نظام  بر کرونا ویروس ماندگار و  مهم اثرات 

 2، زری منوریان1حامد عباسی کسانی

 Hamed.abbasikasani@gmail.comدکتری، فناوری اطالعات در آموزش عالی، دانشگاه شهید بهشتی،  1

 monavarianzr@yahoo.comدانشجوی کارشناسی ارشد، مدیریت آموزشی، دانشگاه شهید بهشتی، 2

های این پژوهش از نو  پژوهشکرونا بر روی نظام آموزش و پرورش ایران می باشیید. بررسییی اثرات ویروس   هدف پژوهش حاضییر،  -  چکیده

های ریر دولتی تشیکیل کنندگان در پژوهش را مدیران دبیرسیتانشیرکتکه در آن از روش پدیدارشیناسیی اسیتفاده شیده اسیت.    باشیدمیکیفی  

ها  جهت تجزیه و تحلیل داده سیاختارمند صیورت گرفت.ها مصیاحبه نیمهنفر از آن 9گیری هدفمند گلوله برفی با  دادند با اسیتفاده از روش نمونه

داد که اثرات ویروس کرونا بر نظام آموزش و پرورش کشیور شیامل یازده های پژوهش نشیان    یافتهنیز از روش تحلیل مضیمون اسیتفاده شید. 

تغییر در شیرح شیغل و شیرایط -2الالتی در تصیمیم گیری آنان  تغییراتی در سیبک رهبری مدیران در مدارس و اخت-1باشید: مقوله اصیلی می

طراحی زیر سیاختهای منسیجم و اثربخش جهت فعالیتهای   -3احراز شیغل کارکنان جهت اثربخشیی عملکرد و کارایی و رضیایت شیغلی کارکنان  

 -7حصییلی و ترک تحصییل  افت ت-6پدیده فرسیودگی شیغلی وترک شیغل-5تغییر در برنامه ریزی های آموزشیی -4آموزشیی و فرهنگی 

تغییر در مسیائل مبتالبه خانواده ها  و رئوس عناوین جلسیات آموزش خانواده، انتظارات   -8 اختالالت رفتاری و مشیکالت جسیمی دانش آموزان  

موزش  آ  -11کم رنگ شییدن تعامل اجتماعی دانش آموزان    -10تغییر در کسییب بودجه و نظام جبران خدمت   -9و دردره های جدید والدین 

 های ضمن خدمت مستمر و مدیریت دانش در فرایند یادگیری الکترونیکی.

 ایران، نظام آموزش و پرورش، ویروس کرونا.   -کلید واژه 
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 مقدمه 
را به    ســاخته بشــردســتاوردهای علمی و تکنولوژیک   ورود ویروس کرونا تغییرات و محدودیت های بســیاری برای فعالیت های روزانه بشــر بوجود آورد و اکثر

اقداماتی که برای پیـشگیری از نفوذ کرونا توـسط ـستاد ملی مبارزه بر کرونا  انجام می   ،ددن ـش  با تغییراتی مواجهروز  روزبهها    ـسبک زندگی.  چالش کـشیده اـست

 ه است.  آوری چهره زندگی را عوض کردو قرنطینه به شکل حیرتها    گذاریفاصلهشود،  

یادماندنی را تجربه  های بهبندیبه قبل و بعد از پیدایش خود تقسـیم کرده اسـت. همچنان که تاریخ در اعصـار مختلف تقسـیمهمه گیری کرونا  حتی تاریخ را  

 شود. بندی میاکرونا دستهپس نیز تاریخ انسان معاصر به ماقبل کرونا و پس  این  از،  کرده است. به عنوان مثال؛ قبل از رنسانس و بعد از رنسانس

ال  حتی اگر این پاندمی ادی آن تا ـس ود، تأثیرات ناگهانی و عمیق روانی و اقتـص نگینی خواهد کرد. آری؛ زندگی دیگر  فروکش کند یا محو ـش ر ـس ها بر دوش بـش

ــت ما نیز ناـچبه حالت قبلی خود برنمی بینی و پیش  .اریم خود را با این تغییرات هـماهنگ کنیمگردد. به هـمان مـقدار که پاندمی کرونا جـهان را تغییر داده اسـ

 (.13، 1399)عبدالملکی،   رودانتظار جوامع انسانی است؛ یک امر حیاتی به شمار می ترسیم آینده و شناسایی آنچه در

تی که با ورود همه گیری کرونا ـصورت گرفته  یادگیری، نیز با تاثیرا –در حوزه آموزش و پرورش مدارس برای اجرای رـسالت خود، یعنی همان فرایند یاددهی   

یادگیری در زمان خود، یکی از دغدغه   –اســت، با تغییراتی مواجه شــدند که برخی از آنها اثرات مخرب و جبران ناپذیر در پی داشــت. اجرای  فرایند یاددهی 

آموزشـی نهایت تالش خود را نمودند تا بتواند این مهم را در زمان  های عمومی مسـئوالن نظام آموزش و پرورش، اولیاء و دانش آموزان اسـت. مسـئوالن نظام  

 خود هرچند با کاستی هایی انجام دهند. 

شــیوه ها و روش های ما ناگزیریم از  تغییراتی را در نظام آموزشــی و دنیای پیرامون ما بوجود آورده اســت،    کروناهمه گیری   با دید همه جانبه نگاه کنیم،گر  ا

. این برنامه ریزی باید به گونه ای باشد تا پس از ارزشیابی نیز عملکرد های جدید بنا نهیمماقبل کرونا عبور کنیم و جهان جدیدی با ساختارها و برنامهتدریس  

 خطاسـت. در واقعانگاری و سـادههمه گیری کرونا،  منحوس یا خرابکار تلقی کردن  اسـتای اهداف آموزشـی و یا نزدیک به آن ببینیم. با این نگاه  مدارس را درر

 برنامه ها درنظرگرفت.    یک شانس و فرصت برای بازاندیشی و بازسازی  را  ١٩ ـ  کوویدمی توان  

می توانند تاثیرات بـسیار خوبی را    نقش را خواهد داـشت.  اگر عملکرد ها به درـستی ـسازمان دهی ـشوند،  محیط آموزـشی به عنوان فرهنگ ـساز جامعه بیـشترین

یم نمایند. آثار مثبت این پدیده تحول عظیم در حوزه تعلیم و تربیت بو اکرونا را ترـس رفت و برای عبور از این مرحله و زندگی بهتر در دوران پـس رعت پیـش د. ـس

یادگیری بارزترین نکته ای است که دست اندرکاران این حوزه آن را کامال مملوس تجربه نموده اند. اگر این تغییرات شناسایی نشوند  -هی  تغییر در فرایند یادد

ورت نگیرد، قطعا به فرایند یاددهی   م اندازی برای مدیریت ـصحیح این تغییرات –و برای آنها برنامه ریزی ـصحیح ـص یب خواهد زد. باید چـش تهیه   یادگیری آـس

تم  ماده،  اطالعات و انرژی برای اجرای فرایند یاددهی یـس تفاده نمود. از این  -نمود و با مدیریت عملکرد از تمامی امکانات ـس رو،  یادگیری با کیفیت مطلوب اـس

ناـسایی تغییرات ناـشی از تاثیر ویروس کرونا بر روی نظام آموزش و پرورش ایران ـصورت گرفت. چر ا که معتقدیم که دیگر آموزش به  پژوهش حاـضر با هدف ـش

 سبک گذشته به طور کامل امکان پذیر نخواهد بود و باید برای نوع جدید آموزش در مدارس جایی را درنظر گرفت.

رخی از  در سمینار چالش های آموزش مجازی ب ( 1399شود: کاظم زاده )ها اشاره میهایی ـصورت گرفته است که برخی از آندر زمینه پژوهش حاـضر پژوهش

ت. بوجود آمدن خالً ارتباطی  دانش آموزان را  تبدیل به افرا رح بیان نموده اـس کالتی که دانش آموزان با آن مواجه بودند را به این ـش رده نموده  مـش د نیمه افـس

ته خود را در زندگی دانش آموزان نمایان می کند. عدم تحرک و جنب و جوش و ا ته آهـس تی و رخوت، آهـس ـس ت. کاهلی، ـس ورت  اـس االن به ـص رتباط با همـس

اعت خواب دانش آموزان، هبه هم ریختن نظم زندگی و   حقیقی،  تغییر در ـس ور در مدرـس اعت حـض ش  ـس ای مجازی هنگام تدریس، پرـس ،  چت کردن  در فـض

 آنالین از دیگر مواردی هست که  باید بررسی و کنترل شود. 

ــفیع پور مطلق ــت به این نتیجه  1398)  ش ــگیری از ابتال به ویروس کرونا انجام داده اس ــه داری مدیران برای پیش ( در مطالعه که جهت طراحی الگوی مدرس

ت که   یده اـس ناختی به معنای یکی از ابعارـس ازی روانـش ت. توانمندـس ه اـس ناختی دانش آموزان و کادر مدرـس ازی روانـش ه داری مدیران، توانمندـس د الگوی مدرـس

رایطی که در آن زندگی می کنند را دارا هسـتن ازی روانشـناختی به معنای بهره  د. تقویت روحیه افراد به گونه ای که احسـاس توانایی و تسـلط بر ـش توانمندـس

آموزان و ز تمهیداتی اـست که احـساس توانمند بودن را در دانش آموزان و کادر مدرـسه بوجود می آورد. تمهیداتی از قبیل(تقویت اعتماد به نفس دانش  گیری ا

ضــباطی و کادر مدرســه، تحســین کردن فعالیت های دانش آموزان و کادر مدرســه، تقویت خودباوری در دانش آموزان و کادر مدرســه، توســعه مهارت های ان 

ود توانمند ـسازی  بهداـشتی در دانش آموزان و کادر مدرـسه، اثر گذاری بهداـشتی، فرهنگی، اجنماعی، آموزـشی بر دانش آموزان و کادر مدرـسه، و ..... موجب بهب

 د.روانشناختی می شو

بحران   یوقترا این طور بیان نموده اند:    بحران(  انیبودن در م  ری)مد  آموخت  رانیمد  هکه ـسال ـسخت ب   یدرـسپنج   ( نیز2021)  ـسلزاک و،  النگ  وز،یرپژوهش  
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اختالل در کـسب و   جادیا  یبحران کرونا برا  یباال  لیگذاـشتند. پتانـس  شیمواجهه با آن را به نما  یبرا  یاز آمادگ  یها درجات مختلفـشد، ـشرکت  ریگکرونا جهان

پنج درس مهم را از    نی. ما امیده  نشــان  یشــتریبحران توجه ب   نیاز ا  مانیهابه آموخته  شــودیباعث م  یبعد  یهابحران  یشــدن براآماده  تِیاهم  زیکارها و ن 

.  5، مکنی  فکر  گذشت  آنچه  به  .4،  میآماده ـشو  یبحران بعد  برای  .3،  میریرا در نظر بگ  بوروکراـسی .2،  میکن لتریف  درـستیبه  را  .اطالعات1 :میبحران کرونا گرفت

ــ  کی  برای ــ  دیبا.  میجهان متفاوت آماده باش ــته باش ــب و کارها تغ  زیکه بحران کرونا همه چ  میانتظار داش ــد. ا رییرا در جامعه و کس تحوالت در   نیداده باش

 .شودیها محدود نمحوزه  نیتر است؛ اما به ادر حوزه بهداشت و سالمت واضح  یگذارهیو سرما  نیآموزش آنال  ن،یآنال  دیمثل خر  ییهاحوزه

 

 روش شناسی پژوهش 
ــیله آن نیازی  روش این پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی می ــت که به وس ــت آوردن دانش الزم برای تهیه ابزاری اس ــد. هدف از پژوهش کاربردی، به دس باش

ی امکان کاربرد دان  ت، بلکه آزمودن و بررـس لی کـشف علمی نیـس ده برطرف گردد. در پژوهش کاربردی، هدف اـص ناخته ـش ت. از آنجا که در مـشخص و ـش ش اـس

ــایی اثرات مهم و ماندگار ویروس کرونا بر نظام آموزش و پرورش ایران می ــناس ــگران به دنبال ش ــگر به دنبال این پژوهش نیز پژوهش ــند، بنابراین پژوهش باش

وان گفت که این پژوهش یک پژوهش کاربردی  تاســتفاده و بکارگیری دانش موجود در این زمینه برای اســتفاده از آن در حوزه عملیاتی اســت و از این رو می

ر به لحاظ نحوه گردآوری اطالعات از نوع کیفی می ده اـست.  اـست. همچنین، پژوهش حاـض تفاده ـش ی اـس ناـس د که در آن از روش پدیدارـش تفاده از  باـش دلیل اـس

ی یکی از روش ناـس ی نیز این بود که روش پدیدارـش ناـس ت که به ب روش پدیدارـش ی و تحلیل عمیق دیدگاههای پژوهش کیفی اـس ات، و تجارب  ررـس اـس ها، احـس

اثرات مهم و ماندگار ویروس کرونا بر  ( که در این پژوهش نیز به بررســـی  Creswell, 2014پردازد )های خاصـــی میگروه نمونه در رابطه با پدیده یا پدیده

ته    نظام آموزش و پرورش ایران ته ـشده و تجربه زیـس د.  مـصاحبهبه عنوان یک پدید مهم نگریـس یده ـش وندگان در این رابطه پرـس ـشرکت کنندگان در پژوهش ـش

ــامل   ــتانش ــهر تهرانمدیران دبیرس ــد که  می  های غیردولتی ش ــتفاده از روش نمونهنفر از آن 9باش برفی به عنوان نمونه پژوهش گیری هدفمند گلولهها با اس

دهد که به اشباع نظری دست یابد و در این پژوهش نیز پژوهشگر در نفر نهم به اشباع  ادامه میگیری هدفمند پژوهشگر کار را تا جایی  انتخاب شدند. در نمونه

 شوندگان به دست نیامد.نظری دست یافت. منظور از اشباع این است که کار انجام مصاحبه تا جایی ادامه پیدا کرد که دیگر اطالعات جدیدتری از مصاحبه

گردید، و در  ـساختارمند بود. در بخش اول مـصاحبه، مقدمه )هدف، درخواـست و تعریف اـصطالح و ارائه چارچوب مفهومی( ارائهابزار پژوهش نیز مـصاحبه نیمه 

ــؤال در رابطه با اثرات ویروس کرونا بر نظام آموزش و پرورش ایران ــاحبه نیز به بیان س ــد. طبق نظر    ایران  بخش دوم مص  Guba, & Lincolnپرداخته ش

ی ـص  (1982) امل چهار معیار اعتبار، انتقالحت و تأیید روایی و پایایی در پژوهشبررـس ی  پذیری و تأییدپذیری میپذیری، اطمینانهای کیفی ـش د )عباـس باـش

 در پژوهش حاضر نیز برای بررسی روایی و پایایی براساس این چهار معیار عمل شد.(. 1399کسانی،  

 های حاصل از مصاحبه و خودبازبینی محقق استفاده شد.  حاضر از بررسی مستمر داده  برای مقبولیت و اعتبار بخش کیفی پژوهش اعتبار:

ــایر گروه پذیری:انتقال ــت آمده به س ــابه را انتقال پذیری میها و محیطقابلیت انتقال و تعمیم نتایج به دس ــهیل انتقالنامند.  های مش پذیری،  به منظور تس

گر   یف نحوه انتخاب و ویژگی  بهپژوهـش ارکتتوـص های  با نقل قول  همراه  هاارائه یافته  بههمچنین    پرداخت.و فرایند تحلیل   هاآوری دادهکنندگان، جمعهای مـش

 .  کندپذیری نتایج کمک میمستقیم پرداخته شد که تمامی این موارد به انتقال

ـشود. برای  پذیری بدون اعتبار حاـصل نمیباـشد. اطمینانها را اثبات کرده  ـشود که محقق، دقت علمی یافتهپذیری زمانی حاـصل میااطمینانپذیری:  اطمینان

ها توسط خود  ها ضروری است. در پژوهش حاضر، ابتدا تمامی مصاحبهآوری دادهپذیری، وجود یک رویه و ثبات در جمعینانهای اطمرسیدن به بعضی مقیاس

ت احبهمحقق یادداـش دای مـص د. همچنین ـص احبهبرداری ـش د و در نهایت تمامی مـص تفاده ـش ده و برای بازبینی مجدد از آن اـس بط ـش وندگان نیز ـض ها نیز به  ـش

   متن تبدیل شد.

ــت. ثـبت مرحـله ـبه مرحـله داده  تیأیییدپیذیری: ـها در ـتأیـیدـپذیری  آوری دادهـها و توالی زـمانی فرآیـند جمعـتأیـیدـپذیری ـیک معـیار فرآیـندی ـتدریجی و ـمداوم اسـ

مســتندشــده و در هر مرحله ثبت و ها های پژوهش و چگونگی تفســیر و تحلیل آنپذیری، تمامی یافتهبســیار اهمیت دارد. در پژوهش حاضــر نیز جهت تأیید

 گزارش شده است.

د.  جهت تجزیه و تحلیل داده تفاده ـش مون اـس احبهبه این منظور ابتدا تمام  ها نیز از روش تحلیل مـض تاری  هامـص ورت نوـش د. با جزئیات پیاده و  به ـص ازی ـش ـس

ال ؤـشواهد گفتاری که دارای مفاهیم مـشخص در جواب به ـسدـسته از  آن مورد مطالعه و بررـسی دقیق قرار گرفت.  ا  هـسپس خط به خط متن نوـشتاری مـصاحبه

با مشـاهده این عنوان به مفهوم  د  شـود برای آن تعیین شـد. به طوری که هر فرنامیده می «کد»  بودند، انتخاب و یک عنوان یا برچسـب که اصـطالحاًش  پژوه
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  .جمالت پی ببرد

 

 ها و بحث یافته
 مؤلفه به عنوان اثرات ویروس کرونا بر نظام آموزش و پرورش ایران شناسایی شد: 11صورت گرفته،  های  پس از تحلیل مصاحبه

 تغییراتی در سبک رهبری مدیران در مدارس و اختالالتی در تصمیم گیری آنان-1

وظیفه دارند    و مادی مواجه شدند، آنها از یک طرفبا چالشها و موانع بسیاری در منابع انسانی    یکی از اعضاء موثر در محیط آموزشی مدیران آموزشی به عنوان

ــه وجود آورند ــاهم بـ و از طرف دیگر موانع و چالشها را با تغییرات بوجود آمده برطرف کنند، برای مواجهه با این    بین اعضاء تحت رهبری خود همکاری و تفـ

و دبیران، دانش آموزان و اولیای آنان، پذیرش اجرای آن را داـشته باـشند. این که    تغییرات تـصمیماتی را اتخاذ نمایند و ـسایر اعـضای مدرـسه اعم از کادر اجرایی

در مورد خود، نوع رفتارش با کارکنان، و محیطی که برای کار فراهم کرده اســـت، چگونه قضـــاوت می کند، گرچه حائز    مدیر در این تصـــمیمات و عملکردها

ــابراین برای هر مدیری سودمند است که به  اهمیت است ولی آن چه که رفتار کارکنان را تحت تاث یر قرارمی دهد، ادراک خود کارکنان از رفتار مدیر است. بنـ

ــبک رهبری خود، آگاهی پ ــود، یا به عبارت دیگر از الگوی رفتاری و س ــبت به رفتارهای خود مطلع ش ــتانش نس . یدا کندنحوی، از ادراکات همکاران و زیردس

 نامند«.می رهبری سبک می برد، کار به نفوذ برای رهبر که را روشی و »شیوه

مدیر می تواند بر ادراکات، انتظارات، نگرش ها، رفتار و انگیزش معلمان به عنوان منابع انـسانی ارزـشمند نظام تاثیر و رهبری    رفتار  این مهم را باید ذکر کرد که

آن چه که در تعامل بین مدیر و معلمان درجریان است بــه طورمستقیم و غیرمستقیم بردانش  بگذارد و به تبع آن بازده و اثربخشی آن را متاثر سازد. از طرفی  

ــت، ـبه گوـنه ای ـکه از روی مـیل و عر ارد.آموزان ـتاثیرمی ـگذ ،  حقیقی و همـکاران.)کنـندتالش   ـقه برای ـهدفـهای گروهیالهبری عـمل ـتاثیر ـگذاری بر افراد اسـ

1388) 

چنین  مدیریت مدرـسه در تربیت بـسیاری از دانش آموزان و ـشکل دادن به ـشخـصیت آنها، آـسان کردن جریان رـشد و پرورش پیـشبرد آموزش و یادگیری و هم

ویای  تحقق هدف های آموزشـی دخالت و نفوذ چشـمگیری دارد، لذا انتخاب سـبک رهبری مناسـب برای مدیر امری بسـیار حیاتی اسـت زیرا مدیر با رهبری پ

 د.  پیشبرد امور آموزشی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان را فراهم نمای زمینهخویش می تواند  

سازمانی کارکنان نشان داد که بین سبک رهبری مدیران با رضایت    در تحقیقی با هدف بررسی رابطه بین سبک رهبری مدیران با رضایت شــــغلی و تعهــــد

 .(126، ص1381منصوری، )  .تنگاتنگی وجود داردرابطه    شغلی و تعهد سازمانی

نگین تر را فراهم آوردم  تر و ـس ئولیتهای بیـش ویق آنان به قبول مـس ب، زمینه های تـش بکی مناـس ورت میزان تعلق   ،دیر می تواند می تواند با اتخاذ ـس در این ـص

ده   تر و افزون تر ـش ازمان بیـش ازمان را درو آنان به ـس یدن به اهدافش یاری خو  ـس ی رـس ازمانهای اجتماعی و آموزـش ائل مهم ـس ت یکی از مـس ح اـس اهد کرد. واـض

محیط کار و فعالیتهای آدمی از جمله مواردی اـست که احـساـسهای متفاوتی را در انـسانهای مختلف به وجود می آورد.    ،کاـستن اثرات مختلف فـشار روانی اـست

ود تا کارکنان وقت بدون وجود یک رهبر نیرومند، هیچ گونه هدایت، جهت گیری، کنتر عیت باعث می ـش ازمان، وجود نخواهد داـشت این وـض ل و نظارتی در ـس

 (.1388  حقیقی و همکاران،)  .بطالت بگذرانند و هرج و مرج سازمانی پدید آیدبه  خود را  

، اکثر مدارس غیردولتی اهدافی را عالوه بر اهداف آموزش بنابراین شناخت و بکارگیری بهترین تئوری های رهبری در مدیریت آموزشی یک ضرورت می باشد 

ــبکی را انت ـخاب نـمایـند ـکه بر  و پرورش دارـند و برمبـنای آن عـمل می کنـند و اولـیاء برمبـنای علملکرد ـمدارس آنـها را انتـخاب می کنـند. در واقع ـمدیران ـباـید سـ

عنوان یک مولفه مهم برای نگهداشتن منابع اصلی سازمان یعنی مشتریان )درمورد مدارس  اثر بخشی سازمان نیز به  اثربخـشی سازمان شان تاثیر منفی نگذارد.  

تفاده از وظای یان دانش را در بر می گیرد( مهم و حیاتی اـست. اثر بخـشی را می توان به مناـسب بودن ـسبک رهبری برای اـس ف مدیریت و همه جامعه و متقاـض

ــی ـنه تنـها از بـعد ـهدف بلـکه از بـعد مـنابع و ـبه ـکار گیری ابزار ـمدیرـیت ـبه همراه مـنابع ـمد ـــیدن ـبه اـهداف تعریف کرد. اگر ـچه امروزه اثر بخشـ یرـیت برای رسـ

 فرایندهای درونی سازمان نیز سنجیده می شود.

وح عالی تـصمیماتی را که  بود. مدیران در ـسطلزوم تداوم آموزش از آنجایی که  بارزترین و مهمترین مـسئله ای که باید در اـسرع وقت به آن رـسیدگی می ـشد،  

ند که در ـسطح مدارس،  مدیران مدارس با چ ته باـش ریع تر یادگیری ـصورت پذیرد، در ـضمن  به این نکته نیز توجه داـش ه مـشکالتی اتخاذ نمودند که هرچه ـس

مدرسه  بسیار حائز اهمیت است. در واقع نوعی   مواجه خواهند ـشد. آیا تـصمیماتـشان کاربردی خواهد بود. در مدارس غیردولتی رـضایت دانش آموزان و اولیاء از

یوه آموزش از حقیقی به مجازی ـصورت گرفت در تـصمیم گیری آنه یار  مـشتری مداری حکم فرماـست. این دغدغه ذهنی با ورود چالـشها و موانعی که از ـش ا بـس
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ایجاد روابط مناـسب   د.با محیط پیرامون خود دارن  را  و تاثرهای زیادیتاثیر   ،ازـسوی دیگر، مدارس ـسیـستم های باز اجتماعی هـستند، بنابراین تعاملموثر اـست.  

 ی است که باید به آن توجه نمود.  و دادن پاسخ مناسب به آن ها، از جمله وظایف  انبا محیط پیرامون، شناختن تقاضاها و درخواست های آن 

آنان در برخی از   عصـر جدید، مدیران را با چالش هایی روبرو سـاخته اسـت و  مدیریتی خصـوصـا در حوزه تصـمیم گیری با توجه به معیارهایاختیارات  تغییر 

نهان بودند و موارد اـستقالل خود را در تـصمیم گیری ها از دـست دادند و اینکه در برخی از چالش هایی که با آن مواجه می ـشدند به دلیل مـشخص نبودن و پ

ردرگ احبه می می کند.غیر قابل پیش بینی نبودن نتایج،  آنها را دچار ـس وندگان در ایننظر یکی از مـص ت:»ـش تصیمیم گیری ها مختل شیده، باره اینگونه اـس

 «.برای کوچک ترین کارها باید نظرات مسوئولین باال دستی، انجمن اولیاء و مربیان و معلمین را جویا شویم

تمر وجود دارد.   ورت مـس تی، اولیا و انتظارات آنان به ـص میم گیری از جانب مدیران باالدـس یات ویژه  این اختالل در تـص وـص ها موجب پدید آمدن خـص این چالـش

یریت اثربخش  خـصوـصیت مد . دهکه ازآن تحت عنوان»مدیریت اثربخش« یاد می ـشوداـست،    ای برای مدیران جامعه اطالعاتی در ـسازمان های مجازی گردیده

 درسازمان های مجازی عبارتند از:  

تمرکز بر  -8  مدیریت رضـایت مندی-7  ارتباطات خوب -6  نظم-5   آزادی عمل-4  مهارت های همکاری-3  بکارگیری نیروی انسـانی ماهر-2  سـرعت -1 

ونی که طی آن تعدادی از افراد متخـصص دور هم جمع می مدیریت دانش به معنای مجموعه روش ها و فن-10  رهبری از طریق نظارت-9         نیاز مـشتری

 (1380. )فخرالدینی،  شوند و دانش خود را به اشتراک گذاشته و دانش جدیدی به وجود می آورند

ــازمان آموزش مجازیوســعت و حجم عملیات در  به دلیل پیچیدگی،همچنین   مطلوب نیازمند  ارتباطات، تخصــیص منابع و الگوســازی رفتارهای    هید، برای س

همه مدیران یک وظیفه اـساـسی و مـشابه یعنی   الگوی رفتاری مدیرکه بر رفتار زیردـستان تاثیر می گذارد.؛  منظوراز ـسبک رهبری  .ـسبک رهبری متمایزی اـست

  .انجام کار از طریق دیگران را بر عهده دارند و نحوه انجام کار از طریق دیگران به سبک مدیر بستگی دارد

رهبری تحولگرا باید به همه افـراد در به این عرصه ناشناخته و نیاز به آموزش کارکنان مدیران باید از سبکی استفاده نمایندکه به این مهم توجه نماید.  با ورود 

اند رهبری تحولگرا و تو اند که آموزش می  مطالعات نشـان داده.  همه سـطوح سـازمان آموزش داده شـود تا بر عملکرد کلی سـازمان تأثیر مثبتی داشـته باشـد

. همچنین  مدیران برای اداره مدارس که  با تغییرات بسیار مواجه  ای نیز به آموزش داشته باشند  تعاملگرا را تقویــت کنــد. در نتیجه سازمانها باید توجه ویژه

ت، بک رهبری   اـس تند از ـس تفاده نمودند و دیگر نمی توانـس تراتژیک و هدایت گر اـس بک رهبری اـس ااز ـس تر   زندهـس متمرکز بر وظایف، گرایش به نتایج،  که بیـش

 (45، 1378بود استفاده نمایند. )زاهدی،    هاوفادار به سنت

 تغییر در شرح شغل و شرایط احراز شغل کارکنان، جهت اثربخشی عملکرد، کارایی و رضایت شغلی کارکنان

ایجاد شد، تغییر در شرح وظایف کادر اجرایی، دبیران و معلمین بود.  برخی از وظایف  در سازمان آموزش و پرورش  19یکی از مواردی که با ورود ویروس کویید

انجام می شــد را باید تمامی کارکنان فرا می   ITکه خاص ســیســتم حضــوری بود به کلی کنار گذاشــته شــدند و برخی از وظایف که فقط توســط  نیروهای  

به دلیل عدم  کند که: »ـشوندگان بیان میتا آنها بتوانند به فعالیت های خود با ـشرایط جدید ادامه دهند و در ـشغل خود باقی بمانند. یکی از مـصاحبه  گرفتند،

ت و معلمین ورزشیی در مدرسیه ما عمال کاری برای  اجرا ندارند،  حضیور دانش آموزان، برخی از سیمت ها مانند معاونین انضیباطی، کتابدار، خدما

 «.ما مجبوریم به دلیل تغییرات و نیاز مالی در فراهم نمودن زیرساختهای تدریس مجازی به هزینه ها توجه داشته باشیم

شـی از محتوای کالس را به صـورت آفالین آماده برای بهره مندی از زمان آموزش، با توجه به کم شـدن سـاعات تدریس در کالس معلمان مجبور هسـتند، بخ

ند تا در زمان تدریس آنالین مـشکالت دانش آموزان را رفع نمایند و اگر   ترس دانش آموزان قرار دهند. آنان باید قادر باـش نتوانند در مقابل آنان  نمایند و در دـس

دانش آموزان تـصویر    ی برای خودـشان خواهد داـشت. در تدریس به ـصورت مجازی،که از توانمندی خوبی برخوردار هـستند به خوبی ظاهر ـشوند، اثرات نامطلوب 

تند، افرادی را انتخاب نمایند که   مخاطب خود را ندارند، تفاده نمایند. مدیران مجبور هـس ن ها برای فهم مطالب اـس ند تا از فیلم ها و انیمیـش   آنان باید قادر باـش

هر چند دارای ـسوابق بـسیار باالیی در تدریس باـشند، خداحافظی  ی که نمی توانند خود را با ـشرایط کنونی وفق دهند، در این زمینه توانمند باـشند. و از معلمین

موقعیت خود،   نمایند یا نیروهایی را جهت کمک به آنان بکارگیرند.  تعدادی از کارکنانی که سـاعات کاری و شـرح وظایف آنان تغییر کرده برای حفظ شـغل و

برای تهیه محتوای افالین دبیران سیاعت های بسییاری را می گوید: »ای در این باره میشـوندهاهی و سـکوت سـازمانی شـده اند. مصـاحبهناچار به همر

گذارند و از طرفی درخواست حقوق بیشتر را دارند و از طرفی دچار خستگی های زیادی هستند. تعدادی از همکاران اصال نمی توانند خودشان  

 «.دید وفق دهند . علی ررم سابقه بسیار که در موسسه دارند،  ناچاریم با آنها خداحافظی نماییمرا با شرایط ج

 

 طراحی زیرساختهای منسجم و اثربخش جهت فعالیت های آموزشی و فرهنگی -3 
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موزان به صـورت حضـوری تمام وقت در پیش بینی می شـود، حتی با غلبه کامل بر ویروس کرونا شـرایط مدارس دیگر به حالت سـنتی قبل برنگردد و دانش آ

هایی که برای    مدارس حـضور پیدا نکنند و  مدارس مجبور باـشند برخی از فعالیت های آموزـشی خود را به ـصورت مجازی ارائه دهند. از این رو باید زیر ـساخت

دروس در این فـضا داـشته باـشند. آموزش ترکیبی غیرحـضوری و آموزش مجازی فراهم کردند را بهبود ببخـشند و برنامه ریزی طوالنی مدتی برای ارائه برخی از  

احبه ود. نظر یکی از مـص اهده می ـش ان مـش ناـس ت که در نظرات کارـش وری یک از قوی ترین پیش بینی هایی هـس وندگان در اینباره این بود:»حـض برخی از ـش

را دارند که در صیورت عدم تغییر مجددا مورد اسیتفاده  فیلم ها و آموزش هایی که برای تدریس به صیورت مجازی تهیه شیده اند، قابلیت این

 «.قرار گیرند.  برخی از دروس چنانچه به قوانین آموزش و پرورش مغایرتی نداشته باشد را می توان به صورت ریرحضوری در آینده اجرا نمود

  

 تغییر در برنامه ریزی های آموزشی-4 

ها نقش کلیدی دارند، دانش جدید تولید می کنند، و در دسـترس جوانان قرار داده و قالب آنها را برای یک  در تمام جوامع مراکزآموزشـی، مدارس و دانشـگاه  

د   ده و خمیرمایه رـش رمایه فیزیکی ـش ص فرم می دهند. در دنیای امروز تولید دانش جایگزین ـس مند، و یا یک متخـص ادی رهبر، یک کارآفرین، یک دانـش اقتـص

آموزـشی با عملکرد عالی در دنیای رقابتی امروز از ـضروریات هر کـشوری اـست. برای کـشورهای درحال توـسعه اهمیت داـشتن    اـست. بنابراین وجود یک ـسیـستم

تم آموزش با عملکرد عالی از پیش یـس گاهـس ارکت درفرایند تولید و تبادل دانش با دانـش رط های مـش ت. ـش عه یافته اـس نعتی و توـس ورهای ـص رو در کـش های پیـش

 آموزشی با عملکرد عالی ابزاری برای حل مشکل کشورهایی با درآمد پایین و متوسط هستند.مراکز  

اف و ویژگیهای اـصلی یک مرکز آموزـشی موفق درـسطح وکالس جهانی بدین ـشرح اـست: رهبری، ـسیاـستگذاری، حمایت مالی، توانایی تمرکزدائم براهداف ـشف 

 ی، کیفیت مدرسان.سیاست های مرکز آموزشی، توسعه فرهنگ آموزشی قو

رایط زمانی و روش تدریس خاص خود بود. با ورود ویروس کویید وری دارای ـش ی 19فرایند یادگیری در دوره حـض اعات آموزـش ور دانش آموزان در ـس زمان حـض

توانند از این زمان تعیین شـده  به دلیل اسـتفاده مداوم ازلب تاب، گوشـی های هوشـمند وتبلت تقلیل پیدا کرد. معاونین آموزشـی مجبور شـدند برای اینکه ب 

ین ارائه نمایند. کوتاه  نهایت اـستفاده را بنمایند، برخی از دروس را کال از آموزش مجازی حذف نمایند. تعدادی ـسوال برای آنها در نظر بگیرند. یا به ـصورت آفال

ور در کالس عادت داده اـست و دا ی، دانش آموزان را به این مدت زمان حـض ات  ـشدن زمان آموزـش ی با جلـس تم آموزـش یـس دقیقه  90نش آموزانی که قبال در ـس

ــور می یافتند، در کالس هایی با زمان های    60ای و  ــیار زیاد در طرح درس و نحوه    45دقیقه ای حض ــاعت تاثیر بس ــدند. این  تقلیل س ــر ش دقیقه ای حاض

 ا زمانی طوالنی برای دانش آموزان طراحی نماییم.  تدریس معلمین داشت.  پیش بینی می شود که دیگر نمی توانیم کالس های حضوری ب 

در زمانهایی که به مدارس اجازه داده شید تا با تعداد کم دانش آموزان در کالس ها حضیور یابند، یکی از گوید: »باره میای در اینشــوندهمصــاحبه

د.  آنهیا در خیانیه در حیالتهیای مختلف از کالس هیا مشییکالت همکیاران میا کنترل کالس و ییادآوری قوانین حضییور در کالس بیه دانش آموزان بو

اسیتفاده می کردند، اما در مدرسیه مجبورند که در کالس نشیسیته و با حف  قوانین حضیور در کالس به  مطالب گوش فرا دهند این موضیو   

دقیقه  90مان کالس ها به زمان قبل خسیتگی هایی را برای آنان بوجود می آورد و به این خاطر بی نظمی هایی  در کالس ایجاد می شیود. اکر ز

 «.ای برگردد، حصول نظم کالس مستلزم زمان بسیاری است تا دوباره به حالت قبل برگردد

اهده   ت، و معلمین می توانند با مـش ترس قرار گرفته اـس ط معلمین در دـس ده توـس یاری از دروس ارائه ـش فحات اینترنتی فیلم های بـس آنها از نحوه  امروزه در ـص

اهده این فیلمها یاد بگیرند. فرایند یادگتدریس   مت هایی از مباحث درس را دانش آموزان با مـش نهاد بدهند که قـس وند. و  پیـش یری در همکاران خود مطلع ـش

 حوزه آموزش عالی نیز باتغییراتی مواجه خواهد بود.

گاه ها به خاطر کالتحو یار زیاد خواهد بود .خیلی از دانـش ده اندنالرونا مجبور به آموزش های مجازی و آت در حوزه آموزش عالی بـس ی که    ،ین ـش روش تدریـس

مهم اـست. آموزش برای بـسیاری از دانـشگاه های بزرگ دنیا قابل توجیه نبود. امروز بـسیاری از ریـسای دانـشگاه به این نتیجه رـسیدند که این ـشیوه تدریس هم 

ترونیکی تولید شــده دانشــگاه های بزرگ دنیا در اختیار همه دانشــگاه ها قرار می گیرد و های مجازی رشــد و رونق بســیاری خواهد گرفت. محتوای های الک

   .قتر شوندالعات آموزشی موجب می شود تا دانشگاه ها نسبت به آموزش حساستر و خالهمین نقل و انتقال اط

 

 پدیده فرسودگی شغلی و ترک شغل -5  

غلی دایم و   ار ـش غلی پیامدی از فـش ودگی ـش ار میفرـس اس فـش خص در محیط کارش به علت عوامل درونی و بیرونی احـس ت. بدین ترتیب که ـش کند و مکرر اـس

شود و شخص  و نشاط تعریف می انرژی گردد. فرسودگی شغلی به عنوان فقدانتبدیل می فرسودگی باره بوده و سرانجام به احساساین فشار، پیوسته و چندین
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 .دهدانگیزی را نسبت به انجام رفتار شغلی نشان میکسالتاحساس  ،  دچار فرسودگی شغلی

ومحیط های دیگری که برای آنان مشـخص شـده     LMSمعلمانی که در زمان های طوالنی باید برای تدریس خود تولید محتوا داشـته باشـند، و یا در محیط

تکالیف  ناخوانای ارـسال ـشده    به تدریس بپردازند،این موارد ـساعاتی را نیز    اـست آزمون ها و مطالب درـسی خود را به ـصورت آفالین بارگزاری کنند، و در کنار

دچار ناراحتی هایی در سـتون فقرات، بینایی و ... خواهند شـد. حتی اگر نظام جبران هم مطلوب آنان  به مرور زمان  دانش آموزان را مشـاهده و ارزیابی نمایند،  

می تمایل به ادامه   یب های جـس د به دلیل آـس ی بدون حقوق گرفتند و یا در مدارس  باـش یار دبیران توانمندی که در این ایام یا مرخـص همکاری ندارند. چه بـس

 غیردولتی محیط کار خود را رها کردند.  

احبه وندگان در ایننظر یکی از مـص بخش بود  برخی از فعالیت ها در زمان های خارج از مدرسیه برای تعدادی از همکاران رضیایت باره اینگونه بود:»ـش

آنهیا در کنیار فرزنیدان خود بیه فعیالییت می پرداختنید و ابراز رضییاییت می کردنید. امیا انجیام برخی از فعیالییت هیا برای آمیاده سییازی محتوا، ییا  

پاسیخگویی در سیاعات طواالنی به دانش آموزان نارضیایتی هایی را به دنبال داشیت، برخی از این عزیزان دچار ضیعف بینایی یا دچار نارحتی  

 «.هایی در ناحیه گردن و ستون فقرات شدند.  و از ما خواستند تا پایان دوره مجازی فعالیتی نداشته باشند
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مذاکره   های دیگر مثالًتخصـصدر حالی که بر خالف بسـیاری از  رفت.  گمی  هایی اسـت که کمتر مورد توجه قراریکی از حوزه سـتفاده از زبان بدن در تدریسا

اعات کار روزانه ته و در مقاطع کوتاه، بلکه در تمام ـس ورت ناپیوـس تند که نه به ـص انی هـس ی خود، نیازمند توجه به زبان  کنندگان تجاری، معلمان از جمله کـس

 .کندهای مختلف آن تغییر میاحتماالً در مقاطع مختلف، جنس این نیاز و ترکیب مولفه  البته. بدن و ارتباط غیرکالمی هستند

ترین  اهمیت باالیی دارد و یکی از مهم دریافت پیامهای غیرکالمی دانش آموز ســالهای نخســت مدرســه،،  غیرکالمی با کودکان ارتباط بتوان گفت در  شــاید

ن ابتدایی نیاز دارند با معلم خود انس بگیرند که  . دانش آموزااســت محبت و حمایت پیامهایی که معلم با زبان بدن خود باید برای دانش آموزان ارســال کند،

ت. ته اـس کل نگرفت و بر روی یادگیری آنان تاثیر گذاـش فانه به دلیل عدم ارتباط این مهم ـش انتقال   رتباط غیرکالمی را بیشـتر برایباالتر ا  طعااما در مق   متاـس

 .گیردنیاز دارد و به کار می (تسلط بر مطلب و نفسالقاء حس اعتماد به   ای )مانندو نیز موارد حاشیه بهتر پیام خود

را فرا گرفته اند    معلمینی که دانش آموزان خود را هنگام تدریس، مـشاهده نمی کنند. دریافت هایی را از آنها ندارند، متوجه نمی ـشوند که دانش آموزان مطلب

پخش تـصاویرخود هـستند. آزمون هایی که از دانش آموزان گرفته می ـشود از اعتبار   یا خیر، یا برعکس آن. به دلیل افت ـسرعت اینترنت دبیران مجبور به قطع

ال   دی از نمره حقیقی نخواهد بود. در ـس ب می کنند، درـص ا نمره کـس تند  دانش آموزانی  که در این فـض ت. براین باور هـس های آتی در چندانی برخوردار نیـس

 ن است افت های تحصیلی را مشاهده نماییم.  مباحثی که پیوستگی  و پیش نیاز الزم دارند،  ممک

احبه وندهمـص به علت نبودن ارتباط چهره به چهره حضیور و ریاب دانش آموزان، نظمی که درمدارس به تدریج در دانش  گوید: »باره میای در اینـش

ز بسییاری را در این فضیا آموخته اند. حضیور بچه آموزان نهادیه شیده بود را کم رنگ و یا از بین برد. با نسیلی مواجه خواهیم شید که راه های گری

 «.ها در کالسهای درس، صبحانه نخورده، خواب آلود،  به هر شکلی که در منزل راحت هستند، افت آموزشی را پی خواهد داشت

ـــیار زـیادی دارد.      در فرایـند ـیادگیری، اهمـیت  ارتـباط ـیادگیرـنده و ـیاددهـنده ــربسـ معلم و ـیادگیرـنده وجود دارد ـکه بین  ارتـباطی    ـعدمـبه عـلت    درـحال ـحاضـ

آید که موجب عدم پذیرش و عدم رـضایت دانش آموزان نـسبت به معلمین می ـشود. به علت نبودن ارتباط چهره به چهره حـضور ـسوءتفاهمات زیادی پیش می

لی مواجه خواهیم ـشد که راه های گریز  و غیاب دانش آموزان، نظمی که درمدارس به تدریج در دانش آموزان نهادیه ـشده بود را کم رنگ و یا ا ز بین برد. با نـس

تند، افت کلی که در منزل راحت هـس بحانه نخورده، خواب آلود،  به هر ـش های درس، ـص ور بچه ها در کالـس ا آموخته اند. حـض یاری را در این فـض ی را    بـس آموزـش

 پی خواهد داشت. 

تن کودکان در   تری برای نگه داـش ت، انجام چندکار و حواس پرتی معلمان باید تالش بیـش ترس نیـس ور فیزیکی در دـس تیاق انجام دهند ، چون حـض یر با اـش مـس

مند برخورد ی هوـش یلی از گوـش ال تحـص عیف کند. دانش آموزانی که به دلیل عدم تمکن مالی تا پایان ـس ی یادگیری آنالین را تـض دند. یا  می تواند اثربخـش ار نـش

تند از آموزش ه یل را که در حال کاهش بود، مجددا افزایش داد. و برنامه هایی برای  افرادی که حتی نتوانـس د ترک تحـص تفاده کنند. نرخ رـش انه ملی اـس ای رـس

 این  امر باید در دستور کار مسوولین قرار بگیرد.

افزار شاد و فضای اینترنتی  ه از نرمهای مناسب جهت استفاددرصد است. عالوه بر این زیرساخت ۴٠تا   ٣٠ های کشورآمار ترک تحصیلی در برخی از شهرستان

تان هرـس ت و ـش ت دادند که  برای آموزش مجازی در برخی نقاط دوردـس یل را از دـس ت تحـص فانه عده زیادی از دانش آموزان فرـص ها آماده نبود، از این رو متاـس
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 ت.  مساله حائز اهمیتی اس

اند و بیش از ـسه  میلیون نفر در ـسامانه ـشاد عـضو ـشده ١٠آموز ـسراـسر کـشور، حدود  نشمیلیون دا ١۴  از  بیش  از  کرونا،  ـشیوع  از  پس  گذـشته تحـصیلی  ـسال در

امانه را پیدا نکردهمیلیون دانش تفاده از این ـس ی به اینترنت، امکان اـس ترـس مند یا تبلت یا عدم دـس ی هوـش تن گوـش اند و در خطر  آموز به دالیلی همچون نداـش

 .  اندترک تحصیل قرار گرفته

ــمـند  %(، درـباره دانش٣٠میلیون نفری مـعاونش )مـعادل بیش از   ۵%( و  ٢٠ون نفری آـقای وزیر )مـعادل بیش از  میلی  ٣آـمار   آموزانی ـکه از امـکاـنات آموزش هوشـ

های با تحلیلهای اقتصادی یا اجتماعی نیست که بتوان به راحتی یا  کند، مثل بقیه آمارها را تهدید میبهره هستند و خطر افت تحصیلی و ترک تحصیل آنبی

طحی از کنار آن ود، در یک دهه آینده تبدیل به یک بحران فرهنگی و اجتماعی میـس ت که اگر عالج نـش ت؛ حرف از خطری اـس ودها گذـش . ده ها عامل در ـش

 « وجود دارد که به سه مورد آن اشاره می گردد:سلسله نتایج و تبعات »ترک تحصیل

های  التعلیم به میدان کار، مخصوصا کاریکی از نتایج تلخ ترک تحصیل، کشیده شدن کودکان و نوجوانان الزم ؛کارگیری ناخواسته معضل کودکان  شکل-1

تفاده و بهره وء اـس وند، امکان ـس ت؛ به هر میزان هم که کودکان و نوجوانان به »کودک کار« تبدیل ـش نی آنهاـس ائات ـس ادی و پرخطر و فراتر از اقتـض ی اقتـص کـش

 .شودها بیشتر فراهم میآنغیراقتصادی از  

ه و محیط تعلیم و تربیت، چه به ـشکل های اجتماعی؛افزایش آسییب-2 یل و دور ماندن کودک و نوجوان از مدرـس گیری پدیده »کودکان کار« و ترک تحـص

های اجتماعی؛ از گرفتاری در دام اعتیاد ها ختم ـشود، ـسرآغازی اـست برای باال رفتن ـضریب آـسیبمـصایب آن منجر بـشود و چه در حد کارگری در کنار بزرگتر

 ! ها معضل اجتماعی دیگرگرفته تا روی آوردن به سرقت و ده

کند، یعنی وقتی کودک یا نوجوانی در این دوره و زمانه که عـصر دانش و فناوری اـست، ترک تحـصیل می گیری »نسیل ناتوان« و افزایش شیکاف؛شیکل -3

گیرد که میان  ای شــکل میرود، یعنی نســل بازماندهماند؛ حاال وقتی این آمار باال میحل مســئله و رقابت اجتماعی باز میدر مقایســه با همســاالنش از قدرت  

 .های دائمی و خطرناکها و تعارضشود برای تضادکنند و این، شروعی میهمساالنشان فاصله فرهنگی و اجتماعی احساس می

 

 انش آموزانرفتاری  و مشکالت جسمی داختالالت  -7

را نیز به  دانش آموزانی که ـساعت های طوالنی مجبور هـستند از طریق لب تاب، گوـشی های هوـشمند وتبلت به فعالیت های آموزـشی بپردازند، و ـساعت هایی  

دیدار همکالـسی های خود به    روزهای طوالنی در منزل تنها باـشند، نداـشتن هم ـصحبت و عدم  19تکالیف بپردازند، به دلیل جلوگیری از ـشیوع ویروس کویید  

 تدریج دچار خالً ارتباطی می شوند و  به افراد نیمه افسرده تبدیل خواهند شد.

ود. عدم تحرک و جنب و جوش و ارتباط ب  سـتی و رخوت، آهسـته آهسـته در زندگی دانش آموزان نمایان می ـش ی، کاهلی، ـس اعات ورزـش دن ـس ا  با تعطیل ـش

، به  کالس  تغییر در ـساعت خواب دانش آموزان،  ورود به کالس در دقایق پایانی قبل از ـشروع کالس گاهی نیم ـساعت بعد از آغازهمـساالن به ـصورت حقیقی، 

، در حال حاضر و آینده دانش آموزانی را با اختالالت رفتاری  ساعت حضور درمدرسهو )عدم دغدغه برای حضوربا ظاهر مرتب درکالس(  هم ریختن نظم زندگی  

کال ال قد و وزن آنان  موو مـش ور دانش آموزان در مدارس، هرـس اهده خواهیم کرد. در حالی که در زمان حـض می به تعداد زیاد در تمامی مدارس مـش رد ت جـس

یب های جدی نـش لی را پیش روی ما قرار می دهد که اگر دچار آـس ای مجازی نـس ور طوالنی مدت در کالس های مجازی و فـض ی قرار می گرفت. حـض ده  بررـس

 باشند، نیاز به  صرف زمان های  طوالنی جهت اصالح بدن خود دارند.   

که ورزش و تحرک  میگوی م شیهیو هم اسیت نوجوان الزم یحرک و جنب و جوش که واقعاً برا:»تباره اینگونه بودـشوندگان در ایننظر یکی از مـصاحبه

 یپر انرژ  هیاز روح گری. داسیت باعث تحرک کم بچه ها شیده  ، ینیخانه نشی کورونا و    و یمتاسیفانه شی   یول ،  نوجوان الزم اسیت  یمثل نان شیب برا

مدرسییه را پر  یفضییا شییانیشییور و رورا  حیتفر یو زنگ ها  آمدندیدوسییتانشییان به مدرسییه م  داریکه با عشییق د یو پرتحرک افراد قبل

 «.کند؟ی داند که پرنده فکر و ذهن شان کجا پرواز م یو خدا م نندیبنش وتریکامپ یساعت پا ۷-۶ دی.حاال باستین  یکرد،خبریم

بود.  کمتر خانواده ای را می  19یکی از موارد بسـیار مهم و اسـترس زا برای دانش آموزان و معلمین ترس از مبتال شـدن خود و یا بسـتگان به ویروس کویید  

ده اند و یا عزیزان خود را از دـست نداده تگان  بر روند    یابیم که به این ویروس مبتال نـش رپرـست خانواده و عزیزان و وابـس ارهای روحی از دـست دادن ـس اند. فـش

 تحصیلی دانش آموزان  و عملکرد معلمین موثر بوده است.  

- ســالمت روان، کوویدها،  شــناختی دربحرانبا اســتفاده از کلیدواژگان ویروس کرونا، پنومونی، مداخالت روان  2020می  11ژانویه تا  1از تاریخ  در مطالعاتی  

های داخلی همچون پایگاه  های معتبر پابمد، سـاینس دایرکت، اسـکوپوس، گوگل اسـکالر، پروکوئسـت و همچنین پایگاه، پاندمیک و با جسـتجو در سـایت19
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با توجه اثرات   ،  بر ـشواهد علمی  ـشناختی اثربخش مبتنیحاـضر با هدف بررـسی، ـشناخت و ارائه مداخالت روانبا هدف  جهاد دانـشگاهی، ایرانمدکس و مگیران  

ناختی گسـترده پنومونی کوویدروان انحه بر مردم به ویژه کادر درمان، مبتالیان به این    19-ـش ترس پس از ـس ردگی، اختالل اـس طراب، افـس ترس، اـض مانند اـس

د  های آنان و افراد قرنطینه،بیماری و خانواده ان می دهد. دانجام ـش مقاله مورد مرور نهایی   75تعداد  )مقاله به دـست آمده،   102ر مجموع، از تعداد  ه اـست نـش

ان داد که در زمان پاندمی کووید (  قرار گرفت. ترس پس ازاثرات روان  19-نتایج نـش ناختی منفی از جمله اختالل اـس ترس،    ـش طراب، اـس ردگی، اـض انحه، افـس ـس

زا شـامل اضـطراب سـالمتی، به طور معناداری افزایش یافته بود. عوامل اسـترس  19-اختالالت خواب و عصـبانیت در کادر درمان و دیگر افراد درگیر با کووید

ایعات،  نظریه رر مالی، ـش تگی، لوازم محافظتی کم، اطالعات ناکافی، ـض رایت بیماری، ناامیدی، خـس باورهای  های توطئه، طوالنی ـشدن زمان قرنطینه، ترس از ـس

  .باشد رفتاری به صورت آنالین موثر می -ها نشان داد که در زمان شیوع کرونا، رویکرد درمانی شناختییافته منفی درباره واکسیناسیون و انگ هستند. به عالوه

ـشاهد کاهش ـسالمت روان افراد به خـصوص کارکنان درمانی درگیر   19-بر طبق مرور مطالعات انجام ـشده، مـشخص ـشد که به طورکلی در زمان پاندمی کووید

شــناختی ســریع، مداوم و به موقع به خصــوص خدمات تلفنی و آنالین صــورت گیرد و فواید خدمات  زم اســت مداخالت روانبا این بیماری هســتیم و ال

 (1400و همکاران ،   قدم  شاهدحق)  .شناختی حضوری و چهره به چهره استشناختی آنالین در طی زمان شیوع، به مراتب بیشتر از خدمات روانروان

در برخی از مهارت هایی که باید به صورت عملی بادست  انجام دهند، نیز از جمله مواردی هست که  پس از برطرف شدن ویروس  ترمیم ناتوانی دانش آموزان  

 باید در دستور کار مسوولین آموزشی قرار گیرد.  19کویید  

. دانش آموزان از محیط آموزشـی نیز آموزش یادگیری  تنها به کالس های درس و محتواهای آموزشـی محدود نمی شـود  -از نظر متخصـصـان فرایند یاددهی

د   اهده رفتارهای آنان به رـش ود. ارتباط دانش آموزان با یکدیگر، با معلمین و مـش یتی و مهارت  هایی را فرا می گیرند که موجب تکامل  این فرایند می ـش ـشخـص

وزان در منازل و عدم این ارتباطات و مشــاهدات،  در آینده ما را با  ارتباط، گفتگوی با یکدیگر و مهارت انجام کارهای گروهی منجر می شــود. حضــور دانش آم

 دانش آموزانی مواجه خواهد کرد که از توانمندی ها و  مهارت های اجتماعی متناسب سن خودشان بهره مند نخواهند بود. 

 

 انتظارات و دردره های والدینتغییر در مسائل مبتال به خانواده ها و رئوس عناوین جلسات آموزش خانواده،   -8  

زیرا دانش آموزان و والدین نـسبت به ـسواد   ،اـستفاده از فـضای مجازی برای تداوم فرآیند تعلیم و تربیت ازهمان ابتدا با مخالفت بـسیاری از خانواده ها روبرو ـشد

به  فرزندانـشان  نگرانی والدین دانش آموزان از ورود . ت کـشور رقم زدتعلیم و تربی  عرـصه در  را  ـشوک  یک ورود  این  رـسانه ای ـشناخت الزم را نداـشتند و در واقع

. توان در پیام های ارســالی آنان به معلمان، کارکنان حوزه ســتادی آموزش و پرورش و مشــاوران مدارس و مراکز مشــاوره مشــاهده کرد فضــای مجازی را می

نمی دادند، حاال   ه را  احتی برای بازی کردن حق اـستفاده از گوـشی همر ،  ن آموزش مدارستا قبل از ـشیوع کرونا و غیر حـضوری ـشدوالدینی که به فرزندانـشان  

 شند.  باید بدون هیچ مقدمه و آموزشی آن را در دسترس فرزندان خود قرار دهند و خود نیز به جهت مشغله های کاری در کنار آنان حضور نداشته با

عدم بلوغ فکری دانش  ان مناـسب نیـست. به علت که برای گروه ـسنی آن مواجه نمود  با تـصاویر و یا مطالبی   حـضور دانش اموزان در ـشبکه های اجتماعی  آنها را

 می باشد.والدین درکنارسایر مشکالت    اصلی  از دغدغه هاینیست و یکی  امن  فضای مجازی برایشان    آموزان

نداشیته باش.  لیموبا ندیبگو  توانسیتندیبود که نم یگریمسیاله  د نیتوسیط والد  ، یمجاز یعدم کنترل فضیاگوید: »ای در این باره میـشوندهمـصاحبه

و   دندیخواب ریرفت. بچه ها د انیکنترل خانواده ها از م  نی. بنابرا یریادگ یابزار   کیها منع شییده بود حاال شییده بود بچه یکه قبالً برا یلیموبا

 ینم گریکنند. معلوم اسییت که روز بعد د یبا هم چت م  نیآنال یمجاز یکه بچه ها توفضییا  گفتندیم  اراناوقات همک یشییدند.بعضیی   داریب رید

به هم   ی. در واقع  نظم زندگ یسیر کالس مجاز  نندیشیوند، صیبحانه بخورند و سیرحال  بنشی   داریکه الزم اسیت که از خواب ب یتوانسیتند در زمان

 «.ختیر

لط بر فناوری ندارند و یاری از والدین تـس گفتی های آن عقب   بـس ان ازـش فر می کنند تا به قول خودـش ای مجازی ـس وع به فـض تن این موـض دانش آموزان با دانـس

ان  برخی از آنان درخواـست می نمایند تا آموزش هایی در زمینه نحوه حـضور دانش آموزان در فـضای مجازی و ترفندهایی جهت کنترل انان پیش رویـش  .نمانند

ان  بانک و قرار گیرد. برخی از مدارس م ند و یا اینکه مدارس خودـش ته باـش فحات اینترنتی نداـش رج در ـص افه برای ـس تند که دانش اموزان تحقیق اـض ی خواـس

 صفحات اینترنتی فیلتر شده بوجود آورند. 

 

 تغییر در کسب بودجه و نظام جبران خدمت -9 

عدم پرداخت شــهریه توســط اولیا به دلیل به هم خوردن کســب و کارشــان مواجه  بســیاری از مدارس غیردولتی با کمبود بودجه، در اثر  19با ویروس کویید  
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اند و درواقع معیـشت دبیران به خطر افتاد. پیش بینی می ـشود  این روند در برخی  ـشدند از این رو برای عبور از این مقطع تعداد کارکنان خود را به حداقل رـس

ر این مدارس مشــغول بودند این روزها به دلیل عدم بهره مندی و آشــنایی با تکنولوژی های جدید  از مدارس ادامه خواهد داشــت. کارکنانی که ســال ها د

بی دانش آموز مـشغول به فعالیت بودند به دلیل عدم برگز الها با تعداد مناـس ان به مخاطره افتاده اـست. همچنین مدارـسی که ـس غلی ـش اری برخی از  موقعیت ـش

 را از مدارس دولتی متمایز می ساخت با ریزش دانش آموز مواجه هستند. فوق برنامه ها که مدارس غیر دولتی 

معلمینی که سیاعتهای بسییاری را صیرف آماده سیازی محتوای آموزشیی می نمایند انتظار دارند  : »باره اینگونه بودـشوندگان در ایننظر یکی از مـصاحبه

 «.رائه کار آنها در اختیارشان قرار دهدمدارس نظام جبران خدمت مناسبی را جهت قدردانی و کیفیت بهتر ا

که از طرف  قرار دادن اینترنت رایگان برای دبیران، از طرف دولت بخشــی از دغدغه آنان را کاهش داده اســت. اما برای ســاعت های اضــافه  انتظار می رود

یار در عرـصه مجازی ـشده ان  ود. و یا اینکه معلمینی که دچار آـسیب های جدی جهت فعالیت بـس ئولین برای آنان خدماتی در نظر گرفته ـش د، مورد حمایت  مـس

 خدمات درمانی و بهداشتی قرار بگیرند.  

 

 کم رنگ شدن تعامل اجتماعی دانش آموزان -10 

د برای اجتماعی تعامل ت حیاتی انکودک رـش ورت می گیرد. آنها برای پیدا اـس یله تعامل بین دانش آموزان ـص وری به وـس یاری از یادگیری که در زمان حـض .بـس

بک یادگی د می کند. در این ـس ولیت پذیری آنان رـش خ ها، با همدیگر گفتگو می کنند، کارهای گروهی انجام می دهند. در کارگروهی مـس ری هم به  کردن پاـس

در بســیاری از مدارس به دلیل محدودیت ها  شــود،می در نظر گرفته آنالین یادگیری  و زشآمو  که زمانیهی می آموزند.  صــورت فردی و هم به صــورت گرو

ذیرد.   ــورت می ـپ ان برای آموزش و ـتدریس از طریق معلم صـ ه این مهم فقط زـم اـن ـــف اسـ ار    فیزیکی ـهایکالس کوـچک، کودـکان برایمـت ـــی ــت.  الزمبسـ اسـ

ــل ــامـــ ــعـــ ــی تـــ ــاعـــ ــمـــ ــتـــ ــه اجـــ ــی کـــ ــدمـــ ــوانـــ ــر تـــ ــر اثـــ ــمـــ ــعـــ الـــ ــادام  ــر مـــ ــودک بـــ ــه  کـــ داشــــــــتـــ

اشــــد د ـب اـی ل در ـب ه مراـح ه اولـی ــود اراـی ا شـ ک ـت ه ـی اـی ارت برای محکم ـپ ایمـه اعی ـه اآ اجتـم ــود فراهم نـه ار گروهی .شـ ارتی ـک ه اســــت مـه دمی ـک از   تواـن

ــول طریق ــتراک گذاری، به اص ــت به بازی و برقراری ارتباط اش ــودمی پارامترها ایناز   مانع آنالین ادگیرییکه   آید، در حالی دس  ,Jacobs & Farrell)  ش

2008). 

دارد و در حال حاضیر با عدم   تیاهم  اری... بسی  دهنده و ادیو    رندهیادگ ی ارتباط  محتوا،   ، یریادگ ی ندیدر فراگوید: »باره میای در اینشـوندهمصـاحبه

دانش آموزان نسیبت به  تیو عدم رضیا رشیکه موجب عدم پذ دیآیم شیپ یادیوجود دارد سیوءتفاهمات ز رندهیادگ یمعلم و  نیکه ب یارتباط

 «.است نیمعلم

حی ی ـص ب می توان محیط هایی را برای کارگروهی فراهم نمود  و با برنامه ریزی آموزـش ای مجای و پلتفرم های مناـس تفاده از امکانات فـض ود  با اـس ح  تالش ـش

 صورت پذیرد.ه  نقادان  تفکر  –تبادل نظر  عال باشد  تا  که   کالس مجازی ف
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ش آموزان  عرـصه مجازی عرـصه بـسیار نامحدودی اـست، دریای بیکران ـصفحات اینترنتی و حـضور نرم افزاری بـسیار و با هدفمندی های گوناگون و دـسترـسی دان 

دمتی کرده است  به تعداد بسیار زیادی از آنان، در دسترس قرار گرفتن تولیدات همکاران دیگر در عرضه آموزش، معلمین را وارد سیستم های آموزش ضمن خ

ــوولین آم ــاوت دانش آموزان و مس ــاکرونا به فعالیت خود ادامه دهند. و گر نه در مقام قض ــی قرار خواهند  که هر روز باید بیآموزند تا بتوانند در دوران پس وزش

 گرفت. موقعیت شغلی خود را از دست خواهند داد. 

احبه وندگان در ایننظر یکی از مـص شیاهد توانمندی های بسییار زیادی از دانش آموزانمان در ارائه کنفرانس ها و انجام تکالیف ما  : »باره اینگونه بودـش

هسییتیم، دانش آموزان بیا ورود بیه عرضییه مجیازی تونمنیدی هیای قیابیل توجهی پییدا کرده انید و اگر میا بخواهیم برای آموزش دروس فقط بیه ییک 

و هم اینکه  برای دانش آموز دلچسیب نیسیت. برای جلوگیری از این مهم،  دبیران    پاوروپوینت اکتفا کنیم،  هم برای خودمان ناخوشیانید هسیت

 «.ما در شوراهایی که داریم هر جلسه یک یا دونفر،  مطالب و نرم افزارهای جدیدی را در دسترس همکاران خود قرار می دهند

  دارای مزایایی بسیاری از قبیل:  استفاده از فرایندهای یادگیری الکترونیکی 

ها، یادگیری با سـرعت دلخواه و   های متعدد و حق انتخاب، مشـارکت فعال، دانشـجو محوری، به موقع بودن، صـرفه جویی در هزینه  دسـترسـی جهانی، برنامه

ند نقش مهمی در توسـعه دانش بنیان فرایند  توا کارگیری مدیریت دانش می  بهمی باشـد.    امکان بازگشـت، ارزیابی چند وجهی، کمک به حفظ محیط زیسـت
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ک ها و مـش د و برخی از چالـش ته باـش ازمانی داـش ت یادگیری الکترونیکی را نیز مدیریت  الیادگیری الکترونیکی و پیامدهای آن از جمله بهبود عملکرد فردی و ـس

هبود فرایندهای آموزش داشـته باشـد و این موضـوع به سـاخت یک  به دلیل رابطه نزدیک دانش و یادگیری، مدیریت دانش می تواند سـهم زیادی در ب  د.نمای

گیری، ازجمله نقـشهای مدیریت دانش در   نماید. بهبود کیفیت، گـسترش منابع انـسانی و گـسترش پایه در مدیریت و اندازه  فرهنگ یادگیری پیوـسته کمک می

 .باشد آموزش می

تواند فراگیران را قادر به شـــناســـایی محتوای مهم   کار رود و ادغام شـــود، می  فرایند یادگیری الکترونیکی بهاگر فرایندهای مدیریت دانش و ابزارهای آن در  

مدیریت دانش    دانـشی برای یادگیری نموده و مـسیر به کاربرد رـساندن آن را ترـسیم نماید. از جنبه مدیریت دانش، فراگیران جهت کـسب دانش باید فرآیندهای

 (1399. )توالیی،  کارگیری دانش را دنبال نمایند  سازی، تسهیم، توزیع، همکاری و به  سازی، شخصی یرهشامل خلق، اکتساب، ذخ

 

 
 دسته بندی ابزاراهای مدیریت دانش برای اثربخشی یادگیری الکترونیکی

 

 گیری نتیجه
اهده م  نیهرکدام ا  یپس از بررـس ده، مـش ل یموارد ذکر ـش ول    یگردد هدف و دغدغه اـص ت و درنها  یریادگیحـص ت که    دهیرـس  جهینت  نینگارنده به ا  تیاـس اـس

 صورت گرفته است.    «یریادگی  میآموزش« به »پارادا  میاز »پارادا  میپارادا رییتغ  ای  میپاردا  دهیپد

کرده  رییاز آموزش معلم محور به دانش آموز محور تغ  ریاخ  یکه در سـالها میداشـت  یرا در آموزش حضـور  یمختلف  یآموزش الگوها، مدل ها و روش ها  یبرا

ــ  جهینت  نیبه ا  دیبود،  اما با ورود کرونا با ــد و ا  یریادگیکه   میبرس ــورت گرفته باش ــبکه ها  ن،یآفال  ن،یآنال یکالس ها  قیتواند از طر  یم  یریادگی  نیص  یش

 باشد.   ینترنتیصفحات گسترده ا  ،یمجاز

 از آنها عبارتند از:  یبوجود آورده است که به برخ  زیرا ن   ییکرونا فرصت ها  یپاندم ورود

 ریتوانـستند در همان زمان با اجازه دب  یرا همزمان در ـصفحات گـسترده داـشتند و م  ییمعلم، جـستجوها  سیدر زمان تدر   ـشتریب   یریادگی  یدانش آموزان برا-

 .را در کالس به اشتراک بگذارند یشتریمشالب ب 

ردن    نکهیا  گرینکته د- دند و از زمان برا  یدکمه وارد کالس درس م  کیدانش آموزان تنها با فـش تراحت ب   یـش تریاـس تفاده م  ایو  ـش  یمطالعه قبل از کالس اـس

 باشد.  یحضور  یاشرکت در کالس ه  یاز موانع برا  یکیتوانند   یموضوع م  نیکنند.  البته ا  یهدر نم  یطوالن  یها  کیزمان خود را در تراف  گریکردند و د

ــ  یزـمان ـها  دـیـبا  میهر ـپارادا  رییتغ  یبرا- ــت، اـما ـبا ورود و  شیریجـهت متـقاـعد کردن افراد و ـپذ  یارـیبسـ   ـند یفرا  تـیاهم  لـیـبه دل  19  دیـیکو  روسیآن ـگذاشـ

 قرار گرفت.    رشیمورد پذ  یریادگی  میآموزش به  پارادا  میپاردا رییتغ  ،یریادگی

 .  ردیصورت پذ  یریادگی یبیبه صورت آموزش ترک  نکهینگاه نمود. البته به شرط ا   یریادگیفرصت در جهت رشد و ارتقا    کیتوان بعنوان   یکرونا م  دهیبه پد-

ت  دیکرونا هم تهد- ت. فرـص ر از آن م ندهیکه در آ  یبوده و هم فرـص بردیتواند در پ یبـش تفاده کند. دن   یعلم و فناور ـش مت مطالعات جد ایاـس و جامع    دتریبه ـس

 یعلم  یها  رـساختیز  درکه چق  میمتوجه ـشد  طیـشرا  نیعلم خواهد گذاـشت ما در ا یبر رو  یادیز ریرود. مطمئنا کرونا تأث یبـشر م  یابعاد زندگ نهیدر زم یتر

 کمبود دارد.   ایبلکه در دن   رانینه فقط در ا

سـرفصـل   کیتوان گفت شـاهد   یبوده اسـت و به جرأت م قیعم  اریبسـ  یکسـب و کارها و علم و فناور  ،یعلم یبحث ها  ،یروابط اجتماع یکرونا رو  ریتأث  -

 یآمادگ  دیو دولت ها با  دیبوجود آ تیوضـع  نیدوباره مشـابه ا  ندهیبود. چرا که ممکن اسـت در آ  میبشـرخواه  یدر همه ابعاد زندگ  یدر مطالعات علم  یدیجد

ابزارهای همکاری

ابزارهای 
اجتماعی

ابزارهای پیوند
ابزراهای مدیریت 
دانش شخصی

ابراز های دانش 
نظیر به نظیر
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 ها  داشته باشند.  یماریبرخورد با انواع ب   یالزم را برا

ئوالن ا  یجهت آموزش دانش آموزان   ییها  یزیبرنامه ر  دیبا  مـس ترـس  یآموزش مجاز  یکه به فـض تند ن   یدـس از دانش    ی. تعداد قابل توجهرندیدر نظر بگ  زینداـش

وند و برخ لیآموزان به دل تند، از آموزش بهره مند ـش ت. همچن  تیفیبا ک  زیها ن   یریادگی  ینبود امکانات نتوانـس ارتباطات و تعامالت    دمع لیبه دل   نینبوده اـس

 در سنوات قبل برخوردارند.  شیخو ینسبت به سن ها  یکمتر  یاجتماع یدانش آموزان از مهارت ها  یاجتماع

ار کار لیکه به دل  یاریبـس  رانیدب   نیچن هم ودگ  ادیز  یفـش غل  یدچار فرـس دند با  یـش از  دیـش ور در   اتیو روح  رندیقرار بگ  یمود توجه و توانمند ـس آنها با حـض

توانمند  نیتایو حائز اهم  یان یکالس ها فراهم گردد و نکته پا ئول  تمختلف آموزـش یها  وهیاز دانش آموزان و تجربه ـش  یبرخ  ادیز  اریبـس  یاـس به    دیبا  نیکه مـس

وند که بخشـ  نیا ورت مجاز  یریادگی –  یاددهی  ندیاز فرا  یمهم متمرکز ـش ها لذت    یتوانمند  نیتا آنان بتوانند از ا  رندیو دانش اموز محور در نظر گ  یرا به ـص

 باشد.  یو جار  یدرس سار یهمچنان در کالس ها  زیآموزش ن   نینو یها  وهیببرند و ش
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 زمان در تبریز شهر ابتدایی مدارس  معلمان نظر از مجازی  آموزش های  چالش شناسایی

 کرونا بیماری شیو 
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  ،لحاظ هدف  زپژوهش حاضییر ا بود. ی از نگاه معلمان در عصییرکرونامجاز هایآموزشهای چالش  شییناسییاییهدف پژوهش حاضییر  -  چکیده

به تعداد    زیشیهر تبر یپنجگانه  ینواح  ییشیامل معلمان دوره ابتدای آماری  جامعهی بود.  شی یمایپ  -یفیپژوهش، توصی  تیماه نظر ازی و کاربرد

)تعداد معلمان گیری تصیادفی طبقه ای متناسیب با حجم نفر با اسیتفاده از جدول کرجسیی و مورگان و  روش نمونه  343 د.باشی یمعلم م  3199

ابزار پژوهش،   ( بیه عنوان نمونیه انتخیاب شییدنید.65نفر و نیاحییه پنج    69نفر، نیاحییه چهیار   86نفر، نیاحییه سییه  52نفر، نیاحییه دو   71نیاحییه ییک  

  یی واو محت  یصیور ییروای بود که  انسیان یروینو   یحقوقی،  فرهنگی،  کیپداگوژی،  اقتصیادی،  فنسیوالی با شیش بعد    29سیاخته  پرسیشینامه محقق

برآورد شید. برای   93/0مقدار کرونبا   یآلفا بیضیر با اسیتفاده ازپرسیشینامه    ییایپا بیضیرتایید و  یتیعلوم ترب  یحوزه از نظر اسیاتید ابزار

نواحی  بین دیدگاه معلمان بر اسیاس جنسییت و پژوهش نشیان داد که    یجنتاها از آمار توصییفی و اسیتنباطی اسیتفاده شید.  تجزیه و تحلیل یافته

های اقتصیادی، پداگوژیکی،  اسیت . همچنین چالش  05/0ی ابعاد بیشیتر از تفاوت معناداری وجود ندارد چون سیطح معناداری آزمون در همه

 باشند.می منتخب  یمعلمان و نواح نیدر ب یآموزش مجاز یهاچالشفرهنگی، فنی، حقوقی و  نیروی انسانی به ترتیب جزء 

 

 ، چالش، دوره ابتدایی، کرونا، معلمان آموزش مجازی  -کلید واژه
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 قدمه م 
چندان دور از نظر  های نهی اطالعات و پدید آمدن فناوری اطالعات تمام ابعاد زندگی بشری را متحول کرد و روند انجام امور با گذشتهورود فناوری به عرصه

آوری آموزشی )فناوری آموزشی(  عنوان فنی جدیدی بهها و مراکز آموزشی با پدیدهتحوالت، دانشگاهکمی و کیفی تغییر کرده است که درنتیجه این تغییر و  

ای از کاربرد فناوری، ارتباطات،  اند که این پدیده آموزش را از حاالت سنتی خارج ساخته و جریان خاصی به آن بخشیده است. این نوع آموزش شالودهروبرو شده

های موجود جوامع شکل خاصی به خود  ای و علمی بر اساس معیارها و استانداردهای معمول است که بنا به اهداف، نیازها و واقعیترفهشناختی، ح مفاهیم روان

. امروزه  ]1[های آموزش را دگرگون نمایدگذرد توانسته شیوهزمان کوتاهی که از زمان پیدایش آن میهای نوین در مدت  گیرد. آموزش به کمک فناوریمی

بار  هر یک سال و نیم، یک  12های آغازین قرن  گوی نیازهای جوامع انسانی در عصر اینترنت نیست. چرا که از سالدیگر ساختار و فرایند سنتی آموزش جواب

های  ابان پیرامون خود به آموزششود. در چنین شرایطی است که افراد جامعه برای هماهنگی با تغییرات دائمی و شتقلمرو دانش بشری بیش از دو برابر می

ترین منبع اطالعاتی در امر آموزش محسوب  عنوان اصلیبرد و کتاب بهکنند. اگر تا دیروز آموزش تنها از معلمان و مربیان سود میای پیدا میمدرن نیاز فزاینده

 .]2[های جدید ارتباطی روبرو شده است شد، امروزه آموزش با ابزارها و محیطمی

ی ابعاد، مؤسسات آموزشی نیز به دلیل تعطیلی، با توقف  و وارد کردن خسارت بزرگی به زندگی بشر در همه  19گیر کووید  وجه به گسترش بیماری همهبا ت

 . ]3[بدیل شدهای آموزشی روبرو شدند. در این زمان، فرایند آموزش و یادگیری آنالین برای افزایش یکپارچگی آموزشی به سناریوی جدید آموزش تفعالیت

های ملی و  های حضوری و فیزیکی در مدارس، آموزش مجازی با داشتن امکانات ارتباطی کافی و با اتصال به شبکهشیوع ویروس کرونا و عدم برگزاری کالس

های  . در آموزش مجازی یکی از هدفکندآموز را با یکدیگر و دسترسی آنان را به منابع عظیم علمی و محتوای آموزشی فراهم میجهانی، ارتباط معلم و دانش

های نوین آموزشی  باشد. استفاده از آموزش الکترونیکی و فناوریآموزان و رشد علمی و فرهنگی آنان میعالی نظام تعلیم و تربیت، افزایش کیفیت یادگیری دانش

ی بشری  ابله با تهدیدها و رهایی از امواج خروشان تغییرات پرشتاب جامعهتواند تنها ابزار مقها در مراکز آموزشی، هرچند که نمیگیری از آندر مدارس و بهره

. با شیوع این ویروس و به دنبال  ]4[دهد که با استفاده مستمر از این فناوری حداقل در امر آموزش گامی مؤثر بردارند های آموزشی نوید میباشد، اما به محیط

افزارها و ابزارهای مختلف جریان آموزش را از طریق فضای مجازی  خود را موظف دیدند تا با استفاده از نرم آن تعطیلی مراکز آموزشی، متصدیان نظام آموزشی 

 . ]5[رو شدندهای جدی روبهها و امکانات الزم چه در بحث طراحی و چه اجرا با چالشدنبال کنند؛ اما به دلیل نبود زیرساخت

ها را در سه سطح کالن، میانی و خرد مطرح  های آموزش در دوران کرونایی است؛ مثالً سلیمی و فردین چالشهای انجام شده نشانگر وجود چالشنتایج پژوهش

گذاری نامطلوب، ضعف فناوری آموزشی و مدیریت ناکارآمد؛  ریزان؛ سیاست های عدم داشتن تفکر راهبردی مدیران و برنامهکرده است که در سطح کالن چالش

شده و در سطح خرد حاصل گردید. بندی مطرحشده، نداشتن استقالل و آزادی عمل و برهم خوردن بودجههای معرفیناوریدر سطح میانی چالش ضعف ف

مشارکت ازنظر  فرصتهمچنین  کرونا  برنامهکنندگان، شیوع  داشتن  به  توجه  تغییر،  زمینه  )فراهم کردن  در سطح کالن  را  به  هایی  توجه  و  راهبردی  ریزی 

. فری و همکاران به  ]6[مجازی، سطح میانی )خلق فرصت آموزشی برابر و خلق نوآوری آموزشی جدید( و سطح خرد به دنبال داشته است های برخط وآموزش

های آموزش مجازی در دوران کرونایی را شامل  گری و دوتا  نیز چالش و  ]7[چالش فناوری، آموزشی و اجتماعی ناشی از کرونا در آموزش مجازی پرداخته است 

های حضوری،  دم دسترسی به اینترنت، ابزارهای دسترسی ازجمله کامپیوتر و موبایل، عدم تجربه آموزش مجازی، کاهش ارتباطات اجتماعی، کاهش آزمایشع

ه کافی شرکت در  . همچنین ساری و نیر پشتیبانی فناوری و آموزش از راه دور و نبود تجرب ]3[وجود استرس در فراگیران و نبود یادگیری مشارکتی برشمردند

 .]8[اندهای اساسی دانستهمورد آموزش مجازی را از چالش

کودک شکل    ت یدوران است که شخص  ن یبهتر خواهد بود در ا   یبه مراحل بعد  دن یدوره رس  نی ا   یدارد و با ط  ی خاص  گاه ی جا  یی ر جوامع مختلف دوره ابتداد

،  یریادگی  یبرا  نیزلمان  عم.  ]9[  جز معلم  ستین   یو او کس  دیما یپ  یراه را م  نی ا  است که با کودک  یآن در دست کس  تیو رمز موفق  یریشکل گ  نی و ا  ردیگ  یم

  ینیگز یهای جا مجبورند روش ا یتسلط ندارند   تال یجید  یایمشهود است که بر دن  ی معلمان  ی ویژه امروزه براامر به ن یدارند. ا ازی، به زمان ن سیتدر  ی فقط برا نه

و    رفتهیاعمال کرده است پذ   COVID-19که    یراتییاز معلمان در مورد تغ  یبرخ   کهدرحالی  کنند.  دایندارند پ  وتریکه در خانه کامپ  یآموزان آموزش دانش  یبرا

  ی فناورانه برا  ی اساس  یاز ابزارها  ا یدارند    ی محدود  مجازیارتباطات  که    ی ویژه کسان دانند، بهرا نمی  ن یمعلومات آموزش آنال   گرید  ی اریمثبت نگر هستند، بس

آموزان  توجه دانش  جلب  یکننده براسرگرم  ی و انجام آن به روش  ن یصورت آنال   به   دی جد  ی درس  ی به برنامه  ی بندیاپ  ی تالش براضمناً  .  ستندیانجام برخوردار ن 

 شد.با   برانگیز  برای معلمان چالشتواند  می

های ساختاری و سخت افزاری آن را بیش از پیش نمایان ساخت. به همین  در کشور ما این تعطیلی غیرمنتظره، آموزش و پرورش را سخت غافلگیرکرد و ضعف
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انی تغییر دهند. با توجه  سبب مدارس در این برهه با مشکالت گوناگونی روبرو شدند و نتوانستند مانند کشورهای توسعه یافته، ریل قطار تعلیم و تربیت را به آس 

ها  های به وجود آمده درنتیجه استفاده از این نوع آموزشوپنجه نرم کردن معلمان با مشکالت و چالشهای مجازی در این دوران و دستبه گسترش آموزش

ی آموزشی  ینه و موفقیت آمیز این شیوهای به مسئولین نهاد آموزش و پرورش در راستای اجرای بههای آموزش مجازی کمک قابل مالحظهشناسایی چالش

  های آموزش مجازی در شرایط کرونایی هدف پژوهش حاضر پاسخ به این سؤال است که خواهد کرد. لذا با توجه به خال موجود در ارتباط با شناسایی چالش

 ت؟ های آموزش مجازی ازنظرمعلمان مدارس ابتدایی شهر تبریز در زمان شیوع بیماری کرونا چیسچالش

 شناسی روش

  دوره   معلمان  هیپژوهش حاضر شامل کل  . جامعه آماریستی اشیمایپ  -یفیاز نوع توص   ،پژوهش  تیو ازنظر ماه  یلحاظ هدف از نوع کاربرد  پژوهش حاضر از

و بر اساس    شد  استفادهمورگان    کرجسی و  حجم نمونه از جدولاشد . برای تعیین  بمعلم می  3199که به تعداد    باشدمی  یزشهر تبری  نواحی پنجگانه  ییابتدا 

نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شد و برای انتخاب نمونه آماری از روش تصادفی طبقه ای متناسب با حجم استفاده شد که   343نفر  3199این جدول برای 

پژوهش پرسشنامه    نی استفاده در ا  ابزار موردنفر بود.    65ناحیه پنج    نفر و   69نفر، ناحیه چهار    86نفر، ناحیه سه    52نفر، ناحیه دو    71تعداد معلمان ناحیه یک  

(  ادی ز  یلیکم تا خ  یلی)خ  ی لیکرتدرجه ا   ۵  فیدر ط  هی گو29و    ی(انسان   یرو ین و    یحقوقی،  فرهنگی،  کیپداگوژ ی،  اقتصادی،  مولفه )فن  ۶شامل  محقق ساخته  

استفاده شد که پرسشنامه را دارای روایی صوری و محتوایی دانستند و برای برآورد    یتیعلوم ترب   ی حوزه  دیپرسشنامه از نظر اسات  ن ی ا  یی رواجهت تعیین  .  بود

باشد. برای تجزیه و تحلیل داده های گرد  می  932/0استفاده شد که میزان آن برای کل پرسشنامه  کرونباخ    ی آلفاضریب  پرسشنامه از    ییا یپا   ب یضر کردن  

شد. کلیه محاسبات    ی شده از آمار توصیفی) فراوانی، میانگین و انحراف معیار و.....( و از آمار استنباطی)آزمون فریدمن، تی مستقل و تحلیل آنوا( استفادهآور

 معناداری انجام پذیرفت. 05/0و در سطح  26ورژن  SPSSافزار  آماری با استفاده از نرم 

 هایافته

 ر معلمان مدارس ابتدایی چیست؟ های فنی ازنظ( چالش1سوال

 های فنی آموزش مجازی از نظر معلمان مدارس ابتدایی در زمان شیوع کرونا : چالش1جدول 

 رتبه میانگین رتبه  انحراف استاندارد  میانگین  تعداد گویه 

 2 07/3 14/1 65/3 343 عدم وجود زیرساختهای تکنولوژیک 
در   الزم  ابزارهای  و  لوازم  به  دسترسی  عدم 

 منزل
343 41/3 07/1 66/2 4 

 3 88/2 15/1 54/3 343 عدم دسترسی به ارتباط اینترنتی مطلوب 
ای و فناوری در والدین و  نداشتن سواد رسانه

 آموزان دانش
343 67/3 14/1 07/3 2 

 1 32/3 19/1 82/3 343 کمبود امکانات فناورانه در مدرسه 
 

های  در رتبه اول چالش  32/3و میانگین رتبه    82/3با میانگین   کمبود امکانات فناورانه در مدرسه های فنی، چالش  بر اساس نتایج به دست آمده از بین چالش 

 67/3با میانگین    موزانآو دانش  نی در والد  یو فناور  یانداشتن سواد رسانهو    3/ 07و میانگین رتبه    65/3با میانگین    کی تکنولوژ  یهارساختیعدم وجود ز فنی،  

به لوازم و    یعدم دسترسدر رتبه سوم و    88/2و میانگین رتبه    54/3با میانگین    مطلوب  ینترنتیبه ارتباط ا   یعدم دسترسدر رتبه دوم،    07/3و میانگین رتبه  

 در رتبه چهارم قرار دارند. 66/2و میانگین رتبه   41/3با میانگین   الزم در منزل  یابزارها

 

 های اقتصادی ازنظر معلمان مدارس ابتدایی چیست؟ ( چالش2سوال
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 های اقتصادی آموزش مجازی از نظرمعلمان مدارس ابتدایی در زمان شیوع کرونا : چالش2جدول 

 رتبه میانگین رتبه  انحراف استاندارد  میانگین  تعداد گویه 

عدم توانایی مالی برای خرید  

 های تکنولوژی  زیرساخت
343 83/3 22/1 40/2 3 

خرید   در  مالی  توانایی  عدم 

 بسته های اینترنتی
343 50/3 24/1 99/1 4 

 1 19/3 84/0 57/4 343 افزایش قیمت گوشی 
برای   کافی  زمان  نداشتن 

در جهت   دیگر  شغلی  انجام 

کسب درآمد به علت افزایش  

 ساعات کاری آموزش مجازی 

343 88/3 16/1 42/2 2 

 

 

نتایج به دست آمده از بین چالش با میانگین  گوش  متیق  شی افزاهای اقتصادی،  بر اساس  های اقتصادی،  در رتبه اول چالش  19/3و میانگین رتبه    57/4ی 

  یی عدم توانادر رتبه دوم،    42/2و میانگین رتبه    88/3با میانگین    یساعات کار  شیدر جهت کسب درآمد به علت افزا   گرید   یانجام شغل  یبرا  ینداشتن زمان کاف

در    یمال  ییعدم توانا در رتبه سوم و    40/2و میانگین رتبه    83/3با میانگین    مودم و...(  ل، یموبا  وتر،ی)کامپلیاز قب  یتکنولوژ   یهارساختی ز  دیخر   ی برا  یمال

 در رتبه چهارم قرار دارند  99/1ه و میانگین رتب 3/ 50ی با میانگین نترنتیا  یهابسته دی خر

 

 ؟ چیست ییازنظر معلمان مدارس ابتدا یکیپداگوژ یهاچالش (3سوال

 یی در زمان شیوع کرونا نظرمعلمان مدارس ابتدا  از  ی آموزش مجاز ی کیپداگوژ ی هاچالش: 3جدول 

 رتبه میانگین رتبه  انحراف استاندارد  میانگین  تعداد گویه 

استفاده از  کمبود مهارت در  

 معلمان  یاز سو یتکنولوژ
343 15/3 09/1 13/2 5 

  ی آموزش  یها  دوره  کمبود

 فناورانه 
343 67/3 11/1 93/2 3 

تعامل    فیتضع و  ارتباطات 

 چهره به چهره 
343 13/4 95/0 57/3 2 

  ی بازخورد مطلوب برا  کمبود

 موزان آدانش
343 65/3 08/1 79/2 4 

س  ضعف    ی اب یارزش  ستمیدر 

 یواقع
343 15/4 01/1 59/3 1 

 

های  در رتبه اول چالش  59/3و میانگین رتبه    15/4ی با میانگین  واقع  یاب یارزش  ستمیضعف در سی،  کیپداگوژ های  بر اساس نتایج به دست آمده از بین چالش

 67/3با میانگین  فناورانه   یآموزش یها کمبود دورهدر رتبه دوم،  57/3و میانگین رتبه  13/4با میانگین   ارتباطات و تعامل چهره به چهره  فیتضعی، کیپداگوژ 

کمبود مهارت در  در رتبه چهارم و    79/2و میانگین رتبه    65/3با میانگین    موزانآدانش  ی کمبود بازخورد مطلوب برادر رتبه سوم،    93/2و میانگین رتبه  

 در رتبه پنجم قرار دارند.   13/2و میانگین رتبه  15/3با میانگین  معلمان  ی سو از  ی استفاده از تکنولوژ
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 ؟ چیست  ییازنظر معلمان مدارس ابتدا یفرهنگ یهاچالش (4سوال 

 یی در زمان شیوع کرونا نظرمعلمان مدارس ابتدا  از  ی آموزش مجاز یفرهنگ ی هاچالش: 4جدول شماره 

 رتبه میانگین رتبه  استاندارد انحراف   میانگین  تعداد گویه 

حما  مطلوب    ت یکمبود 

از   معلمان  از  خانواده 

 در خانه  یآموزش مجاز
343 85/3 07/1 24/3 2 

مطلوب    ی همکار  عدم

 آموزان دانش نی والد
343 64/3 10/1 85/2 4 

بحث    ده ی ناد شدن  گرفته 

پرورش در کنار آموزش)به  

آموزش   کم  زمان  علت 

حضور  ی مجاز لزوم    یو 

 ( ی بودن مباحث پرورش

343 93/3 09/1 33/3 1 

از مورد تمسخرقرار    ینگران 

تدر فضا  سی گرفتن    یدر 

 ی مجاز
343 32/3 30/1 52/2 5 

فرهنگ استفاده از    کمبود

از    یدر برخ  یکالس مجاز

 موزان آدانش
343 78/3 06/1 07/3 3 

 

  ی و لزوم حضور  یگرفته شدن بحث پرورش در کنار آموزش)به علت زمان کم آموزش مجاز  دهی نادی،  فرهنگهای  بر اساس نتایج به دست آمده از بین چالش

در    یمطلوب خانواده از معلمان از آموزش مجاز  تی کمبود حمای،  فرهنگهای  در رتبه اول چالش  33/3و میانگین رتبه   93/3با میانگین    ( یبودن مباحث پرورش

ین رتبه  و میانگ 87/3با میانگین  موزانآاز دانش  یدر برخ یکمبود فرهنگ استفاده از کالس مجازدر رتبه دوم،   24/3و میانگین رتبه  85/3با میانگین   خانه

قرار گرفتن    از مورد تمسخر  ینگران در رتبه چهارم و    85/2و میانگین رتبه    64/3با میانگین    آموزان دانش  ن یمطلوب والد   یعدم همکاردر رتبه سوم،    07/3

 در رتبه پنجم قرار دارند.  52/2و میانگین رتبه  32/3ی با میانگین مجاز یدر فضا سی تدر

 جازی از نظر معلمان مدارس ابتدایی چیست؟ ( چالش های حقوقی آموزش م5سوال

 یی در زمان شیوع کرونا نظرمعلمان مدارس ابتدا  از  یآموزش مجاز یحقوق ی هاچالش: 5جدول 

 رتبه میانگین رتبه  انحراف استاندارد  میانگین  تعداد گویه 

مباحث   و  مطالب  بازنشر 

مولف    یعلم اجازه  بدون 

 ی اصل
343 45/3 22/1 06/3 3 

انتشار    ت ی رعا  عدم حق 

 ی دیتول یمحتوا یبرا
343 44/3 19/1 04/3 4 

به    یدسترس  کنترل

شده توسط    دی تول  یمحتوا

  مولف
343 07/3 06/1 54/2 5 

متخلفان    عدم با   2 17/3 21/1 52/3 343برخورد 
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 ی نترنتیا

  میحر   ت یرعا   عدم

آموزش    یخصوص در 

 ی مجاز
343 51/3 21/1 18/3 1 

 

در رتبه اول   18/3و میانگین رتبه    51/3ی با میانگین  در آموزش مجاز  یخصوص  میحر   تی عدم رعای،  حقوقهای  بر اساس نتایج به دست آمده از بین چالش

بدون اجازه مولف    یبازنشر مطالب و مباحث علمدر رتبه دوم،    17/3و میانگین رتبه    51/3ی با میانگین  نترنتیعدم برخورد با متخلفان ای،  حقوقهای  چالش

در رتبه چهارم    04/3و میانگین رتبه    44/3ی با میانگین  دیتول  ی محتوا  ی حق انتشار برا  تی عدم رعادر رتبه سوم،    06/3و میانگین رتبه    45/3ی با میانگین  اصل

 در رتبه پنجم قرار دارند.   54/2و میانگین رتبه  07/3با میانگین  شده توسط مولف  دیتول یبه محتوا یکنترل دسترسو 

 

 ( چالش های نیروی انسانی از نظر معلمان مدارس ابتدایی چیست؟ 6سوال 

 

 یی در زمان شیوع کرونا نظرمعلمان مدارس ابتدا   از  یآموزش مجاز ی انسان   یروین  ی هاچالش: 6جدول 

 رتبه میانگین رتبه  استاندارد انحراف   میانگین  تعداد گویه 

 1 62/3 17/1 54/3 343 ی موزش مجازآ محتوا در  نی تدو ی برا  یکاف زهینبود انگ
 3 67/2 26/1 84/2 343 ی مجاز س یتدر  ی اعتماد به نفس برا نبود
آموزش    یمعاون و...( در راسنا  ر،ی مدرسه)مد  ییعوامل اجرا   یهمکار  عدم

 ی مجاز
343 85/2 28/1 58/2 4 

معلمان و   یاز سو ی به مجاز ینوع آموزش از حضور رییدر برابر تغ مقاومت

 کادر مدرسه 
343 87/2 20/1 67/2 3 

 2 47/3 21/1 44/3 343 در سطح مدرسه  ی نحوه آموزش مجاز  یماهر در راستا یانسان   یروین  نبود

 

 62/3و میانگین رتبه    54/3ی با میانگین  موزش مجازآمحتوا در    نیتدو  یبرا  یکاف  زهینبود انگی،  انسان   یروین های  بر اساس نتایج به دست آمده از بین چالش

در   47/3و میانگین رتبه    44/3با میانگین    در سطح مدرسه  ینحوه آموزش مجاز   یماهر در راستا  یانسان   یروینبود ن ی،  انسان   یروین های  در رتبه اول چالش

نبود اعتماد به  و    67/2و میانگین رتبه    87/2با میانگین    معلمان و کادر مدرسه   یاز سو  ی به مجاز  ینوع آموزش از حضور  رییمقاومت در برابر تغرتبه دوم،  

آموزش    تایمعاون و...( در راس  ر، یمدرسه)مد  ییعوامل اجرا   یهمکارعدم  در رتبه سوم و     67/2و میانگین رتبه    84/2ی با میانگین  مجاز  س یتدر   ی نفس برا

 در رتبه چهارم  قرار دارند.   58/2و میانگین رتبه   85/2ی با میانگین مجاز

 کرونا متفاوت است؟  یماریب  وع یدر زمان ش ییمعلمان)زن و مرد( مدارس ابتدا  نی در ب  یآموزش مجاز های( چالش 7سوال

 

  

 تیکرونا براساس جنس و ی در زمان ش ییاز نظر معلمان مدارس ابتدا یآموزش مجاز هایتفاوت چالش ی: بررس7جدول

 

 سطح معناداری  F t رتبه زن  میانگین زن  رتبه مرد  میانگین مرد گویه 

 557/0 - 588/0 408/0 4 63/3 4 55/3 فنی

 956/0 - 056/0 006/0 1 94/3 1 94/3 اقتصادی

 237/0 - 181/1 010/0 2 77/3 3 63/3 پداگوژیکی

 847/0 193/0 297/1 3 66/3 2 68/3 فرهنگی

 803/0 249/0 286/0 5 39/3 5 43/3 حقوقی 
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 597/0 529/0 021/1 6 10/3 6 17/3 نیروی انسانی 

 

های فرهنگی  ، چالش63/3پداگوژیکی  های  ، چالش94/3های اقتصادی  ، چالش55/3های فنی از دیدگاه معلمان مرد  های جدول میانگین چالش بر اساس یافته

های اقتصادی، فرهنگی، پداگوژیکی،  باشد که به ترتیب از دیدگاه معلمان مرد، چالش می  17/3های نیروی انسانی  و چالش  43/3های حقوقی  ، چالش68/3

های فنی از دیدگاه معلمان  صورتی که میانگین چالشهای آموزش مجازی در زمان شیوع بیماری کرونا بوده است. در  فنی، حقوقی و نیروی انسانی جزء چالش 

 10/3های نیروی انسانی  و چالش  39/3های حقوقی  ، چالش66/3های فرهنگی  ، چالش77/3های پداگوژیکی  ، چالش94/3های اقتصادی  ، چالش64/3زن  

های آموزش مجازی در زمان  ، حقوقی و نیروی انسانی جزء چالشهای اقتصادی، پداگوژیکی، فرهنگی، فنیباشد که به ترتیب از دیدگاه معلمان زن، چالشمی

ها از دیدگاه معلمان مرد و زن وجود  شیوع بیماری کرونا بوده است. مطابق با نتیجه به دست آمده از آزمون تی مستقل، تفاوت محسوسی بین میانگین چالش

های نیروی  های اقتصادی در اولویت اول قرار دارند و چالشو در هر دو مورد چالشاست    05/0ی ابعاد بیشتر از  ندارد چون سطح معناداری آزمون در همه

 ها قرار دارند.انسانی نیز در اولویت آخر چالش

 

 

 های آموزش مجازی از معلمان منتخب مدارس ابتدایی در زمان شیوع کرونا براساس نواحی : آزمون فریدمن اولویت چالش8جدول 

 گویه 
    5ناحیه  4ناحیه  3حیه نا 2ناحیه  1ناحیه 

  F sig رتبه میانگین رتبه  رتبه میانگین رتبه  رتبه میانگین رتبه  رتبه میانگین رتبه  رتبه میانگین رتبه 

  396/0 021/1 4 47/3 2 03/4 3 66/3 4 54/3 4 59/3 یفن

  796/0 417/0 1 54/4 1 41/4 4 48/3 1 92/4 1 51/4 یاقتصاد

  068/0 210/2 2 90/3 3 67/3 1 22/4 2 74/3 2 98/3 یکیپداگوژ 

  220/0 441/1 3 71/3 4 66/3 2 84/3 3 68/3 3 60/3 یفرهنگ

  187/0 551/1 5 03/3 5 21/3 5 68/2 5 78/2 5 04/3 ی حقوق

  467/0 895/0 6 35/2 6 02/2 6 12/2 6 34/2 6 29/2 ی انسان  یروین 

 

نواحی پنجگانه تفاوت معناداری وجود    یی بر اساس معلمان مدارس ابتدا  از نظر  یآموزش مجاز  ی هاچالششود که بین (، معلوم می 8های جدول)بر اساس یافته

ی به دست آمده از آزمون فریدمن نیز موید این نکته  است. همچنین میانگین رتبه و رتبه  05/0ی ابعاد بیشتر از  ندارد چون سطح معناداری آزمون در همه

 باشد. نواحی از نظر معلمان، چالش اقتصادی در اولویت اول قرار دارد و چالش نیروی انسانی در اولویت آخر میی  است که در همه

 

 گیری نتیجه
دامه یافت. در  شیوع ویروس کرونا، موجب تعطیلی فیزیکی مراکز آموزشی برای جلوگیری از انتشار این ویروس شد و روند آموزش به صورت مجازی از خانه ها ا

گری در راستای  کشور ما مثل سایر کشورها، از طریق شبکه های منتخب تلویزیونی، برنامه های آموزشی برای فراگیران پخش و ارائه شد و بدین ترتیب گام دی 

رو شدند؛ با توجه به نتایج  هایی روبها و امکانات مناسب، معلمان در امر آموزش مجازی با چالشتوسعه آموزش مجازی برداشته شد. اما به دلیل نبود زیرساخت

و    یانداشتن سواد رسانه،  کی تکنولوژ  یهارساختیعدم وجود ز ،  کمبود امکانات فناورانه در مدرسههای فنی به ترتیب چالش  پژوهش حاضر در رابطه با چالش

های فنی مدارس  جزء چالش  الزم در منزل  ی ابزارهابه لوازم و    یعدم دسترسو    مطلوب  ینترنتیبه ارتباط ا   یعدم دسترس،  موزانآو دانش  نی در والد  یفناور

همکاران  در چالش ضعف فناوری آموزش، میرزایی سرگزی و    ]6[  نی فردباشند. نتایج پژوهش حاضر با نتایج پژوهش سلیمی و  ابتدایی در شرایط کرونایی می

  ]10[(Huangهوانگ ) و]8[ساری و نیر  و ]3[های فنی،گری و دوتا در خصوص چالش]7[فری و همکاران  های فنی،در محور فراهم نبودن زیرساخت ]5[

  نترنت یاول مربوط به عدم اتصال به ا ی در درجهی فن یهاچالش چالش عدم دسترسی به اینترنت، ابزارهای دسترسی ازجمله کامپیوتر و موبایل همسویی دارد.
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دهد. در واقع،    شی آموزان و معلمان افزادانش  ازیمورد ن   ینابرابر به فناور  یدسترس  قیرا از طر   هایمشکل ممکن است نابرابر  نی است. ا  یکیالکترون   یهاو دستگاه

برا  یها  یآوربه فن  ران یفراگ  یهمه   ایمعلمان    یهمه.]7[ندارند  یقدرتمند دسترس  یانهیو را   نترنت یا   عیمانند اتصال سر   نی آنال  موزشاستفاده از آ  یالزم 

ضمناً  .  ستیتاپ ن از لپاستفاده      یبه راحت   استفاده از آن  که  هستند  وابستههمراهشان    یهاها معموالً به تلفنتاپ ندارند. آنخود لپ  یآموزان در خانهدانش

هاز دانش  یاریبس به  موبا   چیآموزان  و دسترس  یدسترس  یزیروم  انه یرا   ا ی  یلیدستگاه  آموزش مجازی ندارند  م  فراگیران به همه    ی  نبود    .]3[کندیرا دشوار 

ست.  های اینترنتی چه در بین برخی از معلمان و والدین و از طرف دیگر هزینه زیاد تامین اینترنت به خصوص برای برخی از والدین چالش مهمی ازیرساخت

دانش و  معلمان  توسط  منزل  در  استفاده  برای  ابزارهای الزم  وجود  عدم  در صورت  برخواهدهمچنین  مشکل  به  مجازی  آموزش  با    آموزان،  رابطه  در  خورد. 

به علت افزا   گرید  یانجام شغل  یبرا  ی نداشتن زمان کافی،  گوش  متیق  ش یافزا های اقتصادی به ترتیب  چالش عدم  ی،  ساعات کار  شیدر جهت کسب درآمد 

های اقتصادی  ی جزء چالشنترنتیا   ی هابسته  د ی در خر  ی مال  یی عدم توانا و    مودم و...(  ل،یموبا   وتر،ی)کامپلیاز قب  ی تکنولوژ  یهارساختی ز  دی خر  ی برا  ی مال  یی توانا 

ها همسویی دارد. در چالش هزینه تامین زیرساخت]11[همکاران  باشند. نتایج پژوهش حاضر با نتایج پژوهش محمدی و  مدارس ابتدایی در شرایط کرونایی می

ها افزایش قیمت  اسی در راستای آموزش مجازی است. در راستای این چالشهای اس توان چنین گفت که شرایط اقتصادی یکی از چالشدر تبیین این یافته می

ند  های گذشته بود که برخی از معلمان و والدین توان مالی الزم را برای تامین هزینه خرید گوشی نداشتند که این امر منجر به اختالل در روگوشی در ماه

ی آموزش مجازی، برخی از معلمان که قبالً عالوه بر  ه علت افزایش ساعات کاری معلمان در سایهآموزش مجازی از سوی معلمان و والدین شده است. ضمناً ب

ر از جمله  معلمی مشغول مشاغل دیگری برای تامین هزینه خود بودند، دیگر نتوانستند در جهت تامین مخارج زندگی به شغل دیگری رو بیاورند که این ام

های فناوری است. بدیهی است که معلمانی که هزینه تامین  چالش اقتصادی دیگر عدم توانایی مالی در تامین زیرساختهای دیگری اقتصادی است.  چالش

تاپ، اینترنت و ... را نخواهند داشت، در آموزش مجازی دچار مشکل خواهند شد؛ چرا که بدون دسترسی به ابزارهای مناسب  هایی از قبیل گوشی، لپزیرساخت

کاری سخت و غیر قابل انجام میفناورانه، آمو تقریباً  به ترتیب  زش مجازی  داد که  نشان  نتایج    ستمیضعف در سباشد. در خصوص چالش های پداگوژیکی 

ر  کمبود مهارت دو    موزان آدانش  یکمبود بازخورد مطلوب برا ،  فناورانه  یآموزش  یهاکمبود دوره،  ارتباطات و تعامل چهره به چهره  ف یتضعی،  واقع  یاب یارزش

در  ]12[باشند.نتایج پژوهش حاضر با نتایج پژوهش رضاییهای پداگوژیکی مدارس ابتدایی در شرایط کرونایی می جزء چالش  معلمان  ی از سو  ی استفاده از تکنولوژ

توان چنین  این یافته می  در محور کمبود تعامالت چهره به چهره همسویی دارد. در تبیین]3[و گیری و دوتا    ]13[محور ناکارآمدی ارزشیابی مجازی، کیان 

های مجازی به علت  پذیرد. ارزشیابیگفت که ارزشیابی به عنوان یکی از عناصر مهم در برنامه درسی در جهت دستیابی به میزان موفقیت برنامه درسی انجام می

ت که دستیابی به اهداف مدنظر حاصل شده است. از  توان گف عدم کنترل دقیق فراگیران دارای مشکالت اساسی است و در فرآیند آموزش مجازی قاطعانه نمی

د آموزش به  طرف دیگر،گسترش آموزش مجازی باعث شده است که ارتباطات چهره به چهره معلم و فراگیر از بین رفته است که این امر مشکالتی را برای رون

سوال و    یجداگانه برا  یفرصت  یگرچه در کالس مجاززش مجازی است.  وجود آورده است؛ چرا که درصد تاثیرپذیری آموزش رو در رو به مراتب بیشتر از آمو

آموز و معلم )و  دانش  میعدم تعامل مستق  لیبه دلدر آموزش مجازی    باشد.  یرفع اشکال به صورت حضور  نی گزی تواند جایجواب در نظر گرفته شده، اما نم

آید که از  ی به وجود میآموزان مشکالتاز دانش  یبرخ  ی ریادگی در    و  دهندیرا از دست م آموزان اغلب تمرکز خود  مشکالت(، دانش  ر یبا توجه به سا   نیهمچن

گرفته شدن بحث پرورش در کنار آموزش)به علت    دهی نادهای فرهنگی نتایج نشان داد که  . در ارتباط با چالش]14[است  یارتباط  جمله این مشکالت، مشکالت

کمبود فرهنگ استفاده  ،  در خانه  یمطلوب خانواده از معلمان از آموزش مجاز   تیکمبود حما ،  (یاحث پرورشبودن مب  یو لزوم حضور  یزمان کم آموزش مجاز

ی جزء  مجاز  ی در فضا  س یقرار گرفتن تدر   از مورد تمسخر   ی نگران و    آموزان دانش  نی مطلوب والد  ی عدم همکار،  موزانآاز دانش  ی در برخ  ی از کالس مجاز

در     ]3[ گری و دوتاو    ]15[ (Toquero)توکوئرو   باشند. نتایج پژوهش حاضر با نتایج پژوهشابتدایی در شرایط کرونایی میهای فرهنگی مدارس  چالش

ی  زمایعدم صرف وقت الزم، حذف کار   جهیو در نت  یمعلمان به آموزش مجاز  یبرخ  یاعتقادیب آموزان همسویی دارد.  ی آموزشی معلمان و دانشمحور دلهره

  یهاتیاز فعال  یناش  یحوصلگیب   وی  از پدر و مادر و خستگ  یشنوبه خود، عدم حرف  یریادگی   تیمسئول  شتریب   یگذارو اشتراک  رییر معلم، تغاز حضو   یناش

آموزان به  دانشتوان چنین گفت که . در تبیین این یافته می]11[ی در شرایط کرونایی است آموزش مجاز یفرهنگ هایچالشاز منزل به عنوان  رونیدرون و ب 

  یصحبتهم  ازیکه از امت  نی تر او مهم  رندیفرا بگ  یرا به درست  پرورشی  ی مبان   توانندیها نمکمتر شدن زمان حضورشان در کالس  ای در مدارس    افتنی حضور ن   لیدل

  پرورشی   میآموز مفاهداشته باشند تا دانش  یشتریب   یریگیپ  دیبا   یزشو کادر آمو  معلمان  لیدل  نیخود محروم هستند. به هم  یهایکالسهم  ریبا سا   یشی اندو هم

آموزان  چالش فرهنگی دیگر، عدم حمایت خانواده از آموزش مجازی در خانه است. این مورد هم در مورد معلمان و هم در مورد دانش  بهتر درک کند.نیز  را  



 و  یالمللنیکنفرانس ب   نهمین

 پانزدهمین کنفرانس ملی یادگیری الکترونیک ایران

 1400اسفند  19-  18سنندج 

 دانشگاه کردستان 

 
    

221 
 

 

شوند، به خصوص در  کند. معلمانی که دارای فرزندان با سنین پایین در خانه هستند، اغلب در تهیه مواد آموزشی مبتنی با فناوری دچار مشکل می صدق می

های آموزش مجازی  های و هزینهآموزان اگر از حمایت کافی خانواده در جهت تامین زیرساختن معلمان خانم این مورد مشهودتر است. همچنین دانشبی

با چالش به ترتیب  برخوردار نباشند، از این نوع آموزش بی بهره خواهند بود. در رابطه  نتایج نشان داد  در آموزش    ی خصوص  میحر   ت ی عدم رعاهای حقوقی 

با متخلفان ا ی،  مجاز برخورد  برا  ت یعدم رعا ی،  بدون اجازه مولف اصل  ی بازنشر مطالب و مباحث علمی،  نترنتیعدم  انتشار  کنترل ی و  دی تول  یمحتوا  یحق 

توان چنین گفت  ته میباشند. در تببین این یافهای حقوقی مدارس ابتدایی در شرایط کرونایی میجزء چالش  شده توسط مولف  دیتول  یبه محتوا  یدسترس

  یو فضا  نترنت یاز ا  یریگبهره  یو آموزش الزم برا  ی سازفرهنگ  نکه یاست. با توجه به ا از چالش نبوده    ی خال  ، یمجاز  ی هابودن آموزش  باره کی و    رمنتظرهیغ

  ی هاپی گذشته کل  هایماه  در  به دنبال داشته است زین  یایمنف  یامدهایآموزش پ  یهویش  نی صورت نگرفته است، ا   ستیبا یچنان که مکودکان آن  یبرا یمجاز

که   بازنشر شدند  ی مجاز  ی هاآموزان در شبکهمعلمان و دانش  یمجاز  یها»شاگرد بمب خنده« از کالس  ا یخفن معلم« و   ی چون »سوتهم  ینیبا مضام  یمتعدد

  یخصوص  میکردن حر   عی کردن و ضا  مال یپا  یرو سازد در واقع نوعروبه  یرا با مشکالت  ی برخ  یزندگ  د یشا   ا ی و    یخانوادگ  ی زندگ  تواند یم  نکه یاز ا  یعمل جدا  ن یا

همچنین با توجه به اینکه، تدوین محتوای مناسب برای آموزش مجازی نیازمند زمان زیادی است و کاربران فضای مجازی بدون توجه   .رودیبه شمار م گرانید

های نیروی  شود. در خصوص چالشکنند که این امر چالش حقوقی محسوب می سب اجازه در این فضا منتظر می به این امر، آثار مولفان و معلمان را بدون ک

در سطح    یآموزش مجاز  ینحوه   یماهر در راستا   یانسان   ی روینبود ن ی،  موزش مجازآمحتوا در    ن یتدو   یبرا  ی کاف  یزهی نبود انگانسانی نتایج نشان داد به ترتیب  

  یعدم همکاری و  مجاز  سی تدر  ینبود اعتماد به نفس برا،  معلمان و کادر مدرسه  یاز سو  یبه مجاز  ینوع آموزش از حضور  رییابر تغمقاومت در بر ،  مدرسه

پژوهش  باشند. نتایج  های نیروی انسانی مدارس ابتدایی در شرایط کرونایی می ی جزء چالشآموزش مجاز  یاتمعاون و...( در راس  ر، یمدرسه)مد   یی عوامل اجرا

  ن ی مهمتر  در چالش نبود تجربه و انگیزه کافی برای آموزش مجازی معلمان همسویی دارد.]3[  گری و دوتا و    ]7[حاضر تا حدی با نتایج پژوهش فری و همکاران 

ی  رکن جز در سایه وجود انگیزه  که این  است  یکیالکترون   یمحتوا  دیو تول  هیته  یبرا  یزی ربرنامه  ،مجازی  یاز آموزش ها  یو بهره بردار  یساز  ادهیپ  یرکن برا

شود. اگر معلمی حس کند که هیج تفاوتی بین او و کسی که کال به تولید و تدوین محتوای مجازی برای آموزش نپرداخته است،  کافی برای معلمان فراهم نمی 

انگیزه برای تولید محتوا نیازمند وجود بستر الزم برای یادگیری و مشارکت  ی آموزش مجازی از دست خواهد داد. وجود  ی الزم را برای ادامهوجود ندارد، انگیزه

مند  ی شکوفایی استعداد معلمان و همچنین عالقهتواند زمینهباشد که اگر نیروی انسانی ماهر و توانمندی )ازجمله مدیر( در مدرسه وجود داشته باشد، میمی

  راتیینسبت به تغ  ه معلمانآشکار و پنهان ک  یهاتیفعال  رییقاومت در برابر تغرا فراهم سازد. از طرف دیگر م   کردن آنها به فرآیند تدوین محتوای آموزش مجازی

کنند خود  که افراد سعی می  است   یحفظ حالت قبل  یاجسام برا  لیتما   یعنی   ی در علوم تجرب   سی نریمشابه مفهوم ا   دهیپد   ن ی است. ا  ی شده سازمان   یزی ربرنامه

کند. و جو  کنند که این امر در مورد آموزش مجازی در برخی از همکاران نیز صدق میفظ کنند و از پرداخت به امور جدید، دوری میرا در وضعیت قبلی ح

که    ی . وقتدهدیابراز وجود م  ییجرات، عزت نفس و توانا   فردکه به    رای اعتماد به نفس مهم است زهای نیروی انسانی است.  اعتماد به نفس نیز از جمله چالش

  کی است و   یشاد و موفق ضرور  یزندگ   کی داشتن   ی اعتماد به نفس برا  .دیرا امتحان کن  یدیجد  یزهایو چ  د بکن  سکیکه ر   ترسدینم دارداعتماد به نفس  فرد

سازد و این افراد همیشه  مند میوجود اعتماد به نفس باال، فرد را به انجام آموزش مجازی عالقه  .کنندیم  نیرا تحس  ن است که اکثر مردم آ  یتیشخص  یژگیو

های خود را در آموزش مجازی با تدوین فیلم و... به دیگران نشان بدهند که در صورت همکاری و مشارکت صمیمانه ارکان مدرسه )از  کنند قابلیتسعی می

سازد و این افراد همیشه  مند می به روز شکوفاتر خواهند شد. وجود اعتماد به نفس باال، فرد را به انجام آموزش مجازی عالقه  ها روز جمله مدیر( این توانمندی

های خود را در آموزش مجازی با تدوین فیلم و... به دیگران نشان بدهند که در صورت همکاری و مشارکت صمیمانه ارکان مدرسه )از  کنند قابلیتسعی می

  ن ی است که سابق بر ا  دی جد  یادهی پد  معلماناز    یاریبس  یبرا  ،یمجاز  سی تدر  نکهیبا توجه به ا  ها روز به روز شکوفاتر خواهند شد.مدیر( این توانمندی  جمله

  یبا برگزار  معلمانآموزش مداوم    ق،یدق   یزی ربرنامه  ازمندی ن   سی نوع تدر  نیا  یها با چالش  ییارویجهت رو   رسدیاند، به نظر مرا نداشته  نهیزم  نی در ا  یتجربه کاف

  ار یرا در اخت  یمناسب  اتیروشن کند و تجرب   معلمان  یرا برا  یمجاز  یهاکالس  یمناسب و منطبق با اکولوژ  سیکه تدر   م یهست  ییهاالسو ک  یآموزش  یهاکارگاه

 .ندیآ  قیفا   یمجاز ی در فضا سیتدر  یهاآنها قرار دهد تا بتوانند بر چالش

آموزان  و معلمان  های آشنایی با نحوه استفاده از فناوری در بین والدین و دانششود تا در ابتدای سال کارگاهبه دست اندرکاران آموزش و پرورش پیشنهاد می 

های آنالین و یا  در قالب برنامه  ای مبتنی بر تماس تصویری چند نفره در جهت افزایش تعامالت چهره به چهره تدوین شود. مباحث پرورشیبرگزار کند. برنامه
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ها سعی شود به ضرورت، اهمیت و مزایای آموزش مجازی  ویدیو کلیپ ارائه شود و تکالیف مربوط به این بخش نیز از فراگیران خواسته شود. با برگزاری کارگاه

های آموزش  د می شود به بررسی راهکارهای برون رفت از چالشاشاره شود تا مقاومت در برابر تغییر در بین همکاران کاهش یابد. به محققان آینده پیشنها

های  های آموزش مجازی در شرایط کرونایی از روششود جهت بررسی چالشمجازی در شرایط کرونایی از دیدگاه خبرگان بپردازند. همچنین پیشنهاد می

 ه شود. دیگری از جمله مصاحبه در قالب رویکرد کیفی و یا رویکرد ترکیبی نیز استفاد
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 نویسندگان این مقاله از تمامی کسانی که ما را در انجام این پژوهش یاری کردند، تشکر و سپاسگزاری می نمایند. 
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 دانشجویان دیدگاه از کرونا پاندمی در مجازی  آموزش کیفیت ارزیابی مدل  ارائه

 مازندران پزشکی علوم دانشگاه دندانپزشکی

 4و حسن فضلی  3پور خواجه ریاثی، رقیه ولی 2طاهره مالنیا،  1*فضلیفردیس 

 ،  ایران ساری، مازندران، پزشکی علوم دانشگاه دندانپزشکی، دانشکده دانشجویی، تحقیقات  کمیته دندانپزشکی، دانشجوی1
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،  دانشیار، گروه بیماری های دهان و فک و صورت، مرکز تحقیقات دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران 2

T_molania117@yahoo.com 
 ،  دکتری تخصصی برنامه درسی آموزش عالی، مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران 3

Valipouryasi@gmail.com 
 دانشیار، پژوهشکده اکولوژی دریای خزر، موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، ساری، ایران  4

Hn_fazli@yahoo.com 

مطالعه حاضیر با ها، بررسیی کیفیت این شییوه یادگیری الزامی اسیت.  و مجازی شیدن آموزش در دانشیگاه  19-به دنبال پاندمی کووید –  چکیده

جام شید. ارائه مدل ارزیابی کیفیت آموزش مجازی در پاندمی کرونا از دیدگاه دانشیجویان دندانپزشیکی دانشیگاه علوم پزشیکی مازندران ان  هدف

مولفه: شییوه اجرا، امکانات و فناوری، محتوا،   5 باها پرسیشینامه  زار گردآوری دادهاب. اسیت مقطعی  نو  از  تحلیلی–ی، توصییفحاضیر پژوهش

پرسیشینامه مورد تایید متخصیصیین آموزش قرار گرفت.   ، . برای تایید روایی محتواییآموزشیی، ارزشییابی، طراحی شید هایراهبردها و روش

محاسیبه گردید. پرسیشینامه به   0.98ق ضیریب آلفای کرنبا   یجویان تکمیل گردید و پایایی آن از طرنفر از دانشی  30پرسیشینامه توسیط  سیپس

گذرانده    1399-1400  و نیمسال اول  1398-99که واحدهای مجازی خود را در نیمسال دوم  هدفدانشجویان    همهشکل مجازی و آنالین برای 

ی و تاییدی نشیان داد تمامی سیواالت دارای بار عاملی بیشیتر از متغیر پنهان به خود را آزمون تحلیل عاملی اکتشیاف  ، ارسیال گردید. نتایجبودند

سیوم امکانات و  و  ها و در جایگاه دوممدل نهائی باالترین ضیریب مسییر مربوط به مولفه راهبردها و روشدر  داشیتند. ولی بین متغیرهای پنهان،  

 قابل تبیین است. فوق غییرات ارزشیابی توسط سه متغیر از ت% 61.6فناوری و محتوا قرار دارد. در این مدل 

 ی دندانپزشک انیکرونا، دانشجو  یآموزش، پاندم ی اب ی مدل ارز: کلید واژه

mailto:Hn_fazli@yahoo.com
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 مقدمه 

  ی هاوهیآن، ارائه ش  شده است. که ماحصل   یو تحوالت  رییدچار تغ  ی زندگ  یهاجنبه  گریارائه آموزش همانند د   یهاوهیش   ،یروز افزون علم و تکنولوژ  شرفتیبا پ

انتقال   ی آن از شبکه برا در که  یریادگی شامل هر نوع   یکیالکترون  یریادگی  ا ی  یآموزش مجاز ف، یاست. طبق تعر  یکی الکترون   یریادگیهمان   ای  ی آموزش مجاز

  انیو مدرسان به دانشجو   دیاسات  یبانیاطالعات، بر کمک و پشت  "ارائه"از    شترینوع از آموزش ب   نی ا  1.دباشیاستفاده شود، م  یریادگی در    لیدانش، تعامل و تسه

  ق یمولفه شامل تشو   7  ن یاست. ا   ده یگرد  انیب   مسون،و گا  نگ یکریاطالعات متمرکز است. هفت اصل و عامل موثر بر آموزش اثربخش توسط چ  افتنیدر خصوص  

  فه، یزمان و وظ  ع،یفعال، دادن بازخورد سر   رییادگی به    قی تشو  ان،یدانشـجو   نیدانشجو و مـدرس، توسـعه ارتبـاط متقابـل و همکـاری بـ  ن یبه برقراری ارتباط ب 

استاد و دانشجو، انتظارات،    ان یعامل ماهداف، محتوا، ت  ی هاو همکاران، مولفه  ی . اکبرباشدیم  ری یادگیهای  وهیانتظارات باال، احترام بـه اسـتعدادها و ش  ان یب 

  ی را جهت بررس  رییادگی  طیفعال و مح  رییادگیمتنوع،    رییادگی های فـردی و راهبردهای  تفاوت  ان،ی دانشجو  انیهمکاری م  فه،یبازخورد، زمان و وظ  ،یاب یارزش

 2اند.کرده ی بررس ی آموزش مجاز تیفیک

  توان یبه عنوان مثال م  4و 3خود را گسترش دهند.  یگروه  یهاتا مهارت  دهدیامکان را م  نیا   انیروز به دانشجو   یبا استفاده از تکنولوژ  یپزشک  یهاآموزش  لیتکم

افزارها   گر یو د   یاجتماع  ی هاشبکه  ها، وکنفرانسید یو   نارها،یاز وب  ب   کنند،یفراهم م  ی آموزش مجاز  یبرا  ییکه فضا   یینرم    یآموزش  ی هاکالس  ی رگزارجهت 

  ک یمختلف در    ییا یدر نقاط جغراف  انی و دانشجو  دیاسات  نیب   یآموزش  یهاجلسات و کالس  ی امکان برگزار  نارها یوب   4.استفاده کرد  ی بصورت مجاز  ی دانشگاه

 4,6.ستآسان را در دسترس بشر قرار داده ا یمنبع آموزش کی  یبطور خالصه، آموزش مجاز 5.آورندیزمان را فراهم م

  یدانشگاه  کی   ی اعضا  نیب  نی و تعامل آنال  دیمنابع جد   جادی ا  لیپتانس  ،یآسان به منابع آموزش  ی از جمله دسترس  یمحاسن متعدد  یدارا  یآموزش مجاز  اگرچه

  یکیالکترون   یهاعامل  ستمیکه در طول استفاده از س  یی هاچالش  ن یترباشند. متدوال  یم  زین   یبیچالشها و معا   یدارا  یمختلف است؛ ول  یدانشگاه ها  نیب   ای

. کندیروبرو م  یی هاتینوع آموزش را با محدود   ن یبوده که ا   نترنت یهمه افراد به ا  ی عدم دسترس  نیو همچن  یوجود دارد، مشکالت فن  ی مجاز  ی ریادگی ارائه    ی برا
4،6،7،8،9 

  ز یچالش برانگ  یدمیاپ  کی به سرعت به    یماریب   نی کرد. ا  یمعرف  ١٩-دیکرونا را به عنوان پاتوژن مسبب کوو  روسیو  ی بطور رسم  ٢٠٢٠  هیدر ژانو   نیکشور چ

با    10.ستنده  CoV-SARS-2  روسیابتال به و   یاصل  یو سرفه نشانه ها  ی حالی مانند تب، ضعف و ب   یشبه سرماخوردگ  میشد. عال   لیکشورها تبد   یتمام  یبرا

بدون عالمت هم در    ماران یکه ب   دهندینشان م  قات یهستند، تحق  روس یو   نی انتقال ا   یمنبع اصل  ،ینیعالئم بال  یدارا  ١٩-دیمبتال به کوو   مارانیب   نکهیوجود ا 

جهت حفاظت از    114،6،شده است.    ه شناخت  زیچالش برانگ  اری بس  یپاندم  کی و    کندیم  ریرا درگ  نیهمه سن  یماریب   نی بوده و ا  یماریناقل ب   ،یدوران نهفتگ

   6,7,8,9,11در نظر گرفته شد.  انیدانشجو  یآموزش یهاکالس یبرگزار ی برا  «ی»آموزش مجاز وهیها، شو کارکنان دانشگاه دیاسات ان،یسالمت دانشجو 

قرار    یاب ی مختلف مورد ارز  یهاآن در دروس و رشته  یاب ی هم در جهت ارز  ینبوده و مطالعات  دی خود جد  یبر شبکه به خود  یو مبتن  یاز آموزش مجاز  استفاده

و بصورت   یکیوه الکترون یبه ش  ،یها ملزم به ارائه آموزش ها، حداقل در بخش دروس نظررا بوجود آورده که دانشگاه یط یذکر شده شرا یگرفته است. اما پاندم

تا از    رند یقرار گ  یمورد بررس  ، یآموزش مجاز  یبررس  ی ارهای نوع از آموزش با توجه به مع  ن یا   ت یفیه کمهم است ک  ن ی اند. بنابراتر از قبل شدهگسترده  ار یبس

های ارزیابی کیفیت آموزش، اخذ نقطه  یکی از راه  12همچنین، ارزیابی کیفیت آموزش از ضروریات نظام آموزش عالی ست.  حاصل شود.  نانیآن اطم  یسطح باال

  و سنجش اثرات متغیرهای انتخاب شده )مستقل( روی متغیر وابسته )کیفیت آموزش( میباشد.  های حاصل از پرسشنامهنظرات دانشجویان از طریق بررسی یافته

می کرونا از دیدگاه دانشجویان دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مازندران  مطالعه حاضر با هدف ارائه مدل ارزیابی کیفیت آموزش مجازی در پاندرو    ن ی از ا

 . دیگرد  یطراح
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 هامواد و روش

نوع مقطع  یلتحلی  –  یفیتوص  ی ارو، مطالعه  شیپ  قیتحق بررس  یاز  با هدف    ان ی دانشجو  دگاهی از د  19-دی کوو  یدر پاندم  ی آموزش مجاز  ت یفیک  یاست که 

ها پرسشنامه محقق  داده  یانجام شد. ابزار گردآور  IR.MAZUMS..REC.1400.9209مازندران، با کد اخالق    یدانشگاه علوم پزشک  یدندانپزشک

و همکاران    ی، اکبر13(  1395، نوبخت و همکاران )1(  1395و همکاران )  یل ی)اسماع  یکیالکترون   یریادگی پرسشنامه از مطالعات    ی طراح  ی باشد. برایم  ته ساخ

  ی آموزش  یهامحتوا، راهبردها، روش  ، یامکانات و فناور  ، اجرا  وه یمولفه: ش  5پرسشنامه در    .بود  رمؤلفهیز   30  شامل پرسشنامه  این  .  دی( استفاده گرد 2(1391)

(  ی آموزش پزشک  ،یدرس  یزی برنامه ر  ،یآموزش عال  نیآموزش )متخصص  نیپرسش نامه از نظرات متخصص  ییمحتوا  یی روا  دییتا  یبرا  شد.  یطراح  یاب یو ارزش

بررسی شد.   CVR  (content validity ratio)روایی محتوایی پرسشنامه با استفاده از محاسبه شاخص  آنها قرار گرفت.    دییاستفاده شد و مورد تا 

حوزه آموزش درخواست شد  مند و خبره در متخصصان، عالقه  ری و سا  ی آموزش عال  ،ینفر متخصص و خبره آموزش پزشک 20محتوا از    یینسبت روا   نییتع  ی برا

که    CVR. سپس با استفاده از فرمول  ندینما  یندارد( بررس  یضرورت  ست،ین  یضرور  یاست ول  دیاست، مف  ی)ضرور  یسه قسمت  فیرا بر اساس ط  تمیتا هر آ

. بر اساس جدول الوشه  دی به گردمحاس  یی محتوا  ییتعداد متخصصان بود و نسبت روا   Nاند و  پاسخ داده  ی ضرور  نهی که به گز  ی تعداد متخصصان   NEدر آن  

بود،   42/0که کمتر از  رمؤلفه ی و سه ز د ی باالتر بود، حفظ گرد 0/ 42آنها از  CVR زان یکه م یعبارت ییمحتوا  یی حداقل ارزش شاخص، نسبت روا   نییتع ی برا

 .   دی محاسبه گرد 98/0کرنباخ  ی آلفا ب یآن از طرق ضر  یی ای و پا دیگرد  لیتکم ان ی نفر از دانشجو  30ابزار، پرسشنامه توسط   ییا یپا  ی. برادی حذف گرد

ها طراحی شده  ها به روش آنالین و/یا آفالین و کیفیت ساعت کالسبود که جهت بررسی میزان و کیفیت برگزاری کالس  زیرمؤلفه  7مؤلفه شیوه اجرا شامل  

زیرمؤلفه با هدف سنجش مواردی از جمله سهولت استفاده از سامانه طراحی شده، سرعت دسترسی به محنواهای آموزشی،    9لفه امکانات و فناوری شامل  بود. مؤ

د هماهنگی بین  متناسب بودن طراحی سامانه، وجود پشتیبانی مناسب، امکان ارسال تکلیف یا ارسال پیام صوتی یا متن برای اساتید و سایر دانشجویان و وجو

زیرمؤلفه: تطابق مطالب ارائه شده با اهداف درس و طرح دوره، میزان استفاده از   6صدا و تصویر و متن حین آموزش، بود. در ادامه سواالت، مؤلفه محتوا شامل  

زیرمؤلفه مؤلفه راهبردها    4( و ذکر منابع آموزشی بود.  و...  مثال ها  تصاویر، گرافها، جداول، نمودارها،  محتواهای جدید و به روز و تنوع در محتواها )بکار بردن  

های گروهی و مشارکتی و بازخورد مناسب و کافی  ها جهت ارزیابی امکان گفتگو و مشارکت فعال دانشجویان حین کالس، میزان و وجود تکالیف و پروژهو روش

های  یرمؤلفه که موارد زیر را بیان میکردند در نظر گرفته شد: اعالم نمودن مالکز  4از جانب اساتید طراحی شدند. در نهایت برای بررسی مؤلفه ارزشیابی،  

ترم و بیان نحوه و زمان ارائه تکالیف به طور واضح از سوی اساتید.  های میانهای دانشجویان، اخذ آزمونارزشیابی واضح از جانب اساتید، ارزیابی مستمر آموخته

  1400- 1399سال اول سال  میو ن   1399-1398سال دوم سال  مین های تحصیلی  ای لیکرت بصورت جداگانه برای ترمدرجه  5سوال با مقیاس   30در مجموع  

 طراحی شدند.

  وه یبه ش ینظر  یدندانپزشک یورود به طرح، گذراندن واحدها اریباشد. معیمازندران م یدانشگاه علوم پزشک یدندانپزشک انی مطالعه دانشجو نی ا  یجامعه آمار 

: عدم گذراندن  لخروج از طرح شام  یارها یمع  ن یبود. همچن  1400-1399  یل یسال اول سال تحصمیو ن   1399-1398  ی لیسال دوم سال تحصمیدر ن   ی مجاز

هردو   ا ی  ی کینبودن آموزش دانشجو در   یمجاز ، یاختصاص  ینظر ا ی و  ه یعلوم پا  ی نظر  یهردو ترم، عدم برداشت و اتمام واحدها ای دو ترم  ن یاز ا  ی کیحذف   ا ی

،  گذرانده بودند  یرا به صورت مجاز  یآموزش   یواحدها  مذکور سال  میکه در ن   یدندانپزشک   یدانشجو  256بود و همه    یبه صورت سرشمار   یریگنمونه  ترم بودند.

  انیدانشجو  ی برا ل،یمی و ا یاجتماع  ی شبکه ها ق یاز طر یو به شکل مجاز جادی ا  googleform.com ت یپرسشنامه در سا  نک ی. لنددر نظر گرفته شد

 ارسال شد. 
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   Smart PLS 3 نرم افزار  از  جزئی مربعات  حداقل روش  با رویکرد  ساختاری معادالت  مدلسازی فن  تحقیق از  مفهومی مدل جانبه همه برای بررسی

   14نمونه کم و توزیع داده ها غیر نرمال است. پیچیده، حجم متغیرها  بین  روابط آنها در  که است تحقیقاتی تحلیل ابزار برای  بهترین  روش استفاده شد. این

 آشکار و  پنهان متغیرهای  دسته  دو مدل نیز در  ساختاری می باشد. متغیرهای  اندازه گیری و مدل  بخش شامل مدل  دو  از  ساختاری  معادالت  مدل سازی 
 ُبعد  آن  با  همراه  بعُد  سواالت )شاخصها( هر  اندازه گیری شامل  مدل  میشوند. بخش  برده کار  به  مختلف  سطوح  در  پنهان  می شوند. متغیرهای  تقسیم بندی 

 مطرح شده در مدل  تمامی سازه های شامل نیز  مدل ساختاری  میگیرند. بخش قرار  تجزیه وتحلیل مورد بخش این ابعاد در و سواالت  میان  روابط  و است 
بسته به اینکه چه میزان دقت برای حذف سواالت در نظر    15بررسی قرار می گیرد. آنها مورد میان  روابط  و سازه ها  همبستگی میزان  و بوده   پژوهش اصلی 

برای تایید فرضیه پژوهش از   16می باشد. 4/0برای بار عاملی معرفی شده ولی کمترین سرحد بار عاملی مقدار   7/0الی   5/0گرفته می شود، مقادیر مالک از 

افزار    Bootstrappingفرمان   نرم  تایید فرضیه و  اس  Smart PLSدر  برای  ب   یبررستفاده شد.  رابطه  آماره آزمون  رهایمتغ  نیمعنادار بودن    t  از 

از    tمی شود. وقتی مقدار   استفاده  بیانگر معنادار میزان   96/1بیشتر  بوده و مبین پذیرش آن   0/ 05 خطای سطح  در  شده  مشاهده  عاملی  بارهای باشد 

 17باشد.می

 نتایج 

سال بوده و    35 یال 19  نیب  ان ی دانشجو نی سن ا. طرح مشارکت داشتند ن یا ی پسر در اجرا 64دختر و   یدانشجو 64شامل   انینفر از دانشجو  128 تی در نها

   کردند. لیها را تکمدرصد از کل پرسشنامه 1/76سال    24 ی ال 21 نیسن  انیدانشجو 

ها متغیرهای مستقل آن در  ئه شده است. مؤلفه ارزشیابی به عنوان متغیر وابسته و سایر مؤلفهارا   2و    1های  نتایج اجرای اولیه آزمون مدل ساختاری در شکل

بار عاملی متغیر شیوه  نظر گرفته شدند. بر اساس این نتایج تمامی سواالت دارای بار عاملی بیشتر از متغیر پنهان به خود را دارند. ولی بین متغیرهای پنهان،  

(. با اجرای مجدد آزمون مدل ساختاری و حذف متغیر  1کفایت الزم برای باقی ماندن را نداشته و باید از مدل حذف شود )جدول    باشد ودار نمیاجرا معنی

و در جایگاه دوم  ها  راهبردها و روشدهد که باالترین ضریب مسیر مربوط به مولفه  ( نشان می4و    3شیوه اجرا، مدل نهائی ارزیابی آموزش مجازی )شکلهای  

دار بوده و برازش مدل مناسب است. در این  تمام متغیرها دارای بار عاملی معنی 2قرار دارد. با توجه به جدول  محتوا و نهایتا در جایگاه سوم  انات و فناوری امک

 ها قابل تبیین است.  % از تغییرات ارزشیابی توسط سه متغیر امکانات و فناوری، محتوا و راهبردها و روش6/61مدل 

 هاهمه مولفه یساختار لیو تحل  t آماره –1 جدول

 نتیجه  t-value بار عاملی  متغیر 

 عدم تایید مسیر  92/0 064/0 شیوه اجرا 

 تایید مسیر  15/3 282/0 امکانات و فناوری 

 تایید مسیر  33/2 198/0 محتوا 

روش   و  ها  راهبرد 

 ها 

 تایید مسیر  94/4 384/0

 و تحلیل ساختاری مولفه ها پس از حذف مولفه فاقد بار عاملی معنادار   tآماره  – 2جدول 

 نتیجه  t-value بار عاملی  متغیر 

 تایید مسیر  68/3 304/0 امکانات و فناوری 

 تایید مسیر  59/2 216/0 محتوا 
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روش   و  ها  راهبرد 

 ها 

 تایید مسیر  23/5 389/0

 

 
و    –  1شکل   ورود همه سواالت  با  استاندارد  در حالت  مدل ساختاری 

 متغیرها در مدل 

 

 

مدل ساختاری در حالت ریر استاندارد با ورود همه سواالت و    -   2شکل  

 متغیرها در مدل 
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مدل ساختاری در حالت استاندارد پس از حذف متغیر شیوه    -  3شکل  

 اجرا 

 

 

ریر استاندارد پس از حذف متغیر  مدل ساختاری در حالت    -  4شکل  

 شیوه اجرا 
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 حثب

، تاثیرات به سزایی بر سیستم آموزش دانشگاهی در تمامی دنیا و همچنین کشور ایران داشت. دانشکده  2020و شیوع گسترده آن از ژانویه    19- پاندمی کووید

و نیمسال اول   1398وزش دروس نظری این رشته در نیمسال دوم سال تحصیلی دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مازندران نیز از این امر مستثنا نبوده و آم

  19-تماما به صورت مجازی برگزار شد. یادگیری الکترونیکی و آمورش مجازی به خودی خود جدید نبوده و قبل از دوران پاندمی کووید  1399سال تحصیلی 

ان پاندمی و قرنطینه ملزم به اجرای آن بودیم، صورت نگرفته بود. از طرف دیگر ارزیابی کیفیت  هم اجرا میشد، اما هیچ گاه کلّیه دروس و به شکلی که در دور 

حایز اهمیت است، چرا که کیفیت باالتر با رضایت بیشتر دانشجویان همراه بوده که جزوی از    19-این نوع از آموزش به شکل ویژه در دوران پاندمی کووید 

   12های آمورشی میباشد.اهداف سیستم

آموختگان را ابزار سنجش خود خود قرار میدهند،  هایی که نظرات دانشاز آنجا که کیفیت آموزش با رضایت دانشجویان ارتباط مستقیم دارد، انجام پژوهش

در   ی آموزش مجاز ت یفیک ی اب ی رو مطالعه حاضر با هدف ارائه مدل ارز  نی از ابسیار مرسوم و کمک کننده در راستای ارتقا سیستم آموزش هر دانشگاه میباشد.  

   .دیگرد یمازندران طراح یدانشگاه علوم پزشک یدندانپزشک انی دانشجو دگاهیکرونا از د  ی پاندم

های  ی بوده است. یافتهاب یارزش  ی،آموزش  یهامحتوا، راهبردها و روش  ،یاجرا، امکانات و فناور  وهیمولفه: ش  5  ساخته شاملمحقق  ها پرسشنامهداده  آوریجمعابزار  

دار نبود  ه اجرا معنیحاصل از آزمون مدل ساختاری نشان داد که تمامی سواالت بار عاملی بیشتر از متغیر پنهان به خود را داشتند. هرچند بار عاملی متغیر شیو

متغیر شیوه اجرا و اجرای دوباره آزمون، مدل نهائی ارزیابی آموزش مجازی    و بدلیل عدم داشتن کفایت الزم برای باقی ماندن از مدل حذف شد. پس از حذف

قرار    محتوا نهایتا    امکانات و فناوری و های  های بعدی به ترتیب مؤلفهبود و در جایگاهها راهبردها و روشبدین ترتیب بود: باالترین ضریب مسیر مربوط به مولفه  

ها قابل تبیین است. به بیان دیگر، امکان و میزان  زشیابی توسط سه متغیر امکانات و فناوری، محتوا و راهبردها و روش% از تغییرات ار6/61داشتند. در این مدل  

های گروهی و مشارکتی و بازخورد مناسب و کافی از جانب اساتید بیشترین اثر  گفتگو و مشارکت فعال دانشجویان حین کالس، میزان و وجود تکالیف و پروژه

ها از اهمیت  ها به روش آنالین و/یا آفالین و کیفیت ساعت کالسیت آموزش الکترونیکی دارا میباشد. از طرف دیگر میزان و کیفیت برگزاری کالسرا بر کیف

 کمتری برخوردار بود.

توسط قنبری و همکاران    1398ای که در سال  مطالعهدر زمینه آموزش مجازی صورت گرفت. برای مثال    19-مطالعات مشابه متعددی قبل پاندمی کووید

بین استاد و  های عوامل تسهیل کننده، تعامل  های مورد بررسی، باالترین ضریب مسیر مربوط به سه مولفهانجام شد مدل ارائه شده نشان داد که بین مولفه

 این تحقیق همخوانی دارد. یافته های با  این نتایج    18.دانشجو و تمایل کاربر گزارش شد

 مجازی  هایدانشگاه موسسات و در آموزش خدمات کیفیت ارزیابی برای الگویی  اعتباریابی و طراحی با هدف  97پژوهش دیگری توسط خسروی در سال  

مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج بیانگر آن بود    AMOSافزار  ایران انجام گرفت. روش کار بصورت ترکیبی روش دلفی و پیمایش بوده و مدلسازی از طریق نرم

، کفایت الزم  ادراک شده پشتیبانی  خدمات و کیفیت  ارائه  سیستم  کیفیت  مجازی، آموزش  متولیان  رفتار  کیفیت  شده، ارائه  آموزش  کیفیت  محور  که چهار 

 12آموزش را دارند. که با مطالعه مذکور همخوانی دارد. خدمات کیفیت جهت ارزیابی

های یادگیری الکترونیکی در ایران پرداختند. این مدل  به ارزیابی کیفیت سامانه  9126در یک تحقیق با بکارگیری استاندارد ایزو   89پدرام و همکاران در سال  

متغیر بر کیفیت تاثیر گذار بوده و بیشترین اثر را به ترتیب از قابلیت نگهداری سامانه، کارایی    6های ایشان نشان داد هر  . یافتهمتغیر اصلی میباشد  6شامل  

 19پذیری سامانه، عملیاتی بودن سامانه، قابلیت استفاده و قابلیت اطمینان سامانه میپذیرد.سامانه، انتقال
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 آموزش  سامانه از پایدار استفاده جهت سرورها پیکربندی و  سازی مجازی تنظیم

 کالن  بسیار مقیاس در بلوباتن  بیگ و  مودل بر مبتنی مجازی

 آمانج خرمیان 

 a.khorramian@uok.ac.ir  دانشگاه کردستان،

اسیت. در این مختلف  یسیرور نرم افزار  نیشیامل چنددر مقیاس یک دانشیگاه جامع   بلوباتنگیبر مودل و ب یمبتن یسیامانه آموزش مجاز

. هر کدام  باشینددر ارتباط  گریکدی  الزم هسیت باکه در نظر گرفته شیده   سیرور باالنسیر کیسیرور مودل و   کی  بلوباتن، گیپنجاه سیرور بتحقیق  

بر اسیاس آنچه  یکامل منابع سیخت افزار  میسیامانه اسیت. تخصی  داریپا  یاجرا یبرا یکاف یمنابع سیخت افزار ازمندین ینرم افزار یاز سیرورها

سیخت  یسیرورها برای تهیه ادیز اریکرد بسی  نهیهز ازمندینبصیورت رسیمی در خصیوص بیگ بلو باتن توسیط توسیعه دهندگان منتشیر شیده اسیت 

 نهیبه  میجهت تخصی   ییراهکارهادانشیگاه کردسیتان،  در مقیاس  ینرم افزار ینحوه مصیرف منابع توسیط سیرورها ی. با بررسی باشیدیم یافزار

 یسرورها نهیبه  عیو توز یسخت افزار  یسرورها یکارا بر رو  ماتیتنظ نجاما  ، یساز  یبا استفاده از مجاز یبصورت اشتراک  یمنابع سخت افزار

 یهاتیدر نظر گرفتن محدود  ررمیراهکارها موجب شید عل نیاعمال ا جهیارائه و اعمال شیدند. نت یسیخت افزار یسیرورها  یبر رو  ینرم افزار

 ها دچار مشکل نشوند.بصورت کارا اجرا شود و کالس هسامان ، یحداقل منابع سخت افزار یریها و با بکارگ کالس  یآموزش در برگزار

 ، مودل یساز یشده، مجاز   عیتوز  ستمیس ،یسرور نرم افزار ،یتعادل زمان/حافظه، مودل، سرور سخت افزار بلوباتن،گیب ،  باالنسر -کلید واژه 
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 مقدمه 
به عنوان    ان یو تعامل با دانشجو   سی روز جهت تدر  یهایتکنولوژ  یریبکارگ  مندازین در دوران همه گیری ویروس کرونا  دانشگاه کردستان    ی درس  یکالس ها

، گوگل  1زوم   مچونباال ه  تیفیبا ک  یتجار  یافزارهاهدف استفاده از نرم  نیبه ا   دنیرس  یبرا  میساده و مستق  یاز راه ها  یکی.  در نظر گرفته شدامر مهم    کی

  - 2باشد    یاستفاده از آن ها م  ی که مانع بزرگ برا  هامیوجود تحر  -1آنها عبارتند از:    یریعدم بکارگبرای  عمده    لی. دو دلاست   3مز یت  کروسافتیو ما  2تیم

 دانشگاه.  ک یوبومتر  عدم تاثیر این نرم افزارها در 

  ی ازمندین . با توجه به  باشدیم  4بلو باتن گ یکار ب  ن یانجام ا  ی نرم افزار متن باز برا ن یتر  مناسبمتن باز است و  یمشکل استفاده از نرم افزارها نی لذا راه حل ا

وجود دارد    اختصاصی غیر مجازی سازی شده   ی منابع سخت افزار  هی به ته  از ینرم افزار و توسعه دهندگان آن، اصوالً ن  نی ا   سان یمنتشر شده توسط برنامه نو  یها

به صورت کارا حل شد. در   یساز یموجود در دانشگاه و انجام مجاز  یسرورها ی مناسب رو ماتیمشکل با انجام تنظ ن ی. ا های زیاد استکه نیازمند هزینه [1]

  نفر   یکصدکمتر از    رانیکوچک )با تعداد فراگ  ی مراکز آموزش  ینرم افزار اساساً برا  نی ذکر است که ا  انیشا   شده است.  انیکارها ب   ن یه انجام ا ن گزارش نحویا

نفر دانشجو امکان استفاده از    ١٢٠٠٠بزرگ    اسیدانشگاه با مق  کی   جهت استفاده  یریبه کارگ  یبرا  یجانب  یشده است لذا به کمک نرم افزارها  ی( طراح[2]

 .آن فراهم شده است

 هاچالش
  ،یحضور  یکالسها  ی. با توجه به روال مرسوم در برنامه زمانبندکنندیم  دایشروع شده و خاتمه پ  یدانشگاه کردستان در ساعات مشخص  ی درس  یاغلب کالس ها

  ست یبا یم  یکالس ها وجود ندارد. لذا سامانه آموزش مجاز  کنواختی  عی امکان توز  یبرنامه زمانبندگسترده در    رییبا تغ  ی نظر به مشکالت مترتب آموزش  نیهمچن

در   ستیبا  یم یسو، سامانه آموزش مجاز گریاز د شود.  یکالس ها راه انداز ی و زمانبند یدرس یزیبخش آموزش دانشگاه در برنامه ر  یها تی بر اساس محدود

به    ست یبا   یم  یمرتبط با سامانه آموزش مجاز  یکه نرم افزار ها  یمعن  نی شود. به ا  ی اند راه اندازسرورها نصب شده  یدانشگاه که بر رو  یسامانه ها  ری سا  کنار

 سرور ها استفاده کند.  وموجود  یدانشگاه از منابع سخت افزار ی هاطور مشترک با سامانه

مشکل استفاده از    نیحل ا   یبرا  یشنهاد یدانشگاه هستند. لذا راه حل پ  در حال اجرای  یامانه هاتعداد ساز  کمتر    ار یمستقر در دانشگاه بس  یتعداد سرورها

ها  سامانه  وسامانه ها را داشته باشند   ین ابار محاسباتی شوند که تحمل  میتنظ یابه گونه  د یسرور ها است. سرور ها با   یسامانه ها بر رو ع یو توز  ی ساز ی مجاز

عملکرد    یبر رو  یه اختاللک انجام شوند    ی ابه گونه  د یها با   یکربندیپ  نی باشد. ا  کنواختیسرورها نسبتاً    ی بر رو  یل یشوند که بار تحم  عی توز  ی ابه گونه  د یبا 

 . تشده اس انیامور ب   نیا  دن ینحوه به انجام رستحقیق   ن یاجرا وجود نداشته باشد. در ا  نی سامانه ها در ح

نیازی به فراهم شدن منابع بسیار زیاد سخت افزاری وجود ندارد و پیشنهاد خواهد شد که توسعه دهندگان بیگ بلو باتن در  همچنین با اعمال این تنظیمات  

 نیازمندیهای زیرساختی اعالم شده برای اجرای نرم افزار خود تجدید نظر کنند.

 

 مسئله 

  یاختالل در اجرا و  در ارتباط هستند  گری کدیبا   ی نرم افزار یسرور ها  ن یباشد که ا  یم  یسرور نرم افزار  یادی دانشگاه متشکل از تعداد ز   یسامانه آموزش مجاز

  ی م افزارنر   یسرور ها  گرفتنکه محل قرار    یسخت افزار  یسرور ها  ،یرساختی ز دگاهی سرورها موجب بروز اختالل در کل سامانه خواهد شد. از د  نی هر کدام از ا

  نی تر  ن ییدر پا   ماتیبه انجام تنظ  ازی امر ن   ن یفراهم شود. ا   ینرم افزار  ی سرور ها  نی ا  یاجرا  ی برا  یکه بستر مناسب  یشوند طور   میتنظ  یبه درست  د یهستند با 

  راتییتغ  نیاست. ا   ازیسرور ها مورد ن   نیا   ماتیدر تنظ  یراتییانجام تغ  ،یدارد. با توجه به شرکت سازنده و مدل سرور سخت افزار  ی سخت افزار  یسطح سرور ها

مناسب    یسخت افزار  یسرورها  برای  اعالم شده از سوی سازندگان بیگ بلوباتن  ماتی. تنظی پذیردانجام م  ی نرم افزار  ی سرور ها  عملکردی  تیبر اساس ماه

در مقیاس یک دانشگاه نیستند زیرا نیازمند تهیه انبوه منابع سخت افزاری مجزا با هزینه بسیار باال بدون اشتراک منابع    یآموزش مجاز  ی نرم افزار  ی هاسرور

 
1 Zoom 
2 Google Meet 
3 Microsoft Teams 
4 BigBlueButton 
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 باشد. ی م ریآنها ناگز  ی مناسب بر رو راتییانجام تغ هستند. لذا

سرور نرم    ۵٢شامل    یمختلف است. سامانه آموزش مجاز  یهاسامانه  یمنابع مشترک برا  یریمستلزم به کارگ  ینرم افزار  یسرورها  یساز  یسو، مجاز  گریاز د

ا  دیبا   ینرم افزار  یسرور ها  نیداده شده به ا   صیاند. منابع تخصشده  یاندازراه  یکه به صورت مجاز  باشدیم  یافزار که اوالً موجب    ردیانجام پذ   یبه گونه 

پژوهش عبارتند    ن یمورد نظر در ا   یبه صورت کارا استفاده کنند. منابع سخت افزار  گریکدیاز منابع مشترک    ی دانشگاه نشود؛ در ثان   ی هاهسامان ری اختالل در سا

 .ستندیپژوهش ن  نی مورد بحث ا یو مصرف انرژ نترنت یباند ا   یپهناشبکه، منابع همچون  ری سا و حافظه رم. یپردازش یهسته ها ،یساز  رهیاز حافظه ذخ

 کارهای انجام شده
باال و عملکرد مناسب    یی کارا  لیهمچون زوم به دل  ی تجار  ی نرم افزار ها  یریدر خصوص بکارگ   ستند ین   م یکه تحت تحر   یی انجام شده در کشورها   قاتیاغلب تحق

کنند    یاستفاده نم یتجار  یاز نرم افزار هااگر چه تحت تحریم نیستند اما  با درآمد کم    ییکشورها . برخی از دانشگاههای کوچک در  [3,4,5]مثل    باشد  یآن م

استفاده از آن مقرون به صرفه باشد   نهیباشد و هز   ایمه یمناسب ی. چنانچه بستر ابر[6,7]کنند  یبلو باتن استفاده م گ یب و در ترکیب با به صورت محدود  ایو 

دانشگاه کردستان   یکالس ها یاجاره ماهانه برا نهیانجام شده هز  ی . طبق بررس[8] شده است شنهادیپ ی ه ابرسامان ک ی  یبلو باتن بر رو  گی نرم افزار ب   یاجرا

  ی . کار پژوهشرسدیمقرون به صرفه به نظر نم  چندین برابر تهیه و نگهداری آنها بر روی سرورهای دانشگاه اعالم میشود که  هایشرکت  یابر  یهاسیتوسط سرو 

تحقیق جاری به این موضوع    نشد.  افتی دانشگاه کردستان تاکنون    اسیدر مق  ی دانشگاه  یبرا  یساز  یمجاز  یکربندیسرور و پ  مات یمنتشر شده در خصوص تنظ

 میپردازد که با منابع سخت افزاری کمتر از آنچه توسط شرکت توسعه دهنده بیگ بلوباتن میتواند نیاز یک دانشگاه را مرتفع کند.

 هاف و محدودیتتعاری

 مودل 

  یریادگی  لیو تحل  هی تجزبرای    ی دی مف  هایافزونهکه    [9]  است   یکیآموزش الکترون برای    2ی پلتفرم  ن یباز و ب   متن،  گان ی را  1کالس   ت یر یمد  ستمیس  ک یمودل  

با تمرکز بر تعامل و ساخت مشترک    نی آنال  یکمک کند دوره ها  انیتا به مرب   توسعه داده شد  3اماس یدوگ  نیتوسط مارت  شیسال پ  18مودل    .[10]میکند  ارائه  

های دانشگاه کردستان  . یک سرور نرم افزاری از مودل برای مدیریت کالس[11در حال تکامل مداوم است ]بطور مداوم    . این نرم افزار کنند  جاد ی مطالب را ا

افزونه مختلف    557. هم اکنون تعداد  [12]مرتبه دانلود شده اند    524000افزونه برای مودل وجود دارند که    1815نصب شده است. در حال حاضر تعداد  

  BigBlueButtonBNها با اسم  مودل دانشگاه کردستان نصب شده است. یکی از این افزونه)شامل آزمون، انواع سوال، دفتر نمره، تکلیف و غیره( بر روی  

 .4بلوباتن نصب شده استجهت اتصال به بیگ

 

 بیگ بلوباتن 

باال    ت یفیکبا    تجربه یادگیری از راه دور هدف  که با    است   نی آنال  یریادگی   ی متن باز برا  5کنفرانس -وب   ستمیس  ک( ی BBB)بصورت اختصاری:    بلوباتن گیب 

. برای اجرای آن نیاز به نصب نرم  [13]  کند  ی فراهم م  بصورت بالدرنگ و صفحه را    ی ری، تصو  یصوت یامکان اشتراک گذاراین نرم افزار    .توسعه داده شده است

خالص بوده و صرفاً از مرورگر برای اجرا استفاده میکند. امکانات مورد نیاز کالس درس همچون ضبط و    HTML5افزار دیگری وجود ندارد بلکه مبتنی بر  

این نرم افزار با نرم افزارهای متن باز دیگری همچون    پخش مجدد کالس، تخته سفید و به اشتراک گذاری دسکتاپ، صدا و وبکم در این نرم افزار وجود دارد.

 red5های نرم افزاری متعددی منجمله . این نرم افزار برای اجرا از سرویس[14]مودل، وردپرس، جومال، دروپال، ساکای و غیره قابل یکپارچه سازی میباشد 

،nginx ،freeswitch ،redis-server ،bbb-apps-akka  ،bbb-transcode-akka ،bbb-fsesl-akka ،tomcat7 ،mongod ،bbb-html5 

 
1 CMS (Course Management System) 
2 Cross-platform 
3 Martin Dougiamas 
4 https://moodle.org/plugins/mod_bigbluebuttonbn 
5 Web-conferencing system 
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،bbb-webrtc-sfu  ،kurento-media-server ،etherpad ،bbb-web     وbbb-lti  .نشان میدهد که تعدادی از این اجزای نرم   1 شکلاستفاده میکند

 [15]افزاری، در سطح باال، چگونه با یکدیگر در ارتباط هستند. 

 
 د یسطح د  نی در باالتر بلوباتن گیمختلف ب  ی نرم افزار  یااجز نی : ارتباط ب 1شکل 

 

نیاز دارد. همچنین به   4بر روی هسته لینوکسی    04/16بیتی نسخه    64بلوباتن جهت نصب به سیستم عامل اوبونتو  هر سرور نرم افزاری بیگ

نیاز دارد. همچنین در وبسایت اصلی نرم افزار بیان شده که به    32768تا    16384ی از شماره  پیوددرگاههای یو    443و    80ی  پیسیدرگاه ت

سرور بیگ بلو باتن مورد نیاز دانشگاه نقض   50ر اختصاصی جهت اجرا نیاز دارد که این مورد بدلیل عدم امکان تهیه بودجه آن برای سخت افزا

 شده و بصورت اشتراکی در نظر گرفته شده است.

 

 باالنسر

کاربر )استاد و دانشجو( همزان را دارد که برای مقیاس دانشگاه کردستان کافی نیست. رصد    100بلوباتن به تنهایی گنجایش تنها  یک سرور نرم افزاری بیگ

ماکزیمم لود کاری،  کالس برگزار شده نشان میدهد در  اکز آموزشی تحت  کاربر همزمان )شامل کاربران کالسهای دانشگاه کردستان و سایر مر  3700های 

اند. این  های آزاد، دانشگاه علمی کاربری و برخی مدارس( از سامانه آموزش مجازی استفاده کردهپوشش مثل مرکز زبان، واحد بین الملل، کارآفرینی، آموزش

3700⌉تصور اشتباه هست که   ÷ 150⌉ = مجزا برگزار شود و همچنین    تواند بر روی دو سرورسرور برای دانشگاه کافی خواهد بود چون یک کالس نمی  25

 ها در نظر گرفته شده است.بلوباتن برای کالسسرور بیگ 50تعداد کاربران هر کالس متفاوت و از قبل غیر قابل پیش بینی است. لذا تعداد 

باالترین کاربران  های تعریف شده در دانشگاه تخصیص دهیم مناسب نخواه به کالس  1بلوباتن را بصورت ایستا این ایده که سرورهای بیگ د بود چون لزوما 

 2بلوباتن بصورت پویا ها ثابتی نیست بلکه در روزها و ساعات مختلف تغییر میکنند. لذا بهتر است تخصیص هر کالس به سرور بیگهمزمان مربوط به کالس

به سرور بیگ بلو باتن میتواند توسط یک نرم افزار انجام شود  انجام پذیرد که کمترین تعداد سرور نرم افزاری نیاز به راه اندازی باشد. وظیفه تخصیص کالس  

میباشد که ارتباط آن با سرورهای مودل و بیگ بلو باتن    ScaleLiteکه باالنسر نام دارد. از جمله باالنسرهایی که این کار را بشکل قابل قبولی انجام میدهد  

 نشان داده شده است. سایر باالنسرها نیز عملکرد مشابهی دارند.   2در شکل 

 
1 Static 
2 Dynamic 
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 بلو باتن و مودل  گ یباالنسر، ب   یسرورها ینرم افزار ش یآرا: 2شکل 

 

ند طوری که همچون یک سرور به نظر برسند. باالنسر نصب شده برای سامانه  یک باالنسر میتواند انبوهی از سرورهای نرم افزاری بیگ بلو باتن را مدیریت ک

 سرور بیگ بلوباتن را همچون یک سرور بیگ بلو باتن به سرور مودل معرفی میکند. 50آموزش مجازی دانشگاه تعداد 

 

 افزاریسرور سخت

خانگی گفته میشود. مقصود از منابع محاسباتی رم، هارد و پردازنده؛ و منظور از   تر از کامپیوترهای سرور سخت افزاری به کامپیوترهای با منابع محاسباتی قوی

نشگاه  تر بودن، بیشتر بودن از لحاظ کمیت و سریعتر بودن در عملکرد میباشد. مشخصات سرورهای سخت افزاری مورد استفاده سامانه آموزش مجازی دا قوی

 آمده است.  3کردستان در جدول شکل 

 

 هارد میزان رم تعداد نخ  تعداد هسته  ( Xeonپردازنده ) (HPE ProLiantر )نام سرو شماره

1 DL380 Gen10 Gold 6252 2.10GHz 48 96 512 GB 15 TB 

2 DL380 Gen10 Gold 6152 2.10GHz 44 88 319 GB 30 TB 

3 DL380 Gen9 E5-2699 v4 2.20GHz 44 88 320 GB 12 TB 

4 DL380 Gen9 E5-2650 v4 2.20GHz 24 48 64 GB 2 TB 

 دانشگاه کردستان  ی مورد استفاده سامانه آموزش مجاز ی سخت افزار ی: جدول مشخصات سرورها3شکل 

 

های دانشگاه نیز  شایان ذکر است بر روی سرورهای سخت افزاری فوق، عالوه بر سرورهای نرم افزاری سامانه آموزشی مجازی، تعداد قابل توجهی از سایر سامانه

 اند که از منابع این سرورهای سخت افزاری بصورت مشترک استفاده میکنند. صب شدهن 

 

 افزاریسرور نرم

ها یا افراد متقاضی ارائه میدهد سرور  به نرم افزاری که بر روی یک سرور سخت افزاری قرار گرفته و از طریق ارتباطات شبکه تعدادی سرویس را به سایر برنامه
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یی به درخواست ها را داشته باشند.  ( گفته میشود. سرورهای نرم افزاری همیشه باید در حال اجرا باقی بمانند تا امکان پاسخگو 1نرم افزاری )نرم افزار سرور 

سرور نرم افزاری بیگ بلو باتن، یک سرور مودل و یک سرور باالنسر راه اندازی شده اند که سروریس    50برای سامانه آموزش مجازی دانشگاه کردستان تعداد  

سرور نرم    52بران )اساتید و دانشجویان( ارائه میدهند. این  های متعددی را به یکدیگر جهت عملکرد صحیح سامانه ارائه میدهند و تعدادی سرویس را به کار

 نصب و از منابع آنها بصورت توزیع شده استفاده میکنند.  3-2سرور سخت افزاری معرفی شده در شکل   4افزاری بر روی 

 

 افزاریسازی سختمجازی

)اختصاراً مجازی سازی( به ساختن مجازی )غیر واقعی( یک کامپیوتر )اصطالحاً ماشین( گفته میشود که به عنوان یک کامپیوتر با   2مجازی سازی سخت افزار 

فاده  ر به منظور استسخت افزار کامل به نظر برسد طوری که بتوان تمام امورات یک کامپیوتر واقعی )مثل نصب سیستم عامل( را بر روی آن نیز اجرا کرد. این کا

ها و تاریخچه مفصلی برای مجازی سازی وجود دارد. مجازی  بهینه و چندمنظوره از منابع یک سرور سخت افزاری یا ابررایانه انجام میشود. تعاریف، دسته بندی

 AntsleOS   ،Microsoft Hyper-V  ،Nutanix AHV  ،XCP-ng  ،Oracle VM Server  ،POWER Hypervisorسازهای مختلفی )منجمله  

محسوب میشود. ساختار    3استفاده شده است که یک سرپرست نوع اول   VMware ESXi( وجود دارند که بر روی سرورهای دانشگاه کردستان از  Xen  و

 نشان داده شده است.  4مدیریتی این سرپرست در شکل 

 
 www.vmware.com  تیبرگرفته از وبسا   VMware ESXi یتیر ی: ساختار مد4شکل 

( با ساختار فوق  Virtual Machineماشین مجازی )  52( و  Physical Serverزش مجازی دانشگاه کردستان تعداد چهار سرور فیزیکی )برای سامانه آمو 

 استفاده شده است.

 تنظیمات و پیکربندی 

 

 انجام تنظیمات بر روی سرور

مشخص شده در آن کار کند.    هی باالتر از فرکانس پا  یهادهد تا در فرکانس  یبه پردازنده اجازه م  طی شرا  یاز برخ  یرویبا فرض پ   Intel Turbo Boost  یژگیو

  ی رو  ی بار کارزمانی که    میباشد.  است  عالف  Turbo Boostکه    یفعال هنگام  یقطعه و تعداد هسته ها  یاتالف شده، دما  ی گرما  زان یشامل م  طی شرا  ن یا

هر چند فعالسازی این ویژگی موجب تولید گرمای  .  [16]فراهم شود  عملکرد ممکن    ن ی به باالتر  ی اب یدسترا باال میبرد تا  ، پردازنده فرکانس  باال میرودها  پردازنده

 
1 Server software, or software server 
2 Hardware virtualization 
3 Type-1 hypervisor 
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قطعی در حین  و بصورت بسیار م  [16]  کنند   یم  رییتغ  ز ین   ، فرکانس   ، اما با توجه به اینکه با تغییر بار کاری [17]بیشتر در محیط و صرف انرژی بیشتر میشود  

 . را فعال نمودیم 6نشان داده شده در جدول شکل   2و  1، لذا این ویژگی بر روی سرورهای شماره 1ها نیاز به فعال بودن آن وجود دارد برگزاری کالس

 
 : صفحه تنظیمات بایوس برای پیکربندی مقادیر مصرف انرژی 5شکل 

 

 Generalو مقدار    Power Regulatorبرای ویژگی    High Performance Modeاری، مقدار  در قسمت بایوس سرورهای فوق، در قسمت تنظیمات بار ک

Peak Frequency    برای ویژگیEnergy/Performance bias  ها، بصورت مستقل، بتوانند از بیشترین فرکانس  های پردازندهقرار داده شدند تا هسته

 نشان داده شده است.  5خود استفاده کنند. صفحه تنظیمات مربوطه در شکل 

 

 های مجازیانجام پیکربندی بر روی ماشین

سه عدد از چهار سرور سخت    ی( بر رویاز سامانه آموزش مجاز  ری)غ  گرید  یها مربوط به سامانه  یسرور نرم افزار  یوجود تعداد  ت یبا در نظر گرفتن محدود

سرورها    ریسا   یرا رو ی لمرتبط با سامانه اختال یکه سرورها ردیانجام پذ   یابه گونه  ماتیتنظ ستیبایم ،یسامانه آموزش مجاز  یدر نظر گرفته شده برا ی افزار

 ص ینحوه تخص  6هستند. در جدول شکل    ی سخت افزار  یرساختهایاز ز   یمنابع مشترک و اختصاص   یدارا  ینرم افزار  یرهانکند. هر دو دسته از سرو  جادیا

 نشان داده شده است. ی سخت افزار  یسرورها ینصب شده بر رو  ینرم افزار  یمنابع به سرورها

 
 

 ی مربوط به سامانه آموزش مجاز ینرم افزار یاز سرورها  کیداده شده به هر   صی: منابع تخص6 شکل

 

 
 روزهای یکشنبه و دوشنبه نیاز به فعال بودن این ویژگی وجود دارد. 12:00تا   10:00مربوط به کالسهای بازه زمانی معموال در محدود زمانهای پر کار از کل هفته،   1
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 4و  3، 2، 1 ی سروها یمصرف منابع محاسبات  ی: چگونگ7 شکل

 

  4تا    1  ی سخت افزار  یسرورها  نیهم   ینصب شده است. بر رو  1سرور  یاز مودل و باالنسر بر رو  بانیپشت  ه یجهت ته  ی سرور نرم افزار  ک یذکر است    ان ی شا

سرور نرم    11، تعداد  2سرور  یفعال بر رو  یسرور نرم افزار  8مورد استفاده سامانه، تعداد    ینرم افزار  یعالوه بر سرورها  ،یمورد استفاده سامانه آموزش مجاز

  یسامانه آموزش مجاز  ی با سرورها  نصب و در حال کار هستند که بصورت مشترک  4سرور  یبر رو زیفعال ن   ی سرور نرم افزار  ک یو   3سرور  یفعال بر رو  ی افزار

که از آن   یداده شده است بشرط صیاز آنچه تخص شیبه منابع ب  ازیداده شده است که در صورت ن  ی نرم افزار یاجازه به سرورها نی. اکنندیاز منابع استفاده م

منابع آزاد مشترک توسط    صیتخص  ن یا   ت یر یاز آن استفاده کند. مد   ازی و موقت تا رفع ن   یسرور مقدار آزاد وجود داشته باشد، بتواند بصورت اشتراک  یمنبع بر رو

 .شودیانجام م VMware ESXiشده در سرپرست  ف یخودکار تعر   زمیمکان 
 

 

 

 نحوه مصرف منابع ذخیره سازی نحوه مصرف منبع حافظه نحوه مصرف منابع پردازشی 

 ١سرور

   سرور

٢ 

   

 ٣سرور

   

 ۴سرور
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 روز  ک یر  د ی نرم افزار ی توسط سروها ی: نمودار مصرف منابع محاسبات8 شکل

 
 

 نتایج تحقیق 

ساعته را نشان میدهند. نحوه مصرف منابع توسط سرورهای   24در یک بازه  1400فروردین  14مصرف منابع چهار سرور سخت افزاری در روز کاری  7شکل 

 است. نشان داده شده  8بلوباتن پرکار و بیگبلوباتن با حجم کار میانگین در شکل نرم افزاری مودل، باالنسر، بیگ

آنها به باالنسر    2فایلهای ضبط شده و ترانسفر   1های بعد از آن که برای رندر همانطور که نمودارها نشان میدهند،  مصرف منابع در ساعات برگزاری کالس و زمان

های استفاده از هارددیسک در  صرف میشود به شکل مناسبی توزیع شده است. در زمانهای پیک کاری حداکثر فشار حدود هشتاد درصد میباشد. و درخواست

به تدریج افزایش  پیدا میکند و به نظر میرسد عدم تدرج در سرور    2و    1طول زمان به اندازه کافی پخش شده هستند. استفاده از رم کش شده در سرورهای  

 مربوط به سایر سرورهای نرم افزاری نصب شده بر روی  آن میباشد.  3

یه  اختاللی در برگزاری کالسها بجز موارد مربوط به مشکالت مقطعی اپوراتورهای اینترنت گزارش نشد این تنظیمات کارا بنظر میرسند. لذا توصبا توجه به اینکه  

لکرد بدون  عم   منتشر شده توسط توسعه دهندگان بیگ بلوبات نیاز به بازنگری کلی دارد چرا که با صرف منابع بسیار کمتر از آنچه پیشنهاد شده میتوان به

 مشکل دست یافت.

 

 گیری و پیشنهادات نتیجه

ترین مباحث حوزه کامپیوتر محسوب میشوند. این کار اگر بدرستی انجام نشود میتواند منجر به صدمه زدن به  توزیع یک سامانه و تخصیص منابع از پیچیده

ی خواهد شد. در این پژوهش سعی شد با مانیتور کردن نحوه مصرف منابع  های گزاف برای تهیه منابع مازاد سخت افزار منابع سخت افزاری یا صرف هزینه

 
1 Render 
2 Transfer 

 نحوه مصرف منابع ذخیره سازی نحوه مصرف منبع حافظه نحوه مصرف منابع پردازشی 

 مودل

   باالنسر

 

   

BBB 

 پرکار

   

BBB 

 عادی
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های تخصیص منابع از موجودی منابع به  توسط اجزای مختلف نرم افزاری سامانه آموزش مجازی، با بهره گیری از مناسب ترین متدهای توزیع سیستم و روش

 شکل بهینه استفاده شود. 

این امر به تقلیل هزینه های اضافی برای خرید  .  های سخت افزاری میشودشی و حافظه موجب استفاده بهینه از زیرساختبین مصرف منابع پرداز   1ایجاد تعادل

ها موجب  سرورهای گرانقیمت کمک میکند و موجب ایجاد توازن در مصرف انرژی توسط سرورهای بکار گرفته شده میشود. انجام تنظیمات درست بر روی سرور

های زیادی در حال برگزاری هستند و در لحظات خاصی ممکن است استفاده از یک  خاص استفاده باال از منابع )در مواردی که کالس  میشود تا در لحظات 

 منبع پردازشی بسیار بیشتر از حالت میانگین مورد نیاز باشد( اختالل در سامانه وجود نداشته باشد.

-AntsleOS   ،Microsoft Hyper-V  ،Nutanix AHV  ،XCPر مجازی سازها )همچون  در راستای چنین تحقیقی پیشنهاد میشود بکارگیری سای 

ng  ،Oracle VM Server  ،POWER Hypervisor    وXen  مورد پژوهش قرار گیرند چرا که مکانیزم تخصیص خودکار منابع مشترک در هر )

منابع همچون پهنای باند اینترنت و انرژی نیز مورد تحقیق و پژوهش قرار  کدام از آنها بصورت متفاوت صورت میگیرد. همچنین پیشنهاد میشود مصرف سایر  

رهای سخت  گیرد. عالوه بر آن، مناسب خواهد بود چنانچه با همکاری واحد آی تی، سرورهای نرم افزاری غیر مرتبط با سامانه آموزش مجازی از روی سرو

 این تحقیق بصورت دقیق تر انجام پذیرد.   افزاری در نظر گرفته شده برای آموزش مجازی برداشته شده تا
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 ارزشیابی کیفیت یادگیری الکترونیکی محور:  

 

ترونیکی مهارت آموزی دانشجویان پزشکی جهت آمادگی شرکت در  ارزشیابی دوره الک 

 آزمون های صالحیت بالینی 
 نویسنده مسئول( (سخت یس  یمحمد طهماسب نسرین دهقانی، یی، حبیب اله رضایی، مقتدا  ریم  سادات زهره

 

 مقدمه:  

  ی کیدوره کوتاه مدت الکترون ارزشیابی دوره های آموزشی جهت جلوگیری از هدر رفت منابع و باال بردن کیفیت کار نقش موثری دارد. تا کنون ارزشیابی از  

بنابراین هدف از انجام این  عموم  یدوره پزشک  ینیبال  تی صالح  ی شرکت در آزمون ها  یجهت آمادگ  ی پزشک  ان ی دانشجو  ی مهارت آموز ی انجام نشده است 

 ی دوره  الکترونیکی مهارت آموزشی دانشجویان پزشکی جهت آمادگی شرکت در آزمون های صالحیت بالینی می باشد. اب ی ارزشمطالعه 

 : مواد و روش ها

دانشجویان    تی رضا  زشیابی دوره استفاده گردید.شد.  از الگوی کرک پاتریک جهت ار   1399-1400در سال  ارزشیابی به صورت مقطعی مطالعه    نیا  

که توسط اعضای هیات علمی دانشگاه طراحی شد و روایی    آزمون  17  ازبا استفاده    ی آنهاریادگی   زانیمی محقق ساخته روا و پایا،  سنج  تی فرم رضا  توسط

که توسط اعضای هیات علمی دانشگاه طراحی شد و روایی    ینیبال  تیآزمون صالح   ج ینتا   آنها با تحلیلرفتار    و  ایایی آن به تایید رسید تعیین گردید پو  

  یمقطع کارورز  ی پزشک  ان یمورد مطالعه دانشجو  ت یجمعایایی آن به تایید رسید تعیین گردید.  پآن با استفاده از تهیه جدول دو بعدی آزمون تامین و  

 تجزیه و تحلیل گردید.   26ورژن  spssنتایج با استفاده از نرم افزار . شدندخاب انت ی که به روش تمام شماربود    اسوجی  یدانشگاه علوم پزشک

 نتایج:  

دانشجو در دوره اول در   35بود. تعداد   15/0  اریبا انحراف مع 4/ 11و در دوره دوم  12/0 اریبا انحراف مع  03/4دوره   یکل از دوره در دوره اول برگزار ت یرضا 

نفر و در آزمون    15آزمون شرکت نمودند. تعداد قبولی در آزمون صالحیت بالینی اول    17دانشجو در    34مورد آزمون شرکت نمودند و در دوره دوم تعداد    8

 نفر بود.   25صالحیت بالینی دوم 

 نتیجه گیری:  

سب بود و شرکت در این دوره میزان قبولی دانشجویان در آزمون صالحیت بالینی را افزایش داد. پیشنهاد می  رضایت دانشجویان از شرکت در این دوره منا

 گردد شرایطی فراهم گردد که دانشجویان سایر دانشگاه ها نیز بتوانند در این دوره شرکت نمایند. 

 ی ارزشیابی، صالحیت بالینی، دوره الکترونیکی، دانشجو، پزشکواژه های کلیدی: 
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 مقدمه 
  آزمایش،   ـسری  یک درس،  یک  برنامه،  یک  موفقیت  میزان تعیین»  ارزـشیابی  چیز اـست و به ـصورت خاص  یک اهمیت  یا و  ارزش  تعیین عام،  معنی در  ارزـشیابی

ارزـشیابی  مختلف ارزـشیابی وجود دارد که ـشامل ارزـشیابی آموزـشی و ارزـشیابی پژوهـشی اـست.  انواع  .  (1اـست)  «آنها  اولیه  هدفهای  به  رـسیدن  در...   و  دارو  یک

د) یابی برنامه می باـش جو و ارزـش یابی دانـش تاد، ارزـش یابی اـس ه، ارزـش ـس یابی موـس امل ارزـش ی ـش یابی های   (.2آموزـش یابی برنامه به عنوان یکی از انواع ارزـش ارزـش

  به   اطالعاتی را فراهم می کند و معموالً  برنامه، عملکرد  بهبود  منظور  به  ارزشــیابی تکوینی برنامه آموزشــی به دو صــورت تکوینی و تراکمی انجام می گیرد. 

  درسـی   برنامه  برای بهبود  ارائه پیشـنهادات و  مورد برنامه درسـی در  بازخورد  جهت کسـب  فراگیران، اعضـای هیئت علمی، بیماران و ...  از  نظرسـنجی  صـورت

رایندی، یا  می ـشود. ارزـشیابی تراکمی برنامه، برای تعیین موفقیت برنامه در دـستیابی به اهداف یادگیری برای همه یادگیرندگان، دـستیابی به اهداف ف  اـستفاده

تفاده می ـشود )موفقیت در جذب، انگیزه دادن، و خوـشحال کردن   اتید اـس یابیارز(.  3یادگیرندگان و اـس   اطالعاتی در خـصوص  دوره های آموزـشی از یک ـسو  ـش

ریزان    رنامهجنبه های مثبت و منفی این برنامه ها را فراهم آورده و ازســوی دیگر تصــویری روشــن از کم و کیف فعالیت های آموزشــی در اختیار مدیران و ب 

مه آموزـشی زمانی ارزـشمند اـست که ـشواهد و مدارک مـستند قابل اطمینان و معتبر، تاثیرات آموزش را بر تغییر رفتار و عملکرد برنا(.  4)دهد    آموزـشی قرارمی

ان دهد   رکت کنندگان نـش ازمان ها نمی(.  4)ـش یابی  توانند بدون توجه به    ـس رفاًنتایج ارزـش ی، ـص به برنامه ریزی و اجرای دوره های آموزش   برنامه های آموزـش

تواند یک ـسازمان را در تحقق برنامه های توـسعه انـسانی کمک کند. آموزش ها   خود نمی  انـسانی خود بپردازند. زیرا اجرای دوره های آموزـشی به خودی  وینیر

ازد در غیر اینصـورت آموزش ها ت آمده، نیازهای موجود را برطرف ـس وند تا نتیجه بدـس ته ـش ول و روش های علمی بنا گذاـش بی فایده بوده و   باید با توجه اـص

از طریق بررسی میزان اثربخشی دوره های آموزشی می توان به میزان تحقق و مطلوبیت دوره های آموزشی   (.5)های سازمان را هدر دهد   ممکن است سرمایه

 پی برد  

گروههای آموزـشی دانـشگاه ـشهید ایران  ارزـشیابی از رـشته ها و دوره های مختلف آموزـشی انجام ـشده اـست از جمله این مطالعات می توان به  در  (. تا کنون 6)

تی مناننشگادا  مانیردرگفتاگروه   ،بهـش کی ـس منان،  ه علوم پزـش ت عمومی ـس کی اجتماعی، ، گروه بهداـش المت دهان و دندان پزـش کی گروه ـس   بخش دندانپزـش

ور، گروهگرو تی، بهداـشت خانواده در کل کـش هید بهـش گاه پوـست  ه بهداـشت ـش کی  علوم  دانـش کی  پزـش اه، گروه آموزش ترمیمی و مواد دندانی علوم پزـش کرمانـش

ه کوتاه مدت  دور(. اما ارزشــیابی از  7-20بابل،  مدیریت خدمات بهداشــتی کرمان، دوره آموزشــی احیا قلبی ریوی، برنامه پزشــکی عمومی و ...  اشــاره نمود)

 ی انجام نشده است.  عموم  یدوره پزشک  ینیبال  تیصالح  یشرکت در آزمون ها یجهت آمادگ  یپزشک  انیدانشجو  یمهارت آموز  یکیالکترون 

در    1400ی  در سال  عموم  یدوره پزشک  ینیبال  تیصالح  یشرکت در آزمون ها یجهت آمادگ یپزشک  انیدانـشجو یمهارت آموز یکیوتاه مدت الکترون ک دوره

د.   وج طراحی و اجرا ـش کی یاـس گاه علوم پزـش او  ،یآموزـش  لمیاز ف  یبیترکاین دوره  الکترونیکی    یمحتوادانـش ت، تـص اف    ید  یپ یها  لیو فا  یآموزـش  ریپادکـس

ه مجازی همزمان)آنالین(،  بود.   امل دو جلـس ه مجازی غیرهمزمان)آفالین(،    18محتواها ـش آزمون بود.   17تکلیف و   17ین( و گفتگوی غیرهمزمان)آفال 2جلـس

ل  جلســات مجازی همزمان در ابتدای دوره به معرفی دوره و در انتهای دوره به پاســخگویی به ســواالت اختصــاص داشــت. جلســات مجازی غیرهمزمان شــام

رح حالـصالحیت بالینی و آزمون ـصالحیت بالینی،   احبه و گرفتن ـش کی، معاینه فیزیکی، ترمیم زخم، آتل   ، مهارت های ارتباطی، اخالق حرفه ای در  مـص پزـش

هوای   گیری، لوله گذاری داخل تراشــه، اســتفاده از دیســی شــوک، احیا قلبی ریوی، گرفتن ماســک روی صــورت بیمار، نمونه گیی مایع مغزی نخاعی، تخلیه

یر عکس کم بیمار، تفـس یر عکس رادیولوژی ـش یر نوار قلبی بیمار، تفـس ده در اطراف ریه، تفـس رده ـش یر گازهای خونی و   فـش ینه بیمار، تفـس ه ـس رادیولوژی قفـس

اخالق  تفـسیر الم خونی محیطی بیمار اختـصاص داـشت. دو گفتگوی غیرهمزمان ـشامل تجربه دانـشجو از ـشرکت در آزمون ـصالحیت بالینی و بیان چالش های  

را در مرکز مهارت    جریپروس  ،آموزشی  لمیکه دانشجو بعد از مشاهده ف  بودشکل    نیبد  بود. تکالیف حرفه ای لمس ـشده توـسط دانـشجو در دوره پزشکی عمومی

مـصاحبه و گرفتن ـشرح  که ـشامل تهیه فیلم های مربوط به    دونم یم  یبارگزار فیو در پاـسخ به تکل  می داد و فیلم برداری نمودهخودش انجام    ی دانـشگاهنیبال

ه فیزیکی، ترمیم زخم، آتل گیری، لوله گذاری داخل تراـشه، اـستفاده از دیـسی ـشوک، احیا قلبی ، مهارت های ارتباطی، اخالق حرفه ای در پزـشکی، معاین  حال

کس رادیولوژی  ریوی، گرفتن ماسک روی صورت بیمار، نمونه گیی مایع مغزی نخاعی، تخلیه هوای فشرده شده در اطراف ریه، تفسیر نوار قلبی بیمار، تفسیر ع

دوره در ابتدا طرح دوره   یاجرا  جهتســه ســینه بیمار، تفســیر گازهای خونی و تفســیر الم خونی محیطی بیمار بود. شــکم بیمار، تفســیر عکس رادیولوژی قف
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ط   نیالکترونیکی ا ایر گروهها  طب اورژانس  مدیرگروه  دوره توـس امانه    یبا توجه به طرح دوره محتواهاو  د  یگرد  نیتدوبا جمع بندی نظرات ـس الکترونیکی در ـس

گاه علوم  دینو ک  دانـش وجی  یپزـش جو  یدر مقطع کارورز یلیدوره تکم  کیدوره به عنوان    نیا  گردید.  یبارگزار  اـس د. دانـش دوره ثبت   نیدر ا  انیدر نظر گرفته ـش

ــ  یمحتواـها  ،ـنام ــجوـیان فـعال گردـید. مرحـله اول از ـتاریخ    .نـیدـندمرتبط را ـگذرا  یو آزمون ـها  ی، تـکالیفآموزشـ طول دوره دو ـماه بود ـکه دو ـبار جـهت دانشـ

 (.21بود)  1400/  14/5تا  10/3/1400و مرحله دوم  از تاریخ    5/3/1400تا    8/1/1400

دوره کوتاه  ی از  با توجه به اینکه ارزشـیابی دوره های آموزشـی جهت جلوگیری از هدر رفت منابع و باال بردن کیفیت کار نقش موثری دارد و تا کنون ارزشـیاب 

سـت بنابراین  ی انجام نشـده اعموم  یدوره پزشـک  ینیبال  تیصـالح  یشـرکت در آزمون ها یجهت آمادگ یپزشـک  انیدانشـجو یمهارت آموز  یکیمدت الکترون 

 .  این دوره می باشد  یاب یارزشهدف از انجام این مطالعه  

 هامواد و روش
یابی که به ـصورت مقطعیمطالعه    نیا در ال  ارزـش د.   1399-1400در ـس تفاده ـش د از الگوی کرک پاتریک اـس   دیآ  یبه دـست م  یزمان   ی. اثربخـشانجام ـش

. مدل کرک پاتریک تغییر عملکرد فراگیران را با توجه به  ردیانـجام گ  یواقع  طیآنـها به مح  یکار و انتـقال آموخـته ها  طیمح در  رانیعملکرد فراگ رییکه تغ

طح واکنش) یابی در چهار ـس ان می دهد. مدل کرک پاتریک به عنوان یکی از مدل های ارزـش ی را نـش ،  (learning)(، یادگیریreactionدوره آموزـش

ــ  عکــس  زانیمنظور از واکنش مدوره را مورد ارزشیابی قرار می دهد.   (result)نتایجو (  behavior)رفتار   عوامــل    ــهیبه کل  رانیکه فراگ  استی  العمل

ــرا ــوثر در اج ــنش . در مرحلهدهندی دوره آموزش از خود نشان م  ــکی  یم ــو  ــنیا  واک ــورد    یچگونگ  ،یاب یارزش  یالگ ــدگان در م احساس شرکت کنن

 ی که ط  استی  قیهـــا و حقـــا  کیمهارتها، تکن  یریفراگ  زانیم نییعبـــارت است از تع  یریادگیمرحله    شود،ی م یریگ  اندازه   (تیضار)برنامـــه آموزش

ــا  آزمون قیازطر  توانی  است و م  دهیآنان روشن گرد  یبه شرکت کنندگان آموخته شــده و برا  یدوره آموزش ــد از شــرکت در دوره    یه قبل، ضمن و بع

  یاست که در رفتــار شــرکت کننــدگان در اثــر شــرکت در دوره آموزشــ یراتییتغ  زانیم وی  چگونگ  زیبرد. منظور از رفتار ن  یآن پ  ــزانیبــه م  یآموزشــ

ــداف  زانیم  ج،یمنظور از نتا  باالخره  و  ـشودی حاـصل م (. در این پژوهش جهت ارزـشیابی  22)به ـسازمان ارتباط دارد میاـست که به طور مـستق  یتحقق اهــ

ی دوره  طح اولاثربخـش ه ـس اره در ا  هیـس تفادهمدل   نیمورد اـش طح    اـس د. در ـس ا نییکه تع  کیـش د   یم  تیرـض ا  کیباـش نج ته  تیفرم رـض   اریو در اخت هیـس

  . نمودند لیدوره آن را تکم یپس از ط  انیقرار گرفت و دانـشجو  دیـسنج در ـسامانه نو  تیـضاپرـسـشنامه ر  ،داده ها یجمع آور  یبرا  گرفت.قرار    انیدانـشجو

ا نج با مرور متون مرتبط ته  تیفرم رـض ه گروه متمرکز نهایگرد  هیـس پس رواـش  یید و در جلـس نفر از متخـصص  5دادن فرم به    ارقر  اریآن با در اخت  یید ـس

ک خص  یآموزش پزـش خص    یدوره با آلفا  یپس از برگزار زیآن ن   ییایپا  گردیدمـش نامه  کرونباخ مـش ـش د. تعداد گویه های این پرـس   یتمامعدد بود.    16ـش

اخص روا  یها دارا  هیگو بت روا  ییمحتوا  ییـش نامه با الفا  ییایپا  .بود 1محتوا    ییو نـس ـش د  یپرـس به ـش ت آمد    43/0کل    ییایپا  زانیم  کرونباخ محاـس بدـس

 بود.  6/0باالتر از    یها  هیتمام گو  ییایپا  باشد.  یمتوسط ابزار م  ییایکه نشان دهنده پا

  . گردیدمشخص   دیدر نظر گرفته شده در سامانه نو یآزمون ها ازبا استفاده    یریادگی  زانیم  نییباشد تع یم  یریادگیکه  مدل کرک پاتریک  در سطح دو 

ورت چهارگزینه ای بود. آزمون ها در خـصوص    17تعداد   رح حالآزمون برگزار گردید که آزمون ها به ـص احبه و گرفتن ـش   اخالق ی، ارتباط  یمهارتها،  مـص

ک یحرفه ا ه  یگذار  لولهی، ریگ آتل،  زخم  میترمی،  کیزیف  نهیمعای، در پزـش ت،  داخل تراـش وک  یـسیاز د  فادهاـس ک رو  گرفتنی،  ویر یقلب  ایاح،  ـش   یماـس

عکس   ریتفـس،  ماریب  ینوار قلب ریتفـس،  )پنوموتراکس فـشارنده(هیفـشرده ـشده در اطراف ر  یهوا  هیتخل،  (LP)ینخاع  یمغز  عیما  یریگ  نمونه،  ماریـصورت ب 

کم ب   یولوژیراد ه ـس  یولوژیعکس راد ریتفـس،  ماریـش ها  آزمون  بود.    ماریب   یطیمح  یالم خون  ریتفـسو   (ABG)ماریب   یخون   یگازها ریتفـس،  ماریب   نهیقفـس

جهت    یجدول دو بعد ،آزمون ها  یید. جهت حصول روایآزمون مورد نظر را گذران   یآموزش  یدر سامانه قرار گرفت و هر دانشجو پس از مطالعه محتوا  زین 

خـصوص    نیکه در ا  ـشد( حاـصل  blue print)آزمون  یجدول دو بعد هیهآزمون با ت  یی. رواـشد مـشخص  ییمحتوا  ییـشد و نـسبت روا  یآزمون ها طراح

 گردید.پس از آزمون مشخص    زین   ییایپا  شد.( محاسبه  CVR)ییمحتوا  ییو نسبت روا  هیته  یپرسشنامه ا
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  ی به صورت حضور ز ین   ینیبال  تیصالحآزمون  گرفت. قرار  ی مورد بررس ان یدانشجو ینیبال  ت یآزمون صالح ج ی باشد نتا  یکه رفتار م  کرک پاتریک در سطح سه

ایستگاه سوال بود شامل سردرد، تب شیرخوار،    14آزمون اردیبهشت ماه شامل    برگزار  شد.  1400و مرداد    1400  بهشتیدر ارد و به شیوه آزمون آسکی  

هوایی، اینتوباسیون، سوچور بود. آزمون مرداد ماه  ، اداره راه  AF، تنگی نفس، وسواس، نوارقلب، زنان،  پیه  یدر رفتگ،  توراکوسنتزتفسیرخون، تفسیر عکس،  

باسیون،  ایستگاه سوال شامل تشنج، ترومای سر و گردن، هایپرکالمی، تپش قلب، آسپیراسیون زانو، زخم پای دیابتی، معاینه گوش کودک، دیابت، اینتو  14شامل  

کارشناس    یباشد و عالوه بر آن تعداد  یمداربسته م  نیدورب   ی. که داراگردیدآزمون در مرکز آزمون دانشگاه برگزار    ، آنژیوکت، سونداژ، سوچور بود.AFزنان،  

بعهده   را  آزمون  بر  به.   داشتنظارت  اخالق  کد  بهشتی  شهید  پزشکی  علوم  دانشگاه  اخالق  کمیته  از  پژوهش  این  انجام   شناسه     جهت 

IR.SBMU.SME.REC.1400.011  .از تمامی شرکت کنندگان جهت شرکت در این مطالعه رضایت نامه آگاهانه دریافت شد. به جامعه مورد   اخذ گردید

شد و آمار توصیفی    26ورژن    spssنتایج وارد نرم افزار  مطالعه در خصوص محرمانه بودن اطالعات و آگاهی از نتایج در صورت درخواست آنها اطالع رسانی شد.  

 ر ارائه شد. شامل میانگین، انحراف معیا 

 نتایج 
رکت نمودند. تعداد    69در مجموع   جو در این مطالعه ـش جو در دوره اول و تعداد    35دانـش رکت نمودند. تعداد    34دانـش نفر در دوره اول   35نفردر دوره دوم ـش

ارائه    1-4ند که نتایج آن در جدول شـماره  نفر در دوره دوم فرم رضـایت از شـرکت در دوره را تکمیل نمود  34فرم رضـایت از دوره را تکمیل نمودند و تعداد  

 گردیده است.  

: رضایت دانشجویان از دوره کوتاه مدت الکترونیکی توانمندسازی دانشجویان پزشکی جهت آمادگی در آزمون صالحیت بالینی دوره پزشکی 1-4جدول شماره  

 عمومی

 رضایت در دوره دوم رضایت در دوره اول گویه

ــراف   میانگین   ــح ان

 معیار

 انحراف معیار میانگین

 52/0 97/3 23/0 94/3 هستم.  یراض  ینیبال  تیآزمون صالح  یبرا  یآمادگاز طول دوره  

ــالح  از تـعداد محتواـهای دوره آـمادگی برای ــ  ینیـبال  تیـ آزمون صـ   یراضـ

 .هستم

94/3 23/0 11/4 47/0 

ــازـماـندهیاز  ــالح  آـمادگی برایدوره  محتواـهای    سـ   ی،نیـبال  تیـ آزمون صـ

 .هستم  یراض

80/3 4/0 88/3 47/0 

ــدا  تیفیاز ک ــالح  آمادگی برای  ی محتواهای دورهص   ینیبال  تیآزمون ص

 .هستم  یراض

82/3 38/0 88/3 47/0 

ــویر محتواهای دوره  تیفیاز ک ــالح  آمادگی برای  تص   ینیبال  تیآزمون ص

 .هستم  یراض

82/3 45/0 85/3 50/0 

ای دوره ت متن محتواـه ادگی    از کیفـی ــالح  برایآـم ال  تیـ آزمون صـ   ینیـب

 .هستم  یراض

80/3 53/0 88/3 64/0 

 41/0 02/4 0 4 .هستم  یراض  ینیبال  تیآزمون صالح  از تعداد تکالیف دوره آمادگی برای

 42/0 05/4 0 4 . هستم  یراض  ینیبال  تیآزمون صالح  از کیفیت تکالیف دوره آمادگی برای
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ــ   ینیبال  تیآزمون صـــالح  از تعداد آزمون های دوره آمادگی برای   یراضـ

 .هستم

4 0 14/4 35/0 

ــالح  از کیفیت آزمون های دوره آمادگی برای ــ   ینیبال  تیآزمون ص   یراض

 .هستم

34/4 48/0 29/4 46/0 

  ینیبال  تیآزمون صــالح  از تعداد مباحثات)گفتگوهای( دوره آمادگی برای

 .هستم  یراض

08/4 28/0 29/4 46/0 

ت   ادگی برایاز کیفـی ای( دوره آـم ات)گفتگوـه احـث ــالح  مـب   تیـ آزمون صـ

 .هستم  یراض  ینیبال

34/4 48/0 38/4 49/0 

آزمون    آمادگی برای  در تهیه محتواهای دوره  از تخصــص و تســلط اســتاد

 .هستم  یراض  ینیبال  تیصالح

08/4 28/0 11/4 53/0 

ــط  مطالب   میقدرت تفهاز   ــتادتوسـ   آمادگی برای  در محتواهای دوره  اسـ

 .هستم  یراض  ینیبال  تیآزمون صالح

17/4 70/0 11/4 68/0 

مرا    یآموزشــ   ازین  ینیبال  تیآزمون صــالح  ی آمادگی برایدوره آموزشــ 

 کرد.برآورده  

08/4 28/0 26/4 44/0 

 55/0 38/4 48/0 34/4 ت.اس  یکاربرد  ینیبال  تیآزمون صالح  آمادگی برایدوره    یمحتوا

 15/0 11/4 12/0 03/4 میانگین کل

 

ــماره   ــایت کل از دوره در دوره اول برگزاری دوره    4-4همانطور که جدول ش ــان می دهد رض با انحراف    11/4و در دوره دوم   12/0با انحراف معیار    03/4نش

 می باشد که نشان از افزایش میزان رضایت در دوره دوم برگزاری دوره دارد.  15/0معیار  

مورد آزمون شرکت نمودند و  8دانشجو در دوره اول در    35تعیین شد. تعداد   دیبرگزار شده در سامانه نو  یآزمون هادر این دوره با استفاده از   یریدگای  زانیم

 ارائه گردیده است.  2-4آزمون شرکت نمودند. نتایج آن در جدول شماره    17دانشجو در   34در دوره دوم تعداد  

 

 

 گین نمره دانشجویان در آزمون های دوره اول و دوره دوم برگزار شده در سامانه نوید: میان 2-4جدول شماره  

ای دور   نام آزمون ار نمره در آزمون ـه انگین و انحراف معـی مـی

 اول

 میانگین و انحراف معیار نمره در آزمون های

 انحراف معیار   میانگین    انحراف معیار   میانگین  

رح   احبه و گرفتن ـش مـص

 حال

- - 77/0 35/0 

 24/0 88/0 - - یارتباط  یمهارتها
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در   ای  ــه  حــرف اخــالق 

 پزشکی

- - 85/0 28/0 

 39/0 /70 - - یکیزیف  نهیمعا

 29/0 83/0 32/0 78/0 ترمیم زخم

 24/0 88/0 19/0 91/0 آتل گیری

 37/0 73/0 37/0 72/0 لوله گذاری داخل تراشه 

 37/0 72/0 36/0 71/0 استفاده از دیسی شوک

 34/0 80/0 34/0 80/0 احیا قلبی ریوی

ــک روی   مـاســ گرفتن 

 صورت بیمار

70/0 38/0 70/0 39/0 

نموـنه گیری ـمایع مغزی  

 (LPنخاعی)

90/0 20/0 89/0 20/0 

ــرده   فشـ ـهوای  ـتـخـلیــه 

اطـــراف   در  ــده  شـــ

ــنــومــوتــراکــس   ــه)پ ری

 فشارنده(

78/0 25/0 82/0 24/0 

 39/0 83/0 - - تفسیر نوار قلبی بیمار

یر عکس رادیولوژی   تفـس

 شکم بیمار

- - 83/0 34/0 

یر عکس رادیولوژی   تفـس

 قفسه سینه بیمار

- - 76/0 37/0 

ازـهای خونی   ــیر ـگ تفسـ

 (ABGبیمار)

- - 82/0 32/0 

ی   خـوـن الم  فســــیـر  ـت

 محیطی بیمار

- - 70/0 37/0 

 

 مجدداً مورد ارزیابی قرار گرفته بود افزایش نمره دانشجویان مشاهده شد.مالحظه می نمایید در تمامی مهارت هایی که    2-4همانطور که در جدول شماره  

جو الح  انیرفتار دانـش جو  ینیبال  تیدر آزمون ـص د. تعداد    انیدانـش جو در آزمون ـصالحیت بالینی تاریخ    30تعیین ـش رکت نمودند که تعداد   6/3/1400دانـش ـش

رکت نموده بودند. تعداد  نفر    28 الحیت بالینی ـش الحیت بالینی تاریخ    28در دوره ـص جو در آزمون ـص رکت نمودند که تعداد    14/5/1400دانـش نفر در  28ـش

مالحظه    3-4حیت بالینی دانشجویان شرکت کننده دوره آمادگی جهت آزمون صالحیت بالینی را در جدول شماره  آزمون صال  جینتادوره شرکت نموده بودند.  

   می نمایید.

 : نتایج آزمون صالحیت بالینی دانشجویان شرکت کننده در دوره آموزشی آمادگی جهت آزمون صالحیت بالینی3-4جدول شماره  
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ام   تاریخ آزمون ت ـن داد ثـب تـع

 نکرده در آزمو

نـام   ثبـت  تعـداد 

 کننده آقا

تعداد ثبت نام  

 کننده خانم

تعداد قبولی در  

 آزمون

داد مردودی در   تـع

 آزمون

غــاـیـبـین   ـتعــداد 

 آزمون

6/3/1400 30 13 17 15 11 4 

14/5/1400 29 14 15 25 2 2 

 

آزمون مرحله اول می شود. تعداد قبولی در آزمون صالحیت بالینی  مالحظه می نمایید تعداد قبولی در آزمون دوم بیشتر از    3-4همانطور که در جدول شماره  

 نفر بود.  25نفر و در آزمون صالحیت بالینی دوم   15اول 

 

 گیری بحث و نتیجه

  ی نیبال  تیصـالح  یشـرکت  در آزمون ها  یجهت آمادگ  یپزشـک  انیدانشـجو یمهارت آموز  یکیدوره کوتاه مدت الکترون   یاب یارزشـهدف از انجام این مطالعه  

 بود. ارزشیابی این دوره با استفاده از مدل کرک پاتریک در سه سطح واکنش، یادگیری و رفتار سنجید شد.  یعموم  یدوره پزشک

یافته بود.   در ـسطح واکنش رـضایت افراد ـسنجیده ـشد نتایج نـشان داد که رـضایت کل دانـشجویان از دوره خوب بود و پس از برگزاری دوره دوم رـضایت افزایش

ابه برخی از نتایج مطالعه کتابچی بود) گاه تهران با توجه23نتایج این مطالعه مـش به فاکتورهای مرتبط با    (. کتابچی و همکارانش در مرکز آموزش مجازی دانـش

جویان پرداختند. در مطالعه کت ایت دانـش تم مدیریت یادگیری به ارزیابی رـض یـس ایت از  محتوا، فاکتورهای ارتباطی، فاکتورهای ارزیابی، فاکتورهای ـس ابچی رـض

ایت از فاکتورها ط و رـض ایت از فاکتورهای ارتباطی و ارزیابی متوـس ب، رـض عیف بود)فاکتورهای مرتبط با محتوا مناـس تم مدیریت یادگیری ـض یـس ( که  23ی ـس

جویان از طول دوره،  ایت دانـش ر رـض ر بود. در مطالعه حاـض ازمانده ،  دوره  یتعداد محتواهانتایج مربوط به فاکتورهای ارزیابی متفاوت از نتایج مطالعه حاـض   ی ـس

تعداد ،  دوره  فیتکال تیفیک، دوره  فیتعداد تکال،  دوره  یتن محتواهام  تیفیک، دوره  یمحتواها  ریتـصو تیفیک،  دوره  یمحتواها  یـصدا تیفیک ،  دوره  یمحتواها

  ی محتواها هیتخصـص و تسـلط اسـتاد در ته، ( دورهیمباحثات)گفتگوها تیفیک،  ( دورهیتعداد مباحثات)گفتگوها، دوره  یآزمون ها تیفیک، دوره  یآزمون ها

، برآورده کردن نیاز آموزـشی و کاربردی بودن محتوای دوره ـسنجیده ـشد که رـضایت دانـشجویان از  دوره  یمطالب توـسط اـستاد در محتواها میقدرت تفه، دوره

 همه این موارد وجود داشت اما رضایت از سیستم مدیریت یادگیری سنجیده نشد.  

ر اثربخـشی واحدهای آموزـشی تحت وب و رـضایت دانـشجویان بود که در آن مطالعه  مطالعه آربا یکی از اولین مطالعات در خـصوص ـشناـسایی فاکتورهای موثر ب 

ایت انه ای در تعیین رـض تفاده از ابزارهای رـس هولت و تناوب اـس بت به ـس ی تعاملی نـس انه ای و توانایی ایجاد یک محیط آموزـش جویان    انعطاف پذیری رـس دانـش

ت به این معیارها اـشاره نگردید اما در طراحی آموزـشی انجام ـشده طیفی از محتواهای آموزـشی  (. در پژوهش حاـضر برای تعیین رـضای24نقش بیـشتری داـشت)

اـستفاده ـشد و جهت توجه به تعامل در محیط آموزـشی اـستفاده از گفتگوهای مجازی  اف   ید یپ  یها  لیو فا یآموزـش  ریپادکـست، تـصاو  ،یآموزـش لمیفـشامل  

ن موارد تأثیر خود را بر رضایت از دوره نشان داده است. وانگ رابط کاربری، جوامع یادگیری، محتوا و شخصی سازی  آفالین و تکالیف مورد نظر قرار گرفت و ای

(. که در پژوهش حاـضر رـضایت در خـصوص رابط کاربری، جوامع یادگیری و ـشخـصی ـسازی  25را فاکتورهای تأثیرگذار بر رـضایت دانـشجویان مجازی بیان کرد)

کاران بیان نموده اند که آموزش آنالین می تواند یک روش آموزشـی برتر باشـد به شـرطی که بازخوردهای به موقع و متنوع از سـوی بررسـی نشـد. ایوم و هم

د) ی نـش ده بررـس جویان از بازخوردهای ارائه ـش ایت دانـش ر رـض د  که در مطالعه حاـض یاری از فاکتورهای  26آموزش دهندگان فراهم باـش ر بـس (. در مطالعه حاـض

می  رـضایت دانـشجویان از دوره آموزـشی مورد ـسنجش قرار گرفت اما به بعـضی از مولفه ها مانند  بازخورد و ـشخـصی ـسازی و ... توجهی نـشد پیـشنهاد  موثر بر

 گردد در مطالعات آتی میزان رضایت دانشجویان از این مولفه ها نیز در این دوره بررسی گردد.
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جویان طح یادگیری نتایج آزمون های دانـش ان داد   در ـس ده در طول دوره نـش د. نتایج آزمون های برگزار ـش ی ـش که    ییمهارت ها  یدر تمامدر طول دوره بررـس

ه است. در سطح سوم رفتار دانشجویان در آزمون صالحیت بالینی که به صورت آزمون  مشاهده شد  انینمره دانشجو  شیقرار گرفته بود افزا  یاب یمجددا مورد ارز

که نتایج نـشان داد تعداد قبولی دانـشجویان در آزمون ـصالحیت بالینی در آزمون دوم بیـشتر از آزمون مرحله اول بود. دالیل این  آـسکی برگزار ـشد مـشخص ـشد  

هارت  دانـشجویان از م  امر می تواند مربوط به این موـضوع باـشد که اـستفاده دانـشجویان از فیلم های آموزـشی مورد اـستفاده در این دوره به ارتقاء میزان یادگیری

ت و دلیل اینکه در آزمون های مرحله دوم میزان نمرات و میزان جویان را افزایش داده اـس تر   های بالینی کمک کرده و همچنین میزان قبولی دانـش قبولی بیـش

د و عمالً  در د ب تر به دانشـجویان ارائه ـش ی مناـس ت در دوره دوم آموزش های با طراحی آموزـش وع اـس ت مربوط به این موـض ده اـس وره اول ارائه این دوره ـش

و  یو ارتباط  ینیبر آموزش مهارت بال  دیامروزه تاکآموزـشی نقاط ـضعفی ـشناـسایی ـشد که در دوره دوم ارائه این دوره آموزـشی این نقاط ـضعف برطرف گردید.  

و  یرحـضوریاز خدمات به ـشکل غ  یاریباعث ـشده تا بـس  19کووید    .قرار گرفته اـست  یادیمورد توجه ز  یمجاز  یدر فـضاها  انینگرش مناـسب در دانـشجو  جادیا

تر ا وند و آموزش ها    هیارا  نترنتیاز بـس کل مجاز  درـش گاه ها به ـش ود یریگیپ  یدانـش جویان و   .(27)ـش ایت دانـش ورت مجازی با توجه به رـض ارائه این دوره به ـص

حیت بالینی نشـان از موفق بودن این دوره در دسـتیابی به اهداف در نظر گرفته شـده در ارتقا در نمرات آزمون های آنها و افزایش تعداد قبولی در آزمون صـال

 طراحی دوره می باشد.   

  ه یـشب  کی( به  VR)  یمجاز  تیواقعاـستفاده از ـسایر فناوری های در فـضای مجازی می تواند این دوره را تکمیل نماید واقعیت مجازی یکی از این موارد اـست.   

مخصـوص با    نکیمانند ع یکیالکترون   یبا اسـتفاده از دسـتگاه ها  یمصـنوع  یسـه بعد  طیمح  کیتواند در   یشـود که در آن فرد م یگفته م یا  انهیرا  یسـاز

فحه   د. در ا  ایـص ته باـش ور ، تعامل داـش نـس تکش مجهز به ـس نوع طیمح  نیدـس ب  یمـص از  هیـش ده ، کاربر م  یـس ته    یواقع یتجربه ا  دتوان  یـش اس را داـش از احـس

العات  در این مطالعه امکان اـستفاده از فناوری واقعیت مجازی برای تیم تحقیق برای تهیه محتواهای آموزـشی فراهم نبود. پیـشنهاد می گردد در مط .(28)باـشد

 آتی برای ارتقا آمادگی دانشجویان از فناوری واقعیت مجازی استفاده شود.

این   ایج  نـت هدر مجموع  الـع اران   مـط ــتر و همـک دادگسـ ه  الـع مـط ایج  نـت ا  ـب ه  ـک بود  ا  ـه ارت  آموزش مـه الکترونیکی در  دوره  ده ی موثر بودن    ، نشــــان دهـن

ـستینی)  ،( و همکارانQayumiکایومی )  ،(و همکارانTeasdaleتیزدال) با    همکارانمطالعه دادگـستر و ( مـشابه بود.  Yomو یوم)  ،( و همکارانSestiniـس

ها بیانگر بهبود فرایند یادگیری    گروههای پزشـکی، صـورت پذیرفت که یافتهبه دانشـجویان    برای آموزش بهتر معاینه فیزیکیهایی    هدف دسـتیابی به شـیوه

ــجویانی بود که پیش از آموزش به روش معمول، در مواجهه با یک روش آموزش به کمک رایانه قرارگرفته بودند ــتفاده از یک   در مطالعه تیزدال(.  29)دانش اس

رده رکت لوح فـش کی باعث افزایش معناداری در دانش و مهارت ـش کی و دندان پزـش جویان پزـش المندان به دانـش المت دهان ـس ده   برای آموزش ـس کنندگان ـش

د که این روش به دانـشجویانی که در که    (. در مطالعه کایومی30)بود ده بود، مـشخص ـش تفاده ـش کم اـس از آموزش به کمک رایانه در تدریس معاینه فیزیکی ـش

برای آموزش ـصداهای ریوی به دانـشجویان پزـشکی پس از آموزش معمول خود، از  (. در مطالعه ـسـستینی  31)کند دگیری ـضعیف میباـشند، بیـشتر کمک مییا

در (.  32)کننده به طور معناداری کمتر از گروه شــاهد بود  که پس از آن، خطاهای دانشــجویان شــرکت .ارائه یک مولتی مدیا طی یک ســمینار اســتفاده شــد

یوه تلفیق  پژوهش یوم رـضایتمندی دانـشجویان تاری از یک دوره آموزـشی به ـش ته پرـس   ت بود و بررـسی قرار گرف  روش مبتنی بر وب و ـسنتی رو در رو مورد رـش

 (.33بیشتری به این شیوه ارائه گردد)  اند که دورههای آموزشی  خواستار آن بوده  اکثر دانشجویان

نهاد می گردد در دوره های در این مطالعه به دلیل زمان   د پیـش گاه ها در دوره فراهم نـش ایر دانـش گر امکان ثبت نام دانـشجویان ـس ترس کم برای پژوهـش در دـس

 آتی با نامه نگاری با سایر دانشگاه ها امکان ثبت نام دانشجویان سایر دانشگاه ها در این دوره فراهم گردد.

 نتیجه گیری:

رکت در این د جویان از ـش ایت دانـش نهاد می رـض جویان در آزمون ـصالحیت بالینی را افزایش داد. پیـش رکت در این دوره میزان قبولی دانـش ب بود و ـش وره مناـس

 گردد شرایطی فراهم گردد که دانشجویان سایر دانشگاه ها نیز بتوانند در این دوره شرکت نمایند.
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 تشکر و قدردانی

 ی یاسوج که در این طرح همکاری نمودند تشکر و قدردانی می گردد.پزشکاز اعضای هیات علمی و دانشجویان دانشگاه علوم  

 تضاد منافع

 محققین اعالم می دارند که هیچ گونه تضاد منافعی در این طرح نداشته اند.

 هزینه طرح و سازمان متولی

تی دریافت ننموده اند اما روند داوری پروپ هید بهـش کی ـش گاه علوم پزـش وزال و اخذ کد  محققین اعالم می دارند که هیچ گونه هزینه ای جهت این طرح از دانـش

 در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی انجام شده است.IR. .SBMU.SME.REC.1400.011اخالق  
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 بازخورد در سنجش یادگیری آنالین
 

 2، جواد حاتمی 1رضوان نظری 

 چکیده: 

گیر کرونا مردم تمام جوامع را درگیر  پرداخته است. در شرایط کنونی جهان که بیماری همه   این مقاله به بررسی بازخورد در سنجش یادگیری آنالین  زمینه:

  باشد. مستلزم تعامالت اجتماعی فراوان می رسد مهمترین مسئله آموزش و یادگیری باشد که خود نوعی ارتباط است و  مشکالت ارتباطی ساخته است، به نظر می

 شود. پذیر میپرواضح است که ارتباط و تعامل معلم و متعلم از کانال بازخورد امکان

ی  وجب تعطیلدر این مطالعه مقاالت چاپ شده در زمینه بازخورد الکترونیکی و آنالین )به زبان فارسی و انگلیسی( از ابتدای پیدایش ویروس کرونا که مروش: 

مورد بررسی قرار گرفتند. این جستجو از طریق پایگاههای    1400مجازی )آنالین( شد تا پایان دیماه  بصورت  های درس  مراکز آموزشی و برگزار شدن کالس

 27با واژگان کلیدی مرتبط انجام گرفت  و بر اساس معیارهای ورودی،    ELSEVIERو    ERICو  Google scholar،Scopus،  PubMed علمی معتبر

 مناسب بررسی در این مطالعه انتخاب شد و اطالعات الزم استخراج گردید.  مقاله

نتایج تحقیقات اینگونه استنباط میگیری:  نتیجه بازخورد الکترونیکی و آاز  با  نالین مرتبط است که  شود که چهار استراتژی یادگیری به طور قابل توجهی 

ی بازخورد  در فرایند آموزش به ویژه آموزش از دور، ارائهها نشان دادند  گزارشعبارتند از: فراشناخت، مدیریت زمان، خودتنظیمی و تفکر انتقادی. همچنین  

د بنابراین شایسته است که از تمام امکانات فناورانه  آموزان اهمیت بسیار زیادی در ایجاد انگیزه، حس حضور اجتماعی و حضور شناختی دارمفید و موثر به دانش

 آنالین استفاده شود.   هایمحیطدر  موثر و تکنولوژیکی برای ارائه بازخورد 

 19-بازخورد آنالین، سنجش و ارزشیابی آنالین، یادگیری آنالین، آموزش مجازی، کووید ها:کلیدواژه
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 مقدمه 

های سـنتی حضـوری به  ای شـده اسـت. تغییر از کالسسـابقه، شـکل و روش آموزش دسـتخوش تغییرات بی19-های اخیر تحت تأثیر پاندمی کوویددر سـال

نجش آنالین و به نتی به ـس یابی ـس نجش و ارزـش اهای مجازی و آنالین؛ تغییر از ـس فاهی( به بازخوردهای آن فـض وری )کتبی/ـش الین و تبع آن از بازخوردهای حـض

تری برای یادگیری اجتماعی و تعامل بین معلم و فراگیران را فراهم  الکترونیکی منجر به ـشکـستن مرزهای زمان و مکان در امر آموزش ـشده و ظرفیت گـسترده

بب پررنگکند. می ی ـس ان آموزش را متوجه اهاین تغییر در پارادایم آموزـش ـص ده اـست و متخـص ترش تر ـشدن نقش فناوری در یادگیری ـش رورت گـس میت و ـض

 یادگیری الکترونیکی نموده است.

ای، یادگیری الکترونیکی در های دور در آموزش عالی اکثر کـشورها رواج داـشته اـست و تحت عنوان آموزش از دور، آموزش مکاتبهیادگیری الکترونیکی از ـسال

ی ورت آفالین ارائه میها و... بهدیقالب ـس ترش یادـص ت. امروزه گـس ده اـس ی علل متفاوتی دارد ازجمله مهمگیری الکترونیکی در نظامـش ها ترین آنهای آموزـش

های درس، دسترسی سریع  های زمانی، مکانی و مشکالت مربوط به حضور اجباری در کالسدسترسی غیرحضوری داوطلبان به مطالب درسی و رفع محدودیت

ــهیل آموزش و یادگیری مادامه-موقع به حجم باالیی از اطالعات، کاهش برخی هزینهو به ــی، تس ــیل توأمان برای  ای آموزش ــر نمودن کار و تحص العمر، میس

 متقاضیان، امکان برقراری ارتباط اداری و آموزشی برای طیف وسیعی از مخاطبان دانست.

در ـسطح جهان رویکردهای مبتنی بر   ـشیـسات آموزتوـسعه هـستند، مؤـسـسرعت درحالها بهای اـست و فناوریدر دنیای امروز که دارای منابع دیجیتالی فزاینده

 اند.فناوری را برای حمایت از نیازهای در حال تغییر در جهان پذیرفته

ــتـیادگیری الکترونیکی، ـبه( معتـقدـند  2007)  1توانگرـیان و همـکاران ــی مبتنی بر فـناوری، متکی بر ـیادگیرـنده اسـ ــاـمل انواع  و    عنوان ـیک محیط آموزشـ شـ

هدف ســاخت دانش بر مبنای تجارب فردی، تمرین و دانش    ایادگیری بر اســاس ابزارهای الکترونیکی اســت که ب –وزشــی از فرایند یاددهی  های آمپشــتیبانی

 (.1398)به نقل از براری و همکاران،  ریزی شده استیادگیرنده پایه

ی در یادگیری الکترونیکی پشـتیبانی از یادگیرنده ا  اـس ت که در قالب بازخورد نمود پیدا میبا توجه به این تعریف اصـل اـس هیل یادگیری  به. کندـس منظور تـس

های  ها منابع متعددی دارند )مانند اتاقاند. این محیطهای گذشــته ظهور کرده( در دههLMSهای مدیریت یادگیری )های مختلفی مانند نظامآنالین، پلتفرم

 کنند.آموزان و محتوا را فراهم میامکان تعامالت متعدد بین مربیان، دانشچت، نشست، اشتراک گذاری انواع فرمت محتوا و...( که  

(  2گیری اهداف یادگیری، )( اندازه1اند از: )ـسه جزء کلیدی ارزـشیابی عبارتاند:  ـشده نـشان دادهمطالعات متعددی که در زمینه آموزش و ـسنجش آنالین انجام

ــرـفت خود و )گیرخودارزـیابی برای دانش آموزان برای اـندازه ــن ( تـعاـمل و ـبازخورد مـیان مربی و دانش آموزان3ی پیشـ ـکه  ازآنـجایی  .(2002،  2)رابلس و براسـ

هایی که در ای برخوردار اسـت. در نظرسـنجیشـوند، عنصـر بازخورد از اهمیت ویژهاز هم جدا می  های مجازیمحیطآموزان در فضـا / زمان در مربیان و دانش

)گریو    اندـشده اـست، معلمان و فراگیران بازخورد را ارزـشمندترین ابزار موفقیت معرفی کردهیادگیری مجازی انجام-در ـسیـستم یاددهیرابطه با عوامل موفقیت  

 .(2016 ،3و همکاران

ویروس کرونا که موجب تعطیلی مراکز  در این مطالعه مقاالت چاپ شده در زمینه بازخورد الکترونیکی و آنالین )به زبان فارسی و انگلیسی( از ابتدای پیدایش  

مورد بررسی قرار گرفتند. این جستجو از طریق پایگاههای علمی    1400مجازی )آنالین( شد تا پایان دیماه  بصورت  های درس  آموزشی و برگزار شدن کالس
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  مقاله   27بر اساس معیارهای ورودی،  با واژگان کلیدی مرتبط انجام گرفت  و    ELSEVIERو    ERICو  Google scholar،Scopus،  PubMed معتبر

 مناسب بررسی در این مطالعه انتخاب شد و اطالعات الزم استخراج گردید. 

 بازخورد آنالین:

وـضعیت، نقاط ـضعف  ها، اطالعاتی در خـصوص  آموز با دریافت بهنگام آنهای ـشناختی، فراـشناختی و عاطفی معلم اـست که دانشهمان داوریدر واقع    بازخورد

کنند که  هایی تولید میبازخوردهای دیجیتالی و آنالین داده گیرد.ها یاری میآورد و در جهت بهبود عملکرد خویش از آنموفقیت خود به دســت می  و میزان

 . (2018،  1)لمب  ران در لحظه را ارائه دهدتواند تصویری از عملکرد و نیازهای یادگیری شخصی فراگیمی

ها را پر کند. از  یبازخورد نیاز به ارائه اطالعات خاص مربوط به یک کار یا فرآیند یادگیری دارد که شـــکاف بین درک مطلوب و واقعی از محتوا یا رشـــد توانای

،  2) کاوالکانتی و همکاران   ـشودها مییف هـستند که مانع پیـشرفت یادگیری آنهای ناکافی یا ـضعطریق بازخورد، دانش آموزان به دنبال تقویت دانش یا مهارت

2021) . 

ــیابی را منوط به ارائه بازخورد مؤثر می  ــنجش و ارزش ــی و کارآیی کل فرایند س ــیالنا و پریبادی   (.1392نظری و همکاران،  داند )بروکهارت اثربخش ــوس   3س

 اند:صورت زیر برشمردهبازخورد آنالین را بهدر مقاله خود شش کارکرد مهم ( 2021)

 . درک معنای اهداف و عملکرد مناسب.1

 . ساده کردن فرایند یادگیری در جهت خودارزیابی و بازتاب آن.2

 یادگیری.  جهت. ارائه اطالعات واجد شرایط برای دانش آموزان  3

 . دادن فرصت و فضا برای بازخورد و گفتگو.4

 مثبت و انگیزشی.. تشویق الهام  5

 . دادن فرصت برای رسیدن به هدف و عملکرد مورد انتظار  6
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 چرخه بازخورد. اقتباس از سایت دانشگاه مینه سوتا :1شکل

 

اـستعاره عبارتند از:  این ـشش  دهند. دـسته قرار می 6ها را در  های مختلفی که از بازخورد وجود دارد، این اـستعاره( با بررـسی اـستعاره2021)1جنـسن و همکاران

 مربیگری، درمان، دستورالعمل و هدایتگری، ابزار یادگیرنده، کاالی پرهزینه و گفتگو.

هایی که هنگام کار با بازخورد آنالین  زیرا چالش  ؛قدر گـسترده اـست مناـسب باـشدای که اینرـسد که یک اـستعاره واحد برای پرداختن به پدیدهبعید به نظر می

تند. پرـسشمی  ها روبروبا آن یار زیاد هـس ویم بـس یوهـش ی مرتبط با ـش مند پژوهـش امل پرـسشهای ارزـش ت؛ مانند چگونهای بازخورد آنالین ـش   ه های متنوعی اـس

ــتـفاده کنیتجزـیه  ه از؟ چگوـندهیمـکاهش  را    آموزانـهای مرتبط ـبا اراـئه ـبازخورد ـبه تـعداد فزایـنده دانشهزیـنه م؟ چگوـنه  وتحلـیل ـیادگیری برای بهبود نـتایج اسـ

کنـند در درـیاـفت میـکه  از اطالـعات ـبازخوردی    ـتا  کـندـهای آنالین ـکه دانش آموزان را ملزم میداریم؟ و نحوه طراحی دورهانگیزه نـگه  دانش آموزان آنالین را ـبا

 .دهداستعاره موجود را پوشش   6  یک ازهر  ،مختلف  و اهداف  تواند بنا بر شرایطبازخورد در فرایند سنجش آنالین می. بنابراین  تکالیف بعدی استفاده کنند

 :اهمیت بازخورد آنالین

اهده کمتر از زمانی اـست که گروههای مجازی فرـصتدر گروه یله مهمی  مکانی فیزیکی کار میها در یک فـضای کاری با همهای مـش کنند. بنابراین بازخورد وـس

 ها است.های نظارتی در تیمبرای ترویج فعالیت

ینه  تواند فرآیندهای  های مجازی میدهند بازخورد در تیمهای مجازی وجود دارد که نـشان میتوجهی از مطالعات تجربی درباره اثرات بازخورد در تیمقابلپیـش

ـــنگ تیمی را تقوـیت کـند. ــای  سـ ــال    2و سـ ویژه در محیط ارزـیابی آنالین  آموز، ـبهدرـیافتـند ـکه ـبازخورد تقویتی برای ارتـقای کیفـیت پروژه دانش  2007در سـ

 .(2021) کاوالکانتی و همکاران،  همتایان مفید است  
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ــ یکیآموزش از دور و الکترون  طیبازخورد در مح» ــت  یاز خود برنامه درس ــت که کمبود آن به یعامل حفظ ارتباطات  رایز  ؛مهمتر اس مدرس و   ییجدا لیدل  اس

 (.354.ص 1398حاتمی، رضایی و مالکی،  به نقل از   ؛1390 ،یقیو حق  یفرج الله)  «همواره محل بحث بوده است  نیانال  طیدر مح  رندهیادگی

ــئـله ــتقیم بین معلم و دانشمسـ مختلف دارـند، اهمـیت آموزان چـند معلم را برای ـتدریس دروس  ـها و مـقاطعی ـکه دانشآموز در کالسی ارتـباط و تـماس مسـ

آموز دارد و هم هایی که تنها یک معلم برای تدریس تمام دروس وجود دارد هم معلم درک بهتری از وضــعیت هر دانشکند؛ زیرا در کالسبیشــتری پیدا می

رسـی مختلف وجود دارد و خود معلم یابد؛ اما در مقاطعی که چندین معلم برای تدریس موضـوعات دآموز به شـناخت و درک متقابلی با معلم دسـت میدانش

تر تر و مکانیکیآموزان کمرنگپردازد، ارتباط مستقیم معلم با دانشزمان به تدریس یک واحد درسی مینیز اغلب در چندین کالس و شاید در چند مدرسه هم

 .کندیدا میآموزان اهمیت دوچندانی پست که دادن بازخوردهای مفید و مؤثر به دانشا شود. از همین رومی

ــان می ــنجی نش ــد از کارکنان ترجیح می 70تا  60دهد که تقریباً  نتایج چندین نظرس گیر کرونا نیز تا حدی در ترتیبات دهند حتی پس از بیماری همهدرص

 (.2022،  1)هندک و همکاران  کاری خود مجازی باقی بمانند

دهد. و البته مهمتر ین عنـصر در این فـضا، بازخورد اـست  فـضای مجازی و تقویت عناـصر آن را نـشان میریزی برای اـستفاده گـسترده از  این موـضوع اهمیت برنامه

الح کج حیح محتوا و اـص ی در تفهیم و تفاهم دارد و به درک ـص اـس ته معلم و یادگیرندگان در ها کمک میفهمیزیرا نقش اـس کند. بازخوردهای متقابل و پیوـس

و ســاختن معنا توســط یادگیرنده اســت و موجب اســتمرار مشــارکت    ، رشــد تفکر انتقادیدر یادگیری  اختی و رفتاریشــن فضــای مجازی عامل مهم درگیری

 فراگیران در فرایند یادگیری است.

ود را ارزیابی  ها را شناسایی کرده و پیشرفت یادگیری خدهد شکافزیرا به دانش آموزان اجازه می  ؛یادگیری است-بازخورد یک جزء اساسی در فرآیند یاددهی 

  . اسـت  سـنجش و ارزشـیابی تحصـیلیو قلب   (355. ص1398)حاتمی، رضـایی و مالکی؛    یادگیری  -کنند. در حقیقت بازخورد هسـته مرکزی فرایند یاددهی

 شود.  های حضوری آشکار میمراتب بیشتر از کالساهمیت بازخورد در سیستم یادگیری و سنجش الکترونیکی و آنالین، به

ها را در مسیر یادگیری نگه دارد و بر نقاط قوت آنان تأکید و نقاط ضعفشان  تواند آنتنها میآموزان نهبه دانشد مفید و موثر ارائه بازخوراز دور، در آموزش  

از انزوا و احسـاس تنهایی و آموزان و خارج کردن هر دو تواند نقش مؤثری در برقراری ارتباط و حفظ تعامل بین معلم و دانشکند بلکه همچنین می را اصـالح

دگی در آموزش آنالین دارد ت که بازخورد بهدرواقع    .رهاـش ده اـس یل و مهمجدایی یادگیرنده و مدرس در یادگیری الکترونیکی باعث ـش نه آـش ترین  عنوان پاـش

 .چالش در این نوع یادگیری محسوب شود

 محتوای بازخورد آنالین:

ت آنالین ممکن اـست بـسته به موقعیت و نیازهای دانش آموزان، از تأیید پاـسخ ـصحیح یا موفقیت در ـسطح یادگیری  ـصورـصورت ـسنتی و چه بهبازخورد چه به

ورتی کافی ارائه انواع مختلف اطالعات در )درـص ورت وجود چنین ـش کل گیرد. در ـص د(، ـش ته باـش کافی وجود نداـش که بین اهداف یادگیری و یادگیری فعلی ـش

 کند.یا شرایط کار و غیره ارائه میها  رویهمورد مفاهیم، 
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والی که در اینجا مطرح می رایطی، برای انواع مخاطبان میـس ت: آیا بازخورد آنالین با هر کیفیتی و در هر ـش ود این اـس د؟ واقعیت  ـش تواند مفید و اثربخش باـش

 آنها تنها به بررـسی بعدی از ابعاد مختلف  نکرده اـست و اغلب پژوهشاین اـست که هیچ پژوهش کیفی و یا مروری پاـسخ دقیق و کاملی برای این پرـسش ارائه  

 اند.پرداخته

ــاره به بازخورد ارائه ــطالح بازخورد الکترونیکی برای اش ــندگان از اص ــده در محیطبرخی از نویس ــتفاده کردهش ،  1و همکاران   )کال  اندهای یادگیری مجازی اس

 د ایجاد کند.برای خالقیت بیشتر در ارائه بازخور  فضاییتواند  بازخورد الکترونیکی می (.2014

اب لی برای ماندگاری یادگیرنده در محیط یادگیری الکترونیکی و ادامه روند یادگیری، وجود تعامل و بازخوردهای حـس ده و بهعامل اـص موقع یادگیرنده اـست  ـش

ود اعتمادبهکه باعث می ت عالوه بر تأکید بر اهمیت ارائه  (.  1397)براری و همکاران،   ددرنفس یادگیرنده برای ادامه روند یادگیری تقویت گـش بنابراین الزم اـس

نماید که مناسـب و متعادل بودن، خصـوصـی و بازخورد، به آموزش اصـول صـحیح ارائه بازخورد در آموزش الکترونیکی نیز پرداخته شـود. همچنین اضـافه می

ارزیابانه بودن، از   موقع و هدفمند بودن، حقیقی و بر اـساس عملکرد بودن، توـصیفی و غیربه کننده بودن،دلگرم ـسودمند و انفرادی بودن، واـضح و روـشن بودن،

 روند.اصول اولیه و مهم بازخورد به شمار می

نمایند، با داشــتن حس تعلق به  موقع دریافت میهای یادگیری آنالین بازخورد مؤثر و بهاند که دانشــجویانی که در محیطبرخی محققان به این نتیجه رســیده

ت. تر اـس انند و محیط یادگیری را ترک نکنند، بیـش ی را به پایان برـس ی، امکان اینکه بتواند دوره درـس عملکرد و این به    محیط یادگیری و وفاداری به دوره درـس

 شود.منجر میتر در یادگیری  بهتر و باکیفیت

بر داربســت ســازی،    بودن  کاربردی بودن، مبتنیخاصــی باید مد نظر قرار گیرد از جمله:  ی اســتانداردهای  محیط یادگیری الکترونیک  برای  طراحی بازخورددر 

 کسب نتیجه.  رب بودن  ای کالرک و مایر و مبتنی طراحی چندرسانهاصول  طرح انگیزشی کلر،  

ــکل  ــان می 1ش ــون نش ــتانداردها را با طبقات اهداف یادگیری بلوم و اندرس ــتانداردها درواقع حداقلدهد. امطابقت این اس یک   های الزم برای طراحیین اس

 (1398)براری و همکاران،    تر شوندتوانند گستردهبازخوردمؤثرهستند و به فراخور شرایط و ضرورت می
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 اندرسون -بندی اهداف یادگیری بلوم. استانداردهای تدوین شده با طبقه2شکل 

های بازخورد اعم از تصـویری، ی برای ارائه انواع فرمتگونه محدودیتتوان گفت در محیط یادگیری آنالین هیچدر زمینه هوش مصـنوعی می امروزه با پیشـرفت

های مخاطبان و شـرایط زمانی و مکانی و امکانات  ها وجود ندارد؛ بازخورد بر اسـاس محتوای موردنظر، ویژگیکتبی، شـفاهی، ویدئو، انیمیشـن و ترکیبی از آن

 شود.تکنولوژیکی مخاطبان به ایشان ارائه می

 :آنالینتاریخچه بازخورد  

ندایک در تبین نقش مهم بازخورد در یادگیری کمک  اـشود. قانون اثر ثرندایک و اـسکینر مربوط میاپژوهش در زمینه بازخورد به نظریه رفتارگرایانی از قبیل ثر

بازخورد  نیز  کند. گانیه و دریـسکول  میدرـستی پاـسخ آگاه  دانـست که یادگیرنده را نـسبت بهرا نوعی بازخورد می  "تقویت"توجهی کرده اـست. اـسکینر نیز  جالب

 اند. در تئوری رفتارگرایی بازخورد عمدتاً به تقویت پاسخ درست و نادیده گرفتن پاسخ غلط معطوف است.عنوان یک نوع تقویت بررسی کردهرا به

ادین در مفهوم ـبازخورد ایـجاد کرد. بر طبق این تئو  1970در دـهه    اـها ـیک منبع مهم اطالـعاتی درـباره پردازش  تئوری پردازش اطالـعات تحولی بنـی ری، خـط

ـــناختی دانش آموزان به ــاب میشـ ــبرد توانایی دانش آموزان  آیـند که میحسـ توانـند معلـمان را در فرایـند یاددهی و یادگیری یاری کنـند. هدف بازخورد، پیشـ

، مکان و منابع مورداسـتفاده اسـت. براین اسـاس بازخورد به یادگیرندگان  منظور اسـتفاده از راهبردهای مطالعه، بازبینی کار، تصـحیح مدیریت خود بر زمانبه

 شوند.  کند تا درباره سطوح درک و فهم خود قضاوت کنند و از اشتباهات خود آگاهکمک می

وزشــی پاولف و یادگیری  تئوری یادگیری رفتارگرایی و اصــول آم در  .های یادگیری اســتتوان گفت که بازخورد اصــل اســاســی در تمام تئوریمجموع می در

در نظریه یادگیری ـشناختی تعامالت بین حافظه بلندمدت    .ـشودماـشینی اـسکینر عامل بازخورد در قالب تـشویق و ایجاد انگیزه عامل مهم یادگیری ـشناخته می

ناخته میو کوتاه لی یادگیری ـش ناخت گرایی بر بازخورد ب مدت عامل اـص ول یادگیری گانیه در مکتب ـش ود و اـص تند. در نظریات  هـش ب متکی هـس موقع و مناـس

ای مهم اـست که زیمنس یادگیری راهمان ارتباطات متقابل یادگیرنده با  اندازهبه گرایی وارتباط گرایی نیز تعامل و ارتباط بین عناـصر یادگیرییادگیری ـساخت

 (.1397)براری و همکاران،    نمایدمنابع یادگیری تلقی می

کل و بهتواند در قالبالین میکه بازخورد آن ازآنجایی ویر و ـش دا و تـص ت ویدئویی، ـص یار حیاتی در های مختلف پادکـس ود، نظریه بـس طورکلی چندوجهی ارائه ـش

ان،  های مخاطبای مایر اسـت که با ارائه اصـول طراحی انواع محتوا با توجه به امکانات موجود و ویژگیزمینه بازخورد آنالین نظریه طراحی محتوای چندرسـانه

مایر یک اصـل کامالً ضـروری و مهم در طراحی و ارائه بازخورد  کالرک و ای  رسـاند؛ بنابراین رعایت اصـول طراحی چندرسـانهامکان یادگیری را به حداکثر می

 باشد.آنالین می

 های انجام شده در رابطه با بازخورد آنالینبررسی  پژوهش

تفاده از ابزارهای الکترونیکی تولید و ارائه میاز انجاییکه در فـضای مجازی و آنالین   ود، میبازخورد با اـس ینه پژوهـشی بازخورد آنالین به دوره ـش توان گفت پیـش

 گردد.آموزش الکترونیکی بازمی



 و  یالمللنیکنفرانس ب   نهمین

 پانزدهمین کنفرانس ملی یادگیری الکترونیک ایران

 1400اسفند  19-  18سنندج 

 دانشگاه کردستان 

 
    

263 
 

 

تیبانی می  یک(  2013)  1حمد و محیلدن-ال یمی پـش نهاد کردند که از طراحی ارزیابی یک درس ـش ها  نتایج آن. کردابزار ارزیابی و بازخورد الکترونیکی را پیـش

باعث افزایش کارایی اسـاتید و کمک به دانشـجویان برای توسـعه فرهنگ خود نظارتی و   فوریهای بازخورد  نشـان داد که اسـتفاده از فناوری و ارائه مکانیسـم

 .خودارزیابی شد

مثال، از طریق تولید اطالعات  عنوانکند، بهکه بازی در یادگیری به طرق مختلف از بازخورد پشـتیبانی می  ( در پژوهشـی نشـان دادند2013)  2شـوت و ونچرا

که    نداـستدالل کرد  آنهاموقع، ـشخـصی و مـستمر اـست؛  به؛ بنابراین  دهدآموز تغییر میهای خاص دانشـسخ فعالیت را به ویژگیبالدرنگ و ـسطح دـشواری یک پا

تر، ازجمله تعامل بین فناوری و شـخصـیت متمایز،  های بازخورد الکترونیکی، باید به زمینه و شـرایط آموزشـی گسـتردهدر قضـاوت درباره موفقیت اسـتراتژی

 شود.آموز توجه  ای موجود و همچنین سواد دیجیتال معلم و دانشهای آموزشی و مشاورهص، سنتموضوع خا

ــودمـندی راـیاـنه (2012)  3ـپارکن و همـکاران ـــیاری از دانشدر تحقیـقات خود در مورد سـ آموزان  ـها برای بهبود تـعاـمل ـبا ـبازخورد تـکالیف گزارش دادـند ـکه بسـ

راحتی نظرات را اصــالح کند و نمره مناســبی را اعطا کند. تواند بهکه نشــانگر می  شــدهمهم تلقی بیشــتر به این دلیل  کردند که بازخورد آنالین  احســاس می

ی افزایش میآموزان همچنین احـساس میدانش وـص اهده بازخورد آنالین، حریم خـص تقل در دهد تا بهها اجازه مییابد و این به آنکردند که هنگام مـش طور مـس

 برخی از دانشجویان گزارش کردند که بازخورد آنالین نسبت به بازخورد آفالین کمتر شخصی است. و نمرات فکر کنند. البتهمورد نظرات  

آموزانی که در  سازی در میان دانششده توسط معلم از طریق بازخورد برای حمایت از دانشارائه  راهنماییهدف کمک به درک    با   (2014کال و همکاران )

نشان داد بازخورد آنالین کمک بزرگی به درک فراگیران از    پژوهشی انجام دادند که  ند رد کهای کوچک در یک محیط یادگیری مشارکتی آنالین کار میگروه

گردد. همچنین این  شده میکند و موجب ایجاد داربست یادگیری، شیوه تفکر و رفتار صحیح در راستای اهداف تعیینمی  شده توسط معلمهای ارائهراهنمایی

تنها بر محتوای یادگیری، بلکه بر وظیفه و مشارکت اجتماعی نیز متمرکز بوده است و معلم با استفاده از امکانات  پژوهش نشان داد که بازخورد آنالین معلم نه

)مافیت و همکاران،    های درک شده دانش آموزان در هر گروه تنظیم کندونیکی و هوش مصنوعی توانسته است بازخورد خود را بر اساس نیازها و شایستگیالکتر

2020 .) 

 ،ازخورد چهره به چهره بررـسی کردندنـسخه کاغذی همراه با ب   قایـسه باارزیابی تکوینی و بازخورد آنالین را در م تأثیر (2015)  4با این وجود وقتی میترا و باروا

ــی در آزمونعلیرغم اینـکه ـبه نظر می ـــید دانش آموزان گروه آزـمایشـ بـندی نـهایی تـفاوتی در عملکرد کلی کنـند، در ارزـیابی جمعـهای تکوینی بهتر عـمل  رسـ

 مشاهده نشد.

کاوی در پیشـگیری از سـرقت ادبی دیجیتال در زمینه  شـده از طریق متنبررسـی شـد که آیا بازخورد خودکار ارائه (2015)  5آکاپاینار  در یک مطالعه توسـط

تر از  های آنالین آســانشــود، مؤثر اســت یا خیر؟ نتایج حاکی از آن بود که حتی اگر ســرقت ادبی در محیطکاوی آموزشــی که مانع یادگیری آنالین میداده

 کنند.شود، امکانی برای تشخیص سرقت ادبی فراهم میها ذخیره میصورت دیجیتالی در این سیستمای بهکه هر نوع دادهاما ازآنجاییهای ـسنتی است،  محیط

ریعو به این دلیل که امکان نمره  (6،2010)باتانطورکلی رویکردهای دیجیتالی به دلیل کمک به کاهش ـسرقت ادبی  الزم به ذکر اـست به فراهم  تر را  گذاری ـس

 یابد.گیرند. درنتیجه حجم کار معلم نیز کاهش میکنند، با دید مطلوبی موردبررسی قرار میمی
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ــی    (2016گریو و همـکاران ) ــور اجتـماعی و نگرشـبه بررسـ   ـگذاری آنالین در مـقاـبل آفالین ای در ترجیـحات دانش آموزان برای عالـمتـهای راـیاـنهنقش حضـ

ــان داد  ندپرداخت ــان نش ــال آنالین تکالیف و اخذ نمرات و بازخورد آنالین را ترجیح می. تحقیق ایش اگرچه طبق نظر این محققان   .دهندکه دانش آموزان ارس

رســد که عمدتاً به دالیل  بندی در بازخورد آنالین یک عامل کلیدی برای این رجحان اســت؛ به نظر میآموزان از ارزشــیابی و رتبهســهولت در ادراک دانش

 به بازخورد تکالیف آفالین شباهت دارد.  بی سنتیموقع بودن آن باشد؛ زیرا از بسیاری جهات، بازخورد تکالیف کتگرایانه، مانند سهولت دسترسی و بهعمل

 (.2011،  1و همکاران )کیمالبته شواهدی نیز وجود دارد که حضور اجتماعی برای برخی افراد مهم نیست  

 ظیمی،های یادگیری خودتن  دانش آموزان تمایل دارند از استراتژی  نتیجه گرفت که  ،در مقایسه یادگیری آنالین  و ترکیبی (2017)  2در همین راستا براودبنت

 بیشتر در زمینه های آنالین استفاده کنند تا در محیط های ترکیبی.

و با  پژوهش های فوق، ریچاردز باب و همکاران تم بازخورد تطبیقی ( 2018)  3همـس یـس تفاده از یک ـس مبتنی بر وب را برای تنظیم و پاـسخگویی به تکالیف  اـس

یـستم ـشامل ارائه یک رویکرد ـشخـصی.  ندآموزان ـشیمی بررـسی کرددانش آموزان بازخورد ویژه در مورد که به دانش  بودهاتر برای تکمیل تکالیف و تـستاین ـس

 .دهداحتمال دستیابی به نمره نهایی باالتر را، افزایش میکه سیستم تطبیقی  دادها نشان  د. یافتهادکارشان می

 شود؟ی فناوری به ترجیح بازخورد آنالین ترجمه میشود که آیا پذیرش عمومحال این سؤال مطرح می

کنند که نگرش به فناوری بر  شــده اســت بیان میهای اولیه ورود فناوری ارزشــیابی و بازخورد آنالین به دنیای آموزش، انجامتحقیقاتی که در ســالبطور کلی 

در گزارش نتایج تحقیق خود بیان کردند با فراگیر شــدن    4اســمیت و اوســتازنثال گذارد. برای مآموزان از ارزشــیابی و بازخورد آنالین تأثیر میدانش  ایترضــ

 .(2016ندارند )گریو و همکاران،  های منفی از استفاده از رایانه در آموزش  نظر از سن یا جنسیت، دیگر برداشتها در جامعه معاصر، دانش آموزان، صرفرایانه

ال  5مافیت و همکاران کلک  2020، در ـس ی برای افزایش درک دانشها را بهگنجاندن ـش ی بودن بازخورد آنالین مکتوب عنوان روـش اـس ی و احـس ترـس آموز از دـس

ای بودن نشــانگر تحت تأثیر اســتفاده از شــکلک قرار نگرفت؛ بنابراین، مربیان  . نتایج نشــان داد ادراک دانش آموزان از کیفیت بازخورد و حرفهندبررســی کرد

 .های دارای ظرفیت مثبت برای تزریق مقداری سرگرمی، گرما و احساسات در بازخورد ارزیابی آنالین مکتوب استفاده کنندز شکلکتوانند امی

ــی ـبا عنوان  (  2018لـمب ) دیجیـتالی و چـندوجهی    ـهایـبازخورددرـیاـفت    "ـبازخورد دیجیـتال، گفتگوی چـندوجهی و تـعاـمل چـندوجهی ـبا فـناوری"در پژوهشـ

 .هایی برای یادگیری پشتیبانی کنند که تخیلی، انتقادی و همسو با تغییرات شرایط جامعه هستندصتتواند از فرمی

ی دریافتند  2021)  6باردک و همکاران ناختی  ( در پژوهـش ناریو و بازخورد آنالین و تأمل تأثیر مثبت و معناداری بر آمادگی ـش جو  که آموزش مبتنی بر ـس دانـش

ــو ـبا این پژ  معلـمان دارد. ـهای ـیادگیری آنالین از  مروری بر مـطالـعات موجود در مورد ـبازخورد خودـکار در محیط( ـبا  2021وهش، ـکاوالـکانتی و همـکاران )همسـ

ال   ی    2018تا    2009ـس تی و آیا می  ؟کندآیا به مربی کمک می  ؟کندآموز کمک میکه آیا بازخورد خودکار به عملکرد دانش  کردندبررـس تواند از بازخورد دـس

د یا خیرکارآمد واهدی وجود دارد که بازخورد خودکار عملکرد دانشآن  ؟تر باـش یدند که ـش   ٪50.79دهد )ها افزایش میآموز را در فعالیتها به این نتیجه رـس

 از مقاالت(. ٪53.96کند )به کاهش تالش مربی کمک می واز مقاالت(  
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های ارتباطی دیجیتال و چندوجهی  شــده توســط رســانهنشــان دادند که تســهیل ارتباطات فعال یپژوهشــ در  (2021)1و همکاران  در مقابل این نتایج، پریرا

له به بازخورد باکیفیت تبدیل نمی ود. این یافتهبالفاـص ت.ها نشـان میـش ازی یک جنبه حیاتی از بازخورد آنالین اـس وقتی در پرتو  این مسـئله دهند که معناـس

ناختی ارتباطات دیدهنظریه انه ـش ود، یافتهمی  های نـش ت که بتواند  ها را میـش ازی اـس یر کرد که بازخورد آنالین فاقد منابع مهم معناـس ورت تفـس توان به این ـص

 .کندفردی، اضافه  ها و وضعیت بدنی( را در ارتباطات بینشده توسط زبان کالمی )مانند نگاه، تماس چشمی، ژستمعانی منتقل

ــوح مـعانی ـکه منتـقل میـبازخورد آنالین در آموزش اهمـیت ویژهبـنابراین دو ویژگی برای انـجام    ــاـنهای دارـند، یکی وضـ ــوـند و دومی نوع رسـ ـهایی ـکه برای  شـ

 توان نتیجه گرفت اثربخشی بازخورد آنالین به نحوه عملکرد آن بستگی دارد.شوند. همچنین میمعناسازی به کار گرفته می

 نقش همتا آن هم در محیط آنالین به کارگیری بازخورد آنالین همتایان، به این نتیجه رسیدند که بازخورد( در پژوهش خود با  1398و همکاران )  لطیفی

 کند. می  بازی تکلیف روی بر زمان صرف و دانشجویان  مشارکت افزایش در را مهمی

به مقایسـه تأثیر بازخورد برخط معلم و همتایان بر بهبود کیفیت نگارش زبان انگلیسـی فراگیران ایرانی پرداختند.   در پژوهشـی (1398)  هومان فرد و رحیمی

تند. عالوهای آنیافته نتی دریافت کردند، داـش بت به گروهی که بازخورد ـس ان داد گروه بازخورد برخط در امتحان پایانی عملکرد بهتری در نگارش نـس ه ها نـش

ت، موفقنبر این، زبا عیفآموزانی که در گروه بازخورد برخط بودند در ارائه بازخورد درـس نتی بودند. درنهایت، فراگیران ـض های  تر در گروهتر از گروه بازخورد ـس

  .برخط بیش از دانشجویان گروه سنتی در نگارش پیشرفت داشتند

ــانبه ــتیاقطورکلی مطالعات نش ــت، اما در زمینه  در  های یادگیریاوریکارگیری فنبرای به  کاربران  دهنده اش های نظری یا تجربی قوی که بر  ارائه بازخورد اس

ــاس آن   ــت؛ بنابراین میب اس ــی را آزمایش کرد، تعداد مطالعات اندک اس ــت که رویکردهایی کهتوان چنین نتیجه گرفت که لزوماً اینتوان اثربخش با    طور نیس

تفاده از فناوری ارکت و لذت  اـس ت  بر ارائه مـش اندن یادگیری فراهم کنندتمرکز دارند، بهترین فرـص ر در ها را برای به حداکثر رـس ؛ بلکه باید تمام عوامل و عناـص

 ارتباط با یکدیگر مورد بررسی قرار گیرند تا عامل اصلی  موفقیت و شکست مشخص شود.

 مزایای بازخورد آنالین:

پذیری و افزایش ارتـباط و تـعامل بین معلـمان و دانش آموزان بدون توجه به زمان و مـکان دارد . انعـطافبازخورد آنالین مزایای زیادی مانـند افزایش   ✓

آموز اـست. بـسیاری بر  های آنالین، یکی از موـضوعات تکراری از بین رفتن رابطه رودررو بین معلم و دانشهنگام بحث در مورد ارزیابی کیفیت دوره

ــتـفاده از  ـگذارد. درـحالیآموزان از محتوا ـتأثیر میـبه چهره بر ـیادگیری و ادراک دانشاین ـباورـند ـکه فـقدان تـماس چهره   ـکه ـبازخورد آنالین ـبا اسـ

 کند.های آموزشی، صوتی، تصویری و بحث بیشترین تجربه مشارکت و تعامل را برای فراگیران ایجاد مییادداشت

برداری از آن اسـت. مگر  آموز قادر به رییت و بهرهدهد، فقط همان دانشتبی میآموزی بازخورد کدر یک کالس درس سـنتی، وقتی معلم به دانش ✓

خاینکه او به ای آنالین تمام پاـس د اما در فـض ته باـش تواند  ها میها و بازخوردهای مربوط به آنطور فعال با هر یک از آن دانش آموزان نیز تعامل داـش

 کند.و این به تقویت مهارت خودارزیابی و فراشناخت کمک میشود.لحظه با تمام فراگیران به اشتراک گذاشته  در یک

ازخورد آنالین   ✓ ابلـیت  ـب ه و ذخیره  ـق ال مختلف  ـباراـئ ـــک الیف کتبی )مثالً، پیگیری تغییرات در را دارده اشـ ازخورد الکترونیکی در مورد تـک د ـب انـن ، ـم

Microsoft Wordشده از صفحه، یا بازخورد خودکار  آنالین، بازخورد ویدیویی ضبط  های کوتاه در ایمیل، بازخورد شفاهی در جلسات( یادداشت

 شده توسط رایانه.ارائه
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ناس هسـتند و چهره خود را نشـان نمی دهند، بیشـتر احتمال دارد نظرات خود را با همسـاالن خود به   ✓ در یک محیط آنالین که دانش آموزان ناـش

  .(2021)لیو و همکاران،  کنند  اشتراک بگذارند و بازخورد انتقادی و سازنده دریافت  

آموزان و احسـاس تعلق آنها به یک جامعه یادگیری آنالین  تواند بر انگیزه دانشمیهای آموزشـی و یادگیری آنالین  اسـتفاده از بازخورد در فعالیت ✓

 (.2020،  1)پترسون و همکاران  تأثیر مثبت بگذارد

ته ✓ اهای آنالین، نوـش ودتوان بهمیهای فراگیران را  در فـض ان برای اهداف یادگیری اظهارنظر ـش ط خود و معلمانـش ت ثبت کرد تا توـس و  عنوان رونوـش

 شود.این موجب تقویت تفکر انتقادی می

نویس  نظرات دستیابد زیرا دانش آموزان دیگر نیازی به اتکا به  خوانایی بازخورد افزایش میهای آنالین با استفاده از امکانات تکنولوژیکی در محیط ✓

 .ها ندارندنوشتهروی دست

 .شودهای دیگر مانند چاپ تکالیف میهای سفر دانش آموزان و همچنین هزینهجویی در زمان سفر و هزینهرویکردهای بازخورد آنالین باعث صرفه ✓

ارکت فراگیران بهاندازه ✓ ان اـست زیرا نرمگیری مـش آموزان یک ـصفحه خاص را  تعداد دفعاتی را که دانش  تواندافزار دوره آنالین میـصورت آنالین آـس

 .محاسبه کند  را آموز در سایت است و غیرهچند دقیقه دانش کنند،مشاهده می

دهد حضـور اجتماعی برای  ازجمله عوامل تأثیرگذار دیگر بر رضـایت فراگیران حس حضـور اجتماعی اسـت؛ شـواهد قوی وجود دارد که نشـان می ✓

 .یادگیری در مطالعه آنالین بسیار مهم استرضایت  

 

 

 

 

 

 

 

 ( 2016)گریو،    رابطه پیش بینی شده بین نگرش نسبت به رایانه، حضور اجتماعی و ترجیح برای عالمت گذاری آنالین . 3شکل 

 

امل بر  های آنالین فرصــت زیادی برای یادگیرندگان در پاســخگویی یا ســوال )بازخورد ســازنده به همتایان( از دیدگاه ســایر فراهم کرده اســت و این تعمحیط

ی و کارآی عف  اثربخـش ایی مداوم الگوهای ـض ناـس تری برای نظارت و ـش ت بیـش ان فرـص ت. محیط های برخط و آنالین برای مدرـس ازنده اثرگذار اـس ی بازخورد ـس
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نگرش خوش بینانه نسبت  

 به کامپیوتر

 

ک حضور اجتماعی زیاد در

 در ساخت آنالین

 

حضور اجتماعی کم   درک

 در ساخت آفالین
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رفت و موفقیت  کنند و از طریق نظارت مداوم بر روند یادگیری فراگیران مدرس میعملکردی یادگیرندگان ارائه می ایی الگوهای پیـش ناـس اهده و ـش تواند به مـش

یر آنها و نتیجهی ازنده برای رفع نیازهای آنی ادگیرندگان، تفـس بب ارائه بازخوردهای ـس له بپردازد؛ که این امر به نوبه خود ـس رفت حاـص گیری درباره میزان پیـش

 (.359.ص1398شود )حاتمی، رضایی و مالکی؛  یادگیرنده از سوی مدرس می

 های بازخورد آنالین: چالش

ــکالت فنی ـمانـند   • ــارـکت دانشـهای آنالین میتوقف ـناگـهانی پلتفرممشـ اگرـچه فـناوری در طول زـمان    آموزان در ـبازخورد را ـکاهش دـهد.تواـند مشـ

ــت و حتی باوجوداینکه جوانان به ــت که باید در زمینه ارائه  طور فزایندهبهبودیافته اس ــکلی اس ــائل فنی همچنان مش ــواد فناوری دارند، مس ای س

های بازخورد توـسط ـسوم فایلگرفته ـشود. یک مطالعه اخیر در مورد دـسترـسی به بازخورد ارزیابی نـشان داد که بیش از یک  بازخورد آنالین در نظر

تآموزان قابلدانش ی نبوده اـس ترـس ینک و کینگ  دـس ورتی امکانبنابراین  ؛  (2020، 1)منـس دن با بازخورد آنالین تنها در ـص ت که  درگیر ـش پذیر اـس

 .ناسب وجود داشته باشددسترسی تکنولوژیکی م

ت انتظار دریافت بازخورد به • ند درحالیدانش آموزان ممکن اـس ته باـش که چنین بازخوردی ممکن  موقع و مکرر آنالین در مورد عملکرد خود را داـش

 بنابراین ممکن است بر تعامالت عاطفی میان مدرس و یادگیرنده نیز تاثیر بگذارد.  دسترس نباشد.  همیشه در  است

ت • کاالت عمده بازخورد آنالین در پیادهبیان می (2021)  2هاـس ت.کند که یکی از اـش ازی و تفسـیر آن نهفته اـس بازخورد آنالین، در غیاب بحث   ـس

، 3هاسـت و هیلی)  سـازی وجود نداردمنجر به مشـکالتی در تفسـیر و اجرای بازخورد شـود، زیرا فرصـت فوری برای شـفاف  ممکن اسـترودررو،  

2018.) 

یاری از کاربران برای تنظیم تجربه بازخورد آنالین خود و تقویت یادگیری حرفه • ند؛ این کمک میبـس ت به دنبال کمک باـش تواند  ای خود ممکن اـس

)بازخوردجویی( باشــد و طبق پژوهش های انجام شــده در صــورتیکه در زمان درخواســت کمک به هر دلیل از جمله مشــکالت اتصــال و   انطباقی

ها و یا  باط، در دســـترس نبودن مربی و یا همتایان و .. بازخورد مناســـبی دریافت نکنند به کمک جویی های غیر انطباقی )ســـره ناشـــناختهارت

 پردازند.ها( میتفاوت گذشتن از کنار ناشناختهبی

رکتهای آنالین هنگامیدر دوره • حبتکه ـش روع به ـص اب آنمی  کنندگان ـش فحهها بر روی  کنند، نام حـس تگاهـص های الکترونیکی همه  نمایش دـس

رکت ان داده میـش دای آنکنندگان دوره نـش ود و ـص وعها در کانون توجه قرار میـش ده و  گیرد؛ در برخی افراد این موـض اس خجالت ـش موجب احـس

 به ناچار از مشارکت و طلب بازخورد صرف نظر کنند.درنتیجه ممکن است  

برقرار  های آنالین تعامل  کمتر با ـسیـستمو آموزانی که عملکرد پایینی دارند با محیط یادگیری آنالین ـسازگاری کمتری دارند  رـسد دانشبه نظر می •

 کنند.می

های چاپی  جویی در زمان بیـشتری نسبت به ارائه بازخورد نسخهتر یا ـصرفهها بازخورد آنالین را ـسادهدر نظرـسنجی از مدرـسان، مـشخص ـشد که آن •

به    که هر دو باید  -ـشود رـسد که این با جزئیات بیـشتر در بازخورد و اثربخـشی درک ـشده آن جبران میحال، به نظر میاین  با  دانـستند.نمیـسنتی 

 (. 2021)هاست،نفع فراگیران باشد  

 :گیرینتیجهبندی و  جمع
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تفاده از فناوری آنالین را به طوح اـس رایط کنونی مربیان در همه ـس ی پذیرفتهدر ـش یابی یادگیری  عنوان یک ابزار آموزـش نجش و ارزـش وع ـس اند، اما موـض

ــت برای دانشقرار    توجه طور کامل موردآموزان در یک دوره آنالین بهدانش ــت. اگرچه آموزش آنالین ممکن اس آموزان و معلمان کارآمدتر،  نگرفته اس

   پذیرتر باشد، اما الزم است تأکید شود که این فناوری باید باتر و انعطافراحت

   .هدف تسهیل آموزش و ارتقای یادگیری استفاده شود

ها از حضـور اجتماعی، نقش کلیدی در تعیین افزایش یا کاهش مشـارکت  ادراک آن آموزان نسـبت به فناوری ودهد که نگرش دانشها نشـان مییافته

های منفی بیشـتری نسـبت به حالت جایگزین )آفالین(  مثال، آنالین( با نگرشعنوانهای مثبت بیشـتر نسـبت به یک روش تحویل )بهها دارد. نگرشن آ

هاست و پیامدهای مهمی برای  آموز نسبت به مقایسه میانگینهای دانشروش بازخورد و نگرشتر بین  دهنده رابطه پیچیدهها نشانهمراه بود. این یافته

 های یادگیری آنالین همچنان در حال افزایش است.های آموزش عالی دارد زیرا گزینهمربیان و سیاست

روزرسانی( یک  توجه است. هنگام توسعه )بههای فردی قابلمحور، پیامدهای این تفاوت  -آموزهای یادگیری دانشبا تالش مربیان برای اـستفاده از ـشیوه

 تک دانش آموزان تعادل برقرار کنند.گرایانه درس با نیازهای تکدوره، مربیان باید بین ارائه عمل

ــاً تعامل انســانی، ارتباطات، الگوهای یادگیری و تکن  ی آموزشــیهاانتقال دوره های ســنجش و یکاز کالس درس ســنتی به یک محیط آنالین اســاس

 تغییر دهند.  سایر عناصر را نیز متناسب با روش ارائهکه روش ارائه تغییر کرده است، معلمان باید  آنجایی  دهد. ازارزشیابی را تغییر می

تنباط میاز نتایج تحقیقات این ناخت، مدیریت زمان، خودتنظیمی و تفکر انتقادی ب گونه اـس تراتژی یادگیری فراـش ود که چهار اـس توجهی با  طور قابلهـش

یوه ارائه بازخورد و مخاطبان بازخورد ارتباط زیادی. همچنین  بازخورد الکترونیکی و آنالین مرتبط اـست بی وجود دارد، درـصورتی  بین ـش یوه مناـس که ـش

 .بازخورد بیشترین و بهترین تأثیر را بر مخاطبان خواهد داشت  برای ارائه بازخورد انتخاب شود،

 های کاربردی:دپیشنهابرخی  

 برای ارتقای ارزشیابی و یادگیری دانش آموزان در نظر گرفته شود.  سیستماتیک  صورتبازخورد آنالین باید به •

 مجهز شوند.زمان با دانش آموزان  زمان یا ناهمبرقراری ارتباط هم  مهارت  به  مربیان آنالین باید •

تقیماً تحت تأثیر بازخورد قرار  از آنجاییکه   • ارکت فراگیران مـس ت و مـش انه  بازخورد آنالیناـس تواند یادگیری خودتنظیمی را  می  ایبا امکانات چندرـس

  .ترسند، درگیر کنندآموزانی را که از فناوری میمربیان آنالین باید بتوانند دانش، .ترویج دهد

 منابع:

ــانی, نوریبرار ــای, خراس ــلت, رض ــتانداردها1398, فرنوش. )یزاده, اعالم یی, اباص ــ   ی(. اس   یر یادگی  یها طیبازخورد در مح  یطراح  یآموزش

   .174-155(,  1)26,  یتیاندرسون. علوم ترب-بلوم  یبندبر اساس طبقه  ک،یالکترون

ان  یزاده, عباسـ  یی, رـضای, علینی, معی, نوریبرار بر اـساس    یتالیجید  یهاطیدر مح  فیدر نقش و وظا رییتغ  نده؛ی(. معلم آ1397, حامد. )یکـس

 .170-161(,  2)11آموزش,    ی. فناورییگراارتباط  ةینظر

 مدرس  تی. دانشگاه تربیکیالکترون  یریادگیدر    یابی(. سنجش و ارش1398مائده )  ،یمالک  ،ییجواد؛ رضا  ،یحاتم



 و  یالمللنیکنفرانس ب   نهمین

 پانزدهمین کنفرانس ملی یادگیری الکترونیک ایران

 1400اسفند  19-  18سنندج 

 دانشگاه کردستان 

 
    

269 
 

 

  ندیفرا  یبر رو  نیآنال  یبازخورد همتا  طیدر مح  یآموزش استدالل ورز  ری(. تاث1398جواد و فردانش هاـشم)  ی, حاتمدیام  ی, نوروزدیـسع  یفیلط

 .88-71،  2(6. )یتیعلوم ترب  .یریادگی  یامدهایو پ

  یلیتحصـ   شـرفتیو پ  تیخالق  ،یلیبرخودپنداره تحصـ  یفیتوصـ   یابیارزشـ   ری(. تاث1392محمد. )  ،یفیو سـ   دیسـع  پور،ی, رضـوان, موسـوینظر

   .124-103(,  1)5,  یریادگی. مجله مطالعات آموزش و  ییچهارم ابتدا  هیآموزان پادانش

زبان    یرانیا  رانینگارش فراگ  تیفیبر بهبود ک انیبازخورد برخط معلم و همتا  ریتاث  ســهی(. مقا1398محمد. )  ،یمیفرد، محمدحامد، و رح  هومان

 .352-327(,    33)11(,  ی)علوم انسان  ی. زبان پژوهیسیانگل

Akçapınar, G. (2015). How automated feedback through text mining changes plagiaristic behavior in online 

assignments. Computers & Education, 87, 123-130 . 

Al-Hamad, B., & Mohieldin, T. (2013). E-assessment as a tool to augment face-to-face teaching and 

learning environment. Paper presented at the 2013 Fourth International Conference on e-Learning" Best 

Practices in Management, Design and Development of e-Courses: Standards of Excellence and Creativity ." 

Bardach, L., Klassen, R. M., Durksen, T. L.,33 Rushby, J. V., Bostwick, K. C., & Sheridan, L. (2021). The 

power of feedback and reflection: Testing an online scenario-based learning intervention for student 

teachers. Computers & Education, 169, 104194  . 

Batane, T. (2010). Turning to Turnitin to fight plagiarism among university students. Journal of 

Educational 

Technology & Society, 13(2), 1-12 . 

Broadbent, J. (2017). Comparing online and blended learner's self-regulated learning strategies and 

academic performance. The Internet and Higher Education, 33, 24-32 . 

Cavalcanti, A. P., Barbosa, A., Carvalho, R., Freitas, F., Tsai, Y.-S., Gašević, D., & Mello, R. F. (2021). 

Automatic feedback in online learning environments: A systematic literature review. Computers and 

Education: Artificial Intelligence, 2, 100027  . 

Coll, C., Rochera, M. J., & De Gispert, I. (2014). Supporting online collaborative learning in small groups: 

Teacher feedback on learning content, academic task and social participation. Computers & Education, 

75, 53-64 . 

Grieve, R., Padgett, C. R., & Moffitt, R. L. (2016). Assignments 2.0: The role of social presence and 

computer attitudes in student preferences for online versus offline marking. The Internet and Higher 

Education, 28, 8-16  . 

Hast, M. (2021). Higher education in times of Covid-19: Giving online feedback implementation another 

look  . 



 و  یالمللنیکنفرانس ب   نهمین

 پانزدهمین کنفرانس ملی یادگیری الکترونیک ایران

 1400اسفند  19-  18سنندج 

 دانشگاه کردستان 

 
    

270 
 

 

Hast, M., & Healy, C. (2018). “It’s like fifty-fifty”: Using the student voice towards enhancing 

undergraduates’ engagement with online feedback provision. Journal of Teaching and Learning with 

Technology, 7(1), 139-151  . 

Handke, L., Klonek, F., O’Neill, T. A., & Kerschreiter, R. (2022). Unpacking the Role of Feedback in Virtual 

Team Effectiveness. Small Group Research, 53(1), 41-87. 

Jensen, L. X., Bearman, M., & Boud, D. (2021). Understanding feedback in online learning–A critical 

review and metaphor analysis. Computers & Education, 173, 104271  . 

Kim, J., Kwon, Y., & Cho, D. . (2011). Investigating factors that influence social presence and learning 

outcomes in distance higher education. , Computers & Education, 57(2), 1512–1520. 

Lamb, J. (2018). To boldly go: Feedback as digital, multimodal dialogue. Multimodal technologies and 

interaction, 2(3), 49  . 

Liu, F., Du, J., Zhou, D. Q., & Huang, B. (2021). Exploiting the potential of peer feedback: The combined 

use of face-to-face feedback and e-feedback in doctoral writing groups. Assessing Writing, 47, 100482 . 

Mensink, P. J., & King, K. (2020). Student access of online feedback is modified by the availability of 

assessment marks, gender and academic performance. British Journal of Educational Technology, 51(1), 

10–22 . 

Mitra, N. K., & Barua, A. (2015). Effect of online formative assessment on summative performance in 

integrated musculoskeletal system module. BMC medical education, 15(1), 1-7  . 

Moffitt, R. L., Padgett, C., & Grieve, R. (2020). Accessibility and emotionality of online assessment 

feedback: Using emoticons to enhance student perceptions of marker competence and warmth. Computers 

& Education, 143, 103654  . 

Paterson, C., Paterson, N., Jackson, W., & Work, F. (2020). What are students' needs and preferences for 

academic feedback in higher education? A systematic review. Nurse Education Today, 85, 104236 . 

Pereira, Í. S. P., Fernandes, E. L., & Flores, M. A. (2021). Teacher education during the COVID-19 

Lockdown: Insights from a formative intervention approach involving online feedback. Education Sciences, 

11(8), 400  . 

Richards-Babb, M., Curtis, R., Ratcliff, B., Roy, A., & Mikalik, T. (2018). General chemistry student 

attitudes and success with use of online homework: Traditional-responsive versus adaptive-responsive. 

Journal of chemical education, 95(5), 691-699  . 

Robles, M., & Braathen, S. (2002). Online assessment techniques. Delta Pi Epsilon Journal, 44(1), 39-49  . 



 و  یالمللنیکنفرانس ب   نهمین

 پانزدهمین کنفرانس ملی یادگیری الکترونیک ایران

 1400اسفند  19-  18سنندج 

 دانشگاه کردستان 

 
    

271 
 

 

Shute, V., & Ventura, M. (2013). Stealth assessment: Measuring and supporting learning in video games: 

The mit press . 

Susilana, R., & Pribadi, B. A. (2021). Constructive online feedback to enhance learning achievement of 

open and distance students. World Journal on Educational Technology: Current Issues, 13(3), 514-528. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 و  یالمللنیکنفرانس ب   نهمین

 پانزدهمین کنفرانس ملی یادگیری الکترونیک ایران

 1400اسفند  19-  18سنندج 

 دانشگاه کردستان 

 
    

272 
 

 

ارزشیابی تحصیلی دانشجویان در محیط الکترونیکی: تأملی بر تجربة دانشگاه های  

 19کشور در رویارویی با همه گیری کووید 

 دار مکاتبات نویسندة عهده *

مکانی یادگیرنده و یاددهنده مزیت  ارزشییابی الکترونیکی راهی برای اجرای ارزشییابی تحصییلی در محیط الکترونیکی اسیت. ناهم –  چکیده

های محیط الکترونیکی اسیت( آن را به مفری برای کند. این مزیت )که تنها یک ویژگی از ویژگیای اسیت که محیط الکترونیکی فراهم میویژه

های دانشیگاهی تبدیل کرد. در این مقاله ارزشییابی تحصییلی دانشیجویان در اولین با تداوم فعالیتهمراه  19به بیماری کووید   گریز از خطر ابتال

های سینتی مرسیوم در آموزش  دهد در ارلب موارد روششیود. بررسیی نشیان میگیری بیماری بررسیی میها با همهسیال رویارویی دانشیگاهنیم

اسیت. براسیاس نتایج بررسیی راهکارهایی برای اجرای ارزشییابی در محیط الکترونیکی پیشینهاد شیده کاررفتهونیکی بهرودررو، در محیط الکتر

رسید تغییر رویکرد نظرمیمدت و بلندمدت برای اجرای ارزشییابی الکترونیکی طرح شیده اسیت. بهمدت، میاناسیت. همچنین راهکارهایی کوتاه

از هر زمان به آن را بیشاز جوانب آن، ضیرورت پرداختندادن به برخیگیری بیماری با شیدتاسیت که همه  به آموزش و ارزشییابی نیازینسیبت

  ،ی )پداگوژیکی( تیترب آن، شییاملابعاد مختلف به به این موضییو ، ضییرورت توجهدیگری آشییکار کرده اسییت. نکتة حائز اهمیت در پرداختن

 به راهکاری جامع و اثربخش در نظام آموزشی است.برای رسیدن، و فنّاورانه ی، فرهنگی، منابع انسانیتیریمد

 ی. کیالکترون  یریادگی ، 19 دی کوو  ،یدآوریاحراز پد  ، ایران ،یکیالکترون  ی اب یارزش  -هاکلید واژه
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 مقدمه 
  ی ها تیفعال  ادامة  یبرا یعنوان ضرورترا به یکیالکترون   یبه فضا  یکوه اجبار  1398-99 یلیدوم تحص  سالمین   نیآغاز یدر روزها  19  دیکوو  روسیگسترش و

xxiیاب یارزـش ةویبرازنده ـساختن ـش  یبرا  یراه  افتنی  ،ترتیبزد. بدینفـضا را رقم  نیدر ا  یماندگار  ،طیـشرا  نیها مطرح کرد. تداوم ادانـشگاه  یآموزـش v  یی با فـضا  

گاه  یاریبـس  یکه آموزش در آن برا ور تجربه  یهااز دانـش ئله  یاکـش اـس  لیتبد  دیجد  یانو بود، به مـس د. حـس المین   انیپا  یهاآزمون  تیـش »نمره« و   تیو اهم  ـس

جو ور، اهم  یآموختگان در نظام آموزش عالو دانش  انی»معدل« دانـش ئله را بیش  نیا  تیکـش ئلمـس یبه  یاب یارزـش  ةاز مـس   ی ریادگیاز نظام آموزش و عنوان بخـش

  ی برا  طیسـوی تدارک شـراکشـور( به  یاز نظام آموزش عال  ییعنوان اجزاها را )بهاز دانشـگاهآن برخیبهاسـت که توجه  یتا حد  تیحسـاسـ  نی. ادهدیجلوه م

که در   یامی، در ا19  دیکوو  انیو قربان   انیـشمار مبتال  ریگو چـشم  بارهدو یریگاز اوجحاـصل  یریناگز  کنیداد. لـسوق  ـسالمین   انیپا  یهاآزمون  یحـضور  یبرگزار

ــ  میتقو ــگاه یآموزش ــاص  آزمون  نیا  یها به برگزاردانش ــوریغ  یهاآزمون  یبرگزار  یرا برا  دهایبود، ترد  افتهیها اختص ــ  بردنیازب   یرحض  طیدر مح  یاب یو ارزش

 کرد.   لیتبد  زیناگر  یرا به راه  یکیالکترون 

حل مـشکالت موجود اـست.  راه  افتنی  یبرا  یامقدمه  هااز آن یکه آگاه  کندکمک می  یاب یارزـش  ةاز مـسئل  یابعاد  ـشدنبه روـشنکـشور    یهادانـشگاه  ةتجرب   یبررـس

گاه  یمقاله مرور  نیدر ا بت  یتجربگیها در ب بر آنچه دانـش یلی در نیم  xxvیکیالکترون   یاب یبه ارزـشنـس ال تحـص ال دوم ـس ورت م  1398-99ـس . ردیگیآزمودند، ـص

احبه  ها،نامهوهیـش  از  از،یاطالعات مورد ن  گاه  یهاهیها و اطالعمـص وعهای مربوطو گزارش  هادانـش اس  به این موـض ده اـست. براـس تخراج ـش   از آمدهدـستنتایج به  اـس

 . شودیارائه م  یکیالکترون   یاب یارزش  ةحل مسئل  یبرا  ییشنهادهایپ  ،اطالعات  نیا

موضـوع   3. در بخش  شـودیآن پرداخته م یکیمختلف الکترون   یهاو صـورت  یاب یارزشـ  فیبه تعر 2اسـت: در بخش    افتهی  ترتیب سـازمانمقاله بدین  نیا  ةادام

xxviیدآوریو پد  xxviتیاحراز هو i  ودیم نییتب یکیالکترون   یاب یدر ارزـش المیدر ن   یاب یارزـش  یاجرا  ةنحو 4. در بخش  ـش ال تحـص  ـس در    1398-99  یلیدوم ـس

به   6در بخش    ان،ی. در پاشــودیمطرح م یکیالکترون   طیدر مح  یاب یارزشــ  یاجرا  یبرا  یاتیعمل  یراهکارها 5. در بخش  شــودیم فیکشــور توصــ  یهادانشــگاه

 .شودیطرح م یآت  یهاپژوهش  یبرا  ییشنهادهایپرداخته و پ  یریگجهیمطالب و نت  یبندجمع

 یکی الکترون  یابیو ارزش  یابیارزش

  ی ابیارزـش  اـست.  یبنددـستهقابل  از ابعاد مختلف    یاب یارزـش  یهاتی. فعال[1]اـست    رندهیادگی  یِریادگی  ةدربار  یـشواهد و اطالعات یگردآور  یبرا  یندیفرا  یاب یارزـش

xxviپاـسخبـسته  هایو با پرـسش  یـشکل کتببه  تواندیم i i  بازپاـسخ  ایxxi x  این نوع  . درمقابلـشودیم  ادی یـسنت  یاب یبا نام ارزـشاین نوع ارزـشیابی،  از    گیرد.ـصورت  ،

یی  هاروش  ةمختـصر مجموع یفیدارد، اما در توـص  یاریتنوع بـس  یاب یـشکل ارزـش  نی. اـشودیهم ـشناخته م xxxiلیاـصارزـشیابی  که با نام    اـست  xxxلیبد  یاب یارزـش

نت  هک  اـست  یاب یارزـش  برای تندین  یـس ته  .[1] ـس تمر  یاب یارزـش  ،یگرید  یبنددر دـس xxxiبه مـس i یان یو پاxxxi i i  تمر پیش  یاب ی. ارزـشـشودیم  میتقـس روع مـس از ـش

ورت منیو آموزش و درح  یریادگی  ندیفرا ودیاجرا م  ندیفرا  نیا  یمعموالً در انتها  یان یپا  یاب یو ارزـش ردیگیآن ـص تمر به  یاب ی. ارزـشـش کلمـس در   یریگدلیل ـش

کارکنند  زین   یان یپا  یاب یارزـش  .دیآیکارمبه اریبـساین فرایند    یو ارتقا  یزیرکه در برنامه  آوردیرا فراهم م  یاطالعات  ،یادگیری  ندیفرا  نیح   رنده یادگی  قیتوف ةآـش

ــت  یریادگی  ندیدر فرا ــ[1]  اس ــکمنظر هم که چهنیااز  یاب ی. ارزش ــته  کند،یآن را اجرا م یداور  یس ــودمی  یبنددس ــت  ش ــ: ممکن اس   اددهنده، یرا    یاب یارزش

xxxiیاب یهمتاارزشــ  یهاترتیب با نامرا به  ریانجام دهد. دو حالت اخ  رندهیادگیخود   ایهمتا   رندگانیادگی v  یاب یو خودارزشــxxxv  که    یگرید ة. جنبشــناســندیم

xxxviکم  تیبا حـساـس  ای  xxxviادیز  تیبا حـساـس  ممکن اـست  یاب یآن اـست. ارزـش  تیدر نظر گرفت، حـساـس  توانیم یلیتحـص  یاب یارزـش  یبرا i ی ابیباـشد. اگر ارزـش  

د در رد  ینظام آموزـش  گرید  نفعانیذ  ای  اددهندهی  رنده،یادگیبر   یاثر مهم ته باـش اـس  یهایاب یارزـش ةداـش د، در رد  نیو اگر چن  ادیز  تیبا حـس با    یاب یارزـش ةنباـش

   .[3]  [2] ردیگیکم قرار م  تیحساس

ته تهگذـش ده،ی  یهایبنداز دـس ه نوع رو  ،یاب یدر نگاه به ارزـش  ادـش ودیرا م  کردیـس xxxviیریادگیاز    یاب یدر نظر گرفت: ارزـش ـش i iیریادگی  ی، براxxxi x  مثابه  و به

ــxlیریادگی ــطح دانش، مهارت و توانمند  «،یریادگیاز    یاب ی. در »ارزشـ ــوع  رندهیادگی  یهایهدف مشـــخص کردن سـ  ندر آ  یریادگیاســـت که    یدر موضـ

که    یآوردن اطالعاتدســتبه  «یریادگی  یبرا  یاب یاســت. در »ارزشــ  یان یپا  یاب یتأکیدبر ارزشــ  کرد،یرو  نیصــورت گرفته اســت. در ا  ایاســت    یریگشــکلدرحال

تمر در آن مورد تأک  یاب یرو، ارزـشنیمهم اـست و ازهم  اریرا ارتقا دارد، بـس  یریادگی  ندیآن بتوان فراکمکبه نقش    «یریادگیمثابه  به  یاب یـشاـست. در »ارز  دیمـس

ت. هرکدام  ،یاب یو ارزـش  یریادگی  نیارتباط ب   یبرا  رندهیادگی ل اـس ه رو  نیا  ازاـص مند و گاه  کردیـس رور  یمهم، ارزـش ت اما با  یـض ب  جا و بهبه  دیاـس کل مناـس ـش

 .[4]کاررود  به
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ااـست که به  یاب یاز ارزـشـصورتی  یکیالکترون   یاب یارزـش را  یاقتـض تمر برا  یندیـشکل نو را فرا  نیگرفته اـست. اـشکل  یکیالکترون   یریادگی  طیمح  ةژیو  طیـش   ی مـس

ــ ــتفاده  یبر فنّاورها و ابزار مبتنیبر روشیکه متک  دانندمی  یکیالکترون  طیدر مح  یریادگی  یِاب یارزش ــت. اس از ابزار فاوا به تحقق  اطالعات و ارتباطات )فاوا( اس

ازکردن بن: از فراهمکندیکمک م  یاب یجوانب مختلف ارزـش xlةـس i  خـص  یاب یارزـش  یهاتیفعال  یو طراح  یاب یارزـش  یاجرا  یالزم برا ازیتا ـش   ر بآن و انطباق  یـس

ته[6]  [5]  رندهیادگی ازیـشخـص  ةژیاز امکان و. گذـش کردن  یفراهم کرده اـست که عمل  یاب یاز ارزـش  ییهاـشکل  یاجرا  یبرا  ییراهکارها  یکیالکترون   یاب یارزـش  ،یـس

xlنهان  یاب یاســت. ارزشــ  رممکنیغ  باًیآن تقر ریآنها در غ i i  یبر بازمبتنی  یاب یو ارزشــxl i i i  آنکه الزم باشــد  نهان، بدون  یاب یموارد اســت. در ارزشــ  نیازجملة ا

دهیادگـی ال  رـن ال  یتیفـع اتـیجز فـع دون ا  یریادگـی  یـه د و ـب ــورت دـه ادیصـ ت    ـج امطلوب   یاثر روان   اـیزحـم ــنجش م  اشیریادگـی  زانیبر او، م  یـن ــودیسـ . شـ

xlیپژوهیریادگی i v  [8] شودیاجرا م  یجد  یباز  یدر نوع  رندهیادگیبا شرکت کردن    ی همبر بازمبتنی  یاب ی. ارزش[7]  نهان است  یاب یارزش  یاجرا  یبرا  یراه.   

به  دنیرـس  یبرا  رندهیادگیممکن اـست    یطیـشرا  نیداـشته باـشد. در چن  یادیز  تیحـساـس  رندهیادگی  یبرا  یاب یارزـش  ةجیممکن اـست نت  یاـشاره ـشد گاه  کهچنان

تیابی  یمنافع تهکه دـس ت، مرتکب رفتارها  یاب یارزـش  ةجیبه نتبه آنها وابـس ادقانهیغ  ییاـس ود. چن  رـص را با    «یریادگیاز    یاب ی»ارزـش  ةجیاعتبار نت  ییرفتارها نیـش

که    یو عدم حضور او در محضر ناظر  اددهندهیاز    رندهیادگی یدور  یول  ست،ین  یکیالکترون   طیدر مح  یاب یموـضوع محدودبه ارزـش  نی. البته اکندیهمراه م  دیترد

  ی ابیدر ارزشــ  رندهیادگی  یهاتیاصــالت فعال  ةاردرب   یباشــد، باعث بدگمان   ییگوقلب در پاســخ  یآزمون و مانع اقدامات مشــهود برا  نیمراقب رفتار او در ح

  خاطر برخوردار است که گذشتن از آن به  ییایاست( از مزا یکیبر آزمون الکترون که اعم  ی)مفهوم یکیالکترون   یاب یارزشرغم این بدگمانی،  به. شودیم یکیالکترون 

اده ن   نیا ئله، ـس تیمـس یـس ت تحل  رندگانیادگی  یهاتیبه فعالمربوط  یهااز داده  یمندعبارتند از: بهره  ایمزا  نیاز ا. بخـش ی  ،آنها  لیو فرـص دن بخـش از  خودکارـش

هولت ب   ،رندگانیادگی  یاب یارزـش  ندیامور در فرا تریـس را  نیدر تأم  ـش ناـس  یطیـش   ر ب   یاب یکردن انطباق ارزـش  یامکان عمل  ی،اب یدر همتاارزـش  انیهمتا  یمانند ناـش

 ی.پردازیباز و  نهان  یاب یارزش  ،یاب یارزش  یسازیشخص  ،ندگانریادگیعملکرد  

 احراز هویت و احراز پدیدآوری 

xlسالمتاساس    کند،یم هیخود او ته قاًیدق  دهدیم  لیتحو  یاب یارزش  یآنچه را برا  نکهیو ا  رندهیادگی  تیاز هواطمینان  ةبرخط، مسئل  یاب یدر ارزش v  را    یاب یارزش

 .شودیدو موضوع پرداخته م  نیموجود در ا  یهاگذرا، به روش  یبخش با نگاه  نی. در ادهدیم لیتشک

امانه  تیهو  احراز امانه یکیالکترون   یهادر ـس xl: دانـستنردیگیانجام م ی( براـساس ـسه محور اـصلیریادگی  یها)ازجمله ـس vi مانند گذرواژه(xl vi i بودن ،)xl vi i i  

تیز  تی)مانند احراز هو نجـس xlیـس i xتن مند    l(، داـش l)مانند کارت هوـش iتن، هم در پمبتنی  یها(. معموالً روش ازادهیبر دانـس اده  ،کاربردو هم در   یـس و   اندـس

از  دارند. البته برخی  ژهیو  یافزارو نرم  یافزارســـخت  یابزارها  هی  ازیبر داشـــتن، ن بر بودن و مبتنیمبتنی  یهاندارند. در مقابل روش  ژهیو  یبه ابزار  یچندان   ازین 

ـــخت ــاس چهره(. ـبه  تـیهو  رازاح  یبرا  نیوجود دارد )ـمانـند دورب   جیرا  یـهاالزم در انواع افزاره  یافزارـهاسـ lبر مـکانمبتنی  یـهاـتازگی روشبراسـ i i  بر و مبتنی

lیاجتماع  یهاشبکه i i i  [9]اند  مطرح شده  تیاحراز هو  یهم برا. 

ئل  یدآوریپد  احراز ت. ا یادهیچیپ  ةدر آموزش، مـس تیمحدود ن  یکیالکترون   یهاطیبه مح یدگیچیپ  نیاـس ر نبودناما    ـس مراقبان    ای  اددهندهیو   رندهیادگی  حاـض

در   یدآوریاحراز پد  یموجود برا  یهاداده اسـت. راه  شیافزا  طیمح  نیآن را در ا  تیحسـاسـ  ،یانشـیبه منابع گوناگون و امکانات رایواحد و دسـترسـ  یدر مکان 

روش   نیاـست. ا یآموزـش  یطراح یهاوهیاز ـشروش، اـستفاده  نیترحال مهمو درعین  نیترـساده  ان،یمنیدرا.  [10]  ـشده اـستخالـصه   1جدول   در یآموزـش  طیمح

ب  نانیبه اطمدنیدر رـسقیتوف  یاـست. برا  اددهندهیدقت و توجه    ازمندین  الت نت  ینـس ورترا به  یاب یارزـش  دیبا  ،یاب یارزـش  ةجیاز اـص کلی ـص تقلب    ةنیداد که هزـش

ــیب  ــود. باتوجهیآن کم  یایو مزا نهیشـ ــگرها یوب )مانند جوتحت  جیرا  یابزارها  زیو ن  یبه منابع مختلف و امکانات ارتباط  رندهیادگیحال  هراینکه بهبهنه شـ (  شـ

ترـس ترـسیرا ـصورت  یاب یارزـش  یاوهیـشبه  دیدارد، با  یدـس د.    جهیبر نت  یموارد اثر چندان   نیبه اداد که دـس ته باـش   ی هاروش  این موـضوع دلیلی برای تأکیدبرنداـش

   .[10]  استآن   یعملکرد  یهامستمر و شکل  یاب یارزش

 
 های آموزشیهای احراز پدیدآوری در محیطروش 1 جدول

 توضیح  روش

 یتی با اسناد هو  احراز هویت 
 کردن  گذرواژه محدود  ساماندسترسی :  ارزش  یادگیری  ةبه  ورود    یابیو  با 

 بر گذرواژه به سامانه  مبتنی 
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  یادگیرنده،  منحصربه  هایبراساس رفتار  یت: احراز هویرفتار  سنجیزیست 
 یدزنی رفتار کل مانند 

هم  مراقبت  درشرایط  آزمون  زمان  در  مراقبت  سنتی:  و  مراقبت  مراقب  مکانی 
 یادگیرنده 

  یان از جربااستفاده   یادگیرندهبر    یمراقبت از دور: مراقبت و نظارت عامل انسان  
 در زمان شرکت در آزمون  یادگیرندهشده از  یافتدر  یدیویو
 یندر ح   یادگیرندهاز    یافتیصوت در/یدیوو  یانجر  یلخودکار: تحل   مراقبت 

 ایداده یل ابزار تحل  یاهوشمند  هاییتم آزمون، با الگور
آشکارسازی 
 دستبرد ادبی 

  تحلیلاز روش استفاده برای تشخیص دستبرد های  و هوش مصنوعی  داده 
 ی(  س ینوبرنامه  یمتن و کدها یبرا ژهیوبه ادبی )

سنجی زیست
 رفتاری 

  ها )مانند صفحه کلید، صفحة از افزاره یادگیرنده در استفاده بازشناسی رفتار
lلمس و موشی  i v  رایانه( یا سبک نوشتاری 

های قطع دسترسی
lرایانه  v 

  هایی از افزارة مورد استفادة یادگیرنده به امکانات و برنامه سلب دسترسی 

فعالیت   ای پایش شبکه تحلیل  پایش  با  شبکه  در  یادگیرندگان  رویدادهای داده های  های 
 شده ثبت

های روش
lکاوی داده vi 

  بینی تقلبهای تحلیل داده برای آشکارسازی یا پیشاز روش استفاده 

که هزینة تقلب بیشینه و مزایای آن  شکلی طراحی یادگیری و ارزشیابی به  طراحی آموزشی
 کمینه شود 

تکیه   تأیید یاددهنده  با  تقلب  تجربة  تشخیص  )درشرایطیبر  ارتباط یاددهنده  نوعی  که 
 های ویژة آنها وجود دارد( رودررو برای بازشناسی یادگیرندگان و سبک 

های مشیخط
 با تقلب مقابله

  خطگیریپیش تدوین  با  تقلب  شیوهمشی از  و  )شامل  نامه ها  تعریف هایی 
 آموزشی( در مراکز  های انضباطیها و رویه ها، جریمه تقلب و تعیین مصداق 

 

الت و پدبرخی  تواندیموجود م  یهااز روشهریک کار کند، مانع برخی  یدآوریاز موارد عدم اـص کلرا آـش ود   یهااز ـش آنها را کاهش    یدر اجرا  یراحت  ایتقلب ـش

ی  افزار نرم  ی،افزارسخت  ییهارـساختیبه ز  ک،یهر  یاجرا  یبرا  نکهیاکامالً مانع تقلب ـشود. ـضمن  تواندیاز آنها نمکدامچیکه در مجموع ه  رفتیپذ  دیدهد؛ اما با

  افت، ی  نانیاطم  یاب یاقالم ارزـش یاز اـصالت تمام  توانیآموزش رودررو نم طیکه در محچنانحال همهرداـشت که بهتوجه  دیبا  گریدیاـست. ازـسو  ازین   اییا ـشبکه

  ی دآوریو پد  تیاحراز هو  یبرا  یامکانات  یکیالکترون   طی. البته محـستیـساده ن   یدآوریکامل از پد  نانیبه اطمدنیرـس  یبرا یراه  افتنیهم   یکیالکترون   طیدر مح

ــده و ـپاثـبت  یدادـهاـیرو  یـهاداده  لـی. تحلروـندیـکارنمرودررو ـبه  طیدارد ـکه در مح   ی زحـمت برا  ـجادیـبدون ا  یادادهلـیتحل  یـهاـبا روش  رـندهیادگـیرفـتار    شیشـ

 امکانات است.    نیدر کار او، ازجملة اوقفه  ایکاربر  

 19گیری کووید  ارزشیابی ریرحضوری در کشور در دوران همه

ور، ارزـش  یدر نظام آموزش عال و معدل    ـسالمیهر ن نمرات  نمره و معدل    تیموـضوع به اهم  نیا  تیاز اهم. بخـشیدارد  یادیز  تیاهم  انیدانـشجو  یان یپا  یاب یکـش

ــجو  یازهایامت  یدر اعطا  یآموختگدانش ــجوو دانش  انیمختلف به دانش ــت. درواقع معدل دانش ــتممکن  انیآموختگان اس ــت آنها اثر بگذارد.    اس ــرنوش بر س

ها  تأکیدبر برگزاری آزموندارد.    یادیز  تیحـساـس  انیدانـشجو  ی( برایلیتحـص  مـسالین   ةان یو م  انیپا  یها)ـشامل آزمون  یان یپا  یهاهمواره آزمون  زان،یمنیهمبه

وریبه کل حـض و19  دیکوو  یماریب   یریگاز همهپیش)تا  ـش یدن  گریدی( و ازـس ترین نمره در آنها برای  اهمیت رـس جوبه بیـش ی  ،انیدانـش تناـش ئله اـس . از این مـس

ور  یبرگزار  تیاهم ت که حتییجاتا  یآزمون حـض گاه یاـس الت آموزش  زین   ییهادانـش اً با رـس اـس دهبرپا یکیازدور و آموزش الکترون که اـس لـش   ة نمر  یاند، وزن اـص

 [.3][2]  دادندیقرار م  یدرس را بر آزمون حضور

آن و اـساـساً    یانتخاب ـشکل اجرا  یها و اـستادان برادانـشگاه  اریاخت  ةبه مـسئل  ،یرحـضوریغ  یاب یارزـش  ةویـش نییتع  ،یآزمون در نظام آموزش عال  تیاهمبه  باتوجه

بر  آمدن قیبه فا دیکه امو زمانی  19  دیبه کوو  انیشــمار مبتال  ةدوبار  یریگاز اوجپیش  ،1399  ماهنیفرورد  یان یپا  ی[. در روزها4مُجاز بودن آن وابســته اســت ]

المین   انیپا  یهاآزمون  یو برگزار  یان یپا  یاب یارزـش  ةنحو  ةرا دربار  یانامهوهیـشعلوم  قوت گرفته بود، وزارت    روسیو  نیا  وعیـش تند   یلیتحـص  ـس ر کرد. مـس منتـش

ها و اســتادان در انتخاب شــکل  دانشــگاه  اریو اخت یکیالکترون   طیدر مح  یاب یارزشــ  ةاســت که در واقع موضــع وزارت را دربار  ینکات مهم  یمنتشــر شــده حاو

 [.5]  کندیمشخص م  یاب یارزش

شـماررود )و البته الزام به  ینوع  یآزمون حضـور  یکه برگزار  زین   یطیشـرا  یمطرح اسـت و برا  نهیگز  نیعنوان اولبه  ی، آزمون حضـورعلوموزارت    ةناموهیشـ در
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  ی ابیارزشــ  یبرا زین   مواردیشــده اســت. البته    فیتعر  انیدانشــجو  یِشــهرنیب   یســفرها  زانیم  نیامر با کمتر  نیتحقق ا  یبرا  ییهانهیهم باشــد( گز ســریم

وریغ ت. ازجمله، امکان ا  دهید  یرحـض ده اـس تمر، در قالب آزمونکبه  یاب یتمام« ارزـش  ای  ی»بخـش  نکهیـش کل مـس امان   اغلباجرا در قابل  یهاـش   ت ی ریمد  هایهـس

lیریادگی vi i  امد  یـشکل کتببرخط به  یان یپا  یحیآزمون تـشر  ی. برگزارردیگـصورت  یمجاز  یو بر بـستر فـضا  ،یدرـس  یهاپروژه  زیو ن   هانیو تمر  هافی(، تکل)ـس

ـــفاه  اـی ــت. نـظارت  یگرید  ةـنیگز  زین   یشـ ــتیجمعکم  یهاها در کالسآزمون  گونهنیازدور بر ااسـ   ی برا  یعنوان راهبه  ن،یمانند نظارت با دورب   ییهاوهی، به شـ

  ی ها شکل پرسشبه  یان یاآزمون پ  یشده است که اجرا ـشنهادیپ  تیپرجمع  یهاکالس  یدر آزمون درنظرگرفته ـشده و برا  انیاز ـصداقت دانـشجو  افتنی  نانیاطم

ــورت گ  یبرای  ریتداب   تیو با رعا  یانهیچندگز ــردیکاهش تقلب ص ــده برا  هی. البته توص ــرا  نیاعتبار آزمون در چن  ةکاهش مخاطرات ممکن دربار  یش   ی طیش

  ده یپوـش  نامهوهیـش  کنندگاننیبر تدو  یاب یـشکل ارزـش  کیبر  تکیه  یحال کاـستهراکتفا نـشود. به  یلیـشما نیدر چن  یان یپا  یاب ی( به ارزـشانی)امکان تقلب دانـشجو

دانـشجو« ازجملة موارد ذکر   یریادگی  تیفیو ک  زانیاز م یمعتبرتر  ری»تـصو میمنظور ترـسمختلف« به  یهااز روش  یبیبا »ترک  یاب یارزـش  یبه اجرانمانده و توجه

 [.5است ]  انیدانشجو  یاب یتأکیدبر »مرجع« بودن استاد در ارزش  نامهوهیش  نینکات ا  نیتراست. از مهم  نامهوهیش  نیشده در ا

ها  نشد. اقدامات دانشگاه سریها مغالب دانشگاه  یدر عمل برا  یآزمون حضور  یخورد که اجرارقم  یاگونهبه  1398-99  یلیدوم تحص  سالمین   طیشرا  تینها در

دلیل نامناـسب بودن  را به  یحـضور  یاب یها ارزـشغالب دانـشگاه  ـشودیکه مالحظه مخالـصه ـشده اـست. همچنان 2در جدول    یریگهمه  طیدر ـشرا  یاب یـشارز  یبرا

بوده،   ترکم  یماریب   یهم که گـستردگ  یآن در ـصورت ـضرورت، مُجاز دانـسته ـشده اـست. در موارد  یهم برگزار یاند. در موارد معدودبه ـصالح ندانـسته  ط،یـشرا

المین   انیآزمون پا وربه  ـس کل حـض ت. برا  یـش ده اـس   ی ابیارزـش  یات براازنظر مقرر  یوزارت علوم، مانع  ةناموهیبا ـش ،یکیالکترون   طیدر مح  یاب یارزـش  یبرگزار ـش

تمر از   ب  رندگانیادگیمـس تریاـست. ب   انیانـشجود  یاب یاز ارزـشبرخط همچنان بخـشی  یینها  یاب یارزـش  کنینمره براـساس آن، نماند ل  ةو محاـس گاه  ـش   ة ها دربار دانـش

اـستاد درس  میعالمت رـضا به تـصم  ایباـشد   نیـشیبه مقررات پیبندیپا  یمعناـسکوت ممکن اـست به  نیاند. ادرس ـسکوت کرده  ةدر نمر  یان یپا  یاب یـسهم ارزـش

آزمون آن بخش    ةو نمر  ادیز  یان یآزمون پا  تیهمچنان حساس  رسدیظرمن آزمون برخط ـشده اـست، به  یبرگزار  یکه برا  ییهاییبه راهنماآن. البته باتوجه  ةدربار

 درس باشد.    ةاز نمر  یمهم

 
 ی ریگهمه  طیدرشرا یاب یارزش ةحل مسئل  یها برااز اقدامات دانشگاه یاخالصه 1 جدول

 دانشگاه 
ارزشیابی 
 حضوری 

ارزشیابی 
نهایی کتبی  

 برخط

ارزشیابی 
مستمر در 
محیط  

 الکترونیکی

سهم ارزشیابی 
تمدید زمان  پایانی در نمرة 

ارزشیابی/ 
 ثبت نمره

 مرجع
میانة  

 سال نیم
  پایان
 سال نیم

 تهران
برای   

هایی  درس 
 مشخص

✓ ✓ N/A N/A 
  20تا  6

 تیر
[6[]7 ] 

 N/A 50% ✓ ✓ -  تربیت مدرس 
تیر تا   22
 مرداد  15

[8 ] 

 N/A [9 ] براساس نظر استاد  ✓ ✓ -  صنعتی شریف 

 N/A N/A ✓ ✓ -  صنعتی امیرکبیر
 26تا   14

 تیر
[10 ] 

 خوارزمی 
درصورت  

 N/A N/A ✓ ✓ لزوم
تیر تا   14
 مرداد  1

[11] [12]  
[13 ] 

 N/A N/A ✓ ✓ -  عالمه طباطبایی 
30  

 [ 15[]14] شهریور 

 N/A N/A  - [16 ] ✓ ✓ -  اصفهان

 براساس نظر استاد  ✓ ✓ -  فردوسی مشهد
خرداد    20
 مرداد  1تا 

[17 ] 

 براساس نظر استاد  ✓ ✓ -  تبریز 
  26تا  7

 تیر
[18[ ]19  ]

[20 ] 

 N/A N/A N/A ✓ ✓ -  شیراز 
[21] [22]  

[23 ] 

 براساس نظر استاد  ✓ ✓ -  شهید چمران اهواز 
تیر تا   15
 مرداد  22

[24 ] 

 براساس نظر استاد  ✓ ✓ -  سیستان و بلوچستان 
  24تا  7

 تیر
[25[ ]26 ] 

 سینا بوعلی 
انتخاب به 

 استاد
انتخاب به 

 استاد
انتخاب به 

 N/A N/A استاد
 29تا   14

 تیر
[27] [28 ] 
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وکاربردی  علمی 
)بخش نظری 

 ها( درس 
* * N/A N/A N/A 

 17تا   11
 مرداد

[29] [30]  
[31 ] 

  N/A N/A * [32] [33] -  ✓ * آزاد اسالمی 
[34 ] 

 N/A N/A N/A ✓ -  نور پیام
خرداد    18
 تیر  10تا 

[35[]36 ] 

 شود. استفاده می  ✓
 شود.استفاده نمی  -

 . شودی شهرستان استفاده م ای در استان  یماری ب وعیش تیبه وضع * بسته 
N/A  اظهار نظر نشده است. ای ستیاطالعات در دسترس ن 

 

گاه  یاریبـس  یان یآزمون پا  یبرا امان از دانـش ته  شیپرـسش و آزمون گرا  یطراح  یبرا  یریادگی  تیریمد  ةها به امکانات ـس با    ییهابه آزموناند. درکنارآن، توجهداـش

 [.38[ ]37[ ]23[ ]22[ ]10ها است ]از دانشگاهبرخی  یةباز( هم توصآزاد به منابع مختلف )کتاب  یترسامکان دس

  ی ریگدر همه  انیدانـشجو یرحـضوریغ  یاب یاز ارزـش  یگرید  ةدرس به آن، جنب  ةاز نمربخـشی صی( و تخـصـسالمین   انیمـستمر )درکنار آزمون پا  یاب یبه ارزـشتوجه

 ف،یو تکل  نیتمر  ،یفاهش  یهاپرـسش ،یکتب  یهاکردند: ازجمله آزمونک  ـشنهادیرا به اـستادان پ  یمختلف  یهاها ـشکلبخش، دانـشگاه  نیا  یاـست. برا  19  دیکوو

بر  پرداختند )اعم  یریادگی  تیریمد  ةآزمون در ـسامان   یطراح  ةکه به نحو  ییهاآموزش  یرغم فراوان . بهیدرـس  ةکردن مقاله، کارپوـشه و پروژخالـصه  ،یـشفاه  ةارائ 

تندات و کارگاه ورت  یها(، برامـس ورت نگرفت؛ در ا  یاژهیآموزش و  یاب ینوع ارزـش  نیگوناگون ا  یهاـص ت کثرـص د.    یهاوهیاز ـشیموارد تنها فهرـس مختلف ارائه ـش

اموارد پس  نیاـست ایگفتن المیاز آغاز ن   یتوجه  انیاز گذـشت مدت ـش د؛ البته تمد  ـس المین   انیزمان پا  دیمطرح ـش  ریأخت  نیا  یمهلت ثبت نمرات، تا حد  ای  ـس

 [.40[ ]39[ ]38[ ]16] [14]  را جبران کرد

از  امر ناشـــی  نیمعطوف اســـت. ا  یان یبه آن به آزمون پامربوط  یهاتالش  ةآن اســـت که عمد  یدآوریها به احراز پدهدانشـــگا  کردیرو  ةدربار  تیحائز اهم  ةنکت

  گر یدیسواز و کندیم  جادیارتکاب تقلب ا  ةزیانگ  انیاز دانشجویاعده  یبرا  ییازسو  تیحساس  آن اشاره شد. اینکه به  است  یاب یشکل ارزش  نیهمراه ا  تیحساس

مـستمر    یاب یبه ارزـش  ـشتریبا توجه ب   ـشودیرا م  تیحـساـس  نیباـشند. ا  یرفتار  نیاز بروز چن  یریجلوگ  یبرا  ییتا برگزارکنندگان آن به فکر مهارها  ـشودیباعث م

  ة ( نحوســالمین   انیاز پااز آن، تاقبلپیش  یعاد  طیبه شــرابر بازگشــت  هایزیربرنامه  یو بنا  19  دیکوو  وعیشــ  انیبه پا  دی)ازجمله ام  یلیدالبه  کنیداد؛ لکاهش

اـس  یاب یارزـش  یاجرا ت حـس تمر در مجموع نتوانـس یکم  دیگونه که بارا آن  یان یآزمون پا  تیمـس م  یها براتالشاز  کند. بخـش تفاده نیتـض المت آزمون به اـس از  ـس

آنها از مخزن   یآزمون با انتخاب تصــادف  یهاپرســش  ةمجموع نیی. تعاســتآزمون معطوف   یاجرا  یبرا  یریادگی  تیریمد  یهاســامانه  ةامکاناتِ شــناخته شــد

ها و ـسلب امکان برگـشت به  ( پرـسشیجاکیتک )و نه  بهتک  شینما  ،یانهیچندگز  یهاپرـسش  یهانهیگز  یتـصادف بیها، ترتپرـسش  یتـصادف بیها، ترتپرـسش

ــش ــخ  ،یقبل  یهاپرس ــش  یی  گومحدود کردن زمان پاس ــش  مامبه ت  ایبه هر پرس ــخ  شیآزمون و نما  یهاپرس ــدن آزمون تمام  ها تاپیشندادن پاس از تمام ش

رکت گردهاـش ت که برا  ییکنندگان، ـش ده و به  هیتوـص  اریکاهش احتمال تقلب بـس  یاـس تـش ت. البته کاـس از تقلب    یریجلوگ  یبرا  یاقدامات نیچن  یکاررفته اـس

همراه شـد.    زین   ییویدیدر ارتباط و  یشـفاه  یهاپرسـش  ای  نیبا دورب   ازدورمانند مراقبت  ییرهایتدب اقدامات با    نیا  ،دلیلهمین. بهسـتین   دهیپوشـ  یکسـ  یبرا

  ی خودکار برا  یهااز روش یحت  ایآن نـشده  به  درخوریاـست که البته توجه    یگریاقدام د  ،یریادگی  ةکاربران در ـسامان   یهاتیـشده از فعالاطالعات ثبت  یبررـس

 [. 42[ ]41آن استفاده نشده است ]

  ی برا  یکیالکترون  طیارتباط در مح یعموم  یبه ابزارها  دیـشد  شیبه گرا  یفنّ یهایاز آن گذـشت، آن اـست که کاـست  یـسادگبه  توانیباره که نمنیدرا  یامـسئله

در   یآموزـش  یدادهایبه رومربوط  یهااند و لذا اـساـساً دادهنـشده  یطراح  یریادگیاهداف آموزش و   یابزارها برا  نی[. ا43منجر ـشده اـست ]  ،یاب یو ارزـش  یریادگی

حل   یبرا  یاجبار  یابزارها راهکار  نیبه اشی. گراردیگیقرار نم یابزارها در دســترس کاربران عموم  نیا  دادیثبت رو  یهاازآن، دادهگذشــته  .شــودیآنها ثبت نم

دادن گوهر  ازدسـت  دهیپد  نیا  ةجیها هم هسـت. نتدانشـگاه  یةباند دانشـگاه«، مورد توصـ  ی»اشـغال نشـدن پهنا  تیدلیل مزبه یمشـکل ارتباط اسـت که حت

ت که تحل  ییهاداده تِ لیاـس نآنها دـس اکم به روـش ناـس ائل و ـش دن مـس کالت کمک م  ییـش را  کندیمـش ائل و بهبود ـش . کندیرا فراهم م  طیو مقدمات حل مـس

مند(  نظام یبه حل آنها به روشــنشــدن آنها و نپرداختن  یی)از بروز مشــکالت، شــناســا  وبیمع  یاها باعث افتادن در چرخهداده  نیدادن اازدســت  گر،یدانیب به

 شدن آنهاست. تردهیچیمشکالت و بزرگتر و پ  یکه حاصل آن ماندگار  شودیم

ارزنده    یبه تجارب   یاب یارزش  یابتکار استادان در برگزار  در مواردی  به آن متمرکز شده بودند،و مسائل مربوط  سالمین   انیها بر آزمون برخط پاکه دانشگاهیحالدر

د. به تادانه در ا  یریکارگو آموزنده منجر ـش ت ارزـش  نیذوق اـس ده اـس جو  یاب یموارد، باعث ـش ابه  انیاز دانـش کلی رـض ورت گ  بخشتیـش   ی ریادگی  یاجرا. ردیـص

آن و   قیدر ـسطوح عم  یریادگی  یریگـشکل.  خوردرقم  1398-99  یلیدوم ـسال تحـص  ـسالمیاـست که در ن   یبراـساس آن ازجملة تجارب   یاب یمحور و ارزـشمـسئله

دن انرژ تاد به هدا  یمعطوف ـش جو  تیاـس ت ]  نیمهم ا  یهایژگیاز و  انیدانـش ت رویکرد   [.45[ ]44تجربه اـس یابی به  «یپردازی»بازکاربـس کل  و اجرای ارزـش ـش
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ت   یلی اـس یابی تحـص تادان در ارزـش ایان توجه اـس ارکتی نمونة دیگری از تجارب ـش ی  [.46]مـش ایان توجه دیگر، توجه بعـض تادان به اثرنکتة ـش ار  منفی  از اـس فـش

 [.47است ]  یاب یشکل ارزش تعیین  در و درنظرگرفتن آن  برخط  یاب یدر ارزش  انیبر دانشجو  یروان 

 راهکارهای پیشنهادی برای ارزشیابی الکترونیکی 

مسئله   نیموجود در ا  یهارو است. عمق ضعفروبه یادیبن  یکشور با مسائل  یداد که نظام آموزش عالنشان یکیالکترون   طیبه مح  یاز کوه اجبارمشکالت ناشی

گاه  افتیدر  توانیرا از آنجا م اً با هدف آموزشهایی  که دانـش اـس ده سیازدور تأـسکه اـس گاه  زیو ن   اندـش ابق  ییهادانـش م  یهادوره  ةارائ   ةکه ـس را   یکیالکترون   یرـس

ــ  نیآنکه در ایجادارند به ــند و در چالش  قدمشیپ ریمس ــان دهند، هم  نیا  یهاباش ــگاه یپادوره راه را نش ــازهم  یبرا  گرید  یهادانش ــرا  یس   د، یجد  طیبا ش

مشکالت    نی[. ا48]  یاب یارزش ةبه مسئلبرخط زنده تا پرداختن  یهاکالس  یزارو برگ  یریادگی  تیریمد  ةسامان   ییبرپا  ،یکیالکترون  یمحتوا  دیرفتند: از تولشیپ

ت؛ین   رانیو مسـائل البته منحصـر به ا در   یکیالکترون   یاب یارزـش ةمسـئل  ةاز وجود مسـائل فراوان و ابعاد چندگان یااز آزمون، نشـانهمراقبت  یرونق بازار ابزارها  ـس

حوزه خواهد    نیماندن در ا  در حل آن به عقب یشـده اسـت، سـسـت  یآموزشـ  یهانظام  ریگدامن  ایزمان در تمام دن مسـائل هم  نیاگرچه ا کنیجهان اسـت. ل

ل. همچناندیانجام الت اـص تابان پ  ةلدانـشجو( به جاماندن از قاف  رشیوجه آن )پذ  کیو تمرکزبر    یکیالکترون   یریادگی  یکه غفلت از رـس رفتیـش حوزه    نیا  یهاـش

ت  منجر   ده اـس رف بر ارزـش  ،[49]ـش ف آن و باز در آن هم نگاه غیریو در آن هم تنها توجه به جلوگ  یان یپا  یاب یتمرکز ـص ئله  رفنّاورانهیاز تقلب و کـش  یابه مـس

 . شودیسرنوشت ختم م  نیاست، به تکرار ا  یبا فنّاور دهیتنکه کامالً درهم

به  مدت به مـسائل مربوطکوتاه  هایکرد. در راه میمدت تقـسو بلند  مدتانیمدت، مکوتاه  یهابه راه توانیدر کـشور را م یکیالکترون   یاب یارزـش ةمـسئل  یهاحلراه

یابی در این ایام(فعل  ازیمطابق با ن   ،یکیالکترون   طیدر مح  یاب یارزـش  یاجرا ودیپرداخته م  ی )برای اجرای ارزـش به تحقق  مسـائل مربوط  بهمدت  انیم  یهاراه.  ـش

ت. راه یکیالکترون   یاب یارزـش هیحرکت در جهت حل ر یرهایمـس نییحل بلندمدت هم به تعمربوط اـس ئل  یاـش   ی در نظام آموزش عال  یاب یو ارزـش  یریادگی ةمـس

 . کنندیکمک م

را  ،یکیالکترون   یاب یارزـش  ةمدت مسـئلکوتاه  یهاحلراه وندیم  شـنهادیپ  یطیدر ـش   ن یوجود ندارد. ا  یکیالکترون   یاب یارزـش  یاجرا یکه از ابعاد مختلف آمادگ  ـش

 3مدت در جدول کوتاه  یهاحلبه راهموجود متمرکز هـستند. اقدامات مربوط  طینـسبتاً ـسازگار با ـشرا  یاـشیوهبه یکیالکترون   طیدر مح  یاب یارزـش  یها بر اجراراه

ده اـست. تع ه ـش تگ  یبه عوامل مختلف  یاب یارزـش  ةویـش قیدق نییخالـص تاد از دانـشجو  زانی، مکالس  تیاز آنها عبارتند از: جمعدارد؛ برخی  یبـس ناخت اـس   ان، یـش

  ، ی اب یمختلف ارزش  یهاوهیبه شامکانات موجود )نسبت  یریپذعطافان   زانی(، میاب یارزش  یاجرا  یبرا  یریادگی  تیریمد  ةامکانات دردسترس )مانند امکانات سامان 

  ، یفنّاور  یبه ابزارها  رندگانیادگی  یدسترس  زانیم  رندگان،یادگیبا  (، ارتباطیافزارو سخت  یافزارنرم  یهارـساختیو درس و ز  اددهندگانی  رندگان،یادگی  طیراـش

  ی ابیارزـش  یهااز روش  یکل  یاآمده اـست مجموعه 4که در جدول    ییـشنهادهایدرس. پ  تیو ماه  اورانهبا امکانات فنّ  یاب یاـستادان و طراحان ارزـش  ییآـشنا  زانیم

  ان یازم  دیبا  یاب یارزـش  ةویهر ـش  یبرا  یدآوریاـست. در انتخاب روش مناـسب احراز پد  در هر روش  یدآوریبه احراز پداز مالحظات مربوطیاهمراه خالـصهبه  [11]

 پرداخت.  با امکانات است،که متناسبایشیوهمطرح، به  یهاروش

 

 
 مدتراهکارهای کوتاه  2 جدول

 فنی مدیریتی/ نیروی انسانی  تربیتی )پداگوژیکی( 
  توزیع نمرة درس بین

ارزشیابی پایانی و 
های مستمر و تقلیل ارزشیابی 

 وزن ارزشیابی پایانی 

  های استفادة ترکیبی از شیوه
ارزشیابی سنتی و بدیل در 

 ارزشیابی مستمر
   افزایش مشارکت دانشجویان

 در فرایند ارزشیابی 

 نامة مشی و شیوهتعیین خط
 سالمت ارزشیابی

  های ارزشیابی  آموزش شیوه
 بدیل به استادان

  همراهی دستیاران فنّاوری با
 استادان

  همراهی کارکنان دانشگاه در
 امور اجرایی ارزشیابی 

  های موجود  بررسی امکانات سامانه
ت یادگیری و ارزشیابی برای  مدیری

ارزشیابی و احراز هویت و  
 از آنهاپدیدآوری و استفاده 

  از ابزارهای موجود برای  استفاده
 زمانارتباط هم 

  های موجود در از زیرساخت استفاده
کشور برای احراز هویت و 

 پدیدآوری 

 ی ابیارزش یهاوه یدر ش یدآوری مالحظات احراز اصالت پد 3 جدول
 روش

 ارزشیابی 
 روش احراز پدیدآوری  توضیح 
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ی با 
ی کتب

شیاب
ارز
ش
پرس

سته
ی ب
ها

خ 
س
پا

 

ــش  ـپرسـ اـنواع  ــه  ب ــده  هــای  یــادـگـیرن
 دهد.پاسخ، جواب میبسته

  احراز هویت 
 زمان ویدیوییتعامل هم 
 امضای دیجیتال هر پاسخ در سامانه 
  مراقبت از دور یا خودکار 
 های رایانه قطع دسترسی 
 ایپایش شبکه 

ی با 
ی کتب

شیاب
ارز

ش
پرس

خ 
ی بازپاس

ها
ــش  ــخ،  ـیادگیرـنده ـبه پرسـ ـهای ـبازـپاسـ

 دهد.جواب می
 زمان ویدیویی(احراز هویت )مانند ارتباط هم 
 امضای دیجیتال هر پاسخ در سامانه 
  مراقبت از دور یا خودکار 
 های رایانهقطع دسترسی 
 ایپایش شبکه 
  (های گستردهنوشتاری )در پاسخسبک 
 آشکارسازی دستبرد ادبی 

ی 
ث گروه

ح
ب

 

یــت  فـعــاـل راه  از  ی  ــیــاـب هــای  ارزشــ
ان در بُن دـگ ادگیرـن ه و ـی احـث ــازة مـب سـ

یوه اس ـش ورت  نامهبراـس خص، ـص ای مـش
 گیرد.می

  احراز هویت 
 احراز هویت رفتاری 
 سبک نوشتاری 

مطالعه و 
صه
ال
خ

ی 
ساز

 

ه اـل ده مـق ادگیرـن ا  ـی ا ـی ایی از بخشـه ـه
 کند.کتاب را مطالعه و خالصه می

 گذاری گزارشنقشامضای دیجیتال/ ته 
 سبک نوشتاری 
 آشکارسازی دستبرد ادبی 
 ی   فرستادن جریان ویدیویی زنده یا ضبط شده

ی انتقاد
بررس

ط
منابع مرتب

 

یادگیرنده گزارشــی از بررســی انتقادی 
را   ه)منبع مرتبطی  متن  ـن اً   یول،  لزوـم

 دهد. تحویل می(یواقع  یایدر دنموجود  

 گذاری گزارشنقشامضای دیجیتال/ ته 
 سبک نوشتاری 
 آشکارسازی دستبرد ادبی 
 شدهفرستادن جریان ویدیویی زنده یا ضبط 

پروژه 
ه  ــئـل از درس، مسـ ده از آـغ ادگیرـن ای  ـی

شــکل مداوم پیشــرفت در تعریف و به
 کند. میگزارش حل آن را 

 گذاری گزارشنقشامضای دیجیتال/ ته 
 سبک نوشتاری 
 آشکارسازی دستبرد ادبی 
 شدهفرستادن جریان ویدیویی زنده یا ضبط 

ن مقاله/  
نوشت
ک 
ت

ی 
نگار

دربارة  یادگیرنده برداشت و تحلیل خود   
نویســد  به درس، میموضـــوعی مربوط

از پروژه  )موضــوع ممکن اســت بخشــی
 باشد(.

 گذاری گزارشنقشامضای دیجیتال/ ته 
 سبک نوشتاری 
 آشکارسازی دستبرد ادبی 
 شدهفرستادن جریان ویدیویی زنده یا ضبط 

ی 
ش میدان

گزار
 

ای   ــاـهدات خود در دنـی ده مشـ ادگیرـن ـی
ـمی ـگزارش  را  )اـین  واـقـعی  کــار  دهــد 

 از پروژه باشد(.تواند بخشیمی

 گذاری گزارشنقشامضای دیجیتال/ ته 
 سبک نوشتاری 
 آشکارسازی دستبرد ادبی 
 ی یا  شدهفرستادن جریان ویدیویی زنده یا ضبط

شیاب
ی ارز

طراح
ش 
پرس

 

ــش ده پرسـ ادگیرـن ل ـی را تحوـی هـایی 
ــیابی دهد یا فعالیت می هایی برای ارزش

 کند.درس طراحی می

 گذاری مستنداتنقشامضای دیجیتال/ ته 
 سبک نوشتاری 
 آشکارسازی دستبرد ادبی 
 شدهفرستادن جریان ویدیویی زنده یا ضبط 
 زمان ویدیوییتعامل هم 

همتا
 

ی 
شیاب

ارز
 

دة دیگری را  ادگیرـن ار ـی ده ـک ادگیرـن ـی
 کند. ارزشیابی می

 زمان ویدیویی تعامل هم 
  امضای دیجیتال 

کارپوشه 
ه  ایش را ـب ارـه ام ـک ده تـم ادگیرـن عنوان ـی

دی در  ت و توانمـن ــرـف د پیشـ ــواـه شـ
از دانش کســب شــده، ثبت  اســتفاده

 کند. می

 زمان ویدیوییتعامل هم 
 سبک نوشتاری 
 آشکارسازی دستبرد ادبی 
 امضای دیجیتال 

شة 
نق

مفاهیم
 

یادگیرنده نقـشة مفاهیم موـضوع را تهیه 
 کند.می

  امضای دیجیتال 
  شدهجریان ویدیویی زنده یا ضبطفرستادن 

ی 
حتوا

تهیة م
ی 
آموزش

بــرای یــادگــیــرنــده درس  پــارهــایــی 
ــوع ده تعیین موضـ ادگیرـن ه ـی ایی ـک ـه

 کند.کند، تهیه میمی

 شدهفرستادن جریان ویدیویی زنده یا ضبط 
 زمان ویدیوییتعامل هم 
 سبک نوشتاری 
 آشکارسازی دستبرد ادبی 
 امضای دیجیتال 

ی  
واکاو

ی 
یادگیر

 

یابی با تحلیل داده ده  ارزـش های ثبت ـش
الـیت  ة از فـع اـن ــاـم ادگیرـنده در سـ ـهای ـی

 گیرد.یادگیری صورت می

  احراز هویت 
  سنجی رفتاریزیست 

ی
باز

ی 
پرداز

 

هایی ارزشـــیابی یادگیری از راه فعالیت 
یــادـگـیری  ـمی ـمـحـیط  در  کــه  ــود  شـ

 شود.پردازی شده اجرا میبازی

  احراز هویت 
  سنجی رفتاریزیست 
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ــنهادیدر پ ــ  شیمدت، تمرکز بر گرا انیم  یهاراه ش ــ  یکیالکترون   یاب یبه ارزش ــئلعنوان راه( بهیکیالکترون   طیدر مح  یاب ی)و نه فقط ارزش ــ ةحل مس   ی ابیارزش

وریغ را  یرحـض وریو آموزش غ  یریادگی  طیدر ـش ت. در ا یرحـض ت که ارزـشتوجه  دیبا نهیزم  نیاـس ائات یکیالکترون   یاب یداـش ور  یاب یارزـشبا  متفاوت  یاقتـض   ی حـض

ترتیب  اســت. بدین  یحل مشــکل اصــل  یبرا  یموقت  یمدت تنها عالجکوتاه  یعنوان راهبرخط به یازدور در آزمون کتبمانند مراقبت  ییهااز روشدارد. اســتفاده

ــ  یاجرا  یبرا ــب از راهـکارـها  یبیـبه ترک  دـیـبا  یکیالکترون   یاب ـیارزشـ ـــتادان و   یراه، همراه  نیا  مودنیپ  درآن پرداـخت.    ةژیو  تـیوترب میو تعل  یفنّ  یمـناسـ اسـ

جو ر  یاریبـس  تیاهم  انیدانـش م ریغ  یایمزا  حیدارد. تـش ول و ـش  ادیو   یاب یو ارزـش  یریادگیبه    نینو  یکردهایدر رو یپوـشقابل چـش   ن یا  یاجرا یهاوهیدادن اـص

  ن یاســت که در ا  ییهاراه 5برداشــت. جدول    دیبا  یکیالکترون   یاب یاســت که در حرکت به ســمت ارزشــ  ییهاگام  نیانجام آن، ازاول  یبرا  یاریو البته   کردهایرو

 .شودیم  شنهادیپ نهیزم

 

 

 

 
 

 مدت راهکارهای میان  4 جدول

 فنی مدیریتی/ نیروی انسانی  تربیتی)پداگوژیکی( 
 از  مثابه بخشیطراحی ارزشیابی به

 یادگیریفرایند آموزش و 
 ــب برقراری تعلیم با وتربیت متناس

 محیط یادگیری الکترونیکی

 دهگرایش ادگیرـن ه ـی محوری در  ـب
 طراحی فرایند آموزش و ارزشیابی 

 مشی حریم خصوصیتدوین خط 

   راهکــارهــای و  رویکردهــا  آموزش 
بـه   ــیـابی  ارزشـ یـادگیری و  نوین 

 استادان و دانشجویان
   و ــتــادان  اســ مـهــارت  افـزایـش 

 کارگیری فنّاوریهدانشجویان در ب

   بــا فنّــاوری  ــتیــاران  همراهی دسـ
 استادان

   ــل ــی ــم ــک ت و  ــت  ــوی ــق ت
 های فنّی زیرساخت 

   ابزارهــای کردن  یکپــارچــه 
 مختلف با سامانة یادگیری 

  ،ت ــاـخت ثـب برقراری زیرسـ
ـتـحـلیــل  ذـخـیره ــازی و  ســ

و داده ــری  ــی ــادگ ی ــای  ه
 ارزشیابی الکترونیکی

 

ئلبلندمدت پرداختن  یهاهدف راه ئلهبه  یاب یو ارزـش  یریادگی  ةبه مـس ترده در نظام آموزش عال ق،یعم  یاعنوان مـس ت. درواقع بدون    یذووجوه و گـس ور اـس کـش

 شـنهادیپ  ی. براشـوندیمسـپرده   یبه فراموشـ  رشـانیتأث ةازگذشـت دورکه پس  اندفرجامیب   ییهاتنها راه  مدتانیکوتاه و م  یهاحلمسـئله، راه  یاشـهیحل ر

تیعالوه، ـستوجه کرد. به  یو فرهنگ  یانسـان   یروین  ،یفنّ  ،ی )پداگوژیکی(تیوترب میبه ابعاد تعل  دیبابلندمدت    یراهکارها بر نظام  حاکم یعنوان قواعد کلبه  ها،اـس

بلندمدت    یهاحلبه راهاقدامات مربوط  ة. خالصنددار یکنون   طیدر اصالح شرا  یاساس ینقش  ها،استیس  یاجرا  یعنوان بازوو مقررات، به  نیو قوان   ،یآموزش عال

 آمده است. 6در جدول  

 
 راهکارهای بلندمدت 5 جدول

 راهکارها  ابعاد 

ی 
تربیت

ی(
)پداگوژیک

 

 وتربیتِ ویژة محیط یادگیری الکترونیکیبرقراری تعلیم 

 ــتـفاده ـــیابی از ـیادگیری« ـبه اسـ از آن در کـنار )و ـبا اولوـیت دادن ـبه( تغییر رویکرد از »ارزشـ
 مثابة یادگیری« و »ارزشیابی برای یادگیری«»ارزشیابی به

ی 
سیاست

 

 به اصالح نظام آموزش و ارزشیابی در راهبردهای اصالح آموزش عالیتوجه 
 های مختلف آموزش عالیبر ساحت مشی کلی حاکماهتمام ویژه به یادگیری در خط 

 تحقق اهداف آموزش و یادگیریعنوان رویکردی مهم در به یادگیری الکترونیکی بهاهتمام 

 جویان و دانش تگی دانـش ایـس آموختگان برای  تعیین جایگزین برای نمره و معدل در ارزیابی ـش
 برخورداری از امتیازها 

 های بخش خصوصی برای اجرای ارزشیابی الکترونیکیاز ظرفیت استفاده 

 قیعم یهاپژوهش یةپا بر آنها حل و آموزش و یریادگی مسائل با یعلم برخورد 
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ن
ی
یرو

 
سان

ان
 ی 

  با جمعیت دانشجویانافزایش جمعیت هیئت علمی آموزشی متناسب 

 توجه به کیفیت آموزش در ارزیابی استادان 

 )آموزش رویکردهای نوین آموزشی به استادان )و دانشجویان 

 )آموزش رویکرد »یادگیری الکترونیکی« به استادان )و دانشجویان 

  استادان )و دانشجویان( در کاربرد ابزارهای فنّاورانهافزایش مهارت 

 عنوان دستیاران استادانکارگیری متخصصین طراحی یادگیری الکترونیکی بهتربیت و به 
 کارگیری نیروی انسانی برای تولید محتواتربیت و به 

 ه ت و ـب هتربـی د نـگ ایی و روزآـم ات برای برـپ ــین فنّـاوری اطالـع ــصـ ارگیری متخصـ ــتن  ـک داشـ
 های فنّاورانهاخت زیرس

فن
 ی

 های نوین ارزشیابی و ارزشیابی الکترونیکیتدارک زیرساخت برای شیوه 

 هاسازی محیطی یکپارچه برای یادگیری الکترونیکی در دانشگاهطراحی و پیاده 
 های خودکار و هوشمند برای احراز پدیدآوری از روشاستفاده 

 ــعـیت پیش ایش وضـ ابی الکترونیکی و همرانـپ ـــی ادگیری و ارزشـ ة ـی ای فنّـاوراـن ا ـه ــویی ـب سـ
 های کشوربا نیازمندیهای جهانی متناسب پیشرفت 

گ
فرهن

 

 بررسی ابعاد فرهنگی و اجتماعی حاکم بر مسئلة ارزشیابی الکترونیکی 

  تادان، دانشـجویان، صـاحبان  اصـالح نگرش نسـبت یابی الکترونیکی در اـس به یادگیری و ارزـش
 وکارها کسب 

 گیری بندی و نتیجهجمع

نشان    یبررس  نیا  ةجیشد. نت  یبررس  یکیالکترون   طیدر مح  یاب یکشور از ارزش  یهادانشگاه  ةتجرب   ژه،یوبه ی،کیالکترون   یاب یو ارزش  یاب یمقاله موـضوع ارزش  نیدر ا

اـست    یکیالکترون   یاب یارزـش  امتبر ق یحـضور  یاب یارزـش  ةجام  یدلیل نابرازندگاز مـشکالت بهاـست: بخـشی  افتهیتجربه نمود    نیدو دـسته از مـشکالت در ا دهدیم

بت یکیالکترون   کردیبر رو)اعم  یاب یدر نظام ارزـش  گر،ید  یو بخـش هیبه آن( رنـس ائل  یدارد. درواقع، در نظام آموزش عال  ـش ور مـس   ی ابیارزـش  ةدر حوز یادیبن  یکـش

ــ  یکیالکترون   طیـبه مح  یوجود دارد ـکه کوه اجـبار ـــته کرد. تمرکزبر ارزشـ ــجو  یاب ـینـظام ارز  یو بـنا  یان ـیـپا  یاب ـیآنـها را برجسـ آموختـگان در و دانش  انـیدانشـ

متناسب نبودن آزمون    رغمبهکه  اـست    یتا حد  . این حـساـسیتـشده اـست  یان یپا  یهاآزمون  اریبـس  تیمختلف بر نمره و معدل نمرات، باعث حـساـس  یهاتیموقع

اختیو نبود ز  یکیالکترون   طیبا مح  یان یپا یکتب ب  رـس رب یمناـس راربر ا 19  دیکوو  یریگهمه  ازآمده   شیاالجل پکه آن را در ـض   ی جراجبران کند، همچنان اـص

هیاـست که هم  یاز مقاومتبیش  یزیامر چ  نیا لیدل  رـسدینظرماـست. به وهیـش  نیبد  یاب یارزـش د، پد  ژهیوبه ،یرییدر برابر هر تغ  ـش ته باـش . دیآیم  دیاگر ناخواـس

کشور    یاست که حل آنها به بهبود نظام آموزش عال ریدرگ  یبا مسائل  یاب یموضوع ارزش  ساساًکه ا دهدینشان م یکیالکترون   یاب یارزش  ةمـسئل  یترتیب بررـسبدین

 مسئله است.  نیحل ا  یبرا  یراه یکیالکترون   یاب یو اتفاقاً ارزش  کندیکمک م

  ی ریادگی  یاجرا  ةـشکل گرفت. تجرب  19  دیکوو  یماریب   وعیهم در دوران ـش  ینو و ارزـشمند  یهاتجربه  ،یکیالکترون  طیدر مح  یاب یارزـش  یبرا یوجود مـشکالت  با

ــئله ــتفادهمس ــان م  یجد  یهایاز بازمحور و اس ــرایطی یحت دهدینش ــکل  به یکیالکترون   طیبه محکه انتقالدرش ــورت  کبارهیش ــتفادهگرفت،  ص  نیچناز  اس

  یِ ریادگی  یهاشـکل  زیو ن   یاب یآنها از فنون مختلف آموزش و ارزشـ  یبا آگاهاعتمادبه اسـتادان همراه  دهدیمموضـوع نشـان  نیممکن بوده اسـت. ا  ییکردهایرو

 دارد.   یاب ینظام ارزش رد رییتغ  یکلطورو به یکیالکترون   طیدر مح  یاب یدر آموزش و ارزش قیبر توف یمهم  اریبس ریتأث  محوررندهیادگی

حل   ی. برارندیگیو بلندمدت قرار م  مدتانیمدت، مکوتاه  ةارائه شــد که در ســه دســت  ییشــنهادهایپ  ،یکیالکترون   یاب یارزشــ  ةحل مســئل  یمقاله برا  نیا در

ودی( پرداخته میکیالکترون   یاب ی)و نه لزوماً ارزـش  یکیالکترون  طیدر مح  یاب یمدت به ارزـشکوتاه ازگار  یتا با نوع ـش را  یـس   ی اب یارزـش  یامکان اجرا  ،یون کن  طیبا ـش

را ور  یهاتیلغو فعال  طیدر ـش د. در راهکارها  یحـض را  مدتانیم  یفراهم باـش ودیپرداخته م یکیالکترون   یاب یارزـش  یالزم برا  طیبه فراهم کردن ـش حل   ی. براـش

 .  شودیبلندمدت به آنها پرداخته م  یهاکه در راهاست    هم نیازتر  کالن  یبه اقداماتی،  اب یارزش  یدر اجرا  یکردیعنوان روبه یکیالکترون   یاب یارزش  ةمسئل یادیبن

ت  ها،ییتکافت )توانا  لیبا تحل  توانیپژوهش، م  نیا  ةادام در lدهایها و تهدفرـصت  ها،یکاـس vi i iئل  ترقیدق  ی( به بررـس در نظام آموزش   یلیتحـص  یاب یارزـش ةمـس

ور و تع  یعال ب پرداخت. همچنین مقا  یراهبردها نییکـش هیمناـس ورها  ـس و  گر،ید  یبا کـش ن  ریتـص ع  یترروـش ور ترـس یکیالکترون   یاب یارزـش  تیاز وـض  میدر کـش

  ی حجم لیعنوان نمونه، تحم. بهکندیکمک م  یکیالکترون   یاب یارزـش  ةاز مـسئل  یاـشدن ابعاد تازهو اـستادان به روـشن  انیدانـشجو  ةتجرب   ةعالوه، مطالع. بهکندیم

تادان م  یادیز  یآنها زمان و انرژ  یکه اجرا  ییاز کارها تاد رد،یگیاز اـس ودیآنها م  یآموزـش  یهاتیفعال تیفیان و کاهش کباعث اتالف توان اـس . همچنین در ـش

ترد  ةتجرب   نیاول ار روان   انیبه حقوق دانـشجو  یتوجه چندان  یکیالکترون   یاب یارزـش ةگـس ت  یبرا  انیبر دانـشجو  ینـشد. اِعمال فـش مورد   یهاروش  یهایجبران کاـس

  ی ها از نمونه  ،با آن  یاقهیو برخورد ـسل  یخـصوـص  میحر  ةروـشن نبودن محدود  زیـسالمت آزمون و ن  نیاز تقلب و تـضمیریجلوگ  هیبا توج  یاب یارزـش  یاـستفاده برا

 است. یتوجهکم  نیا
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پایانی  »دانشگاه فردوسی مشهد،   [ 17] برگزاری آزمون  دانشگاه    98-99نیمسال دوم  (  نحوه سنجش میزان یادگیری دانشجویان )دستورالعمل چگونگی 

 .1399دانشگاه فردوسی مشهد،  «فردوسی مشهد،

  .12/03/1399«برگزاری آزمون دوره کارشناسی بصورت مجازی،  /شود  تیر آغاز می  ۷متحانات دانشجویان دانشگاه تبریز از  »اخبرگزاری دانشجو،   [ 18]

 . snn.ir/003Zavدسترسی از:  .برخط

 .https://tabrizu.ac.ir/fa/news/11519دسترسی از:  .برخط .25/04/1399« طالعیه های آموزشی دانشگاه تبریز،»ادانشگاه تبریز،  [ 19]

 .1399دانشگاه تبریز،    «معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه تبریز،  12اطالعیه شماره  »معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه تبریز،   [ 20]

 .1399دانشگاه شیراز، « های مجازی،هایی برای آزمونگزینه»معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه شیراز،  [ 21]

 .1399خبرنامة روابط عمومی دانشگاه شیراز،   «اقدامات آموزشی دانشگاه در زمان شیوع بیماری کرونا،»روابط عمومی دانشگاه شیراز،  [ 22]

کتاب    «،19ها در مودل توسط دانشگاه شیراز در بحران کووید  برگزاری آنالین آزمونتجربة  »زاده قلمفرسا،  مستوفی  .کاظمی و ر  .سرشت، عنیک  .ع [ 23]
   .1399، 19ها و مراکز آموزشی در اجرای آموزش الکترونیکی در بحران کووید جامع محتوای همایش ملی تبادل تجربیات دانشگاه

و موارد   ١٣٩٨-٩٩نامة برگزاری امتحانات پایان نیمسالِ دوم سال تحصیلی شیوه»معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه شهید چمران اهواز،  [ 24]

 .http://scu.ac.ir/article/4662625دسترسی از:  .برخط .11/3/1399 «مرتبط با آن،

بلوچستان،   [ 25] و  سیستان  امتحانات،  » دانشگاه  با  رابطه  در  دانشگاه  آموزشی  معاونت  مهم  از:    .برخط  .03/07/1399  «اطالعیه  دسترسی 
https://www.usb.ac.ir/News/ID/12240/. 

بلوچستان،   [ 26] و  بل»دانشگاه سیستان  و  سیستان  دانشگاه  ترم  پایان  الکترونیک  امتحانات  در  مهم شرکت   .برخط  .07/04/1399  « وچستان،اطالعیه 

 .https://www.usb.ac.ir/News/ID/12280دسترسی از: 

بوعلی سینا،   [ 27]   .برخط  .22/03/1399  ...«با مراجعه به سامانه گلستان از تاریخ جدید امتحانات خود مطلع شونددانشجویان  »پایگاه خبری دانشگاه 

 .https://basna.ir/fa/news/4022دسترسی از: 

  .برخط  .18/03/1399  «تقویم ارزشیابی نیمسال،   +سینا  در دانشگاه بوعلی  ٩٨٢نحوه ارزشیابی پایان نیمسال  »پایگاه خبری دانشگاه بوعلی سینا،   [ 28]

 .https://basna.ir/fa/news/4002دسترسی از: 

نیم سال دوم  آزمون»دانشگاه جامع علمی کاربردی،   [ 29] برگزار    (رخط )ب   غیرحضوری  ٩٨-٩٩های  و متمرکز  دانشگاه جامع علمی کاربردی، هماهنگ 

 .https://www.uast.ac.ir/fa/news/50776دسترسی از:  .برخط .20/05/1399«شد،
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بختیاری  در دانشگاه جامع علمی کاربردی استان چهارمحال و   ٩٨-٩٩امتحانات حضوری پایان نیمسال دوم تحصیلی»دانشگاه جامع علمی کاربردی،  [ 30]

 .https://www.uast.ac.ir/fa/news/50479دسترسی از:  .برخط .31/04/1399« با رعایت پروتکل های بهداشتی ویژه برگزار شد،

کاربردی  دانشگاه جامع علمی    ٩٨-٩٩دستور العمل و راهنمای برگزاری امتحانات پایان نیمسال دوم سال تحصیلی  »دانشگاه جامع علمی کاربردی،   [ 31]

 .https://www.uast.ac.ir/fa/news/50189دسترسی از:  .برخط .15/04/1399 «ابالغ شد،

اسالمی،   [ 32] آزاد  استان»دانشگاه  تفکیک  به  ترم  پایان  امتحانات  برگزاری  نحوه  و  زمان  جزئیات  از:    .برخط  .24/03/1399  «ها،آخرین  دسترسی 
https://www.iau.ac.ir/fa/News/128047. 

اسالمی،   [ 33] آزاد  سفید،»دانشگاه  وضعیت  های  استان  در  حضوری  ترم  پایان  امتحانات  برگزاری  از:    .برخط  .24/03/1399  «آغاز  دسترسی 

https://iau.ac.ir/fa/News/128062/. 
 .mehrnews.com/xSwSZدسترسی از:    .برخط  29/05/1399  «تم جدید نمره دهی،سیس/همه تغییرات دانشگاه آزاد برای ترم آینده»چابوک،    .م [ 34]

پیام [ 35] از  »نور،  دانشگاه  نور  پیام  دانشگاه  امتحانات  از:    .برخط  19/03/1399  « خردادماه،  18آغاز  دسترسی 
http://pnu.ac.ir/portal/home/?NEWS/440052/797657/1661138. 

پیام [ 36] نیمسال،»نور،  دانشگاه  پایان  ازمون  برگزاری  نحوه    :Availabl  .برخط  .21/02/1399  «جزئیات 

http://pnu.ac.ir/portal/home/?NEWS/440052/797657/1625934. 
تبادل تجربیات    «های پیش روی امتحانات مجازی و راهکارهای موجود،چالش»لطفی،    .الری و بزادهطالع  .ع [ 37] کتاب جامع محتوای همایش ملی 

 .  1399، 19ها و مراکز آموزشی در اجرای آموزش الکترونیکی در بحران کووید دانشگاه

تبریز،   [ 38] برگزاری  (  ١٠شماره  )   اطالعیه »دانشگاه  نحوه  و  زمان  ترم،  پایان  امتحانات  خصوص  تاریخ  در  از  بدنی  تربیت    « اردیبهشت،  ٢٠دروس 

 ./https://tabrizu.ac.ir/fa/news/11766دسترسی از:  .برخط .17/02/1399

های اساتید در انتقال مطالب و ارزشیابی دانشجویان در اجرای آموزش الکترونیکی و ارائه راهکارهایی برای رفع آنها در نیمسال  نگرانی» رجائی،    .م  . [ 39]

بلوچستان،  99-98دوم   و  سیستان  دانشگاه  «دانشگاه  تجربیات  تبادل  ملی  همایش  محتوای  جامع  آموزش  کتاب  اجرای  در  آموزشی  مراکز  و  ها 
  .1399، 19کووید  الکترونیکی در بحران 

آینده  »مرادزاده،    .ع [ 40] راهبردهای  گذشته،  روند  الکترونیکی؛  دانشگاهی) یادگیری  تجربه  تجربیات    («یک  تبادل  ملی  همایش  محتوای  جامع  کتاب 
   .1399، 19ها و مراکز آموزشی در اجرای آموزش الکترونیکی در بحران کووید دانشگاه

کتاب جامع محتوای همایش    «دانشگاه سیستان و بلوچستان،  99-98تجربیات برگزاری امتحانات الکترونیکی نیمسال دوم  »اسمعیلی،    .رجائی و ه  .م [ 41]
   .1399، 19ها و مراکز آموزشی در اجرای آموزش الکترونیکی در بحران کووید ملی تبادل تجربیات دانشگاه

ها و  کتاب جامع محتوای همایش ملی تبادل تجربیات دانشگاه  «مزایا و معایب،  :آنالین با استفاده از نرم افزار مودلبرگزاری آزمون  » نورانی،    .ف  .س [ 42]
   .1399، 19مراکز آموزشی در اجرای آموزش الکترونیکی در بحران کووید 

وزارت علوم، تحقیقات و    «، 19گیری بیماری کووید  ورة همهارزیابی تجربة دانشجویان درآموزش غیرحضوری در د»وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری،   [ 43]

 .1399فنّاوری، 

ها  کتاب جامع محتوای همایش ملی تبادل تجربیات دانشگاه  «محور در علوم و مهندسی،-برگزاری مجازی یادگیری مسئله»ترابی،    .اسکندری و ف  .م [ 44]
  .1399، ١بحران کووید و مراکز آموزشی در اجرای آموزش الکترونیکی در 

ها و مراکز آموزشی در  کتاب جامع محتوای همایش ملی تبادل تجربیات دانشگاه  « مدیریت پروژه های درسی از راه دور،»حق شناس،    .سامی و ا  .ا [ 45]
   .1399، 19اجرای آموزش الکترونیکی در بحران کووید 

انجمن    «اجرای آزمون های مجازی یک ارزیابی تکوینی، براساس تجربه اجرای کالس مجازی در عصر کرونا،چارچوبی پیشنهادی برای  »س. ا. ابطحی،   [ 46]

 . 1399آموزش مهندسی ایران، 
تجربیات  کتاب جامع محتوای همایش ملی تبادل    «های همایش الکترونیکی،تجربة مصاحبة شفاهی با استفاده از سامانه»زاده قلمفرسا،  مستوفی  .ر [ 47]

   .1399، 19ها و مراکز آموزشی در اجرای آموزش الکترونیکی در بحران کووید دانشگاه

کتاب جامع محتوای همایش ملی    «نور در سامانه مدیریت یادگیری،های تدریس اساتید دانشگاه پیامبررسی شیوه»شرف زاده،  .هوشنگ نژاد و ح .م [ 48]
  .1399، 19مراکز آموزشی در اجرای آموزش الکترونیکی در بحران کووید ها و تبادل تجربیات دانشگاه
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، 36-15.  ص،  1.  ش،  12.  جسیاست علم و فنّاوری،    « دگردیسی فنّاورانه درعرصة آموزش،  :یادگیری الکترونیکی، »سیبیط. گشول درهو  غ. منتظر   [ 49]

1399 . 

 

 19مواجهه با همه گیری بیماری کووید ارزیابی توانمندی آموزشی دانشگاههای ایران در 
 2و مهدیه فرازکیش  1غالمعلی منتظر

 

   از جمله و    جهان روزمرة مردم    یها یتاز فعال  یاری بسکه موجب شده    است  ی سالمت جامعة بشری براید بزرگی  تهد  19چکیده: پاندمی کووید  

نظام  یآموزش  یهایت فعال شود.  سراسر جهان  مختل  در  آموزشی  آموزشهای  داشتن  جریان  شده  برای  پلتفرممجبور  از  استفاده  با    یهااند 

ایران نیز از این قاعده مستثنا نبوده است. . آورند یرو  ریرحضوریبه آموزش   ی، ن تحول ناگهانیا یرویشپ یهاچالش ررمبهموجود،  یآموزش

گیری بیماری  های ایران در دورة همه ریرحضوری و تدریس شبکه ای در دانشگاهارزیابی تجربة آموزش  مطالعه بر    ینتمرکز ا  به همین دلیل

دانشگاه  شده  تالش  منظوربدیناست.    19کووید   توانمندی  موردمطالعهسطح  کرونا  پاندمی  با  مواجهه  در  گیرد  های کشور    منظوربدین.  قرار 

سازی  پیادهوب    یقاز طره تدوین و  سنج  58بُعد و    هشتبر    یمبتن  ری کشو هادانشگاه  یژةو  یکیتوانمندی آموزش الکترون  یابیارز  ةپرسشنام

  قرار   «متوسط»  سطح  کشور در  های دانشگاه  توانمندی  میانگین  دهدمی  نشان  نتایج.  انددانشگاه مشارکت داشته  365شده و در این پژوهش  

و تمهیدات و تسهیالت    «ضعیف  نسبتاً»  سطح  در اینترنت( توانمندیکرد برای  های ارتباطی )به ویژه در سنجة هزینهدر ابعاد زیرساخت  اما  دارد 

تر از یان( توانمندی در سطح »پاییندانشجو  ی برا  یایانهو را  یارتباط  یافزارها  ینةجبران هزارائة تدریس شبکه ای )به طور خاص در سنجة  

  . شودمی متوسط«، برآورد

 .ایران های ، دانشگاه19گیری کووید الکترونیکی، همه  ارزیابی توانمندی آموزش غیرحضوری، : واژگان کلیدی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 montazer@modares.ac.ir: یران )نویسنده مسؤول(. مدرّس، تهران، ا یت اطالعات، دانشگاه ترب  یفنّاور  یاستاد گروه مهندس . 1
 farazkish@nrisp.irیران.  تهران، ا مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، ها و پایش علم، فناوری و نوآوری،گروه ارزیابی سیاست یاراستاد.  2
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 مقدمه 

فعالیت   نت  عالی  آموزش  هایهسسؤم  یرمنتظرةغتوقف  کروناظهور    یجةدر  را  ،  پاندمی  آموزشی  داشت  سیاستگذاران  آن  بحرانی  در  تا  بر  چنین  با  مواجهه 

)بکار    حضوری    یادگیری  یهاروش  یراب   هایییگزینجا ازMaatuk et al., 2021گیرند  ایران  در  اگرچه  آموزش  1380  دهة  ابتدای   (.  های  خورشیدی 

  ی هادانشگاه  یکرونا، حت  ی ها با پاندماز مواجهه دانشگاه  یش، پ 1397-1398  ی هاسال  های کشور قرار گرفته بود، اما تاالکترونیکی در دستور کار برخی از دانشگاه

در جذب دانشجو    یادیبن  یهاتجربه داشتند، با چالش  یکیآموزش الکترون   یها دوره  یدهه در برگزار  یک از    یشکه ب   یز وزه  ن ح  ینا  یشگامان مطرح کشور و پ

در .  (1400)منتظر و فرازکیش،    در حال کاهش بود  یکیآنها از محل آموزش الکترون   یو درآمدها  شدنیلآنها در حال تعط  یهاسرعت دورهمواجه شده و به

کشور قرار گرفت. اما پرسش    یها و مراکز آموزش عالاجبار در دستور کار دانشگاهبه  یکیآموزش الکترون   یهادوره  یگر اجرایکرونا، بار د   یظهور پاندمبا  عین حال  

 وجود داشته است؟  گیری در مواجهه با این همهکشور  یکیالکترون   یآموزش عال یری گاوج یتوانمندی الزم برا یزاناست که به چه م ینا  یاصل

بدین منظور .  اسـت  یافته  نگارش ،19گیری کووید  های کشـور در دورة همههای غیرحضـوری در دانشـگاهارزیابی نخسـتین تجربة آموزش  باهدف  پژوهش  این 

کـشور در مواجهه    هایدانـشگاه  توانمندی  میزان  از دقیق و  اقعیو  در دـستور کار قرار گرفته تا تـصویری  1399دانـشگاه کـشور در ـسال   365آوری اطالعات  جمع

 ـشود،می  معرفی  الکترونیکی آموزش  ارزیابی توانمندی  ابعاد 2  بخش  در: اـست  ـشده  تنظیم ذیل  ـشرحبه  مقاله  دهد. بر همین اـساس، این  دـستبا این پاندمی، به

گاه در  الکترونیکی توانمندی آموزش  ارزیابی  نحوة 3  بخش  در  آنگاه ی  مذکور  هایدانـش ودمی  بررـس ل  نتایج تحلیل 4  بخش  در  ادامه  در. ـش ی  از  حاـص   ابعاد   بررـس

 .شد  خواهد  ارائه  مقاله  بندیجمع 5  بخش  در  نهایت در و  شده  مقایسه  کشور  هایدانشگاه در  الکترونیکی  توانمندی آموزش

 ها دانشگاهالکترونیکی    مدل ارزیابی توانمندی آموزش
  رفته  به کار  «الکترونیکی  آموزش  آمیزموفقیت  پیشبرد  بر  مؤثر  عوامل»  عنوانبه  «الکترونیکی  آموزش  توانمندی»  مفهوم  الکترونیکی،  یادگیری  حوزة  متون  در

  توانمندی آموزش   ارزیابی  هایمدل»   تدوین  قالب   در   که  است   ایچندگانه  ابعاد  دارای   آموزشی  هاینهاد  در  مفهوم   این.  ( Odunaike et al., 2013)  است 

های ارزیابی توانمندی  در این مقاله با استفاده از مطالعة اسنادی مدل  (.1400منتظر و فرازکیش،  )  است   گرفته   قرار   بسیاری  های پژوهش  موردتوجه «  الکترونیکی

 اند:شده  بندی و ارائهطبقه 1 جدول در نموده که استخراج    را ها این مدل هایها، ابعاد و سنجهآموزش الکترونیکی دانشگاه

 

 

 ها الکترونیکی در دانشگاه توانمندی آموزش  ارزیابی های ابعاد و سنجه .1 جدول

 هاسنجه ابعاد   ردیف 

 های ارتباطیزیرساخت 1

 هزینة سالیانة اینترنت  −

 کنندة اینترنت نوع تأمین −

   نوع زیرساخت ارتباطی −

 ها  دانشگاه یکیالکترون  ی هارسانیامپ −
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 های محیط پژوهشی زیرساخت 2

 وجود کتابخانه دیجیتال −

 کتاب  ة پروند یافتو در  یکیامانت الکترون امکان   −

 نشریات علمی و مجالت عمومی برخط به   دسترسی −

 ها نامهیانبرخط به پا  دسترسی −

 یکی الکترون و مدارک علمی برخط به اسناد  دسترسی −

 ی ابرخط به منابع چندرسانه دسترسی −

 1ها وجود دور آزمایشگاه −

 2های مجازی وجود آزمایشگاه −

 دانشگاه   یپردازش یهابه سامانه  یامکان دسترس −

 نامه یانو دفاع پا ینارجلسات برخط سم ی امکان برگزار −

 ها نامهیانجلسات دفاع پا یبرگزار ی افزارهانرموجود  −

 های نظام آموزشیزیرساخت 3

 استادان برای خودآموز  یمواد آموزش ین تدو  یهادورهوجود  −

 استادان برای خودآموز   یمواد آموزش  ینتدو ی هادورهسرانة ساعت  −

 یان دانشجو یبرا  یآموزش یهادورهوجود  −

 یان دانشجو یبرا  یآموزش ی هادورهسرانة ساعت  −

 ن کارکنا  یبرا  یآموزش یهادورهوجود  −

   نکارکنا یبرا  یآموزش ی هادورهسرانة ساعت  −

 ی آموزش یکارگاه یهایطمح ی برا  یکیالکترون  ی سازهایهوجود شب −

 استادان   یشیاند هم ی برا  یاشبکه  هایانجمن یا گروه  یلتشک −

 سال آموزشیی در نیمنظر یهاحجم کالس −

 سال آموزشی یشگاهی در نیمو آزما  ی کارگاه یهاحجم کالس −

 ( زمان یرهمزمان/غ)همآموزشی  یمسالدانشگاه در ن  یرحضوری غ ینظر یهاحجم کالس −

 از نظر دانشگاه  یکیآموزش الکترون  یاصل یت مز −

 ها از نظر دانشگاه یکیآموزش الکترون  یاشکال اصل −

 ها دانشگاه ةمورد استفاد یکیآموزش الکترون  ی نمودها −

 یکی آموزش الکترون  یقبل  ةتجرب وجود  −

 یرحضوری غ یهادانشجو در دوره یرش پذ  یقبل  ةتجرب وجود  −

 های اجرایی سیاست 4

 وجود سند سیاستی برای تحقق آموزش الکترونیکی در دانشگاه  −

 سازی سند تدوین برنامة اقدام برای اجرایی −

 یکی آموزش الکترون  یخاص برا یابودجه  یفوجود رد −

 یکی آموزش الکترون  ة بودج  یزانم −

 در دانشگاه  یکیمقررات آموزش الکترون  یطراح −

 
1 Tele-Lab 
2 Virtual Lab 
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 ساختار  5

 یکیآموزش الکترون  یریت مد  یبرا ی وجود واحد −

 LMS یکیالکترون   مدیریت یادگیری ةسامانوجود  −

   یرسان آموزشیامپ ةسامانوجود  −

 در واحد آموزش الکترونیکی  1کارسازگان وجود  −

 کاربرد آموزش الکترونیکی در دانشگاه  −

 برای آموزش الکترونیکی در دانشگاه مستقل   یداخل ةشبکوجود  −

 یکی آموزش الکترون واحد  یبرا ة مشخص بودج   یفرداختصاص   −

 یکیواحد آموزش الکترون  یمصوب براسازمانی اختار  وجود س −

 ها دانشگاه یکیواحد آموزش الکترون  یهابخش −

 یکیواحد آموزش الکترون  یسازوکارحقوق −

 یکیدولت الکترون 6

 دانشگاه ویژة  یرسان تعاملیامپوجود شبکة  −

 ی ادار یخودکارساز  ةسامانوجود  −

 تحت شبکه اداری دانشگاه جلسات  امکان برگزاری  −

 ی آموزش یخودکارساز  ةسامانوجود  −

 تمهیدات و تسهیالت  7

 استادان  یبرا ی ایانهرا  یافزارها ینتأم −

 استادان در آموزش برخط   ینترنتا ینة جبران هز −

 یان دانشجو ینترنتا ینة جبران هز −

 یان دانشجو  ی برا یا یانهو را  یارتباط یافزارها  ینة جبران هز −

 نظام نظارتی 8

 یرحضوری در دانشگاه آموزش غ یهامستند کردن تجربهوجود سازوکار  −

 آموزش برخط در استادان  یابی و ارزش یس عملکرد تدر ثبت وجود سازو کار  −

 یان دانشجو  یابی و ارزش یلیثبت عملکرد تحصوجود سازوکار  −

 برخط   یهااز آموزش یان دانشجو یترضا  یزانسنجش م −

هـای صاحبنظران و خبرگان کشور در خصوص  ُبعد، تالش شد تا دیدگاه  8ای با  به منظور اعتبارسـنجی چـارچوب پیشـنهادی فوق، بـا طراحی پرسشنامه

را در   لکترونیکیاصـلی خبرگان عرصه آموزش ا  ةتوزیع پرسشنامه ملّی بوده و سعی شده جامعـ  ة شود گسـترابعاد محاسبه شود. یادآور میاهمیت هـر یـک از 

های  ن مقیاستری برای کامالً موافق(، که یکی از رایج  5برای کامالً مخالف و مقیاس   1ای )مقیـاس  پـنج درجـه  یکرتل  یف ها از طپاسخ  ین بـر گیـرد. بـرای تدو 

تن از خبرگان یادگیری الکترونیکـی و آمـوزش عالی    60رود، استفاده شده اسـت. پرسـشنامـه در اختیـار بیش از  هـای بسـته بـه شمار میگیـری پاسـخاندازه

 :اندقرار گرفت. شایان ذکر است که در این تحقیـق افـراد زیر به عنوان صاحبنظر )خبره( در نظر گرفته شده

 نفر(،  23کشور ) یهادر سطح وزارت علوم و دانشگاه یکیالکترون  یادگیریو  ینظام آموزش یزان رو برنامه یران نخست: مد گروه

 نفر(،  30و مباحث مرتبط است ) یکیالکترون  یادگیری   شانیقاتیتحق ینةکه تخصص و زم یدوم: استادان  گروه

  .نفر( 10هستند ) یکیالکترون   یادگیری  هایدوره یو برگزار یجادا  یرضوع آشنا و درگبا مو  یو فنّ یریتیلحاظ مد که به یسوم: افراد گروه

ای با استفاده از تحلیل  های مختلف ابزار تحقیق )پرسشـنامه( از جهات پایایی یا قابلیت اعتماد، با استفاده از آلفای کرونباخ، و روایی سازهبا توجه به ارزیابی

  KMO ة. مقدار ضریب آلفای کرونباخ، آمار(Darab & Montazer, 2011)  حاصل شد 2هر یک از ابعاد مدل، مطابق جدول عاملی اکتشافی، نتـایج کلّی 

هـا کفایـت مـدل تحلیل عاملی را بررسی  دهد. این شـاخصآزمون کرویت بارتلت و درصـد واریـانس بیـان شـده توسط مدل را نشان می  ی ، سـطح معنـادار

 
1 Server farm 
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بینی ایـن مـدل بـر  شود. همچنین توان پیشمدل تأیید می  یت(، کفاp<0/05آزمون بارتلت    ی و برا  KMO =0/897های حاصل )کنند. بر اساس یافتهمی

است و گویای    7/0ها بیش از  واریانس بیان شده برای هر سـازه در همـین جـدول مشخص شده است. مقدار آلفای کرونباخ نیـز بـرای تمـامی سازه  اساس 

 ها برای این تحقیق اکتشافی است.آوری دادهمطلوب بودن ابزار جمع

 نتایج تحلیل عامل اکتشافی . 2 جدول

ف 
ردی

 

α توانمندی بُعد  کرونبا    KMO 
 نحوة تأیید سازه

)درصد(  کل واریانس  
 پایایی روایی 

 76/63 مطلوب  مطلوب  712/0 91/0 های ارتباطیزیرساخت 1

 82/70 مطلوب  مطلوب  676/0 85/0 های محیط پژوهشی زیرساخت 2

 08/56 مطلوب  مطلوب  773/0 88/0 های نظام آموزشیزیرساخت 3

 63/40 مطلوب  مطلوب  532/0 77/0 های اجرایی سیاست 4

 32/48 مطلوب  مطلوب  874/0 72/0 ساختار  5

99/59 مطلوب  مطلوب  828/0 88/0 یکیدولت الکترون 6  

02/51 مطلوب  مطلوب  660/0 86/0 تمهیدات و تسهیالت  7  

22/65 مطلوب  مطلوب  751/0 82/0 نظام نظارتی 8  

مشارکت    هایدر دانشگاه  توانمندی آموزشی الکترونیکی  یتوضع  یبه بررسانجام شده    پیمایشابعاد و با استفاده از    اینتوان براساس  می  با توجه به این مدل 

 پرداخت.  کنندة کشور 

    الکترونیکی  های کشور در آموزشارزیابی توانمندی آموزشی دانشگاه
 
 آغاز پاندمی، چهار گام اصلی طی شده است: ایران در   هایدانشگاه توانمندی  میزان سنجش منظور به

 سنجة مدل پیشنهادی   58ُبعد و  8ة ارزیابی توانمندی  مبتنی بر پرسشنام  ینتدو الف. 

 ( علوم، تحقیقات و فنّاوری  و درگاه وزارت ی آموزش عال ةوب )سامان یقاز طر نامهپرسش ی سازب. پیاده

 هادادهبندی و طبقه یش پاال ی، آورجمع ج. 

 های اعتبارسنجی شده یلی از دادهو تحل یفیگزارش توص یةهتد. 

  مشارکت   دانشگاه  365  های مربوط با پرسشنامة تحت وب، بوده و در اخذ داده  31/4/1399تا    21/2/1399ها از تاریخ  بازة زمانی انجام فرایند گردآوری داده

 .است شده   ارائه 2و  1های دانشگاه در شکلبه تفکیک استان و نوع  آنها شناسیاطالعات جمعیت  که اندداشته
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 های آموزش عالی مشارکت کننده در پیمایش به تفکیک استان  تعداد مؤسسه .1شکل 

 

 
 های آموزش عالی مشارکت کننده در پیمایش شناسی مؤسسهنوع .2شکل 
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 تحلیل نتایج 

  ُبعد هر از های حاصل شود. به منظور تحلیل امتیازمی به تفکیک هر ُبعد ارائه  کشور های دانشگاه توانمندی مختلف  ارزیابی ابعاد نتایج   بندیدر این بخش، جمع

ها بر اساس رابطة زیر در چهار سطح  . در این روش داده(Qamar, 2002استفاده شده است ) ISDMاز روش ، االت پرسشنامه(ؤ )با توجه به ماهیت کیفی س

 : اندبندی شده»خوب« و »عالی« تقسیم»ضعیف«، »متوسط«، 

 A= ضعیف      A ≤ Mean- Sd 

 B= متوسط     Mean- Sd < B ≤ Mean 

 C= خوب      Mean < C ≤ Mean + Sd 

 D= عالی       Mean + Sd < D 

 بیانگر انحراف معیار برای هر ُبعد است.  Sdمیانگین و  دهندةنشان Meanکه در این رابطه،   

 های ارتباطیتوانمندی بُعد زیرساخت  تحلیل
و    3، در شکل  هادانشگاهمورد استفاده    یکیالکترون   یهارسانیامپهای آن و ترکیب  کنندههای ارتباطی، تأمینهای کشور از منظر زیرساختوضعیت دانشگاه

 شود.  مشاهده می 4شکل  های سالیانة اینترنت نیز در هزینه

   

 
 

 ها های الکترونیکی دانشگاهرسانپیام. جها          های خدمات اینترنتی دانشگاهکنندهتأمین. بها     های ارتباطی دانشگاهزیرساخت. الف-3 شکل
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 ها )میلیون ریال( های سالیانة اینترنت دانشگاههزینه .4شکل 

با شکل   زیرساخت  82حدود    3مطابق  از  دانشگاه هایدرصد  بیش ADSL و فیبرنوری هاارتباطی  تأمین  90از   و   هادانشگاه اینترنت هایکننده درصد 

کنند )شکل  میپرداخت   اینترنت هزینة سال در ریال میلیون 400 از بیش های کشور  دانشگاه درصد از  19تنها    .است شرکت مخابرات و خصوصی هایشرکت

 (. 3هستند )شکل   واتساپ و تلگرام هادانشگاه الکترونیکی هایرسانپیام زدرصد ا 65همچنین حدود (. 4

 های  پژوهشیتوانمندی بُعد زیرساخت  تحلیل

 
است. مطابق با این جدول،  بندی شده  ها جمعهای محیط پژوهشی دانشگاهسنجة توانمندی زیرساخت  10های کشور به تفکیک  وضعیت دانشگاه  3در جدول  

های »وجود کتابخانة  درصد و بیشتر( مناسب ارزیابی شده است. مضاف بر اینکه در سنجه  90ها )حدود  سنجه( وضعیت اغلب دانشگاه  5ها )در نیمی از سنجه

  «دانشگاه  یپردازش  یهابه سامانه  یامکان دسترسة »نامه« وضعیت باالتر از حد متوسط، در سنج یانو دفاع پا  ینارجلسات برخط سم  یامکان برگزاردیجیتال« و »

 ی« وضعیت در سطح ضعیف برآورد شده است.  مجاز های یشگاهآزما  ها« و »وجودیشگاهوجود دورآزماهای »تر از حد متوسط و در سنجهوضعیت پایین

 های کشور دانشگاههای محیط پژوهشی برای  های توانمندی زیرساختنتایج ارزیابی سنجه. 3 جدول

 سنجه  ردیف 
 ها )درصد( وضعیت دانشگاه

 خیر بلی 

 68 32 وجود کتابخانه دیجیتال 1

 7 93 کتاب  ة پروند یافتو در  یکیامانت الکترون امکان   2

 4 96 ی و مجالت عموم یعلم یاتبرخط به نشر  یدسترس 3

 6 94 ها نامهیانبرخط به پا  یدسترس 4

 6 94 یکی الکترون و مدارک علمی برخط به اسناد  دسترسی 5
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 3 97 ی ابرخط به منابع چندرسانه دسترسی 6

 93 7 ها وجود دورآزمایشگاه 7

 89 11 های مجازی وجود آزمایشگاه 8

 60 40 دانشگاه     یپردازش یهابه سامانه  یامکان دسترس 9

 22 63   1نامه یانو دفاع پا ینارجلسات برخط سم ی امکان برگزار 10

 های آنها مشخص شده است. های برخوردار از مجموع آزمایشگاههای مجازی دانشگاهها و آزمایشگاهتعداد دورآزمایشگاه 5همچنین مطابق با شکل 

 

 های برخوردار های مجازی دانشگاهدرصد آزمایشگاه .بهای برخوردار                              های دانشگاهدرصد دورآزمایشگاه .الف-5شکل 

درصد    77د  ها نشان داده شده است که بر اساس آن حدوها در دانشگاهنامهافزارهای مورد استفاده برای برگزاری جلسات دفاع از پایاننیز ترکیب نرم  6در شکل  

      .کننداستفاده می BBBو  Adobe connect ،Skyroom ،Skypeافزارهای  ها از نرمدانشگاه

 

 
 ها نامهیانجلسات دفاع پا ی برگزار  یافزارهانرم .6شکل 

 
 ها به این پرسش »تا حدودی« بوده است.درصد دانشگاه 15پاسخ   1
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 توانمندی بُعد نظام آموزشی   تحلیل
در خصوص » آموزشی سه پرسش اصلی  نظام  ُبعد  الکترون   ی اصل  هاییتمز در  دانشگاه  یکیآموزش  نظر  الکترون   ی اصل  ها«، »مشکالتاز  نظر    یکیآموزش  از 

های انتخاب شده مالحظه  مهمترین پاسخ  9و    8،  7های  « مطرح شده که به ترتیب در شکلهادانشگاه  ة مورد استفاد  یکیآموزش الکترون   « و »نمودهایهادانشگاه

سازی آن با استفاده از منابع مختلف  ش الکترونیکی در قالب استمرار آموزش در هر مکان و هر زمان و غنیدرصد مزایای منتخب آموز   80شود. بیش از  می

های  گاه و کارگاهدیده شده است. در مقابل مشکالت عمده این نوع آموزش نیز شامل عدم ارتباط رو در روی استاد و دانشجویان، عدم امکان استفاده از آزمایش

ها نمود آموزش الکترونیکی  درصد دانشگاه  90اند. بیش ازها تأیید شدهدرصد دانشگاه  60رگزاری آزمون و ارزشیابی دقیق، توسط بیش از  عملی و عدم امکان ب

  ی به همراه صوت برا  یمتن  یهایلارسال فا ( و  برون خط ) ضبط شده    یهایلماستفاده از ف(،  آموزش برخط )زمان در شبکه  هم  یهااستفاده از کالسرا از طریق  

 اند. یان، دانستهدانشجو 

 

 ها از نظر دانشگاه یکیآموزش الکترون یاصل هاییتمز .7شکل 

 

 ها از نظر دانشگاه یکیآموزش الکترون  ی اصل  مشکالت .8شکل 
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 ها دانشگاه ةمورد استفاد یکیآموزش الکترون  ی نمودها .9شکل 

درصد و    75ها )حدود  ، در چهار سنجه وضعیت اغلب دانشگاه4ها برای آموزش الکترونیکی، مطابق با جدول  دانشگاهسنجة توانمندی نظام آموزشی    7از میان  

این وجود در سنجه با  ارزیابی شده است.  تجربهای »بیشتر( مناسب  آموزش    ی قبل  ةتجرب  یرحضوری«، »وجودغ  یهادانشجو در دوره  یرش پذ   یقبل  ةوجود 

 ی« وضعیت نامطلوب ارزیابی شده است.  آموزش ی کارگاه های یطمح ی برا یکیالکترون  سازهاییهوجود شبیکی« و »الکترون 

 های کشوردانشگاههای توانمندی نظام آموزشی برای نتایج ارزیابی سنجه. 4 جدول

 سنجه  ردیف 
 ها )درصد( وضعیت دانشگاه

 خیر بلی 

 90 10 یرحضوری غ یهادانشجو در دوره یرش پذ  یقبل  ةتجرب وجود  1

 76 24 یکی آموزش الکترون  یقبل  ةتجرب وجود  2

 21 79 استادان برای خودآموز  یمواد آموزش ین تدو  یهادورهوجود  3

 24 76 یان دانشجو یبرا  یآموزش یهادورهوجود  4

 21 79 ن کارکنا  یبرا  یآموزش یهادورهوجود  5

 87 13 ی آموزش یکارگاه یهایطمح ی برا  یکیالکترون  ی سازهایهوجود شب 6

 17 83 استادان   یشیاند هم ی برا  یاشبکه  هایانجمن یا گروه  یلتشک 7

  ة ساعت دور  11ها کمتر از  دانشگاهدرصد از    56های آموزشی به تفکیک دانشجویان، استادان و کارکنان مشخص شده است.  نیز سرانة ساعت دوره  10در شکل  

، در  اندبرگزار کرده ی موزشآ  ةخود دور  یاندانشجو  ی برا  یی که هادانشگاهدرصد    76از میان    اند.استادان برگزار کرده  ی خودآموز برایمواد آموزش  ین تدو  یآموزش

که    اند برگزار کرده  ی آموزش  ة کارکنان خود دور  ی ها برادانشگاه  درصد   79عالوه بر این    است. بوده ساعت    12کمتر از    یآموزش   ة دورساعت   ةسران  درصد آنها   50

 ساعت است. 12کمتر از  ی آموزش ةدور ة سران  درصد آنها 60در 
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نشان    11در شکل    1399-1398سال دو سال تحصیلی  های کشور در نیمهای کارگاهی و آزمایشگاهی دانشگاهمقابل کالسهای نظری در  مقایسة حجم کالس

های مورد  درصد دانشگاه  45شود. بر این اساس در حدود  های کارآگاهی و آزمایشگاهی برآورد میبرابر کالس  10های نظری تقریباً  داده شده است. حجم کالس

اند )شکل  زمان برگزار شدهزمان یا ناهمبه صورت غیرحضوری هم  1398-1399سال دوم سال تحصیلی  های نظری در نیمدرصد کالس  90ز  مطالعه، بیش ا

12 .) 

-1399دوم  سالیمدر ن  کارگاهی و آزمایشگاهی یهاحجم کالس .ب          1398-1399دوم  سالیمدر ن  ینظر  ی هاحجم کالس .الف-11شکل     

1398 



 و  یالمللنیکنفرانس ب   نهمین

 پانزدهمین کنفرانس ملی یادگیری الکترونیک ایران

 1400اسفند  19-  18سنندج 

 دانشگاه کردستان 

 
    

297 
 

 

 

  

 

 

 

 1398-1399 سال دوم سال تحصیلیها در نیمدانشگاه یرحضوریغ ینظر ی هاحجم کالس .12شکل 

 

  

 های اجرایی توانمندی بُعد سیاست  تحلیل 
« در سطح  در دانشگاه  یکیتحقق آموزش الکترون   یبرا  یاستیسند س(، وضعیت سنجة » 5ها )جدول  ها اجرایی دانشگاهسنجة ُبعد توانمندی سیاست  4از میان  

« در سطح  سند  سازیییاجرا  یاقدام برا  ةبرنام   ینتدو « و »در دانشگاه  یکیمقررات آموزش الکترون   یطراحنسبتاً ضعیف قرار دارد و در مقابل وضعیت دو سنجة »

 شود.  یکی« نیز وضعیت باالتر از متوسط مشاهده میآموزش الکترون  یخاص برا یابودجه  یفوجود ردنسبتاً مطلوبی قرار دارد. در سنجة »

 های کشور دانشگاههای اجرایی برای های توانمندی سیاستنتایج ارزیابی سنجه. 5 جدول

 سنجه  ردیف 
 ها )درصد( وضعیت دانشگاه

 خیر بلی 

 76 24 در دانشگاه  یکیتحقق آموزش الکترون  ی برا  یاستیوجود سند س 1

 24 76 سند  سازی ییاجرا  یاقدام برا ةبرنام   ینتدو 2

 37 63 یکی آموزش الکترون  یخاص برا یابودجه  یفوجود رد 3

 18 82 در دانشگاه  یکیمقررات آموزش الکترون  یطراح 4

 یلیون م  400کمتر از  تخصیص یافته  اعتبار    یزانم  درصد آنها  55  اند؛ که دردانشگاه میزان بودجة تخصیص یافتة خود به آموزش الکترونیکی را اظهار داشته  38

   .(13)شکل   استیال بوده ر
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 )میلیون ریال(  1398میزان بودجة آموزش الکترونیکی در سال  .13شکل 

 توانمندی بُعد ساختار   تحلیل

واحد    « و »سازوکار حقوقیدانشگاه  یکیواحد آموزش الکترون   های «، »بخشدر دانشگاه  یکیکاربرد آموزش الکترون ُبعد ساختار سه پرسش اصلی در خصوص »  در

ها کاربرد  درصد دانشگاه 40شود. بیش از ها  مالحظه میهای دانشگاهترکیب پاسخ 16و  15، 14های یکی« مطرح شده که به ترتیب در شکلآموزش الکترون 

ترین سازوکار حقوقی آموزش الکترونیکی در  اند. همچنین مهمدر شرایط تعطیلی ناخواستة دانشگاه« دانسته  اصلی آموزش الکترونیکی را »به عنوان راهکاری

های واحد  ترین بخشها مهمدرصد دانشگاه  60درصد موافقت، شناسایی شده است. بیش از    40نامة آموزشی« برای آن با حدود  ها نیز »طراحی شیوهدانشگاه

 اند.  های »پاسخگویی و مشاوره به استادان« و »پاسخگویی و مشاوره به دانشجویان«، دانستهشآموزش الکترونیکی را بخ 

 
 در دانشگاه یکی الکترون  آموزش کاربرد . :14شکل 

  



 و  یالمللنیکنفرانس ب   نهمین

 پانزدهمین کنفرانس ملی یادگیری الکترونیک ایران

 1400اسفند  19-  18سنندج 

 دانشگاه کردستان 

 
    

299 
 

 

 

 یکیواحد آموزش الکترون  یسازوکارحقوق .15شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ها دانشگاه یکیواحد آموزش الکترون  یهابخش .16شکل 

با جدول  در ادامه   برای آموزش الکترونیکی، وضعیت  سنجة ُبعد توانمندی ساختاری دانشگاه  7، از میان  6مطابق    یریت مد  یبرا  ی وجود واحدسنجة »  4ها 

واحد    یمصوب برا  یوجود ساختار سازمان ی« و »آموزش  رسانیامپ  ةسامان  «، »وجودLMS  یکیالکترون   یادگیری  یریت مد  ة سامان   یکی«، »وجودآموزش الکترون 
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  یداخل ة شبک  یکی«، »وجودوجود کارسازگان در واحد آموزش الکترون یکی« در سطح باالتر از متوسط قرار دارد و در مقابل وضعیت سه سنجة »آموزش الکترون 

 تاً ضعیف برآورد شده است.  یکی« در سطح نسبواحد آموزش الکترون  یمشخص برا ة بودج  یفرد  « و »اختصاصدر دانشگاه یکیآموزش الکترون  ی مستقل برا

 های کشور دانشگاههای توانمندی ساختاری آموزش الکترونیکی در نتایج ارزیابی سنجه. 6 جدول

 سنجه  ردیف 
 ها )درصد( وضعیت دانشگاه

 خیر بلی 

 26 74 یکیآموزش الکترون  یریت مد  یبرا ی وجود واحد 1

 LMS 74 26 یکیالکترون   یادگیری یریتمد ةوجود سامان 2

 40 60 ی آموزش رسان یامپ ةوجود سامان 3

 73 27 یکی وجود کارسازگان در واحد آموزش الکترون 4

 78 22 در دانشگاه  یکیآموزش الکترون  ی مستقل برا یداخل ةوجود شبک 5

 73 27 یکی واحد آموزش الکترون  یمشخص برا ةبودج   یفاختصاص رد 6

 27 73 یکیواحد آموزش الکترون  یمصوب برا یوجود ساختار سازمان  7

 

                   

 توانمندی بُعد دولت الکترونیکی   تحلیل
  ة »وجود سامان  ها در سطح باالتر از متوسط قرار دارد؛ در این میان برای سنجة هسنجتمام    یت(، وضع7ها )جدول  دانشگاه  دولت الکترونیکیُبعد توانمندی    در

شاهده  م ،سطحترین درصد پائین 53با امتیاز دانشگاه«  یژة و  یتعامل رسانیامپ ة»وجود شبک ة سنجبرای  و   درصد باالترین  72امتیاز با « یآموزش یخودکارساز

 . شودیم

 سنجه  ردیف 
 ها )درصد( وضعیت دانشگاه

 خیر بلی 

 47 53 دانشگاه  یژة و  یتعامل رسان یامپ ةوجود شبک 1

 35 65 ی ادار یخودکارساز  ةوجود سامان 2

 14 71 1دانشگاه تحت شبکه  یجلسات ادار ی امکان برگزار 3

 28 72 ی آموزش یخودکارساز  ةوجود سامان 4

 های کشور دانشگاههای توانمندی دولت الکترونیکی در نتایج ارزیابی سنجه. 7 جدول

 

 

 
 ها به این پرسش »تا حدودی« بوده است.درصد دانشگاه 15پاسخ  1



 و  یالمللنیکنفرانس ب   نهمین

 پانزدهمین کنفرانس ملی یادگیری الکترونیک ایران

 1400اسفند  19-  18سنندج 

 دانشگاه کردستان 

 
    

301 
 

 

 

 

 های الکترونیکی توانمندی بُعد تمهیدات و تسهیالت ارائه آموزش  تحلیل

  یارتباط  ی افزارها   ینةجبران هز(، وضعیت سنجة »8ها )جدول  های الکترونیکی در دانشگاهسنجة ُبعد توانمندی تمهیدات و تسهیالت ارائة آموزش  4از میان  

استادان در    ینترنتا   ینةجبران هزیان« و »دانشجو   ینترنت ا  ینة جبران هز یان« در سطح نسبتاً ضعیف قرار دارد. وضعیت دو سنجة »دانشجو  یبرا  ای یانهو را

 شود. « وضعیت باالتر از متوسط مشاهده میاستادان  یبرا  اییانهرا  ی افزارها ینتأمتر از متوسط قرار دارد. تنها در سنجة »« نیز در سطح پایینآموزش برخط

 های کشور دانشگاههای الکترونیکی در های توانمندی تمهیدات و تسهیالت ارائة آموزشنتایج ارزیابی سنجه. 8 جدول

 سنجه  ردیف 
 ها )درصد( وضعیت دانشگاه

 خیر بلی 

 35 65 استادان  یبرا ی ایانهرا  یافزارها ینتأم 1

 59 41 استادان در آموزش برخط   ینترنتا ینة جبران هز 2

 63 37 یان دانشجو ینترنتا ینة جبران هز 3

 81 19 یان دانشجو  ی برا اییانهو را  یارتباط یافزارها  ینة جبران هز 4

 

 توانمندی بُعد نظام نظارتی    تحلیل

شود. متوسط مشاهده می، در هر چهار سنجة ارزیابی شده وضعیت باالتر از  9های کشور مطابق با جدول  های الکترونیکی دانشگاهدر ُبعد نظام نظارتی آموزش

 شود.  درصد برآورد می 90« سطح مطلوب با امتیاز باالتر از استادان در آموزش برخط یابیو ارزش یس وجود سازو کار ثبت عملکرد تدر به ویژه در سنجة »

 

 های کشور دانشگاههای توانمندی نظام نظارتی در نتایج ارزیابی سنجه. 9 جدول

 سنجه  ردیف 
 ها )درصد( وضعیت دانشگاه

 خیر بلی 

 31 69 در دانشگاه  یرحضوری آموزش غ یهاوجود سازوکار مستند کردن تجربه 1

 9 91 استادان در آموزش برخط  یابی و ارزش یس وجود سازو کار ثبت عملکرد تدر  2

 21 79 یان دانشجو  یابی و ارزش یلیوجود سازوکار ثبت عملکرد تحص 3

 22 78 برخط   یهااز آموزش یان دانشجو یترضا  یزانسنجش م 4

 

 گیرینتیجه
ــگاه  میزان  مقاله  این در ــد تحلیل  مواجهه با پاندمی کرونا،  در  ایران  هایتوانمندی دانش ــگاه  این  توانمندی  منظوربدین. ش ــازیپیاده در  هادانش   مختلف   ابعاد  س

اختز  بر اعم  الکترونیکی آموزش  هایتوانمندی نظام اختارتباط  هاییرـس اختپژوهـش  یطمح  هایی، زیرـس تنظام آموزـش  هایی، زیرـس یاـس یی،  اجرا  هایی، ـس

مشـاهده    17بندی آن در شـکل  شـد که جمع  ارزیابی و  واقعی، برآورد  هایداده  اسی، بر اسـنظارت  یالت و نظامو تسـه  یکی، تمهیداتالکترون   ی، دولتسـاختار
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ط امتیاز ارزیابی توانمندی دانشـگاهمی ریب یکسـان برای تمامی ابعاد توانمندی، متوـس ود. با فرض ـض ت که اندکی باالتر از   10از   4/5های کشـور حدود ـش اـس

 دهد. سطح متوسط را نشان می

 
 19گیری کووید یکی در مواجهه با همهآموزش الکترون سازی های کشور برای پیادهمقایسة ابعاد توانمندی دانشگاه .17شکل 

ـشود، با این وجود برای پارادایم ـشیفت کاملی که در مواجهه با کرونا از نظام آموزـشی ـسنتی و اگرچه برخورداری از این ـسطح توانمندی نامطلوب محـسوب نمی

های  کند. به ویژه در ابعادی همچون زیرـساختهای کـشور ـضرورت داـشت، قطعاً کفایت نمیآموزـشی الکترونیکی و غیرحـضوری برای دانـشگاه  حـضوری به نظام

راهبردی ـشود و نیازمند توجه  ارتباطی و تمهیدات و تـسهیالت که وـضعیت موجود از ـسطح مطلوب فاـصلة زیادی دارد این موـضوع با چالش بیـشتری مواجه می

هاســت. همچنین با بررســی تخصــصــی محتوای دروس ارائه شــده و ُبعد پداگوژی آموزش ســیاســتگذاری حوزة آموزش عالی و مدیران ســطح کالن دانشــگاه

یرد؛ چراکه  های آتی قرار گتواند موضــوع پژوهشتری حاصــل آید که در پژوهش حاضــر بدان پرداخته نشــده اما میرســد نتایج دقیقالکترونیکی، به نظر می

 های کیفی نظام آموزش الکترونیکی کشور بسیار وابسته به این موضوع خواهد بود.جنبه

ت   اخص  یادیکرونا، مشـکالت ز  یاگرچه پاندمدر پایان باید توجه داـش المت مردم تحم  یهابر تمام ـش کوفا یلجامعه از جمله ـس   ی برخ  ییکرد، اما منجر به ـش

که آموزش   رسـدیدر سـراسـر کشـور اشـاره کرد. به نظر م الکترونیکیآموزش    یافتنشـدن و رونق    یربه فراگ توانیدر کشـور شـد که از جمله آن م  هایتقابل

ور    الکترونیکی ده و توجه ب   یدیفاز جد  یکوارد    مادر کـش ت. از  دانب   ترییشـش ده اـس ئولین امر ن   یگر،دطرفمعطوف ـش زش از  آمو  یتازپیش بر اهمبیش  یزمـس

منظور ارزیابی توانمندی  های تکمیلی بهپژوهش  در ادامه این پژوهش رودیانتظار م  یناند. بنابراواقف شده یکیالکترون   یادگیریبر    یمبتن  یهاراه دور و آموزش

گاه ود و پیش 19گیری کووید  ها پس از مواجهه اجباری با همهدانـش تی  انجام ـش یاـس نهادات ـس ریزان نظام آموزش عالی  برای برنامه  نگرانةندهیآزمینه ارائه پیـش

 تداوم داشته باشد.  ینوع آموزش در کنار آموزش حضور  ینکرونا، ا  یوعش  یافتن  یاناز پا  پس یحتکشور قرار گیرد تا 

 

 یتشکر و قدردان
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های  نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به جهت حمایت در گردآوری دادهدانند از مرکز  نگارندگان این مقاله بر خود الزم می

 موردنیاز برای نگارش این مقاله، صمیمانه سپاسگزاری کنند.
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بزرگ    تالیجید  یهای. آنها با فناوردارای تفکرات با ویژگی های متفاوتی هستندو    مانوس شده اند  تکنولوژی  با  ی امروز  فراگیران نسل  -چکیده  

 یدارند. معلمان با چالش ها  یریادگ یآموزش و    یبرا  یو الزامات باالتر  یریادگ ی  ندیبه فرآ  دیمتفاوت، نگرش جد  یریادگ ی  یهااند و سبکشده

 دیان بادانش آموزان را حل کنند. معلم  یازهایو ن  حاتیترج  ازها، یبا ن  یریادگ ی  ندیبه انطباق فرآ  بوطمسائل مهم مر  دیروبرو هستند و با  یدیجد

روش رواز  و  دانش  یمتفاوت  یآموزش  یکردهایها  به  که  کنند  ماستفاده  امکان  انگ  دهدیآموزان  در    ی قو  زهیبا  مشارکت  خود،    یریادگ یو 

اند، دارای  و اثرگذاری یافته    تیتقو  تکنولوژیکه با استفاده از    مدرن  یآموزش   یهاپداگوژی  و    ها  میداشته باشند. پارادا  یکنندگان فعالمشارکت

در این مقاله مقایسه ای، دو  هاست. پارادایم ن یاز ا یکو یادگیری ی بازی ویژگی هایی هستند که منجر به یادگیری فعال در فراگیران می شوند.

 روش مدرن آموزشی که برگرفته از تلفیق بازی و یادگیری هستند، مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته اند.

 انگیزه درونی، بازی وارسازی، گیمیفیکیشن، یادگیری مبتنی بر بازی. -کلید واژه 
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 مقدمه 

  ی اب ی ارزش  ینوع  ی میقد  ی ها  سمیتوانند خارج از چارچوب فکر کنند و با مکان یدانش آموزان نم  نکه یاز جمله ا  یلیبه دال  ی میقد   س ی تدر  یسازوکار روش ها

  وضوعات م  ی اساس  میدرک مفاه  یتالش برا   یدانش آموزان به جا  ،یمی قد  س ی تدر  زمی. در مکان [1]   ستین   د یدانش آموزان مف  ی برا  گری د  ،انجام دهند  یعمل

به روش    میوجود دارد که به دانش آموزان اجازه ده  از یتمرکز بر امتحانات بدون درک موضوعات، ن   ی به جا  ن، ی کنند. بنابرایفقط بر امتحانات تمرکز م  ،یدرس

الکترونیکی و    یریادگی  یط هایدانش آموزان، محققان متقاعد شده اند که محبرای    مطلوب  یریادگی  یبرا  ییفرصت ها  جادی. به منظور ا رندیبگ  ادی خود    یها

بدلیل برخی ضعف ها در سیستم ارزشیابی فراگیران و همچنین تاثیر منفی بر روی مهارت های    کنند.  جادی ا  مبتنی بر بازی اگرچه آموزش الکترونیکی نیز 

 توان چشم پوشی کرد.، با این وجود از تاثیرات مثبت آن نیز نمی[3]به نقل از [ 2] اجتماعی مورد انتقاد قرار گرفته است

استفاده    یآموزش  اتیو تجرب   یریادگی   یتوانند برا  یم  نیها همچن  یباز  .توانند از آن لذت ببرند  یم  یافراد در هر سن  که  است  یعال  ی حیتفر   تیفعال  کی   یباز

مغز    ی را دارند که مشکالت عملکرد لیپتانس  ن یا   گر ید   یهایباز  ؛ [4]  بخشند یمانند حافظه و استدالل را بهبود م  یشناخت یها عملکردها  ی از باز  ی شوند. برخ

ها باعث    ی باز  ی انجام برخ  ی برا  ازیمورد ن   ی ریگ  میتصم  یندهای. فرآ[5] مانند از دست دادن حافظه کوتاه مدت را معکوس کنند  ی هستند،ریمرتبط با پکه  

را شامل شود. کودکان و بزرگساالن    ده یچیپ  یها  یاستراتژ  نی ساده تا تدو  یها   یریگ  میتواند از تصم  یم  یشناخت  ناتیتمر   نیشود مغز سخت کار کند. ا یم

از طرف دیگر، اگر فعالیت مستمر و پایدار توام با توجه به    کند بهره مند شوند.یفراهم م  ی بر باز  یمبتن  ی ریادگیکه    یذهن  کی توانند از تحر  یم  یدر هر سن

مهمترین ماموریت  کردن ذهن مخاطبان  درگیر  همچنین انگیزه    و   عالقه   بودنباال    بی شک   ،امروزی بدانیم  استانداردها و کیفیت باال را مهم ترین چالش دنیای 

   .اشاره کرد از جمله ابزارهایی که میتواند در این چالش برگ برنده ما باشد، می توان به گیمیفیکیشن یا بازی وارسازی. ما خواهد بود

شود. در  ای است که ابتدا، بازی وارسازی و مفهوم آن تبیین شده و کاربرد آن در آموزش به همراه چالش های مربوطه بررسی میساختار این مقاله به گونه

.  بخش آخر مقاله نیز به  گنجانده شده است  عوامل تاثیرگذار بر کیفیت آموزش مبتنی بر بازیقسمت دوم مقاله یادگیری مبتنی بر بازی و مزایای آن در کنار  

 ی ابعاد مختلف این دو رویکرد با عنایت به کاربرد دو رویکرد، اختصاص یافته است.مقایسه

 بازی وارسازی

ذهنی و    تحت تاثیر قرار دادن فعالیت هایکردن فضا،    شادافراد،    منافع نیازها و    به جا آوردن بیشتر،    تتعامالافراد به منظور  برانگیختن   بازی وارسازی هدف

یاددهی و  ،  مارکتینگ: از جمله متعددیدر حوزه های  روزمرهدر زندگی  [. بازی وارسازی6می باشد ]نظر   مدآن و ایجاد رفتار در بر رفتارها و تغییر   اثرگذاری 

 .[7]  کاربرد داردبسار دیگر   و زمینه هایبازاریابی و  رفتارهای عمومی و فرهنگی، تبلیغات   در تغییرو همچنین ایجاد  یادگیری، بهداشت و سالمت 

 مفهوم بازی وارسازی 

شده    ذکردر ایران با عناوینی مانند: بازی سازی، بازی وارسازی، بازی آفرینی یا بازی کاری مطرح شد و  1توسط نیک پلینگ 2002این واژه اولین بار در سال 

 [، بازی وارسازی را فرآیند به کارگیری تفکربازی و مکانیک های بازی برای درگیر نمودن کاربران به منظور حل مسئله می داند.8مرجع ] .استفاده می گرددو 

  سنتی  و  بازی  غیر  زمینه های  در  مجازی  کاالهای  یا  مدال،  امتیاز،  مانند  بازی  رایج  عناصرائه شده، بازی وارسازی به کاربرد  ار [  9] در تعریفی که توسط مرجع  

در تعریف خود بازی وارسازی شامل تکنیکی دانسته است که در جهت تعامل کاربران می باشد و معتقد است برای اینکه موثر  [  10]مرجع  اطالق شده است.  

  تعریفی   توان رایج ترینیبازی را م  غیر  های   زمینه  در  بازی   عناصر  ازاستفاده  به طور کلی  واقع افتد، بایستی با ویژگی ها و رفتار کاربران تناسب داشته باشد.  

 . [7اشاره شده است ]  نیز به آن  متعددی منابع در و شده   ارائه سازی  وار بازی  [ برای11مرجع ] به نقل از که   دانست

 بنیان نظری بازی وارسازی 

 
1 Nick Pelling 
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تعیین  -خود  مطابق نظریه[.  8[ به نقل از ]7]دانست    2و نظریه تعیین هدف   1گری تعیین-در یادگیری را می توان به نظریات خود اساس نظری بازی وارسازی

  شرطی سازی  نظریه  ف البرخ  این.  [12است ]  درونی   از محرک  این انگیزه نشات گرفته  می دهد؛  سوق   فعالیت   یا  وظیفه  یک  انجام  برای  را  انسان  گری، انگیزه

  گیرد.می انجام های بیرونی  عمل توسط محرک یک آن در  که عامل است

  فعالیتی کندمی سعی آگاهانه طور به  فرد که این موضوع است اهداف از منظور. باشدمی ها ارزش و اهداف شناختی عامل دو مشتمل بر نیز  هدف تعیین نظریه

 [.13آنها انجام دهد ] در راستای را  خود اعمال دارد تمایل  فرد شود که احساسات اطالق می از حاالتی  ها نیز به ااصطالح ارزش. دهد انجام را

 آموزش بازی وارسازی در 

بازی    . اگرچه [14]  شده است   ل یو تعامل تبد  زه یانگ  ش یخاص و افزا   ی رفتارها  قی تشو  ی محبوب برا  ک یتاکت  کی به    بازی وارسازی   ،یامروز  تالیجی در نسل د

تا    کند یکمک م  ان ی و به مرب   آن هستیم  اجرا   شاهد   ز ین   ی آموزش  یهااز برنامه  یاریاما اکنون در بس  شود،یم  افتی   یابیبازار   ی هایمعموالً در استراتژ  وارسازی

 . [16]  -[ 15] کنند دایآموز در حال تکامل پ دانش ی ازهای به اهداف خود و برآوردن ن  ی اب یدست نی ب  یلتعاد

 توان در پنج مرحله خالصه کرد: فرآیند بازی وارسازی در آموزش را می

 

 گیرد، بایستی چگونه باشد؟  شود؛ جامعه هدف چه کسانی هستند؟ زمینه ای که برنامه آموزشی را دربرمیدر مرحله اول، دو پرسش اساسی مطرح می

را    رهیغ  و  یفعل  یمجموعه مهارت ها  ،یریادگی  یها  ییتوانا   ،یمانند گروه سن  یکند تا عوامل  یبه شما کمک م  جامعه مخاطبان  لیو تحل  هی که تجز  یدر حال

 دهد.   ارشما قر اریزمان را در اختمحدوده مهارت ها و  بیترت ط،یاز اندازه گروه دانش آموز، مح یاتیتواند جزئ  یمیادگیری   نهیزم لیو تحل هی تجز د،یکن نییتع

 
1 Self-determination Theory  
2 Goal-setting Theory  
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دست یابند. دسته مختلفی از اهداف در این مرحله  شوند که انتظار داریم طی انجام فعالیت های آموزشی، فراگیران به آنها  در مرحله دوم، اهدافی تعیین می

 توان به موارد زیر اشاره کرد:شود که از جمله آنها میتعیین می

 آموز دانش یاز سو رهیآزمون، پروژه و غ ف، یتکل کی  لیتکماهداف کلی مانند:  ▪

 ا تکمیل برنامه یادگیری درک دانش آموز از یک مفهوم، توانایی انجام یک کار پس از آموزش، یاهداف ویژه مانند:  ▪

 .تکالیف، به حداقل رساندن حواس پرتی در کالس و غیره کندسرعتی اهداف رفتاری که ممکن است دانش آموز را ملزم به تمرکز در کالس، تکمیل  ▪

را قادر   انیهستند که مرب  یقدرتمند یاابزاره ،و نقاط عطف لمراحشود. تعیین در مرحله سوم، مراحل برنامه یادگیری تعیین و مقدمات اجرای برنامه آغاز می

نقاط عطف    نی . اقابل ارزیابی نمایدنقطه عطف به دست آورد،    ایهر مرحله    انیو در پا   ردیبگ  ادی   دی آموز بادهند و آنچه را که دانش  بیتا دانش را ترت  سازندیم

حاصل    نان یاطم  این حالبه نظر برسد، در    تر یریگو قابل اندازه  تریاب یقابل دست  یی نها  ف هد  شودیباعث م  را یز   کند،یکار م  ی به خوب   ز یآموزان ن دانش  ی برا

 هستند. یی قابل شناسا یهر مرحله به راحت نیکه موانع درون و ب  شودمی

توان برآورد دقیقی از  همچنین با پاسخ به پرسش های زیر می  ست؟ یآموزش چ  ی ساز  ی باز  ی برا  از یمنابع مورد ن شود که  مرحله چهارم با این پرسش آغاز می

 کم و کیف بازی و فعالیت های مرتبط به عمل آورد. 

 مرحله خاص اعمال کرد؟  ن یا  یرا برا ی اب ی رد زم یتوان مکان  یم ایآ ▪

 کند؟  یم نییسطح را تع  کی به   دنی رس ی زیچه چ ▪

 ؟ وجود دارد که بتوان آنها را اجرا کرد یروشن ن یقوان  ایآ ▪

 دهد؟  یبازخورد م ی مرب  ا یبه دانش آموز و/  ی کل ستمیس ایآ ▪

حال برنامه آموزشی را میتوان با در نظر گرفتن موارد ذکر شده به مرحله    .مربی تصمیم می گیرد که کدام عناصر گیمیفیکیشن باید اعمال شوند  در مرحله آخر 

ای که بایستی در فرآیند بازی وارسازی مد نظر قرار بگیرد، اشاره به این موضوع است که بازی وارسازی تحت هر شرایطی لزوما  مهمترین مسئلهاجرا درآورد.  

 دهد.شود که اثرگذاری مدنظر را تحت تاثیر قرار میگیران منجر به بروز چالش هایی میتاثیر مثبت نخواهد داشت. عدم توجه به خصوصیات فرا

 های مطرح شده در بازی وارسازیچالش

ش  گیرد. همانطور که قبال اشاره شد، بازی وارسازی ارتباط نزدیکی با انگیز مورد اول توجه به نوع انگیزه ای هست که در فرآیند بازی وارسازی مدنظر قرار می

گیرند. بنابرین بایستی طراحی بازی متناسب با خصوصیات  درونی دارد حال آنکه شاهد هستیم اکثر طراحان بازی محرک ها و پاداش های بیرونی را به کار می

 [.  17فردی افراد باشد ]

یت پیدا کند که عمده تمرکزات معطوف به فعالیت  چالش دیگر مربوط به مسائل پیرامون سیستم امتیاز دهی می باشد. جمع آوری امتیاز نباید به قدری اهم

 [.18های امتیاز آور شود در حالیکه اهداف اصلی آموزش نادیده گرفته شده است ]

[. گاها ممکن است  19کند ]  بروز   است   ممکن   مختلف   اشکال  به  که  شد  مطرح  چالشی بعنوان  محتوا  به  توجهیبی  منتشر شد،  2017  سال   در   که  پژوهشی  در

عدم توجه،  بدون انجام فعالیت خاصی به پیش برود بدون آنکه فراگیر درگیر مهارت خاصی شود و او عمال مهارتی نیاموزد. چالش های اینچنینی در صورت  بازی  

 ممکن است میزان اثرگذاری بازی را به طرز قابل توجهی کاهش داده و عمال به فعالیتی بی فایده تبدیل کند.

 یادگیری مبتنی بر بازی 

به دانش آموزان   دانست یک روش آموزشی    را میتوان   ادگیری مبتنی بر بازی ی به عنوان یک نوع  یک  های مختلف    بخشتا    دهداین امکان را میکه  بازی را 

را با قواعد    آموزشی مختلف  مفاهیم  تا    شوندمیتوسط معلمان و سایر متخصصان آموزش و پرورش طراحی    یی آموزشی. بازی ها قرار دهند  بررسی مورد  یادگیری  

  یادگیری برای    فراگیرانتوانایی و با هدف کمک به    از  بازی ها به طور معمول در سطوح مختلف[. اگرچه  20فراگیرند ]  اجتماعیگوناگون بعضا  و جنبه های  

. بسیاری از این بازی  [21داد ] یز تعمیم را به موقعیت های دیگر ن  بازی و موقعیت مورد طراحی می توان   با این وجود، گرددبه آنها ارائه میکه   مفاهیمی است 
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همچنین می تواند به عنوان    محور  یادگیری بازی  تصمیمات آگاهانه بگیرند.آموزند تا  می، کودکان  بازیو در هنگام انجام    ارتباط دارندشرایط واقعی زندگی   باها  

یق گردد  عمیادگیری  و می تواند منجر به    دهدخلق بازی، تجربه بازی کردن را بهبود می    شیوه ازو معلمان انجام شود. این    فراگیرانبین    محور تعاملیک  

[22.] 

باز  یمبتن  یریادگی به مشارکت در  دانش  قی تشو  یبرا  یبر  افزودن سرگرم  شودیاستفاده م  یباز  نیدر ح  یریادگی آموزان  با  را    آن  ،یریادگی   ندیبه فرآ  یو 

  زه یانگ منجر به باال رفتن  یبر باز یمبتن یریادگی  با  یسنت  یریادگی  ندیفرآ خسته آور بودنشوند  ی م بیبا هم ترک ی آموزشیو دوره ها ی باز  .کندیتر مالبج

 [. 1]شود  دانش آموزان یریادگی

 مزایای یادگیری مبتنی بر بازی

  شوند، یم یطراح یآموزش مهارت خاص ایمشکل خاص   کیبه    یدگیرس یبرا هایکه باز یدارند و زمان  یادیمثبت ز لیپتانس ،یعالوه بر ارزش سرگرم هایباز

  ها یسال است که محققان از باز  ستیش از ب یتوانند توجه کودکان و نوجوانان را به خود جلب کنند. ب   ی به وضوح م ها  ی. بازشودیحاصل م  یتوجهقابل  تیموفق

 هستند. میمفاه یریادگی در آموزش و  ید یابزار مف ها یکه چرا باز  کنندیرا ارائه م  ری ز ل یدالو  کنند یدر آموزش استفاده م

 انگیزش و مشارکت 

  یرقابتاصول  و    یریگاهداف قابل اندازه  ،یاهداف قطع  ن،یشامل قوان   هایکه باز  یی. از آنجا یریادگی روش    کی هستند تا    یسرگرم  ینوع  هیشب  شتریب   هایباز

و فعال    ی عمل  یریادگی   ی اغلب با فرصت ها  رندگانیادگی. دهدیم  شی کنندگان افزاهمه شرکت  یرا برا تیکه حس موفق  کنندیارائه م یتعامل  یاهستند، تجربه

  یریادگی   ی که آنها برا  شودیباعث م  رانیفراگ  نیهدف کار کنند. تعامل ب   کیبه    ی اب یدست  یرو  به خصوص،با انتخاب اقدامات    توانند یم  فراگیران.  رندیگیم  زهیانگ

ها  تر شدن با آنروزمره که کودکان با بزرگ  یهاتی به موقع  یبه راحت  یباز  طی مح  کی در    یریادگیو   یزیربرنامه  ،یریگمیمداوم تصم  یهاوهیبازگردند. ش  شتریب 

 . [23]تواند تعمیم پیدا کند میمواجه خواهند شد، 

 بازخورد 

نمره امتحان    ای   فیتکل  کی   یها براهفته  یحت  ای روزها    نکه یا  یجاآموزان بهشوند. دانشیدهد بهره مند م  ی رخ م  یباز  ن یکه در ح  یاز بازخورد فور  رندگانیادگی

در    میتصم  کی .  ابندی خود را در  یری گ  میمبلندمدت تص راتیتوانند تأث  یم  نی نه. آنها همچن  ا یاند گرفته  ی خوب   میتصم  ا ی که آ  رندیگیم  جه یمنتظر بمانند، فوراً نت

  بد گرفته اند   ایخوب    میتصم  ی تا بفهمند چه زمان کند    یبه بچه ها کمک م  ع یداشته باشد. بازخورد سر  یدر طول باز  یماندگار  رات یتواند تأث  یم  یباز  یابتدا

[24] -  [25].   

  چ یرا دارند که بدون ه ی آزاد نی ا زیکودکان ن ، یباز ک یانجام   ن یکنند. در ح  افتی در ع یتوانند با مشاهده نحوه تعامل و واکنش کودکان بازخورد سریم ان یمرب 

د  ن شو یکه مرتکب م  یهر اشتباه  انجام دهند و   ش یآزما   ی باز  ن یامن در ح  طیمح   ک ی توانند در    ی اشتباه کنند. آنها م  یروح   ا ی   ی جسم  ب یاز آس  ی عواقب عمده ا

  ی برا دی دهد تا در مورد آنچه انجام داده اند فکر کنند و شا  یدانش آموزان اجازه م  بهمورد    ن یمورد بحث قرار داد. ا   یگروه  طیمح  کی توان پس از آن در    یرا م

 .[26]  دهند رییخود را تغ  یبعد استراتژ دفعات 

 رشد شناختی 

ی، در ذهن آنها  باز  ینحوه عملکرد توال  یادآوری خطرات و    یریگیپ  ن،یقوان   یادآور یمانند    یدهند، اقدامات شناخت  یرا انجام م   یهر بار که کودکان همان باز

در   ینیب شیبا پ  قبل،از    یزیر و برنامه  حیصح  یریگمیتصم  یخود، از جمله استفاده از منطق برا  کی تفکر استراتژ  یها ها از مهارت. بچه[27]گیرد  صورت می

  ونه که چگ رندیگ  یم  ادیآنها دهند؛  ش میدر خود پرورحل مسئله را    یمهارت ها  نی. کودکان همچنکنندیرخ دهد، استفاده م ندهیمورد آنچه ممکن است در آ

  ی ماندگار  زانی، مسنتی  یریادگی با    سهیدر مقا   توانند یم  یآموزش  یهای. باز[28]  کنند  ی زیخود را چند قدم جلوتر برنامه ر  یخالقانه فکر کنند و حرکت ها

 . [22]  داشته باشند ی باالتر
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 هارشد مهارت

. آنها  عملکرد آنها را بهبود بخشندکرده و    ن یدست و چشم را تمر   یمانند هماهنگ  ی کیزیف  ی هامهارت  که  دهدیم  امکان را این  ها  به بچه  یآموزش  یهایباز

  طیمح  کی کار در    باکند تا    یبه بچه ها کمک م  یتعامل  یها  یکار کنند. باز  فی ظر  یحرکت  یو مهارت ها  ییفضا  ی مهارت ها  یتوانند بر رو  یم  نیهمچن

  یضرور  ی مهارت ها  ی ریادگافزایش کیفیت ی فرایند موجب  نی . اپیشرفت دهندرا به طور همزمان    یکیز یو ف  یاجتماع  ،یشناخت  ی مهارت ها،  کپارچهی یآموزش

  ی ریادگی   یروش ها  ر یاز اطالعات سا   شتریب   ی بر باز  یمبتن  یریادگی   ق یبه دست آمده از طر  ی. دانش و مهارت هاشودمی  یو کار گروه  یمانند همکار  یزندگ

 [.29] شود  یحفظ م

 عوامل تاثیرگذار بر کیفیت آموزش مبتنی بر بازی 

  ی ریادگی  یبر اثربخش  توانند یم  بیرونی نیز اند که عوامل  اما مطالعات نشان داده  کند، یارائه مفراگیران    یرا برا  ی اریمثبت بس  ی هاجنبه  آموزش بازی محور اگرچه  

 . گذارندیم ریتأث ی بازی محور ریادگی  تیفیبر ک ر یز  یبگذارند. فاکتورها ریتأث یبر باز یمبتن

 جنسیت 

  ی کم  ی رفتار ی تفاوت ها  [30]مرجع عالقه مند باشند، مطالعه    ی و فناور  یاز زنان به باز  شتریاگرچه مطالعات گذشته نشان داده است که مردان ممکن است ب 

  ی هابا داستان  آموزشی  یهایباز  ن،ی دهند. بنابرامی  حیداستان را ترج  یدارا  یها  یزن باز  کنانیحال، باز  نی نشان داد. با ا  یها را در طول باز  تیجنس  نیب 

  یشدن بخش مهم  ی اجتماع.  است  ، تعامل هر دو جنس  یمؤلفه برا  نی مهمتریکی از  دهد.    ش یها افزا خانم  ن یدر ب   ژهی و را به  کنان یباز   زه یممکن است انگ  یی روا

 .[31] زدیانگ یبرم گر ید  کنانیبا باز  ی زن و مرد را به دنبال تعامل زبان   کنانیاست که باز  آموزشی ی هایاز باز

 سطح مهارت

ویژه در  از منحنی یادگیری بازی، به  فراگیرانتجربه تمرکز داشت،  بیبازیکنان  ای که بر روی  در مطالعه دارد.که تأثیر جدی بر یادگیری    استمهارت عاملی   

به دلیل فقدان دانش آنها در مورد مکانیک بازی و عدم تسلط به زبان انگلیسی، فراگیران احساس   .توجهی را تجربه کردندارتباط با یادگیری زبان، ناامیدی قابل

  .[32] بازی کردن بسیار دشوار است یادگیری از طریق  کردند که 

توجهی  ها مشابه بود، بازیکنان بدون تجربه قبلی در بازی به طور قابلدر بین جنسیت  ، د انگیزه، زمان بازی و نگرش مثبت نسبت به بازیاگرچه عواملی مانن

 .[32] -  [31] انگیزه و مشارکت کمتری از خود نشان دادند 

 تعامالت 

  یمرب   ک یبا  یزبان آموز ژاپن ک ی گروه بندیهنگام    [33]مرجع  که    ست یتعجب ن   ی، جاباشدمی  بازیبر   یمبتن  یریادگی در    ی محرک قو  ک ی تعامل از آنجا که  

  گر ی کدیبا  یباز  درونچت  قی را با هم انجام دادند و از طر یزوج باز  نیمطالعه، ا  نی . در ابودند  ی درفرآیند یادگیری زبانموفق ار یبس  جینتا شاهد  زبان،  یسیانگل

پرسش از    ا ی  دییتأدریافت    نیخود و همچنانگلیسی    ی مربیاز رفتارها  یالگوبردار  قی که از طرفراهم شد  امکان    نی ا  یژاپن  کنیباز   رایارتباط برقرار کردند و ب 

  جادی ا  د یروابط جد   دهد یکه نشان م  افتندی در امال و واژگان دست    یمثبت  جی به نتا   زین   یبدون مرب   کنانیباز  گر،یحال، در مطالعات د  ن ی. با ا آموزش ببیند  او،

 . [34]مؤثر باشد  یریادگی و  زه یانگ  شی در افزا یبه اندازه روابط قبل  تواندیم ی بازشده در 

 وار سازی با یادگیری مبتنی بر بازی مقایسه بازی

دیجیتال به مربیان ارائه کرده است. این رویکردها یا راهبردهای یادگیری سعی می کنند با   فراگیران نسلقرن بیست و یکم رویکردهای متفاوتی را برای کار با 

هستند.  از این استراتژی های یادگیری  مورددو  وارسازی  یادگیری مبتنی بازی محور و بازی.  مطابقت و تناسب داشته باشندنیازهای یادگیرنده قرن بیست و یکم  

 و آموزش عالی مورد استفاده قرار گرفته اند. آموزش رسمی  ان درهر دو به طور گسترده توسط مربی
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انگ  بازی وارسازی شده دوره    ک ی  جادیا   جاد ی . اکندیم  یباز  ر یاست که افراد را درگ  عناصریاز    ی قیمستلزم درک عم  کند،یم  تی آموزان را تقودانش  زه یکه 

  داشاره کر  [36]مرجع  .  [35]تر است  ی به مراتب با اهمیتریادگیدر مورد کل تجربه    قیتفکر عم  ،  تمرکز بر عناصر  عالوه بر  رایز  ستیآسان ن   شنیکیفیمیگ

  ، یشناخت  ی هابا حوزه  رای باشد ز  بخشزهیجذاب و انگ  تواند یشده م  یخوب طراحبازی  و اهداف کاربر را برآورده کند.    ازهاین   دی معنادار با  شنیکیفیمیگ  یکه طراح

 . [37گذارد ]و تاثیر بر این حوزه ها به مراتب آثار عمیق تری بر جای می  سروکار دارد  کنانیباز  یو اجتماع یعاطف

از    یاریدر بسآموزش مبتنی بر بازی  در آموزش و    شنیکیفیمیگ  نیتفاوت ب   لیبخش، تحل  نی هدف ا  تفاوت دارد.های مبتنی بر یادگیری  گیمیفیکیشن با بازی

بازی ها شامل یک سیستم یا فضایی با بازیکنان، انتزاعی از  گیرد. در نگاه اول  دو نگاه در این قسمت مورد بررسی قرار می  است.   یشه مشترکبا ر  یهامقوله

عناصر    . گیمیفیکیشن، از سوی دیگر، استفاده از [8]واقعیت، چالش، قوانین، تعامل، ارائه بازخورد، یک نتیجه قابل سنجش و شامل یک واکنش عاطفی است  

 [. 11] بازی، طراحی، زیبایی شناسی و تفکر بازی در محتوا برای ارتقای انگیزه، مشارکت، یادگیری و حل مسئله است 

  ی محتواکند و آنها را در دوره ها و  یاستفاده م   یپل  میو عناصر گ  یباز  کیاز مکان   ؛کندیم  لیتبد   یباز  ک یرا به    یریادگی  ندیکل فرآ  شنیکیفیمیگبه بیان دیگر،  

نمونه هایی از عناصر طراحی گیمیفیکیشن عبارتند از: قوانین ثابت،    .[8]گیرد  به کار میکردن بهتر زبان آموزان   ریو درگ  زهیانگ  جادیموجود به منظور ا   یآموزش

های  سیستم  همچون هایی  دی که شامل تاکتیکهای بازخورقوانین و حلقهنیز عبارتست از و نتایج متغیر. مکانیک بازی   پیامدهای منفی، رتبه ها، تالش بازیکن

نیز    اشاره شده   شود. بازی های مبتنی بر یادگیری از مکانیک ها، عناصر و تفکر بازی های زمانی میها و محدودیت، پاداشمراحلامتیاز، تابلوهای امتیازات،  

یک هدف آموزشی منحصر به فرد را از یک دوره آموزش الکترونیکی به یک  های مبتنی بر یادگیری،  که بازی  آن ها دراین جاستتفاوت  ولی    استفاده می کنند.

.  [1] کند گیرد و آن را به یک بازی تبدیل میکل فرآیند آموزش الکترونیکی را در اختیار میبازی وارسازی  گیمیفیکیشن یا کنند، در حالی کهبازی تبدیل می

را عمدتاً مثبت در نظر گرفتند، به عنوان مثال، از نظر افزایش انگیزه و    بازی وارسازیاز طریق  یادگیری، نتایج یادگیری  یاددهی و همه مطالعات در زمینه های 

د  به نتایج منفی اشاره کردند که باید به آنها توجه شود، مانن  ی نیزیادگیری و همچنین لذت بردن از آنها. با این حال، در همان زمان، مطالعات طولمشارکت در 

مقایسه بین دو رویکرد مذکور را منطبق بر نظریات    1. جدول شماره [10]و مسائل اینچنینی   اثرات افزایش رقابت، مشکالت ارزیابی کار، و ویژگی های طراحی

 [ در خود گنجانده است. 1]

 [1]جدول مقایسه بین رویکرد بازی وارسازی یادگیری و بازی مبتنی بر یادگیری به نقل از   :1جدول 
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تر  تر و جذابکنندههای غیر بازی است تا آنها را سرگرمشامل استفاده از تفکر طراحی بازی برای برنامه  [ بازی وارسازی38از نگاهی دیگر، به عقیده مرجع ] 

یجاد انگیزه و تغییر رفتار یادگیرنده  برای ا   بازی وارسازیکننده و جذاب اعمال کرد. در آموزش، توان آن را در هر صنعتی برای ایجاد تجربیات سرگرمکند و می

کاوش  و  وری و خالقیتبا استفاده از محیط های سرگرم کننده و جذاب بازی مانند استفاده می شود. این سرگرمی، تمرکز شدید، رقابت، همکاری، حفظ، بهره

موزش و یادگیری به ارمغان می آورد، اما در صورت عدم استفاده  در آموزش، نقاط قوت زیادی را برای فرآیند آ  بازی وارسازیکند. استفاده از  را تشویق می

عبارتند    تواند مشکالتی را نیز به همراه داشته باشد. برخی از مزایایی که یادگیرنده قرن بیست و یکم در یک کالس بازی سازی با آن مواجه می شودصحیح می

آموز برای تکمیل فعالیت های یادگیری، باعث می شود دانش آموز تمرکز و توجه بیشتری به  از: کالس درس سرگرم کننده و جذاب، انگیزه دائمی برای دانش 

برخی از مشکالتی که یک مربی می تواند در بازی سازی کالس با آن مواجه شود عبارتند   از سوی دیگر یادگیری خود داشته باشد و رقابت سالم را ترویج کند. 

 .تعریف نشده کاملبرای یادگیرندگان، و اهداف ا  معنو  فاقد بار علمیینی و خسته کننده توسط فراگیران، تجربیات  از: فعالیت های بازی سازی قابل پیش ب 

آموزان را وادار به بازی برای تحقق یک  که دانش داندمیتعریف شده و با این ایده  آموزشیبا نتایج   یادگیری مبتنی بر بازی را یک فرآیند  [38]در ادامه مرجع 

ربیان سال هاست که از  . مبه استفاده از بازی ها برای افزایش تجربه یادگیری مربوط می شود وی، یادگیری مبتنی بر بازیطبق گفته   .کندهدف آموزشی می

دانش    تشویقو    انه راهبر  عبارتند از: استفاده از یادگیری خود بتنی بر بازییادگیری م  برخی از مزایای استفاده از.  بازی ها در کالس درس استفاده می کنند

ن.  همساال  آموزان برای تبدیل شدن به حالل مشکالت، ترویج طراحی بازی از طریق دانش آموزان، تقویت یادگیری روش های جدید و ترویج رقابت سالم بین 
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بازی ها ی برخی از مشکالتی که ممکن است ایجاد شود عب در این بین   مشخص، مسائل نا، اهداف یادگیری  ا روش مبتنی بر بازیارتند از: ناآشنایی مربی با 

 .فن آوری در محیط کالس درس  ها و زیرساخت پیرامون

 گیری نتیجه

  از یدوره ن   کیکردن   یفیمی[. گ39شود ]  یم  تی و موفق  زهیانگ  شی دهند که به نوبه خود باعث افزا  یم  شی ها تعامل را افزا  یدر تحقیقات ثابت شده است که باز

داشته باشند تا بتوانند    یباز  کیو مکان   شنیکیفیمیگ  ت،یموفق  زه،یتعامل، انگ  ، یریادگی   یبرا  یی دئوی و  یها  یدانش باز  د ی ها دارد. طراحان با  یباز  قیبه درک عم

.  ابدیطول بکشد تا توسعه   یادیموارد، ممکن است مدت ز  شتریو در ب  ستیشبه ن ک ی  ندیفرآ  کی   نی [. ا35کنند ] جادیشده موثر ا  یفیمیگ ی دوره آموزش ک ی

  جادیا   یبرا  یهمه جانبه، راه  ،یسنت  یزتر از روش هایانگ  جانیدانش آموزان آن را سرگرم کننده، ه  رای دوره ارزشش را دارد ز  ک ی  یساز  یباز  ت،یاما در نها 

 . ابندی  یتوسعه شناخت م ی برا  یو راه گرانیو رقابت با د  یهمکار یبرا  یراه د، یجد   تیهو

از تدریس سنتی میتواند گیرایی    شتریب   ار یموثر بس  ی آموزش  ی باز  ک ی   جاد ی در آموزش است. ا   د ی جد  ی ها  ش ی استفاده از گرا  ت یاهم  نییمقاله تب  نی ا  هدف

را امتحان کنند و از    دی جد  یزهایکند تا چ  ق یآموزان را تشو که دانش  میکن  جاد ی ا  یتیذهن  میتوان یبازی، ما نه تنها م  قیرا باال ببرد. از طر   ی آموزش  یمحتوا

نوآورانه    کردهاییبازی و گیمیفیکیشن رو  ن، ی. عالوه بر ا میکن  ی ریادگیبخش با هدف  لذت  ی هاآموزان را قادر به تجربهدانش  میتوان یشکست نترسند، بلکه م

هدف هر ماده    نیحال، مهم تر   نیتوسعه هستند. با ا  البه طور مداوم در حال ظهور و پیوسته در ح   دی جد  یهاو برنامه  هایفناور  رای باشند، زمی  یریادگی  یبرا

  جادیا   ی بهتر  یریادگی اثرات    توانندیدر واقع م   یبر باز  یمبتن  یکردهایرو  ،یسنت  یهایبا سخنران   سه یاست. در مقا   یر یادگی   ش یافزا   ، یبر باز  یمبتن  یآموزش

 .کندیم د یمناسب تأک  یبه توسعه مواد آموزش  ازیکنند، که بر ن 
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های های انسانی، آموزش ضمن خدمت بوده و اثربخشی و مشارکت افراد از چالشترین ابعاد توسعه و توانمندسازی سرمایهیکی از مهم:  چکیده

های لبنی با رویکرد کنندگان شیرکتمدیران منابع انسیانی در این زمینه اسیت. این پژوهش با هدف طراحی و اجرای آموزش چیدمان به توزیع

های چیدمان درون  یک مطالعه کاربردی، آمیخته، مقطعی و تجربی میدانی اسییت. در گام اول این مطالعه مولفهوارسییازی انجام شییده که  بازی

اسیت. در مرحله بعد، سیناریوی بازی آموزشیی توسیط پنل خبرگان تدوین و بازی فروشیگاهی با اسیتفاده از روش مرور سییسیتماتیک تعیین شیده

در گام چهارم، بازی طراحی شییده طی یک روز توسییط نیروی انسییانی توزیع یکی از  آموزشییی تحت سیییسییتم عامل اندروید طراحی شیید.

های حاصیل از بازی با اسیتفاده از آزمون تی زوجی تحلیل شید. های لبنی اجرا و جایزه بازی به برندگان اهدا شید. در مرحله نهایی، دادهشیرکت

اسیت. برهمین اسیاس وارسیازی شیده در سیطح قابل قبولی بودهبازی دهد که مشیارکت و اثربخشیی آنی آموزشهای پژوهش نشیان مییافته

های موثر و کارآ در آموزش ضییمن خدمت به مدیران منابع  وارسییازی همراه با محتوای به روز و هدفمند را به عنوان یکی از روشتوان بازیمی

 ها توصیه نمود. انسانی سازمان

 وارسازی، چیدمان، توزیع، منابع انسانی، آموزش ضمن خدمت، صنایع لبنی. ها: بازیکلیدواژه
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 مقدمه 

نوین آموزشی و متناسب با شرایط روز  یکی از ابزارهای مهم در توانمندسازی منابع انسانی یک سازمان، آموزش اثربخش آنان است و استفاده از شیوه های 

قرار دارند    1ی مدیران و پژوهشگران حوزه منابع انسانی بوده است. به ویژه اینکه نیروی انسانی جوان جامعه که عمدتا در گروه نسل زدهافناوری، از دغدغه

ای، تلفن همراه و دیگر ابزار و وسایل دیجیتال احاطه  های رایانهها، بازیرایانه(، به عنوان نیروی تازه کار کسب و کارها، با  1380الی    1369های  )متولدین سال

بع انسانی مدنظر بوده است،  های اخیر در حوزه توانمندسازی مناهایی که در سالیکی از زمینهشده و گرایش قابل توجهی به این ابزارها دارند. در همین راستا  

ها،  های مختلفی از کسب و کار مانند ایجاد انگیزه در سازمانآید، اما چندی است در زمینهاست. اگرچه این عبارت اصطالحی تقریباً نو به شمار می  2وارسازی بازی

ها،  مطرح شده در بازی  هیمکند با استفاده از سرگرمی و مفاتالش میوارسازی مفهومی است که  . بازی]1[یادگیری و دیگر موارد مشابه ریشه دوانده است  

ها را حل کرده و یا موجب بروز رفتاری خاص در جامعه  کاربران را به آغاز و ادامه یک فعالیت مشخص سوق داده، مشارکت آنان را افزایش دهد، برخی از چالش

اند تا با جذب، درگیری و اقناع مخاطبان، کاربر را در یک فرایند گام به گام هدایت کرده و  شده  ای طراحی وارسازی به گونه های بازی. سیستم]2[هدف شود  

شود که قادر است به فضاهای جدی، جذابیت ببخشد  وارسازی، فناوری نوینی محسوب میزیرا بازی. ]3[ای از اهداف سوق دهند او را به سمت انجام مجموعه

شناسی و تفکر بازی، افراد را درگیر موضوع کرده، به اعمال آنان انگیزه ببخشد، یادگیری را ارتقا داده و موجب مشارکت  زی، زیبایی های باو با استفاده از مکانیک

ها است و  وارسازی در آموزش منابع انسانی نیز یکی از محورهای موردتوجه پژوهشگران و مدیران منابع انسانی سازماناستفاده از بازی.  ]4[شود  و حل مساله  

ادگیری و  هایی بپردازند که در قالب فرایند مدیریت آموزشی، بتوانند موجب خلق تجربه جذاب ی آنان را وادار کرده تا به بررسی و شناسایی عناصر طراحی بازی

 . ]1[بخشی و اثربخشی فرایند یادگیری موثر باشد و در جذب فراگیران، افزایش لذت ]5[های مختلف سازمانی شده  های آموزشی در ردهتقویت برنامه

های  ی درگیر در بازاریابی شرکتتواند داشته باشد، منابع انسان های اثربخش، تاثیر زیادی بر عملکرد آنها میهای مهم هر سازمانی که آموزش دورهیکی از بخش

تواند تاثیر بسزایی در استفاده  های کلیدی برای این کارکنان، چیدمان درون فروشگاهی است که میکنندگان هستند. یکی از مهارتتولیدی لبنی از جمله توزیع

های آموزشی به شیوه سنتی برای پرسنل توزیع به دالیلی  دورهبا این وجود مساله اصلی این است که عمده    .]6[بهینه از فضای درون فروشگاهی داشته باشد  

کننده رابطه استخدامی ثابتی با  های لبنی، افراد توزیعتواند این باشد که در بسیاری از شرکتنتوانسته با مشارکت موردانتظار برگزار گردد. علت این امر می

تواند نتیجه الزم را داشته باشد. از همین رو استفاده از یک روش جذاب و موثر آموزشی  انی نمیهای سازم شرکت نداشته و مشارکت افراد در قالب دستورالعمل

رسد. در همین  وارسازی گزینه مناسبی در این حوزه به نظر میهای آموزشی شرکت را مرتفع کند و بازیتواند چالش حضور و مشارکت این افراد در برنامهمی

وارسازی است تا بر اساس آن بتوان دانش چیدمان درون فروشگاهی  احی و اجرای یک برنامه آموزشی با استفاده از روش بازیراستا این مطالعه به دنبال طر

 های لبنی انتقال داد. کننده شرکتمحصوالت را به منابع انسانی توزیع

 پیشینه پژوهش 

 بازی وار سازی

  یاصل  ده ی ا .]8[است  رشد قابل توجهی را تجربه کرده  2010، با این وجود این مفهوم از اوایل سال  ]7[گرفت    شکل   2000وارسازی در اوایل دهه  عبارت بازی

وارسازی یک فناوری تشویقی  . به عبارت دیگر بازیاست  ی بازر یغ  یهاطیبه مح  یباز  یها با انتقال عناصر طراحیباز  ی زشیانگ  ییاستفاده از توانا   وارسازیبازی

می تالش  که  انگیزهکند  است  و  گذاشته  تاثیر  کاربران  رفتار  منتقل سازد  بر  آنان  به  بازی  از طریق  را  در  ]9[های شخصی  اپلیکیشنحالی.  تاکنون  های  که 

 .  ]10[رسد تعریف علمی جهانشمولی برای آن ارائه نشده باشد اند، اما به نظر میوارسازی زیادی طراحی و مورد استفاده قرار گرفتهبازی

 

 

 یادگیری و بازی وار سازی

وارسازی در حوزه  دهد استفاده از بازی، با این حال روند مطالعات نشان میهمچنان در حال تکوین و توسعه است  وارسازی بازیبا وجود اینکه مبانی نظری  

وارسازی مفهومی جدید در حوزه آموزش  . بازی]11[بخش در حال گسترش است  تجربه یادگیری لذت یادگیری به عنوان یک استراتژی موثر با هدف خلق  

 
1 Z Generation  
2 Gamification  
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وارسازی و یادگیری را تبیین نمایند. بر  ، رابطه میان بازی1سازی شده ارائه چارچوبی مانند یادگیری بازی اند تا با و برخی از پژوهشگران تالش کرده ]12[است 

شوند، در صورتی که به حداکثر عملکرد خود برسند قادرند تا جریان را  برانگیزی همچون بازی می، زمانی که افراد درگیر فعالیت چالش 2تئوری جریان اساس  

های  ای مشخص شد درصورتی که عناصر بازی در فعالیتتواند سبب ارتقای درگیری و یادگیری اثربخش شود. در مطالعهاین رو تئوری جریان میتجربه کنند. از  

توضیح    وارسازی راهایی که از منظر روانشناختی اثربخشی بازییکی دیگر از نظریه.  ]13[بازی گنجانده شوند، قادرند تا فرد را به سمت جریان سوق دهد  

تاثیر بسزایی داشته  است و    گرییا خودتعیین  3دهد، نظریه خودرایی می نیازهای روانشناختی  بر ارضای این  نظریه، محیط عاملی است که  و    ]14[در این 

  سم یمکان در  تواند  یع مختلف بازخورد مانواهای یادگیری با عناصر طراحی، بر نتایج یادگیری تاثیر قابل قبولی دارد. به عالوه بر اساس این نظریه  سازی محیطغنی

هاست  بر اساس همین ویژگی.  ]15[وارسازی قادر است بر روی نتایج یادگیری تاثیر مثبت باقی بگذارد  و بر همین اساس بازی  حضور داشته باشند   یریادگی   ی اصل

از حوزه یکی  آموزش  و  یادگیری  نظر میکه  به  از  هایی است که  بازیرسد گستره وسیعی  و در مطالعات مرتبط،  کاربرد  داده  به خود اختصاص  را  وارسازی 

 . ]16[به عنوان اهداف بازی مدنظر بوده است  8و یادگیری  7، همکاری 6، اضطراب 5انگیزه  ،4موضوعاتی از قبیل مشارکت و درگیرشدن

 

 چیدمان درون فروشگاهی 

ها است. از سوی دیگر رفتار درون  های چیدمان درون فروشگاهی و درون قفسهمحدودیت فضا و یکی از دغدغههای فیزیکی،  فروشیهای خردهیکی از چالش

تواند متاثر از چیدمان باشد؛ زیرا یکی از عوامل موثر بر رضایت مشتری از فروشگاه چیدمان و جو داخلی فروشگاه بوده و به عنوان  فروشگاهی مشتری نیز می

. به طور  ]17[آید  یابی، روشی متداول در حفظ مشتریان فعلی و جذب مشتریان جدید به حساب میخته بازاریابی و یک ابزار موقعیتیکی از عناصر مهم آمی

. این در حالی است که مطالعات اندکی  ]18[دهند  کنندگان، فروشگاهی را که دارای چیدمان متراکم از محصوالت باشند را بیشتر ترجیح میمعمول، مصرف

 .]19[است ها انجام شدهفروشیهای یک گروه محصول در خردهحوزه چیدمان مطلوب قفسهدر 

اند. موقعیت یخچال  ها را بررسی کردهبهینه یخچال و قفسه 10ها اختصاص دارد که موقعیت قفسه 9شده به محل قرارگیری با این وجود بخشی از مطالعات انجام

و خر ورودی  نقطه  به  نسبت  و  و یخچالو همجواری قفسه  ]20[وجی  در راهروها  به هم  ها  نسبت  از    ]21[ها  بخش دیگری  این مطالعات است.  از جمله 

ست و  های انجام شده به وضعیت قرارگیری محصول در قفسه اشاره دارند. محل قرارگیری محصول در قفسه قادر به بازآفرینی توجه و ارزیابی برند ا پژوهش

قرارگیری از دیگر    11. در مطالعه دیگری مشخص شد جهت ]22[صوالت معروف را در قسمت خاصی از قفسه جستجو کنند  کنندگان انتظار دارند محمصرف

. از سوی دیگر در صورتی که میان چیدمان قفسه و  ]23[تواند بر ادراک مشتری و حس رضایت وی از انتخاب، اثرگذار باشد  های چیدمان است که میحوزه

کننده تناسب وجود داشته باشد، تنوع بیشتری توسط مشتری ادراک شده و همچنین پیچیدگی ادراک شده نسبت به چیدمان  مصرف  بندی داخلی در ذهن طبقه

شود تا آموزش  ها موجب می. همه این یافته]19[گذارد  یابد و این ادراکات به نوبه خود بر قصد خرید و رضایت از کاالی انتخابی تاثیر میقفسه کاهش می

 ها و کارکنان توزیع مدنظر قرار گیرد. فروشیچیدمان درون فروشگاهی موضوعی باشد تا خرده

 

 روش پژوهش 
  در   فلسفی مبانی حیث ازمطالعه    اینشناسی  وارسازی انجام شده است. روشاین پژوهش با هدف طراحی و اجرای برنامه آموزشی منابع انسانی با روش بازی

آمیخته است. زیرا در بخش اول با استفاده از یک روش کیفی محتوای  پژوهش،   رویکرد حیث  ازگیری اکتشافی و کاربردی و  جهتگرایی و با  اثبات  پارادایم 

 
1 Gamified Learning 
2 Flow theory 
3 Self-determination Theory 
4 Participation &  Engagement 
5 Motivation 
6 Anxiety 
7 Collaboration 
8 Learning 
9 Placement 
10 Location 
11 Orientation 
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ها گردآوری شده و با روش کمّی تجزیه و تحلیل شده است. مراحل این پژوهش در شکل  آموزش مشخص شده و در بخش دوم با استراتژی تجربی میدانی داده

 آورده شده است.   1

 
 مراحل اجرای پژوهش  :1شکل 

یدمان درون فروشگاهی تعیین شد. در گام دوم سناریو بازی آموزشی  های چای، مولفهدر گام اول با استفاده از روش مرور سیستماتیک و به صورت کتابخانه

روز  طی چندین جلسه و از طریق پنل خبرگان تدوین و بازی کامپیوتری تحت سیستم عامل اندروید طراحی شد. در گام بعدی، بازی طراحی شده در یک  

و جایزه بازی به قید قرعه به افرادی که بیشترین امتیاز را کسب کرده بودند   های لبنی بزرگ کشور اجرا شد مشخص توسط نیروی انسانی توزیع یکی از شرکت

کنندگان )نیروی انسانی  های حاصل از بازی تحلیل شد. در این مرحله با استفاده از آزمون تی زوجی، امتیازات کسب شده شرکتاهدا شد. در مرحله نهایی، داده

 ی آنها در آخرین دور بازی هر فرد مقایسه و تحلیل شد.  توزیع( در اولین دور از بازی و مقایسه آمار

 

 ها داده

میالدی و    2020تا    2000های  جامعه آماری این پژوهش در مرحله اول کلیه انتشارات علمی و معتبر در حوزه چیدمان درون فروشگاهی بوده که در طی سال

د و بر اساس اشباع  گیری از این مطالعات به صورت قضاوتی و هدفمناند. نمونههای معتبر داخلی و خارجی قابل دسترس بودهشمسی در پایگاه  1398تا    1380

بی و توزیع بوده و  نظری انجام شده است. در پنل خبرگان این پژوهش نیز یازده نفر از مدیران و کارشناسان صنایع لبنی که دارای سابقه موثر در امر بازاریا

اند. همچنین تعدادی از اساتید دانشگاهی مسلط  اشتهاند، به همراه افراد با سابقه در امر توزیع محصوالت لبنی حضور دشناختهچیدمان درون فروشگاهی را می

اند. در این بخش نیز انتخاب اعضای پنل به صورت قضاوتی و هدفمند بوده است. در نهایت در گام  به امر توزیع و چیدمان فروشگاهی در این پانل شرکت داشته

نفر از این افراد وارد مسابقه شده و در بازی    63اند که در روز مسابقه  نظر بوده  کنندگان شرکت لبنیات به عنوان جامعه آماری مد اجرای آموزش، کلیه توزیع

شناختی  های مشخصات جمعیترسانی واحد منابع انسانی شرکت و با هماهنگی این مدیریت انتخاب شدند. دادهاند. این افراد بر اساس اطالعمشارکت داشته

 ه شده است.  آورد 1کنندگان در این پژوهش در جدول مشارکت

 : مشخصات جمعیت شناختی مشارکت کنندگان در مراحل پژوهش 1جدول

 

  
 کننده توزیع پانل خبرگان 

  
 درصد  تعداد درصد  تعداد

  63  11 تعداد 

 3 2 36 4 زن  جنسیت

 97 61 64 7 مرد 
 25 15 55 6 35کمتر از  سن 

 69 38 27 3 50تا   35بین  

 16 10 18 2 50باالتر از  
 6 4 27 3   5کمتر از  سابقه کار 

 46 29 27 3 15تا  5بین  

 48 30 46 5 15باالتر از  

تعیین مولفه 
های چیدمان 

درون 
فروشگاهی

طراحی سناریو 
بازی آموزشی

اجرای بازی 
آموزشی

تحلیل یافته ها
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 کننده توزیع پانل خبرگان 

  
 درصد  تعداد درصد  تعداد

 - - 27 3 مدیر بازاریابی و فروش  شغل 

 
 - - 46 5 مدیر منابع انسانی 

 
 - - 27 3 دانشگاهی 

 

 ابزار 

ابزار گردآوری داده در مرحله بازی نیز اپلیکیشن ویژه این  ای بوده است.  مند، ابزار گردآوری فیش و جداول رایانهدر گام اول این پژوهش و در روش مرور نظام

های  توای بازی در بخش یافتهنویسی شد و لینک دسترسی افراد مشارکت کننده در اختیار آنان قرار داده شد. محپژوهش بوده که در محیط اندروید برنامه

 پژوهش تشریح شده است. 

 های پژوهش یافته

 
 شناسایی عوامل چیدمان درون فروشگاهی

د.  تفاده از روش مرور نظام مند تعیین ـش گاهی با اـس وعی    مالک ورود و خروجدر گام اول این پژوهش، ابتدا عوامل چیدمان درون فروـش مطالعات، ارتباط موـض

های معتبر داخلی و خارجی که دـسترـسی به متن آنها میـسر آنها با چیدمان درون فروـشگاهی و به طور خاص عوامل چیدمان بوده اـست. این مطالعات در پایگاه

خلی که بتواند در تعیین عوامل از آنها اسـتفاده کرد، های مرتبط اسـتفاده گردید. همانگونه که قبال نیز اشـاره شـد، مطالعات دابود، جسـتجو شـد و از کلیدواژه

اهده نگردید و از بین   تفاده از الگوی پریزما    83مـش تخراج   18مطالعه مرتبط خارجی، در انتها با اـس مطالعه در تعیین عوامل به طور کامل مطالعه و عوامل اـس

آورده  2های ین مرحله در جدول  اند که یافتهای بودهر زمینه چیدمان درون قفسـهگردید. بخشـی از این مطالعات در زمینه موقعیت یخچال لبنیات و برخی د

 .استشده
 : عوامل چیدمان درون فروشگاهی حاصل از مرور نظام مند پیشینه2جدول

 منبع عامل چیدمان  
Q1  24[ تنوع در یخچال

[   
Q2  25[ شلوغی یخچال

[ 
Q3  26[ حساسیت به برند در تنوع محصول

[ 
Q4  27[ شباهت محصول در برابر شباهت برند

[ 
Q5  28[ فضای بین محصول

[ 
Q6  20[ موقعیت عمودی قفسه

[ 
Q7  29[ موقعیت افقی درب یخچال

[ 
Q8  22[ ادراک از کیفیت محصول در طبقات

[ 
Q9   22[ ادراک از قیمت محصول در طبقات

[ 
Q10   30[ تمایل به پرداخت برای محصوالت در طبقات

[ 
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 منبع عامل چیدمان  
Q11  31[ چیدمان محصول بر اساس تبلیغات

[ 
Q12  22[ سمت اسکن یخچال

[ 
Q13  23[ موقعیت برند در یخچال

[ 
Q14 20[ ها تقارن در قفسه

[ 
Q15  32[ موقعیت تصویر روی محصول

[ 
Q16  31[ کیفیت در مقابل تعداد یخچال

[ 
Q17  33[ محصول ضعیف در برابر قوی چیدمان

[ 
Q18  21[ همجواری لبنیات با تخم مرغ

[ 
 ]21 همجواری لبنیات با سبزیجات 

 ]21 همجواری لبنیات با نان 
Q19  20[ موقعیت محصوالت کم فروش

[ 
Q20    20[ موقعیت یخچال در خریدهای برنامه ریزی شده

[ 
Q21   20[ جذابیت طول راهرو

[ 
Q22  20[ اختصاصی به لبنیات فضای

[ 
Q23  20[ جذابیت یچالهای خروجی

[ 
Q24  21[ فضای پله خور برای لبنیات

[ 

 های پژوهش منبع: یافته

 

 طراحی بازی 

کننده بودن  ای که هدف آموزشی، انگیزه مشارکت، سرگرم  بایست محتوای آموزشی حاصل از مراحل قبل به صورت بازی طراحی شود؛ به گونهدر این مرحله می

 در طراحی بازی دنبال شد. 2آن و در نهایت قابلیت تحلیل نتایج میسر شود. از همین رو مراحل شکل  

 

 
 : مراحل طراحی بازی 2شکل 
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ناریو این بازی  خواهد به یک مقصد برسد. ستواند مسیری باشد که بازیگر میدر اولین گام از طراحی بازی، سناریوی بازی تعیین گریده است. سناریو بازی می

در قالب الگوی جدول    1وارسازی بر اساس مدل سیبورن و فلز ( در پنل خبرگان مورد بحث قرار گرفت و عناصر بازی2های مرحله پیش )جدول  بر اساس یافته

 مطرح و با توجه به هدف بازی و مخاطبان آن، ویژگی هر عنصر مشخص شد.   3

 

 های سناریو بازی : مشخصه3جدول 

 راحی ط عنصر

 کننده  بر اساس عوامل چیدمان و تعیین ترجیحات مصرف محتوا 

   2محدودیت زمانی  چالش 

 سه سطح   بندی سطح

 بیشترین امتیاز کسب شده در زمان مشخص شده   برنده 

 طرح

 آموزشی

تواند با هزینه کرد بخشی از امتیازات خود، نتیجه  فرد می

 ( را ببیند 2های علمی )جدول یافته

 جایزه درنظر گرفته شده از سوی سازمان  انگیزه 

 طرح  

 سرگرمی 

چرخاندن اختیاری گردونه شانس و کسب و یا از دست  

 دادن امتیاز )عالوه بر امتیاز مراحل( 

 نحوه  

 تعیین برنده 

بیشترین امتیاز کسب شده فرد تقسیم بر تعداد تالش در  

 طی زمان بازی 

 ]10[منبع 

طراحی شود. در مرحله اول و پس از نصب بازی در تلفن های    3بازی مطابق با الگوریتم شکل    3کنندگان مقرر شد خط سیر های توزیعویژگیسپس با توجه به  

اند،  ه شدههای بانک داده مربوط به افرادی که شرکت برای آموزش در نظر گرفتشوند. این شماره با شماره تلفنهمراه خود، با شماره همراه خود وارد بازی می

شود. با ورود افراد به محیط اصلی بازی، ابتدا  های تحلیلی ثبت و ذخیره میمطابقت داده شده و بر اساس همین ثبت نام، امتیازهای بازی آنان به عنوان داده

ارائه می برای مخاطب به صورت تصویری  بازی توضیح داده شده و با دیدن  روایت بازی  نیاز و هدف از بازی را نشان  شود. عالوه بر این، قواعد  تصویری که 

کنند.  سازی میتوان کارکنان فروش را مشتریانی فرض کرد که در هنگام بازی، رفتار مشتری را شبیهشود. در این الگو، میدهد، کاربر وارد محیط فروشگاه میمی

ر درون فروشگاهی مشتریان، بهترین چیدمان قفسه و درون قفسه را برای  در اصل هدف از این سناریو این است که کارکنان فروش بتوانند بر اساس درک رفتا

 محصوالت لبنی داشته باشند. 

 
1 Seaborn and Fels 
2 Time constraint  
3 Storyboard  
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 : فلوچارت منطق بازی 3شکل 

نمایی    4در پلتفرم اندروید طراحی و پس از چندین بار نصب و بازنگری توسط پنل خبرگان، اصالحات الزم انجام شد. شکل    1افزار بازی نرمبا توجه به نظر پنل،  

 دهد.  از محیط بازی را نشان می

 

 
 : نمایی از مراحل مختلف بازی 4شکل 

 

 اجرای بازی در نیروی انسانی فروش 

کنندگان ـشرکت ارـسال ـشد. در این پیامک، یک  نفر از توزیع  63رـسانی توـسط واحد منابع انـسانی ـشرکت برای تعداد  به منظور اجرای بازی، ابتدا پیامک اطالع

افزار توسط واحد منابع  نرمروز برای ـشرکت در مـسابقه تعیین ـشد و جوایز مـسابقه نیز به اطالع نیروی انـسانی فروش رـسید. ـسپس در ابتدای روز مـسابقه، لینک  

رکت توزیع انی ـش رکتانـس د. در این مرحله، ـش ال ـش ب  کنندگان ارـس ب و ورود به بازی، در دور اول با توجه به محدودیت زمانی امتیازاتی را کـس کنندگان با نـص

های وی ی، بیشترین امتیاز کسب شده هر فرد بر تعداد تالشکردند. سپس با اتمام زمان بازی، در دورهای بعدی بازی را انجام دادند. در انتهای دوره زمانی باز

 تقسیم شده و از میان افرادی که بیشترین امتیاز را داشتند، به صورت قرعه برنده مشخص شد. 

 
1 Game app 
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 تحلیل نتایج بازی

 

یادگیری ارزیابی نمود. با توجه به اینکه همه افراد دعوت توان از ـسه منظر مـشارکت و درگیرـشدن، انگیزه و  وارـسازی ـشده را مینتایج این برنامه آموزـشی بازی

های  میزان تالش  شده بازی را نصب کرده و تالش آنان در بانک داده ثبت شد، از منظر مشارکت نتیجه بازی قانع کننده بود. در انتهای مدت یک روزه مسابقه،

   آورده شده است. 4بازی توسط مشارکت کنندگان در جدول    1انجام شده

 کنندگان شده توسط نفرمشارکتهای انجام: فراوانی تالش4جدول 

 
 تعداد تالش بازی 

 جمع 
 6 5 4 3 2 دور بازی 

 63 9 11 18 18 7 تعداد نفرات 
 100 14 17 29 29 11 درصد 

ــتاق بودند جایگاه خود را در بین همکاران خود ببینند، به نظر می  ــده، افراد مش ــد، انگیزه آنان  همچنین با توجه به اینکه عالوه بر پاداش درنظر گرفته ش رس

 برای بازی )و یادگیری به صورت پنهان( در سطح مناسبی بود.  

لی این بازی ول چیدمان  به عالوه هدف اـص ازی که یادگیری اـص ی از تحلیل به یافتهوارـس نل توزیع بوده اـست، بخـش تری به پرـس ی  از منظر مـش های اثربخـش

انگین  یادگیری اختصـاص یافته اسـت. به منظور تعیین اثربخشـی بازی در یادگیری اصـول چیدمان درون فروشـگاهی در بین کارکنان واحد توزیع شـرکت، می

ها انگین امتیازات افراد در دور نهایی بازی آنها مقایـسه ـشده اـست. در همین راـستا ابتدا نرمال بودن دادهامتیاز کـسب ـشده افراد در دور اول بازی به عنوان با می

ــد و در بازه اطمینان   ــی ش ــد، نرمال بودن داده 95با ازمون کولموگروف امیرنوف بررس ــد )درص ــپس با انجام آموزن تی زوجی ig.<0.05Sها تایید ش   2(. س

 آورده شده است. 5معناداری اختالف امتیاز کسب شده در بین مشارکت کنندگان بررسی شد. نتیجه ازمون در جدول  

 

 

 : آزمون برابری میانگین امتیازان کاربران در تالش اول و تالش آخر  5جدول

 

 تفاوت زوجی 

t df 
Sig.  

(2-tailed) d d Std. Error  

Mean 

 % 95بازه اطمینان 

Lower Upper 
 <001/0 62 -692/28 -750/10 -361/12 403/0 197/3 -556/11 امتیاز تالش آخر-امتیاز تالش اول

 

اهده می ود، تفاوت معناداری میان ـسطح امتیاز ـشرکت کنندگان در این آموزش  همانگونه که مـش ود )دیده میـش (. به نحوی که میانگین امتیاز Sig<0.001ـش

ت، در حالیکه با تالش افراد در بازه    9/44)  26از   68/11کارکنان در دور اول بازی برای   د( امتیاز بازی بوده اـس دور، میانگین امتیاز آنان در روز  6تا   2درـص

 (.5درصد( رسیده است )شکل    4/89)  24/23مسابقه به  

 
1 Turn 
2 Paired sample T-test 
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 روند تعییران امتیاز کاربران در طول بازی )یادگیری( : 5شکل 

 

 گیری بحث و نتیجه
وارسازی طراحی و اجرا شد. مرور پیشینه نشان  های لبنی به کمک بازیاین مطالعه با هدف آموزش اصول چیدمان درون فروشگاهی به پرسنل توزیع شرکت

های پژوهشی را بررسی تاثیر عوامل مختلف چیدمان بر رفتار  توان یکی از خالءاز این منظر میدهد که مطالعات داخلی اندکی در این زمینه انجام شده و  می

 1سایلر و هومنرکنندگان در بازی به صورت کامل مشاهده شد که با مطالعات کننده دانست. بر اساس نتایج این مطالعه مشارکت توزیعدرون فروشگاهی مصرف

و  2020) )   2لون (  همکاران  می(  2018و  نظر  به  و  دارد  بازیهمخوانی  که  رسد  است  در حالی  این  برآورده سازد.  را  انتظار سازمان  این  توانسته  وارسازی 

ری از  های سازمانی هستند که به دلیل فشار زمانی توزیع کاالی تندمصرف و بعضا رابطه شناور استخدامی، مشارکت و انگیزه کمتکنندگان یکی از گروهتوزیع

نشان میهای شغلی در دورهسایر رسته آموزشی  بازیهای سنتی  تجربه موفق  این وجود  با  توزیعدهند.  آموزش  پژوهش در  این  تواند  کنندگان میوارسازی 

سایلر و هومنر  های  که با یافته  وارسازی از دیگر نتایج این مطالعه استهای آموزشی باشد. عالوه بر مشارکت، اثربخشی بازیای برای طراحی سایر کارگاهزمینه

 مطابقت دارد. ( 2020)

وارســازی را در اجرای یک دوره آموزشــی  این مطالعه در نوع خود از جمله اولین مطالعاتی اســت که در داخل کشــور و مبتنی بر یک مســاله ســازمانی، بازی

تواند یک چارچوب نظری مناـسب برای ـسایر  دفمند تهیه ـشده اـست که خود میـسازی نماید. به عالوه طراحی محتوای بازی بر اـساس پیمایش به روز و هپیاده

وارسازی در حوزه  های جدید همچون بازیها توصیه نمود با به کارگیری روشتوان به مدیران منابع انسانی سازمانهای مشابه باشد. بر همین اساس میفعالیت

توان با ـصرف منابع کمتر )بدون کالس فیزیکی( و ها مییدوار باـشند. از ـسوی دیگر با اجرای این روشآموزش، به کـسب نتایج مثبت و اثربخـشی در یادگیری ام

هایی  های علوم اجتماعی با محدودیتها را ارتقا داد. این پژوهش نیز مانند ســایر پژوهشآزاد بودن زمان دریافت محتوای آموزشــی، کارایی این قبیل آموزش

اند و این امر ممکن اســت بر دقت  کنندگان درگیر انجام کارهای روزانه خود بودهبه زمان برگزاری بازی در یک روز کاری، مشــارکتروبرو بوده اســت. با توجه  

وـضوع  چه در این مطالعه، این مها اـست. آنهای ارـسالی اثر گذاـشته باـشد. نکته دیگری که باید به آن پرداخت تنوع و تفاوت در فروـشگاهآنان و در نتیجه پاـسخ

تاندارد و ایده اس حالت اـس وع  به عنوان محتوای بر اـس د که موـض وع نیز نباید غافل ـش ند. از این موـض کاف باـش ت نتایج ان با واقعیت دارای ـش آل بوده، ممکن اـس

ازمان تردگی و پیچیدگی زیادی بوده و آموزش جامع و کامل آن در قالب یک بازی، پوـشش دهنده اهداف کالن ـس نیـست. از ـسوی دیگر به    چیدمان دارای گـس

کنندگان ممکن اسـت در انگیزه و یادگیری آنان موثر واقع شـود که به دلیل محدودیت اجرایی در این  های شـخصـیتی و رفتاری شـرکترسـد ویژگینظر می

تفاده از گوـشی وی دیگر، اگرچه امروزه اـس ده اـست. از ـس رف نظر ـش نجش آن ـص مند و نرممطالعه، از ـس ده بر روی آن امری متداول های هوـش افزارهای نـصب ـش

رکت ت تفاوت مهارت افراد ـش ت، اما ممکن اـس د. به عالوه عدم امکان اجرای  کننده در کار با نرماـس ده بر روی نتایج دارای تاثیر بوده باـش افزار و بازی طراحی ـش

های  و کمک گرفتن در یادگیری تاثیر دارد(، از دیگر محدودیت  گویی )هر چند مشــورتبازی در یک محیط کنترل شــده جهت پرهیز از مشــارکت در پاســخ

 اجرای پژوهش بوده است.

 
1 Sailer  and Homner 
2 Lone 
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های آتی پیشــنهاد نمود. در این مطالعه از بازی در حالت آفالین اســتفاده شــده اســت. بر همین اســاس  هایی را برای پژوهشتوان زمینهبا این وجود می

کنندگان، از بازی  آوری اطالعات و افزایش حس رقابت در میان شـرکتهیجان بازی، افزایش سـرعت جمعشـود به دلیل مواردی همچون افزایش  پیشـنهاد می

وارـسازی و ارتباط آن با مدیریت دانش در چیدمان را مورد مطالعه قرار دهند. بدین ـصورت  ـشود تا بازیآنالین اـستفاده ـشود. به عالوه به پژوهـشگران توـصیه می

ـشناـسی و تاثیر آن بر یادگیری،  ـشناختی و روانهای جمعیتان از طریق بازی جمع آوری و منتـشر نمود. همچنین با توجه به اثر ویژگیتوکه تجربه افراد را می

 های آتی باشد.ای برای پژوهشتواند زمینههای بازی نیز میاثر دو متغیر یاد شده بر یادگیری در محیط

 

 سپاسگزاری

ت از حمایت ته اـس ایـس ارکت های معنویـش رکت لبنی و همه مـش انی ـش یراز و همچنین از مدیریت منابع انـس گاه ـش ی دانـش کنندگان در مطالعه  معاونت پژوهـش

 سپاسگزاری شود.
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 مطالعة کیفی تجربة استفاده از تلگرام در تدریس پایه اول ابتدایی
 

 2شلیر نجفی و  1مهدی حسینیسید 

 

بچه   اء یاول  به  یرساناطال   ، ییابتدا  اول  در  سیتدر  یهایدشوار  از  یکی فعالیت  پیگیری  و  معلم  با روند آموزش  آنان  ها در و هماهنگ کردن 

 طور به  است ر یناگز ، یتیترب و یآموزش نکات از یاریبس ذکر یبرا معلم. ستندین نوشتن و خواندن به قادر آموزاندانش اول،  هیپا  در. است منزل

 اما  گرفت، می  قرار  استفاده  مورد  معلم  و  ایاول  انیم  ارتباط  یبرا  یمرجع  عنوان  به  رابط  دفتر  ر، یاخ  یهاسال  در.  دینما  دارید  اءیاول  با  مستمر

 مساله،   نیا.  شتگذیم  رابط  دفتر  نوشتن  به  شود،   آموزاندانش  به  آموزش  صرف  تواندیم  که  زمانبر بود. اوقات طالیی  اول  کالس  در  آن  از  استفاده

.  مراجعه کنند  مدرسه  به  روزها  اکثر  موارد،   یار یبس  از  اطال   یبرا  ندبود  ناچار  فراوان،   مشغله  وجود  با  ها، آن   د؛ر ک یم  مشکل  دچار  زین  را  اءیاول

این مشکل  کارهاراه  نیبهتر  از  یکی برنامه  .است ی مجاز  یفضا  از  استفاده ، برای حل  با  عموم جامعه  و  معلمان  آشنا شدن  پیامبا  رسان های 

در تدریس پایه    تجربه استفاده از تلگراممطالعه    این پژوهش باهدف  اول ابتدایی رواج یافت. رسان تلگرام در پایه  الکترونیکی، استفاده از پیام

آموزان و والدین از طریق مصاحبه نیمه  خاب شد و تجارب معلمان، دانشتفسیری برای انجام پژوهش انت -انجام شد. رویکرد کیفی  اول ابتدایی 

ها، نظرات و و مضمونهای کلی حاصل از تحلیل پاسخ  کدگذاری باز، محوری و منتخب تحلیل شد  ها در سه مرحلهداده  ساختاریافته ثبت شد.

پژوبندی شد.  تجارب سه گروه مورد مطالعه دسته این  در  کنندگان  و دشواریتجارب شرکت  فواید  و شیوه استفاده،  بیانگر دالیل  های  هش 

آموز  ها و اقدامات معلم، دانشرسان تلگرام در آموزش پایه اول ابتدایی است. همچنین، این پژوهش روابط ساختاری عوامل، زمینهاستفاده از پیام

می ترسیم کرده است. مدل ارائه شده روشنگر این واقعیت  رسان تلگرام را به عنوان یک مدل مفهوو والدین در آموزش مجازی از طریق پیام

پیام بستر  در  آموزش  موفقیت  که  و رساناست  اینترنت  افراد،  محتوا،  الیه  چهار  در  گوناگون  عوامل  به  بستگی  تلگرام  مانند  مجازی  های 

 های کالن نظام آموزشی دارد. سیاست 

 

 آموزان، والدین رسان تلگرام، تجارب زیسته، معلمان، دانشابتدایی، پیامتدریس مجازی، پایه اول کلمات کلیدی: 
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 مقدمه و بیان مساله
فرد در آن بنیان    فکریو  اجتماعی  ی شخصیت  شالودهبخش زیادی از    زیرا  . برخوردار استو حساسیت  اهمیت  بیشترین  پایه اول از    ،در آموزش دوره ابتدایی

  های دیگر بسیار اول ابتدایی و پایهدر    ،هویت کودکان  گیری شخصیت وهای فکری و روانی خانواده به عنوان اولین مکان یادگیری و شکلشود. حمایتنهاده می

   (.1389،  نیرهاز ) کند تسهیل میهای آموزشی کار معلم را در روش انجام تکالیف و سایر فعالیت  مدرسه با خانواده  همسویی  .سازنده است

  نی عناو  ی،لیتحص  هی پا  به  نسبت  دیبا   نی والد.  کند  فراهم  فرزندانشان  تیترب   و  میتعل  امور  در  را  ایاول  یفکر  مشارکت  اسباب   گوناگون  یهاروش  با  دی با  مدرسه

  را  خود  کودک   دی با  ن یوالد   ،بنابراین.  دارند  وجود  ابراز  و  توجه  جلب  به  از ین   هم  کودکان  ی طرف  از.  آگاهی داشته باشند  خود  فرزند  قوت  و  ضعف  نقاط  و  دروس

  او   به  ی درس  مواد   از   ک ی هر  جی نتا   و   آثار  و   خواندیم  ی هدف  چه   ی برا را   درس   که  بداند   کودک   اگر .  است  کودک   گر ید  از ین  هدف،  به  اج یاحت.  دهند  قرار   ق یتشو   مورد

  یآگاه ، کودکان ی برا  ارتباط خانه و مدرسه  یای مزا از  یبرخ (.1383 خانواده،  جامع طرح )استادان  کند یم دا یپ شی افزا خواندن درس به اش عالقه شود، میتفه

 (. 4200 همکاران، و1 نی)اپست است  یارتباط ی هامهارت بهبود  و مدرسه یهااستیس درک  خود، شرفت یپ از

  از  ی اریبس  ذکر  ی برا  معلم.  ستندین   نوشتن   و  خواندن  به  قادر  آموزان دانش  اول،  هی پا   در.  است اءیاول  به  یرسان اطالع ،ییابتدا   اول  در   سی تدر  یهایدشوار  از   یکی

  مورد  معلم  و  ایاول  انی م  ارتباط  یبرا  یمرجع  عنوان  به   رابط  دفتر   ر،یاخ  یهاسال   در.  دی نما  دار ی د  اءیاول  با  مستمر  طور  به   است  ری ناگز  ،یتیترب   و  یآموزش  نکات 

  صرف  تواند یم  که   رفت. اوقات طالییگ یم  آموزاندانش  و  معلم   از   را  یاریبس  فرصت   دوم،   و   اول  کالس   در   ژه یو  به   ،آن   از  استفاده  اما   گرفت، می  قرار  استفاده 

  اطالع   یبرا  ند بود   ناچار  فراوان، مشغله  وجود  با  ها،آن  د؛رکیم  مشکل  دچار   زین را اءیاول مساله،  نی ا.  شتگذیم  رابط  دفتر  نوشتن   به شود،  آموزان دانش  به  آموزش

 .  است یمجاز  یفضا از  استفاده ،برای حل این مشکل  راهکارها  نی بهتر  از یکی. مراجعه کنند مدرسه  به   روزها اکثر موارد، یاری بس از

را ابداع کرد    "نسل نت"اصطالح  (  2009)  2تاپ اسکات .  است  را دچار دگرگونی کرده  ها بچهی زندگی خانواده و  فضاامروزه فناوری اطالعات و ارتباطات )فاوا(  

نفس، متضاد، باهوش، متمرکز،  اعتمادبهدارای شوند. او معتقد است که نسل جدید بسیار کنجکاو، شود که با دنیای دیجیتال بزرگ میکه به کودکانی گفته می

 ن تغییری ایجاد شده است.اطالعات کودکا  استفاده، پذیرش و ی آورگیری جهانی است. در نحوه جمعنفس و جهتقادر به سازگاری باال در عزت

  هایپژوهشاست.  رسان بسیار تسهیل شده  های پیامهای اجتماعی و برنامهبا شبکهها  و تبادل و اشتراک اطالعات، دانش و ایده  فرادارتباط و تعامل اامروزه  

نگر  آینده  فناوری  مطالعات  موسسه  توسط  می  3انجام شده  رنشان  از  استفاده  باالی  که سرعت  آموزشی  سانهدهد  از کالس رسمی  در خارج  اجتماعی  های 

های اجتماعی در چند سال گذشته سبب شده است  و محبوبیت شبکه  یدایشپند.  کهای جدیدی را برای نوآوری و نوسازی آموزش و پرورش فراهم میفرصت

 ( 2015و همکاران 4های آموزشی مناسب تشخیص داده شوند )حمید  اده در زمینهها برای استف تا از نظر بسیاری از پژوهشگران و صاحبنظران این شبکه

به دلیل  آموزش حل کرده است.    برایصرف هزینه و رفت و آمد را    ی،زمان و  مکانی    بدون محدودیتاستفاده    یتهای مجازی و قابلشبکه  ی گسترده بهدسترس

خود را  اطالعاتی    با نیاز  محدود به منابع و فضای کالس نیست و با جستجو منابع متناسب فرد    .تر استذابیادگیری جای،  عرضه محتوا به صورت چند رسانه

های  روشتواند  میهای اجتماعی،  از امکانات شبکهگیری  بهرهمعلم با    .است  و نحوه تعامل با والدین را تغییر داده   های درسکالس  به همین دالیل فاوا.  یابدمی

بیان نظراتبا  آموزان  دانش  همچنین  .حضوری را گسترش دهد یادگیری  ی  هاایده  و  اشتراک اطالعات،  به عنوان منابعی از  از  خود، اشتراک ویدئو و تصاویر 

ها برای یادگیری مشارکتی، پاسخ به بازخورد دیگران و یادگیری غیررسمی  آن. در این حالت  کنندهای اجتماعی خارج از کالس درس استفاده میامکانات شبکه

فعال هستند  که یادگیرنده  عنوان یک  به  و همکاران شوند.  ترغیب می   ،خود  یادگیری5،2011)وایت  آموزشی  در  مهم  عنصری  الکترونیکی،  (.    و   سیستمهای 

  آموزش  کنار   در  مجازی   آموزش   از   گیری بهره.  رودمی  شمار  به   برای دولتها  انکارناپذیر   ضرورتی  و  حتمی   امری   شیوه،  این   توسعه   و  بود  خواهد   آینده   پرورشی

  ترکیبی   آموزش  را  ( آن2017)7( و سیالن و کیسچی2007)6گاریسون و واگن  آنچه  زعم  به  و  باشد  آموزاندانش  یادگیری  کنندهتواند تضمینمی  مدارس  حضوری

 .  برداشت  مؤثرتری گام یادگیری کیفیت  ارتقا در توانمی آنالین  و حضوری آموزش  شیوه  دو قوت نقاط تلفیق  با اند،نامیده  21 قرن راهبردی  رویکرد  یا
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، در  1اند. در این میان پیام رسان تلگرام در پایه اول ابتدایی، شبکه مجازی نقش محوری پیدا کرده  خصوصبهبه دلیل اهمیت نیاز ارتباطی والدین با مدرسه  

تقویت ارتباط بین  های اخیر، توانسته است تعداد زیادی از کاربران ایرانی را جذب کند و از طریق پشتیبانی از تعامل، حمایت از ارائه و دریافت بازخورد،  لسا

 (. 1395شوند )آریانی و همکاران، ن میهای اساسی مانند تفکر انتقادی، خالقیت و حل مسئله در فراگیرا افراد، سبب بهبود فرایند یادگیری و کسب مهارت

تواند انگیزه  های اجتماعی مانند تلگرام میای دریافتند که آموزش خواندن و توانایی درک مطلب از طریق شبکه( در مطالعه2018)سعیدی    و  نبخشیریش

  و   آموزش  یبرا  ی اجتماع  رسانه  یک     عنوان  به  تلگرام ( با بررسی  2018)  2نکای   ربکا یادگیرندگان زبان انگلیسی را نیز بهبود بخشد و نتایج مفیدی را ارائه دهد.  

  در   تلگرام   از  استفاده   که   آنان توصیه  کردند .  دنکنیم  استفاده  یریادگی   و  یآموزش  اهداف  یبرا  تلگرام  از  انآموز دانش  که ی  دریافتند  عال  سساتؤم   در  یریادگی

 . شود ها گنجانده دانشگاه آموزش بهبود یبرا  یعال مؤسسات  ی درس برنامه 

های آنان نشان داد که  یافتهرا بررسی کردند.   ی ریادگی  و آموزش ند یفرا در تلگرام  استفاده معلمان از یچگونگ( در دانشگاه مالزی   2017و موحد ) 3اه ایکسان 

ها، ارسال فایل صوتی و تصاویر. از نظر دانشجویان آموزش و یادگیری با استفاده  توان چندین تکنیک را انجام داد: مانند حضور در بحثبا استفاده از تلگرام می

 . باشند پرشور  وشوند  زده  جانیه  خود یریادگی  از  که کند یم قیتشو  را  آنهاتر باشند و دهد تجربه جدیدی به دست آورند و خالقاز تلگرام به آنها امکان می

تأثیر شبکه  ی صورت گرفتههاژوهشپ با مدرسه و معلمین، نشان  در زمینه  اولیا  تلگرام در فرایند یادگیری و لزوم ارتباط مستمر  های اجتماعی و همچنین 

های  ه فراگیرشدن ابزارتجربه آموزش و یادگیری دارند. با توجه ب  توسعه دامنه ای برای  ههای اجتماعی از جمله تلگرام توانایی بالقواستفاده از شبکهد که  دهمی

   باید در اولویت کار پژوهشگران قرار گیرد. بسترها ها و نقاط ضعف این  رسان موبایل، شناسایی قابلیتهای پیامبرنامه دسترسی همگان به  رسان فوری و پیام

کردند،  آموزان استفاده میارتباط با والدین، تداوم آموزش درخانه و راهنمایی دانشرسان تلگرام برای برقراری  از آنجا که معلمان اول ابتدایی سنندج از پیام

 آموزان اول ابتدایی در استفاده از تلگرام به عنوان یک ابزار ارتباطی است. پژوهش به دنبال بررسی تجارب معلمان، والدین و دانش

تفاده    انیاز ادراک ب  یها با آگاهخانواده مدرـسه و  ینو مـسئول  نیمطالعه باعث خواهد ـشد که معلم  نیا  جینتا انهای مـشابه  یا پیامتلگرام  از  ـشده نـسبت به اـس رـس

 و یتیترب های  فعالیت  بتوانند در  ات به فرزندان کالس اولـشان نـشان دهند  یـشتریمدرـسه و اـشتراک منابع، توجه ب های  فعالیت یگیریـشوند و والدین با پ بیترغ

  جاد یاول و ا  هیدر پا  یلیعدم افت تحصـــ  مقابله با  یبا مشـــارکت والدین برا قتریدق  یزیرهم نســـبت به برنامه  نیمعلم  و عمل کنند  اثربخش  موفق و  یریادگی

 چندگانه زیر را مدنظر دارند:  ا توجه به مباحث مطرح شده پژوهشگران در تحقیق حاضر اهدافب   .ندیاقدام نما  شتریامکانات ب 

استفاده از تلگرام   بی و معا ایمزا از  آموزاندانشآموزان اول ابتدایی در استفاده از تلگرام، چگونگی ارزیابی معلمان، والدین و بیان تجارب معلمان، والدین و دانش

با    آموزاندانش؛ نقش خانواده و معلمان در آشنایی ابتدایی اول  هیپا  سی آموزان از تلگرام در تدرو دانش ای اولن، ینحوه استفاده معلمیی؛ اول ابتدا  هی پا سی در تدر

 آموزان در استفاده از تلگرام در تدریس پایه اول.ی اجتماعی؛ شناسایی چالشها و دشواریهایی که  معلمان، والدین و دانشهاشبکه

 های ذیل موردنظر است:پاسخ پرسش  از این رو، با توجه به اهداف فوق

 

 کنند؟می  استفاده  تلگرام  رسانپیام  از  مواردی  چه  در  ابتدایی اول  آموزاندانش  و  والدین  معلمان، .1

 ؟ چگونه است رسان تلگرام از پیام در استفاده ییآموزان اول ابتدامعلمان، والدین و دانشتجربه  .2

 ؟ چگونه است  ییابتدا   اول هی آموزان پاتلگرام حاصل از تجربه معلمان، والدین و دانش رسان امیپ دهی ابعاد پد ی ساختار یفضا .3

 

 روش شناسی پژوهش 

  است که   سنندج  آموزان پایه اول ابتدایی شد. میدان مطالعه و جامعه پژوهش، شامل معلمان، والدین و دانش  در این پژوهش از روش پدیدارشناسی استفاده

آموزان مصاحبه انجام  نفر از دانش 9نفر از والدین و   8معلم،  11گیری هدفمند در کل با . با استفاده از روش نمونهرا داشتندرسان تلگرام از پیام تجربه استفاده

 
 . انتخاب پیام رسان تلگرام به دوران قبل از کرونا بر میگردد. به دلیل اینکه هنوز سامانه رسمی آموزش و پرورش )شاد( برای آموزش مجازی در دوران ویروس کرونا ایجاد  1

های خارجی آشنا شده بودند.رساننشده بود. اما معلمان با پیام  

2-Rebeca yinka  
3-H. Iksan 
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  فت یاگیری تا آنجا ادامه  انجام گرفت. نمونهمصاحبه  گیری هدفمند با حداکثر تنوع  روش نمونه، با استفاده از  آموزاندر مرحله اول با معلمان، والدین و دانش  .شد

 دهد.  ( مشخصات شرکت کنندگان در مصاحبه را نشان می3و  2، 1های ) م. جدولدیکه به اشباع نظری رسی

 

 

 
 کننده در مصاحبه معلمان شرکت یشناختتیمشخصات جمع :1جدول 

سنوات   مدرک تحصیلی  ین کد معلم

 خدمت 

در   یستدر

 پایه اول 

از  تجربه استفاده

 )سال(   تلگرام

 خدمت ی محل مدرسه

 هیات امنایی جنت  سال  5 16 24 لیسانس آموزش ابتدایی  1معلم شماره 

 هیات امنایی امام سجاد  سال  6 19 27 لیسانس آموزش ابتدایی  2معلم شماره 

 هیات امنایی خسروی کردستانی  سال  6 18 28 دیپلم آموزش ابتدایی  3معلم شماره 

 بعثت  سال  4 13 24 ی شناسارشد روان 4معلم شماره 

 کیانفر پادگان  سال  2 13 17 لیسانس آموزش ابتدایی  5معلم شماره 

 های بهارشهرک ساحلی گل سال  5 11 20 لیسانس آموزش ابتدایی  6معلم شماره 

 راضیه شهرک بعثت  سال  4 15 22 لیسانس آموزش ابتدایی  7معلم شماره 

 آباد شهرک حسن  1پروین  سال  4 2 12 لیسانس علوم تربیتی  8معلم شماره 

 هیات امنایی معلم  سال  5 27 27 یلیسانس امور فرهنگ 9معلم شماره 

 ی شاهد مدرسه سال  6 15 20 لیسانس مشاوره راهنمایی  10معلم شماره 

 هیات امنایی معلم  سال  4 15 21 لیسانس آموزش ابتدایی  11معلم شماره 

 

 
 کننده در مصاحبه والدین شرکت یشناختتیمشخصات جمع :2جدول 

 شغل همسر  تعداد فرزندان  شغل  سن مدرک تحصیلی  کد اولیا

 آزاد 1 دار خانه 40 یپلم دفوق 1اولیا شماره 

 کارمند  2 دار خانه 38 لیسانس  2اولیا شماره 

 آزاد 1 دار خانه 32 لیسانس  3اولیا شماره 

 آزاد 1 دار خانه 30 دیپلم 4اولیا شماره 

 پرستار  1 پرستار  30 یسانس لفوق 5اولیا شماره 

 آزاد 1 دار خانه 29 یپلم دفوق 6اولیا شماره 

 کارمند  2 دار خانه 39 لیسانس  7اولیا شماره 

 مطلقه  1 مدرس زبان  35 زبان  یسانس لفوق 8اولیا شماره 
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 کننده در مصاحبه آموزان شرکتدانش یشناختتیمشخصات جمع :3جدول 

 نام مدرسه آموز کد دانش

 هیات امنایی خسروی کردستانی  1آموز شماره دانش

 هیات امنایی خسروی کردستانی  2آموز شماره دانش

 های بهارشهرک ساحلی گل 3آموز شماره دانش

 هیات امنایی معلم  4آموز شماره دانش

 هیات امنایی معلم  5آموز شماره دانش

 هیات امنایی معلم  6آموز شماره دانش

 هیات امنایی جنت  7آموز شماره دانش

 های بهار شهرک ساحلی گل 8آموز شماره دانش

 هیات امنایی آموزگار  9آموز شماره دانش

 

 
 ها:روش گردآوری داده

با توجه به دانشی که درباره پدیده موردنظرکسب کرده است،  در این پژوهش جهت گردآوری داده ها از مصاحبه نیمه ساختار یافته استفاده شد. پژوهشگر 

 .  و پس از مشورت با متخصصان حوزه آموزش مجازی روایی آنها را تأیید نمود .طراحی نمودمصاحبه سؤاالتی برای انجام 

شناسایی هم از طریق ارتباط با سرگروه پایه اول انجام    ، شروع به انجام مصاحبه کردیم.وپرورشسازمان آموزش  ودر این پژوهش پس از اخذ مجوز از دانشگاه  

و به دور از    از کار و فعالیت  ها در زمان فراغتکردند. مصاحبهبه پژوهشگر معرفی می  اگردید. پس از انجام مصاحبه از طریق همان معلمان همکاران دیگر ر

در طول مصاحبه هر جا    .شداصل رازداری و محرمانه ماندن اطالعات در تمام مراحل پژوهش رعایت می  همچنینگرفت.  زا صورت میعوامل مزاحم و استرس

طول    هها متغیر و بین بیست تا چهل دقیق دت مصاحبهشد. متر پرسیده میتر و عمیقتری برای دستیابی به اطالعات جامعتر و جزئیشد سؤاالت ریزالزم می

کلیه  و    استفاده گردید  ای تعریف کنید.(اگر ممکن است خاطره  کرد، چطور بود،کار میچرا، چگونه، چطوری، برایم مثال بزنید، چه)   کشید. از سؤاالت کاوشیمی

 استفاده شد.  ش کدگذاری باز، محوری و منتخباز روها برای تحلیل داده برداری شد.یادداشتضبط و ها مصاحبه

 هایافته

،  4هایجدول  های شرکت کننده در مصاحبه یک جدول به عنوان نمونه آمده است.، از هرکدام از گروهاست  یادمصاحبه ز  یلتحل  یهاتعداد جدولبا توجه به اینکه  

 .دهدآموزان نشان میدانشکدگذاری مصاحبه را به ترتیب برای معلمان، والدین و  6و  5

 
 یفتید؟( ب  یس باعث شد که به فکر استفاده از تلگرام در تدر  یزیچه چ بار یناول)پرسش مصاحبه:  مصاحبه با معلمان کدگذاری از  اینمونه  : 4جدول

 منتخب  هایکد محوری  هایکد های باز  کد
ــروری اولـیا و معلـمان را از بین میهای وقت»کانال تلگرامی فـعالـیت گیر ارتـباطی  های وقتکاهش هزیـنه  -بردگیر و غیر ضـ

 -ها و تکالیف درسیشونآموزان برای استفاده از رایانه جهت انجام فعالیتایجاد انگیزه در دانش -شودبین اولیا و معلمان می

 ( 1آموزان« )کد های آموزشی و تربیتی دانشاولیا جهت رفع نیازدسترسی آسان به 

اده می ــتـف ل از تلگرام از وایبر اسـ ــی و دانش»قـب ات این بهتر و گروه کالسـ اـن دیم امـک د دـی ه تلگرام آـم د ـک آموزان  کردم بـع

 ( 2های صوتی راحتره« )کد تر است و بارگیری فیلم و فایلمنسجم

ها از یک شــهری و یا  ی پادگان بودم شــرایط آنجا طوری اســت که هرکدام از آنده کردم در مدرســهکه اســتفا  بارین»اول

تان هرـس یه ـش یها آمده حاـش وادیها باند و بعـض ی  ـس یار ناهماهنگ بودند از لحاظ تعداد  ها فوقو بعـض واد بودند بـس العاده باـس

ازـب1 ن.  ردنـی یــت  ـب عــاـل هــای ـف

 غیرضروری

 . کاهش هزینه2

 جویی در وقت. صرفه3

 آموزان. ایجاد انگیزه در دانش4

 سترسی آسان به اولیا. د5

اط   • ه ارتـب ک ـب کـم

 بهتر با والدین

داوم آموزش در   • ـت

 خانه

ــتی    • ایـجاد یـکدسـ

 در کمک والدین
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 منتخب  هایکد محوری  هایکد های باز  کد
ها فرزند زیاد داشتند و دخالت کردن در تکلیف فرزندان باعث شد در  بعضی فرزند وها تکفرزندان هم متفاوت بودند بعضی

ــتـفاده کنم و این ـناهـماهنگی ـها را از بین ببرم و ـکار آموزش ـناهـماهنگی پیش بـیاـید ـکه ـبه فکر این افـتادم ـکه از تلگرام اسـ

ــجم کنم.« )ـکد   ا بود چون بـچه( »امالی بـچه3منسـ د امال  ـه د نبودـن ا بـل ال متن امال را ـه اـن ابراین از طریق ـک د بـن ـــن بنویسـ

ــتم و در کانال قرار میمی ــتفاده دادم. اوایل از تلگرام بهدادم و یا تکالیف علوم را در کانال قرار مینوش ــت اس عنوان یادداش

ــت برای اولـیا میمی ــان بود و اولین دلـیل من این بود ـکهکردم و ـیادداشـ ــتم. تلگرام ابزاری راـحت و آسـ  یراحتـبه  ـگذاشـ

 ( 4طرفه را با اولیا را داشته باشم.« )کد توانستم کانال تشکیل دهم و ارتباطی یکمی

کنند و این ارتباط باعث خاطر اینکه دنیا دنیای ارتباطات و فضــای مجازی هســت و اکثر اولیا از این فضــا اســتفاده می»به

آموزان پایه اول خواندن و به اینکه دانشنیاز کردم. باتوجههماهنگی و یکپارچه بودن بین کلیه والدین خواهد ـشد. احساس  

کردند ولی از طریق تلگرام مواردی که الزم بود کنند و یا خیلی از موارد را فراموش میدانند و یا فراموش مینوشـــتن نمی

 ( 5شود«. )کد رسانی میگیرد و به تمام اولیا اطالعدر کانال قرار می

ق دهد هم تدریس کند »معموالً آمار کالس رمـش ی کند هم ـس ت که هم تکالیف بررـس خت اـس ت و برای معلم ـس ها زیاد اـس

ها یادداشت کردن ی کار من باشد و به دلیل فراموش کردن بچهکننده تواند تسهیلبنابراین من به فکر تلگرام افتادم که می

روری برای بچه ت برایم و میموارد ـض خت اـس یتوها وقت گیرو ـس که براحتی با یک پیغام به له ایانم از تلگرام به عنوان وـس

توانسـتم از طریق تلگرام دانسـتند چون به فرزندانشـان کمک کنند من میها نمیاکثر خانواده  -ی اولیا برسـانماطالع همه

 ( 6موارد را با اولیا تفهیم کنم«. )کد 

دسترس برای تمام اولیا قابل -روز دنیا باید انسان استفاده کند که معلم هم از این امر مستثنا نیست  »استفاده از فناوری به

 ( 7آموزان و معلمین است و اکثراً از آن برخوردار هستند.« )کد و دانش

ــتـند در ـکاـنال قرار می»مـطالبی ـکه در کالس ـتدریس می ـــکل داشـ ـها ـیاد  هم آن طورییندادم و اکردم ـگاهی اوـقات مشـ

ــد و روشگرفتند و هم برای خودم راحتمی ــتر باید باش ــاس نیازی که در پایه اول به ارتباط با اولیا بیش های  تر بود. احس

 ( 8شود. « )کد تدریس جدید نیاز دارد که اولیا راهنمایی شود. که از طریق تلگرام انجام می

ــکـیل دادم واـلدین انـگار توی کالس بودـند و از »یکی از دالـیل من ارتـبا ــمیمی ـبا اولـیا دارم ـکه گروهی ـکه تشـ ط گرم و صـ

شـود از هر چیزی در کالس انجام های توی کالس آگاه بودند و باعث صـمیمیت و احسـاس مسـئولیت بیشـتر اولیا میکار

کیفیت و کارایی    -پایه اول خیلی مهم اـست   گذاـشتم مخـصوـصاًگرفتم و در کانال میدادم همون موقع عکس و فیلم میمی

 ( 9وایبر خیلی ضعیف بود و مدت زمان کمی بود«. )کد  -ها از آن برخوردارنیستندافزارکه تلگرام دارد سایر نرم

ر خودم  کردم به خاطر راحتی کاها یادداشت میهایی که تلگرام بوداین بود چون باید برای بچه»دلیل اـصلی من اولین ـسال

ــکیل دادم و هر آنچه الزم بود از طریق تلگرام به اطالع والدین می ــتم«. )کد کانال را تش ــیل10گذاش های ارتباطی  ه( »وس

ها و ی بچههای برخوردارهسـتند و همهها خانواده ها در این مدرسـه متفاوت اسـت چون بچهشـرایط بچه –قابل دسـترس 

ترین نیاز من بازخورد سریع است و اگر چیزی بخواهم به اولیا تر کرده و مهماناتی دارد که کارم را راحتامک -خانواده دارند

  (11دهم. « )کد بگویم خیلی راحت و سریع انتقال می

 . استفاده آسان6

 های حجم باال. ارسال فایل7

والــدین  8 در  همــاهنگی  ایجــاد   .

 آموزانبرای کمک به دانش

 . ارسال یادداشت برای والدین9

ی مانند امال  10 کل درـس . رفع مـش

 و آموزش علوم

ای  11 ور اکثر والدین در فـض . حـض

 مجازی

تکالیف را فراموش  ها  . پایه اولی12

 کنندمی

ل13 ــهـی ار معلم و  . تسـ ده ـک کنـن

 تداوم تدریس در منزل

ــال یک پیام به مخاطبان  14 . ارس

 بسیار

های  . راهنمایی والدین در روش15

 تدریس جدید

عیت  16 . آگاه کردن والدین از وـض

 های کالسفرزندان و رخداد

وی17 ـق رام  ـگ ـل ـت ر  .  ــاـی ســ از  ر  ـت

 است  رسانیامپ

ــریع ـبه واـلدین و   .18 ـبازخورد سـ

 های آناندریافت پیام

پیگیری مـشکالت    •

 هاآموزشی بچه

ه  • ــرـف جویی در صـ

 زمان

بــازخورد    • امکــان 

 دوطرفه

 استفاده آسان  •

 
ها،  آمده است، کمک به ارتباط بهتر با والدین، تداوم آموزش در خانه، ایجاد یکدستی در کمک والدین، پیگیری مشکالت آموزشی بچه  4طبق آنچه در جدول

رسان بیفتند  ده از این پیامجویی در زمان، امکان بازخورد دوطرفه، و استفاده آسان از دالیلی است که سبب شده است معلمان برای اولین بار به فکر استفاصرفه

 و از آن استفاده نمایند.  
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  ذکر  با است؟  گذاشته  شما   بچه یرو  یاثر  چه کانال نی ا ی محتوا و  اطالعات د یکنیفکر ممصاحبه با والدین )پرسش مصاحبه:  کدگذاری  از  ای نمونه :5 جدول

 ( .دیده حی توض هانمونه  ای  ها خاطره

 کد منتخب  کد محوری  اصلی مصاحبه( های باز )متن  کد

ها در هر زمینه دوـست داره قـصه داـستان یا هر چیز یه پیام فرـستاده بودند که هرکدام از بچه  ...بار خانم  »یک -10

در کانال گذاشــته بود ولی پســرم ناراحت بود که هیچی   ...دیگه بفرســته همه شــون کار انجام داده بودند و خانم  

و   ...برفی درســت کرد و عکس گرفت و فرســتاد برای خانم  ی شــب اون روز برف اومد پســرم آدمنداره بفرســته ول

ها میره داخل کانال و همون عکســو نگاه  و خیلی وقت  شــد  معلمش گذاشــت توی کانال پســرم خیلی خوشــحال

 (  1میکنه« )کد  

 ( 2بوده« )کد    یرگذار»بله تأث

ایر هم  تر باـشد و به درـسش اهمیت  ـشود که فعالتر میبیند مـشتاقرا می  هایشیکالـس»وقتی فیلم و یا مطالب ـس

 ( 3بیشتری دهد« ) کد  

تیکر  ...»وقتی خانم   ون بدهاـس ه و میگه به منم نـش حال میـش ت و گل میزاره فرزندم خوـش   ...وقتی خانم    -های دـس

ـهای معلمش را تکرار میکـنه و مـثل اون ـتدریس میکـنه و دهـند بـعدازآن فرزـندم هم حرفـتدریس مطلبی انـجام می

ا اســتفاده از ویس خیلی مشــوق بود و چون  های معلم ب ( »خیلی تأثیرگذار بود. تشــویق4کد)دهد. «  توضــیح می

د« ) کدگذاـشت تالش میها را داخل کانال میبهترین ی  5کرد که کارش بهترین باـش ( »بله واقعاً هم از لحاظ درـس

 (  6هم اخالقی تأثیرگذار بوده« )کد

ما از مادرتون اها میهای معلمش خیلی تأثیرگذار بوده مثالً به بچه»ویس مال بگیرید و یا در نقش معلم به  گفت ـش

( ـصددرـصد  7گردد« )کد  دهد میهایی که معلمش درس میحتی با برادرش دنبال ـصدا  -دهد برادرش آموزش می

پرسـید مامان خانم معلم کار منو توی کانال قراردادند و همیشـه  تأثیر داشـت آندیا هروقت میومد منزل از من می

ــعی می فش و مرـتب و خوب انـجام ـبده ـکه ـخانم معلمش توی ـکاـنال قرار ـبده ـکه هـمه ببینـند ـها و تـکالیکرد ـکارسـ

د. )کد  عنوان نمونه خودش تدریس ـصدای خ رو انجام داد هم برای من و هم برای آندیا خاطرهبه ایندی ـش ی خوـش

8 ) 

 آموزانخوشحالی دانش -1

 لذت بردن از کار -2

 مشتاق شده به یادگیری   -3

ال  -4 ه  فـع ــدن ـب ان  شـ جرـی

 یادگیری

 به درس  دادنیتاهم -5

دریس    -6 د از الگوی ـت تقلـی

 معلم

 مشوق بودن -7

 تأثیرات اخالقی -8

ان ـتدریس    -9 پیگیری جرـی

 و آموزش

بیشــتر شــدن میل به   -10

 یادگیری

 خاطره سازی -11

بودن    • د  خوشــــایـن

و   آمــوزش  فــرایــنــد 

 یادگیری

 ایجاد انگیزه بیشتر  •

ری    • ـی ــادـگ ی جــاد  اـی

 مشارکتی

فراینــد  آگــ  • از  اهی 

 کالس و آموزش

ــتر    • ـماـندـگاری بیشـ

 مطالب

 
توان، خوشایند بودن فرایند آموزش و یادگیری، ایجاد انگیزه بیشتر،  آموزان تأثیر داشته می، از جمله مواردی که بر دانش5به جدولبه نظر والدین و باتوجه  

ترین  ترین و غنیترین و مهیجماندگاری بیشتر مطالب را نام برد. فضای مجازی، یکی از محرکایجاد یادگیری مشارکتی، آگاهی از فرایند کالس و آموزش، و  

آورند و موجب افزایش کارایی فرآیند یاددهی های درازمدت فراهم میهای آموزشی آنالین وابسته به اینترنت، فرصتهای آموزشی و یادگیری است. محیطابزار

کردند و محتوا و  ها مرتب محتوا و اطالعات کانال را دریافت میآموزان و والدین آنشوند. دانشآموز میین افزایش اعتماد به نقس دانشیادگیری و همچن  –

 دانستند. ها را مناسب، الزم و خوشایند میآموزش

 
 اد؟ ینم  خوشت هاش کدام از  چرا؟ ؟ی دار دوست را  کانال مطالب ا ی  هاکدام فعالیت)پرسش مصاحبه:   آموزانمصاحبه با دانش کدگذاری  از  ای نمونه :6 جدول

 کد منتخب  کد محوری  های باز )متن اصلی مصاحبه( کد

( وقتی  1آموز کددوست دارم داستان برام بزاره «. )دانش  –»خانم معلم از من فیلم گرفته و توی کانال گذاشته    -9

 (  3شوم )کدشنوم خوشحال میصدای معلمم را می

»دوست دارم وقتی چیزی میخونم مامانم صدای منو ضبط کنه و در کانال بزاره خیلی دوست دارم صدای خودش  

ل کانال نمیذاره اگه بزاره آبروی اون یه  را بشنوم و صدای خانم معلمم را بشنوم. خانم معلم اگه اشتباه کنیم داخ

نویسی دوست  های ریاضی را انجام دهم. خوش( »چون ریاضی را دوست دارم دوست دارم فعالیت4ره«. )کد  نفر می

( »دوست دارم تکلیف ریاضی  6( »خوشم میاد صدای خانم معلم را بشنوم«. )کد  5ندارم چون خطم بد است«. )کد  

 فیلم خودم -1

 داستان -2

 صدای معلم -3

 صدای خودم -4

 های ریاضیفعالیت -5

 صدای دوستانم -6

ــد   • ــنــ چــ

 هاایرسانه

هــای  فعــالیــت  •

 درسی و دوستان
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  ی نقاش  -  ی( »از ریاض8( »فیلم و صدای دوستانم و خودم«. )کد  7یاضی رو دوست دارم«. )کد  انجام دهم چون ر 

کاردستی خوشم میاد ولی از نگارش و قران خوشم نمیاد چون خیلی زیاده و من قران زیاد خوب بلد نیستم«   -

  (  9)کد 

 نقاشی -7

 کاردستی -8

 نگارش -9

 قرآن -10

 
به اینکه برخی معلمان    های درسی خود و دوستانش را بیشتر دوست دارند. با توجه ها و فعالیتایآموزان مطالبی شامل چندرسانه، دانش6به جدول  باتوجه

  بهره گیری آموزان تالش در هماهنگی دروس برای  سعی دارند که با ارتباط از طریق کانال برخی نواقص در تدریس را جبران نمایند ارتباط مجازی با دانش

ها را به یادگیری  تواند آنآموزان در کانال میهای دانشهای مختلف فعالیتهایی مثل گذاشتن عکس و فیلمهای مجازی دارند که فعالیتآموزان از آموزشدانش

 مند سازد. بیشتر سوق دهد و به کالس درس عالقه

 

 های پژوهش پاسخ پرسش
 کنند؟ می استفاده تلگرام رسانپیام از  مواردی در چه  ابتدایی اول آموزاندانش و  لدینوا  معلمان،پرسش اول( 

به سه مضمون کلی  دهد که معلمان  ارائه شده است. این جدول نشان می  7آموزان به پرسش اول پژوهش در جدول  های معلمان، والدین و دانشتحلیل پاسخ

  هایمضمون کلی )زمینه 7تلگرام(؛ والدین به  با  آموزشی  مطالب  رسانیاطالع  ، نحوهفواید استفاده تلگرام در تدریس، تدریس دالیل اولیه استفاده از تلگرام در )

  تلگرامی، نحوه   کانال  از   دریافتی  مطالب  تلگرامی، انواع   کانال  در  عضویت   مدرسه، نحوه  با   والدین  ارتباط   هایزمینه مجازی،  فضای  و  اینترنت   از   والدین   استفاده

مضمون کلی )   5آموزان به کانال(؛ و دانش مطالب  به آموزاندانش کالس، جذب مطالب پیگیری به والدین  مداوم  غیردرسی، تمایل مباحث برای  معلم با ارتباط

 اند.  اشاره کرده  کالسی، فواید کانال تلگرامی(سی، نمایش مطالب در کانال در یت وضعای درج شده در کانال، مطالب ارسالی معلم، فایل چندرسانه

 
 . مضمونهای شناسایی شده از مصاحبه شرکت کنندگان درباره استفاده از تلگرام 7جدول

شرکت 

 کنندگان 

 ها مصداق مضمون های کلی 

 معلمان 

از   اده  ــتـف اسـ ل  دالـی

 تلگرام

یکدستی در کمک  ایجاد  ،  تداوم آموزش در خانه،  کمک به ارتباط بهتر با والدین

امکان بازخورد  ،  جویی در زمانصرفه،  ها پیگیری مشکالت آموزشی بچه،  والدین

 .دوطرفه

از   ــتفــاده  اسـ فوایــد 

 تلگرام

بیشتر،  ای بودن ابزارنهچندرسا،  سرعت ابزار،  استفاده آسان دسترسی  ،  امنیت 

ابزار به  با والدین،  همگانی  ،  یادگیرینقش مثبت والدین در  ،  مدیریت ارتباط 

 .رفع مشکالت آموزشی، تداوم و تثبیت یادگیری

،  ارسال تمرین و تکالیف،  آموزش والدین،  آگاه کردن والدین از وضعیت فرزندان اطالع رسانی

 . توجه به تفاوت فردی در آموزش، آموزانایجاد انگیزه در دانش

 والدین 

اســـتفاده از فضـــای  

 مجازی

های  کانال،  های پزشکی و بهداشتیکانال،  های آشپزیکانال،  های آموزشیکانال

 های سرگرمی کانال، خبری

، پیگیری  هاارائه فعالیت  ،فضای مجازی،  حضور فیزیکیبه جای    رقراری تماسب  ارتباط با مدرسه

حس  ، آگاهی از وضعیت درسی، فرایند آموزش،، آموزانرفع مشکالت بین دانش

 .ارتباط بیشتر، پذیریمسئولیت

 خانواده،   نحوه عضویت

انواع مـطاـلب درـیافتی  

 از تلگرام

، نحوه کمک  شناسینکات تربیتی و روان،  مطالب آموزشی و کالسی،  ایچندرسانه

 در انجام تکالیف 
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در   ــه  ــالق ع ــجــاد  ای

 فرزندان

، مشاهده  کالسی و درسیمطالب  ،  ارتباط با همکالسی و معلم،  های معلمگفته

 آثار و تکالیف خود در کانال کالسی 

 آموزان دانش

 فیلم آموزشی، جشن کالسی،   محتوای جذاب

 های انجام شده، دریافت نظر معلم آگاهی از تکالیف و ارسال تمرین تمرین و فعالیت

 اکثر دروس خوب و رضایت بخش است  وضعیت درسی

 فرستد. کارهای هنری و تکالیف با کیفیت را در کانال برای همه می نمایش آثار و عملکرد 

آـموزش   ـــهـیالت  تسـ

 مجازی

 ها فعالیت  از  بخشلذت تکالیف، بازخورد انجام  بیشتر زمان 

 
   دراستفاده از پیام رسان تلگرام چگونه است؟  ابتدایی اول آموزان دانش و  والدین پرسش دوم( تجربه معلمان،

  برای  تلگرام   در  شدهگرفته  کار  به   هایفعالیت  تلگرام، انواع  از  استفاده  بندیزمان  مضمون کلی )نحوه   6کنندگان نشان داد که معلمان به های شرکتگفته  تحلیل

محتوا(؛ والدین    تولید  مختلف  ها، انواعکانال  ایرس   آموزشی  منابع  از  اطالع  آموزشی، نحوه  هایمحتوا  تهیه  تلگرام، چگونگی  در  شدهارسال هایمحتوا  تدریس، انواع

  استفاده   در  والدین  توسط  فرزندان  همراهی  تلگرام، نحوه  از  استفاده  برای  مشخص  والدین، زمان  توسط  مجازی  فضای  از   استفاده  زمان  مضمون کلی )مدت  4به  

تلگرام،    کانال  از   استفاده   کانال، زمان   ها در فعالیت  تلگرامی، درج  کانال   مضمون کلی )بررسی 4آموزان به  والدین(؛ و دانش  توسط   تلگرام   از   استفاده   تلگرام، زمان   از

 آمده است. 8تر پاسخ شرکت کنندگان به این پرسش در جدولاند. به طور جزئیکانال( اشاره نموده  مطالب از  استفاده زمان 

 . مضمونهای شناسایی شده درباره تجارب کاربران تلگرام 8جدول

شرکت 

 کنندگان 

 مصداقها مضمون های کلی 

 معلمان 

یادگیری بندی استفادهزمان جریان  در  ضرورت،  مشارکت  اساس  بر  مداوم،  استفاده  ،  استفاده 

 برداشتن محدودیت زمانی 

آموزشیفعالیت هاانواع فعالیت آموزشیروش،  های  نوین  مکمل  ،  های  عنوان  به  استفاده 

،  ارزشیابی فرایند یاددهی یادگیری،  آموزانمرور و تمرین بیشتر دانش،  تدریس

 استفاده از تجارب دیگران ، های دیگر تهیه محتوای آموزشی از سایت

آموزان،  دانش  ، صوتی، تصاویر کتاب درسی، نمایش فعالیتمتنی،  ایچندرسانه تنوع محتوا

 . بیان نکات تربیتی، والدینبه محتوا پیشنهاد ، تکالیف شرح انجام 

کتب کمک  ،  تجارب آموزشی همکاران،  های تلگرامیکانال،  های معتبرسایت چگونگی تهیه محتوا

 .تولید محتوا توسط معلم، آموزشی

 در اینترنت، مشورت با همکاران جستجو ها، در کانال عضویت نحوه اطالع از محتوا

ایجاد  ،  شاغل بودن والدین،  باال بودن هزینه اینترنت،  ساخت مناسبعدم زیر  های استفادهدشواری

دانش و  معلم  برای  روانی  اقتصادی،  آموزمشکالت  و  مالی  بر  زمان،  مشکالت 

آموزش فرایند  نبودنهمه،  بودن  مجازی،  گیر  آموزش  در  الزم  تجربه  ،  عدم 

دانش تحصیلی  گوشی،  آموزانریزش  از  زیاد  استفاده  منفی    عدم ،  تأثیرات 

 است.  همکاری والدین

 والدین 

 بیشتر اوقات ، متناسب با شرایط زمان استفادهمدت

 در صورت فرصت و داشتن وقت  ، عدم زمان و مکان مشخص زمان مشخص

ــی   ــراه ــم ه ــوه  ــح ن

 فرزندانبا

 برحسب نیاز و توصیه معلم ، کردنجمعی نگاه،  با نظارت مستمر
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 .مشکالت مالی،  مشغله زیاد،  حساسیت همسر،  مخابراتی و زیرساختیمشکالت   های استفاده دشواری

 آموزان دانش

 اعضای خانواده، به همراه خانواده  بررسی کانال تلگرام 

 در صورت تأیید معلم ها درج فعالیت

 همیشه، اکثر اوقات  زمان استفاده

همیشه گوشی، ناتوانی درخواندن و  اینترنت کند و ضعیف، در دسترس نبودن   های استفاده دشواری

 نوشتن. 

 

 

 
 است؟   چگونه  ابتدایی  اول  پایه آموزان دانش و والدین معلمان، تجربه  از  حاصل  تلگرام رسان پیام پدیده ابعاد  ساختاری پرسش سوم( فضای

به  در تحلیل پاسخ با دانش  7ها، معلمان  تلگرام در ارتباط معلم  تلگ مضمون کلی )نقش  نقش  با والدین، نظرات مخالف و موافق  آموزان،  رام در ارتباط معلم 

ستفاده از فضای مجازی در  همکاران در استفاده از تلگرام، استفاده از تلگرام در آینده، توصیه برای استفاده معلمان از تلگرام در تدریس، پیشنهادات معلمان در ا 

به  آموزش و تدریس، آموزش عمومی برای استفاده از تلگرام( و والد آموزان، تأثیر کانال  های تلگرامی روی دانشمضمون کلی )تأثیر اطالعات و محتوا  5ین 

آموزان، میزان یادگیری والدین از کانال تلگرامی معلم، نحوه برقراری ارتباط والدین در زمینه مباحث کالسی با معلم، انواع  های جانبی دانشتلگرامی بر فعالیت

ها و مطالب کانال،  های معلم در کانال، تمایل به فعالیتمضمون کلی )مطالب و فعالیت  4آموزان به  اک گذاشته شده برای والدین( و دانشمختلف مطالب اشتر

ه این پرسش پژوهش  آموزان در پاسخ بکالسی، خاطره خوب از کانال تلگرامی( اشاره نمودند. یعنی معلمان، والدین و دانش در کانال یا فعالیت  تمایل به فعالیت

 دهد.دسته بندی تجارب مشارکت کنندگان در مصاحبه را نشان می 9تجارب متفاوتی را بیان نمودند. جدول 

 
 رسان تلگرام در آموزش بندی تجارب و اقدامات کاربران پیام دسته  :9جدول

 جزئیات ابعاد مورد توجه  کاربران 

 معلمان 

 ای، همگانیایمن، تعاملی، چندرسانهساده، سریع،   های تلگرام ویژگی

 اقدامات 
های تربیتی ها، ارـسال نکتهبچه  نمایش فعالیت  آگاه کردن والدین ازوـضعیت فرزندان، ارـسال تمرین و تکالیف،

 و آموزشی برای والدین،

 اساس ضرورت  کاهش محدودیت زمانی، استفاده بر زمان 

 محتوا 
های مختلف، تولید  های دیگر، اـستفاده از رـسانهمعلم، تهیه محتوا از ـسایتمحتوای کتاب، تولید محتوا توـسط 

 آموزمحتوا توسط دانش

 های نوین آموزش، استفاده از تجارب همکاران، امکان خالقیت در تدریس، همکاری در تدریسروش ای توسعه حرفه

 نفس،ها، افزایش اعتمادبهنجام فعالیتجذابیت، ایجاد انگیزه، تمرین و مرور بیشتر درس، امکان ا یادگیرنده 

 والدین 
ــی مداوم ــترس ــتر والدین،  دس ــکالت،  اطالع از جریان آموزش،  آموزش و راهنمایی بیش ،  همکاری در رفع مش

 ، عدم نیاز به مراجعه حضوریدریافت بازخورد، رسانی والدین به معلمصمیمیت بیشتر، کمک

 یر بودن، ایجاد انگیزهگوقترضایتمندی، مکمل تدریس،   نظر همکاران 

 پیشنهادات
ــاختی، تجهیز معلم و دانش ــکالت زیرسـ اندازی  آموز به ابزارها، آموزش والدین، آموزش معلـمان، راهرفع مشـ

 سایت تولید محتوا معتبر،

 والدین 

 بیشتر اوقات،  شرایطمتناسب با  ،  فرصت داشتن  در صورت،  عدم زمان و مکان مشخص زمان استفاده

 شناسینکات تربیتی روان،  مطالب آموزشی و کالسی  میدیا،  و مولتی  یاچندرسانه محتوا 

 ارتباط بیشتر  پذیریحس مسئولیت،  آگاهی از وضعیت درسی  الزمه فرایند آموزش اقدامات 
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 تأثیر بر فرزندان 
ــایند بودن فرایند آموزش و یادگیری، ایجاد انگیزه   ــترخوش ــارکتی، آگاهی از فرایند  ،  بیش ایجاد یادگیری مش

 کالس و آموزش، ماندگاری بیشتر مطالب

 تأثیر بر والدین 
ــکالت بین دانش،  ـهااراـئه فـعالـیت   نحوه   در  تـفاوت،  خود  نقش  از  آـگاهی،  ارتـباط  مـهارت  ، بهبودآموزانرفع مشـ

 آموزش و  تدریس

 آموزان دانش

 محتوا 
،  آموزشــی و  درســی  ، مطالبمطالب آموزشــی، انواع تولید محتوای الکترونیکیها،  یکالســهم  و  جشــن فیلم

 هنری  هایکار

 های درسی و دوستانها، فعالیتایچندرسانه اقدامات 

 هافعالیت  از  بخشلذت  ،تکالیف، بازخورد  انجام بیشتر  زمان فواید کانال تلگرام 

 صدای معلم،  ها در کانالفعالیتقراردادن   خاطرات 

 

 
دهد که   های هرکدام از ســـه گروه فعال در آموزش مجازی از طریق پیام رســـان اســـت. این مدل نشـــان میمدل مفهومی روابط عوامل و فعالیت 1شـــکل  

هاست. معلم با تولید آموزش مجازی محتوا خوراک فعالیتگیرد. به عبارت دیگر، در های سه گروه یاددهنده، یادگیرنده و والدین حول محتوا صورت میفعالیت

آموز را فراهم  برای دانش  گری زمینه تمرین و فعالیتآموز و راهنمایی و تســهیلمحتوا یا جســتجوی محتوای مرتبط و دســترس پذیر نمودن آن برای دانش

اط با معلم و همکالـسان و مـشورت با والدین خود را دارد. والدین هم امکان جـستجوی ، برقراری ارتبآموز هم امکان تولید محتوا، تمرین، فعالیتنماید. دانشمی

 محتوا، مشاهده محتوا، مشورت با معلم و تسهیل دسترسی برای فرزند خود را دارند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ددددد

 دنیای واقعی

 فضای مجازی
  هایسیاست

 آموزشی 

 تسلط علمی 

 روش تدیس 

 نگاه اجتماعی 

 فرهنگ 

 مشکالت خانوادگی 

 کالس داری  

دانش 

 آموز 

 معلم 

 والدین

 محتوا

 اقدامات

های پیام ویژگی استفاده مهارت 

 رسان 

 استفادهفرهنگ  زیر ساخت فنی

 تمرین 

 فعالیت 

 تولید

 جستجو

 تدریس 

 مشورت
 تسهیل

 فیلترینگ 

 دیدگاه همکاران

 جذابیت فناوری 

مشاهده نتیجه 

تالش خود 

 ردگروه

 زمان
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 مفهومی روابط عوامل و نقش هرکدام از آنها در آموزش مجازی از طریق پیام رسان تلگرام  مدل.  1شکل

 
 رسان است.های پیاماقدامات هر سه گروه در فضای مجازی تحت تأثیر مسائل زیرساخت فناوری، فیلترینگ، فرهنگ استفاده، مهارت استفاده، و ویژگی

ــه گروه معلما ــائل دنیای واقعی بر س ــتن، والدین و دانشهمچنین، مس ــیاس ــت. این موارد برای معلم س ــی، دیدگاه  آموزان اثرگذار اس های کالن نظام آموزش

تفاده  همکاران، تـسلط علمی، روش تدریس، کالس تفاده اـست. برای والدین، مـسائل اقتـصادی خانواده، مـشکالت و فرهنگ خانوادگی و زمان اـس داری و زمان اـس

ــی و ـجذابـیتشـهای اثرـگذارـند. برای دان ـعاـمل ــاـئل انگیزشـ ـتدریس معلم نقش تعیین کنـنده دارـند.  ـها و روشـهای فـناوری، همراهی واـلدین، و پـیامآموزان مسـ

آموزان در فضــای مجازی امکان ارتباط به دو گروه دیگر و با  دهد. هرکدام از گروه معلمان، والدین، و دانشروابط ســه گروه را نشــان میهمچنین، مدل شــبکه

را فراهم    های کالن نظام آموزشـی(چهار الیه محتوا، افراد، اینترنت و سـیاسـتبندی عوامل مؤثر بر آموزش مجازی )خود را دارند. این مدل امکان الیههمگروه  

 کند.می

 بحث
کنند و آن را برای جریان یاددهی  رسان استفاده میپیامآموزان به دلیل فواید و کارکردهای تلگرام از این  ها نشان داد که معلمان و والدین و دانشتحلیل داده

آموزان پایه اول  بندی دیدگاه سه گروه شرکت کننده در این پژوهش، استفاده از کانال تلگرامی برای دانشدانند. براساس جمعآموزان الزم مییادگیری دانش  –

رسان تلگرام  پیامکه استفاده از  نیز نشان دادند  ها  پژوهشکردند. سایر  رسان را الزم تلقی  آموزان وجود این پیامابتدایی تسهیلگر بوده و معلمان و والدین و دانش

؛ مارز،  1999،  1کند )جانسون روابط معلم شاگردی و یادگیری اثربخش را تقویت می  گیرد ودر موارد مختلفی مورد استفاده قرار می  ،های اجتماعیو شبکه

آموزان را در آموزش  تواند درگیری دانشهای اجتماعی مجازی میکارگیری شبکهبه  د که  ندههای دیگر نشان میرخی پژوهشب   (.8200،  2سایموند مووفی و  

از طریق اشتراک دانش  و غیر رسمی    های رسمیها و اطالعات افراد را در محیطتوانند مهارتهای اجتماعی می(. همچنین شبکه2011،  3افزایش دهد )جانکو 

و آگاهی از وضعیت    رفع مشکالت آموزشی،  تداوم و تثبیت یادگیریآموزان را بیشتر کرده و  افزایش داده و ارتباط معلم با والدین و دانشها  و توسعه مهارت

  های حضوری را گسترش دهد های اجتماعی، روشها و شبکهز امکانات رسانهتواند با استفاده ا در واقع معلم میآموزان را به ارمغان آورد.  درسی و تحصیلی دانش

ارتباط همزمان بین چند کاربر میهای کلیدی شبکهجنبه  یکی از  چراکه نشان دادند 2011)  4وایت و همکاران   باشد. های اجتماعی  نیز در پژوهش خود   )  

ها، بیان نظرات خود،  عالقه خود و اشتراک اطالعات، ایده  های مباحثه یا موردهای اجتماعی خارج از کالس درس برای عضویت در گروهآموزان از شبکهدانش

یادگیری از همدیگر، پاسخ به  ها برای یادگیری مشارکتی،  کنند. در این حالت آنهمچنین اشتراک ویدئو و تصاویر به عنوان منابعی از یادگیری استفاده می

در بهبود  . عالوه براین،  شوندترغیب می  ،هایی که بیشتر زمینه یادگیری غیررسمی دارند و خود به عنوان یک یادگیرنده فعال هستندبازخورد دیگران و مهارت

بهبودکیفیت یادگیری مؤثر است؛ تعامالت اجتماعی چ  و  انجام دادن تکالیف به منظور  به وجود میندگانهیادگیری    های شناختی وآورد که شایستگیای را 

 (.2009 5دهد )کریستوفیدز و همکاران اجتماعی را پرورش می

ای  های مجازی و برخط مخصوصاً در دوره ابتدایی نقش برجستهدر آموزش  آموزانبدیل معلمین برای آموزش دانشدر کنار نقش بی  ی شک نقش نظارتی والدینب 

نظارت  یعنی  .است والدین  ،بدون  حمایت  و  معنی،  کنترل  پیام  داریادگیری  از  درست  استفاده  تلگرامو  نمی  رسان    باید   نیز  والدین  خود  اگرچه  .شودمحقق 
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های  ( تسریع در فعالیت2009)  1های جونز، ادوارد و رید نتایج بررسیفراگیرند.    فرزندان   بهتر  یادگیری   برای   ای رسانه  و   علمی  مباحث   در   را   الزم   های آموزش

رسان و استفاده درست آن را مهم  و چگونگی به کارگیری این پیام دانندها میرسانهای پیامآموزشی و پیگیری تکالیف درسی را یکی از فواید استفاده از برنامه

ای فوری از جانب معلم باعث افزایش انگیزه در یادگیرندگان و بهبود تسلط شناختی آنان  ه( نیز نشان دادند که پاسخ2006) 2. آلن، ویت و ویلیز کنندتلقی می

اموزیم  یم و ب یمواجهه با آن را بدان  نتیجه  دقیقاً بود بهتر است  درامان های نو وریاتوان از آثار برخورد فندر عصری که نمیبنابراین، بر مواد آموزشی خواهد شد. 

هایی که به جریان آموزش در مواقع  های اجتماعی در کنار تمام فوایدی که دارد و کمکاستفاده از تلگرام و شبکه  به خدمت خود در آوریم.ها را  چگونه آن

د. لذا باید  زسا ها و مشکالت مختلفی همراه است که گاهاً افراد را دلزده کرده و استفاده از آن را برای آدمی دشوار میکند، با دشواریحساس و ضروری می

 را شناخت و در راه حل و رفع مشکالت آن گام برداشت.   های اجتماعی در آموزش های به کار گیری شبکهشناسایی موانع و راهبرد

تواند  است. همین امر می  ی مجاز  یاستفاده در فضا  ی الزم برا  ی هادیجیتال در خانه یا مدرسه نیازمند دسترسی به اینترنت و کسب مهارت  ی هایاستفاده از فناور

  ی اجتماعی، باید امکان دسترسی برابر به این ابزار و فراگیر  یهااستفاده از شبکه  ی از مزایا  یمندبهره  منظور به،  بنابراین  ؛این مسئله باشد  یهاجمله محدودیت  از

ب   ی الزم برا  ی هامهارت بر این آشنایی یادگیرندگان    ها بسیار متفاوت است و همین امر ممکن است برخی از ا این ابزاراستفاده از منابع تضمین شود. عالوه 

عالقه نیز    و   عملی  یهایادگیرندگان در زمینه استعداد، مهارت  یهاعالوه بر آشنایی باید بر تفاوت  .مواجه کند  یزمینه یادگیر  یادگیرندگان را با مشکالتی در

رسان تلگرام برای یادگیری مطالب  و این خود یکی از مشکالت مهم استفاده از پیام  ت معتاد شوند آموزان نیز ممکن است به اینترن تی دانشح  . توجه داشت

های اجتماعی در  روش آموزشی مبتنی بر وب، استفاده از شبکه  (. این اعتیاد به اینترنت و فقدان نظارت معلم در2007، 3تانگ  و یانگ)  درسی و آموزشی است

  7های اجتماعی و با ثبت مجموع  بزرگسال کاربر شبکه  205ها و تمایالت  کند. پژوهشی که با کنترل آرزودشوارتر و مشکل سازتر میآموزان را  آموزش دانش

اعتیادی    تواند به های اجتماعی میکه عادت به ورود مداوم به شبکه   نشان دادها انجام شد.  های هر یک از آننشانه مبنی بر تمایالت و خواسته  827هزار و  

   .شود، قادر به ترک آن نباشدها متحمل میمنجر شود که فرد حتی با وجود مشکالت و مسائلی که به دلیل گذراندن زیاد وقت در این شبکه

الکترونیکی   موزش آ  هایتکنیک  و   هاروش  از  آن  به   همگان   آسان   دسترسی  و  محبوبیت   افزایش   برای باید  که  است  فرد   هر   زندگی   در   اساسی   گام   وپرورشآموزش

  در  اطالعات   فناوری  از  استفاده  امروزه.  داد  گسترش   الکترونیکی هایآموزش  برای را آن  هایزیرساخت و  جدید  هایروش  و  گرفت   بهره رسان تلگراماز جمله پیام

  و   جهان  سراسر  در  آموزشی   مؤسسات  از  بسیاری   اهداف  ترینمهماز    مکان،  و  زمان   هر   در  استفاده  امکان   جمله  از   بسیار  مزایای   از   برخورداری  جهت  به  آموزش

  کار   توسعه  و  باالتر  پیچیدگی  یادگیری،  جهت  طوالنی  پذیریانعطاف  با  همراه  را  آموزشی   خدمات  از  ایگسترده  طیف  توانند می  ها تکنولوژی  این.  باشدمی  ایران

  استفاده   کند لذا، می  فراهم   را   مدرن   جامعه   در   یادگیری  برای   هانیازمندی  تمام  الکترونیکی  یادگیری  مفید   و  توجهجالب  های گردند. در واقع، ویژگی  باعث  را  تیمی

بر تداوم جریان آموزش،  بنابراین،  است؛  برابر   های ایجاد فرصت  و   یادگیری،  تدریس،  کیفیت  بهبود  برای  استراتژی  بهترین   عنوان به الکترونیکی آموزش   از   مناسب 

 .آموزان با هدایت معلمان ادامه پیدا کندآموزشی دانش « طراحی و تهیه شد تا فعالیترسان تلگرامپیامزیرساختی در مرکز فناوری اطالعات تحت عنوان »

نقش تلگرام در ارتباط با  آموزان در خصوص ابعاد ساختاری و زیرساختی، بعضی از معلمان به اهمیت  ها و نظرات معلمان، والدین و دانشپس از بررسی دیدگاه

آینده و تأثیر آن در جریان آموزش در صورت رفع مشکالت زیرساختی اشاره کردند    در  تلگرام   از  استفادهصورت عدم حضور در مدرسه،    آموزان و والدین در دانش

دادند. البته نظرات مخالف و موافقی هم وجود داشت نظرات  تلگرام پیشنهاد    را از   عمومی  تدریس و آموزش   و   آموزش  در  مجازی   فضای   از   استفاده  معلمان   و

فضای مجازی    بود های اجتماعی و اخالقی که ممکن  ترس و نگرانی از آسیب  خاطرآموزان و بهمخالف به دلیل مشکالت زیرساختی تلگرام و وابستگی دانش

آموزان بود. والدین نیز تأثیرات اطالعات و محتواهای تلگرامی را روی  انشو نظرات موافق به دلیل تداوم جریان آموزش در صورت عدم حضور د  داشته باشد

معلم،    تلگرامی  کانال  از   والدین   یادگیری آموزان، میزاندانش  جانبی  های آموزان مثبت ارزیابی کردند و استفاده از کانال تلگرامی را به دلیل فعالیتآموزش دانش

دانستند و در کنار تمام شکالت  خود را الزم می  برای   شده گذاشته  اشتراک   مطالب  مختلف   معلم، انواع  با   کالسی   مباحث   ینه زم  در   والدین   ارتباط   برقراری   نحوه 

های معلم در کانال  آموزان نیز بخاطر اینکه مطالب و فعالیتکردند. دانشساختاری و ابعادی که تلگرام داشت آن را قبول داشتند و از وجود آن استقبال می
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های تلگرامی  دانستند و وجود کانالهای مجازی با معلمان خود داشتند آن را الزم میشد و تمایل به یادگیری بیشتر بودند و خاطرات خوبی از کالسگذاشته می

 با وجود مشکالت خاصی که در زمینه زیر ساخت داشت، برایشان خوشایند بود.  

، در دسترس و  پذیرانعطاف  ییادگیر  یهاایجاد محیط  وسیلهبهتوانند  میای است که  گونهرسان تلگرام بهامو پی  اجتماعی  یهاشبکهفضای ساختاری و ابعادی  

اجتماعی، با وجود پراکندگی    یهااجتماعی در رسانه  یهااولیه است. عالوه بر این، پتانسیل شبکه  ی هاحمایت کنند که مکمل آموزش  العمر مادام  ی پویا از یادگیر

شود  و بین خود یادگیرندگان از طرف دیگر منجر می طرف ازیکر موانع زمان و مکان غلبه کرده و به تعامل و مشارکت بین یادگیرندگان و معلمان  جغرافیایی ب 

باشند و بدین ترتیب    زمانی و مکانی با یکدیگر مشارکت داشته  یتر کرده و فراتر از دیوارهاکند که افق دید خود را وسیعو این مسئله یادگیرندگان را قادر می

 .  (2011) 1و چیو وانگ  تبدیل شوند العمر مادامامکان را فراهم کرده که یادگیرندگان حتی پس از پایان دوره رسمی تحصیل، به یادگیرنده 

 

 گیری نتیجه

پیام رسان تلگرام در آموزش پایه اول ابتدایی است.  های استفاده از  تجارب شرکت کنندگان در این پژوهش بیانگر دالیل و شیوه استفاده، فواید و دشواری

رسان تلگرام را به عنوان یک مدل  آموز و والدین در آموزش مجازی از طریق پیامها و اقدامات معلم، دانشهمچنین، این پژوهش روابط ساختاری عوامل، زمینه

های مجازی مانند تلگرام بستگی به عوامل گوناگون  رسانیت آموزش در بستر پیاممفهومی ترسیم کرده است. مدل ارائه شده روشنگر این واقعیت است که موفق

 های کالن نظام آموزشی دارد. در چهار الیه محتوا، افراد، اینترنت و سیاست

ای معلمان  رصت توسعه حرفهها و مقررات استفاده از فضای مجازی و نیز فراهم کردن فنامههای آموزشی، آئیننظام آموزش و پرورش به دلیل تدوین سیاست

پذیر نمودن آن  ای برای استفاده از فضای مجازی و مهارت تولید محتوا و دسترسداری و همچنین، سواد رایانهتدریس و کالساز نظر دانش تخصصی، روش

 های فاوا برای به کارگیری آن در آموزش نقش تعیین کننده دارد.برای یادگیرندگان و تسهیل زیرساخت

نقاط ضعف فضای مجازی توسط معلمان است. درک، مهارت و روش معلم شکل دهنده رفتار  ها و فرصتتعیین کننده دوم درک معلم از قابلیت  عامل ها و 

برای هدانش اقتصاد و سواد والدین  برای انجام فعالیت و تمرین است. همچنین، عوامل خانوادگی مانند فرهنگ، مهارت استفاده،  مراهی و  آموزان و والدین 

 ها و رهنمودهای معلم نقش بی بدیل دارند.آموز پایه اول ابتدایی با خواستههمسویی دانش

های  های مخابراتی مانند پهنای باند و پروتکلای در آموزش مجازی دارد. زیرساختهای مجازی به عنوان ابزار و بستر نقش و جایگاه ویژهمباحث اینترنت و سامانه

آموز و والدین خواهد  ایها( تسهیل کننده یا مانع تعامل معلم، دانشها مانند سرعت، سهولت و امکان استفاده از چندرسانهرسانتفاده پیامدسترسی، قابلیت اس

 بود.  
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ارائه اطالعات آموزش نیست: راهنمایی و بازخورد حلقه گمشده آموزشهای الکترونیکی  

 در آموزش عالی
 

 1حسین دهقانزاده

 Hossein.dehganzadeh@gmail.comعضو هیئت علمی دانشگاه تبریز،  1

آموزش الکترونیکی در عصیر حاضیر با توجه به شیرایط اجتماعی، اقتصیادی، شیغلی، فناوری، یک نیاز اسیاسیی در سییسیتم های آموزشیی   -  چکیده

ی، توجه به اصول  بویژه آموزش عالی محسوب می گردد. جهت اثربخش بودن دوره ها و بهبود عملکرد یادگیرندگان در  آموزش های الکترونیک

آموزش و یادگیری الزامی اسیت. در مطالعه حاضیر از منظر اصیول آموزش و یادگیری به آسییب شیناسیی آموزشیهای الکترونیکی دانشیگاه ها با 

مطالعه موردی دانشیگاه تبریز پرداخته شیده اسیت. برای انجام آسییب شیناسیی از روش پژوهش کیفی پدیدارشیناسیی اسیتفاده شیده وجهت 

نفر از دانشیجویان دانشیکده علوم تربیتی و روانشیناسیی دانشیگاه تبریز بصیورت نیمه سیاختار یافته مصیاحبه شیده اسیت.  14داده ها با    گردآوری

یافته های پژوهش نشییان می دهند راهنمایی و بازخورد مناسییب و مورد نیاز هم از منظر کمی و هم از منظر کیفی حلقه گمشییده آموزشییهای 

 لی در دوران کرونایی بوده است. الکترونیکی آموزش عا
 

 آموزش الکترونیکی، آموزش عالی، بازخورد، راهنمایی، یادگیری الکترونیکی  -کلید واژه 
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 مقدمه 

  ف یضع  یماندگار(، نرخ  2،2015گوین )  ی ریادگی  جی بر نتا  ترکیبیمانند اثرات    یی ها  ی(، نگران 1،2018سیمن )  یدر آموزش عال  نی آنال  یریادگی   ع یبا رشد سر

  معلمان و اساتید ها، از جمله بازخورد، توسط    یبان ی، انواع پشتیادگیری آنالیندر   ( وجود دارد.  4،2016سونار )   رنده یادگ ی ی برای(، و بازخورد ناکاف3،2016باوا )

( و 2015و همکاران،  5ایپیچ کمک کند )   ی ستگیتواند به توسعه شا  یم  یتکرار  نی باال با تمر  ت یفیشود. کار با بازخورد با ک  یارائه م  رانیکمک به فراگ  ی برا

 دهد.  شی را افزا   انیو مرب  رندگانیادگی  ن یتعامل ب 

  ی راض  یافتیاز بازخورد در   رندگانیادگی که    مطالعات مختلف گزارش کرده اندشود،    یاستفاده م  نیآنال   آموزشکه بازخورد به شدت در    یحال، در حال  ن یبا ا 

بر    یمتفاوت  راتاث  تواند یکه بازخورد م  دهد یگزارش م  پژوهشی  اتی(. به طور مداوم، ادب 2008و همکاران    امز یلی؛ و2017و تاکر    نری؛ مول2019هیا،)  ستندین 

قو  یریادگی مثبت  اثرات  از  باشد،  ضع  یداشته  همکاران،  6ایورس )  فیتا  خنث2012و  همکاران،  7فانگ )  ی(،  منف  یحت  ای(  2019و  و   8هیو )  یاثرات 

  ک ی  یریادگی  رشود، اما فقدان اثرات مثبت ثابت ب   یاستفاده م  نی آنالآموزش  مهم است و به طور گسترده در    اریبس  یادگیری   ی(. بازخورد برا2016همکاران،

 مهم است. اریبهبود عمل بازخورد بس  یاز بازخورد و چگونگ ینحوه استفاده واقع  یبررس ن، یاست. بنابرا  ینگران 

آموزش    قاتیاز تحق  دی حوزه نسبتاً جد  کی   ن یا   شود،یآموز شناخته مدانش  یر یادگیاز    تی در حما  یآموزش  ندیاز فرآ  یبازخورد به عنوان بخش مهم   که  یدر حال

کنند. به طور همزمان،    ی نم  ت ی از تجربه بازخورد خود احساس رضا  شه یهم  رانیحال، فراگ  ن یرا دارد. با ا   ی ریادگی شی قدرت افزا یبازخورد آموزش  .است نی آنال

اظهار نظر، پرسش،    قیدر جهت درست از طر  یادگیرندگان  ییراهنما  یبرا  بازخورد  شده است.   نیآنال   یریادگیبازخورد در    ینحوه اجرا  یبه بررس  یتوجه کم

 شده است.  ی ها طراحها و مثالو ارائه مدل ،یادآوری،  زنی داربست 

از    یا  ندهیتعداد فزا   رایدارد، ز  تیاهم  ی گریاز هر زمان د  ش یب   نه یزم  نی در ا  قیحال، تحق  نی با ا .  است  هی هنوز در مراحل اول  نی در مورد بازخورد آنال  قیتحق

به زبان آموزان از راه دور و اتخاذ مهارت ها و   ییرا صرف پاسخگو  یشتریزمان ب  دی با دیاسات ش،ی افزا ن یکنند و با ا  یثبت نام م نی آنال یدر دوره ها انیدانشجو 

 .نندک د یجد   یها وهیش

شده    رفتهیپذ  یاصل روانشناخت ک ی  ن یمهم است. ا  اریبس آموزش و یادگیری شود. مفهوم بازخورد در    یاستفاده م یری ادگی  یها میاز پارادا ی اریبازخورد در بس

بازخورد است. آگاه  یریادگی  یبرا  ی از عناصر ضرور  یکیاست که   نتا  یمؤثر،  ن   ملکرد خطاها و بهبود ع  حی تصح  شرفت،یپ  یاب یارز   ی برا  جی از  است    از ی مورد 

(Mory, 2003 بازخورد هر گونه ارتباط .) شود.  یارائه م  ،یآموزش سؤال   کی از صحت پاسخ، معموالً به  رنده یادگیاطالع   یکند که برا یم ف یرا توص ی روش ای

است که پس   یاطالعات ،یآموزش به کمک فناور درکند.  یعملکرد را فراهم م یاستانداردها یبا برخ  یعملکرد واقع سهیبه طور گسترده تر، بازخورد امکان مقا

بازخورد در آموزش ممکن است نه تنها صحت    قی شود. اطالعات ارائه شده از طر  یارائه م  رندهیادگی به    رندهیادگیبا هدف شکل دادن به ادراکات    یاز هر ورود

و تمرکز   یانتقاد سهیمقا ،یتوال یها ه یتوص نه،یمطالب پس زم ، یزشیانگ یها  امیپ ،یریادگی  ییمانند دقت، به موقع بودن، راهنما یگریپاسخ، بلکه اطالعات د 

دانش آموزان آزادانه   یعنی با هم تعامل داشته باشند،   یتوانند به راحت ی و معلمان م رندگان یادگیکالس درس،   کی در   (.2003 ،یرا شامل شود )مور  یریادگی

  ی. بازخورد جزء مهمریخ  ای فهمند    ی حل مسئله را م  ی ها  کیتکن  ای (  ه ی)پا   م یدانش آموزان آنها مفاه  ا ی دانند که آ  یتوانند سؤال کنند و معلمان معموالً م   یم

که    د،ی بهبود بخش  رانیو فراگ  یسخنران   نیتوان به طور مستمر با استفاده از اطالعات حاصل از تعامل ب   یرا م  یمطالب آموزش  ن،ی است. عالوه بر ا  تعامل  نی از ا

 شود.  یمنجر به راه کارآمدتر و مؤثرتر توسعه دوره م

تمام    باًی(. تقر9،2003موری وجود دارد )  ی( در آموزش عالیکیآموزش الکترون   ای)   یکیالکترون   یریادگی  طیمح  یآموزش  یدر دوره ها  مناسب    فقدان بازخورد

  نی(. در چن1996  ، یدافهستند )  یاجتماع زنده گرایی سا  یها  طیمح  . در موارد نادر،بازخوردها مبتنی برپرسش و پاسخ است  ی هاتیبازخوردها مربوط به موقع
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2 Nguyen 
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کنند. بازخورد در    یحل م  یمتن  طیمح   کی همساالن برابر )انسان( در    نیب   یاجتماع   و بحثهای  مذاکرات  قیرا از طر   دهیچیمسائل پ  رندگانیادگی  ،ییها  طیمح

 (.2003 ،یدهد )مور یرخ م یدرون  افتهیدانش ساختار   سه یمقا  قی و از طر  رندگان یادگی  انیقالب بحث در م

 بازخورد و راهنمایی در آموزش آنالین 

بهبود عملکردشان مفهوم    یبرا  رنده یادگیرفتار    ای و/  زه یشناخت، انگ  تنظیمشود، با هدف    یارائه م  یریادگی که در مورد عملکرد    یاطالعاتبازخورد به عنوان  

 یمپرلیو ت   یگذارد )هت  یم  ریثمختلف تأ  یآموزش  یها  طیدر مح  یریادگیاست که بر    یعوامل  نی تر  یاز قو  یکی(. بازخورد  2012،  1دوژنهاور شود )  یم  یساز

آگاه شوند،    ی مورد نظر و فعل  ی ها  یستگ یشا  ا یدانش، درک    ن یب   ی کمک کند که از شکاف ها  رندگان یادگی تواند به    ینه تنها م  ن ی (. ا2011و گان    ی؛ هات2007

بازخورد    زی( ن 2006)  ک ید   نیو مک فارل  کولی(. ن 2020)چو و زو    کند  یم  ت یخود حما   ی ریادگی  ندیفرآ  میها و تنظ  ی ستگیبلکه از آنها در کسب دانش و شا

 دهد. زهیانگ رندگانیادگی تواند به  یدر نظر گرفتند که م یرا ابزار

آنها ارسال    یریادگی رفتار    ا یتفکر    میتنظ  یبرا  رندگان یادگی اشاره دارد که به    یبه اطالعات  ی نیوجود دارد. بازخورد تکو  تکوینی یا پایانیبازخورد به دو صورت  

ا2،2007شوت شود )  یم از ارز   یم  نی(.  به رفع شکاف در درک    یبان یو آموزش پشت  یاب یتواند  به    رندگانیادگی کند،  دهد    زهیانگ  رندگانیادگیکمک کند و 

و همکاران    سون یشود )هار  یارائه م  یآموزشی   ترم یا دوره  کی   انی در پا  نهائی  یها  یاب یمعموالً پس از ارز   پایانی بازخورد    گر،ی د  ی(. از سو2008)بروکهارت  

چه نمره ای را کسب میکند و چقدر عملکرد    یریادگی  فیتکل  کی تا چه حد    تی در نهایادگیرندگان بیان کند    برای   که هدف بازخورد پایانی این است  (.  2013

  ی برا  یریادگی  یی عملکردشان، هدف نها ن یب   یهااست تا شکاف ی ضرور  رندگانیادگی  ی بازخورد برابطور خالصه،  (. 3،2000وایت و ویت )  آنها کامل بوده است 

 (.2013و همکاران  سونیآن کار کنند، درک کنند )هار یرو شتریب   دی خود با یریادگی رفع ضعف   یها و آنچه را که برابه آن یاب یدست

آنالیندر   بازخورد  آموزش  ضرور  یکی،  عناصر  ی    یاز  ز  یریادگبرای  م  عملکردها  رای است،  توسعه  شده  داده  بازخورد  اساس  (. 2007گوسکی،)  ابندی  یبر 

  د ییرا تا   رندگان یادگی   ی ریادگی( و درک و  2007  ،یمپرلیو ت  ی)هت  زدیآم  یبا آموزش در هم م  را یآنها مهم است، ز   یکنند که بازخورد برا  یدرک م  رندگان یادگی

ها را توسعه    یستگیشا   رند،یآنچه را که آموخته اند به کار گ  ابند، ی خاص تسلط    ی کمک کند تا بر مهارت ها  رندگان یادگیتواند به    ی م  نیکند. بازخورد همچن  یم

و   کنندیم افتیو بازخورد را در  ین یتکو یهایاب ی ارز رانی، فراگCBL(. تحت  4،2019بیسر و نیوبای دهند، افکار را گسترش دهند و دستاوردها را نشان دهند )

آنچه را که از    تواند یم  ی بازخورد نی(. چن2019بیسر و نیوبای،)   رد یگیقرار م ارشان یها در اختمهارت  ن ی تالش مجدد در هنگام تمر  ی برا  یی ها فرصت نیهمچن

را صرف کنند    یشتریتالش ب   دی با  رانیفراگ  که  مواردیکند و به    دییتأ  اندگرفته  ادی  یبه خوب   رندگانیادگی کند، آنچه را که    تی تقو  رفتیانتظار م  رندگانیادگی

 (.20075گوسکی،اشاره کند ) رند، یبگ اد یو بهتر  

در سطح آموزش   ژهیبه و ستند،ین  یراض  یافتیاز بازخورد در معموال  رندگانیادگ یمهم است، اما   اریبس عملکرد و یادگیریاز توسعه  تیحما  یاگرچه بازخورد برا

هاتیه و  باشد )  تهداش یریادگی بر  یتواند اثرات مثبت و منف یگزارش دادند که بازخورد م نیهمچن ی(. مطالعات قبل2017و تاکر  نری؛ مول2010)رادلوف  یعال

  یکنند تا عملکرد موثرتر یکمک م رندگان یادگی دهند و به  ی ارائه م ف یدر مورد وظا ی اطالعات  رایاز انواع بازخورد قدرتمند هستند ز ی(. برخ6،2007تیمپرلی

 (. 2007 یمپرلیو ت یدهند )هت  ی را ارائه نم یدیاطالعات مف رای کمتر مؤثر هستند ز  ،و پاداش د یمانند تمج ییداشته باشند. در مقابل، بازخوردها 

 روش پژوهش 

هش کیفی پدیدارشناسی استفاده شده وجهت گردآوری  برای انجام آسیب شناسی آموزش و یادگیری الکترونیکی در آموزش عالی در دوران کرونایی، از روش پژو

 نفر از دانشجویان دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه تبریز بصورت نیمه ساختار یافته مصاحبه شده است. 14داده ها با 

 های پژوهشی یافته
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منظر کمی و هم از منظر کیفی حلقه گمشده آموزشهای الکترونیکی آموزش  یافته های پژوهش نشان می دهند راهنمایی و بازخورد مناسب و مورد نیاز هم از  

 عالی در دوران کرونایی بوده است. یادگیرنده ای میگوید: 

پی دی افها  واال برخی از اساتید فایل پی دی افی ارسال می کنند سپس مگند که که از صفحه فالن تا صفحه فالن را مطالعه کنید. حاال بماند که برخی    "

اچ آنگونه که مطلوب  با هزار سوال در ذهن و واقعا  ندارند. ما این پی دی افهای داغون را میخونیم  بدنوشته شده و سازماندهی خوبی هم  ست چیزی  قدر 

 "یادنمیگیریم

 یادگیرنده دیگری بیان می دارد:

فا خوب توضیح می دهند اما با این حال برای ما با دیدن ویدئو  برخی از اساتید زحمت میکشند محتوا تهیه کرده و ویدئو ضبط می کنند در ویدئو هم انصا"

و برخی موارد    سواالتی پیش میاد ولی پیام میگذاریم در ال ام اس یا در گروههای واتس اپی کالسی، منتها نادیده گرفته می شوند یعنی اصال خونده نمیشن

 "سوال رسید هم الکی اشاره ای میشه منتها با این اشاره ها نمیتوان به پاسخ

 یادگیرنده ای توضیح می دهد:  

نالین میرسیم  استاد ویدئویی را برای ما ارسال می کنه و میگه که با ددقت نگاه مکنین که در کالس آنالین ویدئو را بررسی خواهیم کرد وقتی سر کالس آ  "

 "ذاریم بریم درس جدید رو شروع کنیماستاد میگه بچه ها از سرفصلهامون عقب میوفتیم اگر زیاد برای ویدئوی قبلی وقت بگ 

 دیگری بیان میکند:

هنمایی  برخی از اساتید موضوعات عملی را نظری تدریس می کنن اصال خبری خود درس نیست ما باید موضوعات عملی را عملی یادبگیریم استاد ما را را"

 "کنن اشتباهات را اصالح کنند ولی خبری از اینجور موارد نیست

 توضیح میدهد: یادگیرنده ای 

در موضوعات عملی برخی از اساتید، تالش میکنن زحمت می کشن خوب هم ویدئو ضبط میکنند ویدئوی ضبط شده کیفیت خوبی هم دارد اما در برخی    "

ر ویدئو همه چیز بصورت  موارد آنگونه که کارها در ویدئوی استاد پیش میرون برای ما پیش نمرن و با مشکل مواجه میشیم وقتی به استاد میگیم میگن که د

کلی که داریم حل  شفاف گفته شده و فرایند انجام کارها نمایش داده شده است با دقت نگاه کنین ولی ما هرچقدر هم با دقت نگاه میکنیم و تکرا ر میکنیم مش

 "نمیشه البته اساتید هم واقعا زحمت میکشن بارکاری یشون خیلی زیاده

 دیگری میگوید: 

پیج اینستاگرامی هستم تولید محتوا هم انجام میدم کار خیلی سختی است میدونم اساتید زحمت کش ما هم واقعا خوب تالش می کنن  من خودم مدیر    "

ی  و بصورت کلی برا وقت میگذارن تولید محتوا انجام میدهن، آنها را آپلود کرده و برای ما ارسال میکنن تو گروه واتس اپی مجموعه سواالت بچه ها رو میبینن

نیازی که  بازخورد دهند در برخی موارد مشکلی که من دارم  بصورت تکی  برای همه  نمیکنن  راهنمایی میکنند ولی مشخصه وقت  بازخورد میدن  به    همه 

   "راهنمایی دارم متفاوت از مشکل همکالسیهم است که در این موارد به مشکل میخورم کار برام خیلی سخت میشه

 یادگیرنده ای میگوید: 

بگم واال بازخورد و راهنمایی هست نمیگم نیست ولی رضایتبخش نیست مخصوصا در باره موضوعات عملی که با مشکل مواجه میشیم چون زیاد به  چی    "

   "راهنمایی نیازداریم شاید هم سطح من پایینتر از کالسه که زیاد به راهنمایی نیاز دارم

 دیگری اینگونه توضیح میدهد: 

تفاوت زیادی هست برخی از اساتید وقت میگذارن ویدئو ضبط می کنند یکی یکی در گروههای کالسی برای بچه ها توضیح می دهن  واقعا بین اساتید هم    "

برخی اساتید  بعد بر اساس سواالت بچه ها بازهم ویدئو ضبط می کنن در این کالس این اساتید مشکالتمون برطرف میشه و اکثر بچه ها هم راضی هستند ولی 

 "دی به سواالت و مشکالت بچه ها ندارندتوجه زیا

 دانشجوی دیگری بیان می کند: 

همه  کالسهای آنالین برای بحث و گفتگو، سوال پرسیدن فرصت هست و اساتید هم پاسخ میدهن اما در کالسهای آنالین زمان کم میاریم برای بررسی    "

د میده اون دیگه خیالش راحت میشه از نقاط قوت و ضعف کارش ولی برای برخیا فرصت  کارهای بچه ها. مثال استاد میاد کارهای بچه ها رو میبینه بازخور

   "نمیشه استاد بازخورد بدن

 یادگیرنده ای اینگونه توضیح میدهد:  
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زخورد ارائه داد با این  در کالسهای آنالین نمیشه برای همه بازخورد ارائه بدن از طرف دیگه اصال نمیتوان از طریق کالسهای آنالین برای موضوعات عملی با"

 . "ن میگنسرعت داغون، همینکه استاد میخوان صفحه کامپیوترشان را به اشتراک بگذارن قطع و وصلی اونقدر زیاد میشه که کال نمیفهمیم استاد چی دار

 

 گیری بحث و نتیجه
آموزش  آموزش الکترونیکی در عصر حاضر، یک نیاز اساسی در سیستم های آموزشی بویژه آموزش عالی محسوب می میشود. در مطالعه حاضر از منظر اصول  

پژوهش کیفی    و یادگیری به آسیب شناسی آموزشهای الکترونیکی دانشگاه ها با مطالعه موردی دانشگاه تبریز پرداخته شد. برای انجام آسیب شناسی از روش

با   نفر از دانشجویان دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه تبریز بصورت نیمه ساختار یافته    14پدیدارشناسی استفاده شده وجهت گردآوری داده ها 

 نظر کیفی رضایتبخش نیست.  مصاحبه شده است. یافته های پژوهش نشان می دهند راهنمایی و بازخورد مناسب و مورد نیاز هم از منظر کمی و هم از م

و همکاران،    1ایورس ) فیتا ضع  یداشته باشد، از اثرات مثبت قو  ی ریادگیبر   یمتفاوت   رات اث تواندیکه بازخورد م  دهدیگزارش م   پژوهشی  ات یبه طور مداوم، ادب 

آموزش  مهم است و به طور گسترده در    ار یبس یادگیری  ی بازخورد برا(.  2016همکاران،  3هیو )  یاثرات منف  یحت ای (  2019و همکاران،    2فانگ )  ی(، خنث2012

اثرات مثبت ثابت ب  یاستفاده م  نی آنال بهبود عمل    یاز بازخورد و چگونگ  ینحوه استفاده واقع   یبررس  ن،ی است. بنابرا  ی نگران   کی   ی ریادگی  رشود، اما فقدان 

  مهم است. ار یبازخورد بس

  یراض  یافتی از بازخورد در  رندگان یادگیکه    مطالعات مختلف گزارش کرده اندشود،    یم  بشدت نیاز بوده و استفاده هم  نی آنال  آموزشکه بازخورد در    یدر حال

در مطالعه حاضر، مشاکت کنندگان از کیفیت و کمیت بازخوردها و راهنمایی های ارائه  (.  2008و همکاران    امز یلی؛ و2017و تاکر    نری؛ مول20194هیا)  ستندین 

 رضایت نداشته و اعالم کردنه اند که برخی موضوعات را نتوانستیم بدلیل کمبود بازخورد و راهنمایی بخوبی یاد بگیریم.شده  
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 19-ادراک دانشجویان از یادگیری الکترونیکی در دوران پاندمی کوئید 

 4سمانه حجازی، 3، محمدجواد محدث2*، فاطمه نارنجی ثانی1سید حسین حسینی 

 Hhoseini@ut.ac.irشناسی، استاد، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران، گروه انگل 1

 Fnarenji@ut.ac.irریزی آموزشی، شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، گروه مدیریت و برنامهاستادیار، دانشکده روان 2

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت تکنولوژی، دانشکده مدیریت، اقتصاد و مهندسی پیشرفت، دانشگاه علم و صنعت ایران، گروه   3

 Mohathes@gmail.comهای تحقیق و توسعه، سیاست

ریزی آموزشی، شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، گروه مدیریت و برنامهدانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، دانشکده روان 4
S.hejazi@ut.ac.ir 

تنیده اسیت. جامعه آماری پژوهش حاضیر شیامل ها آمیخته از نو  درهمپژوهش حاضیر از نظر هدف کاربردی و از منظر گردآوری یافته -چکیده  

نیم سیال از دوران تحصییل خود را در محیط یادگیری الکترونیکی  دانشیگاه تهران بوده اسیت که حداقل دو  99-98کلیه دانشیجویان ورودی 

نامه با اسیتفاده ازنظر  گویه طراحی شیده اسیت. روایی پرسیش  21ای بوده که در  ها پرسیشینامه محقق سیاختهاند. ابزار گردآوری دادهسیپری نموده

%( محاسیبه شید. جهت 91اسیتفاده از آلفای کرونبا  ) نظران متخصیم در این حوزه بررسیی و تأیید شید و همسیانی درونی آن نیز باصیاحب

و آزمون تی تیک نمونیه و در بخش کیفی، از روش تحلییل محتوی از نو  قراردادی    SPSSافزار  هیا در بخش کمی از نرموتحلییل دادهتجزییه

 استفاده شد.

ل مفاهیم در محیط یادگیری الکترونیکی نسییبت به های بخش کمی نشییان داد که میزان رضییایت دانشییجویان در برخی ابعاد نظیر؛ انتقایافته

 شییوه رو در رو، تناسیب محتوای دروس ارائه شیده با محیط الکترونیکی، پشیتیبانی فنی از دانشیجویان، میزان عالقه به تحصییل و رضیایت کلی از

ای بخش کیفی گویای آن اسیت که  هسیامانه مدیریت یادگیری الکترونیکی نسیبت به نیم سیال تحصییلی گذشیته کاهش یافته اسیت و یافته

افزارهای مرتبط با یادگیری الکترونیکی و  حوزه شیامل؛ آشنایی با شیوه تحصیل در محیط الکترونیکی، آشنایی با ابزارها و نرم 3دانشیجویان در  

های کیفی نشیان داد که چالشهای  باشیند. درنهایت تحلیل یافتههای آموزشیی میآشینایی با نحوه تعامل در محیط الکترونیکی نیازمند دوره

های مرتبط با اعضییای های کار با سییامانه مدیریت یادگیری، چالشیادگیری الکترونیکی از دیدگاه دانشییجویان شییامل؛ چالش-نظام یاددهی

های و چالشافزارها علمی، دانشیجویان، نحوه برقراری تعامل، جسیمی و روانی، پداگوژی، مالی، پشیتیبانی، اسیتفاده مناسیب از سیختهیئت

 مرتبط با زیرساخت بوده است.

 یادگیری الکترونیکی-، تجربه زیسته دانشجویان، فرایند یاددهی19-پاندمی کوئید - کلیدواژه
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 مقدمه 

ته اـست به-توجهی بر فرایند یاددهیگیری ویروس کرونا تأثیر قابلطی دو ـسال اخیر همه طور  نهادهای آموزـشی بهکه با ـشیوع آن برخی از  نحوییادگیری داـش

گیری ویروس  دهد که شــیوع و همهها نشــان می(. بررســیHo & et al, 2020اند )های الکترونیکی روی آوردهها به آموزشموقت تعطیل و بســیاری از آن

های المللی آـسیبـشگاه در ـسطح بیندان   32مرکز آموزـشی و   2مدرـسه،    226یادگیرنده تحت تأثیر قرار گیرند و    85000کرونا ـسبب ـشده اـست که در حدود  

ازمان آموزـشی، علمی و فرهنگی ملل متحد )یونـسکو( برنامهجایی میناپذیری را متحمل گردند. نگرانی از بحران کرونا بهجبران عه و رـسد که ـس هایی برای توـس

 کند.بود و ارائه آموزش از راه دور و باکیفیت طراحی میهای جدید و باهدف بهمنظور کسب مهارتهای آموزشی بهتوانمندسازی معلمان و رهبران نظام

های خود قرار داده بودند، ایجاد  در رأس برنامه  2030هدف توـسعه پایدار را تا ـسال   17که موـسـسه آمار یونـسکو، بانک جهانی و یونیـسف تا قبل از این  درحالی

های  حلها، ابزارها و راهای از روشعنوان مجموعهها بهســازی دادهآموزش فشــردهســبب شــد هدف و اولویت خود را به ســمت یادگیری و  19پاندمی کووید  

وق دهند. در واقع آن واهد، ـس ورهای درحالها اظهار میمبتنی بر ـش عه کمک میدارند که رویکرد مذکور به کـش ال  توـس های از کیفیت داده  2025کند که تا ـس

 Egger & etدهد )ها قرار میقیمتی در خـصوص دوران بحران در اختیار دانـشگاهن این رویکرد اطالعات ذینظام آموزـشی خود نهایت بهره را برده و همچنی

al, 2021.) 

ـسابقه آموزش عالی طی چند دهه گذـشته )نظام آموزش بیش از  دهد که پس از رـشد بیالمللی نـشان میهای علمی در ـسطح بیناز ـسوی دیگر، بررـسی گزارش

های ســراســر جهان با تغییر در به دلیل پاندمی کرونا ناگهان دچار تنزلی شــدیدی شــده و در حال حاضــر، اکثر دانشــگاه 2020ر ســال  میلیون نفر( د  220

 (.Khanna, 2021سازی یک محیط یادگیری ایمن و مؤثر هستند )دهی خود در سطح نهادی و ملی در حال آمادههای عادی و سازمانبرنامه

بر فرایندهای اصـلی   19دهد که بیشـترین تأثیرات پاندمی کویید  انجام داده اسـت نشـان می  2020موزش عالی یونسـکو در آوریل  نتایج تحقیقی که بخش آ

 (.Rehman,2020های علمی و پشتیبانی از دانشجو بوده است )های پژوهشی، ایجاد شبکهنام، ارزیابی، فعالیتدانشگاه نظیر؛ یادگیری، ثبت

های  کشـور، دانش آموزان و دانشـجویان در تمام سـطوح از دسـترسـی به کالس  165در    2020مارس   27بق گزارش یونسـکو تا تاریخ  همه اگرچه طبا این   

های نوین در سـو و اسـتفاده از فناوریاند؛ اما در این میان برخی کشـورها آموزش را متوقف نکرده و تحت تأثیر انقالب صـنعتی چهارم از یکحضـوری بازمانده

ــوی دیگر، رویکرد نوینی را تـحت عنوان ـیادگیری الکترونیکی ـبه ـکار گرفـته-د ـیاددهیفرایـن (. ـبدین  Bazargan & Bazargan,2020اـند )ـیادگیری از سـ

( اصـطالح یادگیری  Radha & et al, 2020شـده اسـت )ترتیب یادگیری الکترونیکی به عنصـر اجباری کلیه مؤسـسـات آموزشـی در سـراسـر جهان تبدیل

ــیاری دارد )الکترون  گردد که در آن (. در یک تعریف جامع نوعی از یادگیری اطالق می Munif & et al, 2021یکی به دلیل کاربردهای متنوع معانی بسـ

دگیرندگان  منظور کسب دانش و ساخت معانی فردی، رشد تجارب یادگیری، دستیابی به محتوای یادگیری، برقرار کردن تعامل با محتوا، مربی و یایادگیرنده به

پذیر  (. یادگیری الکترونیکی روـشی انعطافAali & et al, 2020گیرد )دیگر و برای کـسب حمایت و پـشتیبانی در خالل فرایند یادگیری، از اینترنت بهره می

طور  ســازد تا بهیان را قادر می(. این رویکرد با انواع رویکردهای یادگیری ســازگاری دارد؛ دانشــجوSrivastava, 2019برای بســیاری از دانشــجویان اســت )

تقل یاد بگیرند ) یل از هر مکانی را میAkhter & et al, 2021مـس ( و نیز   Al Rawashdeh & et al, 2021دهد )(، به افراد معلول امکان ادامه تحـص

شــده، اجرای یادگیری  اوجود مزایای بیان( ب Oproescu & et al, 2019کند )امکان دســترســی راحت و مؤثر به جدیدترین اطالعات و دانش را فراهم می

طور مثال ها و موانعی نیز بوده اسـت و اثرات مثبت و منفی بر نظام آموزش عالی دنیا داشـته اسـت. بهالکترونیکی همیشـه سـاده و مؤثر نیسـت و دارای چالش

ـسایی وـضعیت موجود ـسیـستم آموزش عالی در ـسطح ملی و ـصورت الکترونیکی باهدف ـشنابه  2021فوریه   12و   2020دـسامبر   15نتایج نظرـسنجی که بین  

اثرات مثبت و منفی بر نظام آموزش عالی دنیا    19کشــور صــورت پذیرفت، نشــان داد که اپیدمی کووید    204جهانی توســط بخش آموزش عالی یونســکو در 

نام در کی و همچنین محبوبیت آموزش ترکیبی، افزایش میزان ثبتتوان به مواردی نظیر؛ تغییر آموزش از حـضوری به الکترونیداـشته اـست؛ که از آن جمله می

های جدید آموزشـی بود، کاهش  ترین آن، سـالمتی و سـازگاری با شـیوههای ملی که مهمکشـورهای با درآمد باال و گسـترش نابرابری آموزشـی، ایجاد چالش

ــتقابل ــغلی، تغییر در اولویتتوجه فرص ــاختهای ملی، نیها و راهبردیهای ش ــتگاهاز به بهبود زیرس ــترس بودن دس های دیجیتال برای آموزش ها و در دس

 (Khamis & et al, 2021الکترونیکی و از راه دور، اشاره کرد )

(  Radha & et al, 2020تر اشـاره شـد یادگیری الکترونیکی به عنصـر اجباری کلیه مؤسـسـات آموزشـی تبدیل شـد )گونه که پیشطور خالصـه همانبه

یادگیری با ابزارهای فناورنه برای انتقال از محیط حضـوری به  -ها نسـبت به اسـتفاده از رویکردهای یاددهیباره در اغلب نقاط جهان دانشـگاهیککه بهنحویبه

هم ترین ـشیوه و آنها به ـسادهانـشگاهای زیاد بود که اکثر داندازهالکترونیکی اقدام کردند. در این میان ـسرعت انتقال از محیط حـضوری به محیط الکترونیکی به

بب ایجاد چالشبرگزاری رده وری در محیط الکترونیکی بدون رعایت الزامات محیط مذکور روی آوردند و این ـس د )های حـض  & Bazarganهایی فراوانی ـش
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farasatkha, 2019ائل و چالش ده نه(. مـس د مزایای یادگیری الکترونیکی مورهای ایجادـش بب ـش بب Akhter, 2021د توجه قرار نگیرد )تنها ـس (، بلکه ـس

یوع بیماری کرونا، درحالی های تحول و تبدیل های آموزـشی هنوز درگیر چالشکه محیطکاهش یادگیری عمیق و تحقق پیامدهای یادگیری گردید. در طی ـش

در فاصـله زمانی بسـیار کوتاهی تغییر و در محیط الکترونیکی برگزار  یاددهی  -های یادگیریهای بهینه برای سـازگاری بودند، همه فعالیتدیجیتال و یافتن راه

د ) یBao, 2020ـش ان می(، بررـس ای هیئتها نـش ریع فناوری در اجرای یادگیری الکترونیکی برای اعـض د ـس ت رـش نا به نظر  دهد، اگرچه ممکن اـس علمی آـش

(، لذا  Sahin, & Shelley, 2008های متفاوتی از خود نشــان دهند )واکنشها  برســد، اما در مورد دانشــجویان ممکن اســت این امر صــادق نباشــد و آن

منظور شـناسـایی نگرش فراگیران  (، به Ana & et al, 2020رسـد )یادگیری ضـروری به نظر می-شـناسـایی و واکاوی ادراک دانشـجویان از فرایند یاددهی

ــیوع ویروس کرونا، تحقیقا ــبت به آموزش در محیط دیجیتال در طی شـ ــت و یادگیری الکترونیکی و چالشتی انجامنسـ ــده اسـ های آن تبدیل به یکی از  شـ

های  های یادگیری الکترونیکی را در سـه گروه چالش(، چالش2020مثال آینی و همکاران )عنوانموضـوعات داغ و پرطرفدار برای پژوهشـگران شـده اسـت. به

( دریافتند که بیشـترین  2020(. البالس و همکاران )Aini & et al, 2020بندی نمودند )مهای سـازمانی تقسـیعلمی و چالشمرتبط با دانشـجویان، هیئت

 Al-Balasها است )پذیری کالسجویی در وقت و انعطافنگرانی دانـشجویان از ضعف سرعت اینترنت است و این در حالی است که بیشترین مزیت آن صرفه

& et al, 2020( باتیکولون و همکاران .)های مرتبط با فناوری، های یادگیری الکترونیکی از دیدگاه دانشجویان شامل؛ چالشدارند که چالشیان می( ب 2021

ــلی یادگیری  (، اظهار می2021(. باچک و همکاران )Baticulon & et al, 2021فردی، داخلی، نهادی و درنهایت اجتماعی اســـت ) دارند که مزایای اصـ

اند از؛ تعامل های آن عبارتـشامل؛ دـسترـسی مداوم به منابع الکترونیکی و یادگیری با ـسرعت موردنظر دانـشجو اـست و چالشالکترونیکی از دیدگاه دانـشجویان  

کالت فنی ) ان می2021(. نتایج تحقیق رحیم و چندران )Bączek & et al, 2021ناکافی با دیگران و مـش جویان، یادگیری الکترونیکی (، نـش دهد که دانـش

ـــتهتری برای کالسرا ـجایگزین به ــاـمل قطعی برق، پهـنای ـباـند ـپایین، هزیـنهـهای رو در رو دانسـ ، فـقدان  ICTـهای ـباالی ابزارـهای  اـند و موانع اجرایی آن را شـ

در های دانشـجویان  ترین چالشدارند که مهم(، بیان می2021(. رزمی و ابراهیم )Rahim & Chandran, 2021اند )بیان نموده  ICTزیرسـاخت و دانش  

ت )-فرایند یاددهی امل؛ کاهش تعامل، تمرکز و انگیزه اـس ید عبید )Razami & Ibrahim, 2021یادگیری الکترونیکی ـش ی ادراک  2020(. الـس ( در بررـس

‐Elاند )اره نمودهازحد به رایانه اشـدانشـجویان از یادگیری الکترونیکی در دوران کرونا به مواردی نظیر؛ عدم ارتباط انسـانی، مشـکالت فنی و وابسـتگی بیش

Sayed Ebaid, 2020( ودوی ان می2021(. نتایج پژوهش وهیو ـس جویان بیان نموده( نـش های نظیر؛ عدم مهارت و انگیزه الزم  اند چالشدهد که اکثر دانـش

ازحد  ویان و همچنین ارائه بیشهای تدریس مدرســین با محیط دیجیتال، ارائه پشــتیبانی ناکافی برای ســهولت یادگیری دانشــجبرای بهبود و انطباق ســبک

رغم همه فوایدش ـسبب ایجاد  دهد که محیط یادگیری الکترونیکی علی(. بررـسی پیـشینه تحقیق نـشان میBaticulon & et al, 2020تکلیف، وجود دارد )

علمی به این ـشیوه نامناـسب، نگرش منفی اعـضای هیئتتوان به ایجاد احـساس انزوا در افراد، تعامالت  ها میترین آنـشود که ازجمله مهمهای میموانع و چالش

اره نمود که وجود اینو از همه مهم عف در دانش فناوری اطالعات و ارتباطات اـش جویان میتر ـض طراب در دانـش بب ایجاد ناامیدی و اـض ود )ها ـس  ,Akhterـش

ی از موانع جغرافیایی نیز ب 2021 ی و رفع تبعیض ناـش وی دیگر عدالت آموزـش لی(. از ـس ای هیئتترین چالشه یکی از اـص جویان مبدل های اعـض علمی و دانـش

اتید و از همه م تر ـضعف در همگـشت زیرا این محیط بـستری را فراهم کرده بود که افراد در آن محیط احـساس انزوا کرده و تعامالت نامناـسب، نگرش منفی اـس

( نشــان  2021جاد ناامیدی و اضــطراب در این دو گروه شــده بود. نتایج پژوهش ســادئو )دانش فناوری اطالعات و رویکردهای یادگیری الکترونیکی ســبب ای

جویان بیان نمودند که مدرس بهمی اس اهداف ترم تنظیمدهد که اکثر دانـش ت، محتوا بر اـس یح داده اـس جویان ابراز  خوبی مطالب را توـض ده و درنهایت دانـش ـش

ــتند که آموزش الکترونیکی برای آنان مؤثر ب  ــت. چالشداش ــین بود، ازجمله  وده اس ــیان باید با آن کنار بیایند، عمدتاً مربوط به مدرس های دیگری که متقاض

ها با محیط دیجیتال، ارائه پشــتیبانی ناکافی برای ســهولت  های تدریس آنمحدودیت اشــتغال در ابزار، عدم مهارت و انگیزه الزم برای بهبود و انطباق ســبک

های صــورت گرفته  (. در بررســیBaticulon & et al, 2020ازحد تکلیف و پیروی ضــعیف از برنامه یادگیری )چنین ارائه بیشیادگیری دانشــجویان و هم

(.  Anwar & et al, 2021اند )دهد که دانشـجویان نگرش مثبتی نسـبت به تجربه یادگیری الکترونیکی داشـته( نشـان می2021توسـط انوار و همکاران )

(. بر اسـاس آنچه بیان  Hidayat,2020نمود ادراک دانشـجویان از یادگیری الکترونیکی در دوران قرنطینه در حد متوسـط بوده اسـت )( بیان  2020هدایت )

د اجرای موفقیت تگی دارد. بهـش جویان بـس تم را مفید نمیدیگر، هنگامیعبارتآمیز یادگیری الکترونیکی به درک و تجربیات دانـش یـس جویان ـس دانند،  که دانـش

ت؛ بنابراین، اینتم تفاده از آن نخواهند داـش یسـتمیک هدر رفت زمان و منابع جهت پیادهایلی به پذیرش و اـس ازی ـس ت که پذیرفتهـس نشـده یا منفی هایی اـس

عی در پیادهتلقی می ات آموزش عالی که ـس ـس روری اـست که مؤـس یار ـض وند. درنتیجه بـس تمـش یـس ازی ـس ک دانـشجویان  های یادگیری الکترونیکی دارند از درـس

ــند )به ــائل و مشــکالتی مواجه هســتند که نمود آنAnsong-Gyimah, 2020خوبی آگاه باش ها در قالب  (. در کشــور ما نیز نهادهای آموزش عالی با مس

شــجویان از اعضــای  تر، کاهش نمرات نتایج ارزشــیابی دان ها و طرح در نهادهای عالیعلمی به معاونین آموزشــی و روســای دانشــکدهشــکایات اعضــای هیئت

های طراز اول کـشور  که اکثر دانـشگاهنحویعلمی و دانـشجویان در محیط الکترونیکی، بروز پیداکرده اـست بهعلمی، حـضور و مـشارکت اندک اعـضای هیئتهیئت
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ــعیت موجود نظام یاددهی ــال، وض ــدن یک نیم س ــپری ش ــته که پس از س ــان  ترین ذیدیدگاه مهمیادگیری در محیط الکترونیکی را از  -را بر آن داش نفعانش

ی قرار دهند )  ;Delavar, Shokouhi amirabadi, 2020; Eskandari & mohammadi, 2020; Rabbanikhah & et al, 2020موردبررـس

eyni & et al, 2020; Einkhah & salehiomran, 2021; Daneshpour & et al, 2021یوه از یادگیری بت تمرار این ـش ورت اـس وانند ( تا در ـص

ب برای آن تهیه نمایند. در این گاه تهران نیز به  برنامه بهبود مناـس تثنا نبود؛ بنابراین بر  بین دانـش ور از این امر مـس گاه مادر و نماد آموزش عالی کـش عنوان دانـش

شده بود تحقیق  برخی مواقع به دانشگاه منتقلها و در علمی، معاونین دانشکدههایی که از سوی دانشجویان به اعضای هیئتها و دغدغهترین چالشاساس مهم

جویان و چالش عیت موجود، نیازهای دانـش تی از وـض ناخت درـس جویان ـش کل گرفت تا با واکاوی ادراک دانـش ر ـش جویان در این محیط با آن حاـض هایی که دانـش

تر  بخش رمیمی، محیط یادگیری را برای دانشجویان به یک محیط لذتهای آموزشی و تمواجه هستند، به دست آورده تا با استفاده از آن بتوان با طراحی برنامه

  19-ها اـشتیاق برای یادگیری ایجاد کرد؛ بنابراین هدف تحقیق حاـضر واکاوی ادراک دانـشجویان از یادگیری الکترونیکی در پاندمی کوئیدتبدیل نموده و در آن

 است.

 شناسی پژوهشروش

تنیده اسـت. جامعه آماری پژوهش شـامل کلیه دانشـجویان  ها ترکیبی از نوع درهمربردی و از منظر گردآوری دادهروش تحقیق پژوهش حاضـر ازنظر هدف کا

ای بود که  ها پرـسـشنامه محقق ـساختهاند و ابزار گردآوری دادهکه حداقل دونیم ـسال تحـصیلی را در محیط یادگیری الکترونیکی ـسپری نموده  99-98ورودی 

ته از ا اس دودـس ای هیئتها و دغدغهترین چالش( مهم١طالعات طراحی گردید؛  بر اـس جویان و اعـض وی دانـش گاه  هایی که از ـس ی دانـش علمی به معاونت آموزـش

ها و تجارب زیسـته خود در محیط یادگیری دیجیتال. درنهایت بر  گذاران دانشـگاه با توجه به دغدغه(  نظر مدیران ارشـد و سـیاسـت٢شـده بود و   انتقال داده

امل   اس اطالعات مذکور، ابزار پژوهش ـش ش 14گویه ) 21اـس ه گزینه و   1ای بله و خیر، گویه دوگزینه 4تایی لیکرت،  گویه کمی با طیف ـش گویه   2گویه با ـس

ار دانـشجویان قرار  کیفی به ـشکل ـسؤال باز( طراحی گردید. در همین راـستا پس از طراحی و بررـسی روایی محتوایی، پرـسـشنامه به ـصورت الکترونیکی در اختی

گیری در پژوهش حاـضر از  کنندگان از اهداف پژوهش مطلع بودند، لذا به طور داوطلبانه همکاری نمودند. ـشیوه نمونهگرفت و با توجه به اینکه تمامی مـشارکت

ترس بود و در مجموع  نوع نمونه ـش  4502گیری در دـس نامه تکمیل ـشده بازگـشت. به منظور تبیین پایایی پرـس ـش تفاده ـشد که بر  پرـس نامه از آلفای کرونباخ اـس

نظران و اعضـای محاسـبه گردید و جهت بررسـی روایی، از روایی محتوا اسـتفاده شـد. بدین گونه که از تعدادی از صـاحب 90/0اسـاس آن پایایی پرسـشـنامه  

ــت شد تا پس از مطالعه دقیق ابزار، دیدگاههیئت ــات  های اصالحی خوعلمی دانشگاه تهران درخواسـ ــتفاده از کلمـ ــان، اسـ ــتور زبـ د را در مورد رعایت دسـ

ع مورد سنجش  مناسـب، قرارگیـری گویه ها در جای مناسب خود، مقیاس پاسخگویی به گویه و نیـاز بـه تغییر و یا حذف یک گویه و تناسب گویه ها با موضو

ــیه ــب با جامعه هدف ارائه نمایند. در نهایت گویه ها طبق توص ــای هیئتهای مو تناس ــین و اعض ــص ــد. جهت  تخص ــالح و روایی محتوایی تأمین ش علمی اص

نامهتجزیه ـش جویان در پرـس د. در گام اول نظرات مندرج دانـش تفاده ـش ؤال کیفی، از تحلیل محتوی از نوع قراردادی اـس ها چندبار مرور گردید. در وتحلیل دو ـس

ارکتگام دوم، طراحی انتزاعی نمودن واحدهای معنایی و انتخاب مف د. با توجه به تجارب مـش کار و پنهان به ـصورت جمالت  اهیم انجام ـش کنندگان، مفاهیم آـش

ـسازی انجام گرفت. در گام ـسوم بر اـساس مقایـسه مداوم تـشابهات،  کننده مـشخص ـشده، ـسپس کدگذاری و خالـصهها و کدهای داللتیا پاراگراف از کلمات آن

وع  تفاوت ب، مفاهیمی که بر موـض تهواحدی داللت میها و تناـس کل کردند، در یک طبقه قرار گرفت و زیر طبقات و طبقات دـس د و کدهای محوری ـش بندی ـش

د. مفاهیم بر   تخراج ـش لی و انتزاعی اـس یری، طبقات تلخیص و مفهوم مرکزی هر طبقه مـشخص گردید و مفاهیم اـص اـساس  گرفت. در گام چهارم در ـسطح تفـس

 .ها مورد بازبینی قرار گرفتید و این مضامین درونی با توجه به کل دادهشرح مضامین درونی در متن مشخص گرد

 

 هایافته

اند. پیش از بررسی سؤاالت اصلی، نتایج توصیفی  شدههای حاصل از پژوهش بر اساس سؤاالت مطرح شده بررسی و نتایج در چارچوب این سؤاالت بیانیافته

از   آمده  دست  به  نتایج  است.  شده  ارائه  پاسخپژوهش  شناختی  جمعیت  میآمار  نشان  تحصیلی  مقطع  در خصوص  از  دهندگان  که  دانشجوی    4502دهد 

 48/16نفر )  742درصد( در مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد و    53/46نفر )  2095درصد( در مقطع تحصیلی کارشناسی،    98/36نفر )  1665کننده،  مشارکت

دهد که  دهندگان در خصوص جنسیت نشان میاند. نتایج به دست آمده از آمار جمعیت شناختی پاسخدرصد( در مقطع تحصیلی دکتری در حال تحصیل بوده

اند. نتایج به دست آمده از آمار جمعیت شناختی  دهندگان زن بودهدرصد( از پاسخ  06/47نفر )  2119دهندگان مرد و  درصد( از پاسخ  93/52نفر )  2383
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دهندگان ساکن شهر تهران و در خصوص تجربه قبلی حضور  درصد( از پاسخ  06/51نفر )  2299دهد  شان میدهندگان در خصوص شهر محل سکونت ن پاسخ

های الکترونیکی را  کننده در پژوهش تجربه قبلی حضور در دورهدرصد( از دانشجویان مشارکت  52/23نفر )  1059های الکترونیکی )قبل از کرونا(،  در دوره

 اند. داشته

تک گروهی استفاده شده است. بر اساس   tی سؤاالت پژوهش با توجه به نتایج آزمون کلموگروف اسمیرنوف هر سؤال، از آزمون پارامتریک در ادامه جهت بررس

پذیری با شیوه تحصیل در محیط الکترونیکی نسبت به نیمسال گذشته، سهولت دسترسی به سامانه یادگیری  (، گویه های انطباق1نتایج حاصل از جدول )

جویی در زمان و هزینه توسط آموزش به شیوه الکترونیکی، ارزشیابی تکوینی در طول نیمسال تحصیلی،  رونیکی دانشگاه نسبت به نیمسال گذشته، صرفهالکت

کی دانشگاه،  های مختلف سامانه یادگیری الکترونیدر دسترس و پاسخگو بودن اساتید جهت رفع اشکاالت درسی و مشاوره، میزان آشنایی دانشجویان با بخش

های رو در رو به طور معناداری باالتر  امکان یادگیری در هر زمان و مکان در تحصیل به شیوه الکترونیکی، استفاده از شیوه یادگیری الکترونیکی در کنار کالس

وه یادگیری الکترونیکی نسبت به یادگیری رو در  از میانگین مورد انتظار و در نتیجه باالتر از حد متوسط بوده است. گویه های اثربخشی انتقال مفاهیم در شی

بت به نیمسال  رو، تناسب محتوای دروس ارائه شده با محیط الکترونیکی، پشتیبانی فنی آموزش الکترونیکی، میزان عالقه به تحصیل در محیط الکترونیکی نس

تر از حد متوسط بوده است. در  تر از میانگین مورد انتظار و در نتیجه پایینن، میزان رضایت از سامانه یادگیری الکترونیکی دانشگاه به طور معناداری پایی 982

تر  یادگیری در محیط الکترونیکی، میانگین به دست آمده ما از میانگین مورد انتظار پایین-گویه آمادگی، مهارت و دانش الزم اساتید جهت ارائه فرایند یاددهی

 ندارد. 5/3است و تفاوت معناداری با 

 تک گروهی سؤاالت پژوهش t(: آزمون 1جدول )

 t df Sig Mean گویه

پذیری با شیوه تحصیل در  . انطباق1

محیط الکترونیکی نسبت به نیمسال  

 گذشته

459 /45 4415 000 /0 84 /3 

سامانه  2 به  دسترسی  سهولت   .

یادگیری الکترونیکی دانشگاه نسبت  

 به نیمسال گذشته 

133 /8 4383 000 /0 68 /3 

اثربخشی انتقال مفاهیم در شیوه  .  3

به   نسبت  الکترونیکی  یادگیری 

 یادگیری رو در رو 

621 /20 - 4501 000 /0 02 /3 

. تناسب محتوای دروس ارائه شده  4

 با محیط الکترونیکی 
975 /10 - 4501 000 /0 24 /3 

صرفه5 هزینه  .  و  زمان  در  جویی 

 توسط آموزش به شیوه الکترونیکی 
396 /26 4501 000 /0 17 /4 

الزم  6 دانش  و  مهارت  آمادگی،   .

یاددهی فرایند  ارائه  - اساتید جهت 

 یادگیری در محیط الکترونیکی 

632 /1 - 4501 103 /0 46 /3 

طول  7 در  تکوینی  ارزشیابی   .

 نیمسال تحصیلی
374 /6 4501 000 /0 64 /3 

بودن  8 پاسخگو  و  دسترس  در   .

اساتید جهت رفع اشکاالت درسی و  

 مشاوره 

676 /12 4501 000 /0 78 /3 

با  9 دانشجویان  آشنایی  میزان   .

یادگیری بخش سامانه  مختلف  های 

 الکترونیکی دانشگاه

096 /9 4501 000 /0 69 /3 
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آموزش  10 فنی  پشتیبانی   .

 الکترونیکی 
682 /11 - 4501 000 /0 25 /3 

در 11 تحصیل  به  عالقه  میزان   .

محیط الکترونیکی نسبت به نیمسال  
982 

651 /13 - 4440 000 /0 14 /3 

یادگیری در هر زمان و 12 امکان   .

شیوه   به  تحصیل  در  مکان 

 الکترونیکی 

166 /10 4501 000 /0 74 /3 

یادگیری 13 شیوه  از  استفاده   .

کالس کنار  در  رو الکترونیکی  های 

 در رو 

573 /3 4501 000 /0 60 /3 

سامانه 14 از  رضایت  میزان   .

 یادگیری الکترونیکی دانشگاه 
178 /4 - 4501 000 /0 40 /3 

 1/18های الکترونیکی برخوردار بوده و  درصد از دانشجویان اعالم نمودند که از امکانات الزم جهت شرکت فعال در کالس  9/81(،  2بر اساس نتایج جدول )

درصد دانشجویان اعالم نمودند   01/69های آموزشی های الکترونیکی ندارند. در خصوص دورهدرصد اعالم نمودند دسترسی کافی به امکانات الزم جهت کالس

 63های مذکور هستند.درصد اعالم نمودند نیازمند گذراندن دوره  98/30باشند و  یادگیری الکترونیکی نمی-های آموزشی مرتبط با فرایند یاددهینیازمند دوره

درصد دانشجویان اعالم    28/51دانند و  لکترونیکی دانشگاه تهران میتر از سامانه یادگیری اهای یادگیری الکترونیکی را ارجحدرصد دانشجویان سایر پلتفرم

نیمسال   الکترونیکی افت پیدا کرده است.    982نمودند در  به اثربخشی شیوه  درصد دانشجویان شیوه آموزش ترکیبی )همزمان و    61/62نگرششان نسبت 

درصد شیوه غیرهمزمان را    8/16درصد شیوه همزمان و    59/20اند و پس از آن  ستهیادگیری الکترونیکی دان -غیرهمزمان( را شیوه اثربخش در فرایند یاددهی

 اند. تر دانستهاثربخش

 پرسشنامه  19تا  15(: فراوانی و درصد فراوانی گویه های 2جدول )

 فراوانی   گویه
درصد 

 فراوانی 

جهت  15 الزم  امکانات  از  برخورداری   .

 الکترونیکیهای شرکت فعال در کالس

 81/ 9 3688 بله 

 18/ 1 814 خیر

های آموزشی مرتبط . نیازمندی به دوره 16

 یادگیری الکترونیکی-با فرایند یاددهی

 30/ 98 1395 بله 

 69/ 01 3107 خیر

پلتفرم17 سایر  ارجحیت  یادگیری .  های 

یادگیری  سامانه  به  نسبت  الکترونیکی 

 الکترونیکی دانشگاه

 63/ 0 2837 بله 

 37/ 0 1665 خیر

خصوص 18 در  دانشجویان  نگرش   .

نیمسال   در  الکترونیکی  شیوه  اثربخشی 
982 

 51/ 28 2309 افت نگرش 

بهبود 

 نگرش
2193 71 /48 

خصوص 19 در  دانشجویان  دیدگاه   .

شیوه  به  یادگیری  همزمان،  اثربخشی  های 

 غیرهمزمان و ترکیبی

 20/ 59 927 همزمان 

 16/ 8 756 غیرهمزمان 

 62/ 61 2819 ترکیبی

به منظور بهبود کیفیت یاددهیپژوهش، از دانشجویان خواسته شد دوره  16در ادامه سؤال   با استفاده از  - هایی که  نیاز دارند را ذکر نمایند.  یادگیری بدان 

(  3ونه که در جدول )گبندی شدند. همانمقوله دسته  3کننده در پژوهش، مفاهیم شناسایی شده در  کدهای باز استخراج شده از پاسخ دانشجویان مشارکت
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افزارهای  های مرتبط با تحصیل در محیط یادگیری الکترونیکی، آشنایی با ابزارها و نرماند از: مهارتهای مورد اشاره دانشجویان عبارتشود، دورهمالحظه می

 های مرتبط با نحوه تعامل در محیط یادگیری الکترونیکی.مرتبط با یادگیری الکترونیکی، مهارت

 

 افزایی ایشان در محیط یادگیری الکترونیکی های مورد نیاز دانشجویان به منظور توانها و توانایی(: مهارت3) جدول

 عبارات کلیدی مقوله 
ت
مهار

ی 
ط الکترونیک

ل در محی
صی
ح
ط با ت

ی مرتب
ها

 
آموزش در  پژوهشی  خودکارآمدی  ارتقاء  با  الکترونیکی،  آشنایی  های 

های الکترونیکی، انگیزه جهت شرکت در دوره آشنایی با ایجاد و حفظ  

های الکترونیکی، آشنایی ریزی تحصیلی متناسب با دوره آشنایی با برنامه

های یادگیری الکترونیکی، آشنایی با روش تحقیق در محیط  با تکنیک

با  آشنایی  الکترونیکی،  یادگیری  از  استفاده  فرهنگ  با  آشنایی  وب، 

آزمون در  زمان  المدیریت  در های  مشارکت  با  آشنایی  کترونیکی، 

دوره دوره  در  بیان  فن  مهارت  با  آشنایی  الکترونیکی،  های های 

الکترونیکی، آشنایی با نحوه ارائه به صورت الکترونیکی، آشنایی با نحوه  

افزایش اعتماد به نفس جهت شرکت در مباحث غیرحضوری، آشنایی با  

  با نحوه گوش دادن مؤثر های الکترونیکی، آشنایی  نحوه تمرکز در دوره 

، آشنایی با نحوه مواجه با فضای مرده در آموزش در محیط الکترونیکی

دوره  در  اثربخش  یادگیری  نحوه  با  آشنایی  الکترونیکی،  مجازی،  های 

یادداشت با  دوره آشنایی  در  مؤثر  با  برداری  آشنایی  الکترونیکی،  های 

الکترونیکی، آشنایی با نحوه آزمون های یادگیری  یادگیری فعال در دوره 

تایپ، دوره   افزایش مهارت و سرعت  الکترونیکی، دوره  دادن به شیوه 

مدیریت زمان در یادگیری الکترونیکی، دوره مدیریت منابع در یادگیری 

الکترونیکی(،   محیط  در  آموزش  حوزه  )در  مشاوره  دوره  الکترونیکی، 

 های الکترونیکیمدیریت استرس در دوره 



 و  یالمللنیکنفرانس ب   نهمین

 پانزدهمین کنفرانس ملی یادگیری الکترونیک ایران

 1400اسفند  19-  18سنندج 

 دانشگاه کردستان 

 
    

357 
 

 

ی با ابزارها و نرم 
آشنای

ی 
ی الکترونیک

ط با یادگیر
ی مرتب

افزارها
 

با یادگیری ICDL آشنایی  در  استفاده  مورد  ابزارهای  با  آشنایی   ،

های کامپیوتری، الکترونیکی، آشنایی با گوگل میت، آشنایی با مهارت

افزار اسکای روم، آشنایی با  های آشنایی با کامپیوتر، آشنایی با نرم دوره 

افزار پاورپوینت، افزار اکسل، آشنایی با نرم افزار اسکایپ، آشنایی با نرمنرم

افزارهای  افزار ورد، آشنایی با نرم افزار کمتازیا، آشنایی با نرمآشنایی با نرم

افزارهای تدوین و اصالح فیلم و صدا، آشنایی با آفیس، آشنایی با نرم 

افزارهای ضبط و یی با نرمافزارهای تولید محتوای الکترونیکی، آشنانرم

نرم با  آشنایی  صدا،  و  فیلم  دوره پخش  با  مرتبط  های افزارهای 

نرم با  آشنایی  دوره الکترونیکی،  با  مرتبط  غیرحضوری،  افزارهای  های 

نرم نصب  آموزش  ویندوز،  با  دوره آشنایی  با  افزارها،  آشنایی  های 

ترونیکی دانشگاه،  کامپیوتر، آشنایی با تاالر گفتمان سامانه یادگیری الک

آشنایی با اتاق چت خصوصی در سامانه یادگیری الکترونیکی دانشگاه،  

آشنایی با تابلو اعالنات سامانه یادگیری الکترونیکی دانشگاه، آشنایی با 

های الکترونیکی در سامانه یادگیری الکترونیکی  چگونگی ضبط کالس 

الکترونیکی دانشگاه،  دانشگاه، آشنایی با نحوه ارائه در سامانه یادگیری  

آشنایی با نحوه استفاده از دروس ضبط شده با موبایل، آشنایی با نحوه 

دانشگاه،   الکترونیکی  یادگیری  سامانه  در  دوربین/وبکم  از  استفاده 

در  دانشگاه  الکترونیکی  یادگیری  سامانه  از  استفاده  نحوه  با  آشنایی 

س در  میکروفون  از  استفاده  نحوه  با  آشنایی  یادگیری موبایل،  امانه 

الکترونیکی دانشگاه، آشنایی با نحوه بارگذاری فایل در سامانه یادگیری 

های ارائه شده توسط الکترونیکی دانشگاه، آشنایی با نحوه دانلود فایل

استاد در سامانه یادگیری الکترونیکی دانشگاه، آشنایی با نحوه دانلود  

الکفیلم یادگیری  سامانه  در  دانشگاه،  های ضبط شده کالس  ترونیکی 

آشنایی با نحوه دانلود محتوا از سامانه یادگیری الکترونیکی دانشگاه به  

های کالس در هنگام  سازی فایل صورت آفالین، آشنایی با نحوه ذخیره 

دانشگاه،   الکترونیکی  یادگیری  سامانه  آزمون  بخش  با  آشنایی  پخش، 

الکتر یادگیری  فایل در سامانه  با نحوه نمایش  دانشگاه  آشنایی  ونیکی 

در   درس  ارائه  با  آشنایی  کانکت،  ادوبی  با  آشنایی  درس،  ارائه  جهت 

افزار ادوبی کانکت، آشنایی با نحوه  افزار ادوبی کانکت، آشنایی با نرمنرم

افزار بیگ بلو  استفاده از ابزارهای وایت برد الکترونیکی، آشنایی با نرم

 باتن

ت
مهار

ل در 
حوه تعام

ط با ن
ی مرتب

ها

ی 
ی الکترونیک

ط یادگیر
محی

 

آشنایی با تعامل مؤثر در یادگیری الکترونیکی، آشنایی با نحوه تعامل با  

استاد در محیط الکترونیکی، آشنایی با نحوه تعامل با سایر دانشجویان  

محیط   در  ارتباط  و  تعامل  نحوه  با  آشنایی  الکترونیکی،  محیط  در 

 الکترونیکی 
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افزارهای مربوط به محیط  های الزم جهت کار با نرمتحصیل در محیط الکترونیکی عالوه بر مهارت  محیط الکترونیکی:های مرتبط با تحصیل در  مهارت

کننده در پژوهش پیرامون لزوم برگزاری  الکترونیکی، نیازمند آشنایی دانشجویان با شیوه تحصیل در محیط مربوطه است. در این خصوص دانشجویان مشارکت

بهدوره الزم  یاددهی  های  کیفیت  بهبود  »دوره-منظور  نمودند:  تأکید  زیر  موارد  بر  الکترونیکی  محیط  در  در کالسیادگیری  تمرکز  افزایش  نحوه  های  های 

، 650، م519شود )مهای الکترونیکی، مورد نیاز دانشجو است. اغلب به دلیل شرایط محیطی حواس دانشجو پرت میالکترونیکی برای باالبردن کیفیت کالس

ای الکترونیکی  های دادههای مدیریت زمان و منابع و دوره طریقه پژوهش و استفاده از منابع و پایگاههای آشنایی با مهارت(«؛ »در حال حاضر به دوره1545م

دانم به  ها آشنا نیستم فقط می(«؛ »با عناوین این دوره871هایی جهت آشنایی با نحوه آزمون دادن مجازی برگزار گردد )م(«؛ »دوره یا دوره585نیازمندم )م

هایی به جهت افزایش اعتماد به نفس فرد  («؛ »برگزاری دوره1333ام بهتر شود )مای دارم تا فرآیند یادگیریتجربگی در آموزش مجازی، نیاز به دورهدلیل کم

 («1545برای هند رایز کردن و شرکت در سایر امور مجازی )م

با سخت( معتقدند که داشتن مهارت2017کلودزیاک و روزاک )  افزارهای مرتبط با یادگیری الکترونیکی:نرمآشنایی با ابزارها و   افزار،  هایی مثل کار 

ها در  های یادگیری الکترونیکی این شایستگیکنند که قبل از حضور در دورههای الکترونیکی بسیار بااهمیت است و عنوان میافزار و ... برای حضور در دورهنرم

(.  Narenji Thani & et al, 2021افراد باید مورد پرسش و آزمون قرار بگیرد تا از حضور شایسته و مؤثر افراد در محیط الکترونیکی اطمینان حاصل شود )

ای با کامپیوتر نیازمندم  حرفه  های مجازی به آموزش کارکننده در پژوهش بر موارد زیر تأکید نمودند: »جهت شرکت در کالسبر این اساس دانشجویان مشارکت

خصوص الکترونیکی برای دانشجویان ضروری  های حضوری و بهافزارهای اکسل، پاورپوینت، ورد و ... برای شرکت در دوره(«؛ »آموزش نرم1681، م1545)م

نرم1843، م1799است )م با  الکترو افزارها و سخت(«؛ »آشنایی  تولید محتوای  نیاز جهت  برگزاری دوره3336نیکی )مافزارهای مورد  »لزوم  برای  («؛  هایی 

ها در اسکایپ  («؛ »با توجه به اینکه برخی کالس3866ای برای دانشجویان در همه مقاطع )مهای آموزشی حرفهافزارهای به روز تولید فیلمآموزش انواع نرم

مندی مناسب از فضای  («، »جهت بهره4060، م1799، م302از آن آشنا شویم )م  افزار و نحوه استفاده درست و کاملشود نیاز است با محیط این نرمبرگزار می

افزارهای متداول در آموزش در محیط الکترونیکی از قبیل ادوبی کانکت، بیگ بلوباتن و سامانه یادگیری الکترونیکی  یادگیری الکترونیکی دانشگاه نیاز داریم با نرم

افزاری و یا میکروفون  شود اعم از مشکالت نرم(«؛ »لزوم آشنایی با نحوه حل مشکالتی که در سامانه ایجاد می401م،  398، م340، م271دانشگاه آشنا شویم )م

(«؛ »لزوم آموزش کامل  321(«؛ »لزوم آموزش امکانات کامل سامانه یادگیری الکترونیکی دانشگاه و ادوبی کانتکت و آموزش سامانه آزمون )م281و دوربین )م

 («.472الکترونیکی و کار با آن قبل شروع دوره )ممحیط آموزشی 

تعامل در محیط الکترونیکی به صورت پیچیده و به وسیله یادگیرنده از طریق مواردی    های مرتبط با نحوه تعامل در محیط یادگیری الکترونیکی:مهارت

 ;Galbbert & Sims, 2007شود )پذیر میختن و ارزیابی امکانوجو کردن، ارتباط برقرار کردن، سامانند پرسش کردن، پاسخ دادن، توضیح دادن، جست

kamal Kharrazi & et al, 2016های  ها الزم جهت برقراری تعامل مفید را در کالسعنوان یادگیرنده شایستگی( و بر این اساس نیاز است دانشجو به

باشد. بر این اساس دانشجویان مشارکت بیان نمودهکننده در خصوص دورهآموزشی در بستر الکترونیکی داشته  اند: »در  های مورد نیاز خود در حوزه تعامل 

هایی برگزار شود و نحوه تعامل درست در فضای  گیرد. بر این اساس الزم است دورهسختی انجام میمحیط الکترونیکی تعامل با دانشجویان دیگر و استاد به

(«، »من دانشجو ترم یک هستم و واقعاً تعامل خوبی با اساتید و درس به دلیل شرایط کرونایی  1435، م1309مجازی را با استاد و دانشجویان توضیح دهد )م

(«؛ »آشنایی بیشتر با ویژگی  3371ای جلساتی برگزار شده و شیوه تعامل صحیح در این محیط آموزش داده شود )م صورت دورهنداشتم به نظر من باید به

 («. 3841تقاء اثربخشی آموزش الکترونیکی )متعامالت گروهی و اهمیت آن در ار

اند را ذکر نمایند. در  یادگیری الکترونیکی که با آن مواجه بوده-ها و موانع موجود در فرایند یاددهیدر نهایت در ادامه پژوهش از دانشجویان خواسته شد چالش

الکترونیکی دانشگاه، مفاهیم شناسایی شده از پاسخ ارائه شده توسط دانشجویان  یادگیری از طریق سامانه یادگیری  -ها و موانع طی فرایند یاددهیخصوص چالش

یادگیری از طریق سامانه  -های فرایند یاددهیشود، چالش( مالحظه می4گونه که در جدول )بندی شده اند. همانمقوله دسته  10کننده در پژوهش، در  شرکت

های مرتبط  علمی، چالشهای مرتبط با اعضای هیئتهای مرتبط با سامانه مدیریت یادگیری الکترونیکی، چالشاند از: چالشیادگیری الکترونیکی دانشگاه عبارت
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های  های مالی، چالشهای پداگوژیکال در محیط الکترونیکی، چالشهای جسمی و روانی، چالشهای مرتبط با نحوه برقراری تعامل، چالشبا دانشجویان، چالش

 های زیرساخت.افزاری، چالشهای سختالشمرتبط با پشتیبانی، چ

 

 بندی مفاهیم شناسایی شده (: دسته4جدول )

 مفهوم  مقوله
ش

چال
ی 

ي الکترونیک
ت یادگیر

سامانه مدیری
ط با 

ي مرتب
ها

 

امکانات کم سامانه، پایین بودن کیفیت سامانه، ترافیک باالی سامانه، خارج شدن  
سامانه، خطا در سامانه )در کالس/ در امتحانات(، غیرارادی اساتید/ دانشجو از  

کالس  از  برخی  نشدن  یادگیری  ضبط  سامانه  بودن  ضعیف  سامانه،  در  ها 
یادگیری   سامانه  به  اتصال  عدم  سامانه،  پیچیده  طراحی  دانشگاه،  الکترونیکی 
الکترونیکی دانشگاه، عدم وجود نوتیفیکیشن برای اعالنات سامانه، عدم امکان 

های آفالین،  ل در سامانه، عدم امکان باال بردن سرعت پخش کالس آپلود فای
ها در سامانه،  عدم امکان دانلود برخی ویدیوها در سامانه، عدم امکان دانلود کالس

عدم ثبت پاسخ امتحان در سامانه، عدم دسترسی اساتید به سامانه، عدم دسترسی 
نشجویان به سامانه،  های ضبط شده از طریق موبایل، عدم دسترسی دابه کالس

عدم کارکرد مناسب سامانه در ساعات پرترافیک، عمل نکردن سامانه با مرورگر  
فایرفاکس، غیر فعال بودن برخی امکانات سامانه، قطع ارتباط در حین برگزاری  
کارکرد  سامانه،  شدن  وصل  و  قطع  امتحانات،  در  سامانه  شدن  قطع  کالس، 

ت تصویر در سامانه )کیفیت پایین تصویر  نامطلوب سامانه، کندی سامانه، مشکال
قطع و وصل شدن تصویر(، مشکل اتصال استاد/دانشجو به سامانه، مشکل در   /

برقراری ارتباط از طریق میکروفون در سامانه، مشکل در تایپ فارسی در سامانه،  
مشکل در ورود به سامانه، مشکل کار نکردن دوربین/ وبکم، مشکالت سامانه در 

ون، مشکالت سامانه پس از به روزرسانی، مشکالت صدا در سامانه گوشی آیف
)قطع و وصل شدن صدای استاد و دانشجو/ نویز/ تأخیر صدا/ پایین بودن کیفیت 

 صدا/ اکوی صدا(، مشکالت فنی سامانه، یوزرفرندلی نبودن سامانه 

ش
چال

ت
ي هیئ

ضا
ط با اع

ي مرتب
ها

ی
علم

 

های یادگیری الکترونیکی، آشنایی کم اساتید پلتفرماستفاده اساتید از سایر  
های جدید، تولید محتوای الکترونیکی ضعیف اساتید،  در استفاده از فناوری

سر و صدای منزل یا محل کار اساتید، عدم استفاده اساتید از وبکم، عدم 
آشنایی اساتید با شیوه تدریس در محیط الکترونیکی، عدم آشنایی اساتید 

سامان به با  اساتید  پاسخگویی  عدم  دانشگاه،  الکترونیکی  یادگیری  ه 
الکترونیکی، عدم توانایی اساتید در بازخورد گیری و  سؤاالت در محیط 

های  سنجش یادگیری دانشجویان، عدم حضور به موقع اساتید در دوره
الکترونیکی، عدم شناخت اساتید از دانشجویان، عدم ارائه تصویر توسط 

کالس   در  انتقال  اساتید  در  اساتید  مهارت  عدم  الکترونیکی،  محیط  در 
مباحث در محیط الکترونیکی، عدم مهارت استاد در استفاده از تجهیزات  
الکترونیکی، عدم اختصاص زمان توسط اساتید برای  آموزش در محیط 
از تمام   اساتید  الکترونیکی، عدم استفاده  بهبود روش تدریس در محیط 

 الکترونیکی دانشگاه امکانات سامانه یادگیری 
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ش
چال

ط با  
ي مرتب

ها

ن 
جویا

ش
دان

 

الکترونیکی،   اشتیاق کمتر دانشجویان به تحصیل در آموزش در محیط 
عدم   الکترونیکی،  محیط  در  آموزش  در  دانشجویان  تمرکز  بودن  پایین 
سامانه  با  دانشجویان  ناکافی  آشنایی  اساتید،  با  دانشجویان  آشنایی 

الکترونیکی دانشگاه، عدم جدیت کالس از دیدگاه دانشجویان،  یادگیری  
عدم دسترسی دانشجویان شهرستان به اینترنت پر سرعت، عدم دسترسی  
دانشجویان شهرستان به منابع درسی، عدم استفاده دانشجویان از وبکم،  

 عدم آشنایی دانشجویان با کامپیوتر و اینترنت 

ش
چال

حوه  
ط با ن

ي مرتب
ها

ي تعامل
برقرار

 

تعامل کمتر دانشجویان و اساتید در آموزش در محیط الکترونیکی، ارتباط  
ارتباط   امکان  عدم  الکترونیکی،  محیط  در  آموزش  در  استاد  طرفه  یک 
چهره به چهره با اساتید، عدم امکان ارتباط مناسب دانشجویان با یکدیگر، 

اساتید، عدم امکان تعامل با عدم امکان بحث و گفتگو بین دانشجویان و  
با اساتید و دانشجویان سایر رشته ها، عدم امکان تعامل چهره به چهره 

الکترونیکی، عدم   اساتید در محیط  به  عدم دسترسی  دانشجویان دیگر، 
 های باالتر امکان تعامل با دانشجویان ترم

ش
چال

ی و 
سم

ي ج
ها

ی
روان

 

آموزش الکترونیکی، استرس  ابتالی دانشجویان به مشکالت جسمی در  
الکترونیکی به جهت قطع شدن کالس، استرس حضور در کالس های 

اینترنت هنگام امتحان، استرس قطع شدن سامانه یادگیری   قطع شدن 
الکترونیکی دانشگاه هنگام امتحان، خستگی و فشار روانی دانشجویان در 

تاپ،  از لپآموزش در محیط الکترونیکی، کاهش بینایی به جهت استفاده  
ابتالی دانشجویان به مشکالت روحی در آموزش الکترونیکی، ایجاد حس  

 پرخاشگری 

ش
چال

ی 
ط الکترونیک

حی
ي پداگوژیکال در م

ها
 

تحصیلی   افت  اساتید،  تصویر  و  صدا  تنظیم  جهت  وقت کالس  اتالف 
بازدهی پایین یادگیری در   الکترونیکی،  دانشجویان در آموزش به شیوه 

محیط الکترونیکی، باال بودن حجم تدریس شده توسط اساتید  آموزش در  
دوره به  محیط  نسبت  در  آموزش  کیفیت  بودن  پایین  حضوری،  های 

کالس در  دانشجویان  باالی  تعداد  الکترونیکی،  الکترونیکی،  های 
دانشجویان،  خسته برای  الکترونیکی  محیط  در  آموزش  بودن  کننده 

اد در آموزش در محیط الکترونیکی،  دشواری تفهیم سؤال مورد نظر به است
سختی یادگیری مفاهیم در آموزش به شیوه الکترونیکی، طوالنی شدن 

کالسکالس به  نسبت  الکترونیکی  عدم  های  حضوری،  های 
گذاری محتوا در زمان تدریس توسط اساتید، عدم اعمال عدالت  اشتراک

قال مفاهیم  آموزشی در شیوه آموزش در محیط الکترونیکی، عدم امکان انت
کالس امکان در  عدم  الکترونیکی،  محیط  در  آموزش  در  عملی  های 

در  سؤاالت  کامل  امکان طرح  عدم  درس،  در کالس  موقع  به  پرسش 
در دوره اساتید  توسط  دانشجو  دقیق  ارزشیابی  عدم  الکترونیکی،  های 

فرایند   یکنواختی  اساتید،  از  سؤال  طرح  و  مباحثه  امکان  عدم  کالس، 
آ در  کالسیادگیری  جذابیت  عدم  الکترونیکی،  محیط  در  های موزش 

الکترونیکی، عدم دریافت بازخورد از استاد، عدم مشارکت دانشجویان در  
برای  الکترونیکی  یادگیری  ناکارآمدی  الکترونیکی،  محیط  در  آموزش 

 جایگزینی با آموزش حضوری
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ش
چال

ي  
ی ها

مال
 

امکانات   بودن هزینه تهیه  اینترنت،  سختباال  بودن هزینه  باال  افزاری، 
های دانشگاه تهران، عدم دسترسی به  نامهباال بودن هزینه دریافت پایان

 امکانات مالی جهت خرید تجهیزات آموزش در محیط الکترونیک 

ش
چال

ط با  
ي مرتب

ها

ی 
شتیبان

نظام پ
عدم    دانشگاه،  الکترونیکی  یادگیری  سامانه  ضعیف  فنی  پشتیبانی 

 پاسخگویی کارشناسان فنی 
ش

چال
ي  

ها

ت
خ

س
ي 

افزار
به   دانشجویان  دسترسی  عدم  دانشجو،  قدیمی  الکترونیکی  تجهیزات 

تاپ، عدم وجود دوربین،  افزاری الزم، عدم دسترسی به لپامکانات سخت
اساتید به امکانات سختمشکالت سخت افزاری  افزاری، عدم دسترسی 

 مناسب، عدم وجود میکروفون

ش
چال

ط با  
ي مرتب

ها

ت 
ساخ

زیر
 

پایین بودن سرعت اینترنت، باال بودن حجم اینترنت مصرفی، پایین بودن 
کیفیت اینترنت، عدم، امکان برقراری ارتباط تصویری به دلیل مشکالت  

اینترنت، عدم وجود زیرساخت به  های زیرساختی، عدم دسترسی دائمی 
زیرساخت فقدان  مناسب،  آموزصوتی  در  الزم  محیط  های  در  ش 

الکترونیکی، قطع و وصل شدن اینترنت، قطع شدن برق، ضعیف بودن 
اینترنت، عدم دسترسی به اینترنت، پایین بودن سرعت سامانه یادگیری 
 الکترونیکی دانشگاه، پهنای باند کم سامانه یادگیری الکترونیکی دانشگاه 

گیری، استمرار و توسعه  سامانه مدیریت یادگیری الکترونیکی یکی از ابزارهای کلیدی در شکل  الکترونیکی:های مرتبط با سامانه مدیریت یادگیری  چالش

-تواند به طرق مختلف سبب کاهش کیفیت فرایند یاددهی( که در صورت وجود اختالل یا کاستی میZare Bidaki,2015های الکترونیکی است )آموزش

اند از  های متنوع و زیادی در سامانه یادگیری الکترونیکی دانشگاه تهران اشاره نمودهکننده در پژوهش به چالشدانشجویان مشارکتادگیری الکترونیکی شود.  ی

باالی سامانه و اختالل آن در ساعات پر ترافیک، خارج شدن غیرارادی اساتید/ دانشجو از سامانه، قطع ا  ن  رتباط در حی جمله برخی از دانشجویان، ترافیک 

اند.  های دسترسی و ورود به سامانه یادگیری الکترونیکی دانشگاه دانستهبرگزاری کالس و قطع و وصل شدن سامانه یادگیری الکترونیکی دانشگاه را از چالش

نمونه دانشجویان اظهار داشته بودیم کالس  به عنوان  به سامانه داشتیم به طوری که مجبور  اتصال  برگزار کنیم اند: »گاهی اوقات مشکل در  را در اسکایپ 

(«، »ترافیک باال و ضعف سیستم در برگزاری همزمان  76شود )م(«، »در سامانه یادگیری الکترونیکی دانشگاه به ویژه در تعامل زنده ارتباط مدام قطع می30)م

 («.96ها، قطعی سیستم و کند بودن از مشکالت اساسی بود )مکالس

در سامانه یادگیری الکترونیکی دانشگاه به کیفیت صدا و تصویر و امکانات سامانه یادگیری الکترونیکی دانشگاه از قبیل  بخش دیگری از مشکالت دانشجویان  

شد. بر این اساس دانشجویان بیان نمودند: »دوبل شدن و برگشت صدا و در مواردی قطعی صدا از مشکالت  اتصال میکروفون و وبکم، تایپ فارسی و ... مربوط می

(«، »بیشترین مشکل اکو شدن صدای میکروفن  362(«، »در کیفیت صدا نسبت به اسکای روم از کیفیت کمتری برخوردار بود )م341ه دانشگاه است )مسامان

، »مشکل («376خواهند همزمان با هم حرف بزنند یا اینکه میکروفن چند دانشجو همزمان با هم وصل باشد )مدانشجویان هنگامی است که استاد و دانشجو می

توان به صورت فارسی تایپ کرد و  ها را در ادبی کانکت نمی(«، »سؤال1177قطع صدا یا تصویر استاد و سایر حاضرین در محیط ادوبی کانکت و بیگبلوباتن )م 

 («. 2165کند )به صورت فینگلیش( )مگونه پرسش از استاد را سخت و طوالنی میاین

شود. بخش اول مربوط به مهارت  علمی در دو بخش تقسیم میهای دانشجویان در خصوص اعضای هیئتچالش  علمی:های مرتبط با اعضای هیئتچالش

اند: »ضعف برخی اساتید در استفاده از تجهیزات  های مختلف مرتبط با یادگیری الکترونیکی است که دانشجویان در این خصوص بیان داشتهاساتید در حوزه
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به تدریس الکترونیکی نداشتند و صرفاً فایل ارسال کردند  66لط کافی در فضای الکترونیکی( )مالکترونیکی )نداشتن دانش و تس («، »برخی استادان تمایل 

(«،  2289توانستند انتقال دهند )م(«، »اساتید خیلی مطالب را نمی2236(«، »برخی اساتید برای ارائه مناسب در کالس آمادگی الزم را ندارند )م2195)م

های  («، »اساتید بسیاری هنوز طرز استفاده از سامانه2324بندی کالس توسط ایشان )مسازی مطالب الکترونیکی و سرهمی برخی اساتید برای آمادهانگیزگ»بی

الکترونیکی را بلد نیستند )م با امکانات اساتید جهت استفاده از محیط الکترونیکی است؛ که در این 2412مختلف آموزش  خصوص    (« و بخش دوم مرتبط 

ها ندارند. سر صدای منزل یا محل  («، »اساتید محیط مناسبی برای برگزاری یا ضبط کالس60کنند )مدانشجویان اظهار داشتند »اساتید از وبکم استفاده نمی

 («.57کار اساتید آزاردهنده است )م

های الزم برای یادگیری و موفقیت در  ها و تواناییاشتن حداقل ویژگیدر رویکرد یادگیری الکترونیکی دانشجویان عالوه برد  های مرتبط با دانشجویان:چالش

های  (، نیاز است دانشجویان با رغبت و تمایل قلبی دورهHeidari & et al, 2013ها خاص دوره برخوردار باشند )ها و ویژگیها، تواناییآن باید از مهارت

(. در Narenji Thani & et al, 2021ترونیکی دانش علمی الزم در زمینه رشته خود داشته باشند )های الکالکترونیکی را برگزینند، پیش از ورود به دوره

اند، تمرکز دانشجویان در آموزش در محیط  های الکترونیکی را داشتهاند که اشتیاق و انگیزه کمتری جهت شرکت در کالساین میان دانشجویان بیان کرده

از دیدگاه دانشجویان جدیت کافی و الزم را ندارد، از سوی دیگر عدم آشنایی دانشجویان با اساتید، آشنایی ناکافی دانشجویان  ها  الکترونیکی پایین بوده و کالس

  یادگیری الکترونیکی-با سامانه یادگیری الکترونیکی دانشگاه، عدم دسترسی دانشجویان شهرستان به اینترنت پر سرعت و... برای دانشجویان در فرایند یاددهی

اند: »فضا و محیط الکترونیکی روی میل و اشتیاق دانشجو تأثیر خوبی ندارد و انتظار  به چالش اساسی تبدیل شده است. در این خصوص دانشجویان بیان داشته

ها  («، »کالس1424ت )م(«، »تمرکز استاد و دانشجو در این شیوه بسیار پایین اس1200های حضوری باقی بماند )منباید داشت که کیفیت در همان حد دوره

شود  («، »آشنایی کافی با سامانه یادگیری الکترونیکی دانشگاه نداریم و از طرف دانشگاه آموزش کافی ارائه نمی33شود )ماز نظر دانشجویان جدی گرفته نمی

صورت  ها را بهیف بودن اینترنت را دارند و کالسشوند مشکل ضعها وارد سامانه می(«، »این مورد باید در نظر گرفته شود افرادی که در شهرستان1796)م

 («. 2725دهند )مقطع و وصل دارند و اساتید به حضور و مشارکت در کالس اهمیت می

شود مسئله  های یادگیری الکترونیکی مشاهده مییکی از مواردی که در اظهارات دانشجویان در خصوص چالش  های مرتبط با نحوه برقراری تعامل:چالش

استاد، تعامل دانشجویان یک کالس با یکدیگر، تعامل با دانشجویان و اعضای  - های مختلفی از قبیل تعامل دانشجول است. در بیان دانشجویان تعامل حیطهتعام

 شود. های باالتر و... را شامل میها، تعامل با دانشجویان ترمعلمی سایر رشتههیئت

دادند. تالش بسیار من برای برقراری ارتباط با  أسفانه اساتید محترم هیچ پاسخی به ایمیل و تلفن و پیامک نمیاند »متدر این خصوص دانشجویان بیان داشته

(«، »امکان تعامل حضوری با اساتید و دانشجویان جهت مباحثه و  2906استاد و تعامل با ایشان برای در جریان قرار دادن مشکالت با پاسخی مواجه نشد )م

(«، »امکان تعامل با  3521شود )م(«، »تعامل چند طرفه بین دانشجو با استاد و سایر دانشجویان به سختی انجام می3518وجود ندارد )رفع اشکاالت درسی  

ان دیگر غیر از  ها وجود ندارد. امکان استفاده از اساتید و دانشجوی ها و اصالً آشنایی با آنها و مشاوره با آندانشجویان ترم باالیی برای استفاده از تجارت آن

 («.798پذیر نیست )می خود امکانرشته

یکجانشینی و عدم امکان تکامل سازنده برای دانشجویان مشکالت جسمی و روانی متعددی ایجاد نموده است. در این خصوص    های جسمی و روانی:چالش

(«، »سوزش و خارش  846با سرگیجه و پرخاشگر شدن شده است )ماند »استفاده مداوم از کامپیوتر باعث ضعیف شدن چشم همراه  دانشجویان بیان داشته

(«، »دچار مشکالت سالمت جسمی هم شدیم از جمله گردن درد و چشم درد و...به دلیل  1542تاپ و موبایل )مچشمان و سردرد به دلیل کار زیاد با لپ

یش از حد چشم وافت تمرکز و ایجاد مشکالت روحی و جسمی شده  («، »نگاه کردن طوالنی مدت به صفحه لب تاپ باعث خستگی ب 1963طوالنی بودن )م

 («. 118های الکترونیکی به دلیل قطعی اینترنت و از دست دادن مطالب ذکر شده توسط مدرس )می حضور در کالس(«، »استرس بیش از اندازه2433است )م

ادگیری الکترونیکی نیز دچار مشکالتی از قبیل اتالف وقت کالس جهت  ی-دانشجویان در فرایند یاددهی   های پداگوژیکال در محیط الکترونیکی:چالش

ترونیکی، سختی  تنظیم صدا و تصویر اساتید، پایین بودن کیفیت آموزش در محیط الکترونیکی، دشواری تفهیم سؤال مورد نظر به استاد در آموزش در محیط الک

اند. در این خصوص  های عملی در آموزش در محیط الکترونیکی و... شدهنتقال مفاهیم در کالسیادگیری مفاهیم در آموزش به شیوه الکترونیکی، عدم امکان ا 

اند »بعضی روزها که سامانه یادگیری الکترونیکی دانشگاه مشکل دارد، بعضی اساتید وقت زیادی را صرف تالش برای ورود به کالس  دانشجویان بیان داشته

های آموزشی در محیط الکترونیکی کیفیت آموزش به طرز  («، »در کالس1772شوند )مند و باعث اتالف وقت میشوکنند و بعضی روزها موفق هم نمیمی
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ترین  («، »مهم2988توانیم به موقع سؤال و مطرح کنیم تایپ کنیم )م(«، »در کالس نمی1954چشمگیری افت نموده و امکان رفع اشکال عمالً وجود ندارد )م

باشد در  باشد مانند درس ژنتیک و یا جاده سازی که نیاز به حضور و بازدید در طبیعت میروس که نیاز به حضور سر کالس میاین هست که یک سری از د 

باشد و اینکه در صورت به وجود آمدن سؤال از مطالب ذکر  صورت الکترونیکی دچار مشکل میبدنی بهسامانه دچار مشکل است؛ و درسی مثل ورزش و تربیت

 («. 3931درستی برای بازگو کردن و پاسخ گرفتن وجود ندارد )م شده امکان 

افزارهایی چون لب تاب/کامپیوتر، وبکم،  ای مانند اینترنت و سختسیستم آموزش در محیط الکترونیکی به دلیل نیازمندی به امکانات اولیه  های مالی:چالش

ین خود برای برخی از دانشجویان ایجاد چالش نموده است. در این خصوص دانشجویان بیان  میکروفون و ... نیازمند صرف هزینه از جانب دانشجویان است که ا

های دانشگاه تهران برای خود دانشجویان  نامه(«، »مبلغ بابت اسکن و ارسال پایان4253افزاری برای دانشجویان باالست )مافزاری و سختهای نرمنمودند »هزینه

(«، »هزینه  3099ها با مشکل مواجه است. )مهای اینترنت شرکت در کالس(«، »به دلیل شرایط مالی و تعرفه باالی بسته904دانشگاه تهران بسیار باالست )م

شوم که واقعاً خیلی خیلی  میلیون تومان در ماه میبرابر شده و گاهی مجبور به پرداخت هزینه اینترنت تلفن همراه تا نزدیک یک ۵مصرف اینترنت من بیش از  

گیرد. من  های الکترونیکی، حجم خیلی باالیی میهای درسی و ویدیوها و کالسست. اتصال به وی پی ان دانشگاه و کار کردن روی سرور و دانلود فایلزیاد ا

 («.3806های سنگین را ندارم )مدارم. توانایی پرداخت این هزینه ١۶تاپ قدیمی و یک گوشی با حافظه پایین یک لپ

افزاری آن،  پشتیبانی و آمادگی کادر فنی یک سامانه مدیریت یادگیری الکترونیکی برای رفع فوری و مستمر معایب نرم  نظام پشتیبانی:های مرتبط با  چالش

  (. در این میان دانشجویان پشتیبانی فنی ضعیف سامانه یادگیری الکترونیکی Zare Bidaki,2015هایی است )های نخست در مدیریت چنین سامانهاز اولویت

یادگیری الکترونیکی در دانشگاه تهران دانسته و در این خصوص بیان کردند  - های فرایند یاددهیدانشگاه و عدم پاسخگویی کارشناسان فنی را از جمله چالش

)م ندارد  وجود  سایت  پشتیبانی  به  راحت  و  مناسب  بسی4016»دسترسی  در  نبودن  شفاف  و  دانشگاه  پشتیبانی  عوامل  »پاسخگویی ضعیف  موارد  («،  از  ار 

 («. 1742(«، »در دسترس نبودن و پاسخگو نبودن کارکنان پشتیبانی فنی)م283شده )مخواسته

تحقق میسخت  افزاری:های سختچالش آن  با کمک  الکترونیکی  یادگیری  نوعی  به  که  است  الکترونیکی  یادگیری  مهم حوزه  عناصر  از جمله  یابد  افزار 

(Narenji Thani & et al, 2021تج .)تاپ،  افزاری الزم، عدم دسترسی به لپهیزات الکترونیکی قدیمی دانشجو، عدم دسترسی دانشجویان به امکانات سخت

افزاری از دیدگاه دانشجویان  های سختافزاری مناسب، عدم وجود میکروفون و... از جمله چالشعدم وجود دوربین، عدم دسترسی اساتید به امکانات سخت

اند »امکانات و تجهیزات الزم برای اتصال به سامانه را در اختیار نداشتم، به همین دلیل از حضور  در این خصوص دانشجویان اظهار داشتهدانشگاه تهران است.  

ک آموزشی  («، »نبود تجهیزات و امکانات و وسایل کم3346ها بازماندم که این امر از سوی اساتید پذیرفته نبود و باعث افت تحصیلی شد )مبه موقع در کالس

تاپ قدیمی و یک گوشی با حافظه پایین  («، »من یک لپ4392های آموزشی در محیط الکترونیکی است )متاپ و محیط اینترنت از مشکالت کالسهمچون لپ

 («. 3806های سنگین را ندارم )مدارم. توانایی پرداخت این هزینه ١۶

ها و ساختارهایی در حیطه تکنولوژی و فناوری ارتباطات است  الکترونیکی امکانات، سیستم  های آموزش در محیطزیرساخت  های مرتبط با زیرساخت:چالش

توان به  های دانشجویان در این حوزه می(. از جمله چالشDavarzni, 2017که برای اجرا و دسترسی مناسب بـه خدمات آموزش مجازی مورد نیاز است )

امکان عدم  اینترنت،  کیفیت  و  بودن سرعت  زیرساخت  پایین  وجود  عدم  زیرساختی،  دلیل مشکالت  به  تصویری  ارتباط  فقدان  برقراری  مناسب،  های صوتی 

د. های الزم در آموزش در محیط الکترونیکی، قطع و وصل شدن اینترنت، قطع شدن برق، ضعیف بودن اینترنت و عدم دسترسی به اینترنت اشاره نموزیرساخت

بیان نموده پایینی دارد )مدر این خصوص دانشجویان  اینترنت کشور کیفیت بسیار  افزاری در آموزش  های سخت(«، »کمبود زیرساخت557اند »زیرساخت 

(«، »بیشترین مشکالت مربوط به قطع برق و اینترنت بوده است که از سوی  1317هایی همراه باشد )ماینترنتی و قطعی اینترنت باعث شد آموزش با سختی

شد  ها و شاید کیفیت بد اینترنت سبب می(«، »کم بود زیرساخت1328های بهتری برای آن در کشور تدارک دیده شود )ماختدانشگاه نیست و باید زیرس

 («.2082کیفیت صدا و تصویر استاد با اشکال مواجه شود )م

 گیری بحث و نتیجه

یادگیری در محیط الکترونیکی در دانشگاه اهمیت به سزایی دارد؛ از این رو در پژوهش  - گونه که اشاره شد بررسی ادراک دانشجویان از فرایند یاددهیهمان

ها و  زه و همچنین چالشیادگیری از دیدگاه دانشجویان سنجیده و در ادامه نیازهای آموزشی دانشجویان در این حو-حاضر ابتدا ابعاد مختلف فرایند یاددهی
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بندی شدند. بر اساس آنچه در بخش کمی مشاهده شد بیشترین میزان مشارکت دانشجویان از لحاظ مقطع تحصیلی  موانع فرایند مذکور شناسایی و دسته

به کارشناسی ارشد با   بوده است  93/52درصد مشارکت و از لحاظ جنسیت، دانشجویان مرد با    53/46مربوط  درصد از    06/51. همچنین  درصد مشارکت 

 اند. کنندگان ساکن شهر تهران بودهمشارکت

که اثربخشی انتقال    پیرامون اثربخشی انتقال مفاهیم در شیوه یادگیری الکترونیکی در مقایسه با یادگیری رو در رو، بیش از نیمی از دانشجویان اعالم نمودند

( نیز در بررسی ادراک دانشجویان دانشگاه نابرژنیه  2021رو در رو بوده است. مخمتشین و همکاران )  مفاهیم در شیوه یادگیری الکترونیکی کمتر از یادگیری 

باشد. این  تأثیر میچلنی روسیه در خصوص یادگیری الکترونیکی بیان داشتند که اکثر دانشجویان معتقدند یادگیری الکترونیکی در بهبود کیفیت یادگیری بی

ها اظهار داشتند که روش  ها مؤثر است و آنویان مطمئن نبودند که یادگیری الکترونیکی برای بهبود عملکرد و نتایج یادگیری آنبدان معناست که اکثر دانشج

های  (. نتایج به دست آمده در این بخش با نتایج پژوهشMukhametshin & et al, 2021یادگیری رو در رو، در مقایسه با یادگیری الکترونیکی بهتر است )

اند که دانشجویانی  ( اظهار داشته2013خی دیگر از محققین در سطح جهان تفاوت چشمگیری دارد. در این خصوص پژوهشگرانی چون وستون و همکاران )بر

 Owstonند )اتری داشتههای حضوری، عملکرد بهتر و مناسباند نسبت به دانشجویان دورهکه تمام یا بخشی از کالسشان را به صورت الکترونیکی گذرانده

& et al, 2013توان عوامل زیادی را به عنوان عوامل تأثیرگذار  های فرایند یاددهی یادگیری مطرح نمودند می(. بر اساس آنچه دانشجویان در بخش چالش

باشد که به طور  میدر خصوص عدم اثربخشی مناسب یادگیری الکترونیکی در دانشگاه تهران مورد اشاره قرار داد. به عنوان مثال اولین مورد   تواند عواملی 

تواند موارد  ورد دوم میمستقیم بر فرایند انتقال مفاهیم و ارتباط استاد و دانشجو اثرگذار بوده است از جمله قطع و وصل شدن سامانه، اینترنت، صدا و تصویر؛ م

افزاری، عدم آشنایی اساتید  ی چه از نظر محتوایی و چه از نظر ابزاری و نرممربوط به اساتید باشد از جمله عدم آشنایی اساتید با شیوه تولید محتوای الکترونیک

توان امکانات محدود دانشجویان  با شیوه تدریس در محیط الکترونیکی و نحوه صحیح انتقال مفاهیم در این محیط؛ سومین بخش اثرگذار در این حیطه را می

 شود. ر مانع استفاده مناسب دانشجویان از مفاهیم ارائه شده توسط اساتید میدر خصوص آموزش در محیط الکترونیکی دانست که این ام

اند که تجربه یک نیمسال تحصیلی به شیوه الکترونیکی سبب افت نگرش آنان نسبت به  کننده در پژوهش اعالم نمودهدرصد از دانشجویان مشارکت  28/51

های قبلی  ه در قسمت قبل بیان شد، زمانی که آموزش به شیوه الکترونیکی با امکانات الزم و آموزشاثربخشی این شیوه از آموزش شده است؛ که با توجه به آنچ 

به نشود  و دیدگاه ذیاجرا  نداشته  را  اثربخشی الزم  افت میطورقطع  آموزشی دچار  این شیوه  اساتید(  )نفعان )دانشجویان،  و همکاران  (  2010گردد. هانگ 

ها سبب ایجاد  هایی شوند که این چالشهای این شیوه آموزشی دچار چالشی مجازی، ممکن است دانشجویان در ارتباط با مهارتاند که در فضاباره گفتهدراین

 (. Huang & et al, 2010گردد )دیدگاه منفی آنان به این شیوه از آموزش می

افزاری و  افزاری، سختدرصد دسترسی به امکانات نرم 18کننده در پژوهش، حدود شرکتشده مشخص شد از میان دانشجویان  در ادامه بر اساس بررسی انجام

های درسی باکیفیت  های الکترونیکی را ندارند. این بدان معناست که تعداد باالیی از دانشجویان دانشگاه تهران از کالسزیرساختی الزم جهت شرکت در دوره

 باشند. بهره میمطلوب بی

های آموزشی مرتبط نیازمند  یادگیری الکترونیکی به دوره-د از دانشجویان اعالم نمودند به منظور اثربخشی و بهبود کیفیت فرایند یاددهیدرص   30در حدود  

افزارهای مرتبط های مرتبط با تحصیل در محیط یادگیری الکترونیکی، آشنایی با ابزارها و نرمدسته مهارت  3های مذکور در  بوده که بر اساس اظهارات آنان دوره

مهارت الکترونیکی،  یادگیری  تقسیمبا  الکترونیکی  یادگیری  محیط  در  تعامل  نحوه  با  مرتبط  دورههای  برگزاری  ملزومات  از  یکی  ابتدا  در  شدند.  های  بندی 

نیازمند آموزشالکترونیکی آشنایی کامل کاربران جهت استفاده مؤثر از سامانه مربوطه است که دانشجویان در این حوزه اعالم نمو با  دند  های تصویری کار 

های الکترونیکی آشنایی دانشجویان با شیوه  سامانه یادگیری الکترونیکی دانشگاه )سامانه یادگیری الکترونیکی دانشگاه تهران( هستند. از جمله ملزومات دوره

با ارتقاء خودکارآمدی پژوهشی در آموزش های الکترونیکی، آشنایی با ایجاد و حفظ انگیزه جهت شرکت در  تحصیل در محیط الکترونیکی از جمله آشنایی 

های یادگیری الکترونیکی، آشنایی با روش تحقیق در  های الکترونیکی، آشنایی با تکنیکریزی تحصیلی متناسب با دورههای الکترونیکی، آشنایی با برنامهدوره

های مختلفی رو به رو  باشد که در صورت عدم توجه به این موارد دانشجویان با چالشو... می   محیط وب، آشنایی با فرهنگ استفاده از یادگیری الکترونیکی

های مرتبط با پداگوژی در محیط الکترونیکی که مورد اشاره دانشجویان بود خواهیم دید. از جمله این  ها را در بخش چالشخواهند شد که مشابه این چالش

ه نمود: بازدهی پایین یادگیری در آموزش در محیط الکترونیکی، عدم امکان مباحثه و طرح سؤال از اساتید، یکنواختی فرایند  توان به موارد زیر اشارها میچالش

های الکترونیکی، عدم مشارکت دانشجویان در آموزش در محیط الکترونیکی، ناکارآمدی یادگیری  یادگیری در آموزش در محیط الکترونیکی، عدم جذابیت کالس

شوند الزم  ها در محیط الکترونیکی برگزار مینیکی برای جایگزینی با آموزش حضوری و ... . در خصوص سومین دوره مطرح شده با توجه به اینکه دورهالکترو

ارهای آموزشی مرتبط با سامانه  افزتاپ/ کامپیوتر، وبکم، میکروفون، نرمافزارهای مرتبط با این حوزه استفاده نمایند از جمله لپاست دانشجویان از ابزارها و نرم

افزارها آشنا نبوده و این عدم آشنایی سبب  و... که در این راستا با توجه به مهارت دانشجویان در این حوزه ممکن است برخی با نحوه استفاده از این ابزارها و نرم
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دارند با وجود افزایش استفاده از  ( در پژوهش خود بیان می2012ان )یادگیری آنان داشته باشد. لیبنبرگ و همکار-تأثیر مستقیم بر کیفیت فرایند یاددهی

ICT    در آموزش، بسیاری از دانشجویان دانشگاه هنوز سوادICT  ( مورد نیاز برای انجام تکالیف دانشگاه را ندارندLiebenberg & et al, 2012  او به نقل .)

دانشجویان همچنان یک    ICTشود و تمرکز بر افزایش مهارت  نهایی منجر به استفاده مؤثر نمیدارد که دسترسی به ت( بیان می2010از براون و همکاران )

تواند  ود، میهدف اساسی در محیط الکترونیکی است. این نگرانی وجود دارد که ورود فناوری اطالعات و ارتباطات در آموزش، اگر بدون تأمل دقیق انجام ش

به حاشیه رفتن بیشتر کسانی شود   های مرتبط با شیوه تعامل اثربخش در محیط الکترونیکی اشاره  که محروم هستند؛ و در آخر دانشجویان به دورهمنجر 

های متعددی از جمله تعامل کمتر دانشجویان و اساتید در آموزش در محیط الکترونیکی، عدم  ها با چالشاند. در این حوزه دانشجویان در بخش چالشنموده

ها، عدم  دانشجویان با یکدیگر، عدم امکان بحث و گفتگو بین دانشجویان و اساتید، عدم امکان تعامل با اساتید و دانشجویان سایر رشتهامکان ارتباط مناسب  

نماید. از دیدگاه  های موجود در این حوزه  اند که شاید برگزاری دوره مذکور کمک شایانی در رفع چالشهای باالتر و... اشاره نمودهامکان تعامل با دانشجویان ترم

باشد  یادگیری، تعامل میان دانشجویان با اساتید و با خودشان است و مشارکت در یادگیری نتیجه این تعامل می-( کلید فرایند یاددهی2005پالوف و پرات )

(Mostafavi & et al, 2020وقتی روند ارتباط و تعامل بین استادان و دانشجویان به .)کنند که روش سنتی )رو  ویان احساس میراحتی پیش نرود، دانشج

 در رو( بهتر از یادگیری الکترونیکی است. 

درصد    16/79اند که از دیدگاه آنان شیوه همزمان )آنالین(،  کننده در پژوهش اعالم نمودهدرصد از دانشجویان مشارکت  59/20های یادگیری،  در خصوص روش

(  2021رکیبی )آنالین و آفالین( از اثربخشی بیشتری در یادگیری برخوردار بوده است. ابوگی و همکاران )درصد شیوه ت 61/62شیوه غیر همزمان )آفالین( و 

گیری ویروس کروناست که نتایج پژوهش  رغم شرایط اضطراری، آموزش آنالین بهترین گزینه موجود برای همهدارند علیدر راستای نتایج پژوهش خود بیان می

توانست دانشجویان و اساتید را قادر  شوند. از دیدگاه وی رویکرد ترکیبی میمند مییان کمتر از این نوع روش توسط مؤسسات بهرهدهد دانشجوآنان نشان می

( 2008(. او به نقل از مورنر و همکاران )Aboagye & et al, 2021گیری منتقل شوند )ساخته تا به آرامی به یک رویکرد کامالً آنالین در این دوره همه

دارند رویکرد ترکیبی باید  کند که یادگیری ترکیبی مؤثرترین راه برای انتقال از کالس سنتی به یادگیری الکترونیکی است. ابوگی و همکاران بیان میبیان می

رای بسیاری از دانشجویان، یادگیری  کرد. بپیش از شیوع ویروس کرونا دانشجویان را با یادگیری الکترونیکی آشنا و آنان را به استفاده از این شیوه وادار می

 دهند ترم تا اطالع ثانوی متوقف شود.گیری قرار بگیرند، ترجیح میالکترونیکی چیز جدیدی است و هنگامی که در دوره همه

ناراضی می نیمی از دانشجویان از پشتیبانی فنی ارائه شده در سامانه یادگیری الکترونیکی دانشگاه  ی فنی رضایت کاربران را افزایش  باشند. پشتیبان بیش از 

که کاربران در هنگام مواجهه با مشکلی از کارشناسان کمکی  دهد و تأثیر مهمی بر باورهای کاربران در پذیرش یا رد یک سیستم اطالعاتی دارد. هنگامیمی

 (. Baleghi-Zadeh & et al, 2017کنند ) با آن را رها می  کنند که کار با سیستم اتالف وقت است و بنابراین کار کنند، این احساس را پیدا میدریافت نمی

کننده در پژوهش، سایر ابزارهای برگزاری کالس در محیط الکترونیکی را جایگزین مناسبی برای سامانه یادگیری  درصد از دانشجویان مشارکت  63در حدود  

های فراوان سامانه یادگیری الکترونیکی دانشگاه که دانشجویان به آن اشاره  به چالشاند. این موضوع بیانگر این است که با توجه  الکترونیکی دانشگاه دانسته

دهند. این امر باید مدیران این حوزه  ها را به آن ترجیح میاند سامانه یادگیری الکترونیکی دانشگاه را محیط مناسبی برای یادگیری ندانسته و سایر پلتفرمنموده

 ی موجود و جلب رضایت دانشجویان نماید. هارا ترغیب به رفع سریع چالش

های حضوری و رو در رو( تمایل  اند در صورت بازگشت به شیوه سنتی )آموزشها و موانع مطرح شده بیش از نیمی از دانشجویان اعالم نمودهباوجود تمام چالش

عنوان مکمل( در  دارند در کنار کالس )به  الکترونیکی  یادگیری  از شیوه  رو در رو  یاددهیهای  از  -فرایند  نیمی  از  بیش  و در کل  نمایند  استفاده  یادگیری 

 اند. دانشجویان رضایت خود را از سامانه یادگیری الکترونیکی دانشگاه اعالم نموده

 گردد: ها زیر ارائه مییادگیری الکترونیکی پیشنهاد-بر اساس نتایج پژوهش حاضر جهت بهبود فرایند یاددهی

 علمی دانشگاه ر حوزه کار با سامانه یادگیری الکترونیکی دانشگاه برای دانشجویان و اعضای هیئتبرگزاری دوره آموزشی د  -

 افزاری موردنیاز تحصیل در محیط الکترونیکیافزاری و نرمتخصیص وام به دانشجویان جهت تهیه امکانات سخت -

 های سامانه یادگیری الکترونیکی دانشگاه از دانشگاه پیگیری اصالح ضعف -

 یت سیستم پشتیبانی سامانه یادگیری الکترونیکی دانشگاه جهت پاسخگویی به نیازهای کاربران سامانه تقو -
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i Intelligent Tutoring System (ITS) 
ii Affect 
iii Emotion 
iv Stimulus 
v Affective State 
vi Affective Tutoring System (ATS) 
vii Russell 
viii Cognitive style 
ix Lesson 
x Sentiment Analysis 
xi Wholistic 
xii Analytic 
xiii Middle 
xiv Face detection 
xv Head Pose estimation 
xvi Self-Supervised Learning (SSL) 
xvii Puzzling 
xviii Emotion recognition 
xix Engagement  
xx Tired 
xxi Confused  
xxii Disengagement  
xxiii Neutral  
xxiv Assessment 
xxv E-Assessment 
xxvi Identity authentication 
xxvii Authorship 
xxviii Closed-response 
xxix Open-response 
xxx Alternative 
xxxi Authentic 
xxxii Formative 
xxxiii Summative 
xxxiv Peer-assessment 
xxxv Self-assessment 
xxxvi High-stake 
xxxvii Low-stake 
xxxviii Assessment of learning 
xxxix Assessment for learning 
xl Assessment as learning 
xli Platform 
xlii Stealth assessment 
xliii Game-based assessment 
xliv Learning analytics 
xlv Integrity 
xlvi Based on the knowledge 
xlvii Password 
xlviii Based on the inherence 
xlix Biometric 
l Based on the possession 
li Smart card 
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lii Location-based authentication 
liii Social network 
liv Mouse 
lv Computer lockdown  
lvi Data mining 
lvii Learning management system 
lviii Strength-weakness-opportunity-threat analysis 


