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تأثیر دورههای آموزش مجازی دانشگاهها و مؤسسات غیرانتفاعی بر توسعه دانش
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(تاریخ دریافت1396/04/11 :؛ تاریخ پذیرش)1397/02/10 :

چکیده

of

امروزه یادگیری مجازی به عنوان رویکردی نوین در مرحله رشد و تکامل قرار دارد و مطالعه عوامل مررتط برا ایرنگونره
یادگیریها و نتایج برآمده از آنها میتواند بر ارتقای کیفیت یادگیری و یاددهی در دانشگاهها بیفزاید .پژوهش حاضر باهدف
تأثیر دورههای آموزش مجازی دانشگاه ها و مؤسسات غیرانتفاعی بر توسعه دانش (موردمطالعه موسسه آموزش عالی شرها
دانش) انجامشده است .تحقیق در گروه تحقیقات توصیفی ،پیمایشی قرار میگیرد و ازنظر هدف کاربردی است .روش اجرای
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ve

پرژوهش پیمایشری و ابرزار مورداسرتفاده بررای جمر آوری دادههرا پرسشرنامه اسرت .جامعره آمراری ایرن تحقیررق 4000
نفرازدانشجویان موسسه آموزش عالی شها دانش میباشد که با استفاده از جردول مورگران  351نفرر از برین دانشرجویان
بهصورت تصادفی انتخا شدهاند .روش نمونهگیری بکار رفته در این پژوهش تصادفی ططقهای میباشد .تجزیهوتحلیل دادهها
بهوسیله نرمافزار آماری اس پی اس انجام شده است .برای اثطات فرضیات تحقیق از آزمون  tمستقل استفاده شده اسرت .برر
اساس نتایج آزمونهای انجامشده در سطح معناداری  0/05فرضیه اصلی تحقیق مورد تائید قرارگرفته است و مشخص شرد
که دوره های آموزش مجازی بر توسعه دانش و از نظر محتوا ،سرازماندهی مرواد آموزشری ،انعطافپرذیری ،حجرم کراری و
روشهای ارزشیابی ،عناصر فعالیتهای یاددهی ر یادگیری ،بازخورد ارائهشده ،کمکرسانی به دانشرجویان و توانرایی ایجراد
انگیزه به دانشجویان ،اثربخش است .نتایج تحقیق نشان داد که کاربرد فناوری اطالعات و توسعه آموزش مجازی در موسسه
موردمطالعه ،در یادگیری و آموزش دانشجویان تأثیرگذار است.
واژههای کلیدی :یادگیری الکترونیک ،آموزش الکترونیک ،فناوری اطالعات ،توسعه دانش.
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پژوهشهای انتظامی ایران .مسئول مکاتطاتalirj1101@gmail.com :

www.SID.ir

134

فصلنامه آموزش و توسعه مناب انسانی ،سال پنجم ،شماره  ،16بهار 1397

 -1مقدمه
یادگیری الکترونیکی اصرطالحی اسرت کره معمرواً طیر گسرتردهای از فعالیتهرای آمروزش و
یادگیری را از طریق رسانههای الکترونیکی مانند رایانهها یا سیستمعاملهای مطتنری برر و پوشرش
میدهد .یادگیری الکترونیکی الزاماً یادگیری از راه دور نیست و ممکن است در کالسهای چهرره بره
چهره نیز رخ دهد ( .)1یادگیری الکترونیکی ،بهعنوان یک رویکرد جدید ،فرآیند آمروزش و یرادگیری
فراگیرر را برجسرته میکنرد .سرامانههای یرادگیری الکترونیکری میتواننرد در هرر زمران و هرکجرا
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مورداستفاده قرار بگیرند .به اشتراکگذاری دانش و یادگیری از طریق اینترنت میتواند انگیزه کاربران

of

را برای یادگیری افزایش دهد یادگیری الکترونیکی نیز اجازه میدهد تا آموزشهای شغلی بره نیرروی
کاری که ازنظر جغرافیایی پراکنده هستند به شیوهای مقرونبهصرفه گسترش داده و میتواند بر اساس
تقاضا و هزینههای پایینتر از یادگیری در محل ،اجررا شرود .)2( .بره دلیرل توسرعه و رشرد فنراوری
اطالعات و آموزش مجازی در سالهای اخیر ،نیاز بره هردایت و دخالرت مسرتقیم اسراتید در کرالس
کاهشیافته و این امر سطب تغییر در نحوه فراگیری و آموزش شده است .اکثر مردم دنیرا بره وسرایل
ارتطاطی مانند تلفن همراه هوشمند ،وابسرتگی شردید دارنرد کره باعر شرده محتروای آموزشری هرم
گسترش یابد و در هر زمان و مکان در دسترس کراربر قررار گیررد .ازاینجهرت محی هرای آموزشری

ve

درروند پیشرفت و توسعه آموزش مجازی نقش اساسی دارند .پیادهسازی و توسعه آموزش مجازی بره

hi

نقاط مختل جغرافیایی اعم از مناطق دورافتاده تنها در سرالهای اخیرر و بره لطر رشرد و توسرعه
فناوری اطالعات و ادغام آن با آموزش و توسعه دانش امکانپذیر شرده اسرت ( .)3قابلیرت رسرانهها و
شطکههای اجتماعی در به اشتراکگذاری و توزی دانش ،نقش مهمی در اشتغال پذیری و بهروز برودن
رادارند .این اقدام اثربخش توس بسیاری از سازمانهای بزرگ تائید و تمجید شده و اشرتراکگذاری
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دانش و اطالعات را تسهیل بخشیده و بهطور بالقوه قابلیت بهطود همکاری ،بهرهوری و انتقال سرری تر
مناب دانشی را ایجاد میکنند ( .)4اساتید برای به ثمرر رسریدن و موفقیرت آمروزش الکترونیکری در
دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی نقش حیاتی دارند .ازاینروی ایجاد و توسرعه برنامرههایی کره بره

پیشرفت اساتید و بهروزرسانی آنها در این حوزه و حروزه آی سری تری مربروط میشرود در بسریاری
کشورهای پیشرفته و درحالتوسعه بهصورت جدی دنطرال میشرود .بررای مثرال مراکرز آموزشری در
آسیای شرقی شامل سنگاپور ،هنگکنگ ،پکن و ترایوان برنامرههای گسرتردهای بررای توانمندسرازی
اساتید دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی پیاده کردهاند .سرنگاپور و هنگکنرگ تمرکرز خرود را برر
ایجاد گروههای همکاری کننده از اساتید برای مشاهده بهطود و بهکارگیری برنامههای آموزش مجازی
موفقیتآمیز گذاشته است .تایوان بیشتر بر روی پشتیطانی اساتید دانشرگاه بره همرراه یکپارچهسرازی
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فناوری اطالعات در محی کالس تمرکز کررده اسرت .پکرن بیشرتر برر روی توانمندسرازی انفررادی
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معلمرین در مقراط دبیرسرتان و ماقطرل دانشرگاه از طریرق ابزارهرا و فناوریهرای آمروزش مجرازی
متمرکزشده است ( .)5یکی از موان توسعه و بهرهگیری حداکثری از آمروزش الکترونیکری و مجرازی
انفصال بین آموزش برخ و یا الکترونیکی و آموزش غیر الکترونیکی است در برخی موارد دانشجویان
امکان ارتطاط و اتصال مداوم به سامانههای آموزشی را ندارند و این مرورد بهخصرو در مرورد نقراط
دوردست و فاقد امکانات اتفاق میافتد این مسئله میتواند بهرهوری فراگیری را بهشدت کراهش دهرد.
برخی فناوریهای جدید این امکران را فرراهم میکننرد کره مطالرب و محتویرات آموزشری برر روی
شطکههایی قرار داده شوند که بدون نیاز به اینترنت قابلیت استفاده داشته باشرند و بعرداً بتواننرد برا
ارتطاطات محدود ،خود را بهروزرسانی کنند .تحقیقات نشران داده کره ایرن فنآوریهرا باعر

بهطرود

of

فراگیری بهخصو در مناطق کمتر توسعهیافته خواهد بود ( .)6فناوری اطالعات و ارتطاطات پتانسریل
این را دارد که به دانشجویان در تحصیلشان کمک شایانی کند ،اما اثربخشی آن کامالً به میزان پرذیرش
و مورداستفاده قرار گرفتن آن در جامعه هدف وابسته است .عوامل مختلفری ازجملره سرهولت اسرتفاده،
مفید بودن ،هنجار اجتماعی و فرهنگ می توانند برر پرذیرش یرادگیری الکترونیرک ترأثیر بگذارنرد (.)7
عوامل فرهنگی میتوانند در توضیح دایل عدم پذیرش آموزش الکترونیکی نیز مؤثر باشند .با توجه به
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رشد مداوم ارزش بازار آموزش الکترونیکی که از  32میلیارد دار در سال  2010به حدود  47میلیارد
دار در سال  2015رسیده است میتروان اسرتنطاط کررد کره فهمیردن پرذیرش آمروزش مجرازی و
الکترونیکی چه اهمیت زیادی دارد ( .)8موج فناوری اطالعات و دیجیتال نسل جدیدی از یادگیرنردههرا
را ایجا د کرده است که با زبان رایانه آشنایی دارند و یادگیرنده دیجیتال نامیده میشوند .منطقری اسرت
که انتظار داشته باشیم چنرین یادگیرنردههرایی برا فیرای جدیرد دانشرگاهها کره بره سرمت یرادگیری
الکترونیک رفته است تناسب باایی داشته باشد؛ اما شواهد نشان میدهد که دانشجویان دیجیتال هنروز
با فیای یادگیری الکترونیک در دانشگاهها مشکلدارند و دروس حیوری برای ایشران جرذا ترر اسرت.
به هرحال اگرچه دانشجویان شاید آمادگی ازم را برای مواجهه با فنراوری یرادگیری الکترونیرک داشرته
باشند ،اما برای فعالیتهایی نظیر خواندن و نوشتن ،شفاف بودن در پاسخ دادن ،ترکیب کردن ایردههرا،
برنامهریزی ،استدال کردن و کار کردن با دیگران در چنین فیایی آمادگی ندارند (.)9
با توجه به اهمیت و نقش مهم یادگیری الکترونیکی در افزایش کیفیت کارکرد آموزش عرالی،
برنامهریزان ،متصدیان و مدیران مربوطه در مراکز آموزش عالی و دانشگاهها باید عالوه بر ارزشریابی از
بخشهای آموزشی و پژوهشی به ارزشیابی از یادگیری الکترونیکی نیز پرداخته و نقاط قوت و ضرع
این بخش از دانشگاه خود را بشناسند و برای تقویت نقاط قوت و یا رفر کاسرتیهرای و نقرصهرای
احتمالی این بخش اقدام کنند تا بدینوسیله شاهد پویایی و اعتالی بیشرتر مراکرز آمروزش عرالی در
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کشور باشیم .درزمینه سنجش اثربخشری دسرتگاههای آمروزش الکترونیرک در دانشرگاهها و مؤسسرات
غیرانتفاعی بررسی هایی صورت گرفته اما تحقیقات موجود کافی به نظرر نمیرسرد؛ لرذا بررای سرنجش
اثربخشی این نوع آموزش بهویژه در مؤسسات غیرانتفاعی ،انجام پژوهش دانشگاهی ضروری به نظر می-
رسد وازطرف دیگر نتایج این پژوهش میتواند برای سازمانهایی که دربی اسرتقرار آمروزش الکترونیرک
هستند مفید واق شود و تأثیر دورههای آموزش مجرازی برر توسرعه دانرش در دانشرگاهها و مؤسسرات
غیرانتفاعی را هدفگذاری نماید.
درک کامل اثربخشی یادگیری الکترونیکری بررای جلروگیری از اشرتطاه و بره دنطرال آن شکسرت
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ضروری است .بسیاری از محققان ،تعیرین و تعریر اسرتانداردهای کیفیرت یرادگیری الکترونیکری را

of

ضروری میدانند .عوامل زیرادی در ایجراد و خلرق محری یرادگیری الکترونیکری نقرش دارنرد .درک
سیستمی این عوامل به طراحی و اجرای محی یادگیری الکترونیکی باکیفیرت کمرک مریکنرد (.)10
امروزه یکی ازنظریات مشهور در آموزش مجازی ،نظریه راسل ( )11میباشد .وی طی مطالعات متعردد
خود کالسهای آموزش سنتی و مجازی را با یکدیگر مقایسه نمرود .گرچره وی از مخالفران آمروزش
مجازی بود ولی طی این مطالعات به این نتیجه رسید که در صورت امکانپذیر بودن آموزش مجرازی
این نوع از آموزشها ازنظر علمی و اقتصادی بهصرفه بوده ،امکانپذیر خواهد بود .براین اسراس مسرئله

چهارچوب نظری:

ve

ما در این تحقیق این است دورههای آموزش مجازی دانشگاهها و مؤسسات غیرانتفاعی (موسسه آموزش
عالی شها دانش) بر توسعه دانش چه تأثیری دارد
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یادگیری با کمک رایانه به دهههای  1950و  1960بازمیگردد ،اما تا بره امرروز رشرد قابرلتوجهی
داشته است و نسل جدید آن با عنوان یرادگیری الکترونیرک فراگیرر شرده اسرت .یرادگیری الکترونیرک
عطارت است از آموزش از طریق یک دستگاه دیجیتال بهمنظور بهطود در یادگیری .این دستگاه دیجیتال
شامل هر دستگاه الکترونیکی که تحت کنترل چیپ کامپیوتری باشد ،است نظیر رایانه ،لب تا  ،تپلرت،
گوشی هوشمند ،کنسول بازی و دستگاههای پوشریدنی نظیرر عینرکهرای واقعیرت مجرازی .ابزارهرای
چندرسانهای کاربرد قابلتوجهی در یادگیری الکترونیک دارند .این استفاده باید مطابق با یرک مجموعره
اصول دوازدهگانه باشد .ازجمله این اصول اصل چندرسانهای است که بر اسراس آن افرراد از راهنماهرایی
که شامل متن و تصویر هستند نسطت به آنهایی که فق متن دارنرد ،بهترر یراد میگیرنرد .برخری برر
پیوستگی مطالب و پرهیز از حاشیه و دور شدن از مرتن اصرلی ،برخری برر مردیریت سراختار مطالرب و
ماژوار کردن و برخی بر جذابیت و شخصیسازی تأکیددارند ( .)12یادگیری الکترونیکی فرصرتی اسرت
برای بهطود فرایند یادگیری از طریق فناوریهای اطالعاتی مدرن ،کارا و اثرربخش .یرادگیری مطتنری برر
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و  ،1یادگیری آنالین ،2محی یادگیری مجازی 3و یادگیری مطتنی بر کرامپیوتر 4عنراوینی هسرتند کره
همواره بهجای یادگیری الکترونیکی مورداستفاده قرار میگیرند .رکن اساسری در تمرامی عنراوین فروق،
اسرتفاده از فناوریهررای اطالعراتی و ارتطرراطی بررررای ارسررال و دریرررافت مررواد آمروزشررری اسررت .در
یرادگیرری الکترونیکی از اینترنت و ویدئوکنفرانس برای تشکیل دستههای یادگیرنردگان اسرتفاده مری-
شود .در این روش ،مواد درسی برر روی یرک و سرایت فراهمشرده و از پسرت الکترونیرک ،5تابلوهرای
اعالنات ،6جلسات بح و تطادلنظر 7و اتاقهای گفتوگو 8بهعنوان راههای ایجاد تعامل بین دانشرجویان
و استادان استفاده میشود ( .)13رشد اینترنت ،ظهور فناوری و گسترش کاربرد موبایل در دنیرای امرروز
تمام وجوه زندگی انسان را متأثر ساخته است .کاربرد یادگیری الکترونیک به پیشرفت و توسعه سررعت
بخشیده و فرصتهای زیادی ایجاد نموده است .یادگیری الکترونیک نقش مهمی در بهطود آمرادهسرازی
جهت شرکت در آزمون های دانشگاهی و رقابتی ،دسترسری بره آمروزش در هرر مکران و در هرر زمران،
یادگیری تعاملی ،کاهش زمان یادگیری ،بهطود قابلیت استخدام ،انطاشت دانش و مهارتها ،جذابیتهرای
شخصی و دستیابی یادگیرندگان به دانرش خطرگران داشرته اسرت .شرش مؤلفره یرادگیری الکترونیرک
عطارتند از عوامل پشتیطان ،کیفیت سیسرتم ،دیردگاه یادگیرنرده ،دیردگاه مردرس ،کیفیرت اطالعرات و
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کیفیت خدمت (.)14
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گریگ وکریسلی به نقل از رحمانی ،سلیمی ،موحدی نیا ( )15در کتا خود تحرت عنروان آمروزش
برخ به ده عنصر اساسی تشکیلدهنده آموزش مجازی اشارهکرده است  1ر محتوا  2ر فعالیرتهرای
یراددهی ر یرادگیری  3ر طراحری صرفحات  4ر سرازماندهی مرواد آموزشری  5ر برازخورد 6 ،ر
انعطافپذیری 7 ،ر حجم کار 8 ،رکمکرسانی 9 ،ر انگیزه 10 ،ر روشهای ارزشیابی ()16؛ کره در ایرن
تحقیق از این نظریه استفادهشده است .امروزه مسئله کیفیت آموزش و اثربخشی نظامهرای آموزشری از
مهمترین دغدغههای نظامهای آموزشی و متصدیان و تصمیم سازان امر توسعه در هر کشوری میباشرد.
در کشور ما ایران این مسئله به دایل عدیدهای از نگرانی میراعفی برخروردار شرده اسرت .بهنحویکره
دولتها ،طی یک دهه گذشته بهسختی توانستهاند حتی هزینههای جاری آموزشوپرورش را بپردازنرد.
فناوری اطالعات و ارتطاطات این ادعا و بلکه توان را دارد که طی یک برنامه مدون و با تغییر در سراختار
و روشهای آموزش از هزینه ها بکاهد و کیفیت را افزایش دهرد و محصروات نظامهرای آموزشری را برا
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ن یازهای جامعه هماهنگ و منططق نماید و در جهت کاربردی نمودن آموزش قدم بردارد ( .)17یادگیری
الکترونیکی نظامی است که ترکیطی از سه حوزه آموزش ،فناوری اطالعات و مردیریت سرازمانی را بره
کار میگیرد .در حوزه آموزش مسائلی از قطیل روش تربیتی ،طراحی آموزشی ،نیازسنجی ،سرطکهای
یادگیری و غیره مطرح میشوند که بردون توجره بره آنهرا نمیتروان بره موفقیرت پرروژه یرادگیری
الکترونیکی امیدوار بود .با توجه به اینکه بستر ارائه آموزشها در این شیوه آموزشی فناوری اطالعرات
است ،مواردی مانند طراحی واس کاربری ،نرمافزارهای تولید و ارائه محتوای الکترونیکی ،پهنای باند،
سختافزارهای موردنیاز و غیره نیز توجه ویژهای را میطلطند .در مورد حوزه سوم نیز میتروان گفرت
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مانند هر پروژه دیگری یادگیری الکترونیکی نیز نیازمند افرادی است که دارای علرم و هنرر مردیریت
بوده و بر فرآیندهای آن تسل داشته باشرند .خران سره ویژگری عمرده بررای یرک نظرام یرادگیری
الکترونیکی در نظر میگیرد؛ او معتقد است نظام یادگیری الکترونیکی باید انعطافپذیر ،توزی شرده و
باز باشد .هرکدام از این خصوصیات ازنظر وی دارای تعری

خاصی هستند .انعطافپذیری یعنی اینکره

یادگیرنده در این نظام امکان کنترل بر شیوه و نحوه یادگیری خودش داشته باشد .توزی شده ،یعنری
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درنوردیدن مرزهای جغرافیایی و زمانی برای دسترسی به محتوای نظام یادگیری الکترونیکی؛ و نهایتراً
باز بودن یعنی از بین بردن موان یادگیری برای یادگیرندگان با شرای و امکانات متفاوت .بره عقیرده
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خان ،باز بودن و انعطافپذیر بودن دو مطلب مجزا میباشند؛ درحالیکه باز بودن موضوعی فنی است،
انعطافپذیری موضوعی است مربوط به طراحی .)18( .فناوری اطالعات بهعنوان یک رویکررد نروین ،در
نقش مکمل نظام آموزشی ر بهطود کیفیت تدریس ،تنوع بخشیدن به شیوههای تدریس ر فراهم ساختن
آموزش مستمر و خودکار -کوتاه نمودن زمان آموزش ر کوتاه کردن دوره تحصیل ،توجه به استعدادهای
فردی ر انفرادی کردن آموزش و مقابله با مشکالت آموزش جمعی عمل میکند (.)19
تحصیالت عالی در دنیای توسعهیافته با چالشهای جدیدی روبرو است .بهعنوانمثال در انگلیس 50
درصد از افراد  18تا  24سال مشغول تحصیالت عالی هستند .افزایش قابلتوجه تعداد دانشجویان فشرار
قابلتوجهی بر زیرساختهای موجود در دانشگاهها وارد کرده است .از طرفی دسترسری دانشرجویان بره
کالسهای آنالین و مناب الکترونیک انتظارات آنها از دانشگاه را بااتر برده است و این کرار دانشرگاه را
سختتر میکند .لذا تغییر و بازطراحی محی کالس های درس باید موردتوجه قرار گیرد و با استفاده از
فناوری اطالعات و ارتطاطات تقویت شود.)20( .
تغییرات مهم ناشی از فناوری اطالعرات ،منطر تحرواتی اساسری در کالسهرای درس شرده اسرت.
مهمترین آنها را میتوان در این واق عیت دانست که فناوری ،دانش آموزان را قادر سراخته اسرت ترا بره
اطالعات خارج از کالس دسترسی پیدا کنند و این مسئله موجب افرزایش انگیرزه آنران بررای فراگیرری
شده است .فناوری اطالعات با تغییر شیوههای آموزشی ،مفهوم سنتی «یادگیری برر اسراس حافظره» را
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بهسوی «یادگیری خالق و پویا» هدایت کرده است .با بهرهگیری از فناوری اطالعات ،معلمان به سهولت
به مناب جدید آموزشی موردنیاز خود دست مییابند و اطالعات و مواد آموزشی کالس خود را آسانتر و
سری تر تهیه میکنند ( .)21ازنظرر بکرر )1991( 1رایانرههرا نقشهرای گونراگونی را در مردارس برازی
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میکنند .آن ها برای تدریس و تسهیل مطالعه مطالرب دشروار و همینرین در ایجراد فرصرتهایی بررای
دانش آموزان درزمینه استفاده از فناوری کمرک میکننرد و ابزارهرایی سرودمند بررای اجررای تکرالی
مدرسهای هستند ( .)22ضرورت و اهمیت ایجاد و اتصال شطکههای مدارس بره اینترنرت ،سرازمانهایی
مانند یونسکو و بانک جهانی را بر آن داشته است تا برای ایجاد شطکه آموزشی جهانی ،بودجه کالنری در
نظر بگیرند .هرچند میزان بازدهی این کرار نامشرخص اسرت امرا بردون تردیرد در سرطوح دبیرسرتان و
دانشگاه بسیار باا خواهد بود .به هرحال بررسی نقش فناوری اطالعات بر نظام آموزشی ما (از مدرسه ترا
دانشگاه) موضوعی قابلتأمل است .نروآوری در ایرن تحقیرق ایرن اسرت کره یرک موسسره غیرانتفراعی

of

موردبررسی قرارگرفته است .در این راستا پیشینه تحقیق به شرح زیر ارائه میگردد
ایرروان وهمکرراران )2018( 2در بررس ری جررام مهارتهررای ی رادگیری الکترونیکری و ارزیرابی دانررش
پرستاری به این نتیجه رسیدند اگرچه برنامههای یادگیری الکترونیکی روشهای منطقی بررای تردریس
فراهم میکنند ،تحقیق نشان میدهد که یادگیری الکترونیک بهتنهایی نمیتواند برای تدریس پرستاران
کافی باشد .درواق ترکیب یادگیری الکترونیک و تدریس سنتی میتواند یرک سرطک یرادگیری برترر را
ایجاد کند ( .)23واندررودریگس و همکاران )2018( 3درمروری بر فرایند ارزیابی در آموزش الکترونیکری
به این نتیجه رسیدندکه برای دستیابی به کیفیت بااتر در محی یرادگیری الکترونیرک ازم اسرت کره
فرایند یادگیری و تدریس پیوسته مورد ارزیابی قرار گیرد .مسئله ارزیابی یادگیری الکترونیک موردتوجه
برخی از محققان قرارگرفته است و معیارهای مختلفی نظیر انگیرزش ،اضرطرا دانشرجویان ،اثربخشری
پداگوژی ،سطح تعامل استاد با دانشجو ،استفاده از مناب چندرسانهای توس محققران ارائهشرده اسرت.
دادهکاوی یکی از ابزارهای مناسب بررای ارزیرابی یرادگیری الکترونیرک اسرت .)24( .الحطیرب ورولری،4
( )2018درتحقیقی تحت عنروان عوامرل موفقیرت آمیرآمروزش الکترونیکری ،موردمطالعره دیردگاههای
مقایسهای اعیای هیئتعلمی و دانشجویان ،یادگیری الکترونیک در دانشرگاههای زیرادی در کشرورهای
مختل پیادهسازی شده است؛ اما باوجود سرمایهگذاریهای زیاد در این زمینره سرطح اسرتفاده از ایرن
سامانه ها توس اساتید و دانشجویان هم در کشورهای توسرعهیافته و هرم در کشرورهای درحالتوسرعه
غالطاً پایین است .عوامل موفقیت یادگیری الکترونیک از نگاه دانشجویان و اساتید متفاوت است .ویژگی-
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های مدرس ،ویژگیهای دانشجو ،سهولت دسترسی و پشتیطانی و آموزش از عواملی هسرتند کره هرر دو
گروه بر اهمیت آن تأکید داشتهاند ( .)25ابو نیه و زائرری ( ،)2010چرارچوبی بررای ارزیرابی اثربخشری
آموزش الکترونیک دراتحادیه عر را بررسی کردندکه مشخص شد ،گروهی تنها بر جنطههای فنآورانه؛
گروهی دیگر تنها بر جنطههای پداگوژیکی؛ و گروهی دیگر بر هرر دو (ترکیرب) ایرن دو تمرکرز دارنرد
( .)26فریطرزی و باکر )2010( 1دربررسی عوامل موثربراثربخشی برنامههای درسری در مراکرز آمروزش
الکترونیکی دانشگاههای ایرانی ،به این نتیجه رسیدندکه بین چهار متغیر مستقل؛  .1ادراک دانشجویان
نسطت به تجار یادگیری در برنامههای درسی مطتنی بر و ؛  .2ادراک دانشجویان نسطت به فنهرا و
ابزارهای آموزشیای که در برنامههای درسی استفاده میکنند؛  .3ادراک دانشجویان نسطت به استفاده
مدرسان از کامپیوتر در برنامههایشان یا معرفی فنآوری اطالعات و ارتطاطات در ابتدای سال تحصیلی
و  .4ادراک دانشجویان نسطت به زمانی (ساعاتی) که در هفته صرف مطالعه برای برنامرههرای درسری
میکنند؛ با اثربخشی برنامههای درسی مطتنی بر کامپیوتر رابطه معنراداری وجرود دارد ( .)27اباصرلت
خراسانی و همکاران ( )1390عوامل مؤثر بر پذیرش یادگیری الکترونیکی در دانشجویان دانشرگاه علروم
پزشکی تهران بر مینای مدل پذیرش فناوری رابررسی که متغیرهای برداشت ذهنی از آسرانی اسرتفاده،
برداشت ذهنی از مفید بودن یادگیری الکترونیکی ،نگرش دانشجویان نسطت به یرادگیری الکترونیکری و
تصمیم بره اسرتفاده از یرادگیری الکترونیکری برهعنوان عوامرل مرؤثر برر پرذیرش و اسرتفاده یرادگیری
الکترونیکی دارای اثرات مثطت و مفید در بین دانشرجویان هسرتند ( .)28اخگرر و همکراران ( )1390در
ارائه یک مدل جام از مسیر رضایتمندی یادگیرنده الکترونیکی مطالعه موردی :موسسره آمروزش عرالی
الکترونیکی مهر الطرز ،نتیجه گرفتندکه ارائه برنامه آموزشی از پیش تدوینشده ،دسترسی به کتابخانره-
های دیجیتالی و پایگاههای علمی با دریافت وزن قوی در نگاشت شرناختی و نیرز مردل ارائهشرده از
تحلیل عاملی اثربخشترین عوامل رضایتمندی دانشجوی الکترونیکی در مهرر الطررز شرناخته و تأییرد
شدند ( .)29عنایتی نوینفر و همکاران ( )1390در ارزیابی کیفیت خدمات آموزشی دانشگاه پیام نرور
همدان بر اساس مدل سروکوآل ،مشخص کردند ادراک دانشجویان از کیفیت خدمات آموزش ارائهشده
در حد پایین و انتظاراتشان در حد باا است .همچنین میانگین شکاف ادراکات و انتظارات دانشجویان
از کیفیت خدمات آموزشی در همه ابعاد مدل منفی و معنادار بود .بیشترین شکاف در بعد همردلی و
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کمترین شکاف در بعد پاسخگویی مشاهدهشده است .)30( .یزدانی و همکراران ( ،)1389در ارزشریابی

میزان اثربخشی نظام یادگیری الکترونیکی دانشکده مجازی علوم و حدی به این نتیجه رسیدند هری -
گونه رابطه معنیداری بین سازههای ارزش و رضایتمندی وجود نردارد .هرمچنرین نترایج حاصرل از
تحلیل عاملی نشان داد که این دو سازه دارای ساختارهای عاملی متفاوتی بوده و تحلیل عاملی هریک

Baker
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به استخراج عوامل متفاوت منجر شرد ( .)31سرااری و همکراران ( )1388عوامرل مررتط برا پرذیرش
آم وزش الکترونیک توس دانشجویان پرستاری رابررسی وتعیین کردند میزان درک از سهولت استفاده و
درک از مفید بودن با پذیرش یرادگیری بره شریوه الکترونیکری همطسرتگی دارد ( .)32فتحریواجارگراه
وهمکاران ( )1390درتحقیق با عنوان ارزشیابی اثربخشی دورههرای آمروزش مجرازی در نظرام آمروزش
عالی ایران مطالعه موردی :دانشگاه فردوسی مشهدبه این نتیجره رسریدندکه ازنظرر اسرتادان اثربخشری
دوره آموزش مجازی مطلو بوده و دانشجویان اثربخشی این دوره را در حد متوس بررآورد نمرودهانرد.
همینین مقایسه بین نظرات اسرتادان و دانشرجویان نشران داد کره اسرتادان در مرورد اثربخشری دوره
آموزش مجازی ،نظرات مثطتتری نسطت بره دانشرجویان دارنرد ( .)16سرید تقروی ( ،)1385دربررسری
نگرررش دانشررجویان و اسررتادان برره یررادگیری الکترونیکرری :پیمایشرری در دانشررگاههای دارای آمرروزش
الکترونیکی در ایران ،مشخص کردندکه استادان نگرش مثطتی به یادگیری الکترونیکری برهعنوان ابرزار
کمکآموزشی دارند .در این خصو  ،احساس مفید برودن و خودکامیرابی اسرتادان مهمتررین عامرل
تمایل آنها به استفاده از یادگیری الکترونیکی بوده است .بر اساس نگرش دانشرجویان عرواملی نظیرر
استقالل ،راهنمایی استادان و آموزش چندرسانهای مهمترین متغیرهای مؤثر بر نگررش آنران از مرؤثر
بودن آموزشهای الکترونیکی است ( .)33موحد محمدی ( )1381در تحقیق خود تحت عنروان تعیرین
نقش شطکه اطالع رسانی و و در فعالیت هرای آموزشری -پژوهشری دانشرجویان تحصریالت تکمیلری
نتیجه گرفت که استفاده از اینترنت در تسهیل یادگیری ،بهطرود فعالیرت هرای درسری ،بهطرود کیفیرت
پژوهش ،افزایش عالقه به یادگیری و دسترسی سری به اطالعات موثر بوده است (.)34
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hi

عناصر فعالیت یاددهی

سازماندهی مواد آموزشی

Ar
c
ایجاد انگیزه به دانشجویان

دورههای آموزش مجازی

توسعه دانش

انعطاف پذیری
محتوا

بازخورد ارائه شده
کمک رسانی به دانشجویان
شکل  :1مدل مفهومی تحقیق
منبع( :مطالعات نگارنده)
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 -2روش پژوهش
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این تحقیق از این حی در گروه تحقیقات توصیفی-پیمایشی قرار میگیرد و از نوع کراربردی اسرت.
برای اندازهگیری متغیرها ،دادهها از طریق پرسشنامه گردآوریشده و سپس از کدگذاری و امتیازدهی با
استفاده از نرمافزار  spssمورد تجزیهوتحلیل قرار گرفت .با محاسطه مشخصههرای توصریفی متغیرهرا و
استخراج جداول و نمودارها ،توزی صفتهای متغیر موردبررسی و فرضیهها مورد آزمون قرار گرفرت .برا
توجه به حساسیت باای موضوع تحقیق ،جامعه آماری این تحقیق کلیره دانشرجویان موسسره آمروزش
عالی شها دانش که مجموعاً  4000نفر را تشکیل میدهند .برای نمونهگیری ،ططق جدول کرجسری و
مورگان )1970( 1که معادل با فرمول کوکران با خطای  0/05است ( .)35اندازه نمونه به ترتیب برابرر برا
 351نفر (دانشجویان مهندسی برق 55،نفر ،مهندسی فناوری اطالعات 65:نفر ،مهندسی عمران 45:نفرر
مهندسرری کررامپیوتر 52 :نفررر ،علرروم پایرره  60نفررر ،معررارف و دروس عمررومی  44نفررر؛ مرردیریت و
حسابداری 30:نفر) در نظر گرفته شد.
قلمرو موضوعی در حوزه مدیریت آموزشی و مطحر یرادگیری الکترونیرک اسرت .محردوده زمرانی
مطالعه این پژوهش سال  1395در نظر گرفتهشده اسرت؛ و قلمررو مکرانی آن ،موسسره آمروزش عرالی
شها دانش است .مؤسسه مذکور بهعنوان اولین مؤسسه آموزش عالی غیرانتفاعی درزمینه مهندسی در

of

ve

استان قم در سال  1385افتتاح که هدف اصلی آن ارائه آموزش عالی در سطح دانشگاههای خو کشور
و تربیت مهندسینی کرارا درزمینره مهندسری بررق ،مهندسری کرامپیوتر ،مهندسری فنراوری اطالعرات،
مهندسی عمران و معماری میباشد.
در این تحقیق فرضیات زیر مورد آزمون قرار میگیرد

hi

• آموزش مجازی در دانشگاهها و مؤسسات غیرانتفاعی از نظر عناصر فعالیتهای یاددهی ر
یادگیری ،مؤثر است.
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• آموزش مجازی در دانشگاهها و مؤسسات غیرانتفاعی از نظر سازماندهی مواد آموزشی،
مؤثر است.
• آموزش مجازی در دانشگاهها و مؤسسات غیرانتفاعی از نظر توانایی ایجاد انگیزه به
دانشجویان ،مؤثر است.

• آموزش مجازی در دانشگاهها و مؤسسات غیرانتفاعی از نظر انعطافپذیری ،مؤثر است.
• آموزش مجازی در دانشگاهها و مؤسسات غیرانتفاعی از نظر محتوا مؤثر است.

• آموزش مجازی در دانشگاهها و مؤسسات غیرانتفاعی از نظر بازخورد ارائهشده ،مؤثر است.

Robert V. Morgan
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• آموزش مجازی در دانشگاهها و مؤسسات غیرانتفاعی از نظر کمکرسانی به دانشجویان،
مؤثر است.

• آموزش مجازی در دانشگاهها و مؤسسات غیرانتفاعی از نظر حجم کاری ،مؤثر است.

 -3یافتههای پژوهش

SI
D

در این تحقیق ابتدا بر اساس مشاهدات ،مصاحطهها و مطالعه ادبیات و اسناد و مدارک یرک مردل اولیره
بهعنوان مدل اولیه فراهم شد .در این مرحله از تحقیق اطالعات مربوط به ابعاد ،مؤلفرهها و شراخصهای
عملکرد گردآوری و سازمان دهی شد .در مرحله بعد ازم است اعتطار این مدل توس خطرگران علمری و
تجربی تائید و در صورت نیاز اصالح شود .بهمنظور کمی سازی نظر خطرگان در این پرسشنامه از طیر
لیکرت  5تایی (بسیار کم – بسیار زیاد) استفادهشده است .در پرسشنامه اول با توجه به اینکه هر سرؤال
یک متغیر را اندازه میگیرد و پاسخها بهصورت بلی/خیر اسرت نیرازی بره بررسری سرازه و پایرایی ابرزار
اندازه گیری نیست .همینین روایی سازه و محتوا پرسشنامه اول با نظرسنجی از خطرگان مورد تائید قرار
گرفت .در پرسشنامه دوم ،برای تائید صحت و دقرت علمری و درنتیجره بررای اطمینران از روایری ابرزار
اندازهگیری از روش های روایی محتوا (نظرسنجی از خطرگان) و روایی سازه (روایری همگرایری ،واریرانس
تطیین شده) و برای اطمینان از پایایی آن از روش پایایی برین سرؤاات (آلفرای کرونطراخ) استفادهشرده
است .بدین منظور این پرسشنامه بین  30نفر از افراد جامعه توزیر شرد (جردول  )1ترا روایری سرازه و
پایایی شاخصها با استفاده از  AVEو ضریب همگرایی و روش آلفای کرونطاخ بررسی شرود .برهاینترتیب
پس از تائید روایی و پایایی ابزار طراحیشده و انجام اصرالحات ،پرسشرنامه آمراده توزیر و جمر آوری
اطالعات شد و برای افراد انتخا شده در نمونه ارسال گردید.
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hi

جدول  :1توصیف اطالعات جمعیتی
توصیف اطالعات جمعیتی
تحصیالت

فراوانی

درصد

شاغل

192

54/8

لیسانس

208

59/3

بیکار

150

42/7

فوقلیسانس

123

35

اظهارنشده

9

2/5

دانشجوی مقط دکتری

18

5/3

جم

351

100

اظهارنشده

2

0/5

جنسیت

فراوانی

درصد

جمع

351

100

مرد
زن

207
144

59
41

جم

351

100

منبع( :محاسبات نگارنده)
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وضعیت شغلی

فراوانی

درصد
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جدول  :2توصیف متغیرها ،نتایج آزمون کلموگروف ـ اسمیرنوف و مقدار آلفای کرونباخ
انحراف

سطح

مقدار

معنیداری

آلفای کرونباخ

1/94

0/001

0/87

0/000

0/89
0/84

مقدار z

عناصر فعالیت یاددهی

351

3/71

0/74

سازماندهی مواد آموزشی

351

3/69

0/76

2/3

ایجاد انگیزه به دانشجویان

351

3/63

0/86

2/02

0/001

انعطافپذیری
محتوا

351
351

3/65
3/7

0/76
0/73

1/99
2/71

0/001
0/000

0/90
0/92

بازخورد ارائهشده

351

3/81

0/65

3/38

0/000

0/89

کمکرسانی به دانشجویان

351

3/79

0/74

2/48

0/000

0/88

حجم کاری

351

3/87

0/69

2/49

0/000

0/93
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متغیرها

تعداد

میانگین

استاندارد

منبع( :محاسبات نگارنده)

of

با توجه به سطح معنیداریها (جدول  )2که کوچکتر از  0/05است مشخص شد که توزی دادهها

نرمال نیست ،لذا از آزمون ناپارمتریک  tجهت تجزیهوتحلیل دادهها استفاده شد.
جدول  :3تحلیل اطالعات

برگزاری دورههای آموزش مجازی

351

3/74

0/7

20/01

یاددهی ر یادگیری

351

3/7

0/74

20/81

سازماندهی مواد آموزشی

351

3/69

0/76

19/92

توانایی ایجاد انگیزه

351

3/63

0/86

انعطافپذیری

351

3/65

0/76

15/9
18/79
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hi

ve

تعداد

میانگین

انحراف استاندار

مقدار t

محتوا

351

3/7

0/73

21/17

بازخورد ارائهشده

351

3/81

0/65

27/03

کمکرسانی به دانشجویان

351

3/7

0/74

23/16

حجم کاری

351

3/87

0/69

27/33

درجه آزادی= 351

Test Value = 3

سطح معناداری0.000 :

منبع( :محاسبات نگارنده)
بر اساس آزمون فرضیه و با توجه به سطح معنیداری که بزرگتر از  0/05است (جدول  )3بنابراین
در سطح  0/95اطمینان میتوان بیان داشت دورههای آموزش مجازی بر توسعه دانش ،عناصر
فعالیتهای یاددهی ر یادگیری ،ازنظر سازمان دهی مواد آموزشی ،توانایی ایجاد انگیزه به دانشجویان،
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انعطافپذیری ،محتوا ،بازخورد ارائهشده ،کمک رسانی به دانشجویان ،حجم کاری اثربخش خواهد بود.
ضمناچون مقیاس طی لیکرت  5تایی بوده است حد وس سه در نظر گرفتهشده است بهعنوان test
 valueیا ارزش آزمون.
 -4بحث و نتیجه گیری
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بهطورکلی هر تحقیقی برای دستیابی به هدف و منظور خاصی صورت میگیرد ،هدف اصلی از
پژوهش حاضر ارزیابی تأثیر دورههای آموزش مجازی دانشگاه ها و مؤسسات غیرانتفاعی بر توسعه دانش
(موردمطالعه :موسسه آموزش عالی شها دانش) بوده است؛ و نتایج آزمون فرضیههای تحقیق در
جدول  4ارائه شده است:
جدول  :4نتایج توصیفی متغیرها

توصیف متغیرها

تعداد

ایجاد انگیزه به دانشجویان

351

میانگین
3/63

انحراف

of

واریانس

مینیم

ماکزیمم

0/86

0/74

1

5

0/76

0/57

1

5

0/76
0/73

0/57
0/53

1
1

5
5

0/55

1

5

0/41

1/23

5

0/55

1/2

5

1/75

5

1/5

5

استاندارد

سازماندهی مواد آموزشی
محتوا

351
351

3/69
3/7

توصی متغیر عناصر فعالیت
یاددهی

351

3/71

0/74

عملکرد

351

3/74

0/64

کمکرسانی به دانشجویان

351

3/79

0/74

بازخورد ارائهشده

351

3/81

0/65

0/43

حجم کاری

351

3/87

0/69

0/48

hi

Ar
c

منبع( :محاسبات نگارنده)

ve

انعطافپذیری

351

3/65

همراه با توسعه فناوری اطالعات و ارتطاطات ،یادگیری الکترونیرک برهعنوان یرک رویکررد نوآورانره
برای بهطود کیفیت یادگیری در تحصیالت عالی ظهور کرد .یرادگیری الکترونیرک یرک جرایگزین بررای
ت حصیل سنتی در کالس حیوری ارائه نمود و امکان دسترسی به اطالعات درس بدون محدودیت زمانی
و جغرافیایی را برای دانشجویان فراهم کرد؛ بنابراین انتظار میرود یادگیری الکترونیک با فرراهم کرردن
تطادل کارا و اثربخش تجربه های یادگیری ،وضعیت فعلی تدریس و یادگیری را بهطود دهد .به این دلیل،
ازم است مطمئن شویم که سامانه های یادگیری الکترونیک کیفیت ازم برای آنکره بره مردت طروانی
مورداستفاده قرار گیرد را داشته باشد .درواق پرس از پرذیرش اولیره فنراوری در یرادگیری الکترونیرک،
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ازمه استمرار این است که کاربران رضایت کافی از سیستم داشته باشند )36( .آمروزش الکترونیکری در
ایران صنعتی نوپا در فنّاوری آموزشی و آموزش از راه دور است ،اما مراکز و مؤسسرات آموزشری برهویژه
دانشگاهها در تالشاند تا هرچه سری تر الگویی مناسب با ساختار آموزشری و فرهنگری کشرور درزمینره
آموزش الکترونیکی ارائه کنند .عالوه بر مزیتهایی که آموزش الکترونیکی ماهیتاً از آن برخروردار اسرت،
یکی از مهمترین دایل ضرورت سازماندهی مراکز و مؤسسات آمروزش الکترونیکری در ایرران ،تقاضرای
روزافزون آموزش به ویژه آموزش عالی در کشور است که با توجه به محدودیت مناب و ظرفیت آموزشری
در نظام آموزشی فعلی به یک موضوع خا اجتماعی تطدیلشده است .یادگیری الکترونیکی با استفاده
نظاممند از فناوریهای اطالعات و ارتطاطات جهت عرضه فرایند آموزش و یادگیری توانسته محیطی را
پدید آورد که از محی های آموزش سنتی متمایز میباشد .در پژوهش حاضرر بررای درک عمیرقتر و
پی بردن به دیدگاه همهجانطه نسرطت بره موضروع موردبررسری ،از روش تحقیرق توصریفی-پیمایشری
استفاده گردید؛ که بر اساس آزمون فرضیه اول ،این نتیجره حاصلشرده اسرت کره برگرزاری دورههرای
آموزش مجازی بر توسعه دانش در موسسره آمروزش عرالی شرها دانرش تأثیرگرذار میباشرد؛ کره برا
تحقیقات محمدی به نقل از اسدی و کریمی ( )34فتحیواجارگاه و همکاران ( )16همسو میباشرد و برر
اساس آزمون فرضیه دوم ،این نتیجه حاصلشده است که برگزاری دورههای آموزش مجازی برر فعالیرت
عناصر یاددهی و یادگیری در موسسه آموزش عالی شها دانش تأثیرگرذار میباشرد؛ کره برا تحقیقرات
سید تقوی ( )33و سااری و همکاران ( )32محمدی ( )34همسو میباشد .وبرر اسراس آزمرون فرضریه
سوم ،این نتیجه حاصلشده اسرت کره برگرزاری دورههرای آمروزش مجرازی در دانشرگاهها وموسسرات
غیرانتفاعی ازنظر سازماندهی مواد آموزشی در موسسه آموزش عالی شها دانرش تأثیرگرذار میباشرد؛
که با تحقیقات اخگر وهمکاران همسو میباشد .بر اساس آزمون فرضیه چهارم ،ایرن نتیجره حاصلشرده
است که برگزاری دورههای آموزش مجازی در دانشگاهها وموسسرات غیرانتفراعی ازنظرر توانرایی ایجراد
انگیزه به دانشجویان در موسسه آموزش عالی شها دانش تأثیرگذار میباشد؛ کره برا تحقیقرات پروارد
( )37و ابونیه وزائری ( )26همسو میباشد و بر اساس آزمون فرضیه پنجم ،این نتیجه حاصلشرده اسرت
که برگزاری دورههای آموزش مجرازی در دانشرگاهها وموسسرات غیرانتفراعی ازنظرر انعطافپرذیری در
موسسه آموزش عالی شها دانش تأثیرگذار میباشد؛ که با تحقیقات سید تقوی ( )33همسو میباشرد.
بر اساس آزمون فرضیه ششم ،این نتیجه حاصلشده است کره برگرزاری دورههرای آمروزش مجرازی در
دانشگاه ها وموسسات غیرانتفاعی ازنظر محتوا در موسسه آموزش عالی شها دانش تأثیرگذار میباشرد؛
که با تحقیقات سید تقوی ( )33همسو میباشد و همینین بر اساس آزمون فرضیه هفرتم ،ایرن نتیجره
حاصلشده است که برگزاری آموزش مجازی در دانشگاهها وموسسات غیرانتفاعی بر بهطود کمکرسرانی
به دانشجویان در موسسه آموزش عالی شها دانش تأثیرگذار میباشد؛ که با تحقیقات فتحیواجارگاه و
همکاران ( )16و خراسانی و همکاران ( )28همسو میباشد .درنهایت بر اساس آزمون فرضیه هشتم ،ایرن
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نتیجه حاصلشده است که برگزاری آموزش مجازی در دانشگاهها وموسسات غیرانتفاعی بر حجم کراری
و روشهای ارزشیابی در موسسره آمروزش عرالی شرها دانرش تأثیرگرذار میباشرد؛ کره برا تحقیقرات
واندررودریگس و همکارن ( )24همسو میباشد.
پیشنهادها

•

•
•

•
•
•

www.SID.ir

کمکرسانی به دانشجویان درزمینه زمانهای رف اشکال درس ،برقراری جلسات حیوری رف
اشکال.
با بررسی میزان اثربخشی آموزش مجازی ،شیوههای دقیقتری درنظرگرفته شود و این ارزشیابی
هم بهوسیله استاد وهم دانشجو قابلاجرا باشد
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•

در انتخا محتوای دروس به عالیق دانشجویان و نوع دروس توجه شود و تا حد امکان از ارائه
دروسی که جنطه خستهکننده و پیییده دارند پرهیز شود.

hi

•

ایجاد انگیزه به دانشجویان از طریق در نظر گرفتن مشوقهای ازم برای تقویت عالقهمندی
دانشجویان به کاربرد آموزش مجازی (مثالً در نظر گرفتن نمره بیشتر برای دروسی که از طریق
مجازی ارائه میشوند)

ve

•

سازماندهی م واد آموزشی متناسب با نیازهای دانشجویان و در نظر گرفتن راهکارهایی فرآیندهای
متناسب برای سنجش و ارزیابی سطح یادگیری دانشجویان

of

•

توجه بیشتر به کیفیت آموزش مجازی ازنظر مواد آموزشی ،مناب توصیهشده ،میزان تعامل
دانشجویان و اساتید و با در نظر گرفتن امکانات نرمافزاری و سختافزاری.
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•

با توجه به یافتههای پژوهش در خصو
پیشنهاد زیر مطرح میشود:

تأثیر برگزاری دورههای آموزش مجازی بر توسعه دانش،

متولیان سیاستگذاریهای آموزشی میزان نفوذ فناوریهای جدید را در سطح آموزشی توسعه
دهند.
متولیان امر آموزش بهموازات توسعه ابزارهای آموزشی و کمکآموزشی ،آموزشهای ازم را نیز
به متصدیان آموزشی جهت استفاده از ابزارهای آموزشی جدید ارائه نماید.
رایانههای آموزشی ،تجهیزات کمکآموزشی دیجیتالی ،اینترنت پرسرعت و نرمافزار (نرمافزارهای
کمکآموزشی مرتط با هر درس) در اختیار دانشجویان قرار گیرد.
سیاستگذاران آموزشی شرای مناسطی را جهت دسترسی متولیان آموزش دانشگاه را جهت
برنامهریزیهای درسی از طریق فناوری اطالعات فراهم آورند.
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