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 : دهیچک

این مطالعه به روش تحلیل مضمون بررای بررسری چگرونگی تحرول محریگ یراد یری و آمروزش در دوران کرونرا  

ی ادبیات و علروم انسرانی هسرتند کره کنند ان آن استادان و دانشجویان دانشکدهصورت  رفته است. مشارکت
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Abstract: 

This study was carried out by thematic analysis method to investigate how the learning and teaching 

environment changes in the era of Corona. The participants are professors and students of the faculty of 

literature and humanities, 22 male and female students of different academic levels and 8 professors in 

different scientific degrees of this faculty as a statistical sample through purposeful sampling. have been 

reviewed. The data collection tool was in-depth interview and the resulting data were analyzed by coding 

method. Based on the results of this study, the evolution of education in the Faculty of Literature and 

Humanities can be divided into three levels: 1) technical level, 2) semantic level, and 3) effectiveness level. 

These three levels were associated with different quantities and qualities in the formation of the virtual 

"university" during the Corona era. 
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 مطدمه

های آخر  به دنبال شیوع ویروس کرونا در ماه

  2020های اول سال م ادف با ماه  1398سال 

میالدی، زند ی مردم جهان در ابعاد خ وصی و 

جمله اختالالتی که در عمومی دچار اختالل شد. از 

ی زمانی رخ داد، تحول در نظام آموزشی این برهه

بود. در نظام آموزشِی دوران کرونا ارتباط چهره به 

ی معلم و فرا یر به اجبار حذف شد و نوع  چهره

دیگری از آموزش جای آن را  رفت.  فتنی است که 

در کشورهایی  « محیگ یاد یری»آثار این تحول در 

کی بر آموزش سنتی بودند، نمود که بیشتر مت

بیشتری داشت؛ چرا که نوع ارتباط بین معلم و  

ها به صورت ی انتطال دانش بین آنفرا یر و نحوه

اساسی متحول شد و این تحول با مشکالتی هم  

همراه بوده است؛ به این ترتیب یاد یری 

الکترونیکی محور اصلی در نهاد آموزشی همه  

س از کرونا قرار  رفت؛  کشورها در سراسر جهان پ

هر چند که در برخی کشورها از این روش تا قبل از  

شد، پس از شیوع این کرونا هم استفاده می

بیماری استفاده از روش الکترونیکی در آموزش و 

 یاد یری به یک ضرورت در دنیا مبدل  شت.

الکترونیکی در آموزش باید  فت   در مورد روش

 است؛ تکنولوژیکی حاصال  یک تنها نه که این روش

 و هادانش، مهارت انتشار برای جدیدی معنای بلکه

رود. جوان به شمار می نسل به هاارزش همچنین

-با ویژ ی E-Learning یاد یری الکترونیکی یا همان

 حداقل و باال تعامل هایی خاص از جمله

 یاد یری یمکان، شیوه و زمان هایمحدودیت

روشی شد که به مدت  جایگزین و کرد ایجاد جدید را

سال است مورد استفاده قرار  رفته است. در   500

 حالت یک به الکترونیکی در آموزش حطیطت روش

  ذشته یدهه در امالعات ع ر در مهم یاد یری

شده است که در جهان به دنبال شیوع کرونا  تبدیل

 ,Deng et al)های آن به اجبار استفاده شداز قابلیت

2019.) 

 محیگ»نظام آموزشی پس از کرونا،   در

است؛ لذا  شده تبدیل جدید یاستعاره به« یاد یری

 آموزش در یاد یری محیگ بررسی چگونگی تغییر

شناخت و ادراک  و مطالعه چگونگی الکترونیکی

 از امالعات فناوری بر و یاد دهنده مبتنی یاد یرنده

 ,Deng et al)است برخوردار شده ایویژه اهمیت

شاید بتوان  فت که این استعاره جدید در  (.2019

ویژه  ای بهدوران کنونی در نهاد آموزشی هر جامعه

در جوامخ در حال توسعه، به یک مسئله تبدیل  

شده است و جای مطالعه در ابعاد مفتلص را دارد  

های آموزشی نوین به نحو  تا بتوان از قابلیت

مناسب بهره  رفت.  فتنی است که بررسی محیگ 

اد یری و آموزشی الکترونیک یطیناً با نتای   ی

سودمندی همراه خواهد بود؛ چرا که در می  

-شوند؛ های احتمالی شناسایی میمطالعه کاستی

های این سیستم موری که بتوان از ظرفیتبه

آموزشی در جهت بهبود آموزش فرا یران، کاهش  

ها و... بهره  رفت. ما هم در این پژوهش بر هزینه

تحول آموزش در دانشکده ادبیات و  »تیم تا آن هس

را مورد  « علوم انسانی دانشگاه ایالم در دوران کرونا

مطالعه قرار دهیم تا دریابیم که تغییرات آموزشی  

ی زمانی در این دانشکده چگونه بوده در این برهه

محیگ »است و روند یاد یری و آموزش در این 

ی  آن برای به چه صورتی بوده است و از نتا« تازه

-هایی میبهبود عملکرد آموزشی دانشگاه چه بهره

 توان  رفت.

مور که پیشتر هم اشاره کردیم، روش همان

ی یاد یری، الکترونیکِی آموزش برای ساخت تجربه

-کند که محدودیتاز فناوری امالعات استفاده می

زمان در روش یاد یری انسان را که  -های فضا

ها زند و فرصتکنار می   ذرد،صدها سال از آن می

های جدیدی را برای یاد یری و آموزش به و چالش
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فناوری امالعات تأثیر »آورد. در حطیطت ارمغان می

و یكی از نكات  « ی آموزش داردانطالبی بر توسعه

مطالعه درک و  « تأثیر انطالبی»مهم درک این 

شناخت یاد یری و تغییرپذیری محیطی مبتنی بر  

که   (.Deng et al, 2019)است فناوری امالعات

ی آن به یک ضرورت تبدیل شده است.  مطالعه

توانند تعامل پیچیده بین یاد یری و  محططان می

محیگ را مورد مطالعه قرار دهند و تغییرات پویای 

یاد یری را با تأثیر محیگ که دارای اهمیت زیادی 

 است، توضیح دهند. 

  قابل ذکر است که تحطیطات موجود تأثیر  

فناوری امالعات را بر سبک یاد یری، ارتطای تغییر  

سبک تدریس و تأثیر عمیق بر عملکرد سازمان 

اند؛ اما اکثر این  آموزشی را مورد توجه قرار داده

-مطالعات تمایل به توجه به فناوری امالعات به

ی اصلی تغییر یاد یری دارند و فاقد  عنوان زمینه

-ستند؛ در حالیها هتحلیل عمیق در روابگ بین آن

که باید دانست که برای تحطق واقعی فناوری در 

های آن، الزم است تا آموزش و استفاده از قابلیت

ناشی از آن تأمل شود و روند « تجربه»عمیطاً به 

ترکیب آموزش و فناوری از زوایای مفتلص مورد 

ما هم در این    (.Deng et al, 2019)بررسی قرار  یرد

 یری بهتر از این فضا در بحث مطالعه برای بهره

ی آن را  آموزش در دانشگاه ایالم ضرورت مطالعه

درک کرده و بر این اممینان هستیم که نتای  این  

مطالعه با پیشنهادات و راهکارهای مفید برای 

-ارتطای آموزش الکترونیک همراه خواهد بود. به

توان ادعا کرد که نتای  این پژوهش نه جرأت می

-دانشگاه ایالم بلکه برای سایر دانشگاهتنها برای  

های کشور هم مفید خواهد بود؛ چرا که در 

ی محیگ یاد یری در آموزش خ وص مطالعه

الکترونیک و چگونگی فرایند یاد یری آن در کشور  

مطالعه چندانی صورت نگرفته است؛  فتنی است  

که همین مطالعات محدود هم حداکثر به روش  

ر صورتی که نیاز است تا اند دکمی صورت  رفته

برای دستیابی به راهکارهای عملی و مناسب از 

روش کیفی در مطالعات بهره  رفت؛ لذا در این  

مطالعه برای تحطق این هدف، روش کیفی را 

 ایم.بر زیده

که استفاده از روش آموزش خالصه آن

الکترونیک فرصت مناسبی برای تولید و توزیخ  

پرورش دانشجویان  دانِش با کیفیت بر مبنای 

 هایکه روشرغم اینفعال خواهد بود؛ اما علی

 از 2005 سال در مجازی فضای بر مبتنی آموزشی

 -یاددهی روش مؤثرترین عنوانبه یونسکو سوی

است؛ ولی تا به حال از   شده معرفی یاد یری

ها و مزایای این نوع روش یاددهی و فرصت

-آموزش بهیاد یری کمترین استفاده را در سطح 

ایم و کرونا باعث اجبار در ویژه آموزش عالی داشته

استفاده از این سیستم یاد یری شد و اکنون زمان 

آن است تا با اصول علمی مناسب و انجام 

تحطیطات علمی، بسترسازی الزم صورت بگیرد و از 

این تهدید به عنوان فرصت بهره بگیریم که یطیناً از  

ش هم برای دانشگاه و  ی این روش آموز نظر هزینه

 هم برای دانشجو با بیشترین منفعت همراه است. 

 مبانی مفهومی و تجربی پژوهش

انداز فرهنگی، تأکید  ی یاد یری از چشممطالعه

تجارب و ادراکات اعضای جامعه و فرایندهای  »بر 

تعاملی ایجاد کننده و نگهدارنده این تجارب و 

گاران، عالوه  نشناسان و قوماست. انسان« ادراکات

عن ر مستطل موثر بر »عنوان بر تلطی فرهنگ به

شده، ، آن را در معنایی تفسیری و محلی«یاد یری

-کنند ان را قادر میفرایندی که شرکت»به معنای 

های جمعی مفتلص حضور سازد تا در فعالیت

برند. در این دید اه، فرهنگ ، به کار می«یابند

- ونهجربه است بهمنبخ واقخ شدنی از دانش و ت»

ای که یاد یرند ان برای درک جهان اجتماعی و  

-مادی خود و مشارکت در آن، آن را به کار می

-های تفسیریاین چرخش در پژوهش«.  یرند

از  1980و  1970ی یاد یری در دهه نگاری در حوزهقوم

زمانی آغاز شد که پژوهشگران رویکرد خود را از  

اختی موفطیت و  شنفرد رایی و تبیین نشانه
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-ها و تفاوتشکست یاد یری، به شناخت شباهت

های فرهنگی میان خانه و محیگ آموزشی تغییر  

دادند. این مطالعات، فرهنگ و یاد یری را از یکدیگر  

آموزی  فرهنگ»داند بلکه یاد یری را فرایند جدا نمی

کند؛ از این رو  تلطی می« در تجارب متنوع اجتماعی

ها، ای از نگرشوجود مجموعه فرهنگ یاد یری به

ها و تجارب درون هر مؤسسه،  روه یا ارزش

جامعه اشاره دارد که فرایند مستمر یاد یری را 

(. برخی از این  Kian et al, 1389«)نمایدپشتیبانی می

ها و... در قالب نظریات علمی در دسترس نگرش

ها نحو مطلوب از آنپژوهشگران هستند تا به

 استفاده کنند. 

چه بیشتر در این مطالعه به عنوان مبانی  آن

مفهومی مد نظر است، نظریات مورد استفاده در 

VLC  عنوان راهنمای پژوهشگر عمل  هستند که به

توانند در این  کنند. مهمترین این نظریات که میمی

اند از: مطالعه مورد استفاده قرار  یرند، عبارت

 رایی و تئوری یاد یری  هتئوری یاد یری سازند

شناختی. در حطیطت در روش تحطیق کیفی ادبیات  

مفهومی و تجربی برای آن است که محطق یا  

محططان با استفاده از مفاهیم بر  رفته از  

مطالعات نظری و تجربی صورت  رفته، چراغ 

راهنما در دست داشته باشند و بتوانند در مسیر  

ت مرتبگ،  پژوهش با استفاده از مراحی سؤاال 

 های غنی به دست آورند.داده

 ی یاد یری ساختاریسمنظریه

است. بر  VLCای مهم در این نظریه، نظریه

 رایی، دانش توسگ خودسازی  اساس اصول سازه

آموز از مریق تجربه و دانش پیشین و با دانش

شود نه استفاده از منابخ یاد یری خارجی تولید می

آموزان انتطال دانشاین که دانش از معلمان به  

 و هستند موضوع آموزانفرآیند، دانش این یابد. در

به شمار   هاآن کنندهتسهیل راهنماهای معلمان

 مشاوره در این حالت یاد یری شبیه به  .روندمی

 توانندمی فرا یران یاد یری، فرایند در می  .است

کنند. در این نظریه ساخت   ایجاد را تجربه و دانش

معنای باز سازماندهی دانش، استفاده از  دانش به  

تجربه اصلی فراتر از امالعات ارائه شده و در  

 رایی بر نهایت تولید دانش جدید است. ساخت

 رایی بر کند؛ در حالی که عینتأکید می« یاد یری»

 ترتیب، این به کند؛تأکید می« تدریس»اهمیت 

VLC یاد یری تئوری از استفاده برای مکان بهترین 

  (.Deng et al, 2019)است  رایی یا ساختاریسمساخت

 ی یاد یری شناختینظریه

 به تنها نه شناخت که بود معتطد ها نز ادوین

 سایر شامل بلکه دارد، بستگی شناخت موضوع

  .شودمی نیز هاموقعیت و ابزارها شناختی، اشیای

 افراد، در موجود شناخت» به شدهتوزیخ شناخت

 و جامعه فرهنگ، محیگ، ها،رسانه افراد، بین

 بر شدهتوزیخ شناخت  .شودمی امالق «زمان

 مح والت و بیرونی محیگ ها،سوژه بین تعامل

 رشد که کندمی خامرنشان و کندمی تأکید فرهنگی

 و نیستند جدا از هم هاسوژه شناختی پیشرفت و

هستند. تعامل دانش   دو جانبه روند یک هاآن

کند تا دانش جدید و قادر میفردی افراد را  

یک   VLCپیشرفته را به اشتراک بگذارند؛ بنابراین، 

 (.Deng et al, 2019) شده تیپیکال استشناخت توزیخ

ی وابستگی متطابل اجتماعی هم  ما در نظریه

ی همین مبحث را داریم. شاید مهمترین نظریه

ی آموزش و شناسی اجتماعی برای حوزهروان

وابستگی متطابل اجتماعی باشد. ی پرورش، نظریه

برای هر درسی، معلم باید ت میم بگیرد که آیا 

اهداف یاد یری را به صورت تعاونی، یا رقابتی و یا  

 (.1394Sharapour,) به صورت انفرادی شکل دهد

ی آموزش و  فتنی است که نه فطگ در حوزه

پرورش بلکه در هر وضعیت اجتماعی، افراد ممکن 

ه اهداف متطابل به یکدیگر است برای نیل ب

بپیوندند، یا با همدیگر رقابت کنند تا ببینند چه  
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مور مستطل از دیگران کسی بهترین است؛ یا به

کند؛ به این ترتیب دو نوع وابستگی  عمل می

متطابل اجتماعی وجود دارد: وابستگی مبتنی بر 

آید  تعاون و مبتنی بر رقابت. تعاون زمانی پدید می

کند که با دیگران چنان پیوند خورده که  که فرد درک  

پذیر نیست.  موفطیت او بدون موفطیت بطیه امکان

کار او به نفخ دیگران است و کار دیگران به نفخ او؛ 

آید که ادارک فرد این باشد  اما رقابت زمانی پدید می

تواند موفق شود مگر با شکست دیگران که او نمی

وفطیت  و برعکس. کار  او سبب کاهش شانس م

دیگران شده و کار دیگران سبب کاهش شانس  

 ردد. تالش فرد رایانه زمانی پدید  موفطیت او می

آید که فرد چنین ادراک کند که موفطیت او هیچ می

 ارتبامی با موفطیت و یا شکست دیگران ندارد

(,1394Sharapour .) 

اند که عمل کردن  طالعات زیادی نشان دادهم

یسه با عملکرد رقابتی یا به صورت تعاونی در مطا

-تالش فرد رایانه، منجر به موفطیت بیشتر دانش

-تر بین آنآموزان و برقراری روابگ به مراتب مثبت

ها شده است. همچنین ساز اری روانی،  

های اجتماعی و عزت نفس بیشتری را  شایستگی

آورد. به این ترتیب آموزان به دنبال میبرای دانش

موزش داده شد که چگونه  الزم است به معلمان آ

 ها را به صورت تعاونی، شکل دهندکالس درس

(,1394Sharapour ؛ اما  اهی الزم است که برای)

ها از فناوری استفاده کرد که بیشتر  تشکیل کالس

در مورد آموزش از راه دور و آموزش مجازی به کار  

 آیند. می

 های مورد نیاز یاد یری الکترونیکیزیرساخت

اجرای یاد یری الکترونیکی در سطح نظام برای 

آموزشی باید به چند محور توجه شود: تمهید  

مطدمات، قلمرو عملیات، مراکز مجری، مدیریت و  

سازمان، مطامخ مورد عمل، برنامه درسی و نحوه 

اعطای مدرک رسمی. در جدول زیر محورها و 

های زیرمحورهای الزم برای اجرای آموزش

 (.1386Atshak ,) ه استالکترونیکی مشفص شد

 

 جدول: یاد یرنده در دو نظام آموزش سنتی و الکترونیکی

 فرا یر در نظام یاد یری الکترونیکی آموز در نظام آموزش سنتیدانش

 آموزدحضوری و غیر حضوری میفرا یر با روش نیمه آموز حضور تمام وقت دارددانش

 ی تح یلی وجود داردفاصله ندارد  ی تح یلی وجودفاصله

 فرا یر معموال شاغل است آموز درس خواندن استفعالیت اصلی دانش

 فرا یر مشکالت اداره زند ی و مسائل روحی و جسمی دارد آموز دغدغه جانبی کمتری دارددانش

 داوملبانه را به وجود آورده است  احساس نیاز، انگیزه تح یل شودتح یل از روی عادت، اجبار یا انگیزه ضعیص انجام می

 خود ردانی در یاد یری و خود نظارتی وجود دارد نوعی اجبار با نظارت خانواده و محوریت معلم در یاد یری وجود دارد

 فرا یر از انعطاف موجود در نظام آموزشی برخوردار است آموز با محدودیت مکانی و زمانی مدرسه مواجه استدانش

 تفاوت فردی فرا یران زیاد است آموزان اندک استانشتفاوت فردی د

 فرا یران دارای سنین متفاوتی هستند آموزان دارای سنین مشابهی هستنددانش

 فرا یر نیاز به خود مدیریتیص خود نظارتی و خود کنترلی دارد آموزان بر عهده دیگران استریزی و هدایت دانشامر برنامه

 آموز محور استفرایند یاد یری دانش محور استفرانید یاد یری معلم

  یردفرا یر ابزارهای متنوع و نوین آموزشی را برای آموختن به کار می کنداموز معموالً به روش خاصی برای آموختن تکیه میدانش

آموزان ضمن برخورداری از انسجام آموزشی از تجربه تهی ی تربیتی دانشپیشینه

 است

 فرا یران متفاوت و معموال ضعیص است  ی تربیتیپیشینه

 نظام خود ارزشیابی وجود دارد شوندآموزان با یکدیگر مطایسه میدانش

 

که یاد یرنده در هر دو ذکر این نکته مهم است  

نظام آموزشی به معلم نیازمند است که باید در 

 ادامه به این بحث هم وارد شویم.

 معلم و تدریس

دهی توان فرایند شکلآموزش و پرورش را می

به رفتار، تعریص کرد. در این فرایند، معلم فردی 
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-است که به نگهبانی و انتطال دانش می

-(.  اهی معلمان در تدر1394Sharapour,پردازد)

یسشان آنگونه که باید موفق نیستند. در این زمان 

ها به کار در مورد آن« رمطیبی»است که اصطالح 

رمطی معلمان احساس از شود. بیرده میب

 عالقگی به تدریس استخودبیگانگی و بی

(,1394Sharapour.) ونه  فت که توان اینپس می 

اولین ُبعد آن احساس خستگی در فرد است. ُبعد  

که فرد احساس   ردد به اینمیرمطی بردیگر بی

شود.  کند که دیگر به اهداف خود نائل نمیمی

شود به جدایی آن هم مربوط میسومین ُبعد 

-عامفی معلم از مفامبان خود یعنی دانش

آموز را یک شی  آموزان. در این شرایگ معلم دانش

 بیند و نه یک شفص ارزشمندی رنجش میمایه

(,1394Sharapour .) 

رمطی در  در شرایگ متفاوتی احساس بی

معلمان ممکن است بروز کند.  فتنی است که  

طی به دالیل تطریباً مشابه در  رمهمین احساس بی

آموزان برای ادامه تح یل هم ممکن است  دانش

تر ممکن است که برای  عبارت سادهدیده شود؛ به

آموزان شرایطی پیش بیاید که معلمان و دانش

ها از شان از کالس درس و تجربه آنبین انتظارات

این موقعیت تعارض به وجود آید؛ به این ترتیب 

شود که خود  ی در آنها پدیدار میرمطاحساس بی

-دلیل مهمی برای عدم موفطیت معلم و دانش

رود؛ به عبارت  شان به شمار میآموز در اهداف

ساده، ا ر بی رمطی رخ دهد اهداف آموزش و 

شوند. باید دانست که پرورش به خوبی محطق نمی

اند؛ بنا به اهداف  آموزش و پرورش با هم متفاوت

 ناسان باید دانست که آموزشاعتطاد اکثر کارش

 شده ق د شده، ریزی برنامه عمدی، رسمی، یجنبه

 غیررسمی، فرآیندی تربیت اما دارد؛ آشکار و

رمطی است؛ پس به دنبال بی درونی و غیرعمدی

یاد یرنده و یاددهنده، اهداف آموزش و پرورش بر 

مانند. در ادامه به همین اهداف در  روی زمین می

 پردازیم.سنتی و الکترونیک میدو  روه آموزش  

مطایسه رویکردهای سنتی و الکترونیکی به 

 آموزش

Hopkins (2004 )های سنتی و های آموزشتفاوت

الکترونیکی را از جوانب مفتلفی بررسی کرده است.  

های میان رویکردهای سنتی و در جدول زیر تفاوت

Atshak ,)استبه آموزش درم شده الکترونیکی 

1386 .)

 جدول: مطایسه رویکردهای سنتی و الکترونیکی به آموزش

 الکترونیکی سنتی رویکرد

 کار  روهی رقابت تأکید بر

 مدیریت و تولید دانش و حل مسئله حفظ مطلب وظیفه فرا یر

 ی فرا یرانجامعه عالم و جاهل ی معلم با فرا یررابطه

 پذیرانعطاف پیش مشفص شدهاستاندارد و از  فرایند آموزش

 سراسر شبکه مدرسه و دانشگاه محیگ آموزش

 هر زمان که اراده کنید سال تح یلی زمان آموزش

 

 یاد یرنده در دو نظام آموزش سنتی و الکترونیکی

بررسی نطش یاد یرنده در دو نظام آموزش سنتی 

این دو نوع  های میان و جدید ما را در فهم تفاوت

-بیان می Eikland(2005)رساند. نظام آموزشی یاری می

دارد که یاد یرنده در نظام یاد یری الکترونیکی فرا یر  

دهد اش را تشفیص مینام دارد که خود نیاز آموزشی

سازد؛ در حالی که در نظام آموزش  و آن را برمرف می

دلیل  آموز نام دارد که بهسنتی یاد یرنده دانش

چه را  فشارهای مفتلص)خانواد ی، اجتماعی و...( آن

-دانند، به حافظه میدیگران برای او مطلوب می

ی قدرت جا به نوعی رابطهدر این  (.1386Atshak ,)سپارد
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شود که در ادامه، ی آموزش و پرورش میوارد عرصه

 شکافیم.این بحث را بیشتر می

در خ وص مبانی تجربی پژوهش حاضر هم در  

ل و خارم از کشور مطالعاتی صورت  رفته است. داخ

ای با عنوان در مطالعه  Masoumi Fard(1398)از جمله 

ی انواع تعامل در یاد یری مطالعه رابطه»

الکترونیکی با کیفیت یاد یری مشارکتی )مورد  

مطالعه: دانشجویان کارشناسی ارشد آموزش  

های نحوه تعامل و  به پیچید ی« محیگ زیست

شارکت در یاد یری پرداخته است. این  کیفیت م

صورت پیمایش انجام  رفته است به مطالعه که به

  –این نتای  رسیده است که میان انواع تعامل )استاد 

 –محتوا   –دانشجو، دانشجو   –دانشجو، دانشجو 

استاد( با کیفیت یاد یری مشارکتی   –استاد، استاد 

تطیمی ی معنادار و مسدر آموزش الکترونیکی رابطه

ی وجود دارد. در ضمن محطق در قالب نتیجه

پژوهش عنوان کرده است که تعاملی که میان  

کننده کیفیت شود تضمیندانشجویان برقرار می

 یاد یری مشارکتی در آموزش الکترونیکی است.

Ghasemi et al(1397)ارزیابی»ای با عنوان مطالعه 

  (پزشکی آموزش الکترونیکی یاد یری سیستم

برای  « پزشکی آموزش یدانشکده موردی مطالعه

اند. الکترونیکی انجام داده یاد یری سیستم کارآمدی

این محططان با روش تحلیل محتوای کیفی با رویکرد 

استطرایی مشکالت پیش روی این سیستم را  

 روش از استفاده با اند. در نهایتشناسایی کرده

 مرمست مطایسه با و استطرایی محتوای تحلیل

 به زیر مطوله 35 و مطوله 7 آمده،دست به  کدهای

 الکترونیکی یاد یری سیستم ارزیابی و آمد دست

 مطوله 7 عنوان تحت پزشکی آموزش دانشکده

 پشتیبانی، ریزی،برنامه دانشجو، استاد، اصلی،

  .شدند بندیمبطه فنی، فناورانه،

Mustafavi et al(1395)ای با عنوان در مطالعه

میزان تعامل دانشجویان در محیگ یاد یری   بررسی»

ی آموزش عالی  الکترونیکی )مورد مطالعه: مؤسسه

با روش پیمایش به بررسی میزان تعامل  « مهر البرز(

فرا یران در محیگ یاد یری الکترونیکی آموزش عالی 

اند. نتای  این پژوهش نشان داده است که  پرداخته

عاد تعامل در  ی ابمیزان تعامل دانشجویان در همه

سطح نسبتاً مطلوب قرار دارد. این مطالعه نشان  

داد که تعامل دانشجویان با دستیاران آموزشی،  

محتوای آموزشی، استاد و دانشجویان به ترتیب  

 دارای بیشترین تا کمترین رتبه است. 

Mahdiun  et al (1390)ای با عنوان در مطالعه

نیکی  کیفیت یاد یری در مراکز آموزش الکترو»

با هدف شناسایی « ای کیفیدانشگاهی؛ مطالعه

عوامل مؤثر بر کیفیت یاد یری الکترونیکی در مراکز 

اند. این  آموزش الکترونیکی کار خود را آغاز کرده

ی  محططان روش کیفی پدیدارشناسی را برای مطالعه

  زاره 117 كه آنست  وياي اند. نتاي خود انتفاب کرده

-مطوله  زاره 3 و فرعي یمطوله 17 با اوليه مفهومي

 قالب در ياد يري كيفيت بر تأثير ذار اي اصلي

محيطي   شرايگ و زمينه واسطه، بي عّلي عوامل

 ساختاري الگوي قالب در هاآن بين روابگ و شناسايي

 .شد ارائه و ترسيم

Al-Farihat  et al(2020)ای با عنوان در مطالعه

یاد یری الکترونیکی: های ارزیابی موفطیت سیستم»

اند که یاد یری عنوان کرده« یک مطالعه تجربی

آوری و آموزش الکترونیکی نتیجه مستطیم ادغام فن

های این نوع یاد یری برای است و ارزیابی سیستم

ها را مورد ح ول اممینان ازعملکرد مناسب آن

اند. در ابتدا این محططان بر اساس  تأکید قرار داده

اند یک ت ویر جامخ ارائه  ت توانستهمرور مطالعا

دهند که در آن سطوح مفتلص موفطیت در این روش 

آموزش را نشان دهند و علل موفطیت را هم مورد 

دانشجو در یکی   563اند؛ سپس تعداد توجه قرار داده

های انگلستان را که در سیستم یاد یری از دانشگاه

بررسی   الکترونیکی مشغول به یاد یری بودند را مورد

درصد دانشجویان از   71.4قرار دادند. در این مطالعه 

 كیفیت امالعات، كیفیت فنی، سیستم كیفیت
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 كیفیت پشتیبانی، سیستم كیفیت خدمات،

مربی راضی بودند و این نتیجه   كیفیت یاد یرنده،

دهنده میزان باالی رضایت یاد یرند ان از  نشان

 سیستم الکترونیکی بود.

(Deng et al, 2019)مدیریت  »ای با عنوان در مطالعه

دانش و یاد یری الکتریکی در اجتماع یاد یری مجازی  

با این هدف کار  « اجتماعی بر اساس آنالیزهای شبکه

خواهند اصول اساسی اند که میخود را آغاز کرده

یاد یری الکترونیکی و مشکالت موجود در آن را  

-بی کردهدریابند. این محططان این هدف را مهم ارزیا

اند؛ چرا که شناخت یاد یرنده بر اساس فناوری 

اند. این امالعات را دارای اهمیت ویژه تلطی کرده

پژوهش دارای رویکردی کیفی بوده است و از مبانی  

مفهومی و مبانی تجربی در فرایند پژوهش بهره  

اند. این پژوهشگران بر اساس مطالعه خود   رفته

اند که اجتماع یاد یری مجازی به ساخت  دریافته

مناسب دانش کمک کرده است و مسیر همگرایی  

هوش جمعی را هموار کرده است. از دیگر نتای  این  

مطالعه آن بود که فرا یران احساس تعلق اجتماعی 

خوبی در مسیر یاد یری داشتند و فرایند مشارکت در  

 . ساخت و توزیخ دانش از حاشیه به مرکز بوده است

Shafie Sarvestani (2019)ای با عنوان در مطالعه

-یاد یری الکترونیک در آموزش عالی: برخی جنبه»

که « های کلیدی و روابگ آنها با رویکردهای مطالعه

اند  به زبان انگلیسی منتشر شده است عنوان کرده

که ظهور و استفاده از آموزش الکترونیکی یکی از  

در ایران بوده است  مهمترین دستاوردهای فناوری  

های زیادی همراه بوده است که با مشکالت و دغدغه 

و نیاز است تا با انجام مطالعات  سترده به رفخ این  

ها کمک کرد. هدف از این مطالعه، بررسی دغدغه

های یاد یری تجربی دانشجویان در مورد چالش

الکترونیکی در دانشکده مجازی دانشگاه علوم 

بود. محططان این پژوهش با  (SUMSپزشکی شیراز)

نفر از    10رویکرد کیفی و روش پدیدارشناسی تعداد 

 یری  دانشجویان این دانشگاه را با روش نمونه

هدفمند مورد مطالعه قرار دادند. بر اساس نتای  به  

های موجود در دست آمده در این مطالعه، چالش

بندی  مبطه تطسیم  13روند یاد یری الکترونیک در 

اند  در نهایت هم این پژوهشگران عنوان کردهشدند؛  

 مورد ایجاد در موجود موانخ و هاچالش شناخت که

-ارائه راه و ایران عالی آموزش در الکترونیکی آموزش

 نوع این یتوسعه ها باعثآن برای عملی هایحل

ایران  آموزشی در سیستم تعالی نتیجه در و آموزش

 خواهد شد.

El Sood  et al (2014)ای با عنوان در مطالعه

ی دانشجویان: یک  یاد یری الکترونیکی و انگیزه»

مطالعه در مورد تأثیر یاد یری الکترونیکی بر آموزش 

اند که در که در م ر انجام  رفته است،  فته« عالی

های این کشور مشکالت و موانعی اکثر دانشگاه

  ها غلبه کند. اینتواند برآنوجود دارد که فناوری می

 پلت از قبیل باز اند که منابخمحططان عنوان کرده

 از بسیاری در Moodle الکترونیکی یاد یری فرم

و مورد استفاده قرار  رفته  اجرا م ر هایدانشگاه

است و از این رو این پلت فرم را مورد بررسی قرار  

اند تا متوجه شوند که تاثیر آن در رفخ مشکالت  داده

تکمیلی چگونه بوده  دانشجویان مططخ تح یالت

 اند که ازاست. پژوهشگران این مطالعه عنوان کرده

 محتوای ارائه برای ابزاری عنوان به توانمی مودل

 برای مفتلص امکانات آوردن فراهم و الکترونیکی

 استفاده ناهمزمان وب بر مبتنی هایماژول اجرای

 از استفاده که دهدمی نشان پژوهش این نتای   .کرد

 باعث الکترونیکی یاد یری تعاملی ایهویژ ی

 برای ارشدکارشناسی دانشجویان انگیزه افزایش

 . شودمی یاد یری فرایند

 بندی مبانی مفهومی و تجربی پژوهشجمخ

شاید بتوان  فت که نهادینه شدن تئوری  

ها باعث فعال شدن  ساختاریسم در دانشگاه

 ونه نیست که دانشجو  دانشجویان خواهد شد و این
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منتظر دریافت علم از استاد می سال تح یلی 

باشد، بلکه استاد راهنمای او در مسیر است؛ به 

تر دانشجو از حالت منفعل بودن خارم و  عبارت ساده

شود و استاد هم برای هموار کردن مسیر  فعال می

در دسترس او است. محیگ یاد یری الکترونیکی  

لت  شاید بهترین فرصت باشد که دانشجو را به حا

فعال درآورد و از مزایای تئوری ساختاریسم در 

-آموزش و پرورش استفاده کرد؛ بر این مبنا می

خواهیم ببینیم در سیستم آموزش الکترونیک  

دانشگاه ایالم، چطدر این هدف محطق شده است و یا  

در صورت عدم تحطق چه راهکارهایی نیاز است تا  

اال محطق شود و بتوان دانشجویان را با کیفیت ب

تحویل جامعه داد؛ از مرف دیگر پرورش این دست  

دهنده های آموزششک برای دانشگاهدانشجویان بی

 امتیازآور خواهد بود.

در این مطالعه از نظریه یاد یری شناختی هم در 

راستای مطالعه چگونگی تعامل سوژه )استاد و  

دانشجو( با محیطشان در فرایند یاد یری و نتیجه  

ای بررسی وضعیت دانشجو و استاد در ها، بر کار آن

مور در  یریم و همینآموزش الکترونیک بهره می

روند بررسی چگونگی تحول محیگ یاد یری از آن 

 شود.استفاده می

تعامالت خرد بین استادان و دانشجویان، روابگ  

رمطی استادان و دانشجویان هم قدرت در آموزش، بی

حططان در مسیر  های مورد توجه ماز جمله کلیدواژه

 مطالعه هستند.

یطیناً نتای  مطالعات تجربی صورت  رفته در 

ها ی موضوع پژوهش حاضر که به برخی از آنحوزه

اشاره شده است، چراغ راهی خواهند بود تا بتوان 

تمامی ابعاد این تحول آموزشی را مورد سنجش قرار  

داد و در نهایت از دل کار به پیشنهادات و راهکارهای  

اسب برسیم. از جمله پژوهشگر در پژوهش من

کیفیت  »، «تعامل استاد و دانشجو»حاضر در مورد 

تعامل دانشجویان با  »، «محتوای مواد آموزشی

که مهمترین فاکتورها « یاد یری مشارکتی»، «هم

برای رسیدن به موفطیت در بحث آموزش و یاد یری  

روند و در مطالعات اشاره شده مورد به شمار می

عنوان تابلوهای راهنما در  اند، بهی قرار  رفتهبررس

های   یرد و حساسیتمسیر مطالعه خود بهره می

 ها را مد نظر دارد.مفهومی الزم در خ وص آن

 

 روش تحطیق

تحطیق کیفی عموماً به هر نوع تحطیطی امالق  

های آن از مریق فرایندهای آماری و شود که یافتهمی

های نیامده باشد. دادهسازی به دست  با هدف کمی

این نوع تحطیق از مریق مشاهده، م احبه یا 

شود و متمرکز بر  تعامالت شفاهی  ردآوری می

کنند ان در آن شده مشارکتمعانی و تفاسیر ارائه

است. در این نوع تحطیق، امالعات با ارجاع به عطاید، 

ها و رفتارها در بستر متنی و اجتماعی به دست  ارزش

 (. Tayyibi Abolhasani, 1398) آیدمی

در این مطالعه تحلیل تماتیک مورد نظر قرار  

 عمل از است عبارت تماتیک تحلیل  رفته است.

-داده که است هدف این با هاداده تحلیل و کد ذاری

 به اول وهله در تحلیل نوع این.  ویندمی چه ها

 از الگویی که زمانی. است هاداده در الگویابی دنبال

 از موضوعی یا تمی حمایت باید آمد، دست به هاداده

-می نشئت هاداده از  هاتم عبارتیبه  یرد؛ صورت آن

در حطیطت تحلیل   (.Mohammad Pur, 1392)  یرند

ای از تماتیک یک روش مناسب برای درک مجموعه

تجارب، افکار یا رفتارها در یک مجموعه داده است و 

معانی مشترک یا  وجوی  جایی که برای جستاز آن

معمول مراحی شده است، برای بررسی معانی یا 

 Kiger andد مناسب است )تجربیات منح ر به فر 

Warpio, 2020.) 

 یری در پژوهش کیفی سعی در تعیین  نمونه

هایی هستند و ای دارد که دارای ویژ یهای ویژه روه

ی اجتماعی مورد یا در موارد مشابهی از پدیده

کنند ان بدان دلیل کنند. شرکتمیپژوهش زند ی  

شوند که قادر به کشص دید اهی  انتفاب می
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 ,Jalaliربوط به پژوهش هستند )مشفص از رفتار م

ی ادبیات و علوم در این مطالعه دانشکده  (1391

کنند ان پژوهش انسانی دانشگاه ایالم مشارکت

تر دانشجویان و استادان عبارتی سادهحاضر است؛ به

کنند ان پژوهش کده جامعه مشارکتاین دانش

 یری   یری هم نمونهحاضر هستند. روش نمونه

 یری هدفمند یا قضاوتی، هدفمند بوده است. نمونه

انتفاب آ اهانه افراد یا عناصر مشفص برای 

پژوهش توسگ پژوهشگر است. در این روش  

-چین میکنند ان توسگ پژوهشگر دستشرکت

فص دارای ویژ ی و یا شوند؛ چرا که یا به صورت مش

ی مورد نظر هستند و یا غنی از امالعات در  پدیده

موردی خاص هستند. این روش بیشتر زمانی 

 های خبره استشود که نیاز به نمونهاستفاده می

(Jalali, 1391  کورتیس و همکارانش با اشاره به .)

های کیفی و عدم  یری هدفمند در پژوهشنمونه

ساس احتماالت آماری، مواردی  ها بر اانتفاب نمونه

ها، بررسی کامل نمونه،  همچون کم بودن نمونه

کثرت امالعات هر نمونه، عدم انتفاب نمونه پیش از  

صورت تبعی)پی در ها بهشروع مطالعه و انتفاب آن

های   یری در پژوهشعنوان اصول نمونهپی( را به

در    یری(. کار نمونهJalali, 1391کیفی یادآوری نمودند)

این پژوهش تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت. 

افتد که محطق به این  اشباع نظری زمانی اتفاق می

نتیجه برسد که در یک مرحله از کار به مفاهیم و 

های مشابه دست یافته و مفاهیم جدیدی  پاسخ

 (. 1967) السر و استراوس،  ظهور نیابند

ختر دانشجوی د  22در این مطالعه در مجموع با 

و پسر در مطامخ مفتلص تح یلی م احبه صورت  

استاد )استادیار، دانشیار و استاد تمام( نیز   8 رفت. 

ی آماری این پژوهش مورد م احبه  عنوان نمونهبه

 قرار  رفتند. 

در هر پژوهشی بنا به نوع روش آن از انواع  

مفتلص ابزارها و یا ترکیبی از ابزارهای  ونا ون برای  

شود؛ بنا به این روال ما  ها استفاده میه ردآوری داد

نیز در این پژوهش در کنار مرور منابخ مرتبگ، تکنیک  

ها در نظر  رفتیم که م احبه را برای  ردآوری داده

به صورت عمیق و نیمه ساختاریافته صورت  رفت.  

جهت انجام م احبه عمیق با توجه به مفاهیم  

منابخ  مرتبگ به پژوهش حاضر که در می مطالعه  

هایی  ایم با پرسشها رسیدهنظری و تجربی به آن

کلی وارد میدان مطالعه شده و در جریان م احبه  

سؤاالت مرتبگ به اهداف پژوهش از فرد مد نظر 

ها را  پرسیده شد؛ به این ترتیب مسیر  ردآوری داده

جا به  ردآوری داده پرداختیم که  پیش بردیم و تا آن

دست نیاید و به اصطالح به ای به  دیگر داده تازه

 اشباع نظری رسیدیم.

  30مور میانگین  فتنی است که هر م احبه به

انجامید؛ به همین علت محططان  دقیطه به مول می

-در زمان هماهنگی برای انجام م احبه، به م احبه

کردند که یک زمانی را برای انجام  شونده تأکید می

ر نباشند و م احبه اخت اص دهند که در یر کار دیگ

ها  شان را به محططان اخت اص دهند. م احبهوقت

ها صورت  رفتند.  هم اغلب در محل کار و یا در پارک

 فتنی است که شرایگ حاصل از بیماری کرونا و 

های مکرر ناشی از این بیماری باعث شد تا تعطیلی

  ها موالنی شود.روند انجام م احبه

 

 های تحطیق یافته

این مطالعه در بین دانشجویان و  جایی کهاز آن

ها هم در دو  استادان صورت  رفته است، تحلیل داده

 شوند:بفش ارائه می

 نتای  بر رفته از م احبه با دانشجویان

وزنی کمیت و کیفیت در تحول آموزش در دوران  نا هم

 کرونا

ی ادبیات و علوم از نظر دانشجویان دانشکده

های  اندازی دوره به راهانسانی دانشگاه ایالم، اقدام 

آموزش الکترونیک توسگ این دانشکده از لحاظ کمی 
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و ساختاری مناسب بوده است؛ اما اغلب دانشجویان 

 ها رضایت الزم را نداشتند.از کیفیت این دوره

بنا به این که قبالً فطگ آموزش حضوری  ».... 

داشتیم، تبدیل ضروری آن به آموزش الکترونیک 

؛ اما حطیطتاً دارای ایراداتی است  بسیار مناسب بود

  26دانشجوی «)که کیفیت آموزش را پایین آورده...

 ساله مططخ کارشناسی ارشد(.

از نظر بسیاری از دانشجویانی که مورد م احبه  

آموزش  »اند، مسئله اساسی حتی قبل از قرار  رفته

در آموزش مجازی و انجام کارها به  « دانشجویان

آموزش »و « زش استادان آمو»صورت الکترونیک، 

 است.« پرسنل

به نظر من باید استادان و بف وص کارکنان »

آموزش با فناوری اینترنت در انجام کارها آشنا  

شوند.... من و سایر دوستانم در انجام کارها با  

کارکنان مشکل داشتیم... بلد نبودند چطور باید کارها 

 کارشناسی(.ساله    24دانشجوی «) را انجام دهند...

خوبی آشنایی  برخی از استادان با فناوری به»... 

داشتند؛ اما برخی واقعا هیچ از اینترنت و فناوری در 

 «دانند و باید آموزش داده شوند...تدریس نمی

 دکتری(.  هسال  30)دانشجوی 

-بی»بنا به نتای  به دست آمده، در بحث آموزش، 

اوری در برخی استادان در استفاده از فن« تجربگی

تدریس باعث شده بود تا دانشجویان نسبت به 

برقراری مباحث علمی با این دست استادان دلسرد  

دانش »شوند و این دلسردی باعث کاهش کیفیت 

استاد و  « شدهدانش دریافت »و « تولید شده

یاد یری  »دانشجو خواهد بود؛ به این ترتیب 

در آموزش الکترونیکی به یک مسئله « دانشجو

اهمیتی هم نیست؛ چرا  شود که مسئله کمل میتبدی

ی در حال توسعه است و به  که ایران یک جامعه

های ماهر نیاز مبرم دارد تا بتواند به  آموختهدانش

 درستی مسیر توسعه را می کند.  

ی مورد بحث دیگر دانشجویان که در بحث  نکته

کمیت و کیفیت تحول آموزش قابل ذکر است آن 

انشجویان به حجم استفاده از است که اکثر د

برای ات ال به سیستم آموزش « اینترنت»

یها از  ی آنالکترونیک دانشگاه اشاره کردند. همه

های برقراری جهت آنالین  سرعت اینترنت و از هزینه

شدن شکایت داشتند. این دست موارد، مسائلی  

هستند که در بحث ساختارِی آموزش الکترونیک  

 ند.بندی هستقابل دسته

 ایجاد فاصله میان سواد امالعاتی دانشجو و استاد 

در ابتدای بحث در مورد این نتیجه به دست آمده 

باید اشاره کرد که: منظور از سواد امالعاتی مجموعه  

سازد نیاز  هایی است که فرد را قادر می مهارت

امالعاتی خود را تشفیص دهد، با شناسایی منابخ 

وش جستجو در این  امالعاتی موجود به تدوین ر 

منابخ پرداخته و پس از انجام جستجو امالعات به  

دست آمده را ارزیابی کرده و به منظور تولید امالعات  

جدید پیوند الزم بین امالعات جدید را با دانش قبلی  

 )ویکی پدیا(.  خود برقرار سازد

در آموزش الکترونیک، ارتباط چهره به چهره 

ود و همین هم باعث  ر استاد و دانشجو از بین می

ها و  فتگوهای شود سواد امالعاتی که در بحثمی

 یرد، ها در این مورد شکل میعلمی، نطد و نشست

در  « قدرت نطد»امکان بروز نیابد. به این ترتیب 

رسد و از نظر علمی دانشجو به حداقل ممکن می

رود. بحث و انتطاد  این عایدی خوبی به شمار نمی

ای از جمله در علم،  ات در هر حوزهکردن و رفخ ابهام

ها و مسایل باعث رسیدن به واقعیت و کشص حوزه

ها در مجموع پیشرفت علمی شود و اینجدید می

یک جامعه را به دنبال دارند؛ به این ترتیب نبود ارتباط  

مستمر همچون تعامالت چهره به چهره پیش از  

دلیل  کرونا با استاد، از بین رفتن اجتماعات علمی به  

-ی ناشی از این بیماری و از بین رفتن روحیهقرنطینه

های  ی نطد و بررسی علمی در دانشجویان، زنجیره

های این مطالعه به شمار  مت ل به هم در یافته

روند. برخی از دانشجویان هم بر این اعتطاد بودند  می

و به صورت مجازی  « وقت بگذارند»که ا ر استادان 
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ی علمی  دانشجویان مباحثه  مانند شرایگ حضوری با

ی  های نطادانه با حضور همهداشته باشند و نشست

- وی ابهامات علمیدانشجویان بر زار کنند و پاسخ

توان فاصله سواد امالعاتی شان باشند، یطیناً می

 بین استاد و دانشجو را به حداقل ممکن رساند. 

های علمی آنالین شبیه  بر زاری نشست».... 

لمی حضوری نیاز به اخت اص وقت های عنشست

از سوی استادان دارد.... اما در صورت بر زاری بسیار 

 دکتری(.  هسال  31)دانشجوی  «تأثیر ذار هستند...

دغدغه همیشگی دانشجو: امنیت سنجش و 

 ارزشیابی

های فکری در نظام از جمله مهمترین دغدغه

ی مطلوب است.  آموزش ایران و جهان دریافت نمره

های سنتی ت آموزش چهره به چهره، ارزشیابیدر حال

های پژوهشی بویژه آموزش در کنار برخی فعالیت

برای دانشجویان تح یالت تکمیلی باعث دریافت  

شد؛ اما این ی قبولی مورد نظر دانشجو مینمره

وضعیت در آموزش مجازی و الکترونیکی بنا به 

ها و عدم شفافیت در این تحول در نوع ارزشیابی

وص، دچار تحول شده است. اغلب دانشجویان خ 

در « نمره قبولی مطلوب»نگران چگونگی دریافت 

این سیستم هستند. از آنجایی که برخی امتیازات در  

های مورد میزان معدل باال باعث ایجاد دسترسی

خاصی از قبیل ورود به مططخ باالتر بدون کنکور و...  

یت شود، میزان این حساسبرای دانشجویان می

فضای »شود. به این ترتیب به نوعی بیشتر هم می

در حالت آموزش غیر حضوری با ابهاماتی  « رقابت

مواجه شده است. دانشجویان مورد م احبه نیاز به 

را مهم تلطی کردند  « هامدیریت استادان در ارزیابی»

تا در یک فضای عادالنه به مانند شرایگ حضوری،  

 ت علمی داشته باشند. دانشجویان بتوانند با هم رقاب

ما در مورد سیستم ارزیابی دانشجو به صورت »... 

کنیم که حق برخی از  الکترونیک واقعا احساس می

شود... بعضی از  دانشجویان فعال ضایخ می

-های کالسی دارند که باعث میدانشجویان فعالیت

شود نمره پایانی خود را تطویت کنند.... این امکان در 

یک از سوی استادان نادیده  رفته  آموزش الکترون

  هسال  22)دانشجوی  «شود یا کمرنگ است...می

 کارشناسی(. 

-به این ترتیب و با رجوع به نتای  حاصل شده می

دهی  ها و کوییزها و مشکل نمره توان  فت که تست

ی ادبیات و علوم در آموزش الکترونیکی دانشکده

مطامخ  انسانی دانشگاه ایالم برای دانشجویان  

ناشده و ای حلمفتلص تح یلی به صورت مسئله

ای با ایرادات تطریبا زیاد باقی  کم مسئلهیا دست

های صورت  رفته  مانده است. مطابق با م احبه

های تکمیلی در زمان  شاید بتوان  فت که ارزشیابی

ها و مشکل بر زاری دوره تا حدی کیفیت نوع ارزیابی

به اعتطاد برخی از   دهی را برمرف کند؛ امانمره

مانعی « ای عمل کردن استادانسلیطه»دانشجویان 

 بزرگ در جهت تحطق این کیفیت مهم است. 

ی دیگر مورد اشاره همه دانشجویان مورد  مسئله

هویت  »بود که با « تطلب در آزمون»م احبه بحث 

در زمان بر زاری آزمون مربوط بود. مسئله  « دانشجو

الکترونیک در ترم می   هویت دانشجویان در آموزش

شده در دوران بحران کرونا از دید دانشجویان مورد  

م احبه هنوز حل نشده باقی مانده است.  فتنی 

ی هویت دانشجویی در آموزش است که مسئله

الکترونیک و آنالین از جمله مسائلی است که تمرکز 

 (.Seamandis, 2015الزم بر آن صورت نگرفته است )

 موزش عالی پس از کرونافرمول جدید در آ

مطابق با نتای  به دست آمده در این مطالعه که  

های کشور هم  شاید بتوان ادعا کرد در سایر دانشگاه

های الکترونیکی مطرح باشند، در حال حاضر آموزش

کننده  ویژه در بعد کیفی از نظر دانشجویان راضیبه

های  های زیادی در حوزهنیستند و نیازمند باز تعریص

 مفتلص هستیم. 
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توان مدعی شد که شرایگ اضطرار  تا حدی می

ناشی از شیوع کرونا و مشکالتی از قبیل نبود 

های الزم، عدم آشنایی استادان و  زیرساخت

دانشجویان در کار با فناوری مرتبگ با یاد یری و 

یاددهی و... باعث بروز این عدم رضایت شده است. 

وزش الکترونیکی از  اما زمان آن فرا رسیده است که آم

حالت اضطرار در شرایگ موقت بیرون بیاید و 

های مرتبگ با آموزش مجازی  ها و ظرفیتزیرساخت

های توسعه داده شوند. توسعه دادن زیرساخت

تکنولوژیکی بعد از کرونا هم سودمند خواهند بود چرا  

توان آموزش حضوری را با آموزش مجازی  ره  که می

را شکل داد. این نوع یاد یری  داد و یاد یری ترکیبی

-شمار میویژه در آموزش عالی بهبهترین  زینه به

رود. منظور از آموزش ترکیبی، رويکردي جديد در 

ريزي آموزشي است که از ترکيبي از وسايل و برنامه

تجهيزات الکترونيکي و حضوري و همچنين ترکيبي 

هاي دانشجومحور و استادمحور استفاده  از شيوه

ی آن تولید دانش با کیفیت است. ود که نتیجهشمي

مور ویژه برای دانشجویان این فرمول جدید به

تح یالت تکمیلی مورد نیاز است تا در شرایگ 

نحو مطلوب آموزش داد.  اضطرار هم بتوان آنها را به

در این پژوهش این دانشجویان نیاز به حضور بیشتر  

د کتابفانه و... در دانشگاه داشتند تا از امکاناتی مانن

بتوانند استفاده کنند؛ ا ر شرایگ مهیا شود این  

دست دانشجویان هم هیچ مشکل آموزشی و 

 پژوهشی نفواهند داشت. 

 نتای  بر رفته از م احبه با استادان

ی ادبیات و علوم انسانی  بندی استادان دانشکدهدسته

 شاندانشگاه ایالم بنا به روش تدریس

اید  فت بر مبنای نتای  به  در ابتدای این بفش ب

دست آمده رفتار برخی از استادان در آموزش دوران  

 ی رفتار رایینوعی در ردهکرونا را شاید بتوان به

 نجاند. در مورد رفتار رایی باید بدانید که مبتنی بر 

این ایده است که دانش مستطل از یاد یرنده است.  

 در ذهن یک متف ص رفتار، یاد یرنده یک صفحه

خالی است که باید امالعات الزم برای یاد یری در 

اختیار او قرار  یرد. بر این اساس برخی از استادان  

ی ادبیات و علوم انسانی تمام تالش خود را  دانشکده

صرف بار ذاری بهترین مطالب علمی برای  

اند تا بتوانند صفحه سفید وجود  دانشجویان کرده

 ند.دانشجویان را با مطالب غنی پر کن

های جدید ایجاد  از مریق این نوع تعامل، انجمن

دهد. در حطیطت به شوند؛ بنابراین یاد یری رخ میمی

اعتطاد این دسته از متف  ان علم و دانش، 

شود که محرک ارائه شده یاد یری زمانی حاصل می

 رفتار را تغییر دهد.

برخی از استادان هم تالش داشتند تا در محیگ 

-دانشجویان را وادار به انجام فعالیتجدید یاد یری،  

های علمی بیشتر کنند. این دسته از استادان را شاید 

 رایی  نجاند. بر خالف بتوان در دسته شناخت

 رایی بر این ایده متمرکز است  رفتار رایی، شناخت

کنند آموزان امالعاتی را که دریافت میکه دانش

ه محرک کنند و فطگ وظیفه پاسخ دادن بپردازش می

 را ندارند. 

ی ادبیات و علوم به این ترتیب استادان دانشکده

توان در دو  روه استاد انسانی دانشگاه ایالم را می

بندی کرد. در  را تطسیمرفتار را و استاد شناخت

های بر رفته از م احبه  ادامه تجزیه و تحلیل داده

 دهیم.ها را مورد بررسی قرار میبا آن

 ی نو اما ناقصرونایی: تجربهکیفیت آموزش ک

رغم های پژوهش باید  فت که علیدر تحلیل داده

آن که روش تدریس الکترونیک در دوران کرونا به 

روش اصلی تدریس تبدیل شده است؛ اما هنوز 

خود با این « هماهنگ کردن»استادان دانشکده در 

 اند.روش به موفطیت صد در صدی نرسیده

من در انتطال مفاهیم به    راستش را بفواهید»... 

ها جای صورت آنالین راحت نبودم... بعضی وقت

 ساله(.  49استاد «)تفته برای نوشتن را کم داشتم.....

در کل، استادان روش آموزش الکترونیک را یک 

ها بسیار دانستند که برای آنروش جدید می
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از روش آموزش سنتی و چهره به چهره « متفاوت»

 بود.

من انتطال مفاهیم به صورت به نظر  »... 

  39)استاد  «الکترونیک کار متفاوت اما جدید بود...

 ساله(.

در جدید بودن روش آموزش آنالین همه استادان  

هایی هم نظر بودند اما در چگونگی تدریس نگرانی

نحو  برای آنها وجود داشت که بتوانند مطالب را به

 مناسب به دانشجویان منتطل کنند. 

شتر نگران چگونگی تدریس در روش من بی»... 

الکترونیک بودم.... منظورم آن است چگونه مطالب 

 ساله(.  52)استاد  «باید به دانشجو منتطل شوند و...

شاید بتوان  فت که استادان دانشکده ارتباط 

دانستند؛  چهره به چهره در آموزش را بسیار مؤثر می

  چرا که در این روش از حضور دانشجویان اممینان

ها را در زمان تدریس  العمل آنکامل دارند و عکس

دهند. هر ها پاسخ میهای آنببینند و به پرسشمی

چند اکثر استادان روش آموزش الکترونیک را برای 

کردند؛ اما دهی به دانشجو مفید تلطی میجواب

ی دانستند. نکتهبرخی صرفا روش سنتی را مفید می

ی استادان در همه  جالب در این پژوهش آن بود که

این دو روش برای آموزش دانشجویان  « تلفیق»

 الطول بودند. متفق

توان از روش آموزش الکترونیک برای رفخ  می».... 

)استاد  «های آموزش حضوری بهره  رفت....کاستی

 ساله(.  52

حتی استادان این دانشکده با ذکر این نکته که ا ر 

توان همزمان های الزم صورت بگیرد، میبسترسازی

با جذب دانشجویان حضوری، دانشجوی غیر حضوری  

 هم پذیرفت.

این نکته هم قابل ذکر است که از نظر همه 

استادان ، توانایی میزان انجام کار  روهی در میان  

دانشجویان در آموزش الکترونیک به مراتب کمتر از  

شرایگ غیر از آن بوده است. شاید بتوان  فت که 

بین دانشجو با دانشجو و  « بلوابستگی متطا»

دانشجو با استاد در حالت آموزش الکترونیک در  

رغم این  کمترین حد خود قرار  رفته بود؛ اما علی

مسئله، این نکته مهم هم باید ذکر شود که به اعتطاد 

برخی از استادان نوع پرورش دانشجو دچار تحول  

شده است. در دوران پیش از کرونا استادان علم را  

-ی آماده در اختیار دانشجو قرار میچون لطمههم

« مانندبانک»دادند و به قولی در پرورش دانشجوی 

کردند؛ اما در دوران کرونا استادان با موفق عمل می

پرورش نوعی دیگر از دانشجو مواجه شدند. در 

آموزش الکترونیک دانشجویان مجبور به تالش 

ر مطایسه با ها دشوند چرا که زمان برای آنبیشتر می

تر است. از جمله  حالت آموزش حضوری محسوس

مند تکالیص، دانشجو برای ایجاد بازخورد  با انجام زمان

مناسب، مجبور به تالش بیشتر در مرز زمانی  

شود. شاید بتوان  فت که آموزش و مشفص می

و و در دوران کرونا در حال  پرورش مبتنی بر  فت

 دانشگاه نهادینه شده است. 

ی مطالب مرتبگ ها و ارائهمورد بر زاری کالسدر  

علمی اعتطاد استادان بر این بود که در کالس 

حضوری شاید استاد کل زمان تدریس را به صحبت  

در مورد مطالب علمی اخت اص ندهد و مطالب 

خارم از کالس هم عنوان شوند؛ اما در روش 

الکترونیک تمام زمان کالس صرف بحث در مورد  

شود و این به نظر استادان  می  مطالب درسی

دانشکده یک نکته مفید بود؛ اما نکته منفی آموزش 

الکترونیک در این مورد این بوده است که  اهی  

ممکن است تعهد استاد در روش الکترونیک به 

ی  بار ذاری متون محدود شود که نتیجه آن عدم ارائه

مطالب مفید و به روز است. باید دانست که صرفاً 

متون بدون فایل صوتی و بدون بار ذاری کالس   ارائه

-آنالین، دانشجویان را به مرز مناسب آموزشی نمی

 رساند.
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از جمله مهمترین نکات مثبت در آموزش 

-ی دانشجو به فایلالکترونیک، دسترسی همه زمانه

-های درسی است. بنا به نظر استادان دانشجو می

-در زمانتواند با استفاده از مطالب بار ذاری شده  

های غیر از کالس، سؤاالت و ابهامات خود را در زمان  

 بر زاری کالس بعدی برمرف کند. 

به این ترتیب به اعتطاد اکثر استادان در حالت 

آموزش الکترونیک تشکیل کالس و در واقخ کمیت 

-تشکیل کالس باال است؛ اما در اکثر موارد این کالس

 ها کیفیت الزم را ندارند. 

 گ قدرت در کالس درس در دوران کروناتحول رواب

در جهان   19از جمله مهمترین نتای  انتشار کووید 

و اثرات آن بر آموزش عالی، ایجاد تغییر در روابگ  

قدرت بین استاد و دانشجو بوده است. در این حالت 

آموزشی نوین و تا حدی اجباری، حالت عمودی ارتباط 

ر یافته بین استاد و دانشجو به حالت افطی تغیی

است. استفاده از وسایل  ونا ون ارتبامی از جمله  

های اجتماعی در کنار استفاده از فضای  شبکه

مجازِی آموزش باعث شده است تا دانشجو در هر 

 لحظه امکان ارتباط با استاد خود را داشته باشد. 

تا قبل از شرایگ کرونا و آموزش مجازی  ».... 

حالت حضوری و در ناشی از آن دانشجویان صرفاً به 

توانستند استادان خود را ببینند و  زمان خاصی می

سؤاالت خود را مطرح کنند.... اما در آموزش مجازی  

دانشجو هر لحظه با ارسال پیام از مرق مفتلص،  

  39)استاد  «تواند با استادش ارتباط برقرار کند....می

 ساله(.

من ایمیل و شماره تلفن همراهم را در اختیار  » 

ام تا بتوانند سواالت خود را  انشجویان قرار دادهد

مطرح کنند و به نوعی در این آموزش نوین برای  

)استاد  «دانشجویان احساس تکلیص بیشتری دارم....

 ساله(.  39

جا باید از تحول روابگ قدرت در دانشگاه در  در این

دوران کرونا صحبت کرد. در زمان پیش از کرونا 

برای همه « بایدها و نبایدها»یا همان « هنجارها»

شده بود. از استادان و دانشجویان مشفص و تعریص

جمله حضور مستمر سر کالس درس و.... اما در  

ها  دوران کرونا این هنجارها و چگونگی تعریص آن

دچار تزلزل شد و همین هم باعث شد تا روابگ قدرت 

بین استاد و دانشجو متحول شود. در حطیطت 

 ها د ر ون شد.بین آنتعامالت خرد 

 کرونا و خلق یک محیگ ناآشنا در آموزش 

در این مطالعه دو بعد تولید دانش و انتطال  

دانش در دو شاخه استادان و دانشجویان مورد  

-مطالعه و بررسی قرار  رفتند. در حطیطت محوری

ترین ابعاد مورد توجه محططان بررسی فرایند یاددهی 

بوده است که با بررسی این  و یاد یری در دوران کرونا 

توان  فت تا حدی به اهداف خود دست دو بعد می

 ایم. یافته

به دنبال شیوع ویروس کرونا و تغییر در محیگ 

آموزش و یاد یری، هم استادان و هم دانشجویان با 

یک محیگ جدید رو به رو شدند. از نظر مدرسان، این  

ر این  بایست بستر الزم را داشته باشد و دمحیگ می

صورت است که دارای مزایایی خواهد بود؛ اما در حال  

حاضر چون بنا به ضرورت، این جو برای آموزش  

هایی است که باعث  فراهم شده است دارای کاستی

شود که  کم انگیزه شدن استادان در امر آموزش می

ها منتظر به پایان رسیدن این  ی آنهمه  در نتیجه

 ی پر از کاستی هستند. دوره

در حطیطت هم دانشجویان و هم استادان  

ی ادبیات و علوم انسانی، آموزش دانشکده

ای الکترونیک را با وجود داشتن مزایایش یک دوره

کنند که هر لحظه امکان منحل شدن آن تلطی می

وجود دارد و هر لحظه منتظر باز شت به دوران  

 مالیی قبل از کرونا هستند. 

به جرات بگوییم که در  توانیمبه این ترتیب ما می

مواجه بودیم.  « دانشستان»آموزش دوران کرونا با 

دانشستانی که چندین مرف در یر داشت: استادان ،  

 دانشجویان، پرسنل فنی و آموزش.
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به اعتطاد محططان این پژوهش مطابق با تحلیل  

های در یر در این دانشستان ها، هر کدام از مرفداده

متفاوتی همراه بودند که    هایها و کمیتبا کیفیت

اند و ا ر همه این ابعاد مثبت و منفی شناسایی شده

به صورت کامل برمرف شوند و کار آموزش 

شده انجام  یرد، الکترونیک به صورت کارشناسی

نحو مناسب  آموزش و یاد یری در این محیگ جدید به

  یرد.صورت می

 
 ی ادبیات و علوم انسانی دانشگاه ایالمکدهنمودار: خلق دانشستان در دوران کرونا در دانش

 

 بحث و نتیجه  یری

های صورت  رفته از چگونگی تحول مطابق تحلیل

-ی ادبیات و علومآموزش در دوران کرونا در دانشکده

انسانی دانشگاه ایالم که در بین دانشجویان و استادان 

توان سه سطح به  این دانشکده صورت  رفته است می

 بندی کرد:دسته  شرح زیر را

سطح اول: نفستین سطح، سطح فنی و کیفیت آن 

است که هم برای دانشجویان و هم برای استادان از 

ای برخوردار است. مشکالت فنی العادهاهمیت فوق

برای هر دو مرف مورد م احبه در این پژوهش از 

سزایی برخوردار بود. به صورت نهفته، در این  اهمیت به

توانیم  ی کیفیت خدمات را میسطح اهمیت چگونگ

-پاسخ»ترین آیتم آن مشاهده کنیم. از جمله مهم

و رفخ مشکل است که بیشتر مد نظر  «  ویی

دانشجویان بود. استادان هم به وجود امکانات بیشتر  

 کردند.برای آموزش الکترونیک اشاره می

سطح دوم: دومین سطح، سطح معنایی است که  

الب آموزشی از مرف در این سطح انتطال صحیح مط

استادان و دریافت این مطالب از مرف دانشجویان مد 

هایی مانند بر زاری کالس و یا آپلود  نظر است. روش

-ها در این سطح مد نظر هستند. شاید بهکردن فایل

جرات بتوان  فت که در این سطح استادان بیشتر  

ی مطالب  نططه توجه هستند؛ چرا که باید ضمن ارائه

ی این مطالب به  می مهارت انتطال بهینهنوین عل

دانشجویان را داشته باشند. این نکته باید مورد تأمل 

های الکترونیکی باشد که محتوای الکترونیکی در دوره

ها انتظار دارند که  اهمیت زیادی دارد و کاربران این دوره

ها از لحاظ علمی و به روز بودن  محتوای این دوره

باشند. در حطیطت مطلوب بودن مطالب دارای جذابیت 

و سازماندهی درست مطالب و استفاده از محتوا در 

های  ترین زمان از جمله آپشنباالترین سطح و در کوتاه

 (.Dana et al, 2018)مد نظر کاربران این محیگ است 

سطح سوم: سومین سطح، سطح اثربفشی است  

که در این سطح دانشجویان محور توجه هستند و از 

ا که رسالت دانشگاه تعلیم دانشجویان است،  جآن

رود؛ به عبارت ساده در سطح بسیار مهمی به شمار می

بایست از انتطال صحیح مطالب این سطح استادان می

 آموزشی خود به دانشجویان اممینان حاصل کنند. 

محططان این پژوهش بر این اعتطاد هستند که با 

فت که  توان  ح ول موفطیت در این سه سطح می

ی تواند در دانشکدهسیستم آموزش الکترونیک می

ی انسانی حتی بعد از دوران کرونا ادامهادبیات و علوم

 حیات دهد. 

شاید یکی از مهمترین پیشنهادهای محططان این 

-پژوهش، آن باشد که بر روی هر کدام از این سطوح می

توان کار پژوهشی انجام داد؛ در حطیطت این سه سطح 

هایی ت ور کرد که آموزش الکترونیک از توان کانالرا می

کند و باید به صورت جدا انه مورد بررسی ها عبور میآن

 قرار  یرند.

بندی مذکور توان نمودار زیر را بر اساس سطح 

 ترسیم کرد:
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  یو علوم انسان اتیادب ی¬در دانشکده  کینمودار: سطوح اثر ذار بر آموزش الکترون

 المیدانشگاه ا

-در آموزش الکترونیک ا ر شرایگ برقرار باشند می

توان مطابق با تئوری ساختار ریسم پیش رفت. یعنی 

آموز از استاد تنها منبخ آموزشی او نفواهد بود و دانش

شود و حالت انفعال و منتظِر استاد ماندن خارم می

خودش هم در کنار معلم است. معلم برای او چراغ راه 

بانک  »که دانشجویان از حالت است. این  ونه است  

شوند و با خروم دانشجو از این حالت،  خارم می« مانند

-های آنکنند و شاهد خالقیتها بروز میهای آنتوانایی

های مفتلص علمی خواهیم بود. به این ها در عرصه

ترتیب یکی از نتای  مثبت آموزش الکترونیک همین  

کنیم که خروم  جرات بتوانیم عنوان  مورد است. شاید به

دانشجو از حالت بانک مانند در آموزش الکترونیک از 

جمله مهمترین نتای  این پژوهش است که در هیچ  

های انجام  رفته در این زمینه به آن  کدام از پژوهش

اند. پیشنهاد ما این است که حتماً محططان در  نرسیده

 ونه دانشجو در  های آتی شرایگ بروز اینپژوهش

ا مورد بررسی قرار دهند؛ چه بسا با داشتن  دانشگاه ر 

ها دانشجویانی از این دست بتوانیم شاهد بروز خالقیت

های بیشتر دانشجویان باشیم. به این ترتیب  و موفطیت

  ستراند. های خود را میدانش در ابعاد جدید ریشه

نتیجه دیگر آن که در حالت آموزش حضوری، سنتی 

ربیت همراه است؛ اما در  و چهره به چهره، تعلیم با ت

محیگ آموزش الکترونیک شرایگ تربیتی دانشجویان با  

شود. اخالق و رفتار استادان برای  مشکل مواجه می

دانشجویان حکم الگو را دارد که در آموزش سنتی از آن 

کنند؛ اما در آموزش الکترونیک این امکان  الگوبرداری می

ر رسمی رود. در حطیطت بعد غیشدت از بین میبه

شود و تعلیم با تربیت همراه نیست. آموزش عملی نمی

-به اعتطاد ما این یک مسئله قابل پژوهش است که می

تواند توسگ محططان حاضر یا سایر پژوهشگران به 

 انجام برسد.

در راستای بحث  فته شده و مطابق با نظریه  

ها توانیم بگوییم که رشد و پیشرفت سوژهشناختی می

ها را با هم داریم  جا تعامل سوژهنیستند. اینجدا از هم  

ی وابستگی متطابل بایست بر اساس نظریهکه می

اجتماعی و با فضای استاندارد آموزشی و با مهارت 

استاد در نظم و ترتیب این تعامالت علمی بتوان انتطال 

و اشاعه دانش را مشاهده کرد. در این خ وص باید  

تجارب استادان سایر    یری از فت که در کنار بهره

بایست هنجارهای آموزش الکترونیک به  ها میدانشگاه

صورت واضح، هم برای استادان و هم برای دانشجویان  

تر بایدها  و نبایدها در هرجا از عبارت ساده فته شود؛ به

جمله در فضای آموزش الکترونیک باعث نظم و در  

آموزش نهایت رسیدن به هدف خواهد شد. به این ترتیب 

تر است تا های دقیقریزیالکترونیک نیازمند برنامه

-بتواند مسیر موفطیت را می کند. این نکته در مطالعه

 مورد اشاره قرار  رفته است.   Ghasemi et al, 1395ی 

ها با هم یعنی   فتنی است که اهمیت تعامل سوژه

تعامل دانشجو با دانشجو، دانشجو با استاد، دانشجو و 

محیگ آموزشی و... چیزی است که سایر    استاد با

 Masoumi Fard(1398 ،)Mustafavi et محططان از جمله

al(1395)اند. هم به آن اشاره کرده 

رمطی در بین استادان و  به این صورت است که بی

دانشجویان را شاهد نفواهیم بود و هر دو مرف دانش  

ار های پر بها حاضر خواهند و کالسبا انگیزه در کالس

هم بر این اعتطاد  Deng et al(2019)بر زار خواهد شد. 

هستند که در صورت فراهم بودن بستر، یاد یری  

کند و مسیر همگرایی  مجازی به ساخت دانش کمک می

ها در مطالعه خود  کند. آنهوش جمعی را هموار می

 فتند که هر دو مرف دانش احساس تعلق اجتماعی 

فرایند مشارکت در    کنند وخوبی در مسیر پیدا می

 شود.  ساخت و توزیخ دانش از حاشیه به مرکز برده می

توانیم بگوییم که نیازمند  این  ونه است که ما می

ساختن مدل برای آموزش الکترونیک هستیم. در مورد  

ضرورت داشتن مدل آموزشی باید  فت که از آنجایی که 

مند یا سیستمی و در عین حال  آموزش فعالیتی نظام
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ای( است، بنابراین برای اثربفشی یستماتیک)مرحلهس

پذیر نیاز آن به چارچوب مشفص و در عین حال انعطاف

 ,Zarei Zovarki)است تا اهداف آموزشی محطق شوند

مراحی آموزشی فرایند سیستماتیک »پس (1391

«. ریزی کلیه رویدادها برای تسهیل یاد یری استبرنامه

ای از عناصر  مجموعهدر این فرایند سیستماتیک،  

شناسایی  »اند از: کلیدی دخیل هستند که عبارت

های مسائل و مشکالت آموزشی، بررسی ویژ ی

یاد یرنده، شناسایی محتوای موضوع، تعیین اهداف 

آموزشی، توالی محتوا در هر واحد آموزشی برای 

های آموزشی، تعیین یاد یری منططی، تعیین استراتژی

ی ابزارهای ی آموزش، تهیهپیام آموزشی و توسعه

ارزشیابی، انتفاب منابخ برای حمایت و پشتیبانی از  

عنوان  این عناصر به«. های آموزشی و یاد یریفعالیت

های مراحی  یری مدلهای اساسی در شکلمؤلفه

 Zarei) هستند  های یاد یری مطرحآموزشی و محیگ

Zovarki, 1391 )ی حاضر معتطدند کهمحططان مطالعه 

بایست در قالب یک برنامه ی این عناصر میهمه

آموزشی برای آموزش الکترونیک عنوان شوند و برای 

های علمی از  رسیدن به این مهم نیازمند مشاوره

 های مفتلص هستیم.   متف  ان حوزه

در خ وص تحول روابگ قدرت استاد و دانشجو،  

محططان این پژوهش بر این اعتطاد هستند که در  

دانشجو    –موزش الکترونیک روابگ میان استاد محیگ آ

تر شده است و از این نظر وضعیت مناسبی دموکراتیک

تر در شرایگ کرونیی روابگ قدرت  عبارت سادهاست؛ به

در آموزش یعنی روابگ قدرت بین استاد و دانشجو 

تغییر پیدا کرد و شرایگ از حالت عمودی به حالت افطی  

ت که روابگ انسانی نابرابر و  تغییر یافت. شاید بتوان  ف

شاید ناعادالنه در آموزش جای خود را به روابگ مثبت  

داده است. این نتیجه هم یکی از نتای  مثبت این 

پژوهش بوده است که باعث بهبود فرایند یاددهی و 

شود. بنا به اظهارات  بویژه بهبود فرایند یاد یری می

شود  باعث میدانشجویان ارتباط فارغ از قدرت با استاد 

ها به بهترین نحو ممکن درس را از استادی فرا  که آن

ها قرار دارد؛ به  یرند که مانند یک دوست در کنار آن

واسطه عبارتی تعامالت خرد میان استاد و دانشجو به

های ارتبامی مجازی و در اوقات غیر استفاده از انواع راه

ا به از اوقات بر زاری کالس، بیشترین حالت ممکن ر 

خود  رفته است و همین امر هم باعث ارتباط  

صمیمانه بیشتر در بین استاد و دانشجو شده است. 

-امیدواریم بنا به نتای  این مطالعه بتوان عوامل زمینه

ای در این خ وص را هم تغییر داد و رضایت صد در  

صدی استادان و دانشجویان در این خ وص را به  

در مطالعه خود اینگونه Al-Farihat(2020)دست آورد. 

های دانشجویان از شرایگ آموزش و رضایت از  رضایت

های آموزش را مهم و تاثیر ذار تلطی کرده سایر بفش

 است.

در نهایت باید  فت که به مور کلی در می چند دهه  

نظران آموزشی بر آموزش  ذشته، کارشناسان و صاحب

اد آن کنند که یکی از ابععالی چند الگویی تاکید می

حضوری است. از جمله الگوی دو  انه حضوری و نیمه

پیامدهای این چرخش به ویژه تحت تاثیر روندهای 

شدن، باید به روند جاری در ع ر امالعات و جهانی

-تاکید کرد. محیگ جهانی از حالت جاده« شدنمجازی»

شهری و تردد فیزیکی با خودرو، کشتی، هواپیما های بین

با وسایل قدیمی مانند پست و تلگراف و ارتباط فیزیکی 

هایی همچون رادیو و تلویزیون و حتی  و تلفن و رسانه

ماهواره، فراتر رفته است و به مدد انطالب الکتریکی و 

ای، شبکه  –ی جهانی ها و اینترنت و ظهور دهکدهرایانه

امروزه دیگر به فضایی تبدیل شده است که امالعات در 

العاده، به صورتی بسیار  رعت فوقآن سوار بر اموام با س

هستند و کاربران « برخگ»مجازی در جریان و همواره 

توانند در کل این محیگ  ای میامالعات از هر نططه

های مجازی، به فناوری مجازی و فضاها و مکان

امالعات و ارتبامات بپردازند و تعامل و مشارکت بورزند. 

اختارهای  ها و ساین تحول شگرف، مفهوم و سرمشق

ها را به چالش فرا  سنتی آموزش عالی و دسترسی به آن

  (.Farastkhah, 1389)خوانند می
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های شدن آموزش عالی، سرمشقبر اثر روند مجازی

شوند و  قدیمی آموزش عالی به چالش خوانده می

اند. بدین ترتیب ای در حال تکوینهای تازهسرمشق

عالی ما خود را  ها و مؤسسات آموزش چه دانشگاهچنان

سریعاً با تحوالت فناوری امالعات و ارتباط و روند  

های مبتنی بر شبکه و...( همگام  شدن)مثل دورهمجازی

تبدیل « های تاریفی آموزش عالیموزه»نسازند به 

محور و  های متداول قبلی، موضوعخواهند شد. آموزش

های نوین،  محور هستند؛ در حالی که سرمشقشناخت

محور هستند. الگوهای بسته و محور و ارتباطفرایند 

مرفه و عمودی امالعات از یکسویه آموزشی)انتطال یک

استاد به دانشجو( در حال  ذار به الگوهای باز و دو  

سویه و تعاملی افطی از تبادل آزاد امالعات است. مدل 

یک مدرس با چندین دانشجو جای خود را به چندین  

ی دهد و باید به جای جزوهمدرس با چندین دانشجو می

استاد از سناریوی یک درس با  روهی از بازیگران سفن  

 فت و به جای مدیریت درسی توسگ یک استاد،  

پژوهشی با  –مدیریت درسی توسگ  روهی آموزشی 

ها و تف صها، نیمهترکیب متنوعی از تف ص

ای سفن به میان ای و فرارشتهرشتههای بینتف ص

 (.ah, 1389Farastkh)آورد 

 پیشنهادات

سویه استاد/ دانشجو در آموزش ارتباط یک

-شود تا حالت مفید بودن کالسالکترونیک باعث می

چهره در این صورت از آموزش از بین رود و بههای چهره

استادان و دانشجویان هم مرتبا افسوس آموزش  

شود که خورند. بر این اساس پیشنهاد میسنتی را می

« محورپژوهش»و « محورمسئله»حالت ها به آموزش

درآیند. در این حالت استاد متکلم وحده نیست و ارتباط  

سیر دو مرفه دارد که مذاکره در آن قابل تعریص است و  

آید. از سوی دیگر مفاهیم از حالت انتزاعی بیرون می

باید این واقعیت را پذیرفت که در آموزش حضوری  

-یان باعث بروز ایدهسؤاالت احتمالی برخی از دانشجو

شود که در هایی نو و ابداعات جدیدی برای استادان می

عبارتی رود. بهآموزش مجازی این وضعیت از بین می

و یا زوایای جدیدی ممکن است برای  های علمی تازهافق

استاد ایجاد شود که در آموزش یک مرفه الکترونیک 

 رود. این فرصت از بین می

هم از مرف  « ت استفادهسهول»از آنجایی که 

ترین معیار  دانشجویان و هم از مرف استادان پرم رف

های رود، بسترسازیبه شمار می« کیفیت سیستم»در 

الزم باید در این راستا صورت پذیرد و چه بسا استفاده از 

تواند راهنمای  هایی چون پیام نور میتجربیات دانشگاه

 مؤثری به شمار رود.

ها به این نتیجه رسیدیم که بنا به تحلیل داده

عن ر مهمی برای استادان و  « کیفیت سیستم»

ی  جا وظیفهدانشجویان است. شاید بتوان  فت در این

شود که  تر است؛ بنابراین، توصیه میبفش فنی سنگین

حل  تواند راهکادری با دانش فنی مناسب و مرتبگ می

  مسئله باشد. در حطیطت پیشرفت یاد یری الکترونیکی

 Pekar) ها تحت تأثیر پشتیبانی فنی قرار دارددر دانشگاه

et al, 2010.)  

-شده و بنا به نتای  به دستی بحث  فتهدر زمینه

کنیم که در سطح کیفیت امالعات،  آمده پیشنهاد می

کیفیت سیستم و کیفیت سنجش مطالعاتی به صورت  

کمی یا کیفی صورت  یرد تا میزان رضایت استادان و  

 دانشجویان در هر کدام از این سطوح به دست آید.

برای بحث ارزیابی دانشجویان و عدم تطلب در روش 

آموزش مجازی پیشنهاد این پژوهش استفاده از 

برای آزمون است. در این صورت « های تلفیطیروش»

های مفتلص و تف یص نمره  استاد با استفاده از روش

های  ص نمره به پروژهویژه اخت اها بهبه هر کدام از آن

محور برای دانشجو، از ارزیابی صحیح دانشجو و مسئله

 کند.ها تا حد زیادی اممینان حاصل میعدم تطلب در آن

 ونه که پیشتر اشاره کردیم، نهادینه شدن همان

ها باعث فعال شدن  تئوری ساختاریسم در دانشگاه

  دانشجویان خواهد شد. در این زمینه، نیازمند در نظر

 رفتن مزایایی برای دانشجویان فعال هستیم که 

 ها باشد. های آنای برای فعالیتانگیزه

این یک واقعیت است که شرایگ اضطراری ناشی از  

ها در بحث شیوع ویروس کرونا باعث شد تا دانشگاه

ای و متنوع   آموزش در چندین ترم  ذشته کامالً سلیطه

ها با آموزشعمل کنند؛ چرا که صرفاً هدف برقراری 
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های ناشی از کرونا برای سالمت حداقل آسیب

ها مد نظر همه مراکز آموزش  ها و یاد یرندهیاددهنده

ها و نطاط  ی مراکز دانشگاهی هم با چالشبود. همه

های تح یلی مواجه  مثبت و منفی زیادی در این ترم

ی تجارب با هم تجمیخ  شدند و اکنون نیاز است که همه

راهی کارشناسان و متف  ان از دل  شوند و با هم

 های تجربی به بهترین راهکارها برسند. همه این درس

ذکر این نکته هم الزم است که شرایگ امروز ایجاب  

-ی آموزش الکترونیکی فطگ بر عهدهکند که توسعهمی

نوعی نیاز  ی وزارت علوم یا وزارتفانه خاصی نباشد و به

مرتبگ است که در   های به بسی  همه نهادها و دستگاه

ویژه که  این زمینه همکاری مناسبی داشته باشند. به

افزاری دارای  افزاری و نرمکشور ما از نظر امکانات سفت

شرایگ خوبی است و صرفاً نیاز به مدیریت قوی در 

ها در مسیر  سترش آموزش  جهت هماهنگ کردن آن

فناورانه است. از آنجایی که منظور از آموزش 

ی آن است که آموزش چهره به چهره و الکترونیک

-حضوری به حالت آموزش مجازی تغییر کند، پس می

بایست تمامی امکانات این تحول هم د ر ون شوند و  

 ی اتحاد و همدلی با هم به نتیجه واحد رسید.  در سایه

امید است که با نتای  حاصل از این مطالعه و  

دهای  ی دیگر، تهدیمور مطالعات صورت  رفتههمین

های بهینه بتوان تبدیل  کرونا در آموزش را به فرصت

 کرد.
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