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»مطالعۀ وضعیت آموزش عالی مجازی از لحاظ خدمات آموزش ارائه شده در ایران« 

معصومه سعدمحمدی *
محمدرضا سرمدی ** 
مهران فرج اللهی ***
آرش قربان نیا دالور ****

چکیده
 کیفیت برنامه های آموزشی به ویژه خدمات آموزشی و به تبع آن رضایت یادگیرندگان در آموزش مجازی عنصر مهمی 
در خصوص ترک تحصیل یادگیرندگان و یا ماندگاری آنان در سیســتم آموزشــی اســت. از طرفی ارتقاء وضعیت کیفی 
خدمات آموزشــی نیازمند بررسی مستمر است. از این رو مطالعۀ وضعیت آموزش عالی مجازی از لحاظ خدمات آموزش 
ارایه شــده در ایران هدف اصلی این بررســی است. در این پژوهش از دو روش اســنادی و پیمایشی استفاده شده است. 
جامعه آماری در این پژوهش کلیه دانشــجویان، اســاتید و صاحبنظران در مراکز آموزش عالی مجازی است. حجم نمونه 
در بخش اســاتید و صاحبنظران 60 نفر و در بخش دانشــجویی با کمک فرمول عمومی کوکران، 400 نفر به دست آمد و 
به منظور دسترسی به جامعه آماری دانشجویان مورد نظر از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شد. ابزار جمع آوری 
اطالعات پرسشــنامه اســت که از اعتبار صوری برخوردار اســت و پایایی آن نیز 0.70 به دست آمد. نتایج آزمون تی تک 
نمونه نشان داد که در مجموع وضعیت کیفی آموزش عالی مجازی از لحاظ نحوة یاددهی-یادگیری، محتوای تولید شده 
و دسترســی به محتوا، دسترسی به اساتید مناسب است اما از دیدگاه دانشجویان وضعیت کیفی آموزش عالی مجازی از 
لحاظ خدمات آموزشی اساتید نامطلوب است. در مجموع با توجه به یافته های تحقیق کیفیت خدمات آموزشی در آموزش 

مجازی کشور مطلوب است. 

واژگان کلیدی: آموزش مجازی، خدمات آموزشی، دسترسی به استاد، محتوای تولیدشده، دسترسی به محتوا

* دانشجوی دکتری برنامه ریزی آموزش از راه دور-دانشگاه پیام نور
** دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور تهران

*** دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور تهران
**** استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور تهران
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مقدمه

بــا ظهور فناوری اطالعات و ارتباطات، نظام های آموزشــی به کمک رایانه و اینترنت نقش 
مهمی را در امر آموزش ایفا می کنند، به طوری که آموزش الکترونیکی در محیط های مجازی 
در حال گســترش روزافزون اســت و در عصر حاضر با توجه به نیازهای گســترده و در حال 
تغییــر جامعه، آموزش مســتمر به عنوان یک نیاز دائمی در جامعه ضروری اســت )ابطحی و 
همــکاران،1374(. آموزش الکترونیکی مهم ترین کاربرد فناوری اطالعات اســت که در قالب 
نظام های مختلف مثل یادگیری رایانه محور، یادگیری برخط، یادگیری شبکه محور و آموزش 
تحت شــبکه ارائه می شــود. این اصطالح را اولین بار کراس مطرح کرد و به انواع روش هایی 
اشــاره دارد که از فناوری های اینترنت و اینترانت برای یادگیری اســتفاده می کنند )کائو1، 
2005(. با توجه به چالش های نظام ســنتی و مزایایی که آموزش الکترونیکی پیش روی نظام 
آموزش کشور قرار داده است، ایران نیز به بکارگیری و توسعه این نوع آموزش پرداخته است 
)جمشــیدفر،1384: 22(. اما بولیگر و واســیلیک )2009(، کار )2000( معتقدند که کیفیت 
ارائه دوره و برنامه های آموزشــی به ویژه به شــیوه آموزش الکترونیکــی و به تبع آن رضایت 
یادگیرنــدگان؛ عنصر مهمی در خصوص ترک تحصیل یادگیرنــدگان و یا ماندگاری آنان در 
سیستم آموزشی است. به طوری که افرادی همچون لوی )2007( و یودو و همکاران )2011( 
معتقدند که سهمی از ارقام نرخ ترک تحصیل مربوط به کیفیت پایین خدمات آموزشی است. 
مطالعات در خصوص چالش های تهدید کننده آموزش مجازی در داخل کشــور نیز نشــان 
می دهد که تفکر ســنتی به تدریس و آموزش در میان اساتید دانشگاه رواج دارد، پژوهش از 
جایگاه ضعیفی برخوردار است و دسترســی دانشجویان به اینترنت باکیفت نامناسب است و 
این امر باعث شــده است که تکنولوژی مجازی جایگاه ضعیفی در تدریس و یادگیری داشته 
باشــند و اساتید انتظار خاصی از این تکنولوژی ها، به جز دریافت مطالب از منابع معتبر ندارند 
)غالمی و زارعی2، 2011( و این عوامل بر کیفیت ارایه خدمات آموزشی تاثیر گذاشته است. 
از این رو مســاله ای که در این تحقیق در پی بررسی آن هستیم این است که وضعیت کیفی 

1. Cao
2. Gholami & Zarei
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آموزش عالی مجازی از لحاظ خدمات آموزش در ایران چگونه است.
در ارتباط با اهمیت و ضرورت موضوع نیز گفتنی است که امروزه صاحبنظران و اندیشمندان 
حــوزه آموزش از دور و مجازی، بر اهمیت و جایگاه عامل کیفیت به عنوان یکی از معتبرترین 
شاخص های تعالی جویی ســازمانی و نیز کلید حیاتی تحقق اهداف توسعه در ابعاد گروهی و 
سازمانی بسیار  تأکید می ورزند )کارگر، 1385: 38(. این عوامل لزوم تنظیم ساختاری جهت 
تضمین کیفیت در نظام آموزشــی را بیش از پیش ضروری می سازد. لذا الزم است موسسات 
آموزشــی به طور مداوم از کیفیت و مطلوبیت خود اطمینان حاصل کنند و تضمین کیفیت را 
جزء برنامه های اصلی خود قرار دهند، در صورتی که کیفیت مراکز آموزشــی مطلوب نباشد، 
آینده علمی و فنی کشــور، اطمینان بخش نخواهد بود. از جنبه دیگر هر کشــوری به منظور 
همگام کردن نظام آموزشــی خود با آهنگ توســعه جهانی نیازمند پایــش و ارزیابی مداوم  

فرآیند آموزش است. 
نتایج تحقیق نعمتی آهنگر )1389( نشان می دهد که تسلط استادان به روش های آموزش و 
بکارگیری فناوری اطالعات و ارتباطات، رعایت استانداردهای جهانی آموزش مجازی، حمایت 
مؤسســات از داوطلبان تحصیالت تکمیلی به روش مجازی، به میزان بســیار زیاد در توسعه 
آموزش مجازی مؤثر است. نعمتی )1388( در بررسی خود بیان می کند که میزان رشد کمی 
امکانات و خدمات بســیار پایین تر از رشد تعداد دانشجویان است. امکانات آموزشی و خدمات 
آموزشی مناسب نیست و میزان دسترس پذیری منابع دیجیتالی در سطح بسیار پایینی قرار 
دارد. یافته های تحقیق خیراندیش )1390( نشــان داده است که مؤلفه های فنی- تکنولوژی، 
فرهنگی- اجتماعی، آموزشی، حقوقی- اداری، راهبردی و اقتصادی، عوامل مؤثر و قابل قبول 
بــرای ارزیابی اجرای آموزش مجــازی بودند. همه مؤلفه های الگو به جــز مؤلفه راهبردی از 

وضعیت مطلوبی برای اجرای آموزش مجازی برخوردار بودند.
یعقوبی )1389( درپژوهش خود به این نتیجه رســیده است که محتوای آموزشی مناسب، 
فراهم بودن زیرساخت های فاوا، استفاده از نرم افزار و انتخاب رسانه آموزشی مناسب از دیدگاه 
دانشجویان مجازی، از عوامل موفقیت در نظام یادگیری الکترونیکی محسوب می شوند. نتایج 
تحقیق اکبری بورنگ و همکاران )1391( نشــان می دهد که دانشــجویان کیفیت یادگیری 
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الکترونیکی را در ســطح متوســط و باالتر از متوســط ارزیابی کردند. کیفیت ارایه یادگیری 
الکترونیکی اســتادان بر حســب جهت گیری های برنامه درســی آنان متفاوت بود. حدادیان 
)1390( در مقاله خود بیان می کند که وضعیت مؤلفه قابلیت استفاده شدن و تعامل و مؤلفه 
انگیزش از مؤلفه هاي اصلی آموزش الکترونیکی در سطح مطلوبی قرار دارد. درحالی که از نظر 
نخبگان و متخصصان نمونه مورد پژوهش وضعیت مؤلفه هاي جذب، محتواها، پاســخگویی و 

کیفیت، اطمینان، تخصص در تدوین محتوا و تعهد در حد ضعیفی قرار دارد.
محمدطاهــری و محمدطاهری )1389( در پژوهش خود، »شــاخص های عمومی ارزیابی 
نظام یادگیری الکترونیکی« را مشخص کرده اند که این شاخص ها متناسب با اهداف تحقیق 
ما شــامل پشــتیبانی، تعامالت و ارتباطات، قابلیت دسترسی، تغییر سطح دانش یادگیرنده و 

سرویس ها است.
نتایج پژوهش فیل )2005(1 نشان می دهد که دانشجویان، اهداف دوره، محتوا، دسترسی 
به منابع، دسترســی به ابزارهای مورد نیاز، تناسب ارزیابی با بهبود دانش و مهارت خود را با 
کیفیت ارزیابی نمودند. جانگ )2010( در بررســی خود نشان می دهد که از نظر دانشجویان، 
تعامل، پشــتیبانی کارکنان فنی، پشتیبانی دانشجویان و هیات علمی، ساختار دوره،  فرآیند 
یاددهی-یادگیری، اطالع رســانی و فرهنگ در کیفیت با اهمیت هستند و در حالی که محتوا 
و ارزشــیابی از نظــر یادگیرندگان در کیفیت تاثیر ندارد. ژانگ و چن2 )2012( در بررســی 
خود نشــان می دهد که اکثریت یادگیرندگان، دوره آموزش از دور را به دلیل وجود یادگیری 
مشارکتی، یادگیرنده محور بودن، پشتیبانی کافی و یادگیری انعطاف پذیر با کیفیت تر از آموزش 
چهره به چهره می دانســتند. نتایج بررســی ِددیک، کولتو و مارکوویچ3 )2011( نشان داد که 
کیفیت محتوا، تناسب آن با نیازهای یادگیرندگان و تعامل و ویژگی های یادگیرندگان )مانند 
نحوه یادگیری محتوا، مدیریت زمان، ســبک های یادگیری، انگیــزه و...( از مهم ترین عوامل 

1. .Fill
2. .Zhang . & Cheng

3. .Dedic, Kuleto.Markovic
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کیفیت یادگیری الکترونیکی هستند. الیور1 )2001( بر اساس نتایج مطالعه خود معتقد است 
از جمله عوامل موثر در موفقیــت یادگیری الکترونیکی؛ تخصص مربیان در تدریس برخط و 
استفاده از فناوری در تدریس و آموزش دانشجویان است. یافته تحقیق ژانگ2 )2002( نشان 
می دهد هزینه های دسترســی به اینترنت را به عنوان مشــکل اصلی توســعه آموزش مجازی 
می دانــد که بــر روی کیفیت این دوره ها تاثیر می گذارد. بنســون، چان، چوآ و لوح )2001( 
»عوامل مهم موفقیت برای منابع دوره آنالین« را شــامل: عوامل انســانی، توانایی فنی استاد 
و دانشجو، طرز فکر اســتاد و دانشجو نسبت به آموزش الکترونیکی، سطح مشارکت، و درک 

فراساختار فناوری اطالعات می دانند. 
بنابراین با توجه به مواردی که در خصوص اهمیت موضوع ذکر شــد، الزم است به توسعه 
آموزش عالی مجازی در کشــور توجه خاص شــود و ابعاد کیفی آن مورد ارزیابی و بررســی 
نقادانه قرار گیرد تا زمینه برای نیل به هدف اصلی این سیســتم آموزشی »هر کس، هر کجا، 
هر زمان بتواند به آموزش عالی دسترســی پیدا کند« فراهم آید. متذکر شــویم که در ایران 
آموزش مجازی شــیوة آموزشی نسبتا جدیدی است و پژوهش های زیادی در داخل کشور در 
این زمینه انجام نگرفته اســت. بنابراین الزم اســت به شناسایی وضع موجود در برخی ابعاد، 
موانع وچالش های پیش روی آن پرداخت و راهکارهایی جهت توســعه آن ارائه داد. بنابراین 
ســؤال اصلی پژوهش این اســت که آیا وضعیت کیفی موجود آموزش عالی مجازی از لحاظ 

خدمات آموزشی مطلوب است و در این راستا سئواالت فرعی زیر مدنظر است.
- آیا وضعیت کیفی آموزش عالی مجازی از لحاظ نحوة یاددهی-یادگیری مطلوب است؟

- آیا وضعیت دسترسی آن الین به استاد مناسب است؟
- آیا وضعیت خدمات آموزشی اساتید مطلوب است؟

- آیا وضعیت کیفی آموزش ها از لحاظ محتواهای تولید شده مناسب است؟
- آیا وضعیت کیفی آموزش عالی مجازی از لحاظ دسترسی به محتوا مطلوب است؟

یادگیری الکترونیکــی، یادگیری مبتنی بر وب، یادگیری مبتنی بــر کامپیوتر و یادگیری 

1. .Oliver
2. .Zhang
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مجازی اســت و شــامل دریافت اطالعات از اینترنت و انواع چندرسانه ای ها؛ مانند رسانه های 
دیداری، شــنیداری، ماهواره، ضبط صوت، تلویزیون و دیسک های فشرده می شود )یادگیری، 
2008(. عبارات بیان شــده برای توصیف یادگیری در محیط هایی اســت که یادگیرندگان و 
اســاتید از لحاظ فیزیکی در یک مکان نیســتند )هارپر،2008: 15به نقل از سعید،1390(. 
یادگیری الکترونیکی یک الگوی آموزشــی اســت که به یاددهنده، یادگیرنده و محتوا اجازه 
می دهد، که به شــکل های متفاوتی مستقر شــوند و وضعیت هایی که در آن یادگیری صورت 
می گیرد، مستقل از زمان و مکان است )خان،2005، 33 (. هولمبرگ )2003( اضافه می کند 
که آموزش الکترونیکی جهانی کردن اندیشــه ها و دیگر فعالیت ها و کاربرد تکنولوژی در تغییر 
اندیشــه ها برای بهبود ارتباط با دیگران است. همین طور وی سه ویژگی را در این رابطه بیان 
می کند، شامل اســتقالل، توسعه آموزشی و ارتباطات شــخصی. »وودمایر« نیز چهار عنصر 
اساســی درگیر در هر  فرآیند یاددهی-یادگیری را بیان کرده اســت: یاددهنده، یادگیرنده، 

سیستم ارتباطی و اطالعاتی آموزش داده یا یادگرفته شده )بچ،2003(. 
یادگیری الکترونیکی، نماینده ســبکهای متنوعی از ارتباطات می باشــد. یادگیری برخط 
می توانــد به صــورت چهره به چهره باشــد. یک مثــال از یادگیری برخط چهــره به چهره 
کالس درس ســنتی اســت که اســالیدهای پاورپوینت، کلیپ های ویدیویی و چندرسانه ای 
را برای ارائه محتوا مورد اســتفاده قرار می دهد. یادگیری برخــط می تواند برای یک رویکرد 
خودآموزی طراحی شــود. این نــوع یادگیری برخط مثالی از یادگیــری مبتنی بر هیپرمدیا 
اســت. یادگیرندگان محتوای رسانه را دریافت می کنند و خودشان یاد می گیرند. ارتباط های 
میان یاددهنده و یادگیرنده می تواند در فرمت های غیرهمزمان بخصوص از طریق اینترنت رخ 
دهــد. در این حالت یاددهنده و یادگیرنده، در زمان ارائه محتوا یکدیگر را مالقات نمی کنند. 
اما تعامل غنی به وســیله کاربرد تکنولوژی های یادگیری الکترونیکی شبیه بردهای مباحثه و 
الکترونیکی رخ می دهد و استادان ممکن است گزارش های سخنرانی را برای دستیابی برخط 
و ارزیابی های برخط از طریق همزمان ارسال کنند. در این شیوه مربی و یادگیرنده به صورت 
فیزیکــی مالقات نمی کنند. مثال واقعی این نوع محیط های یادگیری برخط، ویدئوکنفرانس 
است. نهایتا یادگیری برخط می تواند به صورت ترکیب یا آمیخته ارائه شود که در آن ترکیب 
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یادگیری برخط غیرهمزمان و چهره به چهره وجود دارد)ولف،2007(. در یادگیری الکترونیکی 
امــکان پیش بینی انواع تعامالت و ارائه بازخورد فوری به نیازها و عملکرد یادگیرندگان وجود 
دارد. در واقع یکی از اصول مهمی که در طراحی آموزشی نظام های یادگیری الکترونیکی باید 
مد نظر قرار گیرد، لحاظ کردن انواع تعامالت مناســب در جریان یادگیری است. )رائو،2004: 
251(. در محیط یادگیری الکترونیکی از ســه نوع تعامل یاد می شــود که عبارتند از تعامل 
فراگیر-مربی، فراگیر-فراگیر و فراگیر-محتوا. در کنار آن ســه نوع دیگر نیز مطرح می شــود: 

مربی-مربی، مربی-محتوا و محتوا-محتوا. 
یادگیری دانشــجویان در محیط مجازی به شــیوه های متفاوتی صورت می گیرد و الگوهای 
یادگیری متعددند که شــامل: الگوی یادگیری الکترونیکی سالمون)ســالمون،2002:36( که 
شامل پنج مرحله است)دستیابی و انگیزش1، جامعه پذیری2، تبادل اطالعات3، ساخت دانش 
و توســعه(، الگوی یادگیری الکترونیکی خان)همایش یادگیری الکترونیکی،1386( شــامل 8 
مرحله است)آموزشــی4، فناوری5، طراحی اینترفیس6، ارزیابی7، آموزشگاهی8، مدیریتی9، 
پشــتیبانی10، و اخالقی11(، الگوی یادگیری بیگز)بیگز،2003: 260 ( که شــامل سه مرحله 
است)پیشگویی12،  فرآیند13 و محصول( ، الگوی پژوهش عملی)گریسون و اندرسون،2001، 
ترجمه عطاران،1383( که شامل چهار مرحله است)رخداد آغازگر، جستجو، تلفیق و حل مسئله(.

1. -Access and Motivation 

2. -Socialization

3. -Information exchange
4. -Pedagogical

5. -Technological

6. -Interface Design

7. -Evaluation

8. -Institutional

9. -Management
10. Resourse Support
11. -Ethical
12. -Presage
13. -Process
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در یادگیــری الکترونیکی نقش معلم از یک انتقال دهنده اطالعات به یک تســهیل کننده 
یادگیری تغییریافته اســت. شــری )1995( بیان می کند معلم در یادگیــری از دور باید در 
رشته تخصصی خود متخصص شــود و در زمینه راهبردهای اثربخش آموزش از دور آموزش 
ببیند. آموزش درDL )آموزش از دور( ناهمزمان اســت، زیرا شامل خدمات ارائه شده در زمان 
و مکان متفاوت از کســانی است که آن را ســاخته اند )واسیلو-پاپاجورجیوس،2001، به نقل 
از پاناگیوتیس،2010(. مربی )معلم در DL( یک تســهیل کننده اســت، که شــرایط مناسب 
 DL بــرای یادگیری فعال را برای دانشــجو تضمین می کند. برای دانشــجویان در برنامه های
در نظــر گرفتن تعامل با معلمان خیلی مهم اســت. صرف نظر از اســتقالل، خودانگیختگی 
و تعامل با مواد یادگیری، دانشــجویان در برنامه های DL در مورد کاربرد دانش کســب شده 
آســیب پذیر هستند. در این مورد سهم معلم ارزشمند است زیرا مانع تبدیل استقالل به انزوا 
می شود )مور،1989به نقل از پاناگیوتیس،2010(. نقش معلم در DL دو بعدی است: آموزش 
و مشــاوره، که بطور برابر برای فردی کردن مواد یادگیری مهم اســت و به دانشجویان کمک 
خواهد کرد آن را درک کنند. در نتیجه، حمایت باید برای همه دانشــجویان فراهم شود و نه 

فقط برای آنهایی که با مشکل مواجهند )تایت،1988، به نقل از پاناگیوتیس،2010(. 
دروس مجازي نیز معموال آفالین1 اجرا مي شــوند؛ بنابراین الزم است تا حد ممکن بتوانند 
بدون نیاز به اســتاد محتواي آموزشــي مورد نظر را به فراگیران منتقل کنند. براي رســیدن 
به این مطلوب، رســانه هاي مختلف از جمله متن، صدا، تصویر، پویا نمائي و فیلم در خدمت 
تولیدکنندگان دروس مجازي اســت. در تهیه دروس مجــازي با در نظر گرفتن پهناي باند و 
سخت افزار مناسب در طرف سرور، طراحي دروس مجازي به نوعي صورت پذیرد که قابلیت هاي 

زیر بدست آید:
1( ارســال دروس از طرف ســرور و دریافت آن در طرف فراگیر به سرعت و در طي زماني 

قابل تحمل صورت پذیرد.
2( استفاده از رسانه ها به گونه اي باشد که در انتقال مفاهیم، مکمل یکدیگر باشند و از ارائه 

مطالب به طور موازي از طریق دو رسانه متفاوت پرهیز شود.

1. Off – line
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3( در ســاختار دروس مجــازي، به عناصر کامل کننــدة محتوا از جملــه تمرین، مثال، 
خودآزمائي، کوئیز، تحقیق و پژوهش و کارگروهي بین دانشجویان توجه شود.

4( از گرافیک و رســانه هاي مختلف در جهت افزایش تعامل بین فراگیر و محتواي دروس 
استفاده شود.

5( با اســتفاده از عناصر مناســب گرافیکي بــر جذابیت صفحات افزوده شــود )کاردان و 
فهیمی فر، 1381: 6(.

در مجمــوع می توان گفت که محتواي دوره هــاي الکترونیکي باید دارای چهار خصوصیت 
باشد: علمي بودن محتوا، معماري محتوا، استفاده مناسب از چندرسانه اي ها، توجه به جنبه هاي 

فني)سراجی، 1390: 8(.
در بررسی نظریات مرتبط با متغیرهای پژوهش، بورج هولمبرگ در نظریه گفتگوی آموزشی 
هدایت شــده بر گفتگوی شبیه سازی شــده تأکید دارد، که به تعامل دانش آموزان با متون از 
پیش  تعیین شــده اشــاره دارد. این نظریه بر اهمیت گفتمان واقعی و شبیه سازی شده معلم 
و دانش آموز توجه دارد. مولفه های مانند محتوای آموزشــی، تعامل دانش آموز با متن و معلم 
در این نظریه مورد توجه قرار گرفته اســت. اما چارلز ود می یر در نظریه اســتقالل آموزشی 
بیش تر بر مفروضات پداگوژیکی اشاره دارد که تغییری از دنیای آموزش مکاتبه ای تحت سلطه 
واحدهای سازمانی و اداری است. این نظریه بر مسائل آموزشی و یادگیری از دور تأکید دارد و 
بر آزادی و حق انتخاب برای یادگیرنده، تساوی حقوق و دسترسی به آموزش تمرکز دارد. اما 
ویژگی اصلی نظریه فاصله مبادالتی مور این است که بیان می کند فاصله به عنوان یک پدیده 
جغرافیایی در آموزش از دور تعریف نمی شــود بلکه به عنوان یک پدیده پداگوژیکی شناخته 
می شــود. این نظریه خود محوری فراگیر را یک ویژگی شخصی در درجات مختلف می داند و 
برنامه ها را بر طبق درجه خودمحوری فراگیر در ســه زمینه طبقه بندی می کند: برنامه ریزی، 
اجرا و ارزیابی آموزشــی. باالترین درجه خودمحوری در برنامه هایی اســت که اجازه می دهد 
یادگیرنده در هر سه جنبه از آموزش شرکت کند؛ پایین ترین درجه خودمحوری در آن دسته 
از برنامه هایی اســت که در آن آموزش طبق دســتور طراحان و یا مربیان برنامه ریزی، اجرا، و 

به طور کامل ارزیابی شود.
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پس بین ســؤاالت و اهداف پژوهش یعنی بررســی وضعیت آموزش عالی مجازی از لحاظ  
فرآیند یاددهی-یادگیری، میزان دسترسی به استاد، خدمات آموزشی اساتید، میزان دسترسی 
به محتوا و تعداد محتواهای تولید شــده با نظریات ذکر شده در این پژوهش ارتباط، شباهت 
و قرابت وجود دارد. رابطه نظریات مورد بررســی با متغیرهای پژوهش در جدول زیر خالصه 

شده است.

d جدول شماره )1(: رابطه متغیرهای پژوهش با نظریه های مذکور

رابطه متغیرهای پژوهش با نظریه های مذکورنظریه های تأثیرگذار در آموزش از دورردیف

نظریه گفتگوی آموزشی هدایت شده۱
متغیرهای  فرآیند یاددهی- یادگیری، دسترسی به محتوا 
، محتوای تولید شده، خدمات آموزشی اساتید و دسترسی 

به استاد 

نظریه استقالل آموزشی۲
متغیرهای دسترسی به محتوا، محتوای تولید شده،  فرآیند 
یاددهی-یادگیری ، خدمات آموزشی اساتید و دسترسی 

به استاد

نظریه فاصله مبادالتی )تراکنشی(۳
متغیر های دسترسی به محتوا، محتوای تولید شده، 
دسترسی به استاد، خدمات آموزشی اساتید،  فرآیند 

یاددهی-یادگیری

در این تحقیق سعی شده است که با توجه به شرایط نظام آموزشی کشور مولفه های مورد 
نیاز برای ارزیابی وضعیت نظام آموزش مجازی از لحاظ خدمات آموزش ارائه شده در ایران از 
ســه مدل ارزیابی کیفیت خدمات در نظام آموزش مجازی استفاده شود که عبارتند از: مدل 
ارزشــیابی کرک پاتریک و مدل کیفیت یادگیری الکترونیکی و مدل  های طراحی آموزشــی 

استخراج نماییم.

الگوی ارزشیابی کرك پاتریک
کرک پاتریک)1996( ارزشــیابی را به عنوان تعیین اثربخشــی در یک برنامه آموزش تعریف 
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کرده و  فرآیند ارزشــیابی را به چهار سطح یا گام تقسیم می کند. واکنش، یادگیری )دانش(، 
رفتار، نتایج. از این مدل جهت ارزیابی مؤلفه ی ارزیابی محتوای دروس استفاده شده است.

مدل کیفیت یادگیری الکترونیکی
این مدل به بررسی جنبه ها و ابعاد ارزشیابی آموزش الکترونیکی در آموزش عالی پرداخته و 
توسط آژانس بین المللی سوئد در سال 2008 منتشر شده است. مهم ترین عوامل مورد بررسی 
در این مدل در برگیرنده مواد یاددهی- یادگیری، محیط مجازی و ارتباط و تعامل بین معلم 
و فراگیر اســت، که از بررسی مقاالت متعدد به دســت آمده است. 10 عامل موثر بر کیفیت 
آموزش الکترونیکی در آموزش عالی شــامل: محتوا- مواد، ســاختار محیط مجازی، تعامل، 
همکاری و ارتباط، ارزیابی فراگیران، انعطاف پذیری، سازگاری و انطباق، پشتیبانی )فراگیران و 
کارمندان(، تجربه و صالحیت و کارآزمودگی کارمندان، بصیرت و رهبری سازمانی، تخصیص 
منابع، کلیات و جنبه های  فرآیند را شناسایی و در قالب مدلی برای ارزشیابی ارائه کرده اند. از 
مدل فوق جهت ارزیابی مؤلفه های میزان دسترسی به محتوا، خدمات آموزشی اساتید، ارزیابی 

یاددهی-یادگیری استفاده شده است.

مدل  های طراحی آموزشی
این مدل ها چارچوب های ارزشــمندی را برای توسعه مواد آموزشی مجازی فراهم نموده اند و 
بر موضوع کیفیت مواد یادگیری و کیفیت پشتیبانی از یادگیری تأکید دارند و همه آنها )که 
شامل 12 مدل هستند( بر موارد زیر تأکید دارند: تجزیه و تحلیل نیازها، سیمای یادگیرندگان، 
پشتیبانی موسسه از آموزش مجازی، اصول آموزشی که الزامات موضوع و نیازهای گروه هدف 

را پوشش می دهد. از مدل فوق جهت ارزیابی نحوه ی یاددهی-یادگیری استفاده شده است.

روش 

در این پژوهش از دو روش اســنادی و پیمایشی استفاده شــده است. چنان که برای مطالعه 
نظریه ها و کسب اطالعات به منابع و اسناد رجوع شده است، و برای سنجش و تحلیل، به علت 
کارآمدی روش پیمایش در گردآوری داده ها، منتظم ســاختن آن ها و امکان عملیات آماری 



پژوهش در نظام هاي آموزشی42

 9
4 

ان
ست

 تاب
- 2

9 
اره

شم
 - 

هم
ل ن

سا

روی اطالعات از این روش استفاده شده است. جامعه آماری در این پژوهش کلیه دانشجویان، 
اســاتید و صاحبنظران در مراکز آموزش عالی مجازی اســت. تعداد دانشجویان 29390 نفر 
اســت )مؤسســه پژوهشــی و برنامه ریزی آموزش عالی، 1391(. در بخش اساتید، مدیران و 
صاحب نظران، حجم نمونه با روش اشــباع نظری 60 نفر به دست آمد. در بخش دانشجویی با 
کمک فرمول عمومی کوکران، حجم نمونه برای دانشجویان 400 نفر به دست آمد و به منظور 
دسترســی به جامعه آماری دانشجویان مورد نظر از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده 
شد. برای محاســبه اعتبار پرسشنامه تحقیق از روش اعتبار صوری استفاده شد. بدین منظور 
پرسشــنامه به چند متخصص در حوزه جامعه شناســی داده شد و اصالح محتوایی و تناسب 
متغیرها با سؤاالت انجام شــد. در مرحله بعد، پس از تعیین صحت و سقم عبارات مقیاس ها 
و پرســش ها به صورت پرسشنامه ای تنظیم و پیش آزمون شدند. در خصوص پایایی، مهم ترین 
شــاخص ســازگاری درونی »آزمون ضریب آلفای کرونباخ« اســت که براي پرسشنامه مورد 
اســتفاده در تحقیق 0.70 به دست آمد که نشان دهنده همبستگي دروني بین متغیرها براي 
ســنجش مفاهیم مورد نظر است و بدین ترتیب مي توان گفت که تحقیق ما از قابلیت اعتماد 

و یا پایایي الزم برخورد است.

یافته ها

اکثریت صاحب نظران مورد مطالعه )77 درصد( مرد و 23 درصد زن می باشــند. از نظر سنی 
دامنه تغییرات ســنی پاسخگویان بین 31 تا 50 ســال است که میانگین سنی آنها 39 سال 
اســت. از نظر میزان تحصیالت بیش ترین فراوانی متعلق به تحصیالت فوق لیسانس است که 
50 درصد از کل پاسخگویان را شامل می شود و کم ترین فراوانی مربوط به تحصیالت دکتری 
می باشد که 7 درصد است. اما اکثریت اساتید مورد مطالعه )70 درصد( مرد و 30 درصد نیز 
زن هســتند. دامنه تغییرات سنی اساتید بین 26 تا 44 سال است و میانگین سنی 38 سال 
اســت. 83 درصد از اساتید دارای تحصیالت فوق لیســانس و 17 درصد نیز دارای تحصیالت 
دکتری هستند. بیش از نیمی از اساتید )53 درصد( اظهار داشته اند که یکسال سابقه مدیریت 
در نظام آموزشــی را داشــته اند. بیش از نیمی از اساتید جمعیت مورد مطالعه )57 درصد( از 
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نظر رتبه دانشــگاهی مربی آموزشــیار، 27 درصد مربی و 16 درصد نیز استاد هستند. دامنه 
تغییرات ســابقه کار اســاتید در دانشگاه بین 1 تا 12 سال اســت که به طور متوسط 4 سال 
اســت. در خصوص دانشــجویان اکثریت )72 درصد( زن و 28 درصد نیز مرد هستند. دامنه 
تغییرات سنی دانشجویان بین 18 تا 45 سال و میانگین سنی آنها 27 سال است. 31 درصد 
دانشجوی دانشگاه های تهران هســتند. 19 درصد دانشجوی قزوین، 15.5 درصد دانشجوی 
مشهد، 12.8درصد دانشجوی شیراز، 12.2 درصد دانشجوی اصفهان و 9.2 درصد دانشجوی 
دانشــگاه البرز هستند. 49 درصد دانشــجویان در مقطع کارشناسی، 13 درصد کاردانی، 35 
درصد ارشــد و 3 درصد نیز در مقطع دکتری هستند. به منظور آزمون این سؤاالت تحقیق از 

آزمون تی تک نمونه استفاده شده است که نتایج آن به قرار زیر است:
ســئوال فرعی 1: آیا وضعیت کیفی آموزش عالی مجازی از لحاظ نحوة یاددهی-یادگیری 

مطلوب است.
نتایــج حاصل از آزمون )P . 24.222 = t>0.01( موید این اســت که در مجموع وضعیت 
کیفی آموزش عالی مجازی از لحاظ نحوة یاددهی-یادگیری مطلوب اســت، چرا که میانگین 
شاخص وضعیت کیفی آموزش عالی مجازی از لحاظ نحوة یاددهی-یادگیری )36.01( بیش تر 

از میانگین مفروض )30( است و این تفاوت میانگین نیز معنی دار است.
سئوال فرعی 2: آیا وضعیت کیفی آموزش عالی مجازی از لحاظ محتواهای تولید شده برای 

دروس مطلوب است.
نتایــج حاصــل از آزمون )P . 5.883 = t>0.01( موید این اســت که در مجموع وضعیت 
کیفی آموزش عالی مجازی از لحاظ محتوای تولید شــده برای دروس مطلوب است، چرا که 
میانگین شاخص وضعیت کیفی آموزش عالی مجازی از لحاظ محتوای تولید شده برای دروس 

)31.75( بیش تر از میانگین مفروض )30( است و این تفاوت میانگین نیز معنی دار است.
سئوال فرعی3: آیا وضعیت کیفی آموزش عالی مجازی از لحاظ دسترسی به محتوا مطلوب 

است.
نتایج حاصل از آزمون )P . 1.555 = t<0.05( موید این است که در مجموع وضعیت کیفی 
آموزش عالی مجازی از لحاظ دسترســی به محتوا متوســط رو به باالست، چرا که میانگین 
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شــاخص وضعیت کیفی آموزش عالی مجازی از لحاظ دسترسی به محتوا )27.42( بیش تر از 
میانگین مفروض )27( است. البته این تفاوت میانگین نیز معنی دار نیست.

d   تک نمونه برای بررسی وضعیت کیفیت یادگیری آموزش عالی مجازی ازلحاظ نحوه t جدول )2(:آزمون
یاددهی-یادگیری و محتوا

میانگینپاسخگویانمتغیر
)۱0-50(

انحراف 
استاندارد

میانگین 
مفروض

Tدرجه آزادی
)df(

سطح 
)sig(معنی داری

ری
دگی

-یا
هی

ادد
ه ی

حو
۳۸.۲۳۷.۵۶۳۰۵.۹۶۲۲۹۰.۰۰۱اساتیدن

۳۵.۷۰۶.۰۴۳۰۵.۱۶۸۲۹۰.۰۰۱صاحب نظران

۳۵.۸۶۵.۰۳۳۰۲۳.۲۹۴۳۹۹۰.۰۰۱دانشجویان

۳۶.۰۱۵.۳۲۳۰۲۴.۲۲۲۴۵۹۰.۰۰۱کل

غیر
میانگینپاسخگویانمت

)۱۰-۵۰(
انحراف 
استاندارد

میانگین 
مفروض

Tدرجه آزادی
)df(

سطح 
)sig(معنی داری

س
درو

ی 
 برا

شده
ید 

 تول
ای

حتو
۳۵.۵۰۴.۵۰۳۰۶.۶۸۲۲۹۰.۰۰۱اساتیدم

۳۲.۹۳۵.۹۳۳۰۲.۷۰۹۲۹۰.۰۱۱صاحب نظران

۳۱.۳۸۶.۴۶۳۰۴.۲۹۰۳۹۹۰.۰۰۱دانشجویان

۳۱.۷۵۶.۴۰۳۰۵.۸۸۳۴۵۹۰.۰۰۱کل

غیر
میانگینپاسخگویانمت

)۹-۴۵(
انحراف 
استاندارد

میانگین 
مفروض

tدرجه آزادی
)df(

سطح 
)sig(معنی داری
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میانگینپاسخگویانمتغیر
)۱0-50(

انحراف 
استاندارد

میانگین 
مفروض

Tدرجه آزادی
)df(

سطح 
)sig(معنی داری

توا
مح

به 
ی 

رس
دست

۳۰.۳۰۴.۳۷۲۷۴.۱۳۴۲۹۰.۰۰۱اساتید

۲۹.۱۶۶.۳۳۲۷۱.۸۷۳۲۹۰.۰۷۱صاحب نظران

۲۷.۰۸۵.۸۶۲۷۰.۲۷۳۳۹۹۰.۷۸۵دانشجویان

۲۷.۴۲۵.۸۷۲۷۱.۵۵۵۴۵۹۰.۱۲۲کل

سئوال فرعی 4: آیا وضعیت دسترسی برخط به استاد و منابع تحقیق مطلوب است.
دانشــجویان: با توجه به نتایج حاصل از آزمــون )P . 1.345 = t<0.05( می توان گفت که 
از دیدگاه دانشــجویان وضعیت کیفی آموزش عالی مجازی از لحاظ دسترســی به اساتید در 
حد متوســط رو به باالســت، چرا که میانگین شاخص وضعیت کیفی آموزش عالی مجازی از 
لحاظ دسترســی به اساتید )30.42( بیش تر از میانگین مفروض )30( است. البته این تفاوت 

میانگین معنی دار نیست.
سئوال فرعی 5: آیا وضعیت خدمات آموزشی اساتید مطلوب است.

دانشــجویان: با توجه به نتایج حاصل از آزمون )P . 6.034- = t>0.01( می توان گفت که 
از دیدگاه دانشــجویان وضعیت کیفی آموزش عالی مجازی از لحاظ خدمات آموزشی اساتید 
نامطلوب است، چرا که میانگین شاخص وضعیت کیفی آموزش عالی مجازی از لحاظ خدمات 
آموزشی اســاتید )28.32( کم تر از میانگین مفروض )30( اســت و این تفاوت میانگین نیز 

معنی دار است.
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d تک نمونه برای بررسی وضعیت دسترسی بر خط و خدمات آموزشی اساتید t جدول )3(: آزمون

میانگینپاسخگویانمتغیر
)۱0-50(

انحراف 
استاندارد

میانگین 
مفروض

Tدرجه آزادی
)df(

سطح 
)sig(معنی داری

دسترسی به 
۳۰.۴۲۶.۳۵۳۰۱.۳۴۵۳۹۹۰.۱۷۹دانشجویاناساتید

میانگینپاسخگویانمتغیر
)۱۰-۵۰(

انحراف 
استاندارد

میانگین 
مفروض

Tدرجه آزادی
)df(

سطح 
)sig(معنی داری

خدمات 
۶.۰۳۴۳۹۹۰.۰۰۱-۲۸.۳۲۵.۵۶۳۰دانشجویانآموزشی اساتید

نتیجه گیری 

در این تحقیق ما به دنبال بررســی وضعیت آموزش عالی مجــازی از لحاظ کیفیت خدمات 
آموزشی بودیم که نتایج تحقیق ما در خصوص شاخص های کیفیت خدمات در ایران به شرح 

ذیل است:
یافته هــای تحقیق ما در خصوص  فرآیند یاددهی-یادگیری حاکی از آن اســت که از نظر 
پاســخگویان وضعیت کیفی آموزش عالی مجازی از لحاظ نحــوة یاددهی-یادگیری مطلوب 
است. پاسخگویان معتقد بودند که فراهم  بودن شرایطی مانند امکان تهیه ساده منابع یادگیری 
در محیط های الکترونیکی، آماده بودن ســئواالت قبل از پیوســتن بــه بحثها و گفتگوهای 
الکترونیکی، امکان تهیه فایل ها برای فراگیرانی که دوره های برخط حضور نداشتند، امکان در 
میان گذاشتن مشــکالت و بحث با همکالسی ها، امکان ارزیابی و بررسی اندوخته ها و امکان 
برقراری ارتباط سریع با اساتید باعث افزایش مطلوبیت  فرآیند یاددهی-یادگیری در دوره های 
آموزش مجازی در ایران شــده است. در راستای تایید یافته های تحقیق ما جانگ )2010( و 
ژانگ )2002( نیز در پژوهش خود نشان داده اند که راهبردهای یاددهی-یادگیری در  فرآیند 
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آموزش الکترونیکی با کیفیت تاثیرگذار هستند. 
در خصوص وضعیت کیفی آموزش عالی مجازی از لحاظ محتواهای تولید شده برای دروس 
یافته های تحقیق ما نشــان داد که از نظر پاسخگویان وضعیت کیفی آموزش عالی مجازی از 
لحاظ محتوای تولید شــده مطلوب است این یافته تحقیق ما با نتایج تحقیقاتی چون اکبری 
بورنــگ و همکاران )1391( و خیراندیش)1390( و کاردان و فهیمی فر )1381( که وضعیت 
محتــوای دروس را مطلوب ارزیابــی کرده اند و آن را عامل مهمــی در ارتقا کیفیت خدمات 
آموزشی می دانند یکسان است و با نتایج تحقیقاتی چون نعمتی )1388( و حدادیان )1390( 
که محتواهای دروس را در نظام آموزش مجازی ضعیف ارزیابی کردند، متفاوت است. همانطور 
که داده های مدل الگوی ارزشــیابی کرک پاتریک نیز نشان می دهد؛ کیفیت محتوای دروس 
یکی از عوامل تاثیرگذار بر کیفیت آموزش مجازی است. در مطالعات داخلی نظیر خیراندیش 
)1390(، یعقوبی )1389( و حدادیان )1390( و خارجی نظیر یی شــان وانگ )2003(، فیل 
)2005(، ژانــگ و چن )2012(، ِددیک، کولتو و مارکوویچ )2011(، خان )2005( به اهمیت 

محتوای دروس در ارتقاء کیفیت آموزش مجازی اشاره شده است. 
در خصوص محتواهای تولید شــده برای دروس پاسخگویان بیان کردند که رعایت مواردی 
مانند: تهیه مواد و منابع دروس الکترونیکي بر اساس سرفصل هاي درسي مصوب وزارت علوم، 
یادگیرنده محور بودن دروس الکترونیکي، اســتفاده از متن، تصویر، صوت و ویدئو، استفاده از 
مثال های مختلف شبیه ســازي در محتواي ارائه شده، پیوستگي، در دسترس بودن و قابلیت 
چاپ محتوای دروس و پاســخ تمرینات، رعایت استانداردهای مربوط به فشردگی الزم برای 
نیاز به حداقل پهنای باند در تهیه محتواها؛ باعث شده است که کیفیت محتواهای تولید شده 

در آموزش مجازی ایران مطلوب باشد.
در ارتبــاط با وضعیت کیفی آموزش عالی مجازی از لحاظ دسترســی به محتوا یافته های 
تحقیق ما حاکی از آن اســت که وضعیت کیفی آموزش عالی مجازی از لحاظ دسترســی به 
محتوا متوســط رو به باالســت. اما بر خالف یافته های این تحقیق نعمتی )1388( در برسی 
خود نشــان داده اســت که نظام آموزش مجازی در راستای پشتیبانی از نظام آموزش از دور 

بسیار ضعیف عمل کرده است. 
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در خصوص وضعیت دسترسی برخط به استاد و منابع تحقیق یافته های تحقیق حاضر نشان 
می دهد که بنا بر عقیده دانشجویان کیفیت آموزش عالی مجازی از لحاظ دسترسی به اساتید 
در حد متوســط رو به باالســت. محمدطاهری و محمدطاهری )1389( نیز در تحقیق خود 
بیان می کنند که میزان در دســترس بودن سامانه، اعم از دسترس بودن محتوا، منابع، استاد 
یادگیرنده و... می تواند معیار مناســبی در ارزیابی کارایی یک ســامانه یادگیری الکترونیکی 
محسوب شود. الیور )2001( نیز در تحقیق خود تخصص مربیان در تدریس برخط را به عنوان 

یکی از عوامل اصلی در ارتقاء کیفیت آموزش مجازی می داند. 
اما یکی از مهم ترین یافته های تحقیق ما این اســت که از نظر دانشــجویان وضعیت کیفی 
آموزش عالی مجازی از لحاظ خدمات آموزشی اساتید نامطلوب است. بدین معنی که استفاده 
از تجهیزات آموزشــی جدید مانند کتب درسی خودخوان و مناسب، وسایل سمعی و بصری 
و...، پای بندی اساتید برای حضور در کالس مجازی بر اساس برنامه تنظیمی، انجام اصالحات 
الزم در روش تدریس در مناســب ترین فرصت، حضور به موقع در کالس و تدریس محتوای 
آموزشــی در زمان معین، رعایت سر فصل آموزشــی و انجام ارزشیابی علمی و منطقی، ارائه 
بازخورد در کوتاه ترین زمان از طرف اســاتید، برنامه ریزی اســاتید بــرای بهره برداری بهتر 
دانشــجویان از کالس های درس و تدریس آنان و تداوم ارائه خدمات از جانب اســاتید برای 
دانشــجویان در نظام آموزش مجازی ایران ضعیف است. شایان ذکر است که این شاخص در 
مطالعات تجربی داخلی انجام شــده در خصوص نظام عالی آموزش مجازی مورد بررسی قرار 
نگرفته اســت. اما ســونگ، چان، چوآ، و لوح )2001( توانایی فنی استاد و دانشجو، طرز فکر 
اســتاد و دانشــجو نســبت به آموزش الکترونیکی را از عوامل مهم موفقیت برای منابع دوره 
آنالین ذکر کرده اســت. همچنین الیور )2001( تحقیقی با عنوان »اســتراتژی های ارزیابی 
کیفیت یادگیری آنالین در آموزش عالی اســترالیا« انجام داده است. این محقق به این نتیجه 
رســیده است که تخصص مربیان در تدریس برخط و استفاده از فناوری در تدریس و آموزش 

دانشجویان را در موفقیت یادگیری الکترونیکی مهم ارزیابی کرده است.
در مجموع در خصوص کیفیت خدمات آموزشــی در سیستم آموزش مجازی می توان گفت 
که بیش تر شاخص های خدمات آموزشــی ازجمله نحوة یاددهی-یادگیری؛ دسترسی آنالین 
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به اســتاد؛ محتواهای تولید شده و دسترسی به محتوا از کیفیت مطلوبی برخوردار هستند و 
فقط وضعیت کیفی آموزش عالی مجازی از لحاظ خدمات آموزشی اساتید نامطلوب است. بر 
اساس یافته های پژوهش پیشنهاد می شود: در خصوص دسترسی به محتوا که در تهیه دروس 
مجازی به پهنای باند و ظرفیت ســخت افزاری موجود توجه شــود و محتوا به نوعی طراحی 
شــوند که فراگیر به ســرعت و در طی زمانی قابل تحمل فایل های مورد نظر را دریافت نماید. 
در طراحــی محتوای دروس با بکارگیری گرافیک و رســانه های مختلف می توان زمینه برای 
افزایــش جذابیت محتوا و تعامل بین فراگیر و محتــوا فراهم نمود. همچنین به منظور انتقال 
بهتر محتوا می توان از نوارها و فیلم های آموزشــی،CD های آموزشی چندرسانه ای، برنامه های 
شبیه ســازی، برنامه های آموزشــی صدا و ســیما، کالس مجازی، ویدیو کنفرانس، گروه های 
تبادل نظر و صفحات پرسش و پاسخ استفاده نمود. به  منظور تقویت خدمات آموزشی اساتید؛ 
وجود آموزشــگر و اســتاد کاردانی که دارای دانش، نگرش ها و مهارت های الزم برای هدایت 
دانشجویان برخوردار باشند، ضروری اســت. استاد باید از مهارت های ارتباطی میان فردی و 
تهسیل کننده برخوردار باشد تا در ارایه خدمات آموزشی و هدایت دانشجو موفق باشد. استاد 
بایــد به تقویت ویژگی هایــی مانند: توانایی در مدیریت و تشــویق فراگیران، حضور و تعامل 
مجازی در  فرآیند آموزش، پشتیبانی از دانشجویان، مهارت و تعهد الکترونیکی، تامین محیط 
تعاملی و نگرش مثبت و تسهیلگری بپردازند. پیشنهاد می شود که اساتید و مدرسان دوره های 
مجازی، کانال های ارتباطی بیش تری را برای ارتباط با دانشــجویان فراهم کنند و فرصت های 
بیش تری برای مالقات حضوری دانشجو با استاد جهت رفع مسایل و مشکالت فراهم گردد. 
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