
 

 

 شناسایی عوامل علّی مؤثر بر الگوی

 های مجازی دانشگاهی در ایرانآموزش
 ساز... رود احبیب 

 یانکمالامین رضا 

 یریاممقصود 

 یزیتبر مقامیقائم داحم

 چکیده
کشور داشته باشـد.   توسعهنزدیک برای رشد و  آیندهتواند نقشی اساسی در های الکترونیکی میآموزش

های مجازی دانشگاهی در ایران هدف اصلی این پژوهش، شناسایی عوامل علّی مؤثر بر الگوی آموزش

صـورت  گیـری بـه  شـد. نمونـه   پژوهش مصـاحبه  موضوع دربارهرو، با نخبگان و ارائه مدل است. ازاین

هـای  کیفـی صـورت گرفـت. یافتـه     مصـاحبه  14، درنهایتدنبال شد و  گلوله برفیهدفمند و به روش 

نشـان   31هـا بیـانگر   پژوهش با روش کدگذاری در سه مرحله باز، محوری و انتخابی تحلیل شد. یافته

بنـدی شـد:   طبقهمفهوم  11 ها درران بود. این نشانهای مجازی دانشگاهی در ایمؤثر در الگوی آموزش

مسائل سازمانی، مدیریت یکپارچه، مزیت رقابتی، کیفیت هدفمند آموزشی، مدیریت دانش، تکنولـوژی،  

بـا توجـه بـه     سـاالری. و شایسـته  نگـری ، آینـده تیـ و خالقپذیری، سهولت دسترسی، نوآوری سنجش

 دربـاره های مجازی ه است که راهگشای مدیران آموزشدش ارائههای پژوهش راهبردهای اجرایی یافته

 ها و پیامدهای حاصل از آن است.آمیز این نوع آموزشاجرای موفقیت

های مجازی دانشگاهی در ایران، الگوی آموزش الکترونیکی، الگوی آموزشکلیدی:  هایواژه

 پارادایمی دانشگاه مجازی

                                                                                                                                                       
 از رساله دکتری رشته مدیریت دولتی، دانشگاه عالمه طباطبائی است. برگرفتهاین مقاله 

 مسئول ( یسنده)نو طباطبائی، عالمه دانشگاه گروه مدیریت دولتی، یاراستاد،  

 Dr.roodsaz@gmail.com: یکپست الکترون

 گروه مدیریت دولتی، دانشگاه سیستان و بلوچستان یاردانش 

  عالمه طباطبائی دانشگاهگروه مدیریت صنعتی، استاد 

 یعالمه طباطبائ دانشگاه ،یگذار یمشو خط گیریتصمیم – یدولت یریتمد یدکتر یدانشجو 
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 مقدمه

برانگیزی فاوت است. دوران نوین پرهیجان و چالشو مت فرا پیچیدهجهان امروز جهانی 

ها، های اطالعات و ارتباطات موجبات تغییر شیوهآغاز شده است. دورانی که فنّاوری

های آن را فراهم اصول تفکر و رفتار بشری، اقتصاد، سیاست، فرهنگ و نوع آموزش

ی مجازی است هاکرده است. یکی از تحوالت مهم در آموزش عالی، پیدایش دانشگاه

های مکان و زمان، قلمرو خدمات خود را از مرزهای ملی و که با حذف محدودیت

 (.1931چیان، المللی و جهانی کشانده است )قورای به مرزهای بینمنطقه

های امروزی سازمان ادارههای محیط در عصر حاضر، با توجه به تغییرات و پویایی

ها در گذشته به کار سازمان ادارههایی که برای امری بسیار پیچیده شده است و راهکار

 حوزهاند. برای مواجهه با این موضوع در رفت، دیگر کارایی خود را از دست دادهمی

هایی آن است که اجرای چنین اندیشه الزمههای جدیدی هستیم. مدیریت، شاهد اندیشه

اساسی ایجاد کنند  های سنتی خود تحوالتهای مدیریتی و آموزشها، در شیوهسازمان

-تا همواره پذیرای تفکرات جدید برای سازگاری با تغییرات باشند. تحول و تحول

 سابقهیبها و تغییرات های پیشرو امروزی است. چالشبقای سازمان الزمهپذیری 

های تجاری و که سازمانمحیطی در اواخر قرن گذشته و اوایل قرن حاضر، عالوه بر این

ها نیز یکی تغییر و تحوالت بسیار کرده است، موجب شده دانشگاه صنعتی را دستخوش

 (.1931ترین تغییرات را تجربه کنند )ستاری و همکاران، ترین و پیوستهسابقهاز بی

از  زیادبسیار  استفادهجانبه و سوی پیشرفت همهجهان به روبه رشد روندبا 

، نیاز به یفرا صنعتظهور جوامع  و با های جدیدنیاز به تکنولوژی ،تکنولوژی اطالعات

های زیاد . پیشرفتکه پاسخگوی نیازهای این دوران باشد است نظام آموزشی جدید

در جوامع بشری و بالتبع در  های اطالعات و ارتباطات سبب تغییرات فزایندهفنّاوری

این تغییرات، سبب بروز نوعی تغییر در ساختار آموزشی  دامنهها شده است. سازمان

ها و ها و مراکز آموزش عالی شده و موجبات ظهور مؤسسات، دانشگاهدانشگاه
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خیراندیش، های جدید یاددهی و یادگیری را فراهم کرده است )نهادهایی با نظام

1931.) 

جای حفظ و در این عصر، مؤسسات آموزشی باید افرادی را پرورش دهند که به

های حل مسئله، و ترکیب اطالعات، مهارتبندی، تحلیل ذخیره اطالعات، توانایی طبقه

های مدیریتی و فنّاورانه داشته باشند تا های ارتباطی، مباحثه، مذاکره، مهارتمهارت

 بتوانند با تغییرات سریع تکنولوژیکی، صنعتی و اجتماعی همسویی مؤثری داشته باشند

فقدان  به دلیل گرفته در کشور،با توجه به مطالعات صورت (1931)صفایی و همکاران، 

مسائل سازمانی  حوزههای زیادی که در های مجازی و ضعفنظامی جامع در دانشگاه

ریزی و تجدید ساختار، شود، اهمیت و ضرورت برنامهاین مراکز آموزشی مشاهده می

های حضوری حال، عبور از رویکرد مدیریت سنتی در دانشگاهضروری است. بااین

های الکترونیکی و شناسایی وجوه تمایز این دو رد دانشگاهبرای ورود مدیریت با رویک

موضوع جدیدی است که کمتر به آن توجه شده است. با توجه به این موضوع که 

های آن جامعه است، اهمیت پیشرفت دانشگاه درگروای گونهای بهپیشرفت هر جامعه

ائه خدمات آموزشی یکی از مراکز برتر ار مثابهبههای مجازی در حال حاضر دانشگاه

کوشد تا با شناسایی عوامل علّی مؤثر بر پژوهش میاین رو، بسیار مهم است. ازاین

 هاآنهای مجازی در کشور برای شناسایی و تحلیل عوامل تأثیرگذار بر الگوی آموزش

 مدلی مناسب ارائه کند.

 روش

هـای  وهشپـژ توصیف و تحلیـلِ  روش پژوهش در این تحقیق کیفی است؛ مرحله اول، 

و مرحلـه   ای اسـت صـورت کتابخانـه  به های مجازی دانشگاهیمرتبط با الگوی آموزش

بـا نخبگـان آگـاه بـرای یـافتن عوامـل و        یافتهسـاختار  یمـه نهـای عمیـق   دوم، مصاحبه

 ها و مراکز مجازی است.های دانشگاهچالش

علمـی، اجرایـی و    حـوزه از سـه  نظـران  صـاحب  کلیـه شـامل  جامعه آماری تحقیق 

 حـوزه نظـران  دانشـگاهی، کارشناسـان و صـاحب    یعلمـ ئـت یهاعضای  پژوهشی است؛
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های مجازی و در برخی موارد، مدیران آموزش مجازی در چنـد دانشـگاه )پیـام    آموزش

خـود،   پیشـینه طوسی و فردوسی مشهد( که بنا به  نیرالدینصخواجهنور، امام رضا )ع(، 

داشتند. در ادامه برای انتخاب نمونـه، از   تجارب و سوابق مدیریتی و اجرایی ارزشمندی

گیـری تـا   نمونـه در این مرحله استفاده شد.  گلوله برفیگیری هدفمند و دو روش نمونه

جایی ادامه یافت که پژوهشگر به این نتیجه رسـید کـه اطالعـات جدیـد همـان تکـرار       

آیـد  ینم به دستاطالعات قبلی )اشباع نظری( است و دیگر اطالعات مفهومی جدیدی 

 مصـاحبه  14که نیاز به کد جدید یا گسترش کدهای کنونی داشته باشد. در انتهـا تعـداد   

 کیفی از گروه نخبگان صورت گرفت.

هـایی کـه   علوم انسانی و رفتاری بر این باورند که در نظریه عرصهمحققان کیفی در 

ـ    واژهجـای  اند، بهدر طول زمان قابل اصالح و تعدیل هـای  د از واژهاعتبـار و روایـی بای

هـایی بـرای افـزایش    رو، روشاستفاده کرد. ازایـن  یریپذ ییدتأپذیری و ، انتقالیتمقبول

گـران متعـدد،   متعـدد، تحلیـل   دادهمقبولیت تحقیق کیفـی پیشـنهاد شـده اسـت: منـابع      

: 1پـذیری این موارد رعایت شود. انتقال همههای متعدد. در این پژوهش سعی شد روش

هـا و  شده بـه سـایر گـروه   پذیری نتایج حاصلایج پژوهش نشانگر تعمیمپذیری نتانتقال

های مشابه است. هرچند که این امر خارج از توانایی پژوهشگر کیفـی اسـت، امـا    محیط

ها )تا جایی که ممکن باشد( تا حـدودی ایـن   توان با استخراج و ارائه حداکثری دادهمی

هـا و  ر این پژوهش با مرور متعدد مصاحبهبخش از روایی تحقیق را نیز تأمین کرد که د

: 1استخراج حداکثری و غیرتکراری مطالب سعی بر اجرای این توصیه شد. تأیید پـذیری 

یابـد کـه سـایر محققـان بتواننـد      نتایج پژوهش کیفی هنگـامی تحقـق مـی    یریپذ ییدتأ

 روشنی مسیر تحقیق و اقدامات محقق را دنبال کنند.به

هـای حاصـل از   کدگـذاری پـارادایمی را بـرای تحلیـل داده    غالب مطالعات، الگوی 

کنند که در قالب فرایند کدگذاری سیسـتماتیک در سـه مرحلـه    گرندد تئوری معرفی می

                                                                                                                                                       

1. transferability 

2. dependability 
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گذاری بـاز پژوهشـگر بـا    شود. در کدباز، محوری و انتخابی منجر به ایجاد این الگو می

گـذاری محـوری نامیـده    دکند. در مرحلـه بعـد کـه کـ    گذاری مینام راذهنی باز مفاهیم 

شود، فرایند اختصاص کد بـه مفـاهیم موجـود در داده از حالـت کـاماًل بـاز خـارج        می

گیرد. سومین مرحله، کدگذاری انتخابی یـا گزینشـی   شود و شکلی گزیده به خود میمی

هـای  میـان مقولـه   رابطـه  دربـاره ای است. در این مرحله، پژوهشگر بـه تکـوین نظریـه   

سـازی و  پردازد. این مرحله فرایند یکپارچهالگوی کدگذاری محوری می آمده دردستبه

هـا  هـا، یافتـه  پـردازی بنیـادی داده  ، با استفاده از تحلیـل داده درنهایت. بهبود نظریه است

 شود.گیری میبندی و سپس نتیجهتلخیص و دسته

 هایافته

نـد کدگـذاری، هنگـام و    با استفاده از تحلیل همزمان و همچنـین فرای  پژوهشهای یافته

 شود.پس از مصاحبه صورت گرفت که نتایج آن به تفکیک ارائه می

 . نتایج حاصل از کدگذاری باز و محوری )شرایط علی(1جدول 

 هانشان مفاهیم

 کیفیت آموزشی هدفمند

 های یادگیری الکترونیکی مناسبوجود انواع مدل -

ت دستیابی دانشجویان به تفکر و اثربخشی آموزشی در مناطق متفاو ایجاد کیفیت -

 نقادانهبیشتر و 

 آموزش کنندهیلتسهاستفاده از رویکرد  -

با  یدانشجو محورتعامل دانشجو و مشارکت در فرایند یادگیری جایگزینی  -

 استادمحوری

 های آموزشیشایستگی توجه به حفظ -

 ارتقای علمی مدرسان و دانشجویان -

 یادگیری فراتر از محتوا -

 دن آموزش )یادگیری فعال(محور بومسئله -

 وگوهای مباحثه در تاالرهای گفتمشارکت دانشجو در گروه -

 و تجربه کردن های گوناگون خواندن، شنیدن، دیدن، بحث کردنترکیب شیوه -
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 هانشان مفاهیم

 نوآوری و خالقیت

تغییر از یادگیری خطی به  های تلفیق آموزش و فنّاوریفراهم بودن چارچوب -

 یارسانه فرایادگیری 

 ز حفظ محض مطالب به یادگیری چگونگی اکتشاف و یادگرفتنتغییر ا -

 هاکنندهشرکت روزانههای کاری حمایت برحسب تقاضا -

 انتخاب دلخواه محتوای دروس -

 صورت هوشمندها آموزشی بهبرخورداری از بهترین مشاوره -

 مسائل سازمانی

 های اجراییچابکی در فعالیت افزایش -

 ازمانیساختارهای افقی س سمت بهحرکت  -

 رهبری اخالقی -

 ارتباطات چندجانبه -

 تفکر مشارکت در سازمان -

 بلوغ مدیریتی و سیستمی -

 مدیریت دانش

 کمک به تعیین اختالف بین وضعیت جاری و مطلوب -

 به حداقل رساندن پیچیدگی و عدم قطعیت -

 های دیگرها به سازمانواگذاری فعالیت -

 شریک شدن در اشتراک دانش -

 ها و مراکزن دانشگاهگذاری دانش بیاشتراک -

 آن سویهیکجای انتقال تمرکز بر تولید دانش به -

 های آموزشی دارای انعطاف بیشتربرنامه ارائه -

 هاآنایجاد مشارکت دانشجویان نسبت به پراکندگی جغرافیایی  -

 کاری در امور سازمانجلوگیری از دوباره -

 مدیریت یکپارچه

 های مستقل در آموزش مجازیوجود سازمان -

 تمرکز بر کار گروهی در فرایند اجرایی -

 از منابع کارآمداستفاده  -

 گیری گروهیتصمیم -

 یافتههمکاری سازمان -
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 هانشان مفاهیم

 تکنولوژی

 های اطالعاتی مبتنی بر وبسیستم بر اساسآموزش  -

های مجازی و ، کالسیازموردنهای افزارافزار و سختفراهم بودن نرم -

 های دیجیتالیهمکاری

 سواد کامپیوتر -

 فرایندهای اجرایی خودکاراجرای  -

 تکنولوژی ارتباطات و همکاری الکترونیکی -

 سهولت دسترسی

 دسترسی آسان در هر زمان و مکان -

 وسیع( گسترهبه یادگیری ) مندانعالقه همهامکان دسترسی  -

 کسب اطالعات در هر زمان و مکان -

 تر آموزش و دسترسی برابرتوزیع عادالنه -

 ب فراگیرانارائه چارچوبی برای کاهش اضطرا -

 های اطالعاتی و منبع دانشهمزمان به پایگاه یابیدستسهولت در  -

 های خارج از سازمانرفع مشکالت ترک خدمت برای آموزش -

 تر بهتر و بیشتریادگیری ارزان -

 پذیریسنجش

 وجود ابزارهای مفید برای تعیین عوامل مؤثر بر موفقیت آموزش -

 نشجووجود بازخورد تکوینی در مورد پیشرفت دا -

 نگاه همسان و برابر آموزشی -

 ارزیابی تکوینی و پایانی -

 های پشتیبانی از عملکردسیستم -

 قابلیت تکرارپذیری و جبران مشکالت -

 تحلیل فرایند آموزش -

 ساالریشایسته

 افزایش توان برای کسب مزیت رقابتی -

 ایجاد اشتغال -

 شی و عملیهای علمی و آموزها و تجربهای از بهترین تخصصایجاد مجموعه -

 ایجاد فضای آموزشی یکنواخت برای اقشار گوناگون در هر نقطه -

 پردازیفضای مناسب برای آزادی علمی و نظریه -
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 هانشان مفاهیم

 نگریآینده

 اقتصادی توسعهافزایش  -

 های اجراییافزایی دانشگاه در فعالیترشد و هم -

 درگیری پویای عناصر سازمان -

و  شدنیجهانامروزی مانند  روکاکسببرآورده کردن نیازهای سریع متغیر محیط  -

 پذیری بازاررقابت

 آموزش باز -

 های انسانیسازی سرمایهغنی -

 جای نگاه فردینگاه اجتماعی به -

 میزان بازگشت سرمایه -

 مزیت رقابتی

 فرصت دسترسی به آموزش عالی -

 العمرمادامیادگیری  -

 وریسطح بهره باال بردنگسترش بازار و  -

 تغییر سریع و انعطاف آسان -

 ها و جذب رضایت مشتریانش قیمتکاه -

 گسترش خدمات آموزشی و -

 پذیری آنتنوع -

 برای جامعه آموزشی وسیله حمایتی و پشتیبان -

 تغییر در نظام آموزشی )انقالب آموزشی( -

 دهی به فراگیرانافزایش خدمات -

ها با توجه به نزدیکی نشان را متمایز کرد که این نشان 31ها مرور و تحلیل مصاحبه

مفهوم کلی )کدگذاری انتخابی( قرار گرفتند. در ادامه با بررسی بیشتر  11ضوعی در مو

ها و یافتن روابط مقدماتی بین مفاهیم، ماتریس آمده و ترکیب بیشتر آندستمفاهیم به

ای وسیع از شرایط و ( برای کمک به بررسی سلسله1111، 1)استراس و کوربین 1شرطی

است که این  ذکرشایانزیر تدوین شد.  حت مطالعه بر اساسپیامدهای مرتبط با پدیده ت

را  هاآنکند تا شرایط و پیامدها را تشخیص داده و سطوح گر را قادر میماتریس تحلیل

 به یکدیگر ارتباط دهد.
                                                                                                                                                       

1. Conditional Matrix 

2. Strus & Coorbeen 
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 . الگوی ماتریس شرطی عوامل علّی تأثیرگذار بر وقوع پدیده 1شکل 

 (2005بر مبنای الگوی )استراس و کوربین، 

 گیریتیجهنبحث و 

های مجازی دانشگاهی در شناسایی عوامل علّی مؤثر بر آموزش هدف اصلی این تحقیق

های تحقیق این عوامل در رو، با توجه به یافتهایران و ارائه الگوی مناسب است. ازاین

سه مرحله کدگذاری شناسایی، خالصه و تحلیل شد که در انتها منجر به استخراج مدل 

 31های کیفی، های کدگذاری باز در تحلیل مصاحبهقیق شد. بر اساس یافتهنهایی تح

های مرتبط با آموزش مجازی شناسایی شد که با توجه نشان مرتبط با عوامل و آسیب

مفهوم  11بندی شدند و ها بر اساس نزدیکی مفهومی طبقهبه تحلیل این عوامل، نشان

ها، مفاهیم مرتبط و نزدیک به هم در فتهشناسایی شد. در ادامه تلخیص و تحلیل یا

، چهار سطح اصلی شناسایی شد. در سطح یک )مسائل درنهایتیکدیگر تلفیق شد و 
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سازمانی، مدیریت یکپارچه و مزیت رقابتی( در سطح دو )کیفیت آموزشی هدفمند، 

پذیری، تکنولوژی( در سطح سه )سهولت دسترسی و نوآوری و مدیریت دانش، سنجش

 ساالری( شناسایی شدند. این سطوحنگری و شایستهو در سطح چهار )آینده خالقیت(

ها و همچنین با کمک گرفتن از که در احاطه محیط حاکم بودند، با تحلیل روابط بین آن

های مجازی های کنونی و در دسترس، الگوی نهایی آموزشها و پژوهشمدل

نقش هر یک از سطوح با ارجاع به  کند. در ادامهدانشگاهی در ایران را تدوین می

 شود:می های سایر پژوهشگران تبیینیافته

در سطح یک الگوی ماتریس شرطی عوامل مسائل سازمانی، مدیریت یکپارچه و 

های مجازی بندی شدند. در مورد مسائل سازمانی در آموزشمزیت رقابتی طبقه

(، باقری مجد 1931و همکاران ) (، افیونی1939زاده )(، کاسانی1931زاده و کاشی )فارغ

( 1933(، گلریز و همکاران )1931نجار و همکاران )(، وفایی1931و همکاران )

وود و (، لیث1333) 1(، استرادر1333) و همکاران 1( و شائو1934فر و ناصری )نوریان

( بیان داشتند که مسائل سازمانی عبارت 1931( و سراجی و عطاران )1333) 9همکاران

سیاسی  عمدههای مدیریت و بروکراسی حاکم بر جامعه، شناسایی مسائل از: شیوهاست 

اجرای کارگروهی و تیمی در  نحوهو دولتی، بررسی قوانین و خألهای قانونی موجود، 

 همچنین در رابطه با .های فرهنگی، زبانی و ملیهای عضو و بررسی تفاوتبین دانشگاه

که با پیشرفت جوامع بشری و تحول  توان بیان داشتمدیریت یکپارچه می

 تر وتر و پیچیدههای بزرگ که نیازمند وظایف گستردهکوچک به سازمان یوکارهاکسب

ها تبدیل گونه سازمانمنابع انسانی بیشتری است، هماهنگی میان اجزا و فرایندهای این

اران شده است. در ارتباط با مدیریت یکپارچه، گلریز و همک روزافزونبه چالشی 

توان گفت در می که اندآنبر  (1331) 4( و وینگند1931(، آشنا و همکاران )1933)

                                                                                                                                                       

1. Shao 

2. Struder 

3. Leeth wood 

4. Vingand 
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مشارکت اجتماعی و نبود تعامل اجتماعی بین دانشجویان و استادان  مسئلهها کالس

مدنظر است که دانشجویان در یادگیری الکترونیکی امکان تعامل با دوستان و 

بنابراین، ؛ مواجه با مشکالت احتمالی را ندارند ها و کمک گرفتن در هنگامکالسیهم

توان در مورد اند. لذا میدانشجویان در یادگیری الکترونیکی از حس اجتماعی محروم

شود تا فراگیران فراگیرمحوری اذعان داشت که یادگیرنده محوری در پودمان موجب می

ی قوی برای خودشان یاد بگیرند، به این طریق خود محیط آموزش مجازی ابزار

کنند که یادگیرندگان در پودمان ایجاد می یدهخودسازمانحمایت و تربیت 

کنند. نداشتن انسجام و هماهنگی ریزی میهایشان را تعیین کرده و برنامهنیازمندی

ها باید با توجه به کند و مدیریت برنامهمشکالتی را برای ساختار پودمان ایجاد می

 ندگان باشد.نیازهای انفرادی یادگیر

مجد و (، باقری1931زاده و کاشی )فارغ نیز در مورد مؤلفه مزیت رقابتی درنهایت

(، فتحی 1931(، خراسانی و دوستی )1931(، مشتاقی و همکاران )1931همکاران )

زاده (، شاعیدی و صادق1931(، غفاری و کاظمی )1931واجارگاه و همکاران، )

زاده کاسانی ( و رفیع1931(، افیونی و همکاران )1931نجار و همکاران )(، وفایی1931)

 (، مازول و همکاران1114(، کوزار و آکل )1119(، چینگر )1119(، باردن )1939)

کسب مزیت رقابتی تنها شاخصی است که  ( بر این باورند که1111) 1(، تینا1119)

از طریق توان  های برترسازمان. دهدها را نسبت به یکدیگر نشان میبرتری سازمان

ارائه محصوالت و خدمات با شرایط بهتر از رقبای خود، ضامن پایداری حیات و 

کسب مزیت رقابتی . شوندو پیچیده کنونی می پر تحولماندگاری بیشتر خود در شرایط 

و  یندانش آفریافته داشتن منابع انسانی توسعه درگروها و متفاوت شدن سازمان

در  مندنظامبه سیستم مدیریت  کارکنان دانشی و فرهیخته پرورش ،بنابراین؛ ستدانا

. با توجه به یافتکه از طریق آن بتوان به اهداف مذکور دست  داردها نیاز مبرم سازمان

 یحلها راهاهمیت حیاتی موضوع، الگوی فرایند اجرای مدیریت دانش در سازمان

                                                                                                                                                       

1. Tina 
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دانش، شناخت و درک  . مراحل این الگو شامل تعهد و حمایت مدیریتاستاثربخش 

دن بستر فرهنگی مناسب، ایجاد ساختار سازمانی کرمفاهیم مدیریت دانش، فراهم 

اقدامات و تغییرات الزم  انجام دادن ریزی و، برنامهوتحلیلتجزیهگیری، مطلوب، اندازه

 (.1931است )نقیبی و آقایی، 

، مدیریت در سطح دو از الگوی ماتریس شرطی، عوامل کیفیت هدفمند آموزشی

بندی شدند. در این راستا، در مورد کیفیت پذیری و تکنولوژی طبقهدانش و سنجش

مجد و (، باقری1931(، سیاوشی )1933هدفمند آموزشی، گلزاری و همکاران )

( و بوفورد و 1931( و کاظمی و غفاری )1931(، مشتاقی و همکاران )1931همکاران )

ها ای طراحی آموزش در محیط مجازی باید قابلیت( بر این باورند که بر1111) 1هارپر

تربیتی متناسب با آن را انتخاب کرد. امکانات  نظریهو امکانات این محیط را شناخت و 

کند و های چندگانه به یادگیرنده ارائه میاین فنّاوری محتوای یادگیری را به شیوه

رتباطی آن به یادگیرنده های یادگیری بسیار متنوع و گسترده است. امکانات افعالیت

دهد تا هر زمان و از هر مکان با افراد، راهنماها و منابع گوناگون تعامل داشته امکان می

یادگیری متناسب با آن محیط  نظریهبهینه از این امکانات مستلزم انتخاب  استفادهباشد. 

طراح  است تا یادگیرنده از این طریق به برقراری تعامل و ساخت دانش ترغیب شود.

یادگیری متناسب با آن  نظریههای این محیط یادگیری و انتخاب آموزشی با درک قابلیت

های تدریس و های یادگیری، شیوهتواند عناصر آموزش، نظیر اهداف، محتوا، فعالیتمی

ای در کنار هم قرار دهد تا نتایج یادگیری مورد انتظار از گونهراهبردهای ارزشیابی را به

 شی تحقق یابد.آموز دوره

 گیریش چشمبا افزا( در پژوهش خود بر این باورند که 1119و همکاران ) 1اوگینی

است.  یت بسیاری برخورداراهم یفیت ازمسئله ک یکیتعداد منابع آموزش الکترون

یابی مفاد ارز یبراکه  دهدنشان می کنونیهای و روش یعلم پیشینه وتحلیلتجزیه

                                                                                                                                                       

1. Boford & Harper 

2. Evgeniy 
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 1مورات و فاتما. گوناگونی هست ها و ابزارروش، یک رویکردهاآموزش الکترون

 یفیتباکین زمانی های آنالدوره( در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که 1119)

 باشند. آموز محوردانشها کالسکه  د بودنخواه

های رقابتی و ثیرگذار در کسب مزیتأکی از عوامل تهمچنین، مدیریت دانش ی

های مجازی، یکی از رویکردهای جدید دانش در سازمانمدیریت و  منابع جمعی است

های اساسی در مدیریت دانش، فهم دقیق یکی از چالشحال، بااین در این زمینه است.

های دانش در سازمان مجازی، توجه به . با توجه به گستردگی پایگاهاستمفهوم دانش 

به مدل تغییر  . با توجهاستفرایندها و ابزارهای مدیریت دانش بسیار ضروری 

های سازمان امری ضروری برای شرکت شده، توجه به فرهنگ مجازی و استراتژیهئارا

(، مشتاقی و 1931ت. در مورد مدیریت دانش، شاعیدی )در سازمان مجازی اس

( 1939زاده و کاسانی )(، رفیع1931(، فتحی واجارگاه و همکاران )1931همکاران )

کارکنان مجازی  ازآنجاکه( بر این باورند که 1111) 1سا( و سیگورا1119آلستو پلتوال )

کنند، لذا مدیریت یکدیگر و بدون هیچ چارچوب زمانی ثابتی فعالیت می دورازبه

صحیح این کارکنان نیاز به پارادایم جدید و تکنولوژی جدید متناسب با آن دارد و 

اسب نباشد، کارکنان کارکنان من همههای کاری مجازی ممکن است برای نظام ازآنجاکه

طور اثربخش کار داشته باشند تا بتوانند در محیط مجازی به های خاصیباید ویژگی

های الزم برای ترین ویژگیترین و اساسیتوان گفت که تنها برجستهکنند. لذا می

ها ضرورت این ویژگی هرحالبههای مجازی هستند. با سازمان تناسببهدستیابی فرد 

 9محمد الشابل ان مجازی به میزان مجازی بودن محیط کاری بستگی دارد.برای کارکن

در بهبود  ینقش مهم یکیآموزش الکترون( در پژوهش خود بر آن است که 1119)

 هاآندانش و اطالعات  های نوین مدیریتشیوهآموزان و آموزش های دانشمهارت

 شیوهییر در تغ ینترنتا رزشی به اسسات آموزش عالؤها و ماز دانشگاه یاریبس دارد.

                                                                                                                                                       

1. Fatma&Murat 

2. Siragusa 

3. Mohammad alshabol 
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کالس درس مکمل  تواندمفاد درسی جذاب و تعاملی می. اندپی بردهمردم  یادگیری

 درنهایت. یل کردتبد یکتوان به آموزش الکترونرا می یمیقدهای ی باشد و کالسسنت

(، فتحی واجارگاه و همکاران 1931زاده )، شاعیدی و صادقیریسنجش پذ موردنیز در 

( بر این باورند که ارزیابی 1933(، گلریز و همکاران )1931زاده و کاشی )، فارغ(1931)

یزه انگبرای راهبردهای آموزشی ضرورت خواهد داشت و باید برای تأثیرگذاری 

توان گفت که این توسعه یابد. در رابطه با ابزارهای برقراری ارتباط می کنندگانمشارکت

شود. این تعامل به مربیان ی بین مربی و یادگیرنده میابزارها باعث ایجاد تعامل مناسب

های مربوط به یادگیری را کردن منابع محتوا و فعالیت روزآمدمجال نظارت مستمر و 

دهد و همچنین ابزاری است که برای حمایت از نظارت بر حقوق و آسان کردن می

ضروری است. در این  های گوناگون یادگیرندگان و مربیانگروه یاز سواستفاده از متن 

های مجازی، های پداگوژیک، از شرایط جدید در محیطتوان گفت چالشرابطه می

گیرد. به نظر دریفوس اینترنت باعث عدم های هدف و اهداف جدید نشأت میگروه

های فردی و کند که ارزششود و استدالل میمشارکت واقعی دانشجو در کالس می

اند و اگر دانشجویان در تحصیل به معنا بسیار مهم اطالعات باورها برای تبدیل

تأثیرگذار باشند.  توانند بر آموزش صحیحدرگیری، مشارکت و تعهد نداشته باشند، نمی

که بازخورد تکوینی داشتن در مورد  اندآن( بر 1111همچنین استیو و همکاران )

کاری در تهیه هپیشرفت دانشجو و استفاده کارآمد از منابع و جلوگیری از دوبار

 های آموزش الکترونیکی است.موضوعات از ویژگی

آموزش الکترونیک توسعه یافته است، اما به  حوزههاست مطالعات در سال اگرچه

( وقت آن رسیده است که به کیفیت آموزش نیز توجه شود. 1111) 1اندین و دویی گفته

از سه بخش اعظم ارزیابی است:  ای ارائه کرد که متشکل( مدل ارزیابی1111) 1ماهافزا

اجزای  همهارزیابی توسعه، ارزیابی روند و ارزیابی محصول )خروجی(. ارزیابی توسعه 
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که شامل طراحی متون درسی، پلتفرم آموزش الکترونیکی،  گیردیبرمدرس را در  توسعه

سایت درس، منابع درسی، تعامالت بین دانشجویی، ارزیابی و آموزش. طراحی وب

سایت، آموزش ابی روند آموزش شش بُعد دارد: پشتیبانی فنی، استفاده از وبارزی

پذیری. ارزیابی محصول برقراری تعامل، آموزش ارزیابی، آموزش پشتیبانی و انعطاف

و  روند یادگیری یرگذاریتأثآموزش،  شیوه یرگذاریتأثمیزان رضایت دانشجویان، 

 الذکر است.به نتایج موارد فوقگیرد که همه وابسته پایداری را اندازه می

ها و جامعه برای حضور واقعی مدیران و کارآفرینان در سازماندر مورد تکنولوژی، 

تکنولوژی، شاعیدی  دربارهبینی آینده نیاز دارند. و موفق، به الگوهای روز و پیش

(، 1111) 1( و سیراگوسا1119) 1آلستو و پلتوال (،1931( و صنایی و سلیمانیان )1931)

های اطالعاتی سیستم بر اساس( بر این باورند که آموزش 1333شائو و همکاران )

های های مجازی و همکاری، کالسیازموردنهای افزارافزار و سختمبتنی بر وب، نرم

دیجیتالی، سواد کامپیوتر، فرایندهای اجرایی خودکار، تکنولوژی ارتباطات و همکاری 

تکنولوژی را با آموزش مجازی همراه کرده و در صدد  الکترونیکی از عواملی است که

 آید.اثربخشی آموزشی در این نوع آموزش برمی

گذشته  ۀدر طول دو دهکه  اندآن( در پژوهش خود بر 1111) 9نورال و همکاران

های شیوهاست که  یش یافتهافزا یبه حد یکیالکترون یادگیریهای یاستفاده از فناور

 یدگاهتمرکز بر دبا  مطالعه ین. اییر کرده استبور به تغمج ی دانشگاهی راسنت

نیز میزان افزایش حجم کار  و یکیالکترون محیط آموزش در هاآنتعامل  یان،دانشگاه

بر اساس (. 1119، 4ی کرده است )النیرانبررسی آنالین را های کاربردبرنامه علمی با

های دهد که برنامهنشان میالعه یان این مطو دوازده مصاحبه با دانشگاه تحقیق پیشینه

 یاناز دانشگاه یبرخ ی. براشودمی حجم کار یشافزا ین باعثآموزش آنال یکاربرد
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مانند انگلستان  تکمیلی مقطع تحصیالتدر  یکیالکترون آموزشهای یاستفاده از فناور

ی وارده به آموزش اشکاالت فعلدهد که نشان میها . دادهاست وقتتمامیک کار 

باال بودن  یاندانشگاه یاصلدغدغۀ . مزایای آن است از تعداد یشترب یکیالکترون دگیرییا

 .هاستآنیکی برای های آموزش الکترونیستمتعداد ساعات کار در س

( در پژوهش خود بر این باور است که واژۀ آموزش 1111) 1تی لیپ سام

وزش است. همچنین، این آم حوزهالکترونیکی مترادف فنّاوری اطالعات و ارتباطات در 

 محور یوترکامپکامپیوتر، تحصیل آنالین و یا تحصیل  یبانیپشتهای تدریس با واژه به نام

ها اما باید در نظر داشت یادگیری الکترونیکی طیف وسیعی از استراتژی؛ شودنامیده می

تلویزیونی، رام، ویدیو کنفرانس زنده، ارائه دیاستفاده از سی ازجملهها را و فنّاوری

 ها و آموزش مجازی را در بر دارد.مکاتبات زنده، فروم

در سطح سه از الگوی ماتریس شرطی عوامل سهولت دسترسی، نوآوری و خالقیت 

(، گلریز و همکاران 1931؛ سیاوشی )سهولت دسترسیبندی شدند. در مورد طبقه

نایی و سلیمانیان (، ث1931زاده و کاشی )فارغ (،1931(، غفاری و کاظمی )1933)

های ( بر این باورند که مؤلفه1331( و وینگراند )1111) 1( هارپر و بوفورد1931)

به  مندانعالقه همهامکان دسترسی  به دلیلدسترسی آسان در هر زمان و مکان، 

تر آموزش و دسترسی یادگیری، کسب اطالعات در هر زمان و مکان، توزیع عادالنه

برای کاهش اضطراب فراگیران، سهولت در دستیابی همزمان به برابر، ارائه چارچوبی 

تر بهتر و بیشتر، رفع مشکالت ترک های اطالعاتی و منبع دانش، یادگیری ارزانپایگاه

و بررسی پژوهشگران بوده است.  موردتوجههای خارج از سازمان خدمت برای آموزش

، یمحور یادگیرندهنابع، توان بیان داشت که مدیریت برنامه و مدر این رابطه می

ها و راهبردهای یادگیری، پذیری و ابزارهای برقراری ارتباط، ارزیابی، روشانعطاف

طراحی، تحلیل اهداف، تحلیل رسانه، تحلیل یادگیرنده و تحلیل  شیوه، دهیسازمان
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یابی، کیفیت مجازی، مدیریت زمان، مدیریت بازار محتوا، اصول، فنّاوری، ابزار ارزش

ها تفکر و اخالق مجازی، اولویت آموزش و تجارب مجازی بوده است که در یافته کار،

که در  اندآن( بر 1113) 1صورت الگوی توصیفی ارائه شده است. آترجا و همکارانبه

های آموزشی دسترسی ساعته به دوره 14 صورتبهیادگیری الکترونیکی، یادگیرندگان 

برای مراجعه با  وآمدرفتخواننـد، نیـاز بـه دارند، با سرعت دلخواه خود درس می

شود و شود، در برنامه کاری کارکنـان تـداخل ایجاد نمیهای حضوری مرتفع میکالس

 یابـد.درصد کـاهش می 91تا  11زمان الزم برای یادگیری 

سهولت افزار های نرمترین بخش( بر این باور است که راحت1119) 1آتهمان

به مواد  یدسترس ی، زمان واقعهایلآسان فا یریتهای مد، روشسیرمواد دی به دسترس

 .ی آنالین استهاآن در آزمونسریع و بازخورد  یآموزش

های توان گفت که برای سازمانمینوآوری و خالقیت  مؤلفههمچنین، در مورد 

های متالطم امروزی نجات یابند، خالقیت و خواهند از محیطمحور که میدانش

که شاعیدی و همکاران طوریبرای تولید محصوالت جدید اصلی مهم است. بهنوآوری 

 1(، کزار و آکل1119) 4(، چینگر1119) 9( باردن1931زاده و کاشی )(، فارغ1931)

کنند که فراهم بودن ( بیان می1111) (، تینا1119) 9(، مازارول و همکاران1114)

فرا از یادگیری خطی به یادگیری های آمیختگی آموزش و فنّاوری، تغییر چارچوب

، تغییر از حفظ مطالب به یادگیری چگونگی اکتشاف و یادگرفتن، حمایت یارسانه

ها، انتخاب دلخواه محتوای دروس و کنندهشرکت روزانهبرحسب تقاضاهای کاری 

صورت هوشمند از عوامل مهم و حساسی ها آموزشی بهبرخورداری از بهترین مشاوره

قرار گرفته است.  موردنظرها در مورد نوآوری و خالقیت، این پژوهشاست که در 
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در روش آموزش الکترونیکی استفاده از ( بر این باور است که 1939همچنین باقریان )

فراگیر و مدرس و نشان  یاز سوای، گرافیک، رنگ و انیمیشن های چندرسانهنوآوری

افزارهای های متعدد نرمقابلیتدادن خالقیت در طراحی صفحات وب و استفاده از 

 .پذیر استامکانآموزش الکترونیکی 

ساالری نگری و شایستهدر سطح چهار الگوی ماتریس شرطی عوامل آینده

(، ثنایی و سلیمانیان 1939زاده کاسانی )نگری، رفیعبندی شدند. در مورد آیندهطبقه

(، کوزار و آکل 1119) (، چینگر1119( باردن )1931(، شاعیدی و همکاران )1931)

کنند که افزایش توسعه ( بیان می1111)تینا (، 1119(، مازارول و همکاران )1114)

های اجرایی، درگیری پویا، برآورده افزایی دانشگاه، در فعالیتاقتصادی، رشد و هم

پذیری و رقابت شدنیجهانامروزی، مانند  وکارکسبکردن نیازهای سریع متغیر محیط 

های انسانی، میزان بازگشت سرمایه، نگاه اجتماعی سازی سرمایهآموزش باز، غنیبازار، 

و بررسی قرار گرفته  موردبحثها نگاه فردی از عواملی است که در این پژوهش یجابه

کرد. همچنین، نگری آموزش مجازی نقش مهمی را ایفا میاست و برای رسیدن به آینده

 عواملتوان گفت که این مؤلفه شامل مشخص میطور ساالری بهدر مورد شایسته

عمومی  نظراتفاقساالر بر آن کلیدی وسیعی است که هنوز در استقرار نظام شایسته

(، حسنی و همکاران 1931مجد و همکاران )که باقریطوریحاصل نشده است. به

های لفه( بر این باورند که مؤ1114) ( کوزان و آکل1939زاده کاسانی )( و رفیع1931)

ای از بهترین افزایش توان برای کسب مزیت رقابتی، ایجاد اشتغال، ایجاد مجموعه

های علمی و آموزشی، ایجاد فضای آموزشی یکنواخت برای اقشار ها و تجربهتخصص

ساالری گوناگون در هر نقطه، آزادی علمی و کرسی آزاداندیشی در رسیدن به شایسته

ها و موانع آن ها، چالشهرگونه تحلیل پیرامون ریشه رو،نهستند. ازای موردتوجهمهم و 

ها در انتخاب مسائل پیشِ روی سازمان ازجملهطلبد. ای گسترده و فراگیر را میمطالعه

های مدیران و کارکنان، برگزیدن مدیران و کارکنان شایسته با توجه به معیارها و مؤلفه

ساالری در بین های شایستهابعاد و مؤلفهالزم برای تصدی این پست مهم است. بررسی 



 961  ... هایآموزش یمؤثر بر الگو یعوامل علّ ییشناسا

 

های آموزشی ایران بوده است که بر اساس معیارهای مدیران و کارکنان یکی از مؤسسه

و  های مدیریتیمدیریتی انتخاب مدیران و کارکنان شایسته )وظیفه مدیریتی، نقش

 های مدیریتی( تدوین شده است.مهارت

 گیرینتیجهبحث و 

گیری کلی و راهکارهای آتی بیش سخن آخر و بیان نتیجه مثابهبهوهش در انتهای این پژ

برای معرفی هرچه بیشتر دستاوردهای عظیم آموزش  سازیاز هر چیز باید بر فرهنگ

های نوین آموزشی و استفاده از ابزارهای آموزش کارگیری و استقبال از شیوهمجازی، به

شک مؤثرترین و هیِ اساتید که بیهای درسی دروس دانشگامجازی در متن برنامه

ترین نقش آموزش را به عهده دارند، متمرکز شد. راهکارهای پیشنهادی کلیدی

های بلندمدت با گذاریشده در این پژوهش، چنانچه در قالب سیاستمطرح

تواند باب جدیدی در این های اجرایی باال مدنظر مسئولین قرار گیرند، میاولویت

ها های فعلی و دگرگون کردن زیرساختبا تغییرات بنیادین در نگرش راستا باز کرده و

مناسب بسیار راهگشا باشند و گام مهمی در جهت توسعه  هایگذارییاستسو اعمال 

های مجازی و همسو شدن با حرکت عظیم جهانی در شاهراه کارگیری آموزشبه

 و ارتقای کیفیت آموزش باشد. تکنولوژی

عالوه مجازی  یهادانشگاهتوسعه و بقای ، مبین آن است که های پژوهشگربررسی

، مستلزم توجه و اهتمام بیشتر به مسائل سازمان در بر عوامل زیرساختی و بودجه

منظور فراهم کردن الگویی مناسب برای افزایش دیدگاه متولیان و های مجازی بهدانشگاه

رو، ازاین .هاستآنری مدیریتی و رهبکیفیت مدیران این مراکز و افزایش سطح 

اجرای بهینه نقش مهمی در  های مجازیشناخت عوامل علّی مؤثر بر الگوی آموزش

 دانشگاه مجازیعملکرد بهبود دارد. همچنین، مجازی ها و تحقق اهداف دانشگاه برنامه

بین مناسب و مؤثر ارتباط برای ایجاد هماهنگی و مند نظاماعمال مدیریتی  درگرو

شده مشاهده شد در ماتریس ارائه طور کههمانزای سازمان مجازی است. و اجعناصر 

در سطح یک )مسائل سازمانی، مدیریت یکپارچه و مزیت رقابتی(، در سطح دو )کیفیت 
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در سطح سه )سهولت  پذیری، تکنولوژی(،آموزشی هدفمند، مدیریت دانش، سنجش

ساالری( در ری و شایستهنگ( و در سطح چهار )آیندهیتو خالقدسترسی و نوآوری 

ها قرار گرفته است. این سطوح که در احاطۀ محیط حاکم بودند، بر اولویت برنامه

با  ها،های هر جزء این مؤلفهفعالیت چگونگی تلفیقها و مشیها و خطتدوین برنامه

 های مجازیها در دانشگاهتواند موجب افزایش اثربخشی فعالیت، میاوریهای فنّقابلیت

 شود.

های رسد توجه به مسائل سازمانی در دانشگاهعالوه به باور پژوهشگر، به نظر میبه

های مدیریتی آن و ویژه در شیوهمجازی در سطح مناسبی نیست و کمبودهای زیادی به

های کوشند با تأسی از شیوهخورد. مدیران این مراکز میمی به چشمقوانین و مقررات 

نتی و انطباق قوانین و مقررات فعلی مشکالت سازمان را مرتفع های سمدیریت دانشگاه

شوند که بعضاً کنند. لیکن با توجه به وجوه تمایز بین دو سازمان با مسائلی مواجه می

های های جدید، نیازمند مهارتپاسخگویی به آن عالوه بر وضع مقررات و دستورالعمل

گیرد. مسائل مهم اکز را نیز دربر میهای نوینی است که مدیران این مرویژه و آموزش

سازمانی در دانشگاه مجازی عبارت است از: توانمندسازی مدیران در ایجاد، پرورش و 

های کار بر کار و نقش هر یک از گروه انجام دادنکار تیمی همراه با ترسیم فرایندهای 

المللی، تدوین بین ها و رعایت استانداردهایریزی و کنترل برنامهبرنامه نحوهفرایندها، 

و تصویب استانداردهای ملی با توجه به شرایط فرهنگی، سیاسی، اجتماعی کشور برای 

به های کشور که اکنون در اغلب دانشگاه استقرار آموزش مجازی نه صرفاً بخشی از آن

ریزی برای دانشگاه مجازی به نظر محقق الزم است از همان آید. در برنامهمی چشم

المللی با توجه به مسائل سازمانی عالوه بر سطح محلی به سطوح ملی و بینابتدا، بر 

های جغرافیایی تأکید شود تا سازمان برای ها به گسترهاین نوع آموزش وابسته نبودن

های رقابتی آمادگی الزم را داشته باشد. با توجه در سطح جهانی و کسب مزیت یاییرؤ

های مجازی، آنچه در بهبود و ایجاد دانشگاه انشگاهها در دها و تفاوتبه وجود شباهت

توانایی مدیران سازمان مجازی در شناسایی  مجازی مؤثر است، عبارت است از:
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سازی، توانایی در ایجاد کارگروهی، تعامالت متخصصان در داخل و خارج سازمان، تیم

، توجه به سازمانیشده، توانایی در برقراری تعامالت بروندرون سازمانی تقویت

های مخاطبان و نیازهای آنان، توانایی و تعریف فرایندها و ایجاد کنترل و خواسته

سازمان  یازموردنهای کنونی و ها و پتانسیلو توانایی شناسایی ظرفیت هاآننظارت بر 

 ها.های فنی برای کاهش هزینهویژه در بخش زیرساختمجازی در جامعه به

 منابع
 (. مطالعه1931یارمحمدیان، محمدحسین ) و ابری، احمدعلیوغیافیونی، صفورا؛ فر

 واحد خوراسگان آزاد اسالمی در دانشگاه مجازی آموزش دوره اجرای سنجیامکان

برنامه -پژوهش در برنامه ریزی درسی )دانش و پژوهش در علوم تربیتی. (اصفهان)

 .31-31(،11)11، ریزی درسی(

مدیریت -(. متا1931پور، مجید )زارع و عسگری، ناصرآشنا، مصطفی؛ محمدی فاتح، اصغر؛ 

های های مجازی: رویکردی نو در رهبری و انتخاب افراد شایسته برای سازمانسازمان

المللی مدیریت فنّاوری اطالعات و دومین کنفرانس بین، ITمجازی با تأکید بر نقش 

 .ارتباطات

 .(1931شاهی، سکینه ) و زاده؛ یداهللمهر علی زاده، میر محمد؛اهلل؛ سید عباسباقری مجد، روح

فن آوری . مجازی عالی نظام آموزش در پداگوژیکی و طراحی الگوی آمادگی بررسی
 .111-144 ،(9)4، اطالعات و ارتباطات در علوم تربیتی

مؤثر بر  عوامل و اهمیت رضایت میزان (. ارزیابی1931خراسانی، اباصلت و دوستی، هومن )

فن . کارکنان )مطالعه موردی: بانک سامان( از دیدگاه الکترونیکی هایزشاثربخشی آمو

 .91-13 ،(4)1، یتیاطالعات و ارتباطات در علوم ترب یآور

 .مجازی های(. سازمان1939زاده کاسانی، رامین )رفیع

اوری اطالعات بر ثیر تکنولوژی و فنّأبررسی میزان ت(. 1934سمواتی، مهسا و دارابی، مریم )

 هانیروی انسانی در سازمان

(. تحلیل الگوهای آموزش مجازی موجود و ارائه الگوی پیشنهادی برای 1931سیاوشی، مریم )

 .اطالعات در سالمت یکنگره کاربرد فناور یناول توسعه دانشگاه مجازی در ایران.

https://www.conference.ac/scientific-and-educational-articles/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%D9%8A-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%D9%8A-%D9%88-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D9%86%D9%8A%D8%B1%D9%88%D9%8A-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7.html
https://www.conference.ac/scientific-and-educational-articles/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%D9%8A-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%D9%8A-%D9%88-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D9%86%D9%8A%D8%B1%D9%88%D9%8A-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7.html
https://www.conference.ac/scientific-and-educational-articles/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%D9%8A-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%D9%8A-%D9%88-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D9%86%D9%8A%D8%B1%D9%88%D9%8A-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7.html
https://www.conference.ac/scientific-and-educational-articles/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%D9%8A-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%D9%8A-%D9%88-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D9%86%D9%8A%D8%B1%D9%88%D9%8A-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7.html
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های مختلف طراحی یادگیری (. بررسی مدل1931دحسن )زاد، سیصادق و شاعیدی، علی

 .99 - 93 ،(9)9 ،فصلنامه دانشگاهی یادگیری الکترونیکی )مدیا(. الکترونیکی

مندی مشـمولین  (. بررسی میزان رضایت1931طاهری، مریم ) و صفائی، زهرا؛ اعمادی، علیرضا

مجلـه   زشـکی سـمنان.  رونیکی دانشگاه علوم پهای آموزش الکتآموزش مداوم از برنامه
 .19 - 11 ،(1)1، مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی یزد

با  مجازی آموزش مؤثر بر پذیرش عوامل (. تحلیل1931صنایعی، علی و سلیمیان، حمیده )

 .191-111، (4)1، فناوری آموزش )فناوری و آموزش(. درونی تأکید بر عوامل

منظور به جازی آموزش ها و ابزارهایروش . بررسی(1931زاده، نفیسه و کاشی، علی )فارغ

رهیافتی نو در  .اساتید دانشگاه آزاد واحد خدابنده آموزش از دیدگاه ارتقاء کیفیت

 .111-111 ،(1)1، مدیریت آموزشی

(. ارزشیابی 1931ربیعی، مهدی ) و پرداختچی، محمدحسن ؛فتحی واجارگاه، کوروش

نظام آموزش عالی ایران )مطالعه موردی: های آموزش مجازی در اثربخشی دوره

، آوری اطالعات و ارتباطات در علوم تربیتیفصلنامه فن .دانشگاه فردوسی مشهد(

1(4)، 11-1. 

منظور ارائـه یـک   های مجازی به(. بررسی دانشگاه1931قورچیان، نادرقلی و جعفری، پریوش )

 ،(9)11 ه پژوهی مدیریت،آیند اندازی دانشگاه مجازی در کشور،مدل مناسب جهت راه

43 - 11. 

سنجی استقرار نظام آموزش ضـمن خـدمت   (. امکان1931پور، اسماعیل و غفاری، خلیل )کاظم

 139، (1)1، فصلنامه رهیافتی نو در مدیریت آموزشـی  .مجازی در دانشگاه آزاد اسالمی

- 191. 

(. تـدوین و  1933ش )جعفـری، پریـو   و گلزاری، زینب؛ کیامنش، علیرضا؛ قورچیان، نادر قلـی 

اعتبارسنجی الگوی پیشنهادی ارزشیابی کیفیـت درونـی آمـوزش الکترونیکـی در نظـام      

 .191 - 131 ،(1)1، درسی آموزش عالی برنامهفصلنامه مطالعات آموزش عالی کشور، 

(. 1931حسینی آهنگری، سید عابدین ) و مشتاقی، سعید؛ عگبهی، عبدالحسین؛ آقاکثیری، زهره

های آموزش مجازی دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی از دیدگاه ورهارزشیابی د
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دو فصلنامه توسعه آموزش  .دانشجویان و اساتید با توجه به استاندارد اسکرم

 .11 - 11، (1)9، شاپورجندی

(. نگرش و 1931پور، حسین )ابراهیمی و تنها، بهروزنجار، علی؛ محمدی، مریم؛ خیابانیوفایی

سازی نظام آموزش مجازی در دانشگاه هیأت علمی نسبت به پیادهعملکرد اعضای 

 .111 - 111 (،1)11، مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی .علوم پزشکی مشهد
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Abstract 

E-learning development in Iran can play a key role in growth and 

improvement of the country in near future. Main aim of this study was 

identifying the factors that have influenced E-learning model in Iranian 

Universities. Present study was conducted in-depth interviews with 

experts in the subject area. Snowball sampling method and 22 

qualitative interviews were conducted in order to test the findings of 

research. The results were analyzed in three ways: open, axial and 

selective. The findings indicated 80 effective marks in virtual academic 

educational model categorized in 11 concept which includes: 

Organizational issues, integrated management, competitive advantage, 

targeted educational quality, knowledge management, technology, 

measurement, ease of access, innovation and creativity, Foresight and 

meritocracy. Finally, executive strategies have been offered, which 

could be a key guide for virtual education and its successful 

implementation. 

Keywords: E-learning-learning academic model in Iran, Paradigmatic 

model of virtual university 

 

  




