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Abstract: Giventhe rapid growth of educational technologies andtherir consequent impact 

causingchanges in economic, social and cultural strata of society, it can be argued that the 

nature of education also requires a fundamental change. This, ofcours, mak the mission and 

responsibility of universities more difficulut. There fore, in addition to the change in the 

educational system and fundamental reforms in educational methods, the use of e-learning 

and its quality should be among the top priorities of universities. The purpose of this study 

is to investigate the factors affecting the promotion of educational quality at Farhangian 

University of Khuzestan Province using grounded theory. The statistical population of the 

study consisted of managers, officials, experts, thinkers and prominent faculty members of 

this university. For this purpose, a mixed desing was used in this study. In the qualitative 

phase of research, sampling was done based on purposeful method, while the quantitative 

phase involved stratified random sampling. Open and axial coding was used to analyze the 

data. According to the results 142 concept codes and 12 categories were extracted which 

were taken into account to enhance the quality of e-learning in Farhangian University of 

Khuzestan Province. These included Causal factors (human factors), mproving the quality 

of e-learning (curriculum, content, objectives), Strategies (assessment and interactive 

assignments), contextual conditions (management and infrastructure, infrastructure and 

support), interventionist conditions (educational media, social, cultural and moral factors) 

and consequences (economic factors). 
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 مقدمه

 ظهاوت و هاا مهااتت و فنون سریع تغییرات با همزمان     

 تااییر و اتتباطاات و اطالعات فناوتی دت نوین های پدیده

 تعلیم و آموزش فرایند زیستن، توشهای و ها شیوه بر آنها

 جواماع بنیاادین و اساسای اتکان از یکی که نیز تربیت و

 و تعلایم پاییریتاییر ت.اس شده دگرگون و متحول است

 ،یالکترونیک یادگیری تویکرد عنوان به تا فناوتی از تربیت

 سااتته مطار  یادگیری دت جدیدی اتتباطات و اطالعات

 و تادتی  هاای سبک مستقل، یادگیری های فرصت که

 فاراهم تا متناو  و گونااگون های شیوه به محتوا طراحی

 سانتی تویکارد بارتال  ناوین تویکرد این . است آوتده

 انعطاا  باود، محاوت دهناده یااد کاه وزشآم و یادگیری

 بخشها تشخیص طریق از و است محوت یادگیرنده و پییرتر

مدتساان تا ترییا   ناوین تربیت و تعلیم پویای ماهیت و

 دهناد تطبیاق ماداو  تغییار فرایناد با تا تود تامی کند

 از اساتااده باه یالکترونیک یادگیری(1394)تضوی زاده 

 میازان افازای  منظاوت باه ،براینترنات مبتنی فناوتیهای

 زمیناه دت تا فراگیار تواند می و شود می مربوط آموتتن

 کماک کاتگروهی انجا  و بودن محوت تود انتقادی، تاکر

 یاک باه ییرفعاال حالات از تا فراگیار نق  ضمناً و کند

 فارد یاک باه تا مادت  نق  و محوت تود فعال شخص

 ساایر و الکترونیکای یاادگیری اگار  .میدهد تغییر حامی

 اساتااده مناسا  و صحیح طوتبه   آموزشی های فناوتی

 و بحث به نیاز تجربی یادگیری برای آنها به کاتگیریشوند

 میشاود مطار  شابکه توساعه عرصاه لایا و داتد گاتگاو

 (. 2011)ویلیمامز 

گسترش توز افازون دسترسای باه ساخت افزاتهاا و نار  

توساعه ه ه ویژافزاتهای مناس  برای آموزش الکترونیکی، ب

گسااتر و ، افااق جدیاادی تا پاای  توی  شاابکه  جهااان

تساد اساتااده از  مؤسسات آموزشی نهاده است. به نظرمی

این امکانات برای آموزش، به تحقق برتی از آتمانهایی که 

هاای کیایات آماوزش از آن ناا  بارده  به عناوان ماال 

العمار،  میشود، از جمله: فراگیرمحاوتی، یاادگیری  ماادا 

 تسااانه ای چنااد ی ودت یااادگیر تعاماال عااال،یااادگیری ف

دت  از مؤسساات آموزشای، هرچند برتی کند. بودن،کمک

های آموزشی به  دوتهنسبت به اتائه کامل سال های اتیر، 

اما هنوز شواهد زیاادی  صوتت الکترونیک اقدا  نموده اند،

اسات.  ها منتشر نشده  دت موتد نتایج اتزشیابی این برنامه

یای عمومی آماوزش الکترونیکای و قابلیات توجه به مزا با

ادیاا   های ویژه آن دت آموزش پزشکی، به نظر مای تساد

ه گوناه ای ها، ب جاتی آموزشی دانشگاهآن دت برنامه های 

که آموزش متداول به شاکل تلایقای از آماوزش سانتی و 

)زندی و ناپییر باشد آموزش الکترونیک اتائه شود، اجتنا 

 آماوزش باه نسابت افزون توز گرای  .(1399همکاتان  

 باه نسابت توش این مختلف مزایای از حاکی الکترونیکی

 های محیط ترین مطر  از و است آموزش سنتی توشهای

 از اطاال  باه شامات مای تود. اطالعات عصر دت یادگیری

 و مدتساین الکترونیاک، دتزمینه یادگیری پژوه  نتایج

 تی تد توش انتخا  دت گیری تصمیم جهت تا محققین

 جلسات دت اسا  این بر تا نمود تواهد تر آگاه کال  دت

 دتآوتناد اجارا باه تا مایاد و ماؤیر توش تاود کالسای

 (.1394)ابومسعودی 

سرمایه اصلی هر جامعه نیروی متخصص کاتآمد و آگاه به 

علم و دان  توز مای باشاد کاه کشاوت ایاران از ایان امار 

از بااه مسااتینی نیساات. باپیشاارفت توز افاازون جوامااع نیاا

آموزش های نوین تود تا اماری ضاروتی نشاان میدهاد. 

فرزندان و آینده سازان این مارز و باو  نیااز باه تربیات و 

به همین دلیل بهره گیاری  آموزش صحیح تواهند داشت.

از فناوتهای ناوین اطالعااتی دت امار آماوزش و پاروتش و 

تربیت نیروی انسانی تالق و کاتآمد ضروتی به نظار مای 

یاادگیری الکترونیکای دت  نظاا  این تاستا توسعهدت تسد. 

سراسر دنیاا، ضاروتت اساتااده از ها دت بسیاتی از دانشگاه

ت هاای قابلیا توبی نشان میدهد.ه این توش آموزشی تا ب

آموزشاای، اهمیاات و ضااروتت بااه نظااا   بااا ی ایاان

باا  کرده است. ناپییر انکات تا الکترونیکی آموزش کاتگیری

و هااا رونیکاای دت سااطح دانشااگاهتوسااعه یااادگیری الکت

هااای یااادگیری  مؤسساات آمااوزش عااالی، اجارای برنامااه

 الکترونیکی و لزو  تاممین الزاماات و اساتانداتدهای ماوتد
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توسااعه و پیاااده سااازی یااادگیری  نظاار باارای طراحاای،

 . الکترونیکی دت آموزش عالی اهمیت یافته است

ا آن که امروزه دت نظا  آموزش عالی باه هایی یکی از زمین

هاای یاادگیری  بحاث کیایات دت برناماهیم هسات مواجه

و  میادگیری الکترونیکی زمینه ها، مااهی .الکترونیکی است

هاای اساسای  موضوعات جدیدی تا ایجاد کرده که  تااوت

یاادگیری دت  با محیطهای یادگیری سنتی داتد. ایان ناو 

دامنه گسترده ای از فعالیتهای مبتنی بر فناوتی اتااق می 

تد که کات یادگیری و تدتی  دت آن بسایات متناو  تار و اف

های سنتی است. بناابراین دت چناین  ر از محیطت متااوت

های یادگیری الکترونیکی به ویاژه  برنامهکیایت موقعیتی 

دت زمینه تدتی  و یادگیری برتط امری بسیات ضاروتی و 

 کیایات، هزیناه و بهاره ساد.ی تنظر م اجتنا  ناپییر  به

عنوان سه عامل اساسی همواته موتد توجه تاا  وتی به 

اما کیایت  آموزش عالی بوده است، موسساتو ها  دانشگاه

 بی  از دو عامل دیگر موتد توجه جدی قرات گرفته اسات.

وتی باه ناوعی  عتقاد بر این است که هزیناه و  بهارهزیرا ا

عامل کیایت قرات می گیرند، اگر کیایت بهبود  تاییر تحت

 . کاه  یافته و بهره وتی افزای  می یابدها  هیابد، هزین

هاای فرهنگیاان اساتان  از سویی دیگر مادیران دانشاگاه

هاای افازای  دوه  بر حس  تقاضا، به دنبال تاه توزستان

ها یا تشته ها می باشند. این دت حاالی اسات کاه بودجاه 

ها دت حال کاه  است و دت جهت پاسخگویی باه  دانشگاه

گیرندگان کاایت نمی کند. لایا آماوزش نیاز توز افزون یاد

از تاه دوت بهترین و مناس  ترین توش آموزش تواهد بود 

زیرا نیازی باه کاال  دت  و اساتاد تماا  وقات نخواهاد 

داشات و دت نتیجااه باا توجااه بااه کااه  بودجااه، برنامااه 

دانشگاهها مقرون به صرفه تواهد بود. همچناین معلماان 

یل دت دانشااگاه پیشکسااوت کااه تمایاال بااه ادامااه تحصاا

فرهنگیان تا داتند دیگر ناگزیر به تر  محل تدمت تاود 

تحمل فشات و استر  ناشای از تنظایم  نبوده و تحت تاییر

نمودن ساعات تادتی  تاود باا برناماه کالسای دانشاگاه 

نخواهند بود.  با توجاه باه ایان مهام دانشاگاه فرهنگیاان 

اسااتان توزسااتان کیااای سااازی آمااوزش الکترونیکاای تا 

لوحه کات تود قرات داده و دت تاالش اسات باا افازای  سر

کیایت آموزش الکترونیکی بهره وتی تا افازای  و هزیناه 

طای ساال هاای اتیار ها تا کاه  دهد. با توجه به اینکه 

آموزش الکترونیکی توساط بسایاتی از افاراد مدل طراحی 

ای شامل طراحان آموزشای، متخصصاان فنااوتی و  حرفه

توسعه منابع انساانی آیااز گردیاده  مشاتکت کنندگان دت

، پژوه  حاضرعوامل مؤیر دت طراحی الگویی جهات است

اتتقای کیایات آماوزش الکترونیکای دانشاگاه فرهنگیاان 

 استان توزستان تا موتد برتسی قرات داد.

تضامین کیایات، کنتارل تعریف کیایت و مشاتقات آن )

کیایت، ممیزی کیایت، مدیریت جامع کیایت و افازای  

ایت ( نیز داتای چاال  فراوانای اسات. ماروت اجماالی کی

تعاتیف کیایت و تضمین کیایت نشان می دهد که عماده 

ابها  موجود دت واژه کیایت ناشی از دیدگاههای ذیناعاان 

است. فقدان شاافیت واژه تود یک پتانسیل دولباه اسات. 

از یااک جهاات باارای دسااتیابی نیازهااا و عالئااق ذیناعااان 

تجی مسااعد اسات و از ساوی دیگار مختلف داتلی و تاا

هااا  و عااد  عملیاااتی کااردن ماهااو  کیایاات تا باادلیل اب

. اما تضمین کیایت به عنوان صراحت آن مشکل می سازد

یک توش موتد استااده دت جهت قضااوت دت بااته تحقاق 

آتمان ها و اهدا  سازمانی هم قابل دساتیابی و هام قابال 

نسبیت گارا،  ( با تویکردی علمی و2007اجراست)نیوتن  

ماهیت نسبی کیایت تا به ذیناعان، زمینه و مکانیز  های 

تا  تضمین کیایت از قبیل سانج ، ممیازی و اعتباات 

سنجی مربوط می داند. بر تاال  دیادگاه هاا سانتی کاه 

تضمین کیایت تا به عنوان مکانیزمی جهات جلاوگیری و 

پی  بینی نقایص یا اشتباهات می داند.استااده از تویکارد 

ملیاتی ذیناعان و به احتمال زیاد موج  پروتش فرهنگ ع

 تضمین و بهبود فزاینده کیایت می شود. 

لاایا کیایاات دت آمااوزش عااالی عباااتت اساات از باارآوتدن 

انتظاتات فرد و جامعه از طریق آموزش، پاژوه  و عرضاه 

تدمات تخصصی، از این تو کیایت دانشگاهی به مطلوبیت 

وهشاهای انجاا  شاده و یادگیری دانشاجویان، کیایات پژ

کیایت تدمات تخصصی که اعضاای دانشاگاه بارای حال 
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مسائل جامعاه عرضاه مای کنناد و نیاز کوششای کاه دت 

تاستای گسترش مرز های دانا  باه انجاا  مای تساانند، 

 بسااتگی داتد ) مرکااز اتزیااابی کیایاات دانشااگاه تهااران

. همچنین باید توجه داشت که کیایت دت آموزش (1390

ت هدت نارفتن سارمایه هاای انساانی، مناابع عالی به منظو

مادی و ماالی  ز  و همااهنگی باین توساعه نظاا  هاای 

آموزشی و کاتایی آن امری ضروتی اسات )ناوه اباراهیم و 

 .(1385 کریمی

یادگیری الکترونیکی باه عناوان بخا  جدیاد  با توجه به

نظا  های آموزشی فعلی باید از کیایات مطلاو  و باا یی 

تا بتواناد پاساخگوی نیازهاای فراگیاران و  برتوتدات باشد

کیای سازی والدین و نیازهای اجتماعی باشد. از همین تو 

ناپییر اسات.  الکترونیکی امری ضروتی و  اجتنا آموزش 

به بیان دیگر اگر یادگیری الکترونیکی بخواهد که دت نظا  

آموزش عالی مقبول واقع شود و دت زمینه های مربوط باه 

دسات آوتد  تی  موفقیت چشمگیری تا  بهیادگیری و تد

ناگزیر است که به جنبه کیایت تود نیز توجه کناد، زیارا 

 موسسااتهمانگونه کاه بیاان شاد مخاطباان و ذیناعاان 

آموزش عالی انتظات زیاادی دت تصاو  کیایات مطلاو  

داتناد تاا جاایی کاه کیایات  موسساات تدمات اینگوناه

مهام و اصالی نظامهای آموزش عالی به یکی از موضوعات 

دانشااگاه فرهنگیااان نیااز از ایاان اماار  تباادیل شااده اساات.

مستینی نمی باشاد. دانشاگاه فرهنگیاان باه عناوان قلا  

تپنااده سااند تحااول بنیااادین، بااا بهااره مناادی از اساااتید 

برتاسته از دل آموزش و پروتش و با بهره گیاری از تاوان 

علمی پژوهشی تود، نقشی اساسی دت این زمینه ایاا مای 

نهاد آموزش و پروتش به عنوان یاک نهااد اجتمااعی  کند.

که نقشی اساسی دت پیشرفت اقتصادی، اجتماعی فرهنگی 

و سیاساای جامعااه تا داتاساات، شااناتته شااده اساات کااه 

دانشگاه فرهنگیان نیز به آن وابسته است دت دنیای اماروز 

فناوتی و ظرفیت آن دت اتائه فرصت های آموزشای  با تشد

با توجاه باه ایان مهام،  .یمهست واجهو کاه  هزینه ها م

تسااالت و مسااتولیت دانشااگاه فرهنگیااان باای  از پاای  

تر شده است تاا آنجاا کاه عاالوه بار  سنگین تر و حسا 

و باه کااتگیری  آماوزشتغییرات و اصاالحات اساسای دت 

آموزش الکترونیکی، کیای سازی آن تا نیاز مای طلباد باا 

ت کیایت آن توجه به کاتگیری آموزش الکترونیک و اهمی

و بر اسا  نظریاه زمیناه ای پاژوه  حاضار باه برتسای 

عوامل مؤیر براتتقای کیایت آموزش الکترونیکای دانشاگاه 

فرهنگیان استان توزستان شاامل شارایط علای ایرگایات، 

شرایط زمینه ای ایرگایات و شارایط مداتلاه گار ایرگایات 

 پرداتت.

 روش کار

اییرگایات بار هد  از انجا  پاژوه  برتسای عوامال ت     

اتتقااای کیایاات آموزشاای دانشااگاه فرهنگیااان اسااتان 

آمااتی  جامعاه توزستان با اساتااده از نظریاه زمیناه ای

 شاامل متخصصاین موضو  این تبرگان از پژوه  حاضر

 باه آشانا ، تبرگاانانیدانشگاه فرهنگ نیو مستول رانیمد

 بنیااد  داده نظریاه گیرینموناه تشکیل شد. توش موضو 

 باه یابیدسات هاد  باا هانموناه و بود نظری ریگینمونه

 نظاری اشابا  تا گیرینمونه. شدند انتخا  جامع اطالعات

 معتقدناد( 2008اشاترا ) و کوتبین. یافت ادامه هامقوله

 از ایتاازه مقولاه دیگار که دهدمی تخ زمانی نظری اشبا 

 و بااز عمیق، مصاحبه شود.دتضمن ازنمی استخراج هاداده

 از کادا  هار باا دقیقه 100 تا 60 مدت به تمندییرساتتا

 دت. شاد اساتااده هاداده گردآوتی برای شوندگانمصاحبه

 مصااحبه و تساید اشابا  باه هااداده شاانزدهم، مصاحبه

 اجارای انجا  گرفات. بارای بیشتر اطمینان برای هادهم،

 تادوین و کلای ساؤا ت طراحای از پا  حاضار، پژوه 

 انجا  نظرانصاح  با عمیق یهامصاحبه مصاحبه، پروتکل

 کامال صوتتبه آن محنوای مصاحبه، هر پایان از پ . شد

 هااداده اولیه کدگیاتی به اقدا  و سازیپیاده کایی توی بر

 باه تسایدن از بعاد. شاوند اساتخراج اولیاه مااهیم تا شد

 پیشاین تحقیقات و نظری مبانی ترعمیق مطالعه به اشبا 

 نظارات و پژوهشاگر تجربیاات باا هااآن ترکیا  از تا شد

 مادل. شاود اقادا  مادل طراحای به نسبت نظرانصاح 

 از بعاد و گرفات قرات نظرانصاح  اتتیات دت شده طراحی

 بنادیطبقه ماوتد دت هااآن نظارات پیشنهادات و دتیافت



 ...ارتقای کیفیت عوامل تاثیر گذار بر                                                                                                                              239

 1400، بهار 1شماره ، دوازدهمشاپور، سال ی آموزش جندی پژوهشی توسعه_ی علمیفصلنامه

 آموزش الکترونیکی طراحی نهایی مدل مااهیم، و هامقوله

 تاادوین بااه اقاادا  ماایکوت، ماادل مبنااای باار سااپ . شااد

 و توزیاع از پا . آماوزش الکترونیکای گردیاد پرسشنامه

 استااده با آماتی، جامعه افراد بین هاپرسشنامه آوتیجمع

آماوزش  تیاایک اتتقاای مدل ساتتاتی، معاد ت مدل از

 باه شاد. همچناین، مشاخص نیز کمّی فاز دت یکیالکترون

 کمای بخ  آماتی جامعه دقیق تعداد بودن نامعلو  دلیل

 تعاداد به PLS اسماتت افزاتنر  نبودن حسا  علت به و

دساتر   دت گیرینموناه توش از استااده با آماتی جامعه

 نیو مساتول رانیماد میان از کامل پرسشنامه 385 تعداد

دانشااگاه و دانشااجوهای  دیاساااتو  انیاادانشااگاه فرهنگ

استااده  موتد تجزیه و تحلیل برای و آوتیجمع انیفرهنگ

توزیع فروانی گروه های نمونه بخا   1ول جد .گرفت قرات

 کمی پژوه  تا نشان می دهد. 

 فروانی گروه های نمونه  توزیع درصد 1جدول 

Table1 .Frequency distribution of the samples 

 درصد تعداد گروه نمونه ردیف

 8/1 7 انیدانشگاه فرهنگ نیو مسئول رانیمد 1

 9/17 69 انیدانشگاه فرهنگ دیاسات 2

 4/80 309 انیدانشجو معلمان دانشگاه فرهنگ 3

 100 385 جمع                       

 

های پژوه  دتصد از نمونه 8/1نتایج جدول نشان داد که 

دتصاد  9/17، انیادانشاگاه فرهنگ نیو مساتول رانیمدتا 

ن دانشجو معلمادتصد تا  4/80، انیدانشگاه فرهنگ دیاسات

 دهند.می تشکیل انیدانشگاه فرهنگ

 یافته ها 

مصاااحبه انجااا  شااده، از طریااق  15نتااایج حاصاال از 

 Maxکدگیاتی باز و محوتی )باا اساتااده از نار  افازات 

QDA   نسخهPro کاد ماهاومی و  142(، نشان داد که

هاا عباتتناد از مقوله اصلی استخراج شاد ایان مقولاه 12

های دتسی، اهادا ، محتاوا، مدیریتی و زیرساتتی، برنامه

تسااانه آموزشاای، عواماال اجتماااعی، فرهنگاای و اتالقاای، 

عوامل اقتصادی، عوامل انسانی، تعامل، آموزش و یادگیری، 

اتزشیابی و تکالیف و زیرساتت های پشتیبانی. دت نهایات 

گانه مادل ۶مقوله اصلی دت دل ابعاد  12ها دت قال  مقوله

 مقوله(، مقوله اصالی: 1پاتادایمی به صوتت موجبات علّی)

 3مقولاه(، تاهبردهاا) 3اتتقای کیایت آموزش الکترونیک)

 2گار)شارایط مداتلاهمقوله(،  2ای)مقوله(، شرایط زمینه

 (2مقوله( جای گرفتند)جدول 1مقوله(، و پیامدها)

 خالصه کدگذاری باز و محوری مصاحبه شونده ها . 2جدول 

Table2. Summary of open and axial coding of the interviewees 

 هامقوله های کالمی )مفاهیم(های استخراج شده از گزارهویژگی

 .بر اساس چشم انداز سازمان انجام شود یکیآموزش الکترون یدوره ها یطراح

 ریز وی تیریمد

 یساخت

 .ردیسازمان صورت گ یبر اساس رسالت ها دیبا یآموزش یدوره ها یطراح

 .جهت تحقق اهداف سازمان باشد در یکیآموزش الکترون یساز ادهیو پ یطراح

 .است افتهی صیتخص در جهت اهداف سازمان یکیتحقق آموزش الکترون یو اعتبارات الزم برا بودجه

 .شوند هیته یریادگیبر اساس اهداف  دیبا یکیآموزش الکترون یدرس یبرنامه ها

 یدرسی ها برنامه
 .باشدی آنان م یمسائل و مشکالت جامعه در ارتباط با رشته تخصص یانتقاد لیتحلیی پرورش توانا ، یکیدر آموزش الکترون یدرس یهدف برنامه ها مهمترین

 .هر دانشجو باشد یبرا بخش تیرضا ،یریادگیتجارب  جادیدر صدد ا دیبا یکیالکترون یدرس برنامه

 .ردیصورت پذ یمنطق و یعمل یها ندیبر فرا یمبتن دیبا یکیالکترون یدرس یبرنامه  یو طراح دیتول

 .شده اند انیو مدون ب حیبه صورت صر یاهداف آموزش
 اهداف

 .باشد یم انیدر دانشجو یبر زندگ تیریمد و یخود راهبر یارتقا دیبا یکیهدف در آموزش الکترون نیتر یاصل
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 .باشد یم یکیالکترون از اهداف مهم آموزش استادان و انیبا دانشجو یتعامل اجتماع قیدانش توسط خود دانشجو از طر ساخت

 .است جامعه متناسب یازهایبا ن یکیآموزش الکترون یدوره ها یآموزش اهداف

 ست.در دانشگاهها تیفیباک یکیالکترونی درس یبرنامه ها یطراح ادیرشته اساس و بن یتخصص یمحتوا

 محتوا

 .باشدی م یریادگی ینیو ع قیبر اهداف دق ی، مبتنیکیترونالک آموزش مربوط به هر موضوع درس در یریادگی یها تیمحتوا و فعال انتخاب

 .باشد یم انیبه دانشجو پژوهشی ،آموزش روش ها یکیالکترون یبرنامه درس یمحتوا مهمترین

 .باشد یم و جامعه انیدانشجو یازهایبدون توجه به ن یتخصص وی دانش موضوع ،یکیآموزش الکترون یمحتوا در برنامه درسمهمترین 

 .دینما یم دیجامعه تأک در هر رشته یتخصص طهیبر مسائل مربوط به ح یبرنامه درس یحتوام

 باشد. انیدانشجو یو فرهنگ یو مرتبط با بافت اجتماع مسأله سرشار از حل ،یواقع دیبا یکیدر آموزش الکترون یریادگی یمحتوا

 .باشد یآسان م یکیکار کردن با سامانه آموزش الکترون

 یوزشآم رسانه

 .باشد یم یچند رسانه ا یکیآموزش الکترون نظام

 .باشد یالزم برخوردار م تیاز امن یکیآموزش الکتروننظام 

 .) وجود داردگرید یها تیسا به نکیل نیو همچن ریو تصو لمی،ف کیمانند کتاب الکترون یمواد آموزش ریسا

 .باشند دیمفدوره ابزارها،مقاالت، متن و ...مربوط و  یریادگی مواد

 .است بوده ،کارساز یمساوات و عدالت آموزش جادیدر ا یکیالکترون یآموزش یدوره ها

ی اجتماع عوامل

 یاخالق و یفرهنگ

 .است گرفته مورد توجه قرار یکیآموزش الکترون یدوره ها یدر طراح یفرهنگ تنوع

 .دارد ینحاکم بر جامعه همخوا یاخالق یدروس ارائه شده با ارزش ها یمحتوا

 را بدهد. دیجد یجامعه ا جادیا یبرا اقدام و یامکان درک مسائل اجتماع انیبه دانشجو دیبا یکیالکترون یدرس ی برنامه

 .رفت و آمد شده است ی نهیباعث کاهش هز یکیآموزش الکترون

 یاقتصاد عوامل
 .اقامت در خوابگاه مؤثر است ی نهیدر کاهش هز یکیالکترون آموزش

 .خواهد شد لیدرآمد در کنار تحص یسبب کس یکیالکترون زشآمو

 مقرون به صرفه است. نترنتیاتصال به ا ی نهیهز

 .در تخصص خود به دانش روز مسلط هستند دیاسات

 یانسان عوامل

 .دیمارا اصالح ن فشیبراساس آن تکل تواندی که دانشجو م یباشد به گونه ا یدهنده و جامع م ید،آگاهیاسات بازخورد

 .نگرش مثبت دارند یکینسبت به آموزش الکترون دیاسات

 .کنند یاستفاده م انیدانشجو ییمشاوره و راهنما یبرا لیمیاز چت و ا دیاسات

 .کرده اند لیرا تسه رندگانیادگی انیم یمشارکت و همکار دیاسات

 به لحاظ یریادگی یاستفاده از فرصت ها یرا برا انیدانشجو یآمادگ وستهیبه طور پ دیبا یکیدر آموزش الکترون یریادگیو  سیتدر یدر ط استادان

 .ندینما یبررس یو مهارت ی،شناختیعاطف

 .هستند یارتباط زاتیافزار، نرم افزار، روش ها، تجه سخت اطالعات و ارتباطات یدر استفاده از فناور یمهارت کاف یدارا انیدانشجو

 .کنند یو ... شرکت م اعالنات مباحثه، تابلو یبحث بر خط، اتاق ها یگروه یها تیدر فعال انیدانشجو

 کنند. یبا سامانه را به سرعت رفع م رابطه در انیدانشجو یآمده  شیدانشگاه مشکالت پ یو کارکنان فن کارشناسان

 .روژه ها و.... به صورت بر خط در تعامل هستنددروس و انجام پ یمحتوا ،یبه اطالعات درس یابیدست یبرا دهایو کمک اسات دیبا اسات انیدانشجو

 تعامل
 .دروس و .... ه صورت بر خط در تعامل هستند یمحتوا افتیدر ،پروژه ها ، یدرس یها تیخود جهت انجام فعال یها یبا همکالس انیدانشجو

 .هستند به صورت بر خط در تعامل گریکدیاطالعات خود با  یجهت به روز رسان دیاسات

 و ... وجود دارد. ل،چتیمیا دیو اسات انیالزم جهت تعامل دانشجو ارابز

 .باشد شده نییتع شیاز پ قیبر گام ها و مراحل دق یمبتن دیبا یکیالکترون سیتدر

 یریادگی و آموزش

 .شدبا یمبتن گریافراد با همد متقابل بر تعامل و ارتباط دیبا یکیدر آموزش الکترون یریادگیها و تجارب  تیفعال

 خود داشته باشند یرا در روابط با رشته تخصص یموجود اجتماع مسائلی ابیو ارز لیامکان تحل انیافتد که دانشجو یاتفاق م یزمان یریادگی نیبهتر

 .باشدی برنامه درس نیاساس تدو دیبا یکیدر آموزش الکترون انیدانشجو یها ازین

 .ردیگ را برعهده شیخو یریادگی تیامکان داده شود که مسئول نیدانشجو ا به

 .وجود داشته باشد انیدانشجو یها و دغدغه ازهایبه ن ییراهنما جهت پاسخگو یها نهیو گز یفن یها تیحما
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 .ردیگ یقرار م دیمورد تأک یدر خصوص رشته تخصص یریگ میتصمی و مهارت ها یمدن یها یآگاه زانیسنجش م انیاز دانشجو یابیدر ارزش

 فیتکال وی ابیارزش

 یزندگی واقع یها تیدر مواجهه با موقع انیدانشجو یها ییو توانا یریگ میتصم یها بر سنجش مهارت انیدانشجو یریادگیاز  یابیارزش یکیآموزش الکترون در

 .دینما یم دیتأک

 .دینما یم دیتأک یابیارز در خدمت آموزش و اصالح بوده و بر خود یابیارزش یکیآموزش الکترون در

 .شده است نییتع شیاز پ یریادگیبه اهداف  انیدانشجوی ابیدست زانیم نیی، تع یکیآموزش الکترون یابیهدف از انجام ارزش

 دهیرس همه شده و به اطالع انیبه صورت واضح و روشن ب یو سرقت ادب یلیمیا ارتباطات بحث ها، یدرس یها تیو مقررات آموزش بر خط در خصوص فعال ضوابط

 .است

 را ،و حذف و اضافه هیاشتغال به کار، ثبت نام ، پرداخت شهر یاز جمله گواه خودی ادار یکارها یتمام دیتوان یم یحضور یصورت برخط و بدون مراجعه  به

 .دیانجام ده

 .دارد وجود انیدر دانشگاه فرهنگ یلیمسائل مختلف تحص نهیمشاوره در زم امکان

 وجود دارد. انیفرهنگ لوح فشرده به صورت بر خط در دانشگاه ئو،دیبه منابع، کتاب ها ، و یدسترس

 .در دسترس است یو منبع اطالعات علم تالیجیکتابخانه د
ی ها ساخت ریز

 یبانیپشت
 . دیآ یبه عمل م ممانعت ... و تیمجاز به سامانه احراز هو ریغ یاز دسترس انیدانشگاه فرهنگ در

 .شود ینجام مبا سرعت و دقت ا نامهیگواه صدور

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure1Data management processand model formation in three   coding steps 

 

 ها و تکامل مدل در سه مرحلهفرایند مدیریت داده. 1شکل

Figure 1. Data management process and model evolution in three stages

 و نتیجه گیری بحث

بار  ایرگایاتپژوه  )شرایط علی  اولسؤال  لتحلی دت     

 انیادانشاگاه فرهنگ یکایآماوزش الکترون تیاایکاتتقای 

 باه ،انساانی عوامال کاه کارد بیان باید ( توزستان استان

 شادهییشناسا پاژوه ، ایان دت یعل شرایط مقولۀعنوان 

(، 1999)بریل و پاپ   یهاپژوه  دت تابطه، این دت. است

(، 1386( ، )صااامدی 1385  (، )فااارزین2007)سااالیم 

( دت 2007( همخااوان ماای باشااد. )ساالیم 2001)گااواین 

پی برد کاه  یکیآموزش الکترونتحقیق تود دت موتد اتتقا 

بروز تسانی اساتید و آموزش  ز  آنان و اجرای آن توساط 

ی شاود. کایآماوزش الکتروناساتید می تواناد باعاث اتتقاا 

منابع انسانی  ( دت تحقیق تود اشاته کرد که1385فرزین 

دت ی می باشاد. کیآموزش الکترون از مهمترین عوامل اتتقا

باا عناوان  (1386 صمدی و همکاتان)پژوهشی که توسط 

شناسااایی عواماال کلیاادی موفقیاات نظااا  یااادگیری 

 به این نتیجه تساید کاه  الکترونیکی دت دانشگاههای ایران

های یادگیری الکترونیکای  دت موفقیت نظا  انسانیعوامل 

دت پاژوه  ( 2001)گاواین تاییر گایات اسات.کشوتهای 

 گزاره مفهومی اولیه 142: مرحله کدگذاری باز
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تود به هات عامل اصلی دت موفقیت یادگیری الکترونیکی 

کند: پشتیبانی سازمانی، تدوین محتاوا، تادتی   اشاته می

و یااادگیری، ساااتتات دت ، پشااتیبانی از دانشااجویان، 

 .علمی و اتزشیابی هیاتپشتیبانی از اعضای 

جاویی قابال  ی موجا  صارفهآموزش الکترونیکابنابراین 

هاای  ن آموزشای و هزیناه توجهی دت زمان اساتید و فعا

گردد زیرا دت این شیوه، مواد آموزشی یک بات  آموزشی می

شوند و باتها و دت جاهای مختلف موتد استااده  تدوین می

اند که یادگیری  گیرند مطالعات متعدد نشان داده قرات می

وزش سنتی ایربخ  اسات الکترونیکی حداقل به میزان آم

باشااد و موجبااات ترسااندی  و حتای از از آن کاااتاتر ماای

 . کند یادگیرندگان تا بیشتر فراهم می

 تیاایک ای ایرگایات بار اتتقاایشرایط زمیناه :سؤال دو 

 توزساتان اساتان انیادانشگاه فرهنگ یکیآموزش الکترون

 ؟ اندکد 

تقاای ای ایرگیات بار ات)شرایط زمینه دو  سؤال تحلیل دت

 اساتان انیادانشاگاه فرهنگ یکایآماوزش الکترون تیاایک

های عوامال کاه مقولاه کارد بیان باید (پژوه  توزستان

 عنوانباه مدیریتی و زیرساتتی، زیرساتت ها و پشتیبانی

دانشاگاه  یکایآماوزش الکترون بر ای ایرگیاتزمینه شرایط

 تطیا  زنجاانی و همکااتانشاد.  ) شناسایی ، انیفرهنگ

زیرساااتت ، هااای فناااوتی اماال و زیرساااتتعو (1391

تا مهم تریات  زیرساتت اداتی و نظا  پشتیبانمدیریتی و 

. کنناد مطر  می یکیآموزش الکترون تیایکعامل اتتقای 

پنج عامال زیرسااتتی،  (1391  نژاد و همکاتان هاشمی)

عاتی، توانشناتتی، پشتیبانی و مهااتتی تا باه عناوان الاط

کاتگیری یادگیری ترکیبای و چهاات عوامل بازداتنده دت به 

عوامل مدیریت و ها،  ، مشوقو زیر ساتت ها عامل اجرایی

پشااتیبانی تا بااه عنااوان عواماال پیشاابرنده یااادگیری 

 اقری مجاد و همکااتان. )باکنناد تبیاین مایالکترونیکی 

عامل مدیریتی، عامل تکنولوژی، عامال ساازمانی،  (1392

 عامل هایه عنوان تا به ترتی  ب و زیر ساتتی عامل فردی

دت ایان . اناد آموزش الکترونیکی دت دانشگاه مویر دانساته

توان گات که با توجه به اینکاه دت آماوزش عاالی  باته می

متمرکاازی حکمارماساات و ماادیران  ایااران نظااا  نساابتا

دانشاگاهی نقا  مهمای دت شاکل دادن باه ساااتتاتهای 

تساد کاه از نظار  ت داتند، به نظار مایالآموزشی و تسهی

برگان وجود مدیران انعطا  پییر و داتای ذهان بااز باه ت

سمت تغییرات تکنولوژیکی دت آموزش و همچنین ویژگای 

تواند نقا  مهمای  گری و نوآوتی مدیران که می حمایت

های مجازی و الکترونیکی شود، ایاای نقا   دت اتائه دوته

دت واقع از این جهت مدیران و نگارش نوآوتاناه و . می کند

ترین ساطح باه  غییر مدیران به عنوان زیر بناییپییرنده ت

دانشاگاهی نظا   حسا  آمده است که اصلی ترین افراد دت

 دهی به برنامه های تغییر، وتود ناوآوتی و شایوه دت جهت

های آموزشی متناس  به محیط آموزشی مدیران هساتند. 

ت آموزشای نداشاته  اگر مدیران تمایلی به تغییار و تحاو

های سایر ذیناعان آموزشای  شالباشند طبیعی است که ت

از جمله اساتید و دانشجویان با مشکل جادی مواجاه مای 

 .شود

گر ایرگیات بر پژوه )شرایط مداتله سو  سؤال تحلیل دت

 انیادانشاگاه فرهنگ یکایآماوزش الکترون تیاایک اتتقای

تساانه  یهامقولاه (باید بیان داشات کاه توزستان استان

 عنوانآموزشی، عوامال اجتمااعی، فرهنگای و اتالقای باه

آمااوزش  تیااایک براتتقااای ایرگاایات گریمداتلااه شاارایط

 شناساایی ،توزستان استان انیدانشگاه فرهنگ یکیالکترون

جای ) ،(2015توی ) هاایپژوه  باا هایافتاه این. شدند

 ،(2013  و همکاتان الهجرن) ،(2010بادین و آکینیسویه 

 (2015توی هسات. ) ( همسو2016 مدی و سامرجیالغ)

تا  )احسااا  اناازوا و تنهااایی )فقاادان تعاماال اجتماااعی

ی شناساایی کیآموزش الکترونمهمترین عامل اجتماعی دت 

چااال  هااای  (2010جاای بااادین و آکینیسااویه کاارد. )

ی کایآموزش الکترونفرهنگی و اجتماعی تا مهمترین مانع 

مقاومات دت  (2012  لهجارن و همکااتان) شناسایی کرد.

تا از عوامل مهم دت عاد  اجارای  مقابل نظا  نوین آموزش

( 2016 الغمدی و ساامرجیی دانست. )کیآموزش الکترون

وجه کم به فرایند  ،ضعف دسترسی به فراگیران و مدتسان

کیایاات پااایین  ،اتزشاایابی دوته هااای آمااوزش مجااازی
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ان عد  تسلط به زبا ،محتوای اتائه شده دت آموزش مجازی

ی کایآموزش الکترون  چال  آموزشیاز مهمترین  انگلیسی

نیز دت پژوه  تود باا  .(2015 تات  و همکاتان) دانست

های بکاتگیری آموزش الکترونیکی دت کنیاا:  عنوان چال 

باه ایان  های دولتای کنیاا یک مطالعه موتدی دت دانشگاه

مواناع شناساایی شاده دت ایان مطالعاه نتیجه تسید کاه 

عااات و آمااوزش الهااای فناااوتی اط اتتشااامل: زیرساا

های ماالی، کمباود پهناای  الکترونیکی ناکافی، محدودیت

ها و  باند اینترنتی مقرون به صرفه مناس ، فقدان سیاست

های اجرایی آموزش الکترونیکی، فقدان مهاتت فنای  توش

کاتکنان آموزش دت توسعه یادگیری الکترونیکی و محتوای 

تعهد کاتکنان آموزش به استااده قه و الالکترونیکی، عد  ع

نیاز جهت توساعه  از آموزش الکترونیکی، مقدات زمان موتد

، جهت تفع این بنابراین .محتوای آموزش الکترونیکی است

آفرینای نهادهاای  مهم دت عرصه اجرا، لزو  توجه به نق 

مختلااف و بااه ویااژه نهادهااای ییردولتاای و تصوصاای دت 

آماوزش  هاای بکتممین زیرساتت شا«حوزهای مختلف 

اتائاه تادمات آموزشای بسایات محساو  و ، »الکترونیک

 دسترسای آموزش، عد  به مرد  توزافزون نیازهای .است

 کمباود امکاناات اقتصاادی، آموزشی،کمبود مراکز به آنها

 می آموزش صر  زیادی که های هزینه و مجر  مدتسان

 فان آوتی کماک باا داشت که آن بر تا متخصصان شود،

 نمایند،که ابدا  برای آموزش جدیدی های وشت اطالعات

 آن از استااده با بتوان و هم باشد کیایت با و اقتصادی هم

قراتداد. با  آموزش تحت تا جمعیت زیادی همزمان طوت به

 محدودیت داتای الکترونیکی آموزش نظا  اینکه توجه به

 باه توان می ها محدودیت این ی جمله از که هایی است

 و تسایده هاای پیغاا  زیااد میازان برتسی بر بودن زمان

مهااتت  باه باودن نیازمناد همچناین و هاا اتسال جاوا 

دت  توش بهتارین که تسد می نظر به .کرد اشاته اطالعات

 مای آن دت است، که ترکیبی آموزش اجرای تصو  این

 و توش سانتی دو هار فوایاد از همزماان طاوت باه تاوان

 برد.  بهره الکترونیکی

/  فرآیناادها) پژوه )اساتراتژی چهااات  ساؤال تحلیال دت

 یکایآماوزش الکترون تیاایک ایرگیات بر اتتقاای (تعامالت

 کاه داشت بیان ( بایدتوزستان  استان انیدانشگاه فرهنگ

 نظار اتزشیابی و تکالیف، تعامال، آماوزش و یاادگیری دت

دت تحقیاق تاود   نظری پژوه  با هایافته این. شد گرفته

تکالیف، تعامل، آموزش و یاادگیری پی برد که اتزشیابی و 

های علو   مؤیر بر یادگیری الکترونیکی دت تشتهدت عوامل 

دت پژوهشی با عناوان ( 2015می باشد. )مسونی   پزشکی

هاای یاادگیری  تهیافتی برای اتتقای کیایت دت محایط"

 بقا و دوا  دانشگاه. آمده است(دانشگاه مجازی)الکترونیکی 

به اعتماد و اطمیناان ذیناعاان های مجازی دت دتجه اول 

بااه ویااژه دانشااجویان بسااتگی داتد و اعتماااد و اطمینااان 

ا و ها گرو کیایت توزافازون ایان دانشاگاه ذیناعان نیز دت

مؤسسات مجازی است  بنابراین کیایت یکی از فاکتوتهای 

 ها می مهم و ایرگیات دت ایجاد، حاظ و توسعه این دانشگاه

اتتقاای یادگیری از عوامل  همچنین عامل، آموزش و باشد

دانساات.  هااای یااادگیری الکترونیکاای کیایاات دت محاایط

( اتزشایابی و تکاالیف، تعامال، آماوزش و 1399)کیوانی  

یااادگیری ات مهمتاارین عواماال و تاهباارد باارای اجاارای 

 انگلبناد و همکااتمعرفای کارد. ) الکترونیکاییادیگیری 

و  دت کااتبردآماوزش و یاادگیری ایل  عوامل بار ( 1393

اجرای یادگیری الکترونیکی مویر است. دت واقع ساتتات ها 

اتزشایابی و هاا و  های آموزشی، وجود زیر سااتت مشوق

گر و نوآوت همه به عنوان  مدیران حمایتو  تکالیف، تعامل

 ایر گیات می باشد. عواملی مطر  میشوند که بر توانمندی

دت پاسخ باه ساؤال پانجم پاؤوه  مبنای بار پیامادهای 

دانشاگاه  یکایآماوزش الکترون تیاایک یات بر اتتقاایایرگ

 عنوانعوامال اقتصاادی باه ، توزساتان اساتان انیفرهنگ

است.  شدهگرفته نظر دت مدل این از حاصل نتیجه و پیامد

(، )کاالت  1395 میرسعیدی) یهاپژوه پژوه  با  این

( 2013(، )باچنااان 2013(، )والکینگتااون 2011و مااایر 

( دت تحقیق تاود 1395میر سعیدی همخوان می باشد. )

کاتگیری ایربخ  آموزش الکترونیکی دت  جهت بهپی برد 

می تهاران بایاد دو بعاد الدانشگاه علاو  پزشاکی آزاد اسا
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پشتیبانی دانشاگاه توساط مادیران دت  -اقتصادی و اداتی 

جهات  (2013)باچناان  .هاا تقویات شاوند این معاونات

ز   وت آموزشای، استااده از یاادگیری الکترونیکای دت اما

های  زیرساتت عوامل اقتصادی، است شرایطی چون ایجاد

ز  بارای اتزیاابی  قوی، تادوین اساتانداتدهای آموزشای 

 گران و دانشجویان، فرهنگسازی مناسا ، سارمایه آموزش

گاایاتی دت ایاان زمینااه فااراهم شااود. کاااتبرد آمااوزش 

الکترونیکی دت آموزش باه عنوان یکای از مساائل کلیادی 

عات دت شرایط فعلی و باه عناوان یاک العه فناوتی اطتوس

 هاا چال  دت آینده ایان دانشاگاه مطار  اسات. دانشاگاه

ت و تغییارات جدیاد  ناگزیر باه ساازگاتی باا سایر تحاو

هستند. دت محیط جدید، نقا  مربیاان و اسااتید عاو  

گر و مربی یا طراحان  تواهد شد. آنها بیشتر نق  تسهیل

 اهند کرد. پ  تغییار یاا طراحای و تاهآموزشی تا ایاا تو

زامای الهای مادیریت آموزشی متناساا ،  اندازی سیستم

زیرساتت فنااوتی و اینترنتای، (2013. )والکینگتون است

زیرساتت اداتی و پشاتیبانی و زیرسااتت اقتصاادی، باه 

نق  آن دت توسعه آموزش مجازی دت یک نظاا  آموزشای 

اساتقرات (ایان مهام تمکید داتد. بدیهی است دسترسی به 

 هاای نظا  آموزش مجازی و الکترونیکی و تهیه زیرساتت

باشد که تنها با نگاه استراتژیک و جهانی  ن میالنگاه ک هک

 آماوزش. بناابراین توان به ایان مقصاود دسات یافات می

کااه   ،اقامت دت توابگاه ی نهیدت کاه  هز یکیالکترون

 لیات تحصدتآمد دت کن  سب  کسو  تفت و آمد ی نهیهز

 .مؤیر است
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ع تااییر پاییری و تغییار جنباه هاای اقتصاادی، با توجه به تشد سریع فناوتی های آموزشی و به تب چکیده:

اجتماعی و فرهنگی حاکم بر جامعه می توان بیان نمود که ماهیت آموزش نیز تحول اساسی می طلبد بنابراین 

تسالت و مستولیت دانشگاه فرهنگیان بی  از پی  سنگین تر شده است، زیرا عالوه بر تحول دت نظا  آموزشی 

ای آموزشی به کات گیری آموزش الکترونیکی و کیاای ساازی آن بایاد دت زماره و اصالحات اساسی دت توش ه

 دانشگاه قرات گیرد. فعالیت های این

هد  از انجا  پژوه  برتسی عوامل تاییرگیات بر  اتتقای کیایت آموزشی دانشگاه فرهنگیان استان توزستان 

، تبرگان، انیدانشگاه فرهنگ نیو مستول انریمد از، جامعه آماتی پژوه  با استااده از نظریه زمینه ای بود

، تشکیل یافته و دت بخ  کیای پژوه  نمونه گیری به صوتت دانشگاه نیا برجسته دیصاح  نظران و اسات

انجا  شد. جهت انجا  پژوه  توش  تصادفی -ایگیری به صوتت طبقههدفمند و دت بخ  کمی توش نمونه

تحلیل دادهها از کدگیاتی باز و محوتی استااده شد. نتایج گویای تحقیق آمیخته استااده شد. جهت تجزیه و 

مقوله تاییرگیات بر اتتقای کیایت آموزش الکترونیکی دانشگاه فرهنگیان استان  12کد ماهومی و  142

 توزستان که به صوتت موجبات علی)عوامل انسانی(، مقوله اصلی اتتقای کیایت آموزش الکترونیک)برنامه
ای)مدیریتی و اهدا (، تاهبردها)اتزشیابی و تکالیف تعامل آموزش و یادگیری(، شرایط زمینهدتسی، محتوا، 

گر)تسانه آموزشی، عوامل اجتماعی، فرهنگی و اتالقی( و شرایط مداتلهها و پشتیبانی(، زیرساتتی، زیرساتت

 پیامدها)عوامل اقتصادی( جای گرفتند.
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