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Abstract: The purpose of this study is to investigate the intervening conditions in 

improving the e-learning quality of Farhangian University of Khuzestan Province based 

on constructivist and grounded theories. In the last two decades, constructivist theory 

has transformed the knowledge and skills needed for a successful life due to 

developments in the economic, social and technological fields. The statistical 

population of the study consisted of managers and officials of Farhangian University, as 

well as experts, thinkers and prominent professors of this university. In the qualitative 

phase of the research, purposeful sampling was used to select the participants while in 

the quantitative phase, stratified-random sampling method was used for this purpose. 

This study adopted a mixed-method approach in which open and axial coding were 

used to analyze the data. The results of this study introduced the "intervening 

conditions" in improving the educational quality of Farhangian University in Khuzestan 

province through educational media, social, cultural, and moral factors. 
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 مقدمه

از        استفاده  نوین  آموزش  در  رویکردها  از  یکی 

تدریس  در  یادگیری  جدید  های  نظریه  است  نظریه   .

اند.   نموده  ارائه  گوناگونی  های  نظریه  یادگیری  پردازان 

یکی از جدیدترین آنها نظریه سازنده گرایی است که یک  

یادگیری  های  نظریه  و  شناسی  معرفت  در  پارادایم  تغییر 

می فلسفی    قلمداد  دیدگاه  این  طبق  روان   –شود. 

واقعیت و معنی به طور فعال توسط خود افراد و    شناختی،

در ذهن آنها ساخته می شود، و افراد بیشتر آنچه را که یاد  

می گیرند، خود می سازند. اصول اساسی سازنده گرایی به  

نظریه های یادگیری جان دیویی، ژان پیاژه و جروم برونر، 

ر می گردد. یکی از بانفوذ ترین نظریه های  و ویگوتسکی ب

ارائه شده است، سازنده  سازنده گرا که توسط ویگوتسکی 

گرایی اجتماعی است که براساس آن تعامل اجتماعی کلید  

یک  عنوان  به  گرایی  سازنده  امروزه  است.  دانش  ساختن 

یادگیری   -یاددهی  فرایندنیروی با نفوذ و قوی در اصالح  

 .  (1398)فتحی  مطرح است

در دو دهه اخیر، دانش و مهارت نظریه سازنده گرایی  

دلیل   به  امروزی  زندگی  در  موفقیت  برای  نیاز  مورد  های 

تحوالت در حوزه های اقتصادی، اجتماعی و فناوری تغییر  

که   بفهمند  تا  دارند  نیاز  آموزان  دانش  امروزه  است.  یافته 

ند و  چگونه به اطالعات مورد نیازشان دسترسی داشته باش

به   را در موقعیت های واقعی زندگی  این اطالعات  چگونه 

های   موقعیت  با  آموزان  دانش  این،  بر  عالوه  ببرند.  کار 

از   برای آن جواب سر راست و  بسیاری مواجه هستند که 

آنها   آن،  جای  به  بلکه  ندارد  وجود  ای  شده  آماده  پیش 

و   دانش  و  کنند  تحلیل  را  ها  موقعیت  بتوانند  بایستی 

خود را برای پیدا کردن راه حلی که مفید است به    مهارت

حوزه  نظران  صاحب  و  روانشناسان  فیلسوفان،  گیرند.  کار 

به نظریه های جدید   این تحوالت،  به تبع  تربیت  تعلیم و 

یادگیری بویژه سازنده گرایی روی آوردند. دیدگاه سازنده  

می    تأکید گرایی   را  دانش  فعاالنه  یادگیرنده،  می کند که 

فلسفی    سازد و  روانشناختی  دیدگاه  یک  گرایی  سازنده 

است که طبق آن افراد بیشتر آنچه را که یاد می گیرند و  

می فهمند خود می سازند و شکل می دهند. به طور کلی،  

سازنده گرایی یک شناخت شناسی و یک نظریه یادگیری 

و  شناسی  شناخت  های  نظریه  با  قیاس  در  که  است 

تبیین یک  گذشته،  و    یادگیری  دانش  ماهیت  از  تازه 

دهد  می  دست  به  انسان  یادگیری  غالمی  (   چگونگی 

یک  (1395 یادگیری،  خصوص  در  گرا  سازنده  دیدگاه   .

است  مؤثرنظریه   بوده  گذشته  سال  بیست  از    . در  بخشی 

که ناشی از عدم رضایت از تعلیم و    جنبش شناختی معاصر

سنتی   است  متأثرتربیت  بوده  گرایی  رفتار  سازنده    .از 

نیست،   آموزشی  راهبردهای  از  جدیدی  مجموعه  گرایی 

های فلسفی دست   بلکه در خواستی برای تغییر در دیدگاه

اندرکاران تعلیم و تربیت است و این تغییر بر دیدگاه آنها  

با توجه به .  می گذارد  تأثیردر خصوص دانش و یادگیری  

آموزش  اخالق،  مختلف  های  زمینه  در  اندازها  چشم 

فلس علوم،  ریاضیات،  آموزش  اجتماعی،  ،روانشناسی  فه 

موقعیت  تغییر  به  را  ما  نظریه   این  اجتماعی،  مطالعات 

خودمان در رابطه با جریان های عمده ای که در این قرن 

اند، یعنی عمل گرایی،    تأثیربر آموزش و پرورش   گذاشته 

معرفت شناسی، ژنتیک، و کنش متقابل اجتماعی، دعوت  

 . (1398) آقاجانی  می کند

دیگر   سوی  گستردهاز  به  توجه  کیفیت،  با  حوزه  گی 

وفاق   به  هنوز  آموزشی  پردازان  نظریه  و  اندیشمندان 

که   آنچه  اما  اند،  نیافته  دست  کیفیت  زمینه  در  مشترکی 

نه   پایه  آموزش  ضعیف  کیفیت  که  است  این  است  مسلم 

عالی(   و  )متوسطه  آن  از  پس  برسطوح  می    تأثیرتنها 

محرو موجب  بلکه  های  گذارد،  فرصت  از  شدید  میت 

به   دستیابی  این،  بر  عالوه  شود.  می  نیز  اجتماعی 

و مرتبط یادگیری به عوامل متعددی از    مؤثردستاوردهای  

های یاددهی و یادگیری، محیط ها و عامالن  فرایندجمله  

هماهنگ،   و  یکپارچه  شکل  به  که  است  مرتبط  آموزشی 

ق  یادگیرندگان  تا  کنند  می  فراهم  را  الزم  به  زمینه  ادر 

شوند.    مؤثرکسب   الزم  های  قابلیت  و  ها  مهارت  دانش، 

تضمین کیفیت و سنجش دستاوردهای یادگیری به اشکال  
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گوناگونی در سطوح مختلف نظام آموزشی انجام می شود  

و تاکنون تالش های زیادی برای تعریف مهارتها و قابلیت  

انجام شده   برنامه های آموزشی  پایش  های کلیدی جهت 

ا علیرغم همه این تالش ها، هنوز چالش کیفیت و  است. ام

اس باقی  خود  قوت  به  یادگیری  ملی  ت)بحران  کنفرانس 

 (1396 ارتقای کیفیت آموزش و یادگیری

  ظهور و ها  مهارت و فنون سریع تغییرات با همزمان

 تأثیر و ارتباطات و اطالعات فناوری در نوین های  پدیده

 تعلیم  و آموزش رایندف زیستن،  روشهای و ها  شیوه  بر آنها

 جوامع بنیادین و اساسی ارکان از یکی که  نیز تربیت و

 و تعلیم پذیریتأثیر .است شده دگرگون  و متحول است

 یادگیری « رویکرد عنوان   به را  فناوری از تربیت

 یادگیری در جدیدی  ارتباطات و اطالعات ، »الکترونیکی

 سبکهای مستقل،  یادگیری فرصتهای که  ساخته مطرح

 را متنوع و گوناگون های  شیوه به محتوا طراحی و تدریس

 رویکرد برخالف  نوین رویکرد این   .است آورده فراهم

  انعطاف بود،  محور  دهنده یاد که آموزش  و یادگیری سنتی

 بخش   تشخیص طریق  از و است محور  یادگیرنده و پذیرتر

 ترغیب  را مدرسان نوین تربیت و  تعلیم پویای ماهیت و ها

 دهند تطبیق مداوم تغییر فرایند با  را خود تا کند  می

زاده    از استفاده به یالکترونیک یادگیری.  (2016)رضوی 

 میزان افزایش منظور به  اینترنت،  بر مبتنی فناوریهای

 زمینه در را فراگیر تواند  می و شود  می مربوط آموختن

 کمک کارگروهی انجام و بودن  محور خود انتقادی، تفکر

 یک به غیرفعال حالت از را فراگیر نقش ضمناً و کند

 فرد یک به را مدرس  نقش  و محور خود فعال شخص

 سایر و الکترونیکی یادگیری اگر  .دهد  می  تغییر حامی

طور آموزشی های فناوری  استفاده مناسب  و صحیح به 

 بحث به  نیاز تجربی یادگیری برای آنها کارگیریه  ب ،  شوند

د شو  می  مطرح شبکه توسعه  عرصه لذا و دارد گفتگو و

 ( .  2011)ویلیامز 

نرم  و  افزارها  به سخت  دسترسی  افزون  روز  گسترش 

الکترونیکی،   آموزش  برای  مناسب  خصوص افزارهای   به 

گستر وب، افق جدیدی را پیش روی   توسعه شبکه  جهان

رسد استفاده از   مؤسسات آموزشی نهاده است. به نظر می 

به تحقق ب برای آموزش،  امکانات  آرمان هایی  این  از  رخی 

که به عنوان مالك های کیفیت آموزش از آن نام برده می  

مادام یادگیری   فراگیرمحوری،  جمله:  از  العمر،    شود، 

ای بودن،    رسانه  یادگیری فعال، تعامل در یادگیری و چند 

کمک کند. هرچند برخی از مؤسسات آموزشی، در سالهای  

آموز های  دوره  کامل  ارائه  به  نسبت  صورت اخیر،  به  شی 

الکترونیک اقدام نموده اند، اما هنوز شواهد زیادی در مورد 

نتایج ارزشیابی این برنامه ها منتشر نشده است. با توجه به 

مزایای عمومی آموزش الکترونیکی و قابلیت های ویژه آن 

برنامه در  آن  ادغام  رسد  می  نظر  به  پزشکی،  آموزش    در 

ب ها،  دانشگاه  آموزشی  جاری  آموزش طو  ههای  که  ری 

آموزش   و  سنتی  آموزش  از  تلفیقی  شکل  به  متداول 

اجتناب  شود،  ارائه  باشد  الکترونیک  و    ناپذیر  )زندی 

 آموزش به نسبت افزون روز  گرایش  .(1399همکاران  

 به نسبت روش این مختلف مزایای از حاکی الکترونیکی

 های محیط ترین مطرح از و است آموزش سنتی روشهای

 نتایج از  اطالع .  باشد می اطالعاتعصر در یادگیری

 محققین و مدرسین الکترونیک، درزمینه یادگیری پژوهش

 کالس در تدریس روش انتخاب در گیری تصمیم جهت را

 کالسی جلسات در اساس این بر تا نمود خواهد  تر  آگاه

)ابومسعودی    درآورند اجرا به را مفید و مؤثر روش خود

نیروی متخصص، کارآمد سرمایه اصلی هر جامعه،    .(1394

عزیزمان   کشور  که  باشد  می  روز  دانش  و  علم  به  وآگاه 

ایران از این امر مستثنی نمی باشد. با  پیشرفت روز افزون 

ضروری   امری  را  خود  نوین  های  آموزش  به  نیاز  جوامع، 

نشان می دهد. فرزندان و آینده سازان این مرز و بوم نیاز  

به همین دلیل    شت.به تربیت و آموزش صحیح خواهند دا

های نوین فناوری و اطالعات  در امر   فناوریبهره گیری از  

آموزش و پرورش و تربیت نیروی انسانی خالق و کار آمد  

نماید.   می  ضرورت  توسعه  بسیار  راستا  این   نظام در 

سراسر  در  دانشگاهها  از  بسیاری  در  الکترونیکی  یادگیری 

را بخوبی نشان دنیا، ضرورت استفاده از این روش آموزشی  

آموزشی، اهمیت و   نظامقابلیت های باالی این  .  می دهد.
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کارگیری به    ناپذیر  انکار  را الکترونیکی آموزش ضرورت 

است. سطح   کرده  در  الکترونیکی  یادگیری  توسعه  با 

های   برنامه  اجرای  عالی،  آموزش  مؤسسات  و  ها  دانشگاه 

داردهای  یادگیری الکترونیکی و لزوم تأمین الزامات و استان

،  مورد طراحی  برای  یادگیری    نظر  سازی  پیاده  و  توسعه 

 .   الکترونیکی در آموزش عالی اهمیت یافته است

سازی   کیفی  خوزستان  استان  فرهنگیان  دانشگاه 

در   و  داده  قرار  خود  کار  سرلوحه  را  الکترونیکی  آموزش 

بهره   الکترونیکی   آموزش  کیفیت  افزایش  با  است  تالش 

و   افزایش  را  به وری  توجه  با  دهد.  کاهش  را  ها  هزینه 

طراحی  اینکه   اخیر  های  سال  آموزش مدل  طی 

است گردیده  آغاز  به  الکترونیکی  توجه  با  محقق  حال   ،

افزایش بهره وری دانشگاه و همچنین  مطالب فوق جهت 

روز  به   ، کارآمد  و  متخصص  انسانی  نیروی  تربیت  برای 

پیشر با  مطابق  پیشکسوت  معلمان  اطالعات  فت  نمودن 

و   امروزی  حال    فناوریجوامع  رفاه  جهت  در  جهانی، 

عالم    و  آگاه  متعهد،  پویا،  خالق،  نسلی  تربیت  و  ایشان 

ضرورت دانسته موضوع پژوهش خود را شرایط مداخله گر  

فرهنگیان    ارتقایدر   دانشگاه  الکترونیکی  آموزش  کیفیت 

 استان خوزستان قرار دهد. 
 

 روش کار
شرای  پژوهش،   اصلی   هدف  در  تعیین  گر  مداخله  ط 

الکترون  تیفیک  ارتقای فرهنگ  یکی آموزش    انیدانشگاه 

باشد.  خوزستان  استان  حاضر   تحقیق  آماری  جامعه  می 

فرهنگ  نیو مسئول  رانیمد  شامل متخصصین ،  انیدانشگاه 

آشنا  روش  به  مطلعین   باشد.  می   گیری نمونه  موضوع 

  دفه  با  هانمونه   و  بود  نظری  گیرینمونه  بنیاد؛  داده  نظریه

  تا  گیرینمونه.  شدند  انتخاب  جامع  اطالعات  به  یابیدست

  عمیق،  مصاحبه  ضمنا از.  یافت  ادامه  ها مقوله   نظری  اشباع

  کدام  هر  با  دقیقه  100  تا  60  مدت  به  غیرساختارمند  و  باز

  در.  شد  استفاده   هاداده  گردآوری  برای  شوندگانمصاحبه   از

 صاحبه م  و   رسید  اشباع  به  ها داده  شانزدهم،   مصاحبه

برای  بیشتر  اطمینان  برای  هفدهم، گرفت.    اجرای   انجام 

  تدوین  و  کلی   سؤاالت  طراحی   از  پس  حاضر،  پژوهش 

  انجام نظرانصاحب با  عمیق های مصاحبه مصاحبه، پروتکل

آن   محتوای  مصاحبه،  هر  پایان  از  پس.  شد شده  ضبط 

  اقدام  و  سازیپیاده  کاغذ  روی  بر  کامل  صورتبه  مصاحبه  

  استخراج   اولیه  مفاهیم  تا   شد  هاداده  اولیه  کدگذاری  به

  مبانی  ترعمیق  مطالعه  به  اشباع  به  رسیدن  از  بعد.  شوند

  با  هاآن   ترکیب  از  تا  شد  پیشین  تحقیقات  و  نظری

 به   نسبت  نظرانصاحب  نظرات  و  پژوهشگر  تجربیات

  اختیار   در  شده  طراحی  مدل.  شود  اقدام  مدل  طراحی

و   دریافت   از  بعد  و   گرفت  قرار  نظرانصاحب   پیشنهادات 

  مدل  مفاهیم،  و   ها مقوله   بندی طبقه  مورد  در   ها آن   نظرات

طراحی  نهایی الکترونیکی    مبنای  بر  سپس.  شد  آموزش 

آموزش   پرسشنامه  تدوین  به  اقدام   مذکور،   مدل

  هاپرسشنامه   آوریجمع  و   توزیع  از  پس .  الکترونیکی گردید

  ادالتمع  مدل  از  استفاده   با   آماری،  جامعه  افراد  بین

  فاز  در  یکیآموزش الکترون  تیفیک  ارتقای  مدل   ساختاری،

همچنین،  مشخص  نیز  کمی   بودن  نامعلوم  دلیل  به  شد. 

  حساس  علت  به  و  کمی  بخش  آماری  جامعه  دقیق  تعداد

  با   آماری  جامعه  تعداد  به  اسال پی  اسمارت  افزارنرم   نبودن

  385  تعداد  دستری  در  گیرینمونه   روش  از  استفاده

مسئول  رانیمد  میان  از  کامل   پرسشنامه دانشگاه    نیو 

دانشجوهای    دیاساتو    انیفرهنگ فرهنگو    انی دانشگاه 

   .گرفت قرارمورداستفاده  وتحلیلتجزیه  برای و آوریجمع 
 

 هایافته

مقوله اصلی را نشاان   12ی پژوهش استخراج   هاافتهی

هاا عبارتناد از مادیریتی و زیرسااختی، داد که این مقولاه

ی درسی، اهداف، محتوا، رساانه آموزشای، عوامال هابرنامه

اجتماعی، فرهنگای و اخالقای، عوامال اقتصاادی، عوامال 

انسانی، تعامل، آموزش و یادگیری، ارزشایابی و تکاالیف و 

هاا در دل ابعااد زیرساخت های پشتیبانی. در نهایت مقوله

 1شش گانه مدل پاارادایمی باه صاورت موجباات علای )

 3ارتقای کیفیت آموزش الکترونیک )  مقوله(، مقوله اصلی:

مقولاه(،   2ای )مقوله(، شرایط زمیناه  3مقوله(، راهبردها )
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مقولاه( جاای   1مقوله(، و پیامادها )  2گر )شرایط مداخله

 گرفتند.

پس از انجام کاد گاذاری هاای بااز و محاوری، مادل 

نشان داده شاده   1مفهومی پژوهش مطابق آنچه در شکل  

 است طراحی گردید.

 
 

 

 
 

 . مدل مفهومی ارتقای کیفیت آموزش الکترونیکی دانشگاه فرهنگیان استان خوزستان1شکل 

Figure 1. A conceptual model for improving the quality of e-learning at Farhangian University of 

Khuzestan Province 
 

 

ها  گر شرایطی هستند که راهبردها از آنشرایط مداخله

مجموعهمی  رمتأث را  شرایط  این  متغیرهای شوند.  از  ای 

گر، شرایط دهند. شرایط مداخلهمیانجی و واسط تشکیل می

یا  تسهیل  را  عوامل  سایر  مداخله  که  هستند  ساختاری 

 کنند و صبغه علّی و عمومی دارند.  محدود می
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 . عنوان شرایط مداخله گر، مقوله ها و کدهای تحقیق 1جدول 

Table 1. Intervention Conditions, Categories and Research Codes 

 

 بحث

یکی از زمینه هایی که امروزه در نظام آموزش عالی       

یادگیری   برنامه های  با آن مواجه هستیم بحث کیفیت در 

الکترونیکی است  یادگیری الکترونیکی زمینه ها، مفاهیم و  

با  مو اساسی  تفاوتهای  که  کرده  ایجاد  را  جدیدی  ضوعات 

در   یادگیری  نوع  این  دارد.  سنتی  یادگیری  های  محیط 

دامنه گسترده ای از  فعالیتهای مبتنی بر فناوری اتفاق می  

و  تر  متنوع  بسیار  آن  در  تدریس  و  یادگیری  کار  که  افتد 

چنین  در  بنابراین  است.  سنتی  های  محیط  از  تر  متفاوت 

ویژه  کیفیت    موقعیتی به  الکترونیکی  یادگیری  های  برنامه 

امری بسیار ضروری و  یادگیری برخط  در زمینه تدریس و 

به ناپذیر   .  اجتناب  رسد  می  بهره    نظر  و  هزینه  کیفیت، 

توجه خاص  مورد  همواره  اساسی  عامل  سه  عنوان  به  وری 

اما کیفیت    آموزش عالی بوده است،  مؤسساتدانشگاه ها و  

عا  از دو  قرار گرفته است.بیش    مل دیگر مورد توجه جدی 

بهره و  هزینه  که  است  این  بر  اعتقاد  نوعی    چون  به  وری 

عامل کیفیت قرار می گیرند، اگر کیفیت بهبود   تأثیرتحت  

و با   یابد، هزینه ها کاهش یافته و بهره وری افزایش می یابد 

تبع   به  و  آموزشی  های  فناوری  سریع  رشد  به   تأثیرتوجه 

ت و  فرهنگی  پذیری  و  اجتماعی  اقتصادی،  های  جنبه  غییر 

حاکم بر جامعه می توان بیان نمود که ماهیت آموزش نیز  

تحول اساسی می طلبد بنابراین رسالت و مسئولیت دانشگاه 

که   آنجا  تا  است  شده  تر  سنگین  پیش  از  بیش  فرهنگیان 

عالوه بر تغییرات و اصالحات اساسی در روش های آموزشی 

الکترونیکی، کیفی سازی آن را نیز  و به کار گیری   آموزش 

می طلبد زیرا تحول در نظام آموزشی را معلمانی به وجود 

می آورند که تربیت نسل نو را به عهده دارند و الزمه تحول  

دانشگاه   که  است  معلم  تربیت  نظام  در  تحول  نو،  نسل  در 

ایجاد   جهت  در  اساسی  های  گام  تواند  می  فرهنگیان 

 . (1396)اسماعیل نیا، موزشی را بر داردتحوالت در نظام آ

دیگر    سوی  و  از  اطالعات  فناوری  روزافزون  توسعه 

استفاده از این فناوریها موجب شده است عصر جدیدی در  

زندگی جوامع بشری آغاز گردد که جامعه اطالعاتی نامیده  

شود.   دوره برای  می  این  به  امکانات  باید    ورود  و  تمهیدات 

ق  الزم توجه  مورد  که  را  داد  آنرار  توان   ها  مهمترین  می 

برد و  بسترسازی مناسب فرهنگی   نام  اقدام در  را  نخستین 

بهینه  استفاده  موضوع چگونگی  نمودن  لحاظ  این خصوص 

برنامه   در  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  افزارهای  نرم  از 

 زیرمقوله ها  ها و  مقوله استخراج کد های باز انجام مصاحبات 

 
 

 
 

 

 
 

 

 شرایط مداخله گر 

 چند رسانه ای بودن سامانه  •

 دسترسی آسان •

 سهولت استفاده از سامانه •

 امنیت  •

 سامانه

رسانه  

 آموزشی 

 

 ایمیل و چت و ....  •

 آسان و سریع مواد آموزشی  دانلود •

 وجود راهنمای آموزشی  •

 فیلم ، تصویر  •

 مفید بودن ابزارها •

 سایر مواد آموزشی 

 تنوع فرهنگی  •

 همخوانی محتوای دروس با ارزش های اخالقی جامعه  •

 آموزش آثار مهم فرهنگی جامعه  •

 رعایت حریم خصوصی  •

 فرهنگ و اخالق 

 
عوامل 

اجتماعی 

اخالقی  

 وفرهنگی 
 

 اساس و محور طراحی آموزش ها مسائل جامعه •

 امکان درک مسائل اجتماعی  •

 ایجاد مساوات و عدالت آموزشی  •

 

 اجتماع 
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است. عمومی  ایران،    آموزش  الکترونیکی  آموزش  عرصه  در 

ه مشکالت بارز قابل مشاهده  ضعف ساختار فرهنگی از جمل

و   دانشجویان  از  بسیاری  به طوری که  است.  زمینه  این  در 

حتی اساتید با مزایا و معایب این روش آشنایی ندارند. ورود  

باعث   مجازی،  آموزش  بحث  به  ها  دانشگاه  ای  سلیقه 

از  که  است  شده  دانشجویان  برای  شماری  بی  معضالت 

پرداخت به  توان  می  مشکالت  این  زیاد    جمله  های  هزینه 

بدون استفاده از امکانات کافی دانشگاه اشاره کرد که با این  

هستند.  تحصیل  ادامه  به  مجبور  دانشجویان  شرایط 

استادان   برخی  خصوصناآشنایی  فناوری    به  با  تر  قدیمی 

های اطالعاتی و رایانه ای، عدم تضمین کیفیت در آموزش 

پر سرعت همه دانشجویان اتصال  نبود  از    عالی و  در کشور 

با کیفیت است  الکترونیکی  به آموزش  جمله موانع رسیدن 

 (.1397)مقصود 

مداخله  پژوهش   سؤال  تحلیل  در بر  )شرایط  اثرگذار  گر 

 استان  انی دانشگاه فرهنگ  ی کیآموزش الکترون  تیفیک  ارتقای

که  (خوزستان داشت  بیان  آموزشی،    هایمقوله   باید  رسانه 

اخال و  فرهنگی  اجتماعی،  بهعوامل    شرایط   عنوانقی 

الکترون  تیفیک  ارتقای  بر  اثرگذار  گریمداخله  یکیآموزش 

فرهنگ   این   . شدند  شناسایی   ،خوزستان  استان  ان یدانشگاه 

و    ،(2015)روی    هایپژوهش  با  هایافته بادین  جی 

الغمدی و   ،(2013) الهجرن و همکاران، (2010)آکینیسویه 

همسوست.  2016)سامرجی   تعامل  فقدان    (2015)روی  ( 

تنهایی)  اجتماعی و  انزوا  عامل    )احساس  ترین  مهم  را 

جی بادین و  ی شناسایی کرد. کیآموزش الکتروناجتماعی در 

چالش های فرهنگی و اجتماعی را مهم    (2010)آکینیسویه  

مانع   الکترونترین  کردکیآموزش  شناسایی  و    ی  )لهجرن 

را از   مقاومت در مقابل نظام نوین آموزش  .(2012همکاران  

اجرای    عوامل عدم  در  الکترونمهم  دانست کیآموزش  ی 

ضعف دسترسی به فراگیران و    . (2016)الغمدی و سامرجی

به    ،مدرسان کم  آموزش   فرایندوجه  های  دوره  ارزشیابی 

آموزش   ،مجازی در  شده  ارائه  محتوای  پایین  کیفیت 

انگلیسی  ،مجازی زبان  به  تسلط  مهمترین    عدم  چالش  از 

دانستکیالکترون  آموزش؛  آموزشی همکاران )  ی  و    تارس 

خود  .(2015 پژوهش  در  فناوری    زیرساخت،  نیز  های 

محدودیتالاط ناکافی،  الکترونیکی  آموزش  و  های    عات 

اینترنتی مقرون به صرفه مناسب،  باند  پهنای  مالی، کمبود 

های اجرایی آموزش الکترونیکی،   ها و روش  فقدان سیاست

آمو کارکنان  فنی  مهارت  موانع    زشفقدان  عنوان  به  ه  برا 

 نمود.  کارگیری آموزش الکترونیکی در کنیا شناسایی 

امروزه دانشگاه فرهنگیان از اهمیت بسزایی برخوردار  

است تا جایی که می توان از آن به عنوان قلب تپنده سند  

از  مندی  بهره  با  دانشگاه،  این  برد.  نام  بنیادین   تحول 

ورش و با بهره گیری از  اساتید برخاسته از دل آموزش و پر

نقشی   خود،  پژوهشی  علمی  آموزش   مهمتوان  در 

نقش   که  داشت  توجه  باید  دارد.  عهده  بر  الکترونیکی 

آموزش   فقط  پرورش  و  آموزش  در  فرهنگیان  دانشگاه 

میراث  انتقال  یا حتی  و  مفاهیم  و  محتوا  انتقال  یا  دروس 

فرهنگی نسل های گذشته به نسل های امروز نیست بلکه 

در    هدف آموزان  دانش  پرورش  و  رشد  آن  و  واالتر  بسیار 

اخالقی    و  اجتماعی  عاطفی،   ، ذهنی  جسمانی،  ابعاد  تمام 

تربیت   و  تعلیم  نظام  در  بنیادین  تحول  سند  با  مطابق 

اسالمی کشورمان است.از سویی دیگر در دنیای امروز ما با  

، دانش  و  علم  سریع  بسیار  در  فناوریرشد  و  جمعیت   ،

پیشرفت ی     نهایت  زمینه  در  گسترده  و  وسیع  های 

ارائه  در  ها  آن  ظرفیت  همچنین   و  اطالعات  و  فناوری 

فرصت های آموزشی و کاهش هزینه ها مواجه هستیم و  

چون همه نظام های آموزشی به کارگیری توسعه فناوری  

در   آموزشی  کار    فرایندهای  دستور  در  را،  درسی  برنامه 

مهم رسالت و مسئولیت خود قرار داده اند با توجه به این  

تر   تر و حساس  سنگین  پیش  از  بیش  فرهنگیان  دانشگاه 

شده است تا آنجا که عالوه بر تغییرات و اصالحات اساسی  

در روش های آموزشی و به کار گیری آموزش الکترونیکی، 

نظام   در  تحول  زیرا  طلبد  می  نیز  را  آن  سازی  کیفی 

یت نسل نو  آموزشی را معلمانی به وجود می آورند که ترب

نو، تحول در   به عهده دارند و الزمه ی تحول در نسل  را 

تواند   می  فرهنگیان  دانشگاه  که  است  معلم  تربیت  نظام 
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نظام   در  تحوالت   ایجاد  جهت  در  اساسی  های  گام 

 آموزشی را بر دارد.

الزم به  ذکر است که پژوهش حاضر برگرفته از پابان  

 باشد.  می 97880نامه مقطع دکتری با کد اخالق 
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خلااه گاار باار ارتقااای کیفیاات آموزشاای دانشااگاه  هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی شرایط مدا   چکیده:

استفاده از نظریااه زمینااه ای ماای باشااد. نظریااه   فرهنگیان استان خوزستان بر مبنای نظریه سازنده گرا و با

در دو دهه اخیر، دانش و مهارت های مورد نیاز برای موفقیاات در زناادگی امااروزی بااه دلیاال  سازنده گرایی 

و    رانیمااد  از،  جامعه آماااری پااژوهش  .ماعی و فناوری تغییر یافته استتحوالت در حوزه های اقتصادی، اجت

، تشااکیل یافتااه و در  دانشااگاه نیاا ا برجسااته دیگان، صاحب نظران و اسات، خبرانیدانشگاه فرهنگ  نیمسئول

  -ایگیری به صورت طبقااهبخش کیفی پژوهش نمونه گیری به صورت هدفمند و در بخش کمّی روش نمونه

جهت انجام این پژوهش، روش تحقیق آمیختااه اسااتفاده شااده اساات و جهاات تجزیااه و   تصادفی انجام شد.

گاار در  شرایط مداخلهری باز و محوری استفاده گردید. نتایج حاصل از این پژوهش، تحلیل داده ها از کدگذا

و  ارتقای کیفیت آموزشی دانشگاه فرهنگیان استان خوزستان را رسانه آموزشی، عوامل اجتماااعی، فرهنگاای 

 اخالقی بیان می کند.  
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