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Abstract 

The purpose of this research is to develop a conceptual model for factors affecting the 

quality of virtual education in the coronavirus pandemic and evaluate the quality of 

virtual education based on it. The study follows a mixed approach. The research method 

in the qualitative and quantitative parts is based on the content analysis and the 

descriptive survey respectively. The instrument in the qualitative part is a structured 

interview and in the quantitative part is a researcher-made questionnaire with the aim of 

evaluating the effectiveness of virtual education by the CIPP model. The reliability of 

the questionnaire was confirmed by Cronbach's alpha coefficient (α = 0.76) and its 

content validity was confirmed by professors. The research population is undergraduate 

and Ph.D students of the Faculty of Psychology and Educational Sciences, University of 

Tehran, who have been engaged in the virtual education process of this faculty during 

the COVID-19 pandemic (first period). The findings of the qualitative part 

demonstrated that the factors affecting the quality of virtual education included the 

following factors: contextual factor (virtual education culture), inputs (infrastructure of 

virtual education, appropriate content, the ability of professors and students to use 

virtual education), a process (teaching, evaluation, supervision, support, and interaction 

between teacher and students), and output (planning for improvement) with some 

subcomponent. In addition, the results of the one-sample t-test in evaluating the quality 

of virtual courses indicated that the situation of virtual education in this college was at 

the theoretical average level. 
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بر کیفیت آموزش مجازی دانشگاه و ارزیابی کیفیت آن  مؤثرتدوین الگوی مفهومی عوامل 

 کرونا گیریهمهدر دوران 

 2احتشام، زهرا 1آسمانیچممعصومه 

 چکیده

 روسی  و یریگدر دوران همه یآموزش مجاز تیفیبر ک مؤثرعوامل  یمفهوم یالگو نیهدف از پژوهش حاضر تدو

روش پ ژوهش در بخ ش   و  آمیخت ه پ ژوهش   ک رد یرو .اس ت آن  یو ارزیابی کیفیت آموزش مجازی بر پایهکرونا 

مص احهه   ،یفیک بخشاست. ابزار مورد استفاده در  ی بودهشیمایپ-یفیتوص یمحتوا و در بخش کمّ لیتحل ،یفیک

 ییای  ب وده اس ت. پا  نظ ری پ ژوهش    یالگ و ی بر مهن ا  ساخته محقق یپرسشنامه ،یو در بخش کمّ افتهیساختار

م ورد   ص احب نظ ر   دیآن با نظر اس ات  ییمحتوا یی( و رواα=76/0کرونهاخ ) یآلفا بیپرسشنامه با استفاده از ضر

 یدانش کده  یتخصص   یو دکت ر  یس  مقط   کارشنا  انیدانش جو ش امل  پژوهش  یقرار گرفته است. جامعه تأیید

دانشکده در  نیا یمجازهای آموزش ندیفرآاولین دوره از که در  استدانشگاه تهران در  یتیو علوم ترب یروانشناس

آم وزش   تی  فیعوامل مؤثر ب ر ک  ،یفیبخش ک هایافتهی اساس بر. اندبوده ریدرگ کرونا کامالً دوران شیوع ویروس

 ،یآموزش مجاز هایزیرساخت) دی(، دروندایز)فرهنگ آموزش مجا یانهیعوامل زمشامل در چهار مقوله  یمجاز

 ،یابیارزش   س،ی)تدر یندی(، فرآیاز آموزش مجاز یرگیدر بهره انیو دانشجو دیاسات یمناسب و توانمند یمحتوا

از  کیبههود( قابل ارائه است و هر  یبرا یزری)برنامه یاستاد و دانشجو( و برونداد نیو تعامل ب یهانینظارت، پشت

ت ک   tآم ار اس تنها ی   آزم ون   جینت ا  ،رای ن  ب ه شده است. ع الوه   لیتشک ییمجزا هایزیر مؤلفهاز  زنی هامؤلفه

دانشکده در سطح  نیدر ا یآموزش مجاز تیاز آن است وضع یحاک یمجاز هایدوره تیفیک یابیدر ارز اینمونه

 قرار دارد. ینظر نیانگیم

 ، ارزیابی آموزشی، کیفیت آموزشکرونا آموزش مجازی،: کلمات کلیدی
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 مقدمه

ی آموزش ع الی، منج ر ب ه    های ا العات و ارتها ات در حوزهاز فناوری یندهفزا برداریی گذشته، ورود و بهرهدههدر چند 

ه ای  مربوط به چگونگی استفاده از فناوری هایپژوهش یهگیری شده است. این تحوالت از یک سو به واسطتحوالت چشم

ه ای آم وزش   ی برنام ه گیری از اینترن ت در عرص ه  ی بهره رف دیگر به واسطه ی و ازیادگیر -شده در فرایند یاددهی یاد

ال ب آم وزش   ، در قرن بیست و یکم ب ه عن وان رون د     «آموزش عالی برای همه»شعار عالی رخ داده است. در همین راستا 

ادگیری در ی  تح والت آم وزش و    یتوس عه عامل مهم دیگری در  ،(1398)بازرگان و فراستخواه،  عالی در سطح بین الملل

 بستر تحوالت دیجیتالی بوده است.

ه ای  آموزش یتوسعههایی در راستای در ایران نیز اگر چه با توجه به روند رو به افزایش تعداد دانشجویان، قدم 

میز نهوده و از (، چندان موفقیت آ1398) مجازی برداشته شده است؛ ولیکن از یک سو به اعتقاد بازرگان و فراستخواه

س یاری از  ببا شیوع ویروس کرون ا نی ز    یمواجهچنین بستری، سوی دیگر، مورد اقهال عمومی قرار نگرفته است. در 

دچ ار   ب اره ی ک ب ه ری را گذشته را بر هم زد و اساساً مسیر آموزش عالی و جریان ی ادگی  هایبینیپیشمحاسهات و 

های مجازی به عنوان تنها بستر شکه استفاده از آموز شدهای بسیار، مشخص چالش باوجودکه  گونهآنتحول کرد؛ 

یری از آموزشی و نیز جل وگ  هایفعالیتدر  گیریههمی آموزش، نقش مهمی در تسکین اثر این رای  راحی و ارائهب

 دارد. هادانشگاهتعطیلی 

میلیاردها نفر را  ی آن در سراسر جهان،شیوع بیماری کرونا از شهر ووهان چین و نیز سرعت انتشار گسترده 

گی ری ای ن وی روس و پ ذیرش جه انی      های زیاد در مورد همهکشانده است. با توجه به نگرانیبه قرنطینه خانگی

به عن وان اق دامی ب رای جل وگیری از گس ترش       1اجتماعی از سوی سازمان بهداشت جهانی گذاریفاصلهسیاست 

و ای ن روی داد باع ی ایج اد اخ تالل       ش ده دره ای خ ود    ، وادار به بستنهادانشگاه، مدارس و 19 یدکوو بیماری

(. در هم ین  2،2020انیکن و س و ی ی )ادِد  یرمنتظره در روش سنتی آموزش و یادگیری چهره به چهره شده است

 ه ای ک الس دانش گاهی مانن د    ه ای فعالیتدر سراسر جهان، تمامی وقای  و  هادانشگاهای از راستا، تعداد فزاینده

اند و اعض ای هیت ت   خود را به تعویق انداخته یا لغو کرده هایفعالیتها، ورزش و سایر کنفرانس ها،درس، کارگاه

( و دانش جویان نی ز   3،2020)س اهو  ش دند  علمی مجهور به انتقال محتوای آموزشی خود به وضعیت تدریس برخط

 .اندبرخط، حضور یافته هایدورهی قهلی در ها بدون تجربهناخواسته و اکثریت آن

ی با شیوع بیماری کرونا، های برخط در مواجههای آموزش عالی در کشورهای مختلف بر آموزشتمرکز نظام 

بود؛ ول یکن   هادانشگاهدر ابتدا تعطیلی کامل  ارائه دهندگان خدمات آموزش عالی دهد که اگر چه پاسخنشان می

کامالً برخط تغییر یافت. این تغییر سری   هایدورههای درسی به با سرعتی شتابان و در زمانی کوتاه، کلیه برنامه

ع الی در اول ین کش ورهای    آم وزش  مؤسس ات از چابکی سازمانی  یانمونه( 2020به اعتقاد کارشناسان یونسکو )

. عالوه بر این، در ابت دا بس یاری از کش ورها فق ط ب ر      استچین، کرۀ جنوبی، ایران و ایتالیا( ) یروسودرگیر این 

مجازی متمرکز بودند؛ ول یکن در ادام ه، پاس خ     یهاآموزشا به یک محیط برخط و نه لزوماً بر روی انتقال محتو

ه ا ب ه   حتی کشورهایی با محدودیت مناب  و دسترسی محدود به اینترنت در جایگزینی آموزش هادانشگاهفراگیر 

ا اساساً آموزش عالی ب رای ورود  را مطرح سازند که آی ییهاسؤالآموزش مجازی، باعی شد تا بسیاری از محققان 

آی ا نهاده ای آم وزش ع الی ک ه فاق د تجرب ه         (4،2020روف ورد کی دیجیتالی یادگیری آماده شده است؟ )به دوره

های جدی دی  توانند در مقابل چالش، میاندداشتهیادگیری الکترونیکی بوده و یا تجربه بسیار کمی در این زمینه 

ه ای مورداس تفاده )عرف ان و    اینترن ت و دس تگاه   اتصالی، مشکالت مربوط به های جدید سرقت علممانند شیوه

                                                           
1. WHO 

2. Adedoyin & Soykan 

3. Sahu 

4. Crawford 
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های ب ر  یشمندان، با توجه به گسترش آموزش؟ و یا آیا به اعتقاد برخی از اندبیندیشند( تدابیری 2020همکاران، 

ازرگ ان،  به یادگیری عمی ق منج ر نش ود؟ )بازرگ ان و ب     هاآموزشخط و ادامۀ آموزش از این  ریق، ممکن است 

ی  رح چنین مسائلی، پژوهشگران بسیاری بر آن شدند تا ب ا بررس ی عوام ل م ؤثر ب ر بهه ود       (. در نتیجه1399

 بههود کیفیت آموزش در این برهه از تاریخ بردارند. راستایها، گامی در شرایط موجود و رف  چالش

دانش کده روانشناس ی و عل وم تربیت ی     ای م وردی در  بر این اساس، هدف از پژوهش حاضر آن است که در مطالع ه 

های مجازی در ای ام کرون ا و شناس ایی    بر کیفیت آموزش مؤثرعالوه بر تدوین الگویی مفهومی از عوامل  ،دانشگاه تهران

ی دانش جویان بر ردازد. در هم ین    های مجازی در اولین تجرب ه زیس ته  ، به ارزیابی کیفیت آموزشتأثیرگذار هایمؤلفه

ب ه منظ ور ت دوین الگ وی نظ ری       1های ارزیابی یعنی مدل سیپترین مدلو کامل ینترجام د تا یکی از راستا، تالش ش

مدل مزبور آن است که نه تنها به عن وان م دلی پرک اربرد     یریکارگبهدلیل  ترینمهمپژوهش مورد استفاده قرار بگیرد؛ 

بر موفقیت یک برنامه ه م   مؤثرهای بررسی کلیه مؤلفه دهد بلکه بهبه ارزیابی فرآیند اهمیت می و جام  (2،2016)وارجو

و به اعتق اد برخ ی محقق ان ب ه عن وان م دلی ج ام  و ک الن و ی ا م دلی            (3،2007لدیفکنیم و شی)استافل ب پردازدیم

(. ب ا توج ه ب ه    2013گ ران، ید و 4م ن ک)ت کن د یمسیستمی در ارزیابی به ارائه ا العات برای تصمیم گیری بهتر کمک 

ب ر کیفی ت آم وزش مج ازی در دانش کده       م ؤثر  ( عوام ل 1پژوهش حاضر آن است که:  سؤاالت ترینمهمفوق،  اهداف

( هر یک از عوامل مؤثر شناس ایی  2چهارگانه الگوی سیپ( چه هستند؟  یبنددستهروانشناسی و علوم تربیتی )در قالب 

( وضعیت آموزش مجازی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانش گاه ته ران   3؟ اندشدهتشکیل  ییهامؤلفهشده از چه 

 ؟شودیمبه لحاظ دارا بودن عوامل شناسایی شده چگونه ارزیابی 

 نظری یپیشینه

 ()یادگیری الکترونیکی آموزش مجازی

 هر یابر، مینهز هردر  گیریدیان مکای آموزش تهدیل شده و ادر حوزه جدیدی یمراداپابه  5یزمجازش موامروزه آ

دو،  هر یان و مکان و ماز نظررس از مدو  نشجو. در چنین فضایی، داسته اکرد همافرن را مکا هرن و ماز هرد، در فر

 به نساکنفر یدئوو و ینترنت، ایاسانهر چند مناب دروس،  مدیریتار فزامنر  ریقاز  شیزموآ یامحتوو  هستندا جد

ت تها ات، ارمکاناا کمک با هیوگرو  یدفر گیریدیا هایفعالیتم نجاا یابران ینشجوو دا شودمیارائه  نشجودا

 (.1398)قنهری و همکاران  سازندیماد برقرار فرا سایرها و سیهمکالرس، مد با یایانهرا

های آن در نیز کشف جدیدی نیست و اولین نشانه 6در کنار آموزش مجازی، مفهوم یادگیری آنالین یا برخط 

ح صطال(. ا2020ان،یکن و سویی)ادِد شودباز می 2000تا  1990و بلوغ آن به  1980سطح دانشگاهی به دهۀ 

 یابرت  العاا یآور فنده از ستفااز ا سترت اعهاده سان بیا بهد و کر ض اس وکرر با لینآموزش مجازی را او

و یا  گیریدیا یابرت  العال اعماو ا یندهاآفراز  سیعیو مجموعه، یزمجازش مویگر آ. در تعریفی دگیریدیا

و  یزمجا هایکالس، یانهرا بر مهتنیزش مووب، آ بر مهتنیزش مون آهمچول عماو ا یندهاآفراز  سیعیو مجموعه

ر نتشا، اترانتاکس، نتاینتر، اینترنتا  ریقا از محتوی ارائه شاملد و گیرمی بررا در  یجیتالید هاییرهمکا

ن گازربا) شودیمده فشر هاییسکو د یاورهمحان تلویزیو، یاارهماهو پخش، صوتیو  یدیوییو هایارنو، یاارهماهو

متنوع و همواره در حال تحول و  هایسیستم ین(. نکته حائز اهمیت آن است که اگر چه ا1387، سحاقیو ا

                                                           
1. CIPP ) Context, Input, Process, Product) 

2. Warju 

3. Stufflebeam and Shinkfield 

4. Tokman 

5. Virtual or Electronic Education 

6. Online Learning 
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، باشند یرحضو هایکالس جایگزین توانندیماند و ی آموزش داشتهپیشرفت، تأثیری مثهت و مفید در عرصه

 (.2020ان،یکن و سویی)ادِد آموزشی نیستند هایفعالیتولیکن مدلی جایگزین برای تضمین پایداری 

 ب ر زش م و : آش ود یم   تقسیم ستهد چند بهت مکاناده و استفاع انو به بستهدارد و  یادهگستر یمنهدا نیکولکترزش اموآ 

ر اه. ع الوه ب   هم ر  نتلف  ریقزش از مواه و آهمرل یجیتاار دبزو ا سایلو  ریقزش از مو، آکامریوتر بر مهتنیزش مووب، آ پایه

 ینگلهرچ ت ها به اعتق اد ا گی. این ویژاستهای خاصی ژگیآموزشی دارای وی هایسیستماین، نظام آموزش مجازی مانند سایر 

 (:1391جهانیان و اعتهار،از ) اندعهارت( 2005)

 ؛شهکه بر مهتنیت  العاا یارگذ کاشترا بهو  یابیزباه و خیرو ذ روز رسانی بهدر  سرعتو  سهولت 

 ؛ت ینترنو ا ه یانرا ق  ریان از گیرافر با مستقیمط تهاو ار گیریدیا یندآفرم نجاا 

 ؛گیریدیادر  جام ه دگا ید ر ب ز تمرک 

 ر؛و محد تا سا ای ج ه بر و مح گیرافر سیستمد یجاا 

 ؛گیریافردر  پذیریانعطاف ت قابلی 

 ؛گیریافر مناسبو  نوین هایروش 

 ت.کال مشان ر جهو  پذیریارتکر قابلیت 

؛ کن د راحت ی و نیازه ای ف ردی ب رآورده م ی     آموزش الکترونیکی نیازهای فراگیران امروزی را با توجه به  

(. این دالیل عهارت اس ت از:  1،2020)سونی تواند مثمر ثمر باشدبه دالیل مختلفی می ین نوع آموزشبنابراین ا

ه ای  ها و یا ورود به سیستم با خرید اشتراک در سیس تم عام ل  توانند برای دسترسی به دورهیادگیرندگان می

ه ای متن وعی   تواند مطالب آموزشی را در قالبحتی آموزش بهینند، این برنامه میمختلف، در هر زمان و به را

دیداری، فیلم، ایمیل، اسناد و  یره به اشتراک گذاشته و ارائه دهد و برگ زاری   هاییلفامانند نمایش اسالید، 

های مختلف را فراهم وبینارها و ارتها ات مستقیم با مدرسان از  ریق تاالرهای گفتگوی مختلف یا پیام رسان

تواند به دلی ل مح دودیت ارتها  ات    ها، میجود، یادگیری برخط و مجازی در کنار تمامی مزیتسازد. با این و

ی دسترس ،های دیگر مانند تعامالت دانشجویان و اساتیدنشجویان چالش برانگیز باشد. جنهه یرکالمی برای دا

ت  أثیر بگ  ذارد کنن  دگان در آم  وزش آنالی  ن توان  د ب  ر نظ  راتِ ش  رکتب  ه مطال  ب و م  دیریت زم  ان نی  ز م  ی

 (.2،1997دلتونی)م

 19ویروس کووید. گیریهمهآموزش مجازی در دوران 

آوردن  گ رد ه م  ه  ور خاص برای آموزش عالی سنتی که ب مؤسساتی با بحران کرونا، ایجاد تغییرات اساسی در در مواجه

اند، بسیار دشوار اس ت. در  شده علمی، محققان و سایر اعضای جامعه در مجاورت یکدیگر  راحیتدانشجویان، اعضای هیت

آموزش ع الی از راه   هایدورهامکان ارائه  هادانشگاههای تکنولوژیکی به بسیاری از این دوران اگر چه به  ور حتم، پیشرفت

ای مانن د ای االت متح ده آمریک ا، بس یاری از ای ن       های برخط را داده است، اما حت ی در کش ورهای پیش رفته   دور و برنامه

ه ای آموزش ی   روس کرونا، نظ ام یگیری وبدین ترتیب، با همه (.3،2020االمهوسکو  یلک) ها هنوز در حاشیه هستندنوآوری

مرسوم سیستم آموزشی سنتی به سیس تم   هایفعالیتای عظیم از مجهور به تغییر رویکردی و اجرایی بارهیکبهاز یک سو، 

ه ای  های آموزشی دقیق و برنام ه ریزیبرخط، نیاز به برنامه هایدوره، برای برگزاری اند و از سوی دیگرزش آنالین شدهآمو

ر ی  ه ای الکترونیک ی ق وی دارن د ک ه مواج ه ب ا چن ین بحران ی، ف راهم آوردن ز          ن زیر ساختیدرسی با کیفیت و همچن

 ان د عه ارت کترونیکی مورد نیاز های آموزش اله است. در این میان، برخی از زیر ساختالزم را دچار مشکل کرد یهاساخت

 (:1390حدادیان، از )
                                                           
1. Soni 

2. Middleton 

3. Kelly & Culombus 
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 دم؛مرم عمو یابر جامعهح سطوم تمات در تها ات و ار العاا یورفنا هایمهارت یتوسعه 

 ت؛ العاا یورفنا یزمینهدر  شیزموآ هایپژوهش یجوترو  تر یب 

 ؛شیزموآ هایارفزامنر تولید کیفیو  کمیش گستر 

 ؛جهانی هایشهکه به سیترسو د یانهرا به هادانشگاهارس و مد تجهیز 

 ؛ارتها اتت و  العاا هایمهارتزش موآ کزامر یتوسعه 

 ر؛کشودر  ینترنتا یشهکه هایزیرساخت تقویت 

 ؛جهانی یشهکهو  یانهرا بهم عمو سیدستر سطحش گستر 

 ه.مرر روزموت در ا العاا یورفناده از ستفاا فرهنگ یتوسعه 

ه ای آم وزش ب رخط اف زوده اس ت؛      عالوه بر موارد فوق، برخی از مشکالت دیگر در ای ن دوران ب ر مح دودیت    

آم وزش ب رخط در می ان مربی ان، اس اتید و دانش جویان، ع دم         ه ای مهارتمشکالتی مانند کمهود و یا حتی فقدان 

 یگی ر ب ودن تهی ه محت وا    ط، وق ت های آموزشی ب رخ های فنی، اضافه بار در سیستم عاملپشتیهانی مناسب از تیم

جویان نیز به دلی ل کمه ود نگ رش ی ادگیری     ترتیب، نه تنها مدرسان بلکه دانشهای درسی. بدین برنامه یکیترونکال

صحیح، کمهود مواد مناسب برای یادگیری، عدم مشارکت بیش تر در ک الس، ن اتوانی در نظ م و انض هاط شخص ی و       

در  ول دوران قرنطینه )مانند حضور تمامی افراد خانواده، کوچک بودن  هاانهخفضای نامناسب یادگیری در بعضی از 

 (.2020،ی)سون اندهایی روبرو شدهو ...( با چالش هاخانه

 پژوهشیی پیشینه

پیشینه تجربی پژوهش حاضر را در دو حوزه الف( الگوهای عوام ل م ؤثر ب ر کیفی ت آم وزش       یخالصه 1جدول 

 ه ا پ ژوهش . مروری اجمالی ب ر ای ن   دهدیممجازی و ب( ارزیابی کیفیت آموزش مجازی در مراکز مختلف نشان 

 نشان خواهد داد که:

 ؛استن یا اساتید مهتنی بر رویکرد کیفی و مصاحهه با دانشجویا هاپژوهش الب  یشناسروش 

  ؛استکرونا و با رویکردی کمی  یریگهمهداخلی متعلق به دوران قهل از  هایپژوهشتمامی 

  ؛استخارجی با رویکردی کیفی در دوران کرونا  هایپژوهشاکثریت 

 عوامل مؤثر پرداخته است؛ از چند الیه یبنددستهپژوهشی به  ترکم 

  از ابعاد مختلف فرهنگی مؤثر در کیفیت آموزش مجازی  فلت شده است؛ هاپژوهشدر  الب 

  شده است. تأکیددر برخی از تحقیقات به اثربخشی بیشتر آموزش حضوری 

کرونا امکان  یریگهمهبر این اساس پژوهش حاضر بر آن خواهد بود: الف( با بررسی نظر دانشجویان در دوران 

اهمیت دارد که بسیاری از نشریات  بدان جافراهم آورد. این امر تا  یریگهمه مقایسه نظرات را قهل و بعد از این

، ب( انددادهمجزایی را به بررسی موضوعات آموزشی در دوران کرونا اختصاص  یهاشمارهعلمی جهان و ایران 

عاد مختلفی و منظمی را نسهت به عوامل متعدد مؤثر بر آموزش مجازی انجام دهد و ج( اب یهال سه یبنددسته

 را که  الهاً مورد  فلت واق  شده است با جزئیات بیشتری مطمح نظر قرار دهد. یاعوامل فرهنگی همچون
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 . خالصه پیشینه تجربی پژوهش حاضر1 جدول

نام 

پژوهشگر/ 

 زمان

 پژوهش هاییافته روش پژوهش عنوان پژوهش

ی )
ی و سلطان

رجه
1398
) 

عوام ل   بن دی اولویت

 موفقی   تکلی   دی 

الکترونی ک  یادگیری 

ب       ا رویک       رد 

AHP/CFA  در

 هایآموزشدانشکده 

الکترونیک  ی دانش  گاه 

 شیراز

 رویکرد کمّی

تحلیل ع املی  )

اکتش      افی و 

 تأییدی(

سیستم یادگیری الکترونیک، کیفیت محتوای ارائ ه ش ده،    یکیفیت برنامه

کاربر پسند بودن سیستم یادگیری الکترونی ک و س واد ا الع اتی اس تاد،     

ر یس ا  چن ین ه م عوامل موفقیت بر یادگیری الکترونیک هستند.  ترینمهم

در  وگ و گف ت بحی و  برایاز: فراهم بودن بستر الزم  اندعهارت مؤثرعوامل 

خصوص محتوا، سهولت استفاده از سیستم یادگیری الکترونی ک، س هولت   

ن ارتهاط و تعامل بین استاد و فراگیران در کالس و پس از آن، ف راهم ک رد  

محیط حمایتی برای دانشجویان توسط استاد، فراهم ب ودن امک ان تعام ل    

نق د محت وا، نگ رش مثه ت نس هت ب ه ی ادگیری         ب رای بین دانشجویان 

الکترونی  ک، قابلی  ت ردی  ابی خطاه  ای سیس  تم ی  ادگیری الکترونی  ک،   

 شایستگی دستیاران آموزشی و ... .

رضازاده، 
ی
سین
ح

ب
س
ن

ی و 
، سرمد

فرج
ی
اله

 (
1397
) 

 بندیاولویتزیابی و ار

بر کیفیت  مؤثرعوامل 

آم           وزش در 

ی ادگیری   هایمحیط

الکترونیکی با استفاده 

از تکنی   ک فرآین   د 

 مراتهیسلسلهتحلیل 

روش 

و  ایکتابخان    ه

توصیفی از ن وع  

 یابیزمینه

بر کیفیت آموزشی شامل عوام ل س ازمانی و م دیریتی،     مؤثرعوامل 

عوامل پداگوژیکی و  راحی آموزشی، عوام ل تکنول وژیکی، عوام ل    

 .استارائه و خدمات پشتیهانی 

ی و 
اسماعیل

همکاران
 (

1395
) 

 ارزی    ابی وض    عیت

 نیک ی ولکترا گیریدیا

 یزمجازش موآ حدوا

های سیستان دانشگاه

 و بلوچستان

 رویکرد کمّی

 -توص      یفی)

 پیمایشی(

 یدر ف   ای ه  ی یژگ  د وا بع  ظ اا لح  وضعیت یادگیری الکترونیک ی از  

 نس هتاً  ض عیت و پشتیهانیب و مطلو یورفناها و یرساخته و زد گیرندیا

 ض عیت از و یابیو ارز سنجش و ی شزموآ یاو محتظ ا لحب و از و مطل

د عملک ر ان ز می  ن میاف شکا سیربر همچنین. استردار برخو نامطلوبی

 مش خص ، نیک ی ولکترا گیریدی ا  ه ای مؤلفهد و بعااز ا یک هر همیتو ا

 .ستا ی منفف شکا یدارا هاآن تمامی که کرد

ی و 
یاسین

تابان
 (

1394
) 

 ثربخش   یمطالع   ه ا

زش م   وآ ه   ایدوره

ه ی   دگااز د یزمج   ا

ن نش جویا و دا ساتیدا

 در دانشگاه تهران

 رویکرد کمّی

 -توص     یفی) 

 پیمایشی(

ب مطلو یزمجازش موآ یدوره ثربخشی، اساتیدا نظراز  یلکبه  ور 

 یامحت و  ثربخش ی ن، انشجویادا نظر. همچنین از سته اشد یابیارز

 ثربخش  یب؛ امطل  و ح  دت درص  فحا ح  یا رو  ش  یزمودوره آ

 ح د ن در نش جویا دا به رسانیکمکو  گیریدیا-هیددیا هایفعالیت

ه و ش د  ارائهرد خوزبا، شیزمواد آمو ماندهیزسا ثربخشیب، انامطلو

 کل ی   وربه ده است وبو متوسط حددر شیزمودوره آ پذیریانعطاف

برگ  زار ش  ده  یزمج  ازش م  ودورۀ آ ثربخش  ین انش  جویادا نظ  راز 

 .ستده ابوب نامطلو

ی
محمدخان

 
و 

دیگران )
1393
ارزیابی عوامل مؤثر بر  (

موفقی   ت آم   وزش  

مجازی در پژوهشگاه 

 صنعت نفت

 رویکرد کمّی

 -توص      یفی)

 پیمایشی(

کیفیت ا العات و محت وا، تمای ل ک اربر، کیفی ت سیس تم، عوام ل       

تسهیل کننده، تعامل بین دانش جویان و اس تاد و کیفی ت اس تاد از     

بر موفقیت آموزش مج ازی در پژوهش گاه ص نعت     تأثیرگذارعوامل 

 .هستندنفت 
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نام 

پژوهشگر/ 

 زمان

 پژوهش هاییافته روش پژوهش عنوان پژوهش
ناا
ر
 ی
نژ

اد و 

ی
محمد

 (
1393
 ی عمل   ای ه  شاخص (

زش م   وآ یابی ش   ارز

ت مؤسسا الکترونیکی در

 انیرا عالیزش موآ

 رویکرد کمّی

 -توص      یفی)

 پیمایشی(

و  ی شزموآ یهاجنهه، مدیریت، ئهارا محیط حیا رد بعادر ا هادانشگاه

 تدما خ دا بعو در ا د ندار ری تمناسب ضعیت، وترتیب به مانیزسار و ما

 ایر س ه ب هت نس، شیابیو ارز یورفنا، خالقیت اا مالحظ، تیهانی پش

 ردار نیستند.و برخ هی مناسان د چن عیت ضد از وا بعا

نورا
ی
له

و  
همکا

ران )
1392
) 

 ه    ایدوره ی    ابیارز

 نیک   یولکترزش ام   وآ

 یزمج   ا یهنش   کددا

 توج ه  با حدییم و علو

در  کیفیت معیارهای به

 ی نیکولکترزش اموآ

 رویکرد کمّی

 -توص      یفی)

 پیمایشی(

ب ه   ه توج ا به کد نشدا ن یا ی نیکولکترزش او مآ هایدوره کیفیت

 یابی ش  و ارز نجش س  ، ش  یزموآ یامحت  و ح  یا ر ه  ایرمعیا

ب مطل و  نس هتاً  س طح در  پشتیهانی تم سیس، یورا فنن، جویا نشدا

 ار دارد.قر

جهانیا
ن و ا

عتها
ر )

1391
 ض    عیتو ی    ابیارز (

در  یزا مج   زشو م  آ

زش م     وآ ک     زامر

 نیک            یولکترا

ان از ته ر  ه ای هنشگادا

 ننشجویاه دایدگاد

 رویکرد کمّی

 -توص      یفی)

 پیمایشی(

 یسترساز د کزامر ینا یزمجازش موآ هایدورهن در کنندگا شرکت

 وروش  ینا  ریقاز  گیریدیا، یزمجا هایزشموآ کزامرت مکاناا به

ش نگ ر  ک ه  هرچن د ؛ ش تند دا ضایت، ریزمجازش مود روش آبررکا

 .شتنداند یزمجا شیزموآ هایدوره به مثهتی

ر
ستگا
ر
پو

ر و 
ی
گرج

 
زاده )

1391
) 

 ارزی   ابی کارآم   دی

 ه  ای ی  ادگیری دوره

ه نش  گادا نیک  یولکترا

رس از م   د تربی   ت

 انبررکاه یدگاد

رویک  رد کم  ی  

-)توص      یفی

 پیمایشی(

ب ر   الذکرفوقه نشگادا نیکیولکترا گیریدیا کارآمدی یابیارز بهپژوهشگران 

و  ه ا تم رین ، ه ا پرسش، هانمو، آزپشتیهانی، سترسیر دمعیا هشت اساس

درس  یو ارائ ه  بررک ا  سط، وانیکیولکترا یامحتو،  العاتیا مناب ، تکالیف

 گیریدی ا  یس امانه ان بررک ا ، هشوپ ژ  ی ن ا نت ایج  بر اس اس اند. داختهپر

ز او  مناس ب  پش تیهانی ب داش ته، از  مطلو سترسینه دساما به نیکیولکترا

ز من اب  مناس ب   ی  درس مناس ب و ن  یمناس ب، ارائ ه   ش یابی ن و ارزموآز

 نیک ی ولکترا یاحت و مو از  مناس ب  تک الیف و  هاتمریناند؛ از بوده مندهبهر

 .نهودند مندبهرهکاربردی مناسب  سطو از وا مناسب
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نام 

پژوهشگر/ 

 زمان

 پژوهش هاییافته روش پژوهش عنوان پژوهش
ک
ماتو

1 
و د
ی

گران )
2021
) 

گی  ری کرون  ا و هم  ه

یادگیری الکترونیک ی  

 دگاهی  ب  ر اس  اس د 

و اعض ای   انیدانشجو

 علمی هیتت

رویک  رد کمّ  ی  

 -)توص      یفی

 پیمایشی(

دانشجویان معتقد بودن د ی ادگیری الکترونی ک ج ایگزین مناس هی ب رای       

، روش مفیدی برای بهه ود اس تانداردهای دانش گاهی و    یحضور یریادگی

ر اس ت  دشوا یکیآموزش الکترون یضمناً حفظ ایمنی آنان بوده است، ارائه

 درم ان    ت رین ب زر  دلیل آن هم خدمات ضعیف اینترنت ی ب ه عن وان     و

 ت رین ب زر  دارد و  ییه ا تیمح دود  یکیآموزش الکترون ،استکاربرد آن 

فش ار ب ر   س طح   شیو اف زا  مدرسان یبرا بارکاریکاهش ، نقطه ضعف آن

 یک  یکه آم وزش الکترون در مقابل مدرسان معتقد بودند  .استدانشجویان 

 یک  ی دانشجویان به عن وان  یآورفن هایمهارت توسعهبه سودمند است و 

آم وزش  ی کن د، در ارائ ه  این روش، کم ک م ی  عناصر مثهت  رینتمهماز 

 از یک  یآن  یاج  را یب  اال ین  هیهزم  وانعی وج  ود دارد ک  ه  یک  یالکترون

نسهت نقطه ضعف اصلی این روش آن است که  ،مشکالت است نیتریاصل

 .دارد ازین یمال تی، به حمایسنت یریادگیبه 

ادنان و انوار
2 (

2020
) 

آم   وزش ب   رخط در 

 گی  ریهم  همی  ان 

 ویروس کرونا

 رویکرد کیفی

 اینترنت  یه  ای ج  دای از فق  دان امکان  ات دیجیت  الی و مح  دودیت

در   دسترسی، سرعت و ...( در این کشور، دانشجویان فقدان تعامالت)

ه  ای دانش  گاهی را از آم  وزش و تع  امالت دانش  گاهی در پ  ردیس 

تر از های آموزش برخط دانسته و یادگیری حضوری را اثربخشضعف

  یراثربخش( به ویژه در کشورهای در حال توسعه،) برخطیادگیری 

 .اندکردهارزیابی 

مختار و 
همکاران )

2020
) 

ارزی     ابی مزای     ا، 

و  ه    امح    دودیت

رهنمودهای یادگیری 

 برخط در دوران کرونا

 رویکرد کیفی

دور  علمی و دانشجویان، راحتی، یادگیری از راه هیتتاز نظر اعضای 

و دش واری در حف ظ    ناکارآم دی و دسترسی از مزای ای ای ن روش؛   

د و نی ز ب ه اعتق ا    اس ت آن  ه ای محدودیتیکرارچگی دانشگاهی از 

خط با متنوع در آموزش بر هایروشدانشجویان بهتر است اساتید از 

بر کاهش بار ش ناختی و اف زایش ی ادگیری تع املی و فع ال       تأکید

 .کننداستفاده 

ی )
اسلیم

2020
) 

ی  ادگیری و آم  وزش  

دوران  آنالین در  ول

 مطالعه موردی رونا:ک

 یفکیرد یکرو

و مجازی، ی ک تجرب ه جدی د در عم ان      اگرچه یادگیری و آموزش برخط

 ه ای س هک ت ی  ع ی تقو ز است ک ه با یای چالش برانگیز ناست، اما تجربه

ن تجرب ه  . بر این اساس، اکثریت قابل توجهی از ای  شودمیجدید یادگیری 

ح ل   ه ای مه ارت یادگیری مس تقل،   هایمهارتاند راضی بوده و توانسته

فن اوری   ه ای مه ارت کنولوژیکی و ارتها ی، ارتها ات ت هایمهارتمستله، 

ی ا العات را کسب کنند. به عالوه، چالش همک اری، اس تقالل و وابس تگ   

های آموزشی و مس ائل فرهنگ ی   دانشجویان و همچنین انطهاق با سیاست

در ای  ن ن  وع آم  وزش وج  ود داش  ته اس  ت. چ  الش دیگ  ر مرب  وط ب  ه    

ن م  ورد بررس  ی و آم  ادگی کارکن  ا مؤسس  اتفن  اوری  ه  ایزیرس  اخت

گیری دانشگاهی و دانشجویان برای پیاده سازی فناوری برای آموزش و ی اد 

 .شودمیبرخط 

                                                           
1. Maatuk 

2. Adnan and Anwar 
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نام 

پژوهشگر/ 

 زمان

 پژوهش هاییافته روش پژوهش عنوان پژوهش
ل
خلی

 (
2020
) 

درک  یبررس         

 دانشجویان پزش کی 

)سطح کارشناسی( از 

 ه  ایدورهاثربخش  ی 

در  زم ان ه م  ب رخط 

 عربستان صعودی

 یفکیرد یکرو

اگرچه همه دانشجویان معتقد هستند این روش باعی صرفه ج ویی  

شتر زمان و بههود عملکردشان به خا ر در اختیار داشتن زمان بیدر 

اند مانند درک محتوا هایی نیز مواجه شدهشده است ولیکن با چالش

های رفت اری و تکنیک ی در   ول    ها، چالششناسی در دورهو روش

ه ای  های نه ایی. در نهای ت دانش جویان، آم وزش    دوره و در آزمون

 دهند.از کارشناسی، ترجیح می برخط را برای سطوح باالتر

مواواد
1 ،

2020
 

ی  ادگیری ب  رخط در  

 گی    ریهم    هدوره 

 ویروس کرونا

 یفکیرد یکرو

 اس ترس ب ر کیفی ت ی ادگیری الکترونیک ی، ب ا       یرت أث با در نظ ر گ رفتن    

ه ای حاص ل از   نظرسنجی از دانشجویان در مورد استرس، ترس و نگران ی 

ب ر ی ادگیری    م ؤثر رون ا، ش ش ن وع اس ترس     کدر دوران  یآموزش مجاز

ن وع  ) یفتکالتاریخ و نوع آزمون(، امتحان )مجازی شناسایی شد استرس از 

داش تن  ن) یخ انگ ها، تجهیزات دانشگاهی و ی(، زمان سخنرانهاآنو میزان 

 اده ازبرخی امکانات مثل کامریوتر، فضای محدود یادگیری در خانه(، اس تف 

های برخط و عدم قطعیت به دلی ل ع دم آگ اهی از انته ای ت رم      پلت فرم

ه ای ب رخط. در   تحصیلی، نحوه برگزاری امتحانات، ناتوان ایی در س خنرانی  

زی، ب ر ی ادگیری و آم وزش مج ا     تأثیرگ ذار این پژوهش، بیشترین عام ل  

 استرس مربوط به عدم قطعیت ارزیابی شده است.

س،
ی و کالومهو

کل
2020
 

دانش   گاه در زم   ان  

ه  ای کرون  ا: چ  الش 

روی آم   وزش پ   یش

 عالی در امریکا

، یم  کرد یک  رو

-یفیروش توص

 یشیمایپ

کنند که آموزش اضطراری درصد( احساس می 78) یاندانشجواکثر 

ب وده   2کسل کننده ایدرگیر نکرده و  یافک یبه اندازه ها رابرخط، آن

 یت ر از تجرب ه  است و به لحاظ کیفیت، این ن وع از آم وزش پ ایین   

ارزیابی شده است. ب ا   (درصد 68چهره به چهره ) هایکالسمعمول 

ه ا روب رو   با آن مؤسساتبه دلیل شرایطی که  دانشجویاناین حال، 

 70رای موسسه )ارزیابی خوب یا را ب زمانهمو  همدردی کردهبوده، 

 .اندکردهدرصد( گزارش  66درصد( و استادان )

مهد
،ی

2020
رونا ک گیریهمه یرتأث 

بر عملک رد تحص یلی   

دانش           جویان 

دامرزشکی و پزش کی  

 در عربستان

 یم  کرد یک  رو

-یفی)توص      

 (یشیمایپ

اهم اگرچه آموزش آنالین فرصتی برای ادامه تحصیل در دوران کرونا ف ر 

های عل وم پزش کی   شتهآموزش آنالین در ر کند ولیکن چالش اصلیمی

 بن ابراین، ی ادگیری  ؛ )شاخه دامرزشکی( نحوه ارائه دروس عمل ی اس ت  

کنن د  تصور می دانشجویاندروس عملی به صورت آنالین آسان نیست و 

هت ر  بن ابراین ب ؛ اندکه توانایی و صالحیت الزم را از این  ریق پیدا نکرده

پزش کی در   ه ای ی ه روتر در است آموزش آنالین با ایجاد شرایط تعاملی

شرایط واقعی، دادن ا العات مختصر ب ه هم راه ابزاره ای مج ازی س ه      

 بعدی برای شهیه سازی وضعیت واقعی، بههود یابد.

                                                           
1. Moawad 

2. Unengaging 
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 روش پژوهش

، «کرون ا ه ای مج ازی در دوران   یفی ت آم وزش  ب ر ک  مؤثرالگوی مفهومی عوامل »در پژوهش حاضر ابتدا به منظور تدوین 

محققان با استفاده از رویکرد کیفی به بررسی نظر دانشجویان با اس تفاده از روش تحلی ل محت وا پرداخت ه ش ده اس ت. در       

استفاده شده است. در این روی ه ابت دا پژوهش گران کلم ات ی ا       (2014) 1تحلیل محتوا از رویه پیشنهادی کالرک و کرسول

زیر »دار یک برچسب با عنوان عهارات معنادار را در هر یک از بندهای متن مصاحهه مشخص کرده، سرس به هر بخشِ معنا

با عن وان   تربزر را در یک دسته  هازیر مؤلفهکه معنای آن بخش را توصیف کند. در مرحله بعد  یاگونه، به اندداده« مؤلفه

، اس ت که برگرفته از الگ وی س یپ    یاچهارگانه یهامقولهراستا در قالب هم یهامؤلفه. سرس اندهکرد یبندگروه« مؤلفه»

 .اندشده یبنددسته

انشناسی و عل وم  در پژوهش حاضر دربردارنده دانشجویان کارشناسی و دکتری تخصصی دانشکده رو کنندهمشارکتجامعه 

 ت ر ک م اد ام ا  اول ی دارای تع داد واح دهای درس ی زی      که  . دلیل انتخاب این دو مقط  آن استهستندتربیتی دانشگاه تهران 

و  هدفمن د  ی ری گنمون ه . از ای ن رو ب ا اس تفاده از روش    اس ت دهای کم اما کامالً تخصصی تخصصی و دومی دارای تعداد واح

اخت نس هت ب ه   نفر از دانشجویان مورد مصاحهه قرار گرفتند. معیار گزینش دانش جویان نی ز ش ن    20رسیدن به اشهاع نظری، 

 بود.نسهت به مشارکت در پژوهش حاضر  یمندعالقهو  هاکالسدر  هاآنحضور حداکثری 

 ی ری گهم ه دوران  ه ای یتمح دود ابزار پژوهش در بخش کیفی مصاحهه ساختاریافته بود، به این صورت که با توج ه ب ه   

از  ری ق س امانه    ه ا آن یه ا پاس خ ق رار گرف ت و    ش وندگان مص احهه مشخصی به صورت مکت وب در اختی ار    سؤاالتکرونا، 

 دریافت شد. 2ینالپرس

ض وع  هگ ان ح اذق در مو  در روش ب ازبینی، از نخ از روش بازبینی نخهگان استفاده شده است.  هایافته اعتهار یابیبه منظور 

ار دهن د  م ورد تأیی د ق ر    تا با نظارت بر تمام مراحل فراترکیب، فرآین د و نت ایج مطالع ه را    آیدیممورد مطالعه دعوت به عمل 

ویان دکت ری ای ن   ز اس اتید دانش گاه ته ران و دو ت ن از دانش ج     بر این اساس از تأیید یکی ا (.1398)عابدی جعفری و امیری، 

 دانشگاه بهره گرفته شده است.

ده مج ازی و نی ز ب رای توص یف وض عیت موج ود دانش ک        ه ای دورهدر مرحله بعد با هدف ارزی ابی کیفی ت   

ز پ ژوهش، ا  روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران به لحاظ دارا بودن عوامل به دست آمده در الگوی مفه ومی 

ار توصیفی و استنها ی استفاده شده است. جامعه پژوهش در بخش کمّی مطابق ب ا  پیمایشی و آم-روش توصیفی

وهش در اس ت. اب زار پ ژ    شدهنفر در نظر گرفته  20همان  حداقلیونه آماری نیز به صورت بخش کیفی بوده و نم

ژوهش و ب ر  برآم ده از پ    یالگو یه بود که بر اساس چارچوب نظریگو 14با  ساختهمحققبخش کمّی پرسشنامه 

مختل ف   هایمؤلفه یریگاندازهی مزبور، پایه الگوی ارزشیابی سیپ تدوین شده است. هدف از  راحی پرسشنامه

گاه تهران در آموزش مجازی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانش دادیبرون، فرآیندی و دادیدرون، ایینهزم

آن ب ا   ییو محت وا  ی( و روای ی ص ور  α=76/0دوران کرونا بوده است. پایایی پرسشنامه با ضریب آلفای کرونه اخ ) 

 احصا شده است. نظرصاحباساتید  ییدتأ

 هاوتحلیل یافتههتجزی

 های بخش کیفییافته 

آم وزش   ه ای دورهبر کیفی ت   مؤثرافته نظر دانشجویان در مورد عوامل هایی ساختاریتا با انجام مصاحهه شددر ابتدا تالش 

انج ام   یه ا مص احهه نتایج حاصل از کدگ ذاری   2مجازی به منظور تدوین الگوی مفهومی مورد بررسی قرار بگیرد. جدول 

 .دهدیمشده را نشان 

                                                           
1. Clark  & Creswell 

2. https://porsline.ir/ 
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 . نتایج کدگذاری کیفی عوامل مؤثر بر کیفیت آموزش مجازی دانشگاه2 جدول

 متن مصاحهه مورد استناد هامؤلفهزیر  مؤلفه مقوله

ل 
عوام

زمینه
ی
ا

 

فرهنگ 

 آموزش مجازی

 

و درک  پذیریانعطاف

خود انشجو، د-متقابل استاد

و اعتماد،  نظارتی

خودآموزی و یادگیری 

مداوم، فرهنگ مدیریت 

زمان، فرهنگ استفاده از 

 آنالینمناب  

ه جویی زمانی، صرف مانندهای آموزش مجازی برجسته کردن مزیت

مدیریت زمان از  ریق ضهط جلسات، فرهنگ استفاده از مناب  

 کدر انعطاف پذیری و پژوهشی آنالین؛ اعتماد اساتید به دانشجویان؛

ی تحصیل و جریان داشتن دانشجو، وجدان کاری، تفهیم ضرورت ادامه

 هایآموزشخدمات آموزشی )باور به شرایط موجود و الزام استفاده از 

 مجازی(، فرهنگ سازی در مورد مزایای آموزش مجازی.

ی
بعد درونداد

 

 هایساختزیر 

 آموزش مجازی

و  هاسامانهفراهم آوردن 

 مینتأ مناسب، افزارهاینرم

پهنای باند مناسب و 

، تهیه هزینهکم

 الزم افزارهایسخت

نالین آنرم افزار مناسب برای برگزاری  اینترنت پرسرعت برای اساتید،

اینترنتی مناسب برای هر سه  هایزیرساختها، فراهم کردن کالس

افزارها و از نرم استفاده  رف )دانشگاه، اساتید و دانشجویان(،

ن، ارتقای تر، اینترنت رایگان برای دانشجویاهای سادهسامانه

 الزم، اختصاص پهنای باند مناسب. هایزیرساخت

 یمحتوا

متناسب با 

 آموزش مجازی

تهیه محتواهای الکترونیکی 

مناسب،  هایقالبدر 

بارگذاری محتواهای 

 هایسامانهالکترونیکی در 

آموزشی، اهتمام به 

، محورپژوهشمحتواهای 

محتواهای کمک گرفتن از 

 خارج از مناب  درسی

استفاده از انواع محتواهای آموزشی عالوه بر سخنرانی، بارگذاری 

گرافی، توجه به محتواهای آموزشی در قالب فیلم، اسالید، موشن

اکتفا  ، تولید محتوای متناسب با فضای مجازی،1های ترکیهیآموزش

های پاورپوینت و پی دی اف، عدم استفاده از روش نکردن به فایل

سخنرانی برای افزایش کارایی یادگیری و بهره برداری علمی، تهیه 

های مطابق با سرفصل پاورپوینتهای آموزشی باکیفیت، تهیه فیلم

 یآموزشی توسط اساتید، بارگذاری محتوای آموزشی در سامانه

ی، سوق دادن محتوای آموزشی به سمت پژوهش، یادگیری الکترونیک

 هایآموزشمتناسب با این نوع از آموزش، افزایش جذابیت  محتوا سازی

اکتفا نکردن صرف بر  مجازی با محتواهایی خارج از کتاب و جزوه،

 پی دی اف. هایفایل

توانمندی 

اساتید و 

دانشجویان در 

استفاده از 

 فضای مجازی

-یاددهیمهارت در 

یادگیری تعاملی و 

مشارکتی، توانمندی 

 فناورانه

 در توانمندی اساتید در استفاده از سامانه الکترونیکی، توانمندی

، رونیکیلکتاستفاده از نرم افزارها، توانمندی اساتید در تولید محتوای ا

توانمندی در جلب مشارکت دانشجویان، توانمندی در استفاده از 

کار  دانشجویان در توانمندیآموزش مجازی،  تدریس مناسب هایروش

 .هاآموزششرکت فعال در  با سامانه الکترونیکی، توانمندی

ی
بعد فرایند

 

 فرایند تدریس

 هایروشاستفاده از 

تدریس مشارکتی و تعاملی، 

 هایآموزشاز  گیریبهره

ترکیهی، لزوم برقراری 

ارتهاط تصویری بین استاد و 

 دانشجو

های تعاملی، مستندسازی فرآیند تدریس، توجه به استفاده از سامانه

برقراری ارتهاط تصویری بین دانشجویان و اساتید. استفاده از فرایندهای 

ترکیهی، استفاده از  هایآموزشیادگیری مشارکتی، توجه به 

تعاملی جایگزین همانند اسکایپ یا اسکای روم در کنار  افزارهاینرم

روش  تغییر شگاه، تقسیم وظایف کالسی بین استاد و دانشجو،سامانه دان

تدریس از شیوه سخنرانی به مهاحثه و مناظره، زحمت عمده بر دوش 

اساتید نهاشد و فرصت استفاده از توان دانشجویان هم داده شود، جذب 

بر پرسش و پاسخ در فرایند تدریس،  تأکیدمشارکت دانشجویان، 

مجازی و حضوری در دروس عملی، اختیار دادن به  هایکالسترکیب 

                                                           
1. Blended 
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 متن مصاحهه مورد استناد هامؤلفهزیر  مؤلفه مقوله

برنامه ریزی برای  حضوری، هایکالسمندی از دانشجو برای بهره

 های بعد.مجازی و حضوری در ترم هایکالسترکیب 

تعامل 

 یدوسویه

 دانشجو-استاد

گرفتن نظر دانشجویان در 

فضای مجازی، ارائه بازخورد 

فعال به دانشجویان، تداوم 

خارج از کالس  هایتعامل

 بین استاد و دانشجو

ها، توجه به شنیدن نظر فراهم سازی امکان شرکت دانشجویان در بحی

های تعاملی دانشجویان در فضای مجازی، الزام به استفاده از سامانه

برخط، یک  رفه نهودن ارتهاط استاد و دانشجو، تقسیم کار دوسویه 

 د دادن به دانشجو در جریان آموزش.بین اساتید و دانشجویان، بازخور

فرایند 

 ارزشیابی

 ترم ولاهتمام به ارزشیابی 

، تکیه ترمپایانبه جای 

امتحانات بر فهم دانشجو و 

، محوریحافظهعهور از 

تناسب شیوه ارزشیابی با 

 موضوع و روش تدریس

تغییر  ترم ولبه ارزشیابی  ترمپایانفرایند ارزشیابی باید از ارزشیابی 

باشند، توجه نداشتن اساتید  هاآموزشها باید متناسب با کند، ارزشیابی

ها باید امتحان، ارزشیابی یمناسب برا هایساختر یبه عدم وجود ز

بیشتر متناسب با فهم دانشجویان باشد تا انتقال نکات جزئی دروس، 

صرف بر حفظ کردن محتوای کتب،  تأکیدافزایش احتمال تقلب با 

ن روند ارزشیابی و نمره دهی از ابتدای ترم تحصیلی، تناسب تعیی

ارزشیابی با روش تدریس، تناسب ارزشیابی با موضوع درس، در بارم 

دانشجویان در قالب  ترم ولها و تکالیف فعالیت بندی نمرات باید به

 ترم ولپژوهش کالسی بیشتر سهم نمره تعلق بگیرد، بیشتر تالش 

های ارزشیابی دانشجویان بازنگری و شد، شیوهدانشجویان مد نظر با

 .سازی شوندمناسب

فرایند 

 پشتیهانی

استفاده از کارشناسان 

فناوری، پشتیهانی  یزبده

فعال کارشناسان در زمان 

 برگزاری کالس

حضور ها، استفاده از کارشناسان فناوری زبده در هنگام برگزاری کالس

در تمام ساعاتی که آموزش به صورت فعال و چند نفره پشتیهانی 

 .شودمجازی انجام می

فرایند نظارت 

بر آموزش 

 مجازی

 هادانشکدهنظارت مستقیم 

بر فرآیند تدریس اساتید، 

نتایج ارزیابی  تأثیر

مجازی بر  هایآموزش

 ارتقاء اساتید

مدیریت صحیح فرایند آموزش مجازی، در نظر گرفتن مالکی برای 

مجازی، استفاده بهینه  هایآموزشارتقای اساتید بر اساس نتایج ارزیابی 

مجازی و پرهیز از امور  یر ضروری، ممنوعیت  هایکالساز زمان 

صرف از فضاهای مجازی دیگر مثل واتس اپ، نظارت بر  یاستفاده

م دانشکده بر یضای مجازی و نظارت مستقعملکرد اساتید در ف

 فرایندهای تدریس و نحوه ارزشیابی اساتید.

بعد 
ی
برونداد

 

 هایریزیبرنامه

 آتی

آتی  هایبرنامهاصالح 

آموزش مجازی بر اساس 

 ریزیبرنامهتجربیات حاضر، 

بلندمدت برای آموزش 

 مجازی

آتی، استمرار های استفاده از تجربه ترم جاری و رف  اشکاالت برای ترم

های مجازی برای دروس عمومی و تتوری و نه تخصصی، آموزش

 های مجازی.ریزی بلندمدت برای اجرای آموزشبرنامه

 یه ا آموزشبر کیفیت  مؤثرهای انجام شده، الگوی مفهومی عوامل بنا بر نتایج حاصل از کدگذاری محتوای کیفی مصاحهه

 ارائه شده است. 1در شکل  مجازی در ایام کرونا از نظر دانشجویان
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 بر کیفیت آموزش مجازی در دوران کرونا )یافته پژوهش( مؤثرالگوی مفهومی عوامل   .1 شکل

 توانن د یماشاره به مواردی دارد که  ایینهزمقابل مالحظه است، عوامل  1شکل و  2همان  ور که در جدول 

. اس ت فرهنگ آم وزش مج ازی    باشند و شامل تأثیرگذاربر نگرش اساتید و دانشجویان نسهت به آموزش مجازی 

نظام آموزش مجازی را بهه ود بخش ند، اق داماتی ک ه      هاییورود توانندیماقداماتی هستند که  دروندادیعوامل 

از فضای مجازی تقویت کند. عوامل  یریگبهره، محتوا و توانمندی اساتید و دانشجویان را در هایرساختز تواندیم

فرآیندی مهین مواردی است که فرآیندهای اصلی آموزش مجازی اعم از تدریس، ارزشیابی، پش تیهانی، نظ ارت و   

 همار ف  . عوامل برون دادی اش اره ب ه    دهدیمقرار  الشّعاعتحتبرقراری تعامل دوسویه بین اساتید و دانشجویان را 

در  ه برنام   یزس ا زباح و ص ال ، ابرنام ه  م ه ه، اداش د ا جرا برنامهرد مودر  گیری صمیمت یابرزم الت  العاآوردن ا

( دارد که با توجه به نظر مخا هان در صورت ادامۀ اجهاری 1383ن، گازربا) برنامه توقف یاز و نیارد مو هایزهحو

آین ده ب ا ه دف رف        ه ای مج ازی در  در راستای بههود آم وزش  هایییزیربرنامهمجازی الزم است  یهاآموزش

 ها صورت پذیرد.ها و ارتقاء کیفیت دورهکاستی

 های بخش کمییافته
از دانش جویان در مقط      %50، نکات ح ائز اهمی ت عه ارت اس ت از:     دهندگانپاسخ یشناختدر بررسی ا العات جمعیت 

آموزش ی   هایدورهتجربه قهلی از حضور در  %65؛ اندبودهدر مقط  دکتری تخصصی مشغول به تحصیل  %50کارشناسی و 

در گ روه   ه ا آن؛ نیم ی از  ان د داش ته س کونت   ه ا اس تان نیز در س ایر   %50از آنان ساکن تهران و  %50؛ اندنداشتهمجازی 

 س ؤاالت . سایر ا الع ات توص یفی در ارته اط ب ا     اندبودهروانشناسی و نیمی دیگر در گروه علوم تربیتی مشغول به تحصیل 

 مشخص شده است. 2مجازی در جدول  هایدورهنامۀ ارزیابی کیفیت پرسش
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 پرسشنامه سؤاالتآمار توصیفی مربوط به  .2 جدول

 هاگویه هامقوله
 

 میانگین

 درصد فراوانی

خیلی 

 کم
 زیاد متوسط کم

خیلی 

 زیاد

ل 
عوام

زم
ینه

ی
ا

 

میزان مساعد ب ودن نگ رش اس اتید نس هت ب ه اس تفاده از       

 آموزش مجازی
10/3 10 - 60 - 30 

میزان مساعد بودن نگرش دانشجویان نسهت ب ه اس تفاده از   

 آموزش مجازی
05/3 15 5 35 40 - 

نسهت  اندرکاراندستمیزان مساعد بودن نگرش کارمندان و 

 به استفاده از آموزش مجازی
42/3 5 - 40 50 - 

ی
بعددرونداد

 

 مجازیمیزان متناسب سازی محتوای دروس برای آموزش 
90/2 25 5 25 45 - 

ه الزم )اینترن ت، س امان   ه ای زیرساختمیزان مناسب بودن 

ب  رای  (ی  ادگیری الکترونیک  ی، س  خت افزاره  ای الزم و ... 

 آموزش مجازی

95/2 25 - 30 45 - 

ای الزم اس اتید ب ر   ه ای یتوانمن د میزان آمادگی، مهارت و 

 ی آموزش مجازیارائه
3 20 5 30 45 - 

اده از الزم دانشجویان برای استف هایمهارتمیزان آمادگی و 

 مجازی یهاآموزش
20/3 10 - 50 40  

ی
بعد فرایند

 

 ه ای ک الس میزان تناسب روش تدریس م ورد اس تفاده در   

 مجازی
82/2 20 5 40 35 - 

می  زان تر ی  ب اس  اتید ب  ه ی  ادگیری و مش  ارکت فع  ال در 

 تکالیف و ...، سؤاالتمجازی با  رح  هایکالس
45/3 5 - 40 55 - 

 های ارزشیابی اساتید در آموزش مجازیمیزان تناسب شیوه
15/3 20 - 30 45 5 

میزان پشتیهانی فنی آموزش مجازی از سوی کارشناس ان و  

 مستولین مربو ه
85/2 25 - 25 45 5 

ی
بعد برونداد

 

های مجازی برای دانشجویان در ایام میزان اثربخشی آموزش

 کرونا
34/1 30 5 15 50 - 

 میزان بههود و یا افت نگرش دانشجویان
18/1 5 5 35 40 15 

ه  ای انج  ام ش  ده از می  زان معته  ر ب  ودن نت  ایج ارزش  یابی

 دانشجویان در دروس مختلف
06/1 25 30 45 - - 

ی روانشناس ی و عل وم تربیت ی    ه ای مج ازی در دانش کده   به منظور سنجش و قضاوت در مورد وضعیت موج ود آم وزش  

 ب ا اس تفاده از ن رم اف زار     1یانمون ه ت ک   tهای الگوی مفهومی پ ژوهش، از آزم ون آم اری    )دانشگاه تهران( در هر یک از مقوله

SPSS .استفاده شده است 

                                                           
1. One-Sampling T Test 
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 روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران به لحاظ کیفیت آموزش مجازی . وضعیت موجود دانشکده3 جدول

 Sig ی آزادیدرجه مقدار t انحراف استاندارد میانگین ابعاد

 226/0 17 25/1 68/0 20/3 ایزمینه

 00/1 18 00/0 75/0 00/3 دروندادی

 659/0 18 44/0 63/0 06/3 فرآیندی

 536/0 19 -63/0 06/1 85/3 بروندادی

 اظه ار داش ت ک ه ب ا     توانیم، است 05/0ی اصلی باالتر از سطح خطای از آنجا که سطح معناداری آزمون هر چهار مقوله

درصد ا مینان، نتایج فوق معنادار نهوده است و از نگاه اعضای نمونه، کیفیت آموزش مجازی در این دانشکده در تط ابق ب ا    95

 شده است.ابعاد مدل سیپ، در حد متوسط ارزیابی 

 گیرینتیجه

پدیده گسترش و فراگیری بیماری کرونا موجب تحول در بسیاری از مع ادالت جه انی ش ده اس ت و ض رورت      

ها را نمایان ساخته است. در این میان، نهادهای آموزشی و چابکی و تغییر سری  در بسیاری از نهادها و فعالیت

دار ب ودن س از و   ریش ه  ب اوجود دیده قرار گرفت ه اس ت و   به ویژه نهاد آموزش عالی به شدت تحت تأثیر این پ

و  های مجازی برای تمامی دانشگاهیانای از تحوالت از جمله آموزشبا حجمه بارهیککارهای سنتی در آن، به 

 های آموزش و یادگیری مواجه شده است.در واق  بازاندیشیِ روش

های مختلف در امر آموزش شده اس ت، می زان کیفی ت    بیش از همه موجب نگرانی ساحت آنچهدر چنین شرایط بحرانی،  

. بر همین اساس، در پ ژوهش حاض ر ت الش ش د ت ا ب ا اتخ اذ م دل         استهای مجازی های ارائه شده در قالب آموزشآموزش

کارشناس ی و دکت ری تخصص ی    ه ا، نظ ر دانش جویان    ارزشیابی اثربخشی سیپ به دلیل جامعیت آن در ارزیابی فرایند برنام ه 

دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانش گاه ته ران ب ه عن وان نم اد آم وزش ع الی کش ور، پیرام ون کیفی ت اول ین دوره از            

ه ا در قال ب   های مجازی ارائه شده در دوران کرونا مورد توجه و بررسی قرار گیرد و عوامل م ؤثر ب ر کیفی ت ای ن دوره    آموزش

 ش تدوین شود.الگوی مفهومی پژوه

آن چه مسلّم است تحقیقات متعددی در دنیا پیرامون آموزش مجازی در ایام کرونا به چاپ رسیده اس ت ک ه ب ه خ ودی     

( 2020(، کل ی و کلمه وس )  2020مُ واواد )  همچون ییهاپژوهشمؤید اهمیت این موضوع در برهه کنونی باشد.  تواندیمخود 

مستقلی در این ب اره در داخ ل کش ور ب ه چ اپ       پژوهشسفانه . با این وجود متأگیرندیمه قرار ( در این زمر2020و اسلیمی )

 دلیلی بر ضرورت پرداختن به نتایج پژوهش حاضر باشد. تواندیمنرسیده است که خود 

در قال ب چه ار بع د     ه ا دانشگاهبر کیفیت آموزش مجازی در  مؤثربخش کیفی عوامل  هاییافتهمطابق با  

ها حاکی از آن بود بررسیهستند.  یبنددستهمجزا قابل  مؤلفه 10، فرآیندی، بروندادی و دروندادی، ایینهزم

چندانی در حوزه عوامل مؤثر بر کیفیت آموزش مجازی انجام نشده است، امّا مظلوم اردکانی و  هایپژوهشکه 

قانونی، نیروی  هایزیرساخت، فنی هایزیرساخت( بدون هیچ گونه دسته بندی به عواملی مانند 1397دیگران )

آموزشی، نگرش اساتید، ساختارهای اجرایی، توانمن دی اس اتید، م دیریت ن وآور،      یهامشوقانسانی پشتیهان، 

ان د.  توانایی دانشجویان، اشتیاق دانشجویان، ارتهاط ب ین اس اتید و دانش جویان و اه داف م دون اش اره ک رده       

بر موفقیت آموزش مجازی را تمایل فراگیران به استفاده  مؤثرمل ( عوا1393محمدخانی و همکاران ) ینچنهم

، کیفیت استاد و تعامل ب ین اس تاد و دانش جو    کنندهیلتسهاز آموزش، کیفیت سیستم، کیفیت محتوا، عوامل 

 دریافت: توانیممشابه  هایپژوهشپژوهش حاضر با سایر  هاییافته. درمجموع با مقایسه دانندیم
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  پ ژوهش حاض ر ب ا دس ته     اندندادهالگویی سه الیه از عوامل مؤثر بر کیفیت آموزش مجازی ارائه  هاپژوهشهیچ کدام از .

، امک ان  برون دادی ، فرآین دی و  درون دادی ، ایین ه زماحصا ش ده در قال ب چه ار دس ته      هایزیر مؤلفهو  هامؤلفهبندی 

آتی در راستای توسعه و بهه ود   هاییزیربرنامهمجازی و  ارزیابی آموزش برای یزانربرنامهمناسهی را برای پژوهشگران و 

 این آموزش فراهم آورده است؛

  سخت و نرم آموزش مجازی، محتوای مناسب، ارزشیابی درس ت و   هایزیرساختبعضی عوامل همچون کیفیت و کمیت

 ؛شوندیمیشین محسوب پ هایپژوهشتوانمندی اساتید در استفاده از امکانات آموزش مجازی از ابعاد پرتکرار در 

  ًب ه عوام ل فرهنگ ی از     نگ اهی یمن  ( 1393و محم دی )  نژادیانارمعدودی همچون  هایپژوهشعلی ر م این که صرفا

کرونا و فراگیری آم وزش مج ازی در ب ین دانش جویان      یریگهمه، اندداشتهقهیل مالحظات اخالقی در آموزش مجازی 

از پیش مشخص شود. مواردی همچ ون فرهن گ اعتم اد ب ین اس تاد و       فرهنگی بیش هایینهزمموجب شد که اهمیت 

مه م موفقی ت در آم وزش مج ازی      ه ای زمین ه یشپو ... از  خود یادگیریدانشجو، فرهنگ مدیریت زمان، خودکنترلی، 

 دانشجویان قرار گرفته است. تأکیدکه در حاضر مورد  شوندیممحسوب 

      ه اس ت. عل ی ر  م آن ک ه     ک رد فراگیری آموزش مجازی در دوران شیوع کرونا اهمیت بع د نظ ارتی را نی ز دوچن دان

زی ادی ب ر    تأکی د کرون ا   ی ری گهمهپیشین اشاره چندانی به این موضوع نداشتند؛ اما دانشجویان در دوران  هایپژوهش

 قابل مالحظه است. هایافتهدول فرآیندهای نظارتی در آموزش مجازی داشتند که جزئیات آن در ج

؛ وضعیت آموزش مجازی دانش کده روانشناس ی و عل وم تربیت ی دانش گاه      یانمونهتکهمچنین، مطابق با نتایج آزمون تی  

اس ماعیلی و   همچ ون ه ایی  پ ژوهش ب ا  . ای ن نتیج ه   اندکردهتهران چندان مطلوب نهوده و دانشجویان بابت آن اظهار نگرانی 

( و ن وراللهی و همک اران   1391(، جهانه ان و اعته ار )  1393و محمدی ) نژادیانار(، 1394، یاسینی و تابان )(1395همکاران )

چن دان مطل وبی   مختل ف از وض عیت    یهادانشگاهکه آموزش مجازی در  اندیدهرسهمگی به این نتیجه و تطابق دارد ( 1392)

ش دن   ی ر گ اف ل کرون ا؛   یریگهمهبودن وضعیت  بینییشپ یرقابل در  توانیمدلیل این مستله را  ترینمهمبرخوردار نیست. 

های الزم و کافی؛ عدم آمادگی اساتید و دانشجویان از قهل ب ه لح اظ روح ی و فرهنگ ی     آموزشی؛ نهود زیر ساخت هایسیستم

م تحقیقات بیش تر، ش اهد بهه ود    نه چندان دور و با انجا اییندهآدر  رودیمرو انتظار . از اینکردها عنوان ای این نوع آموزشبر

 وضعیت موجود باشیم. یرگچشم

 :شودیمدر بخش سیاستی و اجرایی پیشنهاد  ،بر اساس نتایج به دست آمده  

  ه ا  های مجازی در راستای بههود کیفیت آموزشاز عوامل اثرگذار بر کیفیت آموزشبا توجه به هر یک  ربطذیمستولین

ه ای  و توانمن دی  ه ا س اخت و با ارتقاء زیر  کنندکرونا( مساعدت  گیریهمهبا توجه به ادامه شرایط ) یبعد هایدورهدر 

 یه ا آموزشدر کنار  هادورهی هر چه بیشتر از این مندبهره برایعلمی و دانشجویان از فرصت پیش آمده  هیتتاعضای 

 ؛کنندحضوری، استفاده 

 ه ای مج ازی   های نظارتی و کنت رل کیفی ت متناس ب ب ا آم وزش     از شیوه ها و مدیران گروه و مدرسانمدیران دانشکده

 ؛کننداستفاده 

 یه ا روشب رخط مانن د س خنرانی، از     ه ای ک الس های سنتی آموزش در مدرسان دانشگاهی به جای استفاده از روش 

 مطابق با یادگیری الکترونیکی استفاده کنند؛

 شود:پیشنهاد میهمچنین در بخش پژوهشی 

 و  ه ا چ الش ، ه ا ابع اد ب ا اس تفاده از س ایر روش    م رتهط ب ا ه ر ی ک از      یهامؤلفهان عالوه بر بررسی مجزای پژوهشگر

 آموزش مجازی در مقایسه با انواع دیگر را مورد مطالعه قرار دهند؛ هاییبآس

 انجام شود؛ هادانشگاهو در سطوح مختلف تحصیلی و انواع  تربزر ی آماری پژوهش در جامعه 

  انجام شود. علمیهیتتپژوهشی مشابه با نظرسنجی از اعضای 
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 منابع
(. ارزی ابی وض عیت ی ادگیری الکترونیک ی واح د      1395) یمص طف ، یاحم د  یعلاسماعیلی، هادی؛ رحمانی، شاهرور؛ کاظمی، احمد؛ 

 241-221. 9(34) .مدیریت عمومی هایپژوهش آموزش مجازی دانشگاه سیستان و بلوچستان،

مجل ه می ان   های عملی ارزشیابی آموزش الکترونیکی در آموزش ع الی ای ران:   (. شاخص1393اناری نژاد، عهاس و محمدی، مهدی ) 
 25-11. 1(5) .ای آموزش مجازی در علوم پزشکیرشته

 . تهران: سمت.ارزشیابی آموزشی(. 1383بازرگان، عهاس. )  

 . چاپ دوم، تهران: سمترت و ارزشیابی در آموزش عالینظا(. 1396بازرگان، عهاس و فراستخواه، مقصود )  

. ته ران:  راهنمای گام به گام ارزیابی درون ی کیفی ت در نظ ام دانش گاهی    (. 1387) یوسفبازرگان، عهاس؛ اسحاقی، فا مه؛ حجازی،  

 دانشگاه تهران.

ه ی دگا ان از دته ر  یهادانشگاه نیکیولکترزش اموآ کزامردر  یزمجازش موآ ضعیتو یابی(. ارز1391) شکوفهر، عتهان، امضان، رجهانیا

 65-53. 2(4. )تربیتیم علوت در تها ات و ار العاا یآور فنن، نشجویادا

. عم ومی  گ ذاری سیاس ت مطالعات راههردی ، شدنجهانی عصرر در کشو نیکیولکترزش اموآ ضعیتو یابی. ارز1390حدادیان. احمد. 

(4)2. 117-148 

ی پایان نام ه  ،ی آموزش مجازی از دیدگاه اساتید و دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهدبررسی اثربخشی دوره(. 1387ربیعی، مهدی ) 

 ، دانشگاه شهید بهشتیتربیتی و روانشناسیدانشکده علوم کارشناسی ارشد، 

در دانشکده  AHP/CFAعوامل کلیدی موفقیت یادگیری الکترونیک با رویکرد  بندییتاولو(. 1398رجهی، منیژه؛ سلطانی، حسن )

 .265-238(: 2) 10، رهیافتی نو در مدیریت آموزشیالکترونیکی دانشگاه شیراز.  یهاآموزش

عوامل مؤثر بر کیفی ت   بندییتاولو(. ارزیابی و 1397، مهران )یاللهفرجرضازاده، اکهر؛ حسینی نسب، سید داود؛ سرمدی، محمدرضا؛ 

(: 41) 11، آم وزش و ارزش یابی  یادگیری الکترونیکی با استفاده از تکنیک فرآیند تحلی ل سلس له مراته ی.     هاییطمحآموزش در 

115-134. 

دگاه ی  ت مدرس از دیدر دانشگاه ترب یکیالکترون یریادگی هایدوره کارآمدی یابی(. ارز1391) زاده، سحر یگرج و ستگارپور، حسنر 

 5-30. 3، شماره 2، دوره و ارتها ات در علوم تربیتی نشریه فناوری ا العات کاربران،

 15-4، (2)3، رنو پیکن، نشجویادا گیریدیاان میز بر مطالعهو  گیریدیا هایدههررا شیزموآ یرتأث(. 1384) کهرا علی، سیف
(: 99)25 ،یعل وم انس ان   یروش شناس  . یف  یسنتز مطالعات ک یبرا یروش ب،ی(. فراترک1398) یمجته ی،ریعابد و ام جعفری، یعابد

87-73 

 مینان زیر: اناشر. تهران. سیدر یزیر برنامهل صوا(. 1390روش )کوه، گارجافتحی وا

ی درسی آموزش مجازی رش ته مهندس ی ک امریوتر گ رایش     (. ارزشیابی برنامه1386قائدی، بتول؛ عسگری، مجید و محمد عطاران ) 

، زاهدان، دانشگاه سیستان و دومین کنفرانس ملی آموزش الکترونیک فناوری ا العات از دیدگاه اساتید و دانشجویان در دانشگاه،

 بلوچستان

آموزش مجازی در پژوهش گاه   موفقیت(. ارزیابی عوامل مؤثر بر 1393، امیرحسین؛ جاللی، عا فه )د داودیمحممحمدخانی، کامران؛ 

 162-143(. 1) 5، ا العات و ارتها ات در علوم تربیتی یآورفنصنعت نفت، 

عوام ل م ؤثر ب ر ک اربرد آم وزش       یبن د س طح (. شناس ایی و  1397) محم د یعل  مظلوم اردکانی، مهناز؛ منصوری، سیروس؛ اخوت، 

-194(. 3) 13، مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزش کی ی زد  الکترونیکی در دانشگاه علوم پزشکی شهید صروقی یزد: 

208 

ه مج ازی  آموزش الکترونیکی دانشکد هایدوره(. ارزیابی 1392نورالهی، سعید؛ حکیم زاده، رضوان؛ سراجی، فرهاد؛ نظرزاده زارع، محسن ) 

 .2(4)ای آموزش مجازی در علوم پزشکی. مجله میان رشته علوم حدیی با توجه به معیارهای کیفیت در آموزش الکترونیکی،
 نجم ن ا فص لنامه ن، نش جویا و دا س اتید ه ای دگا از د یزمجازش موآ هایدوره ثربخشیمطالعه ا (.1394محمد )یاسینی، علی و تابان،  

 175-200. 4هفتم، شماره ، سال انیرا عالیزش موآ
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