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  چکیده
هـاي علـوم انسـانی دوره     این پژوهش به سنجش امکان ارائه آموزش مجازي از طریق اینترنت در رشـته  :هدف

 -یپیمایشـ  نظـر هـدف کـاربردي و از نظـر روش،    پژوهش حاضـر از  است.  کارشناسی دانشگاه پیام نور مشهد پرداخته
  است.تحلیلی 

در مقطـع   1393کلیه دانشجویانی که در سال  و د دانشگاه پیام نور مشهداز دو گروه اساتی آماري جامعه :روش
 اسـت.   مرکز مشهد مشغول به تحصـیل هسـتند تشـکیل شـده     هاي علوم انسانی دانشگاه  پیام نور کارشناسی یکی از رشته

بـه ایـن دلیـل کـه     مند بهره گرفتـه شـد.    هاي احتمالی از روش مشاهده نظام براي بررسی امکانات موجود و اعالم کاستی
بـراي افـزایش    همچنـین  نبود،  پذیر امکانوسیله مشاهده  مثل عالقه و آگاهی به غیرکالمیهاي  آگاهی از برخی شاخص

  اعتبار و پایایی مشاهده، از پرسشنامه نیز استفاده شد.
ي مورد نیاز براي ارائه آموزش مجـاز  هاي زیرساختآمد،  به دستبا توجه به آنچه در مشاهده محقق  :ها یافته

در حــد  از دیــدگاه اســاتید آمــوزش مجــازي امکــان ارائــهمیــانگین کــل در حــد ضــرورت فــراهم بودنــد. از طرفــی،  
 امکان ارائـه آمـوزش   بنابراین، .شدارزیابی  )87/2( اندکی کمتر از حد متوسطو از نظر دانشجویان بوده  )09/3(متوسط
  .است قبولی قابل وضعیت در مذکور دانشگاه در مجازي

    ، آموزش مجازي، علوم انسانی، دانشگاه پیام نور مشهدسنجی امکان ژگان:کلید وا
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  مقدمه
ارائـه خـدمات بـا اسـتفاده از      منظـور  بـه هاي آموزش مجـازي   هاي اخیر، اجراي نظام در سال
هـاي نـوین    اسـتفاده از فنـاوري   هاي جدید به یـک نیـاز اساسـی تبـدیل شـده اسـت.       فناوري

هـاي مـورد توجـه     توانـد یکـی از گزینـه    می آموزش مجازياطالعاتی و ارتباطاتی در حوزه 
آمـوزش  براي پر کردن خألهاي آموزشی، در نبود دسترسـی بـه آمـوزش حضـوري باشـد.      

و از  ههــاي اطالعــاتی، حــوزه آمــوزش را متحــول ســاخت گیــري از فنــاوري مجــازي بــا بهــره
ر هـر زمـان و مکـان    اي براي ایجاد، پرورش ، انتقال و تسهیل یـادگیري د  هاي شبکه  فناوري

. این شیوه آموزشی امکان یادگیري در هر زمینه، براي هر فـرد  و در هـر   ه استاستفاده کرد
فایده آموزش مجـازي،   ترین بزرگتوان گفت  زمان و مکانی را فراهم کرده است. پس، می

اي هـ  آزادي تعامالت میان مربی و یادگیرنده و یادگیرنده و یادگیرنده، به دور از محدودیت
  زمانی و مکانی است.

 منـدان  عالقهبا توجه به نظام آموزشی کشور ما که توانایی پذیرش درصد محدودي از 
به آموزش عالی را داراست، و بسیاري از افـراد، تحـت فشـار محـیط کـار و کمبـود وقـت،        

و یـا ادامـه    شـده هـاي آموزشـی حاضـر     ها یا دوره توانند به شکل سنتی در کالس اغلب نمی
دهند؛ ضرورت پرداختن بـه آمـوزش مجـازي جهـت رفـع بسـیاري از مشـکالت و        تحصیل 

 آمـوزش  هاي رسد. برگزاري دوره کمبودهاي سیستم آموزش فعلی، امري بدیهی به نظر می
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کـه   را دار خانـه  زنـان  حتـی  و معلـوالن  شاغالن، از تحصیل بسیاري به اشتغال امکان مجازي
 نـاممکن یـا مشـکل اسـت، فـراهم      هـا  آنبـراي   دانشـگاه  هـاي  کـالس  در حضـوري  شرکت

  آورد. می
توان گفت با توجـه بـه امکانـاتی نظیـر فضـا، مکـان و بنیـه علمـی کشـور، بهتـرین            می
تواند انتخاب روش آموزش مجـازي باشـد؛ و چنانچـه     گذاري در آموزش عالی، می سرمایه

امل زیر فـراهم  اندازي کنیم باید عو بخواهیم آموزش مجازي را از طریق اینترنت ایجاد و راه
  شوند:

  اي، امکانات و تجهیزات رایانه
 هاي مرتبط، مدرسان با مهارت

  هاي فنی ضروري، کارکنان با مهارت
  اقتصادي فناوري اطالعات، و زیربنايوجود 

  ).1389بستر مخابراتی الزم(بابایی، 
را ی منـافع  ایـران،  بـا توجـه بـه وضـعیت خـاص کشـور       ،آموزش الکترونیکی درزمینه

  از: اند عبارت ها آن ترین مهمن براي آن برشمرد که توا می
فراگیـري موضـوعات    منـدان  عالقـه امکان ارائه آموزش با کیفیت باال بـراي   ·

ــطح    ــه س ــه ب ــا توج ــف علمــی ب ــبتاًمختل ــیاري از   نس ــوزش در بس ــایین آم پ
  .دورافتادهالخصوص  در مناطق  هاي سنتی موجود، علی دانشگاه

که به دلیل ظرفیت پـایین   مندانی عالقهاي دسترسی آسان به آموزش عالی بر ·
 هاي کشور امکان ادامه تحصیل ندارند.  پذیرش دانشگاه

  عبارت است از: ها آن ترین مهمو البته مشکالتی نیز براي آن متصور است که 
شخصی در کشور: باال بـودن نسـبی هزینـه تهیـه      هايرایانهپایین بودن سرانه  ·

سـطح   بـار  تأسـف اي بالقوه آن، و پـایین بـودن   ه ، عدم اطالع از قابلیترایانه
دالیل پـایین بـودن    ازجمله ها کرده تحصیلافراد حتی در میان  ايسواد رایانه

  شخصی در کشور است. هايرایانهسرانه 
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  نرخ پایین دسترسی به شبکه جهانی اینترنت در کشور ·
ی: عدم همخوانی امکانات شبکه مخابراتی کشور با استانداردهاي روز جهـان  ·

امکـان   اصـوالً کنند که  حدود نیمی از ساکنان کشور در مناطقی زندگی می
اتصال به اینترنت وجود ندارد. از این گذشته، حتـی در منـاطقی کـه امکـان     

هـاي مسـی    اتصال وجود دارد، بـه دلیـل پهنـاي کـم بانـد و اسـتفاده از سـیم       
(شـعبانی   ستها بسیار پایین ا فرسوده در شبکه مخابراتی، سرعت انتقال داده

 ).1387نیا و مختاري، 

 امکـان  کـه آیـا   شـود  آموزش مجازي الزم است بررسـی  اجراي و اندازي راه از پیش
وجود دارد یا نه. بدین منظور، پژوهش حاضر به سنجش امکان ارائـه آمـوزش    آن برگزاري

مشـهد  هاي علوم انسانی دوره کارشناسی دانشگاه پیام نـور   مجازي از طریق اینترنت در رشته
هـاي   اعـالم کاسـتی   و موجـود  امکانات کردن مشخص در سعی پردازد. مطالعه پیش رو، می

هایی  براي ارائه این نوع آموزش دارد تا مسئوالن مربوطه را به برگزاري چنین دوره احتمالی
  ترغیب کند.

هـاي علـوم    سنجش امکان ارائه آموزش مجـازي از طریـق اینترنـت در رشـته     منظور به
  هاي زیر پاسخ داده خواهد شد: ره کارشناسی دانشگاه پیام نور مشهد به پرسشانسانی دو

انـدازي   راه اي موجـود بـراي ایجـاد و    وضعیت امکانـات و تجهیـزات رایانـه    .1
هاي علوم انسانی دوره کارشناسی دانشگاه پیام نور  آموزش مجازي در رشته

 مشهد چگونه است؟

هاي علوم انسانی  مجازي در رشته آیا بستر مخابراتی الزم براي ارائه آموزش .2
  دوره کارشناسی دانشگاه پیام نور مشهد فراهم است؟

هاي آمـوزش مجـازي در دانشـگاه پیـام      انجام فعالیت منظور بهآیا کارکنانی  .3
  نور مشهد وجود دارند؟

هـاي علـوم    آیا زیربناي اقتصادي الزم براي ارائه آمـوزش مجـازي در رشـته    .4
 گاه پیام نور مشهد فراهم است؟انسانی دوره کارشناسی دانش
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هاي مجازي دانشگاه پیـام   آیا امکان پشتیبانی و ارزشیابی از دانشجویان دوره .5
 نور مشهد فراهم است؟

هـاي علـوم انسـانی دوره     آیا امکان دیجیتالی کردن منابع آموزشی در رشـته  .6
  کارشناسی دانشگاه پیام نور مشهد براي ارائه آموزش مجازي فراهم است؟

پیـام نـور مشـهد از دیـدگاه      دانشـگاه  در مجـازي  ارائه آموزش سنجی امکان .7
  ؟است میزان چه به هاي علوم انسانی دوره کارشناسی اساتید در رشته

پیـام نـور مشـهد از دیـدگاه      دانشـگاه  در مجـازي  ارائه آموزشسنجی  امکان .8
  ؟است میزان چه به هاي علوم انسانی دوره کارشناسی  دانشجویان در رشته

نجا الزم است ذکر شـود کـه در سراسـر ایـن مقالـه آمـوزش مجـازي، آمـوزش         در ای
الکترونیکی و یادگیري الکترونیکـی بـراي بیـان یـک مفهـوم و متـرادف یکـدیگر اسـتفاده         

، بدون توجه بـه  گستر جهانهایی است که از طریق اینترنت و وب  آموزشاند؛ و منظور  شده
  .شود ارائه می هاي زمانی و مکانی محدودیت

 آموزش مجازيسنجی  امکانمطالعاتی چند در حوزه 
توسـعه آمـوزش الکترونیـک     سـنجی  امکـان ) در پژوهشی به مطالعـه  2007و همکاران( 1شو
بــین پرســتاران ســالمت عمــومی در تــایوان   در راهکــاري بــراي آمــوزش مســتمر عنــوان بــه

قـرار گرفـت.    پرداختند. ضمن این مطالعه دالیل پذیرش و یا رد این آموزش مـورد بررسـی  
% پرسـتاران بـه ایـن نـوع آمـوزش گـرایش مثبـت نشـان         84/88نتایج حاکی از آن است که 

% بـه دلیـل   16/11این نوع آموزش از نظر زمان و مکان انعطاف باالیی دارد و  چراکهدادند، 
شخصـی و دسترسـی بـه اینترنـت گرایشـی بـه آمـوزش         هايرایانهموانع موجود مثل کمبود 

  ند.الکترونیک نداشت
بـه ارزیـابی مـدل یـادگیري      سـنجی  امکـان ) در یک مطالعه 2010و همکاران( 2دیسل

                                                                                                                   
1Shu 
2Dissel 
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 تأکیـد الکترونیکی مبتنی بر اینترنت(وب) براي دانشجویان پزشکی پرداختند. ایشـان ضـمن   
بر اینکه استفاده از یادگیري الکترونیکی در کنار آموزش بـه روش سـنتی(چهره بـه چهـره)     

براي فهم بهتر فراهم خواهد کرد، نظـر   مؤثريو ابزار  آورد میامکانات جدیدي را به وجود 
را نیز در این باره مورد بررسی قرار دادند. نتایج این پژوهش نشـان داد   موردنظردانشجویان 

  کنند. را مفید ارزیابی می رایانه% افراد جامعه مورد بررسی یادگیري مبتنی بر 97
سنجی اجراي آمـوزش مجـازي    لعه امکان) با مطا1392در پژوهش افیونی و همکاران(

در دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان مشخص شد کـه از نظـر اعضـاي هیـأت علمـی،      
اجتمــاعی،  -امکــان اجــراي دوره آمــوزش مجــازي در چهــار بعــد تکنولوژیــک، فرهنگــی 

 باالتر از حد متوسط است. بنابراین، امکان اجـراي ایـن   معناداري طور بهسازمانی و آموزشی 
هـاي موجـود    ز مشکالت هنگـام اجـرا، بایـد کاسـتی    ها وجود دارد اما براي پیشگیري ا دوره

(جنسیت، سن، گـروه آموزشـی    دموگرافیک هاي ویژگیبرطرف شود. در ضمن، بر اساس 
 و سابقه کار) بین میانگین نظرات پاسخگویان تفاوت معنادار آماري وجود نداشت.

 ســنجی امکــانبــه بررســی در تحقیقــی ) 1392محمــد حســن کشــاورزي و همکــاران(
هـاي پـژوهش    آموزش الکترونیکی در دانشگاه آزاد اسالمی واحد مرودشت پرداختند. یافته

ایشان نشان داد امکان استقرار آموزش مجازي در دانشـگاه آزاد اسـالمی مرودشـت از نظـر     
عـالوه، میـزان   همسئوالن و اساتید و همچنین در بین دانشجویان در سطح باالیی قرار دارد. بـ 

و تمایل اساتید و دانشجویان نسبت به آموزش مجـازي در سـطح باالیی(حـدود     مندي عالقه
  آمد. به دستدرصد)  90

آمـوزش مجـازي و    هـاي  مؤلفـه پژوهشـی را بـا هـدف بررسـی      1385ممقانی در سال 
منبـع اسـتراتژیک و    عنـوان  بـه توصیف نظرات اعضاي هیأت علمی، مسـئولین و دانشـجویان   

 دانشگاه الزهـرا  شناسی روانسازي این آموزش در دانشکده علوم تربیتی و  پیاده سنجی انامک
(اکثریـت) اعضـاي هیـأت علمـی و مسـئولین و       درصد 4/79(س) انجام داد. نتایج نشان داد

سازي آموزش مجازي در دانشکده علوم تربیتـی و   اند که امکان پیاده دانشجویان اعالم کرده
سـازي ایـن    درصـد از دانشـجویان معتقدنـد کـه بـراي پیـاده       3/74د و روانشناسی وجود دار
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 افزارهـاي  سـخت مـرتبط بـا ایـن آمـوزش و      افزارهاي نرمآموزش باید امکانات الزم از قبیل 
رهبري نیروي انسانی، فرهنگی،  هاي زیرساختکتابخانه دیجیتالی و همچنین  تأسیسکافی، 

  مخابراتی فراهم شود.هاي  سازي شبکه و مدیریتی و اقتصادي و فنی
گیـري   بهـره  منظـور  بـه تـوان از آمـوزش مجـازي     دهد که می ها نشان می بررسی پیشینه

فـراهم   هـا  آنبیشتر افراد از آموزش استفاده کرد و امکانی بـراي روزآمـد کـردن اطالعـات     
تـوان تعـداد افـراد تحـت آمـوزش را نیـز        هایی مـی  عالوه، با برگزاري چنین دورههساخت. ب

الزم آن مورد بررسـی قـرار گیرنـد و     هاي زیرساختکه  شرط پیشش داد. البته، با این افزای
  در صورت نیاز اصالح شوند.

 روش پژوهش
پژوهش حاضـر از نظـر هـدف کـاربردي بـوده و در اجـراي آن از روش پیمایشـی تحلیلـی         

  استفاده شده است.
اسـاتید  ؛ از نـد ا عبـارت از دو گروه تشکیل شـده اسـت کـه     پژوهش این آماري جامعه

در مقطـع   1393کلیـه دانشـجویانی کـه در سـال      و نفـر  928 تعداد به دانشگاه پیام نور مشهد
مرکز مشهد مشغول بـه تحصـیل    هاي علوم انسانی دانشگاه  پیام نور کارشناسی یکی از رشته

  نفر. 8954 تعداد هستند به
سـاتید هـر گـروه    محقق بر آن شد تا حجـم نمونـه را بـر اسـاس تعـداد دانشـجویان و ا      

دسترسـی بـه آن    ازآنجاکـه اي انتخاب کند، اما  گیري تصادفی طبقه شی به روش نمونهآموز
 گیري تصادفی ساده استفاده کرد. پذیر نشد از روش نمونه افراد مورد نیاز امکان

گیـري تصـادفی سـاده از میـان      حجم نمونه بر اساس جدول مورگان و به روش نمونـه 
هـا از   هایی که محقق در طی گـردآوري داده  لبته با توجه به محدودیتنفر، که ا 274 اساتید

نفر تقلیل یافت؛ و از میان دانشجویان  47مواجه شد، حجم نمونه اساتید به  ها آناین گروه با 
  آمد. به دستنفر   368

هـاي   ترین روش گردآوري اطالعات در مورد پدیـده  اصلی درواقعمشاهده  ازآنجاکه
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هـا،   داده آوري جمـع هـاي دیگـر    ، و در مقایسه با روشاستهاي علمی  مینهمربوط به کلیه ز
توانـد در کنـار    هـا داراسـت، مـی    پذیري الزم را براي کسب بینش در مورد واقعیـت  انعطاف

بررسـی   منظور به). در این پژوهش نیز 1385(حریري،  ها مورد استفاده قرار گیرد سایر روش
از  اي مشـاهده مند( آموزش مجازي از روش مشاهده نظام زياندا راهامکانات مورد نیاز براي 

آموزش مجازي) بهره گرفتـه شـد.    اندازي راهبر اساس امکانات مورد نیاز  شده یطراحپیش 
 وسـیله  بـه مثل عالقه و آگاهی  غیرکالمیهاي  البته، به این دلیل که آگاهی از برخی شاخص

 منظور بهبار و پایایی مشاهده، از پرسشنامه نیز و نیز براي افزایش اعت ،پذیر نبود مشاهده امکان
ها مشتمل بـر دو   بررسی امکانات مورد نیاز براي ارائه آموزش مجازي استفاده شد. پرسشنامه

و مجموعـه   دهنـدگان  پاسـخ (جنسـیت، سـن، سـابقه کـار)      هاي دموگرافیـک   بخش ویژگی
ــایی، آگــاهی و ارز   ســؤاالتی ــل، توان ــابی اســاتید و در خصــوص بررســی دسترســی، تمای ی

کــه بــا مقیــاس لیکــرت تنظــیم شــده اســت.  اســتدانشــجویان نســبت بــه آمــوزش مجــازي 
(ویـژه اسـاتید و دانشـجویان )     هـایی  هاي مورد استفاده در این پـژوهش پرسشـنامه   پرسشنامه
استقرار آموزش مجازي در دانشکده علوم تربیتـی و روانشناسـی دانشـگاه     درزمینهاست که 

ــه، تغییراتــی در  تهیــه شــده اســت.1385داودي ممقــانی در ســال  الزهــرا تهــران توســط البت
مطابقت با نیازهـاي دانشـگاه پیـام نـور مشـهد داده شـد و بـه         منظور بههاي مذکور  پرسشنامه

و اساتید مورد بررسی قرار گرفـت؛   نظران صاحبهمین دلیل روایی پرسشنامه دوباره توسط 
 سـؤال گوییم در پی پاسـخگویی بـه ایـن     سخن میگیري  وقتی از روایی وسیله اندازه چراکه

خواهـد انـدازه بگیـرد     گیري، همان چیـزي را کـه پژوهشـگر مـی     هستیم که آیا وسیله اندازه
و  حذف سؤاالتاعمال شد و تعدادي از  موردنظرگیرد؟ بدین منظور، اصالحات  اندازه می

 تعدادي دیگر جایگزین شدند.

آمـد. ایـن    بـه دسـت   درصد 86کرونباخ  آلفاي بضری طریق از ها نیز پرسشنامه پایایی
گیـري   با آنچه در کـل انـدازه    گیرد اندازه می سؤالضریب همبستگی ارتباط میان آنچه هر 

آمـده نشـان از ایـن دارد کـه      بـه دسـت  دهـد. بـدین ترتیـب، مقـدار      شده است را نشـان مـی  
  پرسشنامه از پایایی مناسب و مطلوبی برخوردار است.
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  ها یافته
هـاي علـوم انسـانی     اول: آیا بستر مخابراتی الزم براي ارائه آمـوزش مجـازي در رشـته    سؤال

 دوره کارشناسی دانشگاه پیام نور مشهد، فراهم است؟

در محیط دانشگاه براي اساتید و کارکنان آمـوزش   512امکان استفاده از اینترنت با پهناي باند 
  اندازي دوره آموزش مجازي فراهم است. هبستر مخابراتی مورد نیاز براي را عنوان بهمجازي 

هـاي علـوم    دوم: آیا زیربناي اقتصادي الزم براي ارائه آموزش مجازي در رشـته  سؤال
  انسانی دوره کارشناسی دانشگاه پیام نور مشهد، فراهم است؟

درسـی   هـاي  ریـزي  برنامـه  قلمرو در ارتباطات و اطالعات هاي فناوري از استفاده براي
افـزاري   سخت الزم امکانات ساختن فراهم براي کافی بودجه داشتن اختیار در عالی آموزش

ایـن   سـازي  فـراهم  بـراي  هـا   دانشـگاه  بودجـه  کمبـود  و برتـر  کننده تسهیلعامل  افزاري و نرم
  شود. می قلمداد مانع اصلی امکانات،

از در دانشگاه پیام نور مشهد نیز اعتبار مـورد نیـاز بـراي فـراهم کـردن ایـن امکانـات،        
انـدازي   شود؛ و در صورت نیاز بـه بودجـه بـراي راه    می تأمینبودجه بخش آموزش دانشگاه 

 اعتبار کرد. تأمینتوان از سازمان مرکزي درخواست  می ،اي جدید دوره

هاي آموزش مجازي در دانشـگاه پیـام    انجام فعالیت منظور بهسوم: آیا کارکنانی  سؤال
  نور مشهد، وجود دارند؟

اد کارکنان مشغول به کار در بخش آموزش مجـازي دانشـگاه در حـال    کارکنان: تعد
هـاي کمـی    نفر مدیر(نماینده استان خراسان رضوي) که بررسـی  1نفر است:  5حاضر شامل 

هاي آموزشی براي کارکنـان و اسـاتید،    اساتید، برگزاري کارگاه التدریس حقتأیید  ازجمله
بـر   LMSهـاي مجـازي در سـایت     جویان دورهالزم براي اسـاتید و دانشـ   هاي رسانی اطالعو 

 زمـان  هـم ها در مرکز مشهد کـه کنتـرل    عهده ایشان است، یک نفر مسئول برگزاري کالس
کار دانشجویی کـه بـه    عنوان بهنفر  3را بر عهده دارد، و  ها آنها و نیز بررسی کیفیت  کالس

رایانه(متخصصان  رانساال فنکنند؛ و بررسی مشکالت شبکه و امثال آن را  ایشان کمک می
  فناوري) از دفتر آمار و فناوري دانشگاه به عهده دارند.
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انـدازي آمـوزش    بـراي ایجـاد و راه   اي رایانـه چهارم: آیا امکانـات و تجهیـزات    سؤال
  هاي علوم انسانی دوره کارشناسی دانشگاه پیام نور مشهد فراهم است؟ مجازي در رشته
 4رایانه موجـود اسـت؛    6مجازي دانشگاه : در بخش آموزش افزاري سختتجهیزات 

رایانه براي استفاده اساتید آموزش مجازي که خواستار برگزاري کالسشان به هـر دلیلـی در   
رایانـه بـراي اسـتفاده مسـئول      2انـد؛ و   داخل دانشـگاه هسـتند، در اتـاقی مجـزا قـرار گرفتـه      

اي مسـتقل دارد.   ود رایانـه . البته، مدیر نیز در اتاق خـ استها و همکارانشان  برگزاري کالس
 ها به اینترنت نیز دسترسی دارند. شایان ذکر است که تمام رایانه

کـه بـراي اسـکن     اسـت اسکنر  2از دیگر تجهیزات موجود در بخش آموزش مجازي 
جهـت بارگـذاري روي سـایت، مـورد       swfاساتید و تبدیل آن بـه قالـب    موردنظرمحتواي 

  گیرند. استفاده قرار می
هـاي    ) بـراي برگـزاري دوره  LMS: سیسـتم مـدیریت آموزشـی (   افزاري نرم تجهیزات

مسـیر  «آموزش مجازي توسط شرکتی وابسته به سازمان مرکـزي دانشـگاه پیـام نـور بـه نـام       
  طراحی شده است.   »فناوري اطالعات

هـاي مجـازي دانشـگاه     پنجم: آیا امکان پشتیبانی و ارزشیابی از دانشجویان دوره سؤال
  مشهد فراهم است؟پیام نور 

ـتقل  یـادگیري  نیـز  و دروس راهنمـاي  اسـاس  الکترونیکی بـر  آموزش سیستم خـدمات   و مس
 ویـدئو،  و ایمیـل  اینترنتـی،  دروس، کنفرانس راهنماي طریق از است.  شده طراحی آموزش حمایتی

ـند  ارتبـاط  در زمـان  هـر  در مـدرس  بـا  و بگیرند یاد طور مستقل به هستند که قادر دانشجویان . در باش
ـئوالن بخـش        دانشگاه پیام نور مشهد نیز امکان تعامل دانشجویان با یکدیگر و بـا اسـاتید و نیـز بـا مس

ـتفاده از     (LMS)مجازي دانشگاه در سیستم مدیریت آموزشـی   ، فـراهم اسـت. بعـالوه، راهنمـاي اس
 هـاي الزم بـراي دانشـجویان در ایـن سیسـتم      رسـانی  ) و نیـز اطـالع  LMSسیستم مدیریت آموزشی(

توانند تقویم آموزشی هـر تـرم را در پروفایـل     هاي مجازي دانشگاه می وجود دارد. دانشجویان دوره
تواننـد وارد آن شـوند، مشـاهده     گـذرواژه اختصاصـی مـی   خود، که بعد از ثبت نام با نام کـاربري و  

  اند.   ههاي ارتباط با مسئوالن مربوطه نیز در سایت دانشگاه پیام نور ثبت شد کنند. شماره تلفن
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از دانشـجویان توسـط    مـدت  کوتـاه هـاي   از طرف دیگر، در طول ترم امکان ارزشیابی
  گیرد. اساتید وجود دارد؛ اما، ارزشیابی نهایی از دانشجویان حضوري انجام می

علوم انسـانی دوره   هاي رشتهششم: آیا امکان دیجیتالی کردن منابع آموزشی در  سؤال
  د براي ارائه آموزش مجازي فراهم است؟کارشناسی دانشگاه پیام نور مشه

یادگیري، محتوا از جایگاه مهمی برخوردار اسـت و بـاالتر از آن،    -در فرایند یاددهی
تر، تحقق اهـداف   . به عبارت روشناستریزي درسی  یکی از ارکان اساسی در فرایند برنامه

ان از طریـق  ، متکی بر وجـود محتـواي مناسـب و کارآمـد اسـت تـا بتـو       شده تعیینآموزشی 
آن در جهت حصول اهداف تـالش کـرد. بـا توجـه بـه اهمیـت ایـن مطلـب در          کارگیري به

گیرد، مشـخص   انجام می ها آندانشگاه پیام نور نیز منابع درسی که ارزشیابی نهایی بر اساس 
  باشند. می شده تعریفو 

) در پژوهش خود به لـزوم طراحـی دروس مجـازي توسـط     2010( 1از طرفی، آرباگ
گوید در این صورت است کـه اسـتاد    و می کند میتاد مربوطه قبل از شروع کالس اشاره اس
 منظـور  بـه تعامل بهتري با دانشـجویانش داشـته باشـد. بـا توجـه بـه همـین مطلـب و          تواند می

سازي و انتقـال اطالعـات و دسـتاوردهاي علمـی و پژوهشـی بـه محـیط الکترونیکـی،          آماده
اسـاتید در هـر جلسـه، توسـط مسـئوالن برگـزاري        موردنظر امکان دیجیتالی کردن محتواي

  .استها و تجهیزات موجود در دانشگاه پیام نور مشهد، فراهم  کالس
 بـراي ارائـه  مـورد نیـاز    هـاي  مؤلفـه  آمـد  بـه دسـت  با توجه به آنچه از مشاهده محقـق  

زات امکانات و تجهیـ ، که شامل هاي علوم انسانی دوره کارشناسی آموزش مجازي در رشته
زیربنـاي  ، هـاي آمـوزش مجـازي    انجام فعالیـت  منظور بهکارکنانی ، بستر مخابراتی، اي رایانه

امکـان دیجیتـالی   ، و هـاي مجـازي   امکان پشتیبانی و ارزشیابی از دانشجویان دوره، اقتصادي
  وجود دارد. دانشگاه پیام نور مشهد است، درکردن منابع آموزشی 

آموزش مجازي در دانشگاه پیـام نـور مشـهد و ابعـاد      در ادامه، به توصیف امکان ارائه
  شود. آن در بین اساتید و دانشجویان پرداخته می

                                                                                                                   
1Arbaugh 



   
  
  

 

 66 اطالعات تیریمد فنون و علوم فصلنامه

 7 یاپیپ شماره ،1396 تابستان ـ دوم شماره سوم، سال 
 

پیام نور مشهد از  دانشگاه در مجازي ارائه آموزش سنجی امکانهفتم:  سؤال
  ؟است میزان چه به هاي علوم انسانی دوره کارشناسی دیدگاه اساتید در رشته
 اساتید در بینموزش مجازي و ابعاد آن : توصیف امکان ارائه آ1جدول

 بازه انحراف معیار میانگین متغیر
 5 1 .76353 09/3 امکان ارائه آموزش مجازي

 5 1 .82370 80/2 بعد توانایی
 5 1 3080/1 96/2 بعد تمایل
 5 1 .66456 54/3 بعد آگاهی
 5 1 .69836 99/2 بعد ارزیابی

  

میـانگین کـل امکـان    ظر اساتید مـورد بررسـی   از نشود  مطابق جدول فوق مشاهده می
کـه در حـد متوسـط     اسـت  )09/3بـه مقـدار(    5تـا   1ارائه آموزش مجازي در یک مقیـاس  

) بیشـتر از  54/3در بین ابعاد این شاخص بعد آگـاهی بـا متوسـط(    ،شود. همچنین ارزیابی می
ــه بعــد      ــز ب ــانگین نی ــرین می ــود. کمت ــاد ب ــز بیشــتر از ســایر ابع ــط و نی ــا حــد متوس ــایی ب توان

)، 96/2رغم تمایل در حد متوسـط (  دهد اساتید علی تعلق داشت که نشان می )80/2متوسط(
توانایی کمتر از حد متوسطی براي انجام آموزش مجازي دارنـد. همچنـین، اسـاتید ارزیـابی     

  ) براي امکان ارائه آموزش مجازي دارند.99/2کمتر از حد متوسطی(
  (در بین استادان) برحسب جنسیتو ابعاد آن  آموزش مجازيارائه  امکانمقایسه میانگین : 2جدول

 آزمون مقایسه میانگین انحراف معیار میانگین تعداد جنسیت 
T Sig 

 امکان ارائه آموزش مجازي
 59625/0 10/3 29 مرد 865/0 -182/0 52193/0 07/3 18 زن

 بعد توانایی
 28510/1 01/3 29 مرد 748/0 -324/0 37793/1 88/2 18 زن

 بعد تمایل
 86172/0 75/2 29 مرد 625/0 -492/0 77653/0 87/2 18 زن

 بعد آگاهی
 77918/0 51/3 29  مرد 724/0 355/0 61759/0 58/3 18 زن

 55282/0 97/2 29 مرد  776/0  276/0  72767/0  02/3  18  زن  بعد ارزیابی
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زنـان   بیشـتر از ) 10/3مجـازي از نظـر مـردان(    عالوه، میانگین امکان ارائـه آمـوزش  هب
نیـز   ،آزمـون مقایسـه میـانگین    05/0. از طرف دیگر، سطح معناداري بیشـتر از  است) 07/3(

داري بین نظر زنـان و مـردان در خصـوص امکـان ارائـه آمـوزش        دهد اختالف معنانشان می
ابعـاد اخـتالف   از  یـک  هـیچ دهـد کـه در    هـا نشـان مـی    مجازي وجود ندارد. همچنـین، داده 
  معناداري بین دو گروه وجود ندارد.

  (در بین استادان)برحسب سابقه تدریسو ابعاد آن  آموزش مجازيارائه  امکانمقایسه میانگین : 3جدول
 سطح معناداري )Fمقدار ( انحراف معیار میانگین تعداد سابقه تدریس

 امکان ارائه آموزش مجازي

 0/33158 69/2 10 سال 5کمتر از 

 0/50260 19/3 12 سال 10تا 5بین  063/0 964/2

 0/61408 13/3 20 سال 10بیشتر از 

 بعد توانایی

 0/75454 46/2 10 سال 5کمتر از 

 0/72279 83/2 12 سال 10تا  5بین  487/0 732/0

 0/76878 74/2 20 سال 10بیشتر از 

 بعد تمایل

 0/78174 00/2 10 سال 5کمتر از 

 1/35610 29/3 12 سال 10تا  5بین  028/0 916/3

 1/28116 17/3 20 سال 10بیشتر از 

 بعد آگاهی

 0/54469 33/3 10 سال 5کمتر از 

 0/62609 55/3 12 سال 10تا  5بین  717/0 335/0

 0/84054 54/3 20 سال 10بیشتر از 

 ارزیابی بعد

 0/81749 80/2 10 سال 5کمتر از 

 0/65601 26/3 12 سال 10تا  5بین  198/0 690/1

 0/47471 92/2 20 سال 10بیشتر از 

  
تـا   5همچنین، میانگین امکان ارائه آموزش مجازي در بین اساتید با سابقه تدریس بین 

 05/0. از طرف دیگر سـطح معنـاداري بیشـتر از    استها  ) بیشتر از سایر گروه19/3سال ( 10
هـاي   داري بین نظر اساتید با سـابقه  دهد، که اختالف معنا ز نشان میآزمون مقایسه میانگین نی
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هـا   تدریس متفاوت در خصوص امکان ارائه آمـوزش مجـازي وجـود نـدارد. همچنـین داده     
دهــد کــه تنهــا در بعــد تمایــل اخــتالف معنــاداري بــین ســه گــروه وجــود دارد،    نشــان مــی

 10تا 5ر بین اساتید به سابقه تدریس میانگین تمایل به تدریس به شیوه مجازي د که طوري به
  .استها  ) بیشتر از سایر گروه29/3(

شـهد از دیـدگاه   پیام نور م دانشگاه در مجازي ارائه آموزش سنجی امکانهشتم:  سؤال
  ؟است میزان چه به هاي علوم انسانی دوره کارشناسی دانشجویان در رشته

نگـرش   و دانش از اطالع به نیاز ها، در دانشگاه روش آموزش مجازي از استفاده براي
  . است آموزشی، ضروري سیستم عناصر ترین مهم عنوان به دانشجویان

 بین دانشجویان در : توصیف امکان ارائه آموزش مجازي و ابعاد آن4جدول

 بازه انحراف معیار میانگین متغیر

 5 1 .66353 87/2 امکان ارائه آموزش مجازي

 5 1 .72345 60/2 بعد توانایی

 5 1 0089/1 67/2 بعد تمایل

 5 1 069/1  69/3 بعد آگاهی

 5 1 .77069 88/2 بعد ارزیابی

  
میـانگین کـل   مـورد بررسـی   شـود از نظـر دانشـجویان     مطابق جدول فوق مشاهده مـی 

که اندکی کمتـر از  است  87/2 به مقدار  5تا  1امکان ارائه آموزش مجازي در یک مقیاس 
بیشـتر از   69/3 ین ابعاد این شاخص تنها بعد آگاهی با مقـدار حد متوسط است. همچنین در ب

 60/2حد متوسط و نیز بیشتر از سایر ابعاد بود. کمترین میانگین نیز به بعـد توانـایی بـا مقـدار    
دهـد دانشـجویان توانـایی الزم را در مواجـه بـا آمـوزش مجـازي         تعلق داشت که نشـان مـی  

تـر از حـد متوسـطی بـراي اسـتفاده از آمـوزش       ندارند. عالوه بـرآن، دانشـجویان تمایـل کم   
  ) براي امکان ارائه آموزش مجازي داشتند.88/2مجازي، و ارزیابی کمتر از حد متوسطی(
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  (در بین دانشجویان) برحسب جنسیتو ابعاد آن  آموزش مجازيارائه  امکانمقایسه میانگین : 5جدول

 میانگین تعداد جنسیت 
انحراف 
 معیار

 ینآزمون مقایسه میانگ

T Sig 
امکان ارائه 
آموزش 
 مجازي

 69798/0 86/2 321 زن

113/1- 267/0 
 78429/0 99/2 42 مرد

 توانایی بعد
 69501/0 57/2 321 زن

581/2- 010/0 
 86468/0 88/2 42 مرد

 تمایل بعد
 99358/0 67/2 321 زن

397/0- 692/0 
 12266/1 71/2 42 مرد

 بعد آگاهی
 05375/1 72/3 321 زن

731/0 465/0 
 12747/1 59/3 42 مرد

 بعد ارزیابی
  76673/0  88/2  321  زن

731/0- 465/0 
  76068/0  97/2  42  مرد

  
ــوق    ــدول ف ــاس ج ــر اس ــالوه، ب ــر    بع ــازي از نظ ــوزش مج ــه آم ــان ارائ ــانگین امک می

 05/0. از طـرف دیگـر، سـطح معنـاداري بیشـتر از      است) 86/2از زنان ( ) بیشتر99/2مردان(
داري بـین نظـر زنـان و مـردان در     دهد، که اختالف معنـا نیز نشان میآزمون مقایسه میانگین 

دهـد کـه تنهـا     ها نشان مـی  خصوص امکان ارائه آموزش مجازي وجود ندارد. همچنین داده
) 57/2معنـاداري بـاالتر از زنـان (    طـور  بـه ) 88/2بعد توانایی آموزش مجازي در بین مردان (

  .است

  ريگی نتیجه
ي آموزشی که بـا   یک ضرورت و یک سامانه عنوان بهامروزه آموزش مجازي در سطح دنیا 

و  شـو عـالوه، در پژوهشـی کـه    هبـ  .استحداقل هزینه و حداکثر کارایی همراه است مطرح 
راهکاري بـراي آمـوزش   ، توسعه آموزش الکترونیکانجام دادند  2007ش در سالهمکاران



   
  
  

 

 70 اطالعات تیریمد فنون و علوم فصلنامه

 7 یاپیپ شماره ،1396 تابستان ـ دوم شماره سوم، سال 
 

 ها و تحوالت ه پیام نور مشهد نیز براي هماهنگی با پیشرفتدانشگامعرفی شده است.  مستمر
هاي آموزشی از طریق اینترنـت گـام    ي برنامه باید براي ارائه آمده در عصر حاضر، به وجود
، تجهیزات، کادر علمی، فنی و آموزشی مـورد نیـاز   ها زیرساختدر این راستا باید  و بردارد
آمـوزش مجـازي، ارتبـاط مسـتقیم بـا افـزایش       به ذکر اسـت کـه رشـد     و الزمشوند؛  تأمین

 هاي اطالعاتی و ارتباطی دارد.  دسترسی افراد به فناوري

مورد نیاز بـراي ارائـه    هاي زیرساختآمد،  به دستبا توجه به آنچه در مشاهده محقق 
امکـان   ند. بنـابراین، هسـت آموزش مجازي در دانشگاه پیام نور مشهد در حد ضرورت فراهم 

البتـه، الزم بـه ذکـر     .اسـت  قبولی قابل وضعیت در مذکور دانشگاه در مجازي ارائه آموزش
از استاندارد مشخص، کمبود نیروي کار، پراکندگی کارها، فضـاي  نکردن است که پیروي 

هاي آموزشی براي اساتید مجازي و نبود بسـترهاي الزم بـراي ارزشـیابی     محدود، نبود دوره
هاي آمـوزش مجـازي در    هاي ارائه  دوره حدودیتمشکالت و م ازجملههاي مجازي،  دوره

تـوان نسـبت بـه برگـزاري ایـن       مـی  هـا  آنند که با مرتفع کـردن  هستدانشگاه پیام نور مشهد 
  ها به شکل مفیدتر اطمینان حاصل کرد.  دوره

 آمـده  بـه دسـت   نظرات دانشجویان و اسـاتید  براساس که پژوهش هاي یافته به باتوجه
هاي علـوم   در رشته مجازي آموزش هاي دوره ارائه در مورد گیري متصمییشتاز پ باید است،

 در هـا  آن اجراي امکان که انسانی دوره کارشناسی دانشگاه پیام نور مشهد، پیرامون مواردي
 اقدام رفع کمبودها به نسبت و اندیشیده تدابیري است، متوسط حد از کمتر یا و متوسط حد
هاي خود این مطلب را بیـان   در پژوهشو همکاران نیز  گونه که ممقانی و افیونی همان .شود

ســازي آمــوزش مجــازي، بایــد   انــد کــه بــراي پیشــگیري از مشــکالت هنگــام پیــاده  کــرده
  هاي موجود برطرف شود. کاستی
ــ  کــاربرد آمــوزش توســعه منظــور بــه عــالی هــاي آمــوزش ریــزي برنامــه درعــالوه، هب

یند در الکترونیکی در  حاضـر  درحـال  کـه  افـرادي  آمـوزش  بـه  بایـد  یادگیري -یاددهی فرآ
کننـد، پرداختـه شـود. بـدین منظـور،       مـی  کـار  هـا  دانشـگاه  در الکترونیکـی  آموزش با رابطه

هاي آموزشی در  شود براي اینکه درك از آموزش مجازي افزایش یابد، کارگاه پیشنهاد می
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 و رایانـه  بـا  کـار  مختلـف آمـوزش   واحدهاي و ها این زمینه  مورد توجه قرار گیرند؛ و دوره
براي دانشجویان توسط دانشگاه پیام نور مشهد برگـزار   یژهو بهتري  جدي صورت به اینترنت

کننـد، یـادگیري    و همکاران در نتایج پـژوهش خـود بیـان مـی     یلذطور که  همان ؛ زیراشود
  براي فهم بهتر فراهم خواهد کرد. مؤثرالکترونیکی ابزاري 

هاي  نیز در پژوهش خود آموزش استادان براي دورهطور که آرباگ  همانو در آخر، 
کنـد، بـراي اجـراي     ها پیشنهاد می در موفقیت این دوره مؤثریک راهکار  عنوان بهمجازي را 

دانشـگاه   اسـاتید ایـن  الزم اسـت  در دانشگاه پیام نور مشهد نیـز  هر چه بهتر آموزش مجازي 
ناوري در آموزش و توسـعه آمـوزش   این ف کارگیري بهخود را از دانش و مهارت الزم براي 

  عالی برخوردار سازند.
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