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چکیده
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گ ارش شگه استز برای تح ی داهها دو بخ

آمار توصییی و استنباطی با یار گرفتا شگه استز در ق مت آمار

توصییی از آمارههایی از قبی میانگی  ،انحراه استانگارد و فراوانی و در سطح آمار اسبتنباطی از آزمبون  Tتبا
نمونا برای پاسخ با سؤاالت پاوه

استیاده شگه استز و در نهایت برای توصبیف و تج یبا و تح یب دادههبا از

نرم اف از  SPSS 22استیاده گردیگز طبق یافتاهای تحقیبق دو مؤلیبا نمباد دانشبگاهی و فرهنب

دانشبگاهی از

میانگی بگ وسط ،میانگی یمتری دارنگ یا نشان میدهگ ورعیت هر دو مؤلیا یمتر از ببگ وسبط اسبتز بقیبا
مؤلیاها با سطح معناداری ب رگتر از  2/25تیاوت معنباداری ببا میبانگی ببگ وسبط نگارنبگ یبا نشبان مبیدهبگ
ورعیت آنها در بگ متوسط استز بنابرای میتوان نتیجا گرفت یا ور موجود ابعاد پگاگوکیا دانشگاههای
مجازی با ور مط وب فاص ا زیادی دارنگز

واژگان کلیدی :ابعاد پداگوژیک ،دانشگاه مجازی ،فرهنگ دانشگاهی.

مقدمه
با توجا با محگودیتهای یا روشهای سنتی آموزش جهت پاسخگویی با نیازهای آموزشی
اقشار جامعا دارنگز (مثالً ارائا آموزش با افرادی یا با لحاظ محگودیتهای خاص خبود نمبی
تواننگ در یا زمان خاص در مح آموزش بضور یابنگ) و نقاط قوت آموزش مجازی جهت
بر طره یردن ایب محبگودیتهبا ،رونبگ ببا یبارگیری ایب سی بت آموزشبی قگرتمنبگ در
دانشگاهها و نظامهای آموزشی رو با رشگ استز شاهگ ای امر را میتوان تعگاد دانشبگاههبا و
مؤس اهای آموزش عالی دان بت یبا هب اینبون از ایب سی بت بهبره مبیبرنبگز البتبا صبرفاً
بایارگیری ای نوع آموزش را نمیتبوان م باوی ببا موفقیبت نظبامهبای آموزشبی در جهبت
سال اول ،شماره دو،بهار44
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رسیگن با اهگافشان دان ت ب کا محیط یادگیری الکترونیکی شام مجموعباهبایی از اب ارهبا،
امکانات و نرم اف ارهایی است یا استیاده اثربخ
نیاز دارد (یون

از آنها با دان  ،مهبارت و نگبرشهبایی

)3224 ،2ز بنابرای نمیتوان گیت یا صره ببا یبارگیری آمبوزش مجبازی

م اوی با موفقیت نظام آموزشی با یبار برنبگه آن اسبتز ب کبا چگبونگی ببا یبارگیری ابعباد

1. Young
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پگاگوکیا (فراینگهای تگریس و یادگیری) آن مطابق با استانگارهای ع می است یا میتوانگ
می ان موفقیت ای نظامها را اف ای

دهگ (سانچ )3222 ،2ز

در نظام آموزش عالی ایران اجرای آموزش در دانشگاههای مجازی ببا تبالش هبر دو بخب
دولتی و خصوصی با طور رسمی در سال  2252شم ی آغاز شگز م ئ ا قاب تأمب اینجبا اسبت
یا تقاب شیوه سنتی آمبوزش ببا روش آمبوزش مجبازی موجب تغییبر پیامبگهای آموزشبی در
یادگیرنگگان شگه استز فرهن

تازه یادگیری بگون بضور اسبتاد ببا رابتبی نمبیتوانبگ جبای

خود را بیابگ و در نتیجا محیط جگیگ آموزش و یادگیری را با چال هایی همراه میسازد (آلب

3

و همکاران)3222 ،ز
رویکردهای پگاگوکیا سنتی یا بر انتقال دان

و اطالعات چاپی یتبابهبا ببا فراگیبران،

گوش دادن با سخنرانی مع مان و استادان ،یاداشت برداری ،بیظ یردن مطال

یبا همگبی ببر

روشهای منیعالنا مبتنی ه تنگ ،دیگر نمبیتواننبگ در جامعبا فراپیچیبگهی امبروزی پاسبخگوی
نیازهای متحول ،متنوع و متعگد شبهرونگان باشبنگز تغییبر ماهیبت دانب

آمبوزان و دانشبجویان،

تجربیات آموزشی ،یادگیری ،تگریس و ارزیابی بازده و غیره در ه اره سوم پیامگهای مهمبی را
برای تغییر روشهای آموزشی و اصالبات پگاگوکیا مطرح یردهانگز بایگ در نظر گرفت یبا
چگونا میتوان فراینبگهبا و رسبانا هبای فنبی جگیبگ را ببرای مقاصبگ آموزشبی و ببا روشهبای
آموزشی با یار ب ت (روم وی )3222 ،2ز برای مثال درک و فه میاهی مربوط ببا تبگریس و
فراینگ یادگیری است و اینکا آیا او فعاالنا در موقعیت فردی و اجتماعیاش شریت میینبگ؟ و
امکانات است؟

1. Sanchez J
2. Allan at all
3. Rommainville. M

سال اول شماره دو،بهار44

همچنی م ؤلیتپذیری در مورد یادگیری خود دارد یا اینکا فقط با عنوان مصرهیننگهی ایب
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با توجا با اینکا ه اینبون تعبگاد زیبادی از دانشبگاههبای یشبور از جم با دانشبگاه شبیراز،
اصیهان ،صنعتی امیر یبیر ،تهران وززز در صگد و بتی در بال ارائا آموزشهای مجبازی ه بتنگ
(آراستا 2252 ،و م عودی )2253 ،و با عنایبت ببا اینکبا ایجباد محبیطهبای یبادگیری مجبازی
نیازمنگ ایجاد تحول در ابعاد پگاگوکیا بای ببر مرایب آموزشبی اسبت یبا ربرورت آن را
یارگ اران و متخصصان آموزشی (باراجاس و اون )3222 ،2در سبطح جهبان نیب مبورد عنایبت
ویاه قرار دادهانگ بنابرای در ینار مبابث فناوری شناسایی زیرسباخت پبگاگوکیا ایب محبیط
امری رروری با نظر میرسگ ،چبون در غیبر اینصبورت ادغبام روشهبای سبنتی در روشهبای
جگیگ ،موفقیت ای برناماها را با مشک مواجا میسازدز در واق با یارگیری وب با عنوان یا
رسانا اص ی در آموزش م ت م ساختارهای جگیگ ،انگبارههبای نبوی  ،سبازویارهای پشبتیبانی،
مناب یادگیری و تگریس نو و مهارتها و روشهای پگاگوکیا جگیگ استز
در مجموع ،مرور مبانی فوق ،بایی از آن اسبت یبا آمبوزشهبای مجبازی در دانشبگاههبا
منجر با تحول شای ا آموزش شگه اسبت و برخبی دغگغباهبای تبازه در زمینبا فرآینبگ تع بی و
تربیت دانشجویان در فضای مجازی را رق زده استز م بئ ا قابب بررسبی ایب اسبت یبا ورود
آموزش مجازی با نظام آموزش عالی ایران ،یا نظامی ببا اقتضبائات ببومی– م بی خباص خبود
است ،چا تحوالتی را در مبانی تع ی و تربیبت ایجباد یبرده اسبتز ببا توجبا ببا اینکبا آمبوزش
مجازی یا فناوری نوی است ،ای سؤال پی

میآیگ یا دانشگاههای مجازی در یشور ایبران

با چا فراینگهایی و روشهای تگریس و یادگیری (ابعباد پبگاگوکیا دانشبگاه) ببا دانشبجویان
سال اول ،شماره دو،بهار44

آموزش میهنگ؟ هگه پاوه
برای پرس

بارر آن است یا با وایاوی عمیق ای م بئ ا ،پاسبخ مناسببی

مطبرح شبگه بیاببگ .در ایب زمینبا پاوهشبگر ابتبگا پیشبینا نظبری موربوع و متبون

پاوهشی موجود را بررسی یرده و پس از استخراج ابعاد پگاگوکیا دانشبگاههبای مجبازی ببا
سنج

می ان تناس

ای ابعباد ببا فراینبگهای تبگریس-یبادگیری ورب موجبود دانشبگاههبای

مجازی شهر تهران پرداختا استز
48

1. Barajas, M. & Owen, M
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با یارگیری واکهی پگاگوکیا در غرب با سال  2955میالدی باز مبیگبردد ،یبا در سبال
 2522میالدی ،یالوی در رسالا خود تحت عنوان نهباد م بیحیت از آن اسبتیاده یبردز در سبال
 2223میالدی ،آیادمی فران ا ای واکه را پذیرفت (دُبس)2425 ،2ز امی دوریبی پبگاگوکیا
را بیشتر نظریا میدانگ تا عم برای او پبگاگوکیا دانشبگاهی فهب تع بی و تربیبت اسبت و نبا
انجام دادن آن فراینگهایی یا توسط مربیان صورت میگیبردز پبگاگوکیا چبارچوبی میهبومی
است یا هگایتگر فعالیت مع مان اسبتز پبگاگوکیا از دیبگ دوریبی یبا نظریبا ببرای عمب
تربیتی است (دوریی )2425 ،3ز برای برخی دیگر از صاببنظران رابطبا پبگاگوکیا ببا تع بی و
تربیببت ،هماننببگ «ع ب بببا عم ب اسببت» (بببویس)2425 ،ز کاک تبباردیو ،)3229( 2پببگاگوکیا
دانشگاهی را سازمانگهی و عم یاتی یردن موقعیتهای تگریس-یادگیری در دانشگاه مبیدانبگز
در ای تعریف ،اگر سازمانگهی بحث میهومی راج با سازمان دانشگاه را مطرح ینگ ،عم یباتی
یردن موقعیت های یادگیری بر مبرتبط سباخت میباهی ببا میبگان واقعبی تاییبگ مبیینبگز ولبی
سازمانگهی و عم یاتی یردن موقعیتهای یادگیری موروعاتی ببس پیچیبگهانبگ یبا الزم اسبت
روش شونگز اولمان ،)2453( 9نی تعرییی متیاوت برای پگاگوکیا دانشگاهی مطبرح مبیینبگ
وی آن را ،آنچا با تهیا ،تولیگ ،طرابی و اجرای شیوههای آموزشی ،یادگیری و باویاه روشها
مربببوط مببیشببود مببیدانببگز فرانببا مورانببگی ،)3223( 5نیب تعرییببی مشببابا تعریببف اولمببان از
پگاگوکیا دانشگاهی مطبرح مبیینبگز وی پبگاگوکیا را بررسبی و عم یباتی یبردن شبرایط
تگریس-یادگیری میدانگز مالبظا میشود یا در اینجا پگاگوکیا در معنی متگاول آن ،یعنبی
ه منظور ما از ابعاد پگاگوکیا دانشگاههای مجازی همی تعریف میباشگز

1. Debesse
2. Durkheim
3. Tardif. J
4. Ullman
5. Morandi. F

سال اول شماره دو،بهار44

شیوهها و روشهای تگریس-یادگیری در مرای آموزشی مطرح شگه است یا در ای پباوه
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آموزش مجازی ،ببا تمبام شبک هبای تبگریس-یبادگیری اطبالق مبیشبود یبا ببا شبیوه
الکترونیکی اجرا و پشتیبانی میشودز ای شیوه آموزش با هگه ساخت دان
فردی پی

مرتبط با تجرببا

میرودز فناوریهای اطالعات و ارتباطبات ،چبا ببا صبورت شببکا ای و چبا غیبر

شبکا ای ،رسانا اص ی ت هی آموزش مجبازی ت قبی مبیشبونگ (تباوان گاریبان 2و همکباران،
)3229ز بریت با سوی ای شیوه نوی در آموزش عالی ،موج

شگه است تعبگاد زیبادی از

دانشگاههای جهان با طور روز افب ون ،در ارائبا دورههبا از آن اسبتیاده یننبگز امبا ب بیاری از
صاب

نظران معتقگنگ آموزش مجازی نتوان تا است تمبامی اهبگاه اساسبی تع بی و تربیبت

نظیر رشگ تیکر خالق ،تعهگ و م ؤولیت پذیری ،خطر پذیری ع می و مواردی از ای نبوع را
محقق سازد (درییوس)3222 ،3ز
آموزش فعالیت متقاب بی یاددهنگه و یادگیرنگه است یا بر اساس طربی منظ و هگفگار
و با هگه ایجاد یادگیری در یادگیرنگگان انجام میشودز در برخی از موقعیتهبای آموزشبی
ینترل ای فرآینگ در اختیار یاددهنگه و در برخی دیگبر در اختیبار یادگیرنبگه قبرار مبیگیبردز
هگه آموزش یما با وقوع یادگیری در یادگیرنگگان است (چی 2و لبی )3222 ،9ز ببا طبور
سنتی ینترل فرآینگ تگریس در دانشگاهها در اختیار مگرس بوده است و او با ارائا اطالعات از
طریق روش سخنرانی ،اصول و میاهی را با دانشجویان منتق مییرد .اما ببا تبگریب ببا تغییبر
عوام گوناگونی همچون تحول نظریاهای یادگیری ،توسعا فناوریها و یادگیرنگهمحوری در
آموزش ،ینترل ای فرآینگ با دانشجو واگذار شگه و مگرس نق
سال اول ،شماره دو،بهار44
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هبگایتیننبگه و راهنمبایی

در فعالیتها را برعهبگه داشبتا اسبت (آوالبوس)3222 ،5ز از یبا سبو دانشبگاههبای مجبازی
محیطهای یادگیری فناوراناای ه تنگ یا فرآینگ تگریس و تعامب ببی مبگرس و دانشبجو در

1. Tavangarian
2. Dreyfus H
3. Chai
4. Lim
5. Avalos
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ای محیطها از طریق اب ارها و امکانات فناورانا صورت میگیردز از سوی دیگر تحول نظریبا-
های یادگیری پشتیبان تگریس ،امروزه با سمت سازنگهگرایی سوق پیگا یرده است (ووگبت،2
)3225
صاب

نظران متعگدی دربارهی ابعاد پگاگوکیا دانشگاهها ببا طبور ی بی و دانشبگاههبای

مجازی ببا طبور خباص مطالعباتی انجبام دادهانبگز از جم با دوپبون و اوسبانگون )2449( 3ابعباد
متیاوت پگاگوکیا دانشگاهها را  -2انگی ه و شوق تحصی ی -3 ،فرهن

سازمانی دانشگاه-2 ،

نظارت نهاد دانشگاه -9 ،تجارب ارزیبابی دانشبگاهی مبیداننبگز از دیبگ آنهبا نیب پبگاگوکیا
دانشگاهی را میتوان با سازمانگهی فعالیبتهبای آموزشبی -پاوهشبی دانشبگاه ن ببت دادز کان
ماری دویت  ،)3222( 2در معرفی ویاهنامای مج ای فران وی ،ابعاد پبگاگوکیا دانشبگاههبا را
فعالیببتهببای پببگاگوکیا (آمببوزش و یببادگیری) ،ورودی برنامببای درسببی ،خروجببی نتببایب
فعالیتهای پگاگوکیا ،عوام همراه زمینا درونی و زمینا بیرونبی ،معرفبی یبرده اسبتز یبرام
پکر ،)3223( 9معتقگ است یا برای اینکا دانشجویان عالوه ببر یبادگیری و فهب دانب
بتواننگ دان

جگیگ را تولیگ یننگ با ای معنا یبا ق بمتی از جامعبا دانب

موجبود

شبونگ ،ربرورت ًا بایبگ

شک های جگیگی از تگریس-یادگیری با وجود آیگ یا پیونگ درونی اهگاه ،وظبایف ،منباب ،
نق ها و ساختار گروه را ممک سازدز ای پیونگ درونی با طور ب یار مؤثری با یباربرد فنباوری
اطالعات و ارتباطات پشتیبانی میشودز یمنی ( ،)2255در پاوهشی راج ببا ییییبت تحصبیالت
تکمی ی در دانشگاه شهیگ بهشتی انجبام داده اسبت ،مبالکهبای متیباوتی را ببرای پبگاگوکیا
ویاگیهای دانشجویان ،ویاگیهای هیئت ع می ،ارتباط با محیط (صنعت و خگمات) ،رسالت-
ها و اهگاه ،تجهی ات و امکانات ،فضاهای یالبگی ،مگیریت دانشگاهی و نمادهای دانشبگاهی
1. Voogt
2. Dupont, P. Ossandon, M.
3. De Kettle. J. M
4. Crumpaker, N

سال اول شماره دو،بهار44

دانشگاهی معرفی یرده اسبت یبا عببارتانبگ از :سبازمانگهی پباوه  ،سبازمانگهی آمبوزش،
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(یمنی)2255 ،ز جعیری و سعیگیان ( ،)2255ابعاد پگاگوکیا دانشگاههای مجبازی را یبادگیری
ایتشببافی هم مببان و غیرهم مببان ،روشهببای یببادگیری و تعامب پویببا و چنگرسبباناای ،تعهببگ و
م ؤلیتپذیری ن بت با آموزش مجازی ،مهارتهای ارتبباطی درون و ببرونفرهنگبی آمبوزش
مجازی و مهارتهای دانشجویان و مگرسان معرفی یردهانگز بباقریمجبگ ،شباهی و مهرع یب اده
( ،)2242در پاوهشی ارزشیابی ،مگیریت مناب  ،مگیریت برنامباهبا ،اب ارهبای برقبراری ارتبباط،
یادگیرنگه محور بودن و انعطاه پذیری را ابعاد پگاگوکیا دانشگاههای مجازی مطرح یبرده-
انگز دانشور و مهرمحمگی ( )2243در پاوهشی نشان دادهانبگ یبا مگرسبان دورههبای مجبازی
ایران در زمینا مهارتهای پبگاگوکیا ،تکنولوکیبا و محتبوایی از مهبارتهبای مبورد نیباز
برخوردار نی تنگ .یعنی ور موجود مهبارتهبای تبگریس مگرسبان دانشبگاههبای مجبازی در
بوزههای پگاگوکیا ،تکنولوکیا و موروعی با ور مط وب فاص ا زیادی داردز
در مطالعات مخت ف تطبیقی ،ابعاد متیاوتی ببرای پبگاگوکیا دانشبگاهی دسبتابنبگی شبگه
استز یا در باال با ذیر آنها پرداختا شگه استز پاوهشگر پس از بذه موارد تکرار و ادغبام
موارد مشابا ،برای سازمانگهی مجموعاً با  2مورد بگی قرار رسبیگه اسبت -2 :انعطباه پبذیری،
 -3اب ارهای برقراری ارتباط -2 ،رویکردهای تگریس-یادگیری -9 ،مگیریت برناماها و منباب ،
 -5رویکردهای ارزشیابی -2 ،نمادهای دانشگاهی -2 ،فرهن

دانشگاهیز

روش
سال اول ،شماره دو،بهار44

هر یا از مطالعات فرعی با مقتضای هگههایی یبا دنببال مبییننبگ ،روش خاصبی را اختیبار
مییننگز پاوه

توصییی – پیمایشی با اجرا در آمگه استز جامعا آماری تحقیق بارر را تمامی اعضبای هیئبت
ع می دانشگاههای مجازی شهر تهران یا در سال تحصی ی  2242-49مشغول با خگمت بودنبگ،
تشکی دادنگز یا با استیاده از روش نمونا گیبری خوشباای  392نیبر از آنهبا ببا عنبوان نمونبا
پاوه
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بارر بر ب

هگه یاربردی و از نظر روش شناختی با شیوه یمی با روش

انتخاب شگنگ و پس از اجرا  335پرسشناما بازگشت شبگز ببرای جمب آوری دادههبای

بررسی ابعاد پداگوژیک دانشگاههای مجازی شهر...

ای پاوه

از پرسشناما محقق ساختا استیاده شگه استز شیوه ساخت اب ار با ای صبورت ببود

یا محقق بعگ از اسبتخراج ابعباد پبگاگوکیا دانشبگاههبای مجبازی ،از طریبق تح یب اسبناد و
مصاببا با صاببنظران  24گویا ب تا پاسخ را بر اساس مقیباس پبنب درجباای لیکبرت از یبامالً
موافق تا یامالً مخالی را با عنوان پرسشناما نهایی تنظی یرده استز میتوان گیت با توجبا ببا
مبانی نظری و نظر متخصصی و خبرگان در ای زمینا و همچنی در نظر داشت تعاریف عم یاتی
متغیرها در تگوی پرسشناما تا بگ زیادی خصیصا روایی پرسشبناما افب ای
اطمینان از اعتبار پرسشناما از فرمول رری

یافتبا اسبتز ببرای

آلیای یرونبا استیاده شگه است یا نتبایب بگسبت

آمگه برای ابعاد انعطاه پذیری  ،2/59اب ارهای برقراری ارتبباط  ،2/23رویکردهبای تبگریس و
یببادگیری  ،2/24مببگیریت برنامبباهببا و منبباب  ،2/55رویکردهببای ارزشببیابی  ،2/23نمادهببای
دانشگاهی  2/22و فرهن

دانشگاهی  ،2/22و در ی  2/24گ ارش شبگه اسبتز روش اجبرای

پرسشناما با دو صورت پیمای

اینترنتی و بضوری انجام شبگه اسبتز یعنبی پاوهشبگر پبس از

دریافت ایمی اساتیگ ،پرسشناما را از طریبق نبرم افب ار گوگب دایبس 2ببر روی پورتبال آنهبا
بارگذاری یرده است و پاسبخگو پبس از مشباهگه آن را از طریبق لینبا سبابمیت 3برگردانبگه
استز و تعگادی از پرسشناماها را نی از طریق مراجعا بضوری پاسخ دادهانگز برای تح ی داده-
ها از هر دو بخ

آمبار اسبتنباطی و توصبییی اسبتیاده شبگه اسبتز در سبطح آمبار توصبییی از

میانگی  ،انحراه استانگارد ،فراوانی برای توصیف شرایط موجود استیاده گردیگز در سطح آمار
استنباطی جهت تعمی صیات نمونا با جامعا از آزمون  Tتبا نمونبا ببرای پاسبخ ببا سبؤاالت
گردیگز

1. Google Docs
2. submit

سال اول شماره دو،بهار44

پاوه

استیاده شگز برای توصیف و تج یبا و تح یب دادههبا از نبرم افب ار  SPSS 33اسبتیاده

89

فصلنامه فناوری آموزش و یادگیری

یافتهها
براساس یافتاهای پاوه

 225نیر (معادل  25/2درصگ) از پاسبخگویان مبرد و  92نیبر (معبادل

 22/3درصگ) از پاسخگویان زن بودنگز  25نیر (معادل  2/2درصگ) جن یت خود را تعیی نکرده
بودنگز رتبۀ ع می  222نیر (معادل  22/2درصگ) استادیار و  23نیر (معادل  5/3درصگ) دانشیار و
 92نیر (معادل  24/2درصگ) مربی بودز  5نیبر (معبادل  2/9درصبگ) رتببۀ ع مبی خبود را تعیبی
نکرده بودنگز  55نیر دارای تحصیالت یارشناسی ارشگ (معادل  39/4درصگ) و  222نیر (معادل
 29/3درصگ) دارای تحصیالت دیترا و  3نیبر (معبادل  5/5درصبگ) مبگرک تحصبی ی خبود را
تعیی نکرده بودنگز
جدول  .1میانگین و انحراف استاندارد ابعاد پداگوژیک دانشگاههای مجازی شهر تهران
متغیر

میانگی

انحراه استانگارد

میانگی بگ وسط

انعطاه پذیری

25/32

3/24

25

اب ارهای برقرای ارتباط

23/22

2/32

23

رویکردهای تگریس و یادگیری

5/59

2/42

4

مگیریت برناماها و مناب

32/25

3/25

39

رویکردهای ارزشیابی

22/42

3/25

25

نمادهای دانشگاهی

22/24

2/42

25

دانشگاهی

22/23

3/25

39

فرهن

سال اول ،شماره دو،بهار44
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همببانطور یببا در جببگول شببمار  2مشبباهگه مبیشببود میببانگی و انحببراه اسببتانگارد مؤلیببۀ
انعطاهپذیری با ترتی

 25/32و  ،3/24مؤلیا اب ارهای برقراری ارتبباط  23/22و  ،2/32مؤلیبۀ

رویکردهای تگریس و یادگیری  5/59و  ،2/42مؤلیۀ مگیریت برناماهبا و منباب  22/55و ،3/34
مؤلیۀ رویکردهای ارزشیابی  22/42و  3/25و مؤلیۀ نمادهای دانشگاهی  22/24و  2/42و مؤلیبۀ
فرهن

دانشگاهی  22/23و  3/25بوده استز

بررسی ابعاد پداگوژیک دانشگاههای مجازی شهر...

قب از پاسخ با سؤالهای پاوه

با استیاده از آزمبون آمباری  Tتبا نمونبا ای ،میروربا

نرمال بودن در هر هیت بعگ ابعاد پگاگوکیا با استیاده از آزمون یالمگروه اسمیرنف بررسی
شگ و در هر هیت بعگ میرورا نرمال بودن با سطح معناداری بب رگتبر از  2/25تأییبگ شبگ یبا
نتایب در جگول شمار دو آمگه استز
جدول  .2نتایج آزمون کالمگروف اسمیرنف برای بررسی مفروضۀ نرمال بودن
متغیرها

آماره

درجا آزادی

سطح معناداری

انعطاه پذیری

2/259

322

2/225

اب ارهای برقرای ارتباط

2/222

322

2/245

رویکردهای تگریس-یادگیری

2/225

322

2/224

مگیریت برناماها و مناب

2/254

322

2/253

رویکردهای ارزشیابی

2/233

322

2/244

نمادهای دانشگاهی

2/223

322

2/232

دانشگاهی

2/222

322

2/223

فرهن

سؤال پاوه  :ورعیت ابعاد پگاگوکیا دانشگاههای مجازی شهر تهران چگونا است؟
برای پاسخ با سؤال پاوه

از طریق آزمونتی تا نمونا ای برای مؤلیۀ انعطاه پذیری عگد

 ،25برای مؤلیۀ اب ارهای برقرای ارتباط عگد  ،23مؤلیۀ رویکردهای تگریس و یادگیری عگد ،4
برای مؤلیاهای مگیریت و مناب و فرهن

دانشگاهی عگد  39و برای مؤلیاهای رویکردهای

ارزشیابی و نمادهای دانشگاهی عگد  25با عنوان بگ وسط انتخاب شگنگز
سال اول شماره دو،بهار44
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جدول  .3نتایج آزمونتی تک نمونه ای برای بررسی وضعیت ابعاد پداگوژیک دانشگاههای مجازی شهر
تهران
متغیرها

درجا آزادی

تیاوت میانگی

 Tمحاسبا شگه

سطح معناداری

بگ پایی

بگباال

انعطاه پذیری

323

2/24

2/22

2/22

-2/24

2/95

اب ارهای برقرای ارتباط

323

2/22

2/25

2/52

-2/25

2/25

رویکردهای تگریس-
یادگیری

323

-2/22

-2/34

2/24

-2/92

2/24

مگیریت برناماها و مناب

323

-2/22

-2/52

2/223

-2/22

2 /2

رویکردهای ارزشیابی

323

-2/29

-2/39

2/52

-2/24

2/22

نمادهای دانشگاهی

323

-2/52

-23/2

2/222

-5/25

-2/52

دانشگاهی

323

-2/55

-92/22

2/222

-5/39

-2/53

فرهن

همانطور یا در جگول شمار  2مشاهگه میشود نتایب آزمونتی تا نمونا ای ببرای بررسبی
ورعیت ابعاد پگاگوکیا دانشگاههای مجازی شهر تهران در مؤلیاهبای نمادهبای دانشبگاهی و
فرهن

دانشگاهی ببا سبطح معنباداری  2/222و ببا  44درصبگ اطمینبان تیباوت معنباداری را ببا

میانگی بگ وسط نشان میدهبگز هبر دو مؤلیبا از میبانگی ببگ وسبط ( 25در مؤلیبۀ نمادهبای
دانشگاهی و  39در مؤلیۀ فرهن

دانشگاهی) میانگی یمتری دارنگ یا نشان میدهبگ وربعیت

هر دو مؤلیا یمتر از بگ وسط استز بقیۀ مؤلیاها با سطح معنباداری بب رگتبر از  2/25تیباوت
معناداری با میانگی بگ وسط نگارنگ یا نشان میدهگ ورعیت آنها در بگ متوسط استز
سال اول ،شماره دو،بهار44

بحث
در عصر بارر آموزش با عنوان بقوق اولیا ان ان شناختا شگه است و برای توسبعا اقتصبادی،
اجتماعی ،سیاسی ،فرهنگی نیازمنگ توسعا و آمبوزش ع مبی ه بتی ز از سبویی محبگودیتهبای
نظام آموزش عالی یشورمان و اف ای

تقارای آموزش عالی و اقبال عمومی با آن باعبث شبگه

است یا ساالنا بگود  2/5می یبون فبرد داوط ب
88

آمبوزش عبالی باشبنگ ،در صبورتی یبا نظبام

بررسی ابعاد پداگوژیک دانشگاههای مجازی شهر...

آموزش عالی یشبورمان توانبایی گنجبای
جگیگی برای اف ای

ببی

از یبا چهبارم آن را نبگارد و اگبر راههبای

دسترسی با آموزش عالی فراروی متقاریان ورود با آمبوزش عبالی قبرار

نگیرد سایر افراد بایگ از بقوق اولیا خود یعنی آموزش چش بپوشنگز در چنی شرایطی با توجبا
با اف ای

تقارا برای آموزش عالی و پذیرش ای م ئ ا یا آموزش عالوه بر اینکا بقوق اولیا

اجتماعی هر فرداست ،پی

نیاز توسعا پایگار نی میباشگ بای تی با دنبال راهکارهایی ببا منظبور

گ ترش و تنوع بخشگن ببا نظبام آموزشبی یشبورمان باشبی ز یکبی از ایب راهکارهبا آمبوزش
مجازی میباشگز
با توجا با محگودیتهای یا روشهبای سبنتی آمبوزش جهبت پاسبخگویی ببا نیازهبای
آموزشبی اقشبار جامعبا دارنبگ و نقباط قبوت آمبوزش مجبازی جهبت برطبره یبردن ایب
محگودیتها ،رونگ بایبارگیری ایب سی بت آموزشبی قگرتمنبگ در دانشبگاههبا و نظبامهبای
آموزشی رو با رشگ استز شاهگ ای امر را میتوان تعگاد دانشگاههبا و مؤس باهبای آمبوزش
عالی دان ت یا ه اینون از ای سی ت بهره میبرنگز البتا صرفاً بایارگیری ای نوع آمبوزش
را نمیتوان م اوی با موفقیت نظامهای آموزشی در جهت رسیگن ببا اهگافشبان دان بت ب کبا
محیط یادگیری الکترونیکی شام مجموعاهایی از اب ارها ،امکانات و نرماف ارهایی است یبا
استیاده اثربخ

از آنها با دان

مهارت و نگرشهایی نیاز دارد (یون

در نظامهای آموزشی مجازی انتخاب رویکرد مناس

و اثربخ

)3224 ،

در ییییت تجربا یادگیری

مجازی م ت م شناخت و بایارگیری ابعاد پگاگوکیا اسبتز بنبابرای محققبان هیبت مبورد از
دست یافتنگ یا متأسیانا دانشگاههای مجازی شهر تهران با ابعباد انعطباهپبذیری ،رویکردهبای
تگریس-یادگیری ،اب ارهای برقراری ارتباط ،مگیریت برناماها و مناب و رویکردهای ارزشبیابی
با طور متوسط توجا میینگ و هیچیبگام در ببگ مط بوب نمبیباشبنگ و همچنبی ببا دو مؤلیبا
فرهن
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دانشگاهی و نماد دانشبگاهی توجبا یمتبری دارنبگ و ایب یبا ربعف ببرای دانشبگاه
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برابر دانشگاه بضوری شود بایگ با هما مؤلیاهای پگاگوکیا توجا نمایگ تا در پیشببرد ع بوم و
فنون از غاف ا ع عق

نمانگز یافتاهای ای پاوه

با نتایب پاوه هبای دانشبور ،مهرمحمبگی

( ،)2242دویت ( ،)3222بباقریمجبگ و همکباران ( )2242هم بویی داردز و همچنبی پیشبنهاد
میشود پاوهشی در مورد مقای ا ابعاد پگاگوکیا دانشگاههای مجازی با دانشگاههای سراسری
انجام شود تا نقاط رعف دانشگاه مجبازی شبناختاشبگه و بررسبی شبود و وقتبی مقای با انجبام
گرفت سعی شود ارزش و ابعاد پگاگوکیا تا انگازه دانشگاههای بضوری اف ای

پیگا ینبگ تبا

دانشگاه مجازی جایگاه و ارزش واقعی خود را در یشور پیگا نمایگز
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