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 چکیده

یکی از عوامل  باشد. احساس حضور دانشجویان عاملی مهم در موفقیت آموزش مجازی می

باشد.  مهم و تأثیرگذار بر احساس حضور دانشجویان باورهای آموزشی استادان مجازی می

های برنامه درسی استادان بر احساس حضور  گیری بررسی نقش جهتاین پژوهش با هدف 

های مجازی، طراحی و اجرا گردید. این مطالعه یک پژوهش ترکیبی از دانشجویان در دوره

هاای، امیرکبیار،    باشد. جامعه آماری شامل استادان و دانشجویان دانشگاه نوع متوالی می

ی کمای،   باشاند. در مرحلاه   و حدیث میعلم و صنعت، خواجه نصیرالدین طوسی و علوم 

اساتاد انتااا     36دانشاجو و   417ای تصادفیْ تعداد  ی طبقه نمونه مورد بررسی به شیوه

ی  آزمودنی باه شایوه   13گیری دسترس تعداد  شدند و در مرحله کیفی با استفاده از نمونه

با اساتفاده از   آوری اطالعاتی کمی، تحقیق، جمع اشباع نظری تعیین گردیدند. در مرحله

نامه احسااس حضاور، انجاام شاد و      های برنامه درسی و پرسشگیریی جهت نامه پرسش

انجام شد. در مرحلاه   spssها با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی با برنامه تحلیل داده

ی نیمه ساختار یافته، جهت گردآوری اطالعات اساتفاده شاد و    کیفی تحقیق، از مصاحبه

-ی تحلیل محتوای کیفی و روش تفسیری استفاده شد. آزمون ها از شیوهیل دادهبرای تحل

آزمون تعقیبی توکی باه منظاور تحلیال     های تحلیل واریانس چند متغیره، آزمون لوین و

های کمی و کیفای نشاان داد کاه باین      ها استفاده شدند. نتایج حاصل از تحلیل دادهداده

و احساس حضاور دانشاجویان رابطاه وجاود دارد.      های برنامه درسی استادانگیری جهت

گیاری برناماه   نتایج حاصل از رگرسیون چندگانه نشان داد که استادانی کاه دارای جهات  
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گرایی اجتماعی و تلفیقی شاوآ  هساتند، در مقایساه باا     گرایی و بازسازی درسی انسان

ضاور باارتری   باشند دانشجویانشان احساس حها میگیریاستادانی که دارای سایر جهت

های آموزشی استادان جهت افزایش احساس حضور  دارند. بنابراین توجه به باورها و نگرش

 دانشجویان بسیار اهمیت دارد.

 رویکرد ترکیبی، آموزش مجازي هاي برنامه درسی، گیري : احساس حضور، جهتهاکلیدواژه

 

 مقدمه

 بار کااارایی و ا رب شاای  هاااي مجااازي، عااملی مهاای و تر یرگاا ار  احسااس حضااور در م ای   

هاي آموزشی مجازي است. احساس حضاور باه مینای احسااس     هاي مجازي و به ویژه م ی م ی 

(. حالت درونی حاصل از کااربرد سیساتی وایییات    1991، 1اسالتر و ویلبر) بودن در یک مکان است

(. حضاور،  1991 ،2دیتاون  و المبارد) شودمجازي میموالً حضور از راه دور یا صرفاً حضور نامیده می

تغییري در هوشیاري است یینی تغییر از هوشیار بودن نسبت به م ی  اطراف به ساوي هوشایاري   

نسبت به م یطی دیگر. احساس حضور در م ی  مجازي همراه باا تغییار فرآینادهاي شانااتی از     

ر دنیاي واییی که در پیرامون کاربر است، به سمت فضااي مجاازي حاصال از فنااوري اسات. کاارب      

کند. زماانی کاه   کند در م ی  مجازي حضور دارد و آن را شبیه م ی  واییی تلقی میاحساس می

کناد کاه در آن م ای  یارار     نماید تا حدي احساس می فردي در م ی  مجازي احساس حضور می

کند کاه میماوالً یکای از    دارد و تا حدي نیز آن م ی  را غیرواییی و غیرمستقیی تجربه و درک می

(. ویتی احساس حضور کاربر باال باشاد  2002و دیتون،  المبرد) وایییت بر دیگري غلبه دارد این دو

کاه  دهد؛ یینی ضامن ایان  هاي م ی  واییی پاسخ میهاي م ی  مجازي همانند م رکبه م رک

-داند این م ی  در پرتو فناوري ایجاد گردیده، نظام ادراکی او چیزهایی را که در این م ی  میمی

. (2000المبارد، ) کند که گویی فنااوري نقشای در ایان تجرباه نداشاته اسات      چنان درک می بیند

گونه احساس حضور، نقش مهمی در یادگیري و تجربه یادگیري فراگیران دارد، بناابراین تاالش    این

  هاي آموزشی که به صورت مجازي تدارک دیاده بردن احساس حضور فراگیران در م ی  جهت باال

باشد. یکای از عوامال مهای و تر یرگا ار بار احسااس حضاور        همیت زیادي براوردار میاند از ا شده

باشاد کاه از   فراگیران، استادان یا میلمان آموزش مجازي و به طور ااص باورهاي آموزشی آنان مای 

هااي برناماه درسای یکای از     گیاري شاود. جهات  هاي برنامه درسی یاد میگیريآن به عنوان جهت
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   1. Slater& Wilbur 2. Lombard & Ditton 
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-گیاري ( جهت1992)ي م توا، مقاصد و شکل برنامه درسی است. آیزنر.  د دربارههاي تفکر فر شیوه

و  که چه باید یاد داد، هدف یادگیري چیسات  ي این اي از باورها درباره هاي برنامه درسی را مجموعه

گیاري برناماه درسای داراي    به چه دلیل و چگونه باید یاد دهایی، تیریاک کارده اسات. هار جهات      

ي فکار کاردن در ماورد    درسی فرآیند تبدیل شایوه  متفاوتی است. تدوین برنامه ایدئولوژي و هدف

؛ هاو  و  1،1999(. کاوک و سایمل  1991م توا و نیاات آموزشای، باه برناماه درسای اسات )راي،       

، بر ایان باورناد کاه در میاان     1991، 4؛ دوچان و فرنچ2000، 2تپر -؛ دي پا و دال2002، 2همکاران

یاادگیري دارناد، نگارش میلماان داراي     -یک نقشای در فرآیناد یااددهی   هاي گوناگون که هر  گروه

هااي   ترین عوامل مؤ ر بر موفقیت و شکسات برناماه   که یکی از مهیاهمیت بیشتري است، به ن وي 

گونه استدالل نماوده کاه چاارچور هار میلای باراي        ( این1914) 5شود. جکس آموزشی یلمداد می

 هااي ش يای او اسات    ماه درسای مبتنای بار باورهاا و ارزش     اندیشیدن، رشد یافتن و عمل به برنا

اند: اگر ایده  گونه بیان کرده ( این مطلب را این1910) 6(. کانلی و بن پرنتس50 ، ص1914جکس، )

X  یرار است که عملی گردد، میلمان باید بهX      تاري از  بااور پیادا کنناد و درک عمیا X   داشاته

کناد تاا آن را باه     چیست به آنان کمک مای  Xه مقيود از کو دانستن این Xباشند. باور داشتن به 

(. بار  91 ، ص1910تر و بنابراین مؤ رتر آموزش دهند )کانلی و بن پرنتاز،   تر، االص اي آگاهانه گونه

ي  اي از باورها درباره هاي تیلیی و تربیت یینی مجموعه ( درک ایدئولوژي1992) اساس دیدگاه آیزنر

هااي   و به چه دلیل باید یااد دهایی، در درک رفتاار    هدف یادگیري چیستاین که چه باید یاد داد، 

شاان ارتباا    هااي یاادگیري   آموزشی مفیدند. بین باورهاي میلمان با رفتاار تادریس آناان و هادف    

1بریاک ااوس  ) نزدیکی وجود دارد
 ،9؛ الما،، هاانی و کزرنیاک   1991 1جاونس،  -؛ کارونین 1990، 

(؛ 1992) 11(، انایس و روس و چان  1991) 10انایس و زو  باه وسایله   (. مطالیات م تلفی که1991

شاده،   ( انجاام 1991) 12(؛ انیس، کوسران و الفوس1994) (؛ انیس، چن و روس1992) انیس و چن

-با توجه به نقاش جهات   .ي اهمیت باورهاي میلی در تدوین و اجراي برنامه درسی است ترییدکننده

-آیاد کاه آیاا جهات    زشی آنان این سؤال پیش مای ي آمو هاي برنامه درسی استادان بر شیوهگیري

این پژوهش با هدف  هاي برنامه درسی استادان بر احساس حضور دانشجویان آنان نقش دارد؟گیري

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1.  Cook &Semmel 2. Hodge          3. Depauw& Doll-Tepper 

4. Duchane& French 5. Jax          6. Connelly & Ben-Peretz 

7. Brickhouse 8. Cronin-Jones        9. Lump,  Haney & Czerniak 

10. Ennis & Zhu 11. Ennis, Ross & Chen 

12. Ennis, Cothran& Loftus 
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 پاسخ به سؤال باال طراحی و اجرا گردید.

 پیشینه پژوهش

دهد کاه مطالیاات چنادي در    نشان می برنامه درسیهاي  گیري پیشینه پژوهش در بید جهت 

هاي برناماه درسای از ساوي    گیريها و طبقات م تلفی نیز از جهتگرفته و مدل ايوص انجام این

؛ 1996؛ مک نیال،  1911؛ گلن هس، 1912؛ میلر، 1914مت ييان برنامه درسی )آیزنر و والنس، 

شده  هاي ارائه گیريها، تمامی جهترغی تفاوت( ارائه شده است. به 2004؛ کلیبارد، 1996شوبرت، 

هااي  گیاري ي جهت هاي صورت گرفته در حوزهباشد. در اغلب پژوهشگیري می جهت 6الی  4ن بی

( به دلیال جامییات مطالیاه و یابلیات     1914هاي مدنظر آیزنر و والنس ) گیري برنامه درسی، جهت

سازي بیشاتر ماورد اساتفاده یارار گرفتاه اسات. بار ایان اسااس اکاار ابزارهااي شناساایی             -عملی

؛ چانا  و وونا ،   1990؛ انایس، ماولر و هاا ،    1911)انیس و هاپر،  برنامه درسی ي ها گیري جهت

 ( بر اساس کار این م ققان، تدوین و اجرا گردیده است.2004؛ ماهلیوس و همکاران، 2002

ارائااه یاک الگااوي راهنمااا در ايااوص کاااربرد  »( در پژوهشاای بااا عنااوان 1219سلسابیلی ) 

، باا میرفای و توضای     «برنامه درسی کشور )دوره متوسطه جدید(هاي برنامه درسی در نظام  دیدگاه

هاي م تلک، الگویی براي کااربرد در   هاي برنامه درسی تالش کرده است که از تلفی  دیدگاه دیدگاه

هاي پژوهش وي نشان داد کاه الگاوي راهنماا باراي     ریزي درسی کشور ارائه دهد. یافتهنظام برنامه

دیدگاه انسان کارآمد، انسان متفکار و انساان کامال    درسی در یالب سه فراهاي برنامه  کاربرد دیدگاه

اي  هاي برنامه درسی میلمان را در ارتبا  با عمل تدریس حرفهگیري(  جهت1991) 1باشد. راي می

شانااتی   برناماه درسای  گیاري   ها نشان داد کاه میلماان از جهات    یافته. آنان مورد بررسی یرار داد

بودند. همچنین  کیآکادمگراي  گیري عقلتیداد ایلی کمی از آنان داراي جهت نند.ک یمطرفداري 

( در 2006) 2برنامه درسی بودناد. جنکیناز  هاي  گیريي جهت مند به همه کلی عالیه به طورمیلمان 

گیاري   ، از جمله جهات برنامه درسیي ها يریگ جهتي  نشان داد که میلمان تا حدي همه پژوهشی

( در پژوهشای نشاان دادناد کاه     2001و دیگاران )  2ارزشمند دانستند. ماهلیوس گزینی شوآر رابه

وجاود دارد. مااهیلوس بیاان     برنامه درسیهاي م تلک  گیري همبستگی درونی نزدیکی میان جهت

( 2001) 4که به وسیله شوآر تییین شده بود انت ار نشد. فویال  گونه آنگزینی به کردیروکرد که 

را  برنامه درسای هاي  گیري ي جهت اي نشان داد مدیران مدارس عمومی به طور کلی همه در مطالیه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Ryu                            2. Jenkins                              3. Mahlios                     4. Jim Foil 
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هایی کاه باه وسایله مادیران      گیري گ اري کردند. با این وجود ااتالفات میناداري میان جهت ارزش

ران کمتار مطلاور دیگا    دیرسا  یممش يی که به نظر  برنامه درسیهاي  گیري شده و جهت انت ار

برناماه  هااي   گیاري  باشند وجود داشت. ااتالف میناداري بر مبناي متغیرهاي دموگرافیک در جهت

 مش ص به دست آمد.   درسی

برناماه  ي  هاا  گیاري  ي جهات  گرفته در زمینه پیشینه پژوهش نشان داد که اوالً ت قیقات انجام

؛ چان  و انجای،  1992ون، ؛ کانینگهام و جانسون و کارلس1911؛ انیس و هاپر، 1991)راي،  درسی

؛ 2001؛ ردینا ،  2001؛ فویال،  2001؛ کرومای،  2006؛ جنکینس، 2002چان  و وون ،  ؛2000

و  انیااً   دنباشا  یم( رویکرد کمی داشته و از نوع پیمایشی و همبستگی 2001ماهلیوس و همکاران، 

هااي   پاژوهش  این ت قیقات فق  در ارتبا  با آموزش سنتی )حضوري( انجام شده است. همچناین 

هااي آماوزش بسایار    صورت گرفته در این حوزه با توجه به اهمیت و نقش و تر یر آن در دیگر حوزه

م دود بوده و در داال کشور نیز م ق  باا پژوهشای در ایان اياوص در آماوزش عاالی، مواجاه        

 نگردید.

 

 روش

پاژوهش اجارا گردیاده    ابتدا مرحله کمی . باشداین پژوهش از نوع ترکیبی و از نوع متوالی می

ي هدف در این بررسای عباارت باود از اساتادان و دانشاجویان       سپس مرحله کیفی اجرا شد. جامیه

هاي علی و صنیت، امیرکبیر، اواجه نيیرالدین طوسی، مهر البرز و علوم و حدیث شهر ري. دانشگاه

د بررسای بار اسااس    نمونه مورد بررسی نیز به دو شیوه تییین گردید. در مرحله کمای، نموناه ماور   

استاد انت ار گردید. در مرحله کیفای   124گیري در دسترس بر اساس فرمول کوکران تیداد  نمونه

ي اشباع نظري با تیدادي از دانشاجویان اساتادانی کاه باورهااي      بر اساس روش هدفمند و به شیوه

 ل آمد.ي نیمه سااتار یافته به عم آموزشی آنان مورد بررسی یرار گرفته بود مياحبه

ناماه اساتفاده    جهت گردآوري اطالعات متناسب با روش پژوهش در مرحله کمای، از پرساش  

ناماه   هااي برناماه درسای اساتادان از پرساش     گیاري گیري جهت گردید. در این مطالیه جهت اندازه

که بر اساس مطالیات آیزنر و والنس تدوین گردیده  ( استفاده شد2001ماهلیوس، فریدمن و پیتن )

( چانا  و  COIهااي برناماه درسای )   گیريي جهت نامه ي پرسش شده این ابزار نس ه اصالح است.

( باا اضاافه   2001باشد. ماهلیوس و همکاران ) گیري، میگیري پنج جهت( براي اندازه2002وون  )
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باشاد کاه باا     مااده مای   26گزینی شوآر آن را اصالح نمودند. این ابزار داراي گیري بهنمودن جهت

ماده افزایش یافت. روایی و پایایی ابزار ماورد   42گرایی اجتماعی به گیري سازندهکردن جهت اضافه

( و 2001(، مااهلیوس و همکااران )  2002ي چنا  و دونا  )   وسایله  باه  استفاده در این پاژوهش، 

( روایای و پایاایی   1291) ( تییین گردیده است. در ایران اکبري بورن  و همکاران2006) جنکینس

و آلفاي کرونباخ انجام و بیان نمودند که ابازار از روایای و    را با استفاده از روایی سازه، م تواییابزار 

(. در ایان پاژوهش باه منظاور     1291اکباري بورنا  و همکااران،    ) باشدپایایی باالیی براوردار می

شاد. از  هاي اصلی با چراش واریماکس اساتفاده   بررسی روایی سازه از ت لیل عوامل به روش مؤلفه

 051/2192و ضریب کرویت بارتلت برابر باا   14/0برابر با  KMOجا که در این پژوهش شااص  آن

کند. نتایج بنابراین حجی نمونه براي ت لیل آماري کفایت می دار شد؛مینی 000/0که در سط   بود

پایاایی  باا چاراش متیاماد، متغیار ماورد نظار را ترییاد کارد. ضاریب           2/0بارهاي عاملی باالتر از 

 برآورد شد. 91/0هاي برنامه درسی در این پژوهش بر اساس آلفاي کرونباخ  گیري نامه جهت پرسش

ناماه احسااس حضاور ایگارو  اساتفاده       جهت بررسی احساس حضور دانشاجویان از پرساش  

نامه ابتدا به فارسی ترجماه و ساپس روایای و پایاایی آن م اسابه گردیاد. ایان         گردید. این پرسش

باشاد. بار اسااس مطالیاه      ي حضور در مکان، واییی بودن و مشارکت می داراي سه مؤلفهپرسشنامه 

، مقیاس واییای  10/0سانی درونی مقیاس حضور در مکان  ( هی2001)1شوبرت، فریدمن و رنبرچت

( باه  1211گزارش شاده اسات. پنااهی شاهري و همکااران )      16/0و مقیاس مشارکت  61/0بودن 

اي  رایاناه  هااي  ابزار به منظور بررسی احسااس حضاور کااربران در باازي     بررسی روایی و اعتبار این

کارد:   واریانس مشترک را تبیین می 64/0پردااتند. ت لیل عاملی به است را  سه عامل انجامید که 

واییی بودن، حضور در مکان و مشارکت. آنان همچناین پایاایی ایان ابازار را باا اساتفاده از اعتباار        

گازارش   14/0و  15/0، 11/0سنجی ایان پرسشانامه باه ترتیاب     يیفی و دوبارهسانی درونی، تن هی

نمودند. در این پژوهش نیز جهت بررسی روایی از روایی م توایی استفاده گردید و ابازار در ااتیاار   

چند تن از مت ييان مربو  یرار گرفت. همچنین به منظور بررسی روایی سازه از ت لیل عوامل به 

جاا کاه در ایان پاژوهش شاااص       ریماکس اساتفاده شاد. از آن  هاي اصلی با چراش وا روش مؤلفه

KMO  دار  مینای  000/0که در ساط    بود 912/605و ضریب کرویت بارتلت برابر با  11/0برابر با

باا   2/0کند. نتاایج بارهااي عااملی بااالتر از     بنابراین حجی نمونه براي ت لیل آماري کفایت می شد؛

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Schubert, Friedmann&Regenbrecht 
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 یید کرد.چراش متیامد، متغیر مورد نظر را تر

گیري در دسترس استفاده شد. حجای نموناه باه     به منظور انجام مرحله کیفی ت قی  از نمونه

ي کمای ماورد بررسای یرارگرفتاه      نفر از دانشجویانی که در مرحلاه  15شیوه اشباع نظري با تیداد 

مياحبه هاي کیفی حاصل از  ي نیمه سااتار یافته به عمل آمد. به منظور ت لیل داده بودند مياحبه

 ي تفسیري استفاده شد. از ت لیل م تواي کیفی و شیوه

 

 ها یافته

هااي  گیاري ي جهت نامه در این ب ش، نتایج کمی در پاسخ به این سؤال، با استفاده از پرسش

هااي  گیاري هاي توصایفی مرباو  باه جهات    داده 1گیرد. جدول برنامه درسی مورد بررسی یرار می

تارین ارزش را از   (، بایش 26/20گیري رفتارگرایی )با میاانگین  . جهتدهدبرنامه درسی را نشان می

( در 12/16گرایی اجتماعی )با میانگین گیري بازسازيسوي استادان به اود ااتياص داده و جهت

گا اري شاده اسات )تیاداد     ها از ساوي اساتادان ارزش  گیريتري نسبت به سایر جهتسط  پایین

 باشد(. ان میها یکسي مؤلفه سؤاالت در همه

 

 های برنامه درسی استادان گیریهای توصیفی مربوط به جهت داده :1جدول 

 ان راف مییار میانگین هاي برنامه درسی گیري جهت

 گرایی آکادمیک عقل

 رفتارگرایی

 گرایی اجتماعیبازسازي

 فرآیند شنااتی

 گرایی انسان

 تلفیقی شوآر

 سازنده گرایی اجتماعی

11/11 

26/20 

12/16 

51/11 

41/11 

49/11 

41/11 

42/2 

16/2 

14/2 

06/2 

12/2 

95/1 

01/2 

 

 21آزماودنی،   122هاا نشاان داد کاه از    گیريهاي مربو  به هر کدام از جهتبررسی فراوانی

گیاري  اساتاد جهات   2گیاري رفتاارگرایی،   استاد جهت 61گرایی آکادمیک،  گیري عقلاستاد جهت

 2گرایای،  گیري انساناستاد جهت 4گیري فرآیند شنااتی، جهتاستاد  1گرایی اجتماعی، بازسازي
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گرایی اجتماعی را نسبت به سایر گیري سازندهاستاد نیز جهت 5گیري تلفیقی شوآر و استاد جهت

 گ اري نموده بودند. هاي برنامه درسی در سط  باالتري ارزشگیريجهت

هااي احسااس    داد که از مؤلفاه  نتایج کمی حاصل از بررسی احساس حضور دانشجویان نشان

( را بیش از احساس واییی بودن م ی  مجازي 02/19حضور، دانشجویان حس حضور )با میانگین، 

 درک کرده بودند.( 21/11و حس مشارکت )با میانگین، ( 61/11)با میانگین، 

جهت بررسی نقش باورهاي آموزشی استادان بار احسااس حضاور دانشاجویان، از رگرسایون      

بینای   زمان استفاده شد. نتایج نشان داد که باورهاي آموزشی استادان تنها پایش  ه از نوع هیچندگان

 20/0ي حس حضور فراگیران در م ی  مجازي اسات. در ایان ت لیال، ضاریب همبساتگی       کننده

و  =012/0pدست آمد که ایان مقادار باه ل ااا آمااري میناادار شاد )        به 10/0ضریب رگرسیون 

بین، یادر ي احساس واییی بودن م ی  مجازي و مشارکت متغیر پیش و در مؤلفه ؛(f(1 و 125)=62/2

 بینی متغیر مالک نبود. به پیش

 

 : ضرایب رگرسیونی8جدول 

 B Bta T سط  میناداري 

 P<001/0 92/5  22/16 مقدار  ابت 

 P=141/0 41/1 12/0 16/0 گراي آکادمیک عقل 

 =009/0p 66/2 25/0 261/0 گرایی اجتماعیبازسازي 

 =529p 62/0 06/0 01/0 فرایند شنااتی 

 =001/0p 24/2 45/0 60/0 گراییانسان 

 =66/0p 44/0 056/0 01/0 تلفیقی شوآر 

 =024p 12/2 211/0 222/0 گرایی اجتماعیسازنده 

 =225/0p 96/0 11/0 141/0 رفتارگرایی 

 

هاي برنامه درسای در احسااس حضاور دانشاجویان      گیري همچنین جهت بررسی نقش جهت

ها را  و لوین برابري واریانس Boxمجازي از ت لیل واریانس چند متغیري استفاده شد. نتایج آزمون 

هاي برناماه درسای اساتادان آناان،      گیري نشان داد. بین احساس حضور دانشجویان بر حسب جهت

 مشاهده شد.تفاوت میناداري 
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(F( 5 و 165 )= 59/2 , p= 021/0 =Roys largest Root ؛  019/0 ; partial  2
= 012/0 ) 

بینای   پایش  تواناد  توان گفت باورهاي آموزشای مدرساان مای    با توجه به آنچه بیان گردید می

هاي مجازي باشاد کاه توسا  هماان اساتادان طراحای        ي حس حضور دانشجویان در م ی  کننده

هااي   هاي کیفی نشان داد که دانشجویان در م ی  هاي حاصل از مياحبه دادهگردیده است. ت لیل 

گرایی و تلفیقای شاوآر، احسااس حضاور      شده توس  استادان، داراي رویکرد انسان مجازي طراحی

گوناه بیاان   گیري رفتارگرایی بود اینباالیی داشتند. دانشجویی در ايوص استادي که داراي جهت

هااي یاادگیري   کردند تا ب ث و پرسش و پاسخ. فیالیتبیشتر تدریس میایشان در کالس »کرد که 

دهی شده و از پیش مش ص باود. م تاوا   را به صورت فردي طراحی کرده بودند. ارائه درس ساات

کنی هیجان ندارد. در وایع کالس راکد اسات در   بود. کالسشان اور بود اما فکر می pdfصرفاً فایل 

احساس صمیمیت با استاد نداریی به همین دلیل در کاالس احسااس   کالس شوای و انده نیست. 

تاري را ایجااد کناد و ارتباا  بیشاتري باا       حضور نداشتی. به نظر من اگر این استاد فضاي صمیمی

گیاري  شود. بنابراین استادانی کاه داراي جهات  دانشجویان بریرار نماید، کالس او اور و ج ار می

هاي شده در گام ي مطالب از پیش طراحی کنند تا با ارائهتالش می برنامه درسی رفتارگرایی هستند،

مش ص، مهارت و دانش مورد نظر را در فراگیران ایجاد نمایند. آنان اعتقادي به تیامال و مشاارکت   

هاي کنند. در کالس دانشجویان ندارند، بنابراین زمینه را براي تیامل و مشارکت فراگیران فراهی نمی

 ستادان بودند که فیال بودند نه دانشجویان.آنالین، این ا

گرایای باود   گیري انساان دانشجوي دانشگاه علی و صنیت در ايوص استادي که داراي جهت 

ي صرف. این استاد بسیار باا ماا در    کالس این استاد بیشتر حالت ب ث دارد تا ارائه»بیان داشت که 

مناد باه بریاراري ارتباا  باود و باه آن       عالیاه داد، زدیی جوار میارتبا  بوده و هر ویت ایمیل می

کارد یاک   داد. م تواي درس این استاد برانگیزاننده و ج ار بود. ایان اساتاد سایی مای    اهمیت می

هاا و راهبردهااي   هاي م تلفی آموزش داده و براي ما امکان انت ار از میان شیوهمطلب را به شیوه

بندي داشت. کالً در کالس ایان   بوده و کامالً زمان بندي بسیار حساس یادگیري فراهی آورد. به زمان

بناابراین   ؛«داد، احسااس حضاور بااالیی داشاتی    داشت و تمارین مای  استاد چون ما را فیال نگه می

گرایانه روابا  صامیمی و نزدیکای را باا دانشاجویان      گیري برنامه درسی انساناستادان داراي جهت

گونه کاه در  اما همان بردند؛ن از این ارتبا  نزدیک ل ت میگونه که دانشجویابریرار کرده بودند؛ آن

 باال نیز اشاره شد، این استادان نیز زمینه را براي یادگیري فیال فراهی نکرده بودند.
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-کرد تلفیقی شاوآر احسااس اساتگی نمای     دانشجویان در کالس درس استادان داراي روي 

گرفات. دانشاجویی در اياوص    باه ااود مای    ي عملی و کاربردي کردند؛ چرا که کالس آنان جنبه

کاردیی.   در کالس درس این استاد احساس اساتگی نمای  » گیري بیان کرد کهاستادي با این جهت

نمودناد  ها ترکید داشتند. براي انجام تکالیفی هی که به ماا م اول مای   استاد بر کاربرد عملی نظریه

-نماودیی و گازارش مای   عمال پیااده مای   رفتیی و یک مدل یا نظریه را در باید به داال شرکت می

هاي کاربردي،  ي ماال ي باالي استاد و ارائه به دلیل تجربه»دانشجویی دیگر بیان داشت که  .«دادیی

تاوان گفات، اساتادان داراي ایان     . با توجه به آنچه بیان شد مای «کالس براي من ایلی ج ار بود

-ومی و م لی ترکید داشتند؛ بنابراین باا زمیناه  ها و مسائل بها و نظریهگیري بر کاربرد دیدگاهجهت

 کردند.سازي شرای  را براي آموزش عملی در بافت بوم و م ل آماده می

گوناه بیاان داشات کاه      توان ایان  هاي کمی و کیفی می با توجه به نتایج حاصل از ت لیل داده 

اي مجاازي رابطاه   ها  هاي برنامه درسی استادان با احساس حضور دانشجویان در آموزش گیري جهت

گرایاناه بودناد،   کرد انسان گیري تلفیقی شوآر و روي دارد. دانشجویانی که استادان آنان داراي جهت

 هاي مجازي این استادان احساس حضور باالیی دارند. بیان داشتند که در کالس

 

 گیری بحث و نتیجه

آموزشی استادان بر احساس کیفی حاصل از این پژوهش نشان داد باورهاي  هاي کمی و ت لیل داده

کاه در پژوهشای    (2001) 1حضور دانشجویان در م ی  مجازي نقش دارد. این یافته با بیاان ماولر  

هاي جدید در افزایش اشنودي و تیامالت دانشجویان ماؤ ر نیسات،    نشان داد استفاده از تکنولوژي

( که بر ایان  2001) 2دیگران ي دوره؛ ون دریل و بلکه این مربی است که ا رگ ار است نه روش ارائه

ي کاارآیی آناان    باورند که اعتقادات و نگارش میلماان در اياوص تادریس و یاادگیري، بار ن اوه       

(؛ 1992)(، انیس ، روس و چن 1991) 2تر یرگ ار است و مطالیات م تلفی که به وسیله انیس و زو

شاده   ( انجاام 1991(؛ انایس، کوساران و الفاوس )   1992) (؛ انیس و چن1994انیس، چن و روس )

ي  باشاد. باه عاالوه مطالیاه     ي اهمیت باورهاي میلی در فرایند آموزش مای  سو بوده و ترییدکننده هی

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Mueller  2. Van driel& et al                      3. Ennis & Zhu 
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درساای، مطالیااات  ، در ارتبااا  بااا باورهاااي آموزشاای اسااتادان و اجااراي برنامااه (1911) 1اولساان

(، 1991) 4لیود(، ریچاردسون، اندرسون، تیدول و 1914) 2، گارگین و ویلیامز(1990) 2ریچاردسون

 ( در ارتبا  با باورهااي آموزشای اساتادان و تادریس میلماان و سالیی      1991) 6(، راي1912) 5باچ

-هاي مدرسان را یکی از عوامل اصلی موفقیت یادگیري الکترونیکی مای  ( که ویژگی2002، 2001)

 سو بود. داند، نیز هی

رفتار کالسی میلماان و مدرساان   دهی درسی یکی از عوامل مهی شکل هاي برنامهگیريجهت 

هاي یادگیري آناان وجاود   است چرا که ارتبا  نزدیکی میان باورهاي میلمان، رفتار تدریس و هدف

دارد کاه مطالیاات تجربای باه نتاایج کاامالً       ( بیان مای 1992) 1. کاگان(1990، 1دارد )ریچاردسون

هااي  ها و پایهوزشی آنان در کالساند و آن این است که باورهاي میلمان با سبک آمیکسانی رسیده

کارد اساتادان باه     دارند که میاان روي ( بیان می2000) 9م تلک ت يیلی رابطه دارد. کنن و نیوبل

شده از سوي آنان ارتبا  وجود دارد. استادانی که میتقدند  یادگیري انجام -آموزش و فرآیند یاددهی

ریا  انتقاال م تاوا باه فراگیاران اسات،       دار از ط ها پوشش دادن موضوع به صاورت نظاام   شغل آن

هاي رویکردهاي یادگیري سط ی را میان فراگیران تشوی  اواهند کرد در مقابل استادانی که جنبه

دانناد، روي  مهی تدریس اود را یاري کردن فراگیران باراي فهای عمیا  و تغییار ادراک آناان مای      

 -هااي یااددهی  اي آنان تمرکز کرده و روشههاي فراگیران و نتایج یادگیري ناشی از فیالیتفیالیت

 یادگیري متناسب با آن را طراحی و اجرا اواهند کرد.

گا ار اناواع   هااي فراگیار م اور و مبتنای بار یاادگیري، در حکای مباانی و پایاه          باورها و رویه 

تاري منجار شاده کاه عامال      تار و عمیا   هاي یادگیري فیالهاي فناوري است که به فیالیت مهارت

؛ گالینی و 2005، 11؛ کونل و فیل2000، 10سازي تجارر یادگیري فراگیران است )بکر و غنیتقویت 

گوناه کاه هیکاز، رد و    ( هماان 2009، 14؛ کووتس، استیل و لوي2006، 12؛ جادسون2002، 12بارون

ي یادگیري با کیفیات نیسات،    نمایند، فناوري به اودي اود ایجادکنندهبیان می (2001) 15جور 

هاي یادگیرِي به هنگاام و مرتبطای کاه میلای طراحای کارده و از طریا         ترسی به فرصتبلکه دس

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Olson 2. Richardson  3. Gargin& Williams 

4. Richardson, Anders, Tidwell & Lloyd    5. Bauch 

6. Ruy 7. Richardson  8. Kagan 

9. Konen&Niyobel 10. Becker   11. Conole & Fill  

12. Gallini& Barron 13. Judson   14. Quotes Steel& Levy 

15. Hicks, Reid & George 
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ي چنین یادگیري است. مواجه باورهاي میلی م ور و م توا م ور،  شود، ایجادکنندهفناوري ارائه می

LMSدر استفاده از 
ي بسیار سانتی و   ي س نرانی و تدریس یک طرفه موجب اواهد شد تا شیوه 1

هااي  ر روند تدریس دانشگاهی تقویت شود. با ایان وجاود بسایاري میتقدنادا فنااوري     دیکته شده د

مبتنی بر ور امکان تدریس و یادگیري پیرامون ارتباطات، تیامالت، مشاارکت باا جهاان واییای یاا      

، 2نماید )استیل و لويیادگیري میتبر، یادگیري مستقل، بازاورد و انیطاف در یادگیري را فراهی می

اي دریافتند که باورهاي آموزشی میلمان بار   ( نیز در مطالیه2001) 2تئو، چاي، هان  و لی(. 2009

ي آنان از فناوري در آموزش و به تبع آن احسااس حضاور دانشاجویان در م ای  مجاازي       استفاده

 هاي م تلک برناماه گیريکردها و جهت جا که روي بنابراین از آن شده توس  استاد تر یر دارد؛ فراهی

نگرناد، برداشات و تلقای هار کادام از باورهااي       رسی از منظر متفاوتی به آموزش و عناصر آن مای د

یادگیري و دیگار عناصار آماوزش، متفااوت باوده و باه        -آموزشی به دانشجو، استاد، فرایند یاددهی

م دنبال آن منجر به رفتار کالسی متفاوتی نیز اواهد شد. یادگیري الکترونیکی زمانی از کیفیات الز 

هااي م ای    هاا و یابلیات  گیري ات اذشده از سوي استادان با ویژگیبراوردار اواهد شد که جهت

کاه   گوناه بیاان کارد ضامن ایان      تاوان ایان  بناابراین مای   ترین تناسب را داشته باشاد؛  مجازي بیش

آید اما عااملی  دهی رفتار آنان به حسار نمیهاي برنامه درسی استادان تنها عامل جهت گیري جهت

گران دهی رفتار کالسی آموزشمهی در استفاده از راهبردهاي یاددهی و یادگیري و به تبع آن شکل

افتد ساازگار  تواند با زمینه و بافتی که در آن یادگیري اتفاق میاست. ات اذ راهبردهاي آموزشی می

موجاب عادم   تواند ایان تلفیا  اتفااق نیافتاد و     بوده و یادگیري به بهترین وجه صورت پ یرد و می

 دهنده و یادگیرنده گردد. یادگیري و نارضایتی یاد

 

 گیری نتیجه

توان بیان داشات کاه یکای از عوامال مهای و تر یرگا ار بار         هاي پژوهش می با توجه به یافته

باشاد؛ بناابراین پیشانهاد     هاي برناماه درسای اساتادان مای     گیري احساس حضور دانشجویان، جهت

هااي برناماه درسای و باورهااي      گیاري  هایی، زمینه براي تغییار جهات   هگردد تا با برگزاري کارگا می

هاا فاراهی گاردد تاا باا تلفیا         ها و باورهاي آموزشی متناسب با این م ی  گیري آموزشی در جهت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Learning management system  2. Steel& Levy 

3. Teo, Chai, Hung & Lee 
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