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Digital contents, and Evaluation System

ABSTRACT
   Background    and objective: There are some important factors in educational 
virtual environment that need a systemic perspective in which pedagogical 
aspect is more important than other aspects of an educational system. Thus, 
using educational components in a correct way can lead to success of virtual 
education and e-learning.
  Materials and methods: A descriptive method was used to implement this 
study. A researcher-made questionnaire (a = 0.902) and the opinions of vir-
tual education experts around the world through a Delphi technique was used 
to gather the data. Out of 1076 e-mails found through websites and scientific 
journals and after sending several emails, finally 200 responders tended to col-
laborate. Out of 73 initial factors, 52 factors via experts’ opinion remained. The 
factors were analyzed using factor analysis. 0ut of 52 factors only 4 factors can 
explain variances. Data were analyzed using ANOVA, t test and factor analysis 
through SPSS 20.
Results: Four main pedagogical factors, including digital contents, teacher roles 
and competencies, evaluation, and teaching strategies and other subcompo-
nents were derived.
Conclu  sion: Generally, found 39 subcomponents about the four pedagogical 
aspects in virtual education were identified: digital contents with 10 subcom-
ponents, teacher Roles and competencies with 14 subcomponents, evaluation 
with 10 subcomponents, and teaching strategies with 5 subcomponents. These 
components are still in the early stage of development.
Paper Type: Research Article.
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نقش برنامه ريزان آموزشى در بهبود فرايند يادگيرى الكترونيكىف

نقش برنامه ريزان آموزشى در بهبود فرايند يادگيرى الكترونيكى آموزش پزشكى: 
تعيين نقش ها و صالحيت هاى مدرسان، راهبرد هاى تدريس، 

محتواى ديجيتالى و نظام ارزشيابى

چكيد   ه
زمينه و هدف: در شكل گيرى يك محيط مجازى دانشگاهى عوامل مهمى وجود دارند كه به يك ديدگاه 
سيستميك نياز دارند. در اين ديدگاه جنبه تعليم و تربيتى از جنبه هاى ديگر نظام آموزشى مهم تر است. 
بنابراين، كاربرد صحيح مؤلفه هاى مربوط به آموزش مى تواند درنهايت منتج به موفقيت آموزش مجازى 

و يادگيرى الكترونيكى مى شود.
محقق ساخته  نظرسنجى  فرم  از  استفاده  با  و  توصيفى  روش  از  پژوهش  اين  انجام  براى  روش ها:  و  مواد 
(a=0/902) و با توجه به نظرسنجى از افراد متخصص آموزش مجازى در سراسر دنيا و استفاده از روش 
از  پس  و  استخراج  علمى  نشريات  و  وب سايت ها  طريق  از  ايميل  آدرس  تعداد 1076  انجام شد.  دلفى 
چندين بار ارسال، درنهايت 200 پاسخگو اعالم همكارى كردند. از 73 مؤلفه ابتدايى، تعداد 52 مؤلفه 
با نظر متخصصان باقى ماند كه با تكنيك تحليل عاملى تجزيه وتحليل شدند. از 52 عامل فقط تعداد 4 
 ،ANOVA عامل اول قابليت تبيين واريانس ها را داشتند. براى تجزيه وتحليل داده ها از روش هاى آمارى

آزمون تى و تحليل عاملى از طريق SPSS 20 استفاده شد.
و  ارزشيابى  استاد،  شايستگى هاى  و  نقش ها  ديجيتالى،  (محتواى  پداگوژى  اصلى  عامل  چهار  يافته ها: 

راهبرد هاى تدريس) نام گذارى و موارد ديگر به عنوان زيرمؤلفه در نظر گرفته شدند.
نتيجه گيرى: به طوركلى تعداد 39 زيرمولفه درباره اين چهار جنبه پداگوژيكى در آموزش مجازى مشخص 
شدند: محتواى ديجيتالى با 10 زيرمؤلفه، نقش ها و شايستگى هاى استاد با 14 زيرمؤلفه، ارزشيابى با 10 

زيرمؤلفه و مؤلفه راهبرد هاى تدريس با 5 زيرمؤلفه. اين مولفه هنوز در مرحله نوزادى هستند.
نوع مقاله: مطالعه پژوهشى.

كليدواژه: آموزش پزشكى، آموزش مجازى، يادگيرى الكترونيكى، برنامه ريزى آموزشى، پداگوژى.
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ابزارى  به عنوان  مى توان  را  (فاوا)  ارتباطات  و  اطالعات  فناورى 
نيرومند براى ارتقاى كيفيت و كارايى آموزش پزشكى مورداستفاده 
تغيير  دستخوش  را  آموزش  سنتى  شيوه  كه  به گونه اى  داد؛  قرار 
در  فيزيكى  حضور  به  نيازى  ديگر  موارد  بعضى  در  و  داده  قرار 
كالس هاى درس نباشد (1). افرادى مانند كرى و ايساكسون (2) 
و مك كيم و همكاران (3) بر اين باورند كه فناورى هاى اطالعات، 
وب  جهانى  شبكه  مانند  آن  در  موجود  ظرفيت هاى  و  محيط ها 
و  وب  از  استفاده  كنند.  متحول  را  ما  آموزشى  نظام  مى توانند 
اينترنت موجب دگرگونى در تمامى ابعاد زندگى بشر شده است. 
محيط هاى آموزشى و يادگيرى و به ويژه آموزش پزشكى نيز از اين 
پديده  يك  به عنوان  وب  از  استفاده  اما  نبوده اند؛  بى نصيب  تأثير 
كيفيت  نمى تواند  آموزشى،  قديمى  پارادايم هاى  همان  با  مدرن، 
آموزش و يادگيرى را باال ببرد. استفاده از شبكه اينترنتى به عنوان 
يك رسانه مهم در آموزش پزشكى نيازمند تدوين زيرساختارهاى 
جديد آموزشى، پارادايم هاى نو، قواعد يا استانداردها، خصوصًا در 
مورد رفتار مناسب در فرايند ياددهى و يادگيرى مربوط به يادگيرى 

الكترونيكى است (4). 
اطالعات  فناورى  محصوالت  از  يكى  مجازى  دانشگاه 
روش،  اين  در  است.  آموزش  زمينه  در  (فاوا)  ارتباطات  و 
يادگيرندگان ياد مى گيرند كه چگونه سريع به فّناورى هاى جديد 
دست يابند. از طرف ديگر، عدم كفايت پارادايم هاى پداگوژيكى 
در نظام هاى آموزشى فعلى مسئله ساز شده است. در شكل گيرى 
انسانى،  عامل  مانند  مهمى  عوامل  دانشگاهى  مجازى  محيط  يك 
تعامالت  و  فرهنگى  اجتماعى،  مالى،  امور  مديريت،  فن آورى، 
تعليم و تربيتى نياز به يك ديدگاه سيستميك دارند. اما دراين بين 
جنبه تعليم و تربيتى از جنبه هاى ديگر نظام آموزشى مهم تر است. 
محيط  و  تدريس  به  مربوط  مؤلفه هاى  صحيح  كاربرد  بنابراين، 
سازمانى مى تواند تفاوتى را در وضعيت آموزشى ايجاد كرده كه 
درنهايت منتج به موفقيت آموزش مجازى و يادگيرى الكترونيكى 
و  كشف  به منظور  حاضر  تحقيق  تا  شد  آن  بر  ازاين رو،  مى شود. 

استخراج مؤلفه هايى بپردازد كه اشاره دارد به گذر از كاربرد يك 
تفكرى  شيوه  به  يادگيرى  و  تدريس  فرايند  در  سنتى  تفكر  شيوه 

كامًال متفاوت (5).

مواد و روش ها
براى انجام اين پژوهش از روش توصيفى- پيمايشى استفاده شد. 
پژوهش حاضر با توجه به نظرسنجى از افراد متخصص در زمينه 
آموزش و يادگيرى الكترونيكى به منظور بررسى و تعيين نقش ها 
نظام  و  محتوا  تدريس،  راهبرد هاى  مدرسان،  صالحيت هاى  و 
پژوهش  اين  آمارى  جمعيت  انجام شد.  مجازى  آموزش  ارزشيابى 
در  كردن  كار  سابقه  كه  مجازى  آموزش  متخصصين  همه  شامل 
پژوهش  ابزار  بود.  داشتند  دنيا  سراسر  در  مجازى  دانشگاه هاى 
شامل فرم نظرسنجى از متخصصين در دو قسمت بود: الف) برگه 
اطالعات شخصى متخصصين و ب) نظرات افراد متخصص درباره 
نحوه ارزشيابى سيستم آموزش مجازى به گذر از كاربرد يك شيوه 
تفكر در فرايند تدريس و يادگيرى به شيوه تفكرى كامًال متفاوت.
بودن  پراكنده  دليل  به  بود.  دلفى  داده ها  جمع آورى  روش 
پاسخ دهندگان در سراسر دنيا، ابزار براى آن ها ايميل شد. تعداد 
1076 آدرس ايميل پاسخ دهندگان از وب سايت هاى دانشگاه هاى 
مجازى و نشريات علمى استخراج شد. پس از چندين بار ارسال 
اعالم  نفر   200 درنهايت  همكارى،  جلب  جهت  درخواست 

همكارى كردند.
از فرم نظرسنجى به عنوان ابزار جمع آورى داده ها استفاده شد. 
به منظور استانداردسازى آن، ابتدا اين فرم در يك جامعه كوچك 
به طور آزمايشى اجرا شد. فرم نظرسنجى دو قسمت داشت: الف) 
داده هاى شخصى متخصصان شامل جنسيت، رشته تحصيلى، حوزه 
ب)  تحصيلى؛  مدرك  و  كار  محل  تدريس،  سابقه  تخصصى، 
مؤلفه هاى  زمينه  در  مجازى  دانشگاه  در  پداگوژيكى  جنبه هاى 
نظام ارزشيابى و همچنين پارادايم هاى پداگوژيكى جديد دانشگاه 

مجازى.
فرم نظرسنجى در دو مرحله تدوين شد. در اولين مرحله يك 
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پيش نويس ابتدايى از فرم نظرسنجى شامل 73 مؤلفه تهيه شد: 10 ف

مؤلفه اطالعات شخصى متخصصان به عنوان متغيرهاى مستقل و 
63 مؤلفه ديگر به عنوان متغير وابسته. با توجه به نظر متخصصان، 
از 10 مؤلفه اطالعات شخصى، 4 مورد حذف شدند. همچنين از 
63 مؤلفه ديگر، با توجه به نظر متخصصان و با روش دلفى 52 
متخصصان،  نظر  به  توجه  با  حذف شدند.  مورد  و 11  حفظ  مورد 
 6 شد:  گرفته  نظر  در  نظرسنجى  در  مؤلفه   58 تعداد  درمجموع 
مؤلفه   52 و  مستقل  متغير  به عنوان  شخصى  اطالعات  مؤلفه 
پارادايم هاى  همچنين  و  ارزشيابى  نظام  مؤلفه هاى  درباره  ديگر 
دوم، 52  مرحله  در  وابسته).  متغير  (به عنوان  جديد  پداگوژيكى 
زيرمؤلفه به دست آمده فرم نظرسنجى توسط تكنيك تحليل عاملى 
به دست آمده  زيرمؤلفه   39 آخر،  در  گرفت.  قرار  موردبررسى 
به  دوباره،  درونى،  تناسب  تعيين  براى  عاملى  تحليل  طريق  از 

پاسخ دهندگان فرستاده شد.
مطالعه  از  نظرسنجى  فرم  پايايى  و  روايى  بررسى  به منظور 
پايلوت با تعداد 30 متخصص در عرصه تعليم و تربيت و يادگيرى 
الكترونيكى استفاده شد. روايى محتوايى و ظاهرى فرم نظرسنجى 
از نظر متخصصان استفاده شد؛ كه ازنظر محتواى و ظاهرى مورد 
تائيد قرار گرفت. در بررسى پايلوت، روش آزمون هاى مكرر در 
 .(a=0/902) مورد 30 پاسخگو براى سنجش پايايى استفاده شد
براى تجزيه وتحليل داده ها از روش هاى آمارى ANOVA، آزمون 

تى و تحليل عاملى از طريق SPSS 20 استفاده شد.
عاملى  تحليل  تكنيك  از  پداگوژيكى  مؤلفه هاى  تعيين  براى 
استفاده شد. اين تحليل عاملى بر روى 52 مؤلفه جمع آورى شده 
طبق نظر متخصصان انجام شد و درنهايت مواردى با ارزش كمتر 
انجام  از  قبل  ماند.  باقى  مؤلفه   39 كه  شدند؛  حذف   0/40 از 
 KMO تحليل عاملى، به منظور تعيين كفايت حجم نمونه، آزمون
انجام شد. و همچنين آزمون بارتلت به منظور تعيين مناسب بودن 
تكنيك تحليل عاملى انجام شد. جدول 1 ميزان KMO و بارتلت 

را نشان مى دهد.

جدول 1. نتايج آزمون KMO و آزمون بارتلت پيرامون مؤلفه هاى 
پژوهش

KMO./744

آزمون بارتلت
c22043/101

255درجه آزادى
.Sig0/000

 KMO همان طور كه در جدول 1 ديده مى شود ميزان آزمون
و بارتلت از اولين پيش نويس پرسشنامه ابعاد تعليم و تربيتى به 
ترتيب برابر با 0/744 و 0/000 است. ميزان KMO بيشتر از 
ميزان  است.  مناسب  نمونه  اندازه  كه  مى دهد  نشان  و  است   0/5
تكنيك  ازاين رو،  است.   0/001 از  كمتر  نيز  بارتلت  آزمون 

تحليل عاملى در اين بخش مورداستفاده قرار گرفت. 
نشان  را  عامل ها  با  متناظر  واريانس  و  ويژه  مقدار  جدول 2 
مى دهد. مقدار ويژه هر عامل، نسبتى از واريانس كل متغيرهاست 
كه توسط آن عامل تبيين مى شود. مقادير ويژه، اهميت اكتشافى 
اين  بودن  پايين  مى دهد.  نشان  متغيرها  با  ارتباط  در  را  عامل ها 
مقدار براى يك عامل به اين معنى است كه آن عامل نقش اندكى 
 extraction ستون  در  است.  داشته  متغيرها  واريانس  تبيين  در 
sums of squared Loadings واريانس تبيين شده عامل هايى 

باشد.   3 عدد  از  بزرگ تر  آن ها  ويژه  مقادير  كه  است  ارائه شده 
مجموعه   rotation sums of squared Loadings ستون 
مى دهد.  نشان  را  چرخش  از  بعد  استخراج شده  عامل هاى  مقادير 
چهار  تعداد  فقط  عامل   52 از  مى شود،  مشاهده  كه  همچنان 
عامل هاى  اگر  داشتند.  را  واريانس ها  تبيين  قابليت  اول  عامل 
به دست آمده را با روش وريمكس١چرخش دهيم، چهار عامل اول 

درمجموع 39/603 درصد از واريانس را در بردارند. 
پس ازاين مرحله، سهم متغيرها را در عامل ها بعد از چرخش 
از طريق ماتريس عاملى َدوران يافته٢ مشخص شد. اين عمل براى 
هر يك از عامل هاى اصلى انجام شد. در اين چرخش، تعداد 39 
زيرمؤلفه به عنوان زيرگروه 4 مؤلفه اصلى قرار گرفتند و بقيه در 

1.  varimax
2.  Rotated Component Matrix
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جايگاهى قرار نگرفته و حذف شدند. جداول 2 تا 5 نشان مى دهند 
قرار  عامل  كدام  زيرگروه  در  زيرمؤلفه  به عنوان  متغير  كدام  كه 

مى گيرد كه با آن عامل همبستگى باالى معنادارى دارد.

يافته ها
به طوركلى، پس از نظرسنجى مجدد از متخصصان و همچنين بر 
اصلى  عامل  چهار  زيرمؤلفه ها،  مفهومى  معناى  و  نقش ها  اساس 
اصلى  مؤلفه  به عنوان  يك  هر  و  شدند  نام گذارى  زير  به صورت 
گرفته  نظر  در  زيرمؤلفه  به عنوان  ديگر  موارد  و  معرفى  پداگوژى 

شدند:
1) محتواى ديجيتالى: اين موضوع به تعريف اثر فاوا بر فرايند 
چگونه  اينكه  به  نيز  و  پزشكى  آموزش  در  يادگيرى  ياددهى- 
اطالعات بين استاد و دانشجوى پزشكى انتقال داده مى شود اشاره 

دارد.
مهارت هاى  و  توانايى  به  استاد:  شايستگى هاى  و  نقش ها   (2
خود  بايد  استادان  دارد.  اشاره  يادگيرى  ياددهى-  فرايند  در  استاد 
را با نقش هاى جديد خود، به عنوان ياددهنده، تطبيق دهند؛ يعنى، 
فرايند  او  كه  جايگاهى  به  سنتى  آموزش  سبك  از  بايد  حركت 
و  راهنمايى  را  يادگيرندگان  خودهدايتى  و  مستقل تر  يادگيرى 

تسهيل مى كند باشد.
3) ارزشيابى: به نحوه ارزشيابى دانشگاه مجازى مبتنى بر ابعاد 

پداگوژيكى اشاره دارد.
فكرى  الگوى  يك  كاربرد  از  حركت  به  تدريس:  راهبرد هاى   (4
تفكر  متفاوت  كامًال  روش  يك  به طرف  يادگيرى  ياددهى-  فرايند 

اشاره دارد.

جدول 3. ماتريس عاملى دوران يافته در مورد عامل اول (محتواى 
ديجيتالى)

بار عاملىشماره زيرمؤلفه پداگوژى در ماتريس عاملى َدوران يافته
0/699دوره پايلوت يادگيرى الكترونيكى

0/659زمان براى مشاوره در يادگيرى الكترونيكى
0/627كاربرد مدل هاى پداگوژيكى در دوره هاى درسى مجازى

0/621تعريف ساختار دوره درسى
0/591مهياكردن گزينه هاى انتخابى براى يادگيرندگان و يادگيرى

0/571تأثير برنامه ريزى آموزشى
0/557نوآورى آموزشى

0/530راهبرد يادگيرى الكترونيكى كلى
0/516زيرساختارهاى يادگيرى

0/708روش هم زمان و غيرهم زمان در برقرارى ارتباط

توجه  با  ديجيتالى  محتواى  مؤلفه  كه  مى دهد  نشان  جدول 3 
گرفتن  نظر  در  با  و  عاملى  تحليل  انجام  و  متخصصان  نظر  به 
محتواى  كاربرد  و  توسعه  طرح،  براى  پداگوژيكى  چشم انداز 
ديجيتالى در دانشگاه هاى مجازى و يادگيرى الكترونيكى بر 10 

زيرمؤلفه تأكيد داشتند.

جدول 2. نشان دهنده هاى  واريانس تشريح 

مؤلفه
Extraction Sums ofمقادير ويژه اوليه

Squared Loadings 
 Rotation Sums of Squared

Loadings

درصد كل
واريانس

درصد تجمعى 
درصد واريانسكلدرصد واريانسكلنسبى

117/30616/02416/02417/30616/0249/3408/648
212/16311/55928/58312/16311/5598/5487/915
36/6456/22734/8106/6456/2276/4005/925
45/1764/79339/6035/1764/7936/3095/842
...
...
...
52-1/443-14-1/315-16100/000
53-/1/632-16-1/601-12100/000
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جدول 4. ماتريس عاملى دوران يافته در مورد عامل دوم (نقش ها و ف

صالحيت هاى معلمان)
زيرمؤلفه نقش ها و صالحيت هاى معلمان در ماتريس عاملى 

بار عاملىَدوران يافته

بنيان گذارى چارچوب آموزشى (اهداف يادگيرى، محتواى دوره 
0/664درسى و روش هاى يادگيرى كاربردى)

0/600برنامه ريزى فعاليت ها و محتوا، ارائه منابع ديجيتالى بيشتر
پاسخگويى به شبهات يادگيرندگان، ارائه منابع اطالعاتى جديد، 

0/584راهنمايى فرايند يادگيرى و ساده كننده محتواى علمى

0/574ارزيابى يادگيرنده، پيگيرى فعاليت يادگيرنده در فضاى مجازى
0/567دانش و انتقال علم و دانش و اطالعات به صورت كالمى

0/515يادگيرى از يادگيرندگان و همكاران
تدوين و توسعه راهبردهاى يادگيرى جديد، يكپارچگى دانش 

جديد براى دوره هاى درسى آينده، به اشتراك گذاشتن تجارب 
يادگيرى، تشكيل گروه هاى كارى بين رشته اى

0/512

0/507طراحى، ويرايش و تأليف مطالب آموزشى ديجيتالى جديد
0/493مشاوره و نظارت بر گردش علمى يادگيرندگان

0/484نقش معلم به عنوان تسهيل كننده
0/418كاربرد روش هاى پداگوژيكى براى يادگيرى فعال

برانگيختن يادگيرندگان به توسعه راهبردهاى يادگيرى خود 
0/412سازماندهى شده

0/370اجراى خط مشى هاى مشاركتى
0/336ارائه بازخورد به دانشجويان 

صالحيت هاى  و  نقش ها  مؤلفه  كه  مى دهد  نشان   4 جدول 
توجه  با  الكترونيكى  يادگيرى  و  مجازى  آموزش  در  استادان 
گرفتن  نظر  در  با  و  عاملى  تحليل  انجام  و  متخصصان  نظر  به 
نقش ها  اين  كاربرد  و  توسعه  طرح،  براى  پداگوژيكى  چشم انداز 
در دانشگاه هاى مجازى و يادگيرى الكترونيكى بر 14 زيرمؤلفه 

تأكيد داشتند.

جدول 5. ماتريس عاملى دوران يافته در مورد عامل سوم (نظام 
ارزشيابى)

بار عاملىزيرمؤلفه پداگوژى در ماتريس عاملى دوران يافته
0/665ارزشيابى انگيزش

0/548ارزشيابى مهارت هاى يادگيرندگان
0/534ارزشيابى نقش هاى ياددهندگان
0/516ارزشيابى مهارت هاى ياددهندگان

0/514ارزشيابى جابجايى پارادايم

493/ارزشيابى راهبردهاى آموزشى
0/484ارزشيابى انسجام، ثبات و شفافيت مطالب درسى

ارزشيابى مطالب درسى با توجه به جديد بودن در عرصه 
0/482علمى و منابع مربوط به يادگيرى

0/449ارزشيابى شرايط مربوط به چارچوب تكنولوژيكى
ارزشيابى از انتقال مهارت هاى يادگرفته شده توسط 

يادگيرندگان در نظام يادگيرى الكترونيكى به محيط هاى 
كارى

0/399

جدول 5 نشان مى دهد كه مؤلفه نظام ارزشيابى با توجه به نظر 
چشم انداز  گرفتن  نظر  در  با  و  عاملى  تحليل  انجام  و  متخصصان 
پداگوژيكى براى طرح، توسعه و كاربرد ارزشيابى در دانشگاه هاى 

مجازى و يادگيرى الكترونيكى بر 10 زيرمؤلفه تأكيد داشتند.

جدول 6. ماتريس عاملى دوران يافته در مورد عامل پنجم 
(راهبرد هاى تدريس)

زيرمؤلفه هاى راهبرد هاى تدريس در ماتريس عاملى دوران 
بار عاملىيافته

جابجايى از رفتارگرائى به ساختارگرائى و فراشناخت گرائى و 
0/429شناخت گرائى

0/513جابجايى از معلم- محورى به يادگيرنده- محورى
0/509جابجايى از يادگيرى فردى به يادگيرى مشاركتى
0/484جابجايى از يادگيرى توضيحى به يادگيرى اكتشافى
0/472جابجايى از رويكرد خطى به رويكرد غيرخطى

جدول 6 نشان مى دهد كه مؤلفه راهبرد هاى تدريس با توجه 
گرفتن  نظر  در  با  و  عاملى  تحليل  انجام  و  متخصصان  نظر  به 
راهبرد هاى  كاربرد  و  توسعه  طرح،  براى  پداگوژيكى  چشم انداز 
 5 بر  الكترونيكى  يادگيرى  و  مجازى  دانشگاه هاى  در  تدريس 

زيرمؤلفه تأكيد داشتند.

بحث
در  تغييراتى  ايجاد  به  نياز  مجازى  يادگيرى  محيط هاى  ايجاد 
روش هاى آموزشى دارد. ازاين رو، در نظام هاى آموزش مجازى نياز 
به داشتن برنامه ها، سياست ها و راهبردهاى جديد نسبت به آموزش 
سنتى است. آموزش پزشكى از اين امر مستثنا نيست. بنابراين، 
طراحى  مجازى،  آموزش  نوع  هر  طراحى  در  كه  مى رسد  نظر  به 
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قرار  عب توجه  و  تأكيد  مورد  بايد  تربيتى  و  تعليم  زيرساختارهاى 
 گيرند. مطالعه حاضر نظرات متخصصان را در آموزش و يادگيرى 
مجازى،  دانشگاه  در  پداگوژى  مؤلفه  چهار  درباره  الكترونيكى 
پزشكى،  علوم  رشته هاى  مدرسان  صالحيت هاى  و  نقش ها  يعنى 
راهبرد هاى تدريس علوم پزشكى، محتواى ديجيتالى در رشته هاى 
به طوركلى  داد.  قرار  موردبررسى  ارزشيابى  نظام  و  پزشكى  علوم 
آموزش  در  پداگوژيكى  جنبه  چهار  اين  درباره  زيرمولفه  تعداد 39 
مجازى مشخص شدند. اين 4 مؤلفه اصلى به همراه زيرمؤلفه هاى 

آن ها عبارت اند از:
ياددهى-  فرايند  به  مؤلفه  اين  ديجيتالى:  محتواى  مؤلفه   (1
يادگيرى در آموزش پزشكى و همچنين به اينكه چگونه اطالعات 
بين استاد و دانشجوى پزشكى انتقال داده مى شود اشاره دارد. اين 
مؤلفه شامل 10 زيرمؤلفه است: دوره پايلوت يادگيرى الكترونيكى، 
الگو هاى  كاربرد  الكترونيكى،  يادگيرى  در  مشاوره  براى  زمان 
پداگوژيكى در دوره هاى درسى مجازى، تعريف ساختار دوره درسى، 
مهياكردن گزينه هاى انتخابى براى يادگيرندگان و يادگيرى، تأثير 
برنامه ريزى آموزشى، نوآورى آموزشى، راهبرد يادگيرى الكترونيكى 
در  غيرهم زمان  و  هم زمان  روش  و  يادگيرى  زيرساختارهاى  كلى، 

برقرارى ارتباط.
2) مؤلفه نقش ها و شايستگى هاى استاد: به توانايى و مهارت هاى 
خود  بايد  استادان  دارد.  اشاره  يادگيرى  ياددهى-  فرايند  در  استاد 
يعنى  دهند؛  تطبيق  ياددهنده  به عنوان  خود  جديد  نقش هاى  با  را 
حركت از سبك آموزش سنتى به جايگاهى كه او فرايند يادگيرى 
تسهيل  و  راهنمايى  را  يادگيرندگان  خود-هدايتى  و  مستقل تر 
مى كند. اين مؤلفه داراى 14 زيرمؤلفه است: بنيان گذارى چارچوب 
روش هاى  و  درسى  دوره  محتواى  يادگيرى،  (اهداف  آموزشى 
منابع  ارائه  محتوا،  و  فعاليت ها  برنامه ريزى  كاربردى)،  يادگيرى 
ديجيتالى بيشتر، پاسخگويى به شبهات يادگيرندگان، ارائه منابع 
محتواى  ساده كننده  و  يادگيرى  فرايند  راهنمايى  جديد،  اطالعاتى 
فضاى  در  يادگيرنده  فعاليت  پيگيرى  يادگيرنده،  ارزيابى  علمى، 
مجازى، دانش و انتقال علم و دانش و اطالعات به صورت كالمى، 

راهبردهاى  توسعه  و  تدوين  همكاران،  و  يادگيرندگان  از  يادگيرى 
يادگيرى جديد، يكپارچگى دانش جديد براى دوره هاى درسى آينده، 
كارى  گروه هاى  تشكيل  يادگيرى،  تجارب  گذاشتن  اشتراك  به 
بين رشته اى، طراحى، ويرايش و تأليف مطالب آموزشى ديجيتالى 
جديد، مشاوره و نظارت بر گردش علمى يادگيرندگان، نقش معلم 
به عنوان تسهيل كننده، كاربرد روش هاى پداگوژيكى براى يادگيرى 
فعال، برانگيختن يادگيرندگان به توسعه راهبردهاى يادگيرى خود 
سازماندهى شده، اجراى خط مشى هاى مشاركتى و ارائه بازخورد به 

دانشجويان .
3) مؤلفه ارزشيابى: اين مؤلفه به نحوه ارزشيابى دانشگاه مجازى 
مبتنى بر ابعاد پداگوژيكى اشاره دارد و داراى 10 زيرمؤلفه است: 
ارزشيابى  يادگيرندگان،  مهارت هاى  ارزشيابى  انگيزش،  ارزشيابى 
نقش هاى ياددهندگان، ارزشيابى مهارت هاى ياددهندگان، ارزشيابى 
ارزشيابى  آموزشى،  راهبردهاى  ارزشيابى  پارادايم،  جابجايى 
انسجام، ثبات، و شفافيت مطالب درسى، ارزشيابى مطالب درسى 
با توجه به جديد بودن در عرصه علمى و منابع مربوط به يادگيرى، 
ارزشيابى  و  تكنولوژيكى  چارچوب  به  مربوط  شرايط  ارزشيابى 
نظام  در  يادگيرندگان  توسط  يادگرفته شده  مهارت هاى  انتقال  از 

يادگيرى الكترونيكى به محيط هاى كارى.
كاربرد  از  حركت  به  مؤلفه  اين  تدريس:  راهبرد هاى  مؤلفه   (4
يك مدل فكرى فرايند ياددهى- يادگيرى به طرف يك روش كامًال 
متفاوت تفكر اشاره دارد كه داراى 5 زيرمؤلفه است: جابجايى از 
شناخت گرائى،  و  فراشناخت گرائى  و  ساختارگرائى  به  رفتارگرائى 
جابجايى  محورى،  يادگيرنده-  به  محورى  معلم-  از  جابجايى 
يادگيرى  از  جابجايى  مشاركتى،  يادگيرى  به  فردى  يادگيرى  از 
به  خطى  رويكرد  از  جابجايى  و  اكتشافى  يادگيرى  به  توضيحى 

رويكرد غيرخطى.
 (1 بردارد:  در  را  نتايج  اين  پژوهش  اين  كه  گفت  مى توان 
و  متون  تهيه كنندگان  و  نويسندگان  براى  راهنما  يك  به عنوان 
و  استاد  بين  اطالعات  چگونه  اينكه  نحوه  و  ديجيتالى  محتواى 
دانشجوى پزشكى انتقال داده مى شود. 2) به عنوان شاخصى براى 
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در ف پزشكى  علوم  گروه  استادان  صالحيت هاى  و  نقش ها  تعيين 

آموزش مجازى فعاليت دارند مورداستفاده قرار گيرد. 3) مى تواند 
علوم  مباحث  الكترونيكى  يادگيرى  و  آموزش  ارزشيابى  نحوه  به 
 (4 كند.  كمك  آموزشى  مختلف  جنبه هاى  بر  تكيه  با  پزشكى 
تدريس  جديد  راهبرد هاى  تعيين  براى  الگويى  به عنوان  مى تواند 
و حركت از كاربرد يك الگوى فكرى فرايند ياددهى- يادگيرى 
به طرف يك روش كامًال متفاوت كمك كند. 5) مى تواند به عنوان 
مؤسسات  بنيان گذاران  و  مؤسسان  براى  بى واسطه  شاخص  يك 
توصيفى  ابزار  به عنوان   (6 و  شود.  استفاده  مجازى  آموزش 
انجام شده  اقدامات  تجزيه وتحليل  يا  توصيف  براى  تحليلى  يا 
اطالعات  انتقال  نحوه  به  مى تواند   (7 گيرد.  قرار  مورداستفاده 
براى  شانس هايى  به مهياكردن  همچنين  و  يادگيرنده  و  معلم  بين 
و  ديجيتالى  محتواى  مؤلفه  به  استناد  با  يادگيرى  و  يادگيرندگان 

فن آورى و زيرمؤلفه هاى آن توجه شود.
فرصت هاى  نمودن  مهيا  به  خود  مطالعه  در   (6) موهانتى 
يادگيرى، استفاده از شيوه هاى تدريس تعاملى و ارزشيابى نهائى 
در آموزش هاى مجازى اشاره كرده است. هاراسيم و همكاران (7) 
سنتى  آموزش  و  مجازى  آموزش  در  يادگيرى  محيط  تفاوت  به 
اشاره كرده است؛ كه اصول و مبانى مورداستفاده در آموزش هاى 
سنتى، با آموزش مجازى متفاوت است و نياز به بررسى و تعيين 
ابعاد جديدى دارد. كوهنگ و همكاران (8) در مطالعات خود بر 
مطلب داشته كه در يادگيرى الكترونيكى بايد به مواردى از قبيل 
يادگيرى  و  تدريس  آموزشى،  فعاليت هاى  شامل  آموزش  انتقال 
تأكيد داشت. هرينگتون و اوليور (9) در مورد طراحى آموزشى 

و ارائه راهبرد هايى در ارتباط با چندرسانه اى ها مطالعه كردند.
پزوهشگرانى مانند كارن (10)، بِليل (11)، هاينر و همكاران 
تكنولوژى  نقش هاى  درباره   (13) كوپى  و  پيرسون  و   (12)
و  شرايط  الكترونيكى،  منابع  از  استفاده  قابليت  آموزش،  در 
دانشگاه  تأسيس  امكان پذيرى  چندرسانه اى ها،  محدوديت هاى 
مجازى، ابعاد بين فرهنگى، مكانيسمى براى طراحى دوره و انتقال 

مواد درسى و توسعه مهارت هاى كاركنان مطالعه كرده اند.

عبدلى  مانند  پژوهشگران  از  كمى  تعداد  ديگر،  طرف  از   
همكاران  و  راميرز   ،(15) همكاران  و  فارل   ،(14) همكاران  و 
و   (19) ميلر   ،(18) كانوكا   ،(17) همكاران  و  اميريان   ،(16)
سالمون (20) نيز بر روى ابعاد پداگوژيكى مانند فرايند ياددهى- 
آموزشى  ارزشيابى  انواع  و  يادگيرى  انواع  انگيزش،  يادگيرى، 

مطالعاتى داشته اند.
تكنولوژى،  از  جديدى  موج  هر   (21) گرينبرگ  گفته  به   
سبك هاى تدريس و برنامه درسى مختلف را رقم مى زند و نياز به 
پارادايم ها و اقدامات آموزشى جديد دارد. به گفته ويگل (22)، 
ِسلجو (25)  و  مارتون  رامسدن (24)،  و  اِنتويستل  بيگز (23)، 
بسيارى از تحقيقات نشان داده اند كه تدريس به صورت سخنرانى 
تفكر  و  عميق  يادگيرى  خلق  براى  اطالعات  يك طرفه  انتقال  و 

خالق، تأثير چندانى ندارد.
استفاده از تكنولوژى اينترنت در آموزش موجب شد كه همان 
روش قديمى تدريس (انتقال يك طرفه اطالعات به يادگيرندگان) 
با همان شكل مورداستفاده قرار گيرد. تفاوت ايجادشده در استفاده 
از اينترنت و فضاى مجازى به جاى حضور فيزيكى يادگيرندگان 
دور،  راه  از  يادگيرى  مورد  در  كه   (26) همكاران  و  مور  است. 
روندها، سياست و شرايط راهبردى تحقيقاتى انجام دادند، نشان 
دادند كه در عرصه آموزش، يادگيرى از راه دور، به ويژه از طريق 
شبكه وب و اينترنت، به سرعت در حال گسترش است؛ اما بجاى 
آن  از  آموزشى،  هدف  يك  به عنوان  اينترنت  از  صرف  استفاده 
جديد  سبك هاى  پيشبرد  در  كاتاليزور  و  وسيله  يك  به عنوان 

ياددهى- يادگيرى استفاده مى شود.
يكپارچگى  و  انسجام  مورد  در  كه  ماير (27)،  مطالعه  نتايج 
كرد،  مطالعه  اصلى  مطالب  ارائه  عنصر  به عنوان  چندرسانه اى ها 
نشان داد كه استفاده از ويدئو در محيط يادگيرى مجازى، به دليل 
يك طرفه بودن، به تنهائى نمى تواند موجب يادگيرى عميق و تفكر 
خالق شود. ازاين رو، به ايجاد تغيير در پارادايم هاى آموزشى نياز 
داريم. پارادايم هايى كه تأكيد بر تعامل بين ياددهنده و يادگيرنده 
داشته باشند و فعاليت يادگيرنده را از حالت منفعل به حالت فعال 
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همكاران (29)،  عب و  دافى  همكاران (28)،  و  راميرز  كنند.  تبديل 
و  اوداناهو  و   (32) پنينگتون   ،(31) وين  و  بل   ،(30) پركينز 
همكاران (33) بر روى طراحى و استفاده از ويدئو جهت اهداف 

آموزشى در محيط يادگيرى مجازى مطالعه كردند.
انجام شده  تحقيقات  مطالعه  از  پس  درمجموع  نتيجه گيرى: 
هرچند  كه  مى شود  برداشت  اين گونه  مجازى،  آموزش  مورد  در 
داشته  عظيمى  پيشرفت هاى  فّناورى  ازنظر  مجازى  دانشگاه هاى 

اند؛ اما هنوز ازنظر ابعاد پداگوژيكى (تعليم و تربيتى) در مرحله 
نوزادى هستند.

سپاسگزاري
كليه  همكارى  و  زحمات  از  تا  مى داند  الزم  خود  بر  نويسنده 
متخصصين و افرادى كه در به انجام رسانيدن اين تحقيق مشاركت 

داشته اند تشكر و قدردانى كند.
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