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Abstract 

The education and learning of university in 

the world changed from face-to-face to e-

learning under the pressure of the corona 

pandemic. This change in Iran improved the 

awareness and attitude of academics 

regarding the capacities of this educational 

method. However, it has been accompanied 

with numerous disorders and shortcomings in 

its application. In this study, the theoretical 

background of this problem formation has 

been explained and then has been presented a 

coherent model. That review and develop the 

applicability of e-learning in Iran's higher 

education for the post-Corona era. This model 

was created based on the grounded theory 

method with a qualitative analysis of the 

views and experiences of 18 selected 

participants. It is composed of related 

dimensions, including; quantitative and 

qualitative development of technical 

possibilities, optimal and agile training of 

human factors, individual and collective 

agency, research and knowledge management 

in universities. These are realized and 

improved around the core of the model. The 

model core is the dynamic and supportive 

macro structure. Hence, this model intends to 

synchronize universities and structures of 
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higher education. In order to review and 

develop the e-learning in the post-corona. In 

addition, it offers policy insights for its 

actualization. The most important of these 

insights at the macro level; Decentralization 

on the management and planning of e-

learning, ability to talk with universities to 

provide opportunities based on field, drawing 

supportive policies based on scientific 

evidence, and systematic and contextual 

monitoring of university performance. On the 

other hand, at the university level, insights 

such as; the action freedom of academic 

agents in the quantity and quality of using e-

learning, demanding and intelligent 

intervention in the policies of institutional 

structures, optimal and fair learning 

opportunities for the development of e-

learning literacy of human agents, active and 

critical participation of academic agents in 

university policies and programs, and the 

development of electronic systems focusing 

on the interaction of pedagogy and 

technology. 
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 مقاله پژوهشی

ی بازنگری و توسعه کاربردپذیری آموزش الکترونیکی دانشگاه در پساکرونا: سوبه

 معرفی یک مدل راهبردی

 1، سميه رحيمی2آرميتا قربان شيرودي ،*1حامد کمالی

   دکتری آموزش عالي، گروه علوم تربیتي، دانشگاه شهید بهشتي، تهران. -1

 .دانشجوی دکتری آموزش عالي، گروه علوم تربیتي، دانشگاه شهید بهشتي، تهران -2

 دهيچك

و نگورش  يآگواه تیوبا وجوود توو رانیدر ا رییتغ نی. اافتی رییتغ يکیبه الکترون یکرونا از حضور فراگیریدر جهان تحت فشار  يدانشگاه و یادگیری آموزش

 نوهیزم حیضومطالعوه بوه تو نیآن همراه بوده است. در ا یریدر بکارگ یمتعدد یهايبا بروز اختالالت و کاست يآموزش وهیش نیا یهاتیدر باب ظرف انیدانشگاه

کرونا پرداخته شوده اسوت.  يپساپاندم دوره برایها آن در دانشگاه یریو توسعه کاربردپذ یبازنگر یبرا راهبردیمدل  کیو ارائه  وضعیت نیا یریگشکل ینظر

؛ مورتب  شوامل چهوار بعود از ،شوده جوادیکننده منتخب امشارکت 18 یهاآزموده ستیو ز هادگاهید يفیک لیبا تحل ادیداده بن هیروش نظر بر اساس که مدل نیا

ها تشوکیل شوده در دانشوگاه دانش تیریپژوهش و مد ي،و جمع یفرد یيگرا تیعامل ،يو چابک عوامل انسان نهیآموزش به ،يفن یهاامکان يفیو ک يتوسعه کم

 یاهوا و سواختارهمکمول دانشوگاه یويمدل به هم افزا نیرو، ا نی. از ایابدمي مستمر کالن تحوق و بهبود گرتیو حما ایپو هایساختار يعنی مدلهسته  حول که

 يابیوتیفعل یبورا ياسوتیس یهانشیب دهد. به عالوه،ميدر پساکرونا اصالت  يکیالکترون یریادگی یریو توسعه کاربردپذ یبازنگر یکشور برا يکالن آموزش عال

ارائوه  یها برابا دانشگاه وگفتگ یيامکان زا ،يکیالکترون یریادگی یزیرو برنامه تیریدر مد یيها در سطح کالن بر تمرکززدانشیب نیا نیتر. مهمدکنيآن عرضه م

 ،يها متمرکوز اسوت. از فرفوبر عملکرد دانشگاه مبتني بر زمینه و  مندنظامنظارت  ،يبر شواهد علم يمبتن يتیحما یهااستیس می، ترسمبتني بر زمینه یهافرصت

 یهوااسوتیمطالبه و مداخله هوشمند در س ،يکیکترونال یریادگی یریبکارگ تیفیو ک تیدر کم يعمل عامالن علم یآزاد از جمله یيهانشیها بدر سطح دانشگاه

در  يعوامالن علمو یفعوال و انتوواد يابیمشارکت ،يعوامل انسان يکیالکترون یریادگیتوسعه سواد  یو عادالنه برا نهیبه یریادگی یهافرصت ،ینهاد یساختارها

 .کنديارائه م یو فناور یتعامل پداگوژ تیربا محو يکیالکترون یهاو توسعه سامانه در مووله یادگیری الکترونیکي دانشگاه یهاها و برنامهاستیس

 .ي کروناپساپاندمآموزش عالي، آموزش دانشگاهي، یادگیری الکترونیکي، پاندمي کرونا، : هاکليدواژه

 شود:به نویسندگان محترم مواالت پیشنهاد ميبرای استنادات بعدی به این مواله، قالب زیر 
Kamali, H., Ghorban Shiroodi, A. & Rahimi, S. (2022). Toward Reviewing and Developing the Applicability of 

University E-Learning in the Post-Corona: Introducing a Strategic Model. Journal of Science & Technology 

Policy, 15(3), 13-28. {In Persian}.  

DOI: 10.22034/jstp.2022.13949 

 دمهمق -11
و  هامنظاریزیک حوزه تخصصي شامل  عنوانبهآموزش عالي 

آموزش، پژوهش، خدمات،  جمله ازقلمروهای متعدد 

ی آنها نیازمند مواجهه ارتوااست که ... مسئولیت اجتماعي و
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دو دیدگاه  ارتباطنیدرا. [1] استبا تحوالت محیطي  مؤثر

شود که منفعت ، مطرح ميدگاهیدیک  در :عمده وجود دارد

 جیتدربهها در این است که ثبات خود را حفظ کنند و دانشگاه

کردن موارد، در جستجوی روشي برای  سنگینسبکو با 

و تحوالت محیطي برآیند. دیدگاه دوم که  هاچالشانطباق با 

https://orcid.org/0000-0001-7664-6017
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از موبولیت و اعتبار بیشتری برخوردار است، بر این نکته 

و فعاالنه مؤثرترد به شکل که آموزش عالي بای ورزديم دیتأک

ای در تغییرات مشارکت کند و به مسئولیت خود در برابر 

 . [2]جامعه پاسخ گوید 

به گفته هاروی و  توانيمموبولیت دیدگاه اخیر  نییتبدر 

 بخش عالي، ، استناد کرد مبني بر اینکه آموزش[3]ویلیامز 

 بسیار حوزۀ اثرگذاری دارای که است اهمیتي حائز و مهم

اجتماعي،  اقتصادی، هایبخش و نهادها دیگر در وسیعي

ها است و الزم است در جهت جامعه سیاسي و فرهنگي

ی با تحوالت محیطي مؤثرنگر، سازگاری تعاملي پویا و آینده

و اجتماعي داشته باشد. دیگر سند اصالت چنین دیدگاهي در 

قابل جستجو است؛ جایي که وی  [4] فراستخواههای دیدگاه

ی تازه و هاتجربهی نسلي دانشگاه و هایيجاجابهمعتود است 

وجودی و  فلسفةاثرگذار در  واقعةنوپدید و وقوع یک یا چند 

ی تحوالت مهم پارادایمي و تغییر پابههای آن پا یژهوکار

 ناخواهخواه هادانشگاهافتد که يمهایي اتفاق ی محاساسي در 

 کنند. يمتعامل با آن 

در این ارتباط، مهم ترین تغییر محیطي اخیر ظاهر شدن 

در ووهان چین  بارنیاولکرونا است. این ویروس  فراگیری

زمان ممکن به نواط زیادی از جهان  نیترکمظهور کرد و در 

ي ناشي از آن کنندگرانیوسرایت کرد. شدت شیوع و قدرت 

ر و فرایندهای اساسي جوامع د هاتیفعالبه حدی بود که 

ی مختلف همچون آموزش عالي را با تغییرات اساسي هابخش

های آموزش منظامواجه کرد. این تغییرات در ابعاد مختلف 

یادگیری و در رأس آن -های یاددهيعالي به ویژه موقعیت

تغییر شیوه آموزش دانشگاهي از حضوری به الکترونیکي 

 . شدظاهر 

و  افتهیتوسعهچنین وضعیتي، میان کشورهای پیشرو و 

با کیفیت متفاوتي ظاهر گشته است. تجربه  توسعهدرحال

دهد به دلیل درک اهمیت نشان مي افتهیتوسعهکشورهای 

 صورتبه کرونااشیپمووله یادگیری الکترونیکي در دوران 

های سخت و نرم آن تهیه و مناسبي بسترها و زیرساخت

های منظااست. به همین خافر عملکرد  شده دهید تدارک

ی ریکارگبهدانشگاهي در این کشورها در سازگاری و تجربه 

آموزش الکترونیکي در دوران کرونا از شرای  بهتری نسبت به 

این  دییتأبرخوردار بوده است. در  توسعه حال درکشورهای 

استناد کرد؛  [6و  5]توان به برخي شواهد مطالعاتي ادعا مي

از سطح باالتر از متوس  جایي که نتیجه این مطالعات حکایت 

های و مطلوب برای عملکرد آموزش الکترونیکي در دانشگاه

، یک [7] 1انگلستان دارد. عالوه بر آن، سلیانا و همکاران

ه ارزیابي از آموزش الکترونیکي در دانشگاه کالیفرنیا انجام داد

های سطح فني، سطح رضایت باال و مطلوبي در مولفهو 

یری الکترونیکي در دانشگاه گزارش های یادگمنظاکیفیت 

در تجربه مطالعاتي دیگری در مویاس جهاني، همچنین  کردند.

بررسي و تحلیلي را در مورد  2هاي دانشگاهالمللنیبانجمن 

ها در چهار منطوه جهان عملکرد آموزش الکترونیکي دانشگاه

( انجام داده است آفریوا، آمریکا، آسیا و اقیانوس آرام و اروپا)

یافته به تر کشورهای توسعهکه نتایج حاکي از عملکرد مناسب

 .[8]توسعه دارد نسبت کشورهای درحال

یک کشور  عنوانبهی ایراني نیز هادانشگاه، تجربه باره نیدر ا

در حال توسعه گویای چنین وضعیتي است به این معني که 

بکارگیری آموزش الکترونیکي به جای آموزش حضوری 

تحت فشار کرونا به دلیل ضعف آمادگي کافي قبلي با عملکرد 

های به نحوی که اختالالت و نارسایي، مطلوبي همراه نبوده

ین ده است. مصادیق اشمتعددی در بکارگیری آن ظاهر 

های آموزش و یادگیری یوهشوضعیت در توسعه آشفته 

های دانش و سواد آموزش الکترونیکي الکترونیکي، کاستي

، ضعف امکانات آموزشي، ضعف هادانشگاهمیان منابع انساني 

های آموزش و یادگیری ها و سامانهفرهنگ استفاده از روش

فاده از ی تکمیلي در استهاآموزشالکترونیکي، تعلل در ارائه 

ها، ناتواني در توجیه کارایي و اثربخشي این شیوه یوهشاین 

های فني و آموزشي، ضعف کمي و کیفي زیرساخت

تجهیزاتي، مدیریت و رهبری نامناسب، بروز مسائل اخالقي و 

 . [14، 13، 12، 11، 10، 9]... انعکاس یافته است 

ي و پیشینه ه ابتدا با مرور و تحلیل مبانوالاز این رو، در این م

یادگیری الکترونیکي در آموزش عالي ایران به توضیح زمینه 

تجربه نامطلوب »گیری مساله پژوهش یعني نظری شکل

پرداخته « بکارگیری یادگیری الکترونیکي در دوران کرونا

شود. سپس، متناسب با آن در چارچوب روش نظریه داده مي

ری و توسعه فرح چامز، یک مدل راهبردی برای بازنگ -بنیاد

                                                 
1 Seliana, Suroso, Yuliati & Lilik 
2 International Association of Universities  
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ایجاد و کاربردپذیری این شیوه آموزشي در گذر به پسا کرونا 

شود. از فرفي، تفسیر و بحث درباره مدل و استنتاج مي تبیین

های آن برای دانش یادگیری ها و ارزش افزودهویژگي

گیرد و سرانجام، احصاء و الکترونیکي مورد توجه قرار مي

های مدل ها و ویژگيمولفههای سیاستي بر اساس عرضه بینش

 شود.مي انجامیابي آن برای تسهیل فعلیت

 

یادگيري الكترونيكی در آموزش عالی با تاکيد بر  -2

 زمينه ایرانی

عنوان یک شیوه آموزشي به خاستگاه یادگیری الکترونیکي به

بر  1960در دهه  1گیری مفهوم آموزش به کمک رایانهشکل

به استفاده از کامپیوتر برای ارائه  [15]به گفته زین  که گرددمي

های آموزشي یادگیرندگان به نحوی که آنها ها و برنامهتمرین

را در بحث و گفتگو درباره موارد آموزشي درگیر کند، اشاره 

های ابتدایي، مفهوم آموزش و یادگیری دارد. بنابراین در سال

ریس و الکترونیکي بر تسهیل و بهبود فرآیند انجام وظایف تد

این تمرکز با پیدایش  یادگیری به کمک رایانه متمرکز بود.

اینترنت و گسترش فناوری، بر تسهیل ارتبافات در فرایند 

ش مفهوم ییادگیری توسعه یافت به فوری که موجب پیدا

نیاز   یادگیری آنالین شد. تمرکز این نوع از یادگیری بر رفع

وابستگي  که چرابود،  های کاوشگر و خواهان یادگیریانسان

. در این شرای ، یادگیری [16]رد کبه زمان و مکان را کم مي

 صورتبهکه  شديمنوعي یادگیری تلوي  عنوانبهآنالین 

شد گرفت و باعث مياز فریق اینترنت انجام مي کليجزئي یا 

های زماني یا مکاني در فارغ از محدودیت ،افالعات یا دانش

 .[17] اختیار کاربران قرار گیرد

، یادگیری الکترونیکي یک مفهوم چندوجهي و در وجودنیباا

ها و  گیری نظریه. به این معني که شکل[18]حال تکامل است 

 خصوصاًی معرفتي جدید حوزه یادگیری هافرضشیپو 

گرایي و در کنار آن رشد و ظهور گرایي و ارتباطنظریه سازنده

در مفاهیم آموزش  های جدید منجر به توسعه و تنوعفناوری

الکترونیکي در سطحي فراتر از سطح آموزش به کمک رایانه 

 الکترونیکي ، یادگیرینیبنابرا و آموزش آنالین شده است.

 کاربردها، از ایگسترده فیف که است کلي مفهوم یک

 یادگیری ،محوروب یادگیری قبیل از اصطالحاتي و فرایندها

                                                 
1 Computer-Assisted Instruction 

 یادگیری مجازی، یادگیری ای،شبکه یادگیری کامپیوترمحور،

 یادگیری دور، راه یادگیری شده، یادگیری فناورانه، توزیع

  [.19] گیردمي بر در را  بر اینترنت مبتني یادگیری و آنالین

 در الکترونیکي یادگیری از واحدی تعریف در چنین شرایطي،

 بلکه ندارد وجود حوزه این کارشناسان و متخصصان بین

 مذکور یادگیری توصیف در توانمي را متنوعي تعاریف

 از که تعریفي در ،[7] همکاران و سلینا ازجمله. کرد مشاهده

 که کنندمي بیان  دهندمي ارائه الکترونیکي یادگیری و آموزش

 – یاددهي هایفعالیت الکترونیکي، سازماندهي یادگیری

 آن در که است شده دهيسازمان و رسمي شکل به یادگیری

 از همکاری و تعامل فرایند تسهیل برای یادگیرنده و معلم

 .کنندمي استفاده ارتبافات و افالعات ها و ابزارهایفناوری

 را الکترونیکي یادگیری ،[19] در همین ارتباط، خان

 فراحي با یادگیری محی  ارائه برای مبتکرانه رویکردی

 مکاني هر و زماني هر در فراگیر بر متمرکز و تعاملي مناسب،

در  دیجیتال هایفناوری هایویژگي اساس بر که داندمي

 .است شده فراهم یادگیری ارتباط با نظریات و مفاهیم

با این وجود، آنچه امروزه بر سر آن اجماع وجود دارد اهمیت 

بکارگیری یادگیری الکترونیکي بعنوان یک شیوه آموزشي 

برای بهبود مداوم  های حضورینوین در کنار آموزش

های یادگیری و امکانات تولید و انتشار محتوا و ارتبافات روش

 چه در آن یریکارگبهاست. از این رو،  در فرایندهای یادگیری

در  های اخیرو چه به شکل سازماني در دهه آموزش عالي

ای مورد اقبال قرار گرفته است به فرز فزاینده سطح جهاني

اخیر با تمرکز بر راهای که در ایران نیز از دو دهه . توجه[20]

اندازی و توسعه موسسات آموزش عالي الکترونیکي 

غیرانتفاعي و پذیرش دانشجو به صورت مجازی در برخي 

ران، صنعتي امیرکبیر، های کشور از جمله دانشگاه تهدانشگاه

 .[21]، شیراز و ... جلوه یافته است علم و صنعت

از جنبه یرانا این مووله در مطالعات آموزش عالي از فرفي،

در این مورد توجه پژوهشگران بوده است.  های مختلف

مطالعات از یک سو مفاهیم، اهمیت و لوازم یادگیری 

الکترونیکي در آموزش عالي در ابعاد مختلف فني، تجهیزاتي، 

محتوایي، پداگوژیکي، فرهنگي، سیاستي مورد بررسي قرار 

ي به در پژوهش [22]گرفته است. در این ارتباط آتشک 

بررسي و تببین مفهوم یادگیری الکترونیکي و تحوالت آن 
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های مطالعه این بود که یادگیری ترین یافتهپرداخت. مهم

های چندگانه قابل الکترونیکي در بستر تحوالت در قالب نسل

های یادگیری الکترونیکي نسل ها شاملبررسي است. این نسل

نسل مبتني بر دوره  های یادگیری رفتارگرایي،مبتني بر ویژگي

آموزشي تعاملي با کمک رایانه، نسل مبتني بر برقراری 

تعامالت انساني همزمان و غیر همزمان، نسل مبتني بر 

پذیر است. از این رو تحویق یادگیری هوشمند و انعطاف

الکترونیکي در  یادگیری حیطه هایپیشنهاد کرد، سیاست

 ود. بازنگری ش های آنتناسب با تحوالت و نسل

چگونگي تاثیر  [23]در مطالعه دیگری، منتظر و همکاران 

گیری آموزش و های افالعاتي و ارتبافي را بر شکلفناوری

دند. نتایج این مطالعه نشان داد کریادگیری الکترونیکي مطالعه 

 هایفناوری تاثیر بارزترین عنوان به الکترونیکي که یادگیری

 ذهن بر آن اثرگذاری و شآموز بر ارتبافي و افالعاتي نوین

 عدم که است مهم چنان افالعات، عصر یادگیرندگان رفتار و

 برداریبهره عدم موجب هم آن درباره مناسب گذاریسیاست

 هایهزینه بر هم و شودمي هافناوری این کاربردی مزایای از

 شهروندان میان گسست تشدید بر البته و آموزش آینده

 .افزود خواهد آموزشي نظام با افالعاتي

مطالعه دیدگاه دانشجویان تحصیالت تکمیلي در خصوص 

اندازی آموزش و یادگیری الکترونیکي هدف مطالعهاجرا و راه

سازماندهي و اجرا  [24]ای است که معصومي و همکاران 

 مثبتي دیدگاه که دانشجویان کردند. مطالعه به این یافته رسید

 در و یادگیری الکترونیکيآموزش  اندازیراه و اجرا به نسبت

 کردن فراهم مناسب، اولیه بسترسازی با لذا. دارند دانشگاه

 نظارت همچنین و فناورانه فرهنگي، آموزشي، هایزیرساخت

 به اقدام توانمي هاروش بازنگری و تدریجي بازخورد و

 دانشگاه نمود. در آموزش نوع این اجرای

در پژوهش دیگری که با هدف بررسي جایگاه الگوهای 

فراحي آموزشي در فراحي و تولید محتوای یادگیری 

ریزی و اجرا برنامه [25]الکترونیکي توس  مرادی و همکاران 

های شد این نتیجه حاصل آمد که محتوای آموزشي در دوره

ای فراحي و در شرایطي آموزش الکترونیکي باید به گونه

ریزی شود که بنا به درخواست کاربر و شرای  و برنامه

ها و موتضیات محیطي او باشد، لذا ضروری است سازمان

های مجری امر آموزش و یادگیری الکترونیکي به امر دانشگاه

کارگیری رویکردهای علمي در جهت آن فراحي آموزشي و به

 ای داشته باشند.عنایت ویژه

مجازی با کیفیت در فراحي و اعتباربخشي الگوی تدریس 

نظام آموزش عالي ایران نیز عنوان پژوهشي است که توس  

ها نشان داد الگوی انجام گرفت. یافته [26]برونگ و همکاران 

تدریس الکترونیکي با کیفیت که مبتني بر نظریه یادگیری 

گرایي است شامل سه مولفه رواب  گرایي و ساختارتباط

مزمان و مدیریت افالعات ، ارتبافات هدانشگاهياجتماعي 

است. ضمن آنکه این الگو از ابعاد چارچوب تربیتي، 

آموزشگر، یادگیرنده، فرایند یاددهي یادگیری و مراحل اجرای 

تدریس الکترونیکي برخوردار است که اعتبارسنجي انجام 

دهد این ابعاد دارای کفایت الزم بوده و ویژگيگرفته نشان مي

 باشد. گو کافي ميهای لحاظ شده در این ال

موجود آموزش الکترونیکي  از فرفي، ارزیابي و تحلیل وضع

ها ، چالشکیفیت سنجي ها در محورهای متنوع چوندانشگاه

ها، موانع، امکان سنجي و ... مورد توجه دسته دیگر و آسیب

های از تحویوات این حیطه بوده است. در این زمینه، یافته

ارزیابي میزان آمادگي برای اجرای دورهای که با هدف مطالعه

های آموزش و یادگیری الکترونیکي در دانشگاه علوم پزشکي 

انجام گرفت نشان داد  [11]اراک توس  جعفری و همکاران 

که میزان آمادگي برای اجرای آموزش و یادگیری الکترونیکي 

به لحاظ؛ نیروی انساني، عوامل فرهنگي، سواد افالعاتي، 

قوانین و مورارت آموزشي، پشتیباني، نظارت و  ها،سیاست

و مالحظات امنیتي در حد ضعیف و  فناوریارزیابي، 

توجه به پیش نیازها، متوسطي گزارش شده است. در نتیجه 

 مخافبان، فراحي و های موجود، نیازهایها و قابلیتبرنامه

ارائه مواد آموزشي اثربخش ضامن موفویت چنین نظامي 

 .خواهد بود

در پژوهشي به  [27]همین زمینه، صابری و همکاران  در

بررسي امکان و عوامل تسهیل کننده و موانع به کارگیری 

آموزش الکترونیکي در دانشگاه علوم پزشکي گیالن پرداختند. 

های این مطالعه نشان داد که وضعیت امکان به کارگیری یافته

 نظام آموزش و یادگیری الکترونیکي از لحاظ شرای  و

های کاربردی و عوامل تسهیل کننده در حد قابلیت، زمینه

مطلوب و عوامل محدود کننده و موانع به کارگیری نظام 

 آموزش و یادگیری الکترونیکي باالتر از حد متوس  بود. 
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در آموزش و یادگیری الکترونیکي از بسترها و ابزارهای 

باره نشود. در ایهای متعدد استفاده ميفناورانه با قابلیت

مندی به مطالعه میزان رضایت [28]مطالعه اشراقي و همکاران 

دانشجویان مجازی دانشگاه پیام نور مشهد از تعامل با راب  

 (LMS)کاربر نرم افزار آموزش و یادگیری الکترونیکي 

 کاربر راب  اختصاص یافت. این مطالعه نشان داد که کارایي

 دانشجویان دیدگاه از الکترونیکيآموزش و یادگیری  افزارنرم

 .باشدمي متوس  حد در مشهد مرکز نور پیام دانشگاه مجازی

های موجود برای به کارگیری آموزش شناسایي شرای  و زمینه

و یادگیری الکترونیکي در مراکز آموزش عالي هدف مطالعه 

های این مطالعه نشان ميبود. یافته [29]عزیزی و همکاران 

 و تسهیالت برای نیاز مورد فني زیرساخت یتوضع دهد که

 برای آموزشي فراحي و دانشجویان و اساتید مهارت امکانات،

 در اصلي عوامل از آموزش و یادگیری الکترونیکي، اجرای

 هادانشگاه در آموزش و یادگیری الکترونیکي کارگیریبه

 به نسبت سّنتي شناسيمعرفت یک از فرفي، اساتید .است

 شامل آن مختلف ابعاد در یادگیری الکترونیکيآموزش و 

 با تعامل و درسي منابع از استفاده ارزشیابي، تدریس،

آموزش و یادگیری  هاآن در نتیجه. دارند دانشجویان

 و دانش ساخت برای معتبر منبعي عنوانبه را الکترونیکي

 .ندانستند دانشجویان یادگیری

تغییر نوش مدرس و آموزش و یادگیری الکترونیکي مستلزم 

های ها و الگویها، استراتژییادگیرنده، داشتن برنامه، سیاست

جدید در شرای  کنوني جهاني شدن است. با این فرض، 

های در پژوهشي به بررسي وضعیت آموزش [30]حدادیان 

از نظر نخبگان داد که نشان  و الکترونیکي در کشور پرداخت

استفاده شدن و تعامل و قابلیت  وضعیت مؤلفه ،و متخصصان

های اصلي آموزش و یادگیری انگیزش از مؤلفه مؤلفه

های وضعیت مؤلفه اما الکترونیکي در سطح مطلوبي قرار دارد

گویي و کیفیت، افمینان، تخصص در جذب، محتواها، پاسخ

 د.نتدوین محتوا و تعهد در حد ضعیفي قرار دار

رونا مووله این مطالعات نشان مي دهد در دوران پیشاک

یادگیری الکترونیکي از زوایای مختلف مورد توجه 

مخزن دانشي مناسبي را پژوهشگران بوده است و در مجموع 

برای دانشگاهیان به ویژه سیاست گذاران آموزش عالي فراهم 

آورده است.  در حالي که رویکرد غالب سیاست گذاری 

سعه آموزش عالي کشور به این مووله محدود به ارائه و تو

های تحصیلي متمرکز بر آموزش الکترونیکي و نه بعنوان دوره

یک شیوه آموزشي نوین در کنار آموزش حضوری و ایجاد 

بسترهای بکارگیری آن در مویاس گسترده بوده است. این امر 

های کالن آموزش الکترونیکي در ایران به وضوح در سیاست

توان به ها ميترین این سیاستاز جمله مهممشهود است. 

، « 25اقدام ملي  -6نوشه جامع علمي کشور؛راهبرد کالن »

مبني بر توسعه سیستم آموزش و یادگیری الکترونیکي و 

، [31]های فناوری افالعات در آموزش عالي زیرساخت

 [32]« تدوین نظام نامه یادگیری الکترونیکي در آموزش عالي»

ش های آموزو گسترش ظرفیت پذیرش دانشجو در دوره

های الکترونیکي در قانون مجازی و تاکید بر گسترش آموزش

 .[33]برنامه توسعه پنج ساله ششم کشور اشاره کرد 

توجهي در ترجمه مخزن به واسطه این نگاه محدود، نوعي کم

بخش برای های تسهیلدانش آموزش الکترونیکي به سیاست

ایجاد زمینه بکارگیری آن در مویاس گسترده ظاهر گشته 

ست. مضاف آنکه در اثربخشي همان نگاه محدود نیز در ا

دوران پیشاکرونا از حیث کفایت و کیفیت بسترها و لوازم 

آموزش الکترونیکي ابهاماتي وجود داشته که موجب تردید و 

ها را نگرش منفي نسبت به این کیفیت و اثربخشي این دوره

طي، . در چنین شرای[21]نفعان آن فراهم آورده بود نزد ذی

تحت فشار پاندمي کرونا و ضرورت بکارگیری آموزش 

الکترونیکي در مویاس گسترده، بیش از پیش ناآمادگي و 

های انساني، ضعف کفایت و کیفیت بسترها و زیرساخت

فرهنگي، ادراکي، فني، تجهیزاتي و ... این حوزه آشکار گشت. 

ي آموزش عالي ایران سازگار شوندگ توان عمالًاین وضعیت 

ای گذر از آموزش حضوری به الکترونیکي تحت فشار بر

با این  اجتناب ناپذیر پاندمي کرونا را تا حد زیادی مختل کرد.

و  يبهبود آگاهحال، در کنار این تجربه نامطلوب زمینه 

در باب  بدنه علمي و مدیریتي آموزش عالي کشورنگرش 

های آموزش الکترونیکي در بهبود کیفیت ظرفیت و تیاهم

. [34، 21، 12]بیش از پیش فراهم آمد های یادگیری عیتموق

از این رو، در شرایطي که آمادگي نگرشي و ادراکي برای 

پرداختن به آموزش الکترونیکي در آموزش عالي ایران توسعه 

کارگیری گسترده آن تحت فشار کرونا نیز به یافته و تجربه به

 که مناسبي است، فرصت های آن را نمایان کردهخوبي کاستي
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با رویکردی جامع و فعال به اصالح و توسعه این تغییر برای 

کرونا ی موثر و اصولي آن در گذر به پساکارگیرتداوم به

حاضر این است که مدلِ  والهرو پرسش مپرداخته شود. ازاین

راهبردی برای بازنگری و توسعه کاربردپذیری آموزش 

چگونه  کروناگذر به پساالکترونیکي در آموزش عالي ایران در 

 تواند باشد؟مي

 

 پژوهش شناسیروش -3
این مطالعه یعني چگونگي بازنگری و  باهدفدر تناسب 

ی یادگیری الکترونیکي در گذر به پساکرونا، ریکارگبهتوسعه 

 از روش نظریه داده بنیاد با تمرکز بر رویکرد چامز استفاده شد

روشي برای کشف نظریه است که این امکان را برای  که

آورد تا با کشف و ساخت معنا در ارتباط پژوهشگر فراهم مي

با موضوع مورد بررسي و در یک بافت خاص به یک بینش 

در حالي که به فور همزمان پایه این بینش  ،جدید دست یابد

 .[35]سازد ها محکم ميرا در مشاهدات تجربي داده

مطالعه شامل  کنندگانمشارکتوب این روش، در چارچ

های ذیل وزارت عامالن علمي )اساتید و دانشجویان( دانشگاه

مستویم در  صورتبهعلوم، تحویوات و فناوری بودند که 

معرض یادگیری الکترونیکي در دوران کرونا قرار داشتند. از 

یابي هدفمند تمرکز بر انتخاب این جامعه، با تکنیک مشارکت

رادی قرار گرفت که از شاخصه مطلع بودن در حوزه اف

های یادگیری الکترونیکي در کنار درگیری با آن در موقعیت

گذار، پژوهشگر، مدیر و ... برخوردار مختلف اعم از سیاست

های تجربي، معتبر، جامع و معنادار بودند تا از این فریق داده

 شناسایي رو بابرای دستیابي به هدف مطالعه فراهم شود. ازاین

و گفتگو پیرامون  تماس تلفني، با کنندگان بالووهمشارکت

 رضایت ،اخالقي مالحظات رعایت مساله مطالعه و تضمین

 مصاحبه تعیین شد. جلسه زمانبندی جلب و آنها

ساختاریافته الکترونیکي برای انجام مصاحبه از شیوه نیمه

محووان در  افکار سازماندهي منظوربه از فرفي، .استفاده شد

 حداکثر آوریجمع امکان ایجاد فرح سواالت صحیح برای

 هایتکنیک از مساله مطالعه با قابل اعتماد و مرتب های داده
1STAR 225وW1H 1 استفاده مصاحبه پروتکل فراحي در 

                                                 
1 Situation, Task, Action, Result 

2 What, Where, When, Who, Why, How 

شد. بدین ترتیب، سواالت اولیه و محوری مصاحبه با 

مختلف این تکنیککنندگان بر اساس تناسب اجزای مشارکت

ها در ارتباط با هدف مطالعه فراحي شد. این سواالت در 

تکنیک اول متمرکز بر شرای  و زمینه )های( مورد نیاز برای 

(، وظایف و Sچگونه است؟ ) 3بکارگیری آموزش الکترونیکي

های بازیگران درون و برون دانشگاهي در ارتباط با مسئولیت

(، اقدامات و T) ست؟بکارگیری آموزش الکترونیکي چی

تجارب سازنده خود و دیگران در بکارگیری آموزش 

الکترونیکي و نتایج مثبت آن در دوران کرونا را مطرح 

( متمرکز بود. از فرفي در تکنیک دوم، A,Rبفرمایید؟ )

سواالت حول مواردی از جمله، چه عواملي بر توسعه 

است؟  کاربردپذیری یادگیری الکترونیکي در پساکرونا موثر

(W( چرا این عوامل موثر هستند؟ ،)W چه کساني در )

توسعه کاربردپذیری یادگیری الکترونیکي در پساکرونا دخیل 

هستند؟ ساختار مورد نیاز برای توسعه کاربردپذیری آموزش 

(، و ... صورت H) الکترونیکي در پساکرونا چگونه است؟

ی آورجمعبندی گردید. برای اینکه این ابزار بتواند در 

شود،  نیتأمهای مرتب  کمک کند و به عبارتي اعتبار آن داده

ها به صورت مستمر بر اساس بازخورد در حین انجام مصاحبه

کنندگان دستخوش تغییر گردید. با چنین شناختي مشارکت

 این در. شد دنبال 18 شماره ها تاسازوکاری فرایند مصاحبه

ختلفي از جمله؛ زمان اشباع نظری تحویق فبق معیارهای م

ها های قبلي، موایسه مداوم و بررسي کامل دادهتکرار داده

دست  محووان به این قضاوت به دست آمد. از این رو [36]

 زیرا آوری افالعات بیشتر وجود نداردکه نیاز به جمع یافتند

کمک کند به  به تبیین مساله پژوهشافالعات جدیدی که 

مشخصات توصیفي  ،1. در شکل شودپژوهش وارد نمي

حسب جنسیت، مرتبه علمي، وابستگي  کنندگانمشارکت

 سازماني و موقعیت بکارگیری آموزش الکترونیکي آمده است.  

سازی دقیق آن پس از انجام هر مصاحبه نسبت به پیاده

گزارش متني اقدام شد. از فرفي با توجه به رویکرد  صورتبه

تفسیرگرایانه مطالعه و برخورداری از منطق استورایي در 

ها برای کشف و ایجاد مدلي از دل آن برای تحلیل داده

 بازنگری و توسعه کاربردپذیری آموزش الکترونیکي در گذر 

 

                                                 
 بر اساس فهمی از یادگیری الكترونیكی که در بخش پیشین ارائه شد.  3
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 کنندگان در مطالعهتوصيف مشخصات مشارکت -1شكل 

کرونا از روش تحلیل کیفي مارپیچي استفاده شد. این به پسا

گردآوری، تلخیص و توصیف یکپارچه داده روش محدود به

 بلکه قیاسي نیستهای جمع آوری شده تحت یک منطق 

 پژوهشگر واس  و معنابخش آن در که تفسیری است روشي

آن به صورتي  مختلف و بازنمای کنندگانبیانات مشارکت

. [37] باشدمي معنادار و منسجم در ارتباط با هدف مطالعه

 رویکرد یک شامل هاداده بنابراین در این روش، تحلیل

 و بودن مارپیچي آن بارز مشخصه که است بازتابي و استورایي

است. در  تحلیلي تنیدهمتعدد و درهمهای حلوه از برخورداری

های شده، بخشآوریهای جمعبا مرور دقیق داده مرحله اول

کلیدی مرتب  با اهداف مطالعه استخراج و سازماندهي شد. در 

های سازماندهي شده مرحله دوم، نسبت به بازخواني داده

بازبیني  مرور وها به صورت مداوم در مرحله داده و ،اقدام

 از درکي اجزای افالعاتي، به آنها تجزیه از قبل قرار گرفت تا

 یا در مرحله سوم فرایند کدگذاری آید. دست به آنها کلیت

 انجام است، کیفيهای داده تحلیل محور که مفاهیم تشکیل

 ردآوریگهای داده مطالعه و مرور با مرحله این در. گرفت

 به نحوی که مفهوميهای کد از کوتاهي فهرست شده،

  د.شتعریف  باشد هاهای مختلف دادهبخش کننده منعکس

بندی فبوه به نسبت ها، در مرحله چهارمداده کدگذاری از پس

 تلخیص ی؛بندفبوه از این هدف. گردید اقدام کدهای مفهومي

سرانجام در  .بود یکدیگر با معنایي قرابت مبنای مفاهیم بر

پنجم، معنایابي ارتبافات میان مرحله ترین مرحله یعني مهم

آن به صورتي یکپارچه و معنادار  فبوات مفهومي و بازنمایي

 در هااز فرفي، تامین اعتبار تحلیل مورد توجه قرار گرفت.

های ا روشآن، ب تفسیری و استورایي رویکرد با تناسب

، انسجام روشت پژوهشگرخودبازبیني محوق، حساسی

ها و بازگرداندن نتایج به شناسي، تفسیر و گزارش مستدل یافته

 مورد توجه قرار گرفت. [37]کنندگان مشارکت

 

 هاي پژوهشیافته -4
های جمع آوری شده یعني متن مطابق با روش پژوهش، داده

تنیده مصاحبه با مشارکت کنندگان، در مراحل متوالي و در هم

ها مورد تحلیل واقع شد. کیفي مارپیچ دادهفبق رویکرد تحلیل 

ها که در مرحله پنجم این روش ظاهر در اینجا، برایند تحلیل

د. در این مرحله، محووان با شوشود تشریح و تبیین ميمي

ها به دنبال رجوع به مباني نظری و غوفه ور شدن در تحلیل

ا فبوات مفهومي بعنوان رب  مضامین ی 1تفسیر و معنایابي

                                                 
منظور، جستجوی ربط معنایی میان طبقات مفهومی با رویكرد استقرایی و واسطه  1

گری ذهنیت گرایی محققان برای ظاهر شدن نوع یكپارچگی این طبقات و گزارش 

 ها است. مستدل آن بر پایه مشاهدات تجربی داده
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از بیانات مشارکت کنندگان پژوهش  1یافتهکل تلخیصش

برآمدند تا از این فریق بینشي جدید در ارتباط با مساله 

پژوهش قابل ارائه شود. این بینش به صورت مدل بازنگری و 

توسعه کاربردپذیری آموزش الکترونیکي دانشگاهي در گذر به 

ویر تص 2د که در شکل شپساپاندمي کرونا ساخته و پرداخته 

مدل بازنگری و توسعه  2شکل مطابق  ده است.ش

کاربردپذیری یادگیری الکترونیکي دانشگاه در گذر به 

پساپاندمي کرونا از پنج مولفه برخوردار است که هر یک، از 

 مجموع مضامین یا فبوات مفهومي تشکیل شده است. 

بندی این مدل به صورت چهار حلوه مرتب  از فرفي، صورت

ند، یابها حول محور آن جریان ميه این مولفهو یک هسته ک

تنظیم شده است. این بدین معني است که از یک فرف این 

ها در کنارهم و با توویت چندوجهي یکدیگر و گسترش حلوه

این جریان به صورت عرضي، شرای  مناسب برای بازنگری و 

ها توسعه مستمر کاربردپذیری آموزش الکترونیکي در دانشگاه

سازند. از فرف دیگر گذر به پساپاندمي کرونا تسهیل مي را در

ها و تحوق توویت یابي و بهبود مستمر هر یک از حلوهفعلیت

یکدیگر نیازمند یک ساختار پویا و حمایتگر متشکل از 

ها است که نوش ها، و فرصتمجموعه قوانین، سیاست

که  کند؛ به این معنيرا برای آنها ایفا مي لگریتسهپشتیباني 

ها برای تحوق خود و توویت یکدیگر از تمامي این مولفه

 کنند.چنین ساختاری تغذیه مي

هاي فنی آموزش توسعه کمی و کيفی امكان 4-1

 الكترونيكی  

های اینترنتي، ها، زیرساختهای فني اعم از سامانهامکان

تجهیزاتي، پشتیباني فني و ... بستر تحوق یادگیری الکترونیکي 

ها شرط کمیت و کیفیت این امکان رونیازاآورد. را فراهم مي

اولیه و اساسي در تحوق کیفي و اثربخش فضای یادگیری 

 کنندگانمشارکتالکترونیکي است. در این بین، فبق بیانات 

الکترونیکي توجه به تعامل یک سامانه  عاملترین مهم

 اافزای پداگوژی و فناوری در فراحي آن است؛ به این معنهم

های که الزم است یک تعامل معنادار میان مفاهیم و نظریه

عرصه آموزش و یادگیری با ابزارها و سازوکارهای فناورانه 

های آموزش الکترونیکي برقرار های سامانهدر فراحي قابلیت

کارگیری اثربخش توجه به عوامل موثر بر بهباشد. از فرفي 

                                                 
 کدگذاری محوری در روش اشتراوس و کوربین است. معادل  1

های ها ازجمله کیفیت و گستردگي زیرساختاین سامانه

اینترنتي مبتني بر عدالت جغرافیایي برای توسعه دسترسي و به 

پذیری آن، توسعه تجهیزات فني و آموزشي، دسترس

های فني، برخورداری از جذابیت بصری و پشتیاني

 اهمیت دارد.ها وع در این سامانهداشبوردهای کاربردی متن

در تبیین اهمیت این مولفه یکي از مشارکت کنندگان در 

 کند: مي دیتأکمطالعه 

 رایب یبیشتر فناوری هرچه بتوانیم از ابزارهای»    
توانیم ارتباط بهتری حواس بیشتر استفاده کنیم، مي یریکارگبه

امکان برقراری م. داشته باشی یترتیفیبرقرار و آموزش باک
صورت ارتباط تصویری بین مدرس و تمام دانشجویان باید به

تصویری دوفرفه باشد که هم استاد و هم دانشجو با ارتباط 
چهره با یکدیگر تعامل داشته باشند، در غیر این بهچهره

صورت دانشجو در کالس حاضر باشد اما حضور مفیدی 

 شوندهمصاحبه)« تنداشته باشد، عمالً کاربردی نخواهد داش

 (. 4شماره 
ها، نحوه ارتباط میان آنها و در ادامه، تعاریف هر یک از مولفه

تبیین آن بر اساس تحلیل و فهم معنای بیانات مشارکت 

 گیرد.  کنندگان و استناد به آنها مورد تشریح و تبیین قرار مي

 گوید:مي شوندگانمصاحبهدر همین ارتباط یکي دیگر از 

های مجازی برخ  هرچودر سامانه برگزاری کالس»     
بتواند شرای  تعامل و ارتباط بهتری فراهم کند و از فرفي 

بهتر از پتانسیل و امکانات ویژه  بتوانند دانشجویان و اساتید
ها بهره ببرند مشکالت و معضالت دانشجویان به این سامانه

  (.8شماره  شوندهمصاحبه)« درسحداقل مي
نده دیگری با فرح ضرورت توسعه جنبه تعاملي و کنمشارکت

 گوید:ها ميمختلف در این سامانه یهاتوجه به تنوعات رشته

 یریپذبیواسطه آسافت تحصیلي و مهارتي دانشجویان به»    

تدریس و یادگیری دروس محاسباتي و عملیاتي و آسیب
واسطه محدودیت ارتباط و های پژوهشي بهپذیری برنامه

معمول بین دانشجو، استاد راهنما و فضای پژوهشي  تعامل
های تجربي و همچنین کاهش کمي و کیفي پروژه

مشکالت آموزش و یادگیری دیگر محور از پژوهش
های الکترونیکي ت که باید در فراحي سامانهالکترونیکي اس

 (.11شماره  شوندهمصاحبه)« به آنها توجه ویژه کرد
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 کرونا به پسامدل بازنگري و توسعه کاربردپذیري یادگيري الكترونيكی دانشگاه در گذر  -2شکل 

 

دغدغه  عنوانبهها های فني سامانههمچنان، توسعه زیرساخت

است. جایي که  توجهقابل شوندگانمصاحبهکلیدی یکي از 
 گوید:وی مي

ها نیز به های آموزش الکترونیکي دانشگاهبرخي از سامانه»    
لحاظ ساختاری از مشکالتي همچون ضعف سرورها که 

. سامانهبرنديظرفیت این حجم کاربر را ندارند، نیز رنج م
تصویری قوی با مخافب را  هایي که امکان برقراری ارتباط

استفاده د. کنندارند و این ضعف بزرگي در آموزش ایجاد مي
ياز یک عامل ارتبافي )صرفاً صدا( دارای نوصان است و نم

« دارتبافي قوی و دوفرفه شو یریگموجب شکل تواند

 (. 17شماره  شوندهمصاحبه)
فني و آموزشي فضای از فرفي در اهمیت توسعه تجهیزات 

تجربیات و  شوندگانمصاحبهیکي از  ش الکترونیکيآموز

 :کندمطرح مي گونهنیامشاهدت خود را 

، دانشجویانواقعیت این است که درصد بسیاری از »      

تنها ساکن روستاها و نواط دورافتاده هستند. تا جایي که نه
را ندارند، بلکه حتي امکان  اینترنتي دسترسي به منابع آموزشي

ها فراهم نیست. آنالین نیز برای آن یهاآموزش استفاده از
شجویان از تجهیزات مورد نیاز از زیرا درصد زیادی از این دان

« دندارن اینترنتي گوشي هوشمند برای برقراری ارتباط جمله

 (.  10شماره  شوندهمصاحبه)

های ها و زیرساختدهد توسعه امکاناین شواهد نشان مي

 عنوانبههای یادگیری الکترونیکي سامانههای فني و قابلیت

گیری یادگیری الکترونیکي اصولي و وجهه کلیدی از شکل

کیفیت فراحي  قدرهر  ؛ لذااثربخش بسیار مهم و کلیدی است

ها از منظرهای مختلف ها و سامانهو پشتیباني این زیرساخت

یادگیری الکترونیکي در  مؤثرکارگیری بهبود یابد، زمینه به

 شود.فراهم مي شیازپشیبي کرونا پسا پاندمگذر به 

 آموزش و توسعه بهينه و چابک عوامل انسانی 4-2

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ساختار پویا 

 و حمایتگر



سوی بازنگری و توسعه کاربردپذیری آموزش الكترونیكی دانشگاه در پساکرونا: معرفی یک مدل راهبردیبه  

22 

های فني مناسب بدون ها و ظرفیتبدیهي است وجود امکان

برخورداری عامالن علمي )استاد و دانشجو( از دانش و سواد 

ثربخشي به کار تواند به صورت اآموزش الکترونیکي نمي

یابد که گرفته شود. این موضوع زماني اهمیت بیشتری مي

ی ریکارگبهدر معنای نوین آن متمرکز بر یادگیری الکترونیکي 

 و تعامل باهای فناورانه در کنار و توسعه ابزارها و زیرساخت

ها و بهبود روش منظوربهو نظریات نوین یادگیری  هامیپارادا

رو استفاده . ازاین[18] کیفیت یادگیری دانشجویان است

صحیح و اصولي از آن نیازمند برخورداری عامالن علمي از 

 است. ازیموردنیکي پداگوژدانش و سواد فني و 

یابي به چنین وضعیتي نیازمند تدارک نظام آموزش و دست

است این توسعه بهینه و چابک است. به این معني که الزم 

های فردی، نیازهای در حال تغییر، ها مبتني بر تفاوتآموزش

های های مختلف دورهدر شکل محورمسئلهمند بودن و زمینه

ای، های توسعه فردی، محتواهای چندرسانهآموزشي، برنامه

 های تخصصي عرضه شود. پشتیباني و مشاوره

ارائه  در ضرورت شوندگانمصاحبه، یکي از ارتباط نیا در

 :گویداستادان مي یافتهمتناسب با نیازهای تغییرهای آموزش

 مثالًاستادها را باید عمیق وارد یادگیری الکترونیکي کرد. »    

بلوباتن چه ، بیگکانکتيادوب میگفتيم به ایشانتا دیروز 
چیه؟ حاال باید بهشون یاد بدیم که  رومیاسکااست، 

سناریوی درسشون رو چه جوری فراحي کنند. محتواها را 
چه جوری ارائه دهند. اینکه تدریس حضوری با آنالین چه 

تفاوتي دارد؟ روش ارزیابي، روش تدریس، مدیریت کالس و 

 (.17شماره  شوندهمصاحبه)« ... به چه صورتي باید باشد
های دیگری در اهمیت ارائه آموزش شوندهمصاحبهاز فرفي، 

 :دگویيمهای عامالن علمي متناسب با سطح توانایي و تفاوت

اینکه اساتیدی که برای یادگیری  ترمهمو  همه از اول»     

توسعه ببینند. ما  حتماًباید  شونديمالکترونیکي انتخاب 
متکلم وحده هستند و  اصالًاستادهای بسیاری داریم که 

. یا دهدينمدانشجو دارد پشت ال ام اس چرت میزند. گوش 
ها سخت به بچه قدرنیایکسری از استادها از آن فرف میفتند 

بیایید  ندیگويمو  فرستنديم، مواله پشت مواله رندیگيم
 واقعاًبعد ارائه بدید. یک حالت وس  و اعتدالي باشد.  دیبخوان

استادها در فضای آموزش الکترونیکي اقدام در توانمندسازی 
يمدرس  موقعبهبشود. از فرفي ما برخي اساتید هم داریم که 

تو کالس هست، تعامل دارند، تکلیف  هابچه. تصویر دهند
. دهنديماست. تکالیف متنوع و متعادل  موقعبهو  اندازهبه

« داینجا قشنگ معلوم است این افراد آموزش دیدن

 (.2شماره  شوندهمصاحبه)
و  روزبههای بر ارائه آموزش شوندگانمصاحبهفرد دیگری از 

 دیتأکی یادگیری الکترونیکي پداگوژهمگام با تحوالت ابعاد 

  د:گویکند و ميمي

ذهن ما که شروع به  ندیگويمدنیا  یهااالن همه تئوری»    
و از  رسديمبه ماکزیمم  6الي  5در دقیوه  کنديمیادگیری 

خواهیم محتوای یک و افت دارد. حاال ما مي 11الي  10دقیوه 
فایده است. باید محتوا در ها بزاریم که بينیم ساعته برای بچه

محور تهیه و ارائه ای کوتاه و موضوعدقیوه 10های پکلی
واقعیت مجازی، محتوای  صورتبهشوند. مطالب دارند 

 های آموزشي ویشن و بازیی، ویدئو تعاملي، انیماچندرسانه
ي از این موارد در کالس استفاده نوعبه. ما شونديم... ارائه 

 «... و دهديمفیلم ارائه  هابچهیک استاد میاد به  مثالً میکنيم
 (.9شماره  شوندهمصاحبه)

دهد یک نظام آموزش و توسعه پویا، این شواهد نشان مي

های فني و مند با تمرکز بر توسعه توانمندیمستمر و زمینه

های انساني تواند بسترها و امکانیکي عامالن علمي ميپداگوژ

های ها و امکانبرای بکارگیری و بهبود موثر ظرفیت ازیموردن

 فني آموزش الکترونیکي را تسهیل نماید. 

 گرایی فردي و جمعیعامليت 4-3

ونیکي میان عامالن با بهبود دانش و سواد یادگیری الکتر

گرایي فردی و جمعي میان آنها توویت علمي، ظرفیت عاملیت

ورزی در هر های کلیدی عاملیتشود چرا که یکي از الزمهمي

موضوعي برخورداری از دانش و توانمندی در ارتباط با آن 

گرایي به کنندگان، این عاملیتموضوع است. از منظر مشارکت

استادان  ژهیوبهپذیری و خالقیت عامالن علمي معني مسئولیت

گری فردی و جمعي برای بهبود فضای در شناخت و کنش

های یادگیری الکترونیکي برای توویت کیفیت یادگیری

دانشجویان است. حسب بیانات مشارکت کنندگان، چنین 

های جدید در فضای یادگیری عاملیتي در خلق روش

تگو با ساختارها برای رفع گری و گفالکترونیکي، مطالبه

ها، شناخت یادگیرنده و خالقیت در رفع مسائل و بهبود امکان

های قانوني، مسائل آن و استفاده بهینه از تمامي ظرفیت
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در فرایند آموزش و ... ساختاری، سیاستي، اجتماعي و 

 د. شویادگیری الکترونیکي بازنمایي مي

ایي خود را یکي از مشارکت کنندگان تجربه عاملیت گر

 کند:روایت مي گونهنیا

مدرس در دانشگاه سعي کردم دانشجویان  عنوانبه»     
ورودی جدید را بیشتر و بهتر فالو کنم و ارتباط تصویری 

گرفتم و رابطه حسنه ایجاد کردم با دانشجویانم تا حس 

و اعتماد به خودم رو در آنها ایجاد کنم. برای  نفساعتمادبه
ی این ورزدستبازی و  صورتبهعي کردم س آموزاندانش

ها را داشته باشم. رفع اشکال داشتیم و همیشه برای آموزش
ها در دسترس بودم. آموزش و یادگیری الکترونیکي بچه

نسبت به ترم قبل برای خود من خیلي تغییر کرد و با پیشرفت 
های جدید همراه بود. سعي کردم یاد بگیرم و روش

های بهتری رو برای الکترونیکي رو یاد بگیرم. تا موقعیت
یادگیرندگان ایجاد کنم. تا مشکالت دانشجویان و 

 (.1شماره  شوندهمصاحبه)« کمتر شود آموزانمدانش

دیگری تجربه زیست شده خود در چنین  شوندهمصاحبه

 :کنديممطرح  گونهنیاعاملیتي را 

 فعالشانها را تغییر بدهیم تا بتوانیم سعي کردیم روش»     

کردیم و خیلي سخت بود. کنیم. با تمام وجود احساس مي
توانستیم م و نميتوانستیم مشکل را برفرف کنیاینکه نمي

مخافب رو جذب کنیم. بازخوردهای حضوری در مورد 

تدریسم خیلي خوب بود اما در آموزش و یادگیری 
خیلي  کردميمالکترونیکي خودم احساس خوبي نداشتم فکر 

. دغدغه اصلي من دانشجویان و کنميمبد تدریس 
هاشون استفاده کنند. بود که بتوانند از کالس آموزانمدانش

سعي کردم خونسرد باشم و کنار و همراه با دانشجویان و 
باشم. سعي کردم نگراني امتحان را از آنها بگیرم.  آموزانمدانش

دانشجو داشتم. برای  عنوانبهها را چون خودمم این اضطراب

 (.16شماره  شوندهمصاحبه)« یز را درک کردمچهمین همه 
های پیراموني را برای دیگری استفاده از ظرفیت شوندهمصاحبه

بهبود قابلیت کیفیت یادگیری در فضای الکترونیکي مهم بر 

 :دهدشرح مي گونهنیاشمارد و تجربه خود را مي
حاال در مورد ارائه تکالیف یک تجربه بنده این است که »    

الکترونیکي در حال  صورتبهمن برای هر گروه کالسي که 
تساپي ایجاد کردم و گروه کالسي وابرگزاری است یک گروه 

یک نماینده مشخص دارد که تکالیف و جریان کالس پیگیری 
ي همراه من در کالس است. همچنین تعهدات نوعبه. کنديم

که بتوانم روند کالس پیش ببرم. در  کنميمکالسي خودم ثبت 
ي کردن دهسازمانکردن، ی بندزمانواقع مکتوب کردن، 

 در . شمادهميماقداماتي هستند که االن من بیشتر انجام 
 که کنید فکر این بهدائماً  باید آموزش و یادگیری الکترونیکي

« کنید استفاده هایيظرفیت چه از است ممکن لحظه هر

 (. 13شماره  شوندهمصاحبه)
حسب این شواهد، با توسعه سواد آموزش الکترونیکي عامالن 

ی در سطوح ورز تیعاملعلمي، دانش و بینش موثر برای 

نتایج این عاملیت به عالوه،شود. فردی و جمعي تسهیل مي

های تواند به ایجاد و دریافت فعاالنه فرصتورزی مي

های جدید برای بهبود امکانها و روشآموزشي جدید، ایده

های فني و ثبت و مدیریت تجارب و بازنمایي آن در سیاست

گیری ها برای تبدیل شدن به یک رویه عمومي جهت بهره

 دیگران منجر شود. 

 پژوهش و مدیریت دانش 4-4

های فني، های مطالعه، در کنار توسعه امکانفبق تحلیل

 گرایي فردی و جمعي،توویت سواد عامالن علمي و عاملیت

نظام پژوهش و مدیریت دانش برای مرور و تحلیل وجود یک 

ها، ها و عملکردها در این سه حیطه و شناسایي چالشفعالیت

ها و همچنان ایجاد بستر ثبت و مدیریت ها و آسیبکاستي

تواند شواهد علمي الزم برای بهبود ها و تجارب ميدانش

ها و در برایند آن فضای کلي آموزش مستمر این مولفه

 ونیکي را فراهم نماید.الکتر

در اهمیت مستندسازی و همرساني تجارب زیسته عامالن 

 شوندگانمصاحبهعلمي از فضای یادگیری الکترونیکي یکي از 

 کند:مطرح مي گونهنیامشاهدات و تجربیات خود را 

ها در گروه اساتید دانشکده تجارب و مطالعات بچه مثالً»     
های آنالین را قرار و آموزش مربوط به شرای  کرونا خودشان

کرد در اینکه بتوانند از تجارب دادند و این خیلي کمک ميمي
ي به مدیریت دانش و اشتراک دانش نوعبههم استفاده کنند و 

 (. 16شماره  شوندهمصاحبه)« بود کنندهکمکهم 

 :گویدت این مووله ميمیدیگری در اه شوندهمصاحبه

باید االن که محتواها موجود و یک ثروت عظیم است »     

چند سال  باً یتوردر نظر گرفته شود. من  آنها یبراتدابیری 
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ها مسئولیت داشتم گفتم این پیش که در یکي از دانشگاه
های استادها را ضب  کنید و استادها حیف هستند بیایید کالس

 میتوانيم اصالًفیلمش بزارید تو کتابخانه تا همه استفاده کنند. 
های به استادها بگوییم شما بروید تحویق کنید در این فیلم

 وپاسخپرسشرا  خودتانهای ضب  شده و بعد موارد و چالش

 (. 18شماره  شوندهمصاحبه)« انجام بدهید
وضعیت آموزش الکترونیکي یکي  در ارتباط تحویق بر روی

 :گویداز مصاحبه شوندگان مي

ها مدام باید شرای  آموزش کنم دانشگاهمن فکر مي»

الکترونیکي رو از منظرهای مختلف در دانشگاه از منظر ذی 
با چه مسائل و  ند. مثال  از ذی نفعان بپرسدنفعان تحلیل کنن

آموزش؟ چه دها چي  هستنمشکالتي مواجهه هستد؟ چالش
.. و بیاد  برای . و هستند؟ه های مورد نیاز است؟ کمبودها چ

های تا راه حل ندهای پژوهشي ایجاد کنرفع اینها فرصت
 (.5)مصاحبه شونده شماره  «شوندعلمي ایجاد 

نیز در همین ارتباط معتود است:  11مصاحبه شونده شماره 

م. ما باید مداوم دانش آموزش الکترونیکي رو ارتوا بدید»

مند کنیم. باید های جهاني جدید رو رصد و زمینهدانش
های ذی نفعان آموزش تحوالت پیراموني رو ببینم، دیدگاه

به  اها رنیم دانشابررسي کنیم برای اینکه بتو االکترونیکي ر
 «هاها و تصمیمبیاریم در سیاست  آن راروز کنیم و 

گذاری تجارب در فضای یادگیری فبق این شواهد، اشتراک

الکترونیکي و پژوهش مستمر و نوادانه از وضعیت آن برای 

سازی در ایجاد ها و تصمیمي و پشتیباني سیاستبخشيآگاه

های فني و سواد عوامل انساني و فراهم زمینه بهبود امکان

گرایي استادان و دانشجویان و نهایتأ توویت آمدن عاملیت

 است.  مؤثرزش الکترونیکي بسیار اثربخشي فضای آمو

 ساختارهاي پویا و حمایتی 4-5

تحوق و  که مشخص است ،های چهارگانه مدلبا تشریح مولفه

ر و ماهیت متنوع، متغیبه جهت  همها بر تاثیر مداوم این مولفه

گذاری تحت ساختارهای سیاستمندی آنها، پیچیده و زمینه

تکلیفي و همگن پندار پسین و ایستا با رویکردهای متمرکز، 

ساختارهای پویا، حمایتي و  بلکه نیازمند امکان پذیر نیست،

های زمینهها و سیاستمنعطف شامل مجموعه قوانین، تصمیم

مند، علم محور، حمایتي و ظرفیت پرور است که شرای  

ها به منظور تحوق اثربخش مناسب برای درگیر شدن دانشگاه

نفعان یابي ذیفتار و مشارکتدر تناسب با ر های مدلمولفه

 آورد. را فراهم مي دروني و اجتماعي خود

بر اهمیت  دیتأکبا  شوندگانمصاحبهیکي از  ارتباط نیا در

گذاری مووله یادگیری تمرکززدایي در مدیریت و سیاست

 گوید:الکترونیکي در ایران مي

در آموزش است.  یيچالش بحث تمرکزگرا نیترمهم»     

بستر استفاده کنند، همه مکلف  نیمثالً همه مکلف بشوند از ا

و ... . در واقع  نیهفته آنال کیباشند  نیهفته آفال کیباشند 
چالش بزرگ در  کیها خودش ها و تفاوتتنوع دنیند

 نیا عکشور است. در واق يکیالکترون یریادگیآموزش و 
وده است که حاال در بحث آموزش مطرح ب میچالش از قد

 خودش يکیالکترون یریادگیدر آموزش و  یيتمرکزگرا نیهم
 (. 1شونده شماره )مصاحبه« نشان داده است شتریب رو

 :گویددیگری مي شوندهمصاحبهدر همین ارتباط 
 دانشگاهي جامعه از قشر این برایعمالً  مدیران واقع در»      

 یافزارنرم و یافزارسخت هایحمایت و نکردند کاری هیچ
 در ساختارگرایي و یيتمرکزگرا هنوز است. مناسب نبوده

 یدک را به سمت آینده ما ينوعبه و شوديم حمایت آموزش
 صورت همین به وضع نکند تغییر تفکر که زماني تا. کشدمي

 چه و حضوری آموزش در چه هاچالش همین با ما و است

 (. 15شماره  شوندهمصاحبه) «بود خواهیم درگیر مجازی

های حمایتي، مصاحبه دیگری بر ضرورت سیاست دیتأکدر 

 :گویدشونده دیگری مي
ها اجازه بدهید تعداد دروس بیشتری در دانشگاه»     

 10 قبالًالکترونیکي در شرای  پسا کرونا ارائه دهند.  صورتبه
ی و الکترونیکي رحضوریغ صورتبه شديمدرصد دروس 

درصد  30الي  20که به  میکنيمگذراند االن داریم تالش 
برسد. اختیاری باشد. البته من موافوم که یک الي دو درس 

اش الکترونیکي برداشته شود. بویه صورتبهاجباری باشد که 
برود در محی   خواهديماختیاری. ببینید دانشجوی ما فردا 

ای مجازی وجود دارد باید کاری که تعامل اجتماعي در فض
بتواند در فضای الکترونیکي تبادل تجربه کند. تا بتواند و 

« بفهمد و در این بسترها حضور داشته باشد و کار کند

  (.6شماره  شوندهمصاحبه)
یابي مدل تغییر و توسعه دهد فعلیتاین شواهد نشان مي

ي پسا پاندمکاربردپذیری یادگیری الکترونیکي در گذر به 
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ها متناسب با زمینه و بافت خاص خود کرونا در دانشگاه

گر برون دانشگاهي مستلزم وجود ساختارهای پویا و حمایت

ها و قوانین و برنامهاست. به این معني که الزم است سیاست

های مرتب  با مووله یادگیری الکترونیکي به نحوی باشد که 

ری بدنه علمي ای را با محوریت بازنگیابي چنین توسعهفعلیت

ها تسهیل نماید. در این مسیر اتخاذ و مدیریتي دانشگاه

 نفعانیذهای حمایتي با پشتوانه پژوهشي، مشارکت سیاست

گذاری این حوزه، تمرکززدایي در مدیریت و در سیاست

ها و مراکز آموزش عالي ریزی این حیطه به دانشگاهبرنامه

 مورد تاکید مشارکت کنندگان بوده است.

 

 بحث  -5
 یهاستمیدر س رییتغ یبرا یپرفشار ریکرونا، تأث يپاندم

 ،رییتغ نیا نیترو مهم نی. اولدنها یبر جا يآموزش عال

 یآموزش حضور یجابه يکیآموزش الکترون ندهیگسترش فزا

از  یبا وجود برخوردار رانیدر ا رییتغ نیها بود. ادر دانشگاه

دلیل رویکرد محدود  به در دو دهه اخیر،مناسب  يمخزن دانش

گذاری و به واسطه آن ضعف در کفایت و کیفیت سیاست

های فني، انساني، آموزشي، فرهنگي و ... آمادگي زیرساخت

های بنا به بررسي وجود نیا همراه نبود. با يبا عملکرد مطلوب

 یبرا يمدل منسجم و مشخص ایتاکنون چارچوب  ه،والاین م

پسا کرونا ارائه نشده  وزشي درشیوه آم نیو توسعه ا بازنگری

و  بازنگری یبرا يبر ارائه مدل هوالم نیرو، ااست. ازاین

 يدر آموزش عال يکیالکترون یریادگی یریتوسعه کاربردپذ

 کرونا متمرکز شد.  يدر پساپاندم رانیا

کننده مشارکت 18های این مدل که از تجربیات و دیدگاه

مرتب  و  مؤلفهاز چهار  ،مرتب  با موضوع مطالعه ایجاد شده

شود که در مجموع زمینه مکمل و یک هسته اصلي تشکیل مي

پسا کارگیری اصولي و اثربخش یادگیری الکترونیکي در به

ي کرونا را در آموزش عالي ایران به صورت مداوم پاندم

توسعه کمی و کيفی این مدل  مؤلفهکند. اولین تسهیل مي

است. موضوعي که در  یهاي فنی آموزش الكترونيكامكان

 توسعه نیز به ویژه در ابعاد  [29، 28، 11]مطالعات پیشین 

های راب  آن، سرعت افزایش و اینترنت سراسری شبکه

های متعدد ابزارهای فناورانه با قابلیت و محور تعامل کاربری

بر آن تاکید شده است. مضاف بر آن، در این مطالعه ابعاد 

تعامل میان پداگوژی و فناوری در دیگری از جمله، توویت 

 زاتیتجهها، توسعه دسترسي عوامل علمي به فراحي سامانه

 های فني نیز ظاهر گردید. آموزشي و بهبود پشتیباني

نظام آموزش و توسعه مداوم دومین مولفه کلیدی، ایجاد 

است. تمرکز  سواد یادگيري الكترونيكی عامالن علمی

بعاد فني و پداگوژی هایي بر اموضوعي چنین آموزش

یادگیری الکترونیکي قرار دارد. از فرفي، رویکرد آن نیز در 

مالحظاتي همچون تفاوت به باتوجهچابکي و بهینه بودن آن 

مند بودن و های فردی، نیازهای در حال تغییر، زمینه

گیری تجارب بودن برای ایجاد فضای شکل محورمسئله

شود. جستجو مي سازی شدهیادگیری عادالنه و شخصي

های متنوع در قالب همچنین شکل عرضه آن نیز به صورت

های توسعه ای، برنامههای آموزشي، محتواهای چندرسانهدوره

 قرار گیرد. توجه موردتواند مي... های علمي و فردی، گرنت

ی تحت عنوان عوامل پداگوژیکي امؤلفه، از چنین [19]خان 

برد. به این معني که دانش و توانمندی استادان برای نام مي

تحلیل محتوا، تحلیل مخافبان، تحلیل اهداف، تحلیل رسانه، 

در فضای آموزش و  ها و راهبردهافراحي، سازماندهي، روش

نیز  [38]عالوه بر آن، دباغ یادگیری الکترونیکي توسعه یابد. 

وزش و های آممعتود است عوامل انساني درگیر در دوره

بایست به سواد یادگیری الکترونیکي یادگیری الکترونیکي مي

ی پداگوژهای فناورانه و راهبردهای و ، اصولنظریاتشامل 

مسل  باشند چرا در حویوت، یادگیری الکترونیکي از تئوری

های یادگیری جدا نیست و فو  محلي دیگر برای یادگیری 

 است.

ي و جمعی است ورزي در سطوح فردعامليتمولفه سوم، 

ها و رویکردهای جدید با خالقیت و زایش روش توانديم که

موجبات اثربخشي فضای یادگیری الکترونیکي را به فور 

ی تسهیل نماید. چنین وضعیتي نیازمند برخورداری مؤثر

عامالن علمي از فهم صحیح از مووله یادگیری الکترونیکي و 

آمادگي دانشي و نگرشي برای آن است. الزامي که عزیزی و 

 از کرونا شیپنیز در دوران  [22]و آتشک  [29]همکاران 

کارگیری یادگیری یکي از عوامل توسعه به عنوانبه

در . اندیکي در آموزش عالي ایران بر آن اشاره داشتهالکترون

توان انتظار رفتار و عمل مسئوالنه چنین شرایطي است که مي

یي، جويپعامالن علمي در فضای یادگیری الکترونیکي و 
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های الزم ها و ظرفیتگری و خلق فرصتشناسایي، مطالبه

 برای بهبود این فضای یادگیری را داشت.

ی این مدل استورار یک سازوکار مولفه از فرفي، دیگر

پژوهش و مدیریت دانش در مووله یادگیری الکترونیکي برای 

ها، مستندسازی و همرساني تجارب، آگاهي بررسي چالش

ها، بخشي مبتني بر تجارب جهاني، گفتگو در باب ایده

بندی و ارزیابي انتوادی وضعیت موجود، شناسایي، صورت

تواند شواهد تجربي و قص است که ميها و نواتحلیل کاستي

ها در جهت ها و تصمیممطالعاتي معتبری برای خلق سیاست

ها و در برآیند آن عملکرد جامعه بهبود مستمر سایر مولفه

درگیر با این مووله را دامن زند. سازوکاری که گرچه 

تاحدودی در وزارت عتف و نهادهای پژوهشي تحت نظارت 

به صورت آشکار و غیر آشکار وجود ها آن و حتي دانشگاه

دارد، ولیکن فبق بررسي مطالعه تجربه چنین سازوکاری 

متناسب با بارفتار خاص هر دانشگاه که به صورتي مستول و 

های فوق الذکر فعلیت یافته باشد در بر اساس ویژگي مندنظام

 گذشته کمتر مورد توجه بوده است. 

ها مستمر این مولفه یابي و بهبودتیفعلسرانجام آنچه به 

گر است. بخشد ساختارهای پویا و حمایتسهولت مي

ها و هشدارهای ساختارهایي که در دوران پیشاکرونا دانش

سیاستي بسیاری برای توسعه لوازم و بسترهای آموزش 

، 22، 11]الکترونیکي در ابعاد مختلف آن بر خود دیده است 

گیری چنین شکل. مضاف بر آن، دانش چگونگي [26، 24، 23

ساختاری نیز از این مطالعه ظاهر شده است. بدین معني که 

ها، مناسب است این ساختارها شامل مجموعه قوانین، سیاست

های حمایتي مبتني بر شواهد علمي باشند که تحت و فرصت

ها، فضای مناسبي گر با دانشگاهافزا و نظارت تسهیلتعامل هم

آنها فراهم کند تا با مشارکتبرای  رمتمرکزیغرا به صورتي 

یابي بدنه علمي و مدیریتي خود به تغییر و توسعه 

کاربردپذیری آموزش الکترونیکي در پساکرونا متناسب با 

 های مدل مطالعه بپردازند.مولفه

افزا با این تفاسیر، مشخص است که این مدل به بازنگری هم

ها از یک و مکمل ساختارهای نهادی و بدنه مدیریتي دانشگاه

ها از فرف دیگر، در فرف و بدنه علمي و مدیریتي دانشگاه

ی الکترونیکي در گذر بازنگری و توسعه کاربردپذیری یادگیر

دهد. در چنین شرایطي است که کرونا اصالت ميبه پسا

دیالکتیک و گفتگوهای اثربخش و تودرتو میان عاملیت در 

دی از یک سطح بدنه مدیریتي دانشگاه با ساختارهای نها

فرف و عاملیت در سطح عوامل علمي با بدنه مدیریتي 

شود و با پویایي و ها از فرف دیگر برقرار ميدانشگاه

های بهبود و توسعه اثربخش و مداومت این وضعیت زمینه

های اصولي کاربردپذیری یادگیری الکترونیکي در دانشگاه

شود و ضمن کشور متناسب با چارچوب مدل فراهم مي

 د.  شومي زیاداثربخشي این شیوه آموزشي  ،هاستن از چالشکا

 

 گيرينتيجه -6

بخشي به مدل بازنگری و توسعه کاربردپذیری برای فعلیت

کرونا مناسب  ها در گذر به پساآموزش الکترونیکي دانشگاه

است، نوش ساختارهای نهادی )دولت، وزارت عتف، شورای 

ها و عالي انوالب فرهنگي و ...( به خلق مداوم حمایت

 انهیگرالیتسههای قانوني، مالي و سیاستي و نظارت فرصت

در مووله یادگیری الکترونیکي متمرکز شود. الزم است منطق 

اصیل علمي با های چنین نوشي مبتني بر شواهد و یافته

زایي برای مشارکت دانشگاهمشارکت ذی نفعان به ویژه امکان

 مند و پویا مورد توجه قرار گیرد.ها به صورتي زمینه

توصیه این مطالعه حسب شواهد علمي برآمده از آن برای 

ها متمرکز بر؛ تمرکززدایي های چنین حمایتي از دانشگاهزمینه

تسهیل ی الکترونیکي، ریزی یادگیردر مدیریت و برنامه
 -های اینترنتيارتبافات فرابخشي برای توسعه زیرساخت

تسهیل دسترسي و دستیابي عوامل علمي به تجهیزات آموزشي 
امکان زایي مالي برای مطالعات   -های ماليبا ارائه فرصت

 -مستول، مستمر و نظام مند در مووله یادگیری الکترونیکي
ها برای اخذ پیشنهادات و تغییر زایي گفتگو با دانشگاهامکان

های حمایتي مبتني ترسیم سیاست -های حمایتيدر سیاست

های علمي و پژوهشي گیری از ظرفیتبر شواهد علمي با بهره
بر  مندنظامها، نظارت است. در کنار این حمایت  کشور

مند و عرضه گزارش های زمینهها با شاخصعملکرد دانشگاه

 ان اجتماعي بسیار مهم و کلیدی است.  نفعشفاف آن به ذی

ها مناسب است یک ساختار از فرف دیگر، در سطح دانشگاه

یذمند توس  بدنه مدیریتي دانشگاه با تعامل با پویا و زمینه

اعم از استادان، دانشجویان، کارکنان، پژوهشگران  نفعان

علمي و منعطف تدارک دیده شود. در این باره  صورتبه
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مطالعه به توصیه بر تمرکز این ساختار با بازنگری شواهد این 

آزادی  هایبر زمینه« هامراکز یادگیری الکترونیکي در دانشگاه»

عمل عامالن علمي در کمیت و کیفیت بکارگیری یادگیری 
های مطالعاتي مستمر با رویکرد سوژهفرصت -الکترونیکي

 بندی ویابي پژوهشي در یک ساختار گفتگویي برای صورت
های فضای یادگیری جویي صحیح مسائل و چالشپي

ایجاد بستر مستندسازی و مدیریت دانش  -الکترونیکي

های عوامل انساني در مووله یادگیری تجارب و ایده
دهي فعال و انتوادی عامالن علمي برای مشارکت -الکترونیکي

های دانشگاه در حوزه ها و برنامهاثرگذاری بر سیاست
های الکترونیکي با توسعه سامانه -ونیکيیادگیری الکتر

توسعه و تنوع در  -فناوریو  اهالي پداگوژی محوریت تعامل
گفتگو و مشارکت هوشمند در  -های فنيهای سامانهپشتیباني

رصد و ارزیابي وضعیت  -های ساختارهای نهادیسیاست
موجود یادگیری الکترونیکي و گفتگو با عوامل دانشگاه برای 

استورار ساختار آموزشي هوشمند و چابک  -یت آنبهبود کیف
برای توسعه سواد یادگیری الکترونیکي عوامل انساني در 

پذیر، مبتني بر های عرضه متنوع، دسترسرویکردها و شکل
شناسایي تجارب موفق و مدیریت نمادین  -های فردیتفاوت

 در قابل آن و... دارد. 
سازگارشوندگي شود ارزیابي توان سرانجام پیشنهاد مي

های مختلف با این مدل، ارزیابي وضعیت فعلي دانشگاه

ها بر اساس اجزای مدل، و آموزش الکترونیکي دانشگاه

های کالن و خرد سیاستي و مدیریتي شناسایي موانع و چالش

 آتي مورد توجه قرار گیرد.  تحویواتپیش روی اجرای آن در 

 سپاسگزاري
مواله حاضر برگرفته از فرح پژوهشي است که تحت حمایت 

مطالعات فرهنگي و اجتماعي وزارت  مؤسسهعلمي و مالي 

آموزش »در موضوع  مؤسسهعتف در ارتباط با فراخوان این 
است. به  گرفتهانجامبا پیشنهاد محووان  «عالي و پاندمي کرونا

ه این واسطه از مجموعه مدیریتي و کارشناسي این موسس

ایجاد فرصت برای تعریف این فرح و تسهیل اجرای  منظوربه

 شود. بهینه آن قدرداني مي
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