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 ،انیم نیشده است. در ا جادیا یکیدر بستر الکترون یریادگی تیهدا یبرا یرینظ یب های فرصت ،اطالعات یورآ با توجه به رشد و توسعه فن نه و هدف:زمی

برنامه  تیقثر در موفؤاز عوامل م یکی یآموزش طیکه مح ییجا . از آنقرار گرفته استکمک به آموزش مورد توجه  یدر راستا کیالکترون یریادگی طیمح

 .انجام شد یمجاز یدر فضا یکننده جو آموزش نییعوامل تب حاضر با هدف بررسی مطالعه ،رود به شمار می یآموزش

و  انینفر از دانشجو 88. شدبه روش هدفمند انجام در آن  یریگ نمونهو  بود( Content analysisمحتوا ) لیتحلکیفی و پژوهش از نوع این  کار: روش

هر  ها برای دانشجویان و استادان دادهتا مرحله اشباع  ها قرار گرفتند. مصاحبه یافته ساختار مهیمورد مصاحبه ن 8321در سال  یعلم تأیه یضانفر از اع 83

 تحلیل محتوای کیفی صورت گرفت. ،. بعد از انجام مصاحبهافتی ادامهجداگانه  به صورت کدام

طبقه ریز 31مجدد قرار گرفت و به  یمرحله مورد بررس نیسپس کدها در چند گردید.استخراج  یفیک های داده از کد 919 ها، مصاحبه لیپس از تحلها:  افتهی

 رنده،یگ ادیاز  یبانیتپش ،یمجاز یقانون گاهیجا»لفه شامل ؤم 9و  یطبقه اصل 83به هم،  کی. در مرحله بعد، از کنار هم قرار دادن موارد نزدافتی لیتقل

 شد. ایجاد «یمداو خودکار ای و اخالق حرفه گری ای حرفه ،یابیارزش س،یمهارت تدر

 جهت یمجاز یدر فضا یکننده جو آموزش تبیینعوامل  ،رود به شمار می یتوسعه برنامه آموزش ناپذیر جداییجزء  یآموزش طیمح که ییجا از آن :گیری نتیجه

 .باشد یم و از جمله موارد ضروری یآموزش یامدهایپ ینیب شیدر پ یشاخص قابل توجه ،آن یفیو ک یکم یابیارز

 محتوا لیتحل ،یفیمطالعه ک ،یمجاز یفضا ،یجو آموزش: ها کلید واژه
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 مقدمه
 یادگیری سیستم ،وریآ فن استاندارد کمیته تعریف اساس بر

 جستجوگرهای از که است یادگیری وریآ فنی نوع الکترونیکی

 و کند می استفاده فراگیران با لتعام برای یابزار عنوان به وب

 و یادگیری تسهیالت برای ای سامانه عنوان به ها سیستم این

 الکترونیکی یادگیری ،امروزه .(8) روند می کاره ب یاددهی

 یک عنوان به و داشته عالی آموزش در چشمگیری تغییرات

 یادگیری مفهوم تغییر باعث مدرن، آموزش از جدید الگوی

 جدیدی امکانات ،الکترونیکی یادگیری وسعهت .است شده قبلی

 ضعف نقاط تواند می و دهد می هیارا یادگیری برای را

 .(9) کند جبران را سنتی یادگیری های روش

 روی فراگیران کنترل ،الکترونیکی یادگیری مزایای جمله از

 های سبک انتخاب امکان و زمان یادگیری، تنظیم محتوا،

 یادگیری، همچنین .تاس مناسب و متفاوت یادگیری

 دسترسی طریق از آموزشی مواد به دسترسی کیفیت الکترونیکی

 بخشد می بهبود را شده ایجاد الکترونیکی یادگیری مهم منابع به

 کمک راستای در مجازی یادگیری محیط، میان این در .(3، 1)

 به توجه با محیط این .است شده طراحی یادگیری و آموزش به

چرا  ؛است کرده پیدا بیشتری رواج روز به روز، وریآ فن رشد

 را متنوعی تسهیالت و ابزارها الکترونیک آموزش محیط که

 ،ها اطالعیه خواندن درسی، مطالب به دسترسی و دهد می هیارا

 گروهی کار مباحثه، در شرکت تکالیف، انجام دیگران، با تماس

 (.9) نماید تسهیل می را ها آزمون انجام و

 در موفقیت ثرؤم عوامل از یکی واقع رد آموزشی محیط

 عامل یک عنوان به آن کیفیت و باشد می آموزشی برنامه

 (.9-7) است شده شناخته آن نتایج و یادگیری امر در گذارثیرأت

به  نیز فرد رفتار کننده تعیین عامل آموزشی محیط ،همچنین

 و تحصیلی پیشرفت با آموزشی محیط اجزای و رود شمار می

 از منظور (.9) دارد ارتباط آموزشی دوره از فرد یرضایتمند

 از دانشجویان درک واقع درحاضر،  مطالعه در آموزشی جو

 فضای در آموزشی جو از دانشجویان تجربه .باشد می محیط

 آنان موفقیت و رضایت تحصیلی، پیشرفت با مرتبط تحصیلی

 واحد جمله از متفاوتی عناصر به آموزشی جو ارزیابی .است

 فیزیکی یا محیطی مواد و نام ثبت و پذیرش دانشجو، شکده،دان

 .(1) دگرد می تقسیم

 و عاطفی اجتماعی، های جنبه بین که نتایج تحقیقی نشان داد

 های توانایی و ها مهارت بعضی و آموزشی محیط انگیزش

 .دارد وجود داری معنی ارتباط پزشکی رشته دانشجویان

 و یادگیری تجربه ی،آموزش محیط فیزیکی ماهیت ،همچنین

 در .(2) دهد می قرار تأثیر تحت را آموزشی نتایج به دستیابی

 یادگیری های دوره کیفیت فهم برای یبچارچو ه،مطالعدر یک 

 یادگیری کیفیت ،آن اساسر ب که گردید هیارا الکترونیکی

 شامل هم به مرتبط و وابسته عنصر شش از الکترونیکی

 تدریس وب، طراحی آموزشی، طراحی درسی، برنامه طراحی»

 تشکیل «دوره هیارا و یادگیری تجربه آموزشی، یندافر تسهیل و

 داد نشانو همکاران  Welchنتایج پژوهش  .(82) است شده

 احساس و انگیزه نفس، عزت دانشجویان، بودن منسجم که

 یادگیری محیط در اجتماعی -روانی ابعاد عنوان به تعلق

و  Changتحقیق  در ،همچنین (.88) باشند می ثیرگذارأت

 آوری فن -حمایتی یادگیری محیط جدید چارچوبهمکاران، 

 ارایه یادگیری های محیط روی تحقیق و آموزشی طراحی برای

 شناختی، محتوا، فنی، موضوعات شامل چارچوب این که شد

 استفاده قابل فنی بعد در .بود عاطفی و اجتماعی فراشناختی،

 یادگیری شناختی بعد در بودن، تبطمر محتوا بعد در بودن،

 بعد در و دانشجو بودن مستقل فراشناختی بعد در مدار، پژوهش

 (.89) گردید مطرح بیشتر استاد حمایت اجتماعی

 حیطه سه شامل که گیرنده یاد از پشتیبانی سیستم

 از مجازی فضای در باشد، می «سیستمی و عاطفی شناختی،»

 فضا این در دانشجویان .(83)است  برخوردار زیادی اهمیت

 دارند. کمتری تعلق احساس وکنند  می تنهایی احساس بیشتر

 برای را دانشجویان انگیزه که استنکاتی  از یکیمسأله  این

 راهنمایی و مشاوره ،بنابراین (.81) دهد کاهش می یادگیری

 شخصی اجتماعی، خانوادگی، مشکالت مورد در دانشجویان

 شد خواهد شان تحصیلی افت و ریزش از مانع ،تحصیلی و
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 یادگیری در ضروری های شاخص از یکی ،همچنین (.89)

 انواع به دانشجویان .است تعامل برقراری ،الکترونیکی

 .(89) دارند نیاز همتایان و استاد با تعامل جمله از تعامالت

 ،خود تدریس های روش باتوانند  می مدرسان ،راستا این در

 باال یادگیری و مطالعه برای را ویاندانشج اشتیاق و انگیزه

 تاالر یا آنالین کالس توانند می ها آن ،مثال. به عنوان ببرند

 و کنند شروع برانگیز چالش موضوع یک با را خود یگفتگو

 (Warm-up)سازی  آماده یا کردن گرم روش از اصطالح به

 خودهای  پروژه انجام برای را فراگیران ونمایند  استفاده

 (.87) نندک تشویق

 حقوق رعایت، مجازی فضای در موجود لیمسا از دیگر یکی

 و فرهنگیمسایل  رعایت ،همچنین و اثر صاحبان معنوی مالکیت

 محیط کهنشان داده است  تحقیقات (.81) است اجتماعی آداب

 به طور تواند می که است آموزشی تغییر قابل محیط ،یادگیری

 بستر یک در .باشد ثیرگذارتأ شناختی و عاطفی نتایجبر  مستقیم

 مانند متغیرها از ای مجموعه با پیوسته به طور فراگیر آموزشی،

 عوامل سایر و آموزشی مواد فیزیکی، امکانات همتایان، استاد،

 با .(82) است تعامل در متفاوت فراگیران برای فرد به منحصر

 جو عوامل تعیین بررسی ،شده انجام های بررسی به توجه

 ،رو این از .رسد ضروری به نظر می مجازی فضای در آموزشی

 آموزشی جو کننده تبیین عوامل بررسی با هدف حاضر مطالعه

 .انجام شد مجازی فضای در
 

 کار روش
 (Content analysis) محتوا تحلیلکیفی و  نوع از مطالعه این

 .انجام گرفت هدفمند گیری به روش نمونه .بود دار جهت و

و  8329های  ورودی سال دانشجویان را مطالعه مورد جمعیت

 یادگیری پزشکی، رسانی اطالع و کتابداری های رشته 8323

 بر نظارت پزشکی، آموزش پزشکی، آموزش در الکترونیکی

 و عمومی بهداشت عالی مدیریت MPH و دارویی امور

 تهران پزشکی علوم دانشگاه علمی هیأت اعضای ،همچنین

 دانشکده این های رشته از یکی در مجازی دانشکده در )که

 در مطالعه به ورود معیارهای تشکیل داد. (کردند می تدریس

 سیستم در تحصیل ترم یک حداقل داشتن ،دانشجویان مورد

 معیارهای و مطالعه در شرکت به رضایت و مجازی آموزشی

 سابقه سال یک حداقل داشتن نیز علمیهیأت  اعضای ورود

 در شرکت به رضایت نیز و مجازی آموزش محیط در تدریس

  بود. مطالعه

 شرکت به الزم توضیحات هیارا و مجوز اخذ از پس

 شد. ضبط وگرفت  انجام یافته ساختار نیمه مصاحبه کنندگان،

 ها، داده اشباع مرحله تا استادان و دانشجویان در میان مصاحبه

 88 ،مجموع در .یافت ادامه جداگانهبه صورت  کدام هر

 .در مطالعه شرکت نمودند علمی تأهی وعض 83 و دانشجو

 نظر مورد های زمان در حضوری صورت به ها مصاحبه

 میانگین طور به مصاحبههر  .گرفت صورت کنندگان مشارکت

  .به طول انجامید دقیقه 32

 به» مانند االتیؤس طرح با مصاحبه مطالعه، هدف به توجه با

 ادگیریی برای مناسب مجازی محیط یک های ویژگی شما نظر

 آن در دانشجو که باشد چگونه مجازی فضای چیست؟،

 رفتار باید چگونه مجازی سیستم استاد کند؟، راحتی احساس

 از شما تجربه و کند؟ راحتی و امنیت احساس دانشجو که کند

 با ادامه در وگردید  شروع «؟چیست مجازی محیط در تحصیل

 بعد .کرد میپیدا  ادامه االتؤس ،کنندگان شرکت پاسخ به توجه

 شد. کدگذاری و تایپ ها مصاحبه مصاحبه، هر انجام از

 به ها دادهآن  در که بود (Open coding) باز نوع از کدگذاری

 8 شماره از و (92) آیند میدر مجزا دار یمعن واحدهای صورت

 متن فرم به ها داده ابتدا ،تحلیل از قبل شد. داده کد 919 تا

 نزد و بود محرمانه متون این .گردید تایپ و تهیه نوشتاری

  .گرفت قرار تحلیل تجزیه و مورد سپس .ماند محفوظ نویسنده

 که Krippendorff نظر اساس بر ،کیفی تحلیل انجام برای

 نظام از استفاده ،ها داده کاهش تحلیل، واحد تعریف شامل

 هیارا و ها داده اساس بر بندی مقوله نظام اصالح ،بندی مقوله

 تحلیل واحد شد. اقدام ،(98) است کیفی های ادهد از گزارش

 کاهش منظور به و شد گرفته نظر در جمله ،اول مرحله در
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 سپس .گردید حذف تکراری موارد و همانند متون ،ها داده

 سازماندهی مناسب زیرطبقات در و بندی طبقه مستخرج کدهای

 نیاز مورد اصالحات ،زیرطبقات و کدها تعیین از پس .شد

 حذف ربط بی و ضروری غیر کدهای از برخی و گرفت انجام

 گزارشی موجود، های داده به توجه با و پایانی مرحله در .گردید

 .شد توصیف مقوالت محتوای و تنظیم

ها  داده استحکام از باید پژوهشگر ،کیفی تحقیق طی در

 مقبولیت باید ،منظور بدین .کند حاصل اطمینان

(Credibility)، ییدپذیریأت (Confirmability) قابلیت و 

 و ها داده .(99) شود بررسی (Transferability) انتقال

 این و باشند اعتماد و پذیرش قابل باید کیفی پژوهش های یافته

 با کار این که گردد میسر می حقیقی های داده آوری جمع امر با

 (Immerse) شدن ور غوطه و ها ی دادهمحتوا با مداوم درگیری

 اختیار در محتواها از نمونه دو سپس .گرفت ورتص ها آن با

 شود انجام کدگذاری مراحل تا داده شد قرار استادان از نفر دو

 ،بعد مرحله در .گردید مقایسه هم با شده استخراج کدهای و

 تحلیل برای کافی زمان تخصیص و مغایر شواهد برای جستجو

 و صمیمی فضای تأمین و ارتباط حسن ،همچنین .شد انجام

 صورت مراحل تمام در کنندگان مشارکت با اعتماد قابل

 که شد داده توضیح کنندگان شرکت برای که ای گونه به ؛گرفت

 به مطالعه به ورود معیارهای و باشد می محرمانه اطالعات تمام

 فرایند وارد تجربه دارای و مطلع افراد که گردید تنظیم ای گونه

 به مصاحبه دو به وطمرب نهایی کدهای سپس .شوند مصاحبه

 نظرات با مطابق و شد هیارا مصاحبه، همان در کنندگان شرکت

 تالش پژوهشگر ،مرحله این در .گرفت قرار ییدأت مورد آنان

 ها آن بیرونی، ارزیاب یک مثابه به خود نظرات بر اشراف با کرد

 ،همچنین .نکند وارد ها یافته تحلیل در و دهد قرار پرانتز در را

 پژوهش فرایند از مبسوط گزارش ،ها داده یدپذیرییأت برای

 آوری جمعشامل  تحقیق مراحل تمامی تا شد تالش و ارایه

 داده شرح کامل طور به مضامین گیری شکل و تحلیل و ها داده

 دقیق توصیف با محقق نیز ها داده انتقال قابلیت مورد در .شود

 در عه،مطال مورد عرصه و محیط و کنندگان مشارکت اطالعات

 قابلیت افزایش در سعی ،ها یافته و ها داده آوری جمع بخش

 .داشت مطالعه تناسب و پذیری انتقال

 

 ها یافته
 نفر 83 در مطالعه شامل کننده شرکت علمی تأهی اعضای

 پزشکی، آموزش اجتماعی، پزشکی آموزشی های گروهدر 

 و کتابداری پزشکی، آموزش در الکترونیکی یادگیری

 و اطالعات علم انگلیسی، زبان پزشکی، نیرسا اطالع

 علمی های رتبهبا  دارو غذا کنترل و دارو اقتصاد شناسی، دانش

نیز  کننده شرکت دانشجوی 82 بودند. استاد و دانشیار استادیار،

 پزشکی، آموزش در الکترونیکی یادگیری های رشتهدر 

 و دارویی امور بر نظارت پزشکی، رسانی اطالع و کتابداری

 کارشناسی تحصیلی طعامق در عمومی بهداشت عالی دیریتم

 به تحصیل اشتغال داشتند.  MPH و تخصصی دکتری ارشد،

 کیفی های داده از کد 919 ،ها مصاحبه تحلیل از پس

 مجدد بررسی مورد مرحله چندین در سپس و شد استخراج

 ادغام هم با همپوشان، مفاهیم دارای عبارات و گرفت قرار

 کدها کلیه بعد، مرحله در .یافت تقلیل زیرطبقه 31 به و گردید

 از یک هر به اشارات تعداد به توجه با و شد بازبینی دوباره

 طبقه 83 هم، به نزدیک موارد دادن قرار هم کنار در و ها آن

 از کدام هر برای و شد استخراج (مایه درون) حیطه 9 و اصلی

 ،ها حیطه .ردیدگ تعیین اختصاصی عنوان یکها نیز  مایه درون

 محتوای تحلیل از حاصل فرعی طبقات و اصلی طبقات

 است. ارایه شده 8 جدول در ها مصاحبه
 

 ها مصاحبه محتوای تحلیل از حاصل فرعی طبقات و اصلی طبقات ،ها حیطه :8 جدول

 ها حیطه اصلی طبقات زیرطبقات

 مجازی آموزش اعتبار
 مجازی دانشکده جایگاه

 مجازی آموزش جایگاه

 تحصیل محل قانونی جایگاه
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 ولؤمس افراد بودن دسترس در و پاسخگو

 سیستمی حمایت

 گیرنده یاد از پشتیبانی

 شده هیارا خدمات مناسب رسانی اطالع

 فنی حمایت و پشتیبانی

 آموزشی -اداری فرایندهای بودن شفاف

 تحصیلی -آموزشی یندهایافر در یکاف یریپذ انعطاف

 LMS بودن دکاربرپسن

 ها رشته با مرتبط یعلم یها کارگاه برگزاری

 شناختی حمایت

 کار و نویسی پروپوزال مانند تحصیل در جانبی های مهارت یادگیری امکان

 مختلف افزارهای نرم با

 مناسب مجازی کتابخانه داشتن

 محتوا مختلف های فرمت هیارا

 استاد بودن دسترس در و پاسخگو

 یریادگی محرک و جذاب یمحتوا و منابع هیارا

 مجازی فضای در بودن ایزوله احساس رفع

 عاطفی حمایت

 ضعیف و برتر دانشجویان تشویق و حمایت

 ...و خانوادگی تحصیلی، مشاوره داشتن

 دانشجویان در انگیزه ایجاد

 دانشجویان از نظرسنجی

 دسترس در و مشخص درس طرح داشتن

 یمجاز تدریس مهارت نداشت

 تدریس مهارت

 و... آنالین کالس ،گفتگو تاالر از اعم تعامالت مختلف های روش از استفاده

 مجازی فضای در

 تکالیف به مناسب و موقع به بازخورد هیارا

 انیدانشجو از استادان گرفتن بازخورد

 روز به و مناسب یعلم ییتوانا داشتن

 محتوا و منابع سازی آماده های مهارت

 سرفصل طبق محتوا و منابع سازی آماده

 مناسب یبند زمان در محتواها و فیتکال هیارا

 مختلف یریادگی یها سبک گرفتن نظر در

 محتوا مناسب حجم

 دانشجو ارزیابی شیوه استادان توسط دانشجویان ارزیابی نحوه
 ارزشیابی

 دانشجویان توسط آموزشی مسیست ارزیابی  آموزشی خدمات ارزیابی

 اثر معنوی و فکری مالکیت رعایت محتوا و منابع معنوی مالکیت رعایت

 مجازی فضای در فرهنگی لیمسا رعایت ای حرفه اخالق وگری  ای حرفه
 اجتماعی آداب و فرهنگی لیمسا رعایت

 اجتماعی رفتار و آداب مسایل رعایت

 یادگیری توانایی افزایش

 لهأمس حل و یادگیری اییتوان تقویت
 مدیاخودکار

 لهأمس حل توانایی افزایش

 تکالیف و محتوا آسان و راحت مطالعه

 جانبی های مهارت تقویت .و.. نگارشی های مهارت کامپیوتر، با کار از اعم جانبی های مهارت تقویت
LMS: Learning management system 
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 گیری نتیجه و بحث
 جو کننده تعیین عوامل کشف حاضر، العهمطانجام  از هدف

 شناساییی ها لفهؤم ترین مهم .بود مجازی فضای در آموزشی

 گیرنده، یاد از پشتیبانی مجازی، آموزش جایگاه» شامل شده

 و ای حرفه اخالق وگری  ای حرفه ارزشیابی، تدریس، مهارت

  .باشد می« مدیاخودکار

 مواردی در آن که است مجازی آموزش جایگاه ،لفهؤم اولین

 محل قانونی جایگاه و مجازی آموزش ارزش و اعتبار مانند

 ،شده انجام متون بررسی در .شود می مطرح مجازی تحصیل

 توجه با نشد. یافت ،باشد کرده اشاره لفهؤم این به که ای مطالعه

 به ،کشور در اخیر های سال در مجازی آموزش اندازی راه به

 اهمیت زیحا دانشجویان برایشاخصه  این رسد می نظر

 شود می هیارا که مدرکی آیا که اینه عنوان مثال، ب .باشد می

 نه؟ یا است المللی بین و کشور سطح در پذیرش و اعتبار دارای

 طبقه سه که از است گیرنده یاد از پشتیبانی ،لفهؤم دومین

 (.93) تشکیل شده است عاطفی و شناختی سیستمی، حمایت

 نوع سه هر گیرنده یاد از پشتیبانیخص شا پژوهش حاضر، در

 در که حالی در؛ است داده پوشش کامل طور به را حمایت

 فقط ،Clayton (99)( و 91) Fraserو  Walkerتحقیقات 

 گیرنده یاد از پشتیبانی حیطه از ییجز که استاد حمایت

 به خدمات یندافر شده هیارا مدل در ذکر شده است. باشد، می

 محیطی، مدیریت مانند مواردی ،دور از آموزش دانشجویان

 آموزشی، حمایت مشاوره، داشتن، تعلق احساس و حمایت

 مطرح بخشی توان خدمات و ای کتابخانه خدمات استاد، حمایت

 در گیرنده یاد از پشتیبانی دیگر، سوی از (.99) استگردیده 

 ارتباط بودن کم یافقدان  به توجه با مجازی آموزش سیستم

 اهمیت ،تحصیل محل در دانشجو حضور عدم و هرهچ به چهره

 .دارد زیادی

 چونهم مواردی شاملو  تدریس مهارت ،مؤلفه سومین

 محتوا و منابع سازی آماده های مهارت و مجازی تدریس مهارت

شاخص  به فقطو همکاران،  Trinidad مطالعه در است.

و  Walkerپژوهش  در و (97) گردید اشاره معتبر یادگیری

Fraserیادگیری و دانشجویان همکاری و تعامل های ، شاخص 

 یکی (.91) گرفت قرار توجه مورد نیز یادگیری های فعالیت و

 سازی آماده ،الکترونیکی یادگیری دوره مدرس وظایف از

 و موقع به بازخورد هیارا و یادگیری های فعالیت انجام محتوا،

 بسیارامل ع ،مجازی آموزش در بازخورد (.89) باشد می مناسب

 دانشجویان عملکرد بهبود و پایش امکانچرا که  ؛است مهمی

 در کلیدی عناصر از یکی ،همچنین (.91) کند می فراهم را

 انواع به دانشجویان است. تعامل برقراری ،الکترونیکی یادگیری

 نیاز منابع و محتوا و همتایان استاد، با تعامل جمله از تعامالت

 تعامالت مختلف های روش از استفاده ،بنابراین (.89) دارند

 فضای در و... آنالین های کالس برگزاری و گفتگو تاالر از اعم

 ،دیگر لهأمس .رسد به نظر می ضروری و الزم، مجازی

 از باشد. می مختلف دانشجویان متفاوت یادگیری های سبک

 بهتر ،کند ایفا می را آموزشی طراح نقش مدرس که جایی آن

 دانشجویان مختلفسالیق  ،منابع و محتوا ازیس آماده در است

  .نماید هایار را محتوا مختلف های فرمت و گیرد نظر در را

 ارزیابی نحوه به لفهؤم این است. ارزشیابیمؤلفه،  چهارمین

 توسط آموزشی سیستم ارزیابی و مدرس توسط دانشجو

 امر در ضروری صراعن از یکی ارزشیابی .کند می اشاره دانشجو

 الکترونیکی یادگیری در .رود به شمار می یادگیری و هییادد

 بهبازخورد  و ها آزمون انواع با مدرس توسط ارزیابی نیز

 ،همچنین د.گیر می انجام دانشجویان های پروژه و تکالیف

 توسط خودارزیابی که بخواهد دانشجویان از تواند می مدرس

 و همکاری و تشویق باعث کار این که باشند داشته نیز همتایان

این  درنکته دیگر  (.92) شود می دانشجویان میان تعامل

 دانشجویان به شده هیارا آموزشی خدمات ارزیابی ،قسمت

 خدمات رسانی اطالع پذیرش، یندافر است بهتر که باشد می

 نوالؤمس تاگردد  ارزیابی منظم طور به موارد سایر و شده هیارا

 و ضعف نقاط اصالح راستای در دانشگاه اندرکاران دست و

 برآیند. دانشجویان رضایت کسب

از  است که ای حرفه اخالق و گری ای مؤلفه، حرفه پنجمین

 لیمسا رعایت و معنوی و فکری مالکیت رعایت طبقه دو
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 .تشکیل شده است مجازی فضای در اجتماعی آداب و فرهنگی

 رعایت ،دارد وجود مجازی فضای در کهی های نگرانی از یکی

 باید ،بنابراین است. اثر صاحبان معنوی لکیتما حقوق

همچنین،  شود. رعایت محتوا و منابع بارگذاری در رایت کپی

 بودن امین و صادق دیگران، خصوصی حریم به گذاشتن احترام

 اخالقی کدهای از ییجز، دیگران کار به گذاشتن احترامو 

 موقعیت تنوع فرهنگ، تنوع ،دیگر سوی از .باشد می ضروری

 اجتماعی، و سیاسی لیمسا ثیرأت فراگیران، تنوع افیایی،جغر

 مالحظاتنیز از جمله  معاشرت و آداب و قانونی موضوعات

  (.81) رود به شمار می الکترونیکی یادگیری در اخالقی

 تقویتاز طبقات  که است مدیاخودکارمؤلفه،  شمشین

 تشکیل شده جانبی های مهارت و لهأمس حل یادگیری، توانایی

و  Walker و (97) و همکاران Trinidadات مطالع در ت.اس

Fraser (91،) که گردید مطرح بودن مستقل و شخصی انطباق 

 .گردد محسوب می مدیاخودکار زیرمجموعه از ییجز

 باور را خود های توانایی افراد یعنی تحصیلی مدیاخودکار

 کنند مدیریت را یادگیری به مربوط امور بتوانند و باشند داشته

 کردن کار توانایی شامل مجازی فضای در مدیاخودکار (.32)

 ارتباط و تعامل برقراریو  اینترنت در جستجو کامپیوتر، با

 است یادگیری مدیریت سیستم در زمان هم غیر و زمان هم

 دانشجو عهده بر یادگیری ولیتؤمس ،محیط این در (.38)

 ترونیکیالک یادگیری محیط در دانشجویی ،بنابراین .باشد می

 در را لهأمس حل و یادگیری توانایی بتواند که بود خواهد موفق

  باشد. داشته باالیی مدیراخودکا و کند تقویت خودش

 و یادگیری استاد، حمایت معیار ،شده انجام متون بررسی در

 گیرنده یاد از پشتیبانی معیار از بخشی که یادگیری های فعالیت

 در شت؛دا مشابهت حاضر مطالعه با است، تدریس مهارت و

 آموزش جایگاه به مذکور، مطالعات از یک هیچ در که حالی

 ای اشاره ای حرفه اخالق وگری  ای حرفه ارزشیابی، مجازی،

 موارد این تمام جانبه همه طور به کدام هیچ در و است نشده

 رشد وریآ فن که جایی آن از .ندارد وجود هم کنار در

 در متون بررسی در عیارهام این و است داشته چشمگیری

 آموزشی مدیریت سیستم هنوز که است بوده هایی سال

(Learning management system  یاLMS) وجوده ب 

 بر مبتنی آموزش و دور از آموزش برای بیشتر و بود نیامده

 با معیارها این کاربردی مفهوم و است شده هیارا کامپیوتر

 نظر به ،بنابراین است. فتهیا تغییر حدی تای کنون کاربری مفهوم

 در تواند می بهتر حاضر مطالعه در شده تعیین عوامل رسد می

 با شود می پیشنهاد. باشد کننده کمک مجازی فضای جو ارزیابی

 آموزشی جو ارزیابی جهت ابزاری ،شده هیارا عوامل به توجه

 ضعف و قوت نقاط تا شودطراحی  ها دانشگاه مجازی فضای

 جهت در الزم اقدامات و گردد شناسایی اه آن مجازی فضای

 گیرد. صورت آن اصالح و مشکالت کردن برطرف
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