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Background and Objectives: The goal of this study was to assess Shahid Beheshti
University’s courseware in terms of technical, instructional, and counseling based on
Khan’s e-learning framework through reflection on students’ experiences.
Methods: The study used a grounded theory research design. The statistical population of
the study was undergraduate students from Faculty of Education and Psychology who had
taken Shahid Beheshti University's courseware. Participants were 32 students that were
selected by purposeful criterion-based sampling method. Using semi-structured
interviews, information was obtained to achieve the researcher's theoretical saturation.
The findings were analyzed using Strauss and Corbin coding methods at open and axial
coding levels.
Findings: The findings from the analysis of one-to-one interviews indicated that: 1. Loss of
information from group discussions; 2. Lack of access to useful resources and links in the
courseware; 3. Little information about user/support team participation status; 4. Lack of
attention to instructional support to student’s success in courseware; and 5. Inadequate
information about the activities of service desk have influenced the motivation and
continuous activity in the courseware. Most importantly, these issues affect the users’
attitudes towards e-learning.
Conclusion: The study of students' experiences showed that the resource support of the
courseware needs more review and attention. Ignoring this dimension of e-learning will
create a gap between the potential of technology on learning and its use in practice. In
other words, the lack of instructional, counseling and technical support affected users'
attitudes towards e-learning. According technology acceptance model, perceived ease-ofuse will be affected by usefulness of e-learning system. So that, students will not be
inclined to continue their activities using it. Therefore, the present study recommends
continuous evaluation of the courseware to identify the behavior pattern of users during
the activity in the course and apply the necessary support mechanisms. For example, this
goal can be achieved by basic training courses to prepare students for participation in the
courseware.
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آموزشی -مشاورهای بر اساس بُعد منابع حمایتیِ چهارچوب یادگیری الكترونیكی خان بود .این ارزیابی بواسطه تجارب
دانشجویان صورت گرفت.
روشها :طرح پژوهش کیفی از نوع داده بنیاد اتخاذ شد .جامعه آماری پژوهش ،دانشجویان مقطع کارشناسی دانشكده
علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی تهران بودند که تجربه فعالی در سامانه درسافزار داشتند 32 .نفر
از دانشجویان به روش نمونهگیری هدفمند مالکمحور انتخاب شدند و با استفاده از مصاحبه نیمهساختاریافته اطالعات
الزم تا دستیابی محقق به اشباع نظری بدست آمد .یافتهها با استفاده از روش کدگذاری اشتراس و کوربین ،تا دوسطح
کدگذاری باز و محوری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
یافتهها :یافتههای حاصل از تحلیل مصاحبههای فرد به فرد دانشجویان ،حاکی از این بود که  .1از دست رفتن
اطالعات بحثهای گروهی  .2عدم دسترسی به منابع و لینکهای مفید در درون درسافزار  .3اطالعات اندک در مورد
حضور آنالین و مشارکت کاربران و تیم پشتیبانی  .4کمتوجهی به پشتیبانی آموزشی برای موفقیت دانشجویان در
درسافزار  .5اطالعات ناکافی در مورد فعالیتهای میز خدمت ،از جمله مسائلی است که بر میزان انگیزش و فعالیت
مستمرشان در درسافزار تاثیرگذار بوده است .مهمتر آنكه ،این مسائل بر نگرش کاربران نسبت به یادگیری الكترونیكی
تأثیر خواهد گذاشت.
نتیجهگیری :تحلیل تجارب دانشجویان نشان داد سامانه درسافزار از بعد حمایتی نیازمند بازبینی و توجه بیشتر
است .نادیده انگاشتن این مسائل موجب ایجاد شكاف میان ظرفیت فناوری برای یادگیری و کاربست آن در عمل
خواهد شد .به عبارت دیگر ،ضعف در حمایتهای آموزشی ،مشاورهای و فنی ،بر نگرش کاربران نسبت به یادگیری
الكترونیكی تاثیر گذار است .طبق مدل پذیرش فناوری ،سهولت کاربرد ادراکشده دانشجویان سامانه درسافزار از
ضعف در مكانیسمهای پشتیبانی میتواند تأثیر بگیرد و کاربران را نسبت به سودمندی این سامانه در یادگیری
الكترونیكی دچار تردید خواهد کرد؛ بنابراین ،به سمت استمرار فعالیت در آن متمایل نخواهند شد .لذا ،پژوهش حاضر،
ارزیابی سامانه درسافزار را بصورت مستمر توصیه مینماید تا از این طریق ،الگوهای رفتاری کاربران در طول فعالیت
در درسافزار شناسایی شده و مكانیسمهای حمایتی موردنیاز اعمال شود .بعنوان مثال ،برگزاری دورههای آموزشی
اولیه برای آماده شدن دانشجویان به مشارکت در درسافزار.

مقدّمه
با رشد سریع اینترنت و فناوریهای دیجیتال ،وب به یک رسانه قدرتمند،
جهانی ،تعاملی و پویا برای یادگیری و آموزش از راه دور تبدیل شده
است و عناوین متنوعی را از فعالیتهای یادگیری از جمله یادگیری
الكترونیكی مطرح ساخته است .یادگیری الكترونیكی بعنوان رویكردی
نوآورانه در یادگیری [ ]14ماهیت متغیر فناوری را به خدمت گرفته
است .در واقع ،یادگیری الكترونیكی ،بسیاری از آرمانهای یادگیری از
جمله فراهم آوردن محیط یادگیری قابل تنظیم [ ]23و شخصیشده
[ ،]8توسعه تعامالت ذینفعان یادگیری [ ،]2امكان یادگیری ناهمزمان
[ ،]19رویـكرد یـادگیـرندهمحـور و آمـوزش بـدون مـرز [،]24 ،14 ،6

یادگیری مشارکتی و خود-ارزیابی برای یادگیرندگان را تحقق بخشیده
است .بنابراین ،فناوریهای شبكهای یک فرصت مناسب فراهم آوردهاند
تا روش سخنرانی به روش به اشتراکگذاری از طریق درسافزارهای
چندرسانهای تغییر یابد [ .]31از سوی دیگر ،پتانسیل یادگیری
الكترونیكی در پرورش رویكرد یادگیرنده محوری ،این نكته را نیز متذکر
می شود که فناوری اطالعات و ارتباطات و محیط برخطِ یادگیری ،نیاز
به تفكر مجدد نسبت به نقش همتایان ،معلمان و عاملیت آنها در
حمایت از یادگیری را مطرح ساخته است .بعالوه ،پاسخی منطقی برای
این سوال است که چرا باید محیط یادگیری الكترونیكی را با حساسیت
بیشتری پشتیبانی کرد [.]19

نشریه علمی فناوری آموزش ،جلد  ،16شماره  ،1زمستان 1400

در همین راستا ،با استفاده از سیستمهای مدیریت یادگیری )،]9[ (LMS
معلمان قادر هستند تا فعالیت هر یادگیرنده و دورههای آموزشی را
مدیریت نموده و به گونهای اثربخشتر فرایند یادگیری همیارانه را شكل
دهند .بنابراین ،این امكان برای یادگیرندگان و معلمان فراهم است تا
مواد آموزشی را با یكدیگر به اشتراک بگذارند و به صورت برخط در
تعامل باشند [ ]30 ،10در واقع ،سیستمهای مدیریت یادگیری مانند
ساکای ،مودل ،وبسیتی و دوکئوس ،بر اساس رویكرد سازندهگرایی در
یادگیری هستند تا اینكه یک مدل سادهای از انتقال اطالعات و دانش
باشند [ .]11بهعنوان مثال ،وقتی که فرد به عنوان یادگیرنده یا معلم در
یک سیستم مدیریت یادگیری حضور مییابد ،با فهرستی از دورههای
مختلف و امكانات پیش فرض (مانند محتوای دوره ،مباحثه ،اطالعیه و
فراخوان) روبهرو میشود و به آسانی میتواند اسناد مختلف را ارسال
نموده و با افراد بیشتری تعامل داشته باشد [ .]12اهمیت این امر از آنجا
ناشی می شود که تعامالت اجتماعی نقش بنیادین در فرایند رشد
شناختی دارند .چرا که یادگیری به معنای بیداری فرایندهای درونی
رشد ،تنها در اثر تعامل با دیگران و محیط صورت میگیرد [.]29
در نتیجـه ،فرصـــتهـایی برای حمـایـت اجتمـاعی و ایجـاد جـامعـه برخط،
مطرح شــده اســت .چرا که در یادگیری از طریق شــبكه جهانی وب،
یادگیرندگان میتوانند از قابلیتهای فناورانه مختلفی اســتفاده کنند و
درخواســـت کمـک نمـاینـد تـا امكـان بحـث و گفـتوگو ،تـأمـل ،و تعـامـل را
برایشـــان فراهم آورد .به طور مشـــابه ،حمایت همتایان و بحث با هم،
امكان تسـهیم اطالعات ،بررسـی ایدهها ،و بازخورد گروهی یادگیرندگان
را فراهم مینمـایـد .لـذا ،یـادگیرنـده برای داشـــتن عملكرد منـاســـب در
چنین محیطی به مكانیســمهایی نیازمند اســت که او را برای کســب
مهارتهای فراشـناخت مانند تصـمیمگیری آگاهانه و خود-ارزیابی یاری
دهد [.]19
یـادگیرنـدگـانی کـه دورههـای یـادگیری الكترونیكی را تجربـه میکننـد،
ممكن اســت در ابتدا اضــطراب و نگرانی داشــته باشــند .لذا نیازمند
پشـتیبانی مشـاورهای و آموزشـی هسـتند .به این معنا که باید آنها را با
مهارتهای مطالعه ،مسـئولیتپذیری در فرایند یادگیری ،مدیریت زمان
و اسـترس ،چگونگی سـازماندهی دوره ،نحوه یادداشـتبرداری از دروس،
و بطور کلی راهبردهـای موفقیـت در دوره راهنمـایی نمود .بر همین
اســـاس و همـانگونـه کـه پـالآف و پرات ( )1999نیز اظهـار میدارنـد
مؤســســات باید منابع انســانی مورد نیاز برای ارائه خدمات پشــتیبانیِ
آموزشـی و مشـاورهای را در نظر بگیرند [ .]13بعالوه ،اسـتقرار خدمات
پشـــتیبانی فنی نیز اهمیت مییابد .در واقع ،هدف از پشـــتیبانی فنی
برخط برطرف نمودن مشــكالتی مانند ســرعت پایین ســرورها ،از بین
رفتن اطالعات ،ناسـازگاری میان نسـخههای جدید نرمافزاری و سـیسـتم
مـدیریـت یـادگیری ،آپلود و دانلود فـایـلهـای مورد نیـاز اســـت .چرا کـه
چنین مشـــكالتی موجـب ایجـاد وقفـه در یـادگیری و کـاهش انگیزش
یادگیرندگان خواهد شــد [ .]13در نتیجه ،برگزاری دورههای آموزشــی
مانند مدیریت زمان ،نحوه انجام تكالیف ،ســـبک مطالعه در محیطهای
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یادگیری الكترونیكی ،بعالوهی پشـــتیبانیهای فنی برخط و مشـــاوره،
ضرورت مییابند [.]24 ،14
در همین راســـتـا ،پژوهش کمّی و مقـایســـهای پُرتِر و همكـاران [،]25
ابوشـــاور [ ،]1و مِرزا و آالی [ ]20مبنی بر ارزیـابی حمـایـتهـای فنی و
آموزشی به یادگیرندگان انجام شده است .در پژوهش دیگری که توسط
رحمانپور و نصـراصـفهانی انجام شـد [ ،]27عوامل موثر بر به کارگیری
سـیسـتم مدیریت یادگیری در آموزش عالی مورد شـناسـایی قرار گرفت.
نتایج پژوهش حكایت از آن داشــت که عوامل مؤثر را میتوان در ســه
دسته عوامل مرتبط به ماهیت سیستم مدیریت یادگیری ،عوامل انسانی
و عوامل اداری-پشــتیبانی دســتهبندی کرد .ابوشــاوَر [ ]1ســیســتم
مدیریت یادگیری دانشـگاه آزاد عرب (طراحی شـده بر بسـتر مودل) را بر
اسـاس چهارچوب خان مورد ارزیابی قرار داده اسـت .در میان یافتههای
پژوهش ،وی چنین اظهار داشــته اســت که بُعد منابع حمایتی در این
سـیسـتم ،قابل اطمینان بوده و بخوبی طراحی شـده اسـت .مِرزا و آالی
[ ]20نیز بر این یافته صـحه گذاشـتهاند .بهعنوان مثال ،در این سـیسـتم،
امكان برگزاری جلسـات بحث ،اتا های گفتوگو ،سـیسـتم ارسـال پیام،
اطالعرســـانی و هر گونـه فعـالیـتهـای برخط و برونخط فراهم اســـت.
عالوه بر این ،آموزشهـای الزم در خصـــوو نحوه انجـام تكـالیف ،نحوه
برگزاری آزمونها ،جزوههای درسی ،و نحوه ثبتنام ارائه میشود [.]1
عالوه بر این ،منـابع مورد نیـاز یـادگیرنـدگـان نیز بســـیـار حـائز اهمیـت
هســـتند؛ چرا که یادگیرندگان دورههای یادگیری الكترونیكی به لحاظ
مكانی ،دسـترسـی به منابع کتابخانهای چاپی موسـسـه میزبان را ندارند و
بصـــورت پراکنـده و در موقعیـتهـای جغرافیـایی مختلفی قرار گرفتـهانـد.
بنـابراین ،بـایـد انواع منـابع یـادگیری الكترونیكی از جملـه آثـار مرجع
(مانند لغتنامهها) ،مقاالت علمی ،فهرستهای پیشنهادی برای مطالعه،
کتابخانه دیجیتال ،آموزش رایانه ،کارشناسان برخط ،نشریات و مجالت،
خبرنـامـههـا ،روزنـامـههـا ،اســـنـاد ،نســـخـه الكترونیكی از نمونـه کـارهـای
مطلوب در ارتباط با محتوای دوره ،مجالت شــخصــی (به عنوان مثال
وبالگهـا) را در دســـترس آنهـا قرار داد .البتـه نبـایـد این نكتـه را نیز از
نظر دور داشـــت که حجم زیاد منـابع و اطالعات نامربوط و نامنـاســـب
منجر بـه نـا اُمیـدی و اختالل در رونـد یـادگیری میشـــود .بنـابراین الزم
است که تمامی آنها شامل منابع اصلی و مناسب باشند [.]13
نكـات فو  ،اهمیـت بُعـد منـابع حمـایتی از چهـارچوب خـان در مـدیریـت
اثربخش یـادگیری الكترونیكی را نشـــان میدهنـد .این بُعـد در ســـایر
مـدلهـای یـادگیری الكترونیكی از جملـه میشـــرا [ ]22و فیپس و
مریســوتیس [ ]26نیز مطرح شــده اســت .خان معتقد اســت که این
چهـارچوب هشـــتگـانـه یـادگیری الكترونیكی ،پـاســـخی بـه تغییرات
پـارادایمی در یـادگیری اســـت و بـهمنظور طراحی ،توســـعـه و اجرای
اثربخش دورههای یادگیری الكترونیكی ضـرورت مطرح شـدن پیدا کرده
اسـت []17 ،13؛ [ .]1در شـكل  ،1ابعاد هشـتگانه این چهارچوب نشـان
داده شده است.
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شكل  :1ابعاد هشتگانه چهارچوب یادگیری الكترونیكی خان []13
Fig. 1: Badrul Khan's Eight-Dimensional e-Learning Framework
][13

همانگونه که در شكل  1ترسیم شده است ،هشت بُعد در طراحی و
مدیریت اثربخش یک نظام یادگیری الكترونیكی نقش دارند .پداگوژی
بر دو مؤ لفه تدریس و یادگیری متمرکز است و شامل ابعاد خُرد تجزیه
و تحلیل محتوا ،تجزیه و تحلیل مخاطبان ،تجزیه و تحلیل هدف ،تجزیه
و تحلیل رسانهها ،رویكرد طراحی ،سازماندهی مواد یادگیری ،و انواع
روشهای و راهبردهای آموزش است .بُعد ارزشیابی نیز دربرگیرنده
ارزشیابی یادگیرندگان ،ارزشیابی تدریس و محیط یادگیری است .از
آنجاییكه در یادگیری الكترونیكی افراد بیشتری (برنامهنویس ،طراح
گرافیكی ،متخصص محتوا ،مدیر پروژه) درگیر هستند ،ارزشیابی باید
بصورت جامع و کامل صورت گیرد  .بُعد مدیریت بر مدیریت فرایند
توسعه محتوا (برنامهریزی ،طراحی ،تولید ،ارزشیابی) و مدیریت محیط
یادگیری الكترونیكی (ارائه دورههای برخط ،بروزرسانی و نظارت بر
محیط یادگیری) متمرکز است .رابط کاربری یا نمای گرافیكی (شكل
ظاهری و نوع احساسی که یادگیرنده دریافت میکند باید در مرورگرهای
مختلف یكسان باشد) با تمرکز بر نمای ظاهری برنامههای یادگیری
الكترونیكی بر مؤلفههایی مانند طراحی صفحات وبسایت (تعداد
صفحات مربوط به محتوا نباید زیاد باشد؛ چرا که میزان درک مطلب را
کاهش میدهد) ،طراحی محتوا ،دسترسی (باید اطمینان یافت که تعداد
زیادی از کاربران به وبسایت دسترسی دارند .حتی افراد دارای ناتوانی
خاو) و قابلیت استفاده (بهعنوان مثال ،تا چه اندازه کاربران میتوانند
پاسخ به پرسشهای متداول را در سایت دوره را با صرف کمترین زمان
پیدا کنند) ،توجه دارد .بُعد فناوری نیز به نقش زیرساختها،
نیازمندیهای نرمافزاری و سختافزاری اشاره دارد .همانگونه که
روزنبرگ ( )2001نیز اشاره میکند ،زیرساختها به ظرفیت فناوری
مؤسسات برای ارائه و مدیریت یادگیری الكترونیكی بستگی دارد (بعنوان
مثـال سواد دیجیتال ،استـانداردهای تسهیم یادگیـری ،سیـاستها و

زیرساختهای فناورانه) .بُعد نهادی دربرگیرنده امور اداری ،آکادمیک ،و
خدمات یادگیرندگان در ارتباط با یادگیری الكترونیكی است .بُعد اخالقی
در ارتباط با تأثیرات سیاسی و اجتماعی ،تنوع فرهنگی ،تعصبات ،تنوع
جغرافیایی ،تنوع یادگیرندگان ،شكاف دیجیتال ،و مسائل حقوقی به
بحث میپردازد .بُعد منابع حمایتی نیز بعنوان هشتمین بُعد به نقش
پشتیبانی فنی (بعنوان مثال ،راهنمایی درباره نحوه ورود به سیستم،
نحوه آپلود ،اطالعرسانی اختالل در شبكه یا منابع داده) ،پشتیبانی
یادگیرندگان توسط منابع انسانی بصورت پشتیبانی مشاورهای ،آموزشی،
و اداری ،و منابع مورد نیاز در یادگیری الكترونیكی اشاره دارد .منابع
یادگیری میتواند در اشكال مختلف مانند آرشیوهای چندرسانهای،
پرسشهای متداول ،لغتنامه ،کتب الكترونیک ،ماشین حساب ،مطالب
پیشنهادی مفید ،خودآموزها ،افراد خبره ،مجالت تخصصی ،مستندات،
وبالگها و ویكیها ،و خبرنامه ،در دوره جای داده شوند .البته این نكته
نیز حائز اهمیت است که حجم زیاد منابع و نامرتبط موجب خستگی
یادگیرندگان خواهد شد [.]16 ،13
بطور خاو ،پژوهش حاضر بر ارزیابی منابع حمایتی سامانه مدیریت
درسها (درسافزار) دانشگاه شهید بهشتی تهران بر اساس چهارچوب
یادگیری الكترونیكی خان متمرکز شده است .عالوه بر این ،اهمیت
پرداختن به این مسئله از آنجا نیز ناشی میشود که محققان بر اساس
تجربه یک ساله خود از مدیریت این سامانه ،کاستیهای زیادی را از این
نظر مشاهده نمودهاند که بر اثربخشی دورهها و فعالیت دانشجویان
بی تاثیر نبوده است .لذا ،سوال پژوهش اینگونه مطرح است که :با توجه
به تجارب دانشجویان از سامانه درسافزار ،وضعیت حاضر منابع حمایتی
این سامانه چگونه است؟

روش تحقیق
پژوهش حاضـر ،متناسـب با هدف خود که دانش را در دیدگاه و تجارب
مشـارکتکنندگان جسـتوجو میکند ،به معرفتشـناسـی سـازندهگرایی
متعهد شــده اســت که منعكسکننده رویكرد کیفی اســت [ .]3به تبع
آن ،طرح تحقیق مورد اســـتفاده در پژوهش حاضـــر ،نظریه داده بنیاد
اسـت .نظریه داده بنیاد فرآیندها ،اقدامات و یا تعامالت حاصـل از تجزیه
و تحلیـل دادههـای کیفی را توضـــیح میدهـد؛ این توضـــیح بر مبنـای
تجارب و دیدگاههای شرکتکنندگان به دست میآید [.]5
منظور از مشــارکتکنندگان 32 ،نفر از دانشــجویان دوره کارشــناســی
است که در درس مقدمات تكنولوژی آموزشی ،به مدت یک نیمسال در
ســامانه درسافزار دانشــگاه فعالیت داشــتهاند و بر اســاس نمونهگیری
هدفمند مالکمحور انتخاب شــدند؛ به این معنا که نســبت به ســایر
دانشـجویان ،بیشـترین فعالیت را در سـامانه درسافزار داشـتهاند .مراحل
و رویههای انجام پژوهش در شـكل  2ترسـیم شـده اسـت .الزم به ذکر
اســـت کـه تبعیـت محققـان از این مراحـل و رویـههـای آن ،مطـابق بـا
دستورالعمل تحقیقات آموزشی کرسول است [.]5 ،4
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گردید و برای هر یک ،مفاهیم مناسـبی تعریف شـد .در جدول ،1
نمونـهای از مفهومســـازی اولیـه بر اســـاس شـــواهـد گفتـاری
مشارکتکنندگان ارائه شده است.
o

شكل  :2مراحل و رویههای انجام پژوهش
Fig. 2: Steps and procedures of conducting research

پژوهشگران به منظور گردآوری اطالعات از مصاحبه فرد به فرد استفاده
نمودهاند .اگر چه این نوع مصاحبهها وقتگیر هستند اما به منظور فهم
عمیق دیدگاه و تجارب فردی مشارکتکنندگان حائز اهمیت است.
شایان ذکر است که سؤاالت اولیه مصاحبه بر پایه مدل  STARطراحی
شدند .سواالت ثانویه و چالشی مصاحبه نیز بر اساس پاسخهای ارائهشده
از سوی مصاحبهشوندگان و در حین مصاحبهها مطرح شدند .در مدل
 ،STARاز مصاحبهشونده خواسته میشود تا موقعیت چالشی که قبالً در
آن قرار گرفته را توصیف کند (موقعیت یا )Situation؛ وظایفی که باید
در آن موقعیت برعهده داشته را بیان کند (وظایف یا )Task؛ توضیح دهد
که چه اقداماتی برای حل آن مسائل اتخاذ کرده (اقدام یا  )Actionو چه
نتایج و پیامدهای بدست آورده است (نتایج یا .)Result
پس از حاصل شدن اشباع نظری ،مصاحبههای گردآوری شده به یک
سند متنی تبدیل شدند .پس از این ،با کسب یک دیدگاه کلی از آن،
تفكرات اولیه و یادداشتهایی در حاشیه متن قرار داده شدند .تحلیل و
تفسیر یافتهها نیز ،با اتكا به رویه کُدگذاری اشتراوس و کوربین []28
صورت گرفت .بدین صورت که پژوهشگران نكات کلیدی متنِ مصاحبه
را استخراج نموده و برای هر یک ،مفهوم مناسبی اختصاو دادند
(کدگذاری باز) .سپس ،مفاهیم دارای معنای مشترک بصورت مقوله،
دستهبندی شدند (کدگذاری محوری).
از آنجاییكه تحلیل کیفی دادهها ،یک فرایند تفســیری اســت و ممكن
اسـت منعكس کننده دیدگاه پژوهشـگران باشـد ،لذا به منظور سـنجش
دقـت و اعتبـاریـابی یـافتـههـای پژوهش ،از مالکهـای تـأمـل پیوســـتـه و
طوالنیمـدت پژوهشـــگران بـا متن مصـــاحبـههـا ،پرهیز از نتیجـهگیری
زودهنگام ،و روش دریافت نظر همكاران نیز استفاده شد.

نتایج و بحث
مطابق هدف این پژوهش -ارزیابی وضـعیت حاضـر منابع حمایتی سامانه
درسافزار دانشـگاه شـهید بهشـتی تهران -دیدگاه و تجارب دانشـجویان
دوره اســتخراج گردید .طی مفهومســازی اولیه و مقولهســازی ،یافتهها
بدســت آمدند که در ادامه با جزئیات بیشــتری به آنها پرداخته شــده
است:
o

مفهومسازی اولیه
ابتدا ،بخشهای معنادار و نكات کلیدی متن مصــاحبه اســتخراج

پس از مفهومســازی اولیه ،فرایند مقولهســازی انجام شــد .به این
معنا که مفاهیم دارای معنای مشترک ،در یک دسته قرار گرفتند.
البتـه ،برخی از مفـاهیم بـه دلیـل بـار معنـایی و اهمیـت زیـاد ،بـه
تنهـایی در یـک مقولـه جـای گرفتنـد .جـدول  ،2یـافتـههـای این
مرحله را نشان میدهد.
جدول  :1نمونهای از مفهومسازی اولیه
Table 1: An example of initial conceptualization
Initial conceptualization

Loss of information from
group discussions

Evidence from the interviews
After a lengthy period of inactivity, I decided to
make amends by working more on the
courseware. I spent 45 minutes typing my
studies into five paragraphs in the comments
area. Unfortunately, it was not recorded, and
all of my efforts were for naught.
It was not uncommon for all of our chats to be
wiped! We had no idea what had transpired! Is
it something to do with my server or something
!?else

Inadequate information
about the activities of
'service desk experts
activity

Little initial familiarity
with the courseware
features

Long and complicated
guide file
Inadequate ability to
manage and organize
responses
Lack of training courses to
prepare students for the
activity in the courseware

In the middle of the semester, I discovered the
service desk. Of course, the teacher assistant
introduced the service desk for students who
were unable to enter. However, I did not follow
him because I was able to enter. Later, I
understood that this method can also be used
to tackle technical issues.
I had no clue there was such a thing as a virtual
class via courseware! Before this, I had never
heard of the courseware. Our instructor
demonstrates how to work with it.
It was difficult at first, and the students were
not accustomed to that environment.
!Nobody knew where to begin the debate
The problem with the help file is that it is
incredibly large and written in a difficult
language.
Nobody had a clue where to begin! Oh, we'd
never talked like this before. There was no one
to lead the way. Frequently, a series of other
cases were raised in some of the answers, and
when we tried to address them, a series of
other cases were raised again, and the
situation became more open and vaster, and it
was moving to the margins.

در نهایت ،پنج مقوله از درون تجارب و دیدگاههای دانشجویان به دست
آمد .1 :از دست رفتن اطالعات بحثهای گروهی  .2اطالع ناکافی از
فعالیت کارشناسان میزخدمت  .3مسئله دسترسی به منابع و پیوندهای
مفید در محیط درسافزار  .4مسئله دریافت بازخورد سریع  .5نبود
دورههای آموزشی اولیه برای آمادگی فعالیت در درسافزار .در ادامه ،با
استناد به دیدگاه و تجارب مصاحبهشوندگان ،هر یک از این مقولهها در
دو بعد پشتیبانی فنی و پشتیبانی آموزشی -مشاورهای مورد بحث قرار
گرفتهاند:
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جدول  :2استخراج مقولهها از طریق دستهبندی مفاهیم مشترک
Table 2: Extracting categories by classifying common concepts
Categories
Loss of information from group
discussions
Lack of useful resources and
links in the courseware

Little information about user
participation status

Concepts
Loss of information from group
discussions
Lack of useful resources and links in the
courseware
Lack of attention to immediate
questions
Not being aware of teammates' online
presence
Not being aware of experts and support
team’s online presence
Lack of provision of group coordination
in the courseware
Long and complicated guide file
Lack of training courses to prepare
students for the activity in the
courseware

Lack of attention to
instructional support to
student’s success in courseware

Little initial familiarity with the
courseware features
Inadequate ability to manage and
organize responses
Familiarity with the courseware options
through trial and error
Low skills in reading and taking notes in
e-learning environment

Inadequate information about
the activities of service desk

Not being aware of experts and support
team’s online presence
Insufficient information from the scope
of support team
Not being aware of how to follow up on
requests at the service desk

o
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پشتیبانی فنی

پشـــتیبـانی فنی یكی از مهمترین خـدمـات حمـایتی در محیطهـای
یادگیری الكترونیكی اســت که دانشــجویان دوره را در ثبتنام اولیه ،از
بین نرفتن اطالعات ،و اطالع از اختالل در شـبكه یاری میدهد .ضـعف
سـامانه درسافزار در حفظ اطالعات بحثهای گروهی ،دانشـجویان دوره
را بیانگیزه و ســرگردان نموده بود .مصــاحبهشــونده شــماره  2از یک
تجربـه تلخ صـــحبـت میکنـد کـه نـاشـــی از از بین رفتن نظرات او در
بحثهای گروهی بوده اسـت که از سـوی دانشـگاه ،هی گونه اطالعسـانی
و توضـیحی در این باره داده نشـد .مصاحبهشونده شماره  1نیز دچار این
مشكل شده بود:
«من یـادمـه یـه بـار درسافزار انجـام نـدادم و بـار بعـدش کـه اومـدم خیلی
سـریع و مشـتا بودم که از شـرمندگی در بیام .رفتم کارم رو انجام دادم
ولی مثـل این کـه ثبـت نشـــده بود و چهـار یـا پنج پـاراگراف کـه نظر
تخصـصـی خودم رو داده بودم پاک شـد .و وقتی که من  45دقیقه وقت
گذاشتم ،پرید! خیلی بد بود» (.)2
«مثال میرفتیم میدیدیم همه مكالمات پاک شــده! نمیدونســتیم که
چه اتفاقی افتاده! مشـكل از سـرور منه یا مشـكل دیگهای پیش اومده؟!»
(.)1
چنین مشكالتی میتواند موجب ایجاد وقفه در یادگیری و کاهش
انگیزش یادگیرندگان شود .عالوه بر این ،بسیاری از دانشجویان از فعالیت

کارشناسان میزخدمت ،اطالع دقیق و کافی نداشتند .دیدگاه
مصاحبهشوندگان شماره  1و  4حاکی از این مسئله بود:
«میز خدمت رو من تازه وسـطای ترم فهمیدم .دسـتیار اسـتاد البته میز
خدمت رو معرفی کردند واسـه بهههایی که نمیتونسـتن وارد بشـن .ولی
من چون تونســـتم وارد بشـــم دیگـه دنبـالش نرفتم .بعـدها فهمیـدم که
میشه مشكالت فنی رو هم از این طریق حل کرد» (.)4
«میز خدمت بود ولی من نمیدونسـتم همهین کسـی االن آنالین هسـت
یا نه» (.)1
درنتیجـه ،دانشـــگـاه بـایـد منـابع انســـانی مورد نیـاز برای ارائـه خـدمـات
پشـتیبانی را در نظر بگیرد .باتوجه به نظرات دانشـجویان ،اطالع آنها از
حضــور کارشــناس میز خدمت منجر به رفع مشــكالت فنی میشــود و
سـرعت یادگیری را ارتقا میبخشـد .بعنوان مثال ،ارائه آموزشهای الزم
در خصــوو نحوه انجام تكالیف ،نحوه برگزاری آزمونها ،ونحوه ثبتنام
در سیستم مدیریت یادگیری.
o

پشتیبانی آموزشی و مشاورهای

دانشــجویان دوره ممكن اســت تجربه کافی در یادگیری الكترونیكی را
نداشـته باشـند .لذا ،از این نظر ممكن اسـت دچار اسـترس و اضـطراب
شـوند .بنابراین ،راهنماییها و مشـاورههای الزم باید در کنار آموزشهای
مربوطـه صـــورت گیرد تـا دانشـــجویـان بتواننـد فراینـد یـادگیری خود را
ســــازمــانــدهی نمــاینــد .بعنوان مثــال ،چگونــه از منــابع مختلف
یادداشتبرداری کنند و مهارتهای اثربخش در مطالعه را کسب نمایند.
عالوه بر این ،آنهـا بـایـد بتواننـد زمـان خود را در میـان وظـایف مختلف
دوره ،تقســـیم نمـاینـد و از این طریق ،بحـثهـای گروهی و فردی را نیز
بهتر مـدیریـت کننـد .چرا کـه محیط یـادگیری الكترونیكی نیـازمنـد
تعامالت و فعالیتهایی بیشـتر از محیط یادگیری حضـوری اسـت .تمامی
این عنـاصـــر در میزان مـانـدگـاری و موفقیـت آنهـا در دوره ،تـأثیرگـذار
خواهد بود .دیدگاه مصـاحبهشـوندگان شـماره  7 ،6 ،5 ،3در اینباره قابل
توجه است:
«کســی نمیدونســت از کجا باید شــروع کنه! آخه قبال اینطوری بحث
انجام نداده بودیم .هی کســی نبود که هدایت کنه .لالباً تو بعضــی از
پاســـخها یه ســـری موارد دیگهای مطرح میشـــد که اون موارد وقتی
میخواسـتیم پاسـخگوی اونها باشـیم ،دوباره یكسـری موارد دیگه مطرح
میشـد و اینطوری هِی بازتر و گسـتردهتر میشـد و به حاشـیه میرفت»
(.)6
«یه ذره سـخت بود ولی من معموالً منابع رو میخوندم بعد جملهای رو
که میخواسـتم نقلقول کنم یا مسـتقیم نقل قول میکردم PDF ،رو که
نمیتونســـتم دیگـه کپی کنم .یا حفظش میکردم ،نقـلقول مســـتقیم
میکردم یـا ازش اســـتفـاده میکردم .میگفتم من اینو خونـدم .نظر من
راجع به این موضوع اینه» (.)7
«من چنـد بـار منـابع پرینـت گرفتم و خونـدم ،بعـد رفتم وارد درسافزار
شــدم .ولی خُب چند بار ،شــاید چهار بار اســتفاده کردیم و از بار پنجم
تازه دســـتمون اومد که اصـــال بریم دنبال چه مطلبی؟ و چی بخونیم؟
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ســـوال دربـارهاش بپرســـیم .یعنی میدونیـد بعـد از چنـد بـار اســـتفـاده
فهمیدیم که اصال روند چطوریه؟!» (.)5
«بـه دفترچـه راهنمـاش مراجعـه میکردم ولی خُـب بـه نظرم کـامـل نبود.
نمیدونم یعنی به یعضـی از سـوالهام پاسـخ داده میشـد بعضـیها هم نه.
ولی دفترچه راهنماش واسـه من خیلی جالب هم بود .چونكه یه سـری
جنبههایی که اصـال نمیشـناختم از درسافزار بهم معرفی کرد .هر چند
ما از اون جنبهها استفاده نمیکردیم .ولی بهتر بود که پشتیبانی انسانی
هم باشه .چه به صورت آنالین و چه به صورت آفالین» (.)3
«خُب خیلی از بههها اصـــال آشـــنا نبودن .مثال تو قســـمت گذر واژه
نمیدونســتیم چی رو باید وارد بكنیم .خیلیهامون نمیتونســتن وارد
بشن .بخاطر اینكه ایمیل نداشتن» (.)1
این دیدگاهها و تجارب حاکی از این هسـتند که پیش از برگزاری دوره،
هی گونه دوره آموزشــی اولیه مبنی بر چگونگی ســازماندهی بحثها،
چگونگی مطـالعـه و یـادداشـــتبرداری در محیط یـادگیری الكترونیكی،
تدارک دیده نشــده اســت .لذا ،دانشــجویان از طریق آزمایش و خطا و
معموال شـــیوههای نادرســـت ،در ســـامانه فعالیت داشـــتهاند که وقت
بیشــتری را از آنها گرفته اســت .این مســائل در ایجاد نگرانی و حتی
ترک دوره بیتاثیر نبوده اســت .مصــاحبهشــونده شــماره  6از مســئله
مدیریت پاسخها و سازماندهی آنها میگوید:
«مدیریت پاســخ و اینكه فقط بحث رو همدیگه انباشــته نشــه یه مقدار
مشــكل بود .هیهی دیگه .مجبور بودیم پاســخهامون رو بذاریم و حاال
بریم پیـدا کنیم! بـایـد میگفتیم خـانم فالنی در جواب اون حرفتون نظر
من اینه .یعنی باید خودمون اشـاره میکردیم .اذیت میشـدیم اینجوری
و وقتمون میرفت».
از طرفی نیز ،در دســترس بودن و برخط بودن منابع انســانی از جمله
دسـتیار آموزشـی و کارشـناسـان میزخدمت بر اثربخشـی دوره تاثیرگذار
بوده اســت .چرا که دانشــجویان خواهان توجه آنی و بازخورد عملكرد
بودنـد .این درحـالیســـت کـه میزخـدمـت در اینبـاره ،فعـالیـت برون خط
داشته است .در تأیید این یافته ،مصاحبهشوندگان چنین بیان کردند:
«دســتیار اســتاد همیشــه در دســترس بودند و ســؤاالمون به ایشــون
میگفتیم .چون دوســـت داریم همون لحظه به ســـؤالمون جواب داده
بشـه .اگه جواب نمیدادن ،درسافزار رو رها میکردیم و میرفتیم سـرا
کارهای دیگه» (.)8
«خُب از میز خدمت یه درخواستی دادیم .دیگه من متوجه نشدم اونها
بازخوردی دادن .پشــتیبانی آفالین بود ظاهراً .میز خدمت بود ولی من
نمیدونستم همهین کسی االن آنالین هست یا نه» (.)2
«یكی از دالیلی کـه بـاعـث میشـــد در رابطـه بـا کـاری من پیگیری کنم،
خیالم راحت بود که اگه مشـكلی پیش اومد یا مشـكلی داشـتم ،دسـتیار
استاد هستن و از شون میپرسم» (.)9
«ما از دســتیار اســتاد میپرســیدیم نه میزخدمت ،چون در دســترس
بودن .ســـریع جواب میـدادن .اگـه مثال دو روز دیگـه جواب میدادن از
ایشون هم نمیپرسیدیم» (.)9
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بنـابراین ،یـادگیرنـدگـانی کـه دورههـای یـادگیری الكترونیكی را تجربـه
می کنند ،ممكن اســت در ابتدا اضــطراب و نگرانی داشــته باشــند .لذا
نیازمند پشــتیبانی مشــاورهای و آموزشــی هســتند .به این معنا که باید
آنهـا را بـا مهـارتهـای مطـالعـه ،مســـئولیـتپـذیری در فراینـد یـادگیری،
مــدیریــت زمــان و اســـترس ،چگونگی ســــازمــانــدهی دوره ،نحوه
یادداشـتبرداری از دروس الكترونیكی ،و بطور کلی راهبردهای موفقیت
در دوره راهنمـایی نمود .در نتیجـه ،برگزاری دورههـای آموزشـــی مـاننـد
مـدیریـت زمـان ،نحوه انجـام تكـالیف ،ســـبـک مطـالعـه در محیطهـای
یادگیری الكترونیكی ،بعالوهی پشـــتیبانیهای فنی برخط و مشـــاوره،
ضرورت مییابند.
بـا توجـه بـه این تجـارب و دیـدگـاههـا میتوان چنین اســـتـدالل نمود کـه
بازخورد و توجه آنی به سـواالت و مسـائل دانشـجویان از اهمیت بسـزایی
در ماندگاری دانشـجویان برخوردار اسـت .بگونهای تأخیر در پاسـخگویی
آنان را بیانگیزه و ترک فعالیت در درسافزار مینموده است.
عالوه بر این ،همانطور که پیشتر نیز اشـاره شـد ،دانشـجویان دوره باید
بـه منـابع و پیونـدهـای مفیـد برای یـادگیری از جملـه مقـاالت علمی،
آرشـیوهای چندرسـانهای ،کتابخانه دیجیتال ،فهرسـتهای پیشـنهادی
برای مطـالعـه ،نســـخـه الكترونیكی نمونـه کـارهـای مطلوب ،نشـــریـات،
فرهنگ واژگان ،کارشـناسـان برخط دسـترسـی داشـته باشـند .عالوه بر این
امكان دســـترســـی به پرســـشهای متداول برای آنها فراهم باشـــد.
دانشـجویان باید از این امر اطمینان داشـته باشـند که کمیت و کیفیت
این منابع تضـمین شـده اسـت و دسـترسـی اخالقی به آنها میسـر اسـت.
تجارب و دیدگاه دانشـجویان گویای ضـعف سـامانه درسافزار در اینباره
است:
«خیلیها هســتن که وســط بحث وســط بحث ،میخوان برن کتابخونه
دانشـگاه میرن تو گوگل سـرم میکنن کتابخانه دانشـگاه شـهید بهشـتی.
و لینکها تو ذهنشون نیست .لینکهای مفید تو درسافزار اینجا خیلی
کمککننده اســت .و اینكه حتی گزینههایی میتونه بهشــون پیشــنهاد
بشـه که تو ذهنشـون نبوده .من خودم میخواسـتم تو بحثها شـرکت
بكنم میرفتم منـابع دیگـه رو میگشـــتم ولی از توی درسافزار این
قابلیت رو پیدا نكردم .شــاید هم بوده! بیشــتر ســرم میکردم بیشــتر
مقالههای انگلیسـی رو خودم ترجمه میکردم میذاشـتم تو درسافزار»
(.)5
«میرفتیم میدیدیم به  90درصــد منابع که دســترســی نداشــتیم 10
درصد دیگه هم به انگلیسی بود .حاال این بماند .سایت کتابخونه مرکزی
میری بـه هیهی دســـترســـی نـداره ،مثال مقـدمـه کتـاب و پـایـاننـامـه رو
گذاشـته .خیلی محدوده اتفاقاً .به این دلیله که دسـترسـی به منبع معتبر
واقعاً محدوده .باید عضـو اون سـایت بشـی ،پول براش بدی ،باید ارشـد
باشی ،فالن دانشگاه باشی تا بتونی دسترسی پیدا کنی» (.)2
به طور کلی ،دانشـگاه شـهید بهشـتی تهران از نظر پشـتیبانیهای فنی و
بویژه پشـتیبانیهای آموزش مشـاورهای در وضـعیت مطلوبی قرار ندارد و
چه بسـا موجب بیعالقگی دانشـجویان به این محیط نیز شـده اسـت .به
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گونـهای کـه دانشـــجویـان شـــرکـتکننـده در این پژوهش ،چنین اظهـار
داشـتهاند که این سـامانه تجربهای مطلوب و خوشـایند را برای آنها به
همراه نداشـته اسـت و در دورههای آینده ،تمایل چندانی به فعالیت در
آن نـدارنـد .بـه این منظور ،بـایـد ســـیســـتم حمـایتی قویای برای آنهـا
فراهم شـــود تـا بتواننـد در طول دوره انگیزش خود را حفظ نموده و در
فرایند یادگیری سهیم شوند.
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بسـیاری از دانشـجویان از فعالیت کارشـناسـان میزخدمت ،اطالع دقیق و
کافی نداشـتند و پیش از برگزاری دوره ،هی گونه دوره آموزشـی اولیه
درباره چگونگی اســتفاده از ســامانه درسافزار برای آنها در نظر گرفته
نشـده و همین عامل منجر به از دسـت رفتن زمان زیاد و یا اسـتفاده از
درسافزار به روشهای نادرسـت شـده بود .این مسـائل در ایجاد نگرانی و
حتی ترک دوره نیز بیتأثیر نبوده است .همهنین ،در دسترس نبودن و
برخط نبودن منابع انســانی از جمله دســتیار آموزشــی و کارشــناســان
میزخدمت منجر به کاهش اثربخشــی دورهها شــد .این درحالیســت که
دانشجویان نیازمند توجه فوری و بازخورد نسبت به عملكردشان بودند.
بنابراین ،بازخورد و توجه فوری به ســؤاالت و مســائل دانشــجویان در
فرایند اسـتفاده از درسافزار از اهمیت بسـزایی در ماندگاری دانشـجویان
برخوردار اســت .بگونهای که تأخیر در پاســخگویی موجب بیانگیزگی
آنها و ترک فعالیت در درسافزار شده بود.
عالوه بر این ،دسترسی دانشجویان به منابع و پیوندهای مفید برای
یادگیری از جمله مقاالت علمی ،آرشیوهای چندرسانهای ،کتابخانه
دیجیتال ،فهرستهای پیشنهادی برای مطالعه ،نسخه الكترونیكی نمونه
کارهای مطلوب ،نشریات ،فرهنگ واژگان ،و کارشناسان برخط ،چندان
مهیا نبود.
در نتیجه ،این مسائل و نادیده انگاشتن آن ،موجب ایجاد شكاف میان
ظرفیت فناوری برای یادگیری و کاربست آن در عمل شده است .به این
معنا که نبود مكانیسمهای حمایتی آموزشی ،مشاورهای و فنی ،بر
اثربخشی نگرش کاربران نسبت به یادگیری الكترونیكی تأثیر میگذارد.
طبق مدل پذیرش فناوری ،سهولت کاربرد ادراکشده دانشجویان سامانه
درسافزار از ضعف در مكانیسمهای پشتیبانی تاثیر میگیرد و کاربران
را نسبت به سودمندی این سامانه در یادگیری الكترونیكی دچار تردید
خواهد کرد .بنابراین ،به سمت استمرار فعالیت در آن متمایل نخواهند
شد .لذا ،پژوهش حاضر ،ارزیابی سامانه درسافزار را بصورت مستمر
توصیه مینماید تا از این طریق ،الگوهای رفتاری کاربران در طول فعالیت
در درسافزار شناسایی شده و مكانیسمهای حمایتی موردنیاز اعمال
شود .بعنوان مثال ،برگزاری دورههای آموزشی اولیه برای آماده شدن
دانشجویان به مشارکت در درسافزار.
یكی دیگر از پیامدهای کاهش منابع حمایتی از دانشجویان در
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سامانههای درسافزار این است که احساس تنهایی در آنها تقویت
میشود [ .]31منظور از احساس تنهایی این است که یادگیرندگان
احساس میکنند در فرایند یادگیری ،تنها هستند و از امكان تعامل با
سایر یادگیرندگان ،اساتید ،و پشتیابانان آموزش برخوردار نیستند [.]32
اولین و شاید مهمترین نتیجه این احساس تنهایی ،بیانگیزگی
یادگیرندگان برای مشارکت فعال در فرایند یادگیری میباشد [.]33
تبعات این احساس تنهایی یادگیرندگان ،دامن یاددهندگان را هم
میگیرد ،بویژه آنجایی که نرخ ادامه تحصیل یادگیرندگان کاهش یافته
و موسسات آموزشی را با افت تعداد متقاضیان تحصیل در آموزشهای
مجازی مواجه میکند [.]34
آخرین و مهمترین پیام یافتههای این تحقیق این است که نمیتوان
آموزش مجازی را طراحی و پیادهسازی کرد ولی به اقتضائات خاو این
آموزشها و فضایی که در آنها ارائه می شوند (فضای مجازی) توجه
نكرد .یكی از تفاوتهای فضای آموزشهای حضوری و مجازی را میتوان
در همین نیاز خاو تر به پشتیبانی از یادگیرندگان در ابعاد مختلف در
نظر گرفت [ .]35واقعیت این است که بدون فراهم کردن این مقتضیات
پشتیبانی خاو در آموزش مجازی ،نمی توان انتظار موفقیت این
آموزشها را داشت.

مشارکت نویسندگان
گردآوری دادهها و نگارش پیشنویس اولیه پژوهش توسط پرستو
علیخانی؛ اصالح نسخه اولیه و تجزیه و تحلیل دادهها توسط راضیه
شاهوردی؛ ایدهپردازی و اصالح اساسی نسخه اولیه پژوهش توسط
مرتضی رضائیزاده انجام شده است.

تشکر و قدردانی
از دانشجویان مقطع کارشناسی علوم تربیتی دانشكده علوم تربیتی و
روانشناسی که به عنوان مشارکتکننده در پژوهش ،همكاری و همراهی
الزم را داشتهاند قدردانی میشود.
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