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 ه و بيان سؤالهاي اصلی تحقيق:تعريف مسال (3

در كتاب نگاهی فلسفی به  با الهام از نظريات نيچه آمريکايی هيوبرت دريفوس فيلسوف اگزيستانسياليست معاصر

 مقدماتی -، بمقدماتیآموزش  -الفمرحله را براي آموزش انسان تصوير كرده است:هفت  ((14-3ص،ص2004)اينترنت

وي معتقد است از ،فرزانگیخرد عملی و -استادي، ز -تخصص، وخبرگی و  -و مهارت، ه  تبحر -د ،كاردانی -پيشرفته ، ج

به بعد امکان  چهار  اينکه می گويد مراحل.مراحل دست يافت طريق آموزش مجازي تنها می توان به سه مرحله اول از اين

تبحر مرحله مرحله را اينگونه توصيف می كند:وي اين چهار .تت كه از اين مراحل ارائه داده اسپذير نيست به دليل تعاريفی اس

جانشين  فراگيرنده به رشدي می رسد كه از خود واكنش هاي شهودي نشان می دهد و اين واكنش ها در اين مرحله :و مهارت

فاصله خود را از آن در هنگام ضرورت  پاسخ هاي حساب شده يا منطقی می شود. مثال بازيکن تنيس به تور نزديك می شود و

 صخبرگی و تخصمرحله . انجام ميشودفکر كند و اين كار از طريق شهود  حفظ می كند بی آن كه به نظريه ها و قواعد بازي

ت مجموعه گسترده اي از تمايزا بلکه به شکرانه ،ابدفراگيرنده نه تنها آن چه را كه الزم است انجام دهد در می ي در اين مرحله:

تميز و تشخيص چگونه به هدفش دست يابد بنابر اين نوعی توانايی  فورا در می يابد كه ،موقعيتی كه می تواند انجام دهد

مرحله خبره به  كار مناسب را در زمان مناسب و به روش مناسب انجام می دهد. در اين ،در واقع خبره د.ظريف تر پيدا می كن

مرحله اي نيست كه بتوان در شبکه به آن دست  ه،هاي معلم دست می يابد و اين مرحلدرجه خبرگی با مشاهده سبك و انگاره 

 ،د را ابداع می كند. اينباالترين سطح مهارت خويش دست می يابد و سبك خو در اين مرحله فرد به: استاديمرحله  ت.ياف

هاي مختلف  كه فرد هرگز از طريق شبکه به آن دست نمی يابد؛ چون مستلزم شاگردي كردن و مشاهده سبك مرحله اي است

كاربرد مهارت هايش در بافت  در اين مرحله فرد با :فرزانگی –خرد عملی مرحله .و نهايتا دستيابی به سبك خاص خود است

هندوستان و يا آمريکا تفاوت هاي ظريفی دارد. تنها از  ،در چين فرهنگی خاص كار دارد. انجام كار گروهی و يا برنامه ريزي

هايی كه تعلق  قال نمی يابد بلکه از طريق مواجهه جسمانی و عاطفی و مشاهده سبكميکروفون و شبکه انت خالل هدفون و يا

ا در اختيار وي بر اين باور است از وب می توان استفاده كرد تا بخشی غيرواقعی از آموزش ر  .فرهنگی دارند كسب می گردد

الس درس در برابر استاد و كجسورانه در  تواند جاي حضورنمی ی كند كه اين شکل ناواقعی آموزش م أكيدهمه گذاشت، اما ت

به شکست « گزافه گويی درباره ابرپيوندها )هايپرلينگ ها(»به  (43-3)صصدريفوس در فصل اولبا همکالسی ها را بگيرد.

هوش مصنوعی در بازيابی اطالعات داراي مناسبت در اينترنت می پردازد و نشان می دهد كه شکل حقيقی و حركت جسم 

تاكيد دريفوس بر اهميت « .ی اساسی در به وجود آمدن معنا دارد و فقدان تجسد به فقدان مناسبت می انجامدهاي ما نقش

حضور جسمی روزمره در نزد استادان براي كسب سطوح مهارتی در حد استادي و خرد عملی است. دريفوس روشن می كند، 

خصوصيات رويکرد استاد « سبك»ك است. منظور از حضور جسمی به صورت شاگردي كردن تنها راه به دست آوردن يك سب

يك معلم الهام بخش مانند ويتگنشتاين نسل هاي متعددي از دانشجويان »و شيوه مشکل گشايی توسط اوست. به قول دريفوس 

امالت فضاي سيبرنتيکی در اينترنت حوزه تع  را به جاي می گذارد كه نه تنها سبك او بلکه حتی اطوار او را تقليد می كند.

بدون خطرپذيري است كه در آن تعهدي واقعی وجود ندارد و بنابراين يادگيرندگان امکان رسيدن به مرحله اي باالتر از 

نتواند تدريس در كالس درس و حضور در سالن  -تدر اينترن-اگر حضور از راه دور»قول دريفوس را ندارند. به « كاردانی»

طريق آن مشاركت جويی شاگردان توسط معلمان متعهد و حضور شاگردان نزد استادانی  سخنرانی را به نحوي انتقال دهد كه از

امکان پذير شود كه سبك عمل آنها به طور روزمره براي اين شاگردان آشکار باشد تا مورد تقليد قرار گيرد، آنگاه يادگيري از راه 
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فصل سوم در .«دور از دسترس خواهند ماند دور تنها می تواند كاردانی به وجود آورد و تبحر و خرد عملی كامال

به توصيف بدن به عنوان منبع حس ما از تسلط « حضور از راه دور نامتسجد و متروك شدن امر واقعی» (89صدريفوس، )كتاب

به  -كه خصوصيت حضور از راه دور است  -ن پيوستگی و هماهنگی پس زمينه ايبر واقعيت می پردازد و اينکه چگونه فقدا

درك واقعيت افراد و اشيا می انجامد. اينترنت نمی تواند دستيابی به تسلط كامل را موجب شود، دريفوس در اين فصل از  فقدان

استفاده می كند كه مقصود از آن گرايشی جسمی براي به دست آوردن تسلط مطلوب بر « حداكثر تسلط»برداشت مرلوپونتی از 

بدون فکر كردن به اين كار بهترين فاصله را براي دريافت شی هم  ، گرايش داريما به چيزي می نگريمجهان است. هنگامی كه م

به عنوان يك كل و هم بخش هاي مختلف آن پيدا كنيم، اين حداكثر تسلط يا احاطه گرايش بدن ما، از طريق حركت كردن 

دريفوس در پيروي از پديدارشناسی .بياتی از اشياي پايدار سازمان دهدمداوم، تجربه هاي ما در اين جهان را به صورت تجر

ما  وجود داشته باشد، بايد در حضور از راه دور طرح می كند كه اگر جسمی از حضور واقعیجسم مرلوپونتی اين بحث را م

امکان به دست آوردن تسلط بر هر چيز را كه در مقابل ما قرار می گيرد، فراهم كنيم. چنين وضعيتی هنوز در فضاي  بايد مداوم

ان می رنتيکی به وجود نيامده است و احتماال هرگز به وجود نخواهد آمد. تعامل ميان بدن ها، آنچنان كه مرلوپونتی آن را بيسيب

روزمره متجسد را نمی توان در فضاي سيبرنتيکی كسب كرد. هر چقدر هم كه اين رابطه با تصاوير  كند، به عبارت ديگر تعامل 

.بر اساس نظريات دريفوس آموزش مجازي نمی تواند اتی از راه دور و... غنی شده باشدسه بعدي، صداي استريو، كنترل رب

و بخصوص عدم  براي تربيت يك انسان فرزانه،استاد، و خبره و كارامد به كار رود. مهمترين دليل او عدم حضور جسمانی 

مبناي وزش مجازي بنظر او تامين نميشود. الزم براي كسب مهارت ها در حوزه هاي گوناگون می باشد كه در آم فيزيکی تعامل

بنابراين اهميت رويارويی چهره به چهره در آموزش است كه آن را با انديشه نيچه پيوند زده است. ساله فلسفه 83نقد اين استاد 

ده اي از اگر بتوان اثبات كرد كه درآموزش از دور انواع تعامالت مانند دنياي واقعی به نحو مناسبی صورت ميگيرد بخش عم

چنانچه بپذيريم كه تعامل نقش اساسی و مهمی در فرايند تدريس و يادگيري  نظريات اين استاد فلسفه زير سوال خواهد رفت.

اي را جهت دسترسی به اطالعات وسيع و نيز هاي نوظهور، تعامالت گستردهگيري از فناوريدارد، يادگيري الکترونيکی با بهره

سازد؛ امکانی كه در فرايند سنتی يادگيري به صورت بسيار محدود و ناچيزي وجود داشته است. اهم میبرقراري انواع ارتباط فر

ويژگی اصلی و اساسی يادگيري الکترونيکی، عالوه بر دسترسی آسان به اطالعات، ويژگی ارتباطی و تعاملی آن است. اين 

هايی كه در فرايند آموزشی کر ما را درباره ارتباطات ميان انسانتعامل، چيزي فراتر از انتقال يك طرفه محتوا بوده و چگونگی تف

سازد. در حال حاضر، رويکردهاي سنتی انتقال منفعالنه اطالعات، با اند، با اصالحاتی توسعه گرايانه مواجه میدرگير شده

بنابراين سوال اساسی ما در  .(1389)مصرآبادي و ديگران،اندهاي تعاملی و سازنده يادگيري الکترونيکی مواجه گشتهظرفيت

و آيا حضور  ريق آموزش از دور تحقق يافتنی استپژوهش اين خواهد بود كه تا چه اندازه حضور و تعامل واقعی  از ط

واگنر در تعريف تعامل می گويد: تعامل وقايع دوسويه اي است كه حداقل به  ؟جسمانی يادگيرنده در آموزش ضروري ميباشد

مل نياز دارد. تعامل زمانی اتفاق می افتد كه اشياء و وقايع به صورت متقابل يکديگر را تحت تاثير قرار دو شیء و به دو ع

هولمبرگ نظريه تعامل در آموزش از دور را به طور رسمی بيان كرد و معتقد بود در نظام آموزش از دور  .(1994)واگنر،دهند

محتوا صورت ميگيرد و اين تعامل از طريق ارتباط -يادگيرنده-قسمت عمده آموزش و يادگيري از طريق تعامل ياددهنده

ساختگی از طريق محتواي از پيش توليد شده و خودخوان،ارتباطات و احساسات شخصی بين ياددهنده و يادگيرنده، انگيزه 

يادگيرنده مشخص يادگيري و حس دوستانه و عاطفی بين ياددهنده و  -باالي يادگيري ناشی از شركت فعال در فرايند ياددهی
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آموزش مجازي از مزاياي تعامل انسانی همزمان و ناهمزمان كه توسط فناوريهاي ارتباط از راه دور  (.1997)هولمبرگ،می گردد

همچنين در  .(2003ت)گريسون و اندرسون،و كنفرانسهاي رايانه محور ايجاد ميشود برخوردار اس -عمدتا صوتی و تصويري –

كت بيشتري براي فراگيران دور از هم فراهم شد و امکان وارد شدن به محيط غنی يادگيري افزايش محيط اينترنت فرصت مشار

)به نقل از يافت. تعاملهاي همزمان و ناهمزمان از طريق شبکه اينترنت، از عناصر عمده آموزش كالسی درس مجازي می باشند

امل ميان عناصر مهم آموزش عترين شکل تست كه متداولين كسی ااول 1ميکائيل مور .(2001فينگر،گلين، راتولگ وكارولين،

؛ اين )استاد، دانشجو، محتوا( را درآموزش از راه دور مورد بحث قرار داد: دانشجو ـ دانشجو، دانشجو ـ استاد، دانشجو ـ محتوا

را هم در  ـ محتوااستاد ـ استاد، استاد ـ محتوا، و محتوا فهرست توسط اندرسون و گريسون گسترش پيدا كرد تا تعامل 

از طريق تماس انسان با تعامل دانش آموزان به آموزگار و دانش  f-2-fتعامل در آموزش .(2003)گريسون و اندرسون،برگيرد

آموز به دانش آموز رخ می دهد. حضور فيزيکی انسان در فرايند يادگيري مجازي چه خواهد شد؟ كه اين هنوز در حال پرسش 

با استفاده از واقعيت مجازي، اين احتمال وجود دارد كه ما به زودي از  "( پيشنهاد كرد   2000) 2دودرستات .و پيشرفت است

مطالعات متنوع نشان داد كه افزايش  ( . 4ارتباط برقرار كنيم ) ص  "3تله پرزنس" محيط هاي شبيه سازي شده، از طريقطريق 

دارتر، و  ، رضايت بيشتر ازآموزش، يادگيري عميقتر و معنیسطح تعامل منجر به افزايش انگيزش، نگرش مثبت به يادگيري

؛ شل و 1989؛ريچی و نوباري,1988؛رامسدن,1990؛هاكمن و والکر, 1991موفقيت بيشتر می شود.)انتويستل و انتويستل,

شد)يزدانی ، بخ تحقق آموزشی درفرايندهاي را حياتی كاركردهاي از بسياري تا است قادر تعامل 4(.1994؛ وانگر, 1993برنچ,

تعامالت سيستمهاي ارائه يادگيري نظير رسانه  -2تعامالت رويدادهاي يادگيري  -1هاريگان ميان دو دسته از تعامالت:  .(1389

 براي متفاوت كامالً موقعيت نوع دوها،تمايز قائل است او چنين استدالل می كند كه يکی از ويژگيهاي آموزش موثر تعامل است.

 با يادگيرنده حالت،تعامل اين در. است مربوط منفرد يادگيرنده و مجزا فعاليتهاي به و فردي موقعيت، اولين.دارد وجود تعامل

 است اجتماعی موقعيت تعاملی، فعاليت دومين اما.باشد اي رايانه و نوشتاري، تلويزيونی شکل به است ممکن يادگيري محتواي

 ارزشمند و مهم يادگيري براي تعامالت اين نوع از دو هر.است يادگيري يمحتوا درباره بيشتر يا نفر دو ميان تعامل شامل و

( در مورد فقدان تماس انسان در يادگيري  1999فرانسيس ) .(1389)دانشور، می شوند فراهم مختلف فناوريهاي با و هستند

 دران پارچهما"كه در آن ميمون با   آنالين شك كرد و تجربه را با مراقبت جانشين براي ميمون در مطالعه ي هارلو مقايسه كرد،

را ترجيح می داد اما هرگز از نظر  "مادر پارچه اي  "جايگزين شده بود، اگرچه ميمون نوزاد  "ان سيمی ردما "و  " اي

اجتماعی رشد نکرد، چون محبت مادر را دريافت نمی كرد. آيا شبيه چنين موضوعی، می تواند براي دانشجويان مقطع 

( ، تجربه اش را  بر اساس تدريس، در هر دو كالسهاي محلی و راه  دور  2000)  5ديبياس نالين ( اتفاق بيفتد؟كارشناسی ) آ

گزارش كرد. او استدالل كرد كه تعامل در دوره هاي راه دور وجود ندارد. مشاهداتش را بر اساس نظرات در تحقيقات 

                                                 
1 Michael moor 

2 Duderstadt 

3 telepresenc 

4.  (Entwistle & Entwistle, 1991; Garrison, 1990; Hackman & Walker, 1990; Ramsden, 1988; 

Ritchie & Newbury, 1989; Schell & Branch, 1993; Wagner, 1994).  
5 Dibiase 
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. براي فهميدن آن به  "اين اولين كالس آنالين كلی من است  "ست كه : دانشجويان آنالين قرار داد. يکی از دانشجويان نوشته ا

 "(.يکی از دانشجويان  پاسخی مشابه داد .  4من اجازه می دهد كه در كالس بيشتري نسبت به كالس سنتی شركت كنم. ) ص 

نظر می رسد ساده تر و هم بسيار  من احساس می كنم كه توانايی تعامل برقرار كردن با هر دو آموزگاران و دانشجويان ، هم به

( يادآور شد كه فناوري  28، ص 2001سالمون ) .(  4) ص   "مفيد تر از كالسهاي سنتی كه در گذشته تشکيل شده است باشد 

در يادگيري آنالين ، انجمن ها را قادر می سازد تا فرايند اجتماعی كردن را از طريق طراحی دوره ي مناسب ايجاد كند. گزارش 

(، همان قصدها را تکرار كرد . اين يافته نشان  2000؛ انجمن آموزش و پرورش ملی ،  1999،  6تايلرو  برنکراتاي ديگر )ه

می دهد كه بعضی دانش آموزان يادگيري بدون حضور انسان را ترجيح می دهند. با اين حال ، اطالعات سيستماتيك در 

 وجود ندارد .دسترس براي تأييد يافته ها به اندازه ي كافی 

 

 ( سابقه و ضرورت انجام تحقیق :  4

طبق بررسی هايی كه محقق انجام داده است تا به امروز تحقيقی بدين عنوان در كشور انجام نشده است و مهمترين تحقيقاتی كه 

 داز:نتا حدودي به موضوع مرتبطند عبارت

(در     1390كه زمانی )    مجازي دانشگاه اصفهان ويانرابطه بين ميزان تعامل،حضور اجتماعی و موفقيت تحصيلی دانشج -1

نتايج به دست آمده نشان داد كه بين ميزان تعامل و  ارائه نموده است. 1390ششمين كنفرانس آموزش الکترونيکی در سال 

شجويان حضور اجتماعی دانشجويان رابطه مثبت معنی داري وجود دارد. همچنين بين ميزان تعامل و موفقيت تحصيلی دان

مجازي نيز رابطه مثبت معنی داري وجود دارد ولی بين ميزان حضور اجتماعی و موفقيت تحصيلی دانشجويان مجازي رابطه 

  معنی داري وجود ندارد.

 كه از سوي  "هاي آموزش الکترونيکیها و نقصانباب توانمندينظري به انديشه هوشمندانه هيوبرت دريفوس در " -2

در اين مقاله تنها به بيان بخشی از انديشه هاي هيوبرت دريفوس  درباره ارائه شد. در دومين كنفرانس تکفا ( 1383)    مددپور

جازي نميتواند يادگيرنده را به اينترنت و آموزش مجازي پرداخته شده، و به نوعی بخشی از نظريات او بويژه اينکه آموزش م

 مراحل باالي يادگيري برساند مورد تاييد قرار گرفته است. 

نفر از دانشجويان دوره مجازي دانشگاه واشنگتن  181بر روي  (در پژوهشی2003)8و سوان كارن7جنيفر سی ريچاردسون -3

شجويان، يادگيري و رضايتمندي آنان از دوره نشان نقش حضور اجتماعی را در محيط يادگيري برخط و ارتباط آن را با درك دان

درصد دانشجويان از كيفيت يادگيري در كالسهاي درس مجازي رضايت  90دادند. نتايج اين پژوهش حاكی از اين بود كه 

استاد و  داشتند و بين رضايت دانشجويان و سطح تعامل با استاد رابطه وجود دارد عالوه بر اين رضايت دانشجويان و تعامل بين

دانشجو با ميزان موفقيت دانشجويان در ارتباط است. بنابراين تعامل بين استاد و دانشجو اهميت زيادي در يادگيري دانشجو ايفا 

 (1388:195می كند.)دورتی،به نقل از نيستانی،

                                                 
6 taylor & Burnkrant 

7.Jennifer C.  Richardson, Ph. D.  
8.Karen Swan, Ph. D.  

http://taalim.ir/?page=grouparticles&groupid=4
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سانه هاي آموزشی ( انجام شده نشان داده است كه ر2001)12و آرچر11، گاريسون10، اندرسون9در پژوهشی كه توسط رارك -4

از قبيل كامپيوتر كنفرانس، سطوح بااليی از تعامل بين دانشجويان با دانشجويان و دانشجويان با استاد را ايجاد ميکنند بنابراين 

 اساتيد ميتوانند از الگوهاي تدريس و يادگيري كه در سطح باالي تعامل قرار دارند حمايت می كنند.

ارزيابی اثرات كنش متقابل در مطالعه از راه دور بر اساس رضايت "ي خويش با عنوان در درساله دكتر( 2006)13چانگ -5

 –دانشجو، و محتواي مورد مطالعه  -دانشجو، دانشجو-كنش متقابل معلمنتيجه گرفت كه  "دانشجو با الگوي فراگير محوري

نده هاي رضايت از دوره مورد مطالعه جزء پيش بينی كنو سن  webctدانشجو به همراه درك و برداشت دانشجو از مشخصات 

   هستند.

دهند، موفقيت واقعی را از دست می تماس با جهان ،كنند كودكان تعليم يافته با كامپيوترهاعلی رغم هراس كسانی كه فکر می

و كنند از موشواره براي نقاشی استفاده  سن مدرسه آموزان كمدانش تترونيکی موجب شده اسکروزافزون آموزش ال

در سطح .دازندپربشيمی  هاي مجازيهاي الکترونيکی به آزمايشبزرگتر به وسيله ابزار آزمايش انيميشنی و مشعل آموزانانشد

ها خواهيم ها نخواهيم بود و در سطح كالجزيربناها، يا نزول استاندارد هاي پرازدحام، نقصانها، ديگر نگران كالسدبيرستان

ها و نياز مداوم به دانشگاه تريناز تعدادِ بيش از حد دانشجويان، محدوديت دسترسی به گران جمعيتی ناشی توانست مشکالت

كار بسته شود، دسترسی به نحوي درست بهاگر تکنولوژي جديد به .هاي ضروري را حل كنيمآموزي به علت تغيير مهارتباز

 ي اطالعاتی متناسب متبحر باشد، وجود خواهددر هر كجا، در حدي كه فرد در تکنولوژ ك براي هر كسي آموزش درجه

 .استاكنون آغاز شدهكار بستن اين ديدگاه از همداشت. به

در حال تجربه از طريق كوشش و خطا هستند. بنابراين عدم  يد و در حال تحول است و متخصصاناين زمينه ) رشته  ( جد

 مسائل بزرگی كه اساتيددر حال حاضر ، يکی از .يشتر استقطعيت در ارتباط با موفقيت آموزش آنالين مستلزم تحقيقات ب

بسياري بر  متخصصانآنالين با آن روبرو هستند، فقدان يافته هاي پژوهش سيستماتيك مربوط به محيط يادگيري آنالين است . 

هاي پژوهشی در مورد  اين باورند كه تعامل در دوره هاي آنالين ، يك بخش اساسی از تدريس/ يادگيري است . ادبيات با يافته

در  و تحليل مبانی فلسفی اهميت تعامل در كالس درس غنی است . با اين حال ، تحقيقات كمی از تعامل در دوره هاي آنالين

است . اول از همه ، براي كمك به درك وجود و اهميت تعامل در دوره هاي  اهميت اين مطالعه از دو جنبهدسترس وجود دارد.

در  طح رضايت دانشجويان و اساتيدابراز شده است و دوم ، به منظور تعيين س ن برداشت دانشجويان و اساتيدآنالين، به عنوا

 مورد تعامل آنالين است .
 سواالت تحقيق( 5

 سواالت اصلی:

 درباره آموزش مجازي چگونه قابل تحليل است؟نظريات هيوبرت دريفوس   -1

 ئه نمود؟اار ش از دور تعامل موثر آموزبراي   آيا ميتوان مدلی -2

                                                 
9. Rourke 
10. Anderson 
11.Garrison 
12. Archer 
13 Shu –Hui hsieh chang 
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 سواالت فرعی

  نی انسان در آموزش چقدر موثر است؟حضور جسما طبق مبانی فلسفی آموزش     -1

 صحيح می باشد؟ تربيت نيروي انسانی ماهر و خبره آيا نظريه دريفوس در زمينه عدم توانايی آموزش مجازي در -2

 مجازي وجود دارد؟ چه تفاوتی از حيث انواع تعامل در آموزش سنتی و   -3

 محتوا بين دانشجويان سنتی و مجازي وجود دارد؟-ميزان تعامل يادگيرنده چه تفاوتی از حيث  -4

 انشجويان سنتی و مجازي وجود دارد؟دمربی بين  –تعامل يادگيرنده ميزان چه تفاوتی از حيث  -5

 يان سنتی و مجازي وجود دارد؟انشجود گيرنده بينياد -تعامل يادگيرنده چه تفاوتی از حيث ميزان  -6

 انشجويان سنتی و مجازي وجود دارد؟د بين 14چندگانه –تعامل يادگيرنده  ميزانچه تفاوتی از حيث  -7

 آيا رابطه اي بين چهار نوع تعامل ذكر شده و رضايت دانشجو وجود دارد؟-8

  ر از يك نوع تعامل پيش بينی كند؟آيا تركيبی از انواع تعامل وجود دارد كه رضايت دانشجو در يك دوره بهت -9

 ( هدف ها :  6

 :اهداف اصلي

 وبرت دريفوث در زمينه آموزش از دورنقد و تحليل نظريات هي -1

 طراحی مدل تعاملی موثر در آموزش از دور -2

 اهداف جزیي

 در زمينه عدم كارايی آموزش مجازينظريات در يفوس بخشی از نقد و زير سوال بردن   -1

 انواع تعامل در آموزش مجازي دسترسی ميزان بررسی -2

 جازي و آموزش سنتیمتعامل در آموزش  مقايسه  -3

   بررسی ميزان اهميت تعامل در آموزش مجازي -4

 

 ( کاربردهای متصور از تحقیق: 7

 آموزش مجازي كشور بدنه استفاده از نتايج پژوهش در -1

 كشور آموزش از دوريادگيرنده محور براي  طراحی مدلی تعاملی و  -2

 

 

 :  رساله( مراجع استفاده کننده از نتیجه 8

كليه مراكز آموزش مجازي، متخصصان و اساتيد و عالقمندان به  بخصوص وزارت آموزش و پرورش  و ، تحقيقات و فناوري، وزارت علوم

 آموزشهاي مجازي،

  

 روش انجام تحقیق:  (9

  

 :( روش و ابزار گرد آوری اطالعات 9ـ1    

                                                 
 14 Learner- multiple 
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بنيادهاي نظري پژوهش مورد نقد و بررسی مبانی فلسفی افکار دريفوس بعنوان  تحليلی -اسناديا روش در اين پژوهش ابتدا ب

از  جهت بدست آوردن اطالعاتی از ديدگاهها و و نظرات دانشجويان نسبت به تعامل و در گام بعدي .قرار خواهد گرفت

مايشی ،روش جمع آوري اطالعات از طريق پرسيدن پرسشهاي از پيش تحقيق پيپيمايشی استفاده خواهد شد.رويکرد 

مشخص شده از افرادي است كه به عنوان نمونه از جامعه مورد مطالعه انتخاب شده اند. اين پرسشها معموال با توالی از پيش 

آنها پاسخ  می گيرند تا به معين شده در يك پرسشنامه داراي ساختار درج می شوند و در اختيار افراد قرار

براي آن دسته از پژوهشگرانی است روش پيمايشی يکی از بهترين روشهاي موجود    (.103،ص1387دهند)بلکستر،هيوز،تايت

كه عالقمند به جمع آوري داده هاي اصلی براي توصيف جمعيت هاي بزرگ هستند كه نمی توان بطور مستقيم آنها را مشاهده 

يتوان گروهی از پاسخگويان را فراهم كرد كه ويژگيهاي آنها منعکس كننده ويژگيهاي با نمونه گيري تصادفی دقيق م كرد.

» يا « ها ماتريس داده» توان آن را اي از اطالعات سازمان يافته و منظم، كه میروش پيمايشی با مجموعه .جمعيت بزرگتر باشد

ستون آن آن اطالعات مربوط به يك متغير و در هر شود. منظور جدولی است كه در هر سطر ناميد، مشخص می« جدول مادر 

 ديگر درج شده است.« مورد»اطالعات مربوط به يك 

ولی براي اين را در باره هر يك از متغير ها پيدا نمائيم ،  "هرمورد"آنچه در ماتريس داده ها اهميت دارد ،اين است كه صفت  

آوري اطالعات در روش به دليل سهولت اجراء پرسشنامه رايج ترين فن جمع كار استفاده از پرسشنامه الزام آور نيست .منتها 

اين نوع تحقيق می تواند براي پاسخ به سوالهاي پژوهشی از نوع زير مورد  (.89،ص1386)بازرگان،سرمد،پيمايشی است.

 استفاده قرار گيرد.

 الف( ماهيت شرايط موجود چگونه است؟

 جود دارد؟ب( چه رابطه اي ميان رويدادهاي و

 ج( وضعيت موجود چگونه است؟

لذا در اين پژوهش چون بر پايه نمونه گيري از جامعه مورد مطالعه يا جمعيت هدف استوار است و قصد داريم تا نتايج به 

دست آمده از نمونه ها را به كل جامعه اي كه اين نمونه ها از آن انتخاب شده اند تعميم دهيم از روش پيمايشی استفاده 

 واهد شد.خ

 

 

    

در پایان نامه دکتری خویش در دانشگاه کلرادو از آن استفاده  16کیلیراستفاده خواهد شد که   15SSIQجهت جمع آوری اطالعات از پرسشنامه

 کرده است. 

 

 ( روش تجزیه و تحلیل داده ها2-9

 باشد.هاي زير میها شامل روشدههاي آماري مناسب براي تجزيه و تحليل داهاي بيان شده روشبا توجه به نوع فرضيه

 هاي دو جامعه مستقلبراي دو جامعه مستقل براي مقايسه ميانگين tآزمون 

                                                 
estionnaireStudent Satisfaction  and Interaction Qu15 

Keeler16 
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 هاي چند جامعه مستقلبراي مقايسه ميانگين ( ANOVAنس )آزمون تحليل واريا

 هاآزمون تحليل كواريانس براي كنترل متغيرهاي همراه در تحليل

 وجود يا عدم وجود ارتباط بين دو متغير آزمون ضريب همبستگی براي بررسی

 روش رگرسيون خطی چندگانه جهت بررسی ميزان تاثير چند متغير مستقل بر متغير وابسته

گيرد استفاده هاي روانشناسی و علوم تربيتی مورد استفاده قرار میكه عمدتا در تحليل ليزرلافزار از نرمو طراحی مدل ها در تجزيه و تحليل داه

 .دشومی

 

 

 قلمرو تحقیق ) زماني ، مکاني ،  موضوعي ( : (9ـ3

 کشور که مشغول به تحصیل و تدریس در رشته های مجازی میباشند. سراسر کلیه دانشجویان و اساتید قلمرو تحقیق

 

 

 

 

 

 ( جامعه آماری و روش نمونه گیری10
 

كه .انتخاب خواهند شد ياز بين آنها تعداد روش نمونه گيري تصادفی خوشه اي ميباشند كه با استفاده از  ايران جامعه آماري كليه دانشجويان مجازي

 مهمترين اين دانشگاهها عبارتنداز:

 دانشکده مجازي علوم حديث -1

 دانشکده آموزشهاي الکترونيکی  دانشگاه شيراز -2

 مركز آموزشهاي مجازي دانشگاه اميركبير -3

 وصنعت ايرانمركز آموزشهاي الکترونيکی دانشگاه علم  -4

 مركز آموزشهاي الکترونيکی دانشگاه اصفهان-5

 دانشگاه مجازي المصطفی العالميه -6
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 ( جنبه جدید بودن و نوآوری تحقیق از منظر دانشجو :ز

 حقيق وجود دارد كه عبارتنداز:چندين جنبه نوآوري در اين ت

 .نو بودن خود موضوع تحقيق كه تا به حال در كشور انجام نشده است  -1

 .كيفی استفاده ميشود –روش تحقيق كه در آن روش ميدانی تحقيق با مباي و تحليلهاي  فلسفی پيوند ميخورد و به عبارتی روش تحقيق كمی  -2

 .معاصر هيوبرت دريفوث كه تا به امروز شايد كمتر نقدي به افکارش وارد شده است سومين جنبه مسئله نقد افکار فيلسوف -3

    كار ميدانی در زمينه تعامل كه در كشور انجام نگرفته است.-4
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 تاریخ / امضای دانشجو                           

 

 

 

 

 وسط استاد راهنما تکمیل گردد (اظهار نظر استاد راهنما: )این قسمت ت ط (

  

 جنبه جديد بودن و نوآوري تحقيق از نظر استاد راهنما : 

 ارائه مدل تعامل موثر در نظام آموزش از دور ايران -1

 نو بودن موضوع و انجام كار ميدانی در زمينه تعامل -2

 تركيب تحليل فلسفی و كار ميدانی در كنار هم -3

 

 

 

 

 راهنماتاريخ و امضاء استاد 

 

 

 

 

 
 

 رشته برنامه ريزي آموزش از دوردانشجوي دكتري ناصر محمدي احمدابادي     آقاي  موضوع رساله خانم/

 طراحي مدلي برای تعامل موثر در دانشگاههای باز و از دور ایران بر مبنای نقد نظریات هیوبرت دریفوس: با عنوان

.. شوراي تخصصی گروه علمی مطرح و  با تعداد ........رأي از ........ رأي مورد تصويب در جلسه مورخ : ........./......../.......

اعمال اصالحاتی به شرح زير مورد تصويب قرار   با         قرار نگرفت                       اعضاء بشرح زير قرار گرفت        

 گرفت

 اصالحات پيشنهادي:

1 . 

2 . 

3 . 

4. 
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 رديف

 

 خانوادگینام و نام 

 

 رتبه دانشگاهی

 

 نوع رأي

 

 توضيحات

 

 امضاء

1      

2      

3      

4      

5      

6      

 
  


