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 Purpose: This research was conducted with the aim of "presenting 

an e-learning model in the educational system and examining it from 

an ethical perspective". 

Materials and Methods: In this study, a sequential combined 

exploratory method was used. In order to identify and extract the 

effective components and indicators, the fuzzy Delphi technique 

used was decided based on the agreement of the experts on the 

effective indicators and components. In order to analyze the data 

from the binomial test to confirm the components of the model by 

the study population, prioritization of components and indicators 

using Friedman test, weighting of indicators by the weighted 

average method was presented. In the quantitative part of the 

research, to evaluate the internal and external validity of the model, 

a researcher-made questionnaire was obtained. 

Findings: The result of prioritizing the components showed that the 

highest rank is related to "learning outcomes and individual effects" 

and the lowest rank is related to "interaction". Therefore, it can be 

concluded that the most important priority in the e-learning system 

is positive individual results and effects, and the lowest priority in 

the e-learning system is interaction. The weighted average method 

was used to calculate the weight of each indicator. Component 

weight The weight of the component "Learning Outcomes and 

Individual Impacts" in the e-learning model of the country's 

education system was higher than other components. 

Conclusion: Therefore, according to the study population 

(professors and students), e-learning has a relatively high impact on 

learning and individual effects on the country's education system. 
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و  یدر نظام آموزش یکیمدل آموزش الکترون یارائه

 یاخالق دگاهیآن از د یبررس
 1یصاحب احمد

واحد مرند، دانشگاه  ،یآموزش تیریگروه مد ، یدکتر یدانشجو
 .رانیمرند، ا ،یآزاد اسالم

 
 *2یقهرمان جعفر
 ،یواحد مرند، دانشگاه آزاد اسالم ،یآموزش تیریگروه مد، اریاستاد

 .مسئول( سندهی)نو رانیمرند، ا
 
 3عباس زاده سهرون داهللی

 ،یدانشگاه آزاد اسالم ،یواحد خو ،یدولت تیریگروه مد، اریاستاد
 . رانیا ،یخو
 

 دهیچک
در  یکیمدل آموزش الکترون یارائه»پژوهش با هدف  نی: اهدف

  .صورت گرفت «یاخالق دگاهیآن از د یو بررس ینظام آموزش
 یاکتشاف یمتوال یبیپژوهش از روش ترک نیدر ا و روش ها: مواد

 هایشاخص و هاو استخراج مولفه ییشناسا استفاده شد. جهت
گان استفاده شده براساس توافق خبر یفاز یدلف کیاز تکن رگذاریتاث

شد. جهت  یرگیمیتصم رگذاریتاث هایمولفه و هادر مورد شاخص
مدل  یاجزا دییتا یبرا یدوجمله ا زمونآ از ها هداد لیو تحل هیتجز

 با ها شاخص و هامولفه یبند تیتوسط جامعه مورد مطالعه، اولو
 نیانگیبه شاخص ها با روش م یوزن ده دمن،فری آزمون از استفاده

 یاعتبار درون یپژوهش، برای بررس یموزون، ارائه شد. در بخش کم
 قیآن از طر ییالگو از پرسشنامه محقق ساخته که روا یرونیو ب

 بیرتتآنها با استفاده از آلفای کرونباخ به  ییایمتخصصان و پا یبررس
 به دست آمد. 9/0و  7/0
به رت نیمولفه ها نشان داد، باالتر تیاولو نییتع جهینت ها: افتهی

رتبه مربوط  نتریو کم " یفرد راتیو تاث یریادگی جینتا "مربوط به 
 نتریکرد، مهم یریگ جهینت توانیم نیباشد. بنابرا-یم "تعامل  "به 

ثبت م یدفر راتیو تاث جینتا ،یکیدر نظام آموزش الکترون تیاولو
 یتعامل م ،یکیدر نظام آموزش الکترون تیاولو نترینییاست و پا
 نیانگیاز شاخص ها از روش م کیمحاسبه وزن هر  یباشد. برا

و  یریادگی جینتا"موزون استفاده شده است. وزن مولفه وزن مولفه 
نظام آموزش کشور  یکیدر مدل آموزش الکترون "یفرد راتیتاث

 .است بوده باالتر هامولفه رینسبت به سا
و  دیطبق نظر جامعه مورد مطالعه )اسات نیبنابرا :یریگ جهینت

و  یریگادیدر  یینسبتا باال ریتاث یکی(، آموزش الکترونانیدانشجو
 .در نظام آموزش کشور دارد یفرد راتیتاث
 

 رییادگی  ،یفرد راتیتأث ،یکیآموزش الکترون :دییکل کلمات
 یکیکترونال رییادگیمدل   ،یکیالکترون

 

 13/04/1399: افتیدر خیتار
 27/06/1399:  رشیپذ خیتار
 jafarmn21@marandiau.ac.irنویسنده مسئول: * 

 
 مقدمه
یند آهای اطالعات و ارتباطات در فرمؤثر از فنّاوری یاستفاده
 است آن های آموزش الکترونیکی مستلزمو کار در محیط آموزش

بپذیرند.  را در فرایند یادگیریدی جدی هاینقش فراگیران که
باشند و  اطالعات وجوگرانباید جست ازجمله اینکه فراگیران

 جهانی یدر شبکه که وسیعی اطالعات بتوانند در خصوص ارزش
و ارزشیابی  داوری به موجود است آنان یاستفاده برای اینترنت

 دانش نیز از انتقال دهندگانآموزش نقش شرایطی بپردازند. در چنین
 نیابد. بنابرایفرایند یادگیری تغییر می لگریتسه به و معلومات

ها، ژیها، استراتها، سیاستآموزش الکترونیکی مستلزم داشتن برنامه
شدن ها و کالً الگوهای جدید در شرایط کنونی جهانی، روشاهداف

 جابیا ،یموزش عالدرآ نینو یکردهایرو یحرکت به سو( 1.)است
آموزش  یجهان از فن آور یها دانشگاه از یاریکرده است که بس

و  لشک ط،یشرا نیدوره ها استفاده کنند. در ا هیدر ارا یکیالکترون
به  ،بیترت نیشده هم رییدستخوش تغ یاجتماع ینوع مناسبات فرد

 رانیا ریودرحال توسعه نظ یدر جوامع شرق یفن آور نیا یریکارگ
 که شودیدارد، موجب م یمتفاوت یاجتماع یفرهنگ یهاشارز که

 (2)متفاوت باشد یریادگینوع  نیدرک کاربران از ا
ابزار، روش و  نیفنّاوری اطالعات وارتباطات به عنوان مهم تر

به کار  دیتوانمندسازی جوامع در قرن جد برای ای است که هیسرما
وزش، صنعت و آم ،یزندگ دری اساس راتییتغ جادیو عامل ا رودیم

ران برای جبیی فرصت استثنا کی نیفرهنگ محسوب باشد، و همچن
 (3. )کشورهای در حال توسعه است یعقبماندگ

ه که ب شودیم اطالق یبه هر نوع دوره و آموزش یکیآموزش الکترون
 اتی. محتوردیگ انجام از روشهای حضوری و رو در رو ریغ یشکل

 ریوو تصا دئویاستفاده از و ای و نترنتیا قیدروس ممکن است از طر
 ای یلکاب ونهاییزیتلو نی. همچنابندی انتقال فعال و متعامل دو طرفه

مواد  نیباشند ا یمواد درس دهنده انتقال ۀرسان توانندیم ماهوارهای
 اریاخت درتوان می دئوینوار و ای و CDو  DVDرا روی  یدرس

 ینیون دةیب، پدو از موارد باال را به کار گرفت یبیترک ای وداشت 
 ینشدنانکار و اقتصادی یاسیس ،یفرهنگ ،یاجتماع رهاییتأث است که

وب، استفاده از  کاربردهای از یکیبر جوامع بشری گذاشته است. 
وب  یکیالکترون طیمح امکانات است. یهای آموزش  آن در حوزه

آموزش مطرح کرده است که  ۀنیزم در را ینینو کردیاکنون رو هم
شگرف در حوزة روشها و سبکهای  تحوالت  بموج تواندیم

 (4. )شود یآموزش
که در قالب  است کاربرد فناوری اطالعات نیآموزش مجازی، مهمتر
 رییادگینظامهای مختلف مثل 

ت تح محور و آموزش شبکه رییادگیبرخط،  رییادگی محور، انهیرا
 (5د. )شویم هیشبکه ارا

 یو نظامها باشدیروبرو م یندهایو تحول فزا رییتغ  امروز با یایدن
 یجد یخود با چالشها اتیادامه ح یبرا ها نهیزم تمام در یسنت
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                  و همکاران یصاحب احمد 80

 1399تابستان ، 2، شماره 4دوره پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

 یبا مراکز آموزش کمیو  ستیقرن ب ی. دانشگاههااند شده مواجه
 و استگذرانیگذشته متفاوت هستند. امروزه تمام تالش س یها دهه

 هب راتییبر آن است تا بتوانند خود را با امواج تغ خدمتگزاران
 یریادگ( ی6) .ندیاطالعات هماهنگ نما یدر عرصه فناور وصخص

 یفناور  بر یمبتن یآموزش دیجد یاز روشها یکی یکیالکترون
عنوان  به اطالعات و ارتباطات است که با محور قرار دادن انسان

 یریادگیو  پرورش اشکال آموزش و یتمام تواندیفعال، م رندهیادگی
 زانیحاصل از م یچالشها د و بهمتحول ساز کمیو  ستیرا در قرن ب

 (7) .دهد انیپا یآموزش کاف فقدان آموزش و یبرا یاجتماع یتقاضا
 جادیگسترش آموزش و ا یبرا کارآمد و نینو یها وهیاز ش یکی

در هر زمان و هر مکان،  مشتاقان  همه یبرا یریامکان فراگ
 یریادگیو  نترنتیا شبکهی ایاز امکانات و مزا یریبهرهگ
 یکیترونالک یریادگی آندرسون، و سونیاست. به قول گر یکینالکترو

 و ستیقرن ب یریادگیپرورش و  و اشکال و آموزش یمطمئناً تمام
است  یتحول یمحور اصل نترنتیا و را متحول خواهد ساخت کمی

 (8) .وجود آورده است به را یکیالکترون یریادگیکه 
 توان صرفا به عنواندر ادامه بیان میشود آموزش الکترونیکی را نمی

یک نوع ابزار جدید آموزشی در نظر گرفت چرا که این فناوری 
میتواند تلقی ما را به مقوله یادگیری و آموزش و حتی فراتر از آن 
تلقی ما را نسبت به واقعیت تحت تاثیر قرار دهد. اگرچه آموزش 
 الکترونیکی، توانایی و امکانات بالقوه ای را برای گسترش افق های

آورد اما ممکن است برای ما کیفیت آموزشی و علمی به ارمغان می
و چگونگی تاثیر این تغییرات و همچنین عواملی که این  تغییرات 
را به هنگام استفاده از آن شتاب می بخشد چندان روشن وشفاف 
نباشد چنین ابهام هایی موجب پیدایش مسائل و موضوعات اخالقی 

مون این موضوع فناورانه میشود. توجه و اجتماعی گسترده ای پیرا
به رابطه آموزش الکترونیکی و  گروه های اجتماعی متعددی که 

های ازیسپیرامون این فناوری شکل میگیرد. برای دستیابی به مفهوم
نوین و مرتبط با اخالق آموزشی الکترونیکی بسیار حائز اهمیت 

هریکی از  است. از اینرو وظیفه اخالق آموزش الکترونیکی ذیل
رویکردهای آموزش مبتنی بر مفروضات پداگوژی رفتارگرایانه و 
پداگوژی بر ساخت گرایانه، از منظر فلسفه فناوری در دو 

گرایی فناورانه و بر ساخت اجتماعی چهرچوب مفهومی موجبیت
یابد. امروزه برای بحث و بررسی مسائل و چالش فناوری تحقق می

لکترونیکی و به منظور اتخاذ تدابیر های اخالقی مطرح در آموزش ا
و رهنمودهای اخالقی سازگار با یکدیگر و برای تبیین رابطه میان 
آموزش الکترونیکی درکشور و جامعه هدف از قبیل یاددهندگان، 
یادگیرندگان، مدیران، سیاستگزاران و ..... از مدل های متعددی برای 

ه می نمایند که از نمایش ابعاد اخالقی آموزش الکترونیکی استفاد
جمله آن می توان به مدل هایی با تمرکز بر تحلیل مسائل اخالقی 
در آموزش الکترونیکی چرارچوبی عملی برای حل تنگناهای 
اخالقی در آموزش الکترونیکی، چارچوبی عملی برای حل تنگناهای 
اخالقی در آموزش الکترونیکی، سیستم جامع آموزش الکترونیکی 

های اخالقی اسالم و مبتنی بر منابعی همچون قران و  متاثر از آموزه
سنت پیامبر اسالم)ص(، مسئولیت اخالقی سیستم آموزش 
الکترونیکی در قبال محیط داخلی سیستم)مدیران، مشاوران، استادان، 

کارکنانو....( و محیط خارجی سیستم)ناشران، تصمیم گیرندگان، 
 (9اولیاء و مربیان ودولت و....( نام برد.)

کرونا و لزوم استفاده از ابزارهای از راه  روسیگسترده و وعیبا ش
ای و روی آوردن  انهیدور، توسعه بسترهای مربوط به شبکه های را
 انهیبر شبکه های را یافراد و سازمان ها به استفاده از نظام های مبتن

ه برای ارائ نترنتیدر استفاده از ا یمؤسسات آموزش عال کردیای؛ رو
که از  دیآ یبه شمار م یاتیاز ضرور انیبه دانشجو یوزشمخدمات آ

است. توسعه  تیحائز اهم یو اجتماع یفرهنگ راتیمنظر دامنه تأث
 یتا بد آنجاست که نم یمقوله در دوران کرونا برای آموزش عال نیا

قای ارت ت،یفیفن آوری اطالعات در بهبود ک رینظ یتوان از نقش ب
برای دانشگاه های مجری،  یرقابت تیمز جادیو ا یآموزش یاثربخش

روند  لیو تسه تیفیباهدف ارتقای سطح ک نینمود؛ بنابرا یچشم پوش
ی در ا انهیو نظام های را وترییاستفاده از شبکه های کامپ ری،یادگی

استفاده از آن،  جیاز نتا یکه برخ افتیتوسعه  رانیا یآموزش عال
و ارتقای  نایعالوه بر حفظ سالمت دانش آموزان و دانشجو

 نهیدر وقت و هز یتواند صرفه جوئ یم ،یکارآمدی نظام آموزش
 ستمیباشد. س یآموزش ستمیبهره وری س شیو افزا یکنشگران انسان

با استفاده از ابزارهای مختلف انتقال محتوا،  ،یکیآموزش الکترون
 ندیفرا در یکنواختیاز بروز  رییتنوع و جلوگ جادیو ا تیسبب جذاب

شود، به  یم انیبرای دانش آموزان و دانشجو «رییدگای-یاددهی»
 گریهای د وهیتوانند ش یم دیو هم اسات انیطوریکه هم دانشجو

وجود امکان  گری. از سوی دندیتجربه نما زیرا ن یاددهیو  رییادگی
 شیعالوه برافزا ،یبه منابع آموزش نیاتصال بالدرنگ و آنال

تعامالت فضای  نداتو یم «رییادگی-یاددهی» ندیفرا یاثربخش
با  یکیرا بهبود بخشد. استقرار نظام های آموزش الکترون یآموزش

 نهیزم ،یائیاززمان و مکان جغراف یهای ناش تیغلبه بر محدود
آموزش برای افرادی که امکان حضور در کالس درس را ندارند، 

 لیرا تسه انیو بهبود عملکرد دانشجو یابیفراهم ساخته و روند ارز
 (10)تنموده اس

 
 چارچوب نظری پژوهش

 کیفیت همچون افزایش هایی،ویژگی داشتن با الکترونیکی یادگیری

 نتیجه در و محیط چندرسانهای در دروس ارائه امکان یادگیری،

 اطالعات از باالیی حجم به سهولت دسترسی محتوا، شدن جذابتر

 سریع آوریجمع باال، پذیریانعطاف هایآموزشی،هزینه کاهش و

نظام  بر دقیق کنترل و نظارت آنها، تحلیل و و تجزیه خوردهاباز
 پشتیبانی تعداد آموزشی، عدالت برقراری اطالعات، و آموزشی

 رفت به هزینه های مربوط کاهش کالس، یک در دانشجو زیادی

 در آموزش از مندیامکان بهره زمان، در جویی صرفه و آمد و

 شیوه های با شدن نحال جایگزی و ... در مکان هر و زمان هر

 (11است ) سنتی آموزش
 دشنهایپ ،یکیالکترون یریادگیاخالق  نیگام در تدو نیمهم تر

 رامونیپ یاخالق یدرک چالش ها یبرا یمفهوم یچارچوب ها
 نیبه کمک ا یاست چون اصول اخالق یکیالکترون یریادگی

 یریادگیدر  یاخالق یها کدهاشده و بر اساس آن نییها تعچارچوب
 یعمل یبه عنوان راهنما یاخالق یکدها شود. یم جادیا یکیلکترونا
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 تیصاحبان هر حرفه در موقع یاخالق ینشان دادن رفتارها یبرا
کدها، اصول موضوعه  نیا نیتدو یشوند. مبنا یخاص شناخته م یها
است که خاستگاه  ییها یدئولوژیشده در فرهنگ ها و ا رفتهیپذ ی

 یکیالکترون یریادگی یها امنظ یاخالق روند. رفتار یکد به شمار م
شود.   یم تیهدا یو توافق جمع ینهاد یها استیس قیاز طر زین

اخالق در نظام  یکدها تیاست که رعا نیا انگریب یشواهد پژوهش
 تیفیاز عوامل ارتقاء ک یکیتواند  یم یکیالکترون یریادگی یها

اعضا،  که همه یهنگام گریباشد. به عبارت د یریادگیآموزش و 
مربوط به خود به صورت  یو توافق دارند که در نقش ها یارهمک

 یریادگیکنند،  تیرا رعا یرفتار کنند و الزامات اخالق یحرفه ا
( با توجه به 12)شود. یدهد و اهداف آموزش محقق م یمؤثر رخ م

های انجام شده به شرح ذیل می باشد: مطالب بیان شده پژوهش
 یاثربخش نییبا هدف تعرا حاضر  شریفی و همکاران پژوهش

ان نش جینتا دادند،انجام  رانیا یدر نظام آموزش یکیآموزش الکترون
ها از نوع دانش آموز بودند،  یکه آزمودن ییداد که در پژوهش ها

بود،  یروش تصادف ،یریو روش نمونه گ یوابسته از نوع مهارت ریمتغ
 نیا یاه افتهیبود. بر اساس  شتریب یکیآموزش الکترون یاثربخش

اند تو یم یکیگرفت که آموزش الکترون جهیتوان نت یپژوهش م
 یدف کل( ه9. )باشد یآموزش حضور یبرا یمناسب نیگزیجا

ر د یکیآموزش الکترون یاخالق یتنگناها یدارشناسیپژوهش، پد
 ییپژوهش منجر به شناسا یها افتهیبود.  رانیا یمجاز یآموزش عال

شامل  یاصل یشد. محورها یور فرعو دوازده مح یسه محور اصل
مربوط به مربوط به استاد، دانشجو و دانشگاه  یاخالق یتنگناها

 میمربوط به مربوط به استاد شامل نقض حر یاخالق یاست. تنگناها
به استادان، ضعف روابط استاد و  یدسترس تیمحدود ،یخصوص
 یاز مدرسان است. تنگناها یاخالق یریو فقدان الگوگ انیدانشجو

شامل عدم صداقت  انیمربوط به مربوط به دانشجو یاخالق
و سوء  یبندیکاهش تعهد و پا ،یکار بیفر جیترو ک،یآکادم

مربوط به مربوط به  یاخالق یاست. تنگناها یوراستفاده از فنا
کم به  ییپاسخ گو ،یو پرورش یتیشامل فقدان جنبه ترب زیدانشگاه ن

 ستمیو نقص در س یارتمه یدوره ها فیضع یبرگزار ان،یدانشجو
رغم  ینشان داد که عل جیو وجود حباب نمره است. نتا یابیارز

 فقدان ارتباط لیدلبه  ن،یآن ال یمنحصربفرد آموزش ها یفرصت ها
 یواقع یدانشجو از رفتارها یاخالق یریچهره به چهره و عدم الگوگ

 یخالء را م نیاما ا ست،یچندان فراهم ن یرشد اخالق نهیاستاد زم
 یز فناورا شتریو استفاده ب یریادگی طیتر کردن مح یوان با تعاملت

کالیستر و الو در پژوهش خود به این  پر کرد. یچند رسانه ا یها
نتیجه رسیدند که آموزش الکترونیکی ابزار مناسبی برای آموزش 

های مهارت ورزی نیست و یادگیرندگان دوره های حضوری دوره
 (13یبرند. )از این آموزش بیشتر بهره م

 
 مواد و روش ها

با توجه به شیوع بیماری کرونا و استفاده گسترده تمام مقاطع و 
دروس از آموزش الکترونیکی جهت نشان دادن اهمیت سیستم 

فرد داوطلب که از آموزشهای  100آموزش الکترونیکی از 
شد  کردند، خواستهالکترونیکی دانشگاه های آزاد کشور استفاده می

های برگزار شده در سیستم آموزش آنالین دانشگاه، به دوره با توجه
به سؤاالت مطرح شده در پرسشنامه پاسخ دهند. و جهت تجزیه و 

ای برای تأیید اجزای مدل توسط ها از آزمون دو جملهتحلیل داده
ها با استفاده ها و شاخصجامعه مورد مطالعه با الویت بندی مولفه

ها با روش میانگین موزون ی به شاخصدهاز آزمون فریدمن، وزن
ارائه شد.از میان اساتید ودانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی مازندران 

ند، انفر از افرادی که از آموزشهای الکترونیکی بهره برده 100تعداد 
گویه ای نهایی را که قباًل روایی آن  28ی خواسته شد پرسشنامه

ر مورد آن به تفصیل توسط متخصصان بررسی شد و در ادامه د
ات توضیح اساس صحبت خواهیم کرد را پر کنند. و پاسخهای آنها بر

 30مورد بررسی قرار گرفت.در ابتدا دو پرسشنامه ی  الذکرفوق
های متفاوت طراحی شد که ای با سواالت یکسان و گزینهگویه

، "ضروری است"های پرسشنامه اول به صورت سه طیف: گزینه
و در  "ضرورتی ندارد"و  "ضروری نیستمفید است ولی "

مربوط  "پرسشنامه دیگر طیف لیکرت چهار درجه ای شامل 
کامالً مربوط "و  "مربوط است"، "نسبتًا مربوط است"، "نیست
متخصص رشته توزیع شد و بر اساس پاسخهای ایشان  6میان  "است

روایی پرسشنامه بررسی شد که در ادامه به توضیح آن می پردازیم. 
ای در میان گویه 28پرسشنامه ر نهایت با توجه به نتایج روایی د

نفر از افرادی که به عنوان جامعه نمونه انتخاب شدند توزیع  100
.روش پاسخ به سوال اول یعنی: عناصر و مولفه های آموزش شد

ستفاده استنتاجی ا-الکترونیکی کدامند ؟ از روش توصیفی استشهادی
م یعنی:  هریک از عناصر و مولفه ها شد، جهت پاسخ به سوال دو

از چه میزان اهمیت و اولویت برخوردارند  از آزمون فریدمن  برای 
پاسخ به سوال سوم یعنی: مدل مناسب برای آموزش الکترونیکی کدام 
است ؟ از روش دلفی و سوال چهارم یعنی: مدل ارائه شده از چه 

سنجی( و آزمون میزان اعتبار برخوردارست؟ از روش توصیفی )نظر 
های تک نمونه ای و میانگین موزون بهره بردیم. برای تحلیل داده

حاصل از پاسخ جامعه نمونه به پرسشنامه فوق الذکر از نرم 
استفاده شد. برای اولویت بندی از آزمون  SPSSافزارهای اکسل و 

فریدمن و سایر موارد نظیر دلفی و وزن دهی از اکسل استفاده شد.
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 1399تابستان ، 2، شماره 4دوره پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

 هایافته
ها و عناصر آموزش الکترونیکی برای نظام آموزش شناسایی مؤلفه

 با تکنیک دلفی فازی کشور

های تاثیرگذار تصمیم ها و شاخصبرای پاالیش و گزینش مولفه 
ی اگرفته شد تا از قضاوت خبرگان استفاده شود، بنابراین پرسشنامه

 شاخص تاثیرگذار بر نظام آموزش الکترونیکی کشور در 28شامل 
ها درخواست شد نفر از گروه خبره قرار گرفت و از آن 10اختیار 

نظراتشان را درباره هر شاخص در قالب متغیرهای کالمی مندرج در 
چنین در پرسشنامه بخشی تحت عنوان پرسشنامه بیان کنند. هم

نظرات و پیشنهادات گنجانده شد که خبرگان نظرشان را درباره 
ها بیان کنند دی و شیوه دسته بندی آنهای پیشنهاها و شاخصمولفه

و در صورت نیاز شاخصی را اضافه و یا حذف نمایند. به منظور 
های حاصل از تکنیک دلفی فازی استفاده شد تا هم توافق تحلیل داده

ها مبنای تصمیم گیری باشد و هم در فضای خبرگان در مورد شاخص
 شود.  گان پرداختهتر به تحلیل نظرات کالمی خبرفازی به طور دقیق

در پژوهش حاضر اعضا پانل خبرگان گروهی از محققان، مدیران و 
کارشناسان در سطح کشور بودند که براساس چهار ویژگی دانش، 
تجربه، تمایل و زمان کافی برای شرکت در مراحل دلفی با استفاده 

ر دگیری هدفمند یا قضاوتی شناسایی و انتخاب شدند. از روش نمونه
جام های اناستا پژوهشگر با استفاده از بررسی منابع و پژوهشاین ر

شده در مورد روش دلفی فازی، شدت آستانه معیاره را براساس نظر 
-لحاظ کرده است و میانگین 7/0، عدد 1393دکتر حبیبی در سال 

های دی فازی شده، به منظور غربالگری معیارها بر این اساس مورد 
 سنجش قرار گرفت.

 
 
 

های مدل مناسب آموزش الکترونیکی برای نظام آموزشی شاخص
 کشور

های مدل مناسب آموزش نتایج دلفی فازی به منظور شناسایی شاخص
-دهد، تمامی شاخصالکترونیکی برای نظام آموزشی کشور  نشان می

های مربوط مدل مناسب آموزش الکترونیکی برای نظام آموزشی 
بود و این بدان معنا است که  7/0کشور دارای آستانه پذیرش باالی 

از نظر خبرگان این معیارها بیشترین تأثیر را در مدل مناسب آموزش 
 الکترونیکی برای نظام آموزشی کشور دارند.

 نظرسنجی مرحله دوم
های پرسشنامه مرحله دوم بعد از اعمال تغییرات الزم در شاخص

 ن بینهمراه با نقطه نظر قبلی هر فرد و میانگین نظرات خبرگا
اعضای گروه توزیع گردید. پس از جمع آوری پرسشنامه ها، نظرات 
با استفاده از نرم افزار اکسل همچون مرحله اول تحلیل گردید. با 
توجه به نظرات ارائه شده در مرحله اول و مقایسه آن با نتایج این 

که اختالف بین دو مرحله کمتر از حد آستانه مرحله، در صورتی
( باشد، فرایند نظرسنجی مربوط به آن متغیر متوقف 2/0خیلی کم )

های که اختالف شود، در غیر این صورت باید برای شاخصمی
است، مرحله سوم اجرا گردد.  2/0ها بیش از مرحله اول و دوم آن

یزان اختالف نظر خبرگان در مراحل اول و دهد، منتایج نشان می
دوم کمتر از حد آستانه است. برای همین، نظرسنجی در این مرحله 

های انجام شده خبرگان شود.بنابراین با توجه به محاسبهمتوقف می
 28اند.بدین ترتیب ها وحدت نظر رسیدهنسبت به تمامی شاخص

 استخراج گردید.شاخص در هشت مولفه با استفاده از نظر خبرگان 
ها در شکل ها و شاخصبنابراین مدل مفهومی پژوهش در سطح مولفه

پذیری، ( مشخص شده است. این مدل با هشت مولفه ارتباط دانش1)
پذیران، صالحیت فنی مدرس، تعامل، نگرش مدرس نسبت به دانش

محتوا، نگرش نسبت به آموزش، تجربه سیال و نتایج یادگیری و 
 شاخص به دست آمده است. 28در تاثیرات فردی 

 
 . مدل مفهومی پژوهش1شکل 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 is

la
m

ic
lif

ej
.c

om
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             5 / 11

https://islamiclifej.com/article-1-901-fa.html


                  و همکاران یصاحب احمد 83

نتایج نظرسنجی در خصوص اعتبار مدل مناسب آموزش الکترونیکی 
 برای نظام آموزشی کشور

 سواالت نیز پیشنهادی مدل های مولفه اعتبار بررسی منظور به

 های مولفه به توجه با اعتبارسنجی پرسشنامه در شده مطرح

پذیری، ارتباط دانش بعد هشت به روش دلفی فازی، زا شده استخراج
پذیران، صالحیت فنی مدرس، تعامل، نگرش مدرس نسبت به دانش

محتوا، نگرش نسبت به آموزش، تجربه سیال و نتایج یادگیری و 
 از یک هر اعتبار بعد هشت این در و شد تاثیرات فردی تقسیم

 طیف لیکرت کمک به و خبرگان نظر از استفاده با ها مولفه

 جمع از پس مدل، اعتبار تعیین برای.گرفت قرار بررسی مورد

 را هاآن توان می مولفه، هر اهمیت زمینه در اطالعات آوری

 از پاسخ هر تحلیل برای منظور همین به داد. قرار تعدیل مورد

 ای دوجمله توزیع که است، چرا شده استفاده ای دوجمله توزیع

 معین ایپدیده در متغیر یک تاثیر عدم یا تاثیر تشخیص برای

 بندی اولویت برای فریدمن آزمون از چنینشود. هم می استفاده

 شد. استفاده مربوطه کلیدی هایحوزه در ها مولفه کردن

 هاها و شاخصآزمون فریدمن جهت رتبه بندی و اولویت مولفه
مدل  با مرتبط هایمولفه و هاشاخص از یک هر بندی رتبه برای
 جهت ب آموزش الکترونیکی برای نظام آموزشی کشور،مناس

 آزمون از نظام آموزشی کشور، ضعف و قوت نقاط شناسایی

 .است گردیده استفاده فریدمن

 پذیرارتباط دانش مولفه های شاخص بندی اولویت
 

 پذیرهای، مولفه ارتباط دانشمیانگین رتبه شاخص .1 جدول
های، مولفه ارتباط شاخص

 یانگین رتبهم پذیردانش

این سیستم به راحتی قابل 
 استفاده بود

02/2 

دوست  -این سیستم کاربر 
 بود

84/1 

محتوای ارائه شده به سادگی 
 قابل درک بود

14/2 

 

های، مولفه داری آزمون فریدمن برای شاخصمعنی. 2 جدول
 پذیرارتباط دانش

 مقادیر محاسبه شده های آماریشاخص
 100 تعداد
 325/11 مونآماره آز

 2 درجه آزادی
sig 003/0 

 
است، فرض صفر رد  05/0کمتر از  sigبا توجه به اینکه مقدار 

ذیر پهای، مولفه ارتباط دانشتوان گفت شاخصشود. بنابراین میمی
گردد، مشاهده می 2های یکسانی ندارند همانطورکه در جدول رتبه

 به سادگی قابل درکمحتوای ارائه شده "باالترین رتبه مربوط به 

 " ت بوددوس -این سیستم کاربر  "ترین رتبه مربوط به و کم "بود
توان نتیجه گیری کرد، در نظام آموزش باشد. بنابراین میمی

الکترونیکی، سادگی و قابل فهم بودن محتوای ارائه شده در اولویت 
در مولفه تعامل به دلیل وجود تنها یک شاخص آزمون قرار دارد.

توانستم به سادگی با می"شود و این شاخص من اجرا نمیفرید
ترین بخش تعامل نظام عنوان مهمبه "مدرس ارتباط برقرار کنم

 آموزش الکترونیکی در نظر گرفته شد.
نگرش مدرس نسبت به دانش  مولفه های شاخص بندی اولویت
 پذیران

 
نگرش مدرس نسبت به های، مولفه میانگین رتبه شاخص. 3جدول 

 انش پذیراند
های، مولفه نگرش مدرس نسبت شاخص

 میانگین رتبه به دانش پذیران

مدرس نسبت به هر دانش پذیر رابطه ای 
 دوستانه و صمیمانه داشت

15/2 

مدرس عالقمندی هوشمندانه ای نسبت 
 به دانش پذیران داشت

96/1 

دانش پذیران احساس خوبی برای پرسش 
 دو یا درخواست کمک از مدرس داشتن

90/1 

 

نگرش ، مولفه هایشاخصداری آزمون فریدمن برای معنی. 4جدول 
 مدرس نسبت به دانش پذیران

 های آماریشاخص
مقادیر محاسبه 

 شده
 100 تعداد

 406/7 آماره آزمون
 2 درجه آزادی

sig 025/0 
 

است، فرض صفر رد  05/0کمتر از  sigبا توجه به اینکه مقدار 
های، مولفه نگرش مدرس توان گفت شاخصشود. بنابراین میمی

های یکسانی ندارند همانطورکه در نسبت به دانش پذیران رتبه
 مدرس نسبت "گردد، باالترین رتبه مربوط به مشاهده می 4جدول 

ن تریو کم " به هر دانش پذیر رابطه ای دوستانه و صمیمانه داشت
سش و یا دانش پذیران احساس خوبی برای پر "رتبه مربوط به 

توان باشد. بنابراین میمی "درخواست کمک از مدرس داشتند
نتیجه گیری کرد، در نظام آموزش الکترونیکی، رابطه دوستانه و 

 پذیر در اولویت قرار دارد.صمیمی مدرس با دانش
 صالحیت فنی مدرس مولفه های شاخص بندی اولویت

یت شاخص مربوط به صالح 3آزمون فرضیه بین وضعیت موجود 
 داری وجود دارد؟فنی مدرس تفاوت معنی
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 صالحیت فنی مدرسهای، مولفه میانگین رتبه شاخص. 5جدول 
های، مولفه صالحیت فنی شاخص

 میانگین رتبه مدرس

مدرس به خوبی هر مهارت را توضیح 
 16/2 می داد

مدرس نسبت به دنبال کردن هر 
مهارت توسط دانش پذیران عالقه 

 نشان می داد
86/1 

مدرس این دوره را به خوبی مدیریت 
 و برگزار کرد

98/1 

 
های، مولفه داری آزمون فریدمن برای شاخصمعنی. 6جدول 

 صالحیت فنی مدرس
 مقادیر محاسبه شده های آماریشاخص

 100 تعداد
 907/7 آماره آزمون
 2 درجه آزادی

sig 019/0 
 

فرض صفر رد است،  05/0کمتر از  sigبا توجه به اینکه مقدار 
های، مولفه صالحیت فنی توان گفت شاخصشود. بنابراین میمی

مشاهده  6های یکسانی ندارند همانطورکه در جدول مدرس رتبه
مدرس به خوبی هر مهارت را  "گردد، باالترین رتبه مربوط به می

ال مدرس نسبت به دنب "ترین رتبه مربوط به و کم " توضیح می داد
-می " وسط دانش پذیران عالقه نشان می دادکردن هر مهارت ت

توان نتیجه گیری کرد، در نظام آموزش باشد. بنابراین می
 الکترونیکی، تبیین و انتقال مهارت تدریس در اولویت قرار دارد.

 محتوا مولفه های شاخص بندی اولویت  
 

 محتواهای، مولفه میانگین رتبه شاخص. 7جدول 
 نگین رتبهمیا های، مولفه محتواشاخص

این سیستم محتوای به روزی را ارائه 
 96/1 داد

این سیستم محتوایی را ارائه داد که 
دقیقاً متناسب با نیازهای دانش پذیران 

 بود
84/1 

 19/2 این سیستم محتوای مفیدی داشت
 

 محتواهای، مولفه داری آزمون فریدمن برای شاخصمعنی. 8جدول 
 ه شدهمقادیر محاسب های آماریشاخص

 100 تعداد
 742/11 آماره آزمون
 2 درجه آزادی

sig 003/0 

است، فرض صفر رد  05/0کمتر از  sigبا توجه به اینکه مقدار 
ای ههای، مولفه محتوا رتبهتوان گفت شاخصشود. بنابراین میمی

گردد، باالترین ( مشاهده می8یکسانی ندارند همانطورکه در جدول )
رین تو کم " این سیستم محتوای مفیدی داشت "رتبه مربوط به 
این سیستم محتوایی را ارائه داد که دقیقاً متناسب  "رتبه مربوط به 

یری توان نتیجه گباشد. بنابراین میمی " با نیازهای دانش پذیران بود
کرد، در نظام آموزش الکترونیکی، مفید بودن محتوا در اولویت قرار 

 دارد.
 نگرش نسبت به آموزش مولفه ایه شاخص بندی اولویت

 
نگرش نسبت به های، مولفه میانگین رتبه شاخص .9جدول 

 آموزش
های، مولفه نگرش نسبت به شاخص

 میانگین رتبه آموزش

استفاده از آموزش الکترونیک برای 
آموزش دروس مختلف ایده ی 

 هوشمندانه بود
16/2 

ایده ی استفاده از آموزش الکترونیکی 
 دروس را پسندیدمبرای تمامی 

83/1 

 2 ادامه دادن این روش را توصیه می کنید
 

های، مولفه داری آزمون فریدمن برای شاخصمعنی. 10 جدول
 نگرش نسبت به آموزش

 های آماریشاخص
مقادیر محاسبه 

 شده
 100 تعداد

 742/11 آماره آزمون
 2 درجه آزادی

sig 003/0 
است، فرض صفر رد  05/0از کمتر  sigبا توجه به اینکه مقدار 

های، مولفه نگرش نسبت به توان گفت شاخصشود. بنابراین میمی
مشاهده  10های یکسانی ندارند همانطورکه در جدول آموزش رتبه

 استفاده از آموزش الکترونیک "گردد، باالترین رتبه مربوط به می
ترین و کم " برای آموزش دروس مختلف ایده ی هوشمندانه بود

ایده ی استفاده از آموزش الکترونیکی برای تمامی  "تبه مربوط به ر
توان نتیجه گیری، اجرای باشد. بنابراین میمی " دروس را پسندیدم

نظام آموزش الکترونیکی یک ایده هوشمندانه بوده و در اولویت 
 مدل نظام آموزش کشور قرار بگیرد.

 تجربه سیال مولفه های شاخص بندی اولویت

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 is

la
m

ic
lif

ej
.c

om
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             7 / 11

https://islamiclifej.com/article-1-901-fa.html


 85 ... و یدر نظام آموزش یکیمدل آموزش الکترون یارائه  

 

Journal of Islamic Life Style Centeredon Health Volume 4, Issue 2, Summer 2020 

 تجربه سیالهای، مولفه میانگین رتبه شاخص .11جدول 
 میانگین رتبه های، مولفه تجربه سیالشاخص

آیا احساس می کنید سیال بودن را در 
 60/1 این دوره تجربه کرده اید

درک توالی مراحل تدریس برایم آسان 
 40/1 بود

 

های، مولفه داری آزمون فریدمن برای شاخصمعنی. 12جدول 
 تجربه سیال

مقادیر محاسبه  های آماریشاخص
 شده

 100 تعداد
 452/6 آماره آزمون
 1 درجه آزادی

sig 011/0 
است، فرض صفر رد  05/0کمتر از  sigبا توجه به اینکه مقدار 

-های، مولفه تجربه سیال رتبهتوان گفت شاخصشود. بنابراین میمی

گردد، مشاهده می 12های یکسانی ندارند همانطورکه در جدول 
آیا احساس می کنید سیال بودن را در  "باالترین رتبه مربوط به 

 درک "ترین رتبه مربوط به و کم " این دوره تجربه کرده اید
ان توباشد. بنابراین میمی "بود آسان برایم تدریس مراحل توالی

نتیجه گیری کرد، در نظام آموزش الکترونیکی، سیال و روان بودن 
 ت قرار دارد.ها در اولویدوره

 نتایج یادگیری و تاثیرات فردی مولفه های شاخص بندی اولویت
 

نتایج یادگیری و های، مولفه میانگین رتبه شاخص 13جدول 
 تاثیرات فردی

های، مولفه نتایج یادگیری و شاخص
 میانگین رتبه تاثیرات فردی

بر مهارت های تدریس تسلط پیدا کرده 
 ام

82/4 

م به خوبی مهارت مطمئن هستم می توان
 ها را در موقعیت های واقعی بکار گیرم

67/5 

معتقدم به سادگی قادر به استفاده از 
 20/6 مهارت های تدریس در آینده هستم

به طور کلی از چنین نحوه آموزشی 
 57/5 راضی هستم

آموزش الکترونیکی برای دروس حل 
 کردنی مناسب است

52/4 

 فظآموزش الکترونیکی برای دروس ح
 کردنی مناسب است

70/5 

روش آموزش مجازی، مدرس را در 
 68/5 فرآیند آموزش ترغیب می کند

این روش اعتماد به نفس دانشجو و 
 57/5 مدرس را افزایش می دهد

سطح استرس دانشجو را در روند 
 یادگیری کاهش می دهد

74/5 

دانشجو پس از گذراندن دوره های 
 ی کندمجازی در آزمون ها بهتر عمل م

54/5 

 

نتایج های، مولفه داری آزمون فریدمن برای شاخصمعنی 14جدول 
 یادگیری و تاثیرات فردی

 مقادیر محاسبه شده های آماریشاخص
 100 تعداد

 422/30 آماره آزمون
 9 درجه آزادی

sig 000/0 
 

است، فرض صفر رد  05/0کمتر از  sigبا توجه به اینکه مقدار 
های، مولفه نتایج یادگیری و توان گفت شاخصن میشود. بنابرایمی

 14های یکسانی ندارند همانطورکه در جدول تاثیرات فردی رتبه
 معتقدم به سادگی قادر "گردد، باالترین رتبه مربوط به مشاهده می

ه ترین رتبو کم " به استفاده از مهارت های تدریس در آینده هستم
ای دروس حل کردنی مناسب آموزش الکترونیکی بر "مربوط به 

توان نتیجه گیری کرد، در نظام آموزش باشد. بنابراین میمی " است
های تدریس در اولویت الکترونیکی فراگیری سریع و آسان مهارت

 قرار دارد. 

 های آموزش الکترونیکی در نظام آموزشی کشورمولفه بندی اولویت
ه آموزش مولفه مربوط ب 8آزمون فرضیه بین وضعیت موجود 

 الکترونیکی در نظام آموزشی کشور تفاوت 
 

آموزش الکترونیکی در نظام های میانگین رتبه مولفه. 15جدول 
 آموزشی کشور

های آموزش الکترونیکی در نظام مولفه
 آموزشی کشور

 میانگین رتبه

 44/4 پذیرارتباط دانش
 86/3 تعامل

 86/4 پذیراننگرش مدرس به دانش
 66/4 رسصالحیت فنی مد

 33/4 محتوا
 30/4 نگرش نسبت به آموزش

 18/4 تجربه سیال
 36/5 نتایج یادگیری و تاثیرات فردی
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آموزش های داری آزمون فریدمن برای مولفهمعنی. 16جدول 
 الکترونیکی در نظام آموزشی کشور

 مقادیر محاسبه شده های آماریشاخص
 100 تعداد

 634/26 آماره آزمون
 7 ادیدرجه آز
sig 000/0 

است، فرض صفر رد  05/0کمتر از  sigبا توجه به اینکه مقدار 
های آموزش الکترونیکی در توان گفت مولفهشود. بنابراین میمی

های یکسانی ندارند همانطورکه در نظام آموزشی کشور رتبه
 نتایج "گردد، باالترین رتبه مربوط به مشاهده می 16جدول

 "عامل ت "ترین رتبه مربوط به و کم "فردی  تتاثیرا و یادگیری
نظام  ترین اولویت درتوان نتیجه گیری کرد، مهمباشد. بنابراین میمی

رین تآموزش الکترونیکی، نتایج و تاثیرات فردی مثبت است و پایین
 اولویت در نظام آموزش الکترونیکی، تعامل می باشد. 

 م آموزشی کشورهای آموزش الکترونیکی در نظاوزن مولفه
های هر یک شاخص به مربوط شده محاسبه ارزش محاسبه از بعد
 به جمع محاسبه گردید. این ها ارزش این مجموع ها،مولفه از

 گیرد. با می قرار استفاده مورد مولفه شده محاسبه ارزش عنوان

 وزن شود، یک برابر با هامولفه اوزان باید مجموع اینکه به توجه

ها ارزش جمع بر مولفه شده محاسبه ارزش تقسیم با مولفه هر
 .است شده ارائه 1 جدول در آن نتایج که گردید محاسبه

 

های مدل آموزش الکترونیکی در نظام وزن مولفه. 17جدول 
 آموزشی کشور

 های مدلمولفه
ارزش محاسبه 

 وزن شده

 1073/0 97/11 پذیرارتباط دانش
 0342/0 81/3 تعامل

ت به نگرش مدرس نسب
 پذیراندانش

67/12 1136/0 

 1086/0 11/12 صالحیت فنی مدرس
 1071/0 95/11 محتوا

 1004/0 20/11 نگرش نسبت به آموزش
 0699/0 80/7 تجربه سیال

نتایج یادگیری و تأثیرات 
 3589/0 03/40 فردی

 1 54/111 جمع
 

 هاشود که میانگین امتیازات تمامی مولفه( مالحظه می1از جدول )
باشد، یعنی به طور کامل قابلیت اجرا در مدل آموزش می 3باالی 

( 1چنین  در شکل )الکترونیکی نظام آموزش کشور را دارد. هم
ر د "نتایج یادگیری و تاثیرات فردی"شود، وزن مولفه مالحظه می

ا همدل آموزش الکترونیکی نظام آموزش کشور نسبت به سایر مولفه
این طبق نظر جامعه مورد مطالعه )اساتید و باالتر بوده است. بنابر

دانشجویان(، آموزش الکترونیکی تاثیر نسبتا باالیی در یادگیری و 
 تاثیرات فردی در نظام آموزش کشور دارد.
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 گیرینتیجه

 شناسیتوان از نظر مبنای معرفتارائه شده در این پژوهش را می دلم
و زیر شاخه سازنده گرایی و رویکرد یادگیری در دسته سازنده

گرایی اجتماعی قرار داد. در سازنده گرایی دانش توسط یادگیرنده 
یند ساخت دانش توسط آنقش معلم تسهیل کردن فر شود وساخته می

-ازهس یادگیری یادگیرنده است. همچنین در سازنده گرایی اجتماعی،

شود که تعامالت اجتماعی یادگیرندگان با ای اجتماعی تصور می
در آموزش الکترونیکی .این سازه است گیریگر، الزمه شکلیکدی

به دلیل فقر تعامالت اجتماعی، تشکیل اجتماع یادگیری جهت فراهم 
غنی و پایدار یادگیرندگان جهت کاهش  هایآوردن مشارکت

. دنمایها ضروری میگیری تعامالتی پویا بین آنها و شکلانزوای آن
در دانش تراکمی به صورتی یک اجتماع یادگیری پیشرفت  هدف

جتماع یادگیری ا .دانش فردی هم شود است که باعث حمایت از رشد
کم باشد حا فرهنگ یادگیری افتد که یکبا کیفیت زمانی اتفاق می
. کوشش جمعی برای دانستن درگیر شود که در آن هر کسی در

اعتماد  آن فضایی که در در شود کهاجتماع یادگیری زمانی تشکیل می
های خود را به ها، نگرش و ارزشاکم است، یادگیرندگان دغدغهح

های یکدیگر بپردازند و به تبادل اشتراک بگذارند، به نقد دیدگاه
 ارائه شده در این .مدلمنابع و تجربیات خود با دیگر افراد بپردازند

های رسمی آموزش الکترونیکی با حضور پژوهش که برای آموزش
ارتباط، تعامل، نگرش مدرس،  مقوله هشتاز معلم ارائه شده است، 

صالحیت فنی مدرس، محتوا و ابزار، نگرش نسبت به آموزش 
یل شده تشکالکترونیکی، تجربه سیال و یادگیری و تأثیرات فردی 

توان در کنار الگوهای طراحی آموزشی سازنده است. این الگو را می
 نیکی بهها در محیط آموزش الکتروگرایی جهت افزایش مشارکت

بر  یمبتن یکیالکترون آموزش اخالق یلوتحل هیتجز. کار گرفت
مسئله صرفاً  نجایدهد در ا یم ننشا مذکور یفلسف یها افتیره

 یها هیابزارها و مصنوعات فناورانه و نظری ها هیانتخاب نظر
 ییاز چارچوب ها افتنی یبلکه آگاه ست،ین ینوع یاخالق
 یکیآموزش الکترون هفناوران وعمیان موض طهراب نییتب یبرایمفهوم

ه ک چرا هدف است؛ هو جامع یکیتکن-یاجتماع یستمیبه مثابه س
اخالق آموزش  هفیوظ یدر معرف ییقش به سزان طهراب نیا نییتب

آموزش  اخالقه فیوظ یرو، معرف نیدارد. از ا یکیالکترون
 نیا نییبه منظور تب یبد یمفهوم یدر چارچوب ها یکیالکترون
 اخالق هفیاست. وظ برخورداری لیبد یاز خوانش ها ،یارهنج رابطه

فرض ها، ارزش ها  پیشرا افشا و آشکار کرد  یکیالکترون آموزش
 مصنوع نیو استفاده از ا یساز پیاده ،یدر طراح عالیق مطرحو 

 ناجه یریتداب ایرهنمودها  زیبه تجو ضرورتافناورانه برشمرد که 
اخالق آموزش  یرهنمودها به یابیشود، بلکه دست یمنجر نم لشمو

است که در  یمتنوع طیها و شرا تیموقع یدر گرو یکیالکترون
 .شود یمحقق م یآموزش مجاز طیمحدر یریادگی-یاددهی ندیفرآ
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