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Abstract 

Introduction: In collaborative online learning, learners come together through 

computers and the Internet under the title of a learning community and by sharing 

resources, knowledge, experience, participation, and bilateral or multilateral 

responsibility. This research aims to study cooperative online operationalized in 

the online environment in the governmental management training center and 

recognize the challenges of implementing it. 

Method: This research was conducted with a mixed exploratory method 

(qualitative-quantitative) which is an applied-field type. The statistical population 

included managers, assistants, and professors working in the mentioned center in 

2021. In the qualitative section, 20 samples were selected based on the principle 

of theoretical saturation, and in the quantitative section, 45 people were selected 

as a sample based on availability and Cochran's formula.  

Results: The findings showed that culture-building, performance evaluation, 

learning stress, low interaction, high complexity, optimal use of the database, 

competition, managers' perspective and expertise, low participation, low 

effectiveness, high number of students, 13th government attitude, weakness in 

teaching method, non-professional professors, degree orientation, attendance 

monitoring, appropriate platform, low internet speed and familiarity with the 

methodology were the relevant challenges. Among them, the most prominent ones 

were the lack of proper platforming with the collaborative and online method, 

lack of familiarity with methodology, degree orientation, non-professional 

professors with the collaborative style and online education, low internet speed, 

and managers' perspective and expertise. 

Discussion and Conclusion: The results showed that the mentioned center should 

apply planning, implementation design, use of academic knowledge specialists in 

the online environment, and cooperative education method in operationalizing the 

courses and overcoming its challenges. 

 

Keywords:  Collaborative Learning, Online Environment, Executive Challenges, 

Governmetal Management Training Center, Platform Building. 
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 ده ی چک 
گینیرهت در مجموع تحت عنوگ  یک گجیماع یادگیری   را سایی   در یادگیری مشاارتی  ررط  ررگگیرگ  گ  رری  رگیاه     

 شان  منار،  دگه،  تجرر   مشاارتت   موایو یت د  یا جننجاه  ر گرد آ  دینن. در گیژ هش آ،  آنر رررسا  یادگیری
آای گجرگی  سااطیژ د  رود.  جا ، د  ی    شاناطت منیریت دمو ش  مرتز در  ررط   محی  عملیات  شان  در مشاارتی 

مینگه  گساات گهجاش شاان. جامم  دماری شااام   -تم ( ت  گ  هوع تاررردی-یژ هش آ، را ر ش دمیخی  گتیشااار  یتی  گ
گیری آنرمنن   رر گساا   رود ت  در رخ، تی   را هموه   1400منیرگ   مما ها    گسااتین شاا   در مرتز موتور در ساا   

ه ر ر  عنوگ     45ورت در دساایر    را ررمو  توترگ   عند   در رخ، تم  رصاا   20آا  گصاا  گشاا اع هتری تمنگد هموه 
سااا ی  گر شاایار  عمل رد  گساایر  یادگیری  تمام  هاییژ  هی ینگ   آا هشااا  دگد ت  ررآن هموه  گهیخاب شاانهن. یاری 

ی  راال  گساای اد  ریین  گ  راهک گراعات   ربارت  دینگا    تخصاای منیرگ   مشااارتت ت   گ ررخشاا  هاییژ  تمنگد راال
گی  منرک گرگی   هتارت رر ضاااور   دگهشااارویرگ   ه رش د  ت سااایزدآ   شااامی ر ش تنری   گسااااتین  یر رر 

روایرساا ی مناساس  سارعت هاییژ گینیرهت    دشانای  را ر ش  جا شایای مررور  رودهن ت  در ریژ دهیا عنش روایرساا ی  
گی را ساا ک مشااارتی     گساااتین  یر رر  گرگی  ی مشااارتی    ررط   عنش دشاانای  را ر ش  منرکمناسااس را شاایو  

تریژ دهیا رودهن. هیایج هشااا  دگد ت  مرتز منیرگ    ررجواای   تخصاای    دمو ش ررط   ساارعت گینیرهت هانیژ   دینگا  
دمو ش مشارتی    ریزی  ررگ   گجرگ  گسی اد  گ  میخصصا  دگه، دگهش اآ  در محی  ررط    شیو  موتور راین ررهام 
 آا   ران  دمن  رر جا شیای د  گعما  هماین.سا ی د ر  رگ در عملیات 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 یادگیری مشارتی   محی  ررط   جا شیای گجرگی   مرتز دمو ش منیریت د  ی   رویرسا ی   ها: کلیدواژه 
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 مقدمه  
فواید  دارای  اگرچه  مشارکتی  یادگیری  نمودن  اجرایی 
و   یکدیگر  به  افراد  وابستگی  باالتر،  راندمان  مانند  زیادی 

، ایجاد حس مثبت نسبت به وظایف  [1]  مسئولیت بیشتر افراد
بیشتر نفس  به  اعتماد  گروه،  کسب [2]  و  برای  امتیازی   ،

-سازمانیمتوسط حقوق بیشتر برای فراگیران در شروع کار  
، افزایش تفکر انضباطی، بهبود یادگیری، مسئولیت  [3]شان  

برای یادگیری، بهبود روش یادگیری، حل مسائل پیشرفته و  
ارتقاء تفکر تحلیلی، بهبود عملکرد در درس و کالس، افزایش  
تعهد به اهداف آموزشی، افزایش توانایی مالی در تحصیل و  

و افزایش سرعت   محوریآموزش )با افزایش مهارت همکاری
-و دقت آموزش و انجام امور و بکارگیری آن در روند آموزش

ها،  ، کاهش هزینه عملیاتی طرح[4]ها(  دهی و کاهش هزینه
پویاتر   کاری  باانگیزه  [5]ایجاد محیط  پرسنل  تر، بکارگیری 

را در پی دارد اما دارای    [2004]ها  تعامل مثبت با دانشگاه 
 باشد. نیز میچالشهای مختلف و بیشماری 

ی وابستگی متقابل  اصوال یادگیری مشارکتی بر پنج مولفه
چهره،  بهگروهی، تعامل چهره-پذیری فردیمثبت، مسئولیت

مهارتهای بین فردی و کار گروهی کوچک و تحلیل گروهی  
سازی در محیط برخط که در هنگام عملیاتی  [6]تاکید دارد

فاوتی ایجاد نمایند.  توانند چالشهای متهر یک از آنها خود می
پذیری فردی و  ی مسئولیتبه عنوان نمونه امکان دارد مولفه

گروهی در یادگیری مشارکتی توسط برخی فراگیران رعایت  
ی اعضای گروه ایجاد مشکالت زیادی نماید  نگردد و برای بقیه

ای دچار تناقض  و یا اعضا در تحلیل گروهی در مورد مسئله
 شدید گردند. 

آم حالت  درک  در  چون  عاملهایی  هم  برخط  وزش 
یادگیری به  توجه  فاوا،  عوامل قابلیتهای  کنار  در  محوری 

های اجتماعی و محتوای درسی مبنا بوده و  فلسفی، دگرگونی
های محتوای درسی برخط موثر است. پس  بر تعداد و ویژگی 

مکان  -اطالعاتی، دسترسی در زمان-درک قابلیتهای ارتباطی
چندرسانه و  در  شخصی-یادلخواه  مهم  عاملهای  سازی، 

باشند و بر هدف، محتواومنابع،  های آموزش برخط میطراحی
های یادگیری، شیوه آموزش و ارزیابی فراگیران موثر فعالیت

. اما اجرای موفق یادگیری مشارکتی برخط تحت [7]هستند 
تاثیر عواملی مانند نگرش یادگیرندگان به فناوری و آموزش 

تما رضایت الکترونیکی،  و  الکترونیکی  ارتباط  برقراری  به  یل 
است   برخط  محیط  در  آموزش  دریافت  از  اگر  [8]آنها   .

این  مشارکت به  مثبتی  دیدگاه  برخط  آموزش  در  کنندگان 
ی کمتری برای فعالیت شیوه از یادگیری درک نکنند، انگیزه

    
1 Herbert Shea 
2 epistemological positions 

.  [ 9]در آموزش، کار گروهی و تبادل اطالعات خواهند داشت  
عدم به برخط، آموزشی هایهدور در  فیزیکی حضور دلیل 

امکان نتیجه در و درس کالس در مربی  کردن رصد عدم 

 ارادی کنترل با مسائل مرتبط و انگیزشی نیازهای بالفاصله

ز مدرس، بروز چالشهای مرتبط با آنها دور ا توسط فراگیران
بنابراین نبوده،  وپیش انتظار   راهبردهای گنجاندن بینی 

 .[10]است  اهمیت حائز نیازها نوع این با متناسب
شی هربرت  مانند  محققان  مهمترین 2018)  1برخی   )
 مشکالت یادگیری مشارکتی را شامل: 

از مشکالت -1 انفرادی و دوری  به کار  ترجیح فراگیران 
 کار در گروه، 

حضور در جمع گروهی برای انجام وظایف و  زمان زیاد  -2
 تکالیف و دوری از آن، 

انجام  -3 عدم  فراگیران،  برخی  توسط  مسئولیت  از  فرار 
وظایف محوله به آنها و در نهایت ترک آنها از گروه برای عدم 

 پذیری،مسئولیت
بوجود آمدن اعضای مسلط در گروه، انحصاری نمودن  -4

 یر اعضای گروه با خود،  ها و همراه ساختن ساجلسات و بحث
عدم همراهی و همکاری فراگیران قویتر با ضعیفتر و   -5

ترس از از دست دادن امتیازات و مزیتهای توانایی شخصی و  
 جایگاه شایسته خود،

شکست برخی فراگیران در مشارکتهای گروهی و فشار  -6
 دیگران بر پیوستن به کارگروهی و مشکالت ناشی از آن،

در-7 کار  تکالیف    تقسیم  کامل  درک  عدم  یعنی  گروه 
 محوله توسط اعضا،

درک ضعیف فراگیران از امور و وظایف گروهی و عدم    -8
دانند.  می   [11]آشنایی یکسان به تجهیزات روز الکترونیکی  

سازی یادگیری مشارکتی برخط  محدودیتهایی نیز در عملیاتی
مقیاس و  ارزیابی  آن جمله که  از  دارد،  آنوجود    گذاری در 

آسان نیست و به مدرسان و مربیان ماهر و با دانش باال نیاز  
دارد و تعداد استاندارد فراگیران در این روش نیز کم است.  

 2شناسیروش یادگیری مشارکتی برخط با موقعیت شناخت
اساتید و مربیان علوم انسانی، اجتماعی، آموزش و پرورش و  

ت سالمت  و  بهداشت  و  کار  و  کسب  مطالعات  طابق  برخی 
-بیشتری دارد و در عوض مطابقت کمتری با موقعیت شناخت

شناسی مدرسان علوم پایه، کامپیوتر و مهندسی دارد که در  
تطابق برای  صورت  که آن  است  الزم  اخیر،  موارد  با  پذیری 

مانند   دیگری  روشهای  با  برخط  مشارکتی  آموزش  روش 
پرس رویکرد  یا  پایه  مسئله  پایهرویکرد  گر  3وجو  دد  ترکیب 

[12]  . 

3 problem-based or inquiry-based approach 
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 آم ارگ     راش هشگد تر مییاب   یس                                      1400 سا   در د  ی  منیریت دمو ش مرتز در ررط  مشارتی  یادگیری گجرگی آایجا ،

تواند  مسئله دیگری که در یادگیری مشارکتی برخط می
بردن  بکار  و  دیجیتال  دانش  داشتن  باشد،  داشته  وجود 
تجهیزات الکترونیکی عصر حاضر است. ساخت حساب کاربری  

ها در محیط  و اتصال به شبکه مورد نظر، کار کردن با نمادک 
تصویری، بارگذاری کالس برخط، استفاده از ابزارهای صوتی و  

و   برخط  در محیط  گفتگو  و  بحث  توانایی  محتوا،  و  مطالب 
در  الزم  مهارت  نداشتن  صورت  در  دست  این  از  مسائلی 

برخط می  نشر مطالب در محیط  و  ساز  تواند مسئلهاستفاده 
 . [12]باشد  

یادگیری   (2020)  1احمد  زکریا نتیجه رسید که  این  به 
چگو بر  رایانه  بر  مبتنی  نوشتن  مشارکتی  میزان  و  نگی 

ای که  فراگیران زبان انگلیسی اثری باالرونده داشته، به گونه
  برخط،  پردازدر آن فراگیران با بکارگیری امکاناتی مانند واژه

نوشتهگوگل  و  هاویکی  چت، کیفیت  روند  داکس،  هایشان 
هم در   (2020) همکاران و  2بانکود  .[13]است  مثبتی داشته

مشار یادگیری  اشتراکفضای  و  تسهیم  برخط  گذاری کتی 
های انعکاسی را در ارتباط معناداری با ساخت دانش و اندیشه

اند که امکانات مشارکتی  و بافت دانش دانسته و اظهار داشته
ایجاب  فراگیران  علمی  رشد  برای  درستی  درک  آموزش  در 

اهمیتمی و    روابط  و  دانش  اشتراک  شناختی،تعامل  نماید 
.  [14]نماید  بیش از پیش می  را  دانش  ساخت  در  تأمل  و  تفکر

مارتین، دیدگاه  بکارگیری (  2019)  3پولیاتی   و  هوگوس  در 
ابزارهای آموزش مشارکتی رایانش ابری پایه، در بوجود آمدن  

باشند، چرا که طرح آنها های یادگیری بهینه موثر میتجربه
 پردازش   صوتی،  جلسات  ضبط  سؤاالت،  ارسال  مباحثه،  برای
(  2016)  4گیرد. ارتورکآسانتر صورت می  محتوا  ارائۀ  و  ،اسناد

اذعان داشت که در یادگیری مشارکتی مدرسان با فراگیران 
اظهارنظر،  مانند  عاملهایی   گذاری اشتراکبه  ایده،   ارائه  با 

  ترسیم،  مستندات،  بارگذاری  ها،پیام  ارسال  و  گپ  صفحه،
می ها  داده  فرستادن  و  سازیذخیره  بارگیری، و  گفتگو  کند 

گذاری قدرت فهم افراد را درباره مفاهیم پیچیده  انواع اشتراک
می  ارتقاء  هوانگ[ 15]دهد  و سخت   .5  ( ( 2013و همکاران 

رایانه مشارکتی  توسعهیادگیری  و  بسط  را  آموزش  پایه  ی 
گردد  داند که توسط کامپیوتر پشتیبانی میای میمشارکتی

ت که فراگیران در یادگیری ( معتقد اس2011)  6. جیان[16]
کننده اجرا  و  طراح  خودشان  و  مشارکتی،  بوده  یادگیری  ی 

فعالیت آنها از نوع همکاری و مشارکتی فعال است که سبب  
گروه و نیز ارتقاء  جویی در زمان و ارزیابی بهتر از افراد هم صرفه

(  1400گردد. فیروزی و همکاران )حس همکاری گروهی می 

    
1 Zakareya Ahmad 
2 Baanqud 
3 Martin, Hugues & Puliatte 

  مبتنی   مشارکتی   یادگیری  الگوی  ارائۀ"نوان  ای با ع در مقاله
  310  "بنیاد  داده  مطالعه:  عالی  آموزش  در  ابری  رایانش  بر

  شامل  پارادایمی  مدل  گانۀشش  ابعاد  را درقالب  مفهومی  گزارۀ
  بر مبتنی  مشارکتی  یادگیری)  اصلی   پدیدۀ  علّی،   موجبات
  و   محیطی  شرایط  ای،زمینه   شرایط  راهبرد،   ،(ابری  رایانش
  شامل   پارادایمی  مدل  درقالب  اند کهکرده  شناسایی  پیامدها 

  پدیدۀ   عنوانبه  ابری  رایانش  بر مبتنی  مشارکتی   یادگیری
 شرایط  ،( انسانی  عوامل  و  تعاملی  عوامل)  علّی  شرایط  و  محوری

 گرمداخله  عوامل  ،(بیرونی  شرایط  و  درونی  شرایط)  ایزمینه 
 راهبردها  ،(ابر  محیط  در  مشارکتی  یادگیری  مشکالت)
  پیامدها   و (  حمایتی  راهبردهای  و   آموزشی  راهبردهای)
  . [17]یافت    سازمان(  عاطفی  پیامدهای  و  آموزشی  پیامدهای)

  های برخطدوره(  1400)  سامنی   قاسمی  احمدآبادی و   نیلی
که  دانستند    فرصتی برای خلق محیط یادگیری اجتماعی  را

تعاملی  فعالیت  و  مشارکت  ویژگی  برای   ،دارای  هم 
آنها اذعان داشتند که  دگیرندگان و هم برای مدرسان است.  یا

یادگیرندگان کمک می به  یادگیری مشارکتی  تا  فرایند  کند 
اهداف  مهارت طریق  از  و  دهند  توسعه  را  باالتر  فکری  های 

سازی مشترک، دانش  مشترک، کشف مشترک و فرایند معنی
کردها تری را تولید نمایند. مشارکت به عنوان یکی از رویغنی

آموزشی در فضای  و شیوه عنوان یک محیط   برخطهای  به 
ای است. بنابراین آشنایی آموزشی، دارای نقش مؤثر و فزاینده

برخط  یادگیری  محیط  در  آن  کاربرد  و  مشارکت  مفهوم  با 
عنایتی [18]است    ضروری )نوین  .  به 1397فر و همکاران   )

 منظور به   مجازی  درسی  برنامه  اثربخش  هایمؤلفه   استخراج
 ارائه   و  پیشین  تحقیقات  در  مشترک  نقاط  به  یابیدست

  در محیط برخط  درسی برنامه سازیپیاده نحوه از چهارچوبی
 مشارکتی پرداختند و نتیجه گرفتند که مهمترین   رویکرد  با

  هایمؤلفه  مشارکت،  هایمؤلفه  اثربخش؛  هایمؤلفه 
 آن،  از  پس.  دند بو  هازیرساخت  و  منطقی  ارزشیابی  دادی،درون

در    درسی  برنامه  در  اثربخش  هایمؤلفه  توصیف  و  بررسی  با
برخط   شامل:   عامل  نه  مشارکتی،  رویکرد  اساس  بر  محیط 

  تکالیف  فناوری،  گروه،   ترکیب  مشارکت،   بازده   هایمؤلفه 
 آموزش   زمان،   ها،آموزش   و  فرایندها   گروهی،  های نقش  شغلی،
را   هامشوق   و  یادگیرنده   پیشین  دانش  گروهی،  هایمهارت

)  .[18]کردند    شناسایی همکاران  و  اذعان  1396فالحی   )
می افزایش  را  یادگیری  کیفیت  مشارکت  که  دهد.  داشتند 

نظریه از  برگرفته  مشارکتی  و  روش  بوده  ساختارگرا  های 
فعالیت گروهی فراگیران را خواستار است. مدرس در فضای  

4 Erturk 
5 Huang 
6 Jian 
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دسترسی    برای  فعالی  و  جدید  نقش  اطالعات  برخط  به 
-دیجیتالی و کاربرد آن دارد. آنها پیشنهاد دادند که در برنامه

ویژه جایگاه  درسی  الکترونیکی ریزی  یادگیری  برای  ای 
یابد   اختصاص  )[20]مشارکتی در مدارس  دانشور   .1389  )

  با  اغلب  کامپیوتر،  پشتیبانی  با  نیز معتقد است که سیستمها
برقراریشیوه  و  مکان-زمان  جدول  به  توجه  ارتباط،   های 
  بین   همزمان  تعامل  از  برخط  ابزارهای.  شوندمی  بندیطبقه

  فعالیتهای  از  نابرخط  ابزارهای.  کنندمی   پشتیبانی   گروه   اعضای
      حمایت   کنند،می  کمک  گروهی   فرایندهای  به   که  فردی

  آنها   نقش   مؤید  ابزارها  این  از  روزافزون  یاستفاده.  نمایندمی
  ابزارها  این  یجاذبه.  است  غیررسمی   و  رسمی  آموزشهای  در

 متولیان  برای  امر  این  و   افزایدمی  آنها  کاربران  بر  روز  روز به
 . [21]است  استثنایی فرصتی تربیت  و تعلیم

های آموزشی مستخدمین دولت،  در راستای اجرای برنامه
قانون استخدام کشوری، مصوب   44ماده    3به استناد تبصره  

ای برای آموزش مدیریت و مبنی بر تأسیس موسسه،  1345
با نام »مرکز آموزش   1348ای در تیرماه  فنون اداری، مؤسسه

استخدامی   و  اموراداری  سازمان  به  وابسته  دولتی«  مدیریت 
های شغلی کوتاه مدت  سابق کشور تشکیل و بر روی آموزش

کارکنان و  مدیران  خدمت(  ضمن  و  خدمت  شامل    ، )بدو 
جیهی بدو خدمت کارکنان، آموزشهای توجیهی آموزشهای تو 

مدیریت بدو انتصاب مدیران، آموزشهای حین خدمت مدیران  
اداری   مشترک  مشاغل  آموزشهای  مختلف،  سطوح 

شد  متمرکز  اجرایی  بخش  دستگاههای  سه  دارای  مرکز   .
معاونت آموزشی، معاونت پژوهشی و معاونت توسعه مدیریت  

و در حوزه  و منابع می را  باشد  آموزشی خود دو هدف کلی 
 کند:  دنبال می

توانمندسازی مدیران و کارکنان دولت از طریق اجرای -1
توسعه برنامه و  آموزشی  دانش، های  ارتقای  راستای  در  ای 

های  ای سرمایهها و تعالی اخالق حرفهها و شایستگیمهارت
 و های اجرایی کشورانسانی در دستگاه

شبکه-2 هدایت  و  در  ساماندهی  پژوهشی  و  علمی  های 
افزایی در  حوزه آموزش و پژوهش در نظام اداری در جهت هم

و اثربخش و کارآمد، به مدیران    امروزیتولید و انتقال دانش  
 .و کارکنان نظام اداری

مرکز در حوزه آموزش چهار بخش عمده را تدوین، تکمیل  
 نماید که عبارت از:  و اجرا می

 یافتگی عمومی مدیران، های توسعهدوره -1
 های آموزشی مدیران،دوره -2
 سامانه جامعه آموزشهای الکترونیک و  -3
می   -4 الکترونیک  آموزشهای  آنسامانه  در  که      باشد 
الکترونیکی،  دروه آزمونهای  مرکز  ویترینهای  آموزشی  های 

متنیهادوره  و خودآموزی بر  مبتنی  بیشتر که ی    در  است 
ی فناور  های دوره:  زمینه  در  آموزشی  دوره  120  از  بیش  آن

دوره  اطالعات اطالعات(،  فناوری  هفتگانه  های  )مهارتهای 
دوره  دولت،  کارکنان  مشترک عمومی  مشاغل  شغلی  های 

دوره و  عمومی(  در  اداری)مشاغل  مدیران،  های 
 وجود دارد. دولت  مدیران و کارکنان  دسترس

شیوه بررسی  مقاله،  این  یادگیریدر    در   مشارکتی   ی 
دولتی مورد نظر بوده    آموزش مدیریت  مرکز در  برخط  محیط

جنبه مطالعه  بر  عالوه  بتوان  تا  یادگیری است  مختلف  های 
رویکرد   چالشهای  برخط،  محیط  در  الکترونیکی  مشارکتی 
مشارکتی در محیط برخط نیز بررسی و تحلیل گردد. نوآوری 

به با  و مصاح  هش پژو  یبا مطالعه نظراین مقاله در آن بود که  
 برخط   مشارکتی   چالشهای اجرایی نمودن یادگیری  ،خبرگان

و    مدیریت  آموزش  مرکز  در بررسی  میدانی  بطور  دولتی 
 شناسایی شد. 

 پژوهش هایسوال
اینکه، روند   مواجه بودیم: اول سؤال  دو با تحقیق، در این

  مرکز  در  برخط  محیط  عملیاتی شده در  مشارکتی   یادگیری
  هایچگونه بود؟ و  دوم اینکه چالشدولتی    مدیریت  آموزش
  در  مذکور  مرکز  در  برخط  مشارکتی  یادگیری  سازیاجرایی

 هایی بودند؟ چه مولفه 1400 سال

 پژوهش و مواد  روش
در پژوهش حاضر، هدف اصلی مطالعه چالشهای اجرای  

  مدیریت  آموزش  مرکز  در  برخط  محیط  در  مشارکتی   یادگیری
به   دستیابی  برای  بود.  آمیختهدولتی  روش  از  ی  این هدف، 

تحلیلی در حوزه  -کمی( با ماهیت توصیفی- اکتشافی )کیفی
اکتشافی  -کاربردی آمیخته  هویت  شد.  برده  بهره  میدانی 

-تحقیق، ضمن اینکه استفاده از خبرگان مربوطه را توجیه می
شاخصه و  عوامل  ابعاد،  بررسی  به  یادگیری  کند  روش  های 

آموزش مدیریت دولتی   مشارکتی در محیط برخط در مرکز
توجه داشته، که از جهت چگونگی اجرای آن نیز از رویکرد 

بنیاد )مصاحبه با خبرگان( و الگوهای پیمایشی استفاده  داده
ها و اطالعات  شد و در دو مرحله کیفی و کمی، گردآوری داده

 صورت گرفت.
در بخش اول و در مرحله روش کیفی، جامعه آماری شامل  

سطوح   در  دولتی  مدیریت  آموزش  مرکز  مدیران، خبرگان 
  1400معاونان و اساتید واحدهای شهر تهران بود که در سال  

نمونه بودند.  فعالیت  به  هدفمند  مشغول  روش  با  نیز  گیری 
نمونه حجم  و  شد  اساسانجام  بر  در    نظری  اشباع  اصل  ها 

نفر    15ام به حد اشباع رسید که از این میان  20نهایت در نفر  
((  fiدرصد زن )15)نفر زن   5(( و miدرصد مرد ) 75مرد )
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  30  باال   یها، سابقهنمونه  درصد  5بودند.    … ,i=1, 2, 3که  
  25-20  بین  درصد   20  سال،  30  تا   25  بین   درصد   5  سال،
  15-10  بین  درصد  15  سال،  20-15  بین  درصد  20  سال،
ها  داشتند. اکثر نمونه  سابقه  سال  10  از  کمتر  مابقی  و  سال

 ( دکتری  دارای مدرک    ( و%75دارای مدرک تحصیلی  بقیه 
  سازمانی  پستهای  در   که  بودند  کارشناسی  و   ارشد   کارشناسی

 کار  به  مشغول  ارشد  کارشناس  و  ارزیاب  مدرس،  ارشد،  مدیر
بودند. 

  

  

 کار سابقه وضعیت ب:  راست(، سمت باال )تصویر شوندگانمصاحبه جنسیت توزیع )الف: کیفی، بخش آماری هاینمونه دموگرافی .1 شکل

  شوندهمصاحبه افراد سازمانی هایپست د: و راست( سمت پائین )تصویر افراد تحصیلی مدرک وضعیت ج: چپ(، سمت باال )تصویر شوندگانمصاحبه

 چپ((. سمت پائین )تصویر

ها با نظرسنجی از ( مصاحبهqمرحله کیفی )سواالت در  
 مدیریت  آموزش  اساتید دانشگاهی و خبرگان مربوطه در مرکز
 و  بازآزمون  پایایی   دولتی بررسی و روایی آنها تائید گردید و از

  ها گویه  پایایی  محاسبه  برای   موضوعیدرون  توافق  روش
رقم    در   ها مصاحبه  برای  الزم  پایایی  نهایت،  در   . شد  استفاده
واقع   %79تقریبی   تایید  داده تجزیه  .شد  مورد  های  وتحلیل 

افزار   با نرم  انجام   2019ورژن    Atlas.ti 8بخش کیفی نیز 
 شد. 

در بخش دوم و در مرحله روش کمی، جامعه آماری شامل  
از مدیران  اعم  افراد شاغل در مرکز آموزش مدیریت دولتی 

نمونه حجم  بودند.  عادی  کارشناسان  تا  روش    هاارشد  با 
تعیین شد و در حوزه  45کوکران     معاونت   های ریاست،نفر 

پشتیبانی    و   انسانی  منابع  معاونت  پژوهشی،  معاونت   آموزشی،
  ای ی طبقهمشغول به کار بودند، با شیوه  1400که در سال  

ویژگی شدند.  تعیین  دسترس  در  بصورت  و  های  نسبتی 
نمونه شامل،  دموگرافیک  و    56/55ها  مرد   44/44درصد 

درصد    38سال،    30-21درصد آنها بین    4درصد زن بودند که  
درصد    13سال و    50-41درصد بین    45سال،    40-31بین  
حدود    60-51بین   و  داشتند  سن  جمعیت    %56/15سال 
و  نمونه دکتری  تحصیلی  مدرک  دارای  دارای   %66/66ها 

کارشناسی و مابقی فوق    %11/11مدرک کارشناسی ارشد و  
 22/42سال،    30درصد باالی    22/2د. همچنین  دیپلم بودن 
سال و    20-11درصد بین    22/42سال،    30تا    21درصد بین  

 (  2سال سابقه شغلی داشتند )شکل  11مابقی کمتر از 
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  دهندگانپاسخ  سن وضعیت ب:  راست(، سمت االب )تصویر دهندگانپاسخ جنسیت توزیع )الف: کمی، بخش آماری هاینمونه دموگرافی .2 شکل

 چپ((. سمت پائین )تصویر دهندگان پاسخ شغلی سابقه د: و راست( سمت  پائین )تصویر افراد تحصیلی مدرک وضعیت ج: چپ(، سمت باال )تصویر

ای نیز که روایی آن  گویه  57ی  ساختهپرسشنامه محقق
تائید شد، متضمن اجرا بود. پایایی بخش کمی  توسط خبرگان  

ترکیبی  پایایی  و  کرونباخ  آلفای  ضریب  از   1با  استفاده  با  و 
نرم تعریف شده است، محاسبه شد.    Plsافزار  ماژولی که در 
ها  تعیین شد که قابل قبول بود. داده   81/0پایایی پرسشنامه  

اری روش معادالت ساخت  Plsافزار  پس از گردآوری، توسط نرم
 پردازش، تحلیل و تفسیر شدند. 

 های پژوهشیافته
های یادگیری مشارکتی کاری چندان آسان به  ایجاد گروه

نمی احتماال نظر  برخط  یادگیری  محیط  در  کار  این  و  رسد 
-دشوارتر خواهد بود. بکارگیری محیط برخط فضایی با ویژگی 

نماید که در ظهور و افول برخی  های آموزشی خاص ایجاد می 
تاثیرگذار ظ آنها  بین  ارتباط  و  مدرسان  فراگیران،  رفیتهای 

کایرول[22]است لوندگرن  و  هنری  یادگیری  2001)  2.   ،)
د که  نگیررا به عنوان یک فرآیند فعال در نظر می مشارکتی
می   گانیادگیرند  کار  دانش  ساخت  نقش  نکنروی  مربی  د، 
بازی میی  کنندهتسهیل را  به  یادگیری  و گروه  عنوان کند، 

ای  محرک، به عنوان وسیله   ،کندمنبع اطالعات نیز شرکت می

برای کمک به خود و پشتیبانی متقابل، و به عنوان مکان ارجح 
 . [23]  دانش نتعامل برای جمعی ساخت

 سازی یادگیری مشارکتی برخط عملیاتی
شوندگان  با پیمایش میدانی و کسب اطالعات از مصاحبه

)مرحله کیفی(، درباره اجرای یادگیری  در بخش اول پژوهش  
داده برخط،  محیط  در  و  مشارکتی  کدگذاری  مبنای  بر  ها 

 اند.  چیدمان یافته 1بندی در جدول مقوله
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 مرکز آموزش مدیریت دولتیشوندگان در مورد اجرای یادگیری و آموزش مشارکتی در محیط برخط در نقل قول مصاحبه .1جدول 

 ردیف
کد 

 نمونه
 نشانگرها  قول شرح نقل  قول کد نقل 

1 f1 f1,q1,1-1 

  کانکت ادوبی و روم اسکای طریق  از  بسترسازی با توانست مرکز  کرونا بیماری شیوع با حاضر حال در

ی یک ارائه بصورت  و طرفه یک صورت  به بیشتر یادگیری اما. نماید برگزار را برخط غیرحضوری هایدوره

 . باشدمی ضعیف یادگیری  در مشارکت حدودی تا.  بود اساتید طرفه از سوی

 استادمحوری

 با آشنایی عدم

 روش

 کم مشارکت

2 f2 f2,q1,1-1 

هاشون انگیزه مشارکت را در محیط کالس از دست  وقتی رابطه اولیه بین استاد و فراگیر برقرار نمیشه خیلی

خاطر در محیط برخط خیلی مشارکت شرکت کنندگان را نداریم و ارتباط محدود میشود  می دهند به همین 

به یک عده خاصی که خیلی فعال هستن و یا معموال خودوشون دوست دارند خیلی مشارکت کنند و نمی  

 تونیم همه را خیلی راحت دعوت به مشارکت بکنیم. 

دانشجویان 

 برجسته

عدم ایجاد  

 انگیزه 

 عدم مشارکت

3 f3 f3,q1,1-1 

بنظر میرسد هنوز آمادگی الزم و کافی در جهت اجرای این رویکرد در مرکز وجود ندارد. برای اجرای 

یادگیری مشارکتی ابتدا باید زیرساخت های ان فراهم شود اعم از نرم افزاری و سخت افزاری.بطور مثال  

 ورت صوتی و تصویری در ارتباط باشند.فضایی فراهم شود که افراد کالس بایکدیگر و با استاد بتوانند به ص

عدم ارتباط  

 چهره به چهره 

عدم وجود بستر 

 مناسب

4 f4 f4,q1,1-1 
ریزی و اجرا نیازمند هستیم این است که یک  تمهیداتی که ما برای برقراری یادگیری مشارکتی از نوع برنامه 

 خواهد. ای میسازی ویژهفرهنگ 

عدم فرهنگ 

 سازی

5 f5 

f5,q1,1-3 

پیشتاز بودن و الگو بودن   -فرهنگ سازی یادگیری مشارکتی -نبود فرهنگ مشارکت در زندگی و محیط کار 

پس از موقعیت اضطراری پیش آمده با شیوع ویروس کرونا    -در فضاهای آموزشی برای سایر مراکز

خته ای روبرو شدیم جابجایی بستر دوره های حضوری به سمت برخط بسیار سخت بوده زیرا با دنیای ناشنا

 که با مقاومت بیشتر کارشناسان آموزش در برابر تغییر روبرو شدیم.

عدم فرهنگ 

 سازی

مقاومت 

کارشناسان  

 آموزش

f5,q1,2-3 
تدریس در کالس های غیر حضوری و برخط سبک و سیاق دیگری دارد و باید مدرسان هم آموزش های 

 الزم را در این زمینه کسب نمایند

آشنایی با عدم 

 روش

f5,q1,3-3 

افراد اغلب دوره های خود را در محل کار خود آموزش می بینند و از این فضا فارغ نمی شوند و ذهنشان 

درگیر کار و جلسات فوری است که پیش می آید گاها دیده شده به دستور مافوق یا در همان تایم ماموریت  

ی شوند و فضای محیط برخط را علی رغم روشن بودن  می خورند یا برای رفتن به جلسه مهمی آماده م

 دستگاه ترک می کنند و فقط سیستم روشن است و فرد فراگیر پشت سیستم نیست. 

عدم نظارت بر  

 حضور 

6 m1 m1,q1,0 

 توجه مدیران ارشد سازمان به مقوله آموزش بر خط 

 سهولت، هزینه پایین و در دسترس بودن تمایل سازمانها و ادارات و فراگیران به آموزشهای برخط به لحاظ -

 تمایل مرکز به ارائه آموزش های برخط با کیفیت در رقابت با سایر ذی نفعان  -

 تکلیف سازمان باالدستی به ارائه هرچه مطلوب و با کیفیت تر آموزشها -

عدم آشنایی با 

 روش

عدم فرهنگ 

 سازی

عدم وجود بستر 

 مناسب

7 m2 m2,q1,1-1 
طراحی و تولید برنامه آموزش  -آموزش کارشناسان -آموزش مدرسان -زیرساختهاتوسعه  -کم است

 مشارکتی

عدم آشنایی با 

 روش

عدم فرهنگ 

 سازی

عدم وجود بستر 

 مناسب

 مشارکت کم

8 m3 m3,q1,1-1 
یادگیری  با توجه به قدیمی بودن ساختار و زیرساختها مرکز نیاز دارد بستری جدید و به روز برای این نوع 

 فراهم نماید. 

عدم وجود بستر 

 مناسب
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9 m4 m4,q1,1-1 

به نظر من ، فراهم آوردن شرایط یادگیری مشارکتی در مرکز با توجه به شرایط فعلی نیازمند کسب تجارب 

بیشتر در این زمینه است. مهمترین عوامل موثر در شکل گیری یادگیری مشارکتی که می تواند محیطی تعاملی  

 یرندگان فراهم آوردبرای یادگ

عدم فرهنگ 

 سازی

عدم وجود بستر 

 مناسب

10 m5 m5,q1,1-1 .با یادگیری قطعه قطعه خیلی نمیشه فهمید که آموزشها چقدرمنجر به یادگیری می شوند 
عدم آشنایی با 

 روش

11 m6 m6,q1,1-1 

شرکت کنندگان هم وجود تمهیدات باید فراهم شود و از حالت رادیویی یک طرفه خارج شود. و تصویر 

داشته باشد. کهذبتوانند همدیگر را ببینند این خودش کمک به سزایی می کند که یک خورده  جدی تر به تین  

 موضوع توجه داشته باشند. 

عدم ارتباط  

 چهره به چهره 

عدم وجود بستر 

 مناسب

12 m7 m7,q1,1-1 
مدیریت، شیوه اجرا و شیوه سنجش و ارزیابی است، کمتر  تغییر رویکرد که نیازمند تغییر شیوه تفکر، شیوه 

 مورد توجه قرارگرفته است.

عدم آشنایی با 

 روش

عدم فرهنگ 

 سازی

عدم وجود بستر 

 مناسب

13 m8 m8,q1,1-1 عدم اطالع اطالعی  بی ابراز یا سوال به پاسخ عدم 

14 m9 m9,q1,1-1 
مشارکتی وجود ندارد. حتی دیدگاه رویکرد یادگیری مشارکتی هم  از منظر من به هیچ عنوان آمادگی یادگیری 

 وجود ندارد. 

عدم آشنایی با 

 روش

عدم فرهنگ 

 سازی

 عدم مشارکت

عدم وجود بستر 

 مناسب

مقاومت 

کارشناسان  

 آموزش

15 m10 

m10,q1,1-
2 

اهمیت باالیی  های برخط در آن اجرا )مسائل فنی و زیرساختی( می شود از در مرحله اول بستری که کالس 

برخوردار است. اگر این بستر عملکرد خوبی نداشته باشد عمالً شکل گیری گروه های کاری یادگیری  

 مشارکتی در کالس ها امکان پذیر نمی باشد.

عدم وجود بستر 

 مناسب

m10,q1,2-
2 

تبادل نظر و مفاهیم  تجربه پیشین مدرس در اجرای این مدل از آموزش است. یادگیری مشارکتی نیازمند 

است که باید در دل این بستر یک شبکه اجتماعی کوچک با استفاده از ابزارهای مختلف جهت تنوع و بهره 

 برداری از مجموع داشته های موجود در فضای کالس  بدین منظور شکل گیرد. 

عدم آشنایی با 

 روش

عدم فرهنگ 

 سازی

16 m11 

m11,q1,1-
2 

 دش را دارد شکی نست ولی چقدر بستر فراهم است یادگیری مشارکتی مزایای خو

عدم فرهنگ 

 سازی

عدم وجود بستر 

 مناسب

m11,q1,2-
2 

زمان صحبت استاد  میکروفن چند نفر فعال می شود و مرکز دنبال استراتژی کمی است یعنی دنبال باال بردن  

فراگیران یک ایراد است برای زیرساخت.  آمار دوره هاست. دنبال منافع مالی بدون اثربخشی حجم زیاد 

 نفره معنایی ندارد  150-100کالس 

تعداد باالی  

 دانشپذیر

جابجایی هدف  

 با منافع

عدم آشنایی با 

 روش



 

91 

 آم ارگ     راش هشگد تر مییاب   یس                                      1400 سا   در د  ی  منیریت دمو ش مرتز در ررط  مشارتی  یادگیری گجرگی آایجا ،

17 m12 
m12,q1,1-

1 

به دالیل متعدد نظیر عدم مهارت اساتید، عدم تمایل شرکت کنندگان، حضور در محل کار و فقدان سیستم 

 چندانی به تعامل فعال در کالس به صورت صوتی و تصویری نیست؛ های ارتباطی تمایل 

 آمادگی مرکز

عدم ارتباط  

 چهره به چهره 

عدم آشنایی با 

 روش

نبود یا کمی  

 مشارکت 

عدم وجود بستر 

 مناسب

18 m13 

m13,q1,1-
2 

متلکم وحده از آنجایی که تدریس در ایران به صورت سنتی به شکل یک طرفه بوده و معلم در اکثر مواقع 

 بوده بنابراین حرکت به سمت یادگیری مشارکتی تا اندازه ای دشوار است.

 استاد محوری

عدم آشنایی با 

 روش

m13,q1,2-
2 

حرکت به سمت یادگیری مشارکتی یک تغییر فرهنگی است تا یک تغییر تکنولوژیکی و به نظرم اولین گام در  

 نسبت به این نوع یادگیری است.این زمینه آموزش دادن و آگاه نمودن مدرسان 

عدم فرهنگ 

 سازی

19 m14 
m14,q1,1-

1 

استفاده از نرم افزارهای آموزشهای مشارکتی مناسب است یعنی برخی از این نرم افزارها مناسب هستن که  

بروند اجازه تشکیل محیط های حاشیه ای در راستای کارگاه یا کالس را دارند و افراد می توانند دو به دو 

آنجا کارهای تمرینی خود را انجام دهند و برگردند و دوباره برگردند تو کالس اصلی و مدرس هم به هر 

 کدوم از این کالسها هم سربزنه در عین حال به اونها بازخورد بده 

عدم وجود بستر 

 مناسب

20 m15 

m15,q1,1-
2 

وده ولی از قدرت بیان و تبیین مطالب  موارد زیادی مشاهده می گردد اساتید از تخصص الزم برخوردار ب

 برخوردار نیستند و این مساله در محیط های برخط بیشتر و بیشتر نمود پیدا می کنه.

عدم آشنایی با 

 روش

m15,q1,2-
2 

در دوره هایی که به صورت محیط برخط برگزار می شود هم مدرس هم مهارت آموز به دلیل اینکه در  

فضای ملموس نیستند و ارتباط فیس تو فیس را به اون صورت مثل دوره های فضای واقعی نیستند، در 

حضوری تجربه نمی کنند یک مقدار انگیزه های یادگیری و انگیزه های بیان مطالب در طول دوره کاهش پیدا 

 میکند.

عدم ارتباط  

 چهره به چهره 

عدم ایجاد  

 انگیزه 

عدم فرهنگ 

 سازی

یادگیری   بر  که  است  رویکردی  مشارکتی  یادگیری 
تیم   اعضای  آن  در  و  دارد  تاکید  نفر  چند  یا  دو  همزمان 
در   آن  از  استفاده  و  نو  محتوای  یادگیری  برای  مشارکت، 
موقعیتها به یکدیگر وابسته هستند، بطوریکه به نقاط قوت و  

اتکا دارند. محتوای آم مختلف  سطوح وزشی درعلم یکدیگر 
روی   مهارت و نگرش دانش، حوزه سه در تواندمی آموزش

 در یکدیگرند و با مرتبط حوزه سه اثر بگذارد. این یادگیرنده

فرد و   پرورش در مؤثری شده، نقش ریزیبرنامه یک تعامل
، در مرکز آموزش مدیریت دولتی  [ 24]نمایند  جامعه ایفا می

اما   مشارکتی  یادگیری  دورهنیز  در  برخط  محیط  های  در 
اجرا می افراد آموزشی مختلف  پیمایشی که در بین  با  شود. 

الذکر در مصاحبه صورت گرفت، بجز یک نفر دخیل مرکز فوق 
(m8q1  برای عملیاتی از سوال در مورد آمادگی مرکز  ( که 

اطالعی نمود، سایر  ساختن آموزش برخط مشارکتی اظهار بی
جالمصاحبه نکات  در  شوندگان  مشارکتی  آموزش  درباره  بی 

دولتی   مدیریت  آموزش  مرکز  نمودند.  بیان  برخط  محیط 
توانست با ایجاد بسترهای آموزش الکترونیکی و ایجاد محیط 

های  افزاری مانند اسکای روم، ادوبی کانکت و غیره، دوره نرم
برخط و غیرحضوری آموزشی را برگزار نماید. در این راستا  

رسید که تعامالت مدرس و فراگیران یک اینگونه به نظر می
از   گرفت.  شکل  ناچیزی  تیمی  و  گروهی  کار  و  بوده  طرفه 
طرفی برخی فراگیران فعالتر، تمایل به مشارکت در کار تیمی 

می نشان  خود  محیطاز  برخی  اگرچه  نرمدادند.  افزاری های 
های برخط ایجاد شد، اما این محیطها برای ایجاد  برای دوره
صویری و چهره به چهره کافی نبودند. عامل دیگری  تعامالت ت

که دخیل در تمایل به آموزش برخط و مشارکتی بود، فرهنگ 
های مشارکتی و یا فرهنگ بکارگیری تجهیزات  اجرای فعالیت

از طرفی تغییر  -دیجیتالی بود.  فراگیران  الکترونیکی در بین 
ی برخط  ی کالسیک و حضوری آموزش به سمت شیوهشیوه
ناشناختهکه   و  غیرحقیقی  برای   محیطی  آموزش  زمینه  در 

بسیاری از افراد بود، نیز در کنار عدم فرهنگ استفاده از بستر 
هم   اینکه  ضمن  شد.  علت  بر  مزید  آموزش  در  الکترونیکی 
آموزش  برای  تا  بودند  آن  نیازمند  مدرسان  هم  و  فراگیران 

ی برخط را کسب دیدن آشنایی الزم در محیط ناشناخته
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-های برخط مشارکتی رویهنمایند. سبک اجرای آموزش دوره 
ی خاص خود را دارد و افراد باید فارغ از محیط کار و یا هر  
فعالیت دیگر، همزمان در محیطی خاص و مشترک با یکدیگر  
تعامل داشته باشند تا بتوانند به تبادل اطالعات و محتوا و نیز 

-د. در برگزاری دورهبحث و گفتگو در ارتباط با محتوا بپردازن
های آموزشی برخط مشارکتی، گاها افراد همزمان درگیر کار  
دیگری بوده و یا در سر کار خود در اختیار مافوق بودند که  

ارسال میی دورهدر میانه به ماموریت  شدند در  ی آموزشی 
و ظاهرا سر   بود  روشن  هنوز  آنها  ارتباطی  که وسایل  حالی 

فیزی حضور  ولی  بودند  آموزش  کالس  سیستم  پشت  در  کی 
برخط نداشتند. با اینحال، در آموزش برخط در زمان، هزینه،  

جویی  وسایل آموزشی مانند خودکار، کاغذ، کتاب و غیره صرفه
خاص خود را دارند، اما مدیران ارشد سازمانها و بستر موجود  

عملیاتی تمایل و کشش الزم در  باید  آن سازمان،  سازی  در 
باشد. همکاری مدیران  آموزش برخط و مشا را داشته  رکتی 

کار  و  برخط  آموزش  به  مدرسان  و  افراد  تمایل  باالدستی، 
طراحی محتوای    آموزش  برنامه  تولید   و   تیمی،  و  مشارکتی 

ارزشیابی  و  سنجش  برخط،  محیط  در  آن  برای  مناسب 
مخصوص به آموزش غیرحضوری و نظارت بر عملکرد مجریان  

آم فرهنگ  و  دیدگاه  ایجاد  محیط  طرح،  در  مشارکتی  وزش 
محیط   با  فراگیران  و  مدرسان  ساختن  آشنا  الکترونیکی، 

شبکه ایجاد  و  الکترونیکی  کوچک آموزشی  اجتماعی  های 
ی ها در مورد آن، افزایش مهارت و تجربهجهت تبادل دانسته

مشارکتی  کمیت-یادگیری  از  دوری  و  الکترونیکی،  گرایی 
همکاری برخط،  آموزش  کیفیت  نگاه  محور بهبود  عدم  ی، 

گرایی در زمینه  اقتصادی صرف مرکز و تاکید بر کیفیت  -مالی 
حالت   از  مدرسان  نمودن  خارج  برخط،  مشارکتی  آموزش 

فرهنگ و  تکنولوژیکی  تغییرات  بودن،  وحده  سازی متکلم 
انگیزه ایجاد  برخط،  آموزش  در  مشارکت  در    هایتدریجی 

از عوامل   مطالب در محیط برخط،  بیان  هایانگیزه   و  یادگیری
ساختن آموزش مشارکتی برخط معرفی  تاثیرگذار بر عملیاتی

 شدند. 

شماره   جدول  به  دقیقتر  نگاهی  نقل  1با  قولهای که 
 تفسیر   و   شوندگان در آن گنجانده شد و نیز از توصیفمصاحبه

نشانگر    13توان دریافت که  می  شوندگانمصاحبه  قولهای  نقل
اج هستند و نقش مهمی  ی اساسی در آن قابل استخریا مولفه

در ایجاد آموزش مشارکتی در محیط برخط در مرکز آموزش  
(. با در نظر گرفتن مولفه عدم  1مدیریت دولتی دارند  )شکل  

-ی مشارکت کم در یک محور، مولفهمشارکت به همراه مولفه
مورد کاهش    12های اثرگذار بر آموزش مشارکتی برخط به  

 نظارت  نشانگر عبارت بودند از: عدمیافت. این دوازده مولفه یا  
  عدم   انگیزه،  ایجاد  عدم  برجسته،   دانشجویان  حضور،  بر

-بهچهره  ارتباط  عدم   منافع،  با   هدف   جابجایی   سازی،فرهنگ
 مشارکت   آموزش،  کارشناسان  مقاومت  استادمحوری،  چهره،

مشارکت، عدم  یا    باالی   تعداد  روش،  با  آشنایی  عدم   کم 
 مناسب.   بستر وجود عدم  دانشپذیر،

 
 برخط آموزش درباره دولتی مدیریت آموزش مرکز آمادگی مورد در شوندگانمصاحبه هایقولنقل بندیمقوله از حاصل نشانگرهای  .1 شکل

 مشارکتی.
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نشانگرها اشاره داشتند  ای که به این  افراد مصاحبه شونده
از هر دو گروه زن و مرد بودند. اما بر اساس توزیع نشانگرها و  
در   که  چالشی  مهمترین  نشانگرها،  به  افراد  اشاره  میزان 

به عملیاتی داشتند،  وجود  برخط  مشارکتی  آموزش  سازی 
روش مشارکتی    با  آشنایی  ترتیب اهمیت عبارت بودند از: عدم 

( برخط  نبود  12و  )  مورد(،  مناسب  نبود    12بستر  مورد(، 
محیط  فرهنگ در  مشارکتی  آموزش  افزایش  جهت  سازی 
( )  11برخط  مشارکت  نبود  یا  کمی  عدم    5مورد(،  مورد(، 

 (.  2مورد( )جدول  4چهره )بهچهره ارتباط

 شوندگانمصاحبهکنندگان به دوازده نشانگر در نقل قول . تفکیک اشاره2جدول 

 قول نقل شماره مایه  درون زیر بعد 

 سازی آموزش مشارکتی برخط در عملیاتی مرکز آمادگی

 F1-1, m13q1 استادمحوری

 روش با آشنایی عدم
F1q1, f5-1, m1-1, m2-1, m5 -1, m7-1, m9-1, m10-1, m11-

1, m12-1, m13-1, m15-1 
 F1-1,f2-1,m2-1, m9-1, m12-1 کمی یا نبود مشارکت 

 ,F3-1,m1-1,m2-1,m3-1,m4-1,m6-1,m7-1,m9-1, m10-1 عدم بستر مناسب 
,m11-1,m12-1,m14-1 

 M11-1 پذیر  دانش باالی تعداد
 F2-1 برجسته دانشجویان

 F5-1 حضور بر نظارت  عدم

-F4-1, f5-1, m1-1, m2-1, m4-1, m7-1, m9-1, m10-1, m11 سازمانی فرهنگ  عدم
1, m13-1, m15-1 

 F3-1, m6-1, m12-1, m15-1 چهره بهچهره ارتباط عدم

 ,F5-1,m9-1 آموزش  کارشناسان مقاومت

 M11-1 منافع با هدف جابجایی

 F2-1, m15-1 انگیزه ایجاد عدم

های آموزشی بنابراین مشاهده شده است که تشکیل دوره
مشارکتی در محیط برخط در مرکز آموزش مدیریت دولتی 

باشد که مدیران ارشد الذکر میی اصلی فوق مولفه  12نیازمند  
و مسئوالن باالدستی باید بدانها توجه نمایند تا بتوان زمینه  

های آموزش مشارکتی برخط مهیا الزم را برای برگزاری دوره
 نموده و بدان رونق و اعتبار بخشید. 

چالششناسا پیادهیی  مشارکتی های  آموزش  سازی 
 برخط

بدون   و  مجازی  در محیط  برخط  آموزش  که  آنجایی  از 
می رخ  درس  در کالس  فیزیکی  نظر  حضور  از  اگرچه  دهد، 

های منحصر به هزینه و زمان و بسیاری دیگر جهات ویژگی 
ای دارد و فرصتهای مختلفی را برای هر فرد و امتیازات ویژه
و  مدرسان  از  آموزش  یک  سازمان  حتی  و  دهنده  فراگیران 

ی آموزشی سراسر امتیاز و مزیت کند، اما این شیوهایجاد می
نیز می چالشهایی  دارای  خود  و  با  نبود  افراد  شناخت  باشد. 

آن،   اجرای  چگونگی  مشارکتی،  و  برخط  یادگیری  روش 
مسائل   نظارتی،  و  چالشهای سیستمی  آن،  برای  بسترسازی 

تواند  است و اراده آنها و غیره، هر یک میشخصیتی افراد و خو
سازی  ی برخط و کارگروهی و عملیاتیدر تغییر سبک به شیوه

ایجاد چالش نموده و یا ضعفهای مختلفی درباره آنها وجود  
نیز   دولتی  مدیریت  آموزش  مرکز  مورد  در  باشد.  داشته 

الذکر هم  استثنایی وجود ندارد و موارد ذکر شده در مرکز فوق 
 واند مسائل خاص خود را ایجاد نماید.  تمی

پیمایشهای میدانی صورت گرفته، مصاحبه به  -با توجه 
ارزشیابی عدم  عمدتا  زن  عدم    شوندگان  مناسب،  عملکرد 

ارتباط اساتیدبهچهره  وجود  دیدگاه غیرحرفه  چهره،    و   ای؛ 
مدیران و عدم آشنایی با روش، سرعت اینترنت پائین    تخصص

فرهنگ عدم  به  و  را  برخط  آموزش  و  کارگروهی  در  سازی 
برخط  آموزش  اجرای  با  مرتبط  چالشهای  مهمترین  عنوان 

(. مردها نیز عالوه بر موارد فوق  3اند )جدول  مشارکتی دانسته
مناسب، استرس یادگیری،    بستر  وجود  به عاملهایی مانند عدم

اثربخشی پایین، ضعف روش تدریس،  تعامل  باال،   پیچیدگی 
عدم تعداد  بر  نظارت  پایین،  کم،  مشارکت    باالی   حضور، 

 بهینه  استفاده   گرایی، رقابت نامناسب، عدم دانشپذیر و مدرک 
سیزدهم به آموز   غیرحمایتی دولت   اطالعاتی، نگرش  بانک   از

های  کنندگان در دورهمشارکتی برخط و تعامل پائین مشارکت
عنوان چالشهای روش روش  به  آموزشی برخط و مشارکتی 

، m8( و سه مرد ) f2اند. در این میان یک زن )اشتهاشاره د
m10  وm11  از پاسخ به سوال در مورد چالشهای مرتبط با )
های آموزش برخط مشارکتی در مرکز آموزش مدیریت  دوره

امر می این  اجتناب نمودند که  تواند به دالیلی مانند  دولتی 
کاری، احتیاط  عدم آگاهی، ترس از موقعیت شغلی و محافظه
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سیاستی   عوامل  و  جواب  باشد- در  داده  رخ   چپ(. -2و شکل  3)جدول             جناحی 

 شوندگان در مورد چالشهای یادگیری مشارکتی در محیط برخط در مرکز آموزش مدیریت دولتی.  نقل قول مصاحبه3جدول 

 ردیف
کد 

 نمونه
 نشانگرها  قول شرح نقل  قول کد نقل 

1 f1 f1,q3,1-1 دوره های زیادی اجرا ولی عملکرد آنها سنجیده نمی شود 
ارزشیابی عملکرد در  

 حد صفر

2 f2 f2,q3,0  عدم اطالع عدم پاسخ به سوال یا ابراز بی اطالعی 

3 f3 f3q3,1-1 

انگیز برای اجرای  اساتید ضعیف و ناآشنا با آموزش برخط یکی از نکات چالش

یادگیری مشارکتی محسوب میشوند.به طور مثال اگر بتوان از اساتید بروز و خبره در  

 زمینه آموزشهای برخط استفاده کرد تا حد زیادی این چالش برطرف خواهد شد. 

 ارتباط چهره به چهره

 اساتید غیر حرفه ای

4 f4 f4,q3,1-1 هاستدیدگاه مدیران یکی از مشکالت و چالش 
دیدگاه و تخصص  

 یرانمد

5 f5 

f5,q3,1-2 
نبود سرعت اینترنت زمان زیادی از وقت استاد را برای بارگذاری و نشان دادن فایلهای  

 مورد نیاز می گیرد 
 سرعت پایین اینترنت 

f5,q3,2-2 

نبود   -عدم نظام آموزشی مربوط  در اختیار به محیط برخط)ارزشیابی و حس حضور(

آموزش الزم برای مدرسان و فراگیران جهت   -مشارکتیفرهنگ مربوط به یادگیری 

کم اهمیت جلوه دادن و در اولویت قرار ندادن   -درک درستی از یادگیری مشارکتی

آموزش در نظام های ما چه اداری و چه آموزش و پرورش بیشتر   -یادگیری مشارکتی

 رقابتی است تا رفاقتی و مشارکتی.

 عدم آشنایی با روش

 سازیعدم فرهنگ 

6 m1 m1,q3,1-1  عدم آشنایی با روش بازمهندسی فرایندهای کار و آموزش نیروی انسانی الزم و ضروری است 

7 m2 m2,q3,1-1 عدم اجرای یادگیری مشارکتی  -زیرساخت ضعیف 
 عدم آشنایی با روش

 عدم وجود بستر مناسب

8 m3 

m3,q3,1-3 
  -استرس یادگیری و استفاده از رایانه -پایینتعامالت  -کندی ارتباطات  -پیچیدگی زیاد

 ضعف تدریس

 استرس یادگیری 

 پیچیدگی باال

 تعامل پایین 

 ضعف روش تدریس 

m3,q3,2-3 
به روز نبودن زیرساخت های سیستم و عقب بودن  -ضعف در شبکه اینترنت کشور

 آنها نسبت به نسل های جهانی 

 سرعت پایین اینترنت 

 عدم وجود بستر مناسب

m3,q3,3-3  اثربخشی پایین  ضعف در اثربخشی نظام آموزش 

9 m4 m4,q3,1-1 

معتقدم ساختار جدید مرکز کامال غیر تخصصی طراحی شده و به جای توجه به  

ضرورت و تداوم آموزش های الکترونیکی و پررنگ شدن نقش دفاتری چون دفتر  

ن دفاتر یا تغییر  تکنولوژی آموزشی و دفتر فناوری اطالعات ، شاهد کوچک شدن ای

 وظایف ذاتی و حتی ادغام آن با دفاتر دیگر هستیم

 عدم وجود بستر مناسب

10 m5 

m5,q3,1-3 
خود افراد چون استاد اونها را نمی بیند یک دلیل کافی است که مشارکت اتفاق نمی  

 افتد
 عدم نظارت بر حضور

m5,q3,2-3 

اتفاق بیفتد افرادی که قرار است در دوره  شاید اگر سازمانها می خواهند حضور واقعی 

نفر را ببرند در یک کالس قرار دهند و دوره بصورت برخط در یک  7-6شرکت کنند 

 کالس برای آنها پخش شود 

 تعداد باالی دانشپذیر 

m5,q3,3-3 

مشارکت در کالس پایین است چون نظارتی وجود ندارد بهانه هایی چون اینترنت یا  

را مطرح می کنند و من تا حدود زیادی مطمینم یا ارباب رجوع  برق قطع شده بود 

داشته یا خونه کار داشته سیستمش را روشن کرده و پای سیستمش مونده تا حضورش 

 به صدور گواهینامه منتهی شود. 

 مدرک گرایی 

 مشارکت کم
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11 m6 

m6,q3,1-2  سیاسی رشد کرده اندمدیرانی که روی کار آمده اند بی تجربه هستند بر اساس بازی 
دیدگاه و تخصص  

 مدیران

m6,q3,2-2 
انتخاب مدرسین  کسانی که می خواهند یادگیری مشارکتی را ترویج بکنند  

 یاذمدرسردوره های یادگیری مشارکتی باشند 

 ارتباط چهره به چهره

 اساتید غیر حرفه ای

12 m7 

m7,q3,1-4 

ایجاد رقبای قوی در بخش دولتی و غیر  مهمترین چالش مرکز در ارائه خدمات بر خط 

دولتی است که توان ارائه آموزش با کیفت نازل و قیمت نازل تر دارند. روشی که عمال  

 منجر به فروش گواهی آموزشی می شود.

 رقابت

 مدرک گرایی 

m7,q3,2-4 
ضعف توان علمی و تفکر سنتی مدیریت مرکز و به ویژه مقاومت زیاد در مقابل تغییر  

 نقطه چالش بزرگ مرکز در تغییر رویکرد است.

دیدگاه و تخصص  

 مدیران

m7,q3,3-4 

انگیز بزرگ دیگر در این مسیر عدم آشنایی مدرسین و برنامه ریزان مرکز با  نقطه چالش

شیوه های و نظریه های نوین یادگیری هستند. هنوز سخنرانی به عنوان شیوه حاکم 

شود. اگرچه از نظر تئوری موضوع مطرح می شود عمال  تدریس در مرکز حمایت می 

 از شیوه های نوین بسیار کم استفاده می شود 

 ارتباط چهره به چهره

 اساتید غیر حرفه ای

 ضعف روش تدریس 

 عدم آشنایی با روش

m7,q3,4-4 
عدم استفاده از داده های موجود و تشکیل بانک های اطالعاتی و گروه های یادگیری  

 شکل دیگری است که عمال کمتر مورد توجه قرار گرفته است. در مرکز م

عدم استفاده بهینه از  

 بانک اطالعاتی 

13 m8 m8,q3,0  عدم اطالع عدم پاسخ به سوال یا ابراز بی اطالعی 

14 m9 m9,q3,1-1 
انگیز اگر بخواهم صحبت کنم بسیار زیاده از منظر من ورود دولت  در مورد نقاط چالش

 زا خواهد بود.شدت برای شما چالشجدید به 
 نگرش دولت سیزدهم

15 m10 m10,q3,0  عدم اطالع عدم پاسخ به سوال یا ابراز بی اطالعی 

16 m11 m11,q3,0  عدم اطالع عدم پاسخ به سوال یا ابراز بی اطالعی 

17 m12 
m12,q3,1-

1 

آموزش کارکنان  مهمترین چالش به نظرم نگرش گواهینامه محوری در ساختار نظام 

دولت است؛ کارکرد آموزش برای کارکنان و مدیران افزایش ساعات آموزش در سوابق 

آموزشی است نه ارتقا دانش و مهارت؛ این امر اثربخشی دوره ها را به شدت کاهش  

 می دهد. 

 اثربخشی پایین 

 مدرک گرایی 

18 m13 
m13,q3,1-

1 

البته خاص مرکز هم نیست این است که  یک نقطه چالشی که هم اکنون وجود دارد که 

 افزارهای مورد استفاده در محیط های برخط امکان ایجاد تعامل را محدود می کنند.نرم

 تعامل پایین 

 عدم وجود بستر مناسب

19 m14 

m14,q3,1-
2 

به علت تعداد زیاد فراگیران نمی شود تعاملی صورت گیرد گاها تعداد فراگیران در  

دقیقه که  300نفر است اگر هم بخواهیم سالم علیک کنیم می شود  300برخی دوره ها 

 تایم خارج از وقت تدریس است 

 تعداد باالی دانشپذیر 

m14,q3,2-
2 

قطعا یک تکنولوژی خاصی میخواد برای اینکه نقاط مشکل دار را پوشش بدیم باید 

 تکنوژی و بستر مربوط به اینکار را فراهم کنیم
 اسبعدم وجود بستر من

20 m15 
m15,q3,1-

1 

در رابطه با مشکالت و چالشها می توانیم عمده ترین را رکود اقتصادی در واقع 

تاثیرگذار بوده در بخش دولتی ورود مراکز خصوصی یا تمایل مراکز آموزشی و دولتی  

و خصوصی به ورود به حوزه آموزش پرسنل سازمانهای دولتی و همچنین مشکالت 

 ها در واقع ذکر بکنیم نوسانات شبکه اینترنت را از عمده چالشمربوط به 

 رقابت

 سرعت پایین اینترنت 

به  بنابراین مشاهده می مربوط  عمده چالشهای  شود که 
مرکز در  دوره برخط در  آموزش مشارکتی  ی حوزه  19های 

تعامل  فرهنگ یادگیری،  استرس  عملکرد،  ارزشیابی  سازی، 
پایین، پیچیدگی باال، استفاده بهینه از بانک اطالعاتی، رقابت،  
پایین،   اثربخشی  کم،  مشارکت  مدیران،  تخصص  و  دیدگاه 

تعداد باالی دانشپذیران، نگرش دولت سیزدهم، ضعف روش  
غیرحرفه اساتید  برحضور، ای، مدرکتدریس،  نظارت  گرایی، 

ترسازی مناسب، سرعت پایین اینترنت  و آشنایی با روش  بس
 (.  2باشند )شکل می
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  مرکز در مشارکتی  برخط آموزش چالشهای با مرتبط هایمولفه )چپ(، برخط مشارکتی آموزش چالشهای عمده از غیرمطلع افراد .2 شکل

 )راست(. دولتی آموزش مدیریت

های چالشی آموزش مشارکتی برخط، عدم  از بین مولفه
شیوه با  مناسب  عنوان بسترسازی  به  برخط  و  مشارکتی  ی 

بطوریکه   اشاره   5مهمترین چالشها شناخته شد،  آن  بر  نفر 
از آن، مولفه بعد  با چهار  داشتند و  با روش  ی عدم آشنایی 

ورد اشاره به آن دومین مورد مهم چالشی بود. سه نفر نیز م
ای در گرایی، اساتید غیرحرفهبه هر یک از نشانگرهای مدرک

و   پائین  اینترنت  سرعت  برخط،  آموزش  و  مشارکتی  سبک 
مدیران به عنوان چالشهای روش آموزش   تخصص  و   دیدگاه 

عامل توسط   6مشارکتی برخط اشاره نمودند و در مجموع این  
ترین عوامل از شوندگان به عنوان مهمترین و برجستهمصاحبه

(.  4زا معرفی شدند )جدول مورد چالش 19بین 

 
 انگیز یادگیری مشارکتی در محیط برخط در مرکز آموزش مدیریت دولتی های چالش. تعداد افراد اشاره کننده به مولفه4جدول 

 قول نقل شماره مایه  درون زیر بعد 

 چالشها 

 F5-3 سازیفرهنگ عدم 

 F1-3 عدم ارزشیابی عملکرد مناسب 
 M3-3 استرس یادگیری 

 M9-3 نگرش دولت سیزدهم
 M3-3, m7-3 ضعف روش تدریس 

 F3-3, m6-3, m7-3 ای اساتید غیرحرفه
 M5-3, m7-3, m12-3 مدرک گرایی 

 M5 عدم نظارت بر حضور
 M2-3, m3-3, m4-3, m13-3, m14-3 عدم بسترسازی مناسب 
 F5-3, m3-3, m15-3 سرعت اینترنت پائین 
 F5-3, m1-3, m2-3, m7-3 عدم آشنایی با روش

 M5-3, m14-3 تعداد باالی دانش پذیر 
 M3-3, m12-3 اثربخشی پائین 
 M5-3 مشارکت کم

 F4-3, m6-3, m7-3 دیدگاه و تخصص مدیران 
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 M7-3, m15-3 رقابت
 M7-3 بهینه از بانک اطالعاتی عدم استفاده 

 M3-3 پیچیدگی باال
 M3-3, m13-3 تعامل پائین 

سازی آموزش مشارکتی رواسنجی برازشهای عملیاتی 
 برخط و چالشهای مرتبط با آن 

به منظور رواسنجی نشانگرهای استخراجی از بخش قبل،  
ای تهیه شد که روایی و پایایی آن  ی محقق ساختهپرسشنامه

پرسشنامه  پیمایش  در  گشت.  مشخص  آن  اعتبار  و  تعیین 

میانگین    در   مطلوب  و  موجود  وضعیت  در  نشانگرها   مذکور، 
دانش یا  فراگیران  مدرسان،  با  مرتبط  و موضوعات  پذیران 

آنها در  بسترسازی تجهیزات الکترونیکی و فرهنگ استفاده از  
ارتباط با آمادگی مرکز در اجرای آموزش مشارکتی برخط و  

 (. 3چالشهای مرتبط با آن تعیین شده است )جدول 

 دولتی. محورهای آمادگی مرکز آموزش مدیریت در مطلوب و موجود وضعیت در نشانگرها  میانگین به مربوط . نتایج3جدول 

 نشانگرها  مولفه ها ابعاد  محورها 
میانگین  
 موجود 

میانگین  
 F Sig. t مطلوب

درجه 
 ی آزاد

سطح 
 یمعنادار

تفاوت 
 ن ی انگیم

معاونت 
 آموزشی

گروه اجرایی  
یادگیری  
 مشارکتی

 دانش پذیران
 - .51481 . 000 88 - 179/4 . 001 026/12 6815/2 1667/2 تعامل

دانش و 
 تعهد 

5333/2 8963/2 781/4 031 . 749/2 - 88 007 . 36296. - 

 مدرسان
 - .56864 . 000 87 - 843/4 . 010 983/6 0057/3 437/2 طراحی

 - .56881 . 000 87 - 841/4 . 007 640/7 7704/2 6/2 اجرا

 - .53333 . 000 88 - 392/4 . 606 . 268 0473/3 243/2 ارزشیابی 

معاونت 
توسعه 

مدیریت و 
 منابع مرکز 

گروه تامین  
تکنولوژی  

 آموزشی

ابزارهای یادگیری  
-مشارکتی در بهینه

سازی کالس درس  
 با پشتیبانی کامپیوتر 

ابزارهای 
 همزمان

0168/2 2106/3 359/3 070 . 955/2 - 88 004 . 41852. - 

ابزارهای 
 غیرهمزمان 

4259/2 9667/2 890/2 093 . 816/5 - 88 000 . 80556. - 

بهینه سازی  
 زیرساخت 

 - .72593 . 000 88 - 063/5 . 938 . 006 0974/2 2837/2 تجهیزات 

جدول باال میانگین موجود، میانگین مطلوب و آزمون تی  
سازی آموزش مشارکتی برخط را  های عملیاتیمرتبط با مولفه

ها و نتایج آزمون (. اختالف میانگین3دهد )جدول  نشان می
دهد که بین میانگین مطلوب و میانگین موجود نشان میتی  

دهد  نشانگرها تفاوت معناداری وجود دارد و این امر نشان می 
زمینه در  دولتی  مدیریت  آموزش  مرکز  نشانگرهای  که  ی 

محوری،   مرتبط با طراحی، اجرا و ارزشیابی مدرسان )استاد
فرهنگ  با   آشنایی ارتباط  روش،  چهره، بهچهره  سازمانی، 

عدم   با  هدف   جابجایی  و  نشانگرهای    ایجاد  منافع  انگیزه(، 
روش،    با   مرتبط با تعامل و دانش و تعهد فراگیران )آشنایی 

دانشجویان مشارکت،  فرهنگ  میزان  سازمانی،    برجسته، 
منافع( و نشانگرهای    با  هدف  چهره و جابجاییبهچهره  ارتباط

 کالس  سازیهبهین  در  مشارکتی  یادگیری  مرتبط با ابزارهای
زیرساخت و سازمان    سازیکامپیوتر و بهینه  پشتیبانی   با   درس

تعداد مناسب،  نظارت  دانش  باالی  )بسترسازی    بر   پذیر، 
مقاومت غیره(    کارشناسان  حضور،  و  انگیزه  ایجاد  و  آموزش 

ای و تدارکاتی انجام دهد. از طرفی دیگر،  باید اقدامات توسعه
مصاحبه بیشتر  تاکید  به  توجه  دربارهبا  عدم شوندگان    ی 

روش مشارکتی و برخط، نبود بستر مناسب، نبود   با  آشنایی
محیط  فرهنگ در  مشارکتی  آموزش  افزایش  جهت  سازی 

ویژه توجه  مرکز  تا  است  مقوالت  برخط، ضروری  این  به  ای 
داشته باشد و برای رفع چالشهای مرتبط با این مقوالت زمان  

 و هزینه بیشتری صرف نماید. 
ای  (، شیوهCFAتوجه به اینکه تحلیل عاملی تاییدی )با  

معقول و مناسب برای آزمون روایی ساختاری است، بنابراین 
پژوهش،   اول  بخش  در  آمده  بدست  مدل  برازش  منظور  به 

تاییدی بکار برده شد. برای ارزیابی برازش   عاملی   تحلیل  روش
تقریب  مدل، شاخص برآورد واریانس خطای  های ریشه دوم 

(RMSEA مانده پس  مجذورات  میانگین  دوم  ریشه  های  (، 
( شده  )SRMRاستاندارد  تطبیقی  برازش  شاخص   ،)CFI  )

نشانگرهای   به  مربوط  عاملی  تحلیل  نتایج  شد.  گرفته  بکار 
 نشان داده شد.  2مربوطه، در شکل   tو مقادیر  رانیپذ دانش
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 )چپ(  فراگیران به مربوط نشانگرهای برای مربوطه t مقادیر و )راست( شده استاندارد عاملی بارهای .2 شکل

عوامل از  برای هر یک  استاندارد  پارامتر  -نشان  ، مقادیر 
  ،بوده  همربوط  یروی متغیر نهفته بر  بار عاملی آنها    یدهنده

متناظر آنها نیز معناداری سهم آنها در اندازه   t>2که مقدار  
دهد. بنابراین بر اساس مقدار گیری متغیر نهفته را نشان می

t  توان عنوان کرد که هر یک  بدست آمده برای هر سوال می

های  مولفهگیری  از سؤاالت دارای نقش مهم و معنادار در اندازه
 هستند.  هر بعد 

عاملی تحلیل  در   نتایج  مدرسان  نشانگرهای  با  مرتبط 
مربوط به آنها   tآمادگی مرکز آموزش مدیریت دولتی و مقادیر  

 نشان داده شد.   3در شکل 

 

 )چپ(  مدرسان به مربوط نشانگرهای برای مربوطه t مقادیر و )راست( شده استاندارد عاملی بارهای .3 شکل
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  عاملها متناظر معناداری سهم    t>2مقدار  با توجه به اینکه  
  توان گفت کهاست، بنابراین می  گیری متغیر نهفتهدر اندازه

گیری  هر یک از سؤاالت دارای نقش مهم و معنادار در اندازه
 . دارد های هر بعد مولفه

به مرکز    نتایج تحلیل عاملی مرتبط با نشانگرهای مربوط
ابزارهای  کالس   سازیبهینه  در  مشارکتی  یادگیری  شامل: 

زیرساخت و مقادیر   سازیکامپیوتر و بهینه پشتیبانی  با درس
t  ارائه شد.   5و   4مربوط به آنها در شکل 

 

 کالس سازیبهینه در مشارکتی یادگیری ابزارهای به مربوط نشانگرهای برای مربوطه t مقادیر و )راست( شده استاندارد عاملی بارهای .4 شکل

 )چپ( کامپیوتر پشتیبانی با درس

   

 دولتی مدیریت آموزش مرکز زیرساخت سازیبهینه به مربوط نشانگرهای برای مربوطه t مقادیر و )راست( شده استاندارد عاملی بارهای .5 شکل

 )چپ( 

عوامل از  برای هر یک  استاندارد  پارامتر  -نشان  ، مقادیر 
که    ،بودهه  مربوط   یبار عاملی آنها روی متغیر نهفته  یدهنده
گیری متناظر آنها نیز معناداری سهم آنها در اندازه  t>2مقدار  

بدست   tدهد. بنابراین بر اساس مقدار  متغیر نهفته را نشان می

برای هر سوال عنوان کرد که  می  ،آمده  سؤاالت   همه  توان 
  های هر بعد مولفهگیری  دارای نقش مهم و معنادار در اندازه

 هستند.
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 نتایج و پیشنهادات 
می روی  وقتی  مشارکتی  شیوهیادگیری  که  های  دهد 

گروه در  را  افراد  دانش  بتوانند  به آموزشی  کوچک  های 
به  ملزم  برخط  محیط  در  یا  حقیقی  محیط  در  یادگیری 

آنجایی که   اشتراک نماید. در مرکز آموزش مدیریت دولتی از
بصورت  دوره مختلف  مقاطع  و  زمان  در  برخط  آموزش  های 
ادامه  شیوه آموزشی  جریان  این  و  داده  روی  مشارکتی  ی 

ها وجهت  خواهد داشت، پیمایشی مبنی بر ارزیابی این دوره
اجرایی نیز چالشهای موجود در  و  عملکرد مرکز  -شناسایی 

 اند: مدهسازی آن انجام شد که در نهایت نتایج زیر بدست آ
الکترونیکی    -1 بسترهای  دولتی  مدیریت  آموزش  مرکز 

دوره برای  که  را  فراهم الزم  است  الزم  برخط  آموزش  های 
و   بوده  وحده  متکلم  فراگیران  با  مدرس  تعامالت  اما  نمود، 

مشارکتی آنچنانی شکل نگرفت، در این زمینه  -کارگروه تیمی
ی را مهم به نوعی بسترسازی الکترونیک  (2020)  احمد  زکریا

قلمداد نمود و اذعان داشت که فراگیران با بکارگیری امکاناتی  
داکس، کیفیت گوگل  و   هاویکی  چت،  برخط،  پردازمانند واژه
مییادگیری مثبتی  روند  همکاران شان  و  هوانگ  یا  و  یابد 

رایانه2013) مشارکتی  یادگیری  و  (  بسط  به  ملزوم  را  پایه 
مشارکتیتوسعه آموزش  کامپیوتر ای  ی  توسط  که  شمردند 

می  )پشتیبانی  ارتورک  نظر  از  و  یادگیری  2016گردد  در   ،)
اظهارنظر،  مانند  عاملهایی  با  فراگیران  با  مدرسان    مشارکتی 

  ها،پیام  ارسال   و  گپ   صفحه،  گذاریاشتراک به  ایده،  ارائۀ
  و   سازیذخیره  بارگیری،  ترسیم،   مستندات،  بارگذاری
گذاری قدرت کند و انواع اشتراکها گفتگو می داده  فرستادن

 دهد. فهم افراد را درباره مفاهیم پیچیده و سخت ارتقاء می 
نرم  -2 قابل  بکارگیری  افزارهای آموزش برخط در مرکز 

افزارهای مرتبط با تعامل  تامل و توجه بود، اما استفاده از نرم
چهره و  کمبهتصویری  آنها  در  دیدگاه  چهره  در  بود.  رنگ 

و )  کیسانگا  بر 2015آیرسون  برخط  مشارکتی  یادگیری   )
نقوی  مولفه استوار و موکد است و  ی تعامل چهره به چهره 

( نیز اجرای موفق یادگیری مشارکتی برخط را تحت 2007)
 داند. تاثیر عامل تمایل به تعامالت الکترونیکی می

ی فرهنگ استفاده از ابزارهای آموزش برخط و یا شیوه  -3
از دیگر مسائلی بود که  و همکاری  یادگیری مشارکتی محور 

دوره کمتر در  بدانها  مرکز  برخط  مشارکتی  آموزش  های 
حتی  و  فراگیران  مهارت  و  آشنایی  همچنین  شد.  پرداخته 
شیوه  و  برخط  تکنولوژی  و  آموزش  بکارگیری  در  مدرسان 

دوره برگزاری  در  مرکز  چالش  دیگر  مشارکتی  های آموزش 
  از   روزافزون  ی( استفاده1389)برخط مشارکتی بود. دانشور  

 در  آنها  نقش  را مؤید  ابزارهای الکترونیکی برخط و غیربرخط
(  2018داند و هربرت شی )می   غیررسمی  و  رسمی  آموزشهای

درک ضعیف فراگیران از امور و وظایف گروهی و عدم آشنایی  
یکسان به تجهیزات روز الکترونیکی را از مهمترین مشکالت  

نیلی و  برشمرد  برخط  مشارکتی  و    یادگیری  احمدآبادی 
آشنایی با مفهوم مشارکت و کاربرد  (  1400سامنی )  قاسمی

برخط   یادگیری  محیط  در  مشارکتی  آن  یادگیری  برای  را 
(  1396دانستند. همچنین فالحی و همکاران )  ضروری  برخط

اذعان داشتند که مدرس در فضای برخط نقش جدید و فعالی  
و   دارد  آنها  کاربرد  و  دیجیتالی  اطالعات  به  دسترسی  برای 

ای برای ریزی درسی جایگاه ویژهپیشنهاد دادند که در برنامه
 یادگیری الکترونیکی مشارکتی در مدارس اختصاص یابد. 

ها،  تفکیک زمان اشتغال به کار و زمان برگزاری دوره  -4
ارزشیابی هر دو   و  نظارت  این موضوع،  بر هماهنگی  نظارت 
طرف مدرس و فراگیران در حضور در کالسهای دوره در زمان  
برقراری  در  فراگیران  بین  انگیزه  ایجاد  تعیین شده،  و  مقرر 

ایجاد شبکه یا  تعامالت گروهی و  اارتباطات و  جتماعی  های 
ها بود  کوچک در کار گروهی از عوامل تاثیرگذار بر نتایج دوره

که ظاهرا بدانها یا توجه نشد یا آنچنان اهمیت داده نشد. از 
( همکاران  و  زندی  در1398دیدگاه   آموزشی هایهدور ( 

امکان و مربی فیزیکی حضور برخط، عدم  کردن رصدِ عدم 

 ارادی کنترل با رتبطمسائل م و انگیزشی ی نیازهایبالفاصله

می توسط  فراگیران  تدبیر  مدرس  مناسب  راهبرد  با  بایست 
( ارزشیابی )مدرسان  1397فر و همکاران ) نوین  گردد. عنایتی 

  درسی  اثربخش برنامه  هایو فراگیران( را از مهمترین مؤلفه 
  و   پیشین  تحقیقات  با   مشترک  نقاط  به  یابی مجازی در دست

در محیط   درسی  برنامه  سازیپیاده  نحوه  از  چهارچوبی  ارائه
مشارکتی قلمداد نمودند. سراجی و عطاران   رویکرد  با  برخط

اطالعاتی، دسترسی در  -( نیز درک قابلیتهای ارتباطی1390)
چندرسانه-زمان و  دلخواه  از شخصی-ایمکان  را  سازی 

طراحی در  مهم  بر عاملهای  که  دانسته،  برخط  آموزش  های 
 یران تاثیرگذارند.شیوه ارزیابی فراگ

های اثرگذار بر  مورد به عنوان مولفه  12روی هم رفته    -5
آموزش مشارکتی برخط مشخص شدند که عبارت بودند از:  

  انگیزه،   ایجاد  عدم  برجسته،  دانشجویان  حضور،  بر  نظارت  عدم
  ارتباط  عدم  منافع،  با  هدف  جابجایی  سازی،  فرهنگی  عدم

  آموزش،  کارشناسان  مقاومت  استادمحوری،  چهره،  به  چهره
عدم مشارکت،   مشارکت یا    تعداد  روش،   با   آشنایی  عدم  کم 

آنها    بستر  وجود  عدم  دانشپذیر،  باالی میان  در  که  مناسب. 
روش مشارکتی و برخط، نبود بستر مناسب،   با   آشنایی   عدم

سازی جهت افزایش آموزش مشارکتی در محیط نبود فرهنگ
نشا عنوان  به  میان  برخط  در  جلوه  بیشترین  با  نگرهایی 

 شوندگان نمو یافتند. مصاحبه
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دوره   - 6 چالشهای  فرهنگعمده  شامل  آموزشی  -های 
پایین،  س تعامل  یادگیری،  استرس  عملکرد،  ارزشیابی  ازی، 

پیچیدگی باال، استفاده بهینه از بانک اطالعاتی، رقابت، دیدگاه  
پایین، تعداد باالی  و تخصص مدیران، مشارکت کم، اثربخشی  

تدریس،   روش  ضعف  سیزدهم،  دولت  نگرش  دانشپذیران، 
گرایی، نظارت برحضور، بسترسازی ای، مدرکاساتید غیرحرفه

مناسب، سرعت پایین اینترنت و عدم آشنایی با روش بودند  
ی مشارکتی  که در بین آنها عدم بسترسازی مناسب با شیوه

مدرک روش،  با  آشنایی  عدم  برخط،  اساتید  گرو  ایی، 
سرعت  غیرحرفه برخط،  آموزش  و  مشارکتی  سبک  با  ای 

دیدگاه و  پائین  برجسته  تخصص  و  اینترنت  ترین  مدیران 
 چالشها بودند. 

 شود که:با توجه به نتایج فوق پیشنهاد می 
از اجرای دوره  -1 ها،  مرکز آموزش مدیریت دولتی قبل 

باشد و با استفاده  ریزی و طراحی برای دوره داشته  روند برنامه
خواهد  هایی که میاز متخصصین امر، برحسب هدف و خواسته

تکنولوژیکی و -بدانها دست یابد بسترهای الکترونیکی، ابزاری
 سبکی و محتوایی را تعیین و نقشه راه برای آن ایجاد نماید. 

اعمال شرایط مورد نظر در هنگام ثبت نام فراگیران و    -2
ت آموزش برخط، آشنایی با محیط  یا در انتخاب مدرسین جه

برخط، توانایی بکارگیری آن، شناخت روش مشارکتی و فنون  
انگیزه به اجرای روش مشارکتی الزام یا ایجاد  برخط و  -آن، 

می آنها  جمله  از  دورهغیره  پیش  حتی  یا  و  باشد  های  تواند 
 تواند سودمند باشد. جهت این ملزومات می

باالدستی و تاکید بیشتر   با نظارت بیشتر مدیران ارشد  -3
مرکز برکیفیت بجای کمیت، شناخت اصالت کیفی و خروج 

  های تجدید دورهگرایی، برگزاری دورهاز صدور صرف مدرک
کار یا امتیاز منفی برای مدرسان متخطی از برای فراگیران کم

ها را تسهیل  تواند دستیابی به اهداف دورهها، میاهداف دوره 
 مرکز بیفزاید. نموده بر اعتبار 

سازمانهای    -4 و  مراکز  با  همکاری  قراردادهای  ایجاد 
و   مناسب  اینترنت  بسترسازی  جهت  رادیویی  و  مخابراتی 

چهره بهافزارهای تصویری و چهرهسخت-افزارهابکارگیری نرم
تر جهت بهتر پیش بردن  بر ارتباطات بیشتر، بهتر و دوستانه

 مند است.های مشارکتی غیرحضوری بسیار سوددوره

 منابع 
-ها، روند برنامهمرکز آموزش مدیریت دولتی قبل از اجرای دوره  -1

از  ر استفاده  با  و  باشد  داشته  دوره  برای  طراحی  و  یزی 
خواهد  هایی که میمتخصصین امر، برحسب هدف و خواسته

تکنولوژیکی و  -بدانها دست یابد بسترهای الکترونیکی، ابزاری
 تعیین و نقشه راه برای آن ایجاد نماید. سبکی و محتوایی را  

و یا در   -2 نام فراگیران  اعمال شرایط مورد نظر در هنگام ثبت 
انتخاب مدرسین جهت آموزش برخط، آشنایی با محیط برخط،  
توانایی بکارگیری آن، شناخت روش مشارکتی و فنون آن، الزام  

مله  برخط و غیره از ج-یا ایجاد انگیزه به اجرای روش مشارکتی
های جهت این ملزومات  تواند باشد و یا حتی پیش دورهآنها می

 تواند سودمند باشد. می

باالدستی و تاکید بیشتر مرکز    -3 با نظارت بیشتر مدیران ارشد 
برکیفیت بجای کمیت، شناخت اصالت کیفی و خروج از صدور  

مدرک دورهصرف  برگزاری  دورهگرایی،  تجدید  برای    های 
ر یا امتیاز منفی برای مدرسان متخطی از اهداف  کافراگیران کم

ها را تسهیل نموده بر  تواند دستیابی به اهداف دورهها، میدوره
 اعتبار مرکز بیفزاید. 

و    -4 و سازمانهای مخابراتی  مراکز  با  قراردادهای همکاری  ایجاد 
نرم اینترنت مناسب و بکارگیری  -رادیویی جهت بسترسازی 

چهرهافزارهای  سخت -افزارها و  ارتباطات  به تصویری  بر  چهره 
دوستانه و  بهتر  دورهبیشتر،  بردن  پیش  بهتر  جهت  های  تر 

 مشارکتی غیرحضوری بسیار سودمند است. 
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