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عنوان راهبردي سودمند براي ارتباط اکنون به هم کنفرانس،وري ویدئوااند که فنّ پژوهشهاي اخیر نشان داده :چکیده 

 کنونی، ۀهدف مقال. ها و مراکز آموزش عالی کاربرد داردهیاددهی و یادگیري در دانشگا  با دانشجو در محیطهاياستاد

روش . کنفرانس در آموزشهاي مهندسی استگیري از فناوري ویدئو گذار بر ارتقاي کیفیت بهره کاوشی پیرامون عوامل اثر

 دانشجوي تحصیالت 10منظور تحقق هدف پژوهش، با به. ده است موردي بوۀاستفاده در این پژوهش، مطالعپژوهش مورد

گروه کانونی مصاحبه کنفرانس در کالس بهره برده بودند به شیوهاوري ویدئوهاي مهندسی که از فنّ تکمیلی یکی از رشته

آن است که عوامل هاي پژوهش بیانگر  یافته. تحلیل شدوها با استفاده از روش تحلیل مضمون، تجزیه شد و سپس مصاحبه

 یادگیري و  ـتوان در سه مقوله اصلی نقشها، تعامالت یاددهی کنفرانس را میگیري از فناوري ویدئو بهره کیفیت گذار براثر

اوري در گذاري کاربرد این فنّ ریزي و سیاست  در پایان مقاله پیشنهاداتی براي برنامه،بر این اساس. ساختار جاي داد

تواند در تعالی کیفیت آموزشهاي  ادگیري مهندسی ارائه شده است که تامل در این پیشنهادات مییاددهی و ی محیطهاي

  .گذار باشدمهندسی اثر
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 مقدمه .1

وسیعی از دانش سنتی، دانش  طیف ود،نهادي خي اندازهادانشگاهها با بازآفرینی رسالتها و چشم

 رسالتهاي بازآفرینی باو  را تولید... ري اطالعات و ارتباطات واواي، دانش فنّ مجازي، دانش شبکه

مدرن، آفرینی در اشکال فراو ارزش اوري، نیازآفرینی، نوآوريفنّ انتشاراتی، خدماتی، پژوهشی، آموزشی،

به سه نسل سنتی
1

، اطالعاتی
2

یو دیجیتال 
3

 موج ۀدر راستاي توسع ).1383قورچیان، ( دهند  ارائه می

ویژه در آموزش مهندسی، چالشها و هاوریهاي نوین در  فرایند یاددهی و یادگیري بگیري از فنّ بهره

 همواره ،برانگیزعنوان یکی از موضوعات چالش، به»کنفرانسویدئو«اوري اندازهاي استفاده از فنّچشم

  د که بازار کار در صنایع و مراکز صنعتی،کر باید اذعان ،واقع در. ان بوده استتوجه پژوهشگرمورد

توسعه، به مهندسانی نیاز دارند که دانش و مهارت الزم در استفاده از این حالویژه کشورهاي دربه

ي بنابراین، تأمل در مسائل آموزش مهندسی از یک سو و قابلیتهاي یادگیر. اوریها را داشته باشندفنّ

 سازد پیش آشکار میازبرداري از این شیوه آموزشی را بیش الکترونیکی از سوي دیگر، لزوم بهره

اوري هاي اخیر و همزمان با توسعه و نهادینه شدن فنّ در دهه ).1391 رئیسی، وهداوند، مشیرزاده(

زشها از سایر آمو اطالعات و ارتباطات در محیطهاي آموزش عالی، آموزشهاي مهندسی همراستا با

تواند مزیتها و چالشهایی براي محیطهاي آموزش این استفاده می. ندکناوریهاي نوین استفاده میفنّ

کنفرانس هزینه و زمان را اوري ویدئو پژوهش نشان داده است که فنّۀپیشین. مهندسی به همراه داشته باشد

 ؛کند علمی را پر میتئاعضاي هیهاي موجود در خدمات آموزشی   خالء؛دهد براي مکانهاي دور کاهش می

هاي گران سفر  که به دلیل هزینهرا، رویی در مالقاتها و ارتباطات رودهد؛میوري آموزشی را افزایش  بهره

 بخشد می بهبود را یادگیري به سازد و استفاده از این راهبرد آموزشی، دسترسی  ممکن می،ناممکن بودند

(Martin, 2005; Rose et. Al., 2000; Townes & Ewing, 2005; Doggett, 2008).  همچنین

از اکنون روشی سودمند براي ارتباط با افراد در هر نقطه وري همافنّاین پژوهشگران بر این باورند که 

 ،کنفرانس یادگیري را از طریق ارتباط با افراديدهد که ویدئو ژوهش نشان می پۀ پیشین،استجهان 

 ۀ پیشینبنابر این،.  بخشد در دسترس نبودند، بهبود می) مالی یا زمانی(به دالیلی   بناترپیشکه 

اي براي آموزش  طور فزایندهه کنفرانس ب آموزش نشان داده است که ویدئوةتجربی و مطالعات حوز

در . شود علمی در تحصیالت تکمیلی و دانشجویان دیگر در سطوح مختلف استفاده میتئاعضاي هی

؛ تارگیوت، سبی و )2011( ؛ مارتین)2005( وانگ و وایزیمس: پژوهشگرانی مانند مطالعات ،این راستا

همچنین مطالعات بسیاري  (Candarli & Yuksel, 2012) کنداین موضوع را تائید می) 2008( گیلیز
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که دانشجویان چندهر .اند  در کالس درس پرداختهاین فنّاوري ةبه بررسی دیدگاه دانشجویان دربار

کنفرانس مزایاي خاصی همچون افزایش انگیزه، تعامل، جدید بودن و بهبود عتقدند که ویدئوعمدتاً م

اوري جدید راحت نیستند، این موضوع ممکن  دانشجویان با فنّۀبردارد؛ اما هممهارتهاي ارتباطی را در

 داوري جدید باشبا فنّنداشتن  و آشنایی راهبردهاوط به سبکهاي مختلف یادگیري، ـاست مرب

(Martin, 2005) اوري دارد، موفقیت آن به مواردي همچون مدرسان، رغم منافعی که این فنّ علی

دیگر پژوهشگري بر روي اي در مطالعه. آموزشی بستگی دارد اورينّفدانشجویان و نگرش آنها به 

کز کنفرانس را در موقعیت آموزش معلم تجربه کردند، تمر که کالسهاي ویدئو،نظرات دانشجویانی

 مشکالت فنی مطرح کردند که عبارت بودند ۀها دانشجویان مسائلی را در زمین در مصاحبه. کرده است

تواند  کنفرانس می هر چند اظهار داشتند که ویدئوداناتفقدان تعامل و آموزش براي دانشجویان و اس: از

 همچنین (Gilles, 2008) اشدپتانسیل بسیار زیادي در آموزش مدرسان و تعامل آنها با دانشجویان داشته ب

خط بودنبر  کالس درس،روشهاي ۀبا مقایس (Koeing, 2010) ۀهاي مطالع یافته
1

کنفرانس از  ویدئوو 

روش کالس درس مؤثرترین  اثر دیدگاه دانشجویان نشان داد که دانشجویان و استادان هر دو معتقدند

کنفرانس  و سپس روش ویدئوخطبراورانه ابتدا روش تدریس روش است و در میان روشهاي فنّ

 متعددي حاکی از این است که در شدیدترین حالت، هايگزارش (Koeing, 2010) اثربخش خواهد بود

 براي آموزشهاي متداول درصديده براي آموزش الکترونیکی در مقابل درصديپنجاهافت تحصیلی 

نوپا بودن این نوع نظام آموزشی در این آموزشها را یکی از دالیل افت تحصیلی . گزارش شده است

 دهدنشان میهمچنین مطالعات  ).1392  نوروزي، ونژاد، مزینی، دالور رستمی( اند مطرح کرده

 و در رونق بیشتري خواهد گرفت در تدریس و یادگیري در سالهاي آینده برخطاستفاده از روشهاي 

 پژوهش آلن و سیمن. پذیرفتثیر خواهند أنتیجه محیطهاي آموزش مهندسی نیز از این روند ت

رشد است و مؤسسات آموزش عالی همچنان رکورد حال درخطبر نام دهد ثبت  نشان می)2006(

 »از راه دور«هاي   در دورهفنّاوري دو نوع ،در حال حاضر. دهند  را گزارش میبرخطنام افزایش ثبت

کارگیري آموزشهاي ه دیگر، توسعه و ببه تعبیر. کنفرانس ویدئوـ2 و برخط ۀ ارائـ1: شود استفاده می

شود، بلکه نظام آموزش مهندسی حضوري   محدود نمی»از راه دور« هايالکترونیکی به آموزش

تأثیر آن قرار گرفته است و در آموزش رایج براي ارتقاي اثربخشی و کارآمدي  نیز تحت)متداول(

 ).1389نژاد، مزینی و رستمی( شود فراوانی می ةاینترنت استفاداوریهاي مرتبط با رایانه و آموزش از فنّ

  محتوا را از طریق اینترنت/ آموزمدرس یا دانش/ وج همزمان دانشغیر تعامالت همزمان یا برخط ۀارائ

سویه ارتباط الکترونیکی دو« تحت عنوان »دوراز راه«آموزشهاي ) 2002( مهندسی ۀتوسع. بردارددر

 شامل» اي  صدا، ویدئو یا سیستمهاي رایانه ۀوسیلهب جداگانهمیان دو یا چند گروه در مکانهاي 
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 که لزوماً در مکان ستمحتوا/ مدرس و دانشجو/ کنفرانسی تعامالت همزمان دانشجوهاي ویدئو دوره

 تحصیلی ممکن است از طریق یک ارتباط ةدر طول دوردانشجویان و مدرسان . نیستندهم یکسان 

توانند یکدیگر  دانشجو و مدرس می.  با یکدیگر تعامل داشته باشند سیستم صوتی یا ویدئوییۀسویدو

  . رایانه بالفاصله ببینندۀرا از طریق صفح

 که ، مطلبۀهاي مختلف را از طریق انواع روشهاي ارائ  امکان استفاده از دوره»از راه دور« آموزش 

یک رنسانس روشهاي آموزشی از  در نتیجه. ندک ست، براي دانشجویان فراهم میا فنّاورينی بر تمب

اورانه به منابع بیشتري نیاز دارد که به  فنّ»از راه دور«پیدایش و محبوبیت قوي آموزش . برد بهره می

هاي آموزش از راه دور از  اگر قرار باشد که برنامه. شود میمنجر تري  انتظارات باالتر و بررسیهاي دقیق

 رشد یابد، باید نتایج عملکردهایشان را نشان دهندطریق کالس درسهاي سنتی ادامه پیدا کرده و 

(Prestera & Moller, 2001) آن ۀارائ کیفیت ةدربارهم آموزش افرادي این نوع  فراوان مزایاي در کنار 

تواند کیفیت آموزش عالی را   صاحبنظران بر این باورند که آموزش از راه دور می.کنندابراز نگرانی می

که بر نقش آنها در آموزش هستند  و تأثیري یآموزشاین شیوة علمی نگران اعضاي هیئت. کاهش دهد

دانشجو و دانشکده را  »رابطه«وري افنّاین شکل از  همچنین نگرانی عمده این است که :خواهد داشت

 ۀ به سه دست»از راه دور« چالشهاي آموزش ،بر این اساس. در کالس درسهاي سنتی از بین ببرد

علمی، دانشجویان و هاي پنهان و نگرش اعضاي هیئت کیفیت آموزش، هزینه: ودش مختلف تقسیم می

انسانی باشد و  غیر وشخصیتواند غیر  می»از راه دور« پژوهشها نشان داده است که آموزشهاي .مدیران

برخی از صاحبنظران آموزش همچون . حتی ممکن است از روابط میان استادان و دانشجویان بکاهد

 نیز بر این باورند که  بسیاري از نقدهایی که پیرامون ظهور آموزش از راه دور نوشته )1999(مالونی 

 بسیاري دارند پرسشهايعلمی اعضاي هیئت. علمی را نگران و مضطرب کرده استشده، اعضاي هیئت

یران رنجاند این است که آنها مد را میایشان آنچه برخی از . شود بندي می که از آموزش تا مالی طبقه

شده از هاي اخذ بازار آموزش عالی و شهریهةهاي بالقو بینند که چگونه از شهریه ها را میدانشکده

جو در منابع و پایگاههاي اطالعاتی، وبا جست (Koeing, 2010) اند دانشجویان جدید هیجان زده

  اوريفنّ زرغم جذابیت و کاربرد موضوع استفاده ا پژوهشگران به این نتیجه رسیدند که علی

این موضوع . کنفرانس در آموزشهاي مهندسی، مطالعات اندکی در این زمینه صورت گرفته استویدئو

 کنونی، ۀ هدف مقالفوقبه شکاف مطالعاتی توجهبا. خورددر مطالعات داخل کشور بیشتر به چشم می

کنفرانس در آموزش واوري ویدئگیري از فنّ گذار بر ارتقاي کیفیت بهره کاوشی پیرامون عوامل اثر

این گیري از   ارتقاي کیفیت بهرهۀگذار، زمین با این امید که بتوان با کاوش عوامل اثر. مهندسی است

 پرسش. دکرمطالعه فراهم ویژه در محیط موردهکنفرانس در آموزش مهندسی کشور و باوري ویدئوفنّ

  : عبارت است از،اند بودهگویی به آن در این پژوهش  که نویسندگان درصدد پاسخ،اساسی
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کنفرانس در آموزشهاي مهندسی  و در اوري ویدئو که از فنّ،از دیدگاه دانشجویان تحصیالت تکمیلی

  ند؟ااوري کدامگذار بر کیفیت استفاده از این فنّ اند، عوامل اثر کالسهاي درس استفاده کرده

  

  روش پژوهش .2

این روش در رویکرد کیفی جاي دارد و با  .است موردي استفاده شده ۀدر این پژوهش از روش مطالع

 موردي یک نوع روش پژوهش رایج در علوم اجتماعی است ۀمطالع .رویکرد اکتشافی انجام شده است

مطالعات موردي یک راه .  یک فرد، گروه یا رویداد خاص استةو بر مبناي یک بررسی عمیق دربار

دهی نتایج ارائه تحلیل اطالعات و گزارشو، تجزیهها داده آوري ند از بررسی رویدادها، جمعمنظام

اما . رودکار می ههمراه حل مشکالت عملی ب موردي بهۀ مطالعات مدیریت، مطالعةدر حوز. دهد می

توان به شماري از ویژگیهاي  موردي، میۀاي موجود از مطالعه تنوع فهمها و برداشتۀلئرغم مسعلی

 یک فرد، یک حتیتعریف مطابق این . شوند آن محسوب می ۀخص این روش اشاره کرد که مشعمده

 مورد تحت ةبنابراین انداز.  موردي قرار گیردۀتواند موضوع مطالع خاص نیز میۀفعالیت یا یک واقع

انتخاب . پذیردبررسی از یک فرد واحد، تا گروههایی از مردم، سازمانها یا کل فرهنگ، تغییر می

متناسب با اهداف خاص و ویژگیهاي موضوع . تگی تام به هدف پژوهش داردها براي مطالعه، بس مورد

 موردي روشهاي متفاوتی از جمله ۀ رهیافت پژوهشی مطالعراهبردهاي خاص، یهر مورد پژوهش

  را شدهبایگانی  متمرکز گروهی، تحلیل سند، و تحقیقۀ عمیق، مصاحبۀمشارکتی، مصاحب ةاهدـمش

وقتی  موردي ۀمطالعبر این مسئله است که کید أشناختی ت به لحاظ روش مهمۀنکت. گیرد کار می هب

تر از آن است که بتوان با روش تجربی یا پیمایش آن را بررسی  که بافت تحقیق پیچیدهمفید است

این «بندي دست زد که   موردي به جمعۀگونه نسبت به رهیافت مطالعتوان اینبه طور کلی می. کرد

 ، اجتماعی خاص را درون یک یا چند موقعیت طبیعیةبر آن دارد که یک پدید پژوهش سعی راهبرد

 کردنتواند فراهم هدف آن می. دهد، فهم کندروي می) ها( اجتماعی در چارچوب آن ةکه پدید

 »د یا آزمودن نظریات خاص باشدـولیـا تـاص یـالی خـق مثـات کامل از طریـوصیفی با جزئیـت

(Boor & Wood, 2006) استفاده از این راهبرد در این مرحله از پژوهش به کاربردي بودن ۀمای دخر 

اي است  براي تدوین نظریه ند و کیفیمروشی نظام« موردي ۀگردد؛ راهبرد پژوهشی مطالع آن بازمی

این راهبرد پژوهشی به . پردازد یک تعامل می فرایند یک عمل یا که در سطحی گسترده به تبیین

شناسی  صاحبنظران روشگمانبه . بیندیشد پدیده توصیف ند که به ورايک پژوهشگر کمک می

 فرد حمایتبهگیري هدفمند افراد براي مصاحبه یا مشاهده، از نگرشی منحصر  موردي، در نمونهۀمطالع

از سویی برخالف . سازد می ها متمایز داده آوري جمع کمی و کیفی رهیافتهاي کند که آن را از سایر می

 موردي ۀ از شروع مطالعپیشتواند  نمی نظري گیري کمی، نمونه شده در بررسیهايیري انجامگ نمونه
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گیري در  نمونه. گیري درخالل فرایند پژوهش شکل گیرد ریزي شود و تصمیمات خاص نمونه برنامه

 .تمرکز داردزوایاي فهم مورد   نه احتمالی و بر تبییناست،عمدي و ارادي   مورديۀمطالع

 اي دانشگاه شیرازتکمیلی رشته مهندسی هسته تحصیالت دانشجویان پژوهش این در کنندگان مشارکت

 و نظري گیري نمونه ةشیو از گیري بهره و پژوهش نخست مرحلۀ در گیرينمونه انجام منظوربه .هستند

نظري  گیريهنمون در ،بنابراین .کرد استناد و اعتماد مدرس اطالعات به پژوهشگر آن، از استفاده ۀخردمای

اي مصاحبه. داشتندغنی  هایی مصاحبه به عمل آمد که از لحاظ هدفهاي پژوهش اطّالعات از نمونه

   ۀدانشجوي تحصیالت تکمیلی رشت 10یعنیکنندگان انتخاب شده  عمیق و هدفمند با مشارکت

گروه کانونی  ة به شیو،کنفرانس در کالس بهره برده بودنداوري ویدئو که از فنّ،ايمهندسی هسته

 .تحلیل شدوها با استفاده از روش تحلیل مضمون یا کدگذاري، تجزیه  و سپس مصاحبهصورت گرفت

گذاري، شکلی است از تحلیل محتوا کد
1

بحثیسازي موضوعات قابلیافتن و مفهومی  که در پ
2 

است 

  ک عبارات و حتی کلماتتفکیفرایند  ،بر این اساس. اطّالعاتی وجود دارند هاي که در میان انبوه داده

»کدگذاري«دادن آنها در یک جدول   پژوهشگر و قرارۀوسیلهب
3
شود و عبارت کوتاه توصیف می نامیده 

  ).1384فرد، دانایی( شود می نامیده» کد«تک عبارات و کلمات، یک  تکةکنند

ستفاده از دنبال کشف پدیده با ااي است که به ترین روش براي هر مطالعه تحلیل مضمون مناسب

دهد  کند که به محقق اجازه می ها فراهم می  براي تحلیل دادهمندنظاماین روش عناصري . تفسیر باشد

  این روش محققدر به عبارت دیگر، . تحلیلی از بسامد موضوعاتی با یک طیف محتوایی ارائه کند

 که در زمانها و موقعیتهاي ،کراريهاي ت  تعیین کند و آنها را با دادهاًروابط بین مفاهیم را دقیقتواند می

تحلیل مضمون روشی براي شناسایی،  (Alho jailan, 2012) ندکاند، مقایسه  آوري شدهمختلف جمع

ها را  حداقل کاربرد این روش این است که داده. ها است تحلیل و گزارش الگوهاي موضوعی درون داده

 اغلب فراتر از این رفته و به تفسیر ،حالاینبا. کند اي از جزئیات غنی سازماندهی و توصیف میمجموعهدر 

  .(Braun & Clarke, 2006) گیرد  گام انجام می6این روش در . پردازد هاي مختلف موضوع پژوهش می جنبه

تحلیل کیفی مشترك است، محقق و در این مرحله که در تمام اشکال تجزیه:ها مأنوس شدن با داده

ها و گوش  خواندن و دوباره خواندن داده.  و با آنها مأنوس شودزدور سا غوطه هایش باید خود را در داده

شده و توجه به هر مشاهده با دید تحلیلی، از ابزارهاي مورد استفاده در هاي صوتی ضبط دادن به داده

  .این گام است

____________________________________________________________________ 
 

1. Content Analysis 
2. Issues 
3. Coding Process 
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مشترك در روشهاي تحلیل کیفی است، شامل ایجاد   که دیگر عنصر، این مرحله:کدگذاري

 پژوهش از طریق هدایت پرسشهاي مرتبط با  سبهاي مختصر و مفید براي ویژگیهاي مهم دادهبرچ

  است، تحلیلی فرایند یک بلکه نیست، ها داده کاهش ساده روش یک تنها کدگذاري .ا استهتحلیل

 .گیرند میبرها را در طوري که کدها هر دو نوع خواندن معنایی و مفهومی دادهبه

 پرسشهاي مربوط به  الگوي معنادار و منسجمی در دادهمضمون  یک :مونجو براي مضوجست

این . هستند دیوارها و سقف آن مضامینند، ا اگر کدها آجر و کاشی یک خانه،واقعدر. پژوهش است

شده مربوط به هر موضوع به کدگذاري هاي جو یک فرایند فعال است که با تلفیقی از تمام دادهوجست

 .رسد پایان می

آمده در فرایند ارتباط هر دو کدهاي دست بهبررسی مضامین این گام شامل :ینمامضازنگري ب

با همدیگر  مضمون این مرحله ممکن است به حذف دو . ها است  کامل دادهۀشده و مجموعاستخراج

 . منجر شودمضامین روند توسعه ة و شروع دوبارمضمونیا به تقسیم یک موضوع به دو یا چند 

 چیست؟ مضامین در این مرحله محقق باید از خود بپرسد که روایت این : نامگذاري مضمونتعریف و

ها دارند؟ و بر آن اساس یک نام مختصر و پرمعنا براي هر  و آنها چه جایگاهی درون روایت کلی داده

 .ندک انتخاب مضمون

نوشت شرح. ون است جدایی ناپذیر از فرایند تحلیلی در تحلیل مضميعنصر شرح نوشتن :نوشت شرح

ها به   دادهبارةکننده درسجم و قانعنشده است که روایتی مهاي استخراج روایتی تحلیلی از داده

 .دهد خواننده ارائه می

منظور اطمینان خاطر از دقیق شایان ذکر است براي حصول اطمینان از پایایی پژوهش کنونی و به

  : زیر انجام شدها از دیدگاه پژوهشگر،  اقدامات بودن یافته

 تطبیق توسط اعضاء
1

کننده در جلسات گروه کانونی کنندگان و دانشجویان شرکتمشارکت: 

کردند و نظر آمده را بازبینیدستهاي بهمقوله تحلیلی یندامرحلۀ نخست، فر گزارش نهایی

هاي الکترونیکی به   این فعالیت با ارسال نامه؛ کردندبیانخود را در ارتباط با آنها 

  .دشکنندگان در هر مرحله از فرایند مصاحبه تکمیل  مشارکت

 همکار بررسی
2

 دکتري مدیریت آموزش عالی و یک نفر از دانشجویانان ادتیک نفر از اس: 

نظر دربارة ها و اظهارکدگذاري و تحلیل مضمون، یافته پارادایم آموزشی، به بررسی مدیریت

  .اندآنها پرداخته

____________________________________________________________________ 
 

1. Member Checking 
2. Peer debriefing 
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 کمک همزمان طور بهها  داده کنندگان در تحلیل و تفسیر مشارکتاز: مشارکتی بودن پژوهش

  (Creswell & Miller, 2000 ). گرفته شد
  

  پژوهش هاي یافته .3

در این . کدگذاري شد ها، محتواي آنها در این پژوهش، پس از چندین بار مرور متن مصاحبه

که ) هایی مصاحبه(گري نشان و مضمون، کد مفهومی مربوط به هر ینماکدگذاري، براي تشخیص مض

  :دشو  به شرح زیر مشاهده می1این کد از آنها استخراج شده است، در جدول 

  

   و نشانگرهاي مرتبطشدهاستخراج مضامینکدهاي مفهومی، : 1جدول 

 نشانگر  مضامین کدهاي مفهومی

مزیتی که از نظر من داشت این بود که اگه یه مطلبی رو ما از استادي که توي 

 )6 ة شمارةکنندمصاحبه. (تر هست بشنویم سر رشته داره و خبرهاین مطلب
 7، 6، 3، 1 تخصص استاد

 ممکنه یشاید استاد نشسته، دانشجو نشسته و فقط صرفاً صحبت کردند یک

 همین که استاد سر کالس راه میرن پاي تابلو مطلبی رو. کالسو کنسل کنه

خت بشه یکم ممکنه تمرکز کالس یکنوا... نویسن واسه من خودم اینطوریهمی

 )7 ة شمارةکنندمصاحبه(بهم نریزیه از اون فضا خارج شم 

 7، 4، 2  تدریسةنحو

توانید دوربینتو یعنی شما می. اون نظارت مستقیم استاد دیگر در اون جا نیست

Off ینه یها سرعت پا ممکنه طرف بگه بچه.... کنی استاد که نظارت نداره

 )1 ة شمارةمصاحبه کنند(یچ نظارتی روي شما نداره استاد ه. دوربین قطع شد

 نظارت بر کالس
1 ،2 ،8 ،9 ،

10 

خیلی مهمه و اون چیزي که من تجربه داشتم  کنفرانساستاد در سیستم ویدئو

مث  ابزار دیگه... حاال درسته که تخته نبود که مثالً براي ما روش بنویسه اما 

Paint2 ة کننده شمارۀمصاحب(ال میده کشه و انتق  هست که استاد فوري می( 

وسایل کمک 

 آموزشی
1 ،2 ،10 

کردن واقعاً ما از  تمرین را براي ما مطرح کردن و اینکه صمیمانه پیگیري می

از این خلوصی که داشتن که ما یاد بگیریم . آمد  پیگري ایشون خوشمون می

 )1 ة شمارةمصاحبه کنند(کردیم  خودمون تعجب می

راهکارهاي 

 یانگیزش

1 ،3 ،6 ،7 ،

8 ،9 ،10 

هم موردي که مطرح کرده بودن یه طوري بود یعنی یه طوري تنظیم شده بود یعنی چند 

  گو  باشه تونست  پاسختنهایی نمیقسمتی بود بعد هم طوري تنظیم شده بود یه دانشجو به

  جوابیها، با هم، فکراشونو بریزن رو هم بتونن یه  کرد حاال صمیمت بین بچه یه کاري می

  خاطر همینهبه دست بیارن یه جوري مطرح کرده بود دقیقاً اون هدفش مشخص بود بعد ب

نکرده بود و دادن ] تمرکز[یه جنبه دیگر این هم ورکی که مطرح کرده بود فقط صرفاً زوم

بتونیم شد ما بریم موضوعات دیگه مطالب دیگرو بخونیم که مطلبی که توضیح داده بود باعث می

 )4 ة شمارةکنندمصاحبه(رو جواب بدیم این خیلی موثر بود پرسش قسمت از اون حاال یه 

  ارزیابیةشیو
1 ،4 ،6 ،7 ،

10 
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 اول چون باالخره تا حاال هم همین ۀقبلش خیلی ذوق و شوق دارد براي تجرب

  اي میتونه چنین چیزي تجربه نکردن مشتاقه ببینه مثالً چطوریه چه تجربه

 )5 ة شمارةکنندمصاحبه(به دست بیاره 

 10، 5، 1  دانشجوةانگیز

در واقع چون استرس نداریم شاید تالشی هم براي یادگیري نداشته باشیم و 

 )1 ة شمارةکنندمصاحبه(خیالمون راحت باشه 

استرس 

 دانشجویان
1 ،9 

تونه ارتباط گیره اصالً نمییکی هست واقعاً زبانش خوب نیست، استرس می

 )1 ة شمارةبه کنندمصاح... (برقرار کنه 
 1 تسلط بر زبان

   روز قبل کالس براي من1 روز یا 2اون پاوریونیت دو قبل از کالسها 

خوندم یعنی یه جور آماده سر کالس بودم و فرستادند مثل پاورپونیت رو میمی

بعد دقیقاً توضیح که میدادن حاال مثالً من اسالید یکم این توضیحات این اتفاقاً 

 مثالً مبحث یعنی 2حاال بریم اسالید . در این مثالً چیزي هست پرسشیحاال 

 ة شمارةمصاحبه کنند(رفت جلو  می]گام به گام[ Step by stepدقیقاً همه اینها

10( 

آمادگی پیش

 دانشجو

1 ،2 ،3 ،8 ،

10 

کند خب آدم قطعاً قبلش مطالعه داره در حین کار هم قطعاً خیلی حواسش رو جمع می

 )8 ة شمارةکنندمصاحبه. (تمرکز می کند
 8، 5، 2، 1 تمرکز دانشجو

ها یعنی همین  ولی ایشون به عنوان یه استاد به نظرم خیلی صمیمی برخورد کردن با بچه

تاب بشینن  بپرسن  حتماً تاکید داشتن که بیان جلوي لبسؤالخواستن یک نفري که می

کردن   با اسم کوچیک صداشون میپرسیدنمی که حتماً چهره ایشون را ببینن بعد اسمشونو

 )5 ة شمارةمصاحبه کنند(

 صمیمانه ۀرابط

  استادـدانشجو 
5 ،6 

جلسه بعد دوباره . گیم این جلسه نشدنهایتاً می ولی استاد خودمون در دسترس هستند

کنی قبلش بخونی پرسم وقتی خوندمش می پرسم ولی این نه سعی می می هستند ازشون

 )3 ة شمارةمصاحبه کنند( برات پیش بیاد بپرسی پرسشهاییاون که تو اون جلسه همه 

 مداوم ۀرابط

  استاد ـدانشجو
3 

من احساس می کنم که اون حسی رو که افراد سر کالس دارن و چندتا باالخره دانشجوها 

تونن ارتباط برقرار کنن دوست بشن اینجا کنار همدیگر هستن بعداً با هم دیگه بیشتر می

 )5 ة شمارةمصاحبه کنند(نمیشه دیگه برقرار 

 صمیمانه ۀرابط

دانشجویان با 

 یکدیگر

4 ،5 

  ها کنار هم باشن مثال استاد نباشه باز با همدیگه یه جور مسئله رو حل و فصل  دانشجومثالً

کنن میگن مثالً فالنی تو چی فهمیدي تو چی فهمیدي اینو چجوري حل کردي این می

ل با همدیگه یا بعد کالس یه تعامل با هم دارن جوري میشه قبل کالس یه تعامهچ

 )2 ة شمارةکنندمصاحبه(

 مداوم ۀرابط

دانشجویان با 

 یکدیگر

2 ،4 

میتونه مثالً این باشه که فرصت کم است و اینها ] کنفرانسسیستم ویدئو[یکی ازمعایبش

اً بگیر دو ال بپرسن اشکاالتشون بپرسن چون یه جلسه بود نهایتؤتونستن باالخره سنمی همه

خواستی خیلی مطالب رو که شد و تو این فرصت کم میزمان کم می... جلسه، خیلی خب

  )9 ة شمارةمصاحبه کنند... (شد بگن و بعد فرصت تمام می

 
 

مدت زمان 

 جلسات
1 ،9 
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ها نمره دارن یا این که یه جلسه رفع  بچهاي باشه که مثالً واقعاً درسی باشه که  اگه مثالً  دوره

  اشکال باشه این فرق می کنه اگه مثالً یه جلسه رفع اشکال باشه هم دانشجوها سعی

از یه نفر مثالً ... که. کنن خونده باشن بیان سر کالس که مثالً سر کالس اشکاالتو بپرسنمی

 باشه یه درسی باشه که خودش کالً اي باشه یا این که مثالً یه دوره... تماس ما با آقاي دکتر 

مثل درس بیومیکانیک که ما داریم هنوز ادامه داره قراره مثالً با . قراره با اون استاد ارائه بشه

اون درس مثالً ما هم امتحان ازمون گرفته بشه هم برامون نمره رد بشه و کسی باشه که 

 تا موضوع خیلی با هم تفاوتاستاد تدریس کردند این دو . استاد مثالً رفع اشکال نیست

 )2 ة شمارةمصاحبه کنند(کنن می

 2 محتوا

اگه تعداد نظرات کم باشن مثالً ... بستگی به تعداد نظرات دانشجوهاي سر کالس هم داره

  نفریم دقیقاً همون تاکید توي سیستم ما رو5 نفریم یا 4کنیم کالس که ما برگزار می

 )2 ة شمارةمصاحبه کنند(می بینن 

 2 عداد دانشجوت

 4 جلسش 3 جلسه قراره تو یه ترم برگزار بشه یه کالس 20تعداد جلسات محدودباشه مثالً 

جلسش حضوري باشه بقیش مثالً به صورت مجازي برگزار بشه به نظرم کیفیت رو خیلی 

 )2 ة شمارةمصاحبه کنند(بره باال می

 2 تعداد جلسات

که هم من بتونم و هم ایشون بتونه و  عیین زمانیفقط غیر از اون مشکالت و معضالت حاال ت

 )10 ة شمارةمصاحبه کنند(هم دانشگاه یه زمان باشد که بشه اومد دانشگاه 

الزامات ساعات 

حضور در 

 دانشگاه

1 ،2 ،10 

جلسه اول چون هیچ پاورپونیتی از درس نداشتیم خیلی برامون سخت بود چون استاد نبود و 

هیچ آشنایی هم با استاد نداشتیم نحوه تدریس کردن و خودشون ویدئوکنفرانس برگزار شد 

 )2 ة شمارةکنندمصاحبه(کردن که ما رو دیگر بحث بکنن بنده خدا خیلی سعی می

آشنایی قبلی با 

 انادتاس
1 ،2 

حاال دیگه حواست نیست که حاال تلفن خونه زنگ میزنه یا این که گوشیتو به ... توکالس که

تونی این کار رو انجام واقعاً نمی] به هنگام ویدئوکنفرانس[ري تو کالسزور میتونی در بیا

 )1 ة شمارةکنندمصاحبه. (واقعاً فوکوست بیشتر روي مطلب هست... بدهی

مکان برگزاري 

 دوره
1 ،2 ،5 

 یه استاد 50% براي یه استاد 50% تعریف شنیدن 50، 50توصیه میشه اساتید یه جور بشه 

ور فیزیکی اون استاد دوم توي کالس مخصوصاً کالساي شلوغ دیگه و بعد حاال حض

 )10مصاحبه کننده شماره (

حضور ناظر یا 

استاد داخلی در 

 کالسها

1 ،2 ،6 ،

10 

مثالً یازده جلسه کالس ما اومدیم ... مشکل اینترنت رو داشتیم]به هنگام ویدئوکنفرانس[

ی بعضی از جلسات وسطش  جلسه برگزار شد حت8 جلسه 11اینجا حاضر شدیم تو این 

 ةکنندمصاحبه(قطع شد سرعت اینترنت پایین بود نمی تونست حمایت و پشتیبانی کنه 

 )2 ةشمار

 10، 3، 2، 1 سرعت اینترنت

شد  م ویدئو قطع و متاسفانه کالس تعطیل میـسیست]رانسـدئو کنفـگام ویـه هنـب[

 )2مصاحبه کننده شماره (

هاي  سیستم

افزاري و  سخت

 زارياف نرم

2 ،9 
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 کدها با یکدیگر براي یافتن محور مشترك، ۀ، فرایند مقایسینمامض گیري پس از طی مرحله شکل

  :مشاهده است قابل2این مضامین در جدول . دهنده منجر شد گیري مضامین سازمان به شکل

  

  دهنده  در قالب مضامین سازماننیمامضبندي دسته: 2جدول 

 دهنده مضامین سازمان نیمامض

 تخصص 

  تدریسةنحو

 نظارت بر کالس

 ل کمک آموزشییوسا

 راهکارهاي انگیزشی

  ارزیابیةشیو

 نقش استاد

 انگیزه

 استرس

 تسلط بر زبان

 آمادگیپیش

 تمرکز

 نقش دانشجو

  استادـ صمیمانه دانشجو ۀرابط

  استاد ـ مداوم دانشجوۀرابط
  استاد ـتعامالت دانشجو

 انه دانشجویان با یکدیگر صمیمۀرابط

  مداوم دانشجویان با یکدیگرۀرابط
  دانشجو ـتعامالت دانشجو

 زمان جلساتمدت

 محتوا

 تعداد دانشجو

 تعداد جلسات

 الزامات ساعات حضور در دانشگاه

 انادتآشنایی قبلی با اس

 مکان برگزاري دوره 

 کالسهاحضور ناظر یا استاد داخلی در 

 ساختار آموزشی

 سرعت اینترنت

 افزاري افزاري و نرم سیستمهاي سخت
 اوريساختار فنّ
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 یادگیري  ـ مضمون فراگیر نقشها، تعامالت یاددهی3کیفی پژوهش،  هاي داده تحلیلاز در نهایت، 

 شناسایی و 5 و 4، 3 هاي، در قالب جدولمضمون 26دهنده و   مضمون سازمان6و ساختار به همراه 

  : استارائه شده

  

   نقشها ـکنفرانس در آموزشهاي مهندسیاوري ویدئوگذار بر کیفیت استفاده از  فنّ عوامل اثر: 3جدول 

 مضامین دهنده مضامین سازمان مضمون فراگیر

 تخصص

  تدریسةنحو

 نظارت بر کالس

 آموزشیوسایل کمک

 راهکارهاي انگیزشی

 استاد

 شیوه ارزیابی

 انگیزه

 استرس

 تسلط بر زبان

 آمادگیپیش

 نقشها

 دانشجو

 تمرکز

  

عنوان یکی از همواره در ادبیات پژوهشی، به افراد و نقشهایی که در سازمانها بر عهده دارند، به

. آید گیري یک پدیده یا رویداد سخن به میان می گیري یا عدم شکل مهمترین عوامل اثرگذار بر شکل

اند و  به مهارتهایی که آموختهتوجه انسانی در هر سازمان، باۀعنوان سرمایهبدیهی است که افراد ب

 کیفیت ،روهمینگیرند و از همچنین ویژگیهاي فردي درونی خود، نقشی را در سازمان به عهده می

  .عملکرد سازمان تابعی از کیفیت عملکرد هر نقش در سازمان است
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 و اساسی در آموزش عالی، جایگاه مهمی در کیفیت عنوان دو نقش برجسته استاد و دانشجو به

کنفرانس در اوري ویدئو زمانی که بحث استفاده از فنّبنابراین،. کارکرد آموزشی دانشگاهها دارند

از . داشتسزایی خواهد ، نقش استاد و دانشجو نیز اهمیت بهآیدبه میان میهاي مهندسی  آموزش

ک از نقشهاي استاد و دانشجو باید واجد مهارتهاي اکتسابی دیدگاه گروه کانونی این مطالعه، هر ی

المللی راهگشاي مناسب ارتباطات   بینۀ که در عرص،اوري جدیدخاصی باشند تا بتوانند از این فنّ

 .  کنداي استفاده علمی و دانشگاهی است، به نحو بهینه

  

 تعامالت  ـانس در آموزشهاي مهندسیکنفراوري ویدئوگذار بر کیفیت استفاده از  فنّ عوامل اثر: 4جدول 

  یاددهی و یادگیري

 مضامین دهنده مضامین سازمان مضمون فراگیر

  استادـ صمیمانه دانشجو ۀرابط

  استاد ـدانشجو

  استاد ـ مداوم دانشجوۀرابط

  صمیمانه دانشجویان با یکدیگرۀرابط

  یادگیري ـتعامالت یاددهی

  دانشجو ـدانشجو

  دانشجویان با یکدیگر مداومۀرابط

  

  باید در نظر داشت که وجود نقشها در سازمان و دانشگاه، اگر بدون ارتباط با هم در نظر گرفته شوند،

منظور دستیابی به اهداف خود، نیازمند تبع آن هر دانشگاه، بهواقع، هر سازمان و بهدر. معنا خواهد بودبی

 فردي نیازمند آگاهی از ۀاص سازمانی نیز براي رشد و توسعتعیین ارتباطات بین نقشهاي کاري است؛ اشخ

   فضاي آموزشی،در هر (Reece, B. & Reece, M., 2016) مهارتهاي ضروري ارتباطات اثربخش هستند

 یادگیري در کیفیت استفاده از  ـبه نقشهاي دوگانه ذکر شده استاد و دانشجو، تعامالت یاددهیتوجهبا

 صمیمانه و مداوم ۀاز دیدگاه برخی افراد، رابط. در آموزشها بسیار اثرگذار استکنفرانس اوري ویدئوفنّ

 دانشجو که در ساختار سنتی آموزش عالی در جریان فرایند آموزش و  ـ استاد و دانشجو ـدانشجو

گیرد، اثرگذاري بیشتري بر آموزشهاي مهندسی داشته است و  صورت روزمره شکل میگاهی حتی به

اوریها با ساختار گونه روابط به محیط مجازي سرایت کند یا استفاده از فنّاست که اگر ایناین در حالی 

این مهم نباید از البته . سنتی همراه شود، عامل بسیار اثرگذاري بر کیفیت آموزشها خواهد داشت
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 مهمی در سیارگروهی کشور ایران، عامل ب گراي و کارِ رود فرهنگ جمع  که احتمال می شدفلاغ

  تا این اندازه در فرهنگهاي فردگراي کشورهاي غربی و این مسئله پژوهشی باشدۀدستیابی به این یافت

 .کندمیموضوعیت پیدا ن

 
   ساختار ـکنفرانس در آموزشهاي مهندسیاوري ویدئوگذار بر کیفیت استفاده از  فنّ عوامل اثر: 5جدول 

 مضامین دهنده مضامین سازمان مضمون فراگیر

 زمان جلساتمدت

 محتوا

 تعداد دانشجو

 تعداد جلسات

 الزامات ساعات حضور در دانشگاه

 انادتآشنایی قبلی با اس

 مکان برگزاري دوره 

 آموزشی

 حضور ناظر یا استاد داخلی در کالسها

 سرعت اینترنت

ساختار

 

 اوريفنّ

 افزاريافزاري و نرمسیستمهاي سخت

  

توان   آنها همواره در قالب چارچوبهاي سازمانی به تحقق خواهد پیوست و میمیانت نقشها و تعامال

له تا آنجا اهمیت پیدا ئاین مس. کنند گفت ساختارها هستند که در سازمان قابلیت کارکردي ایجاد می

ر  تعامالت بین هةگیرد و شیو کند که ساختار براي هر نقش در سازمان جایگاه خاصی را در نظر می می

.  سایه گسترده استپیشینعنوان چتري بر دو عامل د و لذا ساختار بهشو نقش نیز در ساختار مشخص می

اوري آن مورد تأکید گروه مصاحبه شوندگان قرار گرفته بودعد آموزشی و فنّدر این مطالعه، ساختار در ب .  
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توان  شود، می ه مشاهده میشد که بین عوامل استخراج،ها و ارتباط متقابلی به این یافتهتوجهبا

کنفرانس در آموزشهاي مهندسی را در مدل زیر اوري ویدئومدل عوامل اثرگذار بر کیفیت استفاده از فنّ

  :نشان داد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  کنفرانس در آموزشهاي مهندسیاوري ویدئوگذار بر کیفیت استفاده از  فنّ مدل عوامل اثر: 1شکل 

  

  گیري نتیجه .4

کنفرانس اوري ویدئوگیري از فنّ ارتقاي کیفیت بهره بر گذار اثر عوامل پیرامون کاوشی ی،کنون ۀمقال هدف

 ۀزمینمتعددي در   پژوهش اشاره شد پژوهشهايۀهمانطور که در مقدم .استاي مهندسی هدر آموزش

اوري ویژه فنّ و دانشجویان درخصوص استفاده از آموزش مجازي بهانادتادراکات و دیدگاههاي اس

در بین مطالعات پژوهشی سالهاي اخیر در ارتباط . کنفرانس در کالسهاي درس انجام شده استئووید

شناسیهاي  کنیم که پژوهشگران با استمداد از روش ا اغلب به مطالعاتی برخورد میهبا این آموزش

ها بر اند که این مهم نشانگر تأکید پژوهش دهکرپژوهشی مختلف، مزایا و معایب این شیوه را بررسی 

به  که در پژوهشهاي گذشته ،رسد نقاط قوت و ضعف این روش به نظر می. این روش استبه انتقادات 

ه افزایش یا کاهش کیفیت این بتواند بیانگر عواملی باشد که  تنهایی نمی، بهآن پرداخته شده است

فاده و عوامل  استة تحصیلی، نحوۀضمن اینکه در هر سیستم آموزشی و هر رشت. منجر شودآموزشها 

کنفرانس متفاوت خواهد بود که بررسیها نشان داد در این  ویدئوةاثرگذار بر کیفیت استفاده از شیو

 طور کلیکنفرانس بهاوري ویدئوفنّاین بین شواهد اندکی از کاوش عوامل اثرگذار بر کیفیت استفاده از 

 

  

 

عوامل مؤثر بر 

اوري  فنّکیفیت

 کنفرانس درویدئو

 آموزش

 مهندس

 
  ساختار

 تعامالت

   یاددهی ـ یادگیري

 
  هانقش
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این شکاف  به علم با .است گرفته ارقر پژوهشگران نظرمد خاص، طوربه مهندسی آموزشهاي ةحوز در و

کنفرانس در ویدئو اوريفنّ از گیري بهره کیفیت ارتقاي بر گذار اثر عوامل کاوش به مطالعه این مطالعاتی

  . آموزش مهندسی پرداخته است

این گیري از  که بهره، گروه کانونی با دانشجویان تحصیالت تکمیلیۀاز مصاحب، ین منظوره اب

اوري گذار بر کیفیت استفاده از این فنّ ، عوامل اثرتجربه کرده بودندآموزشهاي مهندسی  در رااوري فنّ

 که از دیدگاه دانشجویان، سه عامل اساسی استاد رسیدین نتیجه ه ا و برا نشان داددر کالسهاي درس 

 اورانه یادگیري بین استاد و دانشجویان و همچنین ساختار آموزشی و فنّ ـو دانشجو، تعامالت یاددهی

عنوان  که در دانشگاه به،توان گفت افراد با نقشهایی  به بیان روشن می.ند مهمترین عوامل اثرگذاراز

  کنند اما این نقشها گیرند، ویژگیها و کیفیتهایی را به سیستم وارد می استاد یا دانشجو به عهده می

 یادگیري و  ـا در فرایند یاددهی تعامل این نقشهةتنهایی نشانگر کیفیت آموزش نیستند، بلکه نحوبه

این دو عامل در واقع ارتباط متقابل و . کند اي ایفا می کنندهپیامدهاي ناشی از آن، نقش تعیین

دهند، فرایند  شها با کیفیتهایی که در تعامالت از خود بروز می؛ نقکنند تنگاتنگی با یکدیگر برقرار می

آن، تعامالت آموزشی نیز بر نقش افراد و ویژگیهاي بروه عال.سازند  یادگیري را دگرگون می ـیاددهی

 یک رفتار یا یک خصیصه ةانگیزانندکننده یا برعنوان عامل خاموشتواند به آنان اثرگذار است و می

 خواهد گرفت، به شکلکنفرانس در آن از سوي دیگر، ساختاري که فرایند آموزش ویدئو. گر شود جلوه

از طرفی، افراد و نقشها هستند که با تعامالت . گذار در دو عامل پیشین استثیرأثیرپذیر و تأنوعی ت

، و کنندکمک میبخشی به آن  گیري ساختار و پس از آن معنادهی و کیفیت درونی خود به شکل

  . دهند  ارتباط و تعامل بین استاد و دانشجو را نشان میةجایگاه نقشها و نحو

هم نظري خود را در ارتباط با تبیین عوامل اثرگذار فردي به توضیحات، این مطالعه ستوجهبا

بر کیفیت استفاده از آموزش  )ساختار(و سازمانی )  یادگیري ـتعامالت یاددهی(، گروهی )نقشها(

یند این مطالعه نشان ا بر،اساس این بر. کنفرانس در آموزش مهندسی روشن ساخته استویدئو

کنفرانس در  واکاوي فرایند آموزشهاي ویدئوۀژوهشی در زمین اثربخشی تالشهاي پکه برايدهد  می

تواند نگاه خود را از بیان مزایا و معایب  محیطهاي دانشگاهی، پارادایمهاي فکري در مطالعات آینده می

 به عوامل اثرگذار بر کیفیت آموزشها بدین طریق و کمک در جهت شناسایی نقاط  برداشته واین روش

در این . ندکمتمرکز   راهکارهایی براي تقویت یا رفع آنهاۀطور مجزا و ارائبهقوت و ضعف هر عامل 

 و ذکر دالیل احتمالی براي توافق یا پیشهاي پژوهش با پژوهشهاي  بخش از مطالعه به مقایسه یافته

کید بر نقشهاي اعضاي أت  پژوهش کنونیۀاولین یافت. دم توافق بین نتایج پرداخته خواهد شدـع

کنفرانس در اوري ویدئوی و دانشجویان در تعامالت سازنده و ارتقاي کیفیت و استفاده از  فنّعلمهیئت

 ارتقاي کیفیت برايهاي مطالعات نشان داد که  طور خالصه یافتهبه. آموزشهاي مهندسی اشاره دارد
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 اشتنعلمی عالوه بر دهیئتکنفرانس اعضاي  ویدئوة مهندسی به شیوـفنی  شدهبرگزار هاي دوره

 تدریس، نظارت بر کالس و وسایل ة تخصصی باید از راهبردهاي نحوةص و اشراف بر حوزـتخص

 راهکارهاي ةپژوهش به موضوع ضرورت استفاد هاي در ضمن یافته. دنطول تدریس بهره گیرآموزشی در کمک

 هاي همچنین یافته .ددار اشاره آموزش کیفیت حفظ و دانشجویان و کنندگان مشارکت دیدگاههاي جلب انگیزشی در

 بر دانشجویان تمرکز آمادگیپیش و انگلیسی زبان بر دانشجویان تسلط استرس، دانشجویان، ةانگیز که داد نشان مطالعه

 مطالعه کنونی با هاي یافته. .مؤثر استکنفرانس  ویدئوةشیو به برگزارشده مهندسی ايهآموزش هاي دوره کیفیت

العات نشان مط. راستا است هم)2010( ؛ وکوئینگ)2008 (گیلیز ؛)2005 (مارتین هاي مطالعاتی یافته

کنفرانس مزایاي خاصی همچون افزایش انگیزه، تعامل، داده است دانشجویان بر این باورند که ویدئو

 این  واوري جدید راحت نیستنداما تمام دانشجویان با فنّ .داردجدید بودن و بهبود مهارتهاي ارتباطی 

اوري جدید  با فنّ نداشتن و آشناییراهبردهااست مربوط به سبکهاي مختلف یادگیري، موضوع ممکن 

اوري، موفقیت آن به مواردي همچون مدرسان، دانشجویان و  این فنّزایايرغم م همچنین علی  .باشد

  . آموزشی بستگی داردفنّاورينگرش آنها به 

بسیار زیادي در ظرفیت تواند  کنفرانس میویدئومطالعات از دیدگاه دانشجویان نشان داده است که  همچنین

 نشان داد که (Koening, 2010)هاي مطالعه   همچنین یافته(Gillies, 2008) آموزش معلمان و تعامل با آنها داشته باشد

به طور خالصه مطالعات جدید پژوهشی  .استکنفرانس اثر بخش  روش ویدئوکهدانشجویان و استادان هر دو معتقدند 

 محیطهاي آموزش مهندسی بر ضرورت ساختاردهی کالسهاي درسی سنتی مهندسی به سمت کالسهاي در

هوشمند
1

گیري از اینترنت با سرعت بسیار زیاد و تصویري، بهرهـ هاي یادگیري تعاملی، امکانات تعاملی صوتی  لفهؤ با م

فايهاي واي شبکه
2

گیري از سیستم  رفتاري بهرههرچند تمایالت (Alelaiwi et. Al, 2015)  حکایت دارد

کننده و استقالل بیشتر دانشجو فراهم تسهیل که شرایطصورتیکنفرانس از سوي دانشجویان درویدئو

  .(Lakhal, Khechine & Pascot, 2013) تر باشدبخشتواند اثرد، میشو

سی موضوعی گذاري آموزشهاي مهند  سیاستةتغییر محیطهاي یادگیري و تغییر پارادایم، در حوز

  تالش پژوهشگران،برخالف که دکردر پایان باید اشاره . برانگیز بوده و خواهد بودچالش مل وأتقابل

در این راستا . مطالعه باشد موردۀشاید یکی از محدویتهاي این مطالعه نمون. ستپژوهش کنونی، فاقد محدودیت نی

 مهندسی در ـعلمی فنی هیئتتر دانشجویان و اعضاي زرگهاي ب  کیفی با نمونهۀد انجام این مطالعشو پیشنهاد می

همچنین با . اي دیگر اندیشیدهها به گروههاي و دانشگاه کانون توجه پژوهشگران قرار گیرد تا بتوان به تعمیم یافته

هاي آموزشهاي مهندسی   تعامالت سازنده در دورهبرايبخش دانشجویان  استفاده از پژوهشی جامع، عوامل انگیزش

  .شناسایی قرار گیردمورد کنفرانس ویدئوةبرگزارشده به شیو

____________________________________________________________________ 
 

1. Smart class 
2. Wi-Fi networks 



  رانس در آموزشهاي مهندسیکنفگذار بر کیفیت استفاده از فنّاوري ویدئو       کاوشی در عوامل اثر

  

18    

اوري گذاري کاربرد این فنّ ریزي و سیاست هاي مطالعه در پایان مقاله پیشنهاداتی براي برنامهبر اساس یافته

تواند در تعالی کیفیت  ل در این پیشنهادات میأمیاددهی و یادگیري مهندسی ارائه شده است که ت در محیطهاي

  .گذار باشدموزشهاي مهندسی اثرآ

راي  ،التـري تعامـی مجـعلمهیئتاي ـران و اعضـمدی  ةهاي برگزارشده به شیواي کیفیت دورهـارتقـب

تدریس باید  تخصصی موردةتخصص و اشراف بر حوز توجه داشته باشند که عالوه بر داشتنباید کنفرانس ویدئو

. دنآموزشی در طول تدریس بهره گیررت بر کالس و وسایل کمک تدریس، نظاة نحو دیگري چوناز راهبردهاي

  .هاي کیفیت قرار گیرد و تدوین برنامهاین موضوع در کانون توجه 

کنندگان و دانشجویان و حفظ کیفیت  مشارکت علمی از راهکارهاي انگیزشی در جلب نظرهیئتاعضاي 

آمادگی  تسلط دانشجویان بر زبان انگلیسی و پیشگیري از راهبردهاي کاهش استرس، بهره. آموزش استفاده کنند

کنفرانس اثرگذار  ویدئوةآموزشهاي مهندسی برگزارشده به شیو هاي  از دوره بر کیفیت دورهپیشدانشجویان 

هاي آتی مهندسی  تواند در طراحی دوره هاي اصلی پژوهش است که می این موضوع از یافته. است

 .توجه قرار گیردمورد

  سپاسگزاري

 که با مشارکت و حضور در ،اي دانشگاه شیراز  مهندسی هستهۀاز دانشجویان کارشناسی ارشد رشت

  .دشو، صمیمانه سپاسگزاري میکردند گروهی پژوهشگران را در انجام پژوهش یاري ۀمصاحب
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