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  چکیده
هاي فرهنگی یادگیرنده ایرانی در نظام  هدف این مقاله شناسایی ویژگی

بر همین اساس، با استفاده از روش تحلیل  آموزش الکترونیکی است.
گیري هدفمند  ساختاریافته و روش نمونه موضوعی، تکنیک مصاحبه نیم

دهنده در خصوص  گلوله برفی، نظرهاي بیست نفر از خبرگان آگاهی -
ابعاد فرهنگی یادگیرنده ایرانی از قبیل: نگرش به تحصیل در نظام 

یادگیري  -هاي یاددهی  آموزش الکترونیکی، منزلت استاد، روش
هاي ارزشیابی ترجیحی یادگیرنده  ترجیحی یادگیرنده ایرانی و روش
مطالعات فرهنگی هافستد،  براساسایرانی مورد کنکاش قرار گرفت. 

ابعاد یادگیري با بافت مداري باال و پایین مورس، چارچوب فرهنگی 
رهنگی هاي ف پاریش و همکاران و ترومپنارس نتایج نشان داد: ویژگی

یادگیرنده ایرانی در بعد نگرش به تحصیل در نظام آموزش الکترونیکی 
گرایی و قدرت باال، در  گریزي زیاد، جمع نشانگر فرهنگ انتسابی، ابهام

هاي  گرایی، در بعد روش بعد منزلت استاد گویاي قدرت باال و جمع
و گرایی  گریزي باال و جمع یادگیري ترجیحی همسو با ابهام - یاددهی 

هایی با بافت  هاي ارزشیابی ترجیحی نیز همبسته با فرهنگ در بعد روش
   .مداري باال است

  
  واژگان کلیدي

  .فرهنگ، یادگیرنده ایرانی، نظام آموزش الکترونیکی 
  
  
  
  
  

Abstract 
This article aims at discovering the cultural features 
of Iranian learners in the e-learning System. 
Conducting by using the thematic analysis, semi - 
structured interview, purposive snowball - sampling, 
the viewpoint of 20 expertises on Iranian cultural 
dimensions such as attitude toward Study in elearning 
Systems, teacher authority, and learning - Teaching 
methods - preferred Iranian learner and Evaluation 
assessing preferred methods Iranian learner were 
investigated. According to the cultural studies of 
Hoftstede, Morse learning dimension of high and low 
context, Parish et al, Trompeniaar (The results) 
indicated that: in case of Iranian attitude toward 
Study in e-learning System they were Ascription 
Culture assigned and highly uncertainty avoidance, 
collectivism, highly power distance, for teacher's 
authority it showed the empowering of culture in 
education and collectivism, in case of learning - 
(Teaching) method preferred learner learning - 
(Teaching) method they were in line with high 
uncertainty avoidance and Cultural collectivism and 
for Evaluation assessing the preferred method, 
method preferred correlated with high cultural 
context.  
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   مقدمه
 ةدهند  ارائه مؤسسات تعداد سریع افزایش وجود با

 هاي رشته کمی رشد و سو یک از الکترونیکی یادگیري
 یادگیري و آموزش ۀعرص ،دیگر سوي از آن در موجود

 .است متفاوتی هاي گفتمان شاهد الکترونیکی
 وجود به نوعی به ،کدام هر که هایی گفتمان

 و آموزشی ،فناورانه ،فنی ،مالی مناسب هاي زیرساخت
 آموزشی نظام نوع این موفق يساز پیاده جهت ،اجتماعی

 خور در هاي گفتمان از یکی اما .دارند اشاره یادگیري و
 و کلی طور به فرهنگ گفتمان ،فراموش شده که توجه

 خاص طور به یادگیرنده فرهنگی هاي ویژگی گفتمان
   .است

 براي واست  گسترده بسیار فرهنگ مفهومی ةحوز
 ،تعریف یک در .است شده ارائه زیادي تعاریف آن

 هدیدگا از اي مجموعه کننده منعکس 1فرهنگ اصطالح
 مشترك رفتارهاي و عقاید ،ها نگرش ،ها ارزش ،ها

 .)2006 ،2همکاران و (چن است افراد از خاصی هاي گروه
 رفتار و ها نگرش ،ها ارزش تواند می کلی طور به فرهنگ

 زندگی ابعاد تمامی و )2010 ،3(بارتون دهد شکل را افراد
 قرار تاثیر تحت را او یادگیري و آموزش جمله از انسان
   .دهد

 جدانشدنی عنصر فرهنگ کهاین بیان با برونر چنانچه
 در فرهنگ تاثیر و اهمیت بر ،است آموزشی طرح هر
 ،4ادموندسون از نقل( ذاردگ می صحه آموزشی هاي منظا

 نقش بر تاکید با نیز )1973( 5ویگوتسکی ؛)2003
 در فرهنگی و اجتماعی هاي تجربه و زبان يگر واسطه
 یا دانش عنوان به آنچه ،دارد اذعان فردي دانش ۀتوسع

 هاي روش و تدریس هاي شرو ،دارد اهمیت دانستن
 بر تاکید با همه و همه ،یادگیرنده یادگیري ارزشیابی
، 6همکاران و روتیسن از (نقل شوند می تعریف فرهنگ

2003(.   

                                                
1. Cultur  
2. Chen, Hsu & Caropreso  
3. Barton  
4. Edmundson  
5. Vygotsky 
6. Rothstein-Fisch, Trumbull & Issac  

 یادگیري ،نظر صاحب دو این دیدگاه از واقع در
 عوامل به واسطۀ و اجتماعی بستر در هک است اي هپدید

 بینی جهان و ها ارزش ،باورها .گیرد می شکل فرهنگی
 ،هندهدیاد نقش ،یادگیري مفهوم بر جامعه هر بر حاکم

 حتی و تدریس هاي شیوه ،یادگیري موضوع ،یادگیرنده
 بین تعامل از که گذارد می تاثیر ارزشیابی هاي شیوه

 شکل یادگیري فرهنگ یا جدید بستر ،اجزا این ۀمجموع
 بین ۀرابط به توجه با لذا .)1391 ،(سراجی گیرد می

 شناخت ،کل طور به یادگیري و آموزش و فرهنگ
 آموزش نظام که یادگیرندگانی فرهنگی هاي ویژگی

 اساسی مسئله یک ،شود می طراحی آنها براي الکترونیکی
 اینکه بروي ها ویژگی این آنکه دلیل به .شود می تلقی

 درك را برخط یادگیري محیط یک چگونه یادگیرندگان
 حضور الکترونیکی آموزش هاي محیط در چگونه و دنکن

 گذارد می تاثیر ،باشند داشته عاطفی و اجتماعی ،شناختی
 )2007( 8وانگ نظر از .)2009 ،7وانگ و روگر از (نقل

 حضور بروي تواند می یادگیرندگان فرهنگی هاي نگرش
 تاثیر ها بحث در مشارکت از یادگیرنده برداشت و خط بر

 ،معتقدند نیز )1999( 9کوئین مک و لیانگ .باشد گذار
 آنها ترجیحی تعامل در یادگیرندگان فرهنگی هاي ویژگی

 فرهنگ تأثیر حتی .است تاثیرگذار همتایان با یا استاد با
 میزان جمله از برخط رسوم و آداب به نسبت یادگیرندگان

 است دیگري طرح قابل لهئمس نیز یاددهنده نظرات نقد
 .)313 :1382 ،پول و بیتز( است شده اشاره آن به که

 طرح امکان کار محافظه هاي فرهنگ در که همچنان
 توانند می مردان آیا اینکه مانند ،جنسیت به مربوط لئمسا
 زمان هم طور به آنها آیا ،برعکس یا دهند آموزش زنان به

 در آیا ،باشند داشته شرکت کالس یک در توانند می
 آنها بین مشابه همکاري دتوان می مجازي هاي کالس
 هاي کالس در کم وب از استفاده آیا و باشد داشته وجود
 شده پذیرفته جنس دو هر براي فرهنگی نظر از برخط
 گرفته قرار توجه مورد یادگیرندگان براي خیر یا است
 همین در بنابراین .)2012 ،10همکاران و ساندرا( است

                                                
7. Rogers & Wang   
8. Wang  
9. Liang & McQueen  
10. Sandra, Bygholm & Jaeger  
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 فرهنگی هاي ویژگی شناسایی حاضر مقاله مسئله راستا
   .است الکترونیکی آموزش نظام در ایرانی یادگیرنده

  
  تحقیق اصلی پرسش
 آموزش نظام در ایرانی یادگیرنده فرهنگی هاي ویژگی

  چیست؟ الکترونیکی
  

   پژوهش ویژه هاي پرسش
 نظام در ایرانی یادگیرنده فرهنگی هاي ویژگی - 1

 نظام در تحصیل به نگرش بعد در الکترونیکی آموزش
 چیست؟ الکترونیکی آموزش
 نظام در ایرانی یادگیرنده فرهنگی هاي ویژگی - 2

 چیست؟ استاد منزلت بعد در الکترونیکی آموزش
 نظام در ایرانی یادگیرنده فرهنگی هاي ویژگی - 3

 یادگیري - یاددهیهاي  روش بعد در الکترونیکی آموزش
 چیست؟ ترجیحی

 نظام در ایرانی یادگیرنده فرهنگی هاي ویژگی - 4
 ترجیحی ارزشیابیهاي  روش بعد در الکترونیکی آموزش
 چیست؟

  
  نظري چارچوب

 ،تحقیق هاي پرسش به خبرگان پاسخ فهم و واکاوي
 هاي چارچوب و ها نظریه از تا دارد می آن بر را محقق

 .کند استفاده آموزشی - فرهنگی مطالعات مطرح مفهومی
 یادگیري ابعاد ،)2011( 1هافستد فرهنگی مدل جمله از
 چارچوب ،)2003( 2مورس پایین و باال مداري بافت با

 فرهنگی ۀمطالع و )2010( 3همکاران و پاریش فرهنگی
   .)1993( 4ترومپنارس

 شش در مختلف هاي فرهنگ هافستد نظر مبناي بر
 :5قدرت فاصله .1 شوند می متمایز یکدیگر از ارزشی بعد
 در جامعه یک اعضاي مختلف هاي حل راه معناي به

 :6گرایی جمع برابر در فردگرایی .2 ؛نابرابري مسئله برابر

                                                
1. Hofstede  
2. High/Low context learning Mors  
3. Parrish & Jennifer A. Linder-VanBerschot  
4. Trompenaars  
5. Power Distance  
6. Individualism versus Collectivism   

 درون جامعه یک اعضاي سازي یکپارچه میزان معناي به
 میزان معناي به :7گریزي ابهام .3 ؛نخستین هاي گروه
 و مبهم هاي موقعیت برابر در جامعه یک اعضاي تنش

 معناي به :8گرایی زن برابر در مردگرایی .4 ؛ناشناخته
 ؛مردان و زنان بین عاطفی نقش تفکیک و تقسیم میزان

 بر جامعه یک افراد تمرکز میزان معناي به :9زمان افق .5
 برابر در روي زیاده .6 ؛آینده یا و حال ،گذشته زمان

 از لذت کسب بر افراد تمرکز معناي به :10داري خویشتن
 به آنها کردن موکل و کنترل یا حاضر حال هاي خوشی
 اذعان هافستد اساس همین بر .)2011 ،(هافستد آینده
 خانواده نهاد از ها ارزش این يگیر شکل چند هر ،دارد

 آموزشی سیستم در یهای ارزش چنین ولی شود می شروع
   .)52 :1388 ،(هافستد شوند می تولید باز نیز جامعه آن

 در ،زیاد قدرت فاصله با جوامعی ،ویژه طور به مثال
 قبیل: از نشانگرهایی بروي ،خود آموزشی هاي سیستم
به  کالس در مطلق نظم رعایت ،یاددهنده به احترام
 ،یاددهنده سوي از بحث آغاز انتظار ،یادگیرنده وسیلۀ

 طور به و او نقد و یاددهنده نکردن با نظرهاي مخالفت
 وابستگی و یاددهنده بودن مرشد ،محوري یاددهنده کلی
 در مقابل در کنند؛ می تاکید عالی مراحل تا وي به

 طلبانه مساوات رفتار ،کم قدرت فاصله با جوامعی
 بحث ،محوري یادگیرنده و خالقیت ،یاددهنده - یادگیرنده

 همچنین .دارد ارزش وي استقالل و یادگیرنده از سوال و
 جمعی وجهه حفظ جا که از آن گرا جمع هاي فرهنگ در

 کالمی مشارکت چالش ،آموزش در ،دارد اولویت
 راحت و کالسی) پاسخ و پرسش زمان (حتی یادگیرندگان

 تر بزرگ جمع یک در صحبت هنگام یادگیرنده نبودن
 در مقابل در ولی ،دارد وجود یاددهنده) حضور (بدون

 و وجهه حفظ برنکردن  تاکید ،گرا فرد هاي فرهنگ
 قبلی آشنایی بدون ها گروه تشکیل ،آزاد بحث ،هماهنگی

 ها مهارت و خاص هاي دوستی یا وظایف براساس تنها و
   .)56و 52 :1388 ،(همان است تاکید مورد ،ها کالس در

 چون ،نیز زیاد گریزي ابهام با هایی فرهنگ در
 ساختاریافته یادگیري دنبال به تر بیش یادگیرندگان

                                                
7. Masculinity versus Femininit   
8.  Uncertainty Avoidanc  
9.Long Term versus Short Term Orientatio  
10. Indulgence versus Restraint  
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 ،دارند نگرانی صحیح کامالً پاسخ دریافت ةدربار ،هستند
 کامالً پاسخ دریافت براي یاددهنده از زیادي انتظار
 خودتنظیمی بر آنکه جاي به و دارد وجود درست

 نسبت شرایط به آموزشی نتایج ،گردد تاکید یادگیرنده
   .)2005 ،1(سولیما شود می داده

هاي  محیط در فرهنگیهاي  تفاوت این دیگر سوي از
 مختلفیهاي  شاخص با را خود نیز وب بر مبتنی آموزشی

 ،زیاد قدرت ۀفاصل با هایی فرهنگ در مثالً ،دهد می نشان
 به یادگیرنده –یاددهنده بین نزدیک و شخصی ۀرابط

 اعتماد یادگیرنده توانایی به ،است پذیر امکان ندرت
 طرف از شفاف هایی راهنمایی به نیاز و شود نمی

 با هایی فرهنگ درکه  حالی در ،دارد وجود یاددهندگان
 – یاددهنده بین شخصی ۀرابط ،کم قدرت فاصله

 توانایی به آموزشی تکالیف در ،است تر بیش یادگیرنده
 - یاددهنده برابري فرهنگ و شود می اعتماد یادگیرنده
 ،2مندل و (کامنتز است تاکید مورد تر بیش یادگیرنده

 با نیز فردگرا برابر در گرا جمع فرهنگ همچنین .)2005
 مشخص آموزشی تکالیف در یادگیرنده عملکرد ةنحو
 عنوان به یادگیرنده عملکرد آیا اینکه مانند شود؛ می

 یا شود می مطرح یادگیرندگان گروه عملکرد از بخشی
 کند؟ می کفایت یاددهنده با سنتی ۀرابط یک داشتن

   .)2012 ،3(استوارت
 در یادگیرنده رفتار نوع با نیز فرهنگی گریزي ابهام

 در مثالً .شود می داده توضیح دانش ساخت ۀزمین
 ترجیح یادگیرندگان زیاد گریزي ابهام با هایی فرهنگ

 مطمئن آینده در خود مطالعات ۀبرنام مورد در دهند می
 با همراه ساده درسی هاي طرح به تمایل و شوند

 در ،دارند داده از محدودي مقدار و روشن توصیفات
 نبود چون کم گریزي ابهام با هایی فرهنگ درکه  حالی

 تنوع و پیچیده هاي درسی طرح ، است تر پذیرفته قطعیت
 مورس .)2005 ،مندل و (کامنتز است تر مقبول ها گزینه

 فرهنگی مفاهیم و ها ارزش همین بر اتکا با نیز )2003(
 و شاین ،ترومپنارس ،کالکوهان و هافستد شده مطرح
 آموزش هاي محیط در یادگیري ابعاد ،دارد می ابراز هال

                                                
1. Sulimma  
2. Kamentz & Mandl  
3. Stewart  

 پایین و باال مداري بافت با هایی فرهنگ در الکترونیکی
 دو در را ابعاد این مشخصاً او که طوري به ،است متفاوت

   .دهد می قرار طیف
 بر تاکید ،پایین مداري بافت با هایی فرهنگ طیف در

 عنوان به یادگیرندگان( یادگیري نتایج قبیل؛ از مواردي
 دانشجو ،توسعه) و اکتشاف جهت کنندگانی مشارکت
 یادگیري بر مبتنی نگرشی ،فعال یادگیري ،محوري
 سمت به نگرش و شخصی هاي مهارت ۀتوسع ،عمیق

 و آموزشی ابزارهاي از متنوعی طیف ،همیشگی یادگیري
 طیف کاربرد ،بازخورد ابزار عنوان به ارزیابی ابزار ،ارزیابی
 ارزیابی مانند بازخورد /ارزیابی ابزارهاي از اي گسترده
 ،دانشجو/استاد رسمی غیر روابط ،تیمی کار ابزار ،گروهی

 فرآیند در گر تسهیل ناظر/ /راهنما عنوان به یاددهنده
 با فردي و رسمی غیر ارتباطات بودن طبیعی ،یادگیري

 بین نسلی شکاف بودن بدیهی و یادگیرندگان
   .است یادگیرندگان و یاددهندگان

 تاکید باال مداري بافت با هایی فرهنگ در مقابل در
 عنوان به (یادگیرندگان آموزشی هاي ورودي بر

 ارائه ،درسی) مواد تولیدکنندگان باز و کنندگان دریافت
 و سفت پارامترهاي وجود ،کالس در درسی مواد تمام

 درسی هاي برنامه و دوره درسی هاي برنامه در سخت
   .است یادگیرندگان همه براي یکسان

 و هافستد هاي  اندیشه ادغام با نیز همکاران و پاریش
 و )1983( هال ،)2003( 4نیسبت ،)2005( هافستد
 ،اجتماعی (روابط بعدي سه چارچوبی )2006( 5لوئیس
 هاي تفاوت بهتر درك براي شناسی) معرفت و زمانی

 و فهم جمله از یادگیري و آموزش بر تاثیرگذار فرهنگی
 و یادگیرندگان ،آموزشی کنندگان ارائه نقش چگونگی
 نشان تحقیقات .اند کرده طراحی آنها از رفتاري انتظارات

 این امتداد در تواند می افراد فرهنگی هاي تفاوت ،دهد می
 مورد در نیز فرهنگ هر درون افراد و شود توصیف ابعاد
 ،دهند نشان را خود تاکید مورد هاي گرایش چطور اینکه

 بعد جمله از .)2010 ،6همکاران و (پاریش باشند متفاوت
 حاضر مقاله با زیادي مفهومی پیوند که اجتماعی روابط

                                                
4. Nisbett  
5. Levine   
6. Parrish, Jennifer & Linder  
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 مقابل در برابري محور بر بعد این اصلی تمرکز .دارد
 محور در .است گرایی جمع مقابل در فردگرایی و اقتدار

 میزان که موضوع این درباره ،اقتدار مقابل در برابري
 اینکه و شود می اعمال چگونه افراد میان برابري و احترام

 گیري تصمیم ،است روابط این مناسب تعامالتی چه
 به یاددهندگان ،برابري روابط بعد در بنابراین ؛شود می

 ،شوند می کشیده چالش به حتی و درگیر برابر افراد عنوان
 وخود بوده  یادگیري هاي فعالیت مسئول یادگیرندگان

 در اما ،هستند یادگیري حیاتی هاي فعالیت گفتگو و بحث
 عنوان به یاددهندگان ،اقتدارگرایانه روابط بعد در مقابل

 در که آنچه هر مسئول قدرت و چالش بدون مقامات
 فرایند در اصلی گر ارتباط و هستند ،افتد می اتفاق آموزش
   .شوند می محسوب یادگیري - یاددهی
 مورد در نیز گرایی جمع مقابل در فردگرایی محور در
 نفع یا و فردي منافع ،است تر غالب چیزي چه اینکه
 ،است ارزش با فردي میان روابط حد چه تا و ؟گروه

 رود می انتظار فردگرایی بعد در .شود می گیري تصمیم
 چگونه یادگیري ،باشد داشته کالمی مشارکت یادگیرنده
 (رشد است تاکید مورد شناختی) هاي (مهارت یادگرفتن
 یادگیري از ارزش با جزء یادگیرنده نظر نقطه ،شخصی)
 و انگیزش تاثیر تحت سخت کار و شود می محسوب
 گرایی جمع بعد در مقابل در .است شخصی دستاورد

 ،کنند می صحبت بندرت و خاص شرایط در یادگیرندگان
 و محتوایی) (دانش دادن انجام براي یادگیري چگونگی

 انتظار یادگیرنده از ،است تاکید مورد اجتماعی رشد
 سخت کار و بگیرد نظر در را یاددهنده نظر نقطه ،رود می

 ،(همان است گروهی یا و همگانی منافع تاثیر تحت
2010(.   

 به نسبت ،جوامع فرهنگی تفاوت دیگر مهم موضوع
 در زیرا ،است افراد شخصی هاي دستاورد و ها موفقیت

 برخی در و حصولی جایگاه از دستاوردها جوامع از برخی
 مدرك لذا هستند؛ برخوردار محولی جایگاه از دیگر

 با تواند می سرمایه و دستاورد یک عنوان به فرد تحصیلی
 که همان گونه .باشد داشته پیوند جامعه آن فرهنگ

 نسبت جوامع اوقات غالب در ،دارد اذعان نیز ترومپنارس
 فرهنگی يگیر جهت نوع دو افراد هاي موفقیت به

 بدین .گیرند می پیش در گرایی انتساب و دستاوردگرایی
 اکتسابی هاي موفقیت بر دستاوردگرا فرهنگ در که شرح

 تاکید جامعه اعضاي جدید شده ثبت سابقه و جدید
 و جایگاه ،گرا انتساب فرهنگ در مقابل در اما ،کنند می

 قبیل از زیادي تغییر قابل غیر متغیرهاي با فرد موقعیت
 فرد (اینکه آموزشی ۀسابق ویژه به و جنسیت ،خانواده

 لذا .گردد می مشخص است) دانشگاه کدام التحصیل فارغ
 که سوالی اولین ،زیاد احتمال به ،دستاوردگرا فرهنگ در
 اي زمینه چه در او که است این ،شود می پرسیده فرد از

 :1993 ،(ترومپنارس است کرده مطالعه تحصیلی) (رشته
 اولین احتماال ،گرا انتساب فرهنگ درکه  حالی در .)9

 (کدامین کجاست التحصیل فارغ فرد که است آن سوال
   .)2009 ،١استیرز و (ناردن )؟دانشگاه
 در دانشگاه نوع ،گفت توان می منظر این از نتیجه در

 به ،دستاوردگرا فرهنگ مقابل در گرا انتساب فرهنگ
 مدرك اجتماعی اعتبار کننده تعیین تواند می زیادي میزان

 و تخصص میزان و باشد جامعه در یادگیرنده تحصیلی
 بر تاکید میزان مقابل (در یادگیرنده اکتسابی هاي آموخته

 داشته کمتري اهمیت ها فرهنگ نوع این در دانشگاه) نوع
   .باشد

  
  پژوهشی پیشینۀ
 فرهنگی هاي ویژگی از برخی به مختلف پژوهشی شواهد

 فاضلی .اند پرداخته ایرانی و شرقی ،آسیایی دانشجویان
 جمله (از آسیایی دانشجویان مقایسه با )1383(

 انگلیسی دانشجویان و کشور) از خارجی هاي ایرانی
 فهمی و تلقی ،آسیایی دانشجویان ،دارد اذعان
 غیر و ذهنی ،شناختی ،پویا غیر و مکانیکی و گرایانه اثبات

 یادگیري و علم ،پژوهش ،آموزش مفهوم از اجتماعی
 در نقادانه مشارکت براي تري کم آمادگی همچنین .دارند

 پیشرفت مانع امر این و دارند تحصیل و آموزش فرایند
 این وي منظر از واقع در ،شود می آنها آموزشی و علمی

 .دارد افراد این آموزشی فرهنگ در ریشه فردي خصایص
 60/79 ،داد نشان خود پژوهش در )1389( فراستخواه

 ،او پژوهش مورد جامعه ایرانی یادگیرندگان از درصد
 استاد هاي صحبت پاي نشستن و درس کالس در حضور

 ،دهند می ترجیح مجازي و حضوري غیر هاي آموزش بر را

                                                
1. Nardon & Steers 
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 سایر بر را حضوري ارتباط یادگیرندگان از درصد 90/44
 از درصد 40/6 تنها و دهند می ترجیح ارتباطی هاي شیوه

 از درصد 70/ 20 ،برند می لذت مجازي ارتباط
 ترجیح را معلم سخنرانی و سویه یک ارتباط پاسخگویان

 براي دهد می نشان پژوهش این نتایج بنابراین .دهند می
 نقش و ولیتئمس و حضوري ارتباط ایرانی یادگیرنده

 الزام از یادگیري – یاددهی فرایند در استاد کلیدي
   .است برخوردار يتر بیش

 دانشجویان که دریافتند )1390( همکاران و عطاران
 از مستقیمبه طور  را درس دهند می ترجیح ایرانی مجازي

 مطالعه بر را گفتار طریق از یادگیري و بگیرند استاد
 هاي گروه تشکیل به و دهند می ترجیح متنی مطالب
 معصومی .دهند نمی نشان تمایل چندان پژوهشی و علمی

 در ارزشیابی فرهنگ ،دارند اذعان )1392( معصومی و
 به و محوري امتحان فرهنگ ایرانی مجازي هاي آموزش

 مقایسه با )1390( معصومی ،است حضوري شیوه
 (دانشجویان ایرانی دانشجویان فرهنگی هاي ویژگی

 ،است کرده بیان سوئدي و چمران) شهید دانشگاه
 فرهنگ ایرانی مجازي یادگیرنده آموزشی مسلط فرهنگ
   .است محوري آموزش
 این موید نیز خارجی هاي پژوهش دیگر، سوي از

 شرقی دانشجویان فرهنگی هاي ویژگی ،هستند موضوع
 غربی دانشجویان از متفاوت الکترونیکی) (آموزش
 ابعاد بر تواند می امر این و است الکترونیکی) (آموزش
 هاي یافته .باشد تاثیرگذار الکترونیکی یادگیري مختلف

 ،دهد می نشان )1999( 1کوئین مک و لیانگ پژوهشی
 تعاملی بسیار هاي محیط در حتی شرقی دانشجویان

 در و شوند هدایت استاد به وسیلۀ دارند زیادي تمایل
هاي  پاسخ به يتر بیش گرایش نیز فردي بین ارتباطات

 غربی دانشجویانکه  حالی در ،دارند مستقیم غیر و رسمی
 و رسمی غیر هاي پاسخ و یادگیرندگان سایر با تعامل به

 و بائر .دارندتمایل  فردي بین ارتباطات در مستقیم
 تمایل آسیایی دانشجویان ،دریافتند )2000( 2همکاران

 یادگیري و بیاموزند استاد از مستقیماً را درس دارند
                                                
1. Liang & McQueen  
2. Bauer, Chin & Chang  

 مساوي استاد با مستقیم ارتباط قطع با را محور  وب
 مجازي کالس در صحبت به رغبتی چندان ،دانند می

 و علمی هاي گروه ،دیگر دانشجویان با مایلند و ندارند
 تشکیل اظهارنظر} و کالسی مشارکت {تا پژوهشی

 مفهوم با چون غربی دانشجویانکه  حالی در ،دهند
 را محور وب یادگیري هستند آشنا محور یادگیرنده آموزش
   .پذیرند می تر راحت

 ،است آن گویاي )2003( 3لور و کو هاي یافته
 ماهیت با اي کننده ناراحت احساس آسیایی دانشجویان

 در گریزي ابهام بعد با که دارند برخط هاي دوره خطی غیر
 مقایسه با )2003( مورس .است مرتبط آسیایی فرهنگ

 ،آمریکا (دانشجویان پایین مداري بافت با یادگیرندگانی
 بافت با دانشجویانی و نیوزیلند) و استرالیا ،انگلستان

 سریالنکا ،سنگاپو ،چین ،پاکستان (دانشجویان باال مداري
 هاي طرح در اول گروه دانشجویان ،دریافت تایلند) و

 دوم گروه دانشجویان و گرا برون رایانه به وابسته
 با چهره به چهره ارتباط نبود همچنین .هستند گرا درون

 و یادگیري در دوم گروه براي علمی هیئت اعضاي
 در ،شود می محسوب جدي چالش یک اجتماعی ارتباطات

 موضوع این ندارند اعتقاد اول گروه دانشجویانکه  حالی
   .دهد می قرار تاثیر تحت را آنها توانایی و یادگیري

 دانشجویان ،داد نشان )2005( 4الحرثی پژوهش
 آموزش هاي دوره در تحصیل به نسبت دوره آغاز در

 آنها نظر از زیرا ،دارند نگرانی و ترس الکترونیکی
 این و است برابر مستقل یادگیري با الکترونیکی یادگیري

 منعکس را عرب فرهنگ باالي گریزي ابهام یافته
  .کند می

 دو ،دهند می نشان )2009( 5سویرکزك و باختر
 و اروپایی فرهنگ در متمایز بسیار یادگیري الگوي
 فرهنگ با یادگیرندگان که طوري به .دارد وجود آسیایی

 هاي محیط در آسیا) جنوب ،(اروپا پایین مداري بافت
 اغراق و طلب برتري ،فعال ،گرا برون الکترونیکی یادگیري

 ،نظرها به دهنده پاسخ اول وهله در ،هستند کننده
                                                
3. Ku & Lohr  
4. Al-Harthi  
5. Bechter & Swierczek 



 91     هاي فرهنگی یادگیرنده ایرانی در نظام آموزش الکترونیکی ویژگی و همکاران: خدیجه نورانی

  

 مداري دستاورد بروي ،هستند گرا مشارکت ،مدار منولوگ
 یادگیري و همتایان به نسبت بودن انتقادي ،شخصی
 آشکارا را خود دانش آنها عالوه به ،دارند تاکید استقرایی

 مدرس و هستند تضادها دنبال به ،گذارند می اشتراك به
 .شود می گرفته نظر در آنها براي گر تسهیل عنوان به هم
 باال مداري بافت فرهنگ با یادگیرندگانکه  حالی در

 الکترونیکی یادگیري هاي محیط در آسیا) (شرق
 بلند صداي (با انعکاسی ،فعال غیر ،متواضع ،گرا درون
 و کنند می مطالعه را هانظر ابتدا در ،هستند کنند) می فکر
 تر بیش ،هستند متمرکز ها داده بر و دهند می پاسخ بعد

 هاينظر با رأیی هم ، هستند گرا مشارکت تا حضورمدار
 مدار نتیجه ،دارد اولویت آنها براي کردن انتقاد تا گروهی

 گروه با دانش تسهیم دنباله ب فقط ،هستند قیاسی و
 تضاد ایجاد تا نظرند اتفاق موافق تر بیش ،هستند خودي

  .شود می محسوب آنها براي رهبر عنوان به هم مدرس و
 دانشجویان ،دارند اذعان )2010( 1همکاران و یانگ

 خودابرازگر و مستقیم رویکرد خط بر تعامالت در اروپایی
 و مستقیم غیر رویکرد آسیایی دانشجویان اما ،دارند

 داده نشان ادب اظهار با تر بیش که ،تر کارانه محافظه
 نشانگر )2010( 2همکاران و لیو پژوهشی نتایج .شود می

 از ،است غربی و شرقی آموزشی الگوهاي در تفاوت وجود
 ،مدار یادگیرنده ،فرایندمحور غربی آموزش اینکه جمله
 سمت به موارد از (حرکت استقرایی و مشارکتی ،گرا تعامل

 شرقی سبک در آموزش ولی ،است اصول)
 ،نمونه) سمت به اصول از (حرکت قیاسی ،محور سخنرانی

 دانشجویان که طوري به .است محور آزمون و ساختاریافته
 کم ساختاریافتگی یا موارد بر مبتنی که آموزشی با شرقی

 ،باشد آموزشی هدایت فاقد یا و آموزشی محتواي در
   .دارند اي کننده ناراحت احساس

 ،دهد می نشان )2011( 3زاهو پژوهش نتایج
 بر فالندرزي و چینی دانشجویان فرهنگی هاي تفاوت

 هاي دوره در آنها رضایت میزان و مشارکت فرهنگ
 در زیاد قدرت فاصله جمله از .گذارد می تاثیرگذار برخط

                                                
1. Yang, Olesova & Richardson 
2. Liu, Liu & Magjuka  
3. Zhu  

 یاددهنده و رقابت باعث که چین آموزشی سیستم
 در فالندرزي دانشجویان نتیجه در ،است شده محوري
 کار و مشارکتی یادگیري از چینی دانشجویان با مقایسه
 يتر بیش زمان و داشتند يتر بیش رضایت برخط گروهی

 هدایت میزان چند هر .کردند صرف ها دوره این در
 دانشجویان از گروه دو هر براي یاددهنده آموزشی
 با تعامل میزان از چینی دانشجویان ولی ،بود مساوي

 از گروه دو این انتظارات زیرا ،نداشتند رضایت یاددهنده
 هاي آموزش به مربوط مشاهدات .نبود برابر یاددهنده

 شدت به ها آموزش این ،دهد می نشان چین الکترونیکی
 دانشجویان کم ابهام تحمل دلیل به و است محور مربی
 نیاز یاددهندگان دانش و متخصص حضور به آنها ،چینی
 بازخورد دریافت به منجر موضوع این لذا ،دارند يتر بیش
 بر یادگیري هاي محیط در یاددهنده زیاد کمک و تر بیش
  .شود می خط

 ،هند ملی فرهنگی بعد چهار ،دریافت )2011( 4رائو
 و جمعی جو ،گریزي ابهام ،قدرت فاصله بعد یعنی

 و یادگیري بر خاص طور به گرایی) (آینده يریز برنامه
 ،توسعه و آموزش در چون .دارد تاثیر دانش ساز و ساخت
 از خاصی نوع ،قدرت بعد در ملی فرهنگهاي  ارزش
 با که کند می دیکته را آموزش و یادگیري هاي روش
 تجربه و تخصص منبع بر تاکید و استادمحوري ارزش

 کارشناسی برابر در یادگیرندگان و است راستا همتادان اس
 امکان فرهنگی چنین در لذا .هستند منفعل متخصصان

 تخصص جایگزین رایانه بر مبتنیهاي  روش اینکه
 ویدئو طریق از آنکه مگر ،ندارد وجود ،شود کارشناسی
 متخصص و کارشناس یک برخط بحث و کنفرانس

   .باشد داشته حضور
 قواعد با هاي محیط به تمایل نیز گریزي ابهام بعد در

 طریق از آموزش ،دارد وجود روشن کامال ساختار و
 متنی يها کتاب خواندن و کالسی هاي بحث ،سخنرانی

 اجازه افراد به که زمان هم آموزش بنابراین ؛شود می انجام
 مورد تر بیش ،بپرسند واضح را خود سواالت دهد می

 ،دهد می نشان ها یافته نیز جمعی جو بعد در .است دلخواه
 ،است تاکید مورد بسیار یادگیري فرایند در تعامل به توجه

                                                
4. Rao  
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 همین در لذا ،است جمعی یفرهنگ هند فرهنگ زیرا
 و باشد کننده کمک تواند می یادگیري جوامع ایجاد راستا

 بر هند آموزشی فرهنگ ترجیح چون کلی طور به
 الزامات نتیجه در ،است چهره به چهره ارتباطی فرهنگ
 یادگیري تا زمان هم یادگیري بر الکترونیکی یادگیري

   .است متمرکز زمان همنا
 معرفی عنوان تحت پژوهشی در )2013( 1کمپ
 در قطعیت نبود از اي هتجرب عنوان به ،ترکیبی یادگیري

 متغیرهاي ،دهد می نشان متحده امارات یادگیرندگان
 از یادگیرنده آگاهی ،يفناور از استفاده مهارت چون

 برخط بازخورد از یادگیرندگان قدردانی ،دوره ساختار
 الکترونیکی یادگیري هاي دوره ارتباط دهندة نشان

 در قطعیتنبود  .است قطعیت نبود مسئله با ترکیبی
 در چالش چون هاي شاخص با ترکیبی یادگیري هاي دوره

 خصوص در تر بیش توضیحات براي تقاضا ،برخط تحقیق
 ،درسی مواد در ابهام وجود به تمایل نداشتن ،تکالیف
   .شود می داده نشان تکالیف انجام زمان افزایش

 این به خود پژوهش در )2013( 2همکاران و کنان
به  مربوط فرهنگی موانع ترین مهم ،یافتند دست نتیجه

آموزش هاي  براي ترجیح ندادن دوره لیبی دانشجویان
 نداشتن دادن نشان از ترس قبیل از دالیلیالکترونیکی 

 ترس ،وب صفحات از ترس ،فردي شایستگی یا و مهارت
 ازنداشتن  آگاهی ،دانشجویان سایر از جدایی و انزوا از

 به دیگران سرزنش از ترس ،پیشرفت و توسعه به نیاز
 و شخصی نفس به اعتمادنداشتن  ،پذیري مسولیت جاي

 این منظر از رو این از ،است تغییر براي ناتوانی به اعتقاد
 یادگیري براي جدي مانع یک ترس پژوهشگران
   .شود می محسوب کشور این در الکترونیکی

 دهد می نشان )2014( 3همکاران و امیر آل هاي یافته
 از ،عربستان فرهنگ در زیاد قدرت فاصله دلیل به که

 احترام خود تاداناس به رود می انتظار یادگیرندگان
 و دهند گوش اساتید به دهند می ترجیح نیز آنان ،بگذارند

 آموزش سیستم در نتیجه در .کنند دریافت بازخورد آنها از
                                                
1. Kemp  
2. Kenan, Pislaru, Othman & Elzawi  
3. Al-Alamri, Cristea & Al-Zaidi  

 سوي از يتر بیش حمایت شده شخصی الکترونیکی
 با را خود دانش باید آنان و است الزم استادان

   .کنند تقسیم یادگیرندگان
 جمعی فرهنگ عربستان فرهنگ چون عالوه به
 ها دوره این در تحصیل براي عرب یادگیرندگان لذا ،است

 آنکه تا کنند کار مشترك صورت به گروه یک در مایلند
 را یادگیرندگان سایر توصیه همچنین .جداگانه صورت به

   .کنند می قبول خود پرورش و آموزش افزایش براي
 عربستان مذهبی فرهنگ که جایی آن از همچنین

 و فرهنگی هاي سنت به وسیلۀ که است مردانه فرهنگی
 جنس جدایی بنابراین ،شود می اداره آن بر حاکم اسالمی

 الکترونیکی یادگیري سیستم در اجتماعی تعامالت در
 مثبت نگرش يگیر شکل باعث احتماال ،شده شخصی

 فرهنگ چون طور همین .شود می سیستم از استفاده براي
 نتیجه در ،باالست گریزي ابهام با فرهنگی عربستان
 یادگیرندگان اکثر براي ابهام وجود و اطمینان نداشتن

 تجربه خاطره ب موضوع این شاید ،نیست قبول قابل
 اینترنت از استفاده در عربستانی یادگیرندگان محدود

 هاي آموزش در ابهام کاهش براي نتیجه در ،باشد
 به يتر بیش نیاز ،یادگیرندگان شده شخصی الکترونیکی

 با ساده هاي طرح ،درس در کمک براي راهنمایی
 اطالعات از محدودي مقدار ارائه و روشن هاي توصیف

   .دارند
  
  شناسی روش
شناسی کیفی، رهیافت روش شناختی مورد استفاده  روش

براي انجام این پژوهش بوده و از روش تحلیل موضوعی 
به عنوان روش اجراي عملیات تحقیق استفاده شده است. 

یابی پژوهش نیز با استفاده از تکنیک مصاحبه  داده
ساختاریافته انجام شد. همچنین با توجه به کیفی  نیمه

گیري هدفمند گلوله  ش، از روش نمونهبودن ماهیت پژوه
دهندگان)  برفی براي انتخاب افراد مصاحبه شونده (آگاهی

  استفاده شد. 
تعداد افراد مصاحبه شونده نیز با توجه به اصل اشباع 

شناسی کیفی بیست نفر از استادان و  نظري در روش
خبرگان آموزش الکترونیکی بودند که هم داراي سوابق 
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آموزش هاي  و پژوهشی در محیط اجرایی، آموزشی
الکترونیکی بودند و هم شناخت نسبتاً کاملی از یادگیرنده 

  الکترونیک ایرانی داشتند. 
  

  هاي پژوهشی یافته

  بحث و يگیر نتیجه
 نشان پژوهش )1( سوال به مربوط هاي یافته که گونه همان

 در ایرانی یادگیرنده فرهنگیهاي  ویژگی ترین مهم ،دهد می
 ،فرهنگی زیاد گریزي ابهام ،انتسابی فرهنگ نشانگر ،بعد این

 آموزشی فرهنگ در باال قدرت و فرهنگی گرایی جمع
   .است الکترونیکی هاي دوره

هاي  فرهنگ موضع )1993( ترومپنارس نظر از
 به نسبت دستاوردگراهاي  فرهنگ مقابل در گرا انتساب

 (جایگاه دانشگاه نوعکه  ستا آن گویاي تحصیلی مدرك
 برخوردار شایانی اهمیت از انتسابیهاي  فرهنگ در دانشگاه)

 ایرانی یادگیرنده از مداوم پرسش است بدیهی لذا ،است
 و است شده التحصیل فارغ دانشگاه کدام از اینکه بر مبنی
 اعتبار از ترس ،است کرده سپري را خود تحصیلی دوره کجا

 هم و تحصیل ادامه براي (هم تحصیلی مدرك این اجتماعی
 حس و باشد داشته همراه به او براي را اشتغال) براي

 حضوري هاي دوره دانشجویان به نسبت را وي بینی خودکم
 از ایرانی یادگیرنده هدف اینکه مگر ،کند تشدید و توجیه

 جهت مدرك یک کسب صرفا ها دوره این انتخاب و تحصیل
   .باشد شغلی ارتقاي

 یادگیرنده منفی نگرش که دیگري موضوع همچنین
 ماهیت ،کند می توجیه ها دوره این به نسبت را ایرانی

  هاي پژوهشی یافته .1جدول 
  مقوالت محوري   ابعاد فرهنگی

  نگرش به 
تحصیل در نظام آموزش 

  الکترونیکی

ترس از اعتبار اجتماعی مدرك تحصیلی براي ادامه تحصیل و اشتغال، وجود نگرش مثبت اگر هدف صرفا کسب یک مدرك مورد نیاز باشد 
ها با سبک یادگیري یادگیرنده ایرانی (ترس از تغییر  خوانی دوره هم نداشتنبینی در دانشجو.  (مثال جهت ارتقاء) و حتی احساس خودکم

ها باعث ریزش دانشجوها نسبت به حضوري شده، ترس از  در این دوره تر بیشه با استقالل و مسئولیت سبک یادگیري، مواجه
هاي حضوري، ترس از استقالل در آغاز دوره وجود دارد و کم شدن تدریجی این ترس در روند  نسبت به دوره تر بیشپذیري  مسئولیت
هاي آموزش الکترونیکی به دلیل اینکه سبک یادگیري  تمایل نسبت به دوره نداشتنترس از استقالل).  - پذیري کم مسولیت - تحصیل، 

هاي کمتر  ترس از فناوري در سامانه، تر ها در زنان و افراد مذهبی تر نسبت به این دوره وجود نگرش مثبت است.یادگیرنده ایرانی جمعی
، عدم تمایل نسبت به این  به استادنداشتن دسترسی  ازو تنها ترس هاي بسیار تعاملی و کاربرپسند  از فناوري در سامانه نترسیدنتعاملی و 

انگیزش کافی در دانشجویان به  نبود)، تر بیشها براي یادگیرنده ایرانی (تماس کمتر استرس  ها به دلیل نبود تعامل الزم در این دوره دوره
  دلیل نبود ارتباط حضوري با استاد

بیانگر انفعال و حتی فرار از  رایانهدانشجو، ترس از استفاده از ابزار قدرت نمایی استاد (یعنی نمره)، سکوت پشت  - وجود جایگاه نابرابر استاد  منزلت استاد
مبنی بر برقراري کالس حضوري و نمایش اقتدار تخصصی خود و انتقال این حس به دانشجو،  تادانها، اصرار اس فضاي خشک این دوره

شجو در حفظ احترام استاد بعنوان منبع دانش، انتظار از استاد به عنوان تعیین کننده تمام خطوط، قوانین، قواعد و پیروي از تالش دان
استاد به  نداشتن ت کردن در برابر استاد، تمایلفهاي تعیین شده استاد، اکراه از نظر دادن، مشارکت کردن و یا مخال انتظارات و خط مشی

خود یادگیرنده، استفاده از بیان و شیوه بیانی دیگر  به وسیلۀتجربه و یادگیري ایجاد این رابطه نبود یادگیرنده و  –ر یاددهنده ایجاد رابطه براب
با استادش  را اینکه نباید خودش به ها جایی که هم سایر دانشجویان حضور دارند هم استاد)، باور دانشجوي شرقی ها (در بحث نظردر 

  . اندنزدیک بد
–هاي یاددهی  روش

  یادگیري ترجیحی
هاي پرسش و  ، تمایل لفظی جهت استفاده از روش ارتباط چهره به چهره و حضوري با استاد و با تاکید بر مناسبات تعریف شده کالسیک

ه بارگذاري آنها به هنگام ایفاي نقش و پذیرش وظایف. تمایل ب نبودن پذیر یادگیري فعال ولی مسئولیت –هاي یاددهی  پاسخ و روش
  هاي بحث گروهی.  هاي سخنرانی استاد تا روش فایل

هاي ارزشیابی  روش
  ترجیحی

محوري و کارهاي مشارکتی، استقبال زیاد از امتحان و آزمون به جاي انجام کارهاي عملی،  به ارزشیابی فرایندمحور، پروژهنداشتن عالقه 
 اي، عالقه به چندگزینههاي  مداري، استقبال زیاد از آزمون اري در مقابل تکلیفمد ارائه دادن کارهاي آماده قبلی جهت کسب نمره، نمره

هاي صرفا آزمون محور تکوینی در مقابل  ناظر و سهولت تقلب، اولویت اول آزمون، عالقه به ارزشیابی هاي الکترونیکی به دلیل نبود آزمون
هاي  ها و تکالیف تدریجی، عالقه به آزمون به انجام فعالیتنداشتن ، عالقه تر بیشپایانی به دلیل استفاده از فرصت متعدد براي اخذ نمره 

  اي به دلیل دریافت بازخورد فوري.  چندگرینه
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 هاي واره عادت بودن دخیل و الکترونیکی آموزش هاي دوره
 فرهنگی زیاد گریزي ابهام جمله از ایرانی یادگیرنده قبلی

 زیاد تاکید ،زیاد گریزي ابهام با هایی فرهنگی در زیرا ،اوست
 پاسخ گرفتن بر تمرکز ،ساختارمند یادگیري هاي فعالیت بر

 جهت یاددهنده از مطلق انتظار ،ابهام از اجتناب و درست
 یا و درسی يها کتاب بر مطلق تاکید ،سواالت به گویی پاسخ
 و پاتریش ؛2005ف (سالمو دارد وجود یاددهنده اقتدار

 آموزش هاي دوره خطی غیر ماهیت لذا .)2010 ،همکاران
 یادگیرنده براي تواند می دوره آغاز در ویژه به الکترونیکی

 (به یاددهنده مستمرنداشتن  حضور ،برانگیز چالش ایرانی
 سوي از فوري بازخورد و چهره) به چهره ارتباط نبود دلیل
 کاوش و الکترونیکی منابع خواندن و ناخوشایند او براي وي

 مطالعه جاي به شخصی سواالت پاسخ کردن پیدا براي
 مجموع در چون ،باشد نامأنوس درسی يها کتاب منفعالنه
 را او وکند  می ایرانی یادگیرنده متوجه را يتر بیش مسئولیت

 در اي یافته چنین مشابه .سازد می مواجه يتر بیش ابهام با
 و باختر ،)2005( الحرثی ،)2003( لور و کو هاي پژوهش

 ،)2011( زاهو ،)2010( همکاران و لیو ،)2009( سویرکزك
 )2014( همکاران و امیر آل و )2013( کمپ ،)2011( رائو
 خود هاي پژوهش در الحرثی و لور ،کور .شد داده نشان نیز

 منفی نگرش و فرهنگی زیاد گریزي ابهام بین ،دادند نشان
 عرب و آسیایی دانشحویان در خط بر هاي دوره به نسبت
 ،داشتند اذعان نیز همکاران و لیو .دارد وجود رابطه

 ساختاریافتگی ،موارد بر مبتنی آموزشی با شرقی دانشجویان
 احساس آموزشی هدایت فاقد یا و آموزشی محتواي در کم

 و امیر آل و کمپ ،رائو ،زاهو .دارند اي کننده ناراحت
 تاکید موضوع این بر به خود هاي پژوهش در هم همکاران

 و دانشجویان فرهنگی زیاد گریزي ابهام بین ،کردند
 بر تمرکز ،سریع و روشن بازخورد بر تاکید مانند هاي شاخص

 تحقیق در چالش ،روشن کامال ساختار و قواعد با هاي محیط
 ،تکالیف خصوص در تر بیش توضیحات براي تقاضا ،برخط
 زمان افزایش ،درسی مواد در ابهام وجود به نداشتن تمایل
 در کمک براي راهنمایی به يتر بیش نیاز ،تکالیف انجام
 مقدار ارائه و روشن هاي توصیف با ساده هاي طرح ،درس

  .دارد وجود رابطه اطالعات از محدودي
 نبود خاطره ب تواند می حدودي تا موضوع این عالوه به
 با که ،باشد يا رایانه هاي سامانه طریق از یادگیري تجربه
 ساختارهاي در( ایرانی یادگیرنده جمعی یادگیري هاي شیوه

 نظر بر بنا زیرا ،است ناهمخوان حضوري) صرفا آموزشی
 ،است جمعی فرهنگ ایرانی فرهنگ که جائی آن از خبرگان

 اجتماعی حضور حس و اجتماعی تعامالت وجود نتیجه در
 یادگیري فرایند از مهمی جزء ایرانی یادگیرنده براي

 این نبود که آموزشی سیستم در بنابراین ؛شود می محسوب
 چالش دچار ایرانی یادگیرنده ،شود می تر رنگ پر حضور
 مورس پژوهش در یافته این مشابه .گردد می اساسی

 نشان نیز )2013( همکاران و کنان و )2011( رائو ،)2003(
 به چهره ارتباط ،داد نشان خود پژوهش در مورس .شد داده

 مداري بافت با دانشحویان در علمی هیئت اعضاي با چهره
 نشان نیز رائو پژوهش .شود می تلقی مهم مسئله یک باال
 و اجتماعی تعامالت هند مانند جمعی هاي فرهنگ در ،داد

 محسوب آموزشی فرایند در مهمی عنصر جمع در یادگیري
 و انزوا از ترس ،دادند نشان هم همکاران و کنان .شود می

 دانشجویان منفی نگرش باعث یادگیرندگان سایر از جدایی
 .شود می الکترونیکی آموزش هاي دوره به نسبت لیبی

 پیشین پژوهشی هاي یافته با همسو یافته این همچنین
 از ایرانی مجازي دانشجویان ،دادند نشان که است داخلی
 و برد می يتر بیش لذت مجازي ارتباط تا حضوري ارتباط

 دهند می ترجیح را متن تا گفتار طریق از یادگیري
   .)1390 ،همکاران و عطاران؛ 1389 ،(فراستخواه

 از برخی هاي همشاهد و هانظر بر بنا ،دیگر سوي از
 به نسبت تري مثبت نگرش اغلب تر مذهبی زنان ،خبرگان
 ،ایرانی ۀجامع در زیرا ،دارند الکترونیکی هاي دوره انتخاب
 قاعدتاً بنابراین ؛دارد تنگاتنگ رابطه مذهب و فرهنگ

 دالیل به که زنانی براي الکترونیکی آموزش هاي دوره
 ،برند سر به منزل در دارند يتر بیش تمایل مذهبی

 با نیز پژوهشی یافته این از بخش این .است خوشایندتر
 )2014( همکاران و امیر آل هاي یافته پژوهشی نتایج

 فرهنگ بین ،پژوهشگران این نظر به زیرا ،است همخوان
 آموزش هاي دوره و جنس جدایی بر تاکید جمله از مذهبی

   .دارد وجود خاصی پیوند الکترونیکی
 متفاوتی نظرات نیز فناوري از ترس عامل خصوص در
 چنانچه دهد؛ می نشان یسوی از که است شده مطرح
 شده طراحی تعاملی بسیار الکترونیکی آموزش هاي سامانه
 از اما ،باشد تاثیر بی یا و رنگ کم تواند می عامل این ،باشد
 عامل این تنها نه تعاملی کمتر هاي سامانه در دیگر سوي
 در بلکه ،است حیاتی بسیار ایرانی مجازي یادگیرنده براي
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 نشان موضوع این لذا ،است تاثیرگذار آنها انصراف و ریزش
 ایرانی یادگیرنده براي مسئله ترین مهم همچنان ،دهد می

   .فناوري مسئله نه است استاد با تعامل مسئله
 نیز پژوهش )2( سوال به مربوط هاي یافته طورکه همان

 در فرهنگی گرایی جمع و باال قدرت بعد چون ،دهد می نشان
 در یاددهنده نتیجه در ،دارد وجود ایران آموزشی هاي سیستم
 خویش تخصصی اقتدار از همچنان ایران آموزشی سیستم

 کلیه تنظیم مسئول دانش منبع عنوانه ب و است برخوردار
 اي هیاددهند .گردد می قلمداد یادگیري - یاددهی هاي فعالیت

 کشیده چالش به تنها نه خبرگان اکثر گفته بر بنا حتی که
 اي حرفه هویت دادن دست از نگران نیز خود بلکه ،شود نمی
 ایرانی یادگیرنده لذا ،است خویش مجازي غیر حضور و خود
 ،نیست ناراضی دانشجو - استاد نابرابر جایگاه از تنها نه نیز

 تعاملی هاي شیوه از استفاده یا ونداشتن  مشارکت با بلکه
 و محترمانه خیلی هاي نظر ،سکوت (اغلب انفعالی

 – یاددهی فرایند در خودتنظیم نبودن ،کارانه محافظه
 گرا مشارکت تا حضورمدار ،دهد می ترجیح خویش) یادگیري

 نه و رهبر عنوان به او براي نیز یاددهنده و باشد
 هاي یافته که طور همان .گردد محسوب کننده تسهیل

 و کیان )؛1389( فراستخواه )؛1383( فاضلی داخلی پژوهشی
 و ومیمعص و )1390( همکاران و عطاران )؛1390( همکاران
 آمادگی ایرانی یادگیرنده ،دادند نشان نیز )1393( همکاران

 تحصیل و آموزش فرایند در نقادانه مشارکت براي تري کم
 قابل ایرانی آموزشی سیستم در محوري یاددهنده و دارد

 )2010( همکاران و پارترش و )1998( هافستد .است تر قبول
 در زیاد قدرت بعد با هایی فرهنگ در ،داشتند اذعان نیز

 مراحل تا یاددهنده بودن مرشد ،محوري یاددهنده بر آموزش
 یادگیري -یاددهی فرایند در او کلیدي مسئولیت و عالی
 لیانگ پژوهشی هاي یافته با همسو یافته این .کنند می تاکید

 و باختر ،)2000( همکاران و بائر ،)1999( کوئین مک و
 ،)2011( زاهو ،)2010 ( همکاران و لیو ،)2009( سویرکزك

 خود هاي پژوهش در پژوهشگران این .است )2011( رائو
 یادگیرندگان بر فرهنگی زیاد قدرت بعد ،دادند نشان
 این زیرا ،است تاثیرگذار الکترونیکی آموزش هاي دوره

 ،دارند نیاز الکترونیکی آموزش هاي دوره در حتی دانشجویان
 یاددهی فرایند کلیدي رابط و کارشناس ،دانش منبع ؛اساتید

 شرقی مجازي دانشجویان نتیجه در ،باشند یادگیري –
  .هستند استادمحور

 آن نشانگر نیز پژوهشی )3( سوال به مربوط هاي یافته
 ایرانی یادگیرنده فرهنگیهاي  ویژگی ترین مهم که ستا

 فرهنگی گرایی جمع و زیاد گریزي ابهام با فرهنگی گویاي
 در ،شد اشاره نیز قبال که گونه همان زیرا .است

 هاي فعالیت به تمایل ،زیاد گریزي ابهام با هایی فرهنگی
 بر تاکید ،مدار چالش هاي روش از دوري ،ساختارمند یادگیري

 اطالعات منبع ترین مهم عنوان به استاد و درسی کتاب
 که یادگیري - یاددهیهاي  روش نتیجه در ،دارد وجود

 هاي روش (مانند باشند داشته يتر بیش ساختاریافتگی
 یا و گروهی بحث روش به نسبت توضیحی و سخنرانی
 یا و دارند) ساختارمندتر غیر و تر منعطف ساختار که استقرایی

 یادگیرنده یادگیري فرایند در چالش و ابهام وجود هنگام به
 داشته وجود یاددهندگان به وسیلۀ مطلق رسیدگی امکان
 آنکه تا ،هستند برخوردار يتر بیش مطلوبیت از باشد

 دهنده ارائه ،وب صفحات خودجستجوگر یادگیرنده
 و آن) واقعی معناي در (البته گروهی و فردي هاي پروژه

 مسئولیت کلی طور به و باشد استقرایی هاي روش خواهان
   .باشد وي متوجه یادگیري -یاددهی هاي روش

 چند هر خبرگان از برخی اظهارات بر بنا همچنین
 فعال هاي روش يساز پیاده به متمایل ایرانی یادگیرنده
 ،است الکترونیکی آموزش هاي محیط در یادگیري –یاددهی

 خودتنطیم جمله از مختلف دالیل به تمایل این همواره ولی
 هاي روش چنین زیرا ،شود نمی اجرایی واقعیت در ،اونبودن 

 به وسیلۀ یادگیري - یاددهی فرایند در ساختن داده بر
 متمرکز یاددهنده) سوي از داده کسب مقابل (در یادگیرنده

 ایرانی یادگیرنده گرایی جمع فرهنگ با امر این و است
 در یادگیرندگان گرا جمع هاي فرهنگ در .است ناهمخوان

 یادگیري چگونگی ،کنند می صحبت بندرت و خاص شرایط
 انجام چگونگی مقابل در محتوایی) (دانش دادن انجام براي
 رود می انتظار یادگیرنده از و است تاکید مورد تر بیش دادن
 ،همکاران و (پاریش بگیرد نظر در را یاددهنده نظر نقطه

 سویرکزك و باختر پژوهش در یافته این مشابه .)2010
 .است شده داده نشان نیز )2010( همکاران و لیو و )2009(
 بافت فرهنگ با یادگیرندگانی سویرکزك و باختر منظر از

 الکترونیکی یادگیري هاي محیط در آسیا) (شرق باال مداري
 و باشند می محور داده ،انعکاسی ،فعال غیر ،متواضع ،گرا درون

 نظرهاي با رأیی هم ،هستند ه،کنند مشارکت تا حضورمدار
 و مدار نتیجه و است تر ارجح آنها براي کردن نقد تا گروهی



 1396، تابستان )17(پیاپی  ولاپژوهشی، پژوهش در یادگیري آموزشگاهی و مجازي، سال پنجم، شماره  –فصلنامه علمی      96

 

 نشان خود پژوهش در هم همکاران و لیو .ندهست قیاسی
 ساختاریافته و قیاسی ،محور سخنرانی شرقی آموزش ،دادند
   .است

 ،دهد می نشان هم پژوهشی )4( سوال هاي یافته
 بعد این در ایرانی یادگیرنده فرهنگیهاي  ویژگی ترین مهم

 اعتقاد به زیرا .است باال مداري بافت با فرهنگی بیانگر
 ارزیابی باال مداري بافت با هایی فرهنگی در )2003( موریس
 به ،منظم طور به ،مکرر دفعات در ،امتحان بر مبتنی فردي
 بودن یکسان و یادگیري بر متمرکز ،محتوامحور ویژه طور
 یادگیرنده لذا .است تاکید مورد یادگیرندگان همه براي آن

 ابییارزش بهنداشتن  عالقه با منظر این از نیز ایرانی
هاي  آزمون از مشارکتی ،موردمحور ،محور پروژه ،فرایندمحور
 .کند می يتر بیش استقبال انفرادي) و (پایانی محتوامحور

 دلیل به اي چندگزینه الکترونیکیهاي  آزمون عالوه به
 تکمیل مقابل در کامل نظارت نبود و سریع بازخورد دریافت
 ساخته یادگیرنده و اصیل تکالیف ارائه ،ها پروژه تدریجی

 گفت باید نیز منظر این از بنابراین ؛است تر ارجح او براي
 محور آزمون همچنان نیز ایران الکترونیکی آموزشی سیستم

 ارزشیابی فرهنگ با سیستم این ارزشیابی فرهنگ و است
 و معصومی که همان گونه ،دارد تر بیش همخوانی سنتی

 فرهنگ امتحان فرهنگ ،دارند اذعان )1390( معصومی
   .است ایران مجازي آموزش در ارزشیابی نظام مسلط
 ترین مهم ،گفت توان می ،شد بحث آنچه به توجه با
 آموزش نظام در ایرانی یادگیرنده فرهنگی هاي ویژگی

 نسبت ایرانی یادگیرنده منفی نگرش بر داللت الکترونیکی
 با مقایسه در الکترونیکی آموزش هاي دوره در تحصیل به

هاي  ویژگی این زیرا ،دارد حضوري هاي دوره در تحصیل
 ،تحصیلی مدرك اجتماعی اعتبار بر زیادي تاکید فرهنگی
 ،جمعی یادگیري سبک ،محوري یاددهنده ،محوري آموزش

 یادگیري – یاددهیهاي  روش ،آموزشی زیاد ساختاریافتگی
 با که هاي ویژگی ،دارند سنتی ارزشیابی سیستم و منفعالنه

 بودن مستقل مانند الکترونیکی آموزش الزامات از برخی
 و استقرایی یادگیري - یاددهی هاي روش ،یادگیرنده

 عملکردي و مشارکتی ،فرایندي ارزیابی و گرانه کاوش
 چنانچه ،گرفت نتیجه توان می لذا .است ناهمخوان

 براي نظام نوع این يساز پیاده درصدد آموزشی انریز برنامه
 توجه موضوع این به است بهتر ،هستند ایرانی یادگیرنده

 (در ترکیبی آموزشی هاي شیوه حاضر حال در ، باشند داشته
 ایرانی یادگیرنده براي محض) الکترونیکی آموزش مقابل

 هاي دوره چنانچه نیز بعدي وهله در .باشد تر مقبول تواند می
 خودتنظیمی سطح به متناسب الکترونیکی هاي آموزش

 سازي شخصی استاد با تعامل به نیاز سطح و ایرانی یادگیرنده
 به همچنین .شوند واقع پسند مورد تر بیش توانند می شوند
 آموزش هاي دوره و مذهبی فرهنگ بین ارتباط دلیل

 آموزش هاي  دوره طراحی در نیز تیجنس عامل الکترونیکی
   .شود گرفته نظر در مطلوب الکترونیکی
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