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یحوزو یآموزش مجاز یها دوره یسنجش اثربخش یها مالک نییتع  

Identification of effectiveness assessment criteria for Seminary 

virtual courses 
  یفرهاد سراج

  ینیحس دیحم دیحجت االسالم س
  ریسرو دل میعبدالرح
 یسنجش اثربخش یها مالک نییپژوهش تع نیا یهدف کل: چکیده
و از  تایماه یحوزو یها آموزش. است یحوزو یآموزش مجاز یها دوره

رو  نیتفاوت دارد و از ا یو دانشگاه یشغل یها موزشجهات مختلف با آ
. بارز توجه نمود یها تفاوت نیبه ا دیآنها با یسنجش اثربخش یبرا

 یشناس کند با استفاده از روش یتالش م دهیا نیپژوهش حاضر براساس ا
 یسنجش اثربخش یبرا یچارچوب ییمبنا هینظر قیو از طر یفیک یپژوهش
 نیشرکت کنندگان در ا. ارائه کند یزوحو یآموزش مجاز یها دوره

 نهیزم در نفر از دست اندرکاران مجرب و متخصص 11پژوهش 
و  یحوزو زشآمو یها هستند که در موسسه یحوزو یمجاز یها آموزش
 یآور ابزار جمع. مستقر در شهر قم مشغول به کار هستند هیعلم یها حوزه
 لیتحل .بوده است افتهیساختار مهیو ن یپژوهش، مصاحبه اکتشاف یها داده
 یو کدگذار یمحور یباز، کدگذار یسه مرحله کدگذار یها ط داده
و  ییکد شناسا 111باز  یدر مرحله کدگذار. صورت گرفت یانتخاب

 کیها،  مکرر در مصاحبه یها با چرخش. شد جادیسپس شش مقوله مهم ا
 سنجش یپژوهش برا نیا یها افتهیاساس بر. دیمنتج گرد یمقوله اساس

به  دیبا( یسطح)یعموم هیدر ال یحوزو یمجاز یها اثربخشی آموزش
 یها  غایت ،یحوزو یها بنیادین آموزش یها شش مقوله شامل؛ ارزش

استاد،  یها یژگیو ،یدرس برنامه یطراح ،یحوزو یمجاز آموزش
توجه نمود که با  یو رفتار ینگرش جیو نتا( طلبه) رندهیادگی یها یژگیو

 یمجاز یحوزو یها آموزش یحاکم بر فضا نیادیبن یها توجه به ارزش
 هیخصیصه مهم روح کیعوامل شش گانه  نیا نیاز ارتباط متقابل ب

در ( قیعم) خاص هیبه عنوان ال یژگیو نیا. کنند یم دایپ تیطلبگی اولو
 یژگیو. ردیمدنظر قرار گ دیبا یحوزو یها آموزش یسنجش اثربخش

 یکنجکاو ،یطلبگ یتر مانند؛ ز هخرد یها مولفه رندهیدربرگ یحس طلبگ
حرمت استاد،  تیرعا ،یغیتبل یها مهارت ،یستیساده ز ،ینیو د یمعرفت
  .مداوم است یریادگیو  یحس باطن افتیدر

 .یاثربخش ،یآموزش مجاز ،یآموزش حوزو ،ییمبنا هینظر: هاکلیدواژه

F. Seraji (Ph.D) 

H. Hosseini 

A. Sarvdalir  

Abstract: The main purpose of this research is 

to derive Seminary virtual education 

effectiveness criteria. Seminary education has 
main differences with tertiary or professional 

education. Therefore, to assess their 

effectiveness, we must take into account these 
differences. In this research we have used 

qualitative methodology and set a semi-

interview mechanism with 15 experts in e-
learning, all employees in Seminary educational 

institutions established in Qom. Data analysis 

was done in three stages: open encoding, axial 

encoding and selective encoding. In open 

encoding stage 114 codes was detected. In axial 

encoding stage these codes were categorized 
around six basic categories. With recurrent 

reviewing of interviews in selective coding stage 
we reached one inclusive category. Based on 

these research findings, to assess Seminary 

virtual education’s effectiveness, there are two 
layers, i.e. surface and deep. In surface layer we 

must consider six categories which include: 

Seminary’s essential values, seminary 
educational aims, curriculum design, teacher 

skills, learner skills and behavioral and 

attitudinal outcomes. But in deep layer, based on 
Seminary essential values and interactions 

among six categories, it boiled down to one 

inclusive category which we called “Seminarian 
traits”. This concept involves elements such as: 

Seminarian style, religious inquiry, propagation 

skills, observing the teacher’s dignity, 
developing an inner feeling and life-long 

learning. 
Keyword: grounded theory, Seminary 
education, virtual instruction, and effectiveness.     
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 مسئلهمقدمه و بیان

اطالعاات و ارتباطاات در عرصاه      یبارز توسعه فنااور  یاز نمودها یکی یمجاز یها آموزش

 یشغل یها آموزش یها موسسه ،یها و مراکز آموزش عال اغلب دانشگاه. آموزش و پرورش است

 یهاا  آماوزش  یو راه انداز یطراح یبرا یا تازه یها گام یحوزو یها و مراکز آموزش یو صنعت

 یهاا  آماوزش  زانیا ر ها، باه طراحاان و برناماه    یفناور نیمتنوع ا یها تیقابل. اند برداشته یمجاز

 باا  یآموزشا  یها متفاوت دوره یسن یها فیمخاطبان مختلف و ط یدهد تا برا یامکان م یمجاز

و  زانیا ر برناماه  استگذاران،یوجود، س نیبا ا(. 1111، 1و پففمن هیتیب) نندیرا تدارک بب یتر تیفیک

خااطر   ناان یو اطم یآموزش مجااز  یها دوره یحرکت به سمت راه انداز یبرا یآموزش انیمجر

کاان،   :مانناد ) گوناگون یپژوهش یها تالش(. 1112، 1پل مپ) دارند ازین یغالبا به شواهد معتبر

 یاثربخش سهیمقا یبرا( 1111، 1چی؛ هائو و بار1112و همکاران،  1؛ چاو1111، 9روبرتس و پاول

از ابعاد؛  وهیدو ش نیها، ا در اغلب پژوهش. گرفته است رتصو یو مجاز یحضور یها آموزش

 یدست ماورد بررسا   نیاز ا یمورد انتظار، زمان صرف شده و عوامل جیتحقق نتا زانیها، م نهیهز

 (.1113، 2و لند نهیب ،یهم) شده  است

 یهاا  وهیشا  یریمشخص و با به کاارگ  یآموزش عمدتا با ارائه متون یحوزو یآموزش حضور

حوزه ساو  دهاد    یها ها را به سمت اهداف و رسالت کند طلبه یمباحثه محور تالش م سیتدر

باا   یو تعامال حضاور   ینا ید طیمحا  کیا ها در  به عالوه حضور طلبه(. 11، ص1931 ان،یغرو)

 ،یرخانیشا ) ساازد  یما  ایا مه ینا ید یهاا  معارف و نگرش یریادگی یبرارا  یا ژهیاستادان بستر و

 نیا تعهاد و د  زانیا مانند؛ م ییها با مالک یحضور یحوزو یها آموزش یاثربخش زانیم(. 1929

آنهاا بارآورد    لیا قادرت تحل  زانیا و م یمبلغا  یها معلومات، کسب مهارت زانیها، م طلبه یباور

هادف   یحاوزو  یمجااز  یهاا  توساعه آماوزش   هبا توجاه با  (. 12، ص 1931 ان،یباقر) شود یم

 نیا ا یبررسا  یبارا . هاسات  شگونه آموز نیا یسنجش اثربخش یها مالک نییهش حاضر تعپژو

 یمجااز  یهاا  آماوزش  یهاا  یژگا یو ساپس و  یآموزشا  یاثربخش یابیسوال در ادامه ابتدا ارزش
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 یهاا  دهدا یآور جماع  قیا از طر یو در گاام بعاد   ردیا گ یبه اختصار مورد بحث قرار م یحوزو

 . شود تا به سوال پژوهش پاسخ داده شود یتالش م «ییمبنا هینظر» وهیبا استفاده از ش یدانیم

 آموزش  یاثربخش یابیارزش

 یواقعاه آموزشا   کیا مختلف مربوط به  یها آن داده یاست که ط یندیفرآ یآموزش یابیارزش

آن  یاثربخشا  زانیا هاا دربااره م   لیگردد و سپس براساس آن تحل یم ریو تفس لیتحل ،یآور جمع

 یبارا  یمتعادد  یالگوهاا (. 912، ص 1921 بازرگاان، ) شاود  یما  یریا گ میتصام  یواقعه آموزش

 یکه برخا ( 91، ص 1922و همکاران،  یمحمد) اند به وجود آمده یزشآمو یها دهیپد یابیارزش

غالباا بار    یآموزشا  یهاا  دهیا پد یابیو ارزشا  یدر بررسا  میب لیو استاف لریتا یآنها مانند الگواز 

و  ونیهادف آزاد اساکر   یمانند الگاو  گرید یدارند و برخ دیو قابل مشاهده تاک ینیع یها جنبه

. ناد ینما دیا تاک یتیترب دهیناآشکار و نهان پد ،ینیرعیغ نبکنند بر جوا یتالش م یآموزش یخبرگ

مدار مورد غفلت قرار داد و  یذهن یمدار را به نفع الگو ینیع یتوان الگوها ینم یاگرچه به سادگ

 یرا برا یبیترک یها استفاده از مدل یآموزش یابیران ارزشامروزه اغلب صاحب نظ یول. برعکس

و  یلاوت یرو لز نیاز هم(. 1111، 1بابارا) کنند یم هیتوص یآموزش یها دهیبهتر پد یابیفهم و ارزش

بهتار   یتا یترب یهاا  دهیا پد یاثربخش زانیم نییتع یانتخاب الگو یمعتقدند برا( 1113) 1همکاران

 .وع مورد مطالعه توجه شودموض یها یژگیو و تیاست به موقع

 های حوزوی مجازی آموزش

. شاود  یرا شامل ما  یحوزو یتیو ترب میتعل یها تیفعال یآموزش حوزوی به مفهوم عام، تمام

 یو معناو  یاخالقا  ،یبا ابعاد علم یحوزو یکه حاصل آن پرورش طالب و فضال یتیترب ندیفرآ

عاالوه بار معاونات     هیا علم یهاا  حاوزه  تیریچنانکه امروزه در مرکز مد(. 1923 ،یلیقند) باشد

معنویات و  . هساتند  یپاژوهش و مادارع علما    ب،یامور تهاذ  یمتول یگرید یآموزش، واحدها

مساتقل از   هاا  تیا مامور نیا ملحوظ داشتن ا. ای برخوردار است اخال  در حوزه از جایگاه ویژه

بخاش   تیمساوول  ،یبلکه بخش معاونات آموزشا   ست،یرسالت آموزش ن ینف یآموزش، به معنا

باه   یاساسا  میانتقاال مفااه   یرا برا یمتنوع داماتها و اق حوزه را بر عهده دارد و روش یمیتعل

 (.11، ص 1923عباسی، ) ردیگ یها به کار م طلبه

                                                 
1. E. Barbera 

2. R. Lanzilotti., C. Ardito & M.F. Costabile & A.  De Angeli 
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و معتبار، اساتادان    قیا دق یمانند؛ متون آموزش یها عوامل طلبه هیو تزک تیترب ینظام برا نیدر ا

متاون  . برخاوردار هساتند   یا ژهیا و گااه یاز جا یا احثاه مب سیتدر یها وهیو نافذ و ش تیباشخص

 میو تنظا  هیا ته ینا ید یو علماا  یهساتند کاه توساط بزرگاان حاوزو      ییها غالبا کتاب یآموزش

ها عالوه بار مطالاب    شود که طلبه یم یجهت مهم تلق نینظام از ا نیاستاد در ا گاهیجا. شوند یم

نفوذ استاد  زانیآموزند که به م یم ییفتارهاها و ر استاد، نگرش تیو شخص رهیاز رفتار، س یدرس

 یغالباا بارا   یاساتادان حاوزو  . شاود  یگفتاه ما  « نفس استاد» یو یرگذاریشاگردان و تاث نیدر ب

پاور،   یریبصا ) کنناد  یاساتفاده ما   شیپرسش و پاسخ و نماا  ر،یمباحثه، تقر یها وهیشاز  سیتدر

1932.) 

تر و  یمیصم یآموزش یها نظام ریبا سا سهیقادر م هیعلم یها استاد و طلبه در حوزه نیروابط ب

از مجالسات   ینظام آموزشا  نیها در ا طلبه(. 1923 ،ی؛  خادم1932پور،  یریبص) تر است یاخالق

 نیااز . رندیگ یم ادینفس را از او  هیو تزک بیتهذ ،ییبا استاد خوب عالوه بر کسب دانش محتوا

هدف و رسالت آن عمدتا کمک  یحوزو یها رو با وجود اصالحات موجود در ساختار آموزش

(. 13، ص 1932 ،یملکا ) طالب است یاخالق هیو تزک ینینگرش د تیتقو ،یبه پرورش شناخت

اطالعات و ارتباطاات ضامن    یمناسب از فناور یریگ کند با بهره یتالش م یحوزو یها آموزش

 نیا ا زانیر رنامهحان و بطرا. ارتقاء دهد زیآن را ن تیفیخود، ک یآموزش یاه تیتوسعه دامنه فعال

 طیمحا  یهاا  یژگا یهاا و و  تیا قابل دیبا تیفیبا ک یمجاز یها ارائه آموزش یها برا گونه آموزش

و عطااران،   یساراج ) رندیمرتبط با آن را به کار گ یریادگی یها هیبشناسند و نظر قایرا دق یمجاز

 یریادگیا  یهاا  هیا نظر یهاا  و داللات  طیمحا  نیا یها یژگیتوجه به و باسپس (. 31، ص 1931

 طیدهناده محا   شاکل  یهاا  یفنااور . شکل دهند یمجاز یرا متناسب با فضا یدرس عناصر برنامه

است کاه   یساز یو شخص یهرزمان ،یارتباط ،یاطالعات ،یا چندرسانه یها تیقابل یدارا یمجاز

 طیر محا را د یتیفیبااک  یدرسا  یهاا  تاوان برناماه   یآنها م بیکبا تر ایاز آنها  کیبا استفاده از هر 

 (.1113، 1برگیو) و ارائه نمود یطراح یمجاز

 طیها، محا  تیقابل نیمجموعه ا یریتوانند با به کارگ یم یمجاز یها آموزش انیطراحان و مجر

 ،یو مشاارکت  یارتبااط  یها تیمانند؛ صالح یاساس یها پرورش مهارت یرا برا یمناسب یریادگی

                                                 
1. M. Wiberg 
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، 1ینساک یهرست) نندیتدارک بب یزیر و برنامه زمان تیریسطح باال، قدرت مد یشناخت یها مهارت

مهام و   میارائه مفااه  یبرا یامکان مناسب طیمح نیا یا چندرسانه یها یژگیو نکهیا رینظ(. 1112

 نیا ا یاطالعاات  یهاا  تیا اسات؛ قابل  رندگانیادگیبه  ریدر قالب متن، صدا و تصو یمطالب اساس

باا   نیهمچنا . ساازد  یفاراهم ما   رنادگان یادگی یرا برا یمتنوع و گوناگون یریادگیمنابع  ،یفناور

را  یهمزماان و ناهمزماان متناوع    یها توان ارتباط یم یمجاز طیمح یارتباط یابزارها زاستفاده ا

آن باه   یو اطالعاات  یا چندرساانه  ،یهرزماان  یها تیقابل د؛یتدارک د اددهندهیو  رندهیادگی یبرا

 ناد یخاود در فرآ  یفرد یها یژگیو و یریادگی یها کند تا متناسب با سبک یکمک م رندگانیادگی

 یهاا  تیبردن به قابل یبا پ یحوزو یها از مراکز آموزش یامروزه برخ. ندینما ارکتمش یریادگی

 نیا خاود را در ا  یو آموزشا  یعلما  یهاا  تیکنند تا دامنه فعال یتالش م یمجاز یریادگی طیمح

 یها چگونگ گونه آموزش نیمهم دست اندرکاران و طراحان ا ینگران یول. گسترش دهند طیمح

بار   یمتماد انیسال یدر ط یحوزو یآموزش حضور تیفیک. آنهاست تیفیاز اعتبار و ک نانیاطم

هاا   آموخته زانیهمه جانبه، م تیهمچون، پرورش طالب فاضل، ترب یحصول اهداف زانیاساس م

باا توجاه    کنیل(. 1932پور،  یریبص) قرار گرفته است یابیمورد ارزش یمبلغ یها و کسب مهارت

 طیاساتاد و طلباه در محا    نیو راه دور باودن ارتباطاات با    یحاوزو  یها آموزش یها یژگیبه و

 طیمحا  نیا ا قیا از طر یآماوزش حاوزو   یها از دست اندرکاران در تحقق هدف یبرخ یمجاز

 یرا بارا  یحضاور  یهاا  آموزش تیفیک یابیارزش یها رو استفاده از مالک نیاز هم. دارند دیترد

 یاسااس ساوال اصال    نیا ا ربا . شامارند  یچندان مقبول نم یمجاز یها آموزش تیفیک یابیارزش

از چاه   یحاوزو  یمجااز  یها آموزش یسنجش اثربخش یبرا نکهیپژوهش حاضر عبارتست از ا

 بهره گرفت؟ دیبا ییها مالک

 شناسی پژوهش روش

باه  .  شده اسات انجام  1و طرح نوخواسته« ها برخاسته از داده هینظر»پژوهش با استفاده از  نیا

مختلاف مانناد    یها توان از طرح یم« ها برخاسته از داده هینظر»در روش ( 1111) 9اعتقاد کرزول

نوخواساته   یهاا  در طارح . استفاده کارد   1گرا ، طرح نوخواسته و طرح سازنده1کیستماتیطرح س

                                                 
1. S. Hrastinski 

2. Emerging Design 

3. John W. Creswell 

4. Systematic Design 

5. Constructivist Design 
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 ناد یفرآ نیا یدهد و سپس با ط یرا شکل م یمنعطف یها ها، مقوله مداوم داده ینیبا بازب گرپژوهش

 11 یحاصل از اجارا  یها مداوم داده یپژوهش با بررس نیدر ا. پردازد یم هینظر نیمداوم به نکو

اند و باه کارات    افتهیها شکل  مقوله ،یفن یها ادداشتیمکرر  یو بررس یدیمصاحبه با آگاهان کل

 نیمنعطف و تکاو  یها مقوله یریگ ها به شکل مرور چندباره داده تاینها. اند و اصالح شده شیاالپ

  .است دهیانجام یحوزو یآموزش مجاز یها دوره یسنجش اثربخش یها مرتبط با مالک یا هینظر

 ماه یاطالعاات از مصااحبه ن   یآور جماع  یپاژوهش بارا   نیدر ا. اطالعات یآور جمع ابزار

سواالت مصاحبه از مصاحبه اول تا ششم غالباا حاول   . استفاده شده است یو اکتشاف افتهیساختار

و  یبوده است که پژوهشگر با توجه به مطالعه متون و منابع مرباوط باه آماوزش مجااز     یمسائل

و چنادباره   هیا اول لیا از مصااحبه هفاتم باا تحل    یآورده اسات ولا   تباه دسا   یآموزش حاوزو 

طلباه   یهاا  یژگا یتار در ارتبااط و   قیا تار و دق  سواالت مصاحبه مشخص افتهیانجام  یها مصاحبه

 طیو محا  یآماوزش حاوزو   یاساسا  یها تناسب ارزش ،یحوزو یجازم یریادگی جینتا ،یمجاز

 یآماوزش مجااز   یو آرماان  ییغا هدافو ا یمجاز طیدر مح یاستاد حوزو یها یژگیو ،یمجاز

 .مطرح شد یحوزو

هدفمناد و روش گلولاه    یریا گ پاژوهش از نموناه   نیدر ا. حجم نمونه و یریگ نمونه روش

فعال در شاهر   یحوزو یها ها از موسسه در مصاحبهمشارکت کنندگان . استفاده شده است 1یبرف

قم و شامل؛ جامعه المصاطفی العالمیاه، دانشاکده مجاازی علاوم حادیث، موسساه آموزشای و         

( 1) در جادول . هاای خاواهران انتخااب شاد     مادیریت حاوزه   رکزو م( ره)پژوهشی امام خمینی

 . ها و مشخصات شرکت کنندگان ارائه شده است یژگیو
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 مشخصات شرکت کنندگان در مصاحبه: 1مارهجدول ش

 

ها شروع  داده یآور ها همزمان با جمع داده لیتحل ییمبنا هیدر روش نظر. ها داده لیتحل وهیش

و  یرخطا یغ ،یا اطالعات به صورت چرخه یآور جمع نیروش پژوهشگر در ح نیدر ا. شود یم

و  یمحاور  یبااز، کدگاذار   یساه مرحلاه؛ کدگاذار    یپردازد و با طا  یها م داده لیمستمر به تحل

ف
ردی

کد  

مصاحبه 

 شونده

میزان تحصیالت 

 حوزوی

میزان تحصیالت 

 دانشگاهی

سنوات آشنایی 

با آموزش 

 مجازی

سنوات فعالیت در 

سیستم آموزش 

 مجازی

سمت در 

 آموزش مجازی

1  I1  1سطح  مدیر آموزش 1 1 -- 

1  I2  9سطح  1 1 کارشناسی ارشد 
مدیر 

ریزی برنامه  

9  I3  1سطح  1 1 کارشناسی ارشد 
مدیر تولید 

 محتوا

1  I4 2 2 کارشناسی ارشد خارع 
معاون تولید 

 محتوا

1  I5  1سطح  -- 2 3 
مدیر ارشد 

 اجرایی

2  I6  1سطح  1 1 کارشناسی ارشد 
گر و  تحلیل

 طراح

3  I7 1 11 -- خارع 
مدیر ارشد 

 اجرایی

2  I8 مدیر آموزش 1 11 کارشناسی ارشد خارع 

3  I9 9 سطح  پشتیبان آموزش 1 2 کارشناسی ارشد 

11  I10  1سطح  پشتیبان آموزش 1 1 -- 

11  I11 1 3 کارشناسی ارشد خارع 
مدیر ارشد 

 اجرایی

11  I12 1 3 -- خارع 
مدیر ارشد 

 اجرایی

19  I13  9سطح  -- 1 1 
مدیر تولید 

 محتوا

11  I14  1سطح  پشتیبان آموزش 1 1 کارشناسی ارشد 

11  I15  9سطح آموزشپشتیبان  2 3 --   
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بار   یمبتنا  یا هیا نظر جااد یموجاود و ا  یهاا  هیا کند با استفاده از نظر یتالش م یبانتخا یرکدگذا

پژوهشاگر ابتادا    ییمبناا  هیا نظر یهاا  داده لیا در تحل. موجود به شناخت الزم برسد یها تیواقع

 نیا ساپس ا (. بااز  یکدگاذار ) کناد  یما  یها را کدگاذار  موجود در مصاحبه یها و مقوله میمفاه

 امادها یمتقابال و پ  یها ها، کنش و واکنش نهیها، زم دهیپد ط،یبه شرا وجهرا با ت میها و مفاه مقوله

باا   ییو در گام نهاا ( یمحور یکدگذار)  کند یم یبند تر طبقه یتر و محور بزرگ یها حول مقوله

 اتیو خصوصا  طیبه شارا  نهیزم. کند یو ارائه م جادیرا ا یتر جامع یها مجدد کدها، مقوله لیتحل

کنش و واکانش متقابال   . ردیگ یمتقابل در آن صورت م یها و واکنش کنشه دارد که اشار یخاص

باه   اماد یو پ ندیآ یبه وجود م یانجیو م یعلّ طیشرا نه،یزم ریهستند که تحت تاث یاعمال هدفمند

 میمفااه  یباا بررسا  . رساد  یما  جهیبه نت دهیاداره و کنترل پد یشود که در راستا یاتال  م یاعمال

الگو  جادیها و ا توان به گسترش مقوله یروند م نیها در ا ادداشتیو  ها از مصاحبه استخراع شده

 (.112، ص 1923 ن،یاستراس و کورب) افتیدست  ییمبنا هینظر ای

 های تحقیقیافته

  Ixn،Nxn یباا کادها   بیا باه ترت  یفنا  یها ادداشتیها و  مصاحبه لیحاصل از تحل یها افتهی

شاش   یمحاور  یکد، در مرحله کدگذار 111باز  یمرحله کدگذار در. اند شده ینامگذار  Dxnو

شاده در   ییشناساا  یکادها . مقوله جامع باه دسات آماد    کی یانتخاب یکد و در مرحله کدگذار

 .شوند یها ارائه م جدول قیدر ادامه از طر یمحور یهاباز و کد یمرحله کدگذار

 «یوحوز یها آموزش نیادینب یها توجه به ارزش»مقوله  یریشکل گ .1

 «یآماوزش حاوزو   نیادیا بن  توجه به ارزش»ها  مصاحبه لیحاصل از تحل یمقوله محور نیاول

 I1مصاحبه شونده . ردیمورد توجه قرار گ دیها با گونه آموزش نیا یاست که در سنجش اثربخش

 نیتاوان با   یبهتار ما   یمجااز  یبا استفاده از امکانات همزماان و ناهمزماان فضاا   »کند؛  یم دیتاک

نمود، به صاورت   بیترغ قیارتباط برقرار کرد و آنها را به پژوهش عم ینیمسائل د هن بعالقمندا

مصاحبه شونده « .داد شیافزا ینیآنها کمک کرد و فهم آنها را به مسائل د ینید تیبه ترب یجیتدر

ها  از طلبه یبانیبه طور مستمر امکان پشت دیبا یمجاز یریادگی یفضا» شود؛  یمتذکر م I5 یگرید

و  نیا د یهاا  انیا بردن به بن یو پ یابیخودارزش ،ینید میمفاه یریادگیآورد و به آنها در  اهمفر را

تار و   قیعم یریادگیتواند امکان  یبا امکانات موجود م یآموزش وهیش نیا. کمک کند یخداشناس

 یعاد ها و ارتباط ب نشانه، خرده مقوله( 1)در جدول شماره . «دیمداوم را فراهم نما یتیاصالح ترب
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منجار شاده اسات،    « یآماوزش حاوزو   نیادیا بن یگاذار  ارزش» مقوله یریگ آنها که به شکل نیب

 .شود یداده م شینما
 «یحوزو یها آموزش نیادیبن یها ارزش»گیری مقوله  شکل :1جدول 

 مقوله ارتباط بعدی خرده مقوله نشانه

D2,1 
سنجش اثربخشی آموزش مفاهیم  

 بنیادی دینی
 کنش متقابل/ کنش

گذاری بنیادین آموزش  زشار

 حوزوی

D3,1 کنش متقابل/ کنش نحوه سنجش رفتاری و مهارتی 

D6,1 زمینه بندی و نتیجه گیری فردی از درس  جمع 

N2,1 پیامد اصالح فرآیندی 

D10,2 کنش متقابل/ کنش تاثیرپذیری درونی 

D10,1 پیامد رضایت خاطر یادگیرنده 

D10,3 کنش متقابل/ کنش یروناستمرار از درون به ب 

N4,1 پیامد همراهی محیط 

N5,2  دیجیتالی -انعطاف فناورانه 
کنش / زمینه، کنش

 متقابل

D12,1 زمینه آموزش پژوهشیدن 

D17,2 زمینه همزمانی آموزشی 

D17,3 زمینه پشتیبانی همزمانی 

D17,4 زمینه پشتیبانی هر زمانی 

D17,5 زمینه ز زمانمدیریت و استفاده بهینه ا 

D17,6 زمینه پشتیبانی مستمر و مداوم 

N9,1 کنش متقابل/ کنش یادگیری -چندگانگی تاثر یاددهی 

I5,5 نگاه محدود 
کنش / زمینه، کنش

 متقابل

I6,1 های فناوری نقش 
کنش / زمینه، کنش

 متقابل

N12,1 زمینه توجه ویژه به  نخبگان 

I12,2 ارتباطات فرازمانی 
کنش / کنش زمینه،

 متقابل

I13,1 کنش متقابل/ کنش انطبا  تکنیکی 

I13,2 زمینه انطبا  موقعیتی 

I13,3 زمینه انطبا  جغرافیایی 

I13,4 زمینه فرصت محیطی 
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 مقوله ارتباط بعدی خرده مقوله نشانه

N13,1 زمینه اجبار تکنولوژیکی 

I14,1 زمینه ها غنیمت شمردن لحظه 

I14,2 زمینه مجازی -ضرورت حضور حوزوی 

I15,2 زمینه های موازی ده از فرصتاستفا 

I4,9 کنش متقابل/ کنش گر رفع عوامل مداخله 

N10,1 زمینه شناسی مجازی دین 

 

آموزش،  یهمچون؛ همزمان یمصاحبه شوندگان با طرح موارد( 1) جدول یها با توجه به داده

انطباا    ،ینخبگا باه   ژهیا از زمان، توجه و نهیو استفاده به تیریمد ،یو هرزمان یهمزمان یبانیپشت

از  ناه یاساتفاده به  دن،یاجباار فناوراناه، آماوزش پژوهشا     ،یطیفرصت مح ،ییایو جغراف یتیموقع

شناسی مجازی  و دین یمواز یها استفاده از فرصت ،یمجاز -یضرورت حضور حوزو ،ها لحظه

 یتارسنجش رف ،ینید یادیبن میکنند که در کنش و کنش متقابل مفاه یمطرح م  نهیرا به عنوان زم

یادگیری، نگاه  -چندگانگی تاثر یاددهی رون،یاستمرار از درون به ب ،یدرون یریرپذیتاث ،یو مهارت

 ییامادها یباه پ  یکا یباودن و انطباا  تکن   یفرازماان  ،یارتباط یها یفناور  نقش انگار،محدودیت 

ند شاو  یمنجر م یاجتماع طیبا مح یو همراه رندهیادگیخاطر  تیرضا ،یندیهمچون؛ اصالح فرآ

شاکل   ییامادها یپ ناه، یعوامال و زم  نیکنش متقابال با   ،یا نهیعوامل زم نیارتباط ب یکه با برقرار

را باه وجاود    یحوزو یحاکم بر آموزش مجاز نیادیبن یها آنها مقوله ارزش همجموع. رندیگ یم

 .آورند یم

 «یحوزو یآموزش مجاز یها تیتوجه به غا»مقوله  یریگ شکل . 

اسات   «یحوزو یآموزش مجاز یها تیتوجه به غا» ها مصاحبه لیمقوله حاصل از تحل نیدوم

 یآماوزش مجااز  »  د؛یا گو یما  I4مصااحبه شاونده   . که مصاحبه شوندگان بر آن توجاه داشاتند  

کاار   نیا. همه جانبه سو  دهد تیترب یمخاطبان، آنها را به سو یازهاین ییبا شناسا دیبا یحوزو

 دیا تاک I15مصااحبه شاونده   . «دارد یکمتار  یاها  یو دشوار نهیهز یحضور طیبا مح سهیدر مقا

از جامعه را به  یشتریافراد ب دیبا یحوزو یمجاز یها آموزش یفیو ک یگسترش کمّ» کند که  یم

 یحاوزو  یصاورت آماوزش مجااز    نیا ریسو  دهد، در غ یاله یارهایو مع ینید تیسمت ترب

 یها و ارتبااط بعاد   مقوله نشانه، خرده( 9)در جدول شماره . «نخواهد داشت یریچشمگ ییکارآ
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 شینماا  منجر شده اسات،  «یآموزش حوزو یها تیتوجه به غا»مقوله  یریگ آنها که به شکل نیب

 . شود یداده م
 « یحوزو یآموزش مجاز یها توجه به غایت»گیری مقوله  شکل :9جدول

 مقوله ارتباط بعدی خرده مقوله نشانه

D1,1 زمینه توجه به اقدامات هدفمند 

های آموزش  غایت توجه به

  مجازی حوزوی

I3,1 زمینه تغییر نیازهای آموزشی 

D1,5 کنش متقابل/کنش مدار ارزشیابی هدف 

N1,1 زمینه توجه به اهداف کمی و کیفی 

N1,2  زمینه کمیت و کیفیت نتایج نهایی یادگیری 

D4,1 کنش متقابل/کنش ها  مداوم غایت ارزشیابی 

D5,1 پیامد اف تربیتیپیگیری مستمر اهد 

D1,6 زمینه گرایی موقعیتی واقعیت 

D7,1  کنش متقابل/کنش تعیین اهداف دقیق آموزشی 

D8,1 کنش متقابل/کنش نگاه مداوم به مقصد 

D9,1  پیامد جستجوی نتایج مطلوب 

N5,1 پیامد های نگرشی توجه ویژه به یادگیری 

D12,2 پیامد احاطه دینی 

D13,1  پیامد ری به تربیت جامع نگ 

D13,2 پیامد نگاه معنوی به تربیت و یادگیری 

D16,1 پیامد تربیت جامع انسانی 

I5,4 
های تحصیل در محیط  یادگیری مهارت

 مجازی
 زمینه

I8,2 پیامد سازی بنیادی تربیتی ظرفیت 

I9,1 پیامد جامعیت علمی و رفتاری طلبه ها 

I9,2 
ای نظام نیاز به برطرف کردن خاله

 سنتی
 زمینه

I11,1 زمینه علم و مهارت آموزی 

N14,1 زمینه صرفه اقتصادی 

I4,7 کنش متقابل،  پیامد/کنش مدیریت دینی فرد و جامعه 

I5,1 کنش متقابل ، پیامد/کنش انتظارت طلبگی 

N6,1 زمینه تاثر فرابخشی فناوری 

I12,1 یامدزمینه، پ جایی درون پارادایمی حوزوی جابه 
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 رییا تغ ،ینا یهمچاون هادف گز   یبر ماوارد  دیمصاحبه شوندگان با تاک( 9) با توجه به جدول

 ،یمجااز  طیدر محا  لیتحصا  یهاا  کسب مهاارت  ،یفیو ک یتوجه به ابعاد کمّ ،یآموزش یازهاین

معتقدناد   نهیبه عنوان زم یحوزو یریادگی یها میپاراد رییمستمر و تغ یآموز علم ،یصرفه اقتصاد

 ینا ید تیریها و مقاصد، ماد  هدف نییها، تع تیمداوم غا یابیارزش ر؛ینظ یواردآنها با مکه کنش 

 جینتاا  یجساتجو  ،یتا یمساتمر اهاداف ترب   یریگیمانند پ ییامدهایبه پ یجامعه و انتظارات طلبگ

 ت،یا و ترب یریادگیا باه   یو انساان  ینگااه جاامع، معناو    ،ینگرش یها یریادگیمطلوب، توجه به 

اسااس از   نیا بار ا . شود یها منتج م طلبه یو رفتار یعلم تیو جامع یتیترب یدایبن یساز تیظرف

توجاه باه   »باا عناوان    یا مقولاه  امادها یآنهاا و پ  نیکنش و کنش متقابل ب نه،یموارد زم نیارتباط ب

 یحاوزو  یآماوزش هاا   یمهم در سنجش اثربخش یبه مالک  یحوزو یآموزش مجاز یها تیغا

عباارت اسات از توجاه باه اهاداف       یحوزو یآموزش مجاز یاه تیتوجه به غا. ردیگ یشکل م

میسر شاود و نهایتاا انساانی دارای کمااالت      دینهایی که با طی مراحل متعدد آموزش حوزوی با

هاای   مداری یادگیری فلسفه وجودی آماوزش  غایت. علمی، اخالقی و نگرشی پرورش داده شود

 یمجااز  یهاا  آماوزش  یای چرا انگریاقع بمقوله در و نیدهد و ا یشکل م زیحوزوی امروزین را ن

 .است یحوزو

 «یحوزو یمجاز یبرنامه درس یطراح»مقوله  . 

 یمجااز  یهاا  آموزش یسنجش اثربخش یمهم برا یها از مالک گرید یکیها  اساس مصاحبهبر

 نیای تع ناد یباه فرآ  یدرسا  برناماه  یطراحا . آنها است یطرح برنامه درس تیفیک یبررس ،یحوزو

 یو مباان  یریادگیا  یهاا  هیا شاود کاه باا توجاه باه نظر      یگفته ما  یآموزش عناصر یو توال بیترت

تاوان   یما  یدرسا  را در طارح برناماه   ندیفرآ نیمربوط به ا یها میتصم. شود یانجام م یدرس برنامه

 یهاا  هیا اساتفاده مناساب از نظر   ،یموضاوع آموزشا   تیا هاا و ماه  یژگیتوجه به و. مالحظه کرد

 یمحتااوا ،یاهااداف آموزشاا ریاانظ یعناصاار آموزشاا مناسااب یو سااازمانده نیاایتع ،یریادگیاا

مناساب   یهاا  وهیو استفاده از شا  رندگانیادگی نیبسط تعامل ب ،یریادگی یها تیفعال ،یکیالکترون

. رناد یماد نظار قارار گ    دیا با یمجاز یدرس برنامه یهستند که در طراح یاز مسائل یابیارزش یبرا

مطارح   I6مصااحبه شاوند   . داشاتند  دیا اکمقولاه ت  نیبر ا ریمصاحبه شوندگان با طرح جمالت ز

 یهاا  هیا بر اساس نظر شتریباشد و ب شتهدا یساختار منعطف دیبا یحوزو یآموزش مجاز»کند؛  یم

 یمحتاوا  هیا در ته» د؛یا گو یما  I9 یگار یمصاحبه شونده د. «شود یطراح ییگرا سازنده یریادگی
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بستر کاالم   نیدر ا رایود، زاستفاده ش شتریاز کالم و سخنان استاد ب دیبا یحوزو یآموزش مجاز

محتوا به صاورت مشاخص باه     رساختا دیهر درس با یدر ابتدا نیدارد و همچن یشتریب ییرایگ

و طلباه مادار باودن     یمحاور  تیا بار فعال  I15 یگار یمصااحبه شاونده د  . «خواننده ارائاه شاود  

 یازهاا ین متناساب باا   دیا با یحاوزو  یمجااز  یبرنامه درس» د؛یگو یاو م. دارد دیتاک یدرس برنامه

گرفتاه   نظار در  رنادگان یادگیمشاارکت   یبارا  یمتناوع  یها تیشود و در آن فعال یها طراح طلبه

مقوله  یریآنها که به شکل گ نیب یها و ارتباط بعد نشانه، خرده مقوله( 1)در جدول شماره. «شود

 .شود یداده م شیمنجر شده است، نما «یحوزو یمجاز یدرس طرح برنامه»

 «یحوزو یمجاز یدرس طرح برنامه»مقوله  گیری شکل :1لجدو

 مقوله ارتباط بعدی خرده مقوله نشانه

D1,2 تعیین  نیازهای آموزشی 
 زمینه

 کنش متقابل/ کنش

 درسی اثربخش  طراحی برنامه

D1,3 کنش متقابل/ زمینه، کنش های متنوع طراحی فعالیت 

N4,2 زمینه توجه به بستر آموزشی 

D12,3 زمینه های یادگیری ر نظریهتغییر پارادیم د 

D16,4 زمینه های رفتاری و نگرشی توجه به بی ساختاری آموزش 

I1,7 زمینه ارائه پیش سازمان دهنده در محتوای دروس 

I2,4 کنش متقابل/ کنش های یادگیرندگان در طراحی محتوا توجه به ویژگی 

I2,5 زمینه توجه به فضای بومی 

N8,1 زمینه یگفتارپسندی حوزو 

N7,1 پیامد رویکرد نوین طلبگی 

I7,1 کنش متقابل/ کنش تاثیر طراحی و اجرا بر کیفیت آموزش 

 هیته ،یریادگی یها هیتوجه به نظر ،یآموزش یومب یازهایتوجه به ن( 1) با توجه به جدول

واند با ت یم نهیجذاب به عنوان زم یبر گفتارها دیبا تاک ژهیمناسب به و یکیالکترون یمحتوا

طلبه ها به شکل کنش و واکنش متقابل به  یازهایمتنوع و همسو با ن یها تیفعال یطراح

 یدرس مقوله برنامه نیدر ا. منجر شود یطلبگ نینو یها یژگیو یریشکل گ ونهمچ ییامدهایپ

 یدرس و برنامه تیفیباک یمحتوا هیتواند امکان ته یم نهیمحور و طلبه مدار به عنوان زم تیفعال
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 دیرو با نیبه وجود آورد و از ا رندگانیادگیدر  یطلبگ نینو یرفتارها یده شکل یناسب را برام

 .دریمد نظر قرار گ یحوزو یمجاز یدرس یها هبرنام تیفیمهم در سنجش ک یبه عنوان مالک

 «یمجاز سیتدر»مقوله  .4

آن بر  تیاست که عمده مسوول یدرس برنامه ای یطرح آموزش یاجرا ندیدر واقع فرآ سیتدر

 ندیاست که به قصد کمک به فرآ یتعامل هدفمند تیفعال سیتدر. است رندهیادگیعهده معلم و 

 یریادگی یها طیدر مح(. 1111، 1آولوس) شود یاو و معلم برقرار م نیب رندهیادگی یریادگی

 یحوزو یها آموزش یها یژگیسو و و کیاز  طیمح نیا یها یژگیتوجه به و اب یمجاز یحوزو

کرد که ممکن است با  ییشناسا یحوزو یمجاز سیتدر یبرا ییها یژگیتوان و یسو م گریاز د

. متفاوت باشد یرحوزویغ یمجاز یها طیدر مح سیتدر ای یحضور طیدر مح سیتدر یژگیو

توجه دارند،  یلیها به رفتارها و عمل استاد خ طلبه»کند؛   یاشاره م I14 از مصاحبه شوندگان یکی

 یها حال به جنبه نیداشته باشد و در ع یخود نوآور سیها در تدر یده از فناوردر استفا دیاو با

. «ها باشد طلبه یبرا یمناسب یو اخالق یعمل ،ینید ،یعلم یالگو دیاو با. دیتوجه نما یاخالق

ها را  به طور مداوم طلبه یمجاز طیدر مح دیاستاد با»کند؛  ید میتاک I12 یگریمصاحبه شونده د

 یگریمصاحبه شونده د« .دهد زهیکند و به آنها انگ ییمناسب راهنما یئه بازخوردهاارا قیاز طر

I6 با توجه به فناورانه و راه دور بودن قدرت استاد به مراتب کاهش  طیمح نیدر ا» د؛یگو یم زین

و  یفرهنگ یها خالقانه ضمن توجه به جنبه یها وهیش یریکارگبا ب دیبااو  نیبنابرا. ابدی یم

( 1) جدول شماره در. «سو  دهد یآموزش حوزو یها را به سمت اهداف عال طلبه ،یاخالق

و  سیتدر یها یژگیو»مقوله  یریگ آنها که به شکل نیب یها و ارتباط بعد نشانه، خرده مقوله

 .شود یداده م شیمنجر شده است، نما «یحوزو یمجاز یحوزو یاستاد مجاز
 « یحوزو یو استاد مجاز سیتدر یها یژگیو»گیری مقوله  شکل: 1جدول 

 مقوله ارتباط بعدی خرده مقوله نشانه

N3,1 کنش متقابل/ کنش توجه به عوامل فرآیندی تدریس مجازی 

های تدریس مجازی  ویژگی

 حوزوی 
D1,4 کنش متقابل/ کنش اجرای موثر طرح برنامه درسی 

D14,1 کنش متقابل/ کنش نوآوری و ابتکار در تدریس 

D16,3 کنش متقابل/ کنش های استاد در محیط مجازی اورهنقش مش 

                                                 
1. Beatrica Avalos 
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 مقوله ارتباط بعدی خرده مقوله نشانه

D17,1   پیامد کارکرد فناورانه و اخالقی استاد 

D18,1 ضرورت بازآموزی علمی استادان 
کنش متقابل، / کنش

 پیامد

I1,3 زمینه کاهش حاکمیت استاد بر محیط یادگیری 

I1,5 کنش متقابل/ کنش های دیداری امکان استفاده از شیوه 

I1,6 کنش متقابل/ کنش های شخصی تدریس ظرافت 

I3,5 کنش متقابل/ کنش بازخوردهای رفتاری 

I3,6 های حاشیه ای و معنوی اشاره 
کنش / زمینه، کنش

 متقابل

I4,1 کنش متقابل/ کنش تاثیرگذاری رفتاری 

I4,2 کنش متقابل/ کنش البداهگی در رفتار فی 

I4,3 کنش متقابل/ کنش ضوریمحدودیت های فضای آموزش ح 

I4,8 گر شناختی رفع عوامل مداخله 
کنش / زمینه، کنش

 متقابل

I5,2 زمینه تاکید بر رفتارها و نگرش های مطلوب 

N11,1 تاکید بر رفتارهای مودبانه و صمیمی 
کنش متقابل، / کنش

 پیامد

I9,3 زمینه فرصت جوانی طالب مجازی 

I10,1 تحریک معنوی طالب مجازی 
کنش متقابل، / کنش

 پیامد

I10,2 زمینه تفقد مجازی  حوزوی 

I11,2 کنش متقابل/ کنش باطنی -حفاظت مجازی 

I15,1 
های زندگی مجازی توسط  کسب مهارت

 استاد و طلبه
 پیامد

I15,1 کنش متقابل/ کنش مدیریت و کنترل مجازی 

و  یها، جستجوگر طلبه یجوانو طراوات  ینقش مدرس، شاداب ریی، تغ(1) با توجه به جدول

ارائه بازخورد، استفاده از  س،یدر تدر یامکان نوآور نه،یو زم طیبه عنوان شرا یمجاز تفقد

 رینظ ییامدهایآورد که به پ یکنش و واکنش متقابل به وجود م قیرا از طر شتریب یامکانات ارتباط

سو   یآموزش حوزو ییغابه اهداف  لیشوند و او را در ن یها منجر م طلبه یمعنو کیتحر
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از  یکیتوان به عنوان  یرا م یحوزو یمجاز طیدر مح سیتدر تیفیرو ک نیاز ا. دهند یم

  .تدر نظر گرف یسنجش اثربخش یها مالک

 «یطلبه مجاز یها یژگیو»مقوله  .5

مانند؛ مهارت  یگوناگون یها به مهارت یمجاز طیدر مح یلیتحص تیموفق یبرا رندهیادگی

استفاده  ،یرندگیادگیخود  انه،یو را نترنتیحل مساله، مهارت کار با ا ارتمه ،یتفکر منطق

 ازین یختگیو خود انگ یزیر زمان، توان برنامه تیریمد ،یریادگیمطالعه و  یمناسب از راهبردها

 یها یژگیبه داشتن و نهیزم نیمصاحبه شوندگان در ا(. 113، ص 1113، 1تیو اسم یسنت) دارد

 یها که به آموزش یافراد» د؛یگو یم I8از مصاحبه شوندگان  یکی. داشتند دیتاک یو انسان یفن

 یها زهیو انگ فیحس تکل ،یعلم یندگیجو هیاول یها یژگیآورند، غالبا از و یم یرو یحوزو

مسائل مختلف مشارکت آنها را در  دیبا یمجاز یریادگی طیمح کنیل تند،برخوردار هس یمعنو

 گرید یکی. «ابدی شیو تفکرشان افزا لیقدرت تحل ،یعلم یجوتعامل، جست یها دهد تا مهارت

 طیدر مح یو احساس طلبگ یکسب جسارت علم»دارد؛  یاظهار م I2از مصاحبه شوندگان 

تدارک  یرا به نحو طیآن مح یاندرکاران مجاز ستطراحان و د دیاست که با یا نکته یمجاز

مصاحبه  نیهمچن. «کمک کند یمجاز طیدر مح یرندگیادگی یرفتارها یریگ تا به شکل نندیبب

به  یمجاز یریادگی طیبا استفاده از امکانات مح دیها با طلبه»کند؛  یم دیتاک I11گریشونده د

 یاز امکانات فضا دیراغب شوند، آنها با یاهعلم و آگ دیدر تول یشگامیبه خلق دانش و پ جیتدر

پاسخ به سواالت خود  افتنیو  دیجد یارتباط یها کسب مهارت ،یرندگیادگیخود یبرا یمجاز

آنها که  نیب یها و ارتباط بعد نشانه، خرده مقوله( 2)در جدول شماره . «رندیبهره گ نهیبه طور به

 .شود یداده م شیشده است، نما نجرم «یطلبه مجاز یها یژگیو»مقوله  یریگ به شکل
 «یطلبه مجاز یها یژگیو»گیری مقوله  شکل: 2جدول

 مقوله رتباط بعدیا خرده مقوله نشانه

D14,2 کنش متقابل،  پیامد/ کنش جسارت علمی 

 ویژگی طلبه مجازی
D14,3 کنش متقابل/ کنش داشتن قدرت تحلیل 

D16,2 زمینه برنامه ریزی مستمر 

I1,1 زمینه روحیه جویندگی و طلبگی 

I1,2 زمینه حس تکلیف 

                                                 
1. J. Santy & L. Smith 
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 مقوله رتباط بعدیا خرده مقوله نشانه

N7,2 زمینه مهارت ارتباط غیر حضوری و آنالین 

I2,3 زمینه تالش برای یافتن حس حضور 

I2,9 کنش متقابل/ کنش تاثیرپذیری از فضای آموزش 

N7,3 زمینه حس طلبگی 

I3,2 کنش متقابل/ کنش جوشش علمی 

I4,4 پیامد مشارکت طلبی و تعامل 

I4,5 پیامد های ارتباطی همزمان مهارت 

I5,3 پیامد عمل با بصیرت 

I8,1 زمینه عبادی -های معنوی انگیزه 

I8,3 کنش متقابل/ کنش پیشگام در خلق دانش 

 هیاول یها سو و مهارت کیاز  یمجاز طیو امکانات مح ها یژگیو( 2) به جدول با توجه

 گریاز د یکیارتباط الکترون یها داشتن برنامه مداوم و مهارت ،یحس جستجوگر ریها نظ طلبه

 ،یلیو تحل یمشارکت ذهن ریمتقابل نظ یاه کنش و واکنش جادیبه ا نهیسو به عنوان زم

مشارکت  هیفضا روح نیآورد که ا یخلق دانش را به وجود م یبرا ییمسوه ،یارتباط یها مهارت

 یمجاز طیدر مح یطلبگ یها کسب مهارت نیبنابرا. دهد یم شیها را افزا طلبه یو جسارت علم

ها به عنوان شهروندان جامعه  طلبهفضا توسعه داده شود تا  نیدر ا یندیتواند به صورت فرآ یم

مند  بهره یدر مراحل مختلف زندگ یریادگیبه عنوان منبع  طیمح نیابتوانند از  دیجد یاطالعات

که  یزانیبه م دیبا یحوزو یمجاز یریادگی طیمح یسنجش اثربخش یرو برا نیا از. شوند

  .ده شودهد، توج یرا در افراد توسعه م یمجاز یو طلبگ یریادگی یاه مهارت

 «یحوزو یمجاز یها آموزش یریادگی جینتا»مقوله  .6

حاصل از  یریادگی جینتا یموارد به بررس یدر برخ یآموزش یها دوره یاثربخش نییتع یبرا

مد  رندهیادگی تیتنها رضا یدر موارد یو حت( 1111 چ،یهائو و بار) شود یم دیتاک یآموزش دوره

 جهیمصاحبه شوندگان به صورت مکرر به نت(. 1111، 1اینتسایو س ینسکیراو) ردیگ ینظر قرار م

 زین یمجاز یها کردند که در آموزش یداشتند و اظهار م دیتاک یحوزو یها آموزش دنمحور بو

 نیچن نیا I7از مصاحبه شوندگان  یکی. نظر باشدمد یحوزو یها ملموس آموزش جیبه نتا دیبا

                                                 
1. D. Rovinskyi & K. Synytsya 
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مورد انتظار  جیمقبول از نتا یاسالم و یعلم ،یاجتماع ،یاخالق یکسب رفتارها» د؛یگو یم

مصاحبه « .ردیمد نظر قرار گ زین یمجاز یها در دوره دیاست که با یحوزوآموزش  یها دوره

و  یعباد ،یاست معنو یطلبه شدن حس» دارد؛  یارتباط اظهار م نیهم در ا I10 یگریشونده د

آموزش  جیه عنوان نتانفس ب بیو تهذ ییمداوم، علم جو یریادگی ،یشگیکه قناعت پ یعلم

 یریادگی طیدر مح»معتقد است؛  I3مصاحبه شوندگان از گرید یکی. «شود یم یتلق یحوزو

 یرونیو ب یدرون یباطن و رفتارها بیآموزش در تهذ جیتالش کرد تا نتا دیبا یحوزو یمجاز

 یرویهدفمند طراحان آموزش و پ یها کار تالش نیها نمود خود را نشان دهد و الزمه ا طلبه

نشانه، خرده ( 3)دول شماره در ج. «است ینیدبزرگان  یها از دستورات و منش زندگ طلبه یعمل

 یها و رفتاری آموزش ینگرش جینتا»مقوله  یریگ آنها که به شکل نیب یها و ارتباط بعد مقوله

  .شود یداده م شیمنجر شده است، نما «یحوزو یمجاز

 «یحوزو یمجاز یها و رفتاری آموزش ینگرش جینتا»گیری مقوله  شکل :3جدول 

 مقوله ارتباط بعدی خرده مقوله نشانه

I1,4 پرورش اقتدای عملی 
کنش / کنش

 متقابل

های مجازی  نتایج نگرشی و رفتاری آموزش

 حوزوی

I2,1 
آراستگی رفتارهای اجتماعی مذهبی 

 طالب
 پیامد

I2,2 پیامد تاثیر درونی و بروز بیرونی رفتارها 

I2,6 رات آگاهانه و هدفمند درونیتاثی 
کنش / کنش

 متقابل

I2,7 زمینه تاثیرپذیری رفتاری 

I2,8 زمینه تاثیرپذیری از فضای باطنی 

I3,3 پیامد معیارهای طلبگی 

I3,4  شخصی -ارتباطات درونی 
کنش / کنش

 متقابل

I4,6 زمینه کسب انگیزه طلبگی 

مانند؛ تاثیرپذیری رفتاری،  ین داد که مواردها نشا مصاحبه لیتحل( 2) به جدول با توجه

 یرا برا نهیو کسب انگیزه طلبگی زم یطلبگ یارهایتاثیرپذیری از فضای باطنی، کسب مع
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موارد  نیا. آورد یها به وجود م طلبه یو بسط ارتباطات درون یعمل یآگاهانه، اقتدا یریرپذیتاث

 یو اجتماع یمذهب یو رفتارها یبگطل یارهایحاصله است که به کسب مع متقابلکنش و کنش 

 .شود یمنجر م امدیمطلوب به عنوان پ

 (یانتخاب یکد گذار) یاساس یها مقوله ییشناسا

 یمجاز یها آموزش یاثربخش یها مالک نییتع یشش مقوله مهم برا ییاز شناسا پس

نظر دم یحوزو یها تر با آموزش بارز و مرتبط یها جنبه ییشناسا یبرا یشتریتالش ب ،یحوزو

 یفن یها ادداشتیها و  مصاحبه یا چرخه لیو تحل یپژوهشگران پس از بررس. قرار گرفت

ضرورت توجه به رشد  ،یپرورش بندگ ،یعباد یها جنبه بهکه به طور مداوم  افتندیدر

 یارهایمتناسب با مع یطلبگ یها یژگیو کسب و یمعنو اتیخصوص ،یاخالق یها یژگیو

به عنوان  «یحوزو یها آموزش یادیبن یها ارزش»رو  نیاز ا. استشده  دیتاک یاسالم انیشوایپ

شد،  ییمقوله مستقل شناسا کیبه صورت  نکهیمقوله ضمن ا نیا. شد ییمقوله شناسا نیتر مهم

 . جهت در راس قرار گرفت نیدارد و از ا یو نفوذ قابل توجه ریتاث زیها ن مقوله ریبلکه در سا

 یها مالک تیشود که عالوه بر رعا یطراح یبه نحو دیبا یحوزو یمجاز یدرس برنامه

و  یریادگیبه منابع  یدسترس لیتسه ،یریادگی یها تیتدارک فعال ،یا چندرسانه یمحتوا تیفیک

 یو کسب اخال  اسالم تیمعنو ،ییها را به سمت خداجو طلبه ،یابیارزش یها وهیش یریبه کارگ

از  یریباشد و ضمن بهره گ نیمز یمخود به اخال  و خصائص اسال دیبا سمدر. سو  دهد

 ییراهنما یو علم آموز یبندگ یارهایکسب مداوم مع یها را برا ابزارها و امکانات فناورانه طلبه

 ل،یتحل ،یزیر همچون قدرت برنامه ییرود با کسب مهارت ها یها انتظار م از طلبه. کند

مداوم و  ییعلم جو ینید یرهاایو تامل به مع یابیارزش خود ،یکتو مشار یارتباط یها مهارت

صرفا  یمجاز یها مورد انتظار در دوره یریادگی جینتا نیهمچن. ابندیدست  1مادام العمر یریادگی

و  یمتعال جیبه نتا دنیرس یشود، بلکه همه آنها برا یدوره محدود نم یمطالب درس یریادگیبه 

هستند  یحوزو یها آموزش یادینب یها همان ارزش جینتا نیا. ارندد یا تنها نقش واسطه یمعنو

 نیرو در ا نیاز ا. آنها وجود ندارد نیب یتفاوت یحوزو یو مجاز یحضور یها که در دوره

مقوله در راس قرار  نیتر به عنوان مهم «یحوزو یها آموزش یادیبن یها ارزش» پژوهش

 .   ردیگ یم

                                                 
1. Lifelong learning 
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از شش عامل مهم  یکی به عنوان «یحوزو یها آموزش یادیبن یها ارزش»با محور قرار دادن 

 یمعنو تیو ترب هینکته روشن شد که تزک نیعوامل، ا ریگذار و نافذ بر سا ریحال تاث نیو در ح

 یها رسالت در آموزش نیتحقق ا. برخوردار است یباالتر گاهیاز جا یحوزو یها در آموزش

 یها یژگیونقش و  ر؛یها نظ مقوله ریسا نیو تعامل موثر ب یمستلزم بسترساز یحوزو یمجاز

 یبرنامه درس یها، طراح تیتوجه به غا ،یمجاز طیطلبه در مح ازیمورد ن یها استاد، مهارت

 . است یو نگرش یرفتار یریادگی جینتا نییمناسب و تع

ها تالش شد تا تعامل و کنش متقابل پنج  ادداشتیها و  مصاحبه یمحور اساس ییبا شناسا

ها و   مجدد مصاحبه یبررس. ردیرد توجه قرار گمو شتریب یعامل اساس نیبا ا گریعامل د

 ییرفتارها ،یحوزو نیادیبن یها در بستر ارزش دیعوامل با نینشان داد که مجموعه ا ها ادداشتی

 یسنجش اثربخش یها توان به عنوان مالک یرفتارها را م نیبه وجود آورد که ا لبهرا در ط

 :ها عبارتند از مالک نیا. قرار دادمورد توجه ( ژهیو)قیعم هیدر ال یحوزو یها آموزش

و  یا چندرسانه یتوان محتواها یم یمناسب مجاز یدرس برنامه یبا طراح. یطلبگ یز (1

منابع  د؛یتدارک د یگوناگون و مشارکت یریادگی یها تیها ارائه کرد؛ فعال و به طلبه هیته یتعامل

 یابیارزش یها و روش سیتدر یها وهیها قرار داد؛ از ش را در دسترس طلبه یمتنوع یریادگی

عالوه آشنا نمودن به . ردیآنها قرار گ اریدر اخت یمناسب یمجاز یدرس گرفت تا برنامه هرهب یمناسب

 جینتا انیو ب یریادگی یها تیها و غا جهت نییخود، تع یها و نقش فیها با وظا استادان و طلبه

 یرا برا طیو شرا نهیزم یحوزو یزمجا یها تواند در دوره یمورد انتظار م یو نگرش یرفتار

 . ها فراهم سازد در طلبه یو علم دوست ییعلم جو ،یشگیقناعت پ ،یستیپرورش ساده ز وکسب 

 یریادگیمساله محور، تدارک منابع  یا چندرسانه یمحتوا هیته. ینیو د یمعرفت یکنجکاو( 1

پرورش حس  یرا برا نهیمو مساله محور ز یا مباحثه سیو تدر یواقع یپروژه ها یمتنوع، طراح

و  یکنجکاو «یحوزو یادیبن یها ارزش»ا توجه به عامل ب. سازد یها فراهم م طلبه یکنجکاو

بر پرورش حس  زین ریز یشعر فارس تیب. شده است هیمکرر در اسالم توص دنیسوال پرس

 .دارد دیتاک یکنجکاو

 و پست آور به دست            تا بجوشد آبت از باال یتشنگ یکم جو آب

 یها آموزش یاثربخش زانیدر سنجش م دیمورد تاک یها از مولفه گرید یکیاساس  نیا بر

 . هاست طلبه یدر پرورش حس کنجکاو یاثربخش زانیسنجش م یحوزو یمجاز
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با  دیمبلغ با. مردم است یبرا نید غیها تبل طلبه یسنت یها از نقش یکی. یمبلغ یها مهارت( 9

روشن بر مخاطب خود  یها مثال یریو با به کارگ یروزآمد ،ییساده گو ان،یرفتار، کردار، لحن ب

ها با تدارک  طلبه یها برا گونه مهارت نیکسب ا یمجاز یریادگی طیدر مح. بگذارد ریتاث

 یریادگی یها تیفعال متنوع، مشارکت در یریادگیمنابع  ت،یفیباک یا چندرسانه یاهامحتو

 یرو در سنجش اثربخش نیاز ا. شود یحاصل م تیحاستادان با صال ییگوناگون و راهنما

از  یکیبه عنوان  یمبلغ یها ها از مهارت طلبه یبرخوردار زانیم دیبا یحوزو یمجاز یها دوره

 .  ردیها مد نظر قرار گ مالک

استاد بر  یو نفوذ درون یاثرگذار زانیبه م یحوزو یها در آموزش. حرمت استاد تیرعا( 1

اشاره دارد که در استاد  یرگذاریتاث زانیمفهوم به م نیا. شود یگفته م« تادنفس اس»خود  یها طلبه

 نیبه طور مستمر چن یبه پاس قدرشناس زیها ن طلبه. شود یطلبه نمودار م یها رفتارها و نگرش

داشتن طرح  ،یمجاز طیمح یها تیو قابل تیاستادان با ماه ییآشنا. شمارند یرا محترم م یاستادان

 یالزم برا طیتواند شرا یم یمجاز طیاز مح یریادگی یها برا مناسب و مهارت طلبه یدرس برنامه

از  گرید یکی نیبنابرا. ا را فراهم سازد استاد بر طلبه میرمستقیغ ژهیو به و میمستق یرگذاریتاث

 یها دوره یدر سنجش اثربخش دیحرمت استاد است که با تیرعا ،یطلبگ هیروح یها مولفه

 .   ردیبه عنوان مالک مد نظر قرار گ یوحوز یآموزش مجاز

بزرگوار اسالم است که  امبریاز پ یثیحد« الحد یاطلبوا العلم من المهد ال». مداوم یریادگی( 1

 یریادگیالزمه . مادام العمر است یریادگیمرتبط با آموزش مداوم و  یامروز یها هیجوهره نظر

سو  کیاز . است یطلب ییو دانا ییجو کمال ،یوقفه، پرورش حس کنجکاو یمادام العمر و ب

سو  گریسازد و از د یافراد فراهم م یفرصت را برا نیا یمجاز یریادگی طیگوناگون مح اناتامک

هستند که فرد  قیانتها و عم یب یا اساسا به اندازه یو حوزو ینیمرتبط با مسائل د یها معرفت

توان با  یم یمجاز یریادگی طیر بستر محد. دارد ازیآنها به مطالعه مادام العمر ن دنیکاو یبرا

 یرفتارها ،یآموزش حوزو یاساس یها تیبر غا دیمحور و با تاک رندهیادگی یدرس برنامه تدارک

به  یمجاز یریادگی یها مهارت یو ضمن حیو آموزش صر محور استادان رندهیادگی یآموزش

 . کرد بیمداوم ترغ یموزو علم آ یاسالم یرفتارها و نگرش یریادگیها، آنها را به  طلبه

 نیاز ب شکل نیدر ا. داده شده است شیپژوهش نما نیحاصل از ا یها افتهی( 1)شکل  در

عامل در  نیتر به عنوان مهم «یحوزو یها آموزش یادیبن یارزش ها»شده  ییشش عامل شناسا
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 نیا. ندا و بزرگ گنجانده شده ییرو رهیدا یدر رو یراس قرار داده شده است و پنج عامل بعد

 یسنجش اثربخش( یسطح) یعموم هیال یها پژوهش حاضر به عنوان مالک رشش عامل د

عوامل و بستر مهم ارزش  نیا نیسپس از تعامل ب. اند نظر قرار گرفتهمد یحوزو یها آموزش

شکل گرفته  یمجاز یحوزو یها آموزش ژهیو و( قیعم هیال) خاص یها مالک یادیبن یها

 هیروح» عامل یداخل هیبه عالوه در ال. دهد یرا نشان م تیموقع نیا ،یداخل رهیاست که دا

 یآن شامل حس کنجکاو یها مولفه. ل در مرکز قرار گرفته استعام نیتر به عنوان مهم «یطلبگ

نظر قرار مد یحرمت استاد و مهارت مبلغ تیرعا ،یطلبگ یمداوم، ز یریادگی ،ینیو د یمعرفت

از هم  کیقابل تفک یهم دارند و به سادگ اب یا دهیدرهم تن ها ارتباط مولفه نیا. گرفته است

 .اند دار نشان داده شده نینقطه چ یها رهیرو در شکل به صورت دا نیاز ا. ستندین
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 یریگ نتیجه

 یحوزو یمجاز یها آموزش یش اثربخشسنج یها مالک ییپژوهش شناسا نیا یهدف کل

ها، اهداف و  رسالت ثیها از ح آموزش ریبا سا یحوزو یها آموزش نیبازر ب یها تفاوت. است

 یحوزو یها رسالت آموزش. پژوهش است نیدر ا دینکته مورد تاک نیمورد انتظار مهم تر جینتا

ها  ه در آن، بخش نگرشطالب است ک هیو توام با تزک یمعنو ،یبعدجانبه، چند  همه تیترب

 .ها است و مهارت ییتر از آموزش دانش محتوا مهم

گونه  نیا یراه دور و ناهمزمان تیو با مالحظه ماه یحوزو یمجاز یها با توسعه آموزش

 یحوزو یآموزش حضور یها با مالک ایشود، آ یشکل مطرح م نیبه ا یها سواالت آموزش

 نییتع یتر برا قیدق ریکرد؟ به تعب نییرا تع یحوزو یمجاز یها آموزش یتوان اثربخش یم

  استفاده کرد؟ دیبا ییها از چه مالک یحوزو یازمج یها آموزش یاثربخش

 یحوزو یمجاز یها آموزش یاثربخش نییتع یها دهد مالک یپژوهش نشان م نیا یها افتهی

 یبخشاثر نییمالک تع. کرد میتقس( قیعم)و خاص( یسطح)یعموم هیتوان به دو ال یرا م

 نییتع یهستند که برا ییها غالبا مالک یعموم ای یسطح هیدر ال یحوزو یمجاز یها آموزش

: ها عبارتند از مالک نیا. توان از آنها بهره گرفت یم زین یمجاز یاه آموزش ریسا یاثربخش

استاد،  یها یژگیها و و مناسب، مهارت یدرس برنامه یطراح ،یآموزش یها  یغا نییتع

خاص با توجه  ای قیعم هیدر ال. یو رفتار ینگرش یریادگی جیها و نتا طلبه یریادگی یها مهارت

 یگرید یها پنج عامل با آنها، مالک ریو تعامل سا «یحوزو نیادیبن یها ارزش» یبه نقش بستر

 یز: دارند و عبارتند از یحوزو یها اختصاص به آموزش مجاز مالک نیکه ا ندیآ یبه وجود م

. مداوم یریادگیحرمت استاد و  تیرعا ،یمبلغ یها مهارت ،ینیو د یمعرفت یکنجکاو ،یطلبگ

 یاساس برا نیبرا. ابدی یپرورش م رندهیادگیها به عنوان  در طلبه تیخصوص نیمجموعه ا

 :استفاده نمود ریز یها توان از مالک یم یحوزو یآموزش مجاز یسنجش اثربخش

 (:یسطح هیال) یعموم هیال یها مالک .1

 ،یکیالکترون یمحتوا هیچه اندازه از اصول ته یحوزو یمجاز یدرس نامهدر طرح بر .1.1

استفاده  یابیارزش یها و روش سیتدر یها وهیش ،یمواد و منابع آموزش ،یریادگی یها تیفعال

 ییها با استفاده شاخص یحوزو یمجاز یدرس طرح برنامه تیفیک دیارتباط با نیدر ا شده است؟

 یها و اصول نظام شناخت افتهیتوجه به  زانیم ،یداف آموزشبودن اه قیهمچون؛ روشن و دق
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استفاده از کالم و  زانیم ،یا چندرسانه یمحتوا هیدر ته( 1113 ر،یاصول کالرک و ما رینظ)انسان 

 یریادگی یها تیفعال یتوجه به طراح زانیم ر،یمتن، صدا و تصو یریگفتار استاد، نحوه به کارگ

 لیو نحوه تسه طیشرا رندگان،یادگی یفرد یها ب با تفاوتو متناس یواقع و لیمتنوع، اص

 دیبا یریو تفس قیعم یابیارزش یها وهیو نحوه استفاده از ش یریادگیبه منابع و مواد  یدسترس

  .دریقرار گ یابیمورد ارزش

برخوردار هستند؟ در  یمجاز یریادگی طیدر مح سیتدر یها استادان چه اندازه از مهارت .1.1

ارائه چارچوب  یبرا یکیوان مهارت استاد در استفاده از ارتباط همزمان الکترونت یراستا م نیا

گفتگو، داشتن  یتاالرها یها بحث تیریو ارتباط ناهمزمان، مد ییراهنما ،یاساس میدرس و مفاه

  .ها را مد نظر قرار داد مستمر طلبه تیفناورانه و هدا طیخالقانه در مح یفتارهار

برخوردار هستند؟  یمجاز طیدر مح یریادگی یالزم برا یها مهارتها چه اندازه از  طلبه .1.9

و  یتفکر انتقاد ،یمنطق لیقدرت درک، تحل ،یمانند؛ توان پرسشگر ییپرورش مهارت ها زانیم

 یها و مهارت یو اجتماع یارتباط همزمان و ناهمزمان از لحاظ فن یتوان برقرار ق،یتامل عم

 .ردیگ یراستا مورد توجه قرار م نیدر ا یزیر و برنامه یابیخودارزش زمان، تیریمد

 یدارا یحوزو یها شده است؟ آموزش انیو روشن ب قیچه اندازه دق یریادگی یها تیغا .1.1

 یحرکت مستمر به سو کپارچه،یاست که پرورش همه جانبه و  ییها تیها و غا رسالت

ها،  برنامه دیاب یحوزو یرو آموزش مجاز نیاز ا. از جمله آنهاست یو رشد معنو ییخداجو

 .دینما تیریراستا هماهنگ و مد نیخود را در ا یرهاها، راهبردها و ابزا طرح

قرار گرفته اند؟  دیچه اندازه مورد تاک یو رفتار ینگرش طهیمرتبط با ح یریادگی جینتا .1.1

 یو رفتار یعاطف ،یشناخت یها طهیروشن و مشخص باشد، ح دیمورد انتظار با جیها و نتا هدف

 .آنها توجه شود یکپارچگیمشترک آنها و  یها تر از آن به جنبه و مهم روشن شود

 :خاص ای قیعم هیال یها مالک .1

 نیاست؟ در ا افتهیها پرورش  در طلبه یطلبگ یگانه چه اندازه ز عوامل شش نیاز تعامل ب .1.1

و  از غرور، تکبر زیپره ،یستیساده ز ،یگ شهیمانند قناعت پ ییها یژگیراستا توجه به پرورش و

 .ردیقرار گ دیمورد تاک دیحسد با
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ها رشد  در طلبه یو معرفت ینید یگانه چه اندازه حس کنجکاو عوامل شش نیاز تعامل ب .1.1

 ق،یطرح سواالت عم نهیکسب شده توسط طلبه در زم یها ارتباط مهارت نیاست؟ در ا افتهی

 .نظر استمد متنوع و روشن یها رو، ارائه پرسش شیپ ینید یها عالمانه چالش ینیب شیپ

کرده است؟  دایها رشد پ در طلبه یمبلغ یها گانه چه اندازه مهارت عوامل شش نیاز تعامل ب .1.9

پرورش  زانیم یتوان با بررس یرا م یآموزش مجاز یها دوره یاثربخش یها از مالک گرید یکی

 و یقابل فهم به شبهات امروز ییپاسخگو ،یادیو بالغت، طرح مسائل بن یسخنور یها مهارت

 .با مردم مد نظر قرار داد کویتعامل ن

ها پرورش  در طلبه« حرمت استاد تیرعا»گانه چه اندازه آداب  عوامل شش نیاز تعامل ب .1.1

همچون؛ احترام به بزرگان  ییها یژگیتوان به و یمالک م نیمرتبط با ا یها است؟ از شاخص افتهی

 سوالگرفته است، احترام به شاگردان و  ادیکه از آنها  یعلم، محترم شمردن عالم، احترام به افراد

  .کنندگان را نام برد

 افتهیها پرورش  در طلبه« مداوم یریادگی»گانه چه اندازه مهارت  عوامل شش نیاز تعامل ب .1.1

مهارت طلبه در  زانیبه م یدوره مجاز کی یمهارت به عنوان مالک سنجش اثربخش نیاست؟ ا

به مسائل  تیبا منابع معتبر و متنوع، حساس ییآشنا ،یکیالکترون ریو غ یتالیجیمنابع د یجستجو

و  قیعم یها لیگوناگون، ارائه تحل یها نهیدر زم یعلم یها شرفتیبا پ ییروزمره، آشنا یعلم

  .دتوان مورد توجه قرار دا ینو را م یها شهیروزآمد و طرح اند

 یوزش حضورآم تیفیتوان گفت، ک یپژوهش م نیا یها افتهیبا توجه به  یطور کل به

همچون، پرورش طالب فاضل،  یحصول اهداف زانیبراساس م یمتماد انیسال یدر ط یحوزو

. قرار گرفته است یابیمورد ارزش یمبلغ یها ها و کسب مهارت آموخته زانیهمه جانبه، م تیترب

متفاوت  یحضور طیبا مح یمجاز یریادگی طیها و بستر مح روش ارها،ابز نکهیبا وجود ا کنیل

 یرو برا نیاز ا. افکنده است هیسا زین یحوزو یها بر آموزش مجاز همان مالک تاینها یولاست 

( یسطح)یعموم یها به دو دسته مالک دیبا یحوزو یآموزش مجاز یها دوره یسنجش اثربخش

سنجش  یهستند که برا ییها در واقع مالک یمعمو یها مالک. توجه کرد( قیعم)و خاص

( قیعم)خاص یها مالک کنیل. رندینظر قرار گمد یمجاز یها شدر همه آموز دیبا یاثربخش

برگرفته  یآموزش حوزو طیحاکم بر مح یها ها و مالک هیها، رو هستند که از ارزش ییها مالک

دهند که  یرا نشان م یحوزو یجازم یها آموزش یاثربخش زانیها در واقع م مالک نیا. شده اند
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 یبخش تیفیغالبا به ک یعموم یها که مالک یست، در صورتا افتهیدر رفتارها و فهم طلبه تبلور 

 یها آموزش انیو مجر زانیر پژوهش به برنامه نیا یها افتهیبا توجه به . دوره توجه دارند

 :شود یم شنهادیپ یو پژوهشگران بعد یحوزو

 یدرس طرح برنامه تیفیشود، ضمن توجه به بهبود ک یم شنهادیپ انیو مجر زانیر به برنامه (1

سنجش  یبرا یابیارزش یها وهیو ش یریادگیمنابع و مواد  ،یریادگی یها تیمل محتوا، فعالشا

پرورش  ،یطلبگ یز ر؛ینظ یحوزو یمجاز یها خاص آموزش یها ها به مالک دوره یاثربخش

مداوم در  یریادگی یها حرمت استاد و مهارت تیرعا ،یمبلغ یها مهارت ،ینید یحس کنجکاو

 ازیمختلف و متنوع ن یها وهیها به ابزارها و ش مهارت نیا یابیچند ارزشطلبه توجه کنند؛ هر 

 .دارد

پژوهش را در  نیبه دست آمده از ا یها شود مالک یم شنهادیپ یبه پژوهشگران بعد (1

به  یدلف کیها را با استفاده از تکن مالک نیقرار دهند، ا یمورد بررس گرید یآمار یها جامعه

 یها آموزش یها ها را در دوره ها و شاخص مالک نیتحقق ا زانیمقضاوت متخصصان بگذارند و 

 . مورد مطالعه قرار دهند فعال یحوزو یمجاز

 منابع 

. ها ها و شیوه نظریه مبنایی رویه: ، اصول روش تحقیق کیفی(1921)استراس، آنسلم و کوربین، جولیت  -

 .رهنگیپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات ف: ترجمه بیوک محمدی، تهران

 هیاجالسا » یها مجموعه مقاالت و طرح. حوزه ینظام آموزش اتی، اهداف و کل(1931)باقریان، احمد  -

 .و مطالعات مرکز مدیریت حوزه ها ی، انتشار توسط مرکز بررس«حوزه لیمسا یبررس

و  تیا ماه: یتا یعلاوم ترب . محماد کااردان   یدر کتاب عل. یآموزش یابیارزش(. 1921) عباس بازرگان، -

 .سمت: تهران. قلمرو آن

. یمشهد و دانشگاه فردوس هیحوزه علم یکالس تیریسبک مد سهیمقا(. 1932) پور، غالمرضا یریبص -

 .مشهد چاپ نشده یارشد دانشگاه فردوس ینامه کارشناس انیپا

 یهاا  مجموعاه مقااالت و طارح   . حاوزه  ینظاام آموزشا   اتیا اهداف و کل(.  1931)محسن  غرویان، -

 .و مطالعات مرکز مدیریت حوزه ها یمرکز بررس: ، قم«حوزه لیمسا یسبرر هیاجالس»

 یدانشگاه علاوم انساان  : چاپ اول، مشهد. ینیمطالعات د یروش شناس( 1921) احد فرامرز ،یقرامکل -

 .یرضو
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و ارائاه   هیا حاوزه علم  کیسطح  یبرنامه درس یسازمانده یالگو یبررس(. 1923) دجوادیس ،یلیقند -

. یو روانشناسا  یتا یمطالعاات ترب . مضمون محور یقیتلف کردیب آن با توجه به رومطلو یها یژگیو

  .191 -113صص (. 1)11شماره 

 هیا حوزه علم یمطالعه مورد: هیعلم یدر حوزه ها سیتدر یها وهیش یبررس(. 1923) مختار ،یخادم -

چااپ   ،یرهااد ساراج  دکتار ف  یینور، به راهنماا  امیارشد دانشگاه پ ینامه کارشناس انیپا. رازیشهر ش
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مرکز اسناد انقاالب  : تهران.  یقم پس از انقالب اسالم هی، تحوالت حوزه علم(1921) یعل ،یرخانیش -

 . یاسالم

محماد حسان و پرناد،     ،یمحماد  رزایا ، م.غالمرضاا  ادگاارزاده، ی، .لیجل ،یآباد ، فتح.رضا ،یمحمد -

ساازمان سانجش آماوزش    : تهاران . چاپ چهارم. یدر آموزش عال تیفیک یابیارزش(. 1922)کورش
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