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  چکیده

 فنّاوريمهندسی آموزشی الکترونیکی رشته کارشناسی ارشد ةارزشیابی دور هدف پژوهش حاضر

س الگوي بر اساامیرکبیرطوسی والدین هاي تربیت مدرس ،خواجه نصیر اطالعات دانشگاه

آماري پژوهش  ۀنمون. در این تحقیق از روش توصیفی استفاده شده است .است رودریک سیمز

کارشناسی ارشدۀآموزش الکترونیکی رشت ةو آموزشیاران دور استاداننفر از دانشجویان،  151

.بودند امیرکبیرطوسی والدین خواجه نصیرهاي تربیت مدرس،اطالعات دانشگاه فنّاوريمهندسی 

هاي آموزش دوره داد کهنتایج نشان . به دست آمد93/0پایایی پرسشنامه در این پژوهش 

و  شده یهاي خواجه نصیر و تربیت مدرس غالباً در حد نسبتاً مطلوب ارزیابالکترونیکی در دانشگاه

 ترس مطلوبها در مقایسه با نتایج خواجه نصیر و تربیت مدرؤلفهکبیر وضعیت مدر دانشگاه امیر

  .ارزشیابی شده است

 ةآموزش الکترونیکی، دور،)رودریک سیمز(الگوي سنجش فعالارزشیابی، :واژگان کلیدي

  آموزشی

                                                                                                                              

  و دانشجوي دکتراي مدیریت آموزش عالی دانشگاه شهید بهشتی ریزي آموزش عالیعضو مؤسسه پژوهش و برنامه* 

استاد دانشگاه شهید بهشتی** 

استاد دانشگاه شهید بهشتی*** 

  کارشناس ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه شهید بهشتی****
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  مقدمه 

هـاي  اي نوین در آموزش اسـت کـه بـه ارائـه و اداره فرصـت     آموزش الکترونیکی شیوه

یادگیري بـراي ارتقـاء دانـش و مهـارت از طریـق اینترنـت و شـبکه هـاي کـامپیوتري          

، )بـه عنـوان منبـع اطالعـات    (آموزش الکترونیکی نه تنها مفاهیم سنتی معلـم  . ردازدپمی

به عنوان تنها محـیط  (و کالس درس و کارگاه ) به عنوان جاذب اطالعات معلم(محصل 

را متحول ساخته که ماهیت تحصیل و دانش انـدوزي را نیـز از آمـوزش   ) تحصیل
١

بـه   

یادگیري
٢
هـاي سـنتی آمـوزش دیگـر قـادر بـه       روشدر حال حاضر . تبدیل کرده است 

هـاي  فنّاوري. هاي آموزشی نیستندپاسخگویی به نیازهاي رشد و گسترش مداوم مهارت

تري را براي یادگیري ارائـه مـی کننـد،    هاي بیشتر، جدیدتر و جذابنوین امروز فرصت

. مانند فرصت کسب تجربه یادگیري متناسب با توانایی و شـیوه یـادگیري هـر دانشـجو    

اطالعات و ارتباطات مرزهـاي دسترسـی و    فنّاوريآموزش الکترونیکی از طریق کاربرد 

مرزهاي زمانی را در هم شکسته و ابزارهاي جدیدي را براي یادگیري به فراگیران ارائـه  

).81، ص2002هالکت، (می کند 

اي از یـادگیري اسـت کـه بـر     توان گفت آموزش الکترونیکی شـیوه ، میطور کلیه ب

هاي کامپیوتري شـکل گرفتـه اسـت    اطالعات و ارتباطات و شبکه فنّاوريکاربرد  مبناي

  ).91، ص 1384امین پور، (

یادگیري الکترونیکی به رویکردي اشاره دارد کـه بـه کمـک رایانـه هـاي شخصـی،       

در صدد تسهیل و ارتقاي یادگیري ) اینترنت( لوحهاي فشرده و استفاده از شبکه جهانی 

یادگیري الکترونیکی بـه گونـه اي اجتنـاب    ) 1383(سون و اندرسون به گفته گری. است

. ناپذیر تمام روشهاي آموزش و یـادگیري در قـرن بیسـت و یکـم را تغییـر خواهـد داد      

کسانی که بطور جدي خواهان باال بردن سطح آموزش و یادگیري هسـتند نمـی تواننـد    

عات در فضاي آمـوزش عـالی   اطال فنّاوريورود . یادگیري الکترونیکی را نادیده بگیرند

هـدف آمـوزش الکترونیکـی    . خود به خود نظام آموزش و یادگیري را متحول نمی کند

                                                                                                                              
1. Teaching
2. Learning
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صرفاً انتقال دانش نیست، بلکه تبدیل فراگیران به افرادي خالق و تولید کنندگان علـم و  

  ).1385عطاران، (است  فنّاوري

وزش، نظـام آمـوزش   دست اندرکاران آموزش الکترونیکی معتقدند که ایـن نـوع آمـ   

بـه سـزایی    تأثیرتبدیل خواهد کرد که ) همگانی(عالی جهان را به یک دانشگاه عمومی 

  ).62،ص1385فدایی و فرهادیان، (در آموزش عالی جهان دارد 

دکتر مایکل کري
١

تعلیم و تربیـت دانشـگاه جـورج واشـنگتن مـی       فنّاوريدانشیار  

موزش الکترونیکی نگاه مـی کننـد، تصـور    مردم وقتی به سیستم هاي آنالین و آ«: گوید

ولی من فکر می کنم در کـل، سیسـتم   . می کنند که این سیستم سنتی لطمه وارد می کند

بسیاري از افراد کـه بـه واسـطه داشـتن     . آموزش و پرورش در حال رشد و تکامل است

کار تمام وقت و یا والدینی که مجبـور بـه نگهـداري از اطفـال خـود هسـتند و امکـان        

رکت در کالس هاي سنتی و متداول را ندارند، می توانند به راحتی از طریق اینترنـت  ش

  ).1385لطفی، (» به تحصیل خود ادامه دهند

ویژگی اصلی اساسی یادگیري الکترونیکی وراي دسترسی آسان به اطالعات، ویژگی 

 فراینـد چنانچه بپذیریم تعامل نقش اساسی و مهمی در . هاي ارتباطی و تعاملی آن است

تدریس و یادگیري دارد، یادگیري الکترونیکی با بهره گیري از تکنولوژي هاي نوظهـور،  

تعامالت گسترده اي را جهت دسترسی به اطالعات وسیع و نیز برقـراري انـواع ارتبـاط    

سنتی یادگیري به صورت بسیار محدود و ناچیزي  فرایندفراهم می سازد، امکانی که در 

، ترجمـه زارعـی زوارکـی و    )2003(گریسون و اندرسـون  . آر. دي (وجود داشته است 

  ).، پیشگفتار1384صفایی موحد، 

در رویکردهاي جدید آموزشی، بر خالف سیستم هاي آموزشی سنتی، معلـم محـور   

معلم و شـاگردان در مجموعـه اي قـرار مـی     . کالس نبوده و شاگردان رقیب هم نیستند

هی و یـادگیري  د یاد فرایندارتباطی موجود بوده و گیرند که در این مجموعه انواع ابزار 

شاگردان از طریق تعامـل بـا یکـدیگر و بـا     . عمدتا بر پایه کارهاي گروهی استوار است

معلم و مربی خود در یک روند یـادگیري فعـال قـرار داده مـی شـوند و از ایـن طریـق        

                                                                                                                              
1. Michael Karry
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د فعالیـت مـی   مجموعه در راستاي تولید دانش و بهره گیري از اطالعات و دانش موجو

  ).6، ص 1386رستگار، به نقل از دوالیی، (کند 

دنیاي امروز دنیاي سرعت و تغییر مداوم است و انسان هایی در این میدان برنده اند 

در چنین دنیایی که صنعت و دانـش بـا سـرعت بسـیار     . که از ارابه سرعت عقب نمانند

تی ساعت قبـل تفـاوت   سریع در حال پیشرفت است و با صنعت و دانش روز قبل و ح

قابل مالحظه اي دارد، محصور نمودن یادگیرنده پر انرژي و پویـا بـا آمـال و آرزوهـاي     

متعالی در چارچوب کالس هاي درس سنتی و اجبار ماندن در محیطـی کـه معلـم تنهـا     

  !فرمانرواي آن است در حقیقت به صالبه مرگ بردن انگیزه و تحرك است

را در هـم شکسـت و یـادگیري را از ایـن      چگونـه مـی تـوان ایـن حصـار حصـین      

چارچوب فراتر برد و در هر جا و در هر مکـان بـراي هـر فـرد امکـان پـذیر سـاخت؟        

اینجاست که تکنولوژي معاصر به مدد می آید و راهکارهاي متعددي را ارائـه مـی دهـد    

  ).411، ص 1380علی آبادي و خسروي، (

ـات محـور امـروزي     دانش آموختگان نظام آموزش سنتی نمـی تواننـد د   ر جامعـه اطالع

اطالعات این فرصـت را فـراهم مـی     فنّاوريامروز . کارایی و بهره وري الزم را داشته باشند

زیـرا روشـهاي جدیـد از یـک طـرف      . کند تا آموزش متناسب و همگام با نیازها ارائه شوند

ی آورنـد و بـه   محدودیتهاي گذشته را از بین می برند و از طرف دیگر اختیاراتی را فراهم مـ 

دانشجویان اجازه می دهند تا نیازهاي آموزشی خود را در زمان مناسب خود بـراي یـادگیري   

ـارایی الزم را در جامعـه        . مرتفع سازند ـانی داشـته باشـیم کـه ک براي این که دانـش آموختگ

اطالعات محور داشته باشند باید رویکرد جدیدي نسبت بـه آمـوزش و یـادگیري مـد نظـر      

ـتفاده از تکنولـوژي اطالعـات و ابزارهـاي        براي. باشد ـاز بـه اس پیاده کردن رویکرد جدید نی

با گسترش شبکه هاي اطالعاتی از جملـه اینترنـت ایـن    . اطالعاتی، واجب و ضروري است

ـات پیشـرفت و    فرصت فراهم شده است تا با استفاده سریع و به موقع از این امکانات موجب

، 1384علـوي،  (ن فرصت ها، یادگیري الکترونیکـی اسـت   یکی از ای. توسعه پویا ایجاد شود

  ).نشریه حمایت

ـات و در     یادگیري الکترونیکی یکی از پدیده هاي دنیاي مدرن است کـه در عصـر اطالع

جامعه مبتنی بر دانش پا به عرصه وجود گذاشته است و در تاریخچـه کوتـاه مـدت خـود از     
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  .سرعت قابل مالحظه اي برخوردار بوده است

طراحـی و  . د آموزش سنتی در یادگیري الکترونیکی نیز معلم نقش کلیدي داردهمانن

سازماندهی آموزشی، تسهیل، بحث، گفتگو و آموزش مسـتقیم از نقـش هـاي معلـم در     

یادگیري الکترونیکی به معلمانی متخصـص،   فراینددر . یادگیري الکترونیکی است فرایند

تکنولوژي هاي نوظهور نیاز است تـا بتواننـد   با تجربه و مسئولیت پذیر، خالق و آشنا با 

فعالیتهاي یادگیري را با بهره گیري از تکنولوژي هاي جدید و متنـوع مبتنـی بـر شـبکه     

گریســون و تــري . آر. دي(طراحــی، ســازماندهی، اجــرا و ارزشــیابی و اصــالح کننــد 

  ).، پیشگفتار1384اندرسون، ترجمه زارعی زوارکی و صفایی موحد، 

دیویـد جـونز  مک کورمک و 
١

طراحـی نظـام   « در کتـاب خـود بـا عنـوان     ) 1997(

به تحقیقات مـوردي بسـیاري اشـاره مـی کننـد کـه       » آموزشی بر اساس تار جهان گستر

. استفاده از اینترنت می تواند مثمرثمرتـر از کالسـهاي سـنتی بـراي ارائـه دروس باشـد      

تحقیقات شوت
٢

زش دیـده توسـط   نیز به خوبی نشان می دهد کـه افـراد آمـو   ) 1998(

درصد بیشتر از افرادي که به طریق سنتی آمـوزش دیـده انـد، در امتحانـات      20اینترنت 

اما اینک استیون جونز در تحقیقات جـامع خـود   ). 5، ص 1380آراسته، (موفق بوده اند 

از دانشجویان مدارس عالی و دانشگاههاي ایاالت متحده به این نتیجه رسیده اسـت کـه   

نت و دروس مجازي را نه به عنوان جایگزینی براي کالس هاي سـنتی،  دانشجویان اینتر

درصـد   79این تحقیق نشان می دهد . بلکه به منزله ابزاري کمک آموزشی تلقی می کنند

مثبتـی بـر    تـأثیر دانشجویان بر این باورند که اینترنت به عنوان ابزاري کمـک آموزشـی،   

عاتی کـه بایـد در ارائـه دروس بـه     یکـی از موضـو  . تجربیات تحصیلی آنها داشته است

آراسته به نقل از (صورت مجازي مورد توجه قرار گیرد، کیفیت برنامه هاي درسی است 

  ).7،ص1386رستگار، 

  )):2002(اصالح و نقل از ترواکاري (سودمندي در محیطهاي یادگیري الکترونیکی 

                                                                                                                              
1. Ma Cormak and Juns
2. Schutte
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گرك کرسلی
١

به ده » طآموزش بر خ« در کتاب خود تحت عنوان ) 105، ص 200(

اشاره کرده است کـه بـه شـرح    ) الکترونیکی(ر اساسی تشکیل دهنده آموزش مجازي عنص

  :ذیل می باشند

محتوا - 1
٢

روش آموزشی - 2، 
٣

انگیزه  - 3، 
٤

بازخورد - 4، 
٥

ـازماندهی /هماهنگی- 5،  س
٦

  

قابلیــت اســتفاده - 6
٧

کمــک رســانی - 7    
٨

ســنجش - 8    
٩

حجــم کــار - 9   
١٠

    10– 

پذیريانعطاف
١١

  

                                                                                                                              
1. Greg Kearsly
2. Content
3. Pedagogy
4. Motivation
5. Feed back
6. Coordination/Organzation
7. Usability
8. Assistance
9. Measurement
10. Assignment
11. Flexibility
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هـاي کلیـدي در ارزشـیابی برنامـه هـاي      نجش یادگیري دانشجویان، یکی از مولفهس

اینترنتی اسـت، امـا ایـن تنهـا یکـی از عـواملی اسـت کـه مربیـان شـاغل در یـادگیري            

ساختار یادگیري الکترونیکی پیچیـده بـوده و از مولفـه    . الکترونیکی با آن مواجه هستند

بــراي ارزیــابی یــک دوره آمــوزش الزم اســت . هــاي گونــاگونی تشــکیل شــده اســت

الکترونیکی تمام این مولفه ها بررسی شود، پس نیاز به الگویی داریم که به نوعی تمامی 

یک الگوي منتخـب در ایـن   . مولفه هاي مهم ساختار یادگیري الکترونیکی را در بر گیرد

سنجش فعال« زمینه الگوي 
١

رودریک سیمز« است که توسط » 
٢

. ایجـاد شـده اسـت   » 

  :این الگو داراي هفت حیطه می باشد 

ی که ما معموال از مخاطبان خـود مـی   سؤاالتیکی از اولین   :تعیین مقاصد راهبردي

پرسیم این است که چرا قصد دارند منابع یـا فعالیـت هـاي الکترونیکـی را در آمـوزش      

، الکترونیکی خود جاي دهند؟ اگر آنها قادر به پاسخگویی صریح به ایـن سـوال نباشـند   

( این احتمال وجود دارد که اهداف راهبـردي بـراي تولیداتشـان تعریـف نشـده اسـت       

  ).2002سیمز، 

ارزشیابی سنجش فعال با تعیین مقاصد راهبردي برنامه یـادگیري الکترونیکـی آغـاز    

اینکه چرا یک دوره آموزشی خاص تولید شده و در محـیط شـبکه اجـرا مـی     . شودمی 

، 2003گریسون و اندرسـون،  ( شی آن بسیار مهم است ، براي سنجش میزان اثر بخشود

  ).151.ص

) 2001(سـیمز  . عنصر دوم ارزشیابی فعال، بررسی دقیق محتواي دوره اسـت  :محتوا

عقیده دارد محتواي تمامی دوره ها بر روي یک پیوستار قرار می گیرند؛ در ابتـداي ایـن   

ا اساتید دوره پیشاپیش و قبـل از  پیوستار، محتواي ثابت قرار دارد که به وسیله طراحان ی

و در سمت دیگـر آن، محتـوایی وجـود     شوداینکه دانشجویان ثبت نام کنند، تدوین می 

دارد که کامال بر اساس مطالب ارائه شده توسط دانشجویان و اساتید در طی زمان شکل 

  .می گیرد

فعال  بررسی چگونگی طراحی یک محیط ارائه، سومین حیطه ارزشیابی :محیط ارائه

                                                                                                                              
1. Proactive Assessment
2. Sims
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یک محیط ارائه این امکان را می دهد تـا محتـوا را بـه شـیوه هـاي گونـاگونی از       . است

این محیط باید به گونـه اي طراحـی شـده    . جمله گرافیک، تصویر و صدا عرضه نماییم

باشد که به فراگیران کمک کند تا در میان مولفه ها و عناصر گوناگون دوره بـه جسـتجو   

د به گونه اي باشد که اساتید و دانشجویان بتواننـد آن را مطـابق   محیط ارائه بای. بپردازند

ذوق و سلیقه خود مرتب نمایند و به ایـن وسـیله راحـت تـر و بـا عالقـه بیشـتري بـه         

هزینه هاي دسترسی باید دقیقا اعالم شده و در اختیار افراد قرار . خواندن محتوا بپردازند

  ).153. همان منبع، ص( گیرند 

وره ارائـه  مین حیطه ارزشیابی فعال، بررسی میـزان تعـاملی اسـت کـه د    چهار:تعامل

  .کندمی

حیطه پنجم این الگـو بـه ارزیـابی کیفیـت، کمیـت و دقـت موجـود در          :ارزشیابی

یکـی از جنبـه هـاي تـدریس     . سنجش صورت گرفته از یادگیري دانشجویان می پردازد

شده است، ارزشیابی عملکـرد  که اغلب موجب ایجاد نگرانی زیادي براي معلمان  برخط

معلمان نگرانند کـه مبـادا نتواننـد میـزان درك و فهـم یـا مشـارکت        . فراگیران می باشد

در مقایسـه بـا محـیط     برخطجالب اینکه در محیط . فراگیران را به خوبی ارزشیابی کنند

یط زیرا درمح. کالس هاي سنتی، ارزشیابی فراگیران را می توان بسیار دقیق تر انجام داد

  ).122. ، ص1386کرسلی، (تمامی پاسخهاي فراگیران قابل ضبط شدن هستند  برخط

حیطه ششم ارزشیابی فعـال، تعیـین میـزان حمایـت دانشـجویان       :خدمات حمایتی

از آنجایی که دانشجویان هر یک افراد منحصر بـه فـردي هسـتند، ممکـن اسـت      . است

ر طـی دوره هـاي یـادگیري    معضالت بسیاري بـروز نمـوده و یـادگیري دانشـجویان د    

بـراي غلبـه بـر ایـن موانـع دوره هـاي یـادگیري        . الکترونیکی را با مانع مواجـه نمایـد  

ایـن  . الکترونیکی کیفی باید خدمات حمایتی گوناگونی را براي دانشـجویان ارائـه کننـد   

گریسـون و  ( منابع و خدمات باید بر محتـوا، بـر مسـائل فنـی و فـردي تمرکـز نمایـد        

  ).154.، ص2003انرسون، 

پشتیبانی و حمایت در دوره هاي یـادگیري الکترونیکـی مـی توانـد بـه روش هـاي       

  :مختلفی اعمال شود

( حالت غیـر متمرکـز   *مرکز پشتیبانی  *انتصاب یک کمیته   *انتصاب یک فرد  *

  ).51. ، ص1383احمدي، 
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سـنجش میـزان تحقـق    » سـیمز « آخرین حیطه ارزشـیابی در الگـوي    :تحقق اهداف

آیا فراگیران از دوره رضایت دارند؟ آیا سازمان هـاي اعتبـار بخشـی و    . اهداف می باشد

اعطاي مدرك می توانند صالحیت دانشجویانی که این دوره ها را با موفقیت پشت سـر  

گذاشتند، تایید نمایند؟ آیا اساتید از شرایط و حجم کاري دوره راضی مـی باشـند؟ آیـا    

صالح دوره در نوبت هاي بعدي وجود دارد؟ همچنین باید ساز و کارهایی براي بهبود ا

مشخص نمود که آیا پرداخت هزینه هاي دوره براي دانشجویان امکان پذیر است و آیـا  

دوره ها می توانند براي مدیرانشان سود آفرین باشند یـا خیـر؟ در نهایـت ایـن کـه آیـا       

ران آنهـا و جامعـه تفـاوتی    دستیابی به اهداف دوره می تواند براي خود دانشجویان، مدی

  ).154. ، ص2003گریسون و اندرسون، (به همراه داشته باشد؟ 

  :ژوهش خود به این نتیجه رسید کهدر پ) 1376(آخوندي 

امتحانات دانشگاه پیام نور نمی توانند ارزشیابی دقیقی از یادگیري دانشجو به دسـت  

.دهند

.نی بر یادگیري دانشجو نداردچندا تأثیرامکانات و وسایل آموزشی این دانشگاه 

مدیران و مسئوالن اداري این دانشـگاه از ویژگـی هـاي شـغلی مناسـبی برخـوردار       

.نیستند

برنامه درسی و مقررات اداري و اجرایی دانشگاه پیام نور از کارایی باالیی برخوردار 

.نیست

.نظام آموزشی دانشگاه کارایی باالیی ندارد

.دانشگاه پیام نور از عملکرد مطلوبی برخوردار نیستند استادان: از دیدگاه دانشجو

دانشجویان دانشگاه پیام نور از توانـایی ذهنـی و عالقـه یـادگیري     :از دیدگاه استادان

  .چندانی برخوردار نیستند

  :به نتایج زیر دست یافت) 1384(رحمانی در پژوهشی دیگر

دستور زبـان و آیـین   محتواي نوشتاري، سازماندهی محتوا،   :در درس روش تحقیق

هـدف هـاي آموزشـی، طراحـی     .نگارش بکار رفته و روشهاي ارزشیابی مطلوب اسـت 

  .یادگیري نسبتا مطلوب می باشد-صفحات وب و فعالیت ها و روش هاي تدریس

محتواي نوشتاري، سازماندهی محتوا، دستور زبـان و    :در درس تاریخ حدیث شیعه
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هدف هاي آموزشی، طراحـی  .یابی مطلوب استآیین نگارش بکار رفته و روشهاي ارزش

  .یادگیري نسبتا مطلوب می باشد-صفحات وب و فعالیت ها و روش هاي تدریس

محتواي نوشتاري، سـازماندهی محتـوا، دسـتور زبـان و       ):1(ف عربی ردر درس ص

هـدف هـاي آموزشـی،    .آیین نگارش بکار رفته و روشـهاي ارزشـیابی مطلـوب اسـت    

یادگیري نسـبتا مطلـوب مـی    -الیت ها و روش هاي تدریسطراحی صفحات وب و فع

  .باشد

  :در پایان نامه خود نتایج زیر را بدست آورد) 1385(قائدي  

دانشجویان و اساتید در زمینه متغیرهاي مورد پرسش، ارزیابی متفاوتی درباره برنامـه  

 در مـورد دسترسـی بـه اهـداف برنامـه     . درسی آموزش مجازي در دانشگاه خود دارنـد 

درسی آموزش مجازي معتقدند که این برنامه تا حد متوسط و باالتر توانسته بـه اهـداف   

از نظر دو گروه یاد شده محتواي برنامه درسـی حـد متوسـط و بـاالتر     . خود دست یابد

از نظر هر دو گروه نرم افزارهاي آموزش متوسـط و بـاالتر ارزیـابی    . ارزیابی شده است

از نظـر هـر دو   . در آموزش مجازي ضعیف مـی باشـد  همچنین شیوه تعامل . شده است

گروه شیوه ارزشیابی از دانشجویان در محیط مجازي حد متوسط و باالتر ارزیـابی شـده   

  .است

در مـورد میـزان   . پشتیبانی از دانشجویان در محیط مجازي نیز ضعیف ارزیـابی شـد  

خـالف اسـاتید   دستیابی به نتایج، یافته هاي پژوهش نشان می دهد کـه دانشـجویان بـر    

  .معتقدند که این برنامه نتوانسته به نتایج خود برسد

  :.نتایج کلی زیر بدست آمدانجام شد ) 1386(که توسط رستگار  پژوهشیدر 

و میانگین کل پاسخ اسـتادان،   89/2میانگین کل پاسخ دانشجویان به سوالهاي تحقیق 

ر چـه میـانگین کـل هـر دو     اگـ . می باشد 49/3مربیان و آموزشیاران به سوالهاي تحقیق 

گروه در حد نسبتا مطلوب قرار دارد ولی استادان، مربیان  و آموزشیاران نمرات بـاالتري  

تحقیق داده انـد و از نظـر ایشـان تناسـب اهـداف و       سؤاالترا نسبت به دانشجویان به 

معیارهاي از پیش تعیین شده برنامه هاي آموزشی دوره آموزش مجازي مهندسی صنایع 

  .گاه خواجه نصیرالدین طوسی در سطح بهتر و باالتري ارزشیابی شده استدانش

  :در رساله خود نتیجه گیري کرده است که) 1388(همچنین اکبر مومنی 
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% 95اطالعات دانشگاه صنعتی خواجـه نصـیرالدین طوسـی بـا      فنّاوريکیفیت رشته 

نیز معنـی  % 99ح همچنین میانگین بدست آمده در سط. اطمینان نسبتا مطلوب بوده است

  .دار است

بـه منظـور ارزشـیابی وضـعیت صـنعت یـادگیري        2003طی پژوهشی که در سـال  

کاپوکیو«الکترونیکی توسط  
١

سازمان هـاي مـورد بررسـی بیـان     % 8/6صورت گرفت،  »

کردند که در حال برنامه ریزي براي گسترش ابزارهاي یادگیري الکترونیکی در سـازمان 

نها در حال آزمایش روش هاي یادگیري الکترونیکی به وسـیله  از آ% 62/12. شان هستند

شـان  تهیه یک دوره کوتاه مدت یادگیري الکترونیکی براي اجتماع یادگیرندگان سازمان

از % 83/38. شـان سیسـتم مـدیریت یـادگیري نداشـتند     آنها همچنین در سازمان. هستند

دند یا مواد آموزشـی خـود   سازمان هاي مورد بررسی از مواد در دسترس استفاده می کر

را براي یادگیري الکترونیکی سفارش مـی دادنـد و نتـایج اسـتفاده از سیسـتم مـدیریت       

ي ا بـه صـورت فعـال در زمینـه دوره هـا     از آنهـ % 7/26. یادگیري را پیگیري می کردند

یادگیري الکترونیکی گام بر می دارند و نتایج سیستم مدیریت یـادگیري را بررسـی مـی    

سات یادگیري الکترونیکی و کالس هاي درس مجازي خـود را بـه صـورت    کنند، و جل

ینکه بطـور فعـال در زمینـه دوره    از این سازمان ها ضمن ا% 05/15.زنده برگزار می کنند

ي یادگیري الکترونیکی گام بر می دارند و نتایج سیستم مدیریت یادگیري را بررسـی  ها

هاي درس مجازي خود را به صورت می کنند و جلسات یادگیري الکترونیکی و کالس 

سیسـتم  (زنده برگزار می کنند یک مخزن محتوا را بـه عنـوان سیسـتم مـدیریت محتـوا      

  .براي اداره محتوایشان بکار می برند )مدیریت محتوا

در یک بررسی که توسط فرانچسکاتو
٢

بـا موضـوع ارزیـابی    ) 2006(و همکـارانش   

ه به چهره و تحت حمایت کامپیوتر انجـام  بازدهی یادگیري جمعی در بین دو گروه چهر

  :شد نتایج زیر بدست آمد

اختالف معناداري در افزایش کارایی و خودباوري میان گروه هاي چهره به چهـره و  

  .آنالین وجود نداشت

نامه تحقیـق حـاکی از ایـن بـود کـه آگـاهی       سشـ شاخص ها و نمرات دریافتی از پر

                                                                                                                              
1. Cappuccio
2. Francescato
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  .دریافتی براي هر دو گروه یکسان است

  .وه هاي آنالین در کار با یکدیگر موثرتر ظاهر می شوندگر

اعضاي هر دو گروه سطوح مشـابهی از حضـور اجتمـاعی، همکـاري، مشـارکت و      

  .رضایت از تجربه یادگیري را نشان دادند

یک بررسی توسط کلی
١

به منظور مقایسه ارزیابی دانشـجویان از تـدریس   )2007(

 82دانشـجو از   866در ایـن بررسـی   . ه انجام شدبین دوره هاي آنالین و چهره به چهر

در ) نفـر  493% (9/56در کالس هـاي چهـره بـه چهـره و     ) نفر 373% (1/43کالس که 

نتایج این تحقیق نشان می دهد کـه در ارزیـابی اثربخشـی    . کالس آنالین انتخاب شدند

  .آموزشی، بین دوره هاي چهره به چهره و آنالین تفاوت معناداري وجود ندارد

یافته فوق با نتایج تحقیق رواي
٢

در بررسی او یـک تفـاوت   . مطابقت ندارد) 2006(

معنادار در ارزیابی دانشجویان از تدریس بین دوره هاي چهره به چهره و آنالین بدست 

  .آمد

ارزشـیابی دوره آموزشـی الکترونیکـی رشـته     هـدف کلـی پـژوهش کـه     با توجه به 

ات دانشگاه هاي تربیت مدرس ،خواجـه نصـیر   اطالع فنّاوريمهندسی کارشناسی ارشد

پژوهش بـه شـرح    سؤاالت.می باشد»رودریک سیمز« بر اساس الگوي طوسی وامیرکبیر 

  :شدذیل تنظیم 

مقاصـد راهبـردي دوره آموزشـی الکترونیکـی      در صراحت و روشنی تا چه حد-1

  مطلوب است؟ اطالعات فنّاوريرشته مهندسی 

 فنّـاوري ه آموزشی الکترونیکـی رشـته مهندسـی    طراحی محتواي دور تا چه حد-2

  مطلوب است؟اطالعات

دوره آموزشـی الکترونیکـی رشـته    ) الکترونیکـی (طراحی محیط ارائه  تا چه حد-3

  مطلوب است؟اطالعات فنّاوريمهندسی 

فراگیـر در دوره آموزشـی    –فراگیـر و فراگیـر    –تعامل بـین مـدرس    تا چه حد-4

  مطلوب است؟ اطالعات نّاوريفالکترونیکی رشته مهندسی 

                                                                                                                              
1. Kelly
2. Rovai
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اطالعـات   فنّاوريی ارزشیابی دوره آموزشی الکترونیکی رشته مهندس تا چه حد-5

  مطلوب است؟)کمیت(بر اساس شاخص

ارائه خدمات حمایتی در دوره آموزشـی الکترونیکـی رشـته مهندسـی     تا چه حد-6

  مطلوب است؟ اطالعات فنّاوري

 فنّـاوري موزشی الکترونیکـی رشـته مهندسـی    تحقق اهداف در دوره آ تاچه حد-7

  مطلوب است؟ اطالعات

 آمـاري عبـارت  وجامعـه   در این تحقیق از روش تحقیق توصیفی استفاده شده است

از کلیـه دانشـجویان و اسـاتید و آموزشـیاران دوره آمـوزش الکترونیکـی رشـته         است 

ــاوريمهندســی کارشناســی ارشد واجــه دانشــگاه هــاي تربیــت مدرس،خ اطالعــات فنّ

. استاد و آموزشـیار مـی باشـد    31دانشجو و  120که شامل طوسی وامیرکبیر الدیننصیر

از روش تمـام  ایـن تحقیـق   در جامعه مورد نظـر اسـت   تمامنمونه در این تحقیق شامل 

. ه اسـت اسـتفاده شـد  برا ي انتخاب نمونه اسـاتید و آموزشـیاران   یا سرشماري شماري

این پرسشنامه بـا اسـتفاده از   . یق حاضر پرسشنامه استابزار جمع آوري داده ها در تحق

و بـا اسـتفاده از معیارهـاي برنامـه      »رودریک سـیمز  «هفت مولفه الگوي سنجش فعال 

ــا و همچنــین پرسشــنامه      ــوان آلبرت  Learningآمــوزش مجــازي دانشــکده مــک ای

technologies survey نه اي تهیـه  دانشگاه بروکس آکسفورد و مطالعه سایر منابع کتابخا

شده است و در پژوهشی با عنوان ارزشیابی برنامه درسـی الکترونیکـی رشـته مهندسـی     

کامپیوتر دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی بر اساس الگوي رودریک سـیمز در  

  :داده ها نیز به دو شیوه جمع آوري شدند.مورد استفاده قرار گرفته است 1387سال 

هـاي مـورد   الکترونیکـی دانشـگاه    مرکز آموزشهايسایت قرار دادن پرسشنامه روي 

.و ارسال پرسشنامه به بخش مکاتبات آنالین دانشجویان بررسی 

در کالس هاي رفع اشـکال و   نمراجعه حضوري به دانشجویان، اساتید و آموزشیارا

و امتحانات  تمرین دانشگاه

شده، لذا نمره دهی از آنجا که پرسشنامه این پژوهش به روش مقیاس لیکرت تنظیم 

، مـوافقم بـا نمـره    5کامال موافقم با نمره ( درجه اي  5به مولفه ها بر اساس یک مقیاس 

 پـس  . انجـام گرفـت  ) 1، کامال مخـالفم نمـره   2، مخالفم نمره 3، نظري ندارم با نمره 4
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 4سه دامنه به شرح زیر در نظر گرفته شـد کـه از تقسـیم    ) 5تا  1از ( محاسبه نمرات از

.به سه به وجود آمده اند 5تا  1امنه بین د

  

  نامطلوب  نسبتاً مطلوب  مطلوب

5                        66/3                         33/2                                          

، اگر بـین  نا مطلوبباشد وضعیت  33/2تا  1اگر امتیاز سوال یا مولفه مورد نظر بین 

 مطلوبباشد وضـعیت   5تا  66/3و اگر بین  مطلوبنسبتا باشد وضعیت 66/3تا  33/2

  .است

ضریب اندازه گیري ابزار این پژوهش نیز با استفاده از آلفاي کرانباخ براي پرسشنامه 

بـراي  .شدمحاسبه  93/0هایی که توسط دانشجویان و اساتید و آموزشیاران تکمیل شد، 

ز میانگین وزنی مولفه هاي مورد بررسی و قـرار دادن  با استفاده اتجزیه و تحلیل داده ها 

  .در وضعیت تعیین شده طبق نمودار فوق قضاوت شده است

هایافته

مقاصـد راهبـردي دوره آموزشـی الکترونیکـی رشـته       در صراحت و روشـنی  تا چه حد

؟مطلوب است اطالعات فنّاوريمهندسی 

راهبردي دوره آموزشی الکترونیکی مقاصد در  صراحت و روشنی مطلوبیت بررسی) 1(جدول 

  اطالعات به تفکیک دانشگاه فنّاوريرشته مهندسی 

ف
دی

ر
  

  شاخص                              

  

  گویه ها

  لفهؤوضعیت م

  مطلوب  نسبتاً مطلوب  نامطلوب  لفهؤامتیاز م

*  3،125  خواجه نصیر  1

*162،3  تربیت مدرس  2

*647،3  امیر کبیر  3

روشنی تعیـین و تشـریح مقاصـد راهبـردي دوره      وضعیتمده آساس نتایج به دست بر ا
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اطالعـات در دانشـگاه امیـر کبیـر مطلـوب و در       فنّاوريآموزشی الکترونیکی رشته مهندسی 

با ایـن تفـاوت کـه    . دانشگاه تربیت مدرس و خواجه نصیر نسبتآ مطلوب ارزیابی شده است

س متوسط به باال و در خواجه نصیر متوسط به پـایین  میزان مطلوبیت در دانشگاه تربیت مدر

  .ارزیابی شده است

ـات  فنّـاوري طراحی محتواي دوره آموزشی الکترونیکی رشته مهندسـی   تا چه حد اطالع

؟ مطلوب است

 فنّاوريمطلوبیت طراحی محتواي دوره آموزشی الکترونیکی رشته مهندسی بررسی ) 2(جدول

  به تفکیک دانشگاهاطالعات

ف
دی

ر
  

  شاخص                             

  

  گویه ها

  وضعیت مولفه

  مطلوب  نسبتاً مطلوب  نامطلوب  امتیاز مولفه

*453،3  خواجه نصیر  1

*558،3  تربیت مدرس  2

*814،3  امیر کبیر  3

طراحی محتواي دوره آموزشـی الکترونیکـی رشـته     وضعیتنتایج نشان می دهد که 

العات در دانشگاه امیـر کبیـر بیشـتر از سـایر دانشـگاهها و در حـد       اط فنّاوريمهندسی 

میزان مطلوبیت این مولفه در دانشگاه خواجه نصیر و تربیت  وشودمطلوب ارزیابی می 

  .شدمدرس نسبتاً مطلوب ارزیابی 

دوره آموزشـی الکترونیکـی رشـته    ) الکترونیکـی (طراحـی محـیط ارائـه     تا چه حـد 

؟مطلوب استاطالعات فنّاوريمهندسی 

به  اطالعات فنّاوريمطلوبیت محیط ارائه دوره آموزشی الکترونیکی رشته مهندسی  بررسی) 3(جدول

  تفکیک دانشگاه

ف
دی

ر
  

  شاخص                                  

  

  گویه ها

  وضعیت مولفه

  مطلوب  نسبتاً مطلوب  نامطلوب  امتیاز مولفه

*743،3  خواجه نصیر  1

*813،3  ستربیت مدر  2

*814،3  امیر کبیر  3
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محـیط ارائـه دوره آموزشـی الکترونیکـی رشـته       وضـعیت نتایج نشان می دهـد کـه   

اطالعات در دانشگاه امیر کبیر ، دانشگاه خواجه نصیر و تربیت مدرس  فنّاوريمهندسی 

  .ه استشدمطلوب ارزیابی 

دوره آموزشـی   فراگیـر در  –فراگیـر و فراگیـر    –تعامـل بـین مـدرس     تا چـه حـد  

  ؟مطلوب است اطالعات فنّاوريالکترونیکی رشته مهندسی 

اطالعات  فنّاوريتعامل در دوره آموزشی الکترونیکی رشته مهندسی  بررسی مطلوبیت) 4(جدول

  به تفکیک دانشگاه)و فراگیران با یکدیگر -مدرس و فراگیران(

ف
دی

ر
  

  شاخص                                 

  

  گویه ها

  عیت مولفهوض

  مطلوب  نسبتاً مطلوب  نامطلوب  امتیاز مولفه

*360،3  خواجه نصیر  1

*895،3  تربیت مدرس  2

*945،3  امیر کبیر  3

توجه به تعامل در دوره آموزشی الکترونیکی رشـته  وضعیت نتایج نشان می دهد که 

در دانشـگاه امیـر   )گرو فراگیران با یکدی -مدرس و فراگیران(اطالعات  فنّاوريمهندسی 

ودر دانشگاه دانشگاه خواجـه نصـیر در حـد    . شدکبیر و تربیت مدرس مطلوب ارزیابی 

  .شودنسبتاً مطلوب ارزیابی می 

اطالعـات بـر    فنّاوريی ارزشیابی دوره آموزشی الکترونیکی رشته مهندس تا چه حد

؟.مطلوب است)کمیت(اساس شاخص

کترونیکی رشته مهندسی الارزشیابی دوره آموزشی در کمیت مطلوبیت شاخص بررسی)5(جدول

  به تفکیک دانشگاه اطالعات فنّاوري

ف
دی

ر
  

  شاخص                                  

  

  گویه ها

  وضعیت مولفه

  مطلوب  نسبتاً مطلوب  نامطلوب  امتیاز مولفه

*647،3  خواجه نصیر  1

*395،3  تربیت مدرس  2

*547،3  امیر کبیر  3
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نتایج نشان می دهد که کمیت ارزشیابی دوره آموزشی الکترونیکـی رشـته مهندسـی    

اطالعات در دانشگاه امیر کبیر و تربیت مدرس و خواجـه نصـیر در حـد نسـبتاً      فنّاوري

  .شودمطلوب ارزیابی می 

 فنّاوريارائه خدمات حمایتی در دوره آموزشی الکترونیکی رشته مهندسی تا چه حد

؟استمطلوب  اطالعات

 فنّاوريمطلوبیت خدمات حمایتی دوره آموزشی الکترونیکی رشته مهندسی بررسی )6(جدول

  به تفکیک دانشگاه اطالعات

ف
دی

ر
  

  شاخص                              

  گویه ها

  وضعیت مولفه

  مطلوب  نسبتاً مطلوب  نامطلوب  امتیاز مولفه

*333،3  خواجه نصیر  1

*534،3  تربیت مدرس  2

*918،3  امیر کبیر  3

مطلوبیــت خــدمات حمــایتی دوره آموزشــی  وضــعیتنتــایج نشــان مــی دهــد کــه 

اطالعات در دانشگاه امیـر کبیـر مطلـوب و خواجـه      فنّاوريالکترونیکی رشته مهندسی 

  .شودنصیر و تربیت مدرس در حد نسبتاً مطلوب ارزیابی می 

 فنّـاوري ی رشـته مهندسـی   تحقـق اهـداف در دوره آموزشـی الکترونیکـ     تاچه حـد 

  ؟مطلوب است اطالعات

 فنّاوريتحقق اهداف دوره آموزشی الکترونیکی رشته مهندسی  بررسی مطلوبیت) 7(جدول

  به تفکیک دانشگاه اطالعات

ف
دی

ر
  

  شاخص                              

  

  گویه ها

  وضعیت مولفه

  مطلوب  نسبتاً مطلوب  نامطلوب  امتیاز مولفه

*953،2  صیرخواجه ن  1

*360،2  تربیت مدرس  2

*372،2  امیر کبیر  3
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تحقـق اهـداف دوره آموزشـی الکترونیکـی رشـته      وضـعیت  نتایج نشان می دهد که 

اطالعات در دانشگاه امیر کبیر نسبتاًمطلوب و خواجـه نصـیر و تربیـت     فنّاوريمهندسی 

  .شودمدرس در حد نسبتاً مطلوب و به سمت نامطلوب ارزیابی می

  گیرينتیجه

چنانچه از نتایج به دست آمده منتج مـی شـود، در دوره هـاي آمـوزش الکترونیکـی در      

دانشگاههاي خواجه نصیر و تربیت مدرس غالباً در حد نسبتاً مطلوب ارزیاب شـد و در  

س ردانشگاه امیر کبیر وضعیت مولفه ها در مقایسه با نتایج خواجه نصـیر و تربیـت مـد   

  . یابی شدمطلوب تر ارزش

،( 2001 )راسل،( 1997 )تامسونمور،هايپژوهشنتایجباضرحاتحقیقکلینتایج

 )شـاوین ،( 2007 )گابرتوسیمز،( 2005 )دوچرتی،( 2008 )موناهان،(2006 )پانتون

،( 2005 )،یونست)2001(موسکالو،زوبان( 2004 )،مونولسکو(2006)فرانچسکاتو،( 2005

جداگانـه هايمقایسهدر .مطابقت دارد( 1387)وبدریان ( 1386)  رستگار،( 2007 )کلی

تفـاوت گرفتانجام(2006 )پانتونو ( 2001 )راسل،(1997 )تامسون،مورتوسطکهاي

چهره بـه وحضوريآموزشهايدورهوالکترونیکیآموزشهايدورهبینداريمعنا

آمـوزش هـاي دورهکـه دهـد مـی نشـان هـم ضرحاتحقیقنتایج .نداشتوجودچهره

هايدورهمقایسهزمینهدرچندهر .استبرخوردارمطلوبینسبتاًازوضعیتالکترونیکی

سـایر حتـی یـا وچهـره بـه چهرهوحضوريآموزشدوره هايباالکترونیکیآموزش

.استنیازگسترده تريوبیشترتحقیقاتآموزشیهايروش

دانشـجویان کهدهدمینشان ( 2005 )شاوینو ( 2007 )سیمز،گابرتبررسینتایج

ودادندباالیینمرهآنالینهايدورهدراساتیدباتعامالتشانبهدرپژوهشکنندهشرکت

درراتعامـل بررسـی مـورد نمونـه نیـز حاضـر پژوهشدر.دارندرضایتتعامالتشاناز

چنـد هـر کنند،میارزیابی)8/2نمیانگی(مطلوبنسبتاًوضعیتدرالکترونیکیآموزش

حاضرپژوهشهايیافته .دادندتعاملمؤلفهبهدانشجویانبهنسبتباالترينمرهاساتید

آمـوزش هـاي ارزشـیابی برنامـه  عنوانتحت ( 1386 )رستگارپژوهشنتایجباهمچنین

طوسـی وپـژوهش   الـدین نصـیر خواجـه صـنعتی دانشگاهصنایعمهندسیدورهمجازي

با موضوع ارزشیابی برنامه درسی الکترونیکـی رشـته مهندسـی کـامپیوتر      )1387(یانبدر
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ارزشـیابی برايحاضردربررسی .همسواستدانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

ایـن کـه شده استاستفاده"فعالسنجش"الگویکازاطالعات فنّاوريمهندسیدوره

  .رودشماربهپژوهشیناهايمزیتازیکیعنوانبهتواندمیخود

پـژوهش درکـه  ( 1384 )رحمانیبررسیهايیافتهبانتایج،ایننیزمحتوابخشدر

حـدیث علومدانشکدهمجازيآموزشآزمایشیدورهآموزشیهايمحتواي برنامهخود

مطابقـت وهمخـوانی کنـد، مـی بررسیشدهتعیینازپیشاهدافبراساسراريشهر

.دارد

 ( 2001 )واگنر،( 2002 )ماسیهايپژوهشنتایجباحاضرتحقیقکلیجنتایهمچنین

پاسـخ ازتوجهیقابلصددر ( 2002 )ماسیپژوهشدر .نداردمطابقت(2006 )روايو

مطالعـه در .کردنـد ارزیـابی ضـعیف یامتوسطرایادگیري الکترونیکیکیفیتدهندگان

کنندمیاحساسکهکردندبیان،گرفتندارسؤال قرموردکهدانشجویانی ( 2001 )واگنر

نسبتراآنالینآموزشهايدانشجویان روشاین .اندنشدهتربیتآنالینتجربهبراي

ـاي پیامـد در)شـکل حضـوري  بـه (دانشـگاه درشدهبرگزاررسمیآموزشیهايدورهبه ه

کـه دهـد ینشـان مـ  حاضـر تحقیـق نتـایج صـورتی در .کردنـد ارزیـابی تراثرکمیادگیري

اطالعـات   فنّـاوري مهندسیرشتهالکترونیکیآموزشدورهآموزشیارانواساتید،دانشجویان

.کردندارزیابیمطلوبنسبتاًسطحدررادورهاینمورد بررسیدانشگاههاي 

نتـایج باپژوهشنتایجاهدافوحمایتیخدمات،تعاملحیطهسهدرگفتبایدادامهدر

ازپشـتیبانی ،مجازيآموزشدرتعاملشیوهقائديپژوهشدر .نداردقتمطابقائديمطالعه 

آمـوزش دورهدانشـجویان واسـاتید نظرازنتایج،بهدستیابیومجازيمحیطدانشجویان در

درایـن  .اسـت شـده ارزیـابی ضـعیف وصنعتعلمدانشگاهمهندسی کامپیوتررشتهمجازي

حـد دراهدافتحققوحمایتیخدمات،عاملتسه مؤلفهحاضرپژوهشدرکهاستحالی

ـاي یافتهباحاضرپژوهشنتایجمؤلفه هاسایردر .استشدهارزیابیمطلوبنسبتاً مطالعـه ه

  .استهمسوقائدي

  :که : شودبنابر این بر اساس نتایج به دست آمده پیشنهاد می 

ـبت بـه ایـن شـیوه آمـوزش          مـوزش  آ(بستر سازي فرهنگی و ایجـاد نگـرش مثبـت نس

)الکترونیکی

توسعه زیر ساختهاي آموزش الکترونیکی در کشور
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.استفاده از تجارب کشورها و دانشگاههاي موفق در زمینه آموزش الکترونیکی

بومی سازي این نوع آموزش در کشور

حمایت از پژوهشگران براي تحقیق در زمینه آموزش الکترونیکی

  براي استفاده دانشجویانایجاد کتابخانه هاي مجازي معتبر در کشور 

ـایر دوره هاي آموزشی الکترونیکیارزشیابیوبررسی ـته س بـا دانشـگاه ایـن درهـا رش

  "فعالسنجش"الگوهمینازاستفاده

الکترونیکیآموزشبررسیبرايدیگرارزشیابیهايالگوازاستفاده

ـاي آموزشـی الکترونیکـی   ارزشـیابی وبررسـی  ـته دوره ه ـاي رش ـایر ردمختلـف ه س

دانشگاهها

الکترونیکیآموزشهايدورهبخشیاثرمورددردانشجویانواساتیدازسنجینظر

محتـواي باآنمقایسهوالکترونیکیآموزشهايدورهدرشدهارائهمحتوايازارزشیابی

.معمولیدانشگاههايدرشدهارائه
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