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صنایع  مهندسی ۀدر این پژوهش مالك انتخاب، دروس ارائه شده در رشت. باشدعلم و صنعت ایران می

هندسـی  ۀ مدرس ارائـه شـده در رشـت   46اي از اي چند مرحلهخوشهگیري بود که از طریق روش نمونه

ترونیکی مهندسی صنایع در آموزش حضوري و الک ۀدانشجوي رشت 480و  شددرس انتخاب  12صنایع 

هـاي اهـداف،   ساخته بود که شامل مؤلفـه محقق ۀنامابزار پژوهش پرسش. شدندبه عنوان نمونه انتخاب 
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 ۀرشـت  ةدرسـی اجـرا شـد    ۀنتایج این تحقیق نشـان داد کـه برنامـ   . امکانات و منابع یادگیري بوده است
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الکترونیکی با هم  هاي ارزشیابی، امکانات و منابع یادگیري، در آموزش حضوري وو دانشجویان، روش

مهندسی  ۀدانشجویان آموزش حضوري رشتمیزان یادگیري  ،شدهۀ درسی کسبو در برنامتفاوت دارند 
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  مقدمه

عملکـرد هـم از    ةموجب گسـترش حـوز   ١)(ICTاطالعات و ارتباطات فنّاوري کاربرد 

بـه   اسـت،  هشدهاي درسی مؤسسات آموزشی افیایی و هم از نظر تنوع برنامهغرلحاظ ج

پـذیر  ن در جهـان و در هـر زمـان را امکـان    نحوي که دسترسی به هر دوره، از هر مکـا 

اکنون این امکان به وجود آمده است که دانشجویان بسیاري از کشـورهاي  . ساخته است

آمــوزش . درس شــرکت کننــدمختلــف بــه طــور همزمــان از طریــق اینترنــت در یــک 

سـوم بـه سـرعت در     ةالکترونیکی نوع جدیدي از آموزش و یادگیري است که در هزار

  .حال گسترش است

از طـرق معمـولی بـه     خواهنـد ینمـ و یا  توانندینماین نوع آموزش براي کسانی که 

اي است کـه  اطالعات و ارتباطات واژهفنّاوري .استروش مناسبی  ،تحصیل ادامه دهند

ریـزي توسـعه مطـرح    و سپس در ادبیات برنامـه فنّاوري در ادبیات  1990ۀر اوایل دهد

این مفهوم از تعامل سه قلمرو به دست آمد؛ ابتدا قلمرو اطالعات و رایانـه بـا هـم    . شد

هاي اي است که هم اکنون در زمینهاطالعات حوزهفنّاوري ادغام شد و از تعامل آن دو، 

فنّـاوري  رایانـه و  فنّـاوري  هاي سپس با تعامل حوزه. ردیگیمر مختلفی مورد استفاده قرا

آمد در دنیا پدیدفنّاوري رویی تحت عنوان ارتباطات به بعد، قلم 1980ۀارتباطات از ده

اطالعات و ارتباطات شـکل گرفـت   فنّاوري و در نهایت از تعامل این سه حوزه، قلمرو 

  .)1383جهانگرد،(

از آموزش از راه دور است که در آن بـا اسـتفاده از    آموزش الکترونیکی، نوع خاصی

هاي مبتنی بر وبفنّاوري
2
و با استفاده از بسترهاي انتقال، مانند اینترنت یا اینترانـت، بـا    

استفاده از ابزارهایی مانند مولتی مدیا
3

سـازها در یـک محـیط تعـاملی     ، انیمیشن و شـبیه 

شـی  نکات مهمی که در این سیسـتم آموز  پردازدیمآموزش یا بازآموزي  ۀارائمجازي به 

وجود فیزیکـی بـدون محـدودیت میـان معلـم و      : اند ازباید در نظر گرفته شوند عبارت

زمانی در آموزش؛ آموزش براي هر فرد بـا هـر شـرایط     يها تیمحدود؛ نبود آموزدانش
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در چگونگی آموزش و یادگیري فراگیران تأثیرگـذار اسـت   فنّاوري سنی و جسمی، این 

  ).1388نظري، (

 يهـا ییتوانادهندگان، آمیز است که فراگیران و آموزشاین تأثیرات هنگامی موفقیت

فنّـاوري  يهـا  مهـارت رویکـرد تلفیـق   . داشته باشندفنّاوري الزم را براي استفاده از این 

به شـکل مجـزا    ها مهارتدرسی بسیار مؤثرتر از آموزش  ۀاطالعات و ارتباطات در برنام

اطالعات و ارتباطات بـه دلیـل   فنّاوري همچنین . موضوعات جداگانه است به صورتو 

بـا یادگیرنـدگان داشـته     توانـد یمپذیري و توانایی برقراري ارتباط پویا که قدرت تحول

  . باشد، از نقش مهمی در انتقال دانش برخوردار است

ـ   يهـا ينـوآور ةاطالعـات و ارتباطـات در گسـتر   فنّـاوري  کـارگیري  ه حمایت از ب

هاي یاددهی و یادگیري، ریزي، تدوین محتوا و متن، شیوهبرنامه ةآموزشی، اعم از گستر

عوامل در جهت ارتقاء سطح آموزش و  نیتر مهمآموزشی یکی از  يها طیمحبه ویژه در 

  .ایجاد یادگیري با کیفیت باالست

، امۀ درسـی برناطالعات و ارتباطات در پدیدة فنّاوري هر چه بهتر از  گیريبهرهبراي 

فـراهم   برنامـۀ درسـی  در  هاينوآورکارگیري ه اتخاذ تهمیداتی که بتواند زمینه را براي ب

آموزش و یـادگیري الکترونیکـی    .)1388متواضع، مرتضوي، (سازد، بسیار حیاتی است 

است اي در امر آموزش و یادگیري شدهدر جهان امروز منجر به تغییرات اساسی و عمده

ر حسب عالیق، بـه رسـمیت  فراگیر در امر یادگیري، حق انتخاب محتوا باستقالل : مانند

زمانی و مکـانی   يها تیمحدودفردي دانشجویان، برچیدن  يها تفاوتتریواقعشناختن 

اي، تـر بـا اسـتفاده امکانـات رایانـه     در قالب ملمـوس  ها مثالۀبراي یادگیري، امکان ارائ

ـ   يهـا  پاسخیل افزایش امکان ثبت اطالعات، تجزیه و تحل بـازخورد   ۀدانشـجویان و ارائ

  ).1388زندي و همکاران، (

در آموزش و پـرورش گردیـده    ییهایدگرگوناطالعات و ارتباطات موجب فنّاوري 

ار دارد؛ رویکردهـاي  در عصر نو، اهداف جدیدي پیش روي آمـوزش و پـرورش قـر   . است

ـنتی قـرار گرف  جدید یاددهی ـ   تـه، از تغییـر نقـش معلـم و     یادگیري در مقابل رویکردهاي س

ـتفاده از    هفراگیرند هـاي  فنّـاوري سخن به میان آمده و عقیده بر این است که به طـورکلی، اس

  ).2003گریسون و اندرسون،(ناپذیر است عات و ارتباطات براي همه اجتناباطال
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ایـن مسـئله یعنـی    . بـوده اسـت  اره با یک مسئله اساسی رو به رو آموزش عالی همو

ی بین میزان عرضه و تقاضاي آموزش عالی بوده، ساختارها و فرایندهایی را به ناهماهنگ

  ).1381پورکاظمی،(وجود آورده است تا انتظارات افراد را تعدیل کند 

گذاران آموزش عالی براي رفع مشـکل  کارهایی که متخصصان و سیاستیکی از راه

يهـا يتوانمنـد از  گیـري رهبهـ ، انـد  داشتهن توجه به آ ها دانشگاهکمبود ظرفیت آموزش 

حاصـل ایـن اندیشـه ایجـاد     . اطالعات و ارتباطات در آموزش عالی بوده اسـت فنّاوري 

ایـن نـوع آمـوزش در سـطح      ۀآموزش الکترونیکی است که امروز شـاهد توسـع   ۀتوسع

 ۀهر چند برقرارساختن تعـادل میـان عرضـه و تقاضـا تنهـا عامـل توسـع       . جهان هستیم

  . نادیده گرفت توانینمده است، اما تأثیر آن را آموزش الکترونیکی نبو

با راهنمایی معلم و یـا رایانـه و    تواندیماین آموزش همزمان و یا ناهمزمان است و 

یا ترکیبی از هر دو باشد
1

تعریف شده اسـت کـه    یادگیري الکترونیکی اغلب رویکردي. 

ل و ارتقاي یـادگیري  و اینترنت درصدد تسهی هاهاي شخصی، لوح فشردهبه کمک رایانه

هـاي بحـث و گفتگـو، و نـرم افـزار      کرد شامل اسـتفاده از ایمیـل، گـروه   این روی. است

مشارکتی
2
  .است 

برخـی  . شعار آموزش الکترونیکی، آموزش براي همه کس و براي همه سنین اسـت 

. داننـد یمـ و آمـوزش   ها دانشگاهآموزش الکترونیکی را فرصت مناسبی براي حمایت از 

از  گیـري بهـره ه داشت کـه آمـوزش الکترونیکـی هماننـد هـر فعایـت دیگـر،        باید توج

ش عـالی نیازمنـد نیازسـنجی،    اطالعـات و ارتباطـات در آمـوز   فنّـاوري  يهـا يتوانمند

ولـی برخـی از مؤسسـات آموزشـی و     . کلـی پـژوهش اسـت   سـنجی و بـه طـور   امکان

سـنتی تـدریس بـا     ياه روشتنها جایگزین کردن . اند کردهکارشناسان از این امر غفلت 

هاي متعـددي  قابل توجه آموزش بیانجامد نمونه به بهسازي تواندینمجدید  يهافنّاوري

 یبـازده وجود دارند که براي پاسخگویی در برابر تقاضاي باالي آموزشـی و یـا بهبـود    

 توجهی آنان به برخی، اما بیاند کردهاي استفاده ارتباطات شبکهفنّاوري یادگیري افراد از 

از اصول همانند فـراهم کـردن تجربیـات آموزشـی مفیـد، بررسـی کیفیـت دوره هـاي         

                                                                                                                              
1. Cai.au.edu/concept/glossary.htm
2. collaborative software
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  ). 2000کارسول وهمکاران، (اند توفیق چندانی حاصل نمایند آموزشی، نتوانسته

براي اینکه به این امر پی ببریم که آیا آموزش الکترونیکی به اهداف خـود رسـیده و   

جهانی هماهنگ سازد، راهکارهاي متعددي توانسته است خود را با تغییرات و تحوالت 

 برنامـۀ درسـی  يهـا یژگـ یوو ارزشـیابی  وجود دارد که یکی از این راهکارها بررسـی 

آموزش و یـادگیري   يها روشو  ها برنامهيهایژگیوبررسی . نیکی استوآموزش الکتر

  .در آموزش الکترونیکی امري ضروري است

حضوري مانند دانشگاه  ییها دانشگاهدریج به بعد به ت 1380، از سال در کشور ایران

شیراز، دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، دانشگاه 

اندازي کردند و قبـل  هاي مجازي راهیا رشته ها دورهغیرهتهران، دانشگاه شهید بهشتی، و

ـ آموزش الکترونیکی وجود نداشته است و پد ۀاز آن در ایران سابق اي نـو بـه شـمار    دهی

درسی آموزش الکترونیکی ضروري بـه   هايبرنامهيهایژگیوشناسایی  ؛بنابراین ،دیآیم

گسترش صحیح و مناسب آن کمـک  به  توانیمآن  يهایژگیوبا شناسایی  .رسدیمنظر 

آموزش  ۀمان براي توسعآموزشی کشور يهایژگیوو الگویی مناسب با فرهنگ و  نماید

این مؤسسات و مراکز آموزش عالی با سرعت باال و بـا اسـتفاده   . ئه گرددالکترونیکی ارا

از امکانات و تجهیزات کمتر و محدودتري نسبت بـه مؤسسـات سـنتی آمـوزش عـالی      

امـا غفلـت    ابدی یمروز به روز افزایش  هاآندر حالی که رشد کمی  کنندیمگسترش پیدا 

 ۀبه خاطر توجـه بـه توسـع    دهندیماز کیفیت آموزش و خدماتی که این مؤسسات ارائه 

کـه   رودیمـ و احتمـال ایـن   رودیمـ تهدید جدي براي حیات آنها به شـمار   ها آنکمی 

توسـعه و  . با آموزش و خدمات کیفیـت پـایین روبـه رو شـوند     اهآنمتقاضیان و متولیان 

اي هـ ورهو د ها برنامهساختی و بودجه به کیفیت عالوه بر مسائل زیر ها دانشگاهبقاي این 

  .بستگی دارد اهآن

درسی آموزش الکترونیکـی   هايبرنامهدر تحقیقی به ارزشیابی ) 1385(قائدي، بتول 

کـه  اطالعات و ارتباطات در دانشگاه علم و صنعت ایران پرداختـه اسـت  فنّاوري ۀرشت

تحقیق نشان داده است این برنامه تاحدود کمی به اهـداف خـود رسـیده اسـت و     نتایج 

ارزشیابی و تعامل در محیط مجازي ضـعیف   ةشیو .نامناسب است رسیبرنامۀ دمحتوي 

  .گزارش شده است
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هاي مجازي ایـران  دانشگاه برنامۀ درسیطرح  يهایژگیوبه مطالعه  )1386(سراجی 

 ،دانشـگاه مجـازي پرداختـه اسـت     برنامۀ درسیآن با الگوي راهنماي طراحی  ۀو مقایس

هـاي مجـازي در ایـران بـه     دانشگاه رنامۀ درسیبطرح  در نشان داد کهاین تحقیق نتایج 

  .دانشگاه مجازي توجه نشده است برنامۀ درسیعوامل اثرگذار در 

در تحقیقی که توسط وندي
1
ژنگ 

2
و جانسون 

3
آیـا آمـوزش الکترونیکـی     «با عنوان  

است نتـایج نشـان داد کـه    انجام گرفته »کالس درس حضوري شود؟ جایگزین تواندیم

ان آمـوز دانـش مدي بیشتري دارنـد و انگیـزش   اآموزش الکترونیکی کار ان درآموزدانش

  .شودیمبراي یادگیري درونی بیشتر 

نتایج تحقیق توتونیا
4

، روز
5

، توادیر
6

، با عنوان آمـوزش حضـوري در مقابـل    )2009(

ۀکـه همـ   دهـد یمان رومانیایی نشان آموزدانشاي آموزش الکترونیکی در دیدگاه حرفه

کامپیوتري و اینترنتی دارند روش آمـوزش   يها مهارتکه سطح بهتري از انی آموزدانش

  .دهندیمالکترونیکی را ترجیح 

با توجه به اینکه آموزش الکترونیکـی  : اساسی در این پژوهش عبارت است از ۀمسئل

اسـت و  و بـه سـرعت نیـز در حـال گسـترش       بـوده نوین آمـوزش   يها روشیکی از 

. کننـد یمـ الکترونیکـی را اجـرا    ةو ایران آموزش به شـیو هاي بسیاري در جهان دانشگاه

گرفته در مورد آموزش الکترونیکی بیانگر وجـود مشـکالتی در   هاي انجامنتایج پژوهش

و صـنعت ایـران آمـوزش بـه دو شـیوة       در دانشـگاه علـم  . این نوع آموزش اسـت  ۀارائ

اسـت   ییها رشتهمهندسی صنایع از جمله  ۀو رشت شودیمحضوري و الکترونیکی انجام 

این مسئله براي پژوهشگر مطـرح شـد    ؛بنابراین ،شودیمکه به هر دو شیوه آموزش داده 

، حضـوري ( صـنایع در کـدام روش آمـوزش    مهندسـی   ۀدرسـی رشـت   هـاي برنامـه که 

شـده ایـن روش   قصد برنامۀ درسیو مطابقت بیشتري با  شودیمبهتر اجرا ) الکترونیکی

  ؟دانشجویان در کدام روش آموزش بیشتر است و میزان یادگیري ردآموزش دا

                                                                                                                              
1. wendy
2. zhang
3. ohnson
4. Tutunea
5. Rus
6. Toader
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میـزان  ( شـده  کسـب  برنامـۀ درسـی  و درسـی اجراشـده    هايبرنامهۀبنابراین مقایس

با شناسایی . رسدیمدر این دو نوع روش آموزش ضروري به نظر ) یادگیري دانشجویان

ر دو ضعف هاز نقاط قوت و توانیمدرسی این دو نوع آموزش  هايبرنامهيهایژگیو

و موانـع در جهـت رفـع     ها تیمحدودنوع روش آموزش آگاهی پیدا کرد و با شناسایی 

اي شـدن گـام   با توجه به اینکه آموزش الکترونیکی به سوي حرفه. ریزي کردبرنامه اهآن

  .رسدیمدرسی امري ضروري به نظر  هايبرنامهآن  يهایژگیوشناسایی  ،داردمیبر

کـه هـدف آن    استنوین آموزش و یادگیري  يها وشرآموزش الکترونیکی یکی از 

هاي درسی و ایجاد فضاي آموزشـی یکنواخـت   امکان دسترسی یکسان، رایگان در دوره

مطالب درسی به منظور  ۀارائسازي شیوة مختلف در هر زمان و مکان و بهینهبراي اقشار 

سـنتی،  در چنین فضاي آموزشـی بـرخالف آمـوزش    . استتريجدو  تر قیعمیادگیري 

  ).1387،پور،جوادي(مند خواهندشدانایی خود از موضوعات مختلف بهرهتو ةفراد به اندازا

 هـاي برنامـه اجـرا بـا    ۀآموزش الکترونیکی در مرحل برنامۀ درسی،آنچه مسلم است

درسـی   هايبرنامهمقایسه و ارزشیابی از . هاي حضوري تفاوت اساسی دارددرسی دوره

را  اهـ آنمسـائل و مشـکالت احتمـالی موجـود در      توانـد یمـ این دو رویکرد آموزشـی  

ریزان و بـه ویـژه کـاربران آمـوزش     کارهاي مناسبی را براي برنامهشناسایی نموده و راه

  .الکترونیکی ارائه نماید

 توانـد یمـ و نتـایج آن   هـا  افتـه یانجام این تحقیق از آن جهت حائز اهمیت است که 

ۀ مهندسـی  موزش الکترونیکی و حضوري در رشتدرسی مبتنی بر آ هايبرنامهمشکالت 

که تا چه اندازه  دهدیمهاي این تحقیق نشان یافته. جرا آشکار خواهد کرددر اصنایع را 

آمـوزش   برنامۀ درسیمهندسی صنایع بر اساس راهنماي  ۀدرسی رشت هايبرنامهاجراي 

  ؟  شودیمالکترونیکی و حضوري این رشته اجرا 

 رشتۀ مهندسـی درسی  هايبرنامهتصویر روشنی از اجراي  تواندیمنتایج این تحقیق 

ضـمناً بـراي   . اندرکاران دانشگاه علم و صـنعت ایـران فـراهم آورد   صنایع را براي دست

صـنایع در   رشتۀ مهندسیبرنامۀ درسیاندرکاران و مسئولین آشکار خواهد شد که دست

.به رو استکدام مرحله با مشکل رو

عـالوه بـر نمایـان سـاختن نقـایص و مشـکالت        توانـد یمـ وهش هاي این پـژ یافته
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درسی این دو روش آموزش همچنین نشان دهـد کـه کـدام روش آموزشـی      هايبرنامه

صنایع دارد و در آن روش آموزشی، میزان و  رشتۀ مهندسیکارایی بهتري براي آموزش 

رونیکـی دارد  با تمام مزایاي کـه آمـوزش الکت  . کیفیت یادگیري دانشجویان چگونه است

ریـزان درسـی   مسئله این است که باید مورد توجه برنامـه  نیتر مهمسازي آن روش پیاده

درسـی   هـاي برنامـه با انجام این پژوهش تفـاوت وضـعیت مطلـوب اجـراي     . قرار گیرد

و مشکالت اجراي هـر   گرددیمآموزش حضوري و الکترونیکی با وضع موجود روشن 

شـده ایـن دو نـوع    کسب ۀبرنام ۀو همچنین با مقایسگرددیمدو روش آموزشی آشکار 

گفت کیفیـت یـادگیري دانشـجویان در     توانیمصنایع  رشتۀ مهندسیروش آموزش در 

  .کدام روش آموزشی بیشتر بوده است

  روش

اي اسـت و محقـق بـه    ه در این تحقیق روش توصیفی، علّی ـ مقایسه روش مورد استفاد

سـپس بـه   . ر رابطه با موضوع تحقیق پرداخته استآماري د ۀآوري نظرات از جامعجمع

  .این دو برنامه در دو نوع آموزش پرداخته است ۀمقایس

  :اند ازآماري مورد بررسی این پژوهش عبارت ۀجامع

صنایع دانشگاه علـم   رشتۀ مهندسیدانشجویان آموزش حضوري و الکترونیکی ۀکلی

دانشـجوي   600و ري دانشـجوي آمـوزش حضـو    630تمل بـر  ن کـه مشـ  و صنعت ایرا

آماري این پـژوهش   ۀصنایع، که در مجموع جامع رشتۀ مهندسیآموزش الکترونیکی در 

  .باشندیمنفر  1230

 رشتۀ مهندسـی شده به دانشجویان آموزش حضوري و الکترونیکی دروس ارائه ۀکلی 

  . صنایع در دانشگاه علم و صنعت ایران

  .صنایع رشتۀ مهندسیالکترونیکی نمرات پایان ترم دانشجویان آموزش حضوري و 

در . اي استفاده شده اسـت چند مرحله ايخوشهگیري در این پژوهش از روش نمونه

 ايخوشـه گیـري  ، دروس بـود کـه از طریـق روش نمونـه    این پژوهش مـالك انتخـاب  

. درس انتخـاب گردیـد   12صنایع  رشتۀ مهندسیشده در درس ارائه 46اي از مرحلهچند

مورد آن دروس نظري هسـتند کـه از    24صنایع  رشتۀ مهندسیشده در هدرس ارائ 46از 

مورد از ایـن دروس ارائـه    8درس به طور تصادفی انتخاب گردید؛  5بین دروس نظري 
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درس عملی نیز از بین دروس عملی بـه طـور تصـادفی    2شده دروس عملی هستند که 

عملـی   درس نظـري ـ   2مورد از این دروس، عملی ـ نظري هستند که   4گردید، انتخاب

شـده، دروس عمـومی   درس از دروس ارائـه  10نیز به طور تصادفی انتخـاب گردیـد و   

نامه مربوط به هـر  پرسش. درس عمومی نیز به طور تصادفی انتخاب گردید 3هستند که 

دانشـجوي آمـوزش    20نفر از دانشجویان آموزش حضـوري و  20یک از این دروس را 

  .تکمیل کردند ،گذرانده بودند الکترونیکی که این دروس را

درسـی اجراشـده آمـوزش     هـاي برنامـه يهـا یژگیوۀابزار مورد استفاده براي مقایس

ۀ؛ و براي مقایسباشدیمنامه محقق ساخته پرسش رشتۀ مهندسیحضوري و الکترونیکی 

صنایع از نمرات  رشتۀ مهندسیشده آموزش حضوري و الکترونیکی کسب برنامۀ درسی

  .نشجویان استفاده شدپایانی دا

نامه به روش مقیاس لیکرت تنظیم شده اسـت و داراي پـنج   در این پژوهش، پرسش

ةخیلی زیـاد نمـر   ۀبراي گزین. است) خیلی زیاد، زیاد، تا حدودي، کم، خیلی کم(گزینه 

ةو گزینه خیلی کم نمـر  2ة، گزینه کم نمر3ة، گزینه تاحدودي نمر4ة زیاد نمر ۀ،گزین5

  .گرفته شددر نظر  1

نفـر از اسـاتید گـروه     هفـت مشاوره و  از نظرنامه محتوایی پرسشبراي تعیین اعتبار 

علوم تربیتی و متخصصان آموزش الکترونیکی در دانشگاه علم و صنعت ایـران اسـتفاده   

  .شده است

گیري عتبار همسانی درونی مقیاس اندازهاز روش آلفاي کرونباخ براي تعیین برآورد ا

نامـه مـذکور   دست آمده براي پرسشه آلفاي ب مقدار .شده استازي استفاده سدر آزمون

  .بود 882/0

  هایافته

اهداف در دروس  يهایژگیوتا چه اندازه بین نظرات دانشجویان نسبت به «: سؤال اول

عملی، عمومی در آموزش حضوري و الکترونیکی تفاوت وجـود   نظري، عملی، نظري ـ 

  »دارد؟
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اهداف دروس، محتواي دروس، (ر مستقل روش آموزش بر متغیرهاي وابستهاثر متغی) 1(جدول

هاي ارزشیابی از هاي یادگیري، نحوه تعامل با اساتید و دانشجویان، روشفرایند تدریس و روش

)پیشرفت تحصیلی، امکانات و منابع یادگیري

متغیرهاي وابسته

مجموع

مجذورات

نسبتFمجذوراتمیانگینآزاديۀدرج

سطح

داريمعنی

363/71363/720665/0اهداف دروس

408/641408/6437037/0محتواي دروس

فرایند تدریس و 

یادگیري يها روش

28/218128/218304/404/0

نحوه تعامل با 

اساتید  و سایر 

  دانشجویان

24/242  1  24/242904/403/0

 يها روش

ارزشیابی از 

  پیشرفت تحصیلی

211/195  1  211/195254/213/0

امکانات و منابع 

  یادگیري

969/155748  1  969/155748579/15000

واریانس چندگانه اسـتفاده شـد کـه     به منظور بررسی آماري فوق از تجزیه و تحلیل

با توجه به آنکه فرض همگنی واریانس و کواریـانس  . نتایج آن در جدول باال آمده است

ـ  Fدریافت کـه نسـبت    توانیموجه به جدول باال در پژوهش حاضر برقرار است با ت ه ب

و بیشتر از آلفاي تحقیق  )=65/0p(دار نبوده درصد اطمینان معنا 95آمده در سطح دست

)05/0=α(اهـداف در آمـوزش    يهـا یژگـ یوبین نظرات دانشجویان نسـبت بـه    .است

  .داري وجود ندارداري و الکترونیکی تفاوت معنحضو

ـ  يهـا  نیانگیـ مکه بـین   دهدیمنتایج این تحقیق نشان تحلیل  دسـت آمـده از نظـرات    ه ب

ایـن تفـاوت   . اهداف دروس اخـتالف بسـیار کمـی اسـت     يهایژگیودانشجویان نسبت به 

این است که دانشجویان آموزش الکترونیکی تقریباً نسبت به دانشجویان آمـوزش   ةدهندنشان
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اهـداف دروس  . ع آشـنایی بیشـتري دارنـد   صـنای  رشتۀ مهندسیحضوري به اهداف دروس 

  .صنایع براي دانشجویان آموزش الکترونیکی بیشتر قابل درك و فهم است رشتۀ مهندسی

محتـوا در دروس نظـري،   تا چه اندازه بین نظرات دانشجویان نسبت به «: سؤال دوم

  عملی، عمومی در آموزش حضوري و الکترونیکی تفاوت وجود دارد؟عملی، نظري ـ 

ـایج   به م نظور بررسی آماري فوق از تجزیه و تحلیل واریانس چندگانه استفاده شد کـه نت

ـانس در       . آن در جدول باال آمده است ـانس و کواری با توجه بـه آنکـه فـرض همگـونی واری

ـ  Fدریافت که نسبت  توانیمپژوهش حاضر برقرار است و با توجه به جدول باال  دسـت  ه ب

05/0(وبیشـتر از آلفـاي تحقیـق     )=37/0p(دار نبوده اعنمدرصد اطمینان  95آمده در سطح 

=α(محتـوا   يهـا یژگیوگفت که بین نظرات دانشجویان نسبت به  توانیمبنابراین  باشدیم

  .داري وجود ندارد ادر آموزش حضوري و الکترونیکی تفاوت معن

از نظـرات دانشـجویان    بدسـت آمـده   يها نیانگیمکه بین  دهدیمنتایج این تحقیق نشان 

صنایع در آموزش حضوري و الکترونیکـی تفـاوت    رشتۀ مهندسینسبت به محتواي دروس 

دهنده ایـن اسـت کـه آشـنایی دانشـجویان      این تفاوت میانگین نشان. ود داردبسیار کمی وج

ــاي    ــزار ه ــه کــارگیري اب ــواي دروس، و ب ــواي دروس، درك و فهــم محت ــه محت نســبت ب

محتواي دروس در آموزش الکترونیکـی نسـبت بـه آمـوزش حضـوري       ۀالکترونیکی در ارائ

  .بیشتر است

آنـان  دهنده ایـن اسـت کـه   در این تحقیق نشان صنایع رشتۀ مهندسینظرات دانشجویان 

در درك و فهمیـدن محتـواي    دیگر ابزارهاي آموزش مجـازي را استفاده از صوت، تصویر و 

آمـوزش مجـازي در تـدریس محتـواي دروس     استفاده از ابزارهاي . دانستندیمدروس مؤثر 

 و شـود یمـ و فراگیر در یادگیري محتوا و مطالب فعال  گرددیمموجب افزایش تعامل فراگیر 

ـا      . گرددیمشده موجب یادگیري مستقل و خود هدایت نتایج ایـن پـژوهش در ایـن سـؤال ب

  . همخوانی دارد) 1389(نتیجه تحقیق نورالهی 

ـبتاً مطلـوب     ةاي دورنورالهی در تحقیق خود محتو مجازي دانشکده علوم حـدیث را نس

همخـوانی  ) 1385(همچنین نتایج این پژوهش با نتایج پژوهش آقاکثیري . ارزیابی کرده است

علوم و حـدیث مطلـوب    ةآموزش الکترونیکی در دانشکد ةدارد، در این تحقیق محتواي دور

  .ارزیابی شده است
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همخـوانی  ) 2009(وهش لوکارت و همکاران همچنین نتایج این پژوهش با نتایج پژ

کـه   انـد  کـرده و هماهنگی دارد؛ این پژوهش نشان داده است کـه دانشـجویان احسـاس    

ـاران بیشـترین   دانشـجویان و آمـوزش  . شان آشکار و واضح بوده اسـت اي دوره برايمحتو ی

ـ      . اند دادهنمره را به سهولت خواندن و فهم محتوا  ـا پ ـایج ایـن پـژوهش ب ژوهش همچنـین نت

ـاهنگی دارد؛ در ایـن پـژوهش محتـواي دور    ) 2009(هاسین و همکارانش   ةهمخوانی و هم

  .آموزش الکترونیکی در دانشگاه مالزي در حد مطلوب ارزیابی شده است

 يهـا  روشتا چه اندازه بین نظرات دانشجویان نسبت به فرایند تـدریس و  «: سؤال سوم

، عمــومی در آمــوزش حضــوري و عملــیدگیري در دروس نظــري، عملــی، نظــري ـ   یــا

»الکترونیکی تفاوت وجود دارد؟

به منظور بررسی آماري فوق از تجزیه و تحلیل واریانس چندگانه استفاده شـد بـا توجـه    

درصـد اطمینـان    95بدست آمده در سـطح   Fدریافت که نسبت  توانیمبه نتایج جدول باال 

ـ )α=05/0(ي تحقیـق  وکمتـر از آلفـا   )=04/0p(دار است امعن تفـاوت   ؛بنـابراین  د،باشـ یم

داري بین روش تدریس و فرایند یـادگیري در روش آمـوزش حضـوري و الکترونیکـی     امعن

 رشـتۀ مهندسـی  یـادگیري در آمـوزش الکترونیکـی     يها روشفرایند تدریس و . وجود دارد

  . صنایع بهتر از آموزش حضوري این رشته است

اسـتاد   ةکه در آموزش حضوري تـدریس بیشـتر بـر عهـد     هددیمنتایج این تحقیق نشان 

نویسـی،  لکترونیکی روش یادگیري یادگیرنده ـ محور است پروژه، وبالگ در آموزش ا. است

هستند کـه دانشـجویان در امـر یـادگیري انجـام       ییها تیفعالسازي، تمرین و مباحثه از شبیه

ـ   دانشگاه مجـازي بـر راه   برنامۀ درسیتدریس در . دهندیم ـایی، نظـارت، ارائ ـازخورد،   ۀنم ب

، ترغیـب یـادگیري گروهـی و تسـهیل محتـوا داللـت دارد و غالبـاً بـه         ها بحثمشارکت در 

  . شودیمصورت تیمی و گروهی انجام 

ـایی    ۀاسـتاد وظیفـ   ،صنایع رشتۀ مهندسیدر روش آموزش الکترونیکی  هـدایت و راهنم

یـادگیري را برعهـده دارنـد مـوارد      ةدکننـ دانشجویان را برعهده دارند و بیشتر نقـش تسـهیل  

) 1386(سـراجی  . ده موجب شده است که جواب سؤال سوم وجود تفاوت تأیید شودشبیان

نامه خود مطابقت راهبردهاي تدریس آموزش لکترونیکی دانشگاه علـم و صـنعت را   در پایان

ج ایـن تحقیـق   آموزش الکترونیکی را بیان کرده است که نتای برنامۀ درسیبا الگوي راهنماي 

  .در سؤال سوم همخوانی دارد
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تعامل با اساتید و  ةتا چه اندازه بین نظرات دانشجویان نسبت به نحو«: سؤال چهارم

درسـی   هايبرنامهعملی، عمومی در  شجویان در دروس نظري، عملی، نظري ـ سایر دان

  »آموزش حضوري و الکترونیکی تفاوت وجود دارد؟

از تجزیه و تحلیل واریانس چندگانـه اسـتفاده شـد بـا      به منظور بررسی آماري فوق

ـ Fدریافـت کـه نسـبت     توانیمبه جدول باال توجه  درصـد   95دسـت آمـده در سـطح    ه ب

بنـابراین تفـاوت   . اسـت )α=05/0(و کمتـر از آلفـاي تحقیـق     )=03/0p(دار معنااطمینان 

ن در روش آموزش حضـوري و الکترونیکـی   تعامل با اساتید و دانشجویا ةداري بین نحوامعن

  .وجود دارد

تعامل با اساتید و دانشـجویان در   ةکه بین نحو دهدیمتجزیه و تحلیل نتایج تحقیق نشان 

از نظـر  . وجـود دارد  داريمعناصنایع تفاوت  رشتۀ مهندسیآموزش حضوري و الکترونیکی 

ـا اسـات    رشتۀ مهندسیدانشجویان  ـایر دانشـجویان در   صنایع داشتن تعامل حضـوري ب ید و س

ـا   . بسیار مؤثر است ها آنیادگیري  دانشجویان آموزش الکترونیکی نداشتن تعامل حضـوري ب

که بـه یـادگیري در سـطح مطلـوب نائـل       گرددیمکه موجب  دانندیماساتید را عامل مهمی 

  . نگردند

ا اسـاتید و  آموزش الکترونیکی این است که تعامل و ارتباط دانشجو ب يهایژگیویکی از 

و ارتبـاط حضـوري    شـود یمـ انجـام   غیـره  سایر دانشجویان از طریق ایمیـل، چـت، وب و  

ـایج ایـن      ۀ آموزش الکترونیکی لحاظ نشده اسـت دانشجو با اساتید در برنام ؛ بـا توجـه بـه نت

افـزار و بـه   تعامل با اساتید را از طریـق نـرم   تحقیق، دانشجویان آموزش الکترونیکی ارتباط و

که نتایج این تحقیق در این سؤال با نتایج تحقیق قائـدي   دانندیمترونیکی ضعیف صورت الک

  . همخوانی دارد ،تعامل را در آموزش الکترونیکی ضعیف ذکر کرده است ةکه شیو

با توجه به نتایج این تحقیق داشتن ارتباط چهره به چهره نقش مهمی در کیفیـت   ،بنابراین

باید تدابیري اندیشیده شـود کـه   در آموزش الکترونیکی . داردو میزان یادگیري بهتر فراگیران 

امکان ارتباط مداوم دانشجویان با اساتید فراهم شود یا آموزش به صورت ترکیبی ارائه گـردد  

ـایج ایـن   .که آموزش حضوري با استفاده از امکانات الکترونیکی به دانشجویان ارائه گـردد  نت

او در تحقیق خود تعامـل دانشـجویان    .همخوانی دارد تحقیق در این سؤال با تحقیق نورالهی

با اساتید و سایر دانشجویان را از دیدگاه دانشجویان دانشکده علوم حدیث ضـعیف ارزیـابی   

  .کرده است
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ـبت بـه      «: سؤال پنجم ـین نظـرات دانشـجویان نس ارزشـیابی از   يهـا  روشتا چه اندازه ب

ـاي برنامـه ، عمـومی در  عملی ي ـ پیشرفت تحصیلی در دروس نظري، عملی، نظر درسـی   ه

»آموزش حضوري و الکترونیکی تفاوت وجود دارد؟

به منظور بررسی آماري فوق از تجزیه و تحلیل واریانس چندگانه استفاده شـد بـا توجـه    

دار معنـا درصد اطمینـان  95دست آمده در سطح ب Fدریافت که نسبت  توانیمبه جدول باال 

ـین   ،بنـابراین . باشـد یم)α=05/0(است و بیشتر از آلفاي تحقیق  ارزشـیابی از   يهـا  روشب

  .وجود ندارد داريمعناپیشرفت تحصیلی در آموزش حضوري و الکترونیکی تفاوت 

ارزشـیابی از   يهـا  روشدر حالی که در این دو روش که با یکدیگر کامالً متفاوت است 

آمـوزش   برنامـۀ درسـی  بر اساس راهنماي. پیشرفت تحصیلی فراگیران نیز باید متفاوت باشد

رونیکی باید بـه صـورت   الکترونیکی ارزشیابی از پیشرفت تحصیلی فراگیران در آموزش الکت

ـتفاده گـردد و بـه       الکترونیکی و فردي انجام گیرد و از شـیوه  هـاي متنـوعی در ارزشـیابی اس

ـانی اهمیـت داده شـ      ود ارزشیابی تکوینی در آموزش الکترونیکی باید بیشـتر از ارزشـیابی پای

صنایع در دانشگاه علم و صنعت ایـران ارزشـیابی    رشتۀ مهندسیولی در آموزش الکترونیکی 

هـاي ارزشـیابی تقریبـاً بـا آمـوزش      و شـیوه  ردیـ گیماز فراگیران به صورت حضوري انجام 

ـانی  . حضوري یکسان است در آموزش الکترونیکی دانشگاه علم و صنعت ایران ارزشیابی پای

در آموزش الکترونیکی ایـن رشـته محتـواي ارزشـیابی بـا مطالـب       . ردبیشترین اهمیت را دا

شده در کالس تناسب ندارد و ارزشیابی از دانشجویان نسبت به مطالب ارائـه در کـالس   ارائه

همخـوانی  ) 1386(که نتایج این تحقیق در این سؤال با نتایج تحقیق سـراجی  . استدشوارتر 

رشـتۀ  ه روش ارزشـیابی در آمـوزش الکترونیکـی    دارد او در تحقیق خود بیان کرده است کـ 

ـایج  . آموزش الکترونیکـی مطابقـت نـدارد    برنامۀ درسیصنایع با الگوي راهنماي  مهندسی نت

او در پـژوهش خـود   . همخوانی و هماهنگی دارد) 1385(این پژوهش با پژوهش آقا کثیري 

دانشـگاه خواجـه   هاي مجازي را از دیـدگاه دانشـجویان   روش سنجش و ارزشیابی در دوره

  . نصیرالدین طوسی نامطلوب ارزیابی کرده است

تا چه اندازه بین نظرات دانشجویان به امکانـات و منـابع یـادگیري در    «: سؤال ششم

عملی، عمومی در آموزش حضوري و الکترونیکی تفاوت  -دروس نظري، عملی، نظري

  »وجود دارد؟
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یانس چندگانـه اسـتفاده شـد بـا     به منظور بررسی آماري فوق از تجزیه و تحلیل وار

درصـد   95بدسـت آمـده در سـطح     Fدریافت کـه نسـبت    توانیمتوجه به جدول باال 

بنابراین بین امکانـات  . باشدیم)α=05/0(دار است و کمتر از آلفاي تحقیقمعنااطمینان 

  .وجود دارد داريامعنو منابع یادگیري در آموزش حضوري و الکترونیکی تفاوت 

تحلیل نتایج این تحقیق بیانگر این است که بین امکانات و منـابع یـادگیري   تجزیه و 

رشـتۀ  آموزشی در آموزش حضوري و الکترونیکی  ةو میزان رضایت دانشجویان از شیو

کـه   دهـد یمـ نتـایج ایـن تحقیـق نشـان     . وجـود دارد  داريامعنـ صنایع تفاوت  مهندسی

وه آموزشـی خـود و برخـورد    صنایع از شی رشتۀ مهندسیدانشجویان آموزش حضوري 

مسئولین دانشگاه رضایت داشتند در حالی که دانشجویان آموزش الکترونیکـی از شـیوه   

آموزش الکترونیکی رضایت نداشـتند و برخـورد مسـئولین دانشـگاه را بـا دانشـجویان       

نتایج این تحقیق بیانگر این اسـت کـه میـزان    . اند کردهآموزش الکترونیکی نامناسب ذکر 

، هـا  کتابخانـه (دانشجویان آمـوزش حضـوري بـه امکانـات و منـابع یـادگیري       دسترسی 

بهتـر از آمـوزش   ) علمی، نـرم افزارهـاي آموزشـی و غیـره     يها تیساهاي علمی، مجله

  .صنایع است رشتۀ مهندسیالکترونیکی 

تا چه انـدازه بـین میـزان یـادگیري دانشـجویان آمـوزش حضـوري و        «: سؤال هفتم

  »صنایع تفاوت وجود دارد؟ رشتۀ مهندسیرونیکی دانشجویان آموزش الکت

توصیفی تفاوت بین میزان یادگیري دانشجویان آموزش حضوري و الکترونیکی به  ةآمار )2(جدول

شتفکیک روش آموز

انحراف استاندارد  خطاي استاندارد تعداد   میانگین

  معتبر

  متغیر مالك

18958/0  93697/2  3642/15   آموزش حضوري  240

19214/0  97666/2 7767/14   آموزش الکترونیکی  240
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نتایج تحلیل واریانس یک راهه مقایسه  تأثیر روش آموزش بر میزان یادگیري  )3(جدول

صنایع رشتۀ مهندسیدانشجویان 

سطح 

  داريمعنی
F

درجه 

  آزادي

میانگین 

  مجذورات

مجموع 

  مجذورات

  منبع تغییرات

  بین گروهی  420/41  420/41  1  737/4  03/0

478  743/8  229/4179   درون گروهی

  کل  649/4220  479

کـه   دهـد یمـ نتایج تحلیل واریانس یک راهه نشـان   باالهاي جدول با توجه به یافته

.صنایع تأثیر داشته اسـت  رشتۀ مهندسیروش آموزش بر میزان یادگیري دانشجویان در 

ر از آلفـاي تحقیـق   کمتـ داريامعنـ کـه سـطح    دهـد یمنشان هاي حاصل از جدول یافته

)05/0=α(بین میزان یـادگیري دانشـجویان آمـوزش حضـوري و الکترونیکـی       است و

ـ  . وجـود دارد  داريامعنصنایع تفاوت  رشتۀ مهندسی میـزان  از دسـت آمـده   ه میـانگین ب

بیانگر ) 7767/14(و الکترونیکی ) 3642/15(در آموزش حضوري یادگیري دانشجویان 

که میزان یادگیري دانشجویان آموزش حضـوري بیشـتر از    ددهیمو نشان  تفاوت است

  . است رشتۀ مهندسیدانشجویان آموزش الکترونیکی 

آیا روش آموزش، نوع درس، و جنسیت بر میزان یادگیري دانشـجویان  : سؤال هشتم

  صنایع تأثیر داشته است؟ رشتۀ مهندسی
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یادگیري با در نظر گرفتن متغیر جنسیت،  راهه بر روي مؤلفهدو  نتایج تحلیل واریانس) 4(جدول 

  موزش، نوع درس به عنوان متغیر مستقلآ روش

F  داريسطح معنی   درجه آزادي

میانگین 

  مجذورات

مجموع 

  مجذورات

  منبع تغییرات

017/0  786/5 1  285/46  285/46 روش آموزش

000 637/0 3 090/85 271/255 نوع درس

020/0 934/3 2 472/31 944/62 تجنسی

403/0 977 3 813/7 444/23

تعامل روش آموزش 

و درس

979/0 001/0 1 006/0 006/0

تعامل روش آموزش 

و جنسیت

114/0 994/1 3 949/15 847/47

تعامل درس و 

جنسیت

04/0 538/1 3 304/12 912/36

تعامل درس و 

جنسیت و روش 

آموزش

بـا توجـه بـه     شـود یمراهه استفاده  براي پاسخگویی به سؤال باال از تحلیل واریانس دو

کـه روش   دهدیمدست آمده از جدول نتایج تحلیل واریانس دو راهه نشان ه هاي بیافته

کـه   دهدیمدست آمده از جدول باال نشان ه نتایج ب. آموزش بر نوع یادگیري مؤثر است

ـ )α=05/0(کمتـر از آلفـاي تحقیـق   داريامعنسطح  یري بنـابراین بـین یـادگ   . باشـد یم

وجـود دارد؛ بـر اسـاس     داريامعنـ دانشجویان آموزش حضوري و الکترونیکی تفـاوت  

نتایج این پژوهش میـزان یـادگیري دانشـجویان آمـوزش حضـوري از میـزان یـادگیري        

  .دانشجویان آموزش الکترونیکی بیشتر است

هاي حاصـل از جـدول بـین میـزان یـادگیري دانشـجویان در دروس       بر اساس یافته

نظري، عمـومی، در دو روش آمـوزش حضـوري و الکترونیکـی      ـ  لی، عملینظري، عم

کمتـر  داريامعنسطح که  دهدیمدست آمده نشان ه نتایج ب. وجود دارد داريمعناتفاوت 
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بنابراین بین میزان یادگیري دانشـجویان در ایـن نـوع    . است )α=05/0(از آلفاي تحقیق

ـ   جویان در دروس نظري، عملی، عملـی دروس تفاوت وجود دارد؛ میزان یادگیري دانش

  .نظري، عمومی در آموزش حضوري بیشتر از آموزش الکترونیکی است

ـین میـزان یـادگیري دانشـجویان در متغیـر         بر اساس یافته هاي حاصـل از جـدول بـاال ب

کمتـر از  داريامعنـ سـطح  که  دهدیمدست آمده نشان ه جنسیت تفاوت وجود دارد؛ نتایج ب

بین میـزان یـادگیري دانشـجویان دختـر و پسـر در       ؛بنابراین است،)α=05/0(آلفاي تحقیق

میـزان یـادگیري دانشـجویان    . وجـود دارد  داريامعنآموزش حضوري و الکترونیکی تفاوت 

  .دختر هم در آموزش حضوري و هم الکترونیکی بیشتر از دانشجویان پسر است

عمـومی   ـ نظـري و   عملی آیا بین یادگیري دانشجویان در دروس نظري،: سؤال نهم

  تفاوت وجود دارد؟

  براي  مقایسه  نوع درس با استفاده از آزمون توکی ها نیانگیمآزمون پس وقوعی ) 5(جدول  

مولفه (J)(I)مولفه

اختالف 

  ها میانگین

(I-J)

خطاي 

استاندارد

سطح 

داريمعنی

درصد 95فاصله اطمینان 

براي میانگین

حد باالحد پایین

نظري

- 4719/0- 37415/0001/04013/2- 4366/1عملی

- 2594/0  - 37415/0006/01888/2- 2241/1نظري- عملی

- 9748/0  - 32685/00006589/2  - 8168/1عمومی

عملی

  37415/0001/04719/04013/2  8168/1نظري

  3657/1  - 44719/0965/09405/0  3802/0نظري- عملی

  6723/0  - 40823/0788/04328/1  5927/0عمومی

- عملی

نظري

1888/2  37415/0006/02594/0  2241/1نظري

9405/0- 44719/0965/03655/1  - 2125/0نظري- عملی

4598/0- 40823/0468/06453/1  - 5927/0عمومی

عمومی

8168/132685/00009748/06589/2نظري

4328/1- 3802/040823/0965/06723/0نظري عملی

6453/1- 5927/040823/0468/04598/0عمومی
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با توجه به نتایج تحلیل واریانس دو راهه که در جدول باال آمده اسـت بـین نـوع و    

ـ میزان یـادگیري دانشـجویان تفـاوت     بنـابراین میـزان یـادگیري    . وجـود دارد  داريامعن

از  هـا آنتفـاوت  دار شدن وس یکسان نیست و با توجه به معنادانشجویان در این نوع در

  . شودیمآزمون توکی براي مقایسه میزان یادگیري این نوع دروس استفاده 

که بـین یـادگیري دانشـجویان در دروس    دهدیمنتایج حاصل از آزمون توکی نشان 

ۀبه عبـارت دیگـر مقایسـ   . وجود دارد داريمعنانظري و عملی، نظري و عمومی تفاوت 

عملی  ـ  ري دانشجویان در دروس نظري، عملی، نظريکه یادگی دهدیمنشان  ها نیانگیم

نتـایج حاصـل از آزمـون تـوکی نشـان      با توجه به جدول بـاال . و عمومی یکسان نیستند

 داريمعنینظري تفاوت  ـ  که بین یادگیري دانشجویان در دروس عملی و عملی دهدیم

ـین یـادگیري   نظري بیانگر تف ـ  دروس عملی و عملی يها نیانگیمۀمقایس. وجود دارد اوت ب

  .در این دروس است

که بین میـزان یـادگیري دانشـجویان آمـوزش      دهدیمتجزیه و تحلیل نتایج تحقیق نشان 

  .حضوري و الکترونیکی در دروس نظري تفاوت معناداري وجود ندارد

کارشناسـان بـه ایـن    هاي انگلستان انجام شـد در تحقیقی که به مدت دو سال در دانشگاه

 ۀهـاي نظـري موفـق اسـت ولـی در عرصـ      که آموزش الکترونیکی درآموزش نتیجه رسیدند

ـ .هاي عملی تـوفیقی ندارنـد  آموزش دروس نظـري در آمـوزش الکترونیکـی در ایـران      ۀارائ

ـ    است تر از دروس عملی تواند بسیار موفق می ـات الزم بـراي ارائ دروس نظـري   ۀزیرا امکان

ـتفاده ا  تواننـد آن درس را   یـل متنـی مـی   ز یـک فا محدود است و دانشجویان به راحتی با اس

میزان یادگیري در آمـوزش   ۀدرپژوهش خود به مقایس) 2003(انگوم و همکارانش . گیرندفرا

 نظـري کـه در دروس   انـد  دهیرسـ و به این نتیجه  اند پرداختهالکترونیکی و آموزش حضوري 

وجـود   دارينـا معبین میزان یادگیري دانشجویان در آموزش حضوري و الکترونیکی تفـاوت  

  .ندارد که نتایج این پژوهش با پژوهش حاضر همخوانی دارد

ـایج جـدول بـاال    ـین میـزان یـادگیري دانشـجویان آمـوزش حضـوري و        با توجه به نت ب

ـایج ایـن   . وجود ندارد داريامعنصنایع تفاوت  رشتۀ مهندسیالکترونیکی در دروس عملی  نت

ن یادگیري دانشـجویان آمـوزش حضـوري    تحقیق بیانگر این است که در دروس عملی میزا

  . دار نیستانسبت به دانشجویان آموزش الکترونیکی بهتر است ولی این اختالف معن
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اطالعات در ایـن خصـوص معتقدنـد کـه امـروزه بـه رغـم وجـود         فنّاوري کارشناسان 

ـ   يهـا يفناور از آمـوزش   تـر  فیضـع دروس عملـی در آمـوزش الکترونیکـی     ۀجدیـد ارائ

کامل از طریق اینترنـت انجـام    به طورهاي عملی ا در ایران آموزش درسحضوري است زیر

دروس عملی از طریـق آمـوزش الکترونیکـی نیازمنـد ابزارهـاي الکترونیکـی        ۀارائ. شود نمی

  .بسیاري است

ـازي و      ۀدر تحقیقی به مقایس) 1389(شهسواري  ـتفاده از دو روش آمـوزش مج تـأثیر اس

ـایج ایـن     مدارقابلیت يها مهارتسنتی بر  ـا نت دانشجویان پرداخته است که نتایج این تحقیق ب

کـه یـادگیري دانشـجویان در آمـوزش      کنـد یمسؤال همخوانی دارد او در تحقیق خود ذکر 

لکترونیکـی اسـت ولـی ایـن     حضوري در دروس عملی بهتر از نتایج دانشـجویان آمـوزش ا  

صنایع دانشـگاه علـم و    ندسیرشتۀ مهدانشجویان آموزش الکترونیکی . دار نیستتفاوت معنا

کـه اسـاتید مربـوط بـه کارگـاه و       انـد  کـرده صنعت ایران در قسمت باز پاسخ سؤاالت ذکـر  

ـاي آنـان    برخورار نیستند و اکثراً دستیار هاي آنان از مهارت الزمآزمایشگاه هاي اساتید بـه ج

  . یستندالزم برخوردار ن يها مهارتو از  کنندیمتدریس  ها کارگاهدر آزمایشگاه و 

  گیرينتیجه

یج پژوهش حـاکی  نتا. پژوهش حاضر در دانشگاه علم و صنعت ایران انجام گرفته است

صنایع در برخی از عناصـر   رشتۀ مهندسیدرسی اجراشده  هايبرنامهاز آن است که بین 

یـادگیري، نحـوه تعامـل بـا اسـاتید و       يهـا  روشهمانند فرایند تدریس و  برنامۀ درسی

انات و منابع یادگیري در آمـوزش حضـوري و الکترونیکـی ایـن رشـته      دانشجویان، امک

دروس نقش  يها هدفها و درك و فهم آشنایی دانشجویان با هدف.تفاوت وجود دارد

  . اساسی در یادگیري عمیق و پایدار دارد

تجزیه و تحلیل نتایج تحقیق بیانگر این است که میزان آشنایی دانشـجویان آمـوزش   

اسـت و   تـر  نییپـا صنایع به اهداف دروس از حد متوسـط نیـز    دسیرشتۀ مهنحضوري 

. میزان آشنایی دانشجویان آموزش الکترونیکی به اهداف دروس در حـد متوسـط اسـت   

 يهـا  هدفنامه در مورد باز پاسخ پرسش يها سؤالصنایع در  رشتۀ مهندسیدانشجویان 

قابـل درك و فهـم    بـراي آنـان   ایـن دروس  يها هدفکه  اند کردهبرخی از دروس ذکر 

  .غیرههمانند دروس مقاومت مصالح، ریاضی ونیست 
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صـنایع   رشتۀ مهندسـی گفت که اهداف دروس  توانیمبا توجه به نتایج این تحقیق  

براي دانشـجویان آمـوزش الکترونیکـی در مقایسـه بـا دانشـجویان آمـوزش حضـوري         

  . تاست و براي آنان بیشتر قابل درك و فهم اس تر واضحو  تر نروش

یادگیري در این تحقیق بیانگر ایـن اسـت    يها روشارزیابی مؤلفه فرایند تدریس و 

صنایع  رشتۀ مهندسیتدریس در آموزش الکترونیکی از آموزش حضوري  يها روشکه 

  . بهتر است

ایت و صـنایع معلـم در تـدریس نقـش هـد      رشتۀ مهندسـی در آموزش الکترونیکی 

در حـالی کـه   . توا و نظارت ارزیابی را بر عهده داردکننده محراهنمایی دانشجویان، ارائه

کـه اسـتاد در کـالس     انـد  کردهاکثریت دانشجویان آموزش حضوري در این تحقیق بیان 

در مقایسـه بـا آمـوزش     ؛بنـابراین  ،کننده محتوا را بـر عهـده دارد  درس بیشتر نقش ارائه

 دانشـجویان  الکترونیکی در آموزش حضوري اسـتاد کمتـر نقـش هـدایت و راهنمـایی     

  . کننده و مشاور را در یادگیري داردتسهیل

آمـوزش الکترونیکـی    برنامـۀ درسـی  هاي بسـیار مهـم و تـأثیرگزار در    یکی از عامل

گرایـی یکـی از   هاي یادگیري ساختننظریه. دگیري یادگیرنده ـ محور است هاي یانظریه

با توجه بـه ایـن   . جه شودالکترونیکی باید به آن تو برنامۀ درسیاست که در  ییها هینظر

. سـازد یممحیطی دانش خود را  يها محركنظریه هر فردي با توجه به تجربیات قبلی و 

یادگیري گوناگون را براي تعمیـق   يها تیفعالالکترونیکی امکان استفاده از  برنامۀ درسی

شـرکت در تـاالر گفتگـو و    . آوردیمـ یادگیري و یادگیرنده محور بودن فراگیر به وجود 

نویسـی،  ، وبـالگ شده و بحث و گفتگو با سایر دانشجویان، پروژهتکرار مطالب تدریس

در هستند که یادگیرنده در آموزش الکترونیکـی   ییها تیفعال، همه از سازي، تمرینشبیه

کـه در آمـوزش    دهـد یمـ ولی نتـایج ایـن تحقیـق نشـان      دهدیمجهت یادگیري انجام 

که ایـن   گرددیماز تمرین، پروژه، مباحثه استفاده  صنایع تنها رشتۀ مهندسیالکترونیکی 

فراینـد تـدریس و   . اجرا شده آموزش الکترونیکی اسـت  برنامۀ درسییکی از مشکالت 

برنامۀ اجرا شده آموزش الکترونیکی کامالً منطبق با  برنامۀ درسییادگیري در  يها روش

  .قصدشده آموزش الکترونیکی نیست درسی

تعامـل و ارتبـاط    ةکـه نحـو   دهـد یمـ ر ایـن تحقیـق نشـان    تعامـل د  ۀارزیابی مؤلف



یآموزشيها نظامپژوهش در       112

از آمـوزش   تـر  مطلـوب صنایع  رشتۀ مهندسیدانشجویان و اساتید در آموزش حضوري 

بـا   در پاسخ به این سؤال که تا چه اندازه امکان ارتبـاط متقابـل شـما   . ونیکی استالکتر

مطلـوب  خـود را  با اسـاتید   استاد وجود دارد، دانشجویان آموزش حضوري نحوه تعامل

ولـی دانشـجویان آمـوزش الکترونیکـی تعامـل خـود را بـا اسـاتید و سـایر           انـد  دانسته

  .دانشجویان ضعیف ذکر کردند

آمـوزش الکترونیکـی ارتبـاط و مشـارکت      برنامۀ درسیدر حالی که قلب و اساس  

آمـوزش الکترونیکـی    ةاجـرا شـد   برنامۀ درسیکه در  دهدیمنتایج این پژوهش نشان  ،است

اکثریـت دانشـجویان   . صنایع به عنصر تعامل و ارتباط توجه کافی نشده اسـت  رشتۀ مهندسی

ـایر دانشـجویان را در یـادگیري     آموزش حضوري و الکترونیکی ارتباط داشتن با اساتید و س

ـتۀ مهندسـی  نتایج این تحقیق بیانگر این است که در آموزش الکترونیکی . اند دانستهمؤثر   رش

  . امل و ارتباط توجه کافی نشده استصنایع به عنصر تع

ارزشیابی بیانگر این است که ارزشیابی از پیشـرفت تحصـیلی دانشـجویان     ۀارزیابی مؤلف

آمـوزش حضـوري اسـت و در     برنامۀ درسـی در آموزش حضوري تقریباً مطابق با راهنماي 

ضـوري  مقایسه با آموزش الکترونیکی ارزشیابی از پیشرفت تحصیلی فراگیران در آمـوزش ح 

در آموزش الکترونیکی ارزشـیابی بایـد بـه صـورت الکترونیکـی و      . صورت است تر مناسب

که ارزشـیابی از پیشـرفت    دهدیممستقل صورت گیرد در حالی که نتایج این پژوهش نشان 

تحصیلی فراگیران در آمورش الکترونیکی نیز همانند آموزش حضوري به صورت حضـوري  

یابی از پیشرفت تحصیلی دانشجویان در آمـوزش الکترونیکـی   ارزش. ردیگیمو گروهی انجام 

  ردیگیمبه ندرت الکترونیکی انجام 

نتایج این تحقیق بیانگر این اسـت کـه ارزشـیابی از پیشـرفت تحصـیلی دانشـجویان در       

در  .ردیـ گینمـ آموزش الکترونیکی انجام  برنامۀ درسیآموزش الکترونیکی مطابق با راهنماي 

کارپوشـه الکترونیکـی، میـزان    : ی در ارزشیابی باید از ابزارهاي متنوع مانندآموزش الکترونیک

، سـنجش توسـط خـود فـرد، تـدوین مقالـه       هایکالسمشارکت دانشجو، سنجش توسط هم

استفاده شود این در حالی است که دانشجویان آموزش الکترونیکی نیز هماننـد   غیره علمی و

ز پیشـرفت تحصـیلی را، آزمـون تشـریحی،     دانشجویان آموزش حضوري روش ارزشـیابی ا 

  . اند کردهسؤاالت چهارگزینه اي، انجام پروژه ذکر 
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دیگر ارزشیابی در آموزش الکترونیکی، این است که به ارزشیابی  يها ضعفیکی از 

و مـالك اصـلی در ارزشـیابی از     شـود یمپایانی بیشتر از ارزشیابی تکوینی اهمیت داده 

قصدشـده آمـوزش    برنامـۀ درسـی  در حالی کـه بـر اسـاس     دیآیمدانشجویان به شمار 

دشـواربودن سـطح   . از ارزشـیابی پایـانی اسـت    تـر  مهـم الکترونیکی ارزشیابی تکـوینی  

شـده در کـالس یکـی دیگـر از     نبودن ارزشیابی با مطالـب تـدریس  ارزشیابی و متناسب

  .مشکالت ارزشیابی در آموزش الکترونیکی است

ت و منابع یادگیري نتـایج تحقیـق بیـانگر ایـن اسـت کـه       امکانا ۀدر ارزیابی از مؤلف

. امکانات و منابع یـادگیري در آمـوزش حضـوري بهتـر از آمـوزش الکترونیکـی اسـت       

. الکترونیکـی اینترنـت اسـت    برنامـۀ درسـی  عامـل مـؤثر در اجـراي مطلـوب      نیتر مهم

دانشجویان آموزش الکترونیکـی و حضـوري میـزان دسترسـی بـه اینترنـت را در حـد        

  .اند کردهطلوب ذکر م

در مقایســه بــا  رشــتۀ مهندســیمیــزان دسترســی دانشــجویان آمــوزش الکترونیکــی 

. دانشجویان آموزش حضوري این رشته به کتابخانه و مجالت علمـی بسـیار کـم اسـت    

آموزشی خود ناراضی بودنـد در   ةدانشجویان آموزش الکترونیکی این رشته اکثراً از شیو

. آموزشی خود رضـایت داشـتند   ةآموزش حضوري از شیو حالی که اکثریت دانشجویان

دانشجویان آموزش الکترونیکی از باال بـودن میـزان شـهریه دانشـگاه و نحـوه برخـورد       

  . مسئولین دانشگاه ناراضی بودند

 رشـتۀ مهندسـی  گفت که در آموزش حضـوري و الکترونیکـی    توانیمبه طور کلی 

کـامالً متفـاوت اجـرا     ةه باید به دو شـیو شده یکسان است کصنایع محتواي دروس ارائه

آن رشته مطابقـت   برنامۀ درسیدر هر شیوه باید با راهنماي  برنامۀ درسیشود و اجراي 

تـدریس،   يها روشباشد ولی در اجراي آموزش حضوري این رشته در اهداف، محتوا، 

درسـی   هـاي برنامـه وجود دارد که ذکر شد همچنـین در اجـراي    ییها ضعفو  ها نقص

ارزشـیابی از پیشـرفت    يهـا  روشآموزش الکترونیکی این رشته نیز در عنصـر تعامـل،   

وجـود دارد کـه    ییهـا  ضعفو  ها نقصتحصیلی فراگیران، امکانات و منابع یادگیري و 

توجـه کننـد و در جهـت رفـع ایـن       هـا  آنباید مسئولین دانشگاه علم و صنعت ایران به 

شده این دو روش آموزش کسب برنامۀ درسیۀمقایس. گام بر دارند ها نقصمشکالت و 
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که بین میزان یادگیري و کیفیت یادگیري دانشـجویان ایـن رشـته تفـاوت      دهدیمنشان 

  .وجود دارد

میزان یادگیري دانشجویان آموزش حضوري از دانشجویان آموزش الکترونیکی بهتـر  

ـ ،انـد  داشـته دانشجویان آموزش الکترونیکی افت تحصـیلی بسـیاري   . است در  ه ویـژه ب

که علت اصلی آن را آشـنایی   اند داشتهاول تحصیلی افت تحصیلی بسیار زیادي  يها ترم

  .اند کردهکم با روش آموزش الکترونیکی ذکر 

. بر اساس نتایج این تحقیق آموزش ترکیبـی روشـی مناسـب بـراي یـادگیري اسـت      

یـادگیري مـؤثر    دانشجویان آموزش الکترونیکی نداشتن ارتباط حضوري با اساتید را در

حضـوري نیـز    يهـا  کالسعالوه بر آموزش آنالین خواستار تشکیل  ها آنو  دانستندیم

بودند به عالوه دانشگاه مرحله براي اجتماعی شـدن فـرد اسـت و حضـور نداشـتن در      

گیري کامل این موجب شکل تواندینممحیط دانشگاه و آموزش صرفاً از طریق اینترنت 

شجویان آمـوزش حضـوري بـه کـارگیري ابزارهـاي آمـوزش       همچنین دان. مرحله شود

و از اینکه اسـاتید   دانستندیمدروس در یادگیري پایدار و عمیق مؤثر  ۀمجازي را در ارائ

  . ناراضی بودند کردندیماز ابزارهاي الکترونیکی بسیار کم استفاده 
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