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چکیده

ی امیرکبیـر  دانشگاه صنعت یپزشک یمهندس ۀرشت یکیالکترون آموزشۀبرنامیابیارزشهدف از این پژوهش 

پزشکی دانشگاه صنعتی  رشتۀ مهندسیالکترونیکی  آموزشبرنامۀ کلی تحقیق این است که آیا  سؤال. است

، اهـداف،  فنّـاوري سازماندهی، مـدیریت،   ۀفامیرکبیر در سطح مطلوبی قرار دارد؟ به همین منظور یازده مؤل

ـیط ارائـه، مالحظـات اخالقـی، ت     ۀو پیامـد بـا پرسشـنام   عامـل، ارزشـیابی، خـدمات پشـتیبانی     محتوا، مح

براي تفسیر آن از روش تحقیق توصیفی و بررسی تحلیلـی اسـتفاده   .مورد بررسی قرار گرفت ساختهمحقق

ـبه   0/90کرونباخ و پایایی آن با استفاده از آلفاي یدتأیاستادانروایی این پرسشنامه با نظر . شد . شـد محاس

 آمـوزش ةیاران و دانشـجویان کارشناسـی ارشـد دور   آموزش، استادانکلیۀاین پژوهش شامل  جامعۀ آماري

اول  سـؤال میانگین کل : تحقیق حاکی از آن است که يها افتهی. هستندالکترونیکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر 

از نظر گروه نمونه ) مدیریت(ق دوم تحقی سؤال، میانگین کل 3.16از نظر گروه نمونه ) ندهیسازما(ق تحقی

ق چهارم تحقیـ  سؤال، میانگین کل 2.92از نظر گروه نمونه ) فنّاوري(ق سوم تحقی سؤال، میانگین کل 3.46

ـ   سؤال، میانگین کل 3.59از نظر گروه نمونه ) اهداف( ـنجم تحقی ، 3.46نمونـه  از نظـر گـروه   ) محتـوا (ق پ

ـ   سـؤال ، میانگین کـل  3.14از نظر گروه نمونه ) محیط ارائه(ق ششم تحقی سؤالمیانگین کل  ق هفـتم تحقی

از نظر گروه نمونـه  ) تعامل(ق هشتم تحقی سؤال، میانگین کل 3.49از نظر گروه نمونه ) مالحظات اخالقی(

ـ   سؤال، میانگین کل 3.33از نظر گروه نمونه) ارزشیابی(ق نهم تحقی سؤال، میانگین کل 3.40 ق دهـم تحقی

از نظر گـروه نمونـه   ) پیامد(ق یازدهم تحقی سؤال، میانگین کل 3.11از نظر گروه نمونه ) خدمات پشتیبانی(

ـتۀ  الکترونیکـی   آمـوزش برنامـۀ  بنابراین بر اساس نمرات میانگین مذکور، وضعیت . به دست آمد 3.11 رش

  ..استمطلوب  نسبتاًمورد ارزشیابی در سطح  يها مؤلفهکلیۀر پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر د مهندسی

ــان کلیــدي  ــیابی     آمــوزش:واژگ ــگاه مجــازي، ارزش . الکترونیکــی آمــوزشالکترونیکــی، دانش
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  مقدمه

راه دور بـه صـورت نظـام    از  آمـوزش اطالعـاتی و ارتبـاطی نظـام     يهافنّاوريبا ظهور 

ی افـراد جامعـه   آموزشـ هـاي  ي از نیازر به پاسخگویی به بسیارمدتر که قادی کاراآموزش

بسیاري از مسـائل و مشـکالت    ،از راه دور توانسته است آموزشنظام . مطرح شد است

را بـه نحـو   ) ی تا عـالی یابتدا (یآموزشحضوري سنتی در سطوح مختلف  يها آموزش

این مسائل ظرفیت محـدود جـذب دانشـجو در نظـام      نیتر عمدهکه از  کندمطلوب حل 

و یـادگیري و مخـارج    آموزشدر اختصاص اوقات  يریپذ انعطافضوري، دانشگاهی ح

.)1384سهرابی، (ت حضوري بوده اس يها آموزشارائۀ هنگفت 

که دو پدیده تـوازن بخـش در زنـدگی     کندیمچمبرز از مدیران ارشد سیسکو اظهار 

هستند، با توجه بـه مقـرون بـه صـرفه بـودن بـالقوه ترکیـب         آموزشامروز، اینترنت و 

، از آموزشکه همه گونه  اند شدهمختلف و متعدد پدیدار  يها تیسا، آموزشاینترنت و 

تقریبا نـود  . دهندیماستفاده از کامپیوتر تا اخالقیات در علم پزشکی را ارائه  هايمهارت

از راه دور را  آمـوزش که بیشتر از ده هزار دانشجو دارنـد نـوعی    ییها دانشگاهدرصد از 

اسوت کو( کنندیماز اینترنت استفاده  ناآنۀهم قریباًت وکنندیمعرضه 
1

 ،2000  .(  

کـه   آنجاییاز . امروزه پیشرفت هر جامعه بر پایه گسترش اطالعات قرار گرفته است

عالی، ایجاد اطالعات و مبادله دانش است، معقـول اسـت کـه بپـذیریم      آموزشطبیعت 

را متحول خواهد کرد و این مطلـب   اه دانشگاهو  ها دانشکدهاطالعات، فنّاوري تحوالت 

این تغییرات منجر خواهد شد که تعاریف مجـددي بـراي   . رسدیمناپذیر به نظر اجتناب

و توقعات دانشجو، دانشکده و اعضاي هیئت علمی ایجاد شود و ساختار و  ازهایننقش، 

  .عملکرد هاي دانشگاه دچار تغییرات بنیادین شود

یري الکترونیکی در جهت شناخت نقاط قوت و ضـعف،  یادگ يها برنامهارزشیابی از 

که منجر به اصالح و بهبود  استو عوامل بازدارنده نظام یادگیري الکترونیکی  ها فرصت

 تـأمین آتی نظام یادگیري الکترونیکی و  يها تیوضعو تعالی  ارتقاءروند هاي موجود و 

نظـام یـادگیري    سـازي دهپیـا الزامات و استانداردهاي مورد نظر براي طراحی، توسـعه و  

                                                                                                                              
1. svetco
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ـ ن رانیا یعال آموزشدر  ریاخ يها سالدر  .الکترونیکی خواهد شد از  يریـ گ بهـره بـا   زی

 ها دانشگاهاز  یو برخ شدجادیا یکیالکترون آموزشاطالعات و ارتباطات مراکز  فنّاوري

 کـه آنجـایی از  رسـد یمبه نظر . شبکه پرداختند قیخود از طر یدرس يها برنامهۀبه ارائ

ـ فیاسـت تـا ک   وممدا یابیارزش ازمندین ،یآموزشيها دورهنیا . شـود نیتضـم  هـا  آنتی

 یپزشـک  رشتۀ مهندسـی یکیالکترون آموزشۀبرنام یابیارزش يپژوهش حاضر در راستا

  .است امیرکبیری دانشگاه صنعت

مختلـف   الگوهـاي الگـوي ارزشـیابی تلفیقـی بـا الهـام از      :الگوي ارزشیابی تلفیقـی 

و الگوي ارزشـیابی سـنجش   ) 2001(ن الکترونیکی از جمله  مدل خا موزشآارزشیابی 

موجود در ایـن زمینـه بـه صـورت      الگوهايکاراییمبنی بر عدم  »زرودریک سیم«فعال 

مشـترك   يهـا  مؤلفـه در الگـوي تلفیقـی، کلیـۀ    . مستقل، طراحی و مد نظر قرار گرفـت 

نهـایی   هـاي سـؤال به عنـوان  الکترونیکی استخراج و  آموزشموجود ارزشیابی  الگوهاي

  .شدانتخاب 

  :از اندعبارتاست که  ییها طهیحالگوي ارزشیابی تلفیقی داراي 

یادگیرييها دورهکننده سازمانی و مدیریتی مؤسسات برگزارساختار : سازماندهی

معموالً. مناسب و هوشمندانه طراحی و یا انتخاب شود کامالًالکترونیکی باید 

قابل توجهی ازخود نشان  يریپذ انعطاف، ها دانشگاهزمانی ساختارهاي معمول سا

تجارب ملی . کنندا تسهیل از راه دور ر آموزشتا نیل به هدف ویژه دانشگاه از دهندینم

یآموزشمرکزیکتوسطدوري کهراهازآموزشبرنامۀ هر کهدهدیمنشانالمللیو بین

دلیلهمینمرکز باشد و بهآنمانیبا ساختار سازمتناسب کامالًباید  شودیمارائه

باخطجمعقابلکهدرستییاجرایدور باید ساختار و روشراهازآموزشریزانبرنامه

د باشند را در نظر بگیرن ها دورهاینماهیتوۀبرنامکنندهئهاارمرکزهايروشو هایمش

  ).1386صفوي و محمدي، (

مشخص بـودن زمـان شـروع و     (يارالکترونیکی شامل امور اد آموزشسازماندهی 

ی مورد انتظار و خـدمات فراگیـران   آموزشفراهم ساختن کیفیت (یحصیل، ت)پایان دوره

  .است) تحصیلی و علمی به فراگیران ارائۀ مشاوره(

مجـازي بایـد تحـت سرپرسـتی مـدیري       يها دورهارزیابی  اجراءطراحی، : مدیریت
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بایـد   ،دارد برگزارشـده يها دورهاز ماهیت  ارشد از مؤسسه یا دانشگاه که آگاهی کامل 

يهـا  برنامـه تأیید، يزیر برنامهکارکنان کلیدي دانشگاه یا مؤسسه باید در  به عالوه. باشد

درسـت   اجـراي زیرا مسئولیت  ؛شرکت داشته باشند ها دورهشده و ارزیابی مداوم  اجراء

  ).1386و محمدي،  صفوي(برگزارکننده است  ۀدانشگاه یا مؤسس ةبه عهد ها برنامه

و محتواي درسی بـه دانشـجویان از راه دور    آموزشارائۀ دانشگاه مجازي فقط براي 

ـ  يها بخشدانشگاه مجازي احتیاج به . نیست دیجیتـال،   ۀدیگري مانند مدیریت، کتابخان

گزاري ها، هدایت و کنترل دانشـگاه  مدیریت نقش بسزایی در سیاست. دارد ... وآزمون 

الکترونیکـی شـامل مـدیریت     آمـوزش مـدیریت در ). 1388بدریان، (کندیممجازي ایفا 

، تـیم مـدیریت   )یدر یادگیري الکترونیکنیازهاي موردو مسئولیت ها نقشوجود (د افرا

مـؤثر يهـا  میتـ وجـود (تولیـد محتـوا    فراینـد ، مـدیریت  )تسطح مهارت تیم مـدیری (

ـ )یـد محتـوا  تول فرایند، طراحی، تولید و ارزشیابی در يزیر برنامه دیریت نگهـداري و  ، م

  .است)همواد درسی دورمستمر کردنبه روز(ارائه 

الکترونیکـی   آمـوزش اجـراي بسـتر  : يافزار نرمساختی، سخت افزاري و زیر فنّاوري

چرا که هـر   ؛استو مخابراتی کشور  يافزار نرمسخت افزاري،  يها رساختیزوابسته به 

 آمـوزش وردار باشـد بـه همـان انـدازه از     از کیفیـت بـاالیی برخـ    زیرسـاخت چه ایـن  

 فنّاوريکه هر برنامه مبتنی بر قبل از این. برخوردار خواهیم بوديتر تیفیکالکترونیکی با 

ی کشـور در بـاالي زیرسـاخت    آموزشـ فنّـاوري در آید، زیرساخت   اجراءاطالعات به 

ر انواع مختلـف  اران باید حضوزگسیاست. ردیگیماطالعات و ارتباطات از راه دور قرار 

در همـه  (ی آموزشـ اطالعات و ارتباطات در کشور را به طور عام و در سیسـتم   فنّاوري

  ).1384رزاقی،(خاص، مورد بررسی قرار دهند  به طور) سطوح

و  کـارایی الکترونیکـی در   آموزشوابسته به یک سیستم  فنّاوريخصوصیات فنی و 

آینــده نگــري و دقــت بــه ایــن . اســتفاده مناســب از سیســتم نقــش چشــمگیري دارنــد

زیـادي در موفقیـت و    تـأثیر توانـد یمـ سیسـتم   سـازي پیـاده خصوصیات در خریـد یـا   

  ).86، صیديمربوطی،( سیستم داشته باشد  يریکارگ به

پایـدار،  فنّـاوري زیرساخت وجود(الکترونیکی شامل زیرساخت  آموزشدر  فنّاوري

گوي صـوتی یـا هرنـوع    وتدارك گفت(سخت افزار ،)با قابلیت دسترسی وسیعبادوام و
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) براي اسـتفاده ازصـفحات  نیازمورد يافزارها نرموجود(افزار نرم،)دیگرتعامل همزمان

  .است

و  ازهاینمجازي باید متناسب با  برنامۀ درسیيها هدفرویکرد تعیین :تعیین اهداف

يهـا هـدف هاي مربـوط بـه   رویکرد. عصر اطالعات انتخاب شود اجتماعی يهایژگیو

هـاي  دو رویکر) عقالیـی (هـاي  درویکر ۀبه دو دسـت  توانیمدانشگاهی را  برنامۀ درسی

در ) 2004؛ ون مرینبـور و همکـاران،   2004الیـت و کـوکس،   (تقسـیم کـرد   ) فکورانه(

عینـی تعیـین   به صورت غیر منعطف، صریح و برنامۀ درسیيها هدف، عقالییرویکرد 

 ۀبرنامـ  يهـا  هـدف به صـورت خطـی از    درسی برنامۀدر این رویکرد عناصر . شوندیم

با توجـه بـه    برنامۀ درسیها هدفدر مقابل، در رویکرد فکورانه . رندیپذیمتأثیردرسی 

یادگیرندگان، شرایط محیطـی و وضـعیت اجتمـاعی از انعطـاف هدفمنـدي       يهایژگیو

رتبـاط  و سایر عناصـر برنامـه ا   برنامۀ درسیيها هدفدر این رویکرد بین . برخوردارند

).2004؛ ون مرینبور و همکاران،1997پاپهم، (غیر خطی وجود دارد 

یکـی  : مجازي از دو جهت حائز اهمیت است برنامۀ درسیيها هدفانتخاب رویکرد 

از راه دور بـه صـورت    آمـوزش برنامـۀ  دانشگاه مجازي، مانند اغلـب   برنامۀ درسیاینکه، 

درك صـحیحی   برنامـۀ درسـی  و انتظارات ها هدفو دانشجو باید  شودیمخودآموز ارائه 

که، تعیـین  دیگر این. دقیق و صریح بیان شوندباید به صورت  ها هدفبنابراین،. داشته باشد

ـ فعالبرنامـۀ درسـی را در انتخـاب محتـوا،     طراحـان   برنامۀ درسیيها هدفدقیق  ، هـا  تی

امکـان انتخـاب   و  سازدیمرو هارزشیابی با محدودیت روب يها وهیشراهبردهاي تدریس و 

ـ  . ردیگیمها آنگوناگون را از   برنامـۀ درسـی  يهـا  هـدف ن یبا توجه به این دو نکتـه، تعی

  ).1997پاپهم، (کننده حدودباید جهت دهنده باشند و نه تعییندانشگاه مجازي 

. عنصر دیگر ارزشیابی تلفیقـی، بررسـی دقیـق محتـواي دوره اسـت     : طراحی محتوا

؛ رنـد یگیمـ بر روي یک پیوستار قـرار   ها دورهحتواي تمامی عقیده دارد م) 2001(سیمز

دوره  اسـتادان طراحـان یـا    ۀدر ابتداي این پیوستار، محتواي ثابت قرار دارد که به وسیله

و در سمت دیگـر آن،   شودیمپیشاپیش و قبل از اینکه دانشجویان ثبت نام کنند، تدوین 

 اسـتادان دانشـجویان و   از سويشدهائهاربر اساس مطالب  کامالًمحتوایی وجود دارد که 

.ردیگیمدر طی زمان شکل 
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دیگر ارزشیابی تلفیقـی   ۀبررسی چگونگی طراحی یک محیط ارائه، حیط: محیط ارائه

گوناگونی از جملـه   يها وهیشتا محتوا را به  دهدیمیک محیط ارائه این امکان را . است

طراحی شده باشد که بـه   يا گونهبه این محیط باید . کنیمگرافیک، تصویر و صدا عرضه 

. بپردازنـد  وجو جستو عناصر گوناگون دوره به  ها مؤلفهفراگیران کمک کند تا در میان 

و دانشـجویان بتواننـد آن را مطـابق ذوق و     استادانباشد که  يا گونهمحیط ارائه باید به 

انـدن محتـوا   بـه خو بیشـتري   ۀو با عالق تر راحتین وسیله و بد کنندمرتب خود  ۀسلیق

همـان  (شده و در اختیار افراد قـرار گیرنـد   هاي دسترسی باید دقیقاً اعالمهزینه. بپردازند

  ).153:منبع

بـی شـک   ): ، مسائل اخالقی، تفاوت فراگیرانضوابط و مقررات(الحظات اخالقیم

آنالین در یک محیط الکترونیکـی باعـث بـروز مسـائل و مشـکالت       آموزشاستفاده از 

مسائل کلیدي و اساسی مطرح در یادگیري الکترونیکی . خود خواهد بود حقوقی خاص

ا هـ  داده، حمایت از )هاي فکريو دستاورد ها هیسرماحمایت از (ر شامل حق نشر و تکثی

، قواعـد  )حمایـت از شـهرت خـاص   (ن ، افتـرا و تـوهی  )شخصی يها دادهاطالعات و (

و خـدمات   هـا  دادهکننـدگان  کننـدگان و تهیـه  حمایـت از اسـتفاده  (تجارت الکترونیـک  

و عدم تبعیض و قابل استفاده بـودن سیسـتم یـادگیري    ) یادگیري الکترونیکی در جامعه

  .استبراي همه 

قابلیت دوره بـراي  (الکترونیکی شامل تفاوت فراگیران  آموزشمالحظات اخالقی در

وجـود (وابط و مقـررات  ، ضـ )نمختلـف یـادگیري فراگیـرا    يهـا  سـبک انطباق یافتن با

  .است) مقرراتوقواعد ةبارر هاي روشن دکردره

دیگر ارزشیابی تلفیقی، بررسی میزان تعاملی است که دوره ارائـه   ۀحیط: میزان تعامل

ی از شـرایط  آموزشـ برقراري ارتباطات و ایجاد تعامل بین افراد در هـر سیسـتم    .کندیم

الکترونیکـی   آموزشترتیب در محیط  بدین. شودیماصلی موفقیت آن سیستم محسوب 

ات متقابل افراد با یکدیگر اعم از دانشجو با دانشجو و اسـتاد بـا   تأثیرنیز نباید از مزایاي 

هـاي مباحثـه موضـوعی و کـاربرد پسـت      شـرکت در دوره گـروه  . کـرد دانشجو غفلت 

کلـی برقـراري    به طـور و  ها پروژهالکترونیکی جهت طرح مسائل، حل تکالیف، تکمیل 

بـا اسـتادان و سـایر دانشـجویان و همچنـین شـرکت در ویـدئو         ارتباطات غیر همزمان
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گوي بالدرنگ اینترنتی نظیر چتوزنده و جلسات گفت يها کنفرانس
1

جهت برقـراري   

لکترونیکـی قابـل   ا آموزشارتباطات همزمان از دیگر مزایا و امکاناتی است که از طریق 

  ).1384:95امین پور،(استدسترسی 

 آمـوزش فراینـد در طـی کـل    تواننـد یمـ دي از ارزشـیابی  مراحـل متعـد  : ارزشیابی 

 آمـوزش محتـواي   اثربخشـی ها بـه منظـور بهبـود    این ارزشیابی. ترونیک انجام شوندالک

ارزشـیابی تکـوینی و پایـانی    : دو نوع ارزشـیابی وجـود دارد  . شوندیمالکترونیک انجام 

الکترونیک  آموزشادهاي بروند توانیماز طریق انجام مداوم ارزشیابی تکوینی ). نهائی(

ارزشیابی پایـانی نیـز   . ، بهبود بخشیدهستندکه این بروندادها در حال توسعه را همچنان

الکترونیـک صـورت    آمـوزش معموالً به منظور انجام ارزیـابی نهـائی از برونـداد هـاي     

ارزشیابی مسـتمر   تأثیرالکترونیک براي بهبود تحت  آموزشهاي اگر چه، پروژه. ردیگیم

 آمـوزش توسـعۀ  فراینـد ناپـذیر  این، ارزشیابی تکوینی بخش جـدایی نابرب. درنیگیمار قر

  ).1385صفا، شعبانعلی،(شودیمالکترونیک محسوب 

ارزشـیابی (برنامـه  وسسـه ؤمارزشـیابی شـامل الکترونیکـی آمـوزش درارزشـیابی 

وجـود (ان فراگیـر رزشـیابی ، ا)مختلـف هايروشازاستفادهبابرنامهیآموزشاثربخشی

  .است)نفراگیرابرايروشنگذارينمرهمعیارهاي

، معتقـد هسـتند کـه خـدمات     )2008(و همکاران چاودري: میزان خدمات پشتیبانی

پشتیبانی یادگیرندگان اشاره به کمکی دارد که یادگیرندگان از راه دور عالوه بـر مـواد و   

که  ییها تیفعالتسهیالت و  از يا مجموعه، دارندیمی اصلی که دریافت آموزشمحتواي 

ادگیرندگان، تدارك و یادگیري براي ی آموزشفرایندکردنتر جذابو  تر آسانبه منظور 

پشتیبانی دانشـجویانی کـه در دانشـگاه مجـازي تحصـیل      . کننددریافت  دیده شده است

اي هـ و مشاوره هاییراهنمامنابع،  ۀامکان ارائ. استاز اهمیت بسیاري برخوردار  کنندیم

وري پیدا کنند و اعتمادشان به محیط مجـازي کـه   تا دانشجویان بهره شودیممفید سبب 

محتوا، مسائل این منابع و خدمات پشتیبانی باید بر .، افزایش یابدکنندیمدر آن تحصیل 

  ).439و 1384:440نیکوکار و پشتیار . (کندفنی و فردي تمرکز 

                                                                                                                              
1. chat



یآموزشيها نظامپژوهش در       126

آیـا  . اسـت ها ، سنجش میزان تحقـق پیامـد  ارزشیابی ما ۀآخرین حیط: تحقق پیامدها

 تواننـد یمبخشی و اعطاي مدرك اعتبار يها سازمانفراگیران از دوره رضایت دارند؟ آیا 

؟ آیـا  کننـد تأییدرا با موفقیت پشت سر گذاشتند،  ها دورهصالحیت دانشجویانی که این 

ي بهبـود  هایی بـرا ؟ آیـا سـازوکار  هسـتند دوره راضـی  از شرایط و حجم کاري  استادان

کـه آیـا    کـرد بعـدي وجـود دارد؟ همچنـین بایـد مشـخص       يها نوبتاصالح دوره در 

بـراي   توانندیمها دورهپذیر است و آیا هاي دوره براي دانشجویان امکانهپرداخت هزین

کـه آیـا دسـتیابی بـه اهـداف دوره      ، اینسودآفرین باشند یا خیـر؟ در نهایـت   رانشانیمد

و جامعه تفاوتی بـه همـراه داشـته باشـد؟     ها آنان، مدیران براي خود دانشجوی تواندیم

  ).1384گریسون و اندرسون، (

  پژوهشروش

در این تحقیـق از  . یا آزمایشی اندیفیتوصتحقیقات یا  ها دادهبا توجه به نحوه گردآوري 

بـا اسـتفاده از ایـن روش    . روش تحقیق توصیفی و بررسی تحلیلی استفاده شـده اسـت  

از برنامـه مـورد    ییهـا  جنبـه در ایـن روش  . امه را بررسی و تحلیل کردیک برن توانیم

و  اسـتادان دانشـجویان،   کلیـۀ ایـن پـژوهش شـامل     جامعۀ آماري. رندیگیمتحلیل قرار 

پزشـکی در دو   رشـتۀ مهندسـی  الکترونیکـی در   آموزشیارانی است که از طریق آموزش

دانشـگاه  ) العـات پزشـکی  اط فنّـاوري بیومتریال مهندسی پزشـکی و مـدیریت   (ش گرای

مشـغول بـه تحصـیل و     1388-1389در نیمسـال دوم سـال تحصـیلی     امیرکبیـر صنعتی 

  .تدریس هستند

  جامعۀ آماريحجم نمونه و توزیع  )1(جدول

  جامعۀ آماري

  نمونه آماري

  کل  مرد  زن

  50  25  25  130  دانشجویان

  8  8  0  8  یارانآموزشو  استادان

  58  33  13825  جمع
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نفر  8و انیدانشجو ها آننفر  50نفر از جامعه مورد نظر است که  58نه شامل حجم نمو

براي انتخاب نمونه مورد نظر از روش تمام شماري  .هستندارانیآموزشو  استادانها آن

  .استفاده شد ولی به دلیل محدودیت دسترسی به افراد، نمونه در دسترس انتخاب شد

  ها افتهی

، هـدف  ۀ ایـن الگـو  رزشیابی تلفیقی و با استفاده از یازده مؤلفبا تدوین الگوي ا انمحقق

  :از اندعبارتجزئی تجزیه و تحلیل کرده است که  سؤالکلی تحقیق را به یازده 

ـتۀ مهندسـی  الکترونیکی  آموزشبرنامۀ آیا سازماندهی . 1 پزشـکی دانشـگاه صـنعتی     رش

  طلوبی صورت گرفته است؟امیرکبیر از لحاظ اداري تحصیلی و خدمات فراگیري به نحو م

پزشـکی دانشـگاه    رشتۀ مهندسـی الکترونیکی  آموزشبرنامۀ آیا مدیریت الزم در . 2

  ؟شودیماعمال  امیرکبیرصنعتی 

امیرکبیـر پزشـکی دانشـگاه صـنعتی     رشتۀ مهندسیالکترونیکی  آموزشآیا برنامه . 3

  ؟ستدارا ۀ برنامهالزم را جهت ارائ فنّاوري

پزشـکی  دانشـگاه صـنعتی     رشتۀ مهندسـی الکترونیکی  آموزشبرنامۀآیا اهداف . 4

  ؟اند شدهتعیین و تشریح  امیرکبیر

پزشـکی دانشـگاه صـنعتی     رشتۀ مهندسـی الکترونیکی  آموزشبرنامۀ آیا محتواي . 5

  به نحو مطلوبی طراحی شده است؟ امیرکبیر

اه صـنعتی  پزشکی دانشگ رشتۀ مهندسیالکترونیکی  برنامۀ درسیۀآیا محیط ارائ. 6

  به نحو مطلوبی طراحی شده است؟ امیرکبیر

 امیرکبیـر پزشکی دانشگاه صنعتی  رشتۀ مهندسیالکترونیکی  آموزشبرنامۀ آیا در . 7

  مالحظات اخالقی مورد توجه قرار گرفته است؟

پزشـکی    رشـتۀ مهندسـی  الکترونیکـی   آمـوزش برنامـۀ  به چه میزان به تعامـل در  . 8

  توجه شده است؟امیرکبیردانشگاه صنعتی 

پزشـکی دانشـگاه صـنعتی     رشتۀ مهندسیالکترونیکی  آموزشبرنامۀ آیا ارزشیابی . 9

  از کیفیت، کمیت و دقت مطلوبی برخوردار است؟ امیرکبیر

، امیرکبیـر پزشکی دانشگاه صـنعتی   رشتۀ مهندسیالکترونیکی  آموزشبرنامۀ آیا . 10

  ؟کندیمخدمات پشتیبانی مطلوبی ارائه 
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پزشـکی دانشـگاه صـنعتی     رشـتۀ مهندسـی  الکترونیکـی   آمـوزش برنامـۀ  ر آیا د. 11

  ؟اند افتهیهاي مورد نظر تحقق ، پیامدامیرکبیر

  ت تحقیقسؤاالگروه نمونه به  از سويشده بندي میانگین نمرات دادهجمع )2(جدول

سطح 

  معناداري

درجۀ 

  آزادي

T 
  مقدار

میانگین 

  نمرات
تسؤاال ردیف

000/  54  33.77  3.16
 رشتۀ مهندسـی الکترونیکیآموزشبرنامۀ یا سازماندهی درآ

  ؟شودیمپزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیراعمال
1  

000/ 55  31.33  3.46
رشـتۀ  الکترونیکـی آمـوزش برنامـۀ  درالزمآیـا مـدیریت  

  ؟شودیمپزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیراعمال مهندسی
2

000/ 57  32.42  2.92
پزشکی دانشگاه  رشتۀ مهندسیرونیکیالکتآموزشبرنامۀ آیا

  ؟ستدارابرنامهارائهراجهتالزمفنّاوري، صنعتی امیرکبیر
3

000/ 55  38.02  3.59
پزشکی  رشتۀ مهندسیالکترونیکیآموزشبرنامۀ آیا اهداف

  ؟اند شدهتشریحوتعییندانشگاه صنعتی امیرکبیر
4

000/ 49  36.61  3.46
پزشـکی   رشتۀ مهندسیلکترونیکیاآموزشبرنامۀ آیا محتواي

  است؟شدهطراحینحومطلوبیبهدانشگاه صنعتی امیرکبیر
5

000/ 51  41.84  3.14

ـ آیا محـیط   رشـتۀ مهندسـی  الکترونیکـی برنامـۀ درسـی  ۀارائ

مطلوبی طراحی شـده  به نحوپزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

  است؟

6

000/ 53  32.74  3.49

رشـتۀ  الکترونیکـی   آمـوزش برنامـۀ آیا مالحظـات اخالقـی   

تشـریح  پزشکی دانشگاه صـنعتی امیرکبیـرتعیین و   مهندسی

شده است؟

7

000/ 56  43.78  3.40
رشـتۀ  الکترونیکـی   آمـوزش برنامۀ به چه میزان به تعامل در

  وجه شده است؟ر تپزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبی مهندسی
8

000/ 56  22.33  3.33

 رشـتۀ مهندسـی  کترونیکـی  ال آمـوزش برنامـۀ  آیا ارزشـیابی  

دقـت  میـت و ، کپزشکی دانشگاه صـنعتی امیرکبیرازکیفیـت  

  مطلوبی برخوردار است؟

9

000/ 57  22.12  3.11
پزشکی دانشـگاه   رشتۀ مهندسیالکترونیکی  آموزشبرنامۀ آیا 

؟کندیمدمات پشتیبانی مطلوبی ارائه ، خصنعتی امیرکبیر
10

000/ 56  18.85  3.11
پزشـکی   رشـتۀ مهندسـی  الکترونیکـی   موزشآبرنامۀ آیا در 

؟اند افتهیتحقق پیامدهاي مورد نظردانشگاه صنعتی امیرکبیر
11
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  ت تحقیقسؤاالگروه دانشجویان به  از سويشده میانگین نمرات داده )3(جدول

سطح 

  معناداري

درجۀ 

  آزادي
tمقدار 

میانگین 

  نمرات
تسؤاال ردیف

000/  46  31/25  3/05
 رشتۀ مهندسیالکترونیکی  آموزشبرنامۀ هی درآیا سازماند

  ؟شودیمپزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیراعمال 
1  

000/ 47  30/19  3/28
ــا مــدیریت الزم در رشــتۀ الکترونیکــی  آمــوزشبرنامــۀ آی

  ؟شودیمپزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیراعمال  مهندسی
2

000/ 49  29/66  2/82

پزشــکی  ۀ مهندســیرشــتالکترونیکــی  آمــوزشبرنامــۀ آیــا 

ۀ برنامـه  الزم را جهت ارائ فنّاوريدانشگاه صنعتی امیرکبیر، 

  ؟ستدارا

3

000/ 47  36/75  3/48
پزشکی  رشتۀ مهندسیالکترونیکی  آموزشبرنامۀ آیا اهداف 

  ؟اند شدهتعیین وتشریح دانشگاه صنعتی امیرکبیر
4

000/ 41  37/32  3/35

 رشـتۀ مهندسـی  الکترونیکـی   آمـوزش برنامـۀ  آیا محتـواي  

مطلـوبی طراحـی   به نحـو پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

  شده است؟

5

000/ 43  38/23  3/01

 رشـتۀ مهندسـی  الکترونیکـی   برنامـۀ درسـی  آیا محیط ارائه 

مطلـوبی طراحـی   به نحـو پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

  شده است؟

6

000/ 45  29/93  3/36

رشـتۀ  کترونیکـی  ال آمـوزش برنامـۀ  آیا مالحظات اخالقـی  

تعیـین وتشـریح   پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیـر  مهندسی

شده است؟

7

000/ 48  39/68  3/31
رشـتۀ  الکترونیکـی   آمـوزش برنامۀ به چه میزان به تعامل در

  توجه شده است؟پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر مهندسی
8

000/ 48  29/29  3/19

 رشـتۀ مهندسـی  الکترونیکـی   آمـوزش برنامـۀ  آیا ارزشیابی 

میـت ودقـت   ، ککیفیـت ازپزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

  مطلوبی برخورداراست؟

9

000/ 49  19/53  2/93

پزشــکی  رشــتۀ مهندســیالکترونیکــی  آمــوزشبرنامــۀ آیــا 

دمات پشـتیبانی مطلـوبی ارائـه    ، خدانشگاه صنعتی امیرکبیر

؟کندیم

10

000/ 48  17/47  2/93
پزشـکی   رشـتۀ مهندسـی  رونیکـی  الکت آموزشبرنامۀ آیا در

؟اند افتهیتحقق نظردانشگاه صنعتی امیرکبیرپیامدهاي مورد
11
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ت تحقیقسؤاالیاران به آموزشو  استادانگروه  از سويشده میانگین نمرات داده )4(جدول

سطح 

  معناداري

درجۀ 

  آزادي
  tمقدار

میانگین 

  نمرات
تسؤاال ردیف

000/ 7  44/07  3/85

رشـتۀ  الکترونیکـی   آمـوزش برنامـۀ  هی درآیا سـازماند 

ــی ــال    مهندس ــنعتی امیرکبیراعم ــگاه ص ــکی دانش پزش

  ؟شودیم

1  

000/ 7  43/40  4/30
رشـتۀ  الکترونیکـی   آمـوزش برنامـۀ  آیا مدیریت الزم در

  ؟شودیمپزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیراعمال  مهندسی
2

000/ 7  47/87  3/53

پزشـکی   مهندسـی رشـتۀ  الکترونیکی  آموزشبرنامۀ آیا 

الزم را جهـت ارائـه    فنّـاوري ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

  ؟ستبرنامه دارا

3

000/ 7  57/40  4/34
 رشـتۀ مهندسـی  الکترونیکـی   آمـوزش برنامـۀ  آیا اهداف 

  ؟اند شدهتعیین وتشریح پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
4

000/ 7  60/32  4/14

 مهندسـی  رشـتۀ الکترونیکی  آموزشبرنامۀ آیا محتواي 

مطلــوبی پزشـکی دانشـگاه صــنعتی امیرکبیـر بــه نحـو    

  طراحی شده است؟

5

000/ 7  35/41  3/63

 رشتۀ مهندسـی الکترونیکی  برنامۀ درسیۀآیا محیط ارائ

مطلــوبی بــه نحـو پزشـکی دانشـگاه صــنعتی امیرکبیـر   

  طراحی شده است؟

6

000/ 7  42/25  4/27

رشـتۀ  کی الکترونی آموزشبرنامۀ آیا مالحظات اخالقی 

ــین پزشــکی دانشــگاه صــنعتی امیرکبیــر مهندســی تعی

وتشریح شده است؟

7

000/ 7  76/20  3/96

الکترونیکـی   آمـوزش برنامـۀ  به چه میزان به تعامـل در 

توجـه  پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیـر  رشتۀ مهندسی

  شده است؟

8

000/ 7  67/29  4/26

 دسـی رشتۀ مهنالکترونیکی  آموزشبرنامۀ آیا ارزشیابی 

کیفیـت، کمیـت   ازپزشکی دانشـگاه صـنعتی امیرکبیـر   

  ودقت مطلوبی برخورداراست؟

9

000/ 7  25/01  3/97

پزشـکی   رشـتۀ مهندسـی  الکترونیکی  آموزشبرنامۀ آیا 

دمات پشتیبانی مطلوبی ارائه ، خدانشگاه صنعتی امیرکبیر

؟کندیم

10

000/ 7  22/04  4/28

پزشکی  ۀ مهندسیرشتالکترونیکی  آموزشبرنامۀ آیا در

تحقـق  پیامـدهاي مـورد نظـر   دانشگاه صنعتی امیرکبیر

؟اند افتهی

11
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  ت تحقیقسؤاالاران به یآموزشو  استاداندانشجویان،  يها پاسخمقایسه ) 2(مودار

يریگ جهینت

  :ت تحقیق به نتایج زیر منتهی شده استسؤاالبه منظور برآورد  ها دادهتحلیل آماري 

پزشـکی   رشتۀ مهندسیالکترونیکی  آموزشبرنامۀ آیا سازماندهی : اول تحقیق سؤال
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از لحاظ اداري تحصیلی و خدمات فراگیري بـه نحـو مطلـوبی     امیرکبیردانشگاه صنعتی 

  ورت گرفته است؟ص

) 3.16. (تمطلـوب ارزشـیابی شـده اسـ     نسـبتاً در حد  سؤالاز نظر گروه نمونه این 

برابر  54  درجۀ آزادياول با  سؤالآمده از  به دست tنتایج آزمون حاکی از آن است که

ــا  ــت33.77ب ــانگین  . اس ــارتی می ــه عب ــتب ــه دس ــراي  ب ــده ب ــؤالآم ــق  س اول تحقی

  .معنادار است) α=0/05(اطمینان درصد  95با ) 3.16=میانگین(

 رشـتۀ مهندسـی  الکترونیکـی   آمـوزش برنامۀ آیا مدیریت الزم در : دوم تحقیق سؤال

  ؟شودیماعمال  امیرکبیرپزشکی دانشگاه صنعتی 

) 3.46(.مطلـوب ارزشـیابی شـده اسـت     نسـبتاً در حد  سؤالاز نظر گروه نمونه این 

برابـر   55آزادي  ۀدوم با درج سؤالده از آم به دست tنتایج آزمون حاکی از آن است که

ــا  ــارتی. اســت31.33ب ــه عب ــانگین  ،ب ــه دســتمی ــراي  ب ــده ب ــق ســؤالآم دوم تحقی

  .معنادار است) α=0/05(درصد  اطمینان 95با ) 3.46=میانگین(

پزشـکی دانشـگاه    رشتۀ مهندسـی الکترونیکی  آموزشآیا برنامۀ : سوم تحقیق سؤال

  ؟ستۀ برنامه دارازم را جهت ارائال فنّاوريامیرکبیرصنعتی 

) 2.92. (تمطلـوب ارزشـیابی شـده اسـ     نسـبتاً در حد  سؤالاز نظر گروه نمونه این 

برابر  57درجۀ آزاديسوم با  سؤالآمده از  به دست tنتایج آزمون حاکی از آن است که

ــه دســتمیــانگین  ،بــه عبــارتی. اســت32.42بــا  ســوم تحقیــق ســؤالآمــده بــراي  ب

  .معنادار است) α=0/05(ن درصد اطمینا 95با ) 2.92=میانگین(

پزشـکی    رشـتۀ مهندسـی  الکترونیکی  آموزشبرنامۀ آیا اهداف : چهارم تحقیق سؤال

  ؟اند شدهتعیین و تشریح  امیرکبیردانشگاه صنعتی 

) 3.59(.مطلـوب ارزشـیابی شـده اسـت     نسـبتاً در حد  سؤالاز نظر گروه نمونه این 

 55درجـۀ آزادي چهـارم بـا    سؤالآمده از  به دست tآن است کهنتایج آزمون حاکی از 

چهـارم تحقیـق   سـؤال آمـده بـراي    بـه دسـت  میانگین  ،به عبارتی. است38.02برابر با 

  .معنادار است) α=0/05(ن درصد  اطمینا 95با ) 3.59= میانگین(

 پزشـکی  رشـتۀ مهندسـی  الکترونیکی  آموزشبرنامۀ آیا محتواي : پنجم تحقیق سؤال

  به نحو مطلوبی طراحی شده است؟ امیرکبیردانشگاه صنعتی 

) 3.46. (تمطلـوب ارزشـیابی شـده اسـ     نسـبتاً در حد  سؤالاز نظر گروه نمونه این 
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 49درجـۀ آزادي پـنجم بـا    سـؤال آمده از  به دست tنتایج آزمون حاکی از آن است که

ـ   السـؤ آمـده بـراي    بـه دسـت  میـانگین   ،به عبارتی. است36.61برابر با  ق پـنجم تحقی

  .معنادار است) α=0/05(ن درصد اطمینا 95با ) 3.46=میانگین(

پزشـکی   رشتۀ مهندسیالکترونیکی  برنامۀ درسیۀآیا محیط ارائ: ششم تحقیق سؤال

  به نحو مطلوبی طراحی شده است؟ امیرکبیردانشگاه صنعتی 

) 3.14. (تسـ مطلـوب ارزشـیابی شـده ا    نسـبتاً در حد  سؤالاز نظر گروه نمونه این 

 51درجـۀ آزادي  ششـم بـا   سـؤال آمده از  به دست tنتایج آزمون حاکی از آن است که

ـ   سـؤال آمـده بـراي    بـه دسـت  میـانگین   ،به عبارتی. است41.84برابر با  ق ششـم تحقی

  .معنادار است) α=0/05(ن درصد اطمینا 95با ) 3.14=میانگین(

پزشکی دانشگاه  رشتۀ مهندسییکی الکترون آموزشبرنامۀ آیا در : هفتم تحقیق سؤال

  مالحظات اخالقی مورد توجه قرار گرفته است؟ امیرکبیرصنعتی 

)3.16. (تمطلـوب ارزشـیابی شـده اسـ     نسـبتاً در حد  سؤالاز نظر گروه نمونه این 

 53درجـۀ آزادي هفـتم بـا    سـؤال آمـده از   به دست tنتایج آزمون حاکی از آن است که

ـ . است32.74برابر با  ـ   سـؤال آمـده بـراي    بـه دسـت  میـانگین   ،ارتیبه عب ق هفـتم تحقی

  .معنادار است) α=0/05(ن اطمینادرصد 95با ) 3.49=میانگین(

رشـتۀ  الکترونیکـی   آمـوزش برنامـۀ  به چه میزان بـه تعامـل در   : هشتم تحقیق سؤال

  توجه شده است؟ امیرکبیرپزشکی دانشگاه صنعتی  مهندسی

)3.40. (تمطلـوب ارزشـیابی شـده اسـ     نسـبتاً در حد سؤالاز نظر گروه نمونه این 

 56درجـۀ آزادي هشـتم بـا    سـؤال آمده از  به دست tنتایج آزمون حاکی از آن است که

ـ   سـؤال آمـده بـراي    بـه دسـت  میـانگین   ،به عبارتی. است43.78برابر با  ق هشـتم تحقی

  .معنادار است) α=0/05(ن درصد اطمینا 95با ) 3.40=میانگین(

پزشـکی   رشـتۀ مهندسـی  الکترونیکـی   آموزشبرنامۀ آیا ارزشیابی : قنهم تحقی سؤال

  از کیفیت، کمیت و دقت مطلوبی برخوردار است؟ امیرکبیردانشگاه صنعتی 

) 3.33. (تمطلـوب ارزشـیابی شـده اسـ     نسـبتاً در حد  سؤالاز نظر گروه نمونه این 

برابـر   56ۀ آزاديدرجنهم با  سؤالآمده از  به دست tنتایج آزمون حاکی از آن است که

ــا  ــارتی. اســت22.33ب ــه عب ــانگین  ،ب ــه دســتمی ــراي  ب ــده ب ــ ســؤالآم ق نهــم تحقی
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  .معنادار است) α=درصد5(ن درصد اطمینا 95با ) 3.33=میانگین(

پزشـکی دانشـگاه    رشـتۀ مهندسـی  الکترونیکی  آموزشبرنامۀ آیا : دهم تحقیق سؤال

  ؟کندیمخدمات پشتیبانی مطلوبی ارائه  امیرکبیرصنعتی 

) 3.11. (تمطلـوب ارزشـیابی شـده اسـ     نسـبتاً در حد  سؤالاز نظر گروه نمونه این 

برابر  57درجۀ آزاديدهم با  سؤالآمده از  به دست tنتایج آزمون حاکی از آن است که

ــا  ــه عبــارتی. اســت22.12ب ــانگین  ،ب ــه دســتمی ــ ســؤالآمــده بــراي  ب ق دهــم تحقی

.معنادار است) α=0/05(ن درصد اطمینا 95با ) 3.11=میانگین(

پزشـکی   رشـتۀ مهندسـی  الکترونیکـی   آمـوزش برنامـۀ  آیا در : یازدهم تحقیق سؤال

  ؟اند افتهیهاي مورد نظر تحقق پیامد امیرکبیردانشگاه صنعتی 

) 3.11. (تمطلـوب ارزشـیابی شـده اسـ     نسـبتاً در حد  سؤالاز نظر گروه نمونه این 

 56درجـۀ آزادي یازدهم بـا   سؤالآمده از  تبه دس tنتایج آزمون حاکی از آن است که

ـ   سـؤال آمـده بـراي    بـه دسـت  میانگین  ،به عبارتی. است18.85برابر با  ق یـازدهم تحقی

  .معنادار است) α=0/05(ن اطمینادرصد  95با ) 3.11=میانگین(

کلـی تحقیـق، میـانگین بـه دسـت       سؤالآمده در مورد  به دستيها دادهبا توجه به 

الـی   3.66( با قـرار گـرفتن ایـن رتبـه در حیطـه      . است3.26تحقیق  ياه مؤلفهآمده از 

پزشـکی   رشـتۀ مهندسـی  الکترونیکـی   آموزشبرنامۀ کرد که  يریگ جهینتتوانیم) 2.33

  .مطلوبی قرار دارد نسبتاًدر حد  امیرکبیردانشگاه صنعتی 

کـی  الکترونی آمـوزش و متولیـان دوره   مسـئوالن آمـده،   بـه دسـت  با توجه به نتایج 

در راسـتاي بهبـود دوره الکترونیکـی گـام بردارنـد و       توانندیمامیرکبیردانشگاه صنعتی 

از نظر گروه نمونه پـایین   ها آنتی که میانگین سؤاال. کنندنقاط ضعف موجود را برطرف 

  .ردیگیممورد بررسی قرار  ،بوده است

یا  شودار راي دروس عملی برگز، ب)هاهاوکارگاهآزمایشگاه(حضوري يها کالس

  .مناسب تهیه شود يهايسازشبیه

شوددوره فراهم فراگیرانمالی برايهايکمک.  

صفحات برنامه در دسترس دانشجویان براي استفاده ازنیازمورد يافزارها نرم

  .قرار گیرد
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اطالعات افزایش پیدا کند ۀگرافیک به هنگام ارائوت و، صسرعت انتقال اطالعات.  

شوددوره استفاده بانی ازیه روز براي پشتافزارهاي بسختاز.  

گرفته شودنظرامکانات ارائه براي معلوالن در.  

 شودتکالیف دوره متناسب با توانایی دانشجویان ارائه.

تحصیلی و علمی براي فراگیران در نظر گرفته شود ةخدمات مشاور .

جویان به خصوص دانش(دوره براي فراگیران  يها برنامهاستفاده از ة نحو

.شرح داده شود) جدیدالورود

هاي سازنده، مستمر و مرتبط براي هاي دوره، بازخورددرس ۀدر طول ارائ

.یادگیري بهتر در نظر گرفته شود

 هـاي مـورد نیـاز بـراي     افزار نرمسهیالتی براي فروش کتاب و ت،مربوطه ةدوردر

  .دنفراگیران در نظر بگیر
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