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  چکیده

از چـه   طباطبـائی در حـال حاضـر دانشـگاه عالمـه     )الـف : ت زیر بوده استسؤاالهدف تحقیق یافتن به 

يهـا  دورهبـراي برگـزاري   ) دانشجویان برخوردار است؟ ب آموزشتی جهت امکانات و وسایل و تجهیزا

) ؟ جاسـت چه امکانـات و تجهیزاتـی الزم    طباطبائیالکترونیکی در دانشگاه عالمه  آموزشی از راه آموزش

الکترونیکـی   آمـوزش ی از طریـق  آموزشيها دورهبراي برگزاري  طباطبائیآینده دانشگاه عالمه  يها برنامه

اطالعات مورد نظر از پرسشـنامه   يآور جمعتحلیلی و براي ـ   ش این پژوهش از نوع توصیفیچیست؟ رو

:این پژوهش شـامل سـه بخـش بـوده اسـت      جامعۀ آماري. استفاده شده است ساختهمحققو چک لیست 

تهـران کـه داراي    يها دانشگاهکلیۀ) ب. طباطبائیی دانشگاه عالمه آموزشو متخصصان  استادانکلیۀ) الف

در . طباطبـائی امکانات و تجهیزات موجود در دانشـگاه عالمـه     کلیۀ) ج. هستندالکترونیکی  آموزشمراکز 

اسـتفاده   متخصصـان در دسترس براي انتخاب  يریگ نمونهغیر احتمالی و از نوع  يریگ نمونهاین تحقیق از 

از هـا میانگین ۀاي مقایستوصیفی و سپس بر يها شاخصابتدا  ها دادهبه منظور تجزیه و تحلیل . شده است

-SPSSآماري  افزار نرمضمناً از . استفاده شده است tآزمون نشـان داد کـه    ها افتهی،استفاده شده است 18

. دمنابع مالی در حد مطلـوبی قـرار دار   تأمینامکانات سخت افزاري و فیزیکی و  ۀامکانات موجود در زمین

الکترونیکی و شروع بـه کـار، نیـازي بـه      آموزشایجاد مرکز براي  يزیر برنامهدر صورت  ،ه عبارت دیگرب

در (به نیروهـاي متخصـص    طباطبائینتایج نشان داد دانشگاه عالمه . این موارد نداردتهیه، بهبود و یا ایجاد

و کارشناسـان نیـاز   اسـتادان ي سطح علمی و دانش فنی ارتقاو  )یآموزشفنّاورياطالعات و فنّاوريۀزمین

پشتیبانی  برايی، آموزشاطالعات و  فنّاوريدیگر باید از طریق تربیت کارشناسان  يها مؤلفهد ر مورد. ددار

  .کردی اقدام آموزشيافزارها نرماز سیستم  و حتی تولید 

  مجازي  يها دانشگاهالکترونیکی،  آموزشمبتنی بر اینترنت،  آموزشاطالعات،  فنّاوري:واژگان کلیدي
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  مقدمه

ودانـش عصـر ،فراصـنعتی عصر،اطالعاتانفجارعصر،ارتباطاتعصرراکنونیعصر

پیشانگیزشگفتوباورناپذیرسرعتیبافنّاوريودانشۀقافلعصر،دراین.اند دهینامغیره

خویشسنتیوکُندحرکتبایدبسپارندراهقافلهاینبخواهند همپايجوامعاگرورودیم

ازباشداینجزاگرکهکنند؛اختیاربرداشتنگامریع برايسوتندآهنگیوگذاشتهکناررا

در. انزواستوجوامعدیگرباایشانارتباط ۀحلقگسستنمفهومبهاینومانندیمباز قافله

قرارتأثیرتحترابشريجوامع ۀهمازبیشآنچه،فنّاوريپیشرفتوتحوالتۀچرخاین

بـر را مبنـی لوهانمکۀنظریفنّاوريینا. تعات اساطالوارتباطاتفنّاوريظهور،داده

ها فاصله،باورنکردنیيا گونهبهوکردهمحققجهانیةدهکدایجادجهان وشدنکوچک

 .اسـت سـاخته برقرارجهانسطحدرپیشازتر سهلرا بسیارارتباطاتوبرداشتهمیانازرا

واطالعـات فنّاوريدرنوینهايدیدهپظهوروها مهارتوفنونسریعتغییراتباهمزمان

واساسـی ارکـان ازیکـی کـه نیزآموزشفرایندزیستن،هايروشوها وهیشبرها آنتأثیر

  .استشدهدگرگونواست، متحولجوامعبنیادین

اي اسـت کـه   ابزار، روش و سـرمایه  نیتر مهماطالعات وارتباطات به عنوان  فنّاوري

و عامل ایجـاد تغییـرات اساسـی     رودیمدر قرن جدید به کار براي توانمندسازي جوامع 

، صنعت و فرهنگ محسوب باشد، و همچنین یک فرصت اسـتثنایی  آموزشدر زندگی، 

  ).1382ملکی، ( تماندگی کشورهاي در حال توسعه اسبراي جبران عقب

 يهـا  سیسرواشتراك با  ۀغیرانتفاعی یا به وسیل يها شبکهاینترنت از طریق اتصال به 

، امکانات بسیاري را در اختیـار مربیـان و   اند کردهانتفاعی تولید  يها شرکتتی که اطالعا

تا بتوانند با غلبه بـر زمـان و فواصـل دور، در     دهدیماز راه دور قرار  آموزشهاي  دوره

از راه دور  آمــوزشراسـتاي رســاندن اطالعــات بــه دانشــجویان گــام بردارنــد، مربیــان  

ارتباط بهتر بـا خـود یـا    آموزان جهت برقراري  مک به دانشاز اینترنت براي ک توانندیم

  .آموزان استفاده کننددیگر دانش

، بحـث   شـود یماستفاده  آموزشاز زمانی که از اینترنت به عنوان رسانه براي انتقال 

الکترونیکـی در   آموزش. تآنالین اهمیت زیادي پیدا کرده اس يها دورهی آموزشکیفیت 

اما الزم است تـا  . راه دور استاز آموزشی و آموزشفنّاوريۀزمینایران صنعتی نوپا در 
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بـا اسـتفاده از الگـویی مناسـب بـا       ها دانشگاهی ایران، به ویژه آموزشسسات ؤمراکز و م

مجازي براساس  آموزشيها طیمحطراحی  ۀ، در زمینی و فرهنگی کشورآموزشاختار س

  ).1385عاصمی، ( دالمللی همت گمارناستانداردهاي بین

اطالعات ، همان گونـه کـه بسـیاري از محورهـاي زنـدگی را متحـول کـرده،         ريفنّاو

عـالی در   آمـوزش مؤسسـات  . ه اسـت کردرو هعالی را نیز با تغییرات شگرفی روب آموزش

اي را اثـربخش و پیچیـده   يا چندرسـانه يهـا  برنامـه کشورهاي پیشرفته و در حال توسعه، 

عـالی را   آموزشاي درآمده که دسترسی به دهدانشگاه مجازي به صورت پدی. کنندیمارائه 

تـأثیر . این پدیده تا حدودي راه خود را به دنیاي دانشگاه باز کـرده اسـت  . دهدیمافزایش 

تر از آن بوده است که افـراد در  شگرفو تر قیعمو یادگیري  آموزشاطالعات بر  فنّاوري

ـ ایران نباید این تحوال يها دانشگاه. عالی تصور کنند آموزش آراسـته،  ( دت را نادیده بگیرن

1381.(  

. تاز راه دور در قرن نوزدهم مطرح و در قرن بیسـتم بـه اوج رسـیده اسـ     آموزش

و یادگیري کشورها باالخص کشورهاي پیشرفته  آموزش1980ۀنقالب الکترونیکی دها

اي برخـوردار  الکترونیکی از اهمیت ویـژه  آموزشاخیر  ۀدهساخت ، سه  متأثرعلمی را 

و یـادگیري تعـداد مراکـز علمـی و      آمـوزش د شـبکه و وب بـه عـالم    ورو. شده اسـت 

  .مجازي را افزایش داد يها دانشگاه

کـه   کندیمشماري را براي یادگیري افراد فراهم بی يها فرصتیادگیري الکترونیکی 

یـک دانشـگاه مشـهور و معتبـر      پذیر نبود؛ از این طریق، شـانس یـادگیري از  امکان قبالً

موجـب تـرك   زندگی فراگیر وجود ندارد و ةنیازي به تغییر در شیو. شودیمپذیر امکان

امکـان   "کالس نـامرئی "ادگیري در یک ی. دشوینماش خانوادهشغل یا مهاجرت وي و 

  ).1385فتحی واجارگاه و همکاران، ( دکنیمدستیابی نامحدود به اطالعات را فراهم 

کـه در کشـورهاي   از راه دور هسـتند   يهـا  آمـوزش دانشگاه مجازي یکی از اشـکال  

مجـازي   يهـا  دانشـگاه . جوانان بـه عهـده دارنـد    آموزشسزایی در امر تلف دنیا نقش بمخ

کـه در   يهـا  تیفعالگرچه بسیاري از . اند دادهسنتی و درس را نیز تغییر  يها کالسمفهوم 

 يهـا  کـالس و  هـا  برنامـه ، و مشابه آنهایی هستند کـه در  رندیگیمکالس مجازي صورت 

، شـوند یمـ در آن انجـام   ها تیفعالماهیت و فضایی که این ، اما شوندیمدرس سنتی انجام 
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کـه از طریـق اینترنـت و     ییهـا  دورهمجـازي یادگیرنـدگان در    يهـا  کالسدر . ندامتفاوت

کـه امکـان    کنندیماستفاده  ییافزارها نرم، شرکت و از شوندیمهاي جهانی وب ارائه شبکه

ـ   هـا  دورهورود بـه  . زندسـا یمبرقراري ارتباط را براي یادگیرندگان فراهم   ۀاز طریـق رایان

اي اسـت بـراي   دانشگاه مجازي اسـتعاره . ردیپذیمشخصی در خانه یا محیط کار صورت 

جدیـد از جملـه    يهـا فنّـاوري ، یادگیري و تحقیـق از طریـق ترکیـب    آموزشيها طیمح

یلچ( و غیره يا چندرسانهاینترنت، ارتباط از طریق کامپیوتر، ویدئو کنفرانس، 
١

 ،2004.(  

ـانی و      نیتـر  بـزرگ در جایگـاه   طباطبـائی نشگاه عالمه دا دانشـگاه تخصصـی علـوم انس

ی در آموزشـ هـاي  از نظر تنوع رشته که استاز رشد علمی باالیی برخوردار اجتماعی کشور

ـته هاي میـان مقاطع مختلف به ویژه تحصیالت تکمیلی، رشته علمـی   هیئـت اي، اعضـاي  رش

ـ    يها دانشگاهدر میان برجسته و همچنین تعداد دانشجویان  اول  ۀتخصصی کشـور حـائز رتب

 ۀ آمـوزش با شش دانشکده و یک مؤسس) ره(طباطبائیدر حال حاضر دانشگاه عالمه . است

دانشکده در حال تأسیس و یک مرکز تخصصی آزاد، شـش مرکـز پژوهشـی     4عالی فعال و 

دانشـجو   اکتـر رشته و گرایش تحصیلی در مقاطع کارشناسی، کارشناسـی ارشـد و د   160در 

این دانشـگاه از بـدو   . استنفر  393علمی تمام وقت دانشگاه  هیئتتعداد اعضاي  .دریپذیم

تعـداد  . تأسیس تا حال حاضر حدود یکصد هزار دانش آموخته به جامعه تقدیم کـرده اسـت  

ـین پ. اسـت نفـر   16345، )87- 88(دانشجویان این دانشگاه در سال تحصـیلی   تحقیقـات   ۀیش

  :استالکترونیکی به شرح زیر  زشآمومرتبط با 

اطالعـات دوره   فنّـاوري در پژوهشی بـه بررسـی کیفیـت رشـته     ) 1388(راد،منیؤم

 آمـوزش الکترونیکی دانشگاه خواجـه نصـیرالدین طوسـی براسـاس اسـتاندارد       آموزش

در تجزیه تحلیل پایانی کـه از آمـار توصـیفی و اسـتنباطی کمـک      . الکترونیکی پرداخت

بـه دسـت آمـده کـه بـا اسـتفاده از آزمـون         71/2کلی تحقیـق   سؤالین گرفته شد میانگ

.ردیگیممطلوب قرار  نسبتاًۀمعنادار است و در دامن tمعناداري 

برنامـۀ  طرح  يهایژگیو"در تحقیقی با عنوان) 1387(، طاران و عسگري، عسراجی

 نامـۀ درسـی  برآن با الگوي راهنماي طراحی  ۀمجازي ایران و مقایس يها دانشگاهدرسی

                                                                                                                              
1. Cheyle
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دانشکده مجـازي علـوم   : مجازي ایران از جمله يها دانشگاهبه بررسی  "دانشگاه مجازي

 يهــا آمــوزشمرکــز و و صــنعت علــم الکترونیکــی دانشــگاه  آمــوزشرکــز ، محــدیث

:انـد  دهیرسالکترونیکی و آزاد دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی پرداخته و به نتایج زیر 

 برنامـۀ درسـی  بـر  گـذار نشگاه مجازي ایران بـه عوامـل اثر  اسه د برنامۀ درسیدر طرح 

ماننـد   هـا  دانشـگاه این  برنامۀ درسیبرخی از عناصر . دانشگاه مجازي توجه نشده است

ـ فعالمحتوا، تعیین  ۀ، شکل ارائها هدفرویکرد تدوین   يهـا  وهیشـ یـادگیري و   يهـا  تی

تـدوین و طراحـی    مچنـین در ه. تارزشیابی مطابق با الگوي راهنما تـدوین نشـده اسـ   

، نتخاب راهبردهـاي تـدریس  ، اهمچون مواد و منابع یادگیري برنامۀ درسیعناصر دیگر 

.مطابق الگوي راهنما توجه شده است ها نمونهومان و فضا به اصول ز

 آمـوزش توسـعۀ  کارشناسی ارشد خـود بـه بررسـی موانـع      ۀدر رسال) 1386(ایزي

از آن از دیدگاه مدیران  يریگ بهرهگوي مناسب ال ۀمتوسطه و ارائ آموزشالکترونیکی در 

درصد از مـدیران   8/70درصد از دبیران و  56که نشان داد هایررسب. تو دبیران پرداخ

الکترونیکـی عنـوان    يها آموزشتوسعۀ را در حد زیاد و خیلی زیاد مانع  فنّاوريفنی و 

وامــل فرهنگــی عدرصــد از مــدیران 1/61درصــد از دبیــران و  4/50مچنــین ه. دکردنــ

درصـد از   8/58ی،آموزشاز مدیران عوامل  درصد 68از دبیران و  درصد 57،ااجتماعی ر

 3/65از دبیـران و   درصـد  88اداري، از مـدیران عوامـل حقـوقی ـ     درصـد  70دبیران و 

درصد از مـدیران عوامـل    70از دبیران و  درصد 4/64درصد از مدیران عوامل راهبردي،

متوسـطه   آمـوزش الکترونیکـی در   آمـوزش د خیلـی زیـاد مـانع    اقتصادي را در حد زیا

، اساسـی تجزیـه وتحلیـل    ۀمرحل 5بر ر پژوهش نیز الگویی که مشتمل د. دگزارش کردن

 يهـا  آمـوزش مناسـب از   يریـ گ بهـره بـراي ، ارزشـیابی اسـت  وولید، کاربرد، تراحیط

.الکترونیکی پیشنهاد شد

نـوین اطالعـات    فنّاوريسنجی کاربرد کانام« در تحقیقی تحت عنوان ) 1385(آزادمنش 

ـا     »یعال آموزشدرسی  يزیر برنامهو ارتباطات در  از دیدگاه سه گروه بسیار مهـم و درگیـر ب

اطالعـات تحقیـق    فنّاوريو متخصصان  برنامۀ درسیتخصصان ، میعنی استادان ؛این موضوع

ـتفاده از تحـوالت   بوده است که امکـان   سؤالدف تحقیق یافتن پاسخ به این ه. تشده اس اس

عالی تـا چـه انـدازه    آموزشدرسی  يزیر برنامهاطالعات و ارتباطات در قلمرو  فنّاورينوین 

گانـه مـورد تحقیـق    سـه  يهـا  گـروه تحقیق نشان داد که  يها افتهیهاي است؟ و در چه زمینه
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ـات در    فنّـاوري اختالف نظر زیادي در خصوص اهمیت کـاربرد    فراینـد اطالعـات و ارتباط

پذیر بودن رفـع موانـع   موارد عدیده اي با توجه به امکانسی نداشته و بر این باورند که در در

فراینـد را در  هـا فنّاوريکاربرد این  توانیمو استفاده از عوامل تسهیل کننده و فرصت آفرین 

  .دانست پذیرامکاندرسی  يزیر برنامه

کارشناسـی ارشـد خـود     ۀنامـ  انیپادر ) 1377دانشگاه تربیت مدرس ـ  (علی جابري

طـرح   سه زیر سیستم مدرس مجـازي هوشـمند ـ    سیستمی را طراحی کرده است که از

  .آزمون و محیط پشتیبانی استاد و دانشجو تشکیل شده است

 يهـا  برنامـه و  هـا  دورهپژوهشی با عنوان اطمینان از کیفیـت در  ) 2005(هندریکس 

 يهـا  شـاخص ژوهش تعیـین کـردن   هدف این پ. انجام داده است ابرخط در مقطع دکتر

هـاي  یت یـا بـازده  کیف يها شاخصبرخط و  ادکتر ةو دور ها برنامهبهترین کوشش براي 

، کـرد یمـ اسـتفاده   stakeholderدکتري برخط که از درونداد گروه  يها برنامهو  ها دوره

رو در رو یـا محـیط    ادکتر آموزشیادگیري و  ۀبا پژوهش در زمین ها شاخصاین . است

منحصـر بـه یـادگیري بـرخط      ها شاخصگیري سنتی براي تعیین کردن اینکه آیا این یاد

.مقایسه شدهستند یا خیر،

طی پژوهشی به منظور ارزشیابی وضعیت یادگیري الکترونیکـی بـه   ) 2001(پلگروم

ـ ر برنامهدر حال  ها سازماندرصد  68این نتیجه رسید که  بـراي گسـترش ابزارهـاي     يزی

در حـال آزمـایش    ها آندرصد از  62/12.هستند شانیها سازمانکی در یادگیري الکترونی

کوتــاه مــدت یــادگیري  ةیــک دور ۀتهیــ ۀیــادگیري الکترونیکــی بــه وســیل هــايروش

همچنـین در   هـا  آن. دهسـتن  شـان يهـا  سـازمان الکترونیکی براي اجتمـاع یادگیرنـدگان   

رد بررسـی از مـواد در   مو يها سازماناز  درصد 83/38.نداشتند) LMS(شانيها سازمان

ی خود را براي یـادگیري الکترونیکـی سـفارش    آموزشیا مواد  کردندیمدسترس استفاده 

بـه صـورت    ندرصـد از آنـا   7/26.کردندیمگیري پی LMSو نتایج استفاده ازدادندیم

پیگیـري   LMSنتـایج اسـتفاده از   و دارندیمالکترونیکی گام بر  يها دورهفعال در زمینه 

در مجازي خود را به صـورت   يها کالسو جلسات الکترونیکی و  ها کالسو  ندکردیم

) LCMS(ا یک مخزن محتوا را به عنـوان سیسـتم مـدیریت محتـو     .کنندیمزنده برگزار 

.برندیمشان به کار براي اداره محتواي

آیا توان و قابلیت  طباطبائیاین است که دانشگاه عالمه اصلی در این پژوهش ۀمسئل
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 آمـوزش (ی آموزشـ ی سـنتی و ورود بـه یـک نظـام بـاز      آموزشـ يهـا  ستمیسوج از خر

را دارند یا خیر؟ اگر این امکان را دارند در چـه سـطحی از امکانـات قـرار      )یالکترونیک

  دارند؟ و براي رسیدن به سطح مطلوب و استاندارد چه اقداماتی را باید انجام دهند؟

  پژوهشروش

از نظر ماهیت از جملـه تحقیقـات کمـی بـه حسـاب       پژوهش از نظر هدف کاربردي و

. در این تحقیق از روش تحقیق توصیفی و بررسی تحلیلـی اسـتفاده شـده اسـت    . دیآیم

  :ت زیر انجام گرفته استسؤاالپژوهش مورد نظر در پاسخ به 

از چـه امکانـات و وسـایل و تجهیزاتـی      طباطبائیدر حال حاضر دانشگاه عالمه ) فال

ی از راه آموزشـ يهـا  دورهبراي برگزاري ) ؟ بشجویان برخوردار استدان آموزشجهت 

) ج؟اسـت چه امکانات و تجهیزاتـی الزم   طباطبائیالکترونیکی در دانشگاه عالمه  آموزش

ی از طریـق  آموزشـ يهـا  دورهبـراي برگـزاري    طباطبـائی دانشگاه عالمـه   ةآیند يها برنامه

)الف:وهش شامل سه بخش بوده استاین پژ جامعۀ آماريالکترونیکی چیست؟ آموزش

تهـران   يهـا  دانشگاهکلیۀ)ب یطباطبائی دانشگاه عالمه آموزشو متخصصان  استادانکلیۀ

امکانـات و تجهیـزات موجـود در     کلیـۀ ) ج. هسـتند الکترونیکـی   آموزشکه داراي مراکز 

در  يریگ مونهنغیراحتمالی و از نوع  يریگ نمونهدر این تحقیق از  .طباطبائیدانشگاه عالمه 

غیـر احتمـالی بـه ویـژه      يریـ گ نمونه. استفاده شده است متخصصاندسترس براي انتخاب 

در  يریـ گ نمونـه در . اربرد فراوانـی دارد ، کـ در دسـترس در تحقیقـات مختلـف    يها نمونه

چـون روش  . شـود یمـ هدفمنـد اسـتفاده    يهـا  نمونهداوطلب و  يهایآزمودندسترس از 

قصد برآورد و تعمیم نتایج را ندارد تصادفی نبـودن روش   پژوهش توصیفی است و محقق

  :آوردینموجود ه ب ها افتهیخللی در  يریگ نمونه

نفـر از   17یطباطبـائ ی دانشگاه عالمه آموزشو متخصصان  استادانکلیۀاز بین ) الف

شناسی و علـوم  روان ةی و دانشجویان دوره دکتراي دانشکدآموزشفنّاوريگروه  استادان

  .اند شدهتی به عنوان نمونه انتخاب تربی

 پنج. هستندالکترونیکی   آموزشتهران که داراي مراکز  يها دانشگاهکلیۀاز بین )ب

دانشـگاه بـا    چهـار مورد نظر پژوهشگر بوده که از این تعداد  يهایژگیودانشگاه داراي 

  :از  اند بوده؛ که عبارت اند هکردانجام پژوهش موافقت 



یآموزشيها نظامپژوهش در       160

 . 4،و صــنعت علــم دانشــگاه . 3،امیرکبیــردانشــگاه صــنعتی . 2،ندانشــگاه تهــرا. 1

و دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی با انجام پژوهش همکاري علوم و حدیث ةدانشکد

  .ه استکردالزم ن

مـورد   یطباطبـائ  عالمـه امکانات و تجهیزات موجود در دانشگاه  کلیۀکه از آنجا) ج

  .حجم نمونه و جامعه یکی بوده است، در این بخش اند گرفتهبررسی قرار 

 از سـوي و به منظور بررسی تحلیلی پـژوهش ابزارهـاي زیـر     ها دادهگردآوري  براي

  :اند شدهپژوهشگر طراحی 

اطالعـات دانشـگاه    فنّـاوري و ) برنامه و بودجه(لیست براي کارشناسان مالیچک

.طباطبائیعالمه 

یزشآموو متخصصان  استادانبررسی دیدگاه  ۀپرسشنام

الکترونیکی تهران آموزشداراي مراکز  يها دانشگاهلیست چک

ۀابتـدا بـه مطالعـ    هـا  سـت یلو چک ها پرسشنامهمورد نظر  ۀمحقق جهت تعیین حیط

سـنجی بـه تعیـین    روان ةمورد نظر پرداخته و سپس با کمک متخصصان حوز يها مؤلفه

  .پرداخته است ها پرسشنامهالزم براي  يها شاخصهمتغیرها و 

و ادبیات تحقیقات نظیر این، پژوهشگر به این نتیجه رسیده  ها پژوهشۀبعد از مطالع

  :زیر را بسنجد يها مؤلفهباید  ها ستیلو چک  ها پرسشنامهاست که 

و  Lmsيهـا  سـتم یسو  يافـزار  نرمامکانات.2،و فیزیکی يافزارامکانات سخت. 1

Lcms،3. یمالمنابع تأمین.5و یوزشآمراهبردهاي  .4،یانسانيروینامکانات.  
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  ها افتهی

الکترونیکی دانشگاه  آموزشوضعیت موجود و مطلوب امکانات و تجهیزات مرکز  ۀمقایس) 1(جدول

  و صنعت علم 

  وضعیت مطلوب  وضعیت موجود  ها مؤلفه

  22  17  امکانات سخت افزاري و فیزیکی

  LCMS25  47و  LMSيها ستمیسو  يافزار نرمامکانات 

  55  27  ات نیروي انسانیامکان

  39  24  یموزشآراهبردهاي 

  25  19  منابع مالی تأمین

  188  112  کل

  
، از بین امکانات و تجهیـزات  شودیممشاهده ) 1(نمودارکه در جدول و  گونه همان

 نسبتاًالکترونیکی، تنها امکانات سخت افزاري و فیزیکی و منابع مالی  آموزشالزم براي 

، نیـروي انسـانی و   يافـزار  نـرم اما سه مولفۀ امکانـات  . طباق دارندبا وضعیت مطلوب ان

از شـرایط   و صـنعت  علـم  الکترونیکـی دانشـگاه    آموزشی در مرکز آموزشراهبردهاي 

  .هستندنمطلوبی برخوردار

الکترونیکی  آموزشمقایسه وضعیت موجود و مطلوب امکانات و تجهیزات مرکز ) 2(جدول 

  ثدانشگاه دانشکده علوم وحدی

  وضعیت مطلوب  وضعیت موجود  ها مؤلفه

  29  24  امکانات سخت افزاري و فیزیکی

  LCMS44  56و  LMSيها ستمیسو  يافزار نرمامکانات 

  55  39  امکانات نیروي انسانی

  40  30  یآموزشراهبردهاي 

  30  29  منابع مالی تأمین

  210  166  کل

از بـین امکانـات و تجهیـزات    ، شـود یممالحظه  )2(نمودارکه در جدول و  طور همان

 نسـبتاً الکترونیکی، تنها امکانات سخت افزاري و فیزیکی و منـابع مـالی    آموزشالزم براي 
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، نیـروي انسـانی و راهبردهـاي    يافـزار  نـرم وضعیت مناسبی دارند و سه مولفـۀ امکانـات   

  .الکترونیکی دانشگاه علوم و حدیث با حد مطلوب فاصله دارند آموزشی در مرکز آموزش

الکترونیکی  آموزشوضعیت موجود و مطلوب امکانات و تجهیزات مرکز  ۀمقایس )3(جدول

  دانشگاه تهران

  وضعیت مطلوب  وضعیت موجود  ها مؤلفه

  17  22  امکانات سخت افزاري و فیزیکی

  LCMS25  47و  LMSيها ستمیسو  يافزار نرمامکانات 

  55  27  امکانات نیروي انسانی

  39  24  یآموزشراهبردهاي 

  25  19  منابع مالی تأمین

  223  173  کل

، از بین امکانات و تجهیـزات الزم، تنهـا   ) 4-3(نمودارتوجه به مندرجات جدول و 

، يافـزار  نـرم وضعیت مناسبی دارند و چهار مولفۀ امکانـات   نسبتاًافزاري امکانات سخت

الکترونیکـی   شآمـوز منابع مـالی در مرکـز    تأمینی و آموزشنیروي انسانی، راهبردهاي 

  .دانشگاه تهران با حد مطلوب فاصله دارند

الکترونیکی دانشگاه  آموزشوضعیت موجود و مطلوب امکانات و تجهیزات مرکز  ۀمقایس) 4(جدول 

  امیرکبیر

  وضعیت مطلوب  وضعیت موجود  ها مؤلفه

  27  22  امکانات سخت افزاري و فیزیکی

  LCMS37  53و  LMSيها ستمیسو  يافزار نرمامکانات 

  55  39  امکانات نیروي انسانی

  40  36  یآموزشراهبردهاي 

  33  27  منابع مالی تأمین

  208  161  کل

ـین امکانـات و تجهیـزات الزم    شـود یمدیده ) 4(نمودارکه در جدول و  طور همان ، از ب
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ی آموزشـ امکانات سخت افزاري و فیزیکی، راهبردهاي  يها مؤلفهالکترونیکی،  آموزشبراي 

و نیروي انسـانی در   يافزار نرموضعیت مناسبی دارند و دو مولفۀ امکانات  نسبتاًع مالی و مناب

  .الکترونیکی دانشگاه امیرکبیر با وضعیت مطلوب فاصله دارند آموزشمرکز 

کلیۀالکترونیکی  آموزشمیانگین وضعیت موجود و مطلوب امکانات و تجهیزات مراکز  )5(جدول 

  مورد بررسی يها دانشگاه

  ها لفهمؤ

  وضعیت مطلوب  وضعیت موجود

  انحراف معیار  میانگین  انحراف معیار  میانگین

  98/2  25/26  98/2  25/21  امکانات سخت افزاري و فیزیکی

LMSيها ستمیسو  يافزار نرمامکانات 

LCMSو
25/37  73/8  75/53  12/5  

  5/3  75/56  55/7  50/37  امکانات نیروي انسانی

  5/0  75/39  5  50/30  یآموزشراهبردهاي 

  34/4  75/30  25/5  50/26  منابع مالی تأمین

  ------   25/207  ------   153  کل

، میانگین وضـعیت موجـود و   شودیممالحظه ) 5(نمودارکه در جدول و  طور همان

مـورد بررسـی    يها دانشگاهکلیۀالکترونیکی  آموزشمطلوب امکانات و تجهیزات مراکز 

 آمــوزشبــین امکانــات و تجهیــزات الزم بــراي  بــه طــورکلی از. منــدرج شــده اســت

ر چهار دانشگاه مورد بررسی،  تنهـا امکانـات سـخت افـزاري و فیزیکـی      ، دالکترونیکی

، نیـروي انسـانی،   يافـزار  نـرم وضعیت مناسـبی دارنـد؛ و چهـار مولفـۀ امکانـات       نسبتاً

  .منابع مالی با حد مطلوب فاصله دارند تأمینی و آموزشراهبردهاي 

و فیزیکـی در   يافـزار  سـخت میانگین وضعیت موجود و مطلوب امکانات  مقایسه ـ

  الکترونیکی آموزشداراي مراکز  يها دانشگاه
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میانگین وضعیت موجود و مطلوب امکانات  ۀاستودنت براي مقایس tآزمون  )6(جدول 

  الکترونیکی آموزشداراي مراکز  يها دانشگاهدر  يافزار سخت

  انحراف معیار  میانگین  وضعیت

خطاي 

  استاندارد

  34/1  98/2  25/21  امکانات سخت افزاري و فیزیکی موجود

  69/1  98/2  25/26  امکانات سخت افزاري و فیزیکی مطلوب

    t = 1.2   df= 3      p= 0.15            

ـا سـطح معنـاداري     = 2/1t، مقـدار  )6(با توجه به اطالعات مندرج در جدول  p= 0.15ب

به عبارت دیگر بـین وضـعیت   . استقابل مقایسه  يها حالتعنادار بین اختالف م ةدهند نشان

  .تفاوت معناداري دیده نشده است يافزار سختمطلوب و وضعیت موجود امکانات 

 LMSيهـا  ستمیسو  يافزار نرممیانگین وضعیت موجود و مطلوب امکانات  ۀمقایس

  .الکترونیکی آموزشداراي مراکز  يها دانشگاهدر  LCMSو 

 يافزار نرممیانگین وضعیت موجود و مطلوب امکانات  ۀاستودنت براي مقایس tآزمون  )7(جدول

  الکترونیکی آموزشداراي مراکز  يها دانشگاهدر 

  میانگین  وضعیت

انحراف 

  معیار

خطاي 

  استاندارد

  36/4  73/8  25/37  موجود يافزار نرمامکانات 

  56/2  12/5  75/53  مطلوب يافزار نرمامکانات 

t = 8.004               df= 3                         p= 0.04

با سطح معناداري   = 004/8t، مقدار 7(ه با توجه به اطالعات مندرج در جدول شمار

04/0p= به عبارت دیگر ؛استهاي قابل مقایسه اختالف معنادار بین حالت ةدهندنشان، 

 يافـزار  نـرم جـود امکانـات   وضـعیت مطلـوب و وضـعیت مو    هايمیانگیناختالف بین 

  .تفاوت معناداري دیده شده است

 يها دانشگاهمقایسه میانگین وضعیت موجود و مطلوب امکانات نیروي انسانی در  ـ

  الکترونیکی آموزشداراي مراکز 
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میانگین وضعیت موجود و مطلوب امکانات نیروي  ۀاستودنت براي مقایس tآزمون  )8(جدول 

  الکترونیکی آموزشاراي مراکز د يها دانشگاهانسانی در 

  خطاي استاندارد  انحراف معیار  میانگین  وضعیت

  77/3  55/7  50/37  امکانات نیروي انسانی موجود

  75/1  5/3  75/56  امکانات نیروي انسانی مطلوب

t = -6. 57                   df= 3                p= 0.007

بـا سـطح معنـاداري      = 57/6tقـدار  ، م)8(با توجه به اطالعـات منـدرج در جـدول    

007/0p= بـه عبـارت    ؛اسـت هاي قابـل مقایسـه   دهنده اختالف معنادار بین حالتنشان

وضعیت مطلوب و وضـعیت موجـود امکانـات نیـروي      هايمیانگیناختالف بین  ،دیگر

  .انسانی تفاوت معناداري وجود دارد

 يهـا  دانشـگاه ی در زشآمومقایسه میانگین وضعیت موجود و مطلوب راهبردهاي  -

  الکترونیکی آموزشداراي مراکز 

یآموزشاستودنت براي مقایسه میانگین وضعیت موجود و مطلوب راهبردهاي  tآزمون ) 9(جدول 

  الکترونیکی آموزشداراي مراکز  يها دانشگاهدر 

  خطاي استاندارد  انحراف معیار  میانگین  وضعیت

  5/2  5  50/30  ی موجودآموزشراهبردهاي 

  25/0  5/0  75/39  ی مطلوبآموزشبردهاي راه

t = 4. 045            df= 3                          p= 0.02

بـا سـطح معنـاداري      = 045/4tمقـدار  ) 9(با توجه به اطالعـات منـدرج در جـدول    

02/0p=  به عبارت دیگر ؛استهاي قابل مقایسه دهنده اختالف معنادار بین حالتنشان، 

ی آموزشـ وضـعیت مطلـوب و وضـعیت موجـود راهبردهـاي       هايمیانگیناختالف بین 

  .تفاوت معناداري وجود دارد

داراي  يها دانشگاهمنابع مالی در  تأمینمقایسه میانگین وضعیت موجود و مطلوب  ـ

  الکترونیکی آموزشمراکز 
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مالی تأمینمیانگین وضعیت موجود و مطلوب منابع  ۀاستودنت براي مقایس tآزمون ) 10(جدول

  الکترونیکی آموزشداراي مراکز  يها دانشگاهدر 

  خطاي استاندارد  انحراف معیار  میانگین  وضعیت

  17/2  25/5  50/26  منابع مالی موجود تأمین

  62/2  34/4  75/30  منابع مالی مطلوب تأمین

t = 3.57                              df= 3                               p= 0.03

با سـطح معنـاداري     = 57/3tمقدار  10شماره ا توجه به اطالعات مندرج در جدول ب

03/0p= به عبارت دیگر ؛استهاي قابل مقایسه دهنده اختالف معنادار بین حالتنشان، 

منابع مـالی تفـاوت    تأمینوضعیت مطلوب و وضعیت موجود  هايمیانگیناختالف بین 

  .معناداري وجود دارد

و وضـعیت   طباطبـائی ي اختالف بین وضعیت موجود دانشگاه عالمه بررسی معنادار

  .الکترونیکی آموزشداراي مراکز  يها دانشگاهمطلوب 

  .استودنت دو گروه مستقل استفاده شده است tاز آزمون  ها سهیمقاجهت انجام این 

و فیزیکی دانشگاه عالمـه   يافزار سختمقایسه میانگین وضعیت موجود امکانات  .1

  الکترونیکی آموزشداراي مراکز  يها دانشگاهبا وضعیت مطلوب  ئیطباطبا
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میانگین وضعیت موجود امکانات استودنت دو گروه مستقل براي  tآزمون ) 11(جدول 

داراي مراکز  يها دانشگاهبا وضعیت مطلوب  طباطبائیو فیزیکی دانشگاه عالمه  يافزار سخت

  الکترونیکی آموزش

  میانگین  وضعیت

انحراف 

  یارمع

خطاي 

  استاندارد

افزاري و فیزیکی موجود دانشگاه عالمه امکانات سخت

  طباطبائی
22  16/2  2/1  

 آموزشافزاري و فیزیکی مطلوب مراکز امکانات سخت

  الکترونیکی
26  98/2  31/1  

    t = 1.02                                         df= 19                               p= 0.21  

يمعنـادار بـا سـطح    = 02/1tمقـدار   )11(با توجه به اطالعات منـدرج در جـدول   

21/0p= به عبـارت دیگـر   . استمقایسه ناختالف معنادار بین حالتهاي قابل ةدهندنشان

و   طباطبـائی بین وضعیت موجود امکانات سـخت افـزاري و فیزیکـی دانشـگاه عالمـه      

الکترونیکی تفـاوت معنـاداري دیـده     موزشآداراي مراکز  يها دانشگاهوضعیت مطلوب 

  .نشده است

و  LMSيهـا  سـتم یسو  يافـزار  نـرم مقایسه میانگین وضعیت موجـود امکانـات    .2

LCMS  آمـوزش داراي مراکـز   يها دانشگاهبا وضعیت مطلوب  طباطبائیدانشگاه عالمه 

  الکترونیکی

 يافزار نرمموجود امکانات استودنت دو گروه مستقل براي میانگین وضعیت  tآزمون ) 12(جدول 

داراي  يها دانشگاهبا وضعیت مطلوب  طباطبائیدانشگاه عالمه  LCMSو  LMSيها ستمیسو 

  الکترونیکی آموزشمراکز 

  میانگین  وضعیت

انحراف 

  معیار

خطاي 

  استاندارد

  34/1  11/3  36  طباطبائیموجود دانشگاه عالمه  يافزار نرمامکانات 

  69/1  12/5  53  الکترونیکی آموزشمراکز  مطلوب يافزار نرمامکانات 

t = 7.52                                   df= 19                          p= 0.003  

 =003/0pيمعنـادار با سطح  = 52/7tمقدار ) 12(با توجه به اطالعات مندرج در جدول 

بین وضـعیت   ،عبارت دیگر به ؛استهاي قابل مقایسه اختالف معنادار بین حالت ةدهندنشان
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داراي  يهـا  دانشـگاه و وضعیت مطلوب   طباطبائیدانشگاه عالمه  يافزار نرمموجود امکانات 

  .الکترونیک تفاوت معناداري وجود دارد آموزشمراکز 

 طباطبـائی میانگین وضعیت موجود امکانات نیروي انسانی دانشگاه عالمه  ۀمقایس .3

  .الکترونیکی آموزشاي مراکز دار يها دانشگاهبا وضعیت مطلوب 

استودنت دو گروه مستقل براي میانگین وضعیت موجود امکانات نیروي  tآزمون )13(جدول

  الکترونیکی آموزشداراي مراکز  يها دانشگاهبا وضعیت مطلوب  طباطبائیانسانی دانشگاه عالمه 

  میانگین  وضعیت

انحراف 

  معیار

  خطاي استاندارد

موجود دانشگاه امکانات نیروي انسانی 

  طباطبائیعالمه 
28  55/2  03/1  

امکانات نیروي انسانی مطلوب مراکز 

  الکترونیکی آموزش
56  5/3  17/1  

    t = 11.4                            df= 19                                  p= 0.001  

عنـاداري  در سـطح م = 4/11tمقـدار   )13(با توجه به اطالعات منـدرج در جـدول   

001/0p= بـه عبـارت    ؛اسـت هاي قابـل مقایسـه   اختالف معنادار بین حالت ةدهندنشان

و وضـعیت    طباطبائیبین وضعیت موجود امکانات نیروي انسانی دانشگاه عالمه  ،دیگر

  .الکترونیک تفاوت معناداري دیده شده است آموزشداراي مراکز  يها دانشگاهمطلوب 

بـا   طباطبـائی ی دانشگاه عالمه آموزشموجود راهبردهاي میانگین وضعیت  ۀمقایس .4

  .الکترونیکی آموزشداراي مراکز  يها دانشگاهوضعیت مطلوب 

ی آموزشاستودنت دو گروه مستقل براي میانگین وضعیت موجود راهبردهاي  tآزمون  )14(جدول 

  ترونیکیالک آموزشداراي مراکز  يها دانشگاهبا وضعیت مطلوب  طباطبائیدانشگاه عالمه 

  میانگین  وضعیت

انحراف 

  معیار

خطاي 

  استاندارد

  12/0  2/2  33  طباطبائیی موجود دانشگاه عالمه آموزشراهبردهاي 

  74/0  5/0  39  الکترونیکی آموزشی مطلوب مراکز آموزشراهبردهاي 

t = 3.17                              df= 19                    p= 0.02  

بـا سـطح معنـاداري     = 17/3tمقـدار   )14(عـات منـدرج در جـدول   با توجه به اطال

02/0p= یعنـی بـین    ؛هـاي قابـل مقایسـه اسـت    اختالف معنادار بین حالـت  ةدهندنشان
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و وضـعیت مطلـوب     طباطبـائی ی دانشـگاه عالمـه   آموزشـ وضعیت موجود راهبردهاي 

  .الکترونیک تفاوت معناداري وجود دارد آموزشداراي مراکز  يها دانشگاه

بـا   طباطبـائی منابع مـالی دانشـگاه عالمـه     تأمینمیانگین وضعیت موجود  ۀمقایس .5

  الکترونیکی آموزشداراي مراکز  يها دانشگاهوضعیت مطلوب 

منابع مالی  تأمیناستودنت دو گروه مستقل براي میانگین وضعیت موجود  tآزمون ) 15(جدول 

  الکترونیکی آموزشداراي مراکز  يهادانشگاهبا وضعیت مطلوب  طباطبائیدانشگاه عالمه 

  میانگین  وضعیت

انحراف 

  معیار

خطاي 

  استاندارد

  43/1  25/3  27  طباطبائیمنابع مالی موجود دانشگاه عالمه  تأمین

  07/1  34/4  30  الکترونیکی آموزشمنابع مالی مطلوب مراکز  تأمین

t = 0.88                         df= 19                       p= 0.23  

يمعنـادار در سـطح   = 88/0tمقـدار   )15(با توجه به اطالعـات منـدرج در جـدول    

23/0 =p به عبارت دیگر ؛استهاي قابل مقایسه اختالف معنادار بین حالت ةدهندنشان، 

و وضـعیت مطلـوب   طباطبـائی منابع مـالی دانشـگاه عالمـه     تأمینبین وضعیت موجود 

  .الکترونیک تفاوت معناداري دیده نشده است آموزشداراي مراکز  يها دانشگاه

  يریگ جهینت

 طباطبـائی دانشگاه عالمه  ةآیند يها برنامه«یپژوهش سؤالپژوهشگر به منظور پاسخ به 

بـه ارائـه   » الکترونیکـی  چیسـت؟   آمـوزش ی از طریـق  آموزشيها دورهبراي برگزاري 

  .راهکارهاي زیر پرداخته است

نتیجـه گرفـت کـه دانشـگاه عالمـه       تـوان یمـ حاضـر   پژوهش يها افتهیبا توجه به 

منابع مالی در حـد مطلـوبی    تأمینافزاري و فیزیکی و امکانات سخت ۀدر زمین طباطبائی

الکترونیکـی    آموزشبراي ایجاد مرکز  يزیر برنامهبه عبارت دیگر در صورت . قرار دارد

 يهـا  مؤلفـه ۀندارد اما در زمینو شروع به کار، نیازي به تهیه، بهبود و یا ایجاد این موارد 

ـ (بـه نیروهـاي متخصـص     طباطبـائی دیگر باید گفت دانشگاه عالمـه   فنّـاوري  ۀدر زمین

و کارشناسـان   اسـتادان سطح علمی و دانش فنـی   ارتقاءو ) یآموزشفنّاورياطالعات و 

ی خـارج از  آموزشـ دانشگاه حتی بایـد از متخصصـان فنـی و     ،از این رو. نیاز مبرم دارد
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وسیله، از این حیث به نتـایج رضـایت بخشـی دسـت     گاه نیز کمک بگیرد، تا بدیندانش

ی آموزشـ و راهبردهاي  LCMSو   LMSو سیستم   يافزار نرميها مؤلفهدر مورد . یابد

پشـتیبانی از ایـن    بـراي ی، آموزشو اطالعات و  فنّاوريباید از طریق تربیت کارشناسان 

ه تا حداکثر صرفه جویی در هزینـه  کردی اقدام زشآمويافزارها نرمسیستم و حتی تولید 

يها رمجموعهیزدر بعضی از  طباطبائیالزم به ذکر است که دانشگاه عالمه . به عمل آید

؛ی، از امکانـات مناسـبی برخـوردار اسـت    آموزشـ و راهبردهـاي   يافـزار  نرميها مؤلفه

منـابع و  یتـال و هـاي دیج پست الکترونیکـی، اسـتفاده از کتابخانـه    ۀدر زمین خصوصبه

اما در مواردي از این قبیل تهیه و تولید محتواي الکترونیکی، . ی و نظیر آنآموزشمراجع 

  .بیشتر داردحتواي الکترونیکی نیاز به تقویت ارزیابی از م

  


