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مقدمه
آمزز

التترونیتی یتی از پدیدههای جهان ن زین اس ت ک ه در ع ر اطالع ات و جامع ه

دانشمدار پا به عرصة وجزد گذاشته و به زعم بسیاری از متخ
میتزاند رویترده ای جدی د آم زز

ان ،مهمترین فن اوری اس ت ک ه

و ی ادگیری را حمای ت کن د .در هم ین راس تا بس یاری از

دانشگاهها و مزسسههای آمززشی در سراسر دنیا با طراحی و ارائ ة برنام هها و دورهه ای آم زز
التترونیتی پا به عرصه وجزد نهادهاند تا پاسخگزی تقاضای روز افزون عالقهمندان ب رای آم زز
و انعطافپذیری بیشتر در امر آمزز
این نزع آمزز

باشند.

همچزن هر پدیدة نزظهزر دیگری ،افزون بر مزایا و فرصتهایی ک ه ف راهم

ساخته است ،کاربرد آن بزیژه در کشزرهای در حال تزسعه با برخ ی تردی دها و چالشه ا هم راه
بزده است (اناری نژاد و همتاران .)1389 ،از سزی دیگر ،دورنمای آمزز

از راه دور ب ه س رعت

در حال تغییر است و نیاز به دانش و اطالعات مرتبط با این مزضزع هرگ ز ب ه ای ن مهم ی نب زده
است .دهة آتی نیازمند ی
و رشد اقت ادی کم

سیستم آمززشی با کارایی بهتر است که اوال :به ن زآوری ،رقابتپ ذیری

بیشتری نماید؛ ثانیا :سرعت عم ل ک افی هماهن

ب ا تغیی رات فناوران ه و

تغییرات مدلهای کسب و کار داشته باشد(صفزی .)1388 ،به همین جه ت ،بس یاری از م دیران و
مسئزالن دانشگاهها و مزسس ههای آم زز
ت میمگیریهای آنها در زمینة آمزز

از راه دور ب ه دنب ال ای ن هس تند ک ه مطم ئن ش زند

از راه دور بدرستی انجام میشزد و نت ایج مثب ت و مفی دی

برای دانشجزیان ،اساتید ،کارکنان و جامعه بزرگتر به همراه خزاهد داشت (الکن.)2009 ، 1
همگام با تزسعة آم زز

التترونیت ی در س ط دانش گاهها و مزسس ههای آم زز

ع الی،

مزضزع ارزشیابی و اعتبارسنجی به ویژه از ب اب بررس ی تي مین کیفی ت فرآین دهای ی اددهی -
یادگیری ،تزجیه اجرای برنامههای آم زز

التترونیت ی و ل زوم ت مین الزام ات و اس تانداردهای

مزردنظر برای طراحی ،تزسعه و پیادهسازی آمزز

التترونیتی در آمزز

ع الی اهمی ت مییاب د

(اناری نژاد و محمدی.)1393 ،
باید تزجه داشت که تزسعه و بقای این دانشگاهها و مزسسهها ،عالوه بر عزامل زیرس اختی و
بزدجه ،به کیفیت برنامه درسی آنها وابسته است .نحزة طراحی برنامة درس ی آم زز

التترونیت ی

نقش مهمی در یادگیری دانشجزیان دارد و دس ت ان درکاران برنام ة درس ی دانش گاههای مج ری
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Lokken
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التترونیتی باید اصزل طراحی و تدوین برنامة درسی را ب ه ک ار گیرن د .از طرف ی ،نت ایج

آمزز

فرسزن2004 ،1؛ کالرک و مایر )2004 ،2حاکی از آن است

تحقیقات مختلف (مانند :بابتیستا و م

که در طراحی و تدوین برنامه درسی دانشگاههای ارائ ه دهن دة آم زز
پداگز ی

غفلت میشزد .حال آنکه بهبزد کیفیت یادگیری در آمزز

التترونیت ی از جنب ههای
التترونیتی مستلزم طراحی

برنامه درسی نظاممندی است که در آن ارتباط بین عناصر برنامة درس ی و چگ زنگی تلفی ن آن ب ا
قابلیتهای فناوریها نشان داده شزد (سراجی و همتاران.)1387 ،
مطالعات اخیر در سط بینالمللی نشان میدهد که برخی از عزاملی که منجر به عدم مزفقیت
دورههای آمزز

التترونیتی میشزند مربزط به مزاردی از قبیل انطب ا ف رد ب ا مح یط مج ازی،

محتزا ،منابع ،زمانبندی ،فعالیتها و کارها ،ویژگیها و مشخ ات فراگی ران ،تعام ل فراگی ران ب ا
یتدیگر و با استاد و ...است که عمدتا به بعد پداگز ی

و برنام ة درس ی ب از میگ ردد (پ اریا،

.)2003
در همین راستا ،پژوهشهایی نیز در زمینة برنامه درسی آمزز

التترونیتی در داخ ل کش زر

انجام شده است که غالبا به صزرت ت

درس بزده است .نتایج اکثر تحقیقات یاد شده حتای ت از

این دارد که کیفیت برنامه درسی آمزز

التترونیتی چندان مطلزب نیست .از جمله ،نتایج تحقی ن

ربیعی و همتارانش ( )1389که طی مطالعهای به ارزیابی درون ی برنام ه درس ی آم زز
دانشگاه فردوسی پرداختند ،نش ان داد ک ه کیفی ت برنام ه درس ی دورة آم زز

مج ازی

مج ازی دانش گاه

فردوسی مشهد از لحاظ عناصر هدف ،محتزا ،طراحی صفحات ،مزاد آمززشی ،گروهبن دی ،زم ان،
فيا و ارزشیابی در سط نسبتا مطلزبی از کیفیت؛ عن ر فعالیته ای ی ادگیری در س ط متزس ط و
عن ر گروه بندی در سط کیفی نامطلزب قرار دارد.
ارزشیابی برنامه درسی آمزز

التترونیتی رشته مهندسی کامپیزتر دانش گاه ص نعتی خزاج ه

ن یرالدین طزسی که تزسط بدریان ( )1387انجام شد نیز حاکی از ای ن ب زد ک ه کیفی ت برنام ه
درسی التترونیتی رشته مهندسی کامپیزتر در دانشگاه مذکزر ،نسبتا مطلزب است.
قائدی ،عسگری و عطاران ( )1386در مطالعة دیگ ری دی دگاه دانش جزیان و اس اتید درب ارة
برنامة درسی آمزز

مجازی رشته مهندسی کامپیزتر گرایش فناوری اطالعات در دانش گاه عل م و

صنعت ایران را از نظر دستیابی به اهداف تعریف شده ،وضعیت محتزا ،وضعیت نرم افزارها ،ش یزه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Babtista And Mcpherson
Clark And Mayer
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تعامل ،شیزه ارزشیابی ،میزان پشتیبانی از دانشجز و میزان دستیابی به نتایج پیشبینی شده در برنام ه
درسی آمزز

مجازی بررسی کردند .یافتههای این پ ژوهش نش ان داد ک ه دانش جزیان و اس اتید

معتقدند که این برنامه تا حد متزسطی تزانسته به اهداف خزد دست یابد .ض من اینت ه از نظ ر دو
گروه یاد شده محتزای برنامه درسی ،نرمافزارهای آمززشی و شیزة ارزشیابی از دانشجزیان در ح د
متزسط و باالتر ارزیابی شده است .از سزی دیگر ،هر دو گروه شیزة تعامل و همچنین پش تیبانی از
دانشجزیان در محیط مجازی را ضعیف ارزیابی نمزدند .در مزرد میزان دستیابی به نت ایج نی ز ای ن
نتیجه به دست آمد که دانشجزیان بر خالف اساتید معتقدند که این برنامه نتزانسته ب ه نت ایج خ زد
برسد.
همچنانکه ،یافتههای پژوهش سراجی و همتاران ( )1387که ب ا ه دف بررس ی و شناس ایی
ویژگیهای طرح برنامه درسی دانشگاههای مجازی ایران و مقایسه آن با الگ زی راهنم ای طراح ی
برنامه درسی دانشگاه مجازی انجام گرفت ،نشان داد ک ه در ط رح برنام ه درس ی دانش تده عل زم
حدیث و مراکز آمزز های التترونیتی دانش گاه عل م و ص نعت و دانش گاه خزاج ه ن یرالدین
طزسی به عزامل اثرگذار بر برنامه درسی دانشگاه مجازی تزجه نشده است .برخی از عناصر برنام ة
درسی این دانشگاهها مانند رویترد تدوین هدفها ،شتل ارائة محتزا ،تعیین فعالیتهای ی ادگیری
و شیزههای ارزشیابی مطابن با الگزی راهنما تدوین نشده اس ت .همچن ین ،در ت دوین و طراح ی
عناصر دیگر برنامه درسی همچزن مزاد و منابع یادگیری ،انتخاب راهبردهای تدریا ،زمان و في ا
به اصزل و نمزنهها مطابن الگزی راهنما تزجه شده است.
در همین راستا یافتههای مطالعه روشنی و همتاران ( )1395ب ا عن زان آسیبشناس ی اج رای
برنامهدرسی دورة آمزز

التترونیتی در ایران (مطالعه مزردی دانشگاه شهید بهشتی تهران) نش ان

داد که از نظر اعيای هی ت علمی و دانشجزیان ،اجرای برنامه درسی آمزز

التترونیتی در ایران

با چالشهای مختلفی از جمله؛ فرهنگی ،حق زقی ،م الی ،زیرس اخت فن اوری ،و ش ناختی مزاج ه
است.
شایان ذکر است که طرح برنامه درسی شامل عناصر برنام ه درس ی و چگ زنگی رواب ط ب ین
آنهاست که از نظر صاحبنظران مختلف تعداد این عناصر متفاوت است .مثال تایلر )1949(1ب رای
برنامة درسی چهار عن ر «هدف ،تجربههای یادگیری ،سازماندهی تجارب و ارزشیابی» را در نظ ر
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Tyler
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میگیرد .زایا )1976(1چهار عن ر «هدف ،محتزا ،فعالیت ی ادگیری و رو

ه ای ارزش یابی» را

بیان میکند .کالین )1989(2نه عن ر «هدف ،محتزا ،مزاد و منابع ،فعالیتهای یادگیری ،راهبردهای
تدریا ،ارزشیابی ،گروهبندی ،زمان و فيا» را به عنزان عناصر برنامه درس ی معرف ی میکن د و در
برخی منابع ،عناصر «هدف ،محتزا ،مزاد آمززشی ،راهبردهای یاددهی-یادگیری ،ارزشیابی ،زم ان و
فيا» عناصری که متخ

ین برنامة درسی برسر آنها تزافن دارند بیان شده است(ملتی.)1385 ،

در این پژوهش با تزجه به اینکه بعد پداگز ی
مطالعات مطرح در زمینة آمزز

وجه اش تراک اکث ر م دلها ،چارچزبه ا و

التترونیتی بزده و معمزال معادل عناصر برنامه درسی تلقی گریده

است (ازجمله مزسسة سیاستگذاری آمزز

عالی2000،3؛ خ ان2001 ،4؛ گاوینداس امی2002 ،5؛

فرزن2005 ،6؛ شائز 7و همتاران2006 ،؛ مرکز آمزز

مجازی دانش گاه ایلین زیز2007،8؛ ه اگز و

آت ول2009 ،9؛ اودونای  10و همتاران2013 ،؛ فرج اله ی و همت اران )2013 ،عناص ر «ه دف،
محتزا ،رسانه ،طراحی ،سازماندهی مزاد یادگیری ،راهبرده ای ی اددهی-ی ادگیری و ارزش یابی» ب ه
عنزان عناصر برنامه درسی آمزز

التترونیتی مد نظر قرار گرفته است.

براین اساس ،مسالة اصلی مطالعه حاضر آن بزد تا ب ا بررس ی کیفی ت عناص ر برنام ة درس ی
آمزز

التترونیتی در آمزز

عالی ایران معلزم شزد که هری

از این عناصر با تزجه ب ه ش رایط

یادگیرنده و امتانات و محدودیتهای دیگر تا چه حد تناسب و قابلیت اجرا دارد .از سزی دیگ ر،
به کم

نتایج این بررسی تعیین نماید که برنامه درسی آمزز

التترونیتی در سط دانش گاههای

ایران از چه جهاتی مزثر بزده و از چه جهاتی به اصالح ،تغییر یا تتمیل نیاز دارد.

اهداف پژوهش
 -1تعیین میزان اثربخشی «هدف» برنامه درسی آمزز
 -2تعیین میزان اثربخشی «محتزا»ی برنامه درسی آمزز

التترونیتی نظام آمزز
التترونیتی نظام آمزز

عالی ایران
عالی ایران

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1.

Zais
Klein
3. The Institute for Higher Education Policy
4. Khan
5. Govindasamy
6. Fresen
7. Chao
8. Illinois Online Network (ION) University of Illinois
9. Hughes & Attwell
10. Odunaike
2.
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 -3تعیین میزان اثربخشی «رسانه» برنامه درسی آمزز

التترونیتی نظام آمزز

 -4تعیین میزان اثربخشی «طراحی» برنامه درسی آمزز

التترونیتی نظام آمزز

 -5تعیین میزان اثربخشی «سازماندهی» برنامه درسی آمزز
 -7تعیین میزان اثربخشی «ارزشیابی» برنامه درسی آمزز

عالی ایران

التترونیتی نظام آمزز

 -6تعیین میزان اثربخشی «راهبردهای یادگیری» برنامه درسی آمزز

 -8تعیین وضعیت ابعاد هفت گانه آمزز

عالی ایران
عالی

التترونیتی نظام آمزز

التترونیتی نظام آمزز

عالی

عالی ایران

التترونیتی دردانشگاه های ایران از منظر دانشجزیان

روش پژوهش
پژوهش حاضر ،پژوهشی کاربردی است که به شیزة تزص یفی از ن زع پیمایش ی انج ام ش د.
جامعة آماری شامل دانشجزیان دانشگاههای صنعتی امیرکبیر ،ش یراز ،ص نعتی اص فهان و دانش تده
علزم حدیث شهرری بزد که  702نفر از آنها به شیزه نمزنهگیری ت ادفی -طبقهای انتخاب ش دند.
ضمن اینته انتخاب دانشگاههای مزرد مطالعه در این پژوهش بهصزرت نمزن هگیری هدفمن د و ب ا
تزجه به پیشینه تجربی و گس تردگی دامن ه فعالی ت ای ن دانش گاهها در ارائ ه برنام ههای آم زز
التترونیتی در کشزر انجام شد .ابزار مزرد استفاده در این تحقین ،پرسش نامهای مبتن ی ب ر عناص ر
برنامه درسی آمزز

التترونیتی مستخرج از مطالعات و تحقیقات پیشین بزد که تزس ط محقق ین

طراحی و تدوین گردید .این پرسشنامه شامل  7بعد هدف ،محتزا ،رسانه ،طراحی ،سازماندهی مزاد
یادگیری ،راهبردهای ی اددهی-ی ادگیری و ارزش یابی) ب زد ک ه وض عیت برنام ه درس ی آم زز
التترونیتی دانشگاهها و مؤسسات آمزز

عالی را در ی

مقی اس هفتدرج های ،از گزین ه «ب ه

هیچوجه» مساوی  0تا گزینه «کامالً » مساوی  ،6را از نظر دانشجزیان میسنجید.
بهمنظزر بررسی اعتبار ابزار پژوهش ،پرسشنامه از طرین پس ت التترونیت ی ب رای  30نف ر از
اساتید ،صاحبنظران و کارشناسان حززه آمزز
میزان اهمیت هر ی

التترونیتی ارسال گردید و از آنها خزاسته شد تا

از ابعاد و سؤاالت پرسشنامه را بر اساس ی

مقیاس پنجدرج های ،از خیل ی

زیاد تا خیلی کم ،مشخص نمایند .نتایج حاصل از محاسبه همبستگی هر ی

از سؤاالت ب ا ابع اد

مربزطه حاکی از آن بزد که اکثر آنها دارای همبس تگی معن یدار بزدن د .ع الوه ب ر ای ن ،محاس بة
فراوانی نظر صاحبنظران نشان داد که آنها میزان اهمیت هر ی

از سؤاالت را در ارتباط ب ا ابع اد

مربزط در بیشتر مزارد در حد «خیلی زیاد» و «زیاد» ارزیابی نمزدند .در همین راستا ،ب ا اس تفاده از
بسته آماری  ،LISREL 8.54رو

تحلیل عامل به کار گرفته شد که بارهای عاملی به دس ت آم ده
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حاکی از وجزد قزت و استحتام هر ی

از عناصر مربزطه است و تایی دی ب ر اعتب ار اب زار م زرد

استفاده در این مطالعه محسزب می شزد .نتیجة تحلیل عاملی در جدول شمارة  1آورده شده است.
جدول  :1بار عاملی هر یک از عناصر برنامه درسی آموزش الکترونیکی
عن ر

بار عاملی

بعد

هدف

0/88

محتزا

0/81

رسانه

0/87

طراحی

0/89

سازماندهی

0/90

راهبردهای یادگیری

0/89

ارزشیابی یادگیرندگان

0/81

برنامه درسی

از سزی دیگر ،به منظزر بررسی پایایی عناصر برنامه درسی ،همسانی درونی عناص ر هفتگان ه
با استفاده از آلفای کرونباخ سنجیده شد .محاسبه ضریب آلفای کرونباخ نش ان داد ک ه می زان ای ن
ضریب در عناصر مذکزر در حد نسبتا باالیی(در دامنه ای بین  0/76تا  )0/91ب زد ک ه نش اندهنده
قابل قبزل بزدن پایایی پرسشنامه است .مقادیر حاص ل از محاس به آلف ای کرونب اخ در ج دول ()2
نمایش داده شده است.
جدول  :2مقادیر آلفای کرونباخ در عناصر برنامه درسی
عن ر

ضریب آلفا

هدف

0/88

محتزا

0/76

رسانه

0/86

طراحی

0/91

سازماندهی

0/91

راهبردهای یادگیری

0/81

ارزشیابی یادگیرندگان

0/83

کل

0/95

از کل پرسشنامههای تززیع شده 702 ،پرسشنامه تزسط دانشجزیان تتمیل و از طری ن پس ت
التترونیتی بازگردانده شد که در جدول ( )3درص د و تززی ع فراوان ی پاس دهن دگان برحس ب
جنسیت ،مقطع تح یلی و دانشگاه محل تح یل نشان داده شده است.
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جدول  .3مشخصات جمعیتشناختی پاسخدهندگان
مشخ ات

درصد

تعداد
جنسیت

مرد

407

42

زن

295

58

کارشناسی

426

60/7

کارشناسی ارشد

279

39/3

60

8/5

شیراز

273

38/9

امیرکبیر

145

20/7

علزم حدیث

224

31/9

جمع

702

100

مقطع تح یلی

دانشگاه /دانشتده
صنعتی اصفهان

یافتهها
به منظزر بررسی کیفیت عناصر برنامه درسی آمزز
آمزز

التترونیتی دانش گاهه ا و مزسس ههای

عالی دادههای گردآوری شده با استفاده از نرم افزار  spss 16مزرد تجزیه و تحلی ل ق رار

گرفت که نتایج آن در ادامه آورده شده است.
نتایج حاصله در پاس به سزاالت  1تا  7پژوهش مبنی بر اینته «اثربخشی عناصر هف تگان ه
برنامه درسی آمزز

التترونیتی نظام آمزز

عالی ایران به چه میزان اس ت» ،در ج داول  5 ، 4و

 6نشان داده شده است.
جدول .4شاخص های توصیفی مربوط به عناصر برنامه درسی آموزش الکترونیکی
بعد/مزلفه

برنامه درسی

عناصر

میانگین

انحراف معیار

هدف

3/14

1/22

محتزا

3/12

1/17

رسانه

3/61

1/38

طراحی

3/15

1/32

سازماندهی

3/39

1/37

راهبردهای یادگیری

3/44

1/31

ارزشیابی فراگیران

3/04

1/23
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همانطزرکه در جدول  4نش ان داده ش ده اس ت ،می انگین عناص ر «ه دف ،محت زا ،رس انه،
طراحی ،سازماندهی ،راهبردهای یادگیری و ارزشیابی فراگیران» باالتر از میانگین معی ار ( )3اس ت.
بتارگیری آزمزن  tت

نمزن های نش ان داد ک ه اثربخش ی هم ة عناص ر برنام ه درس ی آم زز

التترونیتی به صزرت معنیداری (در سط  )0/0001از میانگین معیار باالتر است (جدول ش ماره
.)5
جدول .5تفاوت میانگین عناصر برنامه درسی آموزش الکترونیکی با میانگین مقیاس
بعد/مزلفه

برنامه درسی

عناصر

مقدار t

درجه آزادی

معنی داری

هدف

68/287

701

0/0001

محتزا

70/285

701

0/0001

رسانه

69/446

701

0/0001

طراحی

62/889

701

0/0001

سازماندهی

65/117

701

0/0001

راهبردهای یادگیری

69/292

701

0/0001

ارزشیابی فراگیران

65/531

701

0/0001

به منظزر بررسی معنیداری تفاوت بین میانگین عناصر برنامه درس ی آم زز
نمره سط کفایت مطلزب (عدد  ،)4/5از آزمزن  tت

التترونیت ی و

نمزنهای استفاده گردید که نتایج این آزمزن

تفاوت مشاهده شده را در تمام مزارد معنیدار نشان داد (جدول شماره .)6
جدول  .6تفاوت میانگین عناصر برنامه درسی آموزش الکترونیکی با نمره سطح کفایت مطلوب
بعد/مزلفه

برنامه درسی

مقدار t

درجه آزادی

معنی داری

هدف

29/387

701

0/0001

محتزا

30/936

701

0/0001

رسانه

16/924

701

0/0001

طراحی

26/904

701

0/0001

سازماندهی

21/307

701

0/0001

راهبردهای یادگیری

21/337

701

0/0001

ارزشیابی فراگیران

31/248

701

0/0001

عناصر

بهعالوه ،در پاس به سزال «اثربخشی ابعاد هفتگانة آم زز

التترونیت ی در دانش گاهه ای

ایران از منظر دانشجزیان به چه میزان است؟» از آزمزن تحلیل واریانا اندازهه ای مت رر اس تفاده
شد که نتایج آن در جدولهای  7و  8خالصه شده است.
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جدول  .7نتایج تحلیل واریانس اندازههای مکرر
ابعاد آموزش الکترونیکی در دانشگاههای ایران از منظر دانشجویان
انحراف

بعد/عامل

تعداد

میانگین

سازمان و مدیریت

702

3/17

1/17

فناوری

702

2/90

1/22

برنامه درسی

702

3/29

1/15

طراحی محیط ارائه

702

3/45

1/11

پشتیبانی

702

2/43

1/26

ارزشیابی برنامه

702

2/96

1/21

مالحظات اخالقی و حقزقی

702

2/85

1/35

استاندارد

F

درجه آزادی

133/16

6

سط
معنیداری

0/001

همانگزنه که در جدول  7مشاهده میشزد به کارگیری آزمزن تحلیل واریانا اندازههای مترر
در این زمینه نشان داد که تفاوت مشاهده شده بین میانگینها در سط  0/001معن یدار اس ت .ب ر
اساس نتایج به دست آمده« ،طراحی محیط ارائه» با میانگین « ،3/45برنامه درسی» با می انگین 3/29
و «سازمان و مدیریت» با میانگین  3/17به ترتیب بهترین وضعیت را نسبت به سایر ابع اد آم زز
التترونیتی از منظر دانشجزیان دارا میباشند .ابعاد ارزشیابی برنامه ،فناوری ،مالحظ ات اخالق ی و
حقزقی ،و پشتیبانی در رتبههای بعدی قرار دارند.
از سزی دیگر به منظزر مقایسة زوجی (ی

به ی ) می انگین ابع اد آم زز

التترونیت ی ب ا

یتدیگر ،از آزمزن «بزنفرونی» استفاده گردید که نتایج حاص له حتای ت از آن داش ت ک ه ب ه ج ز
مقایسه بعد فناوری با ابعاد ارزشیابی برنامه و مالحظات اخالقی و حقزقی ،در سایر مزارد تفاوتها

معنیدار بزد .این نتایج در جدول  8آورده شده است.
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جدول  .8نتایج آزمون بونفرونی در مورد
مقایسه ابعاد آموزش الکترونیکی با یکدیگر از منظر دانشجویان
سازمان و

عامل

فناوری

مدیریت

برنامه درسی

طراحی محیط
ارائه

پشتیبانی

ارزشیابی برنامه

سازمان و مدیریت
فناوری

P</001

برنامه درسی

P</001

P</001

طراحی محیط ارائه

P</001

P</001

P</001

پشتیبانی

P</001

P</001

P</001

P</001

ارزشیابی برنامه

P</001

1

P</001

P</001

P</001

مالحظات اخالقی

P</001

1

P</001

P</001

P</001

P</001

بحث و نتیجهگیری
یافتههای این پژوهش نشان میدهد ک ه از نظ ر دانش جزیان ،کیفی ت عناص ر برنام ه درس ی
آمزز

التترونیتی در آمزز

عالی (هدف ،محتزا ،رسانه ،طراح ی ،س ازماندهی م زاد ی ادگیری،

راهبردهای یاددهی-یادگیری و ارزشیابی) در حد متزسط است .هرچند ،این برتری بیانگر وضعیت
چندان مطلزبی برای برنامه درسی آمزز

التترونیت ی در کش زر م ا نیس ت و تنه ا کم ی از ح د

متزسط باالتر است و با سط کفایت مطلزب ( )4/5فاصله دارد .ش ایان تزج ه اس ت ک ه در می ان
عناصر برنامه درسی مزرد مطالعه «رسانههای آمززش ی» دارای ب االترین مطلزبی ت کیف ی اس ت و
«ارزشیابی فراگیران» از پایینترین مطلزبیت از نظر کیفیت را داراست.
از سزی دیگر ،بعد «برنامه درسی» پا از بعد «طراحی محیط ارائه» ،بهترین وضعیت کیفی را
در بین ابعاد تشتیلدهندة آمزز

التترونتی در سط آمزز

بیانگر وضعیت چندان مطلزبی برای ابعاد یاد شده در نظام آمزز

عالی ایران دارد ،هرچند این برتری
التترونیتی کشزر ما نیست.

بطزر کلی نتایج پژوهش حاضر همسز با برخی تحقیقات انجام شده در ایران از جمله :ربیعی

و همتاران ( ،)1389بدریان( ،)1387قائدی و همت اران( )1386و س راجی و همت اران( ،)1387از
لح اظ مطلزبی ت ت زیری در ح د متزس ط از وض عیت برنام ه درس ی آم زز
دانشگاهها و مزسسههای آمزز
در برنامه درسی آمزز

التترونیت ی در

عالی ایران را ترسیم مینماید و بیانگر برخی نقاط قزت و ضعف

التترونیتی در کشزر است که م یتزان د اطالع ات ارزش مندی را ب رای

ارزشیابی کیفیت عناصر برنامه درسی آمزز التترونیتی115 ...

کارشناسان ،مدیران و مسئزالن نظام آمزز

عالی کشزر در حززة آمزز

التترونیتی ف راهم آورد

تا با بهرهمندی از نظرات صاحبنظران عرصة تعلیم و تربیت و باالخص متخ

ان برنام هری زی

درسی ،و اتخاذ سیاستهای اصزلی و بهرهگیری از راهبردها و راهتارهای مناسب در زمین ه بهب زد
و ارتقاء کیفیت برنامه درسی و عناصر تشتیل دهنده آن گام بردارند.
همچنانکه یافتههای مطالعه روشنی و همتاران ( )1395نیز نشان داد که اجرای برنامه درس ی
آمزز

التترونیتی در ایران با چالشهای فرهنگی ،حقزقی ،مالی ،زیرساخت فن اوری ،و ش ناختی

مزاجه است.
التترونیتی با وضع مطل زب ،ب ازنگری در تم امی

فاصله داشتن کیفیت برنامه درسی آمزز
ابعاد و عناصر تشتیل دهنده برنامه درسی آمزز
مناسب برای رفع نقایص و مشتالت هر ی

التترونیتی ،به منظزر اتخاذ تدابیر و راهتارهای

عناصر را طلب میکند .از جمله تدابیر و راهتاره ای

مناسب در این زمینه ،میتزان به مزارد ذیل اشاره کرد:
 -1هدف :تزجه داشتن به نتایج یادگیری در راستای مقاصد و اهداف کلی و جزئ ی دوره ب ر
اساس رویترد عقالیی -فتزرانه و در نظر گرفتن پیشنیازها .انتخاب رویت رد تعی ین ه دفه ای
برنامة درسی آمزز
آمزز

التترونیتی از دو جهت ح ائز اهمی ت اس ت :یت ی ای نک ه ،برنام ة درس ی

التترونیتی ،مانند اغلب برنامههای آمزز

از راه دور به صزرت خزدآمزز ارائه میش زد و

دانشجز باید از هدفها و انتظارات برنامة درسی درک صحیحی داشته باشد .بنابراین ،هدفها باید
به صزرت دقین و صری بیان شزند .دیگر اینته ،تعیین دقین ه دفه ای برنام ه درس ی ،طراح ان
برنامه درسی را در انتخ اب محت زا ،فعالی ته ا ،راهبرده ای ت دریا و ش یزهه ای ارزش یابی ب ا
محدودیت روبه رو میسازد و امتان انتخابهای گزناگزن را از آنها میگیرد .با تزجه ب ه ای ن دو
نتته ،تعیین هدفهای برنامه درسی آمزز

التترونیتی باید جهتدهنده باش د و ن ه تعی ینکنن دة

حدود (پاپهم 1997 ،به نقل از سراجی و همتاران.)1386 ،
 -2محتزا :گزینش و انتخاب محت زا و فعالی ته ای ی ادگیری ب ه روز ،متن زع و مناس ب در
راستای تحقن اهداف مزرد نظر دروس و برنامههای مختلف؛ ب ا تزج ه ب ه اص زل :چندرس انهای،
مجاورت متانی ،کیفیت ارائه ،افزونگی ،شخ یسازی ،اجتناب از پیزندگذاری بیش از حد و تزجه
به ویژگیهای شناختی و فراشناختی (سراجی و همتاران .)1387 ،در همین زمینه ،جعفری ث انی و
همتاران ( ،)1392رعایت اصل ارتباط با تجارب قبلی دانش جزیان ،ف راهم ک ردن زمین ة برخ زرد
دانشجزیان با تجارب گزناگزن یادگیری و انعطافپذیری با تزجه به شرایط محیطی و اجتم اعی را
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در آمزز

التترونیتی بسیار مهم و اساسی ارزیابی کردهاند.

 -3رسانه :استفاده از رسانههای مختلف و متنزع برای ارائه مزثر دروس و برنامهها در في ای
مجازی .همچنانکه در کالسهای سنتی معمزال از مدرس هم راه ب ا رس انهه ای مختل ف در ام ر
تدریا استفاده میگردد؛ استفاده از وسایل چندرسانهای مانند متن ،صدا ،ت زیر ،گرافی
وسایل و رسانهها در محیط آمزز

و س ایر

التترونیتی میتزاند به یادگیری تعاملی و ل ذت بخ ش منج ر

گردد .با استفاده از چند رسانهایها میتزان رو های آمززشی را ج ذابت ر ک رد ت ا دانش جزیان
شرکت فعالتری در فرآیند آمزز
دادهان د که آم زز

و یادگیری داش ته باش ند .در هم ین راس تا پ ژوهشه ا نش ان

مبتن ی بر چندرسانهای میتزاند به درک مطلب و یادداری فراگیران کم

کند

(کپل ،2009 ،ویب و آنتا 2008 ،به نقل از زارعی زوارکی و جعفرخانی .)1388 ،با تزجه به شرایط
خاص یادگیری در محیط آمزز

التترونیتی که مسئزلیت آمزز

و یادگیری بیشتر به یادگیرن ده

محزل میگردد ،استفاده از وسایل چندرسانهای اجتنابناپذیر است .زیرا چند رسانهایها و فن اوری
که به صزرت روز افزونی در حتم نظام انتقال مزاد آمززشی ایفای نقش میکند فيای ی ادگیری را
ایجاد میکنند که دارای سه ویژگی زیر است :ال ف) ی ادگیری در آن ب ه ص زرت ف ردی ص زرت
میگیرد ،ب) یادگیرنده خزد

محیط یادگیری را دستتاری میکند و ج) سرعت یادگیری متناسب

با یادگیری تنظیم میشزد (عطاران.)1383 ،
 -4طراحی :طراحی محیط یادگیری با تزجه به رویت رد مش ارکتی و تاکی د ب ر نق ش فع ال
دانشجز در امر یادگیری در ی

بس تر فناوران ه متناس ب ب ا ویژگ یه ا و نیازه ای دانش جزیان و

مدرسان .با تزجه به اینته در محیط مجازی ،مسئزلیت آمزز

و یادگیری تا حدود زیادی بر عهده

خزد یادگیرنده است ،لذا نقش برنامه درسی و بالتبع طراحی و تدوین محیطی مناسب برای اج رای
آن در جهت دهی و اصالح فعالیت های یادگیرندگان بس یار پررن

خزاه د ب زد (وان

2010 ،

وایتلزک ،رومانز و جلفر و برنا 2000 ،به نقل از جعفری ثانی و همتاران .) 1392 ،همان گزنه ک ه
هیتز ،رد و جزرج ( )2001بیان میکنند؛ فناوری به خزدی خزد ایجاد کنن دة ی ادگیری ب ا کیفی ت
نیست ،بلته دسترسی به فرصتهای یادگیری بهنگام و مرتبطی که معلم طراحی میکند و از طرین
فناوری ارائه میشزد ،ایجادکنندة چنین یادگیری است .بیتردید ،باورها و رویههای فراگیر محزر و
مبتنی بر یادگیری در حتم مبانی و پایه گذار انزاع مهارتهای فناوری اس ت ک ه ب ه فعالی ته ای
یادگیری فعالتر و عمینتری منجر میشزد و عامل تقزیت و غنیسازی تجارب یادگیری فراگی ران
است (استیل و لزی .)2009 ،ضمن اینته باید تزجه داشت که طراحی یادگیری در محیط آم زز

ارزشیابی کیفیت عناصر برنامه درسی آمزز التترونیتی117 ...

التترونیتی به فلسفه علزم تربیتی حاکم در این نزع آمزز

بستگی دارد.

 -5سازماندهی :گزینش مزاد و منابع گزناگزن با تزجه به اصزل انتخاب مزاد و منابع از جمله
کتابخانههای دیجیتالی ،پایگاه دادهها ،گروههای مجازی و وب سایت مزسس ات علم ی-پژوهش ی
(سراجی و همتاران )1387 ،و سازماندهی منطقی و مناسب م زاد درس ی دوره ب ا رعای ت اص زل
تسلسل و تزالی ،منطبن با نیازهای دانشجزیان و مرتبط ب ا اه داف ی ادگیری و ق رار دادن مطال ب
آمززشی متمل در دسترس فراگیران شزد .به طزریکه دیامزند ( ،1385به نق ل از جعف ری ث انی و
همتاران )1392 ،نیز به مدرسان تزصیه میکند به جای اینته هدفها و مقاص د آمززش ی خ زد را
براساس مزاد و منابع آمززشی تغییر دهند ،سعی کنند مطمئن شزند مزاد و منابع آمززشی با اه داف
مزردنظر و تعیین شده برای محتزا همخزانی داشته باشد.
 -6راهبردهای یادگیری :استفاده از شیزهها و راهبردهای متنزع یاددهی -یادگیری با رویت رد
مشارکتی و ساخت و سازگرایانه در سایة به رهگی ری از فن اوری اطالع ات و ارتباط ات از جمل ه
استفاده از عناصر چند رسانهای و غیره و ترغی ب دانش جزیان ب ه مش ارکت در جلس ات بح ث و
گفتگز .بهرهگیری از فناوریهای نزین اطالعات و ارتباطات مانند وی دئز کنف رانا ،ات ا گفتگ ز،
پست التترونیتی ،تتنی های شبیهسازی و غیره ،و پیشنهاد و ارائة منابع یادگیری مناسب میتزان د
محیط حمایتی برای پرسش و پاس  ،مباحث گروهی همزمان و غی ر همزم ان ،ک ار گروه ی روی
پرو ههای مشترک ،سخنرانی ،آزمایش و ...فراهم نماید که یادگیری به نحز مطلزبی اتفا بیفتد.
به زعم اکبری بزرن

و همتاران ( ،)1391اتخاذ راهبردهای آمززش ی م یتزان د ب ا زمین ه و

بافتی که در آن یادگیری اتفا میافتد سازگار باشد و یادگیری به بهت رین وج ه ص زرت پ ذیرد و
میتزاند این تلفین اتفا نیفتد و مزجب عدم یادگیری و نارضایتی یاددهنده و یادگیرنده شزد.
 -7ارزشیابی فراگیران :تلقی ارزشیابی دانشجزیان به عنزان بخشی از فرایند یادگیری و اعمال
آن با استفاده از متانیزمها و شیزههای مختلف و متنزع سنجش و ارزشیابی ،مانن د پ یش آزم زن و
پا آزمزن ،پرو ه تحقیقاتی ،تتالیف ،پزشه کار ،گزار های فردی و گروهی و غیره ، ...همچن ین
تاکید بر ارزشیابی تتزینی و ارائه بازخزردهای مداوم به دانشجزیان برای بهبزد یادگیری .در برنام ة
درسی آمزز

التترونیتی ،شیزههای ارزشیابی باید با تزجه به اصزلی همچ زن تناس ب ابزاره ا و

تتالیف ارزشیابی با اهداف یادگیری ،تلقی راهبردهای ارزشیابی به عنزان بخشی از تجربه یادگیری،
به کارگیری راهبردها و ابزارهای گزناگزن برای ارزشیابی ،اس تفاده از تت الیف ک لنگ ر ،واقع ی و
متناسب با زندگی واقعی ،تناسب راهبردهای ارزشیابی با نظریه حاکم بر طرح برنامه درسی آمزز
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التترونیتی و جلزگیری از سرقت ادبی دانشجزیان انتخاب شزند (سراجی و همتاران.)1387 ،
ضمن اینته الزم است ترتیبی اتخاذ گ ردد ک ه عزام ل و عناص ر برنام ه درس ی ،در مراح ل
مختلف طراحی ،اجرا و ارزشیابی برنامههای آمزز

التترونیتی بیشتر م زرد تزج ه ق رار گیرن د.

همچنانکه به زعم سراجی ( )1394در طراحی برنامه درسی آمزز

التترونیتی باید درک ص حی

قابلیتهای فناوری اطالعات که شامل قابلیتهای ارتباطی ،شخ یسازی ،هر زمانی و هر مت انی،
تعاملی و چند حسی است و تزجه به نظریههای یادگیرنده محزر ،به عنزان دو عام ل مه م در نظ ر
گرفته شزند تا با تزجه به آنه ا بت زان ویژگ یه ای عناص ر برنام ه درس ی مانن د اه داف ،محت زا،
فعالیتهای یادگیری ،منابع یادگیری ،شیزههای تدریا و ارزش یابی را مش خص نم زد و ب ر ای ن
اساس به تزلید و ارائه برنامه درسی آمزز

التترونیتی اقدام نمزد.

در هم ین راس تا ،جزش مز ،ون مرینب زر و ک زپر ( )2004نی ز ب ر ای ن باورن د ک ه اج رای
مزفقیتآمیز آمزز

التترونیتی تا حد زیادی وابسته به برنامه درسیای است که طراحی و ت دوین

میشزد .بنابراین قبل از اینته هرگزنه محتزای آمززشی تزلید گردد ،مربیان باید به اصزل برنامههای
درسی دانشجزیان آگاه باشند .در واقع در برنامههای درسی ،محتزای آم زز

التترونیت ی م زثر و

کارآمد باید بر مبنای نظریههای مطمئن و متقن یادگیری تدوین ش زد (بنگ رت 2004 ،1ب ه نق ل از
جعفری ثانی و همتاران.)1392 ،
بیتردید برای تيمین کیفیت برنامه درسی آمزز

التترونیتی در مراح ل طراح ی و تزلی د،

تهیة سامانه مدیریت یادگیری ،اجرای مناس ب برنام ه و ت دارک سیس تم پش تیبانی ،تعبی ه سیس تم
ارزشیابی مستمر و مداوم ضرورت دارد که با نگاه ج امع و سیس تمی م یت زان کلی ة درونداده ا،
تراکنشها و بروندادها را بررسی کرد .این عم ل م یتزان د کیفی ت برنام هه ای درس ی آم زز
التترونیتی را تا حد امتان تيمین نماید (سراجی.)1394 ،
تزضی  :این مقاله مستخرج از رسالة دکتری در رشته برنامهریزی درسی است که ب ا حمای ت
مالی مزسسه پژوهش و برنامهریزی آمزز

عالی انجام شده است.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Bangert
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ارزشیابی کیفیت عناصر برنامه درسی آمزز التترونیتی119 ...

منابع
الف .فارسی
اکبری بزرن  ،محمد؛ جعفری ثانی ،محمد؛ آهنچیان ،حسین وکارشتی ،محمدرضا ()1391
ارزیابی کیفیت یادگیری التترونیتی در دانشگاههای ایران بر اساس جهتگیری های

برنامه درسی و تجربه مدرسان ،ف لنامه پژوهش و برنامه ریزی در آمزز

عالی ،شماره

 ، ،66صص 75-97 .
اناری نژاد ،عباس ،ساکتی ،پرویز و صفزی ،سید علی اکبر( .)1389طراحی چارچزب مفهزمی
ارزشیابی برنامه های یادگیری التترونیتی در مزسسات آمزز

عالی .ف لنامه فناوری

آمزز  .سال چهارم ،شماره ( 3پیاپی  .)15صص.201-191
اناری نژاد ،عباس ،محمدی ،مهدی( .)1393شاخص های عملی ارزشیابی آمزز
آمزز

التترونیتی در

عالی ایران .مجله مدیا ،بهار  ،1393دوره  ،5شماره  ،1صص .25-11

بدریان ،مرضیه( .)1387ارزشیابی برنامه درسی التترونیتی رشته مهندسی کامپیزتر دانشگاه صنعتی
خزاجه ن یرالدین طزسی بر اساس الگزی رودری

سیمز ،پایان نامه کارشناسی ارشد،

دانشگاه عالمه طباطبایی تهران.
جعفری ثانی ،حسین؛ سعیدی رضزانی ،محمزد؛ زارعی تزچینی ،محسن و پاک مهر ،حمیده.
( )1392ویژگی های کلیدی برنامه درسی مبتنی بر آمزز

آمزز

التترونیتی در آمزز

عالی،

عالی ایران; دوره  ،5شماره.2

ربیعی ،مهدی؛ محبی امین ،ستینه و حاجی خزاجه لز ،صال رشید( .)1389ارزیابی کیفیت درونی
برنامه درسی دوره ی آمزز

مجازی دانشگاه فردوسی مشهد ،مجله افن تزسعه آمزز

پزشتی ،دوره  ،4شماره  ،1صص .36 -29
روشنی علی بنه سی ،حسن؛ شاهعلیزاده ،محمد؛ حیدری ،ستینه؛ فتاحی ،محمد)1395( .
آسیبشناسی اجرای برنامه درسی دوره آمزز

التترونیتی در ایران (مطالعه مزردی

دانشگاه شهید بهشتی تهران) .مجله دانشگاهی یادگیری التترونیتی-137: )2( 7 ;1395 .
152
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زارعی زوارکی ،اسماعیل؛ جعفرخانی ،فاطمه ( )1388چند رسانه ای آمززشی و نقش آن در
آمزز

ویژه ،نشریه تعلیم و تربیت استثنایی ،بهمن و اسفند  - 1388شماره های  98و

 9( 99صفحه  -از  22تا )30
سراجی ،فرهاد ( )1394برنامه درسی مجازی ،دانشنامه ایرانی برنامه درسی ،محزر 12؛ برگرفته از:
http://www.daneshnamehicsa.ir/Default.aspx?PageName=News&Action=Subjects_Det
ails&ID=50781

سراجی ،فرهاد ,عطاران ،محمد ,نادری عزت اله ,علی عسگری مجید ( )1386طراحی برنامه درسی
دانشگاه مجازی ،مطالعات برنامه درسی ،پاییز ، 1386دوره  , 2شماره  ; 6از صفحه 79
تا صفحه . 118
سراجی ،فرهاد ،عطاران محمد ،علی عسگری ،مجید( .)1387ویژگیهای طرح برنامه درسی
دانشگاههای مجازی ایران و مقایسه آن با الگزی راهنمای طراحی برنامه درسی دانشگاه

مجازی .ف لنامه پژوهش و برنامه ریزی در آمزز

عالی .دوره  ،14شماره ،)50( 4

صص 118 - 97
صفزی ،علی اکبر( .)1388آمزز

التترونیتی ،از ایده تا عمل .تهران :انتشارات پژوهشگران نشر

دانشگاهی.
عطاران ،محمد ( )1383جهانی شدن ،فناوری اطالعات و تعلیم و تربیت ،تهران :مزسسه تزسعه
فناوریآمززشی مدارس هزشمند.
قائدی ،بتزل ،عسگری ،مجید علی و عطاران ،محمد( .)1386ارزشیابی برنامه درسی آمزز

مجازی رشته مهندسی کامپیزتر ،مجمزعه مقاالت دومین کنفرانا آمزز

التترونیتی،

زاهدان ،صص .23-12
ملتی ،حسن( .)1385برنامهریزی درسی ،راهنمای عمل .تهران :نشر اندیشه ،چاپ هشتم.
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Evaluating the quality of e-learning curriculum in
Higher Education in Iran
Mohammad Javdani1
Abas Anarinezhad2

Abstract
The present study was aimed at evaluating the quality of e-learning
in the curriculum of universities and institutions of higher education in
Iran. For this purpose, a scale was developed by the researchers to
measure the seven elements of e-learning curriculum (i.e. the purpose,
content, media, design, organization of learning materials, teaching and
learning strategies and assessment). Participants in the study were 702
students from Amir Kabir, Shiraz and Isfahan Universities, as well as the
School of Oloum-e Hadith in Ray. The data was subjected to an
independent samples t-test; the results suggested that the stated
universities are above the average level with respect to the quality of elearning curriculum. In addition, the findings indicated that the “design
of presentation context”, and the "pedagogical" dimension were the two
most optimal aspects of e-learning in higher education. Nevertheless, this
finding does not necessarily imply a desirable situation for the stated
dimensions in the e-learning system in our country.
Keywords: Curriculum, E-Learning, evaluation, higher Education
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