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 مقدمه
اس ت ک ه در ع  ر اطالع ات و جامع ه  نیجهان ن ز یهادهیاز پد یتیآمزز  التترونیتی 

اس ت ک ه  یفن اور نیاز متخ  ان، مهمتر یاریوجزد گذاشته و به زعم بس ةمدار پا به عرصدانش

در هم ین راس تا بس یاری از کن د.  تی را حما یریادگی آم زز  و  دی جد یترده ایتزاند رویم

آم زز   یه اها و دورهبرنام ه ةو ارائ  یبا طراح ایآمززشی در سراسر دن هایمزسسهها و دانشگاه

مندان ب رای آم زز  اند تا پاسخگزی تقاضای روز افزون عالقهپا به عرصه وجزد نهاده یتیالتترون

 در امر آمزز  باشند. شتریب یریپذو انعطاف

ک ه ف راهم  ییهاو فرصت ایافزون بر مزا ،یگرینزظهزر د ةدینزع آمزز  همچزن هر پد نیا

ه ا هم راه چالش و دهای ترد یدر حال تزسعه با برخ  یدر کشزرها ژهیساخته است، کاربرد آن بز

آمزز  از راه دور ب ه س رعت  یدورنما گر،ید ی. از سز(1389)اناری نژاد و همتاران،  بزده است

نب زده  یمهم  نی مزضزع هرگ ز ب ه ا نیمرتبط با ا اتبه دانش و اطالع ازیاست و ن رییدر حال تغ

 یپ ذیررقابت ،یبا کارایی بهتر است که اوال: به ن زآور ینیازمند ی  سیستم آمززش یآت ةاست. ده

هماهن   ب ا تغیی رات فناوران ه و  ی: سرعت عم ل ک افایثان د؛ینما یشتریکم  ب یو رشد اقت اد

و  رانیاز م د یاریبس  ،جه ت نی(. به هم1388 ،یکار داشته باشد)صفز کسب و یهاتغییرات مدل

هس تند ک ه مطم ئن ش زند  نی آم زز  از راه دور ب ه دنب ال ا هایمزسس هها و مسئزالن دانشگاه

 یدی مثب ت و مف جیشزد و نت ایانجام م یبدرستآمزز  از راه دور  ةنیآنها در زم یهایریگمیت م

 (.2009،  1)الکن خزاهد داشت هکارکنان و جامعه بزرگتر به همرا د،یاسات ان،یدانشجز یبرا

آم زز  ع الی،  هایمزسس هها و آم زز  التترونیت ی در س ط  دانش گاه ةهمگام با تزسع

 -ی اددهی  هایبه ویژه از ب اب بررس ی تي مین کیفی ت فرآین د یمزضزع ارزشیابی و اعتبارسنج

های آم زز  التترونیت ی و ل زوم ت  مین الزام ات و اس تانداردهای یادگیری، تزجیه اجرای برنامه

 یاب دسازی آمزز  التترونیتی در آمزز  ع الی اهمی ت میو پیاده هطراحی، تزسع یمزردنظر برا

 . (1393)اناری نژاد و محمدی، 

ها، عالوه بر عزامل زیرس اختی و ها و مزسسهتزجه داشت که تزسعه و بقای این دانشگاهباید 

بزدجه، به کیفیت برنامه درسی آنها وابسته است. نحزة طراحی برنامة درس ی آم زز  التترونیت ی 

های مج ری نقش مهمی در یادگیری دانشجزیان دارد و دس ت ان درکاران برنام ة درس ی دانش گاه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Lokken  
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نیتی باید اصزل طراحی و تدوین برنامة درسی را ب ه ک ار گیرن د. از طرف ی، نت ایج آمزز  التترو

( حاکی از آن است 2004، 2؛ کالرک و مایر2004، 1تحقیقات مختلف )مانند: بابتیستا و م  فرسزن

های های ارائ ه دهن دة آم زز  التترونیت ی از جنب هکه در طراحی و تدوین برنامه درسی دانشگاه

که بهبزد کیفیت یادگیری در آمزز  التترونیتی مستلزم طراحی شزد. حال آنت میپداگز ی  غفل

مندی است که در آن ارتباط بین عناصر برنامة درس ی و چگ زنگی تلفی ن آن ب ا برنامه درسی نظام

 (. 1387ها نشان داده شزد )سراجی و همتاران، های فناوریقابلیت

عدم مزفقیت  به منجر هک یاز عزامل یخبر که ددهیم اننشالمللی در سط  بین ریمطالعات اخ

 ،یمج از طمح ی ب ا ف رد انطب ا  یلقب از مزاردی به مربزط زندشیم التترونیتیآمزز   هایدوره

ب ا  رانفراگی  تعام ل فراگی ران، خ  اتو مش هایژگیو کارها، و هافعالیت ،یبندمحتزا، منابع، زمان

گ ردد )پ اریا، به بعد پداگز ی  و برنام ة درس ی ب از میاست که عمدتا و...  استاد و با گریتدی

2003.) 

هایی نیز در زمینة برنامه درسی آمزز  التترونیتی در داخ ل کش زر در همین راستا، پژوهش

انجام شده است که غالبا به صزرت ت  درس بزده است. نتایج اکثر تحقیقات یاد شده حتای ت از 

 نی تحق جینتااین دارد که کیفیت برنامه درسی آمزز  التترونیتی چندان مطلزب نیست. از جمله، 

 یآم زز  مج از یبرنام ه درس  یدرون  یابیبه ارز یامطالعه ی( که ط1389) و همتارانش یعیرب

دانش گاه  یآم زز  مج از ةدور یبرنام ه درس  تی فیپرداختند، نش ان داد ک ه ک یدانشگاه فردوس

زم ان،  ،یبن دگروه ،یصفحات، مزاد آمززش یمشهد از لحاظ عناصر هدف، محتزا، طراح یفردوس

در س ط  متزس ط و  یریادگی  یته ایعن ر فعال ت؛یفیاز ک یط  نسبتا مطلزبدر س یابیفيا و ارزش

 نامطلزب قرار دارد. یفیدر سط  ک یعن ر گروه بند

خزاج ه  یدانش گاه ص نعت زتریکامپ یرشته مهندس یتیالتترونآمزز   یبرنامه درس یابیارزش

برنام ه  تی فیب زد ک ه  ک نی از ا یحاکنیز ( انجام شد 1387) انیکه تزسط بدر یطزس نیرالدین 

 .است زبطلا متبسدر دانشگاه مذکزر، ن زتریکامپ یرشته مهندس یتیالتترون یدرس

 ةدرب ار دیو اس ات انیدانش جز دگاهی د دیگ ری ة( در مطالع1386) و عطاران یعسگر ،یقائد

اطالعات در دانش گاه عل م و  یفناور شیگرا زتریکامپ یرشته مهندس یآمزز  مجاز یدرس ةبرنام

 زهینرم افزارها، ش  تیمحتزا، وضع تیشده، وضع فیبه اهداف تعر یابیرا از نظر دست رانیصنعت ا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Babtista And Mcpherson  
2. Clark And Mayer  
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شده در برنام ه  ینیبشیپ جیبه نتا یابیدست زانیاز دانشجز و م یبانیپشت زانیم ،یابیرزشا زهیتعامل، ش

 دیو اس ات انینش ان داد ک ه دانش جز پ ژوهشاین  یهاافتهی. کردند یبررس یآمزز  مجاز یدرس

از نظ ر دو  نت هی. ض من اابدیتزانسته به اهداف خزد دست  یبرنامه تا حد متزسط نیمعتقدند که ا

در ح د  انیاز دانشجز یابیارزش ةزیو ش یآمززش یافزارهانرم ،یبرنامه درس یشده محتزا ادی روهگ

از  یبانیپش ت نیتعامل و همچن ةزیگروه ش دو هر گر،ید یشده است. از سز یابیمتزسط و باالتر ارز

 نی ا زی ن جیبه نت ا یابیدست زانینمزدند. در مزرد م یابیارز فیرا ضع یمجاز طیدر مح انیدانشجز

خ زد  جیبرنامه نتزانسته ب ه نت ا نیمعتقدند که ا دیبر خالف اسات انیبه دست آمد که دانشجز جهینت

 برسد.

( که ب ا ه دف بررس ی و شناس ایی 1387) و همتاران یهای پژوهش سراجیافتهکه، همچنان

های مجازی ایران و مقایسه آن با الگ زی راهنم ای طراح ی های طرح برنامه درسی دانشگاهویژگی

برنامه درسی دانشگاه مجازی انجام گرفت، نشان داد ک ه در ط رح برنام ه درس ی دانش تده عل زم 

و ص نعت و دانش گاه خزاج ه ن  یرالدین  دانش گاه عل م رونیتیهای التتحدیث و مراکز آمزز 

 ةطزسی به عزامل اثرگذار بر برنامه درسی دانشگاه مجازی تزجه نشده است. برخی از عناصر برنام 

های ی ادگیری محتزا، تعیین فعالیت ائةها، شتل ارها مانند رویترد تدوین هدفدرسی این دانشگاه

ن نشده اس ت. همچن ین، در ت دوین و طراح ی راهنما تدوی گزیهای ارزشیابی مطابن با الو شیزه

یادگیری، انتخاب راهبردهای تدریا، زمان و في ا  عناصر دیگر برنامه درسی همچزن مزاد و منابع

 ها مطابن الگزی راهنما تزجه شده است.به اصزل و نمزنه

 یاج را یشناس بیآسب ا عن زان  (1395و همتاران ) یمطالعه روشن یهاافتهی در همین راستا

نش ان  (تهران یبهشت دیشه دانشگاهی مطالعه مزرد) رانیدر ا یتیآمزز  التترون ةدور یدرسبرنامه

 رانیدر ا یتیآمزز  التترون یبرنامه درس یاجرای و دانشجزیان، علم  تیه یداد که از نظر اعيا

مزاج ه  یو ش ناخت ،یفن اور رس اختیز ،یم ال ،یحق زق ،یفرهنگمختلفی از جمله؛  یهابا چالش

 است.

شایان ذکر است که طرح برنامه درسی شامل عناصر برنام ه درس ی و چگ زنگی رواب ط ب ین 

ب رای ( 1949)1نظران مختلف تعداد این عناصر متفاوت است. مثال تایلرآنهاست که از نظر صاحب

 را در نظ ر «و ارزشیابی تجاربیادگیری، سازماندهی  هایتجربههدف، »درسی چهار عن ر  ةبرنام

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Tyler 
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را  «هدف، محتزا، فعالیت ی ادگیری و رو  ه ای ارزش یابی»( چهار عن ر 1976)1گیرد. زایامی

های یادگیری، راهبردهای هدف، محتزا، مزاد و منابع، فعالیت»( نه عن ر 1989)2کالین .کندبیان می

و در  کن درا به عنزان عناصر برنامه درس ی معرف ی می «بندی، زمان و فياتدریا، ارزشیابی، گروه

یادگیری، ارزشیابی، زم ان و -هدف، محتزا، مزاد آمززشی، راهبردهای یاددهی»برخی منابع، عناصر 

 (.1385 بیان شده است)ملتی،برسر آنها تزافن دارند درسی  ةمتخ  ین برنام ی کهعناصر «فيا

ه ا و ها، چارچزبوجه اش تراک اکث ر م دل  یپداگز  که بعددر این پژوهش با تزجه به این

تلقی گریده  یعناصر برنامه درسو معمزال معادل  ی بزدهتیآمزز  التترون ةنیمطالعات مطرح در زم

 ؛2002، 5ینداس امیگاو ؛2001، 4خ ان ؛3،2000یآمزز  عال یگذاراستیس ةازجمله مزسساست )

ه اگز و ؛ 8،2007زین زیلیدانش گاه ا یمرکز آمزز  مجاز ؛2006، و همتاران 7شائز ؛2005، 6فرزن

ه دف، »عناص ر ( 2013، و همت اران یفرج اله ؛ 2013، و همتاران 10 یاودونا؛ 2009، 9ولآت 

ب ه  «یابیو ارزش  یریادگی -یاددهی  یراهبرده ا ،یریادگیمزاد  یسازمانده ،یمحتزا، رسانه، طراح

  مد نظر قرار گرفته است. یتیآمزز  التترون یعنزان عناصر برنامه درس

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

 طرایعناصر با تزجه ب ه ش این  ازی  هر که معلزم شزدآمزز  التترونیتی در آمزز  عالی ایران 

دارد. از سزی دیگ ر، اجرا  تیتا چه حد تناسب و قابل گریدی هاتیو امتانات و محدود رندهیادگی

های نتایج این بررسی تعیین نماید که برنامه درسی آمزز  التترونیتی در سط  دانش گاه به کم 

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

 اهداف پژوهش 
  رانیا ینظام آمزز  عال یتیآمزز  التترون یبرنامه درس «هدف» یبخشراثتعیین میزان  -1

  رانیا ینظام آمزز  عال یتیآمزز  التترون یبرنامه درس ی«محتزا» یبخشراثتعیین میزان  -2

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Zais  
2. 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  
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  رانیا ینظام آمزز  عال یتیآمزز  التترون یبرنامه درس «رسانه» یاثربخش تعیین میزان -3

  رانیا ینظام آمزز  عال یتیآمزز  التترون یبرنامه درس «طراحی» یاثربخش تعیین میزان -4

  ینظام آمزز  عال یتیآمزز  التترون یبرنامه درس «سازماندهی» یاثربخش میزانتعیین  -5

  یعالنظام آمزز   یتیآمزز  التترون یبرنامه درس «راهبردهای یادگیری» یاثربخش تعیین میزان -6

  رانیا ینظام آمزز  عال یتیآمزز  التترون یبرنامه درس «ارزشیابی» یاثربخش تعیین میزان  -7

 تعیین وضعیت ابعاد هفت گانه آمزز  التترونیتی دردانشگاه های ایران از منظر دانشجزیان  -8

 روش پژوهش

 انج ام ش د. یش یمایپ ی از ن زعفیتزص  ةپژوهش حاضر، پژوهشی کاربردی است که به شیز

اص فهان و دانش تده  یص نعت راز،یش  ر،یکبریام یصنعت یهادانشگاه انیشامل دانشجز یآمار عةجام

انتخاب ش دند.  یاطبقه -یت ادف یریگنمزنه زهینفر از آنها به ش 702بزد که  یررشه ثیعلزم حد

هدفمن د و ب ا  یریگصزرت نمزن هپژوهش به نیمزرد مطالعه در ا یهاانتخاب دانشگاه نتهیضمن ا

آم زز   یهاه برنام هها در ارائ دانش گاه نی ا تی دامن ه فعال یو گس تردگ یتجرب نهیشیتزجه به پ

عناص ر ب ر  یمبتن  یاپرسش نامه ن،یتحق نیکشزر انجام شد. ابزار مزرد استفاده در ا رد یتیالتترون

 نیبزد که تزس ط محقق  نیشیپ قاتیمستخرج از مطالعات و تحق یتیالتترون برنامه درسی آمزز 

مزاد  یسازمانده ،یطراحهدف، محتزا، رسانه، بعد  7پرسشنامه شامل  نی. ادیگرد نیتدو و یطراح

آم زز   برنام ه درس ی تیک ه وض ع ب زد (یابیو ارزش  یریادگی -یاددهی  یراهبردها ،یریادگی

ب ه » ن هیاز گز، یادرج ههفت اسی مق  ی  دررا  یها و مؤسسات آمزز  عالدانشگاه یتیالتترون

 . دیسنجیم انیاز نظر دانشجز را ،6مساوی  «کامالً »  نهیتا گز 0مساوی   «وجهچیه

نف ر از  30 یب را یت یپس ت التترون نیاعتبار ابزار پژوهش، پرسشنامه از طر یمنظزر بررسبه

 تاو از آنها خزاسته شد  دیارسال گرد یتینظران و کارشناسان حززه آمزز  التترونصاحب د،یاسات
 یل یاز خ، یادرج هپنج اسیمق  ی بر اساساز ابعاد و سؤاالت پرسشنامه را   یهر  تیاهم زانیم

از سؤاالت ب ا ابع اد   یهر  یحاصل از محاسبه همبستگ جی. نتاندیمشخص نما ،کم یلیتا  خ ادیز

 بةمحاس  ن،ی بزدن د. ع الوه ب ر ا داریمعن  یهمبس تگ یآنها دارا اکثراز آن بزد که  یمربزطه حاک

را در ارتباط ب ا ابع اد  تاز سؤاال  یهر  تیاهم زانینظران نشان داد که آنها منظر صاحب یفراوان

ب ا اس تفاده از در همین راستا،  نمزدند. یابیارز «ادیز»و  «ادیز یلیخ»مزارد در حد  بیشترمربزط در 

 ، رو  تحلیل عامل به کار گرفته شد که بارهای عاملی به دس ت آم دهLISREL 8.54 یبسته آمار
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یی دی ب ر اعتب ار اب زار م زرد و تا مربزطه است عناصراز   یاز وجزد قزت و استحتام هر  یحاک

 آورده شده است. 1 شمارة جدول. نتیجة تحلیل عاملی در استفاده در این مطالعه محسزب می شزد

 عناص ر هفتگان ه یدرون یهمسان ،عناصر برنامه درسی ییایپا یبه منظزر بررساز سزی دیگر، 

 نی ا زانی کرونباخ نش ان داد ک ه م یآلفا بیشد. محاسبه ضر دهیکرونباخ سنج یبا استفاده از آلفا

دهنده ک ه نش ان ( ب زد91/0تا  76/0 نیب ی)در دامنه اییدر حد نسبتا باال مذکزرعناصر در  بیضر

 (2)کرونب اخ در ج دول  یاز محاس به آلف ا حاص ل ریمقاد پرسشنامه است. ییایقابل قبزل بزدن پا

 داده شده است. شینما

 ضریب آلفا عن ر

88/0 هدف  

76/0 محتزا  

86/0 رسانه  

91/0 طراحی  

91/0 سازماندهی  

81/0 راهبردهای یادگیری  

83/0 ارزشیابی یادگیرندگان  

95/0 کل   

 

پس ت  نی و از طر لیتتم انیپرسشنامه تزسط دانشجز 702های تززیع شده، از کل پرسشنامه

دهن دگان برحس ب پاس   یفراوان  عی ( درص د و تزز3بازگردانده شد که در جدول ) یتیالتترون

 نشان داده شده است. لیو دانشگاه محل تح  یلیمقطع تح  ت،یجنس

 : بار عاملی هر یک از عناصر برنامه درسی آموزش الکترونیکی1جدول 
 بار عاملی عن ر بعد

 

 

 برنامه درسی
 

88/0 هدف  

81/0 محتزا  

87/0 رسانه  

89/0 طراحی  

90/0 سازماندهی  

89/0 راهبردهای یادگیری  

81/0 ارزشیابی یادگیرندگان  

 : مقادیر آلفای کرونباخ در عناصر برنامه درسی2جدول 
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 درصد تعداد مشخ ات

 جنسیت

 42 407 مرد

 58 295 زن

 مقطع تح یلی

 7/60 426 کارشناسی

 3/39 279 کارشناسی ارشد

 دانشگاه/ دانشتده

 5/8 60 صنعتی اصفهان

 9/38 273 شیراز

 7/20 145 امیرکبیر

 9/31 224 علزم حدیث

 100 702 جمع

 هایافته

 هایمزسس هه ا و دانش گاه یتیآمزز  التترون کیفیت عناصر برنامه درسی یبه منظزر بررس

مزرد تجزیه و تحلی ل ق رار  spss 16با استفاده از نرم افزار  ی گردآوری شدههاداده یآمزز  عال

 آورده شده است.ادامه در گرفت که نتایج آن 

گان ه عناصر هف ت یاثربخش»مبنی بر اینته  پژوهش 7تا  1ت پاس  به سزاال نتایج حاصله در

 و 5،  4ج داول ، در «اس ت زانیبه چه م رانیا ینظام آمزز  عال یتیآمزز  التترون یبرنامه درس

      .شده است نشان داده 6
 

 انحراف معیار میانگین عناصر بعد/مزلفه

 

 

 برنامه درسی

 

 22/1 14/3 هدف

 17/1 12/3 محتزا

 38/1 61/3 رسانه

 32/1 15/3 طراحی

 37/1 39/3 سازماندهی

 31/1 44/3 راهبردهای یادگیری

 23/1 04/3 ارزشیابی فراگیران

 

 

 دهندگانشناختی پاسخ. مشخصات جمعیت3جدول 

 های توصیفی مربوط به عناصر برنامه درسی آموزش الکترونیکی. شاخص4جدول
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ه دف، محت زا، رس انه، » عناص ر نیانگی نش ان داده ش ده اس ت، م 4طزرکه در جدول همان

. اس ت( 3) اری مع نیانگیباالتر از م «رانیفراگ یابیارزش ی وریادگی یراهبردها ،یسازمانده ،یطراح

آم زز   یبرنام ه درس عناص ر  هم ة یاثربخش نش ان داد ک ه  یات   نمزن ه tآزمزن  یریبتارگ

)جدول ش ماره است  باالتر اریمع نیانگیاز م (0001/0)در سط   یدارمعنیی به صزرت تیالتترون

5.)  

 معنی داری درجه آزادی tمقدار  عناصر بعد/مزلفه

 

 

 برنامه درسی

 

0001/0 701 287/68 هدف  

0001/0 701 285/70 محتزا  

0001/0 701 446/69 رسانه  

0001/0 701 889/62 طراحی  

0001/0 701 117/65 سازماندهی  

0001/0 701 292/69 راهبردهای یادگیری  

0001/0 701 531/65 ارزشیابی فراگیران  

 

و  آم زز  التترونیت یبرنامه درس ی  عناصر نیانگیم نیتفاوت ب یداریمعنبه منظزر بررسی 

 ی استفاده گردید که نتایج این آزمزنات  نمزنه tآزمزن  (، از5/4)عدد  نمره سط  کفایت مطلزب

 (.6جدول شماره ) دار نشان دادتفاوت مشاهده شده را در تمام مزارد معنی
 

 معنی داری درجه آزادی tمقدار  عناصر بعد/مزلفه

 

 

 برنامه درسی

 

0001/0 701 387/29 هدف  

0001/0 701 936/30 محتزا  

0001/0 701 924/16 رسانه  

0001/0 701 904/26 طراحی  

0001/0 701 307/21 سازماندهی  

0001/0 701 337/21 راهبردهای یادگیری  

0001/0 701 248/31 ارزشیابی فراگیران  

 

ه ای آم زز  التترونیت ی در دانش گاهگانة هفتاثربخشی ابعاد » در پاس  به سزالعالوه، به

اس تفاده  مت رر یه ااندازه انایوار لیتحلاز آزمزن  «میزان است؟چه ایران از منظر دانشجزیان به 

 خالصه شده است. 8و  7 هایجدولشد که نتایج آن در 
 

 
 

 

 میانگین مقیاس با برنامه درسی آموزش الکترونیکی عناصر نیانگیم. تفاوت 5جدول

 نمره سطح کفایت مطلوب  با برنامه درسی آموزش الکترونیکی عناصر نیانگیم. تفاوت 6جدول 
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 میانگین تعداد بعد/عامل
انحراف 

 استاندارد
F درجه آزادی 

سط  

 یدارمعنی

 17/1 17/3 702 سازمان و مدیریت

16/133 

 
6 001/0 

 22/1 90/2 702 فناوری

 15/1 29/3 702 برنامه درسی

 11/1 45/3 702 طراحی محیط ارائه

 26/1 43/2 702 پشتیبانی

 21/1 96/2 702 ارزشیابی برنامه

 35/1 85/2 702 مالحظات اخالقی و حقزقی

       

مترر های به کارگیری آزمزن تحلیل واریانا اندازه شزدمشاهده می 7گزنه که در جدول همان

دار اس ت. ب ر معن ی 001/0ها در سط  در این زمینه نشان داد که تفاوت مشاهده شده بین میانگین

 29/3با می انگین « برنامه درسی»، 45/3با میانگین « طراحی محیط ارائه»اساس نتایج به دست آمده، 

ابع اد آم زز  به ترتیب بهترین وضعیت را نسبت به سایر  17/3با میانگین « سازمان و مدیریت»و 

باشند. ابعاد ارزشیابی برنامه، فناوری، مالحظ ات اخالق ی و التترونیتی از منظر دانشجزیان دارا می

 های بعدی قرار دارند.حقزقی، و پشتیبانی در رتبه

زوجی )ی  به ی ( می انگین ابع اد آم زز  التترونیت ی ب ا  سةاز سزی دیگر به منظزر مقای

استفاده گردید که نتایج حاص له حتای ت از آن داش ت ک ه ب ه ج ز  «بزنفرونی»یتدیگر، از آزمزن 

ها مقایسه بعد فناوری با ابعاد ارزشیابی برنامه و مالحظات اخالقی و حقزقی، در سایر مزارد تفاوت

 آورده شده است. 8. این نتایج در جدول دار بزدمعنی

 
 

 
 

 

 

 های مکررواریانس اندازه تحلیلنتایج . 7جدول 

 های ایران از منظر دانشجویانابعاد آموزش الکترونیکی در دانشگاه 
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 عامل
سازمان و 

 مدیریت
 برنامه درسی فناوری

طراحی محیط 

 ارائه
 برنامه ارزشیابی پشتیبانی

       سازمان و مدیریت

      >P /001 فناوری

     >P< 001/ P /001 برنامه درسی

    >P< 001/ P< 001/ P /001 طراحی محیط ارائه

   >P< 001/ P< 001/ P< 001/ P /001 پشتیبانی

  >P< 1 001/ P< 001/ P< 001/ P /001 ارزشیابی برنامه

 >P< 1 001/ P< 001/ P< 001/ P< 001/ P /001 مالحظات اخالقی

 

 گیریبحث و نتیجه
 کیفی ت عناص ر برنام ه درس ی ان،یدهد ک ه از نظ ر دانش جزیپژوهش نشان م نیا یهاافتهی

 ،یریادگی م زاد  یس ازمانده ،ی)هدف، محتزا، رسانه، طراح  یدر آمزز  عال یتیآمزز  التترون

 تیوضع انگریب یبرتر نیا ،هرچند در حد متزسط است. ی(ابیو ارزش یریادگی-یاددهی یراهبردها

از ح د  یو تنه ا کم  س تیکش زر م ا ندر  یت یآمزز  التترون برنامه درسی یبرا یچندان مطلزب

ش ایان تزج ه اس ت ک ه در می ان  .( فاصله دارد5/4) با سط  کفایت مطلزبمتزسط باالتر است و 

دارای ب االترین مطلزبی ت کیف ی اس ت و « های آمززش یرسانه»عناصر برنامه درسی مزرد مطالعه 

 کیفیت را داراست.ترین مطلزبیت از نظر از پایین« ارزشیابی فراگیران»
را  کیفی تیوضع نی، بهتر«ارائه طیمح یطراح»پا از بعد  «برنامه درسی»بعد از سزی دیگر، 

 یبرتر نیهرچند ا دارد، رانیا یدر سط  آمزز  عال یآمزز  التترونت ةدهندلیابعاد تشت نیدر ب

 .ستیکشزر ما ن یتیشده در نظام آمزز  التترون ادیابعاد  یبرا یچندان مطلزب تیوضع انگریب

 یعیربحاضر همسز با برخی تحقیقات انجام شده در ایران از جمله: پژوهش  جینتا یکل بطزر

از  ،(1387و همت اران) ی( و س راج1386و همت اران) ی(، قائد1387)انی(، بدر1389) و همتاران

در  یت  یآم زز  التترونبرنام ه درس ی  تیاز وض ع در ح د متزس  ط یریت  ز تی لح اظ مطلزب

ضعف قزت و نقاط  یبرخ انگریو ب دینمایم میرا ترس رانیا یآمزز  عال هایمزسسهها و دانشگاه

 یرا ب را یتزان د اطالع ات ارزش مندیدر کشزر است که م  یتیآمزز  التترون در برنامه درسی

 . نتایج آزمون بونفرونی در مورد8جدول 

 مقایسه ابعاد آموزش الکترونیکی با یکدیگر از منظر دانشجویان 
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ف راهم آورد آمزز  التترونیتی  ةدر حززکشزر  ینظام آمزز  عال زالنو مسئ رانیمدکارشناسان، 

ری زی علیم و تربیت و باالخص متخ   ان برنام هت صةنظران عرمندی از نظرات صاحببهرهتا با 

بهب زد  ن هیمناسب در زم یاز راهبردها و راهتارها یریگو بهره یاصزل یهااستیاتخاذ سدرسی، و 

 .گام بردارند برنامه درسی و عناصر تشتیل دهنده آن تیفیو ارتقاء ک

 یبرنامه درس  یاجراکه  نشان داد ( نیز1395ی مطالعه روشنی و همتاران )هاافتهکه یهمچنان

ی، حقزقی، مالی، زیرساخت فن اوری، و ش ناختی فرهنگ هایبا چالش رانیدر ای تیآمزز  التترون

 مزاجه است.

 یدر تم ام یب ازنگر ،با وضع مطل زب یتیالتترونکیفیت برنامه درسی آمزز  فاصله داشتن 

 یو راهتارها ریمنظزر اتخاذ تداب، به یتیآمزز  التترون یدهنده برنامه درس لیتشت عناصرابعاد و 

 یو راهتاره ا ریکند. از جمله تدابیرا طلب معناصر  ی و مشتالت هر  صیرفع نقا یمناسب برا

 :تزان به مزارد ذیل اشاره کرددر این زمینه، می مناسب

ب ر دوره  یو جزئ  یمقاصد و اهداف کل یدر راستا یریادگی جیهدف: تزجه داشتن به نتا -1

 یه اه دف نی یتع ت ردیانتخاب رو. ازهاینشیو در نظر گرفتن پفتزرانه  -د عقالییاساس رویتر

 یدرس  برنام ةک ه، نی ا یت یاس ت:  تی از دو جهت ح ائز اهم آمزز  التترونیتی یدرس برنامة

و  ش زدیآمزز  از راه دور به صزرت خزدآمزز ارائه م یهامانند اغلب برنامه ،آمزز  التترونیتی

 دیها باهدف ن،ینابراداشته باشد. ب یحیدرک صح یدرسمة ها و انتظارات برنااز هدف دیدانشجز با

ه ای برنام ه درس ی، طراح ان دیگر اینته، تعیین دقین ه دفشزند.  انیب  یو صر نیبه صزرت دق

ب ا  یابیارزش  یه ازهیو ش  ایت در یه ا، راهبرده اتی عالفمحت زا، برنامه درسی را در انتخ اب 

دو  نی . با تزجه ب ه اردیگیها مگزناگزن را از آن یهاو امتان انتخاب سازدیروبه رو م تیمحدود

 ةکنن دنی یدهنده باش د و ن ه تعجهت دیبا آمزز  التترونیتی یبرنامه درس یهاهدف نیینتته، تع

 .(1386به نقل از سراجی و همتاران،  1997 )پاپهم، حدود

ب ه روز، متن زع و مناس ب در  یریادگی  یه اتی و انتخاب محت زا و فعال نشیمحتزا: گز -2

ای، ؛ ب ا تزج ه ب ه اص زل: چندرس انهمختلف یهاتحقن اهداف مزرد نظر دروس و برنامه یراستا

سازی، اجتناب از پیزندگذاری بیش از حد و تزجه مجاورت متانی، کیفیت ارائه، افزونگی، شخ ی

و  یث ان یجعفر ،نهیزم همیندر  (.1387اختی )سراجی و همتاران، های شناختی و فراشنبه ویژگی

برخ زرد  ن ةیف راهم ک ردن زم قبلی دانش جزیان، تجارب، رعایت اصل ارتباط با (1392همتاران )

را  یو اجتم اع یطیمح طیبا تزجه به شرا یریپذو انعطاف یریادگیگزناگزن  تجارببا  انیدانشجز
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 .اندکرده یابیارز و اساسی مهم اریبس یتیدر آمزز  التترون

 یها در في اارائه مزثر دروس و برنامه یمختلف و متنزع برا یهارسانه: استفاده از رسانه -3

مختل ف در ام ر  یه امعمزال از مدرس هم راه ب ا رس انه یسنت یهاکه در کالسهمچنانی. مجاز

 ریو س ا  ی گراف ر،یمانند متن، صدا، ت ز یارسانهچند لیاستفاده از وسا ؛گرددیاستفاده م ایتدر

و ل ذت بخ ش منج ر  یتعامل یریادگیتزاند به یم یتیآمزز  التترون طیها در محو رسانه لیوسا

جزیان ت ر ک رد ت ا دانش را ج ذاب یآمززش یهارو  تزانیها میاگردد. با استفاده از چند رسانه

نش ان  ه اپ ژوهش در هم ین راس تا باش ند.داش ته و یادگیری آمزز   ندیدر فرآ یترشرکت فعال

تزاند به درک مطلب و یادداری فراگیران کم  کند ای میبر چندرسانه مبتن ی آم زز که  ان دداده

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

زلیت آمزز  و یادگیری بیشتر به یادگیرن ده خاص یادگیری در محیط آمزز  التترونیتی که مسئ

 یو فن اور هایاچند رسانهناپذیر است. زیرا ای اجتنابگردد، استفاده از وسایل چندرسانهمحزل می

را  یریادگی  یکند فياینقش م یفایا یدر حتم نظام انتقال مزاد آمززش یکه به صزرت روز افزون

ص زرت  یدر آن ب ه ص زرت ف رد یریادگی  ال ف( ست:ا ریز یژگیسه و ید که دارانکنیم جادیا

متناسب  یریادگیسرعت  و ج( کندیم یرا دستتار یریادگی طیخزد  مح رندهیادگ، ب( یردیگیم

 (.1383شزد )عطاران، یم میتنظ یریادگیبا 

ب ر نق ش فع ال  دی و تاک یمش ارکت ت ردیبا تزجه به رو یریادگی طیمح ی: طراحیطراح -4

 و انیدانش جز یازه ایه ا و نیژگ یو امتناس ب ب ی در ی  بس تر فناوران ه ریادگیدانشجز در امر 

. با تزجه به اینته در محیط مجازی، مسئزلیت آمزز  و یادگیری تا حدود زیادی بر عهده نمدرسا

خزد یادگیرنده است، لذا نقش برنامه درسی و بالتبع طراحی و تدوین محیطی مناسب برای اج رای 

 2010صالح فعالیت های یادگیرندگان بس یار پررن   خزاه د ب زد )وان  ، آن در جهت دهی و ا

گزنه ک ه  همان(.  1392به نقل از جعفری ثانی و همتاران،  2000وایتلزک، رومانز و جلفر و برنا، 

 تی فیب ا ک رییادگی  کنن دة جادیخزد ا خزدی فناوری به ؛کنندیم انیب( 2001) رد و جزرج، تزیه

 نیو از طر کندیم یکه معلم طراح یبهنگام و مرتبط رییادگیهای به فرصت یبلته دسترس ست،ین

محزر و  ریفراگ هایهیباورها و روتردید، بی است. رییادگی نیچن ةکنندجادیا شزد،یفناوری ارائه م

 ه ایتی ک ه ب ه فعال اس ت های فناوریانزاع مهارت گذار هیو پا یدر حتم مبان رییادگیبر  یمبتن

 رانی فراگ رییادگی سازی تجاربیو غن تیو عامل تقز شزدیمنجر م ترینیتر و عمفعال رییادگی

آم زز   طیدر مح یریادگی یطراحضمن اینته باید تزجه داشت که  (.2009)استیل و لزی،  است
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 دارد. ینزع آمزز  بستگ نیحاکم در ا یتیبه فلسفه علزم ترب یتیالتترون

منابع گزناگزن با تزجه به اصزل انتخاب مزاد و منابع از جمله گزینش مزاد و : یسازمانده -5

پژوهش ی -های مجازی و وب سایت مزسس ات علم یها، گروههای دیجیتالی، پایگاه دادهکتابخانه

اص زل  تی دوره ب ا رعا یو مناسب م زاد درس  یمنطق یسازمانده( و 1387)سراجی و همتاران، 

مطال ب جزیان و مرتبط ب ا اه داف ی ادگیری و ق رار دادن منطبن با نیازهای دانش ،یتسلسل و تزال

و  یث ان یبه نق ل از جعف ر، 1385که دیامزند )به طزری شزد. رانیمتمل در دسترس فراگ یآمززش

ها و مقاص د آمززش ی خ زد را کند به جای اینته هدفنیز به مدرسان تزصیه می (1392همتاران، 

سعی کنند مطمئن شزند مزاد و منابع آمززشی با اه داف براساس مزاد و منابع آمززشی تغییر دهند، 

 برای محتزا همخزانی داشته باشد.  همزردنظر و تعیین شد

با رویت رد  یریادگی -یاددهیمتنزع  یها و راهبردهازهی: استفاده از شیریادگی یراهبردها -6

اطالع ات و ارتباط ات از جمل ه  یاز فن اور یری گبه ره سایةدر مشارکتی و ساخت و سازگرایانه 

غیره و ترغی ب دانش جزیان ب ه مش ارکت در جلس ات بح ث و و  یااستفاده از عناصر چند رسانه

کنف رانا، ات ا  گفتگ ز،  دئزی اطالعات و ارتباطات مانند و نینز یهایاز فناور یریگبهرهگفتگز. 

 دتزان یمناسب م یریادگیمنابع  ةارائو  شنهادیو پ ،رهیو غ یسازهیشب یها یتتن ،یتیپست التترون

 یرو یهمزم ان، ک ار گروه  ری همزمان و غ یپرسش و پاس ، مباحث گروه یبرا یتیحما طیمح

 . فتدیاتفا  ب یبه نحز مطلزب یریادگید که ایفراهم نم ...و شیآزما ،یمشترک، سخنران یهاپرو ه

و  ن هیب ا زم تزان دیم  یراهبردهای آمززش  اتخاذ (،1391به زعم اکبری بزرن  و همتاران )

و  ردیوج ه ص زرت پ ذ نیبهت ر به رییادگیسازگار باشد و  افتدیاتفا  م رییادگیکه در آن  یبافت

 شزد. رندهیادگی و اددهندهی یتیو نارضا رییادگیو مزجب عدم  فتدیاتفا  ن نیتلف نیا تزاندیم

به عنزان بخشی از فرایند یادگیری و اعمال  انیدانشجز یابیارزشتلقی : فراگیران یابیارزش -7

آزم زن و  شیمانن د پ ، یابیمختلف و متنزع سنجش و ارزش یهازهیها و شزمیبا استفاده از متانآن 

همچن ین ،  ...غیره و یو گروه یفرد یهاگزار  پزشه کار، ف،یتتال ،یقاتیپا آزمزن، پرو ه تحق

 برنام ةبرای بهبزد یادگیری. در  انیمداوم به دانشجز یارائه بازخزردها تاکید بر ارزشیابی تتزینی و

های ارزشیابی باید با تزجه به اصزلی همچ زن تناس ب ابزاره ا و درسی آمزز  التترونیتی، شیزه

تتالیف ارزشیابی با اهداف یادگیری، تلقی راهبردهای ارزشیابی به عنزان بخشی از تجربه یادگیری، 

نگ ر، واقع ی و گزناگزن برای ارزشیابی، اس تفاده از تت الیف ک ل به کارگیری راهبردها و ابزارهای

متناسب با زندگی واقعی، تناسب راهبردهای ارزشیابی با نظریه حاکم بر طرح برنامه درسی آمزز  
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 (. 1387التترونیتی و جلزگیری از سرقت ادبی دانشجزیان انتخاب شزند )سراجی و همتاران، 

، در مراح ل برنام ه درس یاذ گ ردد ک ه عزام ل و عناص ر اتخ یبیالزم است ترت ضمن اینته

 .رن دیم زرد تزج ه ق رار گ شتریب یتیآمزز  التترون یهابرنامه یابیاجرا و ارزش ،یمختلف طراح

  یدرک ص ح دیبا یتیآمزز  التترون یبرنامه درس ی( در طراح1394) یکه به زعم سراجهمچنان

سازی، هر زمانی و هر مت انی، های ارتباطی، شخ یشامل قابلیتکه اطالعات  یفناور یهاتیقابل

به عنزان دو عام ل مه م در نظ ر  ،محزر رندهیادگی یهاهیو تزجه به نظر است تعاملی و چند حسی

مانن د اه داف، محت زا،  یعناص ر برنام ه درس  یه ایژگ یگرفته شزند تا با تزجه به آنه ا بت زان و

 نی را مش خص نم زد و ب ر ا یابیو ارزش  ایتدر یهازهیش ،یریادگیمنابع  ،یریادگی یهاتیفعال

 اقدام نمزد. یتیآمزز  التترون یبرنامه درسو ارائه  دیاساس به تزل

 یباورن  د ک  ه اج  را نی  ب  ر ا زی  ( ن2004و ک  زپر ) نب  زریجزش  مز، ون مردر هم  ین راس  تا، 

 نیو ت دو یاست که طراح یایوابسته به برنامه درس یادیتا حد ز یتیآمزز  التترون زیآمتیمزفق

 یهابه اصزل برنامه دیبا انیگردد، مرب دیتزل یآمززش یهرگزنه محتزا نتهیقبل از ا نیشزد. بنابرایم

م زثر و  یت یآم زز  التترون ی، محتزایدرس یهابرنامهدر باشند. در واقع  گاهآ انیدانشجز یدرس

ب ه نق ل از  2004، 1ش زد )بنگ رت نیتدو یریادگیمطمئن و متقن  یهاهینظر یبر مبنا دیکارآمد با

 (.1392و همتاران،  یثان یجعفر

 د،ی و تزل یدر مراح ل طراح  یتیآمزز  التترون یبرنامه درس تیفیک نیتيم یبراتردید بی

 س تمیس هی تعب ،یبانیپش ت س تمیمناس ب برنام ه و ت دارک س یاجرا ،یریادگی تیریسامانه مد تهیة

داده ا، درون کلی ة ت زانیم  یس تمیمستمر و مداوم ضرورت دارد که با نگاه ج امع و س یابیارزش

آم زز   یدرس  یه ابرنام ه تی فیک تزان دیعم ل م  نی. ابررسی کرددادها را ها و برونتراکنش

 .  (1394)سراجی،  دینما نیرا تا حد امتان تيم یتیالتترون

ریزی درسی است که ب ا حمای ت دکتری در رشته برنامه رسالةتزضی : این مقاله مستخرج از 

 ریزی آمزز  عالی انجام شده است.مالی مزسسه پژوهش و برنامه
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 منابع
 الف. فارسی

( 1391ی، محمدرضا )کارشتسین وح ،انیآهنچ حمد؛، میجعفری ثان ؛اکبری بزرن ، محمد

 هایی ریبر اساس جهتگ رانیدر دانشگاههای ا یتیالتترون رییادگی تیفیک یابیارز

شماره  ،یدر آمزز  عال زییف لنامه پژوهش و برنامه ر، و تجربه مدرسان یدرس برنامه

 75-97، صص . ، 66

طراحی چارچزب مفهزمی (. 1389)سید علی اکبر ،صفزیو ساکتی، پرویز  ،اناری نژاد، عباس

ف لنامه فناوری  . ارزشیابی برنامه های یادگیری التترونیتی در مزسسات آمزز  عالی

 .201-191. صص(15)پیاپی  3سال چهارم، شماره . آمزز 

 دری تیالتترون آمزز ی ابیارزشی عمل های شاخص(. 1393اناری نژاد، عباس، محمدی، مهدی)

 . 25-11، صص 1، شماره 5، دوره 1393، بهار مجله مدیا. رانیای آمزز  عال

 یدانشگاه صنعت زتریکامپ یرشته مهندس یتیتترونال یبرنامه درس یابیارزش(. 1387)هیمرض ان،یبدر
ارشد،  ینامه کارشناس انی، پامزیس  یرودر یبر اساس الگز یطزس نیرالدیخزاجه ن 

 تهران. ییدانشگاه عالمه طباطبا

 .دهیحم ،پاک مهرو  محسن ی،نیتزچ یزارع ؛محمزد ی،رضزان یدیسع ؛نیحس ی،ثان یجعفر

 ی،در آمزز  عال یتیبر آمزز  التترون یمبتن یبرنامه درس یدیکل یها یژگیو (1392)

 .2، شماره5 دوره ;رانیا یآمزز  عال

 یدرون تیفیک یابیرزا(. 1389)ی؛ محبی امین، ستینه و حاجی خزاجه لز، صال  رشیدمهد ،یعیرب

مجله افن تزسعه آمزز  مشهد،  یفردوس دانشگاهی آمزز  مجاز یدوره  یبرنامه درس

 .36  -29، صص 1، شماره 4 ، دورهیپزشت

( 1395)محمد.  ی،فتاح ؛نهیست ی،دریح ؛محمد ،زادهیشاهعل ؛حسن ی،بنه س یعل یروشن

 ی)مطالعه مزرد رانیدر ا یتیدوره آمزز  التترون یبرنامه درس یاجرا یشناسبیآس

-137( :2) 7 ;1395. یتیالتترون یریادگی یمجله دانشگاهتهران(.  یبهشت دیدانشگاه شه

152 



 1397، بهار و تابستان 15یاپیدورة هشتم، شمارة اول، پ، درسي ةبرنامهاي پژوهش     
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و نقش آن در  یآمززش یچند رسانه ا( 1388) فاطمه ،یجعفرخان ل؛یاسماع ،یزوارک یزارع

و  98 یشماره ها - 1388و اسفند  بهمن، نشریه تعلیم و تربیت استثنایی، ژهیآمزز  و

 (30تا  22از  -صفحه  9) 99

 ؛ برگرفته از: 12، محزر دانشنامه ایرانی برنامه درسیی، مجاز یبرنامه درس( 1394سراجی، فرهاد )
http://www.daneshnamehicsa.ir/Default.aspx?PageName=News&Action=Subjects_Det

ails&ID=50781 

طراحی برنامه درسی  (1386) محمد, نادری عزت اله, علی عسگری مجید ،فرهاد, عطاران ،سراجی

 79از صفحه  ; 6شماره  ,  2دوره  ، 1386پاییز  ،مطالعات برنامه درسی، دانشگاه مجازی

 . 118تا صفحه 

ویژگیهای طرح برنامه درسی (. 1387)مجید ،علی عسگری ،عطاران محمد ،فرهاد ،سراجی 

دانشگاههای مجازی ایران و مقایسه آن با الگزی راهنمای طراحی برنامه درسی دانشگاه 

 ،(50) 4 شماره  ،14دوره  . ژوهش و برنامه ریزی در آمزز  عالیف لنامه پ. مجازی

  118 - 97 صص

انتشارات پژوهشگران نشر تهران:  .تا عمل دهیاز ا ،یتی(. آمزز  التترون1388اکبر) یعل ،یصفز
 .یدانشگاه

تهران: مزسسه تزسعه ، تیو ترب میاطالعات و تعل یشدن، فناور یجهان( 1383) ، محمدطارانع

 .مدارس هزشمند یآمززشیفناور

آمزز   یبرنامه درس یابی(. ارزش1386محمد)، و عطاران یعل دیمج ی،بتزل، عسگر ،یقائد

 ،یتیکنفرانا آمزز  التترون نیمجمزعه مقاالت دوم، زتریکامپ یرشته مهندس یمجاز
 .23-12زاهدان، صص 

 .هشتم چاپ اندیشه، نشر: تهران .عمل راهنمای درسی، ریزیبرنامه(. 1385)حسن ملتی،
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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 e-

learning 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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