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چکیده
هدف تحقیق حاضر بررسی کیفیت آموزش الکترونیکی دانشگاه امیرکبیر بر اساس عناصر طراحی آموزشی
بود .روش تحقیق توصیفی و تحلیلی بود .جامعه آماری این تحقیق کل دروس اصلی و تخصصی رشته
ریاضی کاربردی -تحقیق در عملیات دوره آموزش الکترونیکی دانشگاه امیرکبیر در سال تحصیلی 91-93
بودند .روش نمونهگیری از نوع نمونهگیری تصادفی بود که درس احتمال و آمار مهندسی انتخاب شد .ابزار
گردآوری دادهها ،فهرست وارسی محقق ساختهای که بر اساس عناصر طراحی آموزشی طراحی شد .برای
بررسی روایی از روایی صوری استفاده شد .ضریب پایایی آن با روش آلفای کرونباخ  0/87به دست آمد.
برای جمعآوری دادهها متخصصان در  6جلسه آموزش بر خط مشاهده کردند ،سپس بر اساس مشاهده،
اقدام به پر کردن فهرست وارسی نمودند .برای تجزیه و تحلیل دادهها از روشهای آمار توصیفی و استنباطی
و با استفاده از نرمافزار  SPSSانجام شد .نتایج نشان داد که کیفیت آموزش الکترونیکی دانشگاه امیرکبیر بر
اساس عناصر طراحی آموزشی در حد نسبتاً مطلوبی میباشد.
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مقدمه
در قرن اخیر که دوره گذر از عصرر صرنعتی به عصر اطالعات و ارتباطات میباشد ،تعلیم و
تربیت نسربت به دوران گذشرته هم از لحاک کمیت وهم از لحاک کیفیت به طور مشمگیری
دمرار تحول شرررده اسرررت .ورود فنراوری اطالعرات 1تمامی شررر ون زندگی بشرررری را
دسررتخوش تغییر و تحول کرده اسررت؛ در این میان نظامهای آموزشرری به دلیل ماهیت
معرفتیشران بیش از دیگر نظامها از فناوریهای اطالعاتی متأثر شدهاند (آتشک .)1977،تا
مندین سرال پیش افراد برای آموزش و یادگیری نیاز به زمان و مکان مشرخصی داشتند ولی
امروزه با پیشررفت فناوریهای رایانه و شبکه اینترنت تا حدودی این نیاز از بین رفته است و
هرکس به زودی قادر خواهد بود هر میزی را در هر زمانی و هر مکانی یاد بگیرد (هورتون،
 .)1971روشهای سنتی آموزش دیگر قادر به پاسخگویی به نیازهای رشد و گسترش مداوم
مهارتهای آموزشرری نیسررتند .کاربرد فناوری در آموزش ،نظامهای آموزش الکترونیکی را
به وجود آورده و باعث تغییراتی در نقش عناصررر آموزش و طراحی آموزشرری شررده اسررت.
فناوریهای نوین فرصرررتهای بیشرررتر ،جدیدتر و جذاب تری برای یادگیری ارائه میدهد.
آموزش الکترونیکی از طریق کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات مرزهای دسرررترسررری و
مرزهرای زمرانی را درهمشرررکسرررتره و ابزارهای جدیدی را برای یادگیری به فراگیران ارائه
میکند (بدریان.)1978،
آموزش الکترونیکی به مجموعه وسرریعی از نرمافزارهای کاربردی و شرریوههای مبتنی بر
فناوری اطالعات اعم از کامپیوتر ،دیسرررکت فشررررده ،شررربکه اینترنت و اینترانت دانشرررگاه
مجرازی گفتره میشرررود کره امکان آموزش و یادگیری را برای هر فرد در هر زمینه ،در هر
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زمان و مکان به صرررورت مادامالعمر فراهم میسرررازد .در تعریفی یادگیری الکترونیکی به
عنوان یک پارادایم جدید در آموزش مدرن ،مجموعه فعالیت آموزشرری اسررت که با
استفاده از ابزارهای الکترونیکی صورت میگیرد (وانگ.)3011،3
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ورود فناوری اطالعات در فضای آموزش عالی خودبهخود نظام آموزش و یادگیری را
متحول نمیکند .هدف آموزش الکترونیکی صرفاً انتقال دانش نیست ،بلکه تبدیل فراگیران
به افرادی خالق و تولیدکنندگان علم و فناوری است (عطاران .)1976،برای دستیابی به این
مهم دوره آموزش الکترونیکی باید با توجه به استانداردها و معیارهای خاصی طراحی شوند.
یکی از این معیارها ،استفاده از مدلهای طراحی آموزشی است .ایجاد یک دوره آموزش
الکترونیکی موفق حاصل مشارکت مهار عامل اساسی طراحی آموزشی ،مهندسی نرمافزار،
طراحی رسانه و اقتصاد است .که هر کدام قابلیتهای خاصی در ایجاد دوره دارند .طراحی
آموزشی مستلزم انتخاب ،سازماندهی و تعیین تجارب یادگیری الزم برای تدریس بعضی
میزها به افراد است (هورتون.)1971،
برای اینکه درک بهتری از طراحی آموزشری داشته باشیم ابتدا باید آموزش و طراحی را
به شرکل مناسبی تعری

کرد .آموزش مجموعه تصمیمات و اقداماتی است که یکی پس از

دیگری اتخاذ میشرررود یا انجام میگیرد و هدف آن دسرررتیابی هر مه بیشرررتر یادگیرنده به
هدفهای آموزشرری اسررت .طراحی آموزشرری ابزار تدریس و آموزش اسررت و باعث
میشرود مواد آموزشی ،مؤثرتر و کارآمد تر باشند .طراحی آموزشی 1را میتوان تجویز یا
پیشبینی روشهرای مطلوب آموزشررری برای نیل به تغییرات مورد نظر در دانش ،مهارت و
عواط

شرراگردان دانسررت (لشررین وپوالک .)1976،که با این تعری

این فعالیت یک کار

عمردی و جدی اسرررت و مانند هر کار جدی دیگری نیاز به طراحی و پیش اندیشررری دارد،
طراحی نیز در لغت به معنای اختراع کردن ،اندیشررریدن یا تنظیم یک نظریه ذهنی ،ترسررریم،
سررراختن و آماده کردن پیش نویس یک نقشررره ،اختصررراا دادن یا بکارگیری منابع برای
تعیین شرده آمده است .طراحی آموزشی در معنای ساده استفاده از یک فرایند نظاماند برای
فهم مشررکالت عملکرد انسررانی ،یافتن راه حلها و انجام آنهاسررت .طراحی آموزشرری علم
تعیین دقیق مشررخصررات فرایند ایجاد ،ارزشرریابی و تداوم موقعیتهایی اسررت که یادگیری را
هموار می کنررد (لشرررین وپوالک .)1976،طراحی آموزشررری کرل فراینررد تحلیررل نیرازهررا و
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هردفهرای یرادگیری وایجاد نظام ارائه آموزشررری برای برآوردن نیازهاسرررت (نوروزی و
رضوی .)1990،طراحی آموزشی ،پیش بینی و تنظیم رویدادهای آموزشی بر اساس اهداف،
محتوا و امکانات موجود با توجه به ویژگی ها و ساخت شناختی یادگیرندگان است .طراحی
آموزشرری ،خواه مربوب به یک دروه کامل یا به یک جلسررهی آموزشرری باشررد ،از اهمیت
خاصرری برخوردار اسررت .توجه و دقت در تنظیم آن میتواند موجب کارایی و اثر بخشرری
تدریس شرررود .طراحی آموزشررری ممکن اسرررت به دو صرررورت ،خنرد و کالن ،انجام گیرد.
طراحی در سرط کالن مربوب به شرورای برنامه ریزی درسی و متخصصان آموزشی است؛
اما طراحی در سط خنرد ،کالً بر عهده مربی است .در فرآیند طراحی خنرد ،توجه باید بیشتر
به حصرول صرالحیت ها و قابلیت های مورد انتظار ،جلب شرود و با نگرشری سیستمی و نظام
منرد ،مجموعره عنراصرررری را کره در یادگیری فراگیران مؤثرند ،در نظر گرفت (نوروزی و
رضوی.)1990،
هر نوع از طراحی آموزشری از مجموعه ای از عناصر تشکیل شده است .منظور ازعناصر
طراحی آموزشرری ،اجزاء یا مؤلفههای برنامه طراحی آموزشرری اسررت .طراح آموزشرری در
برنامه خودبا این عناصررر سرررو کار دارد واین عناصررر بخشهای مختل

برنامه را تشررکیل

میدهند .عناصررر طراحی آموزشرری به مبابه مصررال آن هسررتند که طراح آموزشرری از آنها
برای بنا کردن طرح خود اسرررتفاده میکند .مهمترین عناصرررر طراحی آموزشررری عبارتنداز:
تحلیل ،هدف ،محتوا ،راهبرد آموزشری ،رسرانه و ارزشیابی (نوروزی و رضوی .)1990،در
سرالهای اخیر آموزش مجازی به عنوان یکی از کاربردهای مهم فناوری جدید اطالعات
و ارتباطات در جهان مطرح اسررت و فعالیتهای گسررتردهای در این راسررتا آغاز گردیده
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اسررت .با توجه به تغییرات سررریعی که در محیط آموزشرری در حال شررکلگیری اسررت
اجرای نظامهای مجازی و الکترونیکی به منظور ارائهی خدمات و فناوریهای جدید در
زمینهی تدریس و یادگیری به صررورت یک نیاز اسرراسرری مطرح شررده اسررت (رسررولی و
کردوانی .)1993،آموزش مجازی میتواند راه حل مناسررربی برای بسررریاری از مشرررکالت
آموزشرری باشررد .با بهرهمندی از این نوع آموزش تعداد زیادی از عالقمندان به تحصرریالت
دانشرگاهی ،که به دالیل مختل

از حضور در کالسهای دانشگاههای سنتی محروم هستند
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مورد پوشرررش قرار میگیرنرد و با از میان برداشرررتن محدودیت زمانی و مکانی زمینه برای
یادگیری مسرتقل آنها فراهم میشرود (رضرایی .)1970،امروزه اغلب دانشگاهها توجه خود
را به آموزش از راه دور مبتنی بر وب معطوف کردهاند .بسریاری از مؤسسات آموزش عالی
برنرامرههای آموزش مجازی برگزار کردهاند وهم اکنون بسررریاری از مؤسرررسرررات دیگر و
دانشرررگراهها با شرررتاب در حال تدارک دیدن و آماده نمودن برنامههای مجازی میباشرررند
(مرتضوی و زارعی زوارکی .)1991،این دورههای آموزش الکترونیکی نسبت به آموزش
سرنتی دارای مزایای عمدهای هستند .انعطافپذیری و حذف ترددهای بیمورد و پرهزینه
برای شررررکرت در دوره هرای آموزش از مهم ترین آن هرا به شرررمار میآید( .لشرررین
وپوالک .)1976،در کنار توسرررعه کمی آموزش مجازی ،توجه به اسرررتانداردهای کیفی و
انطبراق برنرامرههای این نوع آموزش با معیارها ،اهداف و الگوهای طراحی آموزشررری نباید
فراموش شررود .به دلیل نو ظهور بودن طراحی آموزشهای مجازی و هم نین دسررتاوردهای
تجربی اندک در این زمینه طراحی آموزش مجازی به یکی از مالشها تبدیل شررده اسررت.
در زمینه آموزش الکترونیکی مشرکالتی بسیاری وجود دارد که مانع دستیابی به یادگیری
اثربخش اسررت ،که این خود وظیفهای را ایجاد میکند که قبل از طراحی این دورهها به
موانع فکر کرد و در پی برطرف کردن آن هررا هم برای یررادگیرنرردگرران و هم برای
آموزشرریاران باشرریم .یکی از نگرانیهای اسرراسرری در این حوزه بحث کیفیت آموزش،
طراحی یادگیری و مواد یادگیری است (مؤمنی راد و علیآبادی.)1991،
کیفیرت طراحی ضرررعی

دوره آموزش الکترونیکی اغلب به عنوان یکی از مشرررکالت

اسراسری مطرح شده است .برای طراحان دوره ،بدون دانش قبلی در زمینه طراحی آموزشی،
اسرررتفراده کننرد .توجه بیش از حد به فناوری و جنبه فنی و از طرفی توجه ناکافی به طراحی
آموزشری یکی از مشرکالت اسراسی در طراحی دورههای آموزش الکترونیکی میباشد که
برای آن باید مارهای اندیشررید .یکی از راهحلها ،اسررتفاده از طراحی آموزشرری و الگوهای
مربوب به آن اسرت (ربیعی .)1979،برای آنکه آموزش به یادگیری پایدار ختم شود مستلزم
طراحی و سرازمانبندی آموزش اسرت .یادگیری اثربخش مسرتلزم وجود برنامه از قبل تعیین
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شرده اسرت .این برنامه از قبل تعیینشده را میتوان طراحی آموزشی نامید .طراحی آموزشی
را میتوان عالوه بر محیط یرادگیری سرررنتی ،در محیطهای آموزش الکترونیکی به کاربرد.
درحالیکه تدریس و آموزش مبتنی بر وب در آموزش عالی بسررریار رایج اسرررت طراحی و
ایجاد محیطهای آموزش الکترونیکی بیشتر مورد توجه بوده است ،به خصوا زمانی که از
آموزش مبتنی بر وب بره عنوان روشررری برای دسرررتیرابی به آموزش باکیفیت یاد میشرررود
(بردریان .)1978،اگر طراحان محیط یادگیری الکترونیکی با شرررناخت دقیق از ویژگیها و
قابلیتهای محیط الکترونیکی عناصررر را با توجه به اصررول طراحی آموزشرری آنها در کنار
هم قرار دهنرد ،محیط یرادگیری الکترونیکی میتواند عالوه بر تقویت یادگیری موضررروع،
بسررریرراری از موانع را برطرف نمررایررد و کیفیررت آموزش و یرادگیری را تضرررمین نمررایی
(سرررراجی .)1977،تحقیقررات مختل

کیفیررت طراحی آموزش را در آموزش الکترونیکی

بررسررری کردهانرد .در مطالعهای که توسرررط یودو1؛ بگ ی 3و کیرز )3011(9برای ارزیابی
کیفیت تجربه یادگیری الکترونیکی انجام گرفت ،نتایج تحقیق نشرران داد که ابعادتضررمین،
فهم و همدلی با دیگران ،جوابگو بودن ،قابلیت اطمینان ،و محتوای وبسرررایت نقش مهمی
در پرذیرش کیفیت یادگیری الکترونیکی ایفا میکند .در مطالعهای که جانگ )3010( 4به
بررسری ابعاد کیفیت آموزش الکترونیکی از دیدگاه یادگیرنده پرداخت ،شر کت کنندگان
ابعاد تعامل ،کارکنان ،تضمین کیفیت سازمانی مکانیزم ،اعتبار سازمانی ،یادگیرنده پشتیبانی،
اطالعرات و تبلیغرات و آموزش وظای

را پیشرررنهاد کردند .دیوید1و همکاران ( )3007در

پژوهشرری با عنوان اندازهگیری کیفیت یادگیری الکترونیکی نشرران دادهاند که مگونه نقشرره
مفهومی میتوانرد در انردازهگیری کیفیرت یرادگیری الکترونیکی بره کار رود .نتایج نشررران
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میدهد که دانش قبلی یادگیرندگان ،تعیینکننده اصرررلی در یادگیری معنادار اسرررت .نهایتاً
انردازهگیری یرادگیری یرادگیرنردگان تنها شررراخر معتبر کیفیت تدریس از طریق فناوری

1. Udo
2. Bagchi
3. Kirs
4. Jung
5. David

بررسی کیفیت آموزش الکترونیکی دانشگاه امیرکبیر...

اسرت .در تحقیق ماسی )3003(1که به منظور ارزیابی کیفیت آموزش الکترونیکی انجام داد
نترایج تحقیق او نشررران داد کره درصرررد قرابرلتوجهی از پاسرررخدهندگان کیفیت یادگیری
الکترونیکی را متوسط یا ضعی

ارزیابی کردند .مؤمنی راد و علیآبادی ( )1991به بررسی

کیفیت رشرررته فناوری اطالعات دوره آموزش الکترونیکی دانشرررگاه صرررنعتی خواجه
نصرریرالدین طوسرری بر اسرراس اسررتانداردهای آموزش الکترونیکی پرداختند .نتایج تحقیق
آنهانشررران داد که کیفیت رشرررته فناوری اطالعات دوره آموزش الکترونیکی دانشرررگاه
صرنعتی خواجه نصیرالدین طوسی دامنه نسبتاً مطلوب قرار میگیرد .در مطالعهای محمدی،
امیر تیموری ،قاسررمی و آتشررک ( )1979به منظور ارزشرریابی آموزش الکترونیکی شرربکه
رشررد بر اسرراس معیارهای طراحی سررایتهای آموزشرری انجام شررد نتایج ارزشرریابی نشرران
میدهد اهداف آموزشی دروس در حد نامطلوب و محتوای نوشتاری ،روشهای یاددهی
یادگیری ،روشهای ارزشریابی ،طراحی صرفحات وب و بخش عمومی سایت ،در حد به
نسررربرت مطلوب اسرررت در سرررالهرای اخیر یکی از مراکز ارائرهدهنرده درزمینه آموزش
الکترونیکی ،دانشرررگاه امیرکبیر می باشرررد .در این راسرررتا تحقیق حاضرررر با این هدف انجام
میشررود که آیاکیفیت آموزش الکترونیکی بر اسرراس عناصررر طراحی آموزشرری در س رط
مطلوب قرار دارد؟
روش
با توجه به ماهیت پژوهش از روش تحقیق توصریفی و بررسری تحلیلی اسرتفاده میشود .با
اسررتفاده از این روش میتوان یک برنامه را بررسرری و تحلیل کرد .در این روش جنبههای از
محتوا مورد تحلیل قرار میگیرند (سرررمد؛ بازرگان و حجازی .)1991 ،جامعه آماری این
عالمهطباطبائی در سرال تحصریلی  91-93که در سرط کارشرناسری ارشرد مشرغول تحصیل
بودند .ب) کل دروس اصرلی و تخصرصری رشته ریاضی کاربردی -تحقیق در عملیات در
سررال تحصرریلی  91-93دوره آموزش الکترونیکی که دانشررگاه امیرکبیر مجری آن بود.
نمونه آماری این پژوهش شامل دو قسمت است :ال ) دانشجویان 90:نفر از دانشجویان به
1. Massy
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صررورت تصررادفی از طریق قرعه کشرری انتخاب شرردند و مک لیسررت محقق سرراخته را پر
کردندب) واحد درسرری :از میان دروس ارائهشررده درترم دوم سررال تحصرریلی  91-93درس
احتمال و آمار مهندسری در رشرته ریاضی کاربردی -تحقیق در عملیات به صورت تصادفی
انتخاب شرد .به منظور بررسی تحلیلی برنامه آموزشی ،از یک فهرست وارسی که بر اساس
عناصررهای طراحی آموزشی توسط محقق طراحی شده بود استفاده شد .به این صورت که
با مطالعه منابع گوناگون در این زمینه فهرسرت وارسری با سرؤال بسته پاسخ توسط محقق و
مند تن از متخصرصرین تهیه شرد .مقیاسری که در این فهرسرت وارسی به کار گرفته شد،
مقیاس لیکرت اسررت .این فهرسررت وارسرری شررامل  49گویه بسررته پاسررخ میباشررد که در
برگیرنده  8عنصرر است .سؤاالت  1تا  1مربوب به عنصر اهداف یادگیری ،سؤاالت  6تا 13
مربوب به عنصرر تحلیل ،سؤاالت  19تا  17مربوب به عنصر محتوا ،سؤاالت  19تا  34مربوب
به عنصرررر راهبردهای آموزشررری ،سرررؤاالت  31تا  91مربوب به عنصرررر کاربرد رسرررانههای
آموزشری ،سرؤاالت  93تا  98مربوب به عنصرر ارزشیابی تکوینی و بازخورد ،سؤاالت  97تا
 49مربوب به عناصرررر ارزشررریابی پایانی .نمره دهی به این سرررؤاالت بر اسررراس مقیاس پنج
درجهای لیکرت (بسریار خوب با نمره  ،1خوب با نمره  ،4متوسرط با نمره  ،9ضعی
 ،3بسرریار ضررعی

با نمره

با نمره )1،انجام گرفت .برای بررسرری روایی فهرسررت وارسرری از روایی

محتوایی قضرراوتی اسررتفاده شرررد .به این صررورت که برای بررسرری روایی آن از نظرات
متخصرصرین استفاده شد .برای محاسبه پایایی این فهرست وارسی از روش آلفای کرونباخ
اسرتفاده شد و ضریب آلفای  0/87برآورد گردید .برای جمع آوری دادهها ،با هماهنگی با
مرکز آموزشهای الکترونیکی دانشررگاه امیرکبیر ،محقق  6جلسرره از درس برنامه آموزش
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الکترونیکی غیر برخط را دریافت کرد .دانشرجویان  6جلسره از آموزش بر خط را از درس
ت وری مخابرات دیجیتال که در هر جلسه  1متخصر شرکت داشتند ،به صورت غیر برخط
مشراهده کردند سرپس بر اسراس مشراهده ،افراد اقدام به پرکردن فهرسرت وارسی نمودند.
پس از محاسبه نمرات ( 1تا  )1سه دامنه به شرح شکل  1در نظر گرفته شد:

بررسی کیفیت آموزش الکترونیکی دانشگاه امیرکبیر...

( 1/99معیار تعیین دامنهها موجود)=( 9سه دامنه)÷( 4تعداد فاصلهها)
مطلوب

5

نسبتاٌمطلوب

ضعی

ب

3/66

2/33

1

شکل  .1تبدیل مقیاس لیکرت به سه دامنه

جهت تجزیه و تحلیل دادههای جمعآوری شده از روشهای آمار توصیفی از قبیل
(جدول فراوانی ،نمودار ،میانگین ،درصد) و آمار استنباطی (تی تک نمونهای) استفاده شد و
با استفاده از نرمافزار  spssانجام گرفت.

یافتهها
در این قسمت در دو بخش جداگانه به دستهبندی اطالعات جمعآوری شده و تجزیه تحلیل
آن پرداخته شده است ابتدا تجزیه و تحلیل توصیفی یافته (جدول توزیع فراوانی متخصصان،
جدول میانگین و انحراف اسررتاندارد گویه ها ،جدول ویژگی پرسررشررنامه) و سررپس تجزیه و
تحلیل اسررتنباطی یافتهها (آزمونتی تک نمونهای برای انطباق نحوه ارائه آموزش الکترونیکی
با رویدادهای آموزشی) ارائه شده است.
آمده است.
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جدول  .1توزیع فراوانی و درصد متخصصان به تفکیک جنسیت و مقطع
متخصصان

جنسیت

فراوانی

درصد

ارشد

زن

14

%44

مرد

16

%16

میانگین و انحراف اسررتاندارد ارزیابی دانشررجویان در مورد مؤلفههای فهرسررت وارسرری
محاسبه شده است .نتایج در جدول شماره  3آمده است.
جدول  .2میانگین و انحراف استاندارد عناصر از دیدگاه متخصصان
شاخرها

میانگین اصلی

انحراف استاندارد

 -1اهداف

1/79

0/68

 -3تحلیل

4/70

1/11

 -9محتوای آموزشی

1/13

1/16

 -4راهبردهای یادگیری

4/96

0/619

 -1رسانههای آموزشی

1/70

1/94

 -6ارزشیابی تکوینی و
ارائه بازخورد

4/86

1/36

 -8ارزشیابی تراکمی

1/14

1/41

عناصر

برای بررسری کیفیت آموزش الکترونیکی بر اسراس عناصرر طراحی آموزشی حد پایین
میانگین دامنه نسبتاً مطلوب ( )9/66برای هر عنصردر نظر گرفته شده است .میانگین به دست
آمده با حد پایین میانگین دامنه نسرربتاًمطلوب ( )9/66مقایسرره شررده اسررت و برای بررسرری
معناداری از آزمونتی تک نمونهای اسرتفاده شده است .در جدول شماره  9بررسی معناداری
هر مؤلفه آمده است.
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سؤال اصلی تحقیق :آیا کیفیت آموزش الکترونیکی دانشگاه امیرکبیر بر اساس عناصر
طراحی آموزشی در سط مطلوبی قرار دارد؟

بررسی کیفیت آموزش الکترونیکی دانشگاه امیرکبیر...

جدول  .3آزمونتی تک نمونهای برای انطباق نحوه ارائه آموزش الکترونیکی با رویدادهای آموزشی
شاخر

میانگین

انحراف استاندارد

t

درجه آزادی

معناداری

اهداف

4/70

1/11

9/79

39

0/001

تحلیل

1/79

0/68

1/30

39

0/360

محتوا

1/13

1/16

4/13

39

0/001

راهبردهای آموزشی

4/96

0/619

9/99

39

0/001

به کار گیری رسانههای
آموزشی

1/70

1/94

1/11

39

0/719

ارزشیابی تکوینی و
بازخورد

4/86

1/36

4/88

39

0/001

ارزشیابی تراکمی

1/14

1/41

4/13

39

0/001

کل

4/79

3/11

9/68

39

0/001

عناصر

بر اساس جدول  9نتایج آزمون حاکی از آن است که  tبه دست آمده برای کل عناصر
با درجه آزادی  39برابر با  9/68میباشد که از tجدول با درجه آزادی  )3/041( 39بیشتر
است و در سط  0/01معنی دار است .کیفیت آموزش الکترونیکی دانشگاه امیرکبیر بر اساس
عناصر طراحی آموزشی با  %91اطمیان در سط

نسبتاً مطلوبی قرار دارد.

سرؤال فرعی  :1آیا کیفیت آموزش الکترونیکی دانشرگاه امیرکبیر بر اساس عنصر هدف در
سط مطلوبی قرار دارد؟
عنصررررهدف با درجه آزادی  39برابر با  9/79میباشرررد که از  tجدول با درجه آزادی 39
( )3/041بیشرتر است و در سط  0/01معنی دار است .کیفیت آموزش الکترونیکی دانشگاه
امیرکبیر بر اساس عنصر هدف با  %91اطمیان در سط نسبتاً مطلوبی قرار دارد.
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سرؤال فرعی  :3آیا کیفیت آموزش الکترونیکی دانشرگاه امیرکبیر بر اساس عنصر تحلیل در
سط مطلوبی قرار دارد؟
بر اسرراس جدول شررماره  9نتایج آزمون حاکی از آن اسررت که  tبه دسررت آمده برای
عنصررر تحلیل با درجه آزادی  39برابر با  1/30میباشررد که از  tجدول با درجه آزادی 39
( )3/041کمتر است و در سط  0/01معنی دار نیست .کیفیت آموزش الکترونیکی دانشگاه
امیرکبیر بر اساس عنصرتحلیل با  %91اطمیان در سط نسبتاً مطلوبی قرار ندارد.
سرؤال فرعی  :9آیا کیفیت آموزش الکترونیکی دانشرگاه امیرکبیر بر اساس عنصر محتوا
در سط مطلوبی قرار دارد؟
بر اسرراس جدول شررماره  9نتایج آزمون حاکی از آن اسررت که  tبه دسررت آمده برای
عنصرررر محتوا با درجه آزادی  39برابر با  4/13میباشرررد که از  tجدول با درجه آزادی 39
( )3/041بیشرتر است و در سط  0/01معنی دار است .کیفیت آموزش الکترونیکی دانشگاه
امیرکبیر بر اساس عنصرتحلیل با  %91اطمیان در سط نسبتاً مطلوبی قرار دارد.
سررؤال فرعی  :4آیا کیفیت آموزش الکترونیکی دانشررگاه امیرکبیر بر اسرراس عنصررر روش
آموزشی در سط مطلوبی قرار دارد؟
بر اسرراس جدول شررماره  9نتایج آزمون حاکی از آن اسررت که  tبه دسررت آمده برای
عنصرررر روش آموزشررری با درجه آزادی  39برابر با  9/99میباشرررد که از  tجدول با درجه
آزادی  )3/041( 39بیشرررتر اسرررت و در سرررط  0/01معنی دار اسرررت .کیفیررت آموزش
الکترونیکی دانشرگاه امیرکبیر بر اسراس عنصررروش آموزشی با  %91اطمیان در سط نسبتاً
مطلوبی قرار دارد.
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سررؤال فرعی  :1آیاکیفیت آموزش الکترونیکی دانشررگاه امیرکبیر بر اسرراس عنصررر رسررانه
آموزشی در سط مطلوبی قرار دارد؟
بر اسرراس جدول شررماره  9نتایج آزمون حاکی از آن اسررت که  tبه دسررت آمده برای
عنصررر رسررانه آموزشرری با درجه آزادی  39برابر با  1/94میباشررد که از  tجدول با درجه
آزادی  )3/041( 39کمتر اسررررت و در سرررط  0/01معنی دار نیسررررت .کیفیررت آموزش

بررسی کیفیت آموزش الکترونیکی دانشگاه امیرکبیر...

الکترونیکی دانشرگاه امیرکبیر بر اسراس عنصرر رسانه آموزشی با  %91اطمیان در سط نسبتاً
مطلوبی قرار ندارد.
سررؤال فرعی  :6آیا کیفیت آموزش الکترونیکی دانشررگاه امیرکبیر بر اسرراس عنص رر ارزیابی
تکوینی و بازخورد در سط مطلوبی قرار دارد؟
بر اسرراس جدول شررماره  9نتایج آزمون حاکی از آن اسررت که  tبه دسررت آمده برای
عنصرر ارزشیابی تکوینی و بازخورد با درجه آزادی  39برابر با  4/88میباشد که از  tجدول
با درجه آزادی  )3/041( 39بیشرتر اسرت و در سرط  0/01معنی دار است .کیفیت آموزش
الکترونیکی دانشررگاه امیرکبیر بر اسرراس عنصررر ارزشرریابی تکوینی و بازخورد با  %91اطمیان
در سط نسبتاً مطلوبی قرار دارد.
سرؤال فرعی  :8آیاکیفیت آموزش الکترونیکی دانشرگاه امیرکبیر بر اسراس عنصر ارزشیابی
تراکمی در سط مطلوبی قرار دارد؟
بر اسرراس جدول شررماره  9نتایج آزمون حاکی از آن اسررت که  tبه دسررت آمده برای
عنصررر ارزشرریابی تراکمی با درجه آزادی  39برابر با  4/13میباشررد که از  tجدول با درجه
آزادی  )3/041( 39بیشرررتر اسرررت و در سرررط  0/01معنی دار اسرررت .کیفیررت آموزش
الکترونیکی دانشررگاه امیرکبیر بر اسرراس عنصررر ارزشرریابی تراکمی با  %91اطمیان در سررط
نسبتاً مطلوبی قرار دارد.
بحث
بره دلیرل نو ظهور بودن طراحی آموزشهای الکترونیکی و هم نین دسرررتاوردهای تجربی
اندک در این زمینه طراحی آموزش مجازی به یکی از مالشها تبدیل شده است .در زمینه
اسررت ،که این خود وظیفهای را ایجاد میکند که قبل از طراحی این دورهها به موانع
فکر کرد و در پی برطرف کردن آنها هم برای یادگیرندگان و هم برای آموزشرریاران
باشریم .یکی از نگرانیهای اساسی در این حوزه بحث کیفیت آموزش ،طراحی یادگیری
و مواد یادگیری است (مؤمنی راد و علی آبادی.)1991،
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هدف آموزش الکترونیکی صررررفاً انتقال دانش نیسرررت ،بلکه تبدیل فراگیران به افرادی
خالق و تولیدکنندگان علم و فناوری است (عطاران .)1976،برای دستیابی به این مهم دوره
آموزش الکترونیکی باید با توجه اسررتاندارد و معیارهای خاصرری طراحی شرروند .یکی از این
معیارها ،استفاده از مدلهای طراحی آموزشی است.
در این راسرتا هدف تحقیق حاضر بررسی کیفیت آموزش الکترونیکی دانشگاه امیرکبیر
بر اسررراس عناصرررر طراحی آموزشررری بو د نتیجه تحقیق نشررران داد که به طور کلی کیفیت
آموزش الکترونیکی دانشررگاه امیرکبیر بر اسرراس عناصررر طراحی آموزشرری در حد نسرربتاً
مطلوبی قرار داردکره این یرافته با تحقیقات طالیی مشرررعوف ( ،)1977یودو ،بگ ی و کیرز
( ،)3011جانگ ( ،)3010مؤمنی راد و علیآبادی ( )1991همسرو اسرت وبا تحقیقات ماسی
( )3003غیر همسو است.
در بررسی کیفیت آموزش الکترونیک دانشگاه امیرکبیر بر اساس عناصر به صورت
جزیی آموزش الکترونیکی دانشگاه امیرکبیر کیفیت عناصر اهداف ،محتوا ،راهبردهای
آموزشی ،ارزشیابی تکوینی و بازخورد و ارزشیابی تراکمی در سط نسبتاً مطلوبی قرار
داشت .ظهور محیطهای الکترونیکی عالوه بر آنکه زمینهساز بازاندیشی درباره آموزش و
یادگیری بوده است ،امکاناتی در اختیار طراحان آموزشی قرار داده است که بتوانند بسیاری
از اندیشههای خود را در عمل به کار گیرند .یادگیرنده محور بودن و فعال بودن یادگیرنده
از جمله ظرفیتهایی است که در محیط الکترونیکی امکان تحقق آنها وجود دارد .اثربخشی
و کیفیت یادگیری از طریق محیط الکترونیکی تا حدی زیادی به کیفیت طراحی آن بستگی
دارد .ایجاد محیطهای یادگیری اثربخش تصادفی نیست و نیازمند انتخاب هوشمندانه عناصر
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و ترکیب آنها با یکدیگر در راستای نیازهای واقعی مخاطبان است .فرایند طراحی آموزشی
مستلزم انتخاب ،سازماندهی و تعیین تجارب یادگیری است .طراحی آموزشی در محیطهای
الکترونیکی تا اندازه زیادی از اصول و مبانی طراحی آموزشی در محیطهای سنتی استفاده
میکند؛ با این تفاوت که توانمندیها و الزامات نوین محیطهای الکترونیکی داللتهای
خاا خود را بر طراحی آموزشی دارند .کاربرد فناوریهای اطالعاتی و ارتباطی به خودی
خود تأثیر اندکی بر کیفیت تدریس و یادگیری دارد .بدون شک این فناوریها فرصتهای
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متعددی برای ایجاد محیطهای یادگیری فراهم میآورند .هرمند این فناوریها سبب
میشوند تعامل آموزشی مشمگیری به وجود آید ،نمیتوانند به تنهایی کیفیت یادگیری و
تدریس را افزایش دهند .این مس له بدان معنا است که در محیط یادگیری الکترونیکی ،ارائه
محتوا ،فعالیتهای یادگیرنده ،مگونگی اجرای فعالیتهای یادگیری ،فرایند سنجش
عملکرد یادگیرندگان و فرایند بازخورد به گونهای متناسب با آ صول طراحی آموزشی شکل
گیرد؛ در غیر این صورت تضمینی برای تحقق اهداف آموزشی وجود ندارد (نوروزی و
رضوی.)1990،
از یافته دیگر تحقیق آن بودکه درآموزش الکترونیکی دانشرررگاه امیرکبیرکیفیت تحلیل و
اهداف در سرط مطلوبی قرار نداشررت بسرریاری از دورههای آموزش الکترونیکی تنها به ارائه
مواد آموزشرری میپردازند که در بیشررتر موارد از پویایی برخوردار نیسررت که این امر یکی از
دالیل ناکامی بسریاری از دورههای آموزشری مبتنی بر وب اسرت ساختار نامناسب برنامههای
آموزشی مبتنی بر شبکه وب ،بسیاری از این دورهها را تنها ارائهکننده اطالعات کرده است و
کره ارائره اطالعرات برا آموزش فرق دارد .بنرابراین برایرد گفت طراحی آموزشررری یادگیری
الکترونیکی بسریار مهم تر از امکانات و ابزاری است که مورد استفاده قرار میگیرد (نوروزی
و رضررروی .)1990،طراح آموزشررری برایرد بکوشرررد فرصرررتهای یادگیری مناسررربی برای
یادگیرندگان فراهم آورد .بنابراین اسررتفاده از متخصررر تکنولوژی آموزش ری در کنار سررایر
متخصصان در طراحی آموزشی دوره یادگیری الکترونیکی ضروری است.
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