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  چكيده

الكترونيكــي رشــته دوره آمــوزش پــژوهش حاضــر بــا هــدف ســنجش و ارزشــيابي : هــدف

بـا  : روش. مهندسي صنايع دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسـي صـورت گرفتـه اسـت    

گيـري هدفمنـد، از جامعـه آمـاري دانشـجويان و آموزشـياران دوره        استفاده از روش نمونـه 

يكـي رشـته مهندسـي صـنايع دانشـگاه صـنعتي خواجـه نصـيرالدين طوسـي          آموزش الكترون

بـا اسـتفاده از چـك ليسـتي كـه توسـط نويسـندگان        . نفر انتخاب شدند 61اي به حجم  نمونه

الكترونيكي  دوره آموزش هاي لفهؤمقاله حاضر و با بهره گيري از تجارب جهاني تهيه شد، م

يرالدين طوسـي مـورد سـنجش و ارزشـيابي     رشته مهندسي صنايع دانشگاه صنعتي خواجه نص

نتايج : ها يافته. هاي حاصل با استفاده از آمار توصيفي تجزيه و تحليل شدند داده. قرار گرفت

بيانگر آن بود كه برنامه آموزش الكترونيكي رشته مهندسي صنايع دانشـگاه صـنعتي خواجـه    

مطلـوب   در حـد نسـبتاً   نصيرالدين طوسي براساس اهداف و معيارهاي از پـيش تعيـين شـده،   

  .قرار دارد
  

  .آموزش الكترونيكي، سنجش و ارزشيابي، رشته مهندسي صنايع :واژگان كليدي
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 صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي         عضو هيات علمي دانشگاه -2
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  مقدمه

هاي جديد كليه جنبه هاي زندگي بشر از جمله اقتصادي، اجتماعي، سياسي، علمـي،   ناوريف

مـه كشـورهاي   در ه اين تغييرات تقريبـاً . را تحت تأثير قرار داده است... و ، آموزشيصنعتي

دنيا و به ويژه در كشورهاي توسعه يافته رخ داده است و كشور ما نيز در اين زمينه دست بـه  

اقداماتي زده و به صورت رسمي حمايت خود از موج فنـاوري اطالعـات و ارتباطـات را در    

  . اليحه برنامه چهارم توسعه اعالم داشته است» ي«بند  53ه دما

فناوري اطالعات و ارتباطات يكـي از چالشـهاي اصـلي    توسعه نظام آموزشي در عصر 

بازنگري فرايند نظام آموزشي به سبب تـأثير شـگرف فنـاوري    . سياستگذاران آموزشي است

اطالعات و نفوذ روزافزون آن در اركان متفاوت نظام آموزشي مهمترين امـوري اسـت كـه    

ريـزي   صـه اطالعـات پـي   اي هماهنگ براي حضور پويا در عر بايد به آن پرداخت تا منظومه

 .)182 ص،1383منتظر، (گردد و قوام و دوام آن تضمين شود 

هاي نوين و كارآمد براي گسترش آموزش و ايجاد امكان فراگيري براي  يكي از شيوه

گيـري از امكانـات و مزايـاي شـبكه اينترنـت و       همه مشتاقان در هر زمان و از هر مكان بهـره 

 يـادگيري الكترونيكـي مطمئنـاً   «گريسـون و آندرسـون   بـه قـول   . آموزش الكترونيكي است

تمامي اشكال آموزش و پرورش و يادگيري در قرن بيست و يكم را متحول خواهد نمـود و  

اينترنت محـور اصـلي تحـولي اسـت كـه يـادگيري الكترونيكـي را بـه وجـود آورده اسـت           

  ).15و  14ص  1384 زارعي زواركي و صفايي موحد،(

ظرفيتهـا و تواناييهـاي اينترنـت    . يك سيستم بـاز اسـت  ) مجازي(يادگيري الكترونيكي 

اي از اطالعـات قـرار    هاي تدريس و يادگيري در معرض حجـم گسـترده   باعث شده تا زمينه

ويژگي اصلي يادگيري الكترونيكي، وراي دسترسي آسـان بـه اطالعـات، ويژگيهـاي     . گيرد

كــي كيفــي، نهادينــه نمــودن هــدف اصــلي يـادگيري الكتروني . ارتبـاطي و تعــاملي آن اســت 

همـان منبـع،   (باشـد   پويا و چالش برانگيز ذهني مي »اكولوژي يادگيري«يكپارچگي در يك 

  ).16ص 

با اين توصيف ورود اينترنت به دنياي آموزش باعث ايجاد آموزش مبتني بر وب شـده  

رهاي است و در دهه اخيردر بيشتر كشورهاي دنيا و به ويژه كشورهاي پيشرفته و حتي كشـو 



 
 
 
 
  

 
  

 ...سنجش و ارزشيابي آموزش الكترونيكي  97

نفــل ازبانــك و (بــه گفتــه شــري . در حــال توســعه گســترش چشــمگيري پيــدا كــرده اســت

كاربرد آمـوزش مبتنـي بـر وب بـه خـاطر گسـترش شـبكه جهـاني وب         ) 2005همكارانش ،

توانسته است مشكالتي را كه آموزش عالي سنتي قـادر بـه حـل آنهـا نبـوده مثـل مشـكالت        

  ).70ص (ران مناطق دوردست حل كند مربوط به كالسهاي بزرگ و پرجمعيت و فراگي

آموزش مبتني بر وب محيطهاي آموزشي را كـامال دگرگـون كـرده اسـت و بـه طـور       

شـايد  . اي در آموزش عالي براي ارائه محتواي دوره مورد استفاده قرار گرفتـه اسـت   فزاينده

آمـوزش  . شدبا پذير مي بهترين مزيتهاي آن براي فراگيران تعامل پويا و برنامه زماني انعطاف

مبتني بر وب به خاطر داشـتن تعامـل پويـا مقـدار زيـادي از اطالعـات را از طريـق تعـامالت         

. دهـد  گوناگوني كه باعث ايجاد يك محيط اكتشافي بـراي فراگيـران مـي شـود، ارائـه مـي      

كند تا به كشـف   همچنين آموزش مبتني بر وب فرصتهاي زيادي را براي فراگيران فراهم مي

همچنــين فراگيــران . زنــد و چيزهــايي را براســاس نيازهــاي خــود يــاد بگيرنــد و يــافتن بپردا

توانند براي رسيدن به اهداف مورد نظرشـان مسـيرهاي يـادگيري انفـرادي ايجـاد كننـد،        مي

در واقـع  . مطابق با سرعت خود پيش بروند و به اندازه نيازشان اطالعات اضافي بازيابي كنند

آموزش مبتني بر وب بـه خـاطر داشـتن    . ت شده استآموزش سنتي تبديل به كشف اطالعا

برنامه زماني انعطاف پذيراين امكان را به فراگيران مي دهـد كـه محتـواي دوره را از طريـق     

  .)70، ص 2005شري، (در هر زمان و مكاني مطالعه كنند  ايشبكه رايانه

ــ  ه دانشــگاه صــنعتي خواجــه نصــيرالدين طوســي يكــي از دانشــگاههاي پيشــرو در زمين

اي آموزشـي بـا    يادگيري و آمـوزش الكترونيكـي در ايـران بـوده كـه توانسـته اسـت برنامـه        

قضاوت در بـاره ميـزان موفقيـت آن نيـاز بـه كـار       . اي ارائه كند گيري از امكانات شبكه بهره

  . علمي است كه تحقيق حاضر به دنبال آن است

، وسـيله جديـد و   1990 ةبا پيدايش و گسترش فنـاوري رايانـه و اينترنـت در طـول دهـ     

توانند بـه مقاصـد    ها و دانشگاهها قرار گرفت كه با آن هم مي قدرتمندي در اختيار دانشكده

يـاددهي پويـا و جديـدي ايجـاد كننـد       –سسه خود نايل شوند و هم محيطهاي يـادگيري  ؤم

  ).1،ص 2003نيومن، (
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يش پـاي  همچنين با پيدايش اينترنت و شبكه جهاني وب روش ديگري براي آموزش پ

). 53، ص2004هـاگي و ويليـام،   (فراگيران، والدين و مسئولين تعليم و تربيت قـرار گرفـت   

منجر بـه ايجـاد جديـدترين روش آموزشـي يعنـي آمـوزش        يعني پيدايش شبكه جهاني وب

  . يا آموزش مبتني بر وب شد مجازي

هـاني  كه به عنوان آموزش ارائه شـده از راه دور از طريـق شـبكه ج    –آموزش مجازي 

هـاي درسـي واحـدي كـه منجـر بـه اخـذ گواهينامـه و          ها و برنامـه  براي دوره وب كه عمدتاً

نيـومن،  (در زمان كوتاهي رشد چشمگيري داشته اسـت   شوند تعريف شده است مدرك مي

  ).2، ص2003

شـد ولـي بـه     آموزش مجازي در اوايل خيلي محدود بود و در جاهاي خاصي ارائه مـي 

و » تكنولوژي اطالعات و ارتباطـات «. و در اختيار همه قرار گرفت تدريج گسترش پيدا كرد

در نظامهاي آموزشي به ويژه آموزش عالي مورد استفاده قـرار  » محيطهاي يادگيري مجازي«

اي مداوم فراينـد تـدريس و يـادگيري را دچـار تغييـر و تحـول        تكنولوژي به گونه. گيردمي

اي مبتني بر رايانه به عنوان يك ابـزار آموزشـي    كهنموده است و امروزه رايانه و امكانات شب

زارعـي  (و نيز به عنوان يكـي از امكانـات مهـم در نظامهـاي آموزشـي پذيرفتـه شـده اسـت         

امروزه اغلب دانشگاهها توجه خود را به آموزش از راه دور مبتني بـر وب  ). 1384زواركي، 

هـاي مجـازي برگـزار     رنامهسسات آموزش عالي بؤاند، بسياري از م معطوف كرده) مجازي(

سسات ديگر و دانشگاهها با شتاب در حال تـدارك ديـدن   ؤاند و هم اكنون خيلي از م كرده

  ). 3، ص1997هد گارد و تايلر استوارت، (باشند  هاي مجازي مي و آماده كردن برنامه

سسـات آمـوزش عـالي و دانشـگاهها     ؤدر چند سـال گذشـته در ايـران هـم بعضـي از م     

اند و حتي بعضي از آنهـا در   هاي آموزش مجازي انجام دادهجهت برگزاري دورهفعاليتهايي 

دانشـگاه  سسـات  ؤيكـي از ايـن م  . انـد  هايي را برگـزار كـرده  طي يكي دو سال گذشته دوره

برنامـه   شـود كـه   ال مطـرح مـي  ؤدر اينجـا ايـن سـ   . صنعتي خواجه نصيرالدين طوسـي اسـت  

  هاي از پيش تعيين شده رسيده است؟ياراين دوره تا چه حد به اهداف و مع آموزشي

شـود  هر برنامه آموزشي كه براي اولين بار و يا حتي به طور مكـرر تـدوين و اجـرا مـي    

براي اينكه مشخص شود كه برنامـه متناسـب بـا اهـداف و معيارهـاي از       .نياز به بررسي دارد
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اجـزا و بـه قـول     حليـل بـا تجزيـه وت   باشد يا نه بايد ميزان تحقق هـدفها را  مي پيش تعيين شده

و تجزيـه و تحليـل   ) 3ص (با تجزيه و تحليل نتايج آموزش به دست آورد ) 2004(كاواناف 

اي عنصـر اصـلي   باشد چون تجزيه و تحليل هر برنامـه نتايج مستلزم بررسي تحليلي برنامه مي

انـد كـه فراينـدهاي ضـروري بـراي       مطالعـات نشـان داده  . شودتوسعه آن برنامه محسوب مي

انـد بررسـي و سـنجش    وفقيت برنامه كه اغلب يا كنار گذاشته و يا به فراموشي سپرده شـده م

  .)2 و3،ص2003، نيومن(باشد  برنامه مي

آموزش مجازي نيز به عنوان يك نوع روش آموزشـي از قواعـد فـوق مسـتثني نيسـت      

زان مطابقت هاي آموزشي آنرا بررسي و تحليل كرد تا بتوان مييعني بايد همچون ساير برنامه

بررسـي تحليلـي برنامـه شـرايطي را     . آن با اهداف و معيارهاي از قبل تعيـين شـده را سـنجيد   

كند كه در آن نظامهاي آموزشي و دست اندركاران نحوه عملكـرد، ميـزان انجـام    فراهم مي

بينند و با اسـتفاده از ايـن اطالعـات از نظامهـاي      هاي خود را ميگيريفعاليتها و نتايج تصميم

توانند به نيازهاي خود و جامعـه پاسـخ    آورند و بهتر مي آموزشي مراقبت بيشتري به عمل مي

  .بدهند

دانشـگاه صـنعتي خواجـه نصـيرالدين      با توجه به آنچه گفته شد دوره آموزش مجـازي 

نيز كه براي اولين بار برگزار شده است نياز شديدي به بررسي دارد تا از ايـن طريـق    طوسي

ن را به صورت شفاف و واضح پيش روي متوليان و مشـتريانش قـرار داد تـا    بتوان عملكرد آ

بررسي تحليلي و ارزشـيابي  نتيجه و بازده كار بر همه آنها آشكار شود، از اينرو اين تحقيق با 

دانشـگاه صـنعتي خواجـه نصـيرالدين     هـاي آموزشـي دوره آمـوزش مجـازي     برنامه محتواي

باشد تا با گردآوري اطالعات الزم بتوان  مي برنامهن درصدد يافتن ميزان مطلوبيت ايطوسي 

  .و افزايش ميزان كارايي آن قدم برداشت برنامهدر راه بهبود و اصالح 

امروزه با توجه به افزايش جمعيت، گسترش علوم و فنـون و تقاضـاي روزافـزون بـراي     

ت و آمـوزش عـالي بـا مشـكال     مؤسسـات آموزش به ويژه آموزش عالي، دانشگاهها و ساير 

مين امكانـات رفـاهي و تحصـيلي بـراي     أاند از جمله اين مشـكالت تـ   رو شدهمعضالتي روبه

. باشـد  دانشجويان و استادان و بكارگيري نيروي انساني زياد و كارآمد براي امور اداري مـي 

اين در حالي است كه هـر سـال تقاضـا بـراي تحصـيالت دانشـگاهي در كشـور مـا افـزايش          
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از اين رو نياز به راه حلهـايي  . باشد ي نيز جوابگوي اين همه تقاضا نمييابد و آموزش عال مي

الـذكر   ثر و كارآمد و هم اينكـه جوابگـوي مشـكالت و محـدوديتهاي فـوق     ؤاست كه هم م

اخير بر اثر پيشرفت فناوري به ويژه فناوري رايانـه و اينترنـت راه حلهـايي     سالهايدر . باشند

لها كه در چند دهه اخير بعـد از پيـدايش فنـاوري اينترنـت     يكي از اين راه ح. پيدا شده است

. باشد وارد عرصه تعليم و تربيت شده است آموزش مجازي يا مبتني بر شبكه جهاني وب مي

زيـرا  . تواند راه حل مناسبي بـراي خيلـي از مشـكالت ذكـر شـده باشـد       اين نوع آموزش مي

بـرد   ها را از بين مـي  ط به مسافتنوردد و مشكالت مربو آموزش مجازي مرزها را در هم مي

كند كه در اثر آنها فراگيران در حـالي كـه در منـزل خـود پشـت       يعني امكاناتي را فراهم مي

توانند با لمس كردن يـك دكمـه بـه دوره آموزشـي مـورد نيـاز        اند مي رايانه شخصي نشسته

در سرتاسـر   توانـد اسـتادان و دانشـجويان را    همچنين اين نوع آموزش مـي . خود دست يابند

جهان گرد هم آورد و در كمترين زمان و بيشـترين سـرعت هـر نـوع آموزشـي و يـا مركـز        

  .اي را براي آنها فراهم كند يادگيري

در دهه اخير در كشور ما نيز مثل خيلي از كشـورها بحـث آمـوزش مجـازي گسـترش      

آمــوزش عــالي دولتــي و  مؤسســاتپيــدا كــرده اســت طــوري كــه بعضــي از دانشــگاهها و  

يكـي از ايـن   . انـد  ي انجـام داده يهـاي مجـازي فعاليتهـا    صوصي در جهـت برگـزاري دوره  خ

آموزش عالي كـه طـي چنـد سـال گذشـته فعاليتهـاي خـود را در زمينـه آمـوزش           مؤسسات

از آنجـائي كـه   . دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسـي اسـت   مجازي شروع كرده است

باشـد بنـابراين هـم     ، مادي و انسـاني زيـادي مـي   هاي مالي برگزاري اين دوره نيازمند سرمايه

كنندگان اين دوره انتظار دارند كه اين دوره نسـبت بـه هزينـه     برگزاركنندگان و هم شركت

صرف شده اثربخشي داشته باشد و به عبارت ديگر هـدفهاي در نظـر گرفتـه شـده بـراي آن      

هـا بـازده داشـته و بـه      زينـه براي اينكه بدانيم كه آيـا ايـن دوره نسـبت بـه ه    . تحقق پيدا كنند

عبارت ديگر به اهداف خود رسيده است يا نـه نيـاز بـه بررسـي كـردن برنامـه آموزشـي آن        

و  برنامـه چون با بررسي كردن مي توان كمبودهـا، مشـكالت و محـدوديت هـاي     ، باشد  مي

  . قضاوت كرد آنعلل ايجاد آنها را شناخت و نيز در مورد ارزشمند بودن 
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ن در آموزش مجازي مثـل هـر نـوع آمـوزش ديگـري آموزشـياران        از طرف ديگر چو

دهنـد و درتـدوين و تنظـيم فعاليتهـاي برنامـه      را تشـكيل مـي   آمـوزش يكي از عناصر اصلي 

دارند ميتوانند اطالعات مفيـدي را در مـورد اثـربخش بـودن دوره در      اساسي آموزشي نقش

ا بـر آن اسـت كـه دوره  آمـوزش     اختيار ما قرار دهند به همين خاطر در اين تحقيق سـعي مـ  

را از ديدگاه آموزشياران شـركت كننـده    دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي مجازي

در اين دوره نيز بررسي كنيم تا بتوانيم با گرفتن اطالعات مفيد از آنها مشـكالت، كمبودهـا   

همچنـين نظـر   .و محدوديت هاي دوره را شناسايي كنيم و در راه رفع يا اصالح آنها بكوشيم

  . دانشجويان را نيز در اين زمينه جويا شويم
  

  اهداف تحقيق

 برنامـه آموزشـي دوره آمـوزش مجـازي    و ارزشيابي بررسي تحليلي «هدف كلي اين تحقيق 

  . باشد مي» براساس اهداف از پيش تعيين شده دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي
  

  ت تحقيقسؤاال

  د؟ان آيا اهداف دوره مشخص شده -1

 مطلع هستند؟) كه بيانگر انتظارات يادگيري هستند(آيا فراگيران از اهداف دوره  -2

 آيا طراحي دوره با روش آموزش مجازي تناسب دارد؟ -3

 آيا از الگوي آموزشي متناسب با آموزش مجازي استفاده شده است؟ -4

  آيا محتواي ارائه شده با اهداف دوره تناسب دارد؟ -5

  ش مجازي قابل ارائه مي باشد؟آيا محتواي دوره با روش آموز -6

مهندسـي  (يادگيري ارائـه شـده در دوره آمـوزش مجـازي      –آيا فعاليت هاي ياددهي  -7

  با روش آموزش مجازي تناسب دارد ؟) صنايع

بــراي ) مهندســي صــنايع(آيــا منــابع يــادگيري ارائــه شــده در دوره آمــوزش مجــازي   -8

 يابي به اهداف دوره كافي است؟ دست

 متناسب با محتواي دوره ارائه شده است؟آيا منابع يادگيري  -9
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 آيا منابع يادگيري متناسب با روش آموزش مجازي ارائه شده است؟ - 10

آيا مكانيزمي براي مطلع شدن از نتـايج آمـوزش در طـول دوره در نظـر گرفتـه شـده         - 11

 است؟

 شود؟ آيا نتايج ارزشيابي در فرآيند آموزش اعمال مي  - 12

 گيرد؟ ابي قرار ميآيا تمام فرآيند آموزش مورد ارزشي  - 13

آيا فعاليت هاي ارزشيابي موجود قادر است ميزان دسـتيابي بـه اهـداف دوره را مـورد       - 14

  سنجش قرار دهد؟

  تحقيقروش 

بـا اسـتفاده از   . در اين تحقيق از روش تحقيق توصيفي و بررسي تحليلي اسـتفاده شـده اسـت   

در اين روش بـا بررسـي اهـداف و معيارهـاي     . ن يك برنامه را بررسي كردتوا اين روش مي

برنامــه آمــوزش مجــازي و مطالعــه و مشــخص كــردن ســاختار و اجــزاء دورهــاي آمــوزش  

مجازي، هدف كلي تحقيق به چهارده هدف جزيي تجزيه شـده اسـت و هريـك از اهـداف     

بـا پاسـخگويي بـه     .جزيي در قالب سؤاالت ريزتر بصـورت يـك پرسشـنامه درآمـده اسـت     

اي ارائه خواهد شد كه نشان دهنـده ميـزان    بندي آنها نتيجه گيري كلي اهداف جزيي و جمع

  .دسترسي به اهداف دوره مورد نظر خواهد بود
  

  جامعه آماري

ــوزش       ــياران دوره آم ــجويان و آموزش ــه دانش ــد از كلي ــق عبارتن ــن تحقي ــاري اي ــه آم جامع

  .اه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسيالكترونيكي رشته مهندسي صنايع دانشگ

  

  نمونه حجم
  باشند بيانگر حجم، نمونه و توزيع جامعه آماري مي .1جداول 

  نمونه آماري  جامعه آماري  

  نفر 51  نفر 84  دانشجويان

  نفر 10  نفر 24  استادان ، مربيان و آموزشياران
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  ها و اطالعات  روش جمع آوري داده

  :اند وه جمع آوري شدهها به دو شي در اين تحقيق داده

قرار دادن چك ليسـت روي سـايت دانشـگاه صـنعتي خواجـه نصـيرالدين طوسـي         -1

  .واحد آموزش مجازي

  .، آموزشياران و استادانمراجعه حضوري به دانشجويان مربيان -2
  

  ها ابزار جمع آوري داده

ايي اسـتاد  به منظور بررسي تحليلي برنامه آموزشي، چك ليستي توسط پژوهشگر و با راهنمـ 

راهنما و با بهره گيري از معيارهـاي برنامـه آمـوزش مجـازي دانشـكده گرنـت مـك ايـوان         

هـا   لفـه ؤلفه و هر يك از مؤبسته پاسخ كه در برگيرنده هفت م سؤال 50ادمونت آلبرتا شامل 

سپس ساير منـابع  ) نمونه آن در پيوست ها قابل مشاهده است(تهيه شد  شامل چند معيار بود،

ــا هــدف بررســي و تحليــل آمــوزش مجــازي و بررســي و تحليــل روش  هكتابخانــ هــاي  اي ب

بسـته پاسـخ    سـؤال  86نتيجه آن تهيه چك ليستي شـامل  . ارزشيابي مورد مطالعه قرار گرفت

هـا شـامل چنـد     و هـر يـك از مولفـه    )اهداف جزيي تحقيـق (لفه ؤكه در برگيرنده چهارده م

  )ده استها قابل مشاه نمونه آن در پيوست(معيار بود

، زياد 5خيلي زياد با نمره (اي ليكرت  درجه 5اساس مقياس نمره دهي به اين معيارها بر

  .انجام گرفت 1و خيلي كم با نمره  2، كم با نمره 3، متوسط با نمره 4با نمره 
  

  

  

  روايي و پايايي

ثر واقع شـدن روشـهاي جمـع آوري    ؤروايي و پايايي از خصايصي هستند كه براي مفيد و م

روايي اصطالحي است كه به هدفي كه آزمـون بـراي   . روند ها شرط اساسي به شمار مي ادهد

كنـد و آزمـوني داراي روايـي اسـت كـه       تحقق بخشيدن به آن درست شده است اشاره مـي 

پايـايي يكـي از   ). 379، 1379سـيف  (گيري آنچه موردنظر اسـت مناسـب باشـد     براي اندازه
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مفهوم ياد شده با اين امر سـرو كـار دارد كـه ابـزار     . است گيري هاي فني ابزار اندازه ويژگي

سـرمد و  (دهـد   اندازه گيـري در شـرايط يكسـان تـا چـه انـدازه نتـايج يكسـاني بدسـت مـي          

  ) 1379همكاران، 
  

  روايي

كـه بـه   هاي آمـوزش مجـازي دانشـگاه آلبرتـا     ابزار تحقيق حاضر براساس چك ليست معيار

ييد متخصصـين رسـيده   أآن دانشگاه و ترجمه آن نيز به تنفر از اساتيد و متخصصان  12ييد أت

  . است تهيه شده است
  

  پايايي

هايي كه توسـط   ضريب اندازه گيري اين ابزار با استفاده از آلفاي كرونباخ براي چك ليست

  .محاسبه شد 95/0اند  دانشجويان، استادان، مربيان و آموزشياران تكميل شده
  

  اتها و اطالع روش جمع آوري داده

سـه دامنـه بـه    ) از صـفر تـا چهـار   (در اين تحقيق پس از جمع آوري دادها و محاسبه نمرات 

  .اند دامنه از يك تا پنج به سه به وجود آمده 4شرح ذيل در نظر گرفته شد كه از تقسيم 

  

  

  

  
  نا مطلوب         نسبتا مطلوب    مطلوب               

                    

     5                3.66                      2.33                   1     

باشـد وضـعيت آن نـامطلوب ، اگـر امتيـاز       2.33مورد نظر بين يك تا  سؤالاگر امتياز 

باشد  5تا  3.66بين سؤالباشد وضعيت آن نسبتا مطلوب و اگر امتياز  3.66تا  2.33بين  سؤال

  .باشد وضعيت آن مطلوب مي
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Series1

Series2

  

  ها داده روش تجزيه و تحليل

) جدولهاي توزيع فراواني، ميـانگين و درصـد   (ها از آمار توصيفي  براي تجزيه و تحليل داده

  .استفاده شده است

  

  هاي تحقيق يافته
  ت تحقيقسؤاالآموزشياران به مقايسه نمرات داده شده توسط دانشجويان و استادان و  .1 جدول

  استادان  دانشجويان  تسؤاال  رديف

  54/3  12/3  يا اهداف دوره مشخص شده اند؟  1

  43/3  83/2  مطلع هستند؟) كه بيانگر انتظارات يادگيري هستند ( آيا فراگيران از اهداف دوره   2

  51/3  14/3  آيا طراحي دوره با روش آموزش مجازي تناسب دارد؟  3

  37/3  87/2  الگوي آموزشي متناسب با آموزش مجازي استفاده شده است؟آيا از   4

  29/3  11/3  آيا محتواي ارائه شده با اهداف دوره تناسب دارد؟  5

  46/3  85/2  آيا محتواي دوره با روش آموزش مجازي قابل ارائه مي باشد؟  6

مهندسي  (يادگيري ارائه شده در دوره آموزش مجازي  –آيا فعاليت هاي ياددهي   7

  با روش آموزش مجازي تناسب دارد ؟) صنايع 

97/2  50/3  

براي ) مهندسي صنايع ( آيا منابع يادگيري ارائه شده در دوره آموزش مجازي   8

  دست يابي به اهداف دوره كافي است؟

02/3  95/3  

  67/3  74/2  آيا منابع يادگيري متناسب با محتواي دوره ارائه شده است؟  9

  63/3  77/2  يادگيري متناسب با روش آموزش مجازي ارائه شده است؟آيا منابع   10

آيا مكانيزمي براي مطلع شدن از نتايج آموزش در طول دوره در نظر گرفته شده   11

  است؟

76/2  43/3  

  56/3  62/2  آيا نتايج ارزشيابي در فرآيند آموزش اعمال مي شود؟  12

  21/3  72/2  مي گيرد؟ آيا تمام فرآيند آموزش مورد ارزشيابي قرار  13

آيا فعاليت هاي ارزشيابي موجود قادر است ميزان دستيابي به اهداف دوره را مورد   14

  سنجش قرار دهد؟

89/2  30/3  

 49/3 89/2  ميانگين كل  15
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بنـابراين باتوجـه بـه    . باشـد  مـي  89/2هاي تحقيق  سؤالميانگين كل پاسخ دانشجويان به 

كلـي   سـؤال پاسـخ بـه   ) 66/3تـا   33/2بـين  (مطلـوب   در حيطه نسـبتاً  89/2قرار گرفتن رتبه 

  .شود مطلوب ارزشيابي مي تحقيق از نظر دانشجويان در حد نسبتاً

بنـابراين  . باشـد  مـي  49/3هاي تحقيق  سؤالميانگين كل پاسخ استادان و آموزشياران به 

 سـؤال پاسـخ بـه   ) 66/3تا  33/2بين (مطلوب  در حيطه نسبتاً 49/3باتوجه به قرار گرفتن رتبه 

  . شود مطلوب ارزشيابي مي كلي تحقيق از نظر استادان و آموزشياران در حد نسبتاً

  

  پيشنهادات تحقيق

  :شوند اين پيشنهادات براساس سواالت تحقيق به شرح زير ارائه مي

هاي ارائـه شـده توسـط دانشـجويان، اسـتادان،       دي هيچ يك از پاسخبن از آنجا كه جمع

االت تحقيق در سـطح نـامطلوب قـرار نگرفتـه اسـت پيشـنهاداتي       ؤبيان و آموزشياران به سمر

و ) 33/2كمتـر از  (انـد  االت گرفتـه ؤتر از سـطح مطلـوب سـ    االتي كه نمرات پايينؤدرباره س

براي دانشـجويان   89/2كمتر از (هاي سواالت جزيي  تر از ميانگين پاسخ هايي كه پايين پاسخ

  .اند، ارائه شده است نمره كسب كرده )ي استادان، مربيان و آموزشيارانبرا 49/3و كمتر از 

باشـد   مي 89/2هاي دانشجويان  از آنجا كه معدل پاسخ :هاي دانشجويان در بخش پاسخ

  .گيرند اند، مورد بررسي و ارائه پيشنهاد قرار مي گرفته 89/2االتي كه نمره كمتراز ؤس
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كـه بيـانگر انتظـارات يـادگيري     (ز اهـداف دوره  آيا فراگيـران ا :ل دوماؤدر پاسخ به س

  مطلع هستند؟) هستند

هـاي يـادگيري دوره    اهداف درسها به طور كامل بـا اهـداف كلـي و بـازده     :معيار سوم

ميـانگين پاسـخ   (باشـد، الزم اسـت بيشـتر مـورد بررسـي قـرار گيـرد         آموزشي متناسـب مـي  

  .)58/2دانشجويان 

 ره با روش آموزش مجازي تناسب دارد؟آيا طراحي دو: ال سومؤدر پاسخ به س

طراحي نرم افزار دوره به گونه ايست كه مواد آموزشـي دوره بـه سـهولت و    :معيار اول

در حد نا مطلوب ارزشـيابي شـده اسـت و الزم اسـت بيشـتر       .باشند سرعت قابل دسترس مي

  .)31/2 ميانگين پاسخ دانشجويان(مورد بررسي قرار گيرد 

. باشـد  اي براي يافتن اصطالحات مشـكل و فنـي در دسـترس مـي     واژه نامه: معيار ششم

  .)82/2 ميانگين پاسخ دانشجويان( الزم است بيشتر مورد بررسي قرار گيرد 

چگونگي دسترسي به آموزشياران و زمان پاسـخگويي آنهـا بـه پرسشـهاي     : معيار هفتم

گين پاسـخ  ميـان (فراگيران مشخص شده اسـت الزم اسـت بيشـتر مـورد بررسـي قـرار گيـرد        

  .)76/2 دانشجويان

طرح بكار گرفته شده براي طراحي صفحات وب، براي محتوا و مخاطبـان  : معيار هشتم

ميــانگين پاســخ (الزم اســت بيشــتر مــورد بررســي قــرار گيــرد . باشــد ايــن دوره مناســب مــي

  .)88/2 دانشجويان

سـتفاده  آيا از الگوي آموزشي متناسب بـا آمـوزش مجـازي ا   : ال چهارمؤدر پاسخ به س

 شده است؟

مراجعه به مواد و منابع يـادگيري و اطالعـاتي داخـل دوره آسـان و مناسـب      :معيار سوم

  ).60/2 ميانگين پاسخ دانشجويان(ت بيشتر مورد بررسي قرار گيرد باشد الزم اس مي

مراجعه بـه مـواد و منـابع يـادگيري و اطالعـاتي خـارج از دوره آسـان و        : معيار چهارم

  .)51/2 ميانگين پاسخ دانشجويان(ت بيشتر مورد بررسي قرار گيرد زم اسباشد ال مناسب مي

هـا بـه طـور واضـح از عناصـر غيرضـرور        عناصـر ضـروري و اصـلي درس   : معيار پنجم

  .)73/2 ميانگين پاسخ دانشجويان(اند الزم است بيشتر مورد بررسي قرار گيرد  تفكيك شده
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  آيا محتواي ارائه شده با اهداف دوره تناسب دارد؟: ال پنجمؤدر پاسخ به س

محتواي آموزشي با هدفهاي درسي همخواني دارد الزم اسـت بيشـتر مـورد    : معيار اول

 )87/2 ميانگين پاسخ دانشجويان(بررسي قرار گيرد 

محتوا كامل است و همه مطالب و تجارب يادگيري مورد نياز بـراي تحقـق   : معيار دوم

 ميانگين پاسخ دانشـجويان (الزم است بيشتر مورد بررسي قرار گيرد . گيرد ميهدفها را دربر 

78/2( 

 باشد؟ آيا محتواي دوره با روش آموزش مجازي قابل ارائه مي: ال ششمؤدر پاسخ به س

مثــل بحــث و گفتگــو و (هــاي گونــاگوني  بــراي انجــام تعامــل از فعاليــت: معيــار ســوم

ميـانگين  (الزم است بيشتر مورد بررسي قرار گيرد . استفاده شده است) هاي تعاملي كنفرانس

 .)84/2 پاسخ دانشجويان

الزم . براي انجام تعامل زمينه بحث و گفتگو بـا اسـتاد فـراهم شـده اسـت     : معيار چهارم

 .)63/2 ميانگين پاسخ دانشجويان(است بيشتر مورد بررسي قرار گيرد 

ا دانشـجويان ديگـر فـراهم شـده     براي انجام تعامل زمينه بحث و گفتگـو بـ  : معيار پنجم

 .)41/2 ميانگين پاسخ دانشجويان(الزم است بيشتر مورد بررسي قرار گيرد . است

توانند متناسب با سرعت يادگيري خودشان پيش بروند و بسته  فراگيران مي: معيار ششم

الزم اسـت بيشـتر مـورد    . به نيازشان به هر بخش كه بخواهند بدون محدوديت مراجعه كننـد 

 .)46/2 ميانگين پاسخ دانشجويان( رسي قرار گيردبر

يـادگيري ارائـه شـده در دوره     –هـاي يـاددهي    آيـا فعاليـت  : ال هفـتم ؤدر پاسخ بـه سـ  

 با روش آموزش مجازي تناسب دارد؟) مهندسي صنايع(آموزش مجازي 

الزم است بيشتر مـورد بررسـي   . هايي براي بحث فراهم شده است فرصت: معيار چهارم

  .)50/2 ميانگين پاسخ دانشجويان( دقرار گير

گردند، بـه   هايي كه موجب تحقق ميزان يادگيري و بازدهي دوره مي روش: معيار پنجم

 ميانگين پاسـخ دانشـجويان  (است بيشتر مورد بررسي قرار گيرد  الزم. اند روشني تشريح شده

65/2(. 
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ي و مشـاركت  آموزشياران فرصـتهايي را بـراي تقويـت مهارتهـاي پژوهشـ     : معيار هفتم

ميـانگين پاسـخ   ( الزم اسـت بيشـتر مـورد بررسـي قـرار گيـرد      . كنند فعال فراگيران فراهم مي

 .)63/2 دانشجويان

مثـل  (آموزشياران فرصتهايي را براي تقويت مهارتهـاي تفكـر سـطح بـاال     : معيار هشتم

ميـانگين  ( الزم است بيشتر مورد بررسي قـرار گيـرد  . كنند فراگيران فراهم مي) تفكر انتقادي

 .)73/2 پاسخ دانشجويان

شـوند تـا بـا سـايرين ارتبـاط برقـرار        براي يادگيري بهتر فراگيران تشويق مي: معيار نهم

الزم اسـت  . مطلـوب ارزشـيابي شـده اسـت     در حد نسبتاً. كنند و از تجارب آنها بهره بگيرند

 .)86/2 ميانگين پاسخ دانشجويان( بيشتر مورد بررسي قرار گيرد

آيـا منـابع يـادگيري ارائـه شـده در دوره آمـوزش مجـازي        : ال هشـتم ؤه سـ در پاسخ بـ 

 يابي به اهداف دوره كافي است؟ براي دست) مهندسي صنايع(

فهرستي از منابع و مراجع شامل آدرس سـايتهاي مـرتبط، كتابهـا، نشـريات،     : معيار دوم

ميـانگين  ( ر گيردالزم است بيشتر مورد بررسي قرا. باشد ها و ويدئوها در دسترس مي دي سي

 .)29/2 پاسخ دانشجويان

 آيا منابع يادگيري متناسب با محتواي دوره ارائه شده است؟: ال نهمؤدر پاسخ به س

مــواد و منــابع موجــود بــراي ايــن موضــوع درســي و فراگيــران آن مناســب : معيــار اول

 .)80/2 ميانگين پاسخ دانشجويان( الزم است بيشتر مورد بررسي قرار گيرد. باشد مي

كننده نقطه نظرات مختلف باشند استفاده شده  از منابع يادگيري كه منعكس: معيار دوم

  .)69/2 ميانگين پاسخ دانشجويان( الزم است بيشتر مورد بررسي قرار گيرد. است

آيا منابع يادگيري متناسب با روش آموزش مجازي ارائـه شـده   : ال دهمؤدر پاسخ به س

 است؟

به گونه ايست كه به سهولت و سرعت روي شبكه در دسترس  منابع درس ها: معياراول

 .)17/2 ميانگين پاسخ دانشجويان( الزم است بيشتر مورد بررسي قرار گيرد. باشند مي

. باشـند  موجود در دستيابي به منابع  مناسـب و كـافي مـي   ) لينكهاي(پيوندها : معيار سوم

  )82/2 دانشجويان ميانگين پاسخ( الزم است بيشتر مورد بررسي قرار گيرد
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آيا مكانيزمي براي مطلـع شـدن از نتـايج آمـوزش در طـول      : ال يازدهمؤدر پاسخ به س

 دوره در نظر گرفته شده است؟

الزم اسـت  . باشـند  دهي درسها واضح و روشن مي روشهاي ارزشيابي و نمره: معيار دوم

  .)75/2 ميانگين پاسخ دانشجويان( بيشتر مورد بررسي قرار گيرد

الزم . باشـد  ارتباط بين هر يك از تكاليف و نمره نهايي دوره مشـخص مـي  : سوممعيار 

  .)69/2 ميانگين پاسخ دانشجويان( است بيشتر مورد بررسي قرار گيرد

ابزاري در اختيار اساتيد قرار داده شده است تا بتوانند به وسيله آنهـا ميـزان   : معيار پنجم

 ميـانگين پاسـخ دانشـجويان   (رسـي قـرار گيـرد    است بيشتر مورد بر الزم. يادگيري را بسنجد

44/2(.  

الزم است بيشـتر  . توانند ميزان پيشرفت خود را ارزشيابي كنند فراگيران مي: معيار ششم

  .)38/2 ميانگين پاسخ دانشجويان( مورد بررسي قرار گيرد

  شود؟ آيا نتايج ارزشيابي در فرآيند آموزش اعمال مي: در پاسخ به سوال دوازدهم

انـد و   آموزشياران براي اظهار نظرها و پرسش و پاسخ فراگيران اهميت قائـل : اول معيار

ميـانگين  ( الزم است بيشتر مورد بررسي قرار گيـرد . دهند به آنها بازخورد شفاف و سريع مي

  .)83/2 پاسخ دانشجويان

در طول درسها بازخوردهاي سازنده، مستمر و مرتبط بـراي يـادگيري بهتـر    : معيار دوم

 ميـانگين پاسـخ دانشـجويان   (است بيشتر مورد بررسي قرار گيرد  الزم. اند نظر گرفته شدهدر 

69/2(.  

الزم اسـت  . يك سيستم منظم ارزشيابي از نظـرات دانشـجويان وجـود دارد   : معيار سوم

  .)38/2 ميانگين پاسخ دانشجويان( بيشتر مورد بررسي قرار گيرد

الزم اسـت بيشـتر مـورد    . شـود  ب انجام مـي ارزشيابي بطور مستمر و مناس: معيار چهارم

  .)51/2 ميانگين پاسخ دانشجويان( بررسي قرار گيرد

الزم است بيشتر مورد بررسي قـرار  . شود ارزشيابي بصورت منظم انجام مي: معيار پنجم

  .)54/2 ميانگين پاسخ دانشجويان( گيرد
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آموزشـياران   به فراگيران گفته شده اسـت كـه چـه موقـع منتظـر بـازخورد      : معيار ششم

  .)77/2 ميانگين پاسخ دانشجويان( الزم است بيشتر مورد بررسي قرار گيرد. باشند

  گيرد؟ آيا تمام فرآيند آموزش مورد ارزشيابي قرار مي: ال سيزدهمؤدر پاسخ به س

، نظــرات دانشــجويان نســبت بــه واحــدها، دروس و برنامــه  آموزشــياران از: معيــار اول

 الزم اسـت بيشـتر مـورد بررسـي قـرار گيـرد      . اطـالع دارنـد   هاي تـدريس و ارزشـيابي   روش

 .)56/2 ميانگين پاسخ دانشجويان(

. شـود  برنامه درسي در دو سطح دروس و سازماندهي دروس ارزشـيابي مـي  : معيار دوم

 .)71/2 ميانگين پاسخ دانشجويان( الزم است بيشتر مورد بررسي قرار گيرد

الزم اسـت بيشـتر   . شـوند  بخـوبي دنبـال مـي   هاي سنجش و امتحانات  روش: معيار هفتم

  )58/2 ميانگين پاسخ دانشجويان( مورد بررسي قرار گيرد

الزم . هاي سنجش و امتحانات با اهداف تدوين شـده منطبـق هسـتند    روش: معيار هشتم

 .)55/2 ميانگين پاسخ دانشجويان( است بيشتر مورد بررسي قرار گيرد

الزم است بيشـتر  . زشيابي و امتحان رضايت دارندهاي ار دانشجويان از روش: معيار نهم

 .)49/2ميانگين پاسخ دانشجويان ( مورد بررسي قرار گيرد

اسـت بيشـتر مـورد     الزم. د وجـود دارد قوانين خاصـي بـراي سـنجش مجـد    : معيار دهم

 .)42/2 ميانگين پاسخ دانشجويان(بررسي قرار گيرد 

الزم اسـت بيشـتر   . د رضـايت دارنـد  دانشجويان از  قوانين سنجش مجـد : معيار يازدهم

  .)52/2 ميانگين پاسخ دانشجويان( مورد بررسي قرار گيرد

هاي ارزشيابي موجود قادر است ميزان دستيابي  آيا فعاليت: ال چهاردهمؤدر پاسخ به س

  به اهداف دوره را مورد سنجش قرار دهد؟

رد بررسـي قـرار   آموختگـان را در مـورد برنامـه آموزشـي مـو      نظرات دانش: معيار دوم

 .)62/2 ميانگين پاسخ دانشجويان( الزم است بيشتر مورد بررسي قرار گيرد. گيرد مي

آموختگـان بـراي بهبـود برنامـه      از انتقادات و يا بازخوردهـاي مثبـت دانـش   : معيار سوم

 .)81/2 ميانگين پاسخ دانشجويان( الزم است بيشتر مورد بررسي قرار گيرد. شود استفاده مي
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الزم اسـت بيشـتر مـورد بررسـي     . شـود  ارزشيابي بصورت منظم انجام مي: هارممعيار چ

  .)83/2 ميانگين پاسخ دانشجويان( قرار گيرد

هـاي   از آنجـا كـه معـدل پاسـخ    : هـاي اسـتادان، مربيـان و آموزشـياران     در بخش پاسـخ 

د، مورد ان گرفته 49/3االتي كه نمره كمتراز ؤباشد س مي 49/3استادان، مربيان و آموزشياران 

  .گيرند بررسي و ارائه پيشنهاد قرار مي

  اند؟  آيا اهداف دوره مشخص شده: ال اولؤس در پاسخ به

ــاره دوره  : معيــار دوم ــايج  شــامل اهــداف كلــي و(توضــيحات كلــي و مفيــدي در ب نت

ميـانگين پاسـخ اسـتادان،    ( الزم است بيشتر مورد بررسـي قـرار گيـرد   . آمده است) يادگيري

  .)33/3مربيان و آموزشياران 

ها اهداف كلي ارائـه شـده و بـه اهـداف جزئـي تبـديل شـده         در تمام درس: معيار سوم

آموزشياران  ميانگين پاسخ استادان، مربيان و( الزم است بيشتر مورد بررسي قرار گيرد. است

40/3(.  

كـه بيـانگر انتظـارات يـادگيري     (آيا فراگيـران از اهـداف دوره   : ال دومؤدر پاسخ به س

  مطلع هستند؟) هستند

و مثـل درك  (در بيان هدفهاي هر درس، سـطوح مختلـف نتـايج يـادگيري     : معيار دوم

ــا) فهــم، تفكــر انتقــادي و حــل مســئله  انــد الزم اســت بيشــتر مــورد بررســي قــرار   ن شــدهبي

  )20/3ميانگين پاسخ استادان، مربيان و آموزشياران .(گيرد

هـاي يـادگيري دوره    اهداف درسها به طور كامل بـا اهـداف كلـي و بـازده    : معيار سوم

ميانگين پاسخ اسـتادان،  (ست بيشتر مورد بررسي قرار گيرد الزم ا. باشد آموزشي متناسب مي

  .)20/3و آموزشياران  مربيان

 آيا طراحي دوره با روش آموزش مجازي تناسب دارد؟: ال سومؤدر پاسخ به س

. باشـد  اي براي يافتن اصطالحات مشـكل و فنـي در دسـترس مـي     واژه نامه: معيار ششم

ميـانگين پاسـخ اسـتادان، مربيـان و آموزشـياران      ( الزم است بيشتر مورد بررسـي قـرار گيـرد   

90/2(.  
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چگونگي دسترسي به آموزشياران و زمان پاسـخگويي آنهـا بـه پرسشـهاي     : ممعيار هفت

ميـانگين پاسـخ   ( فراگيران مشخص شده اسـت الزم اسـت بيشـتر مـورد بررسـي قـرار گيـرد       

  )11/3استادان، مربيان و آموزشياران 

طرح بكار گرفته شده براي طراحي صفحات وب، براي محتوا و مخاطبـان  : معيار هشتم

ميانگين پاسخ اسـتادان،  ( الزم است بيشتر مورد بررسي قرار گيرد. باشد ب مياين دوره مناس

  .)40/3مربيان و آموزشياران 

براي برجسته كردن و نشان دادن اصطالحات و كلمات مهـم از حـروف   : معيار يازدهم

الزم اسـت  . اسـتفاده شـده اسـت   ... هاي مختلف، خـط ريـز، حـروف كـج و     پر رنگ، رنگ

  .)30/3ميانگين پاسخ استادان، مربيان و آموزشياران ( قرار گيردبيشتر مورد بررسي 

آيا از الگوي آموزشي متناسب بـا آمـوزش مجـازي اسـتفاده     : ال چهارمؤدر پاسخ به س

 شده است؟

. براي سازماندهي محتوا از عناوين اصلي و عناوين فرعي استفاده شده است: معيار دوم

ميـانگين پاسـخ اسـتادان، مربيـان و آموزشـياران      ( الزم است بيشتر مورد بررسـي قـرار گيـرد   

40/3(.  

مراجعه بـه مـواد و منـابع يـادگيري و اطالعـاتي خـارج از دوره آسـان و        : معيار چهارم

ميانگين پاسـخ اسـتادان، مربيـان و    ( باشد الزم است بيشتر مورد بررسي قرار گيرد مناسب مي

  .)30/3آموزشياران 

هـا بـه طـور واضـح از عناصـر غيرضـرور        درسعناصـر ضـروري و اصـلي    : معيار پنجم

ميانگين پاسـخ اسـتادان، مربيـان و    ( اند الزم است بيشتر مورد بررسي قرار گيرد تفكيك شده

  .)10/3آموزشياران 

سطح توانايي و ميزان تجارب يادگيري قبلي فراگيران كه براي گذرانيـدن  : معيار هفتم

ميـانگين  ( شتر مورد بررسـي قـرار گيـرد   الزم است بي. باشد مشخص شده است دوره الزم مي

  .)87/2پاسخ استادان، مربيان و آموزشياران 

 آيا محتواي ارائه شده با اهداف دوره تناسب دارد؟: ال پنجمؤدر پاسخ به س
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محتوا كامل است و همه مطالب و تجارب يادگيري مورد نياز بـراي تحقـق   : معيار دوم

ميـانگين پاسـخ اسـتادان،    ( مورد بررسي قـرار گيـرد  الزم است بيشتر . گيرد هدفها را دربر مي

  .)00/3مربيان و آموزشياران 

الزم . باشـد  محتوا متناسب با تواناييها و تجارب يادگيري قبلي فراگيران مـي : معيار سوم

  .)56/2ميانگين پاسخ استادان، مربيان و آموزشياران ( است بيشتر مورد بررسي قرار گيرد

الزم اسـت  . تجارب و دانـش پيشـين فراگيـران در ارتبـاط اسـت     ها با  دوره: معيار پنجم

  .)44/3ميانگين پاسخ استادان، مربيان و آموزشياران ( بيشتر مورد بررسي قرار گيرد

 باشد؟ آيا محتواي دوره با روش آموزش مجازي قابل ارائه مي: ال ششمؤدر پاسخ به س

الزم اسـت  . رده شده استدر انتهاي هر موضوع يا درس خالصه مطالب آو: معيار دوم

  .)11/3ميانگين پاسخ استادان، مربيان و آموزشياران (بيشتر مورد بررسي قرار گيرد 

الزم . براي انجام تعامل زمينه بحث و گفتگو بـا اسـتاد فـراهم شـده اسـت     : چهارم معيار

  .)20/3ميانگين پاسخ استادان، مربيان و آموزشياران (است بيشتر مورد بررسي قرار گيرد 

براي انجام تعامل زمينه بحث و گفتگـو بـا دانشـجويان ديگـر فـراهم شـده       : معيار پنجم

ميانگين پاسخ استادان، مربيان و آموزشياران (الزم است بيشتر مورد بررسي قرار گيرد . است

40/3(  

توانند متناسب با سرعت يادگيري خودشان پيش بروند و بسته  فراگيران مي: معيار ششم

الزم اسـت بيشـتر مـورد    . هر بخش كه بخواهند بدون محدوديت مراجعه كننـد  به نيازشان به

  .)30/3ميانگين پاسخ استادان، مربيان و آموزشياران (بررسي قرار گيرد 

يـادگيري ارائـه شـده در دوره     –هـاي يـاددهي    آيـا فعاليـت  : ال هفـتم ؤدر پاسخ بـه سـ  

 ارد؟با روش آموزش مجازي تناسب د) مهندسي صنايع(آموزش مجازي 

الزم است بيشتر مـورد بررسـي   . هايي براي بحث فراهم شده است فرصت: معيار چهارم

  .)10/3ميانگين پاسخ استادان، مربيان و آموزشياران (قرار گيرد 

آموزشياران فرصـتهايي را بـراي تقويـت مهارتهـاي پژوهشـي و مشـاركت       : معيار هفتم

ميـانگين پاسـخ   (د بررسـي قـرار گيـرد    الزم اسـت بيشـتر مـور   . كنند فعال فراگيران فراهم مي

  )11/3استادان، مربيان و آموزشياران 
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شـوند تـا بـا سـايرين ارتبـاط برقـرار        براي يادگيري بهتر فراگيران تشويق مي: معيار نهم

ميانگين پاسـخ  (الزم است بيشتر مورد بررسي قرار گيرد . كنند و از تجارب آنها بهره بگيرند

  .)11/3ان استادان، مربيان و آموزشيار

 آيا منابع يادگيري متناسب با محتواي دوره ارائه شده است؟: ال نهمؤدر پاسخ به س

از منابع يادگيري كه منعكس كننـده نقطـه نظـرات مختلـف باشـند اسـتفاده       : معيار دوم

ميـانگين پاسـخ اسـتادان، مربيـان و     (الزم است بيشـتر مـورد بررسـي قـرار گيـرد      . شده است

  .)33/3آموزشياران 

آيا منابع يادگيري متناسب با روش آموزش مجازي ارائـه شـده   : ال دهمؤر پاسخ به سد

 است؟

. باشـند  موجود در دستيابي به منـابع مناسـب و كـافي مـي    ) لينكهاي(پيوندها : معيار سوم

ميـانگين پاسـخ اسـتادان، مربيـان و آموزشـياران      (الزم است بيشتر مورد بررسـي قـرار گيـرد    

40/3(. 

آيا مكانيزمي براي مطلـع شـدن از نتـايج آمـوزش در طـول      : ال يازدهمؤدر پاسخ به س

 دوره در نظر گرفته شده است؟

الزم . باشـد  ارتباط بين هر يك از تكاليف و نمره نهايي دوره مشـخص مـي  : معيار سوم

  .)3.20ميانگين پاسخ استادان، مربيان و آموزشياران (است بيشتر مورد بررسي قرار گيرد 

براي ارائه و تحويل تكاليف دسـتورالعملهاي روشـن و واضـحي در نظـر     : معيار چهارم

ميـانگين پاسـخ اسـتادان، مربيـان و     (الزم است بيشتر مورد بررسي قرار گيـرد  . اند گرفته شده

  )40/3آموزشياران 

ابزاري در اختيار اساتيد قرار داده شده است تا بتوانند به وسيله آنهـا ميـزان   : معيار پنجم

ميانگين پاسخ استادان، مربيـان  (الزم است بيشتر مورد بررسي قرار گيرد . بسنجديادگيري را 

  .)30/3و آموزشياران 

الزم است بيشـتر  . توانند ميزان پيشرفت خود را ارزشيابي كنند فراگيران مي: معيار ششم

 .)20/3ميانگين پاسخ استادان، مربيان و آموزشياران (مورد بررسي قرار گيرد 

  شود؟ آيا نتايج ارزشيابي در فرآيند آموزش اعمال مي: ال دوازدهمؤدر پاسخ به س
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الزم اسـت  . يك سيستم منظم ارزشيابي از نظـرات دانشـجويان وجـود دارد   : سوممعيار 

  .)40/3، مربيان و آموزشياران ميانگين پاسخ استادان(ار گيرد بيشتر مورد بررسي قر

الزم اسـت بيشـتر مـورد    . شـود  ام مـي و مناسب انجارزشيابي بطور مستمر : معيار چهارم

  .)20/3ميانگين پاسخ استادان، مربيان و آموزشياران (بررسي قرار گيرد 

به فراگيران گفته شده اسـت كـه چـه موقـع منتظـر بـازخورد آموزشـياران        : معيار ششم

ــرد   . باشــند ــرار گي ــورد بررســي ق ــان و  (الزم اســت بيشــتر م ــتادان، مربي ــانگين پاســخ اس مي

  .)11/3آموزشياران 

  گيرد؟ آيا تمام فرآيند آموزش مورد ارزشيابي قرار مي: ال سيزدهمؤدر پاسخ به س

. شـود  برنامه درسي در دو سطح دروس و سازماندهي دروس ارزشـيابي مـي  : معيار دوم

ميـانگين پاسـخ اسـتادان، مربيـان و آموزشـياران      (الزم است بيشتر مورد بررسـي قـرار گيـرد    

40/3(.  

، آزمونها و امتحانات، اهداف و محتواي دروس را تحت پوشـش  ها سنجش: معيار سوم

ميـانگين پاسـخ اسـتادان، مربيـان و     (الزم است بيشتر مورد بررسي قـرار گيـرد   . دهند قرار مي

  .)33/3آموزشياران 

الزم اسـت بيشـتر مـورد    . هـاي سـنجش و امتحانـات واضـح هسـتند      روش: معيار پـنجم 

  .)40/3دان، مربيان و آموزشياران ميانگين پاسخ استا(بررسي قرار گيرد 

الزم اسـت بيشـتر   . هاي سنجش و امتحانات كامال شناخته شده هستند روش: معيار ششم

  .)10/3، مربيان و آموزشياران ميانگين پاسخ استادان(مورد بررسي قرار گيرد 

الزم . هاي سنجش و امتحانات با اهداف تدوين شـده منطبـق هسـتند    روش: معيار هشتم

  )44/3ميانگين پاسخ استادان، مربيان و آموزشياران (شتر مورد بررسي قرار گيرد است بي

در حد نامطلوب  .هاي ارزشيابي و امتحان رضايت دارند دانشجويان از روش: معيار نهم

ميـانگين پاسـخ اسـتادان،    (ارزشيابي شده است و الزم است بيشتر مورد بررسـي قـرار گيـرد    

  .)30/2مربيان و آموزشياران 

الزم اسـت بيشـتر مـورد    . د وجـود دارد قوانين خاصـي بـراي سـنجش مجـد    : معيار دهم

  .)80/2ميانگين پاسخ استادان، مربيان و آموزشياران (بررسي قرار گيرد 
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الزم اسـت بيشـتر   . د رضـايت دارنـد  دانشجويان از قوانين سـنجش مجـد  : معيار يازدهم

  .)70/2 يان و آموزشيارانميانگين پاسخ استادان، مرب(مورد بررسي قرار گيرد 

هاي ارزشيابي موجود قادر است ميزان دستيابي  آيا فعاليت: ال چهاردهمؤدر پاسخ به س

  به اهداف دوره را مورد سنجش قرار دهد؟

الزم است بيشتر مورد . باشند روشهاي ارزشيابي متناسب با هدفهاي دوره مي: معيار اول

  )20/3مربيان و آموزشياران  ميانگين پاسخ استادان،(بررسي قرار گيرد 

نظرات دانش آموختگان را در مـورد برنامـه آموزشـي مـورد بررسـي قـرار       : معيار دوم

ميـانگين پاسـخ اسـتادان، مربيـان و     (الزم اسـت بيشـتر مـورد بررسـي قـرار گيـرد       . گيـرد  مي

 .)30/3آموزشياران 

مـورد بررسـي   الزم اسـت بيشـتر   . شـود  ارزشيابي بصورت منظم انجام مي: معيار چهارم

  .)30/3ميانگين پاسخ استادان، مربيان و آموزشياران (قرار گيرد 

الزم است بيشـتر مـورد   . شود ها استفاده مي از نتايج حاصل از اين ارزشيابي: معيار پنجم

  .)10/3ميانگين پاسخ استادان، مربيان و آموزشياران (بررسي قرار گيرد 

الزم اسـت بيشـتر   . گيرد نظارت صورت مي هاي آموزشي اساتيد بر فعاليت: معيار ششم

  .)40/3ميانگين پاسخ استادان، مربيان و آموزشياران (مورد بررسي قرار گيرد 

  

  منابع 

نقش و اهميت تحليل و سازماندهي مواد آموزشي در سيستم آموزش از  .)1374( .آقازاده،احمد

  .وزش از راه دور، دانشگاه پيام نور، مجموعه مقاالت تخصصي آمراه دور

انتشـارات  : ، تهـران آموزش و پرورش در شـرايط پسـت مـدرن   ). 1382(.آهنچيان، محمدرضا 

  .طهوري

طرح آموزش ضمن كار نيروي انساني كشـور بـا اسـتفاده از نظـام      .)1377( .زاده،عيسي ابراهيم

  .، مؤسسه كار و تأمين اجتماعيآموزش از راه دور

  .سمت :، انتشاراترزشيابي آموزشيا .)1383( .بازرگان عباس

 ،مبـاني نظـري و عملـي    21يادگيري الكترونيكي در قـرن   .)2003(.گريسون و آندرسون.آر.دي

  .انتشارات علوم و فنون: تهران) 1384(ترجمه زارعي زواركي و صفايي موحد
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آزمايشـي  بررسـي تحليلـي محتـواي برنامـه هـاي آموزشـي دوره        .)1384(.رحماني، بهاالدين 

، پايـان  آموزش مجازي دانشكده علوم حديث شهر ري براساس اهداف از پيش تعيين شـده 

  .نامه كارشناسي ارشد، دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي دانشگاه عالمه طباطبايي

مجموعـه  . يـادگيري الكترونيكـي و چـالش آمـوزش عـالي     ). 1384(.اسماعيل   زارعي زواركي،

ه در دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي دانشگاه عالمـه طباطبـائي   خالصه مقاالت ارائه شد

  ). چاپ نشده (

نامـه آمـوزش   . سنجش و ارزشـيابي يـادگيري الكترونيكـي   ). 1387(.اسماعيل   زارعي زواركي،

  . 3سال اول، شماره . عالي

  .نشر دوران: ، تهرانروشهاي اندازه گيري و ارزشيابي آموزشي). 1376(.سيف، علي اكبر 
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