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چکیده :هدف کلی این مقاله ارائه یک چارچوب مفهومی برای ارزشیابی برنامههای یادگیری الکترونیکی است که با بررسی گسترده
پیشینه تحقیقات در زمینه ارزشیابی یادگیری الکترونیکی 9 ،سؤال اساسی مورد تأکید قرار گرفت و براساس آنها هفت رویکرد ارزشیابی
یادگیری الکترونیکی به شرح زیر شناسایی گردید :رویکرد مورد پژوهی ،رویکرد مقایسه با شیوه آموزش سنتی ،رویکرد ارزیابی ابزارهای
پژوهشی مورد استفاده ،رویکرد ارزشیابی بازگشت سرمایه ،رویکرد مدلهای ترازیابی ،رویکرد ارزشیابی محصول و رویکرد ارزشیابی
عملکرد .در این مقاله پس از بررسی بسیاری از مدلها و چارچوبهای یادگیری الکترونیکی مطرح شده توسط محققان و یا مؤسسات
آموزش عالی ،مؤلفههای مشترک آنها براساس سه م عیار الف)پشتوانه علمی ،ب)تواتر و تجربه استفاده بینالمللی و ج) در دسترس بودن
اطالعات آنها به عنوان عوامل اصلی مدل پیشنهادی با الهام از مدل خان ( )2001برگزیده شدند که عبارتند از :سازمان ،مدیریت ،فناوری،
جنبههای آموزشی ،طراحی محیط ارائه ،خدمات پشتیبانی ،ارزشیابی و مالحظات اخالقی .آنگاه از طریق اعتبارسنجی با استفاده از نظرات
 30نفر از خبرگان و صاحبنظران حوزه  ITو به ویژه یادگیری الکترونیکی در سطح آموزش عالی کشور ،چارچوب مفهومی اولیه مبتنی بر
عوامل ،مالکها و نشانگرهای مورد نظر برای ارزشیابی یادگیری الکترونیکی در مؤسسات آموزش عالی ایران طراحی و معرفی گردیده
است.

کلمات کلیدی :یادگیري الکترونیکی ،الگوهاي ارزشیابی ،آموزش عالی ،عوامل مؤثر در ارزشیابی ،معیارها و شاخصها

 -1مقدمه
پیشرفت روز افزون در زمینه علوم رایانهاي و ظهور و
گسترش شبکههاي اطالع رسانی به ویژه اینترنت ،امکانات و
روشهاي تازهاي را پیش روي برنامهریزان و مجریان
برنامه هاي آموزشی قرار داده و مشکالت گذشته در عرصه
آموزش ،به ویژه محدودیتهاي ناشی از زمان و مکان
یادگیري را كمرنگ نموده است [.]8-9
یادگیري الکترونیکی یکی از روشهاي جدید آموزشی
مبتنی بر فناوري اطالعات و ارتباطات است كه با محور قرار
دادن انسان به عنوان یادگیرنده فعال ،میتواند تمامی
اشکال آموزش و پرورش و یادگیري را در قرن بیست و یکم
متحول سازد و به چالش حاصل از میزان تقاضاي اجتماعی
تاریخ دریافت مقاله ، 88/07/29تاریخ تصویب نهایی 88/10/07
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دانشجوی دکتری ،برنامهریزي درسی ،دانشکده علوم تربیتی و

روانشناسی ،دانشگاه شیراز( ،نویسنده مسئول)،
anarinejad_abbas@yahoo.com
پست الکترونیکی:
 2استادیار ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه شیراز
 8دانشیار ،دانشکده مهندسی برق و كامپیوتر ،دانشگاه شیراز

براي آموزش و فقدان منابع آموزشی كافی پایان دهد
[.]7-4
بسیاري از دانشگاهها و مؤسسات آموزشی در سراسر دنیا با
طراحی و ارائه برنامهها و دورههاي یادگیري الکترونیکی پا
به عرصه وجود نهادهاند تا پاسخگوي تقاضاي روز افزون
عالقمندان براي آموزش باشند .بر اساس گزارش بتز 9در
بسیاري از كشورهاي توسعه یافته ،رشد ثبت نام در
دورههاي یادگیري الکترونیکی به مراتب بیش از رشد كلی
آموزش عالی میباشد [ .]3به طوري كه میزان ثبت نام در
یادگیري الکترونیکی نسبت به كل ثبت نام ها در آموزش
عالی ایاالت متحده ،طی سالهاي  2002تا  2007از 1/6
درصد به  29/1درصد رسیده است [.]1
همگام با توسعه یادگیري الکترونیکی در سطح دانشگاهها و
مؤسسات آموزش عالی ،موضوع ارزشیابی و اعتبار سنجی به
ویژه از باب بررسی تضمین كیفیت فرآیند یاددهی و
یادگیري و توجیه اجراي برنامههاي یادگیري الکترونیکی و
لزوم تأمین الزامات و استانداردهاي مورد نظر براي طراحی،
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عباس اناري نژاد و همکاران

توسعه و پیاده سازي یادگیري الکترونیکی در آموزش عالی
اهمیت یافته است .زیرا سنجش و ارزشیابی جزء ثابت و

یادگیري الکترونیکی آغاز نمودهاند و بدین ترتیب
فرصت هاي جدیدي براي مشاركت در فرآیند آموزشی

الینفک هر نوع نظام آموزشی است و از جمله فعالیتهاي
مهم و تأثیرگذار در فرایند آموزش به حساب میآید [.]90
به این منظور طی سالهاي اخیر طراحی سیستم ارزشیابی
براي یادگیري الکترونیکی توسط بسیاري از افراد حرفهاي
شامل طراحان آموزشی ،متخصصان فناوري و مشاركت
كنندگان در توسعه منابع انسانی آغاز گردیده است [-99
 .]97توسعه و پیشرفت در به كارگیري اصول و فعالیتهاي
اساسی ارزشیابی براي محیطهاي یادگیري الکترونیکی،
حاصل كار این افراد به شمار میرود .سایر محققان و
نویسندگان از طریق ارائه پیشنهادات و رهنمودهایی براي

فراهم گردیده است .در این زمینه مطالعات و تحقیقات
انجام گرفته اغلب به موضوعاتی از قبیل امکان سنجی و
آمادگی براي پیاده سازي آموزش الکترونیکی ،بررسی
نگرش افراد نسبت به آموزش مجازي ،میزان كاربرد و
استفاده از آموزش مجازي ،تدوین الگوهاي مناسب براي
آموزش الکترونیکی و نظایر آن پرداختهاند و با توجه به
دغدغههاي اولیهاي كه در این زمینهها وجود دارد كمتر به
موضوع ارزشیابی نظام یادگیري الکترونیکی و برنامههاي آن
توجه گردیده است .در مواردي هم كه به این موضوع
پرداخته شده ،به صورت موردي و یا تک درس بوده و یا

ارزشیابی یادگیري الکترونیکی ،كاربردهاي عملی تئوري
ارزشیابی را فراهم ساختهاند [ .]29-93از جمله ،مطالعهاي
كه توسط هاگز و آت ول 2انجام شد چارچوبی را براي
ارزشیابی یادگیري الکترونیکی فراهم ساخت كه مبتنی بر
تأ ثیر پنج دسته متغیر بر اثربخشی برنامههاي یادگیري
الکترونیکی به شرح زیر میباشد :متغیرهاي مربوط به
یادگیرنده ،متغیرهاي محیط یادگیري ،متغیرهاي مربوط به
فناوري ،متغیرهاي زمینهاي و متغیرهاي آموزشی [.]22
همچنان كه الگویی كه توسط رودریک سیمز 8ارائه شده
است براي ارزشیابی تمامی مؤلفههاي مهم ساختار یادگیري

بخشی از نظام یا برنامه یادگیري الکترونیکی در دانشگاهی
خاص مورد ارزشیابی قرار گرفته است.
از جمله مطالعاتی كه به نگرش سنجی افراد نسبت به
آموزش مجازي پرداخته اند میتوان به نمونههاي زیر اشاره
نمود :مطالعه صالح صدقپور و میرزایی با عنوان چالشهاي
نگرشی اعضاي هیئت علمی در آموزش الکترونیکی؛ مطالعه
یعقوبی و همکاران با هدف بررسی نگرش دانشجویان ترویج
و آموزش كشاورزي به یادگیري الکترونیکی؛ تحقیق
میرزایی و سپاسی كه به ساخت و اعتباریابی مقیاسی براي
سنجش نگرش اعضاي هیئت علمی دانشگاهها نسبت به

الکترونیکی به كار میرود .ابعاد و عناصر اصلی این الگو
شامل مقاصد و اهداف برنامه ،محتواي دوره ،چگونگی
طراحی محیط دوره ،میزان تعامل ،سنجش و ارزشیابی از
یادگیري دانشجویان ،میزان حمایت از دانشجویان ،و
پیامدها میباشد [ .]28سئوک و میین 4نیز با هدف
شناسایی و اعتبارسنجی شاخصهاي نمایانگر ابعاد اصلی
یادگیري الکترونیکی ،تحقیقی انجام دادند كه تدوین یک
سیاهه و ابزار ارزشیابی یادگیري الکترونیکی را به همراه
داشت و هفت عنصر اساسی «اثربخشی تدریس ،اثربخشی
یادگیري ،تعامل ،طراحی آموزشی ،منابع اطالعاتی،
ارزشیابی و پشتیبانی فناوري» را به عنوان شاخصهایی كه
میبایست هنگام ارزشیابی یادگیري الکترونیکی مورد توجه
قرار گیرند ،شناسایی نمود [.]24
در ایران نیز طی چند سال اخیر تعدادي از دانشگاهها و
مؤسسات آموزش عالی سرمایهگذاريهایی را در زمینه

آموزش مجازي پرداختهاند؛ مطالعه حسنزاده كه در زمینه
امکان سنجی آموزش كتابداري و اطالع رسانی از راه دور به
طریق اینترنت انجام شده است [.]23-22
طراحی مدل ارزیابی آمادگی الکترونیکی دانشگاهها و
مؤسسات آموزش عالی ایران در كنار بررسی میزان آمادگی
یادگیري الکترونیکی در دانشگاه تربیت مدرس عنوان
پژوهش هایی است كه به ترتیب توسط حنفی زاده و
همکاران و منتظر و داراب انجام گرفته است [21و.]80
همچنین مطالعهاي كه توسط جعفري و سعیدیان با هدف
ارائه مدلی به منظور كاربست ابعاد پداگوژیک دانشگاه
مجازي در ایران به روش توصیفی -پیمایشی انجام گرفت و
مدل پیشنهادي مبتنی بر عناصر پداگوژیک را تدوین كرد،
در ردیف مطالعاتی هستند كه به مدل سازي و كاربرد
مدلها در زمینه یادگیري الکترونیکی پرداختهاند [ .]89در
همین زمینه ،سراجی و همکاران تحقیقی با عنوان «طراحی
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طراحی چارچوب مفهومی ارزشیابی برنامههاي یادگیري ...

برنامه درسی دانشگاه مجازي» انجام دادهاند كه در آن،
محور مطالعه و پژوهش ،بعد پداگوژیک نظام آموزش

موقعیتهاي فرهنگی و بومی متفاوت از این عوامل صورت
گرفته است.

الکترونیکی بوده است [.]82
از سوي دیگر ،بررسی تحلیلی برنامه آموزشی دوره آزمایشی
آموزش مجازي دانشکده علوم حدیث شهرري ،ارزشیابی
برنامه درسی الکترونیکی رشته مهندسی كامپیوتر دانشگاه
صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی بر اساس الگوي
«رودریک سیمز» ،ارزشیابی برنامه آموزش الکترونیکی
رشته مهندسی صنایع دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی،
ارزشیابی برنامه درسی آموزش مجازي رشته مهندسی
كامپیوتر ،گرایش فناوري اطالعات در دانشگاه علم و صنعت
ایران و موارد مشابه نمونه اي از مطالعاتی به شمار میروند

مقاله حاضر در نظر دارد با بررسی مطالعات پیشین و بر
اساس مدلهاي یادگیري الکترونیکی و نیز برخی و
شاخصهاي ارائه شده توسط محققان ،صاحبنظران و
نمونههاي موفق دانشگاههاي مجري این نوع یادگیري در
جهان ،عناصر و ابعاد زیربنایی تشکیل دهنده یادگیري
الکترونیکی را شناسایی نماید و مبانی اولیه چارچوب
مفهومی مبتنی بر عوامل ،مالکها و نشانگرهاي مناسب
براي ارزشیابی یادگیري الکترونیکی در آموزش عالی ایران
ارائه نماید .به این منظور نخست با توجه به سؤاالت مورد
تأ كید در ارزشیابی یادگیري الکترونیکی ،الگوهاي ارزشیابی

كه در زمینه ارزشیابی یادگیري الکترونیکی انجام گرفتهاند
[90و.]88
لیکن باید توجه داشت كه یادگیري الکترونیکی در بیشتر
كشورهاي جهان پدیده اي جدید و نوظهور محسوب
میشود و هنوز آن چنان كه انتظار میرود به طور عملی و
فراگیر به استفاده از این شیوه پرداخته نشده است .كاربرد
این نوع یادگیري همچون هر پدیده نوظهور دیگري ،صرف
نظر از مزایا و فرصتهایی كه فراهم ساخته است ،در
كشورهاي در حال توسعه با برخی تردیدها و چالشها
همراه بوده است و تنها از طریق یک سیستم ارزشیابی

مطرح در این حوزه در قالب رویکردهاي مختلف بررسی
خواهد شد ،آنگاه به بررسی مدلها و چارچوبهاي یادگیري
الکترونیکی پرداخته میشود و براساس مؤلفههاي اصلی
استخراج شده در این زمینه ،چارچوب مفهومی اولیه ارائه
میگردد .در بخش بعدي مقاله ،این چارچوب از دید
خبرگان و صاحبنظران یادگیري الکترونیکی در بخش
آموزش عالی ارزیابی میشود و با استفاده از روشهاي
آماري مناسب ،اقدام به اعتبارسنجی و نهایتاً معرفی
چارچوب پیشنهادي براي ارزشیابی یادگیري الکترونیکی در
مؤسسات آموزش عالی ایران خواهد شد.

دقیق و منظم است كه میتوان مسائل و مشکالت
پیچیدهاي را كه این نوع نظام یادگیري با خود به همراه
دارد ،شناسایی نمود [90و .]84در عین حال به دلیل عدم
وجود یک چارچوب و ابزار جامع براي ارزشیابی یادگیري
الکترونیکی در كشور ما ،بررسیهاي علمی ،تعیین و تدوین
مالکهاي نظارت و ارزشیابی ،شناخت ویژگیها و
استانداردهاي تعیین شده و سیاستگذاريهاي هوشمندانه
و واقعگرایانه ضروري است و همین امر اهمیت پرداختن به
مقوله ارزشیابی و تدوین یک چارچوب جامع و مناسب براي
ارزشیابی نظام یادگیري الکترونیکی و برنامههاي آن در
مؤسسات آموزش عالی ایران را بیش از پیش آشکار
میسازد [.]82
یکی از مهمترین چالشها در ارزشیابی نظام یادگیري
الکترونیکی ،تعدد عوامل و متغیرهاي مؤثر در این زمینه و
دستهبندي هاي متنوعی است كه از زوایاي گوناگون و بنا به

 -2الگوهای ارزشیابی یادگیری الکترونیکی
با این كه رشد یادگیري الکترونیکی به واسطه توسعه
اینترنت ،اینترانت ،چند رسانهها و  ...در حال شتاب بوده و
توسعه محصوالت و تدارک فرصتهاي یادگیري الکترونیکی
به عنوان یکی از حوزههاي به سرعت در حال گسترش
آموزش عالی میباشد ،اما دانش و آگاهی ما درباره اثربخشی
این رویکردهاي جدید آموزش ،به علت كمبود ارزشیابیهاي
معتبر علمی ،محدود میباشد.
به طور كلی ارزشیابی از برنامههاي یادگیري الکترونیکی به
دنبال پاسخگویی به سؤاالت اساسی زیر است [،22
86و:]87
 -9آیا یادگیري الکترونیکی اثربخش است؟  -2یادگیري
الکترونیکی در چه زمینههایی مؤثر است؟  -8این یادگیري
براي چه گروهی از فراگیران مفید و مناسب است؟ -4
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یادگیري الکترونیکی چگونه پاسخگوي فراگیران مختلف
میباشد؟  -2تأثیر شرایط اجتماعی و فرهنگی در موفقیت

مؤسسات آموزش عالی با ارائه مدلها و چارچوبهاي نظري
و تجربی و یا برخی شاخص ها و مؤلفههااي ماورد نظار در

برنامههاي یادگیري الکترونیکی چیست؟  -6آیا نسبت
فایده به هزینه برنامههاي یادگیري الکترونیکی مثبت است؟
 -7عوامل اصلی مؤثر در ایجاد محیطهاي یادگیري
الکترونیکی منظم و منسجم كدامند؟  -3آیا عوامل یاد شده
تضمین كننده یادگیري الکترونیکی اثربخش میباشند؟ -1
مسائل و مشکالت اجراي موفقیت آمیز برنامههاي یادگیري
الکترونیکی كدامند؟
با بررسی پیشینه تحقیقات و مطالعات انجام گرفته در
كشورهاي مختلف جهان میتوان ارزشیابیهاي انجام شده
در زمینه یادگیري الکترونیکی را در قالب رویکردهاي زیر

زمینه آموزش الکترونیکی ،ابعاد و عناصر زیربنایی تشاکیل
دهنده چارچوب یادگیري الکترونیکی را معرفای نماودهاناد
[ 48-83 ،24 ،28 ،2 ،9و  .]20-44برخاای از ماادلهاااي
مذكور در جدول  9خالصه گردیده است.

دسته بندي نمود:
 -9رویکرد مورد پژوهی برنامههاي یادگیري الکترونیکی
خاص
 -2رویکرد مقایسهاي یادگیري الکترونیکی با شیوههاي
آموزش سنتی
 -8رویکرد ارزیابی ابزارهااي پژوهشای باراي ارزشایابی
یادگیري الکترونیکی
 -4رویکرد ارزشیابی بازگشت سرمایه (نسبت هزینه –
فایده) یادگیري الکترونیکی
2
 -2رویکرد مدلهاي ترازیابی (بهبود تطبیقی)
 -6رویکرد ارزشیابی محصول
 -7رویکرد ارزشیابی عملکرد
علیرغم ارزشیابیهاي متعدد انجام شده با رویکردهاي
مختلف پیرامون یادگیري الکترونیکی ،بسیاري از محققان و
صاحبنظران به فقدان مطالعات سیستماتیک ارزشیابی از
برنامههاي یادگیري الکترونیکی اذعان داشتهاند [.]87
 -3مدلها /چارچوبهای یادگیری الکترونیکی
براي ارزشیابی یک محیط یادگیري الکترونیکای ،الزم اسات
عواماال اصاالی و كلیاادي مااؤثر در انجااام موفقیاات آمیااز
برنامااههاااي یااادگیري الکترونیکاای شااامل عناصاار و ابعاااد
زیربنایی آن شناسایی گردد .منظور از عوامل اصلی موفقیت
آن دسته از فعالیتها و اجزایی اسات كاه بایاد باه منظاور
اطمینااان از انجااام موفقیاات آمیااز برنامااههااا مااورد تأكیااد
قرارگیرند .در این راستا بسیاري از محققان و دانشاگاههاا و
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جدول  1مدلها /چارچوبهای سازمانی و برنامهای
یادگیری الکترونیکی
ارائه کننده مدل

عوامل /ابعاد و عناصر سازمانی و برنامهای

 /چارچوب

یادگیری الکترونیکی

آوكی و
پوگروزفسکی()9113

 -9خدمات اداري  -2خدمات دانشجویی
 -8خدمات منابع  -4خدمات اساتید

مؤسسه
سیاستگذاري
آموزش عالی ()2000

 -9پشتیبانی سازمانی  -2توسعه دوره  -8فرایند
یاددهی -یادگیري  -4ساختار دوره  -2پشتیبانی
دانشجو  - 6پشتیبانی اساتید  -7سنجش و ارزشیابی

خان ()2009

 -9سازمان  -2پداگوژیک  -8تکنولوژي  -4طراحی
رابط كاربري  -2ارزشیابی  -6پشتیبانی منابع
 -7مدیریت  -3اخالقیات

رودریک سیمز
()2009

دانشگاه كالیفرنیا
()2002

 -9مقاصد و اهداف دوره  -2محتواي دوره
 -8چگونگی طراحی محیط دوره  -4میزان تعامل
 -2سنجش و ارزشیابی از یادگیري فراگیران
 -6میزان حمایت از دانشجویان  -7پیامدها
 -9تعهد سازمانی  -2زیرساخت تکنولوژیکی
 -8خدمات دانشجویی  -4طراحی و توسعه
 -2آموزش و خدمات به اساتید -6ارائه برنامه
 -7سالمت مالی  -3الزامات قانونی و حقوقی
 -1ارزشیابی برنامه

گاوینداسامی
()2002

 -9پشتیبانی سازمانی  -2ایجاد و توسعه دوره
 -8یاددهی و یادگیري  -4ساختار دوره  -2پشتیبانی
دانشجو  - 6پشتیبانی استاد  -7سنجش و ارزشیابی

فرزن
()2002

 -9عوامل سازمانی  -2عوامل فناوري  -8عوامل
مربوط به مدرس  -4عوامل مربوط به دانشجو
 -2عوامل طراحی آموزشی  -6عوامل پداگوژیکی

انجمن آموزش برخط
آمریکاي شمالی
()2006

 -9محتوا  -2طراحی آموزشی  -8سنجش و
اندازهگیري دانشجو  -4تکنولوژي  -2مدیریت و
ارزشیابی دوره  -6مهارتهاي قرن 29

سئوک و می ین
()2006

 -9اثربخشی تدریس  -2اثربخشی یادگیري
 -8تعامل  -4طراحی آموزشی  -2منابع اطالعاتی
 -6ارزشیابی  -7پشتیبانی فناوري

شائو و دیگران
()2006

 -9پشتیبانی سازمانی  -2توسعه دوره و طراحی
آموزشی  -8یاددهی و یادگیري  -4منایع و ساختار
دوره  -2پشتیبانی دانشجو و استاد -6سنجش و
ارزشیابی  -7استفاده از تکنولوژي  -3محصوالت و
خدمات e-learning
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صفوي
()2007

 -9استراتژي سازمانی  ،برنامه توسعه و بودجه  ،و
زیرساختهاي فنی و سازمانی  -2معیارهاي تضمین
كیفیت ،آموزش پرسنل و تولید محتواي آموزشی
 -8اطالع رسانی ،پذیرش و مدیریت  -4سیستمهاي
ارزیابی و سنجش پیشرفت  - 2آموزش ،مشاوره و
نظارت بر معیارها  -6سیستمهاي حمایت از دانشجو
و استاد  -7كمک و حمایتهاي فنی از سیستم و
كاربران  -3هدایت و راهنماییهاي شروع دوره براي
استاد و دانشجو

مركز آموزش مجازي
دانشگاه ایلینویز
() 2007

 -9طراحی آموزشی  -2ارتباط ،تعامل و همکاري
 -8سنجش و ارزشیابی دانشجو  -4منابع و خدمات
پشتیبانی فراگیر  -2طراحی وب  -6ارزشیابی دوره

 -4طراحی چارچوب مفهومی نظام ارزشیابی
یادگیری الکترونیکی برای ایران
بررسی مطالعات انجام شده و همچنین عناصر و عوامل
معرفی شده در زمینه یادگیري الکترونیکی حاكی از آن
است كه هر یک از افراد محقق و صاحبنظر و نیز دانشگاهها
و مؤسسات آموزشی مطرح در این عرصه از زوایاي گوناگون
و با رویکردهاي مختلف روي ابعاد و عناصر متعدد یادگیري
الکترونیکی به عنوان عوامل اصلی موفقیت و ابعاد زیربنایی
و تشکیل دهنده این نوع آموزش تأكید نمودهاند .در همین
راستا مدلهایی نیز معرفی گردیده و معیارهاي مختلفی
براي طراحی و یا ارزشیابی یادگیري الکترونیکی مطرح شده
است .به منظور طراحی و تدوین چارچوب مفهومی اولیه
براي ارزشیابی یادگیري الکترونیکی در مؤسسات آموزش
عالی ایران ،الزم است پس از شناسایی مؤلفههاي اصلی
تشکیل دهنده نظام یادگیري الکترونیکی به عنوان عوامل
مورد ارزشیابی ،مالکها و نشانگرهایی را مورد نظر قرار داد
كه بتوان به وسیله آنها دادههاي الزم را در خصوص وضعیت
موجود جمعآوري كرد و با تحلیل و تفسیر آنها به قضاوت
پرداخت.
 1- 4روش تحقیق

در این مقاله مطالعات انجام گرفته و مدلهاي یادگیري
الکترونیکی و برخی شاخصهاي ارائه شده توسط محققان و
نمونههاي موفق دانشگاههاي مجري این نوع آموزش در
جهان به روش تحلیلی -توصیفی مورد بررسی قرار گرفته
است .همچنین با توجه به سه معیار :الف) پشتوانه علمی
مدلها و معیارهاي مطرح شده ،ب) تواتر و تجربه استفاده

بینالمللی ج) در دسترس بودن اطالعات آنها ،به شناسایی
عناصر زیربنایی و مؤلفههاي اصلی یادگیري الکترونیکی كه
داراي بیشترین فراوانی در این زمینه بودند ،پرداخته شده
است .آن گاه از طریق اعتبارسنجی با استفاده از نظرات 80
تن از صاحبنظران حوزه  ITو به ویژه یادگیري الکترونیکی
در سطح آموزش عالی كشور (شامل مدیران و برنامهریزان
نظام یادگیري الکترونیکی ،اساتید داراي تخصص و تجربه
در زمینه یادگیري الکترونیکی و كارشناسان آشنا به موضوع
از لحاظ فنی) ،یک چارچوب مفهومی اولیه مبتنی بر
عوامل ،مالکها و نشانگرهایی كه بیشترین تأیید و توافق
روي آنها بود طراحی و ارائه گردیده است.
 2- 4روش گردآوری و تجزیه و تحلیل دادهها

مجموعه عوامل ،مالکها و نشانگرهاي پیشنهادي براي
تدوین چارچوب اولیه ارزشیابی یادگیري الکترونیکی ،در
قالب دو پرسشنامه از طریق پست الکترونیکی براي اساتید
و كارشناسان این حوزه ارسال گردید و از آنها خواسته شد
كه میزان اهمیت هر یک از مالکها را نسبت به عوامل و
نیز میزان اهمیت نشانگرها را نسبت به مالکها روي یک
مقیاس پنج درجهاي (از خیلی زیاد تا خیلی كم) مشخص،
و پس از تکمیل پرسشنامهها آنها را با پست الکترونیکی
عودت نمایند .پس از دریافت پرسشنامههاي تکمیل شده،
براي بررسی عوامل ساختاري چارچوب ،همبستگی هر یک
از مالکها و نشانگرها به ترتیب با عاملها و مالکهاي
مربوط محاسبه گردید كه قریب به اتفاق آنها داراي
همبستگی معنیدار بودند .مقادیر ضریب همبستگی هر یک
از مالکها با عوامل مربوط در جدول  2نشان داده شده
است .عالوه بر این ،محاسبه فراوانی نظر صاحبنظران نشان
داد كه آنها میزان اهمیت هر یک از مالکها و نشانگرها را
در اكثر قریب به اتفاق موارد در حد «خیلی زیاد» و «زیاد»
ارزیابی نمودند .جدول شماره  8درصد فراوانی نظر
متخصصان درباره روایی عوامل و مالکهاي چارچوب
پیشنهادي را نشان میدهد .الزم به ذكر است كه تعداد
اندكی از نشانگرهایی كه داراي همبستگی غیر معنیدار
بودند و یا میزان اهمیت آنها به طور كلی در حد «كم» و
«خیلی كم» ارزیابی شده بود از چارچوب پیشنهادي حذف
شدند .از طرف دیگر به منظور بررسی پایایی چارچوب
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پیشنهادي ،همسانی درونی عوامل هشتگانه با استفاده از
آلفاي كرونباخ سنجیده شد كه مقادیر آن در جدول 4
نمایش داده شده است .محاسبه ضریب آلفاي كرونباخ نشان
داد كه میزان این ضریب به جز در دو عامل «سازمان» و
«جنبههاي آموزشی» كه به ترتیب  0/29و  0/26بود ،در
سایر عوامل در حد نسبتاً باالیی (در دامنهاي بین  0/66تا
 )0/18بودند .بنابراین در مجموع میتوان چنین استنباط
نمود كه چارچوب پیشنهادي براي ارزشیابی یادگیري
الکترونیکی از دیدگاه صاحبنظران از اعتبار و پایایی الزم
برخوردار است.

ارزشیابی فراگیران

0/12

مالحظات

تفاوت فراگیران

0/73

اخالقی و

ضوابط و مقررات

0/73

حقوقی

مسائل حقوقی

0/39

جدول  3درصد فراوانی نظر متخصصان درباره
روایی عوامل و مالکهای چارچوب پیشنهادی
درصد فراوانی
عامل

مالک

کم و خیلی

زیاد و
خیلی

متوسط

کم

امور اداري

32/7

98

4/8

امور تحصیلی و آموزشی

73/8

97/4

4/8

جدول  2مقادیر ضریب همبستگی مالکها

امور خدمات فراگیران

73/8

3/7

98

با عوامل مربوط (هشتگانه)

افراد (پرسنل)

73/8

29/7

-

تیم مدیریت

900

-

-

مدیریت فرایند محتوا

900

-

-

زیاد

سازمان

عامل
سازمان

مدیریت

مالک

ضریب همبستگی

امور اداري

0/23

امور تحصیلی و آموزشی

0/42

امور خدمات فراگیران

0/32

افراد (پرسنل)

0/26

تیم مدیریت

0/71

مدیریت

مدیریت نگهداري و
توزیع

73/8

3/7

98

زیرساخت

900

-

-

سخت افزار

61/6

80/4

-

نرم افزار

73/8

29/7

-

هدف

12/7

4/8

-

محتوا
مخاطب

900
73/8

29/7

-

رسانه

73/8

3/7

-

طراحی

61/6

80/4

-

سازماندهی

12/7

4/8

-

راهبردهاي یادگیري

19/8

3/7

-

طراحی صفحه
و سایت

62/2

84/3

-

طراحی

طراحی محتوا

12/7

4/8

-

محیط ارائه

هدایت

10/2

1/2

-

900

-

-

94/8

-

فناوری

مدیریت فرایند محتوا

0/27

مدیریت نگهداري و توزیع

0/78

زیرساخت

0/31

سخت افزار
نرم افزار

0/13
0/17

هدف

0/78

محتوا

0/78

مخاطب

0/79

رسانه

0/77

طراحی
سازماندهی

0/78
0/10

راهبردهاي یادگیري

0/37

قابلیت دسترسی

طراحی صفحه و سایت

0/43

امکان پذیري

32/7

طراحی محتوا

0/48

پشتیبانی آنالین

900

-

طراحی

هدایت

0/30

منابع آنالین

12/7

4/8

-

محیط ارائه

قابلیت دسترسی
آزمایش قابلیت كاربري
(امکان پذیري)

0/29

منابع غیر آنالین

62/2

84/3

-

ارزشیابی مؤسسه و
برنامه

32/6

97/4

-

ارزشیابی فراگیران

19/8

3/7

-

تفاوت فراگیران

72/8

91

3/7

ضوابط و مقررات

76/2
79/4

91
23/6

4/3
-

فناوری

جنبههای
آموزشی

خدمات
پشتیبانی
ارزشیابی

13

0/68

جنبههای
آموزشی

خدمات
پشتیبانی

ارزشیابی

پشتیبانی آنالین

0/32

منابع آنالین

0/77

مالحظات

منابع غیر آنالین
ارزشیابی مؤسسه و برنامه

0/37
0/16

اخالقی و
حقوقی
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جدول  4مقادیر آلفای کرونباخ در عوامل
هشتگانه چارچوب
عامل

ضریب آلفا

سازمان

0/29

مدیریت

0/38

فناوري
جنبههاي آموزشی

0/18
0/26

طراحی محیط ارائه

0/30

خدمات پشتیبانی

0/78

ارزشیابی

0/36

مالحظات اخالقی

0/66

توسط محققان مختلف مطرح در این حوزه استخراج
گردیده و مورد استفاده قرار گرفته است.
مجموعه عوامل ،مالکها و نمونهاي از نشانگرهاي مورد نظر
براي طراحی چارچوب مفهاومی نظاام ارزشایابی یاادگیري
الکترونیکاای در دانشااگاههاااي كشااور بااه عنااوان خالصااه
یافتههاي مطالعه در جدول  2نشان داده شده است.

در زیر به معرفی عوامل ،مالکها و نشانگرهاي به دست
آمده پرداخته میشود:
الف) عوامل :عوامل شامل مجموعهاي از عناصر و مؤلفههاي
تشکیل دهنده نظام مورد ارزشیابی میباشد .در مطالعه حاضر
با توجه به فراوانی و وجه اشتراک عناصر و مؤلفههاي اصلی
یادگیري الکترونیکی مطرح شده توسط اشخاص و مؤسسات
مختلف و تأیید صاحبنظران شركت كننده در برنامه
اعتبارسنجی ،ابعاد هشتگانه« :سازمان ،مدیریت ،فناوري،
جنبه هاي آموزشی ،طراحی محیط ارائه ،خدمات پشتیبانی،
ارزشیابی ،و مالحظات اخالقی و حقوقی» به عنوان عوامل
مورد ارزشیابی یادگیري الکترونیکی در نظر گرفته شدهاند.
ب) مالکها :مالکها یا شاخصها عبارتند از جنبههایی از
پدیده یا نظام مورد ارزشیابی كه قضاوت درباره آنها انجام
میپذیرد [ .]29در این مطالعه ،براي هر یک از عوامل مورد
ارزشیابی ،مجموعهاي از مالکها (جمعاً به تعداد  80مالک)
كه برگرفته از مطالعات انجام شده در این زمینه و مورد
توافق صاحبنظران شركت كننده در اعتبارسنجی بوده
است ،منظور گردیده است تا بتوان براي آنها دادههاي الزم
را گردآوري كرد.
ج) نشانگرها :نشانگرها عبارت از مشخصههایی است كه
براي گردآوري دادهها جهت قضاوت درباره مالکهاي مورد
نظر به كار برده میشود [ .]29در مطالعه حاضر ،با توجه به
عوامل و مالکهاي انتخاب شده ،مجموعهاي از نشانگرهاي
مناسب و مرتبط (جمعاً به تعداد  261نشانگر) از مدلهاي
یادگیري الکترونیکی و ابزارهاي ارزشیابی موجود در این
زمینه؛ از جمله پرسشنامهها و چک لیستهاي تهیه شده

 -5نتیجهگیری
در این مقاله با توجه به اهمیت موضوع ارزشیابی یادگیري
الکترونیکی و وجود برخی چالشها در این زمینه ،لزوم
طراحی و ارائه یک چارچوب مفهومی براي ارزشیابی
یادگیري الکترونیکی در سطح آموزش عالی ایران مورد
بحث و بررسی قرار گرفت .در ادامه به اهداف و سؤاالتی كه
نظام ارزشیابی یادگیري الکترونیکی دنبال میكند اشاره شد
و مهم ترین الگوهاي ارزشیابی در این زمینه معرفی گردید.
در این راستا ،به منظور ارائه طرح مفهومی نظام ارزشیابی
یادگیري الکترونیکی ،ابتدا مطالعات پیشین و نیز مدلها و
چارچوبهاي مطرح شده توسط محققان ،صاحبنظران و
برخی دانشگاههاي مطرح در عرصه یادگیري الکترونیکی
مورد بررسی قرار گرفت و عناصر و مؤلفههاي اصلی
یادگیري الکترونیکی شناسایی شد .آنگاه با استفاده از
نظرات خبرگان و صاحبنظران این حوزه ،چارچوب
مفهومی اولیه نظام ارزشیابی یادگیري الکترونیکی مورد
اعتبارسنجی قرار گرفت و در قالب  3عامل (سازمان،
مدیریت ،فناوري ،جنبههاي آموزشی ،طراحی محیط ارائه،
خدمات پشتیبانی ،ارزشیابی ،و مالحظات اخالقی)80 ،
مالک و  261نشانگر ارائه گردید.
قالب مفهومی به دست آمده در این مطالعه مبنایی براي
طراحی و تدوین چارچوب نهایی و ابزار مناسب ارزشیابی
یادگیري الکترونیکی خواهد بود كه وجود چنین چارچوب و
ابزاري در این زمینه و استفاده از آن براي ارزشیابی
دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی ارائه دهنده برنامههاي
یادگیري الکترونیکی در كشور ،میتواند به انجام مؤثر
برنامههاي حال و آینده یادگیري الکترونیکی كمک نموده و
هدایت آن را در یک مسیر صحیح تضمین نماید .یکی از
محاسن این چارچوب جامعیت آن است كه در برگیرنده
همه اركان مؤثر در نظام یادگیري الکترونیکی است و دیگر
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جدول  1عوامل ،مالک ها و نشانگرهای سازمانی و برنامه ای چارچوب پیشنهادی برای ارزشیابی یادگیری الکترونیکی
عامل

مالک

امور اداری

سازمان
امورتحصیلی و
آموزشی

نمونهای از نشانگرها
نیازسنجی

تحلیل نیاز به آموزش الکترونیکی

آمادگی زیر ساخت

وجود م لزومات و تجهیزات كافی براي پشتیبانی از آموزش الکترونیکی

پیاده سازي

مشاركت مسئوالن اصلی مؤسسه در برنامههاي معمول آموزش الکترونیکی

مشاركت با مؤسسات دیگر

استفاده فراگیران از كتابخانه و سایر منابع یادگیري مؤسسات دیگر

اطالعات دوره و برنامه

ارائه اطالع ات درباره اعتبار دوره و مؤسسه

تقویم آموزشی

مشخص بودن زمان شروع و پایان دوره

خدمات فناوري

دسترسی آسان به كاركنان پشتیبانی فنی

سیاستها و خط مشیها

وجود سیاستها و خط مشیهاي روشن در زمینه آموزش الکترونیکی

كیفیت آموزشی

فراهم ساختن كیفیت آموزشی مورد انتظار

پشتیبانی اساتید و كاركنان

ارائه كمکهاي فنی به مدرسان در طول دوره

سیستم پاداش

وجود سیستم پاداش به منظور تقویت مدرسان

اندازه كالس

محدود بودن تعداد فراگیر به استاد

برنامههاي راهنمایی و توجیهی

ارائه راهنمایی به فراگیران براي داشتن تعامل مؤثر به صورت آنالین

مشاوره

ارائه مشاوره تحصیلی و علمی به فراگیران

خدمات تدریس خصوصی

نظارت مدرس یا ناظر علمی بر عملکرد فراگیران در طول دوره

برنامه رفع اشکال

وجود سیستمی سازمان یافته براي پذیرش مشکالت فراگیران و پاسخ سریع ودقیق به سؤاالت آنها

امور خدمات
فراگیران

مدیریت

فناوری

جنبههای
آموزشی

افراد (پرسنل)

وجود نقشها و مسئولیتهاي مورد نیاز در آموزش الکترونیکی

تیم مدیریت

سطح مهارت تیم مدیریت

مدیریت فرایند محتوا

وجود تیمهاي مؤثر برنامهریزي  ،طراحی ،تولید ،ارزشیابی و توزیع در فرایند تولید محتوا

مدیریت نگهداري و توزیع

به روز نمودن مستمر مواد درسی دوره

زیرساخت

وجود زیر ساخت فناوري پایدار ،با دوام و با قابلیت دسترسی وسیع

سخت افزار

تدارک گفتگو ي صوتی یا هر نوع دیگر تعامل همزمان

نرم افزار

وجود نرم افزارهاي مورد نیاز براي استفاده از صفحات

هدف

میزان تناسب و ارتباط هدف آموزشی دوره با فراگیران

محتوا

كامل بودن محتوا با توجه به اهداف دوره

مخاطب

داشتن اطالعات مربوط به دانش و مهارتهاي فراگیران

رسانه

بهرهبرداري از قابلیت انعطاف محیط فرا رسانهاي و فرا متنی

طراحی

میزان فعال بودن نقش فراگیر در دوره

سازماندهی

سازماندهی منطقی و مناسب مواد درسی دوره

راهبردهاي یادگیري

سازماندهی منطقی و مناسب مواد درسی دوره

طراحی صفحه و سایت

امکان دسترسی به صفحات وب از طریق جستجوگرهاي مختلف

طراحی

طراحی محتوا

رعایت قاعده "یک پاراگراف براي یک عقیده" در طراحی متن

محیط

هدایت

ارائه نقشه سایت براي كمک به هدایت فراگیران در دوره

ارائه

قابلیت دسترسی

قابلیت دسترسی به محتواي دوره براي تعداد زیادي از كاربران

آزمایش قابلیت كاربري (امکان پذیري)

آزمایش برنامه قبل از به كارگیري كاربران واقعی

خدمات

پشتیبانی آنالین

وجود یک صفحه دائمی براي طرح سؤاالت فراگیران و پاسخ به آنها

پشتیبانی

منابع آنالین

سازماندهی همه منابع در دسترس با طبقهبنديهاي مناسب و منطقی

منابع

منابع غیر آنالین

ارسال اطالعات مورد درخواست فراگیران توسط كتابخانه

ارزشیابی مؤسسه و برنامه

ارزشیابی اثربخشی آموزشی برنامه با استفاده از روشهاي مختلف

ارزشیابی فراگیران

وجود معیارهاي نمرهگذاري روشن براي فراگیران

مالحظات

تفاوت فراگیران

قابلیت دوره براي انطباق یافتن با سبکهاي مختلف یادگیري فراگیران

اخالقی و

ضوابط و مقررات

وجود رهنمودهاي روشن درباره قواعد و مقررات

حقوقی

مسائل حقوقی

وجود سیاستها و رهنمودهاي روشن در زمینه تخلفات دانشجویی

ارزشیابی

نشریه علمی پژوهشی فناوري آموزش ،سال چهارم  ،جلد  ،4شماره  ،2بهار 9831

908

