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چکیده
  در حال حاضر یادگیری الکترونیکی مفهومی مهم در آموزش عالی است و دانشگاه های متنوعی ایجاد شده که همه نیاز جهانی به آموزش 
را نمایانگر می کند. با یادگیری الکترونیکی امکان » یادگیري بدون محدودیت زماني و مکانی« متناسب با نیازهاي دانشجو فراهم می شود. 
نوشتار مروری حاضر با استفاده از کلیدواژه های مناسب، کتب، منابع الکترونیکی و سایت های معتبر علمی، تحلیلی است برمعیارهای کیفیت 
و اثربخشی یادگیری الکترونیکی در آموزش عالی. با توجه به این مبانی نظری ویژگی هایی از قبیل فعال بودن یادگیرنده، یادگیرنده محوری، 
تعامل، در نظر گرفتن تفاوت های فردی یادگیرندگان، انعطاف پذیری، ارائه بازخورد و ارزشیابی با استفاده از قابلیت های فناوری اطالعات و 

ارتباطات )فاوا( از معیارهای کیفیت و یادگیری اثربخش است.

کلمات کلیدی

یادگیری الکترونیکی، اثربخشی، کیفیت، فناوری اطالعات و ارتباطات )فاوا(

Abstract

Currently, e-Learning is an important concept in higher education and the wide range of 
universities thus created indicate the world-wide demand and need for learning. With electronic 
learning, the possibility for “learning without time and place limitations” is provided for 

students. The present review article is an analysis on the criteria for the quality and effectiveness of 
electronic learning in higher education based on suitable key words, books, electronic resources and 
reputed scientific sites. According to these principles features such active learning, learner-centered, 
interaction, considering individual differences, flexibility, feedback, and evaluation with the help of 
information and communication technology capabilities, are among the criteria for qualitative and 
effective learning.
Key words
 Electronic learning, effectiveness, quality, Information and communication technology 
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مقدمه
و  اطالعات  فناوری  رشد  به  توجه  با  گذشته  سالیان  در طی 
عالی  آموزش  در  فزاینده ای  و  بنیادی  تغییرات  شاهد  ارتباطات، 
بخش  عنوان  به  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  امروزه  بوده ایم. 
جدایی ناپذیر و تلفیق شده محیط کار و کالس در آمده و شیوه های 
کسب وکار، برقراری ارتباط و یادگیری را تغییر داده است. هنر و 
علم تعلیم و تربیت با رشد فناوري اطالعات و ارتباطات تلفیق شده 
و رویکرد جدیدي در یادگیري را به نام« یادگیري الکترونیکي« به 

وجود آورده است]1[. 
یادگیري الکترونیکی بسیاري از آرمان هاي آموزشي را تحقق 
یادگیري  زمان،  و  مکان  هر  در  یادگیري  مانند  است؛  بخشیده 
مشارکتي، خودارزیابي و خودراهبری. صاحب نظران عقیده دارند 
در  الکترونیکی  دوره های  ارائه کننده  مؤسسات  از  بسیاری  که 
بنابراین  خورده اند؛  شکست  »یادگیری«  اصلی  هدف  به  رسیدن 
از  یکی  الکترونیکی  دوره های  ارتقا  و  بررسی  کیفیت،  ارزیابی 
الکترونیکی،  یادگیری  بهتر  توسعه  برای  می باشد.  آن ها  وظایف 
الزم است چهارچوب نظری روشنی در طراحی و اجرای آموزش 

وجود داشته باشد]2[.
الکترونیکی   درک کامل عوامل مؤثر در اثربخشی یادگیری 
است.  دنبال آن شکست ضروری  به  و  اشتباه  از  برای جلوگیری 
بسیاری از محققان، تعیین و تعریف استانداردهای کیفیت یادگیری 
الکترونیکی را ضروری می دانند]3[. عوامل زیادی در ایجاد و خلق 
محیط یادگیری الکترونیکی نقش دارند. درک سیستمی این عوامل 
به طراحی و اجرای محیط یادگیری الکترونیکی با کیفیت کمک 
می کند. هدف از نگارش مقاله حاضر بررسی معیارهای کیفیت و 
اثربخشی محیط یادگیری الکترونیکی و عوامل مهم موفقیت در 

یادگیری الکترونیکی است.

کیفیت در یادگیری الکترونیکی
فناوری های  و  زمینه ها  کردن  فراهم  با  الکترونیکی  یادگیری 
جدید، محیط های آموزشی گسترده ای را ایجاد کرده است که اساسًا 
پداگوژی  و  فنآوری  است.  متفاوت  سنتی  آموزش  محیط های  با 
به  بنا  هستند.  الکترونیکی  یادگیری  پیچیده  سیستم  از  بخش هایی 
تحقیقات انجام شده بین استفاده از فناوری و مبانی نظری یادگیری 
فاصله وجود دارد. کیفیت دوره های الکترونیکی، گاهی اوقات به دلیل 
پائین  متقاضیان  تقاضاهای  به  پاسخ  در  سریعتر  چه  هر  آماده سازی 

می آید]4[. 

McGorry بیان می کند، »هر چند ارائه دوره های آموزشی از 
طریق اینترنت به سرعت در حال افزایش است، دانش ما از تجارب 
یادگیری موثر محدود است«]5[. تحقیقات نشان داده که محیط هاي 
الکترونیکي هم تاثیر مثبت و هم منفي روي کارآیي و دست یابي به 
اهداف دارد. در نتیجه، کنترل کیفیت براي اطمینان از یادگیري مؤثر و 
پیشرفت برنامه هاي یادگیري یادگیرنده ضروري است. در منابع کیفیت 
برحسب عوامل متنوعی، از قبیل شیوه طراحی، تجربیات یادگیرندگان، 
دستیابي به اهداف و برآیندهای یادگیری، ارزشیابي تکویني و تکمیلی 
براي  شده  ارزشیابي  و  گردآوري  اطالعات  مي شود]5-6[.  تعریف 
منابع  توسعه  قبلي، جایگزین کردن محتواي جدید و  تجدید ساختار 
باید در طي  بلکه  برنامه  انتهاي  تنها در  نه  ارزیابي  استفاده مي شود. 

مراحل طراحي، توسعه و اجراي برنامه یادگیري انجام  شود.

عوامل مهم موفقیت در یادگیری الکترونیکی 
یادگیری الکترونیکی در طیف گسترده ای از فعالیت های آموزشی 
مؤثر،  یادگیری  محیط  ایجاد  برای  رو  این  از  می شود.  برده  کار  به 
عوامل  باید  گوناگون،  یادگیرندگان  برای  توزیعی  و  باز  انعطاف پذیر، 
کلیدی و ابعاد گوناگون محیط یادگیری الکترونیکی را شناخت]7[ . 
در منابع و مقاالت به عوامل مهمی اشاره شده است مانند تکنولوژی 
تلفیق  به  الکترونیکی  یادگیری  کیفیت  ارتقا  بنابراین  تعلیم.  فن  و 
مرتبط  یادگیری  نظریه های  با  فاوا  قابلیت های  و  امکانات  متناسب 

بستگی دارد]6-7[. 
در  الکترونیکی  یادگیری  فزاینده  گسترش  با  اخیر  سال  چند  در 
برای  را  رهنمودهایی  زیادی  سازمان های  و  محققان  عالی،  آموزش 
آموزش مؤثر منتشر کرده اند. این رهنمودها، انعکاسی از دیدگاه های 
آموزش  بهتر  عملکردهای  و  مؤثر  نکات  تشخیص  در  گوناگون 
الکترونیکی است. به منظور اطمینان از کیفیت و یا طراحی اثربخش 
الزامی است بازبینی و تحلیل نظریات و دیدگاه های گوناگون  دوره، 

Boettcher عقیده دارد که هر تجربه یادگیري ساختارمندي چهار 
بافت  درون  تنها  یادگیري  است.  آن  مرکز  در  یادگیرنده  و  دارد  جزء 
ایجاد  از طریق کنش متقابل بین فرد و محیط یادگیري  یا زمینه و 
درگیري  و  تعامل  مؤثر،  یادگیري  محیط هاي  طراحي  در  مي شود. 
دانشجو با محتواي یادگیري را باید در نظر گرفت. دانش جدید باید بر 
پایه دانش قبلي یادگیرنده و با آن مرتبط باشد. نقش مدرس، طراحي 
و توسعه تجربه یادگیري، هدایت و حمایت از یادگیرندگان و بررسي 
او  به  و  درک  را  دانشجو  قابلیت هاي  باید  او  است.  یادگیري  نتایج 
بازخورد  دهد. پرسش از دانشجو، ارائه پیشنهاد، شرکت در فعالیت هاي 

بررسی معیارهای کیفیت و اثربخشی یادگیری الکترونیکی در آموزش عالی



26

ایجاد مفاهیم  و  دانشجو  پیشرفت  بازخورد در  دادن  نشان  و  کالسي 
موثر است]8[.

Chickering and Gamson براساس مطالعه خود هفت 
اصل را برای یادگیری الکترونیکی اثربخش به شرح زیر بیان نمودند:

− تشویق ارتباط بین دانشجویان و اساتید
− توسعه رابطه متقابل و همکاری بین دانشجوها 

− تشویق یادگیری فعال
− دادن بازخورد سریع

− توجه و تاکید بر صرف وقت و زمان روی فعالیت های یادگیری
− بیان انتظارات باال

− احترام به استعدادها و شیوه های گوناگون یادگیری]9[
 Illinois Institute( دست اندرکاران مؤسسه فناوری ایلینویز
of Technology( موارد زیر را در یادگیری الکترونیکی ضروری 

می دانند:
1. حمایت از آموزش و یادگیری با کیفیت

− برنامه ریزی مناسب دوره آموزشی و ترکیبی از استراتژی های 
یادگیری

− آشنا نمودن دانشجویان با یکدیگر در ابتدای دوره
− تشکیل و سازماندهی گروه های دانشجویی

− مطالعه فردی یا مشترک به تناسب موضوعات درسی 
اکتشاف،  تجربه،  دانشجویان جهت  برای  فرصت هایی  ایجاد   −

بازخورد و عمل 
فراپیوند  با  غنی  کتابشناسی  ماخذ  ساختن  فراهم   −

)hyperlinks(
− تقویت جنبه های پویا و تعاملی یادگیری با تشویق دانشجویان 

به تشکیل گروه های کوچک و همکاری با یکدیگر
− تغییر نقش استاد از مدرس به تسهیل کننده 

− تشویق مسئولیت پذیری دانشجویان در یادگیری خود

2.شفاف سازی انتظارات از یادگیرنده
− ارائه یک برنامه روشن و تعریف شده، از جمله اهداف یادگیری 

و نحوه ارزیابی 
− روشن نمودن نحوه برقراری ارتباطات مانند پروتکل های پست 

الکترونیکی و غیره

3. ایجاد انگیزه در دانشجویان
− خوش آمدگویی به دانشجویان دوره  

− معرفی خود به گروه و درخواست از تک تک دانشجویان برای 

آشنایی با یکدیگر
− تشویق دانشجویان برای تهیه صفحات وب در مورد خود از 
جمله سوابق آموزشی، تجربه کاری، سرگرمی، انتظارات از دوره 

و غیره 
− پایش پیشرفت یادگیرنده ها و دادن بازخورد مثبت و منظم به 

آن ها  
− سازماندهی دانشجویان به گروه های کوچک همیاری و تعیین 

ناظران یا نمایندگان مسئول پویائی گروه 

4. کاهش احساس انزوا و ایجاد حس حضور در جامعه یادگیری
− برنامه ریزی فعالیت های برخط و نابرخط در دوره برای تعامل 

اجتماعی
− ارائه بازخورد فوری

− ایجاد فرصت هایی برای بحث و همکاری بیشتر دانشجویان 
با یکدیگر

مانند  مجازی  کالس های  در  همکاری  ابزارهای  از  استفاده   −
تخته های مشترک، مرورگر وب گروهی و تورهای مجازی 

در  یکدیگر  به  پاسخ  و  نظر  اظهار  برای  دانشجویان  تشویق   −
فضای وب

یا  ارائه  برای  وب  یک صفحه  تهیه  به   دانشجویان  تشویق   −
تکمیل پروژه های گروهی 

و  نگرانی ها  ایده ها،  اشتراک گذاردن  به  برای  فضایی  ایجاد   −
مشکالت دانشجویان با یکدیگر

5. ارزیابی یادگیری و مواد آموزشی
−  خود ارزیابی دانشجویان 

− ارزیابی تکوینی و مداوم دانشجویان 
− ارزیابی دانشجویان متناسب با شیوه های مختلف یادگیری 

− استفاده از ارزیابی و بازخورد دانشجویان به منظور بهبود مستمر 
دوره ]10[.

 ،)The Sloan-C Framework( اسلوان  کنسرسیوم 
یادگیري  براي  الکترونیکي  یادگیري  موسسه  هر  در  کیفیت  حداقل 

مؤثر، را به این شرح طبقه بندي  کرده است:
1. اثر بخشي یادگیري

− کنش متقابل و تعامل با آموزش  دهنده، همکالسي ها و میانجي
− استفاده از قابلیت رسانه ها براي ارتقا یادگیري

− تاکید به برقراري ارتباط و ایجاد گروه یا اجتماعات یادگیری
− تاکید بر نکات مهم و پیشرفت یادگیري
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2. کارآیي هزینه و تعهد سازماني 
− مدل هاي هزینه فایده در جهت هدف هاي آموزشي باشد.

− میزان شهریه و هزینه، منعکس کننده خدمات باشد.
− اهداف مؤسسه اندازه گیري شونده باشد.

− همکاري و اشتراک منابع براي کاهش هزینه بکار رود .
پیوسته  بطور  هزینه ها  کاهش  براي  سازماني  راهبردهاي   −

بررسي شود.
− راهبردهاي شناختي، خط مشي هاي هزینه فایده را تقویت کند.

3. تمام یادگیرندگان باید فرصت دستیابي به محیط یادگیری را 
داشته باشند

)براي  شود  فراهم  یادگیري  گوناگون  قابلیت های  و  شیوه ها   −
افراد مشکل دار، ناتوان یا یادگیرندگان ماهر(

− قابلیت اعتماد و عملکرد مکانیسم ها بطور مرتب ارزیابي شود.
− دوره هاي یادگیرنده محور فراهم شود.

مداوم  بهبود  یا  پیشرفت  براي  یادگیرندگان  بازخوردهای  از   −
استفاده شود.

داشته  دسترسی  یادگیری  محیط  به  زمان  هر  در  یادگیرنده،   −
باشد.

− فرصت هاي چندگانه براي یادگیري فراهم شود.

4. رضایت اعضا هیئت علمي
− اساتید با پیشرفت برنامه آموزشي احساس رضایت کنند.

− اساتید در آموزش الکترونیکي شرکت کنند.
− اساتید فعال و محقق در آموزش تشویق شوند.

− تجربیات، عملکردها و اطالعات مرتبط با آموزش از دور، به 
اشتراک گذاشته شود.

داشته  توازن وجود  از دور  و  آموزشی سنتي  فعالیت های  بین   −
باشد.

− پشتیباني تخصصي و آموزشي توسط مؤسسه فراهم شود.

5. رضایت دانشجویان
− چت و گفتگو با استاد و همکالسي ها رضایت بخش باشد. 

− تجربه یادگیري، با انتظارات آن ها سازگار باشد.
− دانشجویان از خدمات ارائه شده )مشاوره، ثبت نام، دسترسی 

به محتواي درسي( رضایت داشته باشند]11[.
 The Institute( عالي  آموزش  مشي  خط  موسسه  مجریان 

for Higher Education Policy( نیز پس از پژوهش های 
  24 معتبر،  درموسسات  شده  تهیه  استانداردهای  بررسی  و  گسترده 
تعریف  الکترونیکی  یادگیری  کیفیت  از  اطمینان  منظور  به  را  معیار 
و   )Likert scale( لیکرت  مقیاس  اساس  بر  معیارها  این  کردند. 
الکترونیکی،  یادگیری  مراکز  از  بازدید  و  صاحب نظران  با  مصاحبه 

اعتبارسنجی و به هفت دسته کلی به شرح زیر فهرست شد.

• معیارهای حمایت موسسه ای:	
استانداردهای  از  اطمینان  برای  الکترونیکی  امنیتی  اقدامات   −

کیفیت، درستی و اعتبار اطالعات.
− قابلیت اعتماد سیستم ارائه فناوری 

− سیستم متمرکز برای پشتیبانی و حفظ زیرساخت های یادگیري 
الکترونیکي

• معیارهای توسعه دوره:	
طراحی،  استانداردهای  حداقل  به  مربوط  دستورالعمل های   −

توسعه و ارائه دوره
− بازبینی دوره ای محتوای آموزشی به منظور اطمینان از کیفیت 

برنامه و سازگاری با استانداردهای برنامه

• معیارهای آموزش- یادگیری:	
− ضرورت تعامل دانشجویان با اساتید و دیگر دانشجویان

− بازخورد به تمرینات و سئواالت دانشجویان در زمان مناسب
− شیوه های مناسب آموزش و ارزیابی معتبر 

• معیارهای ساختار دوره:	
− توجیه دانشجویان قبل از شروع برنامه آنالین

− تعیین انگیزه و تعهد دانشجویان نسبت به یادگیري الکترونیکي
− تهیه حداقل فناوری مورد نیاز دوره

مفاهیم،  اهداف،  شامل  دوره  روشن  اطالعات  ارائه  و  تهیه   −
ایده ها و برآیندهای یادگیری 

− دسترسی دانشجویان به منابع و کتابخانه مجازی
تکمیل  و  اتمام  زمان  مورد  در  دانشجویان  و  استادان  توافق   −

تکالیف

• معیارهای حمایت از دانشجویان 	
جمله؛  از  برنامه  درباره  دانشجویان  به  کافی  اطالعات  دادن   −
شرایط پذیرش، شهریه، هزینه ها، کتاب ها و ملزومات تخصصی 

و پشتیبانی های فنی و سرویس حمایتی. 
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− دادن اطالعات کافی به دانشجویان درباره تامین مواد آموزشی 
مواد  محافظت  و  امانت  الکترونیکی،  داده های  پایگاه  طریق  از 

آموزشی، بایگانی و منابع دیگر.
− ارائه کمک های تخصصی و دستورالعمل هایی به دانشجویان 
در طول دوره، از جمله؛ جزئیات رسانه های الکترونیکی، جلسات 
عملی قبل از شروع دوره و دسترسی مناسب به پرسنل حمایتی 

فنی. 
خدمات  کارکنان  به  دانشجویان  شکایات  و  سئوال ها  ارسال   −

دانشجویی و پاسخ دقیق و به سرعت

• معیارهای حمایت استادان دانشکده:	
− دسترسی به کمک های تخصصی در توسعه دوره

به  تدریس کالسی  از  گذار  در  مدرسین  به  و کمک  ارزیابی   −
آموزش آنالین

− آموزش اساتید وکمک به آنان در طول دوره 
برطرف  اساتید جهت  برای  نوشتاری  راهنمای  نمودن  فراهم   −

کردن مشکالت فنی
− معیارهای ارزیابی و بررسی

− ارزیابی اثربخشی برنامه های آموزشی و یادگیری با روش های 
مختلف و استانداردهای خاص

− بررسی منظم برآیندهای یادگیری]12[.
 The Quality( عالی  آموزش  کیفیت  کنترل  آژانس 
Assurance Agency for Higher Education(، یکی 
دیگر از مؤسسات فعال در این زمینه است که شش رهنمود را برای 
کیفیت یادگیري الکترونیکي منتشر کرده است. این رهنمودها  شامل:

طراحی سیستم: برنامه آموزش از دور باید با راهبرد و ساختار . 1
ملزومات  و  مالی  منابع  موسسه  در  باشد.  سازگار  موسسه 

قانونی برای حمایت از برنامه فراهم شده باشد.  
طراحی برنامه: برنامه ها و دوره ها بایستی اهداف یادگیری . 2

را برآورده کند.
ارائه برنامه: فناوری مناسب و کافی، منابع انسانی معتبر و . 3

را تضمین  پیشرفت مستمر  بهبود و  بازخورد،  سازوکارهای 
می کند.   

توسعه و حمایت از دانشجو: در مؤسسه باید دالیل روشنی . 4
استقالل  و  ارائه و گستره مسئولیت  از دور  یادگیری  برای 
آموزشی  و  حمایت های شخصی  زمینه  و  تعیین  یادگیرنده 

او فراهم شود.
با . 5 آموزشی  ارتباط  بر  مؤسسه  در  دانشجویی:  ارتباط 

یادگیرندگان تأکید شود.
ارزیابی دانشجو: در موسسه باید از شیوه های متنوع ارزیابی . 6

دانشجویان استفاده شود]13[.
 University( لوول  ماساچوست  دانشگاه  مطالعات  براساس 
در  اساسی  مرحله  پنج   )  of Massachusetts-Lowell
تصمیم گیری راهبردی یادگیری الکترونیکی بشرح زیر فهرست شده 

است:
• انتخاب دوره و برنامه	
• توسعه، حمایت و تشویق اساتید	
• زیرساخت و فناوری	
• طراحی مجدد خدمات دانشجویی	
• ارزشیابی دوره و برنامه	

معیارهای اصلی انتخاب این دوره ها و برنامه های آنالین در این 
دانشگاه، تقاضا و توجه یادگیرندگان بزرگسال است. عامل مؤثر دیگر 
تضمین کیفیت دوره، درگیر نمودن اساتید سنتی در طراحی دوره و 
برنامه های  از  هدف  آنان  نظر  از  است.  دانشجو  و  استاد  بین  تعامل 
برخط، داشتن تجربه برابر یا حتی بهتر از تجربه کالس حضوری برای 
یادگیری  دوره شامل،  موفقیت  ارزشیابی  است.  دانشجویان  و  اساتید 
دانشجویان، ماندگاری دوره و تعداد اساتید تمام وقت حمایت کننده از 

برنامه های برخط است]14[.
نظر  از  الکترونیکي  یادگیري  کیفیت  در  موثر  اصلي  عوامل 

Nikolz عبارتند از:
اولیه . 1 درک  شناسایی  شامل  فردی سازی  فردی سازی: 

است.  شناختی  بازسازی  در  او  به  کمک  و  یادگیرنده 
فردی سازی یا شخصی سازی به مدرس یا تسهیل کننده ای 
نیاز دارد که پیشرفت یادگیری فرد را تعیین و از او در صورت 
لزوم حمایت کند. ارتباط فردی استاد با دانشجو جنبه های 
بازخوردهای  تحریک،  را  یادگیرنده  احساسی  و  شناختی 
را  آموزشی  نتایج  و  می دهد  دانشجو  به  را  مناسب  فردی 
اولویت  دانشجویان،  با  گفتگو  و  بحث  با  می دهد.  بهبود 
فردی و خواست های آنان تعیین و محیط یادگیری متناسب 
می شود. مدرسان باید از استراتژی های متنوع آموزشی برای 
مستقل  یادگیرنده  تا  کنند  استفاده  افراد  نیازهای  برآوردن 

شوند.
فعال . 2 یادگیرندگان  که  نیست  کافی  تنها  معنی دار:  تعامل 

باشند ؛ فعالیت ها و برنامه های آموزشی آن ها باید بخشی از 
یادگیری معنی دار و مفید باشد و فرصت هایی را برای بکار 
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بردن آموخته های دانشجویان فراهم آورد. تعامل معنی دار به 
دانشجویانی نیاز دارد که فعاالنه اطالعات را پردازش کنند و 

آن را در زمینه های واقعی بکار برند. 
به اشتراک گذاشته: دانشجویان همیشه تجربه ها و . 3 تجربه 

باید  به محیط آموزش می آورند. آن ها  را   های خود 
 
دیدگاه

از  و  گذاشته  اشتراک  به  را  خود  تجارب  تا  شوند  تشویق 
فردی،  بین  ارتباط  بنابراین  بیاموزند.  دیگران  دیدگاه های 
جزء مؤثر کسب دانش است. الزم است که با مهارت های 
مدیریتی به دانشجویان برای برقراری ارتباط موثر، علمی و 
تشویق تفکر کمک کرد و یادگیرندگان را قادر ساخت تا از 

یکدیگر بیاموزند.
طراحی انعطاف پذیر و روشن دروس: در طراحی دوره، باید . 4

یادگیری، توسعه شناختی و عاطفی دانشجویان را  تسهیل 
مد نظر داشت. توجه به بازخورد و پیشنهادات دانشجویان 
مشخصه های  از  ممکن  محدوده  در  انتخاب  حق  دادن  و 

طراحی انعطاف پذیر روشن است.
بازخورد یادگیرنده:  بازخورد کمک می کند تا یادگیرنده ها از . 5

تجربیات خود، یاد بگیرند و مطالب درسی را بکار برند و آنها 
را ارزیابی کنند.

اطالعات . 6 کیفیت  اهمیت  عصرحاضر  در  اطالعات:  کیفیت 
را  مفاهیم  کیفیت،  با  اطالعات  است.  آن  کمیت  از  بیشتر 
ارائه چندگانه  از قبیل؛  توضیح می دهد و ویژگی هایی دارد 
به  و  دقت  صحت،  دانشجویان،  با  ارتباط  محتوا،  تنوع  و 
روزکردن اطالعات و تاکید روی »عناصرهسته ای« موضوع 

.]15[
Khan نیز فهرستی از عوامل مؤثر بر یادگیري الکترونیکي را 

تهیه و آن را به هشت دسته تقسیم کرده است:
تحلیل . 1 مخاطبان،  تحلیل  محتوا،  )تحلیل  آموزشي  عوامل 

و  سازماندهي  رهیافت،  طراحي  رسانه،  تحلیل  اهداف، 
روش ها و راهبردها(.

فناوري )برنامه ریزي زیربنایي، سخت افزار، نرم افزار(. 2
محتوا، . 3 طراحي  صفحه،  و  سایت   )طراحي  رابط  طراحي 

قابلیت  آزمون  بودن،  دسترس  در  گفتگو،  اتاق  طراحي 
استفاده(

نگهداري . 4 الکترونیکي،  یادگیري  محتواي  )تدوین  مدیریت 
محتواي یادگیري الکترونیکي(

پشتیباني منابع )پشتیباني آنالین منابع(. 5

انساني )نفوذ اجتماعي و سیاسي، تنوع فرهنگي، سوگیري، . 6
موضوعات  معاشرت،  آداب  فراگیر،  تنوع  جغرافیایي،  تنوع 

حقوقي(
سازماني )امور مدیریتي، امور علمي، خدمات دانشجویي(. 7
ارزشیابي )ارزیابي فراگیران، ارزشیابي از محیط یادگیري و . 8

آموزش ]7[.

بحث و نتیجه گیری
و  فناوری اطالعات  قابلیت های  با کمک  آموزش  الگوی فکری 
ارتباطات، جدید و غنی تر شده است. در این پژوهش معیارهای کیفیت 
و اثربخشی یادگیری الکترونیکی از دید نظریه پردازان مورد بررسی و 
تحلیل قرار گرفت. با توجه و مقایسه عوامل مطرح شده در تحقیقات 
معیارهای   1 جدول  در  می شود.  دیده  فراوانی  مشترک  نکات  باال، 
آن  پیشنهاد دهنده  نظریه پردازان  و  الکترونیکي  یادگیري  در  کیفیت 

نشان داده شده است. 
در خصوص  ویژگی های تعیین شده، یکی از مواردی که تاکید 
زیادی به آن می شود، شیوه یادگیرنده محوری است. یادگیرنده جزیی 
آموزشی  طرح های  از  بسیاری  است.  آموزشی  فرآیند  مؤلفه های  از 
دید  طبق  را  آن  طراحان،  و  نویسنده  اینکه  برای  می خورد  شکست 
اینکه یادگیرنده را در نظر بگیرند.  شخصی خود طراحی می کنند نه 
اساتید و دست اندرکاران آموزشی به منظور ایجاد یادگیری عمیق و 
فعال که از اولویت های آموزش عالی قرن حاضر است، باید متعهد به 
موفقیت تک تک یادگیرندگان باشند. بنابراین باید محیط یادگیرنده 
یادگیری  قبال  در  را  یادگیرنده  مسئولیت پذیری  و  ایجاد  را  محوری 
خود افزایش داد. در این روش، یادگیرنده ها مناسب با شیوه یادگیری، 

زمینه ها و نیازهای فردی خود از آموزش استفاده می کنند.
که  معنی  این  به  می باشد،  انعطاف پذیری  دیگر  ویژگی های  از 
یادگیرنده حق انتخاب زمان، مکان و سرعت یادگیری را دارد. با کمک 
گرفتن از قابلیت های فنآوری اطالعات و ارتباطات، دانشجویان قادر به 
یادگیری در زمان، مکان و با سرعت خود هستند. یادگیرنده می تواند 
جغرافیایی  فاصله  و  معلولیت  خانوادگی،  کاری،  مشغله های  علیرغم 
و  فهمیدن  برای خواندن،  کافی  زمان  و  دنبال کند  را  مطالعات خود 
پاسخ دادن داشته باشد که باعث تشویق و انگیزش او می شود. این 
کار موجب کاهش نقش مرکزی یاددهنده می شود و منابع مستقلی 
سایر  نتایج  با  موضوع  این  نتایج  می گذارد.  دانشجویان  اختیار  در  را 

پژوهش های موجود در این زمینه هماهنگ است] 15-17[.
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تغییر می دهد.  را  یادگیری  الکترونیکی محیط  یادگیری  پارادایم 
سنتی  کالس های  از  متفاوتی  شیوه  به  یادگیرنده  محیط  این  در 
عکس العمل  نشان می دهد. بنابراین محیطی باید طراحی شود که 
باشند. اگر  دانشجویان مسئولیت بیشتری برای یادگیری خود داشته 
دانشجویان کاری را انجام ندهند،  یادگیری اتفاق نمی افتد. بنابراین 
یادگیری  یاددهی-  راهبردهای  از  دوره  طراحی  در  می شود  پیشنهاد 
فعال استفاده شود. در فرآیند فعال، یادگیرندگان بیشتر نیاز به انجام 
دادن دارند تا خواندن. آنها نیاز به نوشتن، بحث، حل مسئله و درگیری 
با فعالیت های سطوح باالی شناختی، مانند تجزیه وتحلیل، ترکیب و 
ارزیابی و بازخورد به موقع دارند. غالب پژوهش ها و مدل های طراحی 
شده در زمینه یادگیری الکترونیکی نیز تاکید زیادی به رویکردهای 

یادگیری فعال دارند]18-20[.
آموزش باید فراتر از صرفآ دسترسی به اطالعات و محتوا باشد. 
تعامل با دیگران در توسعه تدریجی درک شخصی یادگیرنده اهمیت 
بسزایی دارد. تعامل با عوامل انسانی و هم غیرانسانی محیط، از اجزاء 

جدایی ناپذیر تجربه آموزشی با کیفیت است. 
فردی  تفاوت های  دارد  ضرورت  دور  از  اثربخش  آموزش  براي 
شیوه  و  یادگیری  سبک های  بین  تناسب  بپذیریم.  را  یادگیرنده ها 
تدریس نتایج یادگیری را بهتر می کند. بنابراین با شناسایی سبک های 
محیط  می توان  فاوا  قابلیت های  از  استفاده  و  دانشجویان  یادگیری 
یادگیری  به  منجر  که  نمود  طراحی  را  شده  شخصی  یادگیری 

عمیق تری در آنان شود. 

مجموعه اصول استخراج شده از نظریه ها برای معیارهای کیفیت در  یادگیري الکترونیکيمؤلف یا مؤلفان
یادگیری الکترونیکی اثربخش

تعامل دانشجو- استاد، همکاری، یادگیری فعال، دادن بازخورد، زمان روی چیکرینگ و اهرمان)1996(
وظیفه، انتظارات باال، توجه به استعدادهای گوناگون، شیوه های متفاوت 

یادگیری

• کاهش احساس انزوا و ایجاد حس حضور در 	
جمع یادگیرندگان

• یادگیرنده محوری و کنش متقابل	

• بیان واضح اهداف و انتظار از یادگیرنده	

• توجه به تفاوت های فردی یادگیرندگان	

• ارزشیابی پیوسته و بازخورد فوری	

• ارزیابی نهایی 	

• تشویق یادگیری فعال	

• ارزیابی اثربخشی مواد آموزشی	

• ایجاد انگیزه در دانشجویان	

• انعطاف پذیری	

• فناوری مناسب	

موسسه فناوری ایلینویز 
)2007(

حمایت از آموزش و یادگیری با کیفیت، اجتناب از ابهام در انتظار و روشن 
نمودن انتظارات، ایجاد انگیزه در دانشجویان از دور، کاهش احساس انزوا 

و ایجاد حس حضور جامعه، ارزیابی یادگیری و مواد آموزشی

کنش متقابل، رسانه های مناسب، برقراري ارتباط و ایجاد گروه یا کنسرسیوم اسلوان )2010(
اجتماعات، شیوه های گوناگون آموزش، یادگیرنده محوری، بازخورد، 

انعطاف پذیری

موسسه خط مشی مؤسسات 
آموزش عالی)2000 (

تعامل دانشجویان با اساتید و دیگر دانشجویان، بازخورد، شیوه های مناسب 
آموزش، ارزیابی معتبر، فناوری مناسب، حمایت از دانشجو  

آژانس کنترل کیفیت آموزش 
عالی)1999(

طراحی سیستم، طراحی برنامه، ارائه برنامه، توسعه وحمایت از دانشجو، 
ارتباط دانشجویی و ارائه، ارزیابی دانشجو

دانشگاه ماساچوست 
لوول)2003 (

انتخاب دوره و برنامه، توسعه، حمایت و تشویق اساتید، زیرساخت و 
فناوری، طراحی مجدد خدمات دانشجویی، ارزشیابی دوره و برنامه

 فردی  سازی، تعامل معنی دار، تجربه به اشتراک گذاشته، طراحی درس نیکولز )2002(
انعطاف پذیر و روشن، بازخورد یادگیرنده، کیفیت اطالعات

یادگیرنده محوری، یادگیری فعال، کنش متقابل، یادگیری زمینه ای، توجه بوتچار )2007(
به تفاوت های فردی، آمادگی یادگیرنده، یادگیری سطوح باالی شناختی، 

صرف وقت بیشتر روي یادگیري

عوامل آموزشي، فناوري، طراحي رابط، مدیریت، پشتیباني منابع، عوامل خان) 2005(
انساني، عوامل سازماني، ارزشیابي

جدول 1: معیارهای کیفیت در یادگیري الکترونیکي 
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ارزشیابی  دارد،  تاکید  آن  به  نظریه پردازان  که  مواردی  دیگر  از 
الکترونیکی  یادگیری  محیط  در  است.  تکمیلی  و  تکوینی  آغازین، 
بازخورد  و  تلقی  یادگیری  فرآیند  از  بخشی  باید  ارزشیابی  اثربخش، 

حاصل از آن ها برای بهبود یادگیری به کار رود 
در انتها با توجه به مقاله حاضر توجه به موارد زیر به منظور بهبود 

کیفیت یادگیری الکترونیکی دانشگاه ها توصیه می شود:
محیط . 1 مرکز  در  بایستی  یادگیرنده  محوری:  یادگیرنده 

و  ویژگی ها  با  باید  درسی  برنامه  و طراحی  باشد  یادگیری 
نیازهای آنها هماهنگ باشد.

دانشجویان، . 2 میان  تعامل  اثربخش؛  یادگیري  کلید  تعامل: 
و  محتوا  و  دانشجویان  میان  دانشجویان،  و  استادان  بین 

مشارکت در یادگیري است.
باید . 3 مطلوب  یادگیری  محیط  طراحی  در  انعطاف پذیری: 

محیط یادگیری را مستقل از زمان و مکان طراحی کرد و 
به یادگیرنده کمک نمود تا با سرعت خود به منابع یادگیری 

دست یابد.
باید . 4 اطالعات  ارائه  جای  به  فعال:  یادگیری  تشویق 

سطوح  یادگیری  فعالیت های  درگیر  فعاالنه  دانشجویان 
مانند، بحث، حل مسئله، تجزیه و تحلیل،  باالی شناختی 

ترکیب شوند.
توجه به تفاوت های فردی: در طراحی فعالیت های یادگیری . 5

و  نمود  توجه  دانشجویان  یادگیری  سبک های  به  باید 
با  تعاملی  یادگیری  منابع  و  متنوع  یادگیری  فعالیت های 
ارائه چندگانه را به منظور سازگاری با سبک های گوناگون 

یاگیری طراحی نمود.
استفاده از قابلیت های فناوری اطالعات و ارتباطات برخط . 6

و نابرخط
ارزشیابي در تمام مراحل یاددهی- یادگیری. 7
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