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Abstract 
Introduction: This study examines the evaluation of e-learning courses in Hadith Science virtual 
faculty according to the criteria of quality in e-learning from the views of students and instructors 
in 2009-2010. 
Materials & Methods: This study is a practical descriptive methodology, using a  survey as  its  
instrument. The statistical population consisted of 1739 students and 15 instructors; all instructors 
were studied owing to their small population and a sample of 202 students was selected based on 
the stratified ratio sampling method. Data were collected using a researcher-made questionnaire. 
For the data analysis, statistical procedures including the Mann-Whitney U test were used.  
Results: The results indicated that courses quality of Hadith Science virtual faculty according to 
criteria (instructional design, measurement and evaluation system, technology and support) has 
relatively desirable level. 
Conclusion: Although the results of this study showed that courses quality of Hadith Science 
virtual faculty from the views of students and instructors has relatively desirable level. But to 
achieve maximum utility in the quality of the courses, is necessary the custodians of e-learning 
attention to recommendations include; fitness the volume and content of courses offered with 
semester, used the electronic evaluation system and portfolio in assessment process, create 
shortcuts for quick access to needed links on web pages, increase discussion boards and Wiki, 
amplification of audio conferencing and video conferencing systems. 
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    چکیده

 به توجه با حدیث علوم مجازي دانشکده الکترونیکی آموزش هايدوره مطلوبیت میزان بررسی منظور هب حاضر پژوهش :مقدمه
  .است شده انجام 89-88 سال در آموزشیاران و دانشجویان دیدگاه از الکترونیکی هايآموزش در کیفیت معیارهاي
نفر  1739 شامل پژوهش این آماري جامعۀ .است هبود پیمایشی-توصیفی حاضر پژوهش تحقیق روش :هاروش و مواد

-تصادفی گیرينمونه روش اساس بر دانشجو 202 شمار، این از که بودند حدیث علوم مجازي دانشکده آموزشیارنفر  15 و دانشجو
 ،اطالعات گردآوري ابزار .گرفتند قرار مطالعه مورد آنها همگی آموزشیاران، محدود جمعیت به توجه با و شد گزینش ايطبقه

  .شد استفاده ویتنیمن Uآزمون از هاداده تحلیل و تجزیه براي .بود ساخته محقق پرسشنامه
 حدیث علوم مجازي دانشکده الکترونیکی آموزش هايدوره کیفیت که داد نشان پژوهش االتؤس بررسی به مربوط نتایج :نتایج

 مطلوب نسبتاً سطح در )پشتیبانی سیستم و فناوري دانشجویان، ارزشیابی و سنجش آموزشی، محتواي طراحی( معیارهاي به توجه با
  .دارد قرار

  اصیل مقاله
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 شده برگزار الکترونیکی هايدوره کیفیت آموزشیاران و دانشجویان دیدگاه از که داد نشان پژوهش این نتاج اگرچه :گیري نتیجه
 آموزش امر متولیان که است الزم هادوره این کیفیت در مطلوبیت حداکثر به رسیدن براي ولی دارد قرار مطلوبی نسبتاً سطح در

 سیستم و )Portfolio( فولیوپورت از استفاده شده، ارائه محتواي و دروس حجم و ترم زمان تناسب قبیل از مواردي به الکترونیکی
 نیاز، مورد هايلینک به ترسریع دسترسی جهت وب صفحات در بیشتر برهايمیان ایجاد ارزیابی، یندآفر در الکترونیکی ارزیابی
  .باشند داشته توجه پیش از بیش ،ویدئویی کنفرانس امکان ایجاد و صوتی کنفرانس سیستم تقویت گفتگو، و بحث تاالرهاي افزایش
 

  کلیدي واژگان
 ، فناوري، اینترنتالکترونیکی آموزش کیفیت معیارهاي ،الکترونیکی آموزش هاي دوره ،از دور آموزش

 
  مقدمه
 عالی آموزش در ايفزاینده و بنیادي تغییرات شاهد ارتباطات، و اطالعات فناوري فزایندة رشد به توجه با گذشته سالیان طی در

 هايشیوه و آمده در کالس و کار محیط شده تلفیق و ناپذیرجدایی بخش عنوان به ارتباطات و اطالعات فناوري امروزه .ایمبوده
 شده تلفیق ارتباطات و اطالعات فناوري رشد با تربیت و تعلیم علم و هنر .است داده تغییر را یادگیري و ارتباط برقراري کار، و کسب

  .]1[ است آورده وجود به »الکترونیکی یادگیري« نام به را یادگیري در جدیدي رویکرد و
 از سنتی آموزش موانع یادگیري این .است الکترونیکی یادگیري اطالعات، فناوري دستاوردهاي جدیدترین از یکی حاضر حال در

 را سنتی نظام در ریزي برنامه دشواري و اطالعات انبوه حجم از استفاده زمانی، محدودیت اساتید، کمبود آموزشی، فضاي کمبود قبیل
 تحت را افراد مشاغل و زندگی ماهیت فناورانه، و اجتماعی اقتصادي، سریع تغییرات اینترنت، ظهور این بر عالوه .]2[ است کرده حل
 در هاویژگی این .باشد بازآموزي و یادگیري حال در مداوم طوربه باید تغییرات این با رویارویی براي فرد هر .است داده قرار خود تأثیر
 متقاضیان تعداد افزایش به توجه با .شود افزوده عالی آموزش به ورود داوطلبان تعداد بر مداوم طوربه تا شده موجب حاضر عصر

 شبکه و اطالعات فناوري هايقابلیت گرفتن نظر در با و تقاضا باالي حجم به پاسخگویی در هادانشگاه توانایی عدم و عالی آموزش
 عالی آموزش در .نماید جبران را سنتی هايدانشگاه کمبودهاي تا رسدمی نظر هب ضروري مجازي هايدانشگاه ایجاد اینترنت جهانی
 خواجه صنعتی دانشگاه ایران، صنعت و علم دانشگاه شیراز، دانشگاه مانند حضوري هايدانشگاه تدریجبه بعد به 1380 سال از ،ایران

 صنعتی دانشگاه ایران، پزشکی علوم دانشگاه مدرس، تربیت دانشگاه بهشتی، شهید دانشگاه تهران، دانشگاه طوسی، نصیرالدین
 هايسال در چنینهم .اندکرده اندازيراه را مجازي هايرشته یا هادوره ،غیره و حدیث علوم دانشگاه شریف،صنعتی دانشگاه امیرکبیر،

 توسعه با که اندشده اندازيراه مجازي صورتبه المصطفیجامعه و طوبی نور البرز، مهر مانند دیگري مجازي هايدانشگاه اخیر
 از استفاده با و باال سرعت با عالیآموزش مراکز و سساتمؤ این .]3[ اندشده عالی آموزش عرصه وارد ارتباطات و اطالعاتفناوري
 هاآن کمی رشد که حالی در .اندکرده پیدا گسترش عالی آموزش سنتی سساتمؤ به نسبت محدودتري و کمتر هیزاتتج و امکانات

 هاآن کمی توسعه به توجه خاطربه دهندمی ارائه سساتمؤ این که خدماتی و آموزش کیفیت زا غفلت اما یابدمی افزایش روز به روز
 پایین کیفیت با خدمات و آموزش با هاآن متولیان و متقاضیان که رودمی این احتمال و رودمی شماربه هاآن حیات براي جدي تهدید
  .دارد بستگی نیز هاآن هايدوره و هابرنامه کیفیت به بودجه و ساختیزیر مسائل بر عالوه هادانشگاه این بقاي و توسعه .شوند روروبه

 آموزش هايبرنامه از ارزیابی لزوم که است رسیده حدي به هادانشگاه و مؤسسات این یافتگیتوسعه حد و افزایش روند اکنون
  .شود پرداخته نیز هادوره این کیفیت بررسی به کمی گسترش کنار در تا است نموده ضروري را الکترونیکی

 برخی به جااین در ما که شودمی گرفته نظر در جهان سطح در مختلفی معیارهاي الکترونیکی آموزش هايدوره ارزیابی براي
 اساس و پایه بیشتر که کرد خواهیم اشاره الکترونیکی یادگیري هايمحیط ارزیابی براي رفته کاربه هايوارسی فهرست و هامدل

  .باشندمی الکترونیکی هايدوره ارزیابی
Hawkes، ۀبوسیل مجازي یادگیري هايمحیط ارزیابی هايمدل و هاروش از یکی Hawkes معیار چهار بر و شده ارائه 

 )ب .دارد سروکار یادگیرندگان دادهاي برون و آموزشی مواد سیردست و توزیع با طبقه این :آموزش )الف :کندمی کیدأت شده بندي طبقه
 جامعه مشارکت و کارمندان توسعه س،تردس در پشتیبانی سیستم زمان، و سرعت ات،امکان ،فنی نگهداشت شامل طبقه این :سازمانی

 از هاییگروه و گوناگون مخاطبان سیردست براي تالش و دور از یادگیري فناوري اخالقی کاربرد به طبقه این :اخالقی )ج .باشدمی
 ،کندمی فراهم دور از یادگیري فناوري که هاییفرصت از آنها کردن آگاه و یادگیري فناوري به دارند فاصله یکدیگر از که دانشجویان
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 اجزا وضوح گرافیک، بودن واقعی میزان سی،تردس سرعت استفاده، سهولت نظیر فنی موضوعات به طبقه این :فناوري )د .دارد اشاره
  .]4[ گیردمی بر در را پذیري انعطاف پایان در و تصویري و صوتی

  :است کرده تقسیم دسته هشت به را آن و تهیه را الکترونیکی یادگیري بر مؤثر عوامل از فهرستی نیز Khan مدل
 و هاروش و سازماندهی رهیافت، طراحی رسانه، تحلیل اهداف، تحلیل مخاطبان، تحلیل محتوا، تحلیل( آموزشی عوامل .1

 .)راهبردها
 .)افزارنرم افزار،سخت زیربنایی، ریزيبرنامه( فناوري .2
 .)استفاده قابلیت آزمون بودن، دسترس در گفتگو، اتاق طراحی محتوا، طراحی صفحه، و سایت طراحی( رابط طراحی .3
 .)الکترونیکی یادگیري محتواي نگهداري الکترونیکی، یادگیري محتواي تدوین( مدیریت .4
 .)منابع برخط پشتیبانی( منابع پشتیبانی .5
 .)حقوقی موضوعات معاشرت، آداب فراگیر، تنوع جغرافیایی، تنوع سوگیري، فرهنگی، تنوع سیاسی، و اجتماعی نفوذ( انسانی .6
 .)دانشجویی خدمات علمی، امور مدیریتی، امور( سازمانی .7
  .]1[ )آموزش و یادگیري محیط از ارزشیابی فراگیران، ارزیابی( ارزشیابی .8

 آموزش گذاريسیاست سسهؤم توسط شده ارائه ارزیابی مدل ،)IHEP )Institute for Higher Education Policyمدل
 یادگیري هايدوره ارزیابی در توجه مورد و مهم هايزمینه از وسیعی گسترة ،الکترونیکی یادگیري ارزیابی براي )IHEP( عالی

  :اندشده بنديگروه طبقه هفت در اهزمینه این .بردمی کاربه را الکترونیکی
 مورد را یالکترونیک امنیت سنجش و کیفیت استانداردهاي از اطمینان براي فناوري ریزيبرنامه طبقه این :سازمانی پشتیبانی

 اصالح و دوره سازيپیاده از قبل ایجاد انسانی، منابع و فناوري نیازها، تحلیل شامل طبقه این :دوره طراحی .دهدمی قرار مالحظه
  .باشدمی آموزشی مواد

 و موسسه و دانشجویان بین تعامل و یکدیگر با دانشجویان بین تعامل تحلیل شامل طبقه این :یادگیري-تدریس فرایند )3
  .گیردمی بر در را محتوا به سیتردس و راهبري طورهمین یادگیري، فرایند اجزا مطالعه
  .باشدمی افراد انتظارات و دانشجویان براي رفته کاربه مواد انواع و هارویه دوره، موضوعات ارائه شامل طبقه این :دوره ساختار )4
 براي ستردس در پشتیبانی خدمات و دوره مورد در ویژه اطالعات نظیر مواردي شامل طبقه این :دانشجویان پشتیبانی )5

  .باشدمی الکترونیکی منابع با مرتبط هايکمک و آموزش شامل دانشجویان
 به سنتی آموزش از شکل تغییر طول در دانشکده اعضا براي دسترس در فنی هايکمک شامل طبقه این :دانشکده پشتیبانی )6

  .باشدمی دوره توسعه و رشد طول در و دور از آموزش
 مدرسان و دانشجویان رضایت و دوره آموزشی بخشیاثر دانشجویان، ارزیابی هايرویه و هامشیخط به طبقه این :ارزیابی )7
  .]5[ شودمی مربوط

 آموزش موسسات و هادوره ارزیابی جهت ،)SREB )Southern Regional Educational Board وارسی فهرست
  :دارد تأکید زیر موارد بر الکترونیکی

 قانونی و قبول قابل کاربرد هايمشیخط ،دوره دیدگاه و مقدمه ،علمی محتواي استانداردهاي و ارزیابی شامل که محتوا )1
  .شود می درسم منابعو

 و هافعالیت ،آرمانی و کلی اهداف ،درس و واحد دوره، طراحی ،آموزش و مخاطبان تحلیل شامل که آموزشی طراحی )2
  .شود می محتوا و منابع و ،تعامل و ارتباط ،آموزشی هايراهبرد
  .شود می ارزیابی مواد و منابع و ،بازخورد ،کافی و مناسب هايروش و هارویه ،ارزیابی هايراهبرد شامل که دانشجویان ارزیابی )3
 و ،دسترسی قابلیت ،فناوري هاينیازمندي و عملکرديدرون قابلیت ،کاربران واسط طراحی ،هدور معماري شامل که فناوري )4

  .شود می فنی حمایت
  .]6[ شود می هاداده امنیت و اعتبارگذاري ،دوره کردن روز به ،دوره اثربخشی ارزیابی شامل که دوره ارزیابی و مدیریت )5
 معیارهاي به توجه با الکترونیکی آموزش هايدوره ارزیابی که است این اساسی سوال شد، گفته باال در که آنچه گرفتن نظر در با

  است؟ برخوردار مطلوبیت میزان چه از الکترونیکی آموزش در کیفیت

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&ved=0CEAQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.ihep.org%2F&ei=Y_qhUc424ffSAbuagNAD&usg=AFQjCNGJYvxbSdxONbo2lDiJvIJIgZb3Zg&sig2=dxQorO_5vOykxEUrrZGm4w&bvm=bv.47008514,d.dmQ
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 و کشور در الکترونیکی آموزش هايدوره ارزیابی زمینه در که مختلفی هايپژوهش بررسی به الؤس این به دادن پاسخ براي
  .است شده پرداخته گرفته صورت جهان نقاط دیگر

- به نتایج اساس بر .پرداخت حدیث علوم مجازي دانشکده آزمایشی دوره آموزشی برنامه تحلیلی بررسی به پژوهشی در رحمانی
 ارائه ارزیابی، دقت و کمیت کیفیت، تعامل، ارائه، محیط طراحی محتوا، طراحی برنامه، مقاصد و اهداف ،تحقیق این از آمده دست

 دیدگاه از مجازي آموزش درسی برنامه ارزیابی به پژوهشی در قائدي .]7[ شد ارزیابی مطلوب نسبتاً پیامدها، تحقق و حمایتی خدمات
 که پرداخت 1384-85 تحصیلی سال در صنعت و علم دانشگاه اطالعات فناوري گرایش کامپیوتر مهندسی رشته اساتید و دانشجویان

 را مجازي آموزش در تعامل شیوه باالتر، و متوسط حد در را آموزشی افزارهاينرم آموزشیاران و دانشجویان :داشت بر در را نتایج این
 حد در را دانشجویان از پشتیبانی و باالتر و متوسط حد در را مجازي محیط در دانشجویان از ارزیابی شیوه گروه دو هر و ضعیف
 .]8[ کردند ارزیابی ضعیف
 هابرنامه این دانشجویان و اساتید دید از تهران شهر هايدانشگاه مجازي آموزش هايبرنامه ارزشیابی به پژوهشی در آقاکثیري 

 مورد در مطلوبی نظر دانشجویان و اساتید اکثر که داد نشان حدیث و علوم دانشکده در وي پژوهش از حاصل هايیافته .پرداخت
 نصیرالدین خواجه دانشگاه در او پژوهش نتایج همچنین .داشتند ارزیابی نظام و آموزشی مدیریت نظام محتوا، مدیریت نظام محتوا،
 بارهاین در نامطلوب نظر دانشجویان اکثر اما داشتند مذکور موارد مطلوبیت مورد در مطلوبی نظر اساتید اکثر داد نشان نیز طوسی
 .]9[ داشتند

 در و پرداخت تهران دانشگاه در دانشجویان موفقیت با الکترونیکی هايدرسطرح مطلوبیت رابطه بررسی به پژوهشی در اسدي
 میان آن، بر عالوه و بوده نامطلوب نسبتاً 1384- 86هايسال در تهران دانشگاه الکترونیکی دروس کیفیت که گرفت نتیجه مجموع

  .]10[ دارد وجود مثبت همبستگی دانشجویان موفقیت و الکترونیکی دروس مطلوبیت
Pohl نظر از الکترونیکی هايیادگیري که دریافتند آنان .ندپرداخت الکترونیکی یادگیري محیط ارزیابی به پژوهشی در همکاران و 

 مورد )Chat( گفتگو اتاق ،پژوهش این در .است کننده مندعالقه و جذاب ،بودن استفاده قابل و ساده دلیل به ،آن کنندگاناستفاده
  .]11[ بود شده ارزیابی برتر شکل یک عنوانبه ،گفتگو و بحث تاالرهاي و دبو گرفته قرار انتقاد
 Fill طور به دوره سه پژوهش این در .کرد ارزیابی دانشجویان بر تأکید با را الکترونیکی یادگیري هايفعالیت پژوهشی در 

 یادگیري، محتواي و اهداف توصیف به نسبت مثبتی نظر دانشجویان که داد نشان پژوهش این نتایج .گرفت قرار مطالعه مورد جداگانه
  .]12[ داشتند هاآن دانش و هامهارت بهبود و ارزیابی تناسب الزم، ابزارهاي ظرفیت پیوندي، منابع دسترسی قابلیت
 Selim عامل چهار بررسی به مدل، ارائه جهت الکترونیکی یادگیري پذیرش موفقیت حیاتی عوامل عنوان با پژوهشی در 

 عوامل او پژوهش نتایج .پرداخت عربی متحده امارات دانشگاه در فناوري و پشتیبانی آموزشیاران، هايویژگی دانشجویان، هايویژگی
  .]13[ کرد ارزیابی مطلوب حد در را چهارگانه

 Hussin در .پرداختند مالزي هايدانشگاه در الکترونیکی یادگیري هايمحیط در آموزشی طراحی عناصر بررسی به همکاران و 
 ارزیابی مطلوب نسبتاً حد در را تعامل و میانجی طراحی ،بازخورد و مطلوب را دوره محتواي و فعالیت کنندگانشرکت ،پژوهش این
   .]14[ نددکر

 Mei آموزشی هايسایتوب همکاران، و PCSCHOOL، NSCU و GEPT این در .کردند ارزیابی دانشجویان نظر از را 
 در میانجی طراحی و یادگیري ابزارهاي ،)آموزشیار بی،ارزشیا محتوا،( آموزشی هايراهبرد نظر از PCSCHOOL سایتوب ارزیابی
 .]15[ شد ارزیابی ترمطلوب دیگر سایتوب دو با مقایسه

 این دهدمی نشان جهان نقاط سایر و ایران در الکترونیکی هايآموزش ارزیابی حوزه در شده انجام هايپژوهش بررسی
 در شده برده کار هب معیارهاي و است بوده الکترونیکی آموزش هايدوره دروس ارزیابی و برنامه بررسی سطح در عمدتًا ها پژوهش
 تبدیل حال در و داشته الکترونیکی هايدوره که اهمیتی به توجه با لذا .دهد نشان را مطلوبیت میزان طورکامل هب نتوانسته آنها ارزیابی

 ارزیابی الکترونیکی آموزش معیارهاي براساس هادوره این کیفیت تا است نیاز هستند، عالیآموزش از فراگیري و مهم قسمت به شدن
  .گیرد قرار بررسی مورد و

 مجازي دانشکده عنوان تحت ايدانشکده تأسیس با عالی، آموزش مراکز از یکی عنوان به حدیث علوم دانشگاه اینکه به توجه با 
 آموزش هاي دوره ارزیابی با دارد سعی پژوهش این لذا است، نموده مجازي هايدوره برگزاري به اقدام بار اولین براي حدیث علوم

 هاي وارسی فهرست و جهان سطح در موجود يها مدل بررسی از پس پژوهشگر که معیارهایی از استفاده با دانشکده این الکترونیکی



  

 

   یکیآموزش الکترون يها دوره یابیارز

   2 ، شماره4، دوره 92تابستان 

M
E

D
IA

 

5 

 شفاف صورت به را الکترونیکی آموزش هايدوره کیفیت آورده، دست هب دنیا مختلف هايدانشگاه در الکترونیکی هايیادگیري ارزیابی
 تحقق میزان بررسی و الکترونیکی آموزش هايدوره مشکالت و نیازها شناسایی با و دهد قرار مخاطبان و متولیان رويپیش واضح و

 توسط شده استخراج معیارهاي .بردارد ثرؤم گامی آینده در الکترونیکی هايدوره کیفیت بهبود براي ریزيبرنامه جهت در آنها اهداف
 .باشندمی پشتیبانی سیستم و فناوري دانشجویان، ارزشیابی سیستم آموزشی، محتواي طراحی مولفه چهار شامل پژوهشگر

 در کیفیت معیارهاي به توجه با الکترونیکی آموزش هايدوره مطلوبیت میزان بررسی حاضر پژوهش کلی هدف بنابراین
  .باشد می 89- 88تحصیلی سال در حدیث علوم مجازي دانشکده آموزشیاران و دانشجویان دیدگاه از الکترونیکی هاي آموزش
  

  پژوهش سؤاالت
 مطلوبیت میزان چه از آموزشی محتواي طراحی معیار به توجه با حدیث علوم مجازي دانشکده الکترونیکی آموزش هايدوره )1

  باشد؟می برخوردار
 میزان چه از دانشجویان ارزشیابی و سنجش معیار به توجه با حدیث علوم مجازي دانشکده الکترونیکی آموزش هايدوره )2

  باشد؟می برخوردار مطلوبیت
  باشد؟می برخوردار مطلوبیت میزان چه از فناوري معیار به توجه با حدیث علوم مجازي دانشکده الکترونیکی آموزش هايدوره )3
  میباشد؟ برخوردار مطلوبیت میزان چه از پشتیبانی معیار به توجه با حدیث علوم مجازي دانشکده الکترونیکی آموزش هايدوره )4
 وجود معناداري تفاوت الکترونیکی آموزش هايدوره مطلوبیت میزان مورد در آموزشیاران و دانشجویان هايدیدگاه بین آیا )5
  دارد؟

  
  هاروش و مواد

 و آوري جمع طریق از اینکه به توجه با و است کاربردي گرفته، صورت عملی نتایج به دستیابی منظور به پژوهش این که آنجا از
 از توصیفی پژوهش انجام روش طرح، اهداف و موضوع ماهیت به توجه با و پرداخته هاآزمودنی هايدیدگاه کشف به ها داده تحلیل

 دیدگاه از الکترونکی آموزش هايدوره کیفیت ارزیابی منظم و واقعی عینی، توصیف دنبال به پژوهشگر چون است، پیمایشی نوع
   .است آموزشیاران و دانشجویان

  :از اندعبارت که است گرفته قرار بررسی مورد آماري جامعه دو پژوهش این در
  .88-89 تحصیلی سال در حدیث علوم مجازي دانشکده دانشجویان از نفر 1739 )1
  .88-89 تحصیلی سال در حدیث علوم مجازي دانشکده آموزشیاران از نفر 15 )2 

 روش .است شده استفاده نسبتی-  ايطبقه گیرينمونه روش از دانشجویان جامعۀ بین از هاآزمودنی گزینش براي پژوهش این در
 در بعد و شد گرفته نظر در طبقه یک عنوانبه )ارشدکارشناسی و کارشناسی( تحصیلی مقطع هر که بود صورت بدین گیرينمونه
 .)1 جدول( شد گزینش طبقه دو این از نمونه عنوان به دانشجو نفر 202 مجموع در که آمد عملبه گیرينمونه طبقه هر داخل

 قرار پژوهش مورد نفر 15 همه یعنی همگی آنان، اندك شمار به توجه با آموزشیارن، جامعۀ بین از هاآزمودنی گزینش براي همچنین
 .گرفتند
  

  دانشجویان طبقات از شده انتخاب نمونه تعداد و جامعه تعداد :1 جدول
 طبقه هر نمونه تعداد طبقه هر جامعه تعداد طبقات نام

 132 1596 لیسانس
 70 143 لیسانس فوق

 202 1739 مجموع
  

 استفاده لیکرت مقیاس در ساخته محقق سوالی 29 پرسشنامه از آموزشیاران و دانشجویان از نیاز مورد اطالعات آوريجمع براي
 )الکترونیکی یادگیري ارزیابی وارسی هاي فهرست و هامدل بررسی( تحقیق پیشینه از حاصل هايیافته براساس نامهپرسش این .شد
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 هايآموخته از ارزشیابی و سنجش ،آموزشی محتواي طراحی معیار چهار که شده تنظیم پژوهش حوزه در موجود هاينامهپرسش و
   .کردمی ارزیابی را پشتیبانی سیستم و فناوري ،دانشجویان

 که هاییسؤال تعداد تقسیم طریق از رویکرد این در که شد استفاده کلی توافق رویکرد از پرسشنامه محتوایی روایی تعیین براي
 روایی ،هاسؤال کل تعداد بر شد داده تشخیص مطلوب الکترونیکی آموزش کارشناسان و اساتید توسط هاآن افیتفش و تناسب

 ضریب از استفاده با پرسشنامه پایایی .است شده استفاده کرونباخ آلفاي ضریب از پرسشنامه پایایی تعیین براي و شد تعیین محتوایی
   .شد محاسبه 88/0 ،16 نسخه SPSS افزارنرم طریق از کرونباخ آلفاي
 سیستم طریق از هاپرسشنامه ،بود پذیرامکان الکترونیکی پست طریق از تنها نمونه و آماري جامعه به دسترسی کهجاییآن از

 محقق الکترونیکی پست به را پرسشنامه شده تکمیل هايفرم نیز دانشجویان و شد فرستاده دانشجویان میزکار به دانشکده مدیریت
 و دانشکده عمومی روابط طریق از پرسشنامه تسلیم و دانشکده به حضوري مراجعه صورتبه آموزشیاران پرسشنامه .دادند عودت

  .گرفت انجام آموزشی مدیریت
 سطح در .گرفت صورت استنباطی و توصیفی سطح دو در پرسشنامه، اجراي طریق از شده گردآوري هايداده تحلیل و تجزیه

 سطح در و شد پرداخته هاداده تحلیل و تجزیه به فراوانی درصد و فراوانی میانگین، نظیر آماري هايمشخصه از استفاده با توصیفی
  .شد استفاده 16 نسخه افزارنرم در )Mann-Whithney U Test( ویتنی من U آزمون از هاداده تحلیل و تجزیه براي استنباطی
اش تقسیم بر تعداد  ضرب امتیاز آن سؤال در فراوانی را که از حاصل سوال هر امتیاز ابتدا هامالك مطلوبیت میزان محاسبه براي

ال ؤس دست بیاید،به 33/2تا  1ال بین ؤچنانچه امتیاز س آن،آوریم و بعد از محاسبه امتیاز  دست می هب ،شود گویان محاسبه می پاسخ
ال مورد نظر نسبتًا مطلوب ارزیابی شده و ؤس ،باشد 66/3تا  33/2اگر امتیاز محاسبه شده بین  .شودمیمورد نظر نامطلوب ارزیابی 

  .شودمطلوب ارزیابی می نظر ال موردؤس ،باشد 5تا  66/3چنانچه امتیاز حاصل بین 
  

  هایافته
 میزان چه از آموزشی محتواي طراحی معیار به توجه با حدیث علوم مجازي دانشکده الکترونیکی آموزش هايدوره :اول سوال
 باشد؟می برخوردار مطلوبیت

   آموزشی محتواي طراحی معیار مطلوبیت میزان و آموزشیارانو  دانشجویاندرصد پاسخ  :2جدول

 محتواي طراحی به مربوط يها گویه
  آموزشی

سخ
پا

 
  گو

  پاسخ برحسب درصد 

ن
گی

یان
م

ت  
وبی

طل
ح م

سط
کم  

ی 
خیل

  

ط  کم
وس

مت
  

یاد
ز

یاد  
ی ز

خیل
  

  محتوا فهم و خواندن سهولت
  مطلوب  66/3  3/13  0/40  7/46  0/0  0/0  آموزشیار
  مطلوب  98/3  8/23  0/51  2/25  0/0  0/0  دانشجو

  پوشش اطالعات مفید در مواد و محتوا
 مطلوب  80/3  0/20  3/53  3/13 3/13  0/0  آموزشیار
 مطلوب  78/3  3/21  6/43  7/27  4/7  0/0  دانشجو

  گرافیک به کار رفته در محتوا
  نسبتاً مطلوب  06/3 7/6 3/33 0/20 0/40  0/0  آموزشیار
  مطلوب  84/3  3/24  1/44  8/24  4/5  5/1  دانشجو

  هاي سنتیمیزان تعامل در مقایسه با دوره
 نسبتاً مطلوب  80/2  0/0 0/20 0/40 0/40  0/0  آموزشیار
 نسبتاً مطلوب  80/2  5/2  2/33  3/18  7/34  4/11  دانشجو

  هاي سنتیکیفیت تعامل در مقایسه با دوره
 نسبتاً مطلوب  86/2  0/0 0/20 3/53 0/20  7/6  آموزشیار
 نسبتاً مطلوب  97/2  0/3  2/30  1/40  4/14  4/12  دانشجو

 امکان کمک از آموزشیار براي حل مشکالت
  درسی

 نسبتاً مطلوب  40/3 7/6 3/33 3/53 7/6  0/0  آموزشیار
 نسبتاً مطلوب  98/2  5/2  7/32  2/33  3/24  4/7  دانشجو

  هماهنگی متناسب بین متن، صدا و گرافیک
 نسبتاً مطلوب  40/3 7/6 0/40 0/40 3/13  0/0  آموزشیار
 نسبتاً مطلوب  01/4  2/29  5/46  3/21  0/3  0/0  دانشجو

  مطلوب  66/3 7/26 3/33 7/26 7/6  7/6  آموزشیار  یادگیري تحت وب در مسیر یادگیريهدایت 

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0CC0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fm-mirzadeh.blogfa.com%2Fpost-127.aspx&ei=Bf-hUdSPFMKA0AGvx4GYAw&usg=AFQjCNGMsYRvuubEPKpGyN4yPM5U4LaerA&sig2=bn__Mdo7A9RlSU31ZnyVWA&bvm=bv.47008514,d.dmQ&cad=rja
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 نسبتاً مطلوب  56/3  9/10  1/41  6/42  5/4  0/1  دانشجو

  پاسخ به ایمیل دانشجویان
  مطلوب  73/3 0/40 7/26  0/0 3/33  0/0  آموزشیار
 نسبتاً مطلوب  93/2  4/7  8/17  6/39  7/30  5/4  دانشجو

سواالت دانشجویان از طریق تابلو پاسخ به 
  اعالنات

 نسبتاً مطلوب  33/3 3/13 7/26 0/40 0/20  0/0  آموزشیار
 نسبتاً مطلوب  99/2  9/9  8/17  1/44  3/18  9/9  دانشجو

  تصحیح تکالیف دانشجویان و ارائه بازخورد
 مطلوب  86/3 0/40 0/20 7/26 3/13  0/0  آموزشیار
 نسبتاً مطلوب  77/2  9/6  9/10  1/41  2/33  9/7  دانشجو

  مناظره و بحث
 نسبتاً مطلوب  0/3 0/20 3/13 0/20 0/40  7/6  آموزشیار
 نسبتاً مطلوب  23/3  5/16  3/34  3/18  4/19  5/11  دانشجو

  تاالرهاي پژوهش و گفتگو
 نسبتاً مطلوب  13/3 0/20  0/0 3/53 7/26  0/0  آموزشیار
 مطلوبنسبتاً   12/3  4/6  2/32  1/35  3/20  9/5  دانشجو

  مجموع
 نسبتاً مطلوب 36/3 آموزشیار

 نسبتاً مطلوب  31/3  دانشجو

  
 31/3 ویاندانشج نظر از آموزشی محتواي طراحی معیار براي آمدهدستبه میانگین دهدمی نشان 2 جدول هايیافته که همانطور

 نظر از آمده دست به میانگین .اندکرده ارزیابی مطلوب نسبتاً سطح در را عامل این دانشجویان که است این دهنده نشان که باشدمی
 میانگین کلی طوربه .اندکرده ارزیابی مطلوب نسبتاً سطح در را معیار این آموزشیاران که معنی بدین ،باشدمی 36/3 نیز آموزشیاران

 در را آموزشی محتواي طراحی کیفیت ،آموزشیاران و دانشجویان که معنیبدین ،باشدمی 33/3 گروه دو هر دیدگاه از آمده دستبه
  .اندکرده ارزیابی مطلوب نسبتاً سطح در حدیث علوم مجازي دانشکده الکترونیکی هايدوره

  
 چه از دانشجویان ارزشیابی و سنجش معیار به توجه با حدیث علوم مجازي دانشکده الکترونیکی آموزش هايدوره :دوم سوال

  باشد؟می برخوردار مطلوبیت میزان
  

   دانشجویان ارزشیابی و سنجش معیار مطلوبیت میزان و آموزشیارانو  دانشجویاندرصد پاسخ  :3 جدول

 ارزشیابیسنجش و  به مربوط گویه هاي
  دانشجویان

سخ
پا

 
  گو

  برحسب درصد  پاسخ

ن
گی

یان
م

ت  
وبی

طل
ح م

سط
کم  

ی 
خیل

  

ط  کم
وس

مت
  

یاد
ز

یاد  
ی ز

خیل
  

  ایجاد انگیزه جهت یادگیري
  مطلوب 73/3  7/26  0/20  3/53  0/0  0/0  آموزشیار
  نسبتاً مطلوب 32/3  9/6  1/38  6/35  3/19  0/0  دانشجو

  تناسب فرایند ارزشیابی با محتوا
  نسبتاً مطلوب 46/3  7/6  3/33  0/60  0/0  0/0  آموزشیار
  نسبتاً مطلوب 48/3  9/5  1/43  6/44  9/5  5/0  دانشجو

ارزشیابی از فهم و ادراك دانشجویان نسبت به 
  محتوا

  مطلوب 73/3 3/13 7/46 0/40  0/0  0/0  آموزشیار
  نسبتاً مطلوب 40/3  9/8  1/36  6/41  4/13  0/0  دانشجو

  تناسب بین تکلیف ارائه شده و زمان منظور شده
 نسبتاً مطلوب 53/3  7/6 0/40 3/53  0/0  0/0  آموزشیار
 نسبتاً مطلوب 26/3  5/1  1/36  0/51  9/9  5/1  دانشجو

  ارائه شده و انواع محتواتناسب تکلیف 
 مطلوب 73/3  0/20 0/40 3/33 7/6  0/0  آموزشیار
 نسبتاً مطلوب 55/3  4/7  0/49  1/35  4/8  0/0  دانشجو

  مجموع
 مطلوب  64/3 آموزشیار

 نسبتاً مطلوب  40/3  دانشجو
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 40/3ارزشیابی و سنجش معیار براي دانشجویان دیدگاه از آمدهدستبه میانیگن دهد می نشان 3 جدول هايیافته که همانطور
 آموزشیاران نظر از آمده دستبه میانگین .اندکرده ارزیابی مطلوب نسبتاً سطح در را معیار این دانشجویان دهدمی نشان که باشدمی
 هايدیدگاه میانگین مجموع در .اندکرده ارزیابی مطلوب سطح در را معیار این آموزشیاران که معنی بدین ،باشد می 64/3 نیز

 ارزیابی مطلوب نسبتاً سطح در را ارزشیابی و سنجش معیار گروه دو این دهدمی نشان که باشدمی 52/3 آموزشیاران و دانشجویان
  .اندکرده

  
 برخوردار مطلوبیت میزان چه از فناوري معیار به توجه با حدیث علوم مجازي دانشکده الکترونیکی آموزش هايدوره :سوم سوال

  باشد؟می
  

  میزان مطلوبیت معیار فناوري از نظر دانشجویان و آموزشیاران و آموزشیارانو  دانشجویاندرصد پاسخ :  4جدول 

  فناوري به مربوط هاي گویه

گو
خ 

اس
پ

  

  پاسخ برحسب درصد 

ن
گی

یان
م

ت  
وبی

طل
ح م

سط
کم  

ی 
خیل

  

ط  کم
وس

مت
  

یاد
ز

یاد  
ی ز

خیل
  

  سهولت دسترسی به پرتال دانشکده
  نسبتاً مطلوب 13/3  0/0  7/26  0/60  3/13  0/0  آموزشیار
  نسبتاً مطلوب 43/3  4/14  7/34  2/32  8/17  0/1  دانشجو

  کیفیت سامانه مدیریت یادگیري
  نسبتاً مطلوب 40/2  0/0  7/6  7/26 0/20  7/46  آموزشیار
  نسبتاً مطلوب 91/2  5/2  7/25  6/40  8/22  4/8  دانشجو

  امکان استفاده از کنفرانس ویدئویی
  مطلوبنا 93/1 0/0 0/20 7/26 7/26  7/26  آموزشیار
  مطلوبان 46/1  0/0  0/2  4/8  8/23  8/65  دانشجو

  امکان استفاده از کنفرانس صوتی
 نسبتاً مطلوب 46/2  0/0 7/6 7/46 3/33  3/13  آموزشیار
 نسبتاً مطلوب 37/2  5/3  9/14  3/16  5/46  8/18  دانشجو

  افزارهارسانی نرمروزبه
 نسبتاً مطلوب 0/3  0/0 7/26 3/53 3/13  7/6  آموزشیار
 نسبتاً مطلوب 93/2  9/7  3/22  2/34  7/26  9/8  دانشجو

  بخشی ساختار فناوري دانشکدهرضایت
 نسبتاً مطلوب  13/3  0/0 3/33 7/46 0/20  0/0 آموزشیار
 نسبتاً مطلوب  32/3  9/14  3/23  1/44  9/14  0/3  دانشجو

  مجموع
 مطلوبنسبتاً   67/2  آموزشیار
  نسبتاً مطلوب  74/2  دانشجو

  
 که باشدمی 74/2 فناوري معیار براي دانشجویان دیدگاه از آمدهدستبه میانیگن دهد می نشان 4 جدول هايیافته که همانطور

 از استفاده امکان معیار، این هايگویه بین در البته .اندکرده ارزیابی مطلوب نسبتاً سطح در را معیار این دانشجویان دهدمی نشان
 67/2 نیز آموزشیاران نظر از آمده دستبه میانگین .است شده ارزیابی نامطلوب سطح در دانشجویان دیدگاه از ویدئویی کنفرانس

 دانشجویان هايدیدگاه میانگین مجموع در .اندکرده ارزیابی مطلوب نسبتاً سطح در را معیار این آموزشیاران دهدمی نشان که باشد می
  .اندکرده ارزیابی مطلوب نسبتاً سطح در را فناوري معیار گروه دو این که معنی بدین باشدمی 70/2 آموزشیاران و

  
 مطلوبیت میزان چه از پشتیبانی معیار به توجه با حدیث علوم مجازي دانشکده الکترونیکی آموزش هايدوره :چهارم سوال
  باشد؟می برخوردار

 که باشدمی 39/3 پشتیبانی معیار براي دانشجویان دیدگاه از آمدهدستبه میانیگندهد  می نشان 5 جدول هايیافته که همانطور
 فشرده لوح تهیه معیار، این هاي البته در بین گویه. اندبی کردهارزیا مطلوب نسبتاً سطح در را معیار این دانشجویان دهدمی نشان

 که باشد می 91/2 نیز آموزشیاران نظر از آمده دستبه میانگین .است شده ارزیابی مطلوب سطح در دانشجویان دیدگاه از دروس
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 و دانشجویان هايدیدگاه میانگین مجموع در .اندکرده ارزیابی مطلوب نسبتاً سطح در را معیار این آموزشیاران دهدمی نشان
  .اندکرده ارزیابی مطلوب نسبتاً سطح در را پشتیبانی سیستم معیار گروه دو ایندهنده این است که  نشان که باشدمی 15/3 آموزشیاران

  
  میزان مطلوبیت معیار پشتیبانی از نظر دانشجویان و آموزشیاران و آموزشیارانو  دانشجویاندرصد پاسخ : 5جدول 

  پشتیبانی به مربوط گویه هاي

گو
خ 

اس
پ

  

  پاسخ برحسب درصد
ن

گی
یان

م
ت  
وبی

طل
ح م

سط
کم  

ی 
خیل

  

ط  کم
وس

مت
  

یاد
ز

یاد  
ی ز

خیل
  

  خدمات روزانه امور اداري
  نسبتاً مطلوب 33/3  7/6  0/40  3/33  0/20  0/0  آموزشیار
  نسبتاً مطلوب 18/3  4/11  8/21  6/43  8/20  5/2  دانشجو

  هاپشتیبانی فنی تکنسین
  نسبتاً مطلوب 40/3  7/6  0/40  0/40 3/13  0/0  آموزشیار
  مطلوب نسبتاً 36/3  9/13  2/28  6/42  9/10  5/4  دانشجو

  سهولت برقراري ارتباط تلفنی
  نسبتاً مطلوب 33/2 0/0 7/6 3/53 7/6  3/33  آموزشیار
  نسبتاً مطلوب 27/3  4/14  7/25  1/39  4/14  4/6  دانشجو

  تهیه لوح فشرده دروس
 -  -   -  -  -  -   -   آموزشیار
 مطلوب 74/3  2/32  7/26  2/29  4/7  5/4  دانشجو

  شیوه جذب و حمایت از آموزشیاران
 نسبتاً مطلوب 60/2  0/0 3/13 7/46 7/26  3/13  آموزشیار
 -  -   -   -   -   -   -   دانشجو

  مجموع
 نسبتاً مطلوب  91/2  آموزشیار
  نسبتاً مطلوب  39/3  دانشجو

  
 معناداري تفاوت الکترونیکی آموزش هايدوره مطلوبیت میزان مورد در آموزشیاران و دانشجویان هاي دیدگاه بین آیا :پنجم سوال

  دارد؟ وجود
و با توجه به اینکه به دنبال بررسی تفاوت بین دو  ترتیبی قرار دارندهاي ما در مقیاس  ، از آنجایی که دادهسوال این به پاسخ براي

 ایم مستقل است استفاده کرده Tمان ویتنی که معادل ناپارامتریک آزمون  Uهستیم، لذا از آزمون ) دانشجو و آموزشیار( نمونه مستقل
  .است مشاهده قابل 6 جدول در نتایج این آزمونکه 

  
 الکترونیکی اموزش هاي دوه مطلوبیت مورد در آموزشیاران و دانشجویان نظرات میانگین مقایسه : 6جدول

  Sig  ویتنیمنZ  U  ها شاخص
  728/0  433/1  - 350/0  آموزشی محتواي طراحی
  029/0  000/1010  - 180/2  ارزشیابی و سنجش
  894/0  000/1484  - 133/0  فناوري

  008/0  500/892  - 671/2 پشتیبانی
  
 معنادار ≥P 05/0 سطح در فناوري و آموزشی محتواي طراحی معیارهاي دربارة شده مشاهده U ،6 جدول هاي یافته اساس بر
 شده مشاهده U همچنین .ندارد وجودمعناداري  تفاوت معیار دو این در آموزشیاران و دانشجویان هاي دیدگاه بین ابراینبن .است نبوده
 هاي دیدگاه بین بنابراین .است بوده معنادار ≥P 05/0 سطح در پشتیبانیمعیار  سنجش و ارزشیابی دانشجویان و معیار دربارة

   .دارد وجود معناداري تفاوت معیاردو  این در آموزشیاران و دانشجویان
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  گیرينتیجه و بحث
 همچنین .گرفت قرار بررسی مورد حدیث علوم مجازي دانشکده الکترونیکی هايدوره کیفیت ارزیابی شده انجام پژوهش در
 ارزیابی آموزشیاران و جویاندانش دیدگاه از که داد نشان پژوهش نتایج .شد بررسی آموزشیاران و دانشجویان نظرات بین رابطۀ
  .است بوده مطلوب نسبتاً سطح در حدیث علوم مجازي دانشکده الکترونیکی هاي دوره

 هايیافته ،)پژوهش اول سوال( حدیث علوم مجازي دانشکده الکترونیکی هاي دوره آموزشی محتواي طراحی معیار با رابطه در
 با نتایج این .دارد قرار مطلوب نسبتاً حد در آموزشی محتواي طراحی ها،دوره این آموزشیاران و دانشجویان دیدگاه از که داد نشان
 دانشگاه در را تعامل قائدي پژوهش نتایج اما .دارد مشابهت تعامل و محتوا مورد در حدیث علوم دانشکده در رحمانی پژوهش نتایج

 نسبتاً حد در دروس برخی در را تهران دانشگاه مجازي هاي دوره محتواي اسدي .]8[ است کرده ارزیابی ضعیف نصیر خواجه صنعتی
 در زشیآمو محتواي طراحی معیار ارزیابی نتایج این بر عالوه .]10[ بود کرده ارزیابی نامطلوب حد در دیگر دروس برخی در و مطلوب

 ارزیابی مطلوب نسبتاً سطح در را آموزشی طراحی کیفیت آنها .شد گزارش مشابه همکاران و Hussin پژوهش نتایج با پژوهش این
 نصیر خواجه دانشگاه در متفاوت نتایج به و بود یافته دست حدیث علوم دانشکده در مشابهی نتایج به آقاکثیري .]14[ بودند کرده
 پژوهش در یادگیرندگان که بود داده نشان نیز Fill پژوهش .]9[ بود کرده ارزیابی نامطلوب دانشگاه این در را محتوا او یافت، دست

 تناسب، محتوا، اطالعاتی پوشش میانجی، طراحی کاربرد او پژوهش .دارند هادوره آموزشی محتواي کیفیت به نسبت مثبتی نظر او
 نتایج به همکاران، و Pohl ،گفتگو و بحث تاالرهاي مورد در .]12[ بود کرده ارزیابی مطلوبی نسبتاً حد در را محتوا روشنی و وضوح

 هايراهبرد نظر از PCSCHOOL سایت وب همکاران، و Mei پژوهش در .]11[ بودند یافته دست پژوهش این نتایج با مشابهی
 حدیث علوم دانشکده در حاضر پژوهش نتایج با که شد ارزیابی تريمطلوب حد در میانجی طراحی و )تدریس مواد و محتوا( آموزشی
  .]15[ دارد مشابهت

 ،)پژوهش دوم سوال( حدیث علوم مجازي دانشکده الکترونیکی هاي دوره یادگیري ارزشیابی و سنجش معیار با رابطه در 
 و داشته حدیث علوم مجازي دانشکده یادگیري ارزشیابی و سنجش سیستم به نسبت مثبتی نظر دانشجویان که داد نشان هاي یافته

 مطلوب حد در را آن و داشتند مقوله این به تريبتمث نظر آموزشیاران میان این در اما .اندکرده ارزیابی مطلوب نسبتاً حد در را آن
 طورهمین .بود یافته دست مشابهی نتایج به آموزشیاران نظر از ارزشیابی مورد در نصیر خواجه دانشگاه در آقاکثیري .کردند ارزیابی

 هايراهبرد نظر از نیز همکاران و Mei .دارد مشابهت قائدي و رحمانی نتایج با ارزشیابی و سنجش درباره حاضر پژوهش نتایج
 با ارزشیابی اشیاء و عناصر تناسب Fill پژوهش در همچنین .]7،8،9،15[ بودند یافته دست مشابهی نتایج به )ارزشیابی( آموزشی
  .]12[ بود شده ارزیابی مطلوب یادگیرندگان هايفعالیت
 از حاصل هايیافته ،)پژوهش سوم سوال( حدیث علوم مجازي دانشکده الکترونیکی هايدوره در فناوري کیفیت معیار با رابطه در
 نسبتاً حد در حدیث علوم مجازي دانشکده الکترونیکی هايدوره در فناوري کیفیت داد نشان آموزشیاران و دانشجویان هايدیدگاه
 علوم مجازي دانشکده فناوري زیرساخت که است این بیانگر که شد ارزیابی نامطلوب حد در ویدئویی کنفرانس .دارد قرار مطلوب
 نیز Selim .است شده ارزیابی مطلوبی نسبتاً حد در صوتی کنفرانس کیفیت .باشدمی برخوردار مقوله این در اساسی ضعفی از حدیث

 قرار باالتري سطح در او پژوهش در فناوري مطلوبیت سطح اما .یافت دست مشابهی نتیجه به فناوري معیار مورد در خود پژوهش در
 نتایج با که شد ارزیابی مطلوبی حد در یادگیري ابزارهاي نظر از PCSCHOOL سایت وب نیز همکاران و Mei پژوهش در .داشت

  .]13،15[ دارد مشابهت حدیث علوم دانشکده در حاضر پژوهش
 که داد نشان هايیافته ،)پژوهش چهارم السؤ( حدیث علوم مجازي دانشکده الکترونیکی هايدوره در پشتیبانی معیار با رابطه در

 خدمات ارائه خود پژوهش در رحمانی .دارد قرار مطلوب نسبتاً سطح در پشتیبانی ها،دوره این آموزشیاران و دانشجویان دیدگاه از
 پژوهش در قائدي همچنین .بود کرده ارزیابی نامطلوب سطح در حدیث علوم دانشکده آزمایشی هايدوره در را )پشتیبانی( حمایتی

 پژوهش نتایج با این که بود کرده ارزیابی )نامطلوب( ضعیف حد در را ایران صنعت و علم دانشگاه مجازي هايدوره پشتیبانی خود
 .]13[ بود کرده ارزیابی مطلوب سطح در را پشتیبانی خود، پژوهش در Selim ولی .]8،7[ باشدمی متفاوت حاضر

 الکترونیکی آموزش هايدوره مطلوبیت میزان مورد در آموزشیارن و دانشجویان هايدیدگاه بین معناداري تفاوت با رابطه در
 و دانشجویان هايدیدگاه بین که داد نشان مان ویتنی Uآزمون  از حاصل هاي،یافته)پژوهش پنجم السؤ( حدیثعلوم دانشکده
 از حاصل هايیافته همچنین .داردن وجود معناداري تفاوت فناوري و آموزشی محتواي طراحی معیارهاي با ارتباط در ناآموزشیار
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و معیار دانشجویان سنجش و ارزشیابی  معیار با ارتباط در ناآموزشیار و دانشجویان هايدیدگاه بین که داد نشان ویتنی من U آزمون
   .دارد وجود معناداري تفاوت ،پشتیبانی

 و کیفیت افزایش جهت در شودمی توصیه الکترونیکی آموزش حوزة متولیان و مسئولین کلیه به پژوهش، این نتایج پایه بر
  .بندند کار هب را زیر پیشنهادات الکترونیکی هايآموزش بهتر چه هر پیشبرد
 و دانشجویان دیدگاه از هادوره آموزشی محتواي معیار آن در که پژوهش اول سوال از آمده دست به نتایج به توجه با ·

 حداکثر به رسیدن براي گردد می پیشنهاد امر این متولیان و مسئولین به لذا شد، ارزیابی مطلوب نسبتاً سطح در آموزشیاران
 را شده ارائه محتواي و دروس حجم کنند، آماده مناسب زمانی بازة در را آموزشی محتواي و دروس کنند سعی مطلوبیت،

 دهند، بیشتري انتخاب قدرت آموزشیار و دروس انتخاب در دانشجویان به کنند، تنظیم تحصیلی ترم زمان مدت با متناسب
 و برخط دروس محتواي در تازه و متنوع تصاویر از و دهند کاهش را شکالا رفع هايکالس و برخط دروس ارائه زمانی فاصله

  .کنند استفاده برخط غیر
 و دانشجویان دیدگاه از ها دوره در ارزشیابی و سنجش معیار نآ در که پژوهش دوم السؤ از آمده دست به نتایج به توجه با ·

 حداکثر به رسیدن براي گرددمی پیشنهاد امر این متولیان و مسئولین به لذا شد ارزیابی لوبمط نسبتاً سطح در آموزشیاران
 کنند، استفاده الکترونیکی ارزیابی سیستم و )Portfolio( فولیوپورت از دانشجویان ارزیابی یندآفر در کنند سعی مطلوبیت،

 بین هماهنگی جهت گیرند، کار هب و طراحی دانشجویان هايآزمون و هافعالیت ارزیابی براي را مناسبی بنديرتبه سیستم
  .کنند اقدام ارزیاب هايگروه تشکیل به دانشجویان ارزیابی در آموزشیاران و اساتید

 در آموزشیاران و دانشجویان دیدگاه از هادوره در فناوري معیار آن در که پژوهش سوم السؤ از آمده دست به نتایج به توجه با ·
 سعی مطلوبیت، حداکثر به رسیدن براي گرددمی پیشنهاد امر این متولیان و مسئولین به لذا شد ارزیابی مطلوب نسبتاً سطح
 کنند، ایجاد را بیشتري برهايمیان نیاز مورد هايلینک به دانشجویان ترسریع دسترسی جهت دانشکده وب صفحات در کنند

 بحث تاالر کنند، ایجاد و طراحی را دارد دانشجویان اطالعات دارينگه در حجم و زمان نظر از باالیی قابلیت که میزکار
 کنفرانس سیستم دهند، افزایش را اطالعات تبادل و گفتگو و بحث جهت دانشکده سایتوب محیط در هاwiki و گروهی
 هايکالس تعداد و کنند ایجاد وزشیارانآم با دانشجویان بهتر ارتباط براي را ویدئویی کنفرانس امکان و تقویت را صوتی
  .دهند افزایش را آنها ظرفیت و برخط

 آموزشیاران و دانشجویان دیدگاه از هادوره در پشتیبانی معیار آن در که پژوهش چهارم السؤ از آمده دست به نتایج به توجه با ·
 سعی مطلوبیت، حداکثر به رسیدن براي گرددمی پیشنهاد امر این متولیان و مسئولین به لذا شد ارزیابی مطلوب نسبتاً سطح در

 دانشجویان براي آموزشی هايدوره کنند، برگزار دانشکده واقعی محیط در تخصصی هاينشست و هاکنفرانس کنند
 دانشجویان هفته طول در وقت تمام صورت هب که پشتیبانی تیم یک کنند، برگزار مجازي هايدوره به ورود جهت جدیدالورود

  .دهند تشکیل را کند پشتیبانی را
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