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Abstract 
Introduction: The present study aimed to evaluate enterprise and e-learning programs to provide 
practical indices for the evaluation of E-learning programs in universities and institutions of 
higher education in Iran.  
Materials & Methods: In this descriptive survey, 702 students from Amir Kabir University, 
Shiraz University, Isfahan University, and Olom-e- Hadith University were selected using the 
random-stratified sampling method. The data collection tool was a questionnaire based on the E-
learning evaluation framework designed by the researchers. T test was used for data analysis.  
Results: We found that the studied universities were strong in dimensions such as "interface 
design", "pedagogical aspects", "management" and "institutional issues". However, they were 
weak in aspects such as "evaluation", "technology", "ethical issues" and "support services" 
compared with other aspects. 
Conclusion: In general, results of this study revealed some strengths and weaknesses of E-
learning systems in the country which can provide valuable information for system 
administrators in higher education. By implementing appropriate strategies some of the less 
desirable aspects of E-learning systems can be improved. 
Keywords 
Distance Learning, Evaluation, Indicator, Evaluation Patterns, Higher Education  

  

 چکیده

 یابیارزش یعمل يها منظور ارائه شاخص به یکیآموزش الکترون يا و برنامه یسازمان یابیمطالعه حاضر با هدف ارزش :مقدمه

  .شده استانجام  یرانا یسسات آموزش عالؤها و م در سطح دانشگاه یکیآموزش الکترون

 یاندانشجوماري این مطالعه، شامل جامعه آ .است یمایشیپ-یفیتوص ،پژوهش حاضر یقروش تحق: ها روشمواد و 

گیري  نفر از آنها به شیوه نمونه 702بود که  يشهرر یثاصفهان و دانشکده علوم حد یصنعت یراز،ش یر،کب یرام یصنعت يها دانشگاه

شده  یاحطر یکیآموزش الکترون یابیبر چارچوب ارزش یمبتن يا پرسشنامه ،گردآوري اطالعاتابزار . اي انتخاب شدند طبقه-تصادفی

  .استفاده شد  tها از آزمون داده یلو تحل یهبراي تجز .بود ینتوسط محقق

امور «و  »یریتمد« ،»یآموزش يها جنبه«، »ارائه یطمح یطراح«ها در ابعاد  که دانشگاه نتایج این پژوهش نشان داد :نتایج

 ،»یبانیخدمات پشت«و  »یمالحظات اخالق« ،»يرفناو« ،»یابیارزش«دارند و در ابعاد  يتر مناسب یتوضع ،یببه ترت ،»یسازمان

  .یستندبرخوردار ن ناسبیچندان م یتابعاد از وضع یرنسبت به سا

      در کشور است که  یکینقاط قوت و ضعف نظام آموزش الکترون یبرخ یانگرپژوهش ب ینا یجنتا یطور کل هب :گیري یجهنت

و  یاصول هاي یاستکشور فراهم آورد تا با اتخاذ س ینظام آموزش عال النوؤو مس یرانمد يرا برا يتواند اطالعات ارزشمند یم

و رفع موانع و مشکالت هاي نسبتاً مطلوب  برخی جنبه یفیتبهبود و ارتقاء ک ینهمناسب در زم يکارها از راهبردها و راه یريگ بهره

  .هاي اساسی برداشته شود گام یکیآموزش الکترون

  اصیل مقاله
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 واژگان کلیدي

  یآموزش عال ،یابیارزش يالگوها ، شاخص ،یابیارزش از دور، آموزش

  

  مقدمه

هاي  بنابراین، نظام؛ کرده است هاي گذشته، آموزش را براي همه بیش از پیش حیاتی دههفناورانه تغییرات اجتماعی، اقتصادي و 

هاي آموزشی برابر و  ات فرصتاطالعات و ارتباط يکنند تا با استفاده از فناور آموزشی در سطوح مختلف در سطح جهان تالش می

اطالعات و ارتباطات در جهان امروز به  يفناور يکاربردها یناز مهمتر یکی یکیآموزش الکترون. نمایندرا براي همه فراهم  يثرووم

گزارش مرکز ملی که  همچنان ،دور است ازبرجسته و غالب در آموزش فناوري که به سرعت در حال تبدیل شدن به  یدآ یحساب م

ترین فناوري، بلکه  نه تنها رایج ،اینترنتاز طریق دور  آموزش از دادنشان  حدود یک دهه پیشآموزشی در ایاالت متحده  يمارهاآ

 راه در حال رشد براي یادگیري از طریق فناوري خواهد بود هاي آتی یک شاه باشد و در سال ترین رشد در این زمینه می داراي سریع

از  یاريدر بس یادگیري یندابزار در فرا یکعنوان  به  طور گسترده به یکیآموزش الکترون ،یراخ چند سال یطه این در حالی است ک]. 1[

داده  ییرآموزان و معلمان تغ دانش يرا برا یادگیري یطمورد استفاده قرار گرفته و مح ،در سراسر جهان یها و مراکز آموزش دانشگاه

 يها سال یمتحده ط یاالتا یها در آموزش عال نام نام در آموزش برخط نسبت به کل ثبت تثب یزانمالزم به ذکر است که . ]2[ است

   ].3[ است یدهدرصد رس 9/21درصد به  6/9از  2007تا  2002

معطوف  ،ینترنتبر ا یتوجه خود را به آموزش از دور مبتن یزن یراندر ا یسسات آموزش عالؤها و م از دانشگاه یاريامروزه بس

توجه داشت که توسعه و  یدبا یکنل. باشند یم يمجاز یآموزش يها ها و برنامه دوره يساز تدارك و آماده، و در حال اجرااند  کرده

است و  یآموزش يها نوع برنامه ینا یجاجزا و نتا یلو تحل یهمستمر و تجز یمستلزم بررس یکیالکترون هاي وزشثر آمؤگسترش م

  .باشد یآن برنامه م یابیمه، سنجش و ارزشهر برنا یتموفق يبرا يضرور یندهايفرا

ویژه از  هسسات آموزش عالی، موضوع ارزشیابی و اعتبارسنجی بؤها و م الکترونیکی در سطح دانشگاه یادگیريهمگام با توسعه 

زامات و الکترونیکی و لزوم تأمین ال یادگیريهاي  باب بررسی تضمین کیفیت فرآیند یاددهی و یادگیري و توجیه اجراي برنامه

چرا که سنجش و  ،است یافتهالکترونیکی در آموزش عالی اهمیت  یادگیريسازي  و پیاده توسعهطراحی،  ياستانداردهاي موردنظر برا

 یدآ یآموزش به حساب م ینددر فرا یرگذارثأمهم و ت هاي یتو از جمله فعال یهر نوع نظام آموزش ناپذیر جدایی جزء ثابت و ،یابیارزش

اي شامل   طراحی سیستم ارزشیابی براي آموزش الکترونیکی توسط بسیاري از افراد حرفه یراخ يها سال یمنظور ط ینا يبرا .]4[

 درتوسعه و پیشرفت  ].5 -11[ است یدهآغاز گرد انسانی کنندگان در توسعه منابع و مشارکت متخصصان فناوري، طراحان آموزشی

سایر . رود حاصل کار این افراد به شمار می ،الکترونیکی یادگیريهاي  بی براي محیطهاي اساسی ارزشیا کارگیري اصول و فعالیت به

از طریق ارائه پیشنهادات و رهنمودهایی براي ارزشیابی آموزش الکترونیکی، کاربردهاي عملی تئوري ارزشیابی  ،محققان و نویسندگان

  ].12 -15[ اند را فراهم ساخته

از آنها  یک است که هر یرفتهدر سطح جهان صورت پذ یکیآموزش الکترون یابیموضوع ارزشبا  يمتعدد يها پژوهش یطور کل به

 یبررس یکی،آموزش الکترون یاثربخش یینتعیکی، دهنده  آموزش الکترون یلتشک يها لفهؤعناصر و م ییاز جمله شناسا یاهداف خاص

آموزش  يها برنامه یزآم یتموفق يمشکالت اجرا مسائل و ییشناسا یکی،آموزش الکترون يها برنامه ياجرا یتمطلوب یزانم

  . ]16-20[ اند را دنبال نموده یرهو غیکی الکترون یادگیريمناسب  يها یطمح یجادثر در اؤم یعوامل اصل یینتع یکی،الکترون

که با است  انجام گرفته یکیآموزش الکترون یابیارزش ینهدر زم یمختلف یقاتاخیر مطالعات و تحق يها ایران نیز طی سال در

از  یاغلب به موضوعات ،وجود دارد ینهزم ینکه در ا يا یهاول يها دغدغه و یکیبودن نظام آموزش الکترون ینتوجه به در حال تکو

کاربرد و  یزان، مينگرش افراد نسبت به آموزش مجاز ی، بررسیکیآموزش الکترون سازي یادهپ يبرا یو آمادگ یسنج امکان یلقب

نظام  یابیاند و کمتر به موضوع ارزش آن پرداخته یرو نظا یکیآموزش الکترون يمناسب برا يالگوها ین، تدويمجازاستفاده از آموزش 

 یاو  يموضوع پرداخته شده، به صورت مورد ینهم که به ا دياست و در موار  یدهآن توجه گرد يها و برنامه یکیآموزش الکترون

  .قرار گرفته است یابیخاص مورد ارزش یدر دانشگاه یکیموزش الکترونبرنامه آ یااز نظام  یبخش یادرس بوده و  تک
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پژوهش : اشاره نمود یرز يها توان به نمونه یم ،اند پرداخته يافراد نسبت به آموزش مجاز یسنج که به نگرش یاز جمله مطالعات

با  یرزایی،طالعه صالح صدقپور و مم ،]21[یکی الکترون یادگیريبه  یاننگرش استادان و دانشجو یتحت عنوان بررس ينقو یدس

نگرش  یو همکاران با هدف بررس یعقوبیمطالعه  ،]22[یکی در آموزش الکترون میعل یئته ياعضا ینگرش يها موضوع چالش

 یابیدر آن به ساخت و اعتباری و سپاس یرزاییکه م یقیو تحق] 23[یکی الکترون یادگیريبه  يو آموزش کشاورز یجترو یاندانشجو

در  یززاده ن مطالعه حسن]. 24[ اند اختهپرد يها نسبت به آموزش مجاز دانشگاه یعلم یئته يسنجش نگرش اعضا يبرا ییاسمق

  ].25[ انجام شده است ینترنتا یقاز طر یرسان و اطالع يآموزش از دور کتابدار یسنج امکان ینهزم

 یادگیري یآمادگ یزانم یدر کنار بررس یرانا یعالسسات آموزش ؤها و م دانشگاه یکیالکترون یآمادگ یابیمدل ارز یطراح

انجام  و منتظر و داراب ،زاده و همکاران یتوسط حنف یباست که به ترت ییها مدرس عنوان پژوهش یتدر دانشگاه ترب یکیالکترون

دانشگاه  یکاد پداگوژمنظور کاربست ابع به یبا هدف ارائه مدل یدیان،و سع يکه توسط جعفر يا مطالعه یزو ن ]26،27[ گرفته است

 یف، در رد]28[ شد ینتدو یکبر عناصر پداگوژ یمبتن یشنهاديانجام گرفت و مدل پ یمایشیپ- یفیبه روش توص یراندر ا يمجاز

، و همکاران یسراج ینه،زم یندر هم. اند پرداخته الکترونیکی یادگیري ینهها در زم و کاربرد مدل يساز هستند که به مدل یمطالعات

نظام  یکاند که در آن، محور مطالعه و پژوهش، بعد پداگوژ انجام داده »يدانشگاه مجاز یبرنامه درس یطراح«با عنوان  یقیتحق

  ]. 29[ بوده است یکیآموزش الکترون

برنامه  یابیارزش ي،شهرر یثآموزش مجازي دانشکده علوم حد یشیبررسی تحلیلی برنامه آموزشی دوره آزما یگر،د يسو از

 ،»Roderick Sims« يبر اساس الگو یطوس یرالدینخواجه نص یدانشگاه صنعت یوترکامپ یرشته مهندس یکیونالکتر یدرس

آموزش  یبرنامه درس یابی، ارزش]30[ی طوس یرالدینع دانشگاه خواجه نصیصنا یرشته مهندس یکیبرنامه آموزش الکترون یابیارزش

 یاز مطالعات يا نمونه ،و موارد مشابه] 31[ یراندانشگاه علم و صنعت ا اطالعات در يفناور یشگرا یوترکامپ یرشته مهندس يمجاز

  .اند انجام گرفته یکیالکترون یادگیري یابیارزش ینهروند که در زم یشمار م به

و  یدجد يا یدهپد ،یرانجهان از جمله ا ياز کشورها یاريدر بس یکیکه آموزش الکترون است ينکته ضرور ینحال ذکر ا یندر ع

نوع  ینکاربرد ا. اند ، نپرداختهیوهش ینبه استفاده از ا یرو فراگ یرود به طور عمل یشود و هنوز آنچنان که انتظار م یر محسوب منوظهو

در حال توسعه با  يکه فراهم ساخته است، در کشورها ییها و فرصت یانظر از مزا صرف یگري،نوظهور د یدهپد هرهمچون  ،یادگیري

به دانش و  یازاست و ن ییرآموزش از دور به سرعت در حال تغ يدورنما یگر،د ياز سو. همراه بوده است ها چالش و یدهاترد یبرخ

 ،آموزش از دور مؤسساتها و  والن دانشگاهؤو مس یراناز مد یاريبس. نبوده است یمهم اینموضوع هرگز به  یناطالعات مرتبط با ا

 یديمثبت و مف یجشود و نتا یانجام م یدرست بهآموزش از دور  ینهآنها در زم هاي یريگ یمهستند که مطمئن شوند تصم ینبه دنبال ا

چارچوب و ابزار  یکعدم وجود  یلبه دل ین،عالوه بر ا]. 31[ خواهد داشت مراه، کارکنان و جامعه بزرگتر به هید، اساتیاندانشجو يبرا

شناخت  یابی،نظارت و ارزش يها مالك ینو تدو یینتع ی،علم يها یدر کشور ما، بررس یکیآموزش الکترون یابیارزش يجامع برا

پرداختن به مقوله  یتاست که اهم یه ضرورتیانگرا هوشمندانه و واقع يها گذاري یاستو س شده یینتع يو استانداردها ها یژگیو

 سازد یآشکار م یشاز پ یشرا ب یرانا یسسات آموزش عالؤها و م آن در دانشگاه يها و برنامه یکینظام آموزش الکترون یابیارزش

اي جامع، شاخص هاي اصلی و عملی ارزشیابی آموزش الکترونیکی شناسایی و معرفی  بنابراین ضروري است با انجام مطالعه ].32[

  .گردد تا با استفاده از آنها به طراحی و تدوین چارچوب و ابزارهایی مناسب براي ارزشیابی آموزش الکترونیکی در ایران پرداخته شود

  

   یکیآموزش الکترون یابیارزش رویکردهاي

در حال شتاب بوده و توسعه محصوالت غیره ها و  رسانه واسطه توسعه اینترنت، اینترانت، چند بهرشد آموزش الکترونیکی  اگرچه

عالی  هاي به سرعت در حال گسترش آموزش هاي یادگیري الکترونیکی به عنوان یکی از حوزه آموزش الکترونیکی و تدارك فرصت

هاي معتبر علمی محدود  این رویکردهاي جدید آموزش، به علت کمبود ارزشیابی اثربخشی، اما دانش و آگاهی ما درباره مطرح بوده

  .باشد می

هاي انجام شده در زمینه  توان ارزشیابی بررسی پیشینه تحقیقات و مطالعات انجام گرفته در کشورهاي مختلف جهان می با

  ]: 17، 34[ بندي نمود ا در قالب رویکردهاي زیر دستهآموزش الکترونیکی ر
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و  یلیهستند تا تحل یفیتوص یشترها که ب یابیارزش گونه ینا: هاي آموزش الکترونیکی خاص رویکرد موردپژوهی برنامه .1

ون همچ ییها در رشته يمجاز يها از کالس یابیبر ارزش یدکأو با ت یکاامر یدر آموزش عال عمدتاً ،کننده ینیب یشپ

 .اطالعات صورت گرفته است يزبان و فناور ی،مهندس

کوچک و  یاربس هاي یاسها در مق یابیدسته از ارزش ینا: هاي آموزش سنتی اي آموزش الکترونیکی با شیوه رویکرد مقایسه .2

 يها از طرح ها عموماً یابیارزش یندر ا. انجام شده است یکیاز آموزش الکترون يا یژهو يها جنبه یرثأبا تمرکز بر سنجش ت

 یتجرب یمبان يدارا یراز ،باشند یبرخوردار م يمحدود یاربس یريپذ یمآنها از تعم هاي یافتهو  یدهاستفاده گرد يساز ینهقر

 .یستندن یاز دو نوع برنامه آموزش یکهر  یاثربخش یزانسنجش م يبرا يقو

وفور و تنوع  رغم یعل: بی آموزش الکترونیکیوسایل و ابزارهاي پژوهشی مورد استفاده براي ارزشیا یابیرویکرد ارزش .3

  : نمود يبند دسته یتوان آنها را در دو گروه کل یم یکی،آموزش الکترون يها برنامه یابیارزش یپژوهش يابزارها

   یانجی،م يافزارها نرم هاي یژگیسنجش و يبرخط برا يابزارها )الف

   .توسط کاربران یسصفحات قابل دستر يکاربر یزانو م یسنج زمان يابزارها )ب

که  ییها داده یرو تفس یلتحل يبرا ییفاقد رهنمودها یاند ول شده یماهرانه و مبتکرانه طراح یارابزارها بس ینهر دو دسته ا اگرچه

  .باشند یم ،کنند یم يگردآور

که در  یقابل توجه يها يگذار یهسرما علیرغم: الکترونیکی آموزش) فایده-نسبت هزینه(رویکرد ارزشیابی بازگشت سرمایه  .4

 یکردرو ینانجام شده با ا يها یابیتعداد ارزش ،در جهان شده است یسطوح آموزش یهدر کل یکیآموزش الکترون يها برنامه

. انجام شده است یصنعت يها سازمان یآموزش منابع انسان يتوسط واحدها تعداد اندك هم عمدتاً ینهم. اندك است یاربس

است که  يدر حد یکی،آموزش الکترون يها که بازده برنامهیت از آن دارد ها حکا یارزشاب دسته از ینا یکل يها یافته

خالص و  يها ینههز ینب فاوتت یرنظ یمباحث مهم يبرا یاما پاسخ روشن ،انجام شده باشد يها يگذار یهکننده سرما یهتوج

 ياجرا ینها در ح برنامه یسنج ینهروند هز ي،جاراعتبارات  ییروند جابجا ي،ا یهسرما يها ینهناخالص، نسبت درآمدها به هز

 .آنها ارائه نشده است

 يبرا یفراوان يها تالش یکی،الکترون یادگیري يها برنامه يانداز از بدو راه): بهبود تطبیقی(هاي ترازیابی  رویکرد مدل .5

 ینمنجر به تدو یقی،هبود تطبروش ب یريکارگ هها با ب تالش ینا. ها شده است برنامه ینا یفیک يجهت اجرا یاریابیمع

آموزش و  یسنت يها یوهبا ش یسهدر مقا یکیآموزش الکترون يافزارها ها و نرم برنامه یفیتک یارهاياستانداردها و مع

 یرهايمتغ یرثأاستانداردها بدون در نظر گرفتن ت ینا .ها شده است دوره ینا یاندانشجو یلیتحص یشرفتسطح پ یريگ اندازه

 .اند شده ینتدو یطی،مح یطو شرا یرگذارثأعوامل ت یرو سا یطیمح

 هاي یژگیو یابیمربوط به ارزش یکیگزارش شده در حوزه آموزش الکترون يها یابیارزش یشترینب: رویکرد ارزشیابی محصول .6

 یخالمحصوالت  ینا یابیاگرچه ارزش. نرم افزارها انجام شده است ینکنندگان همیداست که توسط تول ینیمع ينرم افزارها

 یکیآموزش الکترون يها جامع و کامل از برنامه يها یابیارزش يبرا یگزینیعنوان جا بهتوان آنها را  ینم یول یستن یدهاز فا

 .نمود یتلق

بر  یو اروپا مبتن یکاانجام شده در امر یکیآموزش الکترون هاي یابیاز ارزش يا بخش عمده: رویکرد ارزشیابی عملکرد .7

. بوده است یکیآموزش الکترون يها برنامه یتو مطلوب یاز اثربخش یعنوان شاخص به یان،انشجود یلیملکرد تحصعسنجش 

 یلیو عملکرد تحص یادگیريبر  ،برخط يافزارها نرم یرثأو ت سبآزمودن تنا ،ها یابیگونه ارزش ینهدف ا ینمهمتر

  .    بوده است یاندانشجو

 ،نظران از محققان و صاحب یاريبس یکی،آموزش الکترون یرامونمختلف پ ايیکردهمتعدد انجام شده با رو يها یابیارزش رغم علی

  ].19[ اذعان داشته اند یکی،آموزش الکترون يها برنامهبراي ارزشیابی  یابیارزشمند  نظامبه فقدان مطالعات 

  یکیآموزش الکترون يها لفهؤم/ابعاد

و  ینهزم یندر ا یلثر و دخؤم یرهايتعدد عوامل و متغ یکی،نظام آموزش الکترون یابیها در ارزش چالش یناز مهمتر یکی

عوامل صورت  ینمتفاوت از ا یو بوم یفرهنگ يها یتگوناگون و بنا به موقع یاياست که از زوا یمختلف و متنوع يها يبند دسته

 يها برنامه یزآم یتم موفقثر در انجاؤم یديو کل یالزم است عوامل اصل یکی،الکترون یادگیري یطمح یک یابیارزش يبرا. گرفته است



  

         

  یرانا یدر آموزش عال یکیآموزش الکترون یابیارزش یعمل يها ارائه شاخص
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عنوان آن  توانند به یم یت،موفق یعوامل اصل ینه،زم یندر ا. گردد ییآن شناسا یربناییشامل عناصر و ابعاد ز یکیالکترون یادگیري

  . ندیرگ قرار یدکأها مورد ت برنامه یزآم یتان از انجام موفقینبه منظور اطم یددر نظر گرفته شوند که با ییها و اجزا یتفعال

 یبرخ یاو  یو تجرب ينظر يها ها و چارچوب با ارائه مدل ی،سسات آموزش عالؤها و م دانشگاه ،از محققان یاريراستا بس ینا در

 یرا معرف یکیدهنده چارچوب آموزش الکترون یلتشک هاي لفهؤابعاد و م یکی،آموزش الکترون ینهموردنظر در زم یارهايها و مع شاخص

   .است یدهخالصه گرد 1از آنها در جدول  یکه برخ ]35،16- 51[ اند نموده

  

  الکترونیکی آموزشهاي  مؤلفه/ابعاد :1جدول 

  ها مولفه/ابعاد  منبع

Aoki  و Pogroszewski ]37[  1 - خدمات اساتید -4  ،خدمات منابع -3  ،خدمات دانشجویی -2 ،خدمات اداري  

The Institute for Higher 
Education  Policy ]47[  

 ،پشتیبانی دانشجو-5 ،ساختار دوره- 4 ،یادگیري-فرایند یاددهی -3 ،توسعه دوره -2 ،پشتیبانی سازمانی- 1

  یابیشسنجش و ارز -7 ،پشتیبانی اساتید- 6

Khan 
]36[   

 -7 ،پشتیبانی منابع - 6، یابیشارز -5 ،رابط کاربريطراحی  - 4 ،تکنولوژي - 3 ،پداگوژیک -2 ،سازمان - 1

  اخالقیات -8 ،مدیریت

Sims )سنجش  - 5 ،میزان تعامل -4 ،چگونگی طراحی محیط دوره - 3 ،محتواي دوره-2 ،مقاصد و اهداف دوره- 1  ]30[ )به نقل از زارعی زوارکی

  پیامدها- 7 ،میزان حمایت از دانشجویان -6 ،و ارزشیابی از یادگیري فراگیران

Frydenberg  
]51[  

آموزش و  -5  ،طراحی و توسعه -4 ،دانشجویی دماتخ -3 ،زیرساخت تکنولوژیکی -2 ،تعهد سازمانی- 1

  ارزشیابی برنامه - 9 ،و حقوقی الزامات قانونی-8، سالمت مالی -7 ،ارائه برنامه-6 ،خدمات به اساتید

Govindasamy ]38[  1 -پشتیبانی دانشجو -5 ،ساختار دوره -4 ،یاددهی و یادگیري -3 ،ایجاد و توسعه دوره-2،پشتیبانی سازمانی، 

  سنجش و ارزشیابی -7    ،پشتیبانی استاد - 6

Fresen 
]41[  

 -5 ،عوامل مربوط به دانشجو - 4 ،عوامل مربوط به مدرس -3 ،عوامل فناوري -2 ،عوامل سازمانی - 1

  عوامل پداگوژیکی -6 ،عوامل طراحی آموزشی

North American Council for 
Online Learning ]48[  

مدیریت و ارزشیابی  -5 ،تکنولوژي - 4 ،سنجش و اندازه گیري دانشجو -3 ،طراحی آموزشی - 2 ،محتوا- 1

  21مهارتهاي قرن - 6  ،دوره

Seok  و Meyen ]16[  -6 ،منابع اطالعاتی - 5 ،طراحی آموزشی - 4 ،تعامل - 3 ،اثربخشی یادگیري -2 ،اثربخشی تدریس - 1 

  پشتیبانی فناوري - 7، ارزشیابی

و همکاران  Chao  ]42[   ،منایع و ساختار دوره - 4  ،یاددهی و یادگیري -3 ،توسعه دوره و طراحی آموزشی -2  ،سازمانیپشتیبانی  - 1 

محصوالت و خدمات  -8  ،استفاده از تکنولوژي -7  ،سنجش و ارزشیابی-6  ،پشتیبانی دانشجو و استاد - 5

e-learning  
  

  صفوي

]35[  

معیارهاي تضمین  -2  ،هاي فنی و سازمانیاستراتژي سازمانی، برنامه توسعه و بودجه، و زیرساخت  - 1

هاي  سیستم -4  ،رسانی، پذیرش و مدیریت اطالع - 3 ،کیفیت، آموزش پرسنل، و تولید محتواي آموزشی

دانشجو و  هاي حمایت از سیستم -6 ،آموزش، مشاوره و نظارت بر معیارها -5  ،ارزیابی و سنجش پیشرفت

هاي شروع دوره براي  هدایت و راهنمایی -8  ،تم و کاربرانهاي فنی از سیس کمک و حمایت -7  ،استاد

  استاد و دانشجو

Illinois Online Network  

University of Illinois ]49[  
منابع و خدمات  - 4 ،سنجش و ارزشیابی دانشجو - 3 ،ارتباط ، تعامل و همکاري - 2 ،طراحی آموزشی - 1

  ره ارزشیابی دو-6  ،طراحی وب -5  ،پشتیبانی فراگیر

Frimpon  ]35[   مؤسسه - 4فناوري،  -3مدرس،  -2دانشجو،  - 1 

 
Odunaike  45[و همکاران[  

اتخاذ  - 3، یتیحما يها برنامه - 2، یکیالکترون یادگیري يها برنامه يساز آماده يمناسب برا یزير برنامه - 1

 - LMS ،7ز  استفاده ا يساز یشینهب -6، یو هماهنگ يهمکار -5، آموزش - 4 ،عملکردها ینبهتر

  برخط يتوسعه محتواها -8 ، یدرس یزير برنامه

 -6، یبانیخدمات پشت -5، يکاربرد فناور - 4، یریتمد -3، یسازمان آموزش یتحما -2، یرساختز - 1  ]43[همکاران و  یاله فرج

  ی یابارزش -9  ،یآموزش یطمح یطراح -8، تعامل -7،   یو حقوق یمالحظات اخالق
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بر اساس ابعاد و  ناکه توسط محقق یکیآموزش الکترون یابیجامع ارزش ياز ابزارها یکیدارد با استفاده از مقاله حاضر در نظر 

موفق  يها نظران و نمونه آموزش الکترونیکی ارائه شده توسط محققان، صاحب يها ها و چارچوب استخراج شده از مدل يها لفهؤم

را در سطح  یکیگانه آموزش الکترون است، ابعاد هشت یدهگرد یطراح) 1جدول ( جهان درنوع آموزش  ینا يمجر يها دانشگاه

هاي عملی ارزشیابی آموزش  و شاخص قرار دهد یابیمورد ارز یان،از منظر دانشجو یران،ا یسسات آموزش عالؤها و م دانشگاه

هاي مورد  ي استخراج شده از بین مدلها و مؤلفهکه ابعاد  الزم به ذکر است. الکترونیکی براي آموزش عالی ایران را ارائه نماید

گانه  ابعاد هشت. باشند میو همکاران  Chao و Khan، Frydenberg مدلابعاد نقاط اشتراك و توافق با  یشترینب بررسی، داراي

  :عبارتند از مذکور

و امور خدمات  یلیتحصامور  ي،امور ادار: پردازد یبه سه موضوع عمده م یکیدر آموزش الکترون یسازمان بعد :یامور سازمان .1

  .یرانفراگ

  .گردد یم یکیالکترون یادگیري يمحتوا يارائه و نگهدار یریتبعد شامل مد این :یکیالکترون یادگیري یریتمد .2

  .افزار افزار و نرم ، سختیرساختز یزير برنامه: مطرح است یسه محور اصل یکیآموزش الکترون یدر بعد فن :يفناور .3

، یمحتوا، مخاطب، هدف، رسانه، طراح یلو تحل یهشامل تجز یکیدر آموزش الکترون یتیوم تربمسائل عل: یآموزش يها جنبه .4

  .گردد یم یادگیري-یاددهی ي، و انواع مختلف راهبردهایادگیريمواد  یسازمانده

ا، محتو ی، طراحیتصفحه و سا یطراح: باشد یارائه مطرح م یطمح یطراح ینهپنج موضوع عمده در زم :ارائه یطمح یطراح .5

  .آسان يکاربر یتو قابل یدسترس یت، قابليناوبر یا یتهدا

و منابع ) Online( برخط یبانیفراهم ساختن پشت یبه چگونگ یکیدر آموزش الکترون یبانیخدمات پشت بعد :یبانیخدمات پشت .6

  . کند یاشاره م یکیالکترون یادگیريدار  یمعن یطمح یجادا يالزم برا

 یطو مح یستدر یابیو ارزش یرانفراگ یابیارزش: است یدو بعد اساس يدارا یکیالکتروندر آموزش  یابیارزش :یابیارزش .7

  .یادگیري

از جمله موارد مورد نظر در بحث  ی، ضوابط و مقررات و مسائل حقوقیرانتنوع و تفاوت فراگ ،یو حقوق یمالحظات اخالق .8

  .باشند یم یمالحظات اخالق

 یدر آموزش عال ،یکیآموزش الکترون یابیارزش یعمل يها شاخصشود که  ال مطرح میبا توجه به مباحثی که ارائه گردید این سؤ

  کدامند؟ یرانا
  

 ها  مواد و روش

ها و  در دانشگاه یکیآموزش الکترون یتوضع یو بررس یفاست که به توص یمایشیپ -یفیپژوهش از نوع روش توص يروش اجرا

 یراز،ش یر،کب یرام یصنعت يها دانشگاه یاندانشجوآماري این مطالعه شامل جامعه  .پرداخته شده است یرانا یسسات آموزش عالؤم

ضمن  .اي انتخاب شدند طبقه-گیري تصادفی نفر از آنها به شیوه نمونه 702بود که  يشهرر یثاصفهان و دانشکده علوم حد یصنعت

دامنه  یو گستردگ یتجرب یشینهو با توجه به پ هدفمند یريگ صورت نمونه هپژوهش ب ینمورد مطالعه در ا يها انتخاب دانشگاهاینکه 

 یق،تحق ینابزار مورد استفاده در ا .در کشور انجام شده است یکیآموزش الکترون يها ها در ارائه برنامه دانشگاه ینا یتفعال

لفه ؤم یابعد  8 يپرسشنامه دارا ینا. ودب ینشده توسط محقق یطراح یکیآموزش الکترون یابیبر چارچوب ارزش یمبتن يا پرسشنامه

و ) یو مالحظات اخالق یابی،ارزش یبانی،ارائه، خدمات پشت یطمح یطراح ی،آموزش يها جنبه ي،فناور یریت،مد ی،شامل امور سازمان(

 يرو خصشا 226را بر اساس  یسسات آموزش عالؤها و م دانشگاه یکیآموزش الکترون یتباشد که وضع یمالك م یا لفهؤیرمز 26

 یاناز نظر دانشجو) "وجود دارد کامالً"به مفهوم  6 ینهتا گز "وجه یچبه ه"به مفهوم  0 ینهاز گز( يا درجه هفت یاسمق یک

نظران و  صاحب ید،نفر از اسات 30 يبرا یکیپست الکترون یقابزار پژوهش، پرسشنامه از طر یاییاعتبار و پا یمنظور بررس به .سنجد یم

 ياالت پرسشنامه را روؤاز ابعاد و س یکهر  یتاهم یزانو از آنها خواسته شد که م یدل گردارسا یکیکارشناسان حوزه آموزش الکترون

االت با ابعاد ؤاز س یکهر  یحاصل از محاسبه همبستگ یجنتا. یندمشخص نما) کم یلیتا  خ یادز خیلیاز ( يا درجه پنج یاسمق یک

نظران  نظر صاحب یمحاسبه فراوان ین،عالوه بر ا. دار بودند یمعن یهمبستگ يبه اتفاق آنها دارا یباز آن بود که قر یمربوطه حاک

و  »یادز یلیخ«به اتفاق موارد در حد  یبارتباط با ابعاد مربوط در اکثر قر راالت را دؤاز س یکهر  یتاهم یزاننشان داد که آنها م

کرونباخ  يگانه با استفاده از آلفا ابعاد هشت یدرون یپرسشنامه، همسان یاییپا یبه منظور بررس یگر،د ياز سو. نمودند یابیارز »یادز«
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جز در  هب یبضر ینا یزانکرونباخ نشان داد که م يآلفا ضریبمحاسبه . داده شده است یشنما 2آن در جدول  یرشد که مقاد یدهسنج

تا  66/0 ینب يا در دامنه( ییاالب ابعاد در حد نسبتاً یربود، در سا 56/0و  51/0 یبکه به ترت »یآموزش يها جنبه«و» سازمان«دو بعد 

  .پرسشنامه است یاییدهنده قابل قبول بودن پا بودند که نشان) 93/0

  

  گانه پرسشنامه مقادیر آلفاي کرونباخ در ابعاد هشت :2جدول 

  ضریب آلفا  ابعاد

  51/0  امور سازمانی

  83/0  مدیریت

  93/0  فناوري

  56/0  جنبه هاي آموزشی

  80/0  طراحی محیط ارائه

  73/0  خدمات پشتیبانی

  86/0  ارزشیابی

  66/0  و حقوقی مالحظات اخالقی

  87/0  کل مقیاس

 
  .یدارسال گرد نمونه يها دانشگاه یاندانشجو يبرا یکیپست الکترون یقپژوهش، پرسشنامه از طر ینا يها داده يآور جمع يبرا
  

  ها  یافته

 یعدرصد و توز 3بازگردانده شد که در جدول  یکیپست الکترون قیو از طر یلتکم یانپرسشنامه توسط دانشجو 702در مجموع 

  .نشان داده شده است یلو دانشگاه محل تحص یلیمقطع تحص یت،دهندگان برحسب جنس پاسخ یفراوان

   

  دهندگان شناختی پاسخ مشخصات جمعیت :3جدول 

  درصد  تعداد  مشخصات

  جنسیت

  42  407  مرد

  58  295  زن

  مقطع تحصیلی

  7/60  426  کارشناسی

  3/39  279  کارشناسی ارشد

  دانشکده/ دانشگاه

  5/8  60  صنعتی اصفهان

  9/38  273  شیراز

  7/20  145  امیرکبیر

  9/31  224  علوم حدیث

  100  702  جمع

  

و  ها دانشگاه یکیآموزش الکترون یتوضع یمنظور بررس به، 16نسخه   SPSSافزار ها با استفاده از نرم داده یلو تحل یهتجز یجنتا

  .آورده شده است 6و  5، 4در جداول  یسسات آموزش عالؤم

امور «و  »یریتمد« ،»یآموزش يها جنبه«، »ارائه یطمح یطراح«ابعاد  یانگینشود، م یمشاهده م 4در جدول همان طور که 

از  »یبانیخدمات پشت«و  »یمالحظات اخالق« ،»يفناور« ،»یابیارزش«ابعاد  یانگینباالتر و م) 3عدد ( یاسمق یانگیناز م »یسازمان

 -One( يا نمونه تک tاز آزمون  یاسمق یانگینها و م لفهؤم یانگینم ینتفاوت ب ين معنادارییتع يبرا. تر است یینپا یاسمق یانگینم

Sample T-test (دار است یمعن 001/0موارد در سطح  یتفاوت در تمام یناستفاده شد که ا.  
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  گانه آموزش الکترونیکی مربوط به ابعاد هشتاي  تک نمونه tآزمون  هاي توصیفی و نتایج شاخص :4جدول

مؤلفه/بعد معیار انحراف میانگین  داري معنی درجه آزادي   tمقدار    

06/3 امور سازمانی  21/1  045/67  701 000/0  

28/3  مدیریت  21/1  578/61  701 000/0  

90/2  فناوري  22/1  004/63  701 000/0  

29/3  جنبه هاي آموزشی  15/1  261/75  701 000/0  

45/3  طراحی محیط ارائه  11/1  261/82  701 000/0  

43/2  خدمات پشتیبانی  26/1  127/51  701 000/0  

96/2  ارزشیابی  21/1  551/64  701 000/0  

85/2  مالحظات اخالقی  35/1  589/55  701 000/0  

  

 يارائه و نگهدار یریتمد یلی،امور تحص ي،ور ادارام يها لفهؤیرمز یانگیننشان داده شده است، م 5که در جدول  طور همان

 ی،دسترس یت،محتوا، هدا یصفحه، طراح یطراح یادگیري، يراهبردها ی،سازمانده ی،هدف، رسانه، طراح ،افزار، محتوا محتوا، نرم

 ،یکیبعاد آموزش الکترونا يها لفهؤم یرز یرسا یانگینو م) 3عدد ( یاسمق یانگینان باالتر از میرفراگ یابیو ارزش يکاربر یتقابل

را  یاسمق یانگینها و م لفهؤیرمز یانگینم ینتفاوت ب يدار یمعن اي، نمونه تک tآزمون  یريکارگ هب. باشد یم یاسمق یانگینتر از م یینپا

  ).6جدول (موارد نشان داد  یدر تمام

  

  ترونیکیدهنده آموزش الک تشکیل ابعاد هاي لفهؤهاي توصیفی مربوط به زیرم شاخص :5جدول
  معیار انحراف  میانگین  ها زیرمؤلفه  لفه ؤم/بعد

  

  امور سازمانی

  17/1  48/3  امور اداري

  46/1  08/3  امور تحصیلی

  35/1  63/2  خدمات فراگیران

28/3  نگهداري محتوا مدیریت ارائه و  مدیریت  21/1  

  

  فناوري

  20/1  75/2  زیرساخت

  50/1  58/2  سخت افزار

  52/1  45/3  نرم افزار

  

  

  جنبه هاي آموزشی

  

  17/1  12/3  محتوا

  22/1  14/3  هدف

  38/1  61/3  رسانه

  32/1  15/3  طراحی

  37/1  39/3  سازماندهی

  31/1  44/3  راهبردهاي یادگیري

  

  

  طراحی محیط ارائه

  14/1  76/3  طراحی صفحه

  30/1  29/3  طراحی محتوا

  19/1  30/3  هدایت

  24/1  30/3  دسترسی

  38/1  52/3  ريقابلیت کارب

  

  خدمات پشتیبانی

  36/1  81/2  پشتیبانی برخط

  32/1  97/1  منابع برخط

  46/1  87/1  منابع غیربرخط

  

  ارزشیابی

  54/1  42/2  ارزشیابی برنامه

  23/1  04/3  ارزشیابی فراگیران

  

  مالحظات اخالقی

  46/1  56/2  تفاوت فراگیران

  51/1  89/2  ضوابط 

  56/1  98/2  امور حقوقی

 



  

         

  یرانا یدر آموزش عال یکیآموزش الکترون یابیارزش یعمل يها ارائه شاخص

  1، شماره 5، دوره 93 بهار

M
E

D
IA

 

21  

  دهنده آموزش الکترونیکی تشکیل ابعاد هاي لفهؤبراي زیرماي  تک نمونه tنتایج آزمون  :6جدول

  مقدار   ها زیرمؤلفه  لفه ؤم/بعد

t  

  داري معنی  درجه آزادي

  

  امور سازمانی

 000/0  701  558/78  امور اداري

 000/0 701  685/55  امور تحصیلی

 000/0 701  489/51  خدمات فراگیران

 000/0 701  575/61  دیریت ارائه و نگهداري محتوام  مدیریت

  

  فناوري

 000/0 701  282/60  زیرساخت

 000/0 701  513/45  سخت افزار

 000/0 701  079/60  نرم افزار

  

  

  هاي آموزشی جنبه

  

 000/0 701  285/70  محتوا

 000/0 701  287/68  هدف

 000/0 701  446/69  رسانه

 000/0 701  889/62  طراحی

 000/0 701  117/65  ازماندهیس

 000/0 701  292/69  راهبردهاي یادگیري

  

  

  طراحی محیط ارائه

 000/0 701  047/87  طراحی صفحه

 000/0 701  921/66  طراحی محتوا

 000/0 701  156/73  هدایت

 000/0 701  101/70  دسترسی

 000/0 701  615/67  قابلیت کاربري

  

  خدمات پشتیبانی

 000/0 701  898/54  پشتیبانی برخط

 000/0 701  580/39  منابع برخط

 000/0 701  988/33  منابع غیربرخط

  

  ارزشیابی

 000/0 701  575/41  ارزشیابی برنامه

 000/0 701  531/65  ارزشیابی فراگیران

  

  مالحظات اخالقی

 000/0 701  467/46  تفاوت فراگیران

 000/0 701  686/50  ضوابط 

 000/0 701  654/50  امور حقوقی

 

  گیري بحث و نتیجه

 ،»یآموزش يها جنبه« ،»يفناور«، »یریتمد«، »سازمان«ابعاد  یان،دهد که از نظر دانشجو یپژوهش نشان م ینا يها یافته

هاي عملی براي ارزشیابی  عنوان شاخص توانند به می »یمالحظات اخالق« و »یبانیخدمات پشت« ،»یابیارزش«، »ارائه یطمح یطراح«

 ابعاداز  یکهر این در حالی است که . مورد استفاده قرار گیرند یران،ا یسسات آموزش عالؤها و م در دانشگاه یکیزش الکترونآمو

  . اند در مطالعات انجام شده قبلی، تحت عناوین مختلفی مورد تأکید قرار گرفتهمذکور 

 ،و همکاران Khan ،Govindasamy ،Fresen ،Chaoارائه شده توسط  يها ها و چارچوب مدل، در »سازمان«از جمله، بعد 

و   Aokiتوسط و] 36،38،41،42[ یدهعنوان مطرح گرد ینبا همهمکاران،  ی واله فرجو  یآموزش عال گذاري یاستسسه سؤم

Pogroszewski ،Frydenberg ی،نراهبرد توسعه، راهبرد سازما ی،مانند تعهدات سازمان معادل یامشابه  یندر قالب عناو يصفو و 

  . ]37،51[ کار برده شده است هب یره،و غ ییخدمات دانشجو ی،و آموزش يخدمات ادار ی،سازمان يها یرساختبرنامه توسعه و بودجه، ز

همکاران  و یاله فرجي و ، صفویشمال یکاي، انجمن آموزش برخط امرKhan مدلدر  یکیالکترون یادگیري »یریتمد« بعد

 ی،آموزش عال گذاري یاستسسه سؤممطالعات  مانند ها و مطالعات مدل یردر سا ، با همین عنوان، و]35،36،43،48[

Govindasamy، Frydenberg،  وChao و  یطراح یادگیري،محتوا و منابع  داركمانند ت یگريمشابه د ینو همکاران، با عناو

  ].38،42،47،51[ توسعه دوره در نظر گرفته شده است
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تقریباً در همه مطالعات پیشین با  یکی،در آموزش الکترون یاصل يها لفهؤعناصر و م ینهمتراز م یکی نوانع به ،»يفناور«بعد 

  . همین نام مورد توجه قرار گرفته است

عوامل  یادگیري،و  یستدر ی،آموزش یطراحمانند (با همین عنوان و عناوین مشابه  یزن» پداگوژیک«یا » یآموزش يها جنبه«بعد 

ها و  ها، چارچوب وجه اشتراك اکثر مدل )غیرهو  یادگیري-یاددهیمختلف  يها ینهدر زم یکیالکترونآموزش  هاي یاستسی، آموزش

   .باشد یم یکیآموزش الکترون ینهمطالعات مطرح در زم ینهمچن

ویز یلیندانشگاه ا ي، مرکز آموزش مجازKhan ها و مطالعات انجام شده قبلی از جمله نیز در اکثر مدل »ارائه یطمح یطراح«بعد 

)Illinois Online Network  University of Illinois( ،Govindasamy ،Chao گذاري یاستسسه سؤو همکاران، م 

از  یکیعنوان  به ،وب یو طراح يرابط کاربر یهمچون طراح یگريد ینعناو یاعنوان  ینتحت هم ،Frydenberg ی،آموزش عال

   .استگردیده قلمداد  یکی،مدل آموزش الکترون یعوامل اصل

، Pogroszewskiو   Aokiارائه شده توسط يها ها و چارچوب در مدل یکی،آموزش الکترون یطدر مح »یبانیخدمات پشت«بعد 

Khan ،Govindasamy، Chao یآموزش عال گذاري یاستسسه سؤ، ميو همکاران، صفو، Frydenberg،  مرکز آموزش

 و یاله فرجو  همکاران،و  Illinois Online Network University of Illinois( ،Odunaike(یلینویز دانشگاه ا يمجاز

از  یکهر  یربخشز یاو  ]35،42،43،45،47،49،51- 38[ قرار گرفته یدکأمورد توجه و ت یديعامل واحد و کل یکعنوان  به همکاران،

 North American(ی الشم یکايانجمن آموزش برخط آمر و Fresenمانند ، در نظر گرفته شده استیی به تنها یگرعوامل د

Council for Online Learning( ]41،48[.  

مطرح در  یسسات آموزش عالؤنظران و م مختلف ارائه شده توسط محققان، صاحب يها ها و چارچوب در مدل ،»یابیارزش« بعد

گرفته  قرار یدکأمورد ت ،ه و دورهبرنام یادگیرنده،از  یابیسنجش و ارزشارزشیابی، مانند ی مختلف ینبا عناو یکی،حوزه آموزش الکترون

  . است

و در چارچوب ارائه شده  ،]36،43[ عنوانهمین با  همکاران، و یاله فرجو  Khanدر مدل  »یو حقوق یمالحظات اخالق«بعد 

ش آموز گذاري یاستسسه سؤم(موارد  یردر سا ].51[ شده است یاداز آن  یو حقوق یالزامات قانون نوانتحت ع Frydenbergتوسط 

 ینتضم یرندگان،دگیاها، حفظ اسرار  یمش ها و خط یهرو ها، یاستمانند س ینیتحت عناو) يصفوو  و همکاران Fresen ،Chao ی،عال

بدان  یگرعوامل د یرمجموعهدر ز غیره،و  یادگیرندگانسسه و ؤتوسط م یالزامات قانون یترعا ي،و حقوق معنو يفکر یتمالک

  .]47،41،42،35[ پرداخته شده است

 يها جنبه«، »ارائه یطمح یطراح«در ابعاد عالوه، نتایج حاکی از آن است که آموزش الکترونیکی در آموزش عالی ایران  به

 براي یچندان مطلوب یتوضع یانگرب ي،برتر یندارد، هرچند ا يبهتر یتوضع یگرنسبت به ابعاد د» سازمان«و  »یریتمد« ،»یآموزش

مالحظات « ،»يفناور« ،»یابیارزش«در ابعاد  .از حد متوسط باالتر است یو تنها کم یستکشور ما ن یکینظام آموزش الکترون

  . باشد یبرخوردار نم یچندان مناسب یتاز وضع ،ابعاد یرنسبت به سا ،»یبانیخدمات پشت«و  »یاخالق

 یتکشور حکا یطح آموزش عالدر س یکیدهنده آموزش الکترون یلابعاد تشک يها یرمؤلفهمربوط به ز یجنتا یبررس یگرد ياز سو  

محتوا،  يارائه و نگهدار یریتمد یلی،امور تحص ي،مانند امور ادار(نوع آموزش  ینا يها ها و جنبه بخش یبرخ ینسب ياز برتر

 ی،دسترس یت،محتوا، هدا یصفحه، طراح یطراح یادگیري، يراهبردها ی،سازمانده ی،آموزش راحیافزار، محتوا، هدف، رسانه، ط نرم

برخط، منابع  یبانیافزار، پشت سخت یرساخت،ز یران،مانند خدمات فراگ( ها بخش یرنسبت به سا) یرانفراگ یابیو ارزش يکاربر یتقابل

اندك بوده و  يبرتر یندارد، هر چند ا) ی، ضوابط و مقررات، و امور حقوقیرانبرنامه، تفاوت فراگ یابیارزش یربرخط،برخط، منابع غ

در  یژهو هب یراخ يها در بخش یکیآموزش الکترون یتاست که وضع یدر حال ینا. باالتر از حد متوسط است یآنها در حد کم یتمطلوب

  .باشد یتر از حد متوسط م ییندر بخش منابع، پا یبانیخدمات پشت ینهزم

ها و  شگاهدر دان یکیآموزش الکترون یتاز وضع، در حد متوسط یريتصویت، لحاظ مطلوب به ،پژوهش ینا یجنتا یکل طور به

تواند  یدر کشور است که م یکینقاط قوت و ضعف نظام آموزش الکترون یبرخ یانگرو ب یدنما یم یمترس یرانا یسسات آموزش عالؤم

از  یريگ و بهره یاصول هاي یاستکشور فراهم آورد تا با اتخاذ س ینظام آموزش عال ؤوالنو مس یرانمد يرا برا ياطالعات ارزشمند

و  »یریتمد« ،»یآموزش يها جنبه«، »ارائه یطمح یطراح«ابعاد  یفیتبهبود و ارتقاء ک ینهمناسب در زم يکارها راهبردها و راه

امکانات  یزتجه یابی،مناسب ارزش يو سازوکارها ستانداردهاا ینتدو ینهدر زم يمنابع و بازنگر یصگام بردارند و با تخص» سازمان«
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و  یجیتالیکتابخانه د یز، توسعه و تجه)شبکه یتامن(یفی و ک) باند يپهنا(ی ظر کماز ن یارتباط يها یرساختو توسعه ز يفناور

به رفع موانع و مشکالت  غیره،و  يفکر یتمالک ینقوان یبو تصو ینتدو یکی،الکترون یمنابع اطالعان ینمأو ت يمجاز یشگاهآزما

 یتبه وضع یدندر راه رس »یمالحظات اخالق«و  »یبانیخدمات پشت« ،»يفناور« ،»یابیارزش« يها در بخش یکیآموزش الکترون

  .بپردازند ینهبه
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