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  چکیده
باشد کـه بـه روش    هدف از پژوهش حاضر ارزشیابی اثربخشی دوره آموزش مجازي دانشگاه فردوسی مشهد می

مجـازي ایـن دانشـگاه      دانشـجوي دوره  547اسـتاد و   11آمـاري ایـن تحقیـق،      جامعـه . پیمایشی انجام شده اسـت 
  بـود و از جامعـه  ) استاد 11(ري آنها ي آما نمونه آماري استادان به علت محدود بودن آنها برابر با جامعه. باشد می

ابــزار . بــه عنــوان نمونــه، انتخــاب گردیدنــدنفــر  226آمــاري دانشــجویان براســاس جــدول کرجســی و مورگــان 
 بررسی یی آنروایی محتوا نامه، جهت سنجش روایی پرسش. شدبا نامه محقق ساخته می ها پرسش گردآوري داده

. برآورد گردید 86/0و براي دانشجویان  92/0اي کرانباخ، براي استادان ضریب آلفاستفاده از شد و پایایی آن با 
هـاي   گـروه  t اي و تـک نمونـه   tهـاي   آزمـون (ها در دو سطح آمار توصیفی و آمار استنباطی  تجزیه و تحلیل داده

بـوده  آموزش مجازي مطلوب   نتایج پژوهش نشان داد که از نظر استادان اثربخشی دوره. صورت گرفت) مستقل
نظـرات اسـتادان و    ینبـ مقایسـه  همچنـین   .انـد  و دانشجویان اثربخشی این دوره را در حد متوسط بـرآورد نمـوده  

 یاننسبت به دانشـجو  يتر نظرات مثبت ي،دوره آموزش مجاز یاستادان در مورد اثربخش نشان داد که یاندانشجو
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  مقدمه

در دست هر محصـل   … این صداي آموزش در قرن بیست و یکم است. کلیک، کلیک، کلیک"
 ).5، 2001، 2لوون استین("1ماوسی وجود دارد

بـر شـدن    ي سوم، تغییر ماهیت بازار اقتصاد و اشـتغال و دانـش   ي هزاره ي دنیاي فراپیچیده در طلیعه"
آوري و نیاز به بازآموزي و یـادگیري   ي علم و فن نهآن، تنوع نیازهاي آموزشی، گسترش انفجارگو

مادام العمر به دلیل انفجـار انتظـارات، محـدودیت منـابع در مقایسـه بـا رشـد روزافـزون جمعیـت و          
پـذیرتر بـه علـت عـدم امکـان       هاي آموزشـی انعطـاف   تقاضاي فزاینده جهت برخورداري از فرصت

هاي آموزشی را بـه یکـی از    گسترش فرصت هاي فیزیکی و سنتی، حضور منظم و مداوم در کالس
بـا  "). 2، 1384قورچیـان و جعفـري،   ( "هـا تبـدیل کـرده اسـت     هاي اصلی کشورها و دولت دغدغه

هاي یاددهی و یـادگیري در مقایسـه بـا سـایر      وجود اینکه از بیش از دو هزار سال قبل تاکنون زمینه
آوري اطالعـات تحـوالت سـریعی     فـن  ها تغییرات بسیار کمی داشـته، امـا امـروزه بـه کمـک      مقوله
آوري زمینه ساز ایجاد انگیزه، یـادگیري، تجربـه و    کاربرد این فن". )3 ،3،2000جري( "است داشته

هــاي اخیــر آمــوزش مجــازي بــه عنــوان یکــی از  در ســال"). 26، 1389ضــامنی، ( "نــوآوري اســت
هــاي  و فعالیــت هــاي جدیــد اطالعــات و ارتباطــات در جهــان مطــرح  آوري کاربردهــاي مهــم فــن

با توجه به تغییرات سریعی کـه در محـیط پیرامـون در    . اي در این راستا آغاز گردیده است گسترده
هـاي جدیـد در    آوري هاي مجازي به منظور ارایه خدمات و فـن  گیري است، اجراي نظام حال شکل

). 8 ،2004، 4اونـگ ( "ي تدریس و یادگیري به صورت یک نیـاز اساسـی مطـرح شـده اسـت      زمینه
هـاي مختلـف مثـل     آوري اطالعات اسـت کـه در قالـب نظـام     ترین کاربرد فن آموزش مجازي مهم

. شود یادگیري رایانه محور، یادگیري برخط، یادگیري شبکه محور و آموزش تحت شبکه ارایه می
آوري  به بیـان سـاده عبـارت اسـت از اسـتفاده از فـن      وضع کرد و  5این اصطالح را اولین بار کراس

  تعریفـی دیگـر آمـوزش مجـازي مجموعـه     در " .)2001، 6الدوسر و هـام (عات براي یادگیري اطال
هـاي   وسیعی از فرآیندها و اعمال همچون آموزش مبتنی بر وب، آموزش مبتنـی بـر رایانـه، کـالس    

ي محتـوا از طریـق اینترنـت،     گیـرد و شـامل ارایـه    هـاي دیجیتـالی را در بـر مـی     مجازي و همکـاري 
                                                      

1. Click, click, click. That is the sound of education in the 21 century… A mouse in the hand of a student 
2. Lowenstein 
3. Jerry 
4. Ong 
5. Kerass 
6. Ladouceur & Hum 



 7/… هاي آموزش مجازي در نظام آموزش ارزشیابی اثربخشی دوره

 
اي، تلویزیـون   اي، نوارهاي ویدیویی و صـوتی، پخـش مـاهواره    رانت، انتشار ماهوارهاینترانت، اکست

آموزش مجازي پارادایم جدیـدي را  ". )19، 2005، 1کاو( "باشد هاي فشرده می اي، دیسک محاوره
پدید آورده و امکان یادگیري در هر زمینه، براي هر فـرد، در هـر زمـان و هـر مکـان فـراهم نمـوده        

در این محیط دانشجو و مدرس از نظر زمان و مکان و یـا هـر دو جـدا    "). 44، 2004، 2خان( "است
اي، اینترنـت و   افـزار مـدیریت دروس، منـابع چنـد رسـانه      تند و محتواي آموزشـی از طریـق نـرم   هس

هـاي یـادگیري فـردي و     گـردد و دانشـجو بـراي انجـام فعالیـت      ویدنوکنفرانس به دانشجو ارایه مـی 
اي با مدرس، همکالسـان و سـایر افـراد یـا منـابع ارتبـاط        ات ارتباطات رایانهگروهی با کمک امکان

عبـارت  آمـوزش مجـازي   برخی دیگر از مزایـاي  "). 251، 2006، 3آلستالو و پتوال( "کند برقرار می
در  سـاعت 24 هفتـه و در روز  7( 7/24صـورت   هامکان دسترسی فراگیر به منابع آموزشی ب :است از
گسترش آموزش براي همه و بـا هزینـه   ، آمد براي دانشجویان ي رفت و هزینهکاهش زمان و ، )روز

امکـان  "، )24، 1383 عبـادي، ( "سهولت دسترسی به منابع متعـدد و مختلـف آموزشـی   ، بسیار کمتر
یادگیري در هر زمان و مکان توسط یادگیرنده و امکان انتقال دانـش در هـر زمـان و مکـان توسـط      

استفاده کارآمـد  و وجود بازخورد تکوینی در مورد پیشرفت دانشجو  ،)5، 2000 ،4برونت( "مدرس
   .)2001 ،5و همکاران استیو(ي موضوعات  کارآمد از منابع و جلوگیري از دوباره کاري در تهیه

محدودیت ، باال ي نسبتاً هاي اولیه هزینه: هایی نیز دارد با این وجود آموزش مجازي محدودیت"
، )25، 1383 عبادي،( "خدمات جانبی آن رایانه و دسترسی به برداري و بهره ی دانشجویان دریآشنا

 اسـتیو ( "هـا  اصالح و روزآمد کردن دوره، آموزشی وجود مشکالت کیفی در رابطه با تأمین مواد"
 نصـیري، ( "دوري از ارتباطـات جمعـی  و  فقدان ارتباط چهـره بـه چهـره   " ،)19، 2001 ،و همکاران

هاي غیـر   ها در زمان به دلیل برگزاري اغلب این گونه دوره(کالسی  ، امکان کاهش بازده)7، 1383
) 1999( 7امروزه یکی از نظریات مشـهور در آمـوزش مجـازي، نظریـه راسـل     ). 2003، 6ونتز) (مفید
هاي آموزش سنتی و مجـازي را بـا یکـدیگر مقایسـه      وي طی مطالعات متعدد خود کالس. باشد می
مجازي بود ولی طی این مطالعات به این نتیجـه رسـید کـه در     گرچه وي از مخالفان آموزش. نمود

                                                      
1. Cao 
2. Khan 
3. Alestalo & Peltola 
4. Brodnet 
5. Steve et al. 
6. Wentz 
7. Russel 



 1390تابستان / شماره چهارم / سال اول  /تربیتی آوري اطالعات و ارتباطات در علوم فصلنامه فن/ 8

 
ها از نظر علمی و اقتصادي بـه صـرفه    صورت امکان پذیر بودن آموزش مجازي این نوع از آموزش

  .بوده، امکان پذیر خواهد بود
  :در همین راستا تحقیقات دیگري نیز انجام گردیده است که برخی از آنها به این شرح می باشد

نشان داد که برنامه درسـی یـادگیري الکترونیکـی    ) 1387(دست آمده از تحقیق بدریان  بهنتایج 
رشته مهندسی کامپیوتر دانشگاه خواجـه نصـیر الـدین طوسـی از دیـدگاه اسـتادان و دانشـجویان از        

نیـز مؤیـد ایـن بـود کـه دوره      ) 1388(راد  یمـؤمن  نتـایج پـژوهش  . باشد مطلوبیت الزم برخوردار می
 .باشد یمآوري اطالعات این دانشگاه از کیفیت مطلوبی برخوردار  ترونیکی رشته فنالکآموزش
حاکی از ) 1388(و کریمخانلویی و همکاران  )1386(پژوهش ذوالفقاري و همکاران  هاي یافته
آمـاري   معنـادار  تفـاوت  الکترونیـک  و سـنتی  آمـوزش  روش یـادگیري دو  میزان بین که آن است
   .ندارد وجود

نیز دو کالس حضـوري و مجـازي را کـه بوسـیله      )19، 2003، 2گودرا، به نقل از 2002( 1نیوزر
مطالعـه او نشـان داده کـه پیشـرفت     . شده را با یکدیگر مقایسه کرده است مربیان یکسان تدریس می

   .آموزان در دو کالس تا حد زیادي مشابه بوده است دانش
تواند به صور مختلفـی مـورد اسـتفاده     ي میداد که آموزش مجاز نشان) 2003( 3پژوهش نیکولز

بـا ایـن آمـوزش    . قرار گیرد و بـه دو صـورت همزمـان و غیـر همزمـان بـه فراگیـران آموختـه شـود         
تواننـد   شوند مـی  اطالعات فراگیران به روز شده و همچنین در مواردي که آنها با مشکلی مواجه می

  . با استاد مربوطه ارتباط برقرار نمایند
الیـن، عوامـل   هـاي آموزشـی آن   در پژوهشی با عنوان ارزیابی کیفیت دوره) 2003( 4گري مک

کـه در طراحـی    هوي خاطرنشـان سـاخت  . را شناسـایی کـرده اسـت    ،الیـن هاي آن مهم طراحی دوره
 5نتـایج پـژوهش سـانگ   . الین انعطاف، تعامـل و مشـارکت، عوامـل مهمـی هسـتند     ی آندرسبرنامه

تعامل، طراحی، تسهیالت، بـازخورد و قابلیـت اسـتفاده، بـر     : نیز نشان داد، مواردي همچون) 2004(
  .گذارند می ریتأثي برخط ها دورهدرك یادگیرندگان از کیفیت آموزشی 

                                                      
1. Neuhauser 
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حاکی از آن اسـت کـه سـطوح بـاالي     ) 2004( 1هاي حاصل از پژوهش چن و همکارانش یافته

گیزه و تعهد به برنامه یادگیري الکترونیکی، موفقیـت تحصـیلی و   رضایت یادگیرندگان با افزایش ان
  . کاهش میزان کناره گیري از آموزش همراه است

که اشاره شد آمـوزش مجـازي دیـدمان جدیـدي اسـت کـه در حـوزه         در هر صورت همچنان"
آموزش و یادگیري پدیـد آمـده و ضـمن کمـک بـه جوامـع در حـال توسـعه از منظـر اقتصـادي و           

امکان یادگیري مداوم را براي هر فرد و در هـر زمـان و مکـان فـراهم      ،در زمینه آموزش اجتماعی،
بـا ایـن وجـود محـیط آمـوزش مجـازي صـرفاً مکملـی بـراي          "). 29، 1381ربیعـی، ( "نموده اسـت 

بدین خاطر باید سقف مطالبات از ایـن محـیط   . هاي آموزش فیزیکی است و نه جایگزین آن محیط
هاي غیرقابل  به همین دلیل نیز به زعم توانمندي. یژگی ماهیتی تعیین گرددنیز در چارچوب همین و

مشکالت نظام آموزشـی و از جملـه دسترسـی بـه آمـوزش        انکار این محیط، نباید آن را حالل همه
هایی که اسـتفاده از   بنابراین علیرغم هیجان، امکانات و جاذبه). 27، 1383منتظر، ( "عالی تلقی کرد

هـاي مجـازي    کارگیري آن بدون تجزیه و تحلیـل اینکـه آیـا دوره    به همراه دارد بهآموزش مجازي 
. ها گردد برگزار شده از اثربخشی الزم برخوردار بوده یا خیر، ممکن است باعث شکست این دوره

ترین اموري است کـه در   هاي برگزار شده یکی از ضروري با توجه به اینکه سنجش اثربخشی دوره
ي امـر پـژوهش    د انجام گیرد و این نیاز در دانشگاه به عنوان سازمانی که خود داعیـه هر سازمانی بای

عیین میزان اثربخشی دوره آموزش مجازي تبا هدف این پژوهش ، بنابراین .شود دارد، دو چندان می
جهت تحقق این اهـداف، سـؤاالت زیـر مـورد توجـه قـرار       انجام شد و در  دانشگاه فردوسی مشهد

  :گرفت
  اثربخشی دوره آموزش مجازي دانشگاه فردوسی مشهد از نظر استادان چگونه است؟ .1
  اثربخشی دوره آموزش مجازي دانشگاه فردوسی مشهد از نظر دانشجویان چگونه است؟ .2
آیا بین دیدگاه استادان و دانشجویان از لحـاظ اثربخشـی دوره آمـوزش مجـازي تفـاوت       .3

 معناداري وجود دارد؟
  
  
 

                                                      
1. Chen et al. 
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  روش 

) هـدف و ماهیـت تحقیـق ب   ) الف: انواع تحقیق در علوم رفتاري با توجه به دو مالك به طورکلی،
از نظـر هـدف، ایـن     .)78، 1387سـرمد و همکـاران،   (شوند بندي میها تقسیم نحوه گردآوري داده

 ــ  هاي مورد نیاز، از نوع تحقیقـات توصـیفی   تحقیق از نوع کاربردي و از نظر نحوه گردآوري داده
ي مجـازي   دانشـجوي دوره  547اسـتاد و   11ایـن تحقیـق شـامل     آمـاري  جامعـه . باشـد  پیمایشی می

بـر  . مورگان تعیـین گردیـد  رجسی و کحجم نمونه با استفاده از جدول . دانشگاه فردوسی مشهد بود
هرگـاه تعـداد   . دانشـجو بـود   226استاد و  11حجم نمونه متناسب با حجم جامعه و شامل این اساس 

ق یهاي تحق توان داده ري ضرورتی نداشته و مییگجامعه مورد مطالعه چندان زیاد نباشد، نمونه افراد
بنـابراین در  ). 1387 سرمد و همکـاران،  (آورد  به دست )شمارش کامل افراد( ق سرشماريیرا از طر

. سـبی بـود  اي ن گیري طبقه روش نمونه این تحقیق تمام استادان به عنوان نمونه در نظر گرفته شدند و
   .رفتگنامه محقق ساخته انجام  اي و پرسش گردآوري اطالعات از طریق دو روش کتابخانه

در کتـاب خـود تحـت عنـوان آمـوزش      ) 1384رحمـانی،  ، بـه نقـل از   2000( 1گریک کیرسلی
 -2 محتــوا -1 :اشــاره کــرده اســت مجــازيآمــوزش   دهنــده بــه ده عنصــر اساســی تشــکیل 2بــرخط
 -6 بـازخورد  -5سازماندهی مواد آموزشی  -4طراحی صفحات  -3یادگیري  -هاي یاددهی فعالیت

بـا بررسـی   . هـاي ارزشـیابی   روش -10 انگیـزه  -9 کمـک رسـانی  -8 حجم کـار  -7 انعطاف پذیري
 يدر ایـن تحقیـق اجـزا   کـه   ندبه ایـن نتیجـه رسـید    اني مبانی نظري آموزش مجازي محقق گسترده
هاي آموزش مجـازي در نظـر    موزش مجازي از نظر گریک کیرسلی به عنوان مؤلفهدهنده آ تشکیل

. گرفته شود و براي مشخص ساختن اثربخشی دوره آموزش مجازي به بررسـی آنهـا پرداختـه شـود    
از  3گویه طراحی و تدوین گردید که با استفاده از مقیاس لیکـرت، هـر گویـه    55براساس این ابعاد 

استادان و دانشـجویان  از مرتب شده و ) معرف نمره پنج(تا خیلی زیاد ) معرف نمره یک(خیلی کم 
طراحـی   و محتـوا بـراي  . زننـد بدر مقابل هر گویه، گزینـه مـورد نظـر خـود را عالمـت      خواسته شد 

گویه،  6 و ارزشیابی هرکدام حجم کار یادگیري، -هاي یاددهی گویه، فعالیت 7صفحات هر کدام 
 انگیـزه و  بـازخورد  گویـه و  5هر کدام  کمک رسانی و عطاف پذیريانسازماندهی مواد آموزشی، 

نامـه پاسـخ    از میان گروه نمونه پژوهش، تمام استادان به پرسش. در نظر گرفته شد گویه 4هر کدام 

                                                      
1. Greg Kearsly 
2. On Line 
3. Statement 
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طـور کامـل تکمیـل نمـوده و بقیـه       نامه را به دانشجو پرسش 203از میان دانشجویان نیز تعداد . دادند
هـا،   هـا کنـار گذاشـته شـد و در تحلیـل داده      یان به علت ناقص بودن جـواب هاي دانشجو نامه پرسش
  .نامه مورد استفاده قرار گرفت پرسش 203هاي این  داده

نامـه   بـدین منظـور پرسـش   . گیري از روایی محتوایی اسـتفاده شـد  براي تعیین روایی ابزار اندازه
براي محاسبه پایایی . قرار گرفتنفر از استادان و متخصصان آموزش مجازي مورد بررسی  7توسط 
مقـدار ضـریب    SPSSافـزار   استفاده شده و با اسـتفاده از نـرم   1نامه، از روش آلفاي کرونباخ پرسش

جهـت تجزیـه و    .بـرآورد گردیـد   86/0و بـراي دانشـجویان    92/0نامه بـراي اسـتادان    آلفاي پرسش
و آمـار  ) گین و انحـراف معیـار  توزیـع فراوانـی، میـان   (هاي آمـار توصـیفی    تحلیل اطالعات از روش

   .استفاده گردید) هاي مستقل گروه t اي و تک نمونه tهاي  آزمون(استنباطی 

  ها یافته

آوري شده و تجزیه و تحلیـل آن   بندي اطالعات جمع در این قسمت، در دو بخش جداگانه به دسته
علمـی و سـنوات تـدریس     ، رتبه1جدول (ها  ابتدا تجزیه و تحلیل توصیفی یافته .پرداخته شده است

، ترکیب جنسیتی و وضعیت اشتغال دانشجویان آموزش مجـازي  2دروس مجازي استادان و جدول 
کـه   )آزمـون سـؤاالت پـژوهش   (ها  و سپس تجزیه و تحلیل استنباطی یافته) دانشگاه فردوسی مشهد

  .ارایه شده است 5و  4، 3شرح آن در جداول 
  استادان مورد مطالعه به تفکیک رتبه علمی و سنوات تدریس دروس مجازي يتوزیع فراوانی و درصد: 1جدول 

  شاخص
  درصد  فراوانی  استادان

  رتبه علمی
 4/36 4 مربی
 5/45 5 استادیار
 1/18  2 دانشیار

 سنوات تدریس

 0 0 سال 1
 3/27 3 سال 2
 3/27 3 سال 3
 4/36 4 سال 4
 1/9 1 سال 5

                                                      
1. Cronbach's Alpha 
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 18آنهـا رتبـه مربـی و اسـتادیاري داشـته و تنهـا        درصـد   82مجازي حدود از بین استادان دوره 

سال سـابقه تـدریس دروس مجـازي را داشـتند و      2همچنین تمام آنها حداقل . دانشیار بودند درصد
  .سال بود 2-5سابقه تدریس تمام آنها بین 

  هاي جنسیت و وضعیت اشتغال دانشجویان به تفکیک مؤلفه يتوزیع فراوانی و درصد: 2جدول 

  درصد  فراوانی  گزینه  متغیر

 31 63  مرد  جنسیت
 69 140  زن

 9/8 18  شاغل  وضعیت اشتغال
 1/91 185 غیر شاغل

 100  203  کل

  
نفـر   63دانشجوي شـرکت کننـده در پـژوهش،     203شود از مجموع  گونه که مالحظه می همان

آن را زنـان   درصـد  69نفـر و بـه عبـارتی     140را به خود اختصـاص داده و  درصد 31مرد بودند که 
هـاي آمـوزش    دادند و این نشان دهنده آن است که تعداد زنـان شـرکت کننـده در دوره    تشکیل می

غیرشـاغل  درصـد   1/91 همچنین در بین دانشـجویان شـرکت کننـده   . مجازي، بیشتر از مردان است
اي را بـراي افـراد شـاغل مهیـا      این که آمـوزش مجـازي خـدمات ویـژه    حضور دارند که با توجه به 

  .ها، قابل تأمل است دانشجوي شاغل در این گونه آموزش درصد 9سازد، حضور کمتر از  می
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  اثربخشی دوره آموزش مجازي دانشگاه فردوسی مشهد از نظر استادان چگونه است؟: سؤال اول

  تک نمونه اي در مورد اثربخشی دوره آموزش مجازي از نظر استادان  tنتایج آزمون : 3جدول 

  شاخص
انحراف   میانگین  تعداد  متغیر

  t  معیار
درجه 
  آزادي

سطح 
  معناداري

 000/0 10 518/7 048/3 909/27 11  محتوا
  625/0 10 - 504/0 793/1 727/17 11  یادگیري - هاي یاددهی فعالیت

 003/0 10  990/3 854/3 636/25 11  طراحی صفحات
 000/0 10 186/6 144/2 000/19 11  سازماندهی مواد آموزشی

 480/0 10 - 734/0 464/2 454/11 11  بازخورد
 00/0 10 036/4 315/2 818/17 11  انعطاف پذیري
 001/0 10 957/4 493/2 21/746 11  حجم کاري
 151/0 10 - 554/1 522/2 818/13 11  کمک رسانی

 625/0 10 504/0 793/1 272/12 11  انگیزه
 000/0 10 581/5 566/1 20/636 11  ارزشیابی

 000/0 10 844/8 625/8 00/188 11  کل

  
آمــده اســت، در گــروه اســتادان چــون در عناصــر محتــوا  3گونــه کــه در جــدول شــماره  همـان 

)518/7t=(  ــفحات ــی صـ ــی  )= t 990/3(، طراحـ ــواد آموزشـ ــازماندهی مـ  ،)= t 186/6(، سـ
 t مقدار ،)= t 581/5(هاي ارزشیابی  و روش) = t 957/4(، حجم کاري )= 036/4t( پذیري انعطاف

 95/0بـراي فاصـله اطمینـان     tزیرا که مقدار مناسب . معنادار است α= 05/0محاسبه شده در سطح  
)05/0 =α ( در آزمون دو سویه  10با درجه آزادي) تـوان   لـذا مـی  . مـی باشـد   228/2) بدون جهـت

ي آموزشی از اثربخشـی مطلـوبی برخـوردار     مود که از نظر استادان این عناصر دورهچنین استنباط ن
، بـازخورد  )= t -504/0(یـادگیري   -هاي یـاددهی  همچنین از آنجا که در عناصر فعالیت. باشند می

توانـایی ایجـاد انگیـزه در    و ) = t -554/1( ، کمک رسانی بـه دانشـجویان  )= t -734/0(ارایه شده 
توان چنین استنباط کـرد کـه    معنادار نیست می α =05/0در سطح  tمقدار  )= t 504/0(دانشجویان 

  .این عناصر در حد متوسطی از اثربخشی قرار دارند
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معنـادار   000/0در سـطح   10بـا درجـه آزادي    = t 844/8در گروه استادان چون مقدار طور کلی به 

شود  باشد، لذا چنین نتیجه گرفته می می% 5 دست آمده کمتر از بوده و از آنجا که سطح معناداري به
  .باشد که از نظر استادان اثربخشی دوره آموزش مجازي دانشگاه فردوسی مشهد، مطلوب می

  اثربخشی دوره آموزش مجازي دانشگاه فردوسی مشهد از نظر دانشجویان چگونه است؟: سؤال دوم

  دوره آموزش مجازي از نظر دانشجویانتک نمونه اي در مورد اثربخشی  t نتایج آزمون. 4جدول 

  شاخص
انحراف   میانگین  تعداد  متغیر

  t  معیار
درجه 
  آزادي

سطح 
  معناداري

 000/0 202 065/6 303/2 080/22 203  محتوا
 000/0 202 - 311/6 603/3 403/16 203 یادگیري -هاي یاددهی فعالیت

 000/0 202 990/7 113/6 428/24 203 طراحی صفحات
 681/0 202 - 411/0 439/4 871/14 203  مواد آموزشی سازماندهی
 059/0 202 - 899/1 291/2 694/11 203 بازخورد

 192/0 202 - 309/1 612/4 576/14 203 انعطاف پذیري
 001/0 202 344/3 980/2 699/18 203 حجم کاري
 000/0 202 - 585/9 090/3 921/12 203 کمک رسانی

 002/0 202 - 116/3 829/3 162/11 203 انگیزه
 000/0 202 - 364/4 297/3 990/16 203 ارزشیابی

  382/0 202  - 876/0 677/20 729/163  203  کل
  

، ) = 065/6t(هاي جدول مشخص اسـت، بـه دلیـل آنکـه در عناصـر محتـوا        که از داده همچنان
 α=05/0محاسبه شده در سطح  t، مقدار)= t 344/3(و حجم کاري ) = t 990/7(طراحی صفحات 

با درجه آزادي  )α= 05/0( 95/0براي فاصله اطمینان  t معنادار می باشد و از آنجا که مقدار مناسب
توان چنین استنباط کـرد کـه از نظـر     باشد، لذا می می 96/1، )بدون جهت(در آزمون دو سویه  202

  . دانشجویان عناصر مذکور از اثربخشی مطلوبی برخوردارند
ــواد آموزشــی در عناصــر ســازماندهی  ــه شــده  ) = t-114/0(م ــازخورد ارای و ) = t -899/1(، ب

معنـادار نمـی باشـد، لـذا      α =05/0در سـطح   t به دلیل اینکه میـزان  ، )= t -309/1(پذیري  انعطاف
بـا ایـن وجـود و بـا توجـه بـه       . توان نتیجه گرفت که اثربخشی این عناصر در سطح متوسط است می



 15/… هاي آموزش مجازي در نظام آموزش ارزشیابی اثربخشی دوره

 
یـادگیري   -هـاي یـاددهی   فعالیـت دست آمده، میزان اثربخشی دوره مجازي در عناصر   اطالعات به

)311/6- t =( ،  کمک رسانی به دانشـجویان)585/9- t =(،      توانـایی ایجـاد انگیـزه در دانشـجویان
)116/3- t = (هاي ارزشیابی  و روش)364/4-t =  (در حد نامطلوب بوده است .  
 درس = t -876/0می دهد که چون در گروه دانشجویان مقـدار  هاي جدول نشان طور کلی داده به

5% =α توان چنین استنباط کرد که از نظر دانشجویان اثربخشی دوره آموزش  معنادار نیست، لذا می
  .مجازي دانشگاه فردوسی مشهد، در حد متوسط است

مجـازي تفـاوت    آیا بین دیدگاه استادان و دانشجویان از لحاظ اثربخشـی دوره آمـوزش  : سؤال سوم
  معناداري وجود دارد؟

هاي مستقل، در مورد مقایسه اثربخشی دوره آموزشی از نظر استادان و  گروه t نتایج آزمون. 5جدول 
  دانشجویان

  شاخص
انحراف   میانگین  تعداد  متغیر

  t  معیار
درجه 
  آزادي

سطح 
  معناداري

اثربخشی دوره 
  آموزش مجازي

 6255/8 188 11  استاد 000/0 212 - 870/3 6678/20 72/163 203  دانشجو

  
در سـطح   212با درجه آزادي  = t -87/3دهد، مقدار  نشان می 5هاي جدول  طور که داده همان

باشـد، بـدین    مـی  05/0دسـت آمـده کمتـر از     از آنجا که سطح معناداري به. باشد معنادار می 000/0
معناست که بین نظرات استادان و دانشجویان تفـاوت معنـاداري مشـاهده شـده اسـت و اسـتادان در       

  . ان دارندتري نسبت به دانشجوی مورد اثربخشی دوره آموزش مجازي، نظرات مثبت

  بحث و نتیجه گیري

هاي تحقیـق نشـان داد کـه میـانگین نظـرات اسـتادان و دانشـجویان در مـورد محتـواي دوره و           یافته
به عبارت دیگر هر دو گروه بـر ایـن باورنـد    . طراحی صفحات مجازي باالتر از سطح متوسط است
هـا بـا نتیجـه تحقیـق رحمـانی       ایـن یافتـه  . باشـد  که اثربخشی محتوا و طراحی صفحات مطلـوب مـی  

معتقد بود از نظر آموزشـیاران محتـواي دروس مطلـوب بـوده و هـر دو گـروه طراحـی         که) 1384(
که نشان داد محتواي تصـویري کـه   ) 2004(دانند و تحقیق سانگ  صفحات این دوره را مناسب می

از طریق وب سایت ارایه شده بود، باالترین امتیاز را در بـین ابعـاد آمـوزش مجـازي کسـب کـرده       
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همخوانی ندارد، وي در تحقیق خـود  ) 1385(ي پژوهش قائدي  ولی با نتیجه. است، همخوانی دارد

  .به این نتیجه رسید که از نظر دانشجویان و استادان، محتواي برنامه درسی نامناسب است
ي آمـوزش مجـازي، در حـد     دوره یـادگیري  -هـاي یـاددهی   فعالیـت از نظر اسـتادان اثربخشـی   

ي  هـاي حاصـل از نظـر دانشـجویان بـا نتیجـه       نتـایج یافتـه  . ودمتوسط و از نظر دانشجویان نامطلوب ب
هـاي تحقیـق وي را کـه در     همخوانی نداشته؛ اما نتایج نظرات استادان، یافته) 1384(تحقیق رحمانی

بـا توجـه بـه    . نمایـد  باشـد، تأییـد مـی    هاي تـدریس مطلـوب مـی    آن آموزشیاران معتقد بودند روش
مسؤوالن دانشگاه، باالخص مسؤوالن بخش آموزش مجـازي  هاي تحقیق حاضر شایسته است،  یافته

ها و  برگزاري انواع دوره: هاي ممکن، از قبیل گیري از انواع روش این دانشگاه، هر چه بیشتر با بهره
هاي آموزشی پیش و حین خدمت و همچنین تهیـه و توزیـع بولتـونش آموزشـی مـرتبط بـا        کارگاه
  .هاي استادان در این زمینه تالش کنند ود توانایییادگیري براي بهب -هاي یاددهی فعالیت

هاي تحقیق حاکی از ارزیابی در حد متوسـط   در بررسی اثربخشی بازخوردهاي ارایه شده، یافته
هـاي ارایـه بـازخورد، در حـد متوسـطی از       آنها بر این باورند کـه شـیوه  . استادان و دانشجویان است

ر تحقیق خود به ایـن نتیجـه رسـید کـه دانشـجویان از      د) 1383( پاسبان رضوي. اثربخشی قرار دارد
بازخوردهاي ارایه شده رضایت ندارنـد، امـا گـرین در تحقیـق خـود اذعـان کـرد کـه دانشـجویان          

طـور کـه نتـایج پـژوهش سـانگ       همـان . هاي مجازي از دریافت بازخوردها رضـایت دارنـد   کالس
ــر درك یا ) 2004( ــه شــده، ب ــز نشــان داده، بازخوردهــاي ارای ــدگان از کیفیــت آموزشــی نی دگیرن

  .گذارند می ریتأثي برخط ها دوره
از نظر اسـتادان اثربخشـی کمـک رسـانی بـه فراگیـران، در حـد متوسـط و از نظـر دانشـجویان           

را کـه معتقـد بـود از نظـر دانشـجویان میـزان       ) 1385(این یافته، نتیجه تحقیـق قائـدي    .نامطلوب بود
بیشـتر دانشـجویان آمـوزش مجـازي     . کند پشتیبانی از آنها در محیط مجازي ضعیف است، تأیید می

انـد و   خواهان مالقات حضوري استاد و وجود جلسات حضوري براي رفـع مشـکالت درسـی بـوده    
هاي فوق  رسانی را در ضعف زمینه ترین مشکل کمک ی از استادان عمدهرخدانشجویان و همچنین ب

چرا که در بسیاري از موارد براي رفـع مشـکالت درسـی دانشـجویان، جلسـات حضـوري       . دانند می
زش مجازي دانشگاه هاي آمو هاي موجود در برگزاري دوره گردد و این یکی از ضعف برگزار نمی

  .باشد فردوسی مشهد می
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پذیري آموزش مجازي در سطح مطلوب و از نظـر دانشـجویان در    ستادان میزان انعطافاز نظر ا

داد که  نشان) 2004(و همچنین سانگ ) 2003(هاي پژوهش مک گري  یافته. باشد سطح متوسط می
  .رود الین انعطاف، جزء عوامل مهم به شمار میی آندرسبرنامهدر طراحی 

مجازي، از نظر اسـتادان مطلـوب و از نظـر دانشـجویان     میزان اثربخشی ارزشیابی دوره آموزش 
در واقع دانشجویان چگونگی ارزشیابی استادان را مطلوب ندانسته و بر ایـن باورنـد   . نامطلوب است

هاي ارزشـیابی و   که امکان ارزشیابی پیشرفت توسط خود دانشجویان وجود ندارد و همچنین روش
داد که از نظـر هـر دو    در تحقیق خود نشان) 1385( قائدي. ها چندان مشخص نیست دهی درس نمره

با ایـن وجـود نتیجـه تحقیـق     . باشد گروه شیوه ارزشیابی از دانشجویان در محیط مجازي ضعیف می
هـاي   برنامـه هـاي ارزشـیابی    دهد کـه از نظـر محقـق و آموزشـیاران روش     نشان می) 1384(رحمانی 

  .باشد مطلوب میآموزشی دوره آزمایشی مجازي 
ي آمـوزش مجـازي در    هاي این تحقیق نشان داد که از نظر اسـتادان، اثربخشـی دوره   یج یافتهنتا

و توانـایی دوره در  و میزان حجم کاري مطلـوب   انعطاف پذیريعناصر سازماندهی مواد آموزشی، 
ي  همچنـین از نظـر دانشـجویان اثربخشـی دوره    . در حـد متوسـط اسـت    ایجاد انگیزه در دانشجویان

درحد متوسط، میزان حجم  انعطاف پذیريدهی مواد آموزشی و  ي در عناصر سازمانآموزش مجاز
بررسی پیشینه تحقیق در زمینه . نامطلوب است ایجاد انگیزه در دانشجویان،کاري مطلوب و توانایی 

ها صـورت نگرفتـه    دهد که تحقیقی در این زمینه نشان میحجم کاري سازماندهی مواد آموزشی و 
، بـه نقـل از عـرب مـازار یـزدي و آزادمـنش،       2001( 1مینه توانایی ایجاد انگیزه، مولراما در ز. است

ي جدید در افزایش خشـنودي و تعـامالت   ها يتکنولوژداد که استفاده از  در پژوهشی نشان ) 1385
 .این مربی است که اثرگذار است نه روش ارایه دوره و دانشجویان مؤثر نیست

کـرد کـه از نظـر اسـتادان     تـوان چنـین اسـتنباط     دسـت آمـده، مـی    هطور کلی بر اساس نتایج ب به
بخشی دوره آموزش مجازي دانشگاه فردوسی مشهد، مطلوب و از نظر دانشجویان اثربخشی این اثر

نیز به ترتیب ) 1387(و بدریان ) 1386(نتایج حاصل از پژوهش رستگار  .دوره در حد متوسط است
ي آموزش مجازي دوره مهندسی صنایع، و برنامه درسی الکترونیکی رشته ها برنامهنشان داد، گرچه 

مهندسی کامپیوتر از دیدگاه استادان و دانشجویان دانشگاه خواجه نصـیرالدین طوسـی از مطلوبیـت    
باشد؛ اما استادان، مربیان و آموزشیاران نمرات باالتري را نسبت به دانشجویان بـه   الزم برخوردار می

                                                      
1. Mueller 
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هـا را در سـطح بهتـر و بـاالتري      ی الکترونیکـی ایـن رشـته   درسـ برنامـه آنهـا  . دادنـد سؤاالت تحقیق 
  .ارزشیابی کردند

اي را در مباحث آموزشـی   آوري و وسایل ارتباط رسانه ورود فن) 1994( 1در مجموع کالرك
دیـد  تر بی. کاربرد آوري را نباید بدون چون و چرا به داند؛ اما هرگونه فن حتمی و اجتناب ناپذیر می
. هاي آموزش مجازي به کیفیت آن توجه نمود جاي افزایش کمی دوره وقت آن رسیده است که به

هاي ارایـه شـده پرداختـه و چنانچـه از اثربخشـی الزم       بدین لحاظ باید به سنجش اثربخشی آموزش
  .برخوردار نیست، براي آن تدبیري اندیشیده و نسبت به رفع معایب آن اقدام نمود

 -هـاي یـاددهی   ي فعالیـت  دهد از نظر دانشجویان سه مؤلفـه  تایج تحقیق که نشان میبا توجه به ن
یادگیري، کمک رسانی به دانشجویان و ارزشیابی از اثربخشی الزم برخوردار نیست، باید اقداماتی 

  :بدین شرح انجام داد
دانشـجویان بـا   که باعث افزایش تعامل  محور هاي فراگیر فعالیت :یادگیري -هاي یاددهی فعالیت -1

مانند بحث (هاي متنوع  براي افزایش تعامل از فعالیت. گردند ایجاد ،شوند مییکدیگر و نیز با استاد 
ترکیب بحث از طریق  مانند(هاي ترکیبی  روش از و نیز )اي هاي رایانه وگفتگوي آنالین وکنفرانس
اویر، عکـس، انیمیشـن و   از تصـ  .استفاده گـردد  )شنیداري -هاي دیداري پست الکترونیکی یا روش

  .ي حقایق و یادگیري مفاهیم استفاده شود اي براي ارایه هاي چند رسانه سایر روش
هـاي ارتبـاطی بیشـتري را بـراي دانشـجویان       هاي مجـازي، کانـال   مدرسان دوره :کمک رسانی -2

جلسـات   وجود آمده و   هاي بیشتري براي مالقات حضوري دانشجو با استادان به فرصت .فراهم کنند
  .شود خاصی به صورت حضوري براي رفع مشکالت درسی دانشجویان در نظر گرفته

تواند این باشد که در  هاي ارزشیابی می یکی از دالیل نارضایتی دانشجویان از شیوه :ارزشیابی -3
هـاي مجـازي نیـز بایـد      شرایط فعلی و با امکانات موجـود، ارزشـیابی از دانشـجویان حتـی در دوره    

تـرم مـورد غفلـت قـرار گرفتـه و باعـث        این امر در امتحانـات میـان  . حضوري انجام گیرد صورت به
بنـابراین تـا زمـانی کـه بسـتر مناسـب فـراهم        . نارضایتی بسیاري از دانشجویان را فـراهم نمـوده بـود   

  .گردد نگردیده است، بهتر است امتحانات دانشجویان به صورت حضوري برگزار
  
  

                                                      
1. Clark 
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