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چکیده

گسترش فنآوریهای ارتباطی ،با به ارمغان آوردن آموزشهای الکترونیکی برای حوزههاای دانگاهاهی ،بساتر
مناسبی جهت توسعه سریع آموزش عالی را فراهم ساخت .اما همزمان ،کیفیت آموزشی این برنامهها باه یکای از
دغدغههای آموزشی عصر حاضر تبدیل شد .هدف از انجام پژوهش حاضر ارزیابی کیفیت برنامههای آموزشای
دانگااهاه مجااازی شایراز ،باار اسااا ده مااوا ماتااوا ،ارتبااا و تعاماال ،انع ااافپا یری و سااازگاری ،توجیااه
دانگجویان ،پگتیبانی فنی ،پگتیبانی آموزشی ،راهبردهای ارزیابی ،بازخورد ،راهبردهای تدریس و هدایت برخط
م ایباشااد .روش تاقی ا از نااوت تو ایفی ،پیمایگاای بااود .جامعااه آماااری پااژوهش را  29نفاار از دانگااجویان
کارشناسیارشد فنآوری اطوعات دانگهاه مجازی شیراز تگکیل میدادند .اطوعات ،با اساتفاده از پرساشناماه
ماق ساخته در مقیا پنج درجهای لیکرت گاردآوری شاد .پایاایی پرساشناماه باا اساتفاده از ضاریب آلفاای
کرونباخ برابر با  0/26مااسبه گردید .دانگجویان میزان کیفیت مواهای ماتوا ،انع اافپا یری و ساازگاری،
پگتیبانی فنی ،راهبردهای ارزیابی و هدایت برخط را نام لوب و میزان کیفیت مواهای ارتبا و تعامل ،توجیه
دانگجویان ،پگتیبانی آموزشی ،بازخورد و راهبردهای تدریس را در س ح متوسط ارزیابی نمودند .در کل ،نتایج
این پژوهش نگان داد کیفیت دورههای مجاازی دانگاهاه شایراز از دیاد دانگاجویان در سا ح م لاوبی ارزیاابی
نمیگردد.
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مقدمه

در عصر ارتباطات ،دساتاوردهای فانآوری ،روش تادریس دانگاهاهی و یاادگیری دانگاجویان را
تغییر داده است ( .)Rajasingham, 2011آموزشهای سراسری ،برنامههای آموزشی مگترا بین
دانگهاهی و انتقال مجازی مدرسان و دانگجویان ،به سرعت دورنماای سیساتم آموزشای را متااول
ساخته و آموزشهای الکترونیکی به عنوان الهوی جدید آموزش م رح گگته است (Sun et al.,

) .2008توسعه سریع شبکه وب 9به عنوان عامل بالقوه و زیربنایی دورههای برخط  ،افازایش عوهاه
و توجهات به آموزشهای مادامالعمر و مادودیتهای بودجهای با یکدیهر ترکیب شاده و مگاو
معناداری را برای دانگاهاههاا در جهات رشاد و توساعه برناماههاای بارخط باه وجاود آورده اسات
( .)Yeung, 2002این مگو ها در کنار تقاضای گسترده برای آموزشهای عالی ،سابب گساترش
روزافزون دورههای الکترونیکی بدون توجه به کیفیت این آموزشها در سراسر جهان شده است.
توسعه سریع آموزش عالی در کل و آموزشهاای الکترونیکای باه اورت خاا ،،نهرانای از
کیفیت آموزشی این برنامهها را تبدیل به ا لیترین مسأله آموزشای (Mariasingam & Hanna,

) 2006و یک موضوت تکراری مهم در خط مگایهاای آموزشای نماوده اسات (.)Ehlers, 2007
امروزه ،کیفیت در بازار به کارآیی و بهرهوری اطو میگردد در حالی کاه در آماوزش باه بهباود
شرایط ،نوآوری ،اثربخگی و جز آن میپاردازد ( .)Farasatkhah, 2009اهلارز ()Ehlers, 2004
معتقد است کیفیت در آموزشهای الکترونیکی توانمندسازی و اختیاردار کردن یادگیرنده اسات،
در حاالی کاه حسان و لسار ( )Hasan & Laaser, 2010مایگویناد کیفیات بارای یادگیرنادگان
بستهی به ارزشهای بازار کار دارد .بعاد دیهاری از کیفیات دورههاای الکترونیکای ،باه انتظاارات
دانگجویان از مدرسان دوره ،فعالیتهای یادگیری ،هم چناین ،باه رضاایت دانگاجویان از دوره بااز
ماایگااردد .ایاان بعااد از کیفیاات در یااادگیری الکترونیکاای و یااادگیری ساانتی مگااترا اساات
( .)Deepwell, 2007با توجاه باه مفااهیم زیااد و مجادلاه آمیاز کیفیات ،تفامین کیفیات فرآیناد
سادهای نیست ( ،)Mihai, 2009اما به نظر میرسد ،رضایت کاربران تنها موردی اسات کاه در هار
رویکرد به تعریف کیفیت ،در نظر گرفته میشود ) .(Mariasingam & Hanna, 2006نکته مهام

1. E-learning
2. Web
3. Online Courses
4. Empowering and Enabling
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این است که کیفیت یادگیری امری نیست کاه توساط ارایاه دهناده آماوزشهاای الکترونیکای باه
یادگیرنده منتقل شاود ،بلکاه طای فرآینادی مگاترا باین یادگیرناده و ماایط یاادگیری تگاکیل
میگاردد ( .)Ehlers, 2004بناابراین ،عاواملی کاه ایان ماایط را مایساازند ،خصو ایات فاردی
یادگیرنده و موضوعاتی که در حین تعامل یادگیرنده با مایط یادگیری اتفا میافتناد ،مؤلفاههاای
کیفیت را تگکیل میدهند.
مسأله کیفیت در امور آموزش الکترونیکی در نق های بسیار حسا

هرار گرفته است .چارا کاه

به ورت مستقیم به رضایت یادگیرندگان به عنوان ا لیترین دریافات کنناده خادمات آموزشای
مرتبط میشود .این دانگجویان در انتهاای پیوساتار سیساتم آموزشای ایساتادهاناد و کال سیساتم در
توش برای ارایه خدمات به این گروه است .این در حالی است که ایان کااربران هزیناه اساتفاده از
این خدمات آموزشی را نیز پرداخت میکنند .این امر سبب میشود که دانگجویان با دانگهاههاا در
مورد متناسب سازی منابع آنها با انتظارات خود به چالش بپردازناد ( .)Rajasingham, 2011دلیال
دیهر ،توجه به ارزیابی برنامههای الکترونیکی ،سرمایهگ اریهای دولتی و برنامهریزیهاای زماانی
و مکانی است .در همین راستا ،کمیسیون آموزشی مناط جنوبی (SREB: Southern Regional

) Education Board, 2009با بررسای  000ماورد پاژوهش از ساالهاای  226تاا  9002عناوان
میکند که مسؤوالن هبل از تأییاد ایان دوره هاا و تخصایم مناابع و زماان بیگاتر در گساترش ایان
دورهها ،میخواهند از اثربخگی آنها م مانن شاوند .بناابراین ،کیفیات یاادگیریهاای الکترونیکای
الزامی برای متولیان امر آموزش و خواستهای بزرگ بارای دانگاجویان مایباشاد (.)Ehlers, 2007
درا کیفیت ،مهارتی ضروری و اساسی بارای موفقیات و بقاای شارکتهاا و مؤسساات دولتای و
غیردولتی است .در ضمن ،تفمین کیفیت آماوزشهاای الکترونیکای اطوعاات معتباری در ماورد
کیفیت این آماوزش هاا در اختیاار یادگیرنادگان الکترونیکای آتای هارار مایدهاد تاا آنهاا بتوانناد
سرویسها ،نارمافزارهاا و دورههاای آموزشای باا کیفیات را در باازار رهاابتی آماوزش شناساایی و
انتخاب نمایند و از آموزشهای الکترونیکی منفعت واهعی ببرند .از طارف دیهار ،باه دلیال ارتباا
مستقیم آموزشهای عالی با بخشهای اهتصادی و نعتی جامعه ،کیفیت آموزشهای عالی سانتی،
بسیار مورد توجه بوده و هست .این در حالی است که فرزن ( )Fresen, 2005معتقد است با وجود
توجهات ملی و بینالمللی به تفمین کیفیت آماوزش عاالی ،مباحای کیفیات و آماوزش بارخط از
یکدیهر دور افتادهاند .بنابراین ،اگر خواهان دانگهاههایی برای استفاده هر چاه بیگاتر از شابکه وب
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هستیم ،کاموً ضروری است که فاکتورهای شاخم موفقیت آموزشهای برخط شناساایی و درا
گردد (.)Yeung, 2002
برای ارتقای کیفیت آموزشهای الکترونیکی ،برنامههاای تفامین کیفیات بایساتی شناساایی و
اجرا گردند ( .)M. P. Chen, 2009اما ،با وجودی که آماوزشهاای الکترونیکای در دساتور کاار
بسیاری از کگورها هرار دارد ،موضوت م ارح شاده در ایان میاان ،چهاونهی ارزیاابی کیفیات ایان
آموزشها میباشاد ( ،)Swedish National Agency for Higher Education, 2008ولای در
غیاب استانداردهای تفصایل ی روشان ،تاوش بارای ارزیاابی کیفیات بیهاوده اسات (Thompson,

) .2004اینک سؤال این است :این استانداردها بر چه مبنایی باید ایجاد گردند؟
در این راستا ،رهنمودها ،استانداردها ،ماواهاا و فهرساتهاای متناوعی توساط ساازمانهاا و
پژوهگهران مختلفی در جهت پاسا گاویی باه نیازهاای روزافازون آماوزشهاای اینترنتای توساعه
یافتهاند ( .)M. P. Chen, 2009, Mcloughlin & Visser, 2003به عنوان نمونه ،سوان (Swan,

) 2003عنااوان مااینمایااد :اثربخگاای یااادگیری بایسااتی اولااین مقیاساای باشااد کااه بااه وساایله آن،
آموزشهای برخط مورد هفاوت هرار میگیرند .چن ( )C. M. Chen, 2009با توجاه باه نیازهاای
شخصی فراگیران ،بر یادگیریهای انفرادی در آموزشهای الکترونیکی تأکید ماینمایاد و بار ایان
اسا  ،توانایی یادگیرنده در خودتنظیمی یادگیریها را عامال ماؤثر بار یاادگیریهاای وب مااور
معرفی میکند .این پژوهگهران مسأله کیفیت را از جنبهای خا ،و باه اورت تاک بعادی ماورد
توجه هرار دادهاند .اما ،پژوهشهایی نیز وجود دارند که چارچوبهای جامعتری را ارایه نمودهاناد.
به عنوان نمونه ،مؤسسه سیاستگ اری آماوزش عاالی (The Institute for Higher Education

) ، Policy, 2000هفت عامل (پگتیبانی مؤسسه ،توساعه دوره ،تادریس /یاادگیری ،سااختار دوره،
پگتیبانی از فراگیران ،پگتیبانی از هیأت علمی ،ارزیابی و سنجش ) و بیست و چهار موا ضروری
را برای تفمین کیفیت آماوزشهاای الکترونیکای ،اعاوم نماود .مؤسساه ا

آر ای بای (SREB,

) 2006مجموعه استانداردهایی را که شامل پنج عامل ا الی (ماتاوا ،طراحای آموزشای ،ارزیاابی
فراگیران ،فنآوری ،مدیریت و ارزیاابی دوره) مایباشاد را منتگار کارده اسات .راباین (Rubbin,

) 2009از آژانس تفمین کیفیت آموزشهای عاالی و توساعه شاغلی روسایه ،9معیارهاای ارزیاابی

1. Evaluation and Assessment
2. The Agency for Higher Education Quality Assurance and Career Development
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کیفیت یادگیریهای برخط را شامل عوامل ماتوای یادگیری ،فنآوری یاادگیری ،پگاتیبانی فنای،
مدیریت تاصیلی و سازمانبنادی شابکه اعاوم مایدارد .شالتون ) (Shelton, 2010جهات تعیاین
عنا ر کیفیت برنامه آموزشهای برخط در آموزش عاالی ،ماواهاای سانجش کیفیات را چناین
طبقهبندی کرده است :پگتیبانیهای مؤسسه ،پگتیبانی فنی ،توسعه دوره و طراحی آموزشی ،ساختار
دوره ،تدریس و یادگیری ،ارتبا

دانگجویی و اجتمااعی ،پگاتیبانی از هیاأت علمای ،پگاتیبانی از

فراگیر ،ارزیابی و ارزشیابی .آژانس ملی آموزش عالی سوئد (Swedish National Agency for

) Higher Education, 2008بر اسا

یاک م العاه ت بیقای ،مادل ای ال کیاو 9را بارای ارزیاابی

کیفیاات یااادگیریهااای الکترونیکاای بسااط داد کااه شااامل ده معیااار در جهاات ارزیااابی کیفیاات
آموزشهای الکترونیکی در آموزش عالی میباشاد .کگاورهای ساوئد ،ناروژ ،فنوناد ،دانماارا،
هلند ،کگورهای متااده پادشااهی (انهلساتان) ،اساترالیا ،کاناادا و ایااالت متااده آمریکاا در ایان
پژوهش شرکت داشتند و این معیارها باه ایان شارح اسات :ماواد/ماتاوا ،سااختار/ماایط مجاازی،
ارتبا  ،همکاری و تعامل ،ارزیابی فراگیران ،هابلیت انع اف و ان با پ یری ،پگتیبانی (فراگیاران و
کارکنااان) ،تجربیااات و ااوحیت کارکنااان ،نهاارش و رهبااری سااازمانی ،تخصاایم منااابع ،جنبااه
کلنهری و روند برنامه .اما ،با وجود نرخ باالی این پژوهشها در مورد آموزشهای الکترونیکای و
مواهای سنجش کیفیت آن ،همچنین ،با وجود گسترش روزافزون این آموزشهاا ،عادم وجاود
و
یک سیستم واحد تفمین کیفیت آماوزش هاای بارخط در باین کگاورهای مختلاف جهاان کاام ً
ماسو

است.

ایران نیز از سایر کگورها مستثنا نبوده و در پاس باه نیازهاای آماوزش عاالی خاود باه ایجااد و
گسترش آموزشهای الکترونیکی پرداخته است .سایت رسمی دانگاهاه تهاران  ،از ساال 20

باه

عنوان سال ورود آموزشهای مجازی در حوزه آموزش عالی ایران یاد میکند .یادگیریهای هابال
انع اف و یادگیری انفرادی با مصاادیقی هام چاون امکاان انتخااب زماان ،مادت ،مکاان و سارعت
یادگیری ،امکان دسترسای باه ماتاوای آموزشای در هار زماان و هار مکاان ،هامچناین ،توجاه باه
سبکهای مختلف یادگیری فراگیران ،رفهجویی در هزینههای آموزشی از جملاه هزیناه رفات و
آمد ،به خصو ،رفت و آمدهای بین شهری برای رسیدن به دانگهاههای سایر شهرها و در نهایات،
1. Engagement
2. ELQ: E-Learning Quality
3. Official Website of University of Tehran
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ارایه شدن این دورهها توسط دانگهاه های م رح کگاور باا امکاان اخا مادرا از هماان دانگاهاه
منجر به مابوبیت روزافزون آموزشهای الکترونیکی در آموزش عالی گگت.
از نظر فرامرزیان ( )Faramarzian, 2003ایران به عنوان یکای از جاوانتارین کگاورهای دنیاا
نیازمند آموزش فراگیر است و با توجه به مگکوت موجود بر سر راه آموزش سنتی ،میتوان گفات
بهترین سرمایهگ اری در آموزش عالی ،انتخاب آموزش مجازی مایباشاد .در پاسا باه ایان امار،
دانگااکده مجااازی شاایراز بااا ارایااه رشااته تاصاایلی و

گاارایش در دو مق ااع کارشناساای و

کارشناسیارشد ،در کتابچه رسمی معرفی دانگکده مجازی شیراز ،خود را به عناوان گساتردهتارین
دانگکده جامع الکترونیکی کگور و خاورمیانه معرفی نموده است و ساالنه بالغ بر  9000دانگاجو را
ج ب مینماید .اما ،باید توجه داشت که اگر فرآیندی برای اطمیناان از کیفیات نهادیناه نگاود ،در
معاارا افاات فاااحش کیفیاات ،اتااوف منااابع مااادی و انسااانی ،تعوی ا اهااداف توسااعه کگااوری و
درماندگی نظام آموزش عالی ملی از مواجهه با چالشهای جهانی شدن و رهابتی شادن و در نتیجاه
عدم احراز توانایی و اعتبار الزم برای تعامل خو و رضایت بخش در س ح بینالمللی خواهد باود
( .)Farasatkhah, 2009پرداخت شهریه از سوی دانگجویان به این دانگکده عامل مؤیاد دیهاری
بر ضرورت ارزیابی کیفیت این آموزشها میباشد.
شایان ذکر است که دانگکده مجازی شیراز به عنوان بخگی از دانگهاه شیراز مگغول به فعالیات
است و مدرا دانگجویان مجازی نیاز از جاناب دانگاهاه شایراز اادر مایشاود و ایان باه معناای
استفاده از اعتبار دانگهاه شیراز در ج ب دانگجو مایباشاد .حاال ،آیاا آماوزشهاای الکترونیکای
دانگااهاه شاایراز بااا آمااوزشهااای حفااوری ایاان دانگااهاه هاباال رهاباات اساات؟ از سااوی دیهاار،
سرمایهگ اریهای ملی و برنامهریازیهاای مکاانی و زماانی انجاام شاده در راساتای برهاراری ایان
آموزشها ،دلیل دیهری بر ضرورت بررسی کیفیت آموزشهای ارایه شده میباشاد .باه عاووه ،باا
ح ف ارتباطات سنتی و موانع اطوعاتی در امر آموزش و با افزایش س ح آگاهیهاای عماومی در
عصر ارتباطات و اطوعات ،شاهد افزایش انتظار پاسا گاویی و شافاف ساازی عملکارد آموزشای
هستیم .در همین راستا ،تفمین کیفیت آموزشهای الکترونیکی اطوعات معتبری در مورد کیفیات
این آموزشها را در اختیار یادگیرندگان الکترونیکی آتی هرار میدهد تا آنها بتوانناد سارویسهاا،
نرمافزارها و دورههای آموزشی باکیفیت را در بازار رهابتی آموزش شناسایی و انتخااب نمایناد و از
آموزشهای الکترونیکی منفعت واهعی را ببرند .از طرفی ،بدون گزارشهای ارزیابی بیرونی توسط
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همتایان ،امکان اطمینان از کیفیت و به ویژه اعتبارسنجی ،میسر نمایشاود ()Farasatkhah, 2009؛
در ضمن ،عدم وجود ارزیابی کیفی از آموزشهاای ایان دانگاهاه ،کااموً در حی اه پاژوهشهاای
آمااوزشهااای الکترونیکاای کگااور مگااهود اساات .بنااابراین ،ضاارورت پااژوهش و بررساای کیفیاات
آموزشهای دانگهاه مجازی شیراز در گ ار سریع جهانی از آموزشهاای سانتی باه الکترونیکای و
در عر ه رهابتهای داخلی و خارجی کاموً مگهود است.
از آنجا که چارچوب کیفیتی که توسط آژانس ملی آموزش عالی سوئد منتگر شاده ،بار مبناای
یک م العه ت بیقی گسترده در هارههای اروپا ،آمریکا و استرالیا بوده است و همچنین ،از آنجاا کاه
این مدل در مقایسه با سایر چارچوبهای ارایه شده از جامعیت باالتری برخاوردار مایباشاد ،باا در
نظر گرفتن تغییراتی ،مبناای عمال ایان پاژوهش هارار گرفات .ایان تغییارات شاامل حا ف برخای
مواها و اضافه نمودن معیارهای دیهری است .دلیل ایان تغییارات ،موضاوت ماادودتر پاژوهش
حاضار مایباشاد .اساتانداردهای آژاناس ملای آماوزش عاالی ساوئد بارای یاک ارزیاابی جااامع از
� در ورتی که در این پژوهش تنها کیفیت مؤلفاههاایی
آموزشهای الکترونیکی منتگر شده است
تات بررسی هرار گرفته است که در زمان یااددهی و یاادگیری وجاود دارناد یاا اتفاا مایافتناد،
مؤلفههایی چون تعامل و پگتیبانی .همین امر اساا
آموزش امری دوطرفه بین دانگجو و مادر

اضاافه شادن چناد عامال نیاز مایباشاد؛ چاون

اسات .بناابراین ،راهبردهاای تادریس مادر

نیاز بار

کیفیت این بخش از روند آموزشی اثرگ ار است .از طرف دیهار ،اگار دانگاجو در ابتادای شاروت
دوره به ورت کامل در مورد شرایط دورههای الکترونیکی و امکانات مورد نیاز برای تاصایل در
این دورهها توجیه نهردد و از آن چه در طول دوره و در حین آموزش اتفا میافتد آگااه نباشاد و
بر آن تسلط نداشته باشد ،اثربخگی آموزشی را نمیتوان انتظار داشت .بناابراین ،دو عامال تادریس
الکترونیکی و ارایه الزامات به دانگجویان به عاملهای اجرای آموزشی و ارزیابی اضافه شده است.
شایان ذکر است اجرای آموزش ،همان هسمتی است که دانگجو انتظار دارد نیازهاای آموزشای وی
که برای پاس گویی به آنها به سیستم آموزشی مراجعه کرده است ،بارآورده گاردد .ایان مرحلاه از
آموزش ،بخگی از پیوستار طراحیهای آموزشی است که با فرد یادگیرنده در ارتبا مستقیم است.
بر ایان اساا  ،کیفیات ماواهاای موجاود در ایان بخاش ،نگاانهر هسامت عمادهای از کیفیات
آموزشهای ارایه شده به دانگاجویان مای باشاند و در بارآورد رضاایت آنهاا نقاش ا الی را باازی
مینمایند .نگانهرهای عوامل م کور با بررسی سایر چارچوبهای تفمین کیفیت در بخش پیگینه،
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استخراج و مورد استفاده هرار گرفته اسات .بار ایان اساا

عوامال و ماواهاای ارزیاابی کیفیات

آموزشهای الکترونیکی در این پژوهش در شکل به تصویر کگیده شده است.
ارایه الزامات به
دانشجویان

اجراي آموزش
الکترونیکی

تدریس الکترونیکی

ارزشیابی

محتواي آموزشی
توجیه دانشجویان

راهبردهاي تدریس

راهبردهاي ارزیابی

قابلیت انعطاف
هدایت برخط
ارتباط و تعامل
پشتیبانی فنی و آموزشی
بازخورد

شکل  .چارچوب مفهومی پژوهش در ارزیابی کیفیت آموزشهاي الکترونیکی

با استفاده از این چارچوب ،پژوهش حاضر سعی بر شناسایی نقا هوت و ضعف آماوزشهاای
الکترونیکی دانگکده مجازی شایراز باه منظاور بهباود کیفیات دورههاای آموزشای آن دارد .باا در
نظرگرفتن دیدگاه دانگجویان در راب ه با س ح کیفیت آموزشهای ارایاه شاده مایتاوان باه سا ح
م لوبیت کنونی آموزشهای دانگکده مجازی شیراز پی برد و سپس ،این نتایج را در جهات ایجااد
تغییرات الزم برای ارتقای این شرایط استفاده نمود .بر این اساا  ،هادف کلای پاژوهش ،ارزیاابی
برنامههای آموزش الکترونیکی ارایه شده توساط دانگاکده مجاازی شایراز بار اساا

ماواهاای

تفمین کیفیت برای دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی فنآوری اطوعات دانگاهاه شایراز از
دیدگاه دانگجویان میباشد .سؤالهای ویژه این پژوهش به این شرح میباشند:
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 .کیفیت اجرای آموزشهای الکترونیکی دانگکده مجازی شیراز بر اسا

مواهای ماتاوای

آموزشی ،انع اف پ یری و سازگاری ،و ارتبا و تعامل از دیدگاه دانگجویان چهونه است؟
 .9کیفیت ارایه ملزومات به دانگجویان بر اسا

مواهای توجیه دانگجویان و پگتیبانی از آنهاا

از دیدگاه دانگجویان چهونه است؟
 .کیفیت ارزیابی دانگجویان بر اسا

ماواهاای راهبردهاای ارزیاابی و باازخورد از دیادگاه

دانگجویان چهونه است؟
 .کیفیت تدریس هیأت علمی بر اساا

ماواهاای راهبردهاای تادریس و هادایت بارخط از

دیدگاه دانگجویان چهونه است؟
روش

پژوهش حاضر ،از نظر هدف ،کااربردی و از نظار گاردآوری دادههاا ،تو ایفی -پیمایگای اسات.
در

جامعه مد نظر این پژوهش ،دانگجویان دوره الکترونیکی کارشناسای ارشاد ورودی ساال 22

رشته مهندسی فنآوری اطوعات دانگکده مجاازی دانگاهاه شایراز مایباشاند .حجام ایان جامعاه
آماری شامل

نفر دانگجوی الکترونیکی است.

انتخاب نمونه از جامعه آماری در این پژوهش با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی انجاام گرفتاه
و برای برآورد حجم نمونه با توجه به حجم آماری از فرمول نموناهگیاری لاوی و لمگاو & (Levy

) Lemeshow, 1999استفاده شده است .در اداماه ،فرآیناد تعیاین حجام نموناه باا اساتفاده از ایان
فرمول آمده است:

)

Z2 N Vx2
( N -1) e2 + Z2 Vx2

×144 ×0/0652

(1/ 96

2

(144-1) ×0/052 +1/962 ×0/0652

≥n

≥n

بنابراین ،حجم کل نمونه حداهل  60نفر به دست آمد .از آنجا که امتاانات دانگکده مجازی شایراز
به ورت حفوری برگزار می گاردد ،پژوهگاهر باا حفاور در ماال برگازاری امتااناات آدر
پست الکترونیکی دانگجویان را برای ارساال پرساشناماه جماعآوری نماود .در نهایات ،تعاداد 29
پرسشنامه جمعآوری گردید .جهت اطمینان بیگتر و کاهش خ ای نمونهگیاری تعاداد  29نفار باه
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عنوان حجم کل نمونه در نظر گرفته شد .توزیع فراوانی آزمودنیهای مورد بررسی بر اسا

جانس

در جدول نگان داده شده است.
جدول  .توزیع فراوانی نمونه مورد بررسی برحسب جنس

جنس

فراوانی

درصد

مرد

82

6

زن
کل

3
29

00

ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه ماق ساخته میباشد و گویههای آن ،پس از بررسی
معیارهای تفمین کیفیت ارایه شده توسط پژوهگهران و مؤسسات مختلفی باه دسات آماده اسات؛
که شامل مؤسسه ا

آر ایی بی ( ،)SREB, 2006, 2007, 2009فرزن ( ،)Fresen, 2007مؤسسه

سیاساتگا اری آماوزش عاالی (،)The Institute For Higher Education Policy, 2000
آژاناس ملای آماوزش عاالی ساوئد (Swedish National Agency for Higher Education,
) ،2008ماریاساینهام و هاناا ( ،)Mariasingam & Hanna, 2006دانگاهاه پان اساتیت (Penn

) State University, 2008و مؤسسااه دبلیااو ساای ایاای تاای ( )WCET, 2009ماایباشااد .ایاان
پرسشنامه دارای  8گویه بوده و بر اسا

طیف  8درجهای لیکرت تنظایم شاد .باا اساتفاده از ایان

پرساشناماه ،ده ماوا شاامل ماواد و ماتاوا بااا چهاار گویاه ،ارتباا و تعامال ،هادایت باارخط و
انع افپ یری هر کدام با دو گویه ،توجیه فراگیران با هفت گویه ،پگتیبانی از فراگیاران باا شاانزده
گویه ،راهبردهای ارزیابی و بازخورد هرکدام با چهارگویه و در نهایات راهبردهاای تادریس باا ده
گویه ،مورد ارزیابی هرار گرفتند.
برای تعیین پایایی پرسشنامه ،آلفای کرونباخ مااسبه شد .بدین منظور ابتدا ،پرسشنامه ماورد نظار
بر روی  0نفر از دانگجویان که به ورت تصادفی انتخاب شده بودند ،اجرا و سپس ،با اساتفاده از
نرمافزار  SPSSضریب آلفای کرونباخ آنها برابر  0/26مااسبه شد .روایی ماتوایی پرسشناماه نیاز
مورد بررسی هرار گرفت .بدین منظور سؤاالت پرسشنامه در اختیار چند تن از استادان هرار گرفت
و پس از دریافت نظرات آنها ا وحات الزم در پرسشنامه اعمال شد.
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دو روش عمده در جمعآوری اطوعات مورد استفاده هرار گرفات .اول :م العاات کتابخاناهای کاه
در جهت گردآوری اطوعات در زمینه مبانی نظری و ادبیات مربوطه مورد استفاده هرار گرفات .در
این روش از منابعی مانند کتاب ،مقااالت ،هامچناین ،مناابع اینترنتای اساتفاده شاد .دوم :تاقیقاات
میدانی؛ در این هسمت به منظور جمعآوری دادهها ،پرساشناماه ماقا سااخته ماورد اساتفاده هارار
گرفت .با توجه به این کاه جامعاه ماد نظار ایان پاژوهش دانگاجویان الکترونیکای بودناد ،ارساال و
بازگگت .جمعآوری دادهها ،از طری پرسشناماه و باا اساتفاده از پسات الکترونیکای نموناه ماورد
م العه ورت پ یرفت.
جهت تجزیه و تالیل دادهها ،از روشهای آمار تو ایفی (جاداول فراوانای ،در اد و میاانهین) و
استنباطی استفاده گردید .در تالیل استنباطی دادهها از آزمون  tتک نمونهای برای تالیل ساؤاالت
در جهت تالیل معناداری میانهینهای به دست آمده با میانهینهای فرضای نمارات ماورد اساتفاده
هرار گرفته است.
یافتهها

به منظور تالیل نتایج از دو روش میتوان استفاده کرد .در روش اول با مراجعاه باه طیاف هفااوت
سه هسامتی ،سا ح م لوبیات نگاانهرها (م لاوب /نسابتاً م لاوب /ناام لوب) مگاخم مایگاردد
( .)Hejazi, Bazargan & Eshaghi, 2008این طیف هفاوت بر اسا

حداکثر و حاداهل ارزش

عددی مربو به گزینههای سؤال نگانهر ساخته میشود؛ یعنی ،در یک طرف طیف حاداهل ارزش
عددی گزینهها و در سمت دیهر آن حداکثر ارزش عددی هرار میگیرد .سپس ،فا له بین ایان دو
به سه هسمت مساوی تقسیم مایگاردد کاه کمتارین هسامت (باین تاا  )9/ 9نگاان دهناده سا ح
نام لوب ،هسمت وسط (بین  9/تا  ) /68س ح نسبتاً م لاوب و هسامت انتهاایی (باین  / 6تاا )8
طیف که بیگترین امتیاز را دارد ،س ح م لوب به حساب میآیاد .ساپس ،بار اساا

ایانکاه امتیااز

عددی نگانهر در کادام هسامت طیاف اسات ،م لوبیات آن تعیاین مایگاردد .اماا ،در روش دوم،
میانهین هر موا ،با میانهین فرضی نمرات که در طیف لیکارت پانج درجاهای برابار باا اسات،
مقایسه میگردد و نتایج به سه دسته م لوب (بیگتر از یا باالتر از متوسط) و ناام لوب (کمتار از
یا پایینتر از متوسط) و در حد متوسط (برابر با ) دستهبنادی مایشاوند .در ایان پاژوهش ،ابتادا باا
استفاده از طیف هفاوت سه هسمتی و سپس با استفاده از مقایساه باا میاانهین طیاف لیکارت ،نتاایج
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پژوهش مورد بررسی هرار میگیرند .در ادامه ،بارای بررسای معنااداری تفااوت میاانهین باه دسات
آمده با میانهین فرضی  ،از آزمون  tتک نمونهای استفاده شده است .در اداماه ،ساؤاالت پاژوهش
به تفکیک مورد تالیل هرار گرفتهاند و نتیجه نهایی در جدول  6گزارش شده است.
سؤال اول پژوهش :کیفیت اجرای آموزشی دانگکده مجازی شایراز بار اساا

ماواهاای ماتاوای

آموزشی ،انع افپ یری و سازگاری ،و ارتبا و تعامل چهونه است؟
جدول  .9آمار توصیفی و استنباطی مالکهاي مربوط به سؤال اول پژوهش

شاخص
میانگین
مالکها
ماتوا
انع افپ یری
و سازگاری

انحراف
معیار

میانگین
خطاي

t

استاندارد

سطح
معناداري

9/69

0/29

0/02

- / 6

0/000

9/69

0/2

0/ 0

- /222

0/000

مقایسه با

مقایسه با

میانگین طیف

طیف سه

لیکرت

قسمتی

پایینتر از حد
متوسط
پایینتر از حد
متوسط

نسبتاً م لوب
نسبتاً م لوب

ارتبا و تعامل 9/28

0/23

0/ 0

- 0/ 2

0/6 0

در حد متوسط

نسبتاً م لوب

9/3

0/2

0/

-9/ 88

0/

در حد متوسط

نسبتاً م لوب

کل

اطوعات جدول  9نگان میدهد که از باین ماواهاای مرباو باه ساؤال اول ،ارتباا و تعامال باا
میانهین  9/28بیگترین میازان میاانهین را باه خاود اختصاا ،دادهاسات .هماانگوناه کاه موحظاه
میگردد ،میزان میانهینها در هسامت وساط طیاف ساه هسامتی (باین  9/ 9تاا  ) /68هارار دارناد.
بنابراین ،م لوبیت عامل اجرای آموزشهای الکترونیکی و همه مواهای آن با توجه به طیف ساه
هسمتی ،نسبتاً م لوب ارزیابی میشوند.
از طرفی میانهینهای به دست آمده در سا ح معنااداری  0/08از میاانهین نظاری نمارات در طیاف
لیکرت ( ) پایینتر هستند .اما ،در موا ارتبا و تعامل مقدار  tدر س ح  a=0/08و درجاه آزادی
 2معنادار نبوده است .این بدان معناست که بین میانهین نظری و میاانهین نظارات پاسا دهنادگان
تفاوت معناداری وجود ندارد .ل ا ،می توان نتیجاه گرفات کاه کیفیات ماوا ارتباا و تعامال در
س ح متوسط است .در ورتی که در مواهای ماتوا ،و انع افپ یری و سازگاری ،مقادار  tدر
س ح  a=0/08و درجه آزادی  2معنادار بوده است .از آنجا که  tمااسبه شاده از  tجادول () /22
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بزرگتر میباشند ،میتوان چنین استنبا کرد که کیفیت عنا ر ما کور پاایینتار از حاد متوساط
هستند .در نهایت ،با توجه به این که مقدار  tمیاانهین کال در سا ح  a=0/08معناادار نباوده اسات،
مگخم میگردد که بین میانهین نظری و میانهین نظرات پاس دهندگان تفااوت معنااداری وجاود
ندارد و میتوان نتیجه گرفت که کیفیت اجرای آموزشی در س ح متوسط است.
سؤال دوم پژوهش :کیفیت ارایه ملزومات باه دانگاجویان بار اساا

ماواهاای توجیاه فراگیاران و

پگتیبانی از فراگیران چهونه است؟
جدول  .9آمار توصیفی و استنباطی مالکهاي مربوط به سؤال دوم پژوهش

شاخص

معناداري

طیف لیکرت

9/22

0/32

0/02

- /93

0/908

در حد متوسط

9/3

0/33

0/02

- / 2

0/00

میانگین
مالکها
توجیه
فراگیران
پگتیبانی
فنی
پگتیبانی
آموزشی
کل

انحراف

میانگین

سطح

مقایسه با میانگین

معیار

خطاي

t

استاندارد

پایینتر از حد
متوسط

مقایسه با
طیف سه
قسمتی
نسبتاً م لوب
نسبتاً م لوب

9/29

0/23

0/02

- /28

0/08

در حد متوسط

نسبتاً م لوب

9/2

0/2

0/0

- /0

0/086

در حد متوسط

نسبتاً م لوب

اطوعات جدول نگان میدهد که از بین میانهین مواهای مربو به سؤال دوم ،ماوا توجیاه
فراگیران با میانهین  9/22بیگترین میزان را به خود اختصاا ،داده اسات .هماانگوناه کاه موحظاه
میگردد ،میزان میانهینها در هسامت وساط طیاف ساه هسامتی (باین  9/ 9تاا  ) /68هارار دارناد.
بنابراین ،م لوبیت عامل ارایه ملزومات به دانگجویان و همه مواهاای آن باا توجاه باه طیاف ساه
هسمتی ،نسبتاً م لوب ارزیابی میشود.
از طرفی میانهینهای به دست آمده در س ح  0/08از میانهین نظری نمارات در طیاف لیکارت ( )
پایینتر هستند .در مواهای توجیه دانگجویان و پگتیبانی آموزشای مقادار  tدر سا ح  a=0/08و
درجه آزادی  2معنادار نیست ،به این معنا که بین میانهین نظری و میانهین نظرات پاسا دهنادگان
تفاوت معناداری وجود ندارد .ل ا ،میتوان نتیجه گرفت که کیفیت مواهای توجیه دانگجویان و
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پگتیبانی آموزشی در س ح متوسط است .در مورد موا پگتیبانی فنی مقدار  tدر س ح  a=0/08و
درجااه آزادی  2معنااادار بااوده اساات .از آنجااا کااه  tمااساابه شااده از  tجاادول ( ) /22باازرگتاار
میباشد ،میتوان چنین استنبا کرد که کیفیت این موا پایینتر از حد متوسط است .در نهایات،
با توجه به این که مقدار  tمیانهین کال در سا ح  a =0/08معناادار نباوده اسات ،و مایتاوان نتیجاه
گرفت که بین میانهین نظری و میانهین نظرات پاس دهندگان تفاوت معناداری وجود ندارد؛ یعنی،
کیفیت ارایه ملزومات به دانگجویان در س ح متوسط است.
سؤال سوم پژوهش :کیفیت ارزیابی دانگجویان بر اسا

مواهاای راهبردهاای ارزیاابی و باازخورد

چهونه است؟
جدول  .1آمار توصیفی و استنباطی مالکهاي مربوط به سؤال سوم پژوهش

شاخص
میانگین
مالکها
راهبردهای
ارزیابی
بازخورد
کل

انحراف
معیار

9/ 6

0/29

/ 2

/06

9/2

0/2

میانگین
خطاي

t

استاندارد
0/02
0/
0/ 68

سطح

مقایسه با میانگین

معناداري

طیف لیکرت

- 6/ 0

0/000

پایینتر از حد
متوسط

مقایسه با
طیف سه
قسمتی
نسبتاً م لوب

/3 2

0/026

در حد متوسط

نسبتاً م لوب

-0/ 32

0/3 8

در حد متوسط

نسبتاً م لوب

اطوعات جدول نگان میدهد از بین مواهای مربو به سؤال سوم ،مؤلفه بازخورد باا میاانهین
 / 2بیگترین میزان میانهین را به خود اختصاا ،داده اسات .میازان میاانهینهاا در هسامت وساط
طیف سه هسمتی (بین  9/ 9تا  ) /68هرار دارند .بنابراین ،م لوبیت عامل ارزیابی و همه مواهای
آن در مقایسه با طیف سه هسمتی ،نسبتاً م لوب ارزیابی میشوند.
از طرفی ،مگاهده میگردد که میزان میانهینها در س ح  0/08از میاانهین نظاری نمارات در طیاف
لیکرت ( )،کمتر است .در موا بازخورد ،مقدار  tدر س ح  a= 0/08و درجه آزادی  2معناادار
نیست .به این معنا که بین میانهین نظری و میانهین نظرات پاس دهندگان تفااوت معنااداری وجاود
ندارد .ل ا ،می توان نتیجه گرفات کاه کیفیات ماوا باازخورد در سا ح متوساط اسات .در ماورد
موا راهبردهای ارزیابی مقدار  tدر س ح  a= 0/08و درجه آزادی  2معنادار باوده اسات .لا ا،
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میتوان چنین استنبا کرد که کیفیت این موا پایینتر از حد متوسط است .در نهایات ،باا توجاه
به اینکه مقدار  tمیانهین کل در س ح  a =0/08معنادار نبوده است ،نتیجه گرفتاه مایشاود کاه باین
میانهین نظری و میانهین نظارات پاسا دهنادگان تفااوت معنااداری وجاود نادارد؛ یعنای ،کیفیات
ارزیابی دانگجویان در س ح متوسط است.
سؤال چهارم پژوهش :کیفیت تدریس هیأت علمی بر اسا

مواهای راهبردهای تدریس و هادایت

برخط چهونه است؟
جدول  .8آمار توصیفی و استنباطی مالکهاي مربوط به سؤال چهارم پژوهش

شاخص

سطح

مقایسه با میانگین

معناداري

طیف لیکرت

9/2

0/23

0/02

- /2 8

0/062

در حد متوسط

نسبتاً م لوب

9/3

0/22

0/ 0

-9/6 6

0/ 0

در حد متوسط

نسبتاً م لوب

9/32

0/29

0/08

- /

0/

در حد متوسط

نسبتاً م لوب

میانگین
مالکها
راهبردهای
تدریس
هدایت
برخط
کل

انحراف

میانگین

مقایسه با

معیار

خطاي

t

استاندارد

طیف سه
قسمتی

اطوعات جدول  8نگان میدهد از بین ماواهاای مرباو باه ساؤال چهاارم ،ماوا راهبردهاای
تدریس با میانهین  9/2بیگترین میزان را به خود اختصا ،داده است .همچنین مگاهده مایگاردد
میزان میانهینهاا در هسامت وساط طیاف ساه هسامتی (باین  9/ 9تاا  ) /68هارار دارناد .بناابراین،
م لوبیت عامل تدریس الکترونیکی و همه مواهاای آن در مقایساه باا طیاف ساه هسامتی ،نسابتاً
م لوب ارزیابی میشوند.
از طرفی ،میانهینهای به دست آمده نگاان مایدهناد کاه کیفیات تادریس الکترونیکای دانگاکده
مجازی شیراز در مواهای راهبردهای تدریس و هدایت برخط در س ح  0/08از میاانهین نظاری
نمرات در طیف لیکرت ( ) ،پایینتر هستند .در هر دو موا م کور ،مقدار  tدر سا ح  a=0/08و
درجه آزادی  2معنادار نیست .این بدان معناست که بین میانهین نظری و میاانهین نظارات پاسا -
دهندگان تفاوت معناداری وجود ندارد .ل ا ،میتوان نتیجه گرفت که کیفیت ماواهاای هادایت
برخط و راهبردهای تدریس در س ح متوسط است .در نهایت ،با توجاه باه اینکاه مقادار  tمیاانهین
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کل در س ح  a=0/08معنادار نبوده است ،مگاخم مایگاردد کاه باین میاانهین نظاری و میاانهین
نظرات پاس دهندگان تفاوت معناداری وجود ندارد و میتوان نتیجاه گرفات کاه کیفیات تادریس
هیأت علمی در س ح متوسط است.
بحث و نتیجهگیري

همانطور که موحظه شد ،ده موا در سؤاالت ویژه این پژوهش تات بررسی هارار گرفتناد کاه
به طور خو ه در جدول  6میزان م لوبیت این ده موا ارایه شده است.
جدول  .8نتایج نهایی میزان مطلوبیت مالکهاي مورد پژوهش

میزان مطلوبیت بر اساس

میزان مطلوبیت بر اساس

آزمون t

طیف سه قسمتی

ماتوا

پایینتر از حد متوسط

نسبتاً م لوب

انع افپ یری و سازگاری

پایینتر از حد متوسط

نسبتاً م لوب

ارتبا و تعامل

در س ح متوسط

نسبتاً م لوب

توجیه فراگیران

در س ح متوسط

نسبتاً م لوب

پگتیبانی فنی

پایینتر از حد متوسط

نسبتاً م لوب

پگتیبانی آموزشی

در س ح متوسط

نسبتاً م لوب

راهبردهای ارزیابی

پایینتر از حد متوسط

نسبتاً م لوب

بازخورد

در س ح متوسط

نسبتاً م لوب

راهبردهای تدریس

در س ح متوسط

نسبتاً م لوب

هدایت بر خط

در س ح متوسط

نسبتاً م لوب

مالک

افزایش استفاده مؤسسات آموزش عالی از آماوزشهاای الکترونیکای و هامچناین ،افازایش انتظاار
پاس گویی و شفافسازی عملکرد آموزشی از سوی کااربران و ذینفعاان ایان آماوزشهاا ،لازوم
ارزیابی و بررسی کیفیت و م لوبیت برنامههای یادگیری الکترونیکای را نمایاان مایساازد .در ایان
راستا ،توجه این پژوهش ،بررسی کیفیت برنامههای آماوزش الکترونیکای دانگاهاه مجاازی شایراز
بوده است.

ارزیابی کیفیت برنامه آموزش الکترونیکی دوره … 9 /

سؤال اول پژوهش به بررسی کیفیت طراحیهای آموزشی دانگاکده مجاازی شایراز بار اساا
مواهای ماتوای آموزشی ،انع افپ یری و سازگاری ،ارتبا و تعامل پرداختاه اسات .طراحای
آموزشی دورههای یادگیری الکترونیکای از عاواملی اسات کاه در بیگاتر چاارچوبهاای تفامین
کیفیاات دیااده ماایشااود (ماننااد چااارچوب مؤسسااه سیاسااتگاا اری آمااوزش عااالی و مؤسسااه
ا آراییبی) .بر همین اسا  ،مواهاای آن در اکثار پاژوهشهاای اجرایای ماورد بررسای هارار
گرفته است .در پژوهش حاضر ،بخش اجرای آموزشها از پیوستار طراحی آموزشی ماد نظار هارار
دارد .بر این اسا  ،مواهای ماتوا ،ارتبا و تعامل ،و انع افپ یری و سازگاری در هالب هفت
نگانهر مورد بررسی کیفی هرار گرفت .بر اسا

تالیالهاای آمااری ارایاه شاده ،میازان م لوبیات

ماتوا و انع افپ یری نام لوب و کیفیت ارتبا و تعامال در حاد متوساط ارزیاابی شاد .بناابراین،
کیفیت عامل طراحی آموزشی در دانگهاه مجازی شیراز نام لوب اسات .ایان در حاالی اسات کاه
اگر طیف سه هسمتی ( )Hejazi et al., 2008معیار هفاوت هرار گیرد ،کیفیت طراحی آموزشی و
هر سه موا آن نسبتاً م لوب میباشد .در ادامه به مقایسه نتایج این پژوهش با دساتاوردهای ساایر
پژوهگهران ،پرداخته میشود.
ارزیابی ماتوا در این پژوهش با نتیجه بررسای کیفیات ماتاوا در دانگاهاه خواجاهنصایرالادین
طوساای توسااط آهاااکثیری ( )Aghakasiri, 2006در یااک راسااتا هاارار دارد و هاار دو نااام لوب
(پایینتر از حد متوسط) ارزیابی شدهاند .بدین معنا که ماتوا در دانگهاههای خواجهنصایر در ساال
28

و در دانگهاه مجازی شیراز در سال20

نام لوب میباشند .اما ،نتیجه ارزیابی آهااکثیری از

ماتوای آموزشی در دانگهاه علوم حدیی ،ربیعی ( )Rabiei, 2009در دانگاهاه فردوسای مگاهد،
ربیعی و همکاران ( )Rabiei et al., 2010در دانگهاه فردوسی مگاهد و ناوراللهی (Noorollahi,

) 2010در دانگهاه علوم حدیی س ح م لوب کیفیت را نگان میدهند کاه باا نتاایج ایان پاژوهش
متفاوت بوده و نگان میدهند دانگهاههای م کور در سا ح بهتاری از کیفیات ماتاوا هارار دارناد.
هاسین و همکاران ( )Hussin et al., 2009کیفیت ماتوا را در دانگهاه مالزی م لاوبتار از بقیاه
مواهای مورد بررسی ارزیابی کردهاند که در دانگهاه مجازی شیراز این نتیجاه حا ال نهردیاد.
زیدت و جودی ( )Zidat & Djoudi, 2006نهرش مثبت نسبت به ماتوا را در دانگهاه ایان ساینا
عنوان کرده بودند که با نام لوب بودن (پایینتر از حد متوساط) نتیجاه در دانگاهاه مجاازی شایراز
سازگاری ندارد .شایان ذکر است که بررسی کیفیت ماتوا در راستای برآورد رضاایت دانگاجویان

 / 99فصلنامه فنآوري اطالعات و ارتباطات در علوم

تربیتی /سال ششم  /شماره سوم /بهار 938

همسو با پژوهش ازکان و کسلر ( )Ozkan & Koseler, 2009بوده که ارتبا مثبت و هوی را بین
این دو مورد گزارش کردهاند.
در مورد موا تعامل ،کیفیت دانگهاه مجازی شایراز در حاد متوساط ارزیاابی گردیاد کاه باا
نتیجه پژوهش رحمانی ( )Rahmani, 2005و ناوراللهی ( )Noorollahi, 2010در دانگاهاه علاوم
حدیی م ابقت دارد .اما ،هائادی ( )Ghaedi, 2006تعامال در دانگاهاه علام و انعت را ضاعیف
گزارش نموده است .بنابراین ،کیفیت تعامل در دانگهاه علوم حدیی (در سالهاای 2

و ) 22

و در دانگهاه شیراز مگابهت دارند و در س ح متوسط هرار دارند .اما ،دانگهاه علم و نعت از نظار
تعامال ضاعیفتار از دو دانگاهاه ما کور مایباشاد .هاساین و همکااران ()Hussin et al., 2009
کیفیت تعامل در دانگهاه ماالزی را نسابت ًا م لاوب ارزیاابی نمودناد کاه باا نتیجاه حا ال شاده در
دانگهاه مجازی شیراز همخوانی دارد .فرزن و بوید ( )Fresen & Boyd, 2005تعامل در دانگاهاه
پریتوریا را در حی ه رضایتمندی دانگجویان اعوم نمودند که باا سا ح متوساط دانگاهاه مجاازی
شیراز نزدیکی نسبی دارد.
کیفیت موا انع افپ یری و سازگاری در پژوهش حاضر پایین تار از متوساط گازارش شاد
که با نتیجه اعوم شده توسط ربیعی ( )Rabiei, 2009در دانگهاه فردوسای مگاهد متفااوت اسات.
انع اف پ یری در دانگهاه فردوسی در س ح متوساط گازارش شاده اسات کاه وضاعیت بهتاری را
نسابت باه دانگاهاه مجاازی شایراز نگاان مایدهاد .زیادت و جاودی ()Zidat & Djoudi, 2006
انع اف در مکان یادگیری را در س ح باال ارزیابی کردناد کاه باا کیفیات ایان ماوا در دانگاهاه
مجااازی شاایراز سااازگاری ناادارد .سااان و همکاااران ( )Sun et al., 2008ارتبااا هااوی بااین
انع افپ یری و رضایت یادگیرندگان را گزارش نمودند که در ایان پاژوهش نیاز ایان ماوا باه
عنوان معیاری برای سنجش رضایت دانگجویان مد نظر هرار گرفت.
سؤال دوم پژوهش به بررسی کیفیت ارایه ملزومات به دانگجویان بر اسا

ماواهاای توجیاه

فراگیران و پگتیبانی از فراگیران پرداخت .ارایه ملزومات به دانگاجویان ،در پاژوهشهاای متفااوت
عناوین مختلفی را به خود اختصا ،داده است؛ از جمله ارایاه خادمات .اماا ،در بیگاتر پیگاینههاای
تجربی تات بررسی این تاقی  ،تنها موا پگتیبانی از این عامل مورد توجه هرار گرفته بود.
نتیجه بررسی کیفیت ارایه ملزومات به دانگجویان در دانگهاه مجازی شیراز حاکی از متوسط باودن
آن از نظر دانگجویان است .این عامل بر اسا

مواهای توجیه و پگتیبانی فنای و آموزشای؛ و باا
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استفاده از  99گویه مورد بررسی هرار گرفت .میانهین این مواها به ترتیب برابر باا  9/3 ،9/22و
 9/29به دست آمد و میانهین کل مقدار  9/2را نگان داد .بر این اسا

و تالیلهای آمااری ارایاه

شده ،میزان م لوبیت پگتیبانی فنی پایین تر از متوساط و کیفیات ماواهاای توجیاه دانگاجویان و
پگتیبانی آموزشی در حد متوسط و در نهایت کیفیت ارایه ملزومات به دانگاجویان در حاد متوساط
ارزیابی شد .در ادامه به مقایساه نتاایج ایان پاژوهش باا دساتاوردهای ساایر پژوهگاهران ،پرداختاه
میشود.
رحمانی ( )Rahmani, 2005در بررسی خاود از دانگاهاه علاوم حادیی ،خادمات حماایتی را
نسبتاً م لوب ارزیابی نموده که با نتیجه حا ل از دانگهاه مجازی شیراز سازگار است .بنابراین ،هار
دو دانگهاه م کور کیفیت خدمات حمایتی مگابهی دارناد .هائادی ( )Ghaedi, 2006پگاتیبانی در
دانگهاه علم و نعت را ضعیف اعوم نموده که با نتیجه این پژوهش در یک راستا هرار نمایگیارد.
نوراللهی ( )Noorollahi, 2010کیفیت پگتیبانی دانگهاه علوم حادیی را نسابتاً م لاوب گازارش
نموده است که با نتیجه این پژوهش مگابه است و نگاان مایدهاد ایان دو دانگاهاه از نظار کیفیات
خدمات حمایتی به ورت مگابه عمل مینمایند .از دید فرزن و بویاد )(Fresen & Boyd, 2005

کفایت فنی و پگتیبانی آموزشی در دانگهاه پریتوریاا در ماادوده عادم رضاایت دانگاجویان هارار
دارند که نگاندهنده مگابهت این دانگهاه با کیفیات ضاعیف پگاتیبانیهاای فنای و هامچناین عادم
مگابهت با کیفیت متوسط پگتیبانی آموزشی دانگهاه مجازی شیراز میباشد .سلیم ()Selim, 2007
موا پگتیبانی در دانگهاه امارات متاده عربی را نسابتاً م لاوب دانساته اسات .بناابراین ،دانگاهاه
م کور و دانگهاه مجازی شیراز هر دو در س ح کیفی مگابهی از نظر موا پگاتیبانی هارار دارناد.
هابل ذکر است که ازکان و کسلر ) (Ozkan & Koseler, 2009بر ارتبا مثبت هوی بین پگتیبانی
و خدمات ارایه شده به دانگجویان و رضایت آنها تأکید دارند .این پژوهش از نظر بررسی پگاتیبانی
و ارایه ملزومات به دانگجویان تأییادی بار نتاایج پاژوهش ازکاان و کسالر (Ozkan & Koseler,

) 2009میباشد.
سؤال سوم پژوهش به بررسای چهاونهی کیفیات ارزیاابی دانگاجویان بار اساا

ماواهاای

راهبردهای ارزیابی و بازخورد پرداخته است .برای استخراج کیفیت ارزیابی دانگجویان در دانگهاه
مجازی شیراز ،از بررسی کیفیت دو موا راهبردهای ارزیابی و بازخورد استفاده شاد .در مجماوت
 2گویه مورد پرسش واهع شد .میانهین پاس به این مواها به ترتیب برابر با  / 2 ،9/ 6به دسات
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آمد و میانهین کل مقدار  9/2را نگان داد .بر این اسا

و تالیالهاای آمااری ارایاه شاده ،میازان

م لوبیت راهبردهای ارزیابی پایینتار از متوساط و کیفیات ارایاه باازخورد باه دانگاجویان در حاد
متوسط ارزیابی شد .نتیجه نهایی حاکی از س ح متوسط عامل ارزیابی از نظر دانگجویان است .ایان
در حالی است که اگار طیاف ساه هسامتی ( )Hejazi et al., 2008را معیاار هفااوت هارار دهایم،
کیفیت ارزیابی و دو موا آن نسابتاً م لاوب مایباشاد .شاایان ذکار اسات کاه ارزیاابی بااالترین
میانهین را از نظر دانگجویان دانگهاه مجاازی شایراز داشاته اسات کاه ایان امار مرهاون بااال باودن
میانهین ارایه بازخورد به دانگجویان با میانهینی معاادل  / 2مایباشاد .ایان بادان معناسات کاه در
دانگهاه مجازی شیراز باالترین میزان رضاایت دانگاجویان از بازخوردهاای دریاافتی مایباشاد .در
ادامه به مقایسه نتایج این پژوهش با دستاوردهای سایر پژوهگهران ،پرداخته میشود.
نتیجه پژوهش رحماانی ( ،)Rahmani, 2005کیفیات ارزشایابی در دانگاهاه علاوم حادیی را
نسبتاً م لوب گزارش نموده است که با نتیجه کیفیت عامل ارزیابی (در س ح متوساط) در پاژوهش
حاضر مگابهت دارد .هائدی ( )Ghaedi, 2006کیفیت ارزیابی در دانگهاه علم و نعت را متوسط
و باالتر گزارش کارده کاه باا نتیجاه پاژوهش در دانگاهاه شایراز مغاایرت دارد .در واهاع ،کیفیات
ارزیابی در دانگهاه علم و نعت در مرتبه باالتری نسبت به دانگهاه مجازی شیراز واهع شده اسات.
آهاکثیری ( )Aghakasiri, 2006کیفیت ارزیابی در دانگهاه علوم حدیی را م لوب و در دانگهاه
خواجه نصیرالدین طوسی نام لوب میداند .بنابراین ،کیفیت دانگهاه مجاازی شایراز از نظار عامال
ارزیابی با هار دو دانگاهاه ما کور مغاایر اسات .ربیعای ( )Rabiei, 2009کیفیات باازخورد را در
دانگهاه فردوسی مگاهد در سا ح متوساط و کیفیات ارزیاابی را ناام لوب گازارش نماوده اسات.
مقایساه ایان نتااایج باا نتیجااههاای حا االه از دانگاهاه شاایراز ،مگاابهت ایاان دو دانگاهاه را در ایاان
مواها ،نگان میدهد .ربیعی و همکاران ( )Rabiei et al., 2010کیفیت ارزشیابیهاای دانگاهاه
فردوسی را م لوب ارزیابی نمودند .این امر نگان دهنده ارتقای س ح کیفیت این عامل در دانگاهاه
فردوسی نسبت به سال 22

میباشد .بر ایان اساا

دانگاااهاه فردوسااای در ساااال 22

مایتاوان نتیجاه گرفات کاه کیفیات ارزیاابی

از کیفیااات ارزیاااابی در دانگاااهاه شااایراز بهتااار اسااات.

نوراللهی) (Noorollahi, 2010بازخورد در دانگهاه علوم حدیی را نسبتاً م لاوب گازارش کارده
است که نگان از مگابهت کیفی این دانگهاه با دانگهاه مجاازی شایراز در ایان ماوا دارد .نتیجاه
این پژوهش در مقایسه با پژوهش هاسین و همکاران ( )Hussin et al., 2009در دانگاهاه ماالزی،
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حاکی از مگابهت کیفی موا بازخورد در هر دو دانگهاه است و هار دو دانگاهاه در سا ح نسابتاً
م لوبی از کیفیت بازخورد هرار دارند .سان و همکاران ( )Sun et al., 2008ارتبا هوی بین تناوت
ارزیابیها و رضایت یادگیرندگان را گزارش نمودناد .از جهات مادنظر هارار دادن ایان ماوا در
بررسی رضایت دانگجویان ،این پژوهش در راستای نتایج تاقی سان و همکاران هرار میگیرد.
سؤال چهارم پژوهش در راب ه با چهونهی کیفیت تدریس هیأت علمی بر اساا
راهبردهای تدریس و هدایت برخط بود .بر اسا

ماواهاای

دو موا راهبردهای تدریس و هدایت برخط و

با استفاده از  9گویاه ،کیفیات تادریس در دانگاهاه مجاازی شایراز تاات بررسای هارار گرفات.
میانهین این مواها به ترتیب برابر با  9/2و  9/3باه دسات آماد و میاانهین کال مقادار  9/32را
نگان داد .بر این اسا

و تالیلهای آمااری ارایاه شاده ،میازان م لوبیات راهبردهاای تادریس در

س ح متوسط و کیفیت هدایت برخط پایینتر از متوسط و در نهایت کیفیت عامال تادریس بارخط
در دانگهاه مجازی شیراز در حد متوسط ارزیابی شد .این در حالی است که اگر طیف ساه هسامتی
) (Hejazi et al., 2008را معیار هفاوت هرار دهیم ،کیفیت تدریس الکترونیکی و هار دو ماوا
آن نسبتاً م لوب میباشد .در ادامه به مقایسه نتایج این پژوهش با دساتاوردهای ساایر پژوهگاهران،
پرداخته میشود.
نتایج پژوهش نوراللهی ( )Noorollahi, 2010نگان دهنده س ح نسبتاً م لوب آموزشایاران در
دانگهاه علوم حدیی است .این موضوت کیفیت مگابه دو دانگهاه مجازی شیراز و علاوم حادیی را
از منظر تدریس الکترونیکی تأییاد ماینمایاد .در پاژوهش ازکاان و کسالر (Ozkan & Koseler,

) ،2009میانهین مادر

برابار باا  /8اعاوم شاد .بناابراین ،کیفیات مدرساان در دانگاهاه برونال

انهلیس نسبتاً م لوب میباشد .این عدد از میانهین به دست آمده بارای ماوا تادریس بارخط در
این پژوهش بزرگتر است .با این وجود هر دو در س ح متوسط ارزیابی میشاوند .سالیم (Selim,

) 2007ویژگیهای مدرسان در دانگهاه امارات متاده عربی را در حد م لوب گزارش ماینمایاد.
بنابراین ،دانگهاه ما کور در سا ح بااالتری نسابت باه دانگاهاه مجاازی شایراز از لااا تادریس
الکترونیکای هارار دارد .پیچتار و همکااران ( )Peachter et al., 2010بار ارزیاابی مهاارتهاای
مدرسان در راستای تاق رضاایت دانگاجویان تأکیاد دارناد .بار ایان اساا  ،پاژوهش حاضار در
راستای کار آنها هرار دارد.
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با توجه به نتاایج حا ال از پاژوهش حاضار و در راساتای بهباود وضاعیت موجاود ،در اداماه چناد
پیگنهاد کاربردی ارایه میگردد:
• نتایج این تاقی نگان داد که دانگکده مجازی شیراز در وضعیت م لوب هرار ندارد و شرایط
موجود راضی کننده نیست .ل ا ،به مسؤوالن مربوطاه تو ایه مایشاود ،در خصاو ،کیفیات
ماتوای آموزشی ،انع افپ یری و سازگاری ،پگتیبانی فنای ،راهبردهاای ارزیاابی و هادایت
برخط در برنامههاای آماوزش الکترونیکای باازنهری جادی باه عمال آورده و در ادد رفاع
نواهم و کاستیها باشند.
• عدم توجه به ساختار ماتوای آموزشی ،از دالیل نام لوب بودن کیفیت آنها است .با توجه باه
اینکه در امر طراحی ماتوای الکترونیکی پژوهشهای زیادی توسط متخصصان علوم تربیتی
داخلی و خارجی ورت پ یرفته است ،پیگنهاد میگاردد طراحاان ماتاوای الکترونیکای باه
خصو ،در رشتههای فنای ،از نتاایج پاژوهشهاای مزباور در راساتای غنایساازی ماتاوای
آموزشی استفاده نمایند.
• در موضوت انع افپ یری و سازگاری ،توجه باه نیازهاای دانگاجویان و سابکهاای مختلاف
یادگیری آنها از موضوعات مهم و هابال توجاه ماساوب مایگاردد .در ایان راساتا ،پیگانهاد
میگردد که هر ماتوای آموزشی در هالابهاای مختلاف و ساازگار باا سابکهاای مختلاف
یادگیری ،تولید و برای استفاده در دستر

دانگجویان هرار گیرد .آماوزشهاای الکترونیکای

ظرفیت باالیی برای انع افپ یر ساختن آموزشها دارند .عدم استفاده از این ظرفیتها باعای
کاهش ماسو

کیفیت میگردد.

• در بای پگتیبانی آموزشی ،گسترش کتابخانه مجاازی بارای ارایاه کتاابهاا ،پایاانناماههاا و
مقالههای داخلی و خارجی به ورت وسیع برای دانگجویان پیگنهاد میشود.
• برای رسیدن به جایهاه م لوب و هابل هبول در موضوت پگتیبانی فنای ،ایجااد بخاش پگاتیبانی
فنی  9ساعته و شابانهروزی پیگانهاد مایگاردد .چارا کاه بیگاتر دانگاجویان مجاازی شااغل
میباشند و شایسته است ،این بخش برخوف ساعت کاری آنها به ارایه خدمات بپردازد.
• پیگنهاد میگردد ضعف در راهبردهای تدریس و هدایت برخط را با آموزش مدرسان و ارایاه
دورههای کارآموزی توسط متخصصان آموزشهاای الکترونیکای رفاع نماود .دورههاایی در
جهت معرفی و آموزش انوات روشهای تدریس بارخط و تادریس فعاال ،روشهاای ارتقاای
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 میتواند باه مدرساان در حرکات از تادریس،مهارتهای ارتباطی و درگیرسازی دانگجویان
.سنتی به تدریس برخط سودمند باشد
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