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 چکیده
ارزیابی وضع موجود و مطلوب برنامه درسی مجازی دانشگااهی از دیگد   پژوهش هدف 

 بوده یاسناد ليتحل و یپيمایشاز نوع توصيفی  پژوهشاست. روش بوده دانشجویان 
هگای  مجگازی دانشگااه  های سی ارشد دوره. جامعه آماری کليه دانشجویان کارشنااست

صنعتی امير کبير و مهرالبرز بوده اند. برآورد تعداد نمونگه سبگج جگدور کرجبگی و     
بگوده  پرسشنامه محقق ساخته گردآوری داده،  بوده است. ابزارنفر  233شامل مورگان 

ی آلفگا  جیضگر  طی محاسبهنيز  آن کل ییایپاآن تامين و روایی صوری و محتوایی  که
از دید دانشجویان در وضع موجود  داد؛نشان ها یافته بوده است. 59/0 برابر باکرانباخ 

مگورد پگژوهش در برنامگه درسگی مجگازی دانشگااهی در سگد        های ميزان رعایت مولفه
، ساکی اسگت کگه   آزمون فریدمنهمچنين  داشته استاز وضع مطلوب آنها قرار  ترنیيپا

با برنامه درسی مجازی دانشگااهی در وضگع موجگود بگه     مرتبط های رتبه بندی مولفه
؛ محتوا، فنی، ارزشگيابی، راهبردهگای تگدری  و دانشگجویان     ویژگی های ترتيج شامل

مرتبط بگا برنامگه درسگی مجگازی دانشگااهی در وضگع       های بوده و رتبه بندی مولفه
تگدری  و   ؛ ارزشيابی، فنی، محتوا، راهبردهایهایویژگی مطلوب باید به ترتيج شامل

 دانشجویان باشد.
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 مقدمه

در طلیعه دنیای فرا پیچیده ی هزاره ی سوم،  غیییور   
ماهیت بازار اقتصاد و اشتیال و دانش بر شدن آن  غنوم   

علو  و فو    نیازهای آممزشی  گسوتر  انجاارگمنوه ی   
آوری و نیاز به بازآممزی و یادگیری مادا، العمر به دلیل 
انجاار انتظارات  محدودیت منابع در مقایسوه بوا رشود    
روزافزون جمعیت و غقاضای فزاینده جهت برخمرداری 

آممزشی انعطاف پذیرغر بوه علوت عود،    های از فرصت
فیزیکوی و  هوای  امکان حضمر منظ  و مداو، در کوس  

آممزشوی را بوه یکوی از    هوای  تر  فرصوت سنتی  گس
غبدیل کرده اسوت  ها اصلی کشمرها و دولتهای دغدغه

[1.] 
نظا، آممز  از دور  به ویوهه آمومز  آن نیو  در    

آممزشوی  هوای  حال حاضر به واسطه مهیاکردن فرصوت 
برای غعداد زیادی از دانشامیان  بوه عنومان یوظ نظوا،     

سال . [2] شمدمی دهر از سمی آنان غرجیح داانعطاف پذی
  دانشگاه عل  و صنعت ایران برای اولی  بار مامز 1899

غاسیس دانشگاه ماازی را از وزارت علم، دریافت کرد  
ماازی های همزمان با راه اندازی دوره 1898اما غا سال 

در دانشگاه شیراز  ممفق به جذب دانشام نشد. پوس از  
هوای  ن  دانشوگاه شیراز و عل  و صنعت ایراهای دانشگاه

امیر کبیر  خماجه نصیر  علم، حدیث  شهید بهشتی  ق   
صنعتی اصجهان و غیره اقدا، به جذب دانشام به شوکل  

 [.8ماازی کرده اند ]
غمان گجت دانشگاه ماازی و آممز  ماازی بوه  می

شمدکه به شکلی غیور  می هر نم  دوره و آممزشی اطسق
گیرد. محتمیوات  می های سنتی و رودررو اناا،از رو 

درو  ممک  است که از طریوق اینترنوت و اسوتجاده از    
ویدئم و غصاویر فعال و متعامل دو طرفوه انتقوال یابود.    

غمانود  موی  کابلی یوا مواهماره ای  های همچنی  غلمیزیمن
 رسانه ی انتقال دهنده ی ای  موماد درسوی باشوند و یوا    

یوا نومار   و  DVDیوا  CDغمان مماد درسی را بر رویمی
 [.8ویدئم در اختیار داشت و یا غرکیبی را به کار گرفت ]

هوای  غماننود در زموان  موی  در ای  محیط  یادگیرنودگان 
زشی دسترسی داشته باشوند و بوا   دلخماه به محتمای آمم

لف در هر زمان یگر  معلمان و منابع یادگیری مختاد دافر

ابع ارغباط برقرار کننود  از ایو  رو در ایو  محویط  منو     
یادگیری و اطسعاغی فراوانی در دسوتر  یادگیرنودگان   

باطووات یرنوود  انعطوواف زمووانی و مکووانی  ارغگموویقرار
اجتموواعی غیرحضوومری  منووابع گمنوواگمن اطسعوواغی   

یوادگیری پمیوا و سواختار غیرخطوی  منوابع      هوای  رابط
مهو   هوای  چندرسانه ای و ابررسانه ای از دیگر ویهگوی 

ند که دانشام را در فضوا و  محیط یادگیری ماازی هست
 [.4] دهندمی محیط یادگیری جدیدی قرار

عسوه بور عمامول زیور    ها غمسعه و بقای ای  دانشگاه
ساختی و بمدجه  به کیجیت برنامه درسی وابسوته اسوت.   
نحمه طراحی برناموه درسوی ماوازی نقوش مهموی در      
یادگیری دانشامیان ماوازی دارد و دسوت انودرکاران    

ماازی باید اصمل طراحوی و  های هی دانشگابرنامه درس
هوای  [. برناموه 5غدوی  برنامه درسی را به کوار گیرنود ]  

درسی از جمله عناصر اساسی در نظا، غعلی  و غربیت و 
غماننود  می روند کهمی به ویهه در آممز  عالی به شمار

در بهبمد و پیشرفت نظا، آممزشی و غحومل در اجتموا    
باشند. امروزه در پرغم جهوانی شودن و   مجید و مثمرثمر 

اطسعواغی و ارغبواطی و   هوای  ورود گسترده فو  آوری 
سریع در سطح جمامع  نیازهوای جدیودی   های دگرگمنی

آشووکار گردیووده اسووت. بوورای مثووال نیازهووایی ماننوود  
کارگروهی با دیگران  روحیه سوازگاری بوا غیییورات     "

و، و سم، حل مساله  داشت  خبرگی بان در سطح زبان د
و داشت  اطسعات چنود فرهنگوی  اموروزه در آمومز      

 [.6] "باشندمی عالی مطرح
  2994  1گمناگمن )کسرک و مایرهای نتایج پهوهش

دهود کوه در   موی  ( نشوان 2994  2بابتیستا و مکجرسومن 
ماوازی  هوای  طراحی و غدوی  برنامه درسوی دانشوگاه  

گیورد. بهبومد   یمو  پداگمژیظ ممرد غجلت قرارهای جنبه
کیجیت یادگیری در دانشگاه ماازی مستلز، طرح برناموه  
درسی نظا، مندی است که در آن ارغبواط بوی  عناصور    

هوای  برنامه درسوی و چگومنگی غلجیوق آن بوا قابلیوت     
[. اما نکته ای که نباید مومرد  5نشان داده شمد]ها فناوری

غجلت قرار گیرد  ای  است که بعد از طراحی و غودوی   

                                                                 
1. Clark & Mayer 
2.Babtista&Mcpherson 
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رهای نز،  کار درسی با رعایت اصمل و معیاهای برنامه
درسوی بایود مومرد    هوای  به پایان نمی رسد  بلکه برنامه

بررسی غحلیلی  قرار گرفته غوا میوزان غناسون آنهوا بوا      
گوردد.   و معیارهای از پیش غعیی  شوده  غعیوی   اهداف 

چمن غازیه و غحلیل هر برنامه ای عنصر اصولی غمسوعه   
شمد. مطالعات نشان داده انود کوه   می سمبآن برنامه مح

فرایندهای ضروری برای ممفقیت برنامه که اغلن یا کنار 
گذاشته یا به فراممشی سپرده شده اند  بررسی و سناش 

آممزشوی و  هوای  [. برای سناش برنامه7باشد ]می برنامه
  درسوی بایود بوه بررسوی نگور  و دیودگاه کواربران       

هسوتند   هوا  صلی ای  برناموه )دانشامیان( که مخاطبان ا
(  با مطالعوه ی  2991غمجه خاصی مبذول نممد. اسمی  )

دانشگاه ایالت نیمیومرک دریافوت    78ماازی های دوره
که بی  رضایت دانشوامیان و طورح برناموه ی درسوی     

 [. 9ماازی ارغباط نزدیکی وجمد دارد ]های دوره
یکی از اصمل مه  ارزشویابی در برناموه ی درسوی    

زی  اسووتجاده از راهبردهووا و ابزارهووای متعوودد در ماووا
یادگیری های و فعالیتها ارزشیابی است. براسا  هدف

 برنامووه ی درسووی ماووازی  راهبردهووای گمنوواگمنی را 
دانشامیان به کار های غمان برای ارزشیابی از آممختهمی

دانشامیان به کار های گرفت غا غصمیر دقیقی از آممخته
دانشوامیان بوه   هوای  میر دقیقی از آممختهگرفت غا غص
 . برخی از آنها عبارغند از:[9]دست آید

الف( ارزشیابی میزان مشارکت: غعامل و مشوارکت   
اسا  یادگیری در محیط آنسی  اسوت. دانشوامیان بوا    
استجاده از غانر بحث ناهمزمان  پست الکترونیکی  اغواق  

یگر بوه  گجت و گم و سایر ابزارهای مشوارکتی بوا یکود   
پردازند و از ای  طریق  به هودفهای  می غبادل ایده و نظر
یابند. بنوابرای   میوزان مشوارکت هور     می متنمعی دست

دانشام  باید مسک ارز  یابی قرار گیرد. البتوه در بوه   
کارگیری ای  شیمه ابتدا درباره ی کمّی )غعداد نظورات(  
یا کیجی بمدن )وسعت و عمق ایده ها( مسک مشوارکت   

درسوی  هوای  غصمی  گیری کورد. اموا در اغلون برناموه    
گیرنود  می ماازی هر دو مسک مد نظر قرارهای دانشگاه
درصد نمره ی کول ارزشویابی  بوه میوزان      89و حدود 

 شمد.می مشارکت هر دانشام اختصاص داده

ب( پمشووه ی کووار الکترونیکووی: پمشووه ی کووار   
 الکترونیکووی  ماممعووه ای اسووت شووامل آزموومن هووا  

کسسوی  مباحثوات ارسوالی و نتیاوه ی     هوای  یادداشت
هر جلسه که غمسط هر دانشام در طمل غر، های ارزیابی

شمند. یظ پمشه کار الکترونیکوی  می ذخیره و نگه داری
روزانوه   های مناسن حاوی ای  اطسعات است: یادداشت

هوای  مربمط به پیشورفت یوادگیری دانشوام  یادداشوت    
و متومن مومرد مطالعوه  خومد     هوا  حاصل از کنجورانس 

هو   هوای  مربمط به فرایند یادگیری  ارزشیابیهای غاملی
 کسسان از کار یا فعالیت  سمانت مه  و نتایج یادگیری.
ج( خمد سنای: یکی دیگر از راهبردهای ارزشویابی  

یوادگیری سواخت و سوازگرا غناسون     هوای  که با نظریه
ت. در محویط  اسو « راهبورد خمدسونای  »بیشوتری دارد   

یادگیری ماازی دانشام باید فعاننه در فرایند یوادگیری  
دهود  می مشارکت کند و راهبرد خمد سنای به او امکان

غجکر انتقوادی و فراشوناختی را در خومد    های غا مهارت
غقمیت نماید. برای اناا، خمدسنای دانشامیان بایود از  

ته ممرد انتظار برنامه ی درسوی آگواهی داشو   های هدف
خمد را با نتایج ممرد انتظوار  های باشند غا بتمانند آممخته

 مقایسه کنند.
 د( سناش غمسط همکسسی ها: دانشامیان معمومنا 

هوای  همکسسوی هوای  غمایل چندانی به سناش آممخته
خمد نشان نمی دهند و از اظهوار نظور و نموره دادن بوه     

هوای  کننود. ولوی در محویط   موی  احسا  نگرانوی ها آن
یادگیری ماازی به دلیل نبمد غعامل رودرو  ای  غر  و 

یابد. سوناش غمسوط هو     می نگرانی غا حدودی کاهش
غمانود بوه عنومان یوظ راهبورد مومثر       می کسسی زمانی

ارزشیابی محسمب شمد که هدف ارزشویابی بوه بهبومد    
یادگیری معطمف باشد. در شرایطی که هدف ارزشویابی  

بانغر اسوت  دانشوامیان بوه    صرفاً ارغقا به پایه یا رغبه 
هو  کسسوان خومد را    هوای  راحتی نمی غمانند فعالیوت 

ارزشیابی کنند. مدر  محیط ماازی باید نقش فعالی در 
اجرای ای  راهبرد ایجا کند  به گمنه ای که قبل از آغواز  

آن هوای  ای  فرایند  دانشامیان را با مزایا و دستمرالعمل
رو  بورای رفوع    آشنا سوازد و در حوی  اجورای ایو     

 های بی  دانشامیان غس  کند.غناقضات و سمءغجاه 
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هور آممزشوی    های ه( مقاله ی علمی: یکی از هدف

جدیود  هوای  به ممقعیتها غسهیل انتقال یا غعمی  آممخته
 است. راهبردهای ارزشیابی معدودی وجومد دارنود کوه   

غماننود ضوم  غسوهیل انتقوال آممختوه هوا  میوزان        می
آنها را نیز محوظ بزننود. غهیوه ی مقالوه ی     های آممخته

علمی  از جملوه راهبردهوای ارزشویابی اسوت کوه بوه       
دهد  غا با غلجیق و غرکیون ایوده هوا     می دانشام امکان

جدیودی بورای   هوای  دانش و اطسعات خومد  راه حول  
یادگیری ماازی ابتدا هر های مسائل ارائه کند. در محیط

در   مسولله یوا خورده     دانشام متناسون بوا ممضوم    
کنود. سوپس بوه    می ی ممرد مطالعه خمد را غعیی مسلله

خومد را از طریوق   هوای  صمرت هجتگی  مطالن و ایوده 
کنود.  موی  پست الکترونیکی برای مودر  در  ارسوال  

موودر  بووا بررسووی نمشووته هووا  بازخمردهووای نز، را 
 کند. ای  عمل غامی یادداشت و دوباره به دانشام ارسال

یابد غا در انتهای فراینود دانشوام   می آخری  جلسه ادامه
 [.9]یظ مقاله علمی و در نم  خمد جدید غملید کند 
بوه   مامعبا غمجه به گستر  آممز  ماازی و نیاز ج

در داخل و خوارج از  هایی پهوهش  ای  نم  از آممز 
کوه بوه گمشوه ای از    در ای  زمینه صمرت گرفته  کشمر

در  [8]فتحی واجارگاه و آزادمنش   نمایی  می آنها اشاره
امکان سنای کاربرد فناوری نمی  اطسعات و ارغباطات »

نشوان دادندکوه   «  در برنامه ریزی درسی آممز  عوالی 
سه گانه ممرد غحقیق اختسف نظور زیوادی در   های هگرو

خصمص اهمیت کاربرد فناوری اطسعوات و ارغباطوات   
درسی نداشته و برای  باورند  برنامه ریزیهای در فرآیند

که در ممارد عدیده ای با غمجه به امکانپذیر بومدن رفوع   
 ممانع و استجاده از عمامل غسهیل کننده و فرصت آفوری  

را در فرآیند برنامه ریوزی  ها غمان کاربرد ای  فناوریمی
امووا، جمعووه کاشووان و درسووی امکووان پووذیر دانسووت. 

بررسی غطبیقوی فنواوری    »در غحقیقی به [19]نهاد مسیی
اطسعات و ارغباطات در برنامه درسی چند کشمر جهان 

پرداخته و نتیاوه گرفتندکوه   « و ارایه الگمیی برای ایران
همه کشمرها بنا به دنیل اقتصوادی  اجتمواعی  علموی     
فرهنگووی  و سیاسووی بووه غلجیووق فنوواوری اطسعووات و  
ارغباطات در برنامه درسی و کس  در  غمجه خاصوی  

در پهوهش خومد بوه    [5] سراجی و همکاران داشته اند. 
طورح برناموه درسوی    هوای  ویهگوی بررسی و شناسایی 

ماوازی ایوران و مقایسوه آن بوا الگومی      هوای  هدانشگا
راهنمای طراحی برنامه درسی دانشگاه ماازی پرداختوه  

دهنود کوه در طورح    می ای  پهوهش نشانهای اند. یافته
اه ماازی ایران )دانشکده ماازی برنامه درسی سه دانشگ

علم، حدیث  مرکز آممز  الکترونیکی دانشگاه علو  و  
صنعت و مرکز آممزشهای الکترونیکوی و آزاد دانشوگاه   
خماجه نصیر الدی  طمسی( به عمامل اثرگذار بر برناموه  
درسی دانشگاه ماوازی غمجوه نشوده اسوت. برخوی از      

رویکرد غدوی  مانند ها هعناصر برنامه درسی ای  دانشگا
هدفها  شکل ارائه محتما  غعیوی  فعالیتهوای یوادگیری و    

ارزشیابی مطابق با الگمی راهنما غدوی  نشوده  های شیمه
غمسوعه  هوای  بررسوی راه »در [ 11]نعمتی آهنگور   است.

آممز  ماازی در نظا، آممز  عالی ایوران از دیودگاه   
مجه نتیاه گرفته است که غ« ماریهای استادان دانشگاه

به زیرساخت ف  آوری اطسعوات و ارغباطوات  غسولط    
آممز  و ... به میزان بسویار زیواد   های استادان به رو 

در غمسعه آممز  ماازی ممثر بمده و از ای  حیث بوی   
مختلوف غجواوت معنواداری    های نگر  استادان دانشگاه

در  [12]مسحظووه نشوود. فتحووی واجارگوواه و همکوواران 
آممز  ماازی در نظوا،  های دوره ارزشیابی اثربخشی»

آممز  عالی ایران )مطالعه ممردی: دانشوگاه فردوسوی   
به ای  نتایج رسیدند که از نظر استادان اثربخشی « مشهد

دوره آموومز  ماووازی مطلوومب بوومده و دانشووامیان  
اثربخشی ای  دوره را در حد متمسط برآورد نممده انود.  

نشامیان نشوان  همچنی  مقایسه بی  نظرات استادان و دا
داد که استادان در ممرد اثربخشی دوره آممز  ماازی  

موایر و   نظرات مثبت غری نسبت به دانشوامیان دارنود.  
 یوظ  اجورای "در پهوهشی بوا عنومان    [81]1همکارانش

وب  درسی سازی و برنامه شبیه بر مبتنی آممزشی برنامه
 از پزشوکی  گوذر دانشوامیان   غسوهیل  به منظمر محمر 

دارنود  موی  اذعان "جراحی کارآممزی دورة به دانشکده
 سوازی و برناموه   شوبیه  بور  مبتنوی  درسی ارزیابی برنامه

                                                                 
1 Meier et al. 
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ممجون  ها دهد که ای  برنامهمی نشان وب محمر درسی
کارآممزی جراحی های غسهیل ورود دانشامیان به دوره

گردد  هر چند هنمز به طمر می و پرور  جراحان متبحر
در آمومز  عوالی اسوتجاده نموی     گسترده از  ای  رو  

در پهوهشی با عنومان   [14] 1شمد. مظ کینی و همکاران
کاربرد برنامه ماازی بورای یوادگیری دانشوامیان بوا     "

درسی های نشان دادند که  برنامه "فیزیکیهای ناغمانایی
متنمعی های ماازی برای ای  دسته از دانشامیان فرصت

مکان پذیر نمی باشد. دارد که در سیست  سنتی آممزشی ا
دانا  راهنموا  هور    "[ پهوهشی غحت عنمان 15] 2آرباگ

اسوتاد در  هوای  دو  یا حتوی بیشوترا ارزیوابی فعالیوت    
پوهوهش  هوای  اناا، داده است. یافته "آنسی های دوره
دهد که  اساغید نیاز دارنود غوا درو  ماوازی    می نشان

ه طمری که خمد را از قبل طراحی و سازماندهی نمایند ب
بتمانند در کسسهای آنسیو  خومد غعامول مومثرغری بوا      

با  [ 61] 8نتایج پهوهش فابریدانشامیانشان داشته باشند.
 دانشوامیی آنسیو   های دوره استجاده از ارزیابی" عنمان

 "غربیوت(  و اگواه سواخت  پوداگمژی )غعلوی      به منظمر
اغیدی دهد که دانشامیان بیشتری  امتیاز را به اسمینشان

دادند که به طمر اثربخش و کارآمد از ابزارهای فعوال و  
آنسی  ارغباط جمعی مانند ایمیول در جهوت بوازخمرد    

کردنود و ایو  نتیاوه    می پیشرفت غحصیلی آنان استجاده
 آنسی  در آممز  عوالی های نشاندهندة کارآمدی برنامه

 باشد.  می
 

 پژوهش های سوال
امیان در برنامه درسوی ماوازی   دانشهای آیا ویهگی. 1

 دانشگاهی در وضع ممجمد و مطلمب متجاوت استا

محتمای در  در برنامه درسی ماازی های آیا ویهگی. 2
 دانشگاهی در وضع ممجمد و مطلمب متجاوت استا

فنی دوره در برناموه درسوی ماوازی    های آیا ویهگی. 8
 دانشگاهی در وضع ممجمد و مطلمب متجاوت استا

غودریس در برناموه درسوی    هوای  ا ویهگی راهبورد آی. 4
ماووازی دانشووگاهی در وضووع ممجوومد و مطلوومب 

                                                                 
1 McKinney et al. 
2. Arbaugh 
3 Fabry 

 متجاوت استا

آیا ویهگی نحومه ارزشویابی دوره در برناموه درسوی     . 5
ماووازی دانشووگاهی در وضووع ممجوومد و مطلوومب 

 متجاوت استا

آیا بی  میزان اعتبار هر یظ از معیارهای برنامه درسی . 6
های غعدیل کننده  جنسویت و  ماازی بر حسن متییر

های غحصیلی در بعد وضع ممجومد و مطلومب   رشته
 غجاوت معنادار وجمد داردا

مرغبط با برناموه درسوی ماوازی    های همؤلجبندی رغبه. 7
 و وضوع مطلومب   دانشگاهی در بعد وضوع ممجومد  

 چگمنه استا

 
 روش پژوهش

پهوهش  غمصیجی بومده کوه در خوسل آن از    رو  
یوابی  ( و پیموایش )زمینوه  یکتابخانوه ا )ی اسناد لیغحل

جامعه آماری پوهوهش   .ای( استجاده شده استپرسشنامه
های حاضر شامل کلیه دانشامیان کارشناسی ارشد دوره

با غعداد  صنعتی امیر کبیر و مهرالبرزهای ماازی دانشگاه
بورآورد غعوداد نممنوه    . بومده اسوت   نجور  2998بالغ بر 

بورای   4و ممرگوان  دانشامیان حسن جودول کرجسوی  
در  .[17]نجر به دسوت آمود    822جامعه آماری پهوهش 

پرسشونامه   897هوای  نهایت برای غحلیول داده هوا  داده  
هوای  به منظمر گوردآوری داده ممرد استجاده قرار گرفت. 

نز، در ای  پهوهش از پرسشنامه محقق ساخته اسوتجاده  
یجی ه  که در ابتدا برای طراحی آن از پرسشونامه شور  شد
( استجاده شده  که حسن به کار گیری جدیود در  1897)

شووکل و محتوومای آن غیییراغووی داده شووده اسووت. ایوو  
 گمیه 52پرسشنامه شامل سمانت بسته پاسخ بمده که از

و در پنج مملجه طراحی شده اسوت. طیوف    غشکیل شده
 5ممرد استجاده برای پاسخگمیی طیف پنج ارزشی لیکرت

 2)خیلوی کو (     1صومرت   هکه نمره گذاری در آن بو 
بومد  در  )خیلی زیواد(   5)زیاد( و  4)غاحدی(   8)ک (  

دو قسمت وضع ممجمد و وضع مطلمب مومرد اسوتجاده   
بورای غعیوی  روایوی پرسشونامه از روایوی      قرار گرفت. 

                                                                 
4 Krejcie & Morgan 
5 Likert 
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 پرسشنامه ییایپاصمری و محتمایی استجاده شده است و 

  در وضوعیت  کرانبوا   یآلجوا  نیضور  نیز طی محاسبه
و ضرین آلجای  86/9  در وضعیت مطلمب 84/9مد ممج

برآورد گردید که نشواندهنده پایوایی    85/9کرانبا  کل 
هوای  بانی سمانت بمد. به منظمر غازیه و غحلیول داده 
 16spssحاصله از ابزار اندازه گیری پهوهش  طی برنامه 

نظیور فراوانوی     هوایی  غمصیجی از آمواره در سطح آمار 
ف استاندارد و خطای انحراف اسوتاندارد  میانگی   انحرا

آزمومن  »استنباطی از  استجاده شده است و در سطح آمار

آزموومن »و « دو گووروه مسووتقل tآزموومن »  «غوی وابسووته 
 استجاده شده است.« فریدم 
 

 ها یافته
 بررسی سوال اول پژوهش

مرغبط با برنامه درسی ماازی بوا عنایوت   های مملجه»
بورای بررسوی   « باشودا می   چهبه دیدگاه صاحن نظران

 در زمینوه مورغبط   یو پهوهشو  یمتومن نظور   ای  سومال 
ممرد بررسی قرار گرفت. در جدول  یادگیری الکترونیکی

 نشان داده شده است.مملجه استخراج شده  29ذیل
 

 دیدگاه صاحبنظران استخراجی مرغبط با برنامه درسی ماازی حسنهای عمده غری  مملجه .1جدول 
 صاحبنظران مولفه ها ردیف

  چم و [19]2999  پاسرینی و گرانگر[5]1897سراجی  دانشامیانهای ویهگیغمجه به عسیق و نیازها و  1
 [18]2992غسای 

غقمیت حس کناکاوی دانشام در ارغباط با در  و فراه   2
 آوردن شرایط نز،

مز و گاردنر    هال[29] 2997ممسسه فناوری ایلینمیز
 [5]1897  سراجی [21]2996

 [5]1897سراجی  مهیا نممدن شرایط نز، برای یادگیری فعال دانشامیان 3
جهت هایی ایااد انگیزه در دانشامیان و مهیا نممدن فرصت 4

 غاربه  اکتشاف  بازخمرد و عمل
 [29]2997ممسسه فناوری ایلینمیز

ر انتقادی و حل مساله در زمینه سازی برای پرور  مهارغهای غجک 5
 دانشامیان

غرجمه زارعی زوارکی و  1894گریسمن و اندرسمن
 [5]1897  سراجی [22]صجایی ممحد

  [24]2992   نیت و کمکس[28] 2995پراغا و لمپز در نظر گرفت  خصایص فرهنگی دانشامیان در برنامه درسی 6
 [5]1897سراجی 

 [25]2994کسرک و مایر  لف محتمای در های مختوجمد ارغباط منطقی بی  قسمت 7
 [18]2992چم و غسای  باز و پمیا بمدن  محتمای درسی 8
 [26]2999گریظ کیرسلی  غهیه محتمای درسی روزآمد  معتبر و برانگیزنده فراگیران 9
الم و پتمن   آلست[5]1897  سراجی [27]2992ولر  غملید محتمای درسی  براسا  اصمل غهیه محتمای چندرسانه ای 11

 [12]1889  فتحی واجارگاه و همکاران [29] 2996
 [9]1896  سراجی [27]2992ولر غسهیل دسترسی یادگیرندگان به مماد و منابع یادگیری گمناگمن 11
ارائه  مماد و منابع درسی غیر برخط )ارائه محتما درقالن  12

word,pdf) 
 غرجمه زمانی و عظیمی 1895آندرسمن و الممی  

[28] 
ارائه  مماد و منابع درسی برخط )پست الکترونیظ  خمد  13

 اینترنتی  شبیه سازی ها(های آزممن
 غرجمه زمانی و عظیمی 1895آندرسمن و الممی  

[28] 
 [5]1897  سراجی [89] 2998مظ گری  انعطاف پذیری در طراحی برنامه درسی) انعطاف زمانی و مکانی( 14
   سلی  [81]1892سرکارآرانی و مقد،  زی صمغی و غصمیریهای ماابرگزاری کس  15

  آلستالم و [88]2994  بیظ و شمرنیظ[82]1895آبادی
 [29]2996پتمن 
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 صاحبنظران مولفه ها ردیف

غرجمه زارعی زوارکی و  1894گریسمن و اندرسمن  استجاده از ابزارهای آممزشی متنم  در برنامه درسی ماازی 16
 [22] صجایی ممحد

  فتحی واجارگاه و همکاران [5]1897سراجی  ای یادگیری گمناگمن)مباحثه برخط  وبسگ نمیسی و...(فعالیته 17
1889[12] 

مهیا نممدن زمینه غعامل  دانشام با استاد  مماد درسی و  18
 دانشامیان دیگر

  سانگ [89]2998  مظ گری [27]2992ولر
غرجمه زمانی و  1895  آندرسمن و الممی  [84]2994

 [28]عظیمی
 [26] 2999گریظ کیرسلی  غعیی  اهداف کلی و جزیی در  متناسن با نیازها و شرایط روز 19
  [9]1896  سراجی [88] 2994و شمرنیظ بیظ ایجای نقش غسهیل گری غمسط اساغید زمینه سازی 21

غرجمه زارعی زوارکی و  1894گریسمن و آندرسمن 
 [22]صجایی ممحد

راهنمایی در غدریس و غرغین یادگیری  ارائه بازخمرد  نظارت و 21
 گروهی غمسط اساغید

  سانگ [88]2994  بیظ و شمرنیظ [5]1897سراجی 
2994[84] 

آممز  ماازی و به کارگیری های غسلط استادان به رو  22
 فناوری اطسعات و ارغباطات

 [11]1898نعمتی آهنگر 

ی درسی دوره ) استجاده از نظریات یادگیرنده محمر در برنامه ریز 23
 غدریس  ارزشیابی و...(

  [29]2997  ممسسه فناوری ایلینمیز[27]2992ولر
 [9]1896سراجی 

 [88]2994  بیظ و شمرنیظ[84]2994سانگ  بازخمرد از نتایج کار غمسط اساغید 24
ایااد شرایط و امکانات برای فعالیت و همکاری گروهی  25

 دانشامیان
  هالمز و گاردنر [29]2997ممسسه فناوری ایلینمیز

2996[21] 
دانشامیان های استجاده از ارزشیابی غکمینی و مستمر از آممخته 26

 برای بهبمد یادگیری
 [5]1897  سراجی [85]2998پالف و پرات

 [85]2998پالف و پرات ارغباط شیمه ارزشیابی با محتمای در  و اهداف یادگیری 27
  پالف و [29]2997ممسسه فناوری ایلینمیز پیشرفت غحصیلی دانشام استجاده از انما  ارزیابی کار و 28

 [85]2998پرات

 
 بررسی سوال دوم پژوهش

دانشامیان در برنامه درسی ماوازی  های آیا ویهگی»
 «دانشگاهی در وضع ممجمد و مطلمب متجواوت اسوتا  

مقایسه وضع ممجمد و مطلومب غمجوه بوه    در خصمص 
رنامووه درسووی ماووازی دانشووامیان در بهووای ویهگووی

( در t=-19/86مقدار آمواره بدسوت آموده )    دانشگاهی 
به لحاظ آماری معنوادار بومده    P≤91/9سطح معناداری 

(999/9=sig)  از دیوودگاه  نتووایج بیووانگر آن اسووت کووه

دانشامیان های ویهگیوضع ممجمد غمجه به دانشامیان 
ی از غور  ییپادر برنامه درسی ماازی دانشگاهی در حد 

 ع مطلمب آن قرار دارد.وض
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 در برنامه درسی دانشگاهیدانشامیان های ویهگیغمجه به مربمط به  وابسته های غمصیجی و نتایج آزممن غیشاخص .2جدول

 میانگین وضعیت سوال
انحراف 

 استاندارد

خطای 
انحراف 

 استاندارد
t Sig 

ترغیب کنجکاوی دانشجو با فراهم آوری شرایط یافتن 
 ت مربوطاطالعا

 به موضوع درس از منابع مختلف

 9094 9.76 8.29 ممجمد
-21.98** 9.999 

 9098 9.67 4.22 مطلمب

ایجاد روحیه اعتماد به نفس در دانشجویان برای استفاده 
 ایاز ابزارها و امکانات رایانه

 9095 9.89 8.24 ممجمد
-18.79** 9.999 

 9098 9.66 4.89 مطلمب

ها و شرایط زندگی الیف با ویژگیمرتبط بودن تک
 دانشجویان

 9095 9.88 2.86 ممجمد
-17.97** 9.999 

 9094 9.79 4.18 مطلمب

ایجاد شرایطی برای همکاری دانشجو با استاد در زمینه 
 بهبود کیفیت محتوای الکترونیکی

 9095 9.88 2.44 ممجمد
-27.99** 9.999 

 9098 9.66 4.21 مطلمب

زمینه الزم برای پرورش و توسعه  فراهم آوردی
 های تفکر انتقادی در دانشجویانمهارت

 9095 9.85 2.62 ممجمد
-25.16** 9.999 

 9098 9.68 4.28 مطلمب

امکان ارائه بازخورد مداوم در طول نیمسال تحصیلی به 
 دانشجو در ارتباط با درس اخذ شده

 9095 9.86 2.76 ممجمد
-28.85** 9.999 

 9098 9.66 4.89 مطلمب

مشارکت  پرورش برای الزم زمینه آوری فراهم
 دانشجویان در برنامه ریزی درسی دوره

 9095 1.91 2.82 ممجمد
-26.18** 9.999 

 9094 9.94 4.94 مطلمب

در نظر گرفتن خصایص فرهنگی دانشجویان در برنامه 
 درسی

 9095 1.99 2.22 ممجمد
-18.92** 9.999 

 9096 1.99 8.56 مطلمب

دانشجویان در برنامه درسی مجازی های ویژگیتوجه به 
 دانشگاهی

 9.94 9.58 2.74 ممجمد
-86.19** 9.999 

 9.98 9.47 4.15 مطلمب

 
 

 بررسی سوال سوم پژوهش

محتومای در  در برناموه درسوی    هوای  آیا ویهگی»
ماازی دانشگاهی در وضع ممجمد و مطلومب متجواوت   

قایسه وضوع ممجومد و مطلومب    مدر خصمص  «استا
برناموه درسوی    در محتومای در  هوای  ویهگیغمجه به 

( t=-88/28مقدار آماره بدست آمده ) ماازی دانشگاهی 
به لحاظ آماری معنادار بمده  P≤91/9در سطح معناداری 

(999/9=sig)  از دیوودگاه  نتووایج بیووانگر آن اسووت کووه
مای محتو هوای  ویهگیوضع ممجمد غمجه به دانشامیان 

برنامووه درسووی ماووازی دانشووگاهی در حوود   در در 
 ی از وضع مطلمب آن قرار دارد.غر ییپا

 

 بررسی سوال چهارم پژوهش

های فنی دوره در برنامه درسوی ماوازی   آیا ویهگی»
 «دانشگاهی در وضع ممجمد و مطلمب متجواوت اسوتا  

مقایسه وضع ممجمد و مطلومب غمجوه بوه    در خصمص 
برنامووه درسووی ماووازی   رهووای فنووی دوره دویهگووی

( در t=-88/82مقدار آمواره بدسوت آموده )    دانشگاهی 
به لحاظ آماری معنوادار بومده    P≤91/9سطح معناداری 

(999/9=sig)  از دیوودگاه  نتووایج بیووانگر آن اسووت کووه
های فنوی دوره  ویهگیوضع ممجمد غمجه به دانشامیان 

ی از غور  ییپابرنامه درسی ماازی دانشگاهی در حد  در
 وضع مطلمب آن قرار دارد.

 
 
 
 
 
 



 

 

87 

 7شماره  / دوره جدید/دوم/ سال بیست و 1934 پاییز و زمستانهای آموزش و یادگیری/ دانشگاه شاهد/ پژوهش
2016/ No.7-Year/ Autumn & Winter 2015 thTraining & Learning Researches/ Shahed University/ 22 

 

 
 در برنامه درسی دانشگاهیدر  محتمای های ویهگیغمجه به مربمط به  وابسته های غمصیجی و نتایج آزممن غیشاخص .8جدول

 میانگین وضعیت سوال
انحراف 

 استاندارد

خطای 
انحراف 

 استاندارد
t Sig 

 به روز بودن فهرست مطالب، اهداف کلی و جزیی درس
 9094 9.98 8.52 دممجم

-29.86** 9.999 
 9098 9.59 4.54 مطلمب

کامل و روشن بودن دستورالعمل و کار کلیدها و 
 های استفاده شده در محتویآیکون

 9095 9.87 8.21 ممجمد
-17.98** 9.999 

 9098 9.68 4.88 مطلمب

 چالش برانگیز بودن محتوای درس از لحاظ فکری
 9095 9.88 8.14 ممجمد

-17.51** 9.999 
 9094 9.98 4.29 مطلمب

 مرتبط بودن مطالب ارائه شده با اهداف درس
 9094 9.92 8.67 ممجمد

-15.89** 9.999 
 9098 9.61 4.49 مطلمب

 وجود فهرستی از محتوای آموزشی
 9096 1.97 8.49 ممجمد

-14.88** 9.999 
 9098 9.69 4.89 مطلمب

شامل اهداف درس،  Webوجود راهنمای درس در 
 فهرست مطالب، تکالیف،

 هاایرسانه های گروهی، چندها، بحثارزیابی

 9096 1.11 8.14 ممجمد

-18.42** 9.999 
 9098 9.59 4.47 مطلمب

 متناسب بودن ترکیب متن، نمودارها و اشکال ارائه شده
 9095 9.81 8.82 ممجمد

-29.61** 9.999 
 9098 9.68 4.48 مطلمب

متنوع برای دریافت مواد درسی هنگام های وجود شیوه
 عدم دسترسی به اینترنت

 9096 1.18 2.88 ممجمد
-25.85** 9.999 

 9094 9.78 4.26 مطلمب

 مشخص بودن تاریخ شروع و خاتمه مهلت مشاهده هر
 جلسه درس

 9096 1.99 8.55 ممجمد
-11.88** 9.999 

 9094 9.77 4.28 مطلمب

های انشجو به جستجو برای افزایش آگاهیترغیب د
 مربوط به درس

 9095 9.85 8.22 ممجمد
-29.44** 9.999 

 9098 9.64 4.89 مطلمب

رعایت ترتیب زمانی مناسب و منطقی به هنگام ارائه 
 های مختلف دروس مجازیبخش

 9095 9.88 8.45 ممجمد
-17.89** 9.999 

 9098 9.58 4.44 مطلمب

های مختلف محتوای ط منطقی بین قسمتوجود ارتبا
 درس

 9094 9.71 8.45 ممجمد
-21.88** 9.999 

 9098 9.59 4.48 مطلمب

 های تکمیلیارائه مواد خواندنی کمکی، منابع و یا فعالیت
 9094 9.94 8.29 ممجمد

-19.29** 9.999 
 9098 9.69 4.29 مطلمب

مناسب بودن درجه دشواری درس مجازی برای 
 نشجویاندا

 9095 9.84 8.25 ممجمد
-12.97** 9.999 

 9094 9.92 4.19 مطلمب

رعایت اصول اخالقی استفاده از آثار علمی دیگران به 
 هنگام تدوین دروس و  ارجاع به مأخذ

 9095 9.89 8.59 ممجمد
-15.11** 9.999 

 9098 9.66 4.49 مطلمب

درسی برنامه  درس درمحتوای  های ویژگیتوجه به 
 مجازی دانشگاهی

 9.98 9.58 8.82 ممجمد
-28.88** 9.999 

 9.98 9.48 4.89 مطلمب
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 در برنامه درسی دانشگاهیفنی دوره های ویهگیغمجه به  مربمط به وابسته های غمصیجی و نتایج آزممن غیشاخص .4جدول

 میانگین وضعیت سوال
انحراف 

 استاندارد
خطای انحراف 

 استاندارد
t Sig 

 وجود توضیحات مناسب و مفید برای اخذ درس
)مثل پیش نیازهایی که برای آن درس باید گذرانده 

 شود(

 9096 1.21 2.67 ممجمد

-29.56** 9.999 
 9094 9.71 4.84 مطلمب

در ارائه word , pdfاستفاده از فایل متنی فرمت 
 محتوای الکترونیکی

 9095 9.99 8.81 ممجمد
-11.14** 9.999 

 9098 9.62 4.48 مبمطل

ای، پویا رسانه با امکان چند htmlاستفاده از سندهای 
نمایی و پیوند به اسناد دیگر در ارائه محتوای 

 الکترونیکی

 9096 1.18 2.99 ممجمد
-29.18** 9.999 

 9094 9.76 4.89 مطلمب

 های مجازی تصویریاستفاده از کالس
 9097 1.24 2.24 ممجمد

-26.51** 9.999 
 9094 9.76 4.29 مطلمب

 های مجازی صوتیاستفاده از کالس
 9096 1.96 8.61 ممجمد

-12.98** 9.999 
 9098 9.69 4.49 مطلمب

 در دسترس بودن مواد درسی متعدد و مناسب
 9095 9.89 8.21 ممجمد

-21.57** 9.999 
 9098 9.57 4.47 مطلمب

مجازی برای  جذاب بودن سامانه یا صفحه وب دانشگاه
 کاربران

 9096 1.99 2.96 ممجمد
-24.92** 9.999 

 9098 9.62 4.45 مطلمب

 گویا و جالب بودن پیوندها در وب
 9095 9.88 2.95 ممجمد

-22.78** 9.999 
 9098 9.66 4.84 مطلمب

 جذابیت فضا و چیدمان محیط مجازی برای دانشجویان
 9095 1.94 2.99 ممجمد

-28.18** 9.999 
 9098 9.67 4.48 مطلمب

تنوع منابع کسب دانش)پیوندهای وب، کتابچه، چت، 
 تابلوی اعالنات(

 9095 1.99 2.72 ممجمد
-24.88** 9.999 

 9098 9.67 4.86 مطلمب

فراهم بودن امکان ارسال نتایج کار و تکالیف دانشجو به 
 یک محیط مشترک

 ) صفحات وب، تابلوی اعالنات(

 9096 1.19 2.86 ممجمد

-29.11** 9.999 
 9094 9.79 4.88 مطلمب

فراهم کردن زمینه الزم برای توسعه و رشد فنون 
 ارتباطی برای دانشجو و استاد

 9095 9.88 2.92 ممجمد
-25.26** 9.999 

 9098 9.61 4.41 مطلمب

برنامه درسی مجازی  فنی دوره درهای ویژگیتوجه به 
 دانشگاهی

 9.94 9.65 2.86 ممجمد
-82.88** 9.999 

 9.98 9.47 4.88 مطلمب

  
 بررسی سوال پنجم پژوهش

غودریس در برناموه درسوی    هوای  آیا ویهگی راهبرد»
ماازی دانشگاهی در وضع ممجمد و مطلومب متجواوت   

مقایسه وضوع ممجومد و مطلومب    در خصمص  «استا
برناموه درسوی ماوازی     غدریس درهای ویهگیغمجه به 
( در t=-27/82قدار آمواره بدسوت آموده )   م دانشگاهی 

به لحاظ آماری معنوادار بومده    P≤91/9سطح معناداری 
(999/9=sig)  از دیوودگاه  نتووایج بیووانگر آن اسووت کووه

 راهبردهوای  ویهگوی وضع ممجمد غمجه بوه  دانشامیان 
برنامه درسوی ماوازی دانشوگاهی در حود      غدریس در

 ی از وضع مطلمب آن قرار دارد.غر ییپا
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 دانشگاهی از دید دانشجویان و مطلوب برنامه درسی مجازیارزیابی وضع موجود 

 

 در برنامه درسی دانشگاهیغدریس  راهبردهای ویهگیغمجه به مربمط به  وابسته های غمصیجی و نتایج آزممن غیشاخص .5 جدول

 میانگین وضعیت سوال
انحراف 
استاندار

 د

خطای انحراف 
 استاندارد

T Sig 

های کالسی فراهم آوردن شرایط شرکت در فعالیت
 برای دانشجویان

 9095 1.98 2.84 ممجمد
-22.92** 9.999 

 9098 9.68 4.84 مطلمب

 وجود تعامل بین دانشجو و مواد درسی
 9095 9.82 2.81 ممجمد

-28.97** 9.999 
 9094 9.71 4.89 مطلمب

 ایفای نقش تسهیل گری توسط اساتید زمینه سازی
 9095 9.99 2.98 ممجمد

-25.79** 9.999 
 9098 9.62 4.86 مطلمب

اساتید برای  ان ارائه بازخورد ازامک سازی زمینه
 دانشجو

 9095 9.87 2.72 ممجمد
-26.99** 9.999 

 9098 9.68 4.49 مطلمب

ارائه بازخورد در مورد تکالیف طی زمان مشخص، 
 توسط استاد

 9096 1.95 2.89 ممجمد
-21.29** 9.999 

 9098 9.68 4.41 مطلمب

 استاد به وجود آوردن زمینه همکاری و تعامل توسط
 9095 1.92 2.79 ممجمد

-24.17** 9.999 
 9098 9.62 4.89 مطلمب

وجود امکاناتی برای مشارکت دهی دانشجوی غیر 
 فعال

 9095 9.86 2.17 ممجمد
-89.54** 9.999 

 9098 9.69 4.21 مطلمب

وجود امکاناتی برای فعالیت گروهی و پروژه مشترک 
 دانشجویان

 9096 1.98 2.61 ممجمد
-24.68** 9.999 

 9094 9.78 4.89 مطلمب

 اطالع رسانی کافی و به هنگام استاد به دانشجو
 های رسمی تدریس و ارزشیابیبرای ساعت

 9096 1.95 8.18 ممجمد
-29.29** 9.999 

 9098 9.69 4.41 مطلمب

ارائه دستورالعمل نحوه انجام تکالیف به دانشجویان 
 توسط استاد

 9095 9.89 8.26 ممجمد
-19.81** 9.999 

 9098 9.61 4.86 مطلمب

 رفع اشکال اساتید  از حضور دانشجو در کالس پیگیری
 9096 1.99 2.69 ممجمد

-17.85** 9.999 
 9095 9.81 4.96 مطلمب

برنامه درسی  های تدریس درراهبرد ویژگیتوجه به 
 مجازی دانشگاهی

 9.94 9.67 2.94 ممجمد
-82.27** 9.999 

 9.98 9.49 4.84 مطلمب

 
 بررسی سوال ششم پژوهش

آیا ویهگی نحمه ارزشویابی دوره در برناموه درسوی    »
ماازی دانشگاهی در وضع ممجمد و مطلومب متجواوت   

مقایسه وضوع ممجومد و مطلومب    در خصمص  «استا
برنامه درسوی ماوازی    ارزشیابی درهای ویهگیغمجه به 
( در t=-28/89مقدار آمواره بدسوت آموده )    دانشگاهی 

به لحاظ آماری معنوادار بومده    P≤91/9سطح معناداری 
(999/9=sig)  از دیوودگاه  نتووایج بیووانگر آن اسووت کووه

ارزشویابی  های ویهگیوضع ممجمد غمجه به دانشامیان 
ی از غور  ییپابرنامه درسی ماازی دانشگاهی در حد  در

 وضع مطلمب آن قرار دارد.
 بررسی سوال هفتم پژوهش

هوای برناموه     میزان اعتبار هر یوظ از مملجوه  آیا بی»
درسی ماازی بر حسن متییرهای غعدیل کننده  جنسیت 

 «های غحصیلی غجاوت معنادار وجمد دارداو رشته
 

 
 



 

199 

 7شماره  / دوره جدید/دوم/ سال بیست و 1934 پاییز و زمستانهای آموزش و یادگیری/ دانشگاه شاهد/ پژوهش
2016/ No.7-Year/ Autumn & Winter 2015 thTraining & Learning Researches/ Shahed University/ 22 

 

 
 

 در برنامه درسی دانشگاهیارزشیابی های ویهگیغمجه به مربمط به  وابسته های غمصیجی و نتایج آزممن غیشاخص .6جدول

 میانگین وضعیت سوال
انحراف 

 استاندارد
خطای انحراف 

 استاندارد
T Sig 

های تعیین معیارهای مشخص برای امتحان از بخش
 مختلف

 9095 9.82 2.88 ممجمد
-28.44** 9.999 

 9098 9.66 4.41 مطلمب

ها و چگونگی ارزشیابی توصیف و تشریح نوع سوال
 پایانی آن

 9095 1.91 2.79 ممجمد
-25.24** 9.999 

 9098 9.69 4.42 مطلمب

هماهنگی بین حجم محتوای موجود با میزان سوال آن 
 در  آزمون

 9095 1.98 2.98 ممجمد
-22.99** 9.999 

 9098 9.69 4.89 مطلمب

تشریح نحوه نمره دهی و حجم نهایی هر درس در 
 آزمون

 9095 1.91 8.16 ممجمد
-18.86** 9.999 

 9098 9.64 4.42 مطلمب

فاده از انواع ارزیابی کار و پیشرفت تحصیلی است
 دانشجو

 9095 9.89 2.88 ممجمد
-24.17** 9.999 

 9098 9.66 4.41 مطلمب

ارتباط شیوه ارزشیابی با محتوای درس و اهداف 
 یادگیری

 9095 9.81 8.94 ممجمد
-28.47** 9.999 

 9098 9.69 4.47 مطلمب

رنامه درسی ب ارزشیابی درهای ویژگیتوجه به 
 مجازی دانشگاهی

 9.94 9.72 2.86 ممجمد
-89.28** 9.999 

 9.98 9.52 4.42 مطلمب

 
 الف( جنسیت

برای متییر جنسیت مستقل های گروه ینتایج آزممن غ
محاسوبه   Tمقودار   بیانگر آن است کوه در وضع ممجمد 

هوای  ویهگیدانشامیان   های ویهگیهای مملجه شده در
به غرغین عبارغنود از:  فنی  های ویهگیو  محتمای در 

 95/9 سوطح که ای  مقادیر در « -74/9  -68/9  -81/9»
راهبردهای غدریس و ویهگی های معنادار نبمده اما مملجه

  -89/2»محاسبه شوده   Tبا مقدار ارزشیابی های ویهگی
غمان نتیاوه  می اند ومعنادار بمده 95/9 سطحدر « -97/2

نشامیان مرد  نسوبت بوه رعایوت ایو      گرفت که که دا
اند)جودول  غری داشتهدر وضع ممجمد نظر مثبتها مملجه

7.) 

برای متییر جنسیت های مستقل گروه ینتایج آزممن غ
محاسوبه   Tمقودار   بیانگر آن است کوه در وضع مطلمب 

هوای  های دانشامیان  ویهگوی ویهگیهای مملجه شده در
  راهبردهوای غودریس و   های فنیمحتمای در   ویهگی

  97/9  71/9  85/9»های ارزشویابی بوه غرغیون    ویهگی
 95/9در سوطح   ادیرکوه ایو  مقو   بمده «  914/9  24/1

غمان نتیاه گیری کرد که بوی   می بنابرای  نیستندمعنادار 
بر اسوا  متییور جنسویت در وضوع      نظرات دانشامیان

 (.9)جدول  مطلمب  غجاوت معناداری وجمد ندارد

 

 مستقل به غجکیظ متییر جنسیت در وضع ممجمدهای آزممن غی گروه .7جدول 

برنامه درسی  های مولفه
 مجازی

 مرد زن
t Sig 

 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین

 868/9 81/9 62/9 76/2 48/9 7/2 دانشجویانهای ویژگی

 526/9 -68/9 56/9 88/8 59/9 8/8 محتوای درسهای ویژگی

 469/9 -74/9 66/9 89/2 64/9 81/2 فنیهای ویژگی

 922/9 -8/2 69/9 81/2 62/9 72/2 ویژگی راهبردهای تدریس

 994/9 -97/2 67/9 1/8 77/9 9/2 ارزشیابیهای ویژگی
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 مستقل به غجکیظ متییر جنسیت در وضع مطلمبهای آزممن غی گروه .9جدول 

برنامه درسی  های مولفه
 یمجاز

 مرد زن
t Sig 

 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین

 84/9 85/9 48/9 12/4 48/9 17/4 دانشجویانهای ویژگی

 49/9 71/9 45/9 86/4 89/9 88/4 محتوای درسهای ویژگی

 89/9 97/9 47/9 89/4 46/9 48/4 فنیهای ویژگی

 21/9 24/1 52/9 81/4 49/9 89/4 ویژگی راهبردهای تدریس

 88/9 914/9 59/9 48/4 54/9 48/4 ارزشیابیهای ویژگی

 
 

 ب( رشته تحصیلی

برای متییور رشوته   مستقل های گروه ینتایج آزممن غ
 محاسوبه شوده در   Tمقدار  بیانگر آن است کهغحصیلی 
هووای ویهگوویدانشووامیان و هووای ویهگوویهووای مملجووه

« -85/1  99/9»مقوادیر   به غرغین بوا  راهبردهای غدریس
محاسوبه   Tمعنادار نبمده  اموا مقودار    95/9 سطحکه در 
محتوومای در    هووای ویهگوویهووای در مملجووه شووده 
بوه غرغیون   ارزشویابی  هوای  ویهگوی و  فنیهای ویهگی

 95/9 سطحکه در « -69/2  -87/8  -54/2»عبارغند از: 
غومان نتیاوه گرفوت کوه دانشوامیان      می معنادار بمده و

در وضوع  ها انسانی نسبت به رعایت ای  مملجه هایرشته
 (.8ممجمد نظر مثبت غری داشته اند)جدول 

رشوته   برای متییور های مستقل گروه ینتایج آزممن غ
هووای دانشووامیان  مملجووه هووای  ویهگووی غحصوویلی در

های فنی  راهبردهوای  های محتمای در   ویهگیویهگی
  -46/9» هوای ارزشویابی بوه غرغیون    غدریس و ویهگوی 

در  مقوادیر که ایو   بمده «  995/9  -99/9  18/9  68/9

غمان نتیاه گیوری  بنابرای  می نیستندمعنادار  95/9سطح 
بور اسوا  متییور رشوته      کرد که بی  نظرات دانشامیان

 غحصیلی در وضع مطلمب  غجاوت معناداری وجمد ندارد
 (.19)جدول 

 بررسی سوال هشتم پژوهش

مرغبط با برنامه درسی ماوازی  ی هامؤلجهرغبه بندی »
چگمنوه  و وضع مطلمب دانشگاهی در بعد وضع ممجمد 

 « استا
 نشوووان دادنتوووایج آزمووومن فریووودم   الوووف( 

(89/182=Chi-Square   999/9=sig)   هوای  مؤلجوه که بی
وضوع  در بعود   مرغبط با برنامه درسی ماازی دانشگاهی

ا در هو غجاوت معناداری در غرغین اولمیت مؤلجه  ممجمد
هوا  داشته که غرغین اولمیتوجمد  91/9سطح معناداری 
هوای  های فنی  ویهگوی های محتما  ویهگیشامل  ویهگی

هوای  ارزشیابی  ویهگی راهبردهوای غودریس و ویهگوی   
 دانشامیان بمده است.

 
 

 در وضع ممجمد رشته غحصیلیمستقل به غجکیظ متییر های آزممن غی گروه .8جدول 

برنامه درسی   هایمولفه
 مجازی

 علوم انسانیهای رشته فنی و مهندسیهای رشته
t Sig 

 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین

 879/9 -99/9 49/9 78/2 61/9 72/2 دانشجویانهای ویژگی

 912/9 -54/2 58/9 46/8 54/9 8/8 محتوای درسهای ویژگی

 999/9 -87/8 689/9 24/8 68/9 99/2 فنیهای ویژگی

 951/9 -85/1 58/9 89/2 69/9 78/2 ویژگی راهبردهای تدریس

 999/9 -69/2 796/9 16/8 72/9 8/2 ارزشیابیهای ویژگی
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 در وضع مطلمب رشته غحصیلیمستقل به غجکیظ متییر های آزممن غی گروه .19جدول 

 برنامه درسی مجازی های مولفه
 علوم انسانیهای تهرش فنی و مهندسیهای رشته

t Sig 
 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین

 69/9 -46/9 88/9 15/4 48/9 18/4 دانشجویانهای ویژگی

 48/9 68/9 415/9 84/4 48/9 89/4 محتوای درسهای ویژگی

 98/9 18/9 42/9 88/4 49/9 49/4 فنیهای ویژگی

 89/9 -99/9 89/9 87/4 59/9 82/4 ویژگی راهبردهای تدریس

 88/9 995/9 46/9 42/4 58/9 48/4 ارزشیابیهای ویژگی

 
 مرغبط با برنامه درسی ماازی دانشگاهی در بعد وضع ممجمدهای رغبه بندی مؤلجه. خصمص 11جدول

 N Chi-Square df Sig یارتبه میانگین مؤلفه ردیف

 286 2029 های دانشجویانویژگی 1
 

182089** 4 90999 
 4019 های محتوا ی درسویژگی 2

 8099 های فنیویژگی 3
 2047 ویژگی راهبردهای تدریس 4
 8099 های ارزشیابیویژگی 5
 

 مرغبط با برنامه درسی ماازی دانشگاهی در بعد وضع مطلمبهای رغبه بندی مؤلجه. 12جدول
 N Chi-Square Df Sig یارتبه میانگین مؤلفه ردیف

 90999 4 **182018 269 2018 های دانشجویانویژگی 1
 8096 های محتوای درسویژگی 2

 8027 های فنیویژگی 3
 2086 ویژگی راهبردهای تدریس 4
 8052 های ارزشیابیویژگی 5
 

 نشووووان دادنتووووایج آزموووومن فریوووودم   ب( 
(18/182=Chi-Square   999/9=sig) هوای  ی  مؤلجوه که ب

مرغبط با برنامه درسی ماازی دانشگاهی در بعود وضوع   
هوا در    غجاوت معناداری در غرغین اولمیت مؤلجهمطلمب

هوا  داشته که غرغین اولمیتوجمد  91/9سطح معناداری 
هوای فنوی    های ارزشویابی  ویهگوی  باید شامل  ویهگی

هووای محتووما  ویهگووی راهبردهووای غوودریس و ویهگووی
 های دانشامیان باشد.ویهگی

 
 بحث و نتیجه گیری 

با غمجه به هدف اصلی ایو  پوهوهش کوه ارزیوابی     
وضووع ممجوومد و مطلوومب برنامووه درسووی از دیوودگاه  

های ماازی بمده که در ذیل به بحث دانشامیان دانشگاه
و نتیاه گیری درباره نتایج پرداخته شده است. در ابتودا  

رنامه درسوی ماوازی از   های مرغبط با بعمده غری  مملجه
دیدگاه صاحبنظران ارائه گردیود. در اداموه بوه بررسوی     

محومر   5نظرات دانشامیان دربواره در میوزان رعایوت    
هوای محتومای در     های دانشوامیان  ویهگوی  ویهگی
های فنی   ویهگی راهبردهای غودریس و ویهگوی   ویهگی

ارزشیابی در وضوع ممجومد و مطلومب برناموه درسوی      
 شگاهی پرداخته شده است. ماازی دان

معیوار  هوای  گمیهمیانگی  نتایج پهوهش نشان داد که 
های دانشامیان در برنامه درسی ماازی غمجه به ویهگی

(  2074)  دانشگاهی از دید دانشامیان در وضع ممجومد 
هوای موذکمر در   و پایی  غر از متمسط بمده اسوت.یافته 

[ کوه  12ارگاه ]نتایج غحقیق فتحی واجبرخی گمیه ها  با 
هووای غمانووایی ایاوواد انگیووزه  از نظوور اسوواغید مملجووه 

دردانشامیان و کمظ رسانی به دانشوامیان را در حود   
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 منطبق و همسوم متمسطی از اثربخشی ارزیابی کرده اند  
هوا را  باشد  ولی با نظر دانشوامیان کوه ایو  مملجوه    می

نامطلمب ارزیابی کرده بمدند  همسم نمی باشد. پهوهش 
[ که نتایاش دارای میانگی  بانغر از متمسوط  86شریجی]

که از پهوهش حاضر بهتور ارزیوابی   دهد می بمده  نشان
شده است. جان دیمیی غعلی  و غربیوت سونتی را دارای   
ویهگیهایی چمن انتقال اطسعوات و مهارغهوایی کوه در    
گذشته قابل اعمال شدن بمده اند  رشد عادات براسوا   

هوای از پویش غعیوی  شوده  عود، غواثیر       قمانی  و میزان
یادگیرندگان در جریان آممز  و یادگیری و غحمیول از  
طرف مقامات بانغر کوه در ایو  راسوتا نقوش معلموان       
محمری بمده است در حالی که در غعلی  و غربیت مترقی 
یادگیرندگان  رشد یادگیرندگان  فعالیت آنها در جریوان  

باشود  موی  ... ممرد نظرآممز   یادگیری از راه غاربه و 
دانشگاههای ماازی نیز به عنومان یکوی از ارائوه     [.87]

دهندگان  آممز  مترقی باید ویهگیهای یادگیرنودگان را  
 در کانمن غمجه خمیش قرار دهند.

های محتمای در  های غمجه به ویهگیمیانگی  گمیه
در برنامه درسی ماازی دانشگاهی از دید دانشامیان در 

در حود زیواد   بانغر از متمسوط و  (  8082جمد)وضع مم
ها بوا نتوایج   های مذکمر در برخی گمیهبمده است. یافته
[ 12[  فتحی واجارگاه ]89[  ربیعی ]86غحقیقات شریجی ]
[   49[   زارعووی ]7[   مووممنی راد ]88  الهیووان فیووروز ]
باشود. ولوی بوا    موی  [ منطبق و همسم41مرغضمی اقد، ]
[ که از نظر دو گوروه اسواغید و   42ائدی ]نتایج غحقیق ق

دانشامیان محتمای برنامه درسی نامناسن است  همسوم  
هوای محتومای   میانگی  میزان غمجه به ویهگی نمی باشد.

در  در برنامه درسی ماوازی از دیود دانشوامیان در    
( و در حوود بسوویار زیوواد بوومده 4089وضووع مطلوومب )

نتوایج غحقیوق   هوا بوا   است.یافته مذکمر در برخی گمیوه 
در براسوا  ایو  نتوایج     باشود. موی  [ همسم48یعقمبی ]

رعایت معیار ویهگیهوای محتومای در    پهوهش حاضر 
در حد متناسن بمده است و در رغبوه بنودی نسوبت بوه     
سووایر معیارهووا در رغبووه اول قوورار گرفتووه اسووت  کووه 
نشاندهنده آن است کوه اهمیوت ایو  معیوار از جانون      

رناموه ریوزی درسوی دوره دارای    مسمنن دانشگاه  در ب

در آممز  ماازی به دلیول   بیشتری  اولمیت بمده است.
فاصله ای که بی  دانشام و اسوتاد وجومد دارد  بخوش    
اعظمی از کار آممزشی بر دو  محتمای آممزشی است  

های ممجومد در طراحوی و   غمان به حساسیتمی بنابرای 
شوگاههای  غملید محتمای آممزشی از سمی مسولمنن دان 

 ماازی به عنمان مهمتری  بخش آممز  ماازی پی برد.

های فنوی دوره در  های غمجه به ویهگیمیانگی  گمیه
برنامه درسی ماازی دانشگاهی از دیود دانشوامیان در   

( و در حووود متمسوووط بووومده 2086وضوووع ممجووومد )
ها منطبق و همسوم  های مذکمر در برخی گمیهاست.یافته

باشود.  موی  [44[  نمرالهی ]7منی راد ]با  نتایج غحقیق مم
( و در حود زیواد   8059میوانگی  ) بوا  [ 86نتایج شریجی ]

بمده  که از پهوهش حاضر بهتر ارزیابی شده است. ولی 
دهد می [ همسم نبمده که نشان42با نتایج غحقیق قائدی ]

هوای  که از نظر دو گروه اساغید و دانشامیان نر، افوزار 
میوانگی  میوزان غمجوه بوه     نشده اند. دوره مناسن غهیه 

های فنی دوره در برنامه درسوی ماوازی از دیود    ویهگی
( و در حود بسویار   4088دانشامیان در وضع مطلومب ) 

ها با نتوایج  زیاد بمده است. نتیاه مذکمر در برخی گمیه
برای طراحی برناموه   باشد.می [همسم48غحقیق یعقمبی ]

هوا و امکانوات   قابلیوت درسی در هر نظا، آممزشی باید 
ممجمد در آن نظا، را در نظور گرفوت  در نتیاوه بورای     

هووا و طراحووی در محوویط ماووازی نیووز بایوود قابلیووت 
خصمصیات خاص آنرا در نظر گرفوت. اساسواً اجورای    

 هوا ممکو  و میسور   آممز  ماازی از طریوق فنواوری  
باشد. پس در نظور گورفت  ویهگیهوای فنوی رسوانه      می

 یارحائز اهمیت است و بر ای  اسوا  آممز  ماازی بس
غمان به اهمیت غمجوه بوه فنواوری بوه کوار رفتوه و       می

 های درسی ماازی پی برد.ویهگیهای فنی در برنامه
هوای راهبردهوای   های غمجه به ویهگیمیانگی  گمیه

غدریس در برنامه درسی ماازی از دیود دانشوامیان در   
ز متمسط بومده  ( و در حد پایی  غر ا2094وضع ممجمد )
ها منطبق و همسم های مذکمر در برخی گمیهاست. یافته

[  12[  فتحوی واجارگواه ]  49زارعی ]با  نتایج غحقیقات 
[ عامل غودریس  86باشد. نتایج شریجی ]می [44نمرالهی ]

[ که نشوان  89را بانغر از متمسط ارزیابی کرده و ربیعی ]
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از کیجیت قرار داده که راهبرد یادگیری در سطح مطلمب 

. ولوی بوا   از پهوهش حاضر بهتر ارزیابی شده انود  دارد 
هوای  [ کوه فعالیوت  12نتایج غحقیوق فتحوی واجارگواه ]   

یادگیری از نظر دانشامیان در حود نوامطلمب    -یاددهی
میووانگی  میووزان غمجووه بووه  باشوود.مووی بوومده  ناهمسووم

های راهبردهای غدریس در برنامه درسی ماوازی  ویهگی
( و در حود  4084دانشامیان در وضع مطلومب )  از دید

ها بوا  بسیار زیاد بمده است. نتیاه مذکمر در برخی گمیه
بوا   باشود. موی  [ همسم و منطبق48نتایج غحقیق یعقمبی ]

غمجه به غیییر نقش استاد در آممز  ماازی کوه در آن  
باشد و در واقوع نقوش   می غسهیل کننده فرایند آممزشی

آممز  بر عهده دارد و مسلله دانشوام  حاشیه ای را در 
محمری که در آممز  ماازی مطورح بومده کوه در آن    

باشود. ایو    موی  کنترل فرایند یادگیری برعهده دانشوام 
مسلله باعث گردیده که نقش غدریس بورای دانشوگاه و   
دانشامیان ک  اهمیت جلمه کنود. در صومرغی کوه در    

هبرد یاددهی حقیقت اینچنی  نیست و استاد با انتخاب را
غمانود نقوش بسوزایی در پیشوبرد     یادگیری مناسن می –

اهداف آممزشی دوره و پیشرفت دانشام داشته باشود و  
 .دانشام را به غجکر و فعالیت بیشتر فراخماند

هوای ارزشویابی در برناموه    میانگی  غمجه به ویهگوی 
درسی ماوازی از دیود دانشوامیان در وضوع ممجومد      

های مذکمر در بمده است. یافته( و در حد متمسط 2086)
برخی گمیه ها  منطبوق و همسوم بوا  نتوایج غحقیقوات      

باشود. نتوایج غحقیقوات    [  موی 49[  زارعی ]86شریجی ]
[ از 12[  فتحووی واجارگوواه ]44[  نوومرالهی ]89ربیعووی ]

پهوهش حاضر بهتر ارزیابی شوده انود. ولوی بوا نتوایج      
غید و [ کوه از نظور دو گوروه اسوا    42غحقیقات قائودی ] 

دانشامیان شویمه ارزشویابی از دانشوامیان را ضوعیف     
[ کووه از نظوور 12غمصوویف کوورده و فتحووی واجارگوواه ]

هووای ارزشوویابی در حوود نووامطلمب   دانشووامیان رو 
باشد  همسم نمی باشد. اهمیوت ارزشویابی فقوط بوه     می

سناش میزان یادگیری دانشامیان خت  نمی گردد. بلکوه  
آیود رو   ت گذشوته برموی  همانطمر که از نتایج غحقیقا

ارزشیابی با رو  یادگیری دانشامیان مرغبط بمده و بور  
گوذارد. بوا غمجوه بوه     موی  یادگیری دانشوامیان غواثیر  

غجاوغهایی که آممز  ماازی با آممز  حضومری دارد  
در نتیاه باید سناش و ارزشویابی نیوز در آن متجواوت    

 باشد.
است  در نهایت نتایج حاصل از پهوهش گماه بر ای 
هوای  که  از دیدگاه دانشامیان برناموه درسوی دانشوگاه   

ماازی ممرد بررسی با وضع مطلمب فاصوله داشوته  و   
ها مسلمنن و متملیان آممز  الکترونیکی در ای  دانشگاه

هوای ممجومد برآموده    باید در جهوت رفوع محودودیت   
هوای مومثری در جهوت بهبومد     واقدامات اساسی و گا،

پیشونهادات ذیول در ایو      ی بردارند.برنامه درسی مااز
 گردد:می زمینه ارائه

گردد جهوت  می های پهوهش پیشنهاد. با غمجه به یافته1
بهبمد کیجیت یوادگیری دانشوامیان از شویمه هوای      
متنم  غری برای ارائه محتمای درو  الکترونیکی چه 

 به صمرت آنسی  و چه آفسی   استجاده گردد.

هوای  بوه بنودی کوه از نتوایج ارزیوابی     . با غمجه به رغ2
های ممرد بررسوی در  دانشامیان در ارغباط با مملجه

وضعیت مطلمب بدسوت آموده اسوت  بایود نحومه      
ارزشیابی بیشتر ممرد بررسی قرار گیرد و مسحظوات  

های درسی ماازی در آن لحاظ شوده غوا   ویهه برنامه
 با نیازهای دانشامیان ماازی همسم گردد.

جه به نتایج کلوی در غحقیوق و وجومد غجواوت     . با غم8
معنادار میان وضع ممجمد و مطلمب برناموه  درسوی   

های بی  رشوته ای  گردد همکاریماازی پیشنهاد می
میان گروهوی از صواحبنظران و متخصصوان برناموه     
ریزی درسوی بوا متخصصوان و کارشناسوان حومزه      
فناوری اطسعات و ارغباطوات بوه منظومر طراحوی     

های درسی ماازی مومثر و کارآمود در نظوا،    برنامه
هوای غلجیقوی   آممز  عالی کشمر و طراحی برناموه 

 مناسن صمرت گیرد.
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