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  چكيده

عات از يك سو و  وجود با توسعه فناوري اطال.  دانشگاه هاي الكترونيكي است چوبي براي ارزشيابي كيفيت آموزش دركلي اين پژوهش ارائه چار هدف
. اغلب دانشگاه هاي ايران را به طراحي و راه اندازي دوره هاي يادگيري الكترونيكي ترغيب كرده است ،پرشمار براي ورود به آموزش عالي عالقمندان

توسعه آموزش عالي، زمينه يادگيري مهارت هاي اساسي  توجه به ارزشيابي مداوم كيفيت اين نظام آموزشي در دانشگاه ها مي تواند ضمن كمك به
  .شغلي و مهارت هاي بنيادي زندگي براي يادگيرندگان فراهم سازد

  : دانشگاه هاي الكترونيكي چند سوال به قرار زير مطرح است ر ارتباط با ارزشيابي كيفيت آموزش درد
  ه عناصري را بايد مورد بررسي قرار داد؟  دوره هاي يادگيري الكترونيكي چآموزش  براي بررسي كيفيت ) 1
  با چه شاخص هايي مي توان كيفيت اين عناصر را مورد بررسي قرار داد؟) 2
  الكترونيكي دست يافت؟  آموزش آيا از بررسي كيفيت عناصر به صورت مجزا مي توان به تصميم گيري در مورد كل دوره) 3
با استفاده از مطالعه اي كتابخانه اي و جستجو در پايگاه داده هاي معتبر صورت ت و داده هاي آن در اين پژوهش از روش توصيفي استفاده شده اس 

نشان مي دهد كه طراحي و راه اندازي نظام آموزشي دانشگاه هاي الكترونيكي بر تصميم هاي سه گانه؛ مديريتي،  يافته هاي اين پژوهش . ه استگرفت
بر . اين رو براي ارزشيابي كيفيت آنها نيز مي توان به بررسي عوامل و شاخص هاي مربوط به اين سه بعد پرداخت فناورانه و پداگوژيك مبتني است و از

دانشگاه هاي الكترونيكي بايد عامل ها يا عناصري مانند؛ محتواي دوره الكترونيكي، طراحي برنامه درسي دوره،  آموزشاين اساس در ارزشيابي كيفيت 
همچنين براي اطمينان از كيفيت كل دوره يا نظام . مد نظر قرار گيرد پشتيباني از يادگيرنده، پشتيباني از معلم و ارزشيابي دوره ،هفناوري، مديريت دور

بلكه بايد نحوه تاثير گذاري و تراكنش عناصر بر همديگر و بر كيفيت كل نظام آموزشي  ،آموزشي نمي توان به تركيب ساده كيفيت عناصر اكتفاء كرد
 . توجه قرار گيرد مورد
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  مقدمه
همسو با توسعه دوره . ارزشيابي كيفيت آموزشي فرآيندي است كه به منظور بهبود كيفيت و پاسخگويي به ذينفعان برنامه انجام مي شود

رونيكي دانشگاهي توجه به ارزشيابي كيفيت اين دوره ها از چند جهت اهميت يافته است؛ اول اينكه مديران و دست هاي يادگيري الكت
دوم شناسايي دوره هاي الكترونيكي باكيفيت در . اندركاران اين دوره ها براي افزايش كيفيت دوره ها به خود ارزيابي مداوم نياز دارند

افق فعاليت هاي اين حوزه كمك مي كند و سوم اينكه توسعه يادگيري الكترونيكي امكان توجه به  سطوح ملي و بين المللي به توسعه
مشتري مداري در آموزش را بيش از پيش فراهم مي سازد و مشتريان آموزش عالي مي توانند با شناسايي دوره هاي با كيفيت، از بين 

  .]1[دانشگاه ها دست به انتخاب بزنند
اندازي دوره هاي الكترونيكي با توجه به ويژگي هاي آن، تصميم هاي گوناگون اتخاذ مي شود كه برخي از آنها جنبه  در طراحي و راه   

به كارگيري تصميم هاي موثر از اين جنبه ها و تلفيق متناسب . مديريتي، برخي ديگر جنبه فناورانه و برخي نيز جنبه پداگوژيك دارند
از اين رو مي توان گفت، براي تعيين كيفيت دوره . ه آموزش با كيفيت در محيط الكترونيكي كمك مي كندآنها با يكديگر به طراحي و ارائ

. ]2[هاي الكترونيكي بايد ميزان توجه و به كارگيري تصميم هاي مربوط به سه بعد مديريتي، فناورانه و پداگوژيك مورد بررسي قرار گيرد
بع، نحوه ارتباط بين كاركنان و دانشجويان، پشتيباني هاي اداري و تصميم هاي مالي توجه بعد مديريتي به هدف گذاري، سازماندهي منا

بعد فناوري به كيفيت زير ساختي ها، پهناي باند، نرم افزارهاي كاربردي و ساختار سامانه مديريت يادگيري اشاره مي كند و بعد . دارد
محتوا، تكاليف و فعاليت هاي يادگيري، نحوه تعامل بين معلم و دانشجو و  پداگوژيك نيز به عناصر آموزشي مانند؛ هدف هاي آموزشي،

ليكن براي بررسي كيفيت دوره هاي يادگيري الكترونيكي دانشگاهي تنها بررسي اين عناصر به صورت . ]3[شيوه هاي ارزشيابي تاكيد دارد
از اين رو هدف كلي مقاله حاضر بررسي ابعاد ارزشيابي . كرد مجزا كافي نيست، بلكه بايد به كيفيت و نحوه ارتباط بين عناصر نيز توجه

در اين راستا تالش مي كند تا به سواالت زير پاسخ  دانشگاهي و ارائه چارچوبي براي آن است و كيفيت دوره هاي يادگيري الكترونيكي
  :دهد

  ي قرار داد؟  براي بررسي كيفيت دوره هاي يادگيري الكترونيكي چه عناصري را بايد مورد بررس) 1
  با چه شاخص هايي مي توان كيفيت اين عناصر را مورد بررسي قرار داد؟) 2
  آيا از بررسي كيفيت عناصر به صورت مجزا مي توان به تصميم گيري در مورد كل دوره الكترونيكي دست يافت؟ ) 3
  

  ارزشيابي كيفيت آموزشي
ي اطالعات الزم جمع آوري، تحليل و تفسير مي شود، سپس بر اساس آن ارزشيابي فرآيندي است كه طي آن در مورد يك پديده يا ش

براي جمع آوري اطالعات درباره پديده مورد ارزشيابي بايد جامعه و نمونه اي مورد مطالعه و . قضاوت و داوري صورت مي گيرد ،تفسيرها
اي كمي يا كيفي تحليل گردد تا بر اساس آن بتوان سپس داده هاي جمع آوري شده با استفاده از روش ه. ابزارها به دقت انتخاب شود

بر اين اساس ارزشيابي آموزشي فرآيندي است كه از طريق گردآوري اطالعات درباره . ]4[درباره ارزش يا اهميت يك پديده قضاوت كرد
ه كيفيت آنها و بهبود يا اصالح شان بستري را براي قضاوت دربار) مانند دروندادها، فرآيندها و بروندادها(ويژگي هاي عناصر نظام آموزشي

. فراهم مي سازد و اهداف عمده آن؛ مقايسه يك برنامه با برنامه هاي ديگر، اصالح و بهبود برنامه فعلي و تعيين كارآيي و اثربخشي آن است
  .  ]5[ا ارزشيابي آموزشي مي نامندبه طور كلي قضاوت درباره ارزش يا شايستگي هاي يك پديده آموزشي ر

اين . براي تعيين كيفيت هر شي، محصول يا خدمتي بايد درباره مجموعه ويژگي ها و خصوصيات آن به گردآوري اطالعات پرداخت   
اوت هاي ذهني اطالعات كه به صورت كمي يا كيفي درباره آن پديده يا محصول جمع آوري مي شود، در مرحله تحليل و  تفسير با قض

 .]6[كه برخي ها كيفيت را مفهوم پيچيده اي مي دانند كه ارائه تعريف از آن به سادگي مقدور نيستين روست از هم.  همراه مي شود
به عنوان يكي » فرهنگ بريتانيكا«. ليكن برخي ديگر در يك نگاه ساده، كيفيت را صفت و ويژگي هاي عمده يك پديده در نظر مي گيرند

يا سرمايه گذار درباره ويژگي هاي يك سازمان، محصول و يا خدمت تعريف از فرهنگ هاي تخصصي معتبر، كيفيت را قضاوت مشتري 
از اين نظر ارزشيابي كيفيت شامل استفاده از اطالعات جمع آوري شده از بخش هاي مورد عالقه، به منظور تشخيص تفاوت . كرده است
جهاني استاندارد كيفيت مجموعه اي از ويژگي هاي  از نظر سازمان. ]7[ي شوداستفاده كنندگان تلقي م» انتظارات و تجربيات«هاي بين 

بنابراين مي توان . يك فرآورده يا خدمت است كه قابليت آن در برآوردن ساختن خواسته هاي مورد انتظار مشتري نشان داده مي شود
ل نظام آموزشي و قضاوت گفت، ارزشيابي كيفيت آموزشي عبارت است از جمع آوري اطالعات در مورد ويژگي ها و خصوصيات عناصر و ك

  .]8[درباره اثربخشي آن
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و ارزشيابي كيفيت بيروني تقسيم مي  1ارزشيابي كيفيت آموزشي يا اعتبار سنجي از لحاظ اجرا به دو بخش ارزشيابي كيفيت دروني   
فروض و معين مي پردازد ارزشيابي دروني به بررسي وضعيت و مطلوبيت عناصر و مولفه هاي نظام آموزشي در جهت تحقق اهداف م. شود

به . براي موسسه آموزشي است) انساني، مادي و مالي(ميزان دستيابي به هدف هاي معين با توجه به منابع  2و ارزشيابي كيفيت بيروني
تگان و عبارت ديگر، ارزشيابي دروني فرآيند جمع آوري نظام مند اطالعات از طريق شيوه هايي مانند پرسش از يادگيرندگان، دانش آموخ

ارزشيابي بيروني . مصاحبه با آنها و معلمان درباره برنامه آموزشي است كه  پس از تحليل و تفسير به تهيه گزارش خود ارزيابي مي انجامد
در واقع ارزشيابي دروني و . نيز اشاره به فعاليت هايي دارد كه توسط نهادهاي ارزشياب بيروني در مورد كيفيت برنامه انجام مي شود

روني كيفيت آموزشي دو مرحله به هم پيوسته و مكمل هستند كه به صورت چرخه اي انجام مي شوند و با همپوشي و كنش متقابل در بي
  . جهت بهبود و توسعه فعاليت ها امكان ارتقاء كيفيت آموزش را فراهم مي سازند

  
  دوره هاي يادگيري الكترونيكيآموزش در ارزشيابي كيفيت 
. راه اندازي، ارزشيابي و نگهداري دوره هاي يادگيري الكترونيكي به دانش مديريتي، فناوررانه و پداگوژيك نياز دارد تصميم هاي طراحي،

طراحان و مديران دوره هاي يادگيري الكترونيكي بايد از جنبه مديريتي درباره نحوه ارتباط كاركنان با يكديگر، نحوه ارتباط مدير با 
بايد به  آنها از لحاظ پداگوژيك. ]9[گيري كننددريافت ها و پرداخت ها، برنامه زمانبندي و اجراي دوره تصميم  كاركنان، هزينه هاي دوره،

نحوه طراحي برنامه درسي و تلفيق قابليت هاي فناوري اطالعات و ارتباطات با آن توجه كنند و از اين منظر چگونگي تاكيد بر نظريه هاي 
وره آموزشي، تعيين و سازماندهي محتوا، دسترسي به منابع و مواد يادگيري، شيوه هاي ارتباط بين معلم يادگيري، تعيين و بيان اهداف د

همچنين آنها براي اتخاذ تصميم . و يادگيرندگان، مشاركت در فعاليت هاي يادگيري و تعيين شيوه هاي ارزشيابي را مد نظر قرار دهند
چون؛ توجه به زير ساخت هاي فناورانه، طراحي رابط هاي گرافيكي، امكانات سامانه هاي منطقي در مورد فناوري بايد به مواردي هم

  .  ]12و  11، 10[مديريت يادگيري، كاربري پسند بودن و سهولت كاربري توجه نمايند
در اغلب موارد  ،گرچه در طراحي و راه اندازي دوره هاي يادگيري الكترونيكي توجه به اين سه جنبه مهم و اساسي است ولي در عمل   

در طراحي بعضي از دوره ها تاكيد بر جنبه  كه يكي از جنبه هاي پداگوژيك يا فناورانه بر جنبه ديگر ترجيح داده مي شود؛ به گونه اي
ليكن . دهاي فناورانه بر جنبه هاي پداگوژيك تفوق مي يابد و در برخي ديگر جنبه هاي پداگوژيك، ابعاد فناورانه را تحت تاثير قرار مي ده

ي بايستي توجه داشت در طراحي و راه اندازي دوره هاي يادگيري الكترونيكي استفاده از ابزارهاي فناورانه و تاكيد بر آنها بايد در راستا
 هدف هاي پداگوژيك صورت گيرد و نكته مهم تر اينكه تحقق هدف هاي پداگوژيك در گرو استفاده مناسب از ابزارها و قابليت ها فناورانه

  . است
اين عوامل و عناصر به هم مرتبط و بر يكديگر تاثير مي . دوره هاي يادگيري الكترونيكي تابع عوامل متعددي است آموزش در كيفيت   

بر اساس اين چارچوب ارائه . چارچوبي را براي فهم كيفيت دوره هاي يادگيري الكترونيكي ارائه كرده اند) 2006( چاو و همكاران. گذارند
  :يفيت دوره هاي يادگيري الكترونيكي تابعي از شش عنصر وابسته و مرتبط به هم زير استشده ك

نحوه تلفيق فناوري با برنامه درسي و در نظر گرفتن تعداد عناصر برنامه درسي، ويژگي هاي آنها و ارتباط بين . طراحي برنامه درسي) 1
  . آنها

ري، تدارك فعاليت هاي يادگيري، انتخاب راهبردهاي تدريس و استفاده مناسب از نحوه تعيين و بيان اهداف يادگي. طراحي آموزشي) 2
  . رسانه ها

از جمله اين ابزارها مي توان به . تدارك ابزارهايي كه كاربر براي تعامل با محتوا، معلم و ساير يادگيرندگان به كار مي گيرد. وب يطراح) 3
  .اشاره كرد قابليت هاي كاربري فناوري و رابط هاي گرافيكي

  .اتخاذ تصميم هاي مناسب براي اجراي برنامه درسي الكترونيكي و اقدام مرتبط با آن. تدريس و تسهيل فرآيند آموزش) 4
نتايج كمي و كيفي يادگيري كه عالوه بر تدريس، فناوري و برنامه درسي از عوامل ديگري مانند؛ پيش نيازها و مهارت . تجربه يادگيري) 5

  . ز يادگيرنده الكترونيكي تاثير مي پذيردهاي مورد نيا
  . ]13[توجه به ساختار ظاهري محتواي دوره مانند استفاده از فونت ها، رنگ ها، صدا و تصاوير به صورت هماهنگ و به موقع. ارائه دوره) 6

، طراحي برنامه درسي اولين بر اساس چارچوبي كه چاو و همكارانش براي فهم كيفيت دوره هاي يادگيري الكترونيكي ارائه مي كنند
سپس تصميم هاي اين مرحله . تصميم پداگوژيك است كه بايد متناسب با ويژگي ها و قابليت هاي فناورانه محيط الكترونيكي اتخاذ شود

                                                 
1 - Internal Quality  Evaluation 
2 - External Quality Evaluation   
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معلم و تصميم هاي طراحي برنامه درسي بر نحوه راهنمايي، تدريس و ارتباط بين . تدابير طراحي آموزشي را تحت تاثير قرار مي دهد
همچنين تصميم هاي طراحي . يادگيرنده و اين اقدام ها نيز بر تجربه يادگيري يادگيرندگان و ميزان رضايت آنها از دوره تاثير مي گذارد

چگونگي طراحي . آموزشي بر تدابير طراحي وب و نحوه به كارگيري فناوري ها تاثير گذاشته و كيفيت ارائه محتواي دوره را متاثر مي سازد
بر اين اساس با توجه به جنبه هاي . موزشي دوره، طراحي وب و ارائه محتواي دوره نيز بر تجربه يادگيري يادگيرندگان تاثير مي گذاردآ

و چارچوب فهم كيفيت دوره هاي يادگيري الكترونيكي در ارزشيابي ) مديريتي، پداگوژيك و فناورانه(سه گانه محيط يادگيري الكترونيكي
  :دوره هاي الكترونيكي بايد از برخي اشتباهاي متداول زير اجتناب كرد رآموزش د كيفيت

  .استفاده از مدل هاي تجاري براي ارزشيابي محيط يادگيري الكترونيكي) 1 
محدود كردن ويژگي هاي پوياي محيط الكترونيكي تنها به رضايت كاربر كه از طريق . تاكيد بيش از حد بر مطالعه رضايت كاربران) 2

  .سنجي انجام مي شود، نمي تواند كيفيت محيط پيچيده يادگيري الكترونيكي را منعكس كندنظر
در ارزشيابي محيط هاي يادگيري .  تاكيد بر صرفه جويي در هزينه هاي ارزشيابي و كمي سازي كيفيت سيستم هاي چند رسانه اي) 3

تعيين هدف . ]14[اورانه نيز در ارتباط با همديگر مد نظر قرار گيردالكترونيكي بايد عالوه بر جنبه هاي مديريتي، جنبه پداگوژيك و فن
مهم ترين اهداف .  متداول دور سازد هاي هاي ارزشيابي كيفيت دوره هاي يادگيري الكترونيكي مي تواند، ارزشياب را از برخي اشتباه

  :ارزشيابي از برنامه هاي يادگيري از راه دور و الكترونيكي عبارتند از
  .ش ميزان تحقق هدف هاي برنامه آموزشي به صورت يك كلسنج) 1
  قضاوت درباره ميزان اثربخشي دوره آموزشي) 2
دستيابي به اطالعات دقيق درباره تعداد كاركنان، محتواي دوره، مدت زمان مورد نياز براي هر محتوا و عواملي از اين قبيل به عنوان ) 3

  .درونداد سيستم دوره آموزشي
  .از انتظارات مشاركت كنندگان نظير؛ يادگيرندگان، معلمان، مديران و دستياران آموزشي كسب اطالع) 4
  .مقايسه ميزان اثربخشي شيوه هاي مختلف براي ارائه خدمات آموزشي مشابه) 5
  .كشف برخي از اثرات ناخواسته برنامه در ارتباط با يادگيرندگان، مشتريان و كاركنان يادگيري از راه دور) 6
  .رائه بازخورد منظم براي پيشبرد برنامه به منظور تحقق هدف هاي برنامه آموزشيا) 7
  .كشف انواع كمك هاي مورد نياز يادگيرنده در مراحل مختلف دوره آموزشي) 8
  . ]15[پي بردن به عواملي كه بر نتايج برنامه يا خدمات تاثير مي گذارند)9

دوره هاي يادگيري الكترونيكي بايد تصميم گيري حول سه محور؛ مديريتي، پداگوژيكي  همانطوري كه ذكر شد، براي طراحي و راه اندازي
براي ارزشيابي كيفيت دوره هاي يادگيري الكترونيكي نيز مي توان ميزان توجه به مكانيزم هاي اين سه بعد را مورد . و فناورانه اتخاذ شود

اط بين آنها تاثير مي گذارند و از اين رو در اولين مرحله از ارزشيابي دوره اين مكانيزم ها بر كيفيت عناصر و ارتب. بررسي قرار داد
  » عناصر شكل دهنده كيفيت دوره هاي الكترونيكي كدامند؟« الكترونيكي اين سوال طرح مي شود كه؛ 

و عده اي ديگر بر ارزشيابي كيفيت در پاسخ به اين سوال عده اي بر ابعاد پداگوژيك و ارزشيابي كيفيت عناصر مربوط به آن تاكيد دارند    
معتقدند براي ارزشيابي )2010(و هائو و باريچ) 2002( عده اي ديگر نيز مانند هورتن. بعد فناوري و عناصر مربوط به آن متمركز شده اند

ده از ديدگاه سيستمي براي هائو و باريچ با استفا. ]16[كيفيت دوره هاي يادگيري الكترونيكي بايد به هر سه بعد به صورت جامع نگاه كرد
جه ارزشيابي كيفيت يادگيري الكترونيكي به نحوه تاثير عناصر دوره الكترونيكي بر يكديگر و نحوه تاثير آنها بر كيفيت دوره الكترونيكي تو

ر عناصر تشكيل دهنده دوره چگونه مي توان تاثي«از اين رو از مدل آنها مي توان بر ارائه پاسخ به اين سوال بهره گرفت كه بر  . ]17[دارند
  »هاي يادگيري را بر يكديگر و بر كيفيت كل دوره مورد بررسي قرار داد؟

  
  جنبه هاي پداگوژيك تاثير گذار بر كيفيت دوره هاي يادگيري الكترونيكي 

تهيه و سازمان دهي محتوا،  جنبه پداگوژيك به عناصر و مقوله هايي شامل؛ نحوه تلفيق برنامه درسي و ابزارهاي محيط الكترونيكي، نحوه
مقوله ) 1999(ترولر. ميزان مشاركت يادگيرندگان در فرآيند يادگيري، نقش معلم و نحوه استفاده از ابزارهاي ارزشيابي اطالق مي شود

هاي مهم براي بررسي اثربخشي دوره هاي يادگيري الكترونيكي در سطح آموزش عمومي را شامل؛ استفاده از طرح مناسب براي 
، توجه به استانداردهاي برنامه )توجه به تفكر خالق، به كارگيري شيوه هاي جديد يادگيري و توجه به سبك هاي يادگيري(يادگيري

درسي، رعايت مالك هاي كيفيت محتوا و نحوه سازماندهي آن، استفاده از منابع پشتيبان يادگيرنده، تدارك منابع پشتيبان معلم و 
كيفيت دوره هاي الكترونيكي را در درجه اول در گرو توجه به ) 2000( وين و همكاران. ]18[نظر مي گيردطراحي وب سايت مناسب در 

از نظر آنها، محيط يادگيري يادگيري الكترونيكي زماني اثربخش و باكيفيت تلقي مي شود كه؛ امكان . فعال بودن يادگيرنده مي دانند
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را براي يادگيرنده فراهم سازد و امكان نظارت مداوم و ارائه بازخورد سريع را براي معلم جستجوي اطالعات و مشاركت در تاالرهاي گفتگو 
در اين محيط يادگيرنده و ياددهنده بايد بدون محدوديت دسترسي به شبكه و امكانات آن بتوانند با رابط هاي گرافيكي كاربر . مهيا كند

ان دوره بايد با استفاده راهبردهاي سازماني دقيق همچون؛ تنظيم برنامه همچنين مدير. پسند به دوره هاي آموزشي خود دست يابند
 زمانبندي، بودجه و منابع، پشتيباني كاركنان، فراهم كردن تجهيزات مورد نياز و تحليل هزينه ها و فايده ها بتوانند به طور موثر تصميم

ر وب به بررسي كيفيت پنج عنصر؛ جنبه هاي آموزشي، سهولت از اين رو آنها براي ارزيابي محيط هاي يادگيري مبتني ب. گيري كنند
پژوهشگران ديگري مانند سينتزا و . ]19[كاربري، جنبه هاي سازماني، هزينه ها و فايده ها، فناوري ها و نگهداري آنها تاكيد مي كنند

از نظر آنها . يادگيرنده تحليل مي كنند نيز كيفيت در دوره هاي آموزش الكترونيكي را حول نيازها و ويژگي هاي) 2004(3راويزنسكي
. مي نامند 4آنها هر يك از ابعاد و پارامترها را فرداده هاي كيفيت. ارزشيابي كيفيت دوره هاي يادگيري الكترونيكي پديده چند بعدي است

زهاي متخصصان و معلمان، براي بررسي فراداده هاي كيفيت يادگيري الكترونيكي بايد هدف هاي يادگيري دوره، ميزان توجه به نيا
  .]20[و منابع يادگيري مد نظر قرار گيرد) راهنماها، ابزارهاي كمكي، ابزارهاي ارزشيابي و بازخوردها(مخاطبان هدف، محيط يادگيري

ازنده محيط يادگيري الكترونيكي را محيطي مي دانند كه با مفروضه هاي نظريه يادگيري س) 2002( برخي ديگر مانند اوينگ و ميلر   
محيط اثربخش و باكيفيت يادگيري الكترونيكي محيطي است كه؛ در حين ترغيب يادگيرنده به  از نظر آنها. گرا مطابقت داشته باشد

او را به سمت يادگيري مستقل سوق دهد و با پشتيباني از يادگيرنده امكان يادگيري شخصي و توسعه مهارت هاي اطالعاتي و  ،مشاركت
پژوهشگران ديگر نيز بر ترغيب ساخت دانش به عنوان مهم ترين معيار كيفيت در محيط يادگيري . ]21[او فراهم سازدارتباطي را براي 

به نظر آنها براي كمك به ساخت دانش در محيط الكترونيكي بايد زمينه هاي آن همچون؛ تحليل موقعيت . الكترونيكي توجه داشته اند
ن، تعيين اهداف آموزشي، تحليل تكاليف، بسط امكان تعامل و دسترسي به ابزارهاي ارتباطي و آموزشي و تنظيم سناريوهاي مربوط به آ

  .   ]22[ونيكي تلقي مي كندكمكي را پيش شرط ترغيب ساخت دانش در محيط الكتر
اي پداگوژيك را بيش از يادگيري الكترونيكي با تاكيد بر موارد زير مولفه ه آموزش در دوره هاي در بررسي عناصر كيفيت) 2004( اهلرز 

  :مولفه هاي فناورانه مد نظر قرار مي دهد
  .پشتيباني از معلم براي توجه به سبك هاي يادگيري و تفاوت هاي فردي يادگيرندگان) 1
  ميزان توجه به مشاركت و همكاري بين يادگيرندگان) 2
  ارائه اطالعات مفيد به يادگيرنده درباره دوره آموزشي) 3
  دوره آموزشيسازماندهي ) 4
  توجه به ويژگي هاي محتوا، اهداف يادگيري، روش هاي آموزش و مواد يادگيري) 5
  توجه به هزينه ها و فايده هاي دوره) 6
  .] 23[بررسي فناوري هاي به كار رفته در راه اندازي و نگهداري دوره آموزشي) 7
  

  ونيكيجنبه هاي فناورانه تاثير گذار بر كيفيت دوره هاي يادگيري الكتر
در طراحي محيط هاي يادگيري الكترونيكي، تصميم هاي فناورانه نظير؛ ميزان دسترسي به اينترنت، تعامالت شبكه اي، طراحي رابط هاي 
گرافيكي، شكل ظاهري وب سايت و امكانات سامانه مديريت يادگيري براي كمك به تحقق هدف هاي آموزش و يادگيري به كار گرفته 

هرينگتون و . و براي ارزشيابي كيفيت دوره هاي الكترونيكي مي توان كيفيت مولفه هاي فناورانه را مورد بررسي قرار داداز  اين ر. مي شود
با تاكيد بر نقش كيفيت ابزار هاي فناورانه در كيفيت محيط هاي يادگيري الكترونيكي به سه عامل اصلي شامل؛ منابع، ) 2001( همكاران

منابع فناورانه به بررسي عناصري همچون؛ قابليت دسترسي، روزآمدي و غني بودن . پداگوژيكي تاكيد مي كنندراهبردهاي ارائه و عوامل 
، منابع، جامع بودن و استفاده هدفمندانه از رسانه داللت دارد و راهبردهاي ارائه نيز بررسي كيفيت رابط هاي گرافيكي امن و قابل اعتماد

. گيري، تعامل ها، متناسب بودن پهناي باند مورد انتظار و سهولت دسترسي را مد نظر قرار مي دهدوضوح اهداف، جهت ها و طرح هاي ياد
از نظر هرينگتون و همكاران در تعيين كيفيت محيط يادگيري الكترونيكي عوامل ديگري مانند؛ چگونگي به كارگيري نظريه ها و يافته 

كه بر طراحي تكاليف واقعي، تدارك فرصت هاي مشاركتي، فعاليت و يادگيرنده  هاي پژوهشي جديد در طراحي محيط يادگيري تاثير دارد
  .] 24[محوري و استفاده از ارزشيابي هاي واقعي تاثير مي گذارد
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كيفيت ابزارهاي فناورانه و يادگيري را در شكل دادن محتوا دوره آموزشي و تعامالت بين معلم و ) 2003(اليسافت و اكاناميدس   
به نظر آنها كيفيت محيط هاي يادگيري الكترونيكي تابعي از كيفيت چهار عنصر؛ محتوا، فاكتورهاي . حائز اهميت مي دانديادگيرنده 

    . ] 25[طراحي، روزآمد سازي و پشتيباني فني و ابزارهاي فناورانه است
ونيكي، استاندارد هاي كيفيت دوره هاي براي ترغيب مدارس متوسطه به توسعه آموزش الكتر) 2006(شوراي آموزش و پرورش آمريكا   

استانداردهاي مربوط به فناوري به قابليت هاي سامانه . يادگيري الكترونيكي را حول سه محور فناوري، محتوا و خدمات تنظيم كرده است
كاركردهايي همچون؛  مديريت يادگيري، سازگاري آن با استانداردهاي بين المللي محتوا مانند استاندارد اسكروم و كمك به مديريت

تحليل پروفايل يادگيرنده، تدارك مسيرهاي يادگيري فردي، طراحي فعاليت هاي يادگيري، تسهيل دسترسي به مواد آموزشي، به 
مالك هاي محتوا به طرح آموزشي به كار . كارگيري ابزارهاي تاالر گفتگو، اتاق گفتگو، كالس مجازي و ارتباط بين يادگيرندگان اشاره دارد

رفته در آن، سهولت جستجو در منابع، ارائه بازخورد و امكان بسط تعامل داللت مي كند و خدمات نيز به كمك هايي كه براي تسهيل 
  .] 26[تعامل بين يادگيرنده با معلم، يادگيرنده با يادگيرنده براي ارائه پاسخ يا طرح سوال تدارك ديده مي شود

براي كمك به توسعه يادگيري الكترونيكي و اعتبار بخشي مداوم )  2007( )اس آر اي بي(ريكاشوراي آموزش و پرورش مناطق جنوب آم  
در اين چارچوب نقش ابزارهاي فناورانه در شكل . آن چارچوبي را براي ارزشيابي كيفيت دوره هاي يادگيري الكترونيكي تنظيم كرده است

چارچوب ارائه شده از سوي شوراي آموزش و پرورش مناطق جنوبي آمريكا  بر اساس. دادن كيفيت ساير عناصر دوره مهم تلقي شده است
طرح معماري فني دوره، نحوه تعامل كاربر، پاسخگويي به نيازهاي فناورانه يادگيرندگان، قابليت دسترسي و پشتيباني فناورانه پيش شرط 

  ه تاثير مي پذيرند، عبارتند از؛عناصري كه از ابزارهاي فناوران. بهبود كيفيت ساير عناصر دوره آموزشي است
محتواي دوره الكترونيكي بايد از محتواي علمي غني برخوردار باشد و رويه مناسبي براي معرفي و تهيه مقدمه آن به كار . محتواي دوره) 1

  .همچنين سياست هاي قانوني و كپي رايت به دقت در آن رعايت گردد. گرفته شود
بايد نحوه تحليل و شناسايي ويژگي هاي مخاطبان، كيفيت دوره ها، واحدها و درس ها، راهبردهاي از اين منظر . طراحي آموزشي) 2

  .آموزشي و فعاليت هاي يادگيري به كار گرفته، تعامل ها و ارتباط ها و مواد و منابع يادگيري به دقت مورد بررسي قرار گيرد
بررسي راهبردهاي ارزشيابي، بازخوردها و مواد و منابع ارزشيابي حائز اهميت  براي پي بردن به كيفيت ارزشيابي. ارزشيابي يادگيرندگان)3

  .است
  .] 27[ارزشيابي اثربخشي دوره، روزآمدسازي دوره، اعتبار بخشي و امينت اطالعات دوره. ارزشيابي و مديريت دوره)4

يا ميزاني است كه فناوري، تعامل ها، محتوا و خدمات به  كيفيت يادگيري الكترونيكي وابسته به اندازه) 2006( از نظر لنزيلوتي و همكاران
به  اعتقاد آنها . يادگيرنده و ياددهنده اجازه مي دهد تا مطابق با انتظارات خود در محيط يادگيري فعاليت كنند و رضايت به دست آورند

اوري، تعامل، محتوا و خدمات و خرده عوامل دوره هاي الكترونيكي بايد به كيفيت چهار عامل اصلي؛ فن آموزش در براي بررسي كيفيت
عامل فناوري به عنوان اساسي ترين عامل شامل خرده عواملي همچون؛ سهولت دسترسي، استفاده از . تشكيل دهنده آنها توجه كرد

م و تلفيق فناوري فناوري سطح باال، سازگاري با سيستم عامل هاي گوناگون، كاركردها، دسترسي به نرم افزارها و سخت افزارهاي سيست
مولفه تعامل، توجه به نحوه ارائه مطالب آموزشي، ابزارها، خدمات و فعاليت كاربر، ترغيب تعامل بين يادگيرندگان و معلم را در برمي . است
مناسب  عامل محتوا به مناسب بودن كيفيت طرح آموزشي، استفاده از راهبردهاي يادگيرنده محور و به كارگيري فرآيند آموزشي. گيرد

 اشاره دارد و عامل خدمات، به توليد ابزارها و امكانات پشتيباني مداوم از يادگيرنده، ابزارهاي ارتباطي، ابزارهاي خود آزمايي، خدمات
  . ] 28[كمكي، دسترسي به موتورهاي جستجوي منابع، سهولت استفاده از ابزارها مربوط مي شود

دوره هاي يادگيري الكترونيكي بايد به جنبه هاي سازماني و مديريتي همسو با جنبه هاي  معتقد است براي برآورد كيفيت)2002( هورتن
پانزده مولفه اصلي و خرده عوامل مربوط به آنها را براي  5»ارزشيابي يادگيري الكترونيكي«او در كتاب. فناورانه و پداگوژيك توجه كرد

هاي اصلي ارزشيابي كيفيت دوره هاي الكترونيكي از نظر هورتن عبارتند از؛ مولفه . ارزشيابي محيط يادگيري الكترونيكي ذكر مي كند
سناريو و طرح آموزشي، بررسي اهداف شركت كنندگان در دوره، توجه به عوامل آموزشي مانند نقش معلم و يادگيرنده، تعامل ها و 

دانش، مسائل اقتصادي شامل هزينه ها و در آمدهاي  مداخله هاي آموزشي، استفاده از ابزارهاي آموزشي، فرآيند و مكانيزم هاي ساخت
  .]29 [دوره، مسائل فني، محتواي دوره و طراحي آموزشي آن

بر اساس . با استفاده از رويكرد سيستمي مدل جامعي را براي ارزشيابي دوره هاي يادگيري الكترونيكي ارائه كرده اند) 2010( هائو و باريچ
دروندادهاي . و بروندادها ارزشيابي شود 6دگيري الكترونيكي بايد دروندادها، فعاليت ها يا تراكنش هااين مدل براي ارزشيابي محيط يا

شامل ويژگي هاي يادگيرندگان، ( ويژگي هاي ذينفعان. محيط يادگيري الكترونيكي يادگيرندگان، معلمان و ابزارهاي فناوري هستند

                                                 
5 - Evaluating E-Learning 
6 - Transctions 
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و عوامل محيطي مانند زير ساخت هاي فني و مسائل فرهنگي ) مانند مسائل مالي( ، عوامل مربوط به دوره)معلمان، فناوران و مديران
اين محدوديت . نظير؛ پايبندي يا عدم تقيد به رعايت قانون كپي رايت محدوديت هايي را براي تراكنش ها و فعاليت ها به وجود مي آورند

لكترونيكي، ميزان آمادگي معلم براي تدريس در محيط الكترونيكي، ها عبارتند از؛ ميزان آمادگي يادگيرنده براي ورود به دوره هاي ا
بروندادهاي محيط يادگيري الكترونيكي بر اساس اين مدل شامل؛ كسب دانش و . پشتيباني سازماني، پشتيباني فني و پشتيباني پداگوژيك

) 1(در شكل .]30[رتهاي ذهني سطح باال استمهارت توسط يادگيرنده، ايجاد مدل ذهني مناسب براي تفسير اطالعات جديد و كسب مها
  .نحوه تاثير محدوديت ها و دروندادها بر بروندادها و تراكنش ها و روابط بين آنها نشان داده شده است

  
   

  
  
  
  
  

امل؛ تراكنش هاي محيط يادگيري الكترونيكي ش. در اين مدل دروندادها و محدوديت ها بر فعاليت ها يا تراكنش ها تاثير مي گذارند
محدوديت ها و دروندادها بر هر يك از . محتواي دوره، طراحي آموزشي دوره، تدريس الكترونيكي و شيوه ارزشيابي دوره الكترونيكي است

كه اين عوامل به نوبه خود بروندادهايي را در داخل هر تراكنش به وجود مي آورد و كيفيت كنش ها به نحوي تاثير مي گذارند اين ترا
از اين رو براي ارزشيابي كيفيت دوره . ت تاثير قرار مي دهنده، طراحي آموزشي، تدريس الكترونيكي و ارزشيابي دوره را تحمحتواي دور

نحوه تاثير گذاري مولفه هاي مربوط به محدوديت ها و دروندادهاي ) 2(در شكل. هاي الكترونيكي بايد به اين تراكنش ها توجه داشت
  . محيط يادگيري الكترونيكي بر تراكنش هاي آن و بروندادها نشان داده شده است

  تاثير مولفه هاي مربوط به محدوديت ها و دروندادها بر تراكنش ها و بروندادها: 2شكل           
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

بررسي ويژگي هاي تراكنش ها و تاثير آن بر كيفيت چهار عنصر محيط يادگيري الكترونيكي شامل؛ محتواي دوره، طراحي ) 2(شكل 
در واقع ويژگي ها و كيفيت اين عناصر را به صورت پويا و در ارتباط با ساير عناصر آموزشي، تدريس الكترونيكي و ارزشيابي مداوم دوره 

  . دروندادي يا محدوديت نشان مي دهد
  دوره الكترونيكيآموزش در تراكنش ها و تاثير آن بر ارزشيابي كيفيت 

محتوا، طراحي آموزشي،(دوره الكترونيكي
)تدريس الكترونيكي و ارزشيابي  

  يادگيرنده -
  معلم -
ابزارهاي  -

 فناورانه 

 ميزان آمادگي يادگيرنده

 ميزان آمادگي معلم

 پشتيباني سازماني

 پشتيباني فني

 پشتيباني پداگوژيك 

  كسب دانش و مهارت -
  كسب مدل ذهني -
كسب مهارت هاي سطح باال  -  

 درونداد ها

 محدوديت ها

فعاليت ها يا  بروندادها
 تراكنش ها

 نحوه تاثير درونداد ها و محدوديت ها بر تراكنش ها و بروندادها و روابط بين  آنها :1شكل
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ميزان آمادگي يادگيرنده (محدوديت هاي پنجگانهو ) ويژگي هاي يادگيرنده، ويژگي هاي معلم و ابزارهاي فناورانه(درونداد هاي سه گانه  
براي ورود به دوره هاي الكترونيكي، ميزان آمادگي معلم براي تدريس در محيط الكترونيكي، پشتيباني سازماني، پشتيباني فني و 

محتواي دوره، سيالبس ها، بر محتواي دوره به گونه اي تاثير مي گذارند كه  كيفيت بيان و نحوه تعيين هدف هاي ) پشتيباني پداگوژيك
مهارت هاي رايانه اي مورد نياز براي مطالعه محتوا، استانداردهاي محتوا نظير دقت، صحت و عينيت و توسعه مهارت هاي مهم و اساسي از 

يژگي هاي خرده عوامل آن مانند؛ وو اين درونداد ها و محدوديت ها به همان شكل بر نحوه طراحي آموزشي دوره . آنها متاثر مي شود
طراحي ساختار دوره، امكانات بسط تعامل هاي همزمان و ناهمزمان، نحوه توجه به تفاوت هاي فردي، سازماندهي فعاليت هاي يادگيري و 

همچنين اين دروندادها و محدوديت ها نحوه تدريس الكترونيكي معلم و شيوه هاي ارزشيابي . چگونگي استفاده از فناوري تاثير مي گذارد
محوري، ترغيب اين عوامل تدريس معلم را از جهات؛ انتقال يا ساخت دانش، ترغيب يادگيرنده . را نيز تحت تاثير قرار مي دهنددوره 

تدارك پشتيباني هاي فراشناختي و شيوه هاي ارزشيابي دوره را از جهات؛ اجراي ارزشيابي تكويني، اجراي  تعامل و حضور جمعي و
مجموعه اين تاثيرها بايد در بررسي . يرنده از معلم و رضايت يادگيرنده از دوره تحت تاثير قرار مي دهدارزشيابي پاياني، رضايت يادگ

  . كيفيت دوره الكترونيكي مد نظر قرار گيرد
ارهاي ويژگي هاي يادگيرنده، معلم و ابز(به طور كلي بر اساس اين مدل براي ارزشيابي كيفيت دوره الكترونيكي بايد كيفيت دروندادها    

ميزان كسب (محتواي دوره، طراحي آموزشي، تدريس الكترونيكي و شيوه هاي ارزشيابي دوره و بروندادهاي دوره (، تراكنش ها)فناورانه
وجه بارز اين مدل . مورد بررسي قرار گيرد) دانش و مهارت، ايجاد مدل ذهني مناسب براي تحليل و تفسير و كسب مهارت هاي اساسي

وه هاي مطرح شده در اين است كه اين مدل كيفيت عناصر را با توجه به تراكنش ها مورد مالحظه قرار مي دهد؛ در نسبت به ساير شي
صورتي كه اغلب مدل ها ويژگي هاي عناصر را به صورت جزء به جزء تحليل و در كنار هم قرار مي دهند تا كيفيت دوره يادگيري 

  . الكترونيكي را برآورد نمايند
  

  شيابي كيفيت آموزش در دانشگاه هاي الكترونيكيچارچوب ارز
اين سابقه سبب شده تا در . مقوله متداولي در حوزه ارزشيابي فناوري اطالعات استرضايت كاربر از كاربرد فناوري، مطالعه به طور سنتي 

به نحوي كه بررسي هاي زيادي . برجسته مورد توجه قرار گيرد ونيكي نيز رضايت يادگيرنده به صورتبررسي كيفيت دوره هاي الكتر
در اغلب اين . براي ارزشيابي ميزان رضايت يادگيرنده از دوره هاي الكترونيكي انجام شده است) 2004؛ ويپ و چيرالي، 2001لي، (مانند

  31[پژوهش ها رضايت يادگيرنده از دوره معادل كيفيت باالي دوره الكترونيكي در نظر گرفته شده است ختلف صاحب نظران م. ]
توجه صرف به مطالعه رضايت يادگيرنده را براي بررسي كيفيت دوره هاي الكترونيكي ناكافي و نارسا دانسته ) 2009(مانندكان و همكاران 

اصر از اين رو بايد توجه داشت، براي ارزشيابي كيفيت دوره الكترونيكي از يك نگاه نظام مند بايد دروندادها، فرآيندها و بروندادها و عن. اند
ويژگي هاي عناصر و روابط بين آنها بر بروندادهاي دوره . ] 32[مربوط به هر يك از آنها و چگونگي روابط بين آنها مورد بررسي قرار گيرد

تاثير مي گذارند كه اين برونداد تنها به رضايت يادگيرنده محدود نمي شود، بلكه كسب دانش و مهارت هاي خاص موضوعي، شكل گيري 
  .   براي تحليل و تفسيرهاي منظم و كسب مهارت هاي مورد نياز قرن حاضر را در بر مي گيردمدل ذهني 

دگيري الكترونيكي از جنبه هاي مديريتي، پداگوژيك و فناورانه قابل بررسي است، ليكن اهاي يآموزش در دانشگا ه  ارزشيابي كيفيت    
موعه عناصر تشكيل دهنده اين سه بعد در كنار هم قرار داده شود تا با توجه به براي تعيين كيفيت يك دوره يادگيري الكترونيكي بايد مج

به طور كلي . الكترونيكي، روابط بين آنها و در نهايت كيفيت كل دوره را مشخص كردآموزش آن بتوان كيفيت عناصر تشكيل دهنده 
مد نظر قرار گيرد، عبارتند از؛ محتواي دوره، طراحي  هيدانشگا عناصري كه بايد براي ارزشيابي كيفيت يك دوره يادگيري الكترونيكي

  . آموزشي دوره، فناوري، نظارت و ارزشيابي دوره، پشتيباني از يادگيرنده، پشتيباني از معلم، رضايت يادگيرنده
  محتواي دوره الكترونيكي) 1

وضوع درسي است كه بر اساس مالك هاي علمي و محتوا مجموعه اي از حقايق، مفاهيم، قواعد، روش كارها و نگرش هاي مربوط به يك م
محتوا به عنوان يكي از  عناصر با . دقيق انتخاب و با به كارگيري ابزارهاي چندرسانه اي در محيط الكترونيكي به يادگيرنده ارائه مي شود

شيابي كيفيت محتواي دوره هاي براي  ارز. اهميت يادگيري الكترونيكي با استفاده از مالك هاي زير مورد ارزيابي قرار مي گيرد
  :الكترونيكي مي توان به ارزيابي چهار خرده عامل پرداخت

ميزان توجه به روز  ، ميزان توجه به دقت و صحت محتوا: شاخص هاي مربوط به اين خرده عامل عبارتند از. علمي بودن محتوا) 1- 1
ميزان توجه به مرتبط بودن مطالب ، ميزان توجه به خودآموز بودن محتوا، ميزان توجه به انسجام و هماهنگي محتوا، آمدي و اعتبار محتوا
  .ميزان توجه محتوا به مهارت هاي سواد اطالعاتيو  محتوا با زندگي واقعي
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ميزان توجه به تنظيم هدف هاي هر درس و نحوه شاخص هاي مربوط به اين خرده عامل شامل اين موارد است؛  . معماري محتوا) 2- 1
ميزان استفاده از سواالت بين درسي ، ميزان توجه به تهيه محتواهاي تعاملي، ميزان توجه به تنظيم مقدمه، روايي و دقت آن، اتدوين آنه

  ميزان توجه به تهيه خالصه با كيفيتو  براي خودآزمايي و ترغيب يادگيري محتوا
ز؛ استفاده مناسب از متن، استفاده مناسب از صدا، استفاده شاخص هاي مربوط به آن عبارتند ا. استفاده مناسب از چندرسانه اي ها) 3- ١

  .مناسب از تصاوير، استفاده مناسب از پويانمايي ها و استفاده مناسب از تركيب متن، صدا و تصاوير
ميزان و  ه مجددميزان توجه به تهيه محتواهاي داراي قابليت استفادبراي ارزيابي اين خرده عامل بايد به  . توجه به جنبه هاي فني) 4- 1

  .تاكيد شود OKIتوجه به استانداردهاي فني مانند اسكروم و 
  طراحي برنامه درسي دوره) 2

هدف هاي  نحوه در كنار هم قرار دادن عناصر برنامه درسي و برقراري ارتباط بين آنها با توجه به مباني خاص، براي كمك به تحقق
حيط الكترونيكي عناصر آموزشي بايد با استفاده از امكانات فناوري به نحوي در كنار هم در م. مي گويند يادگيري را طراحي برنامه درسي

قرار داده شود تا آنها را به يادگيري فعال ترغيب نمايد و با تدارك مسيرهاي متنوع و فرصت هاي گوناگون امكان يادگيري شخصي، تعامل 
  : زير است امل شش خرده عاملاين عامل شمالك هاي ارزشيابي . و همكاري را فراهم سازد

ميزان توجه به تقسيم هر : براي ارزيابي كيفيت اين خرده عامل مي توان به شاخص هايي مانند. طراحي دوره، واحد ها و درس ها)  1- 2
به تنظيم ميزان توجه ، ميزان توجه به تنظيم دقيق فعاليت ها و هدف هاي آموزشي هر واحد و درس، دوره به واحدها و درس هاي ويژه

ميزان توجه به استفاده از راهبردهاي مناسب براي ارائه و  ساختار هر درس و تقسيم آن به بخش هاي؛ مقدمه، محتوا، تكاليف و ارزشيابي
  .تاكيد كرد مفاهيم و مهارت ها

فعاليت هايي كه به يادگيري ميزان توجه به طراحي : شاخص مربوط به اين خرده عامل عبارتند از. فعاليت ها و راهبردهاي آموزشي) 2- 2
ميزان توجه به سبك هاي يادگيري ؛ ؛ ميزان توجه به تدارك مسيرهاي مختلف يادگيري بر اساس نيازهاي يادگيرنده.فعال كمك مي كند

ر يادگيرندگان در طراحي فعاليت ها؛ ميزان توجه به طراحي فعاليت هاي سطح باال براي پرورش استدالل ورزي و توان حل مساله د
  . يادگيرندگان

ميزان توجه به تدارك فرصت هايي براي تعامل جهت ترغيب كاربرد آموخته : شاخص هاي مربوط به ان عبارتند از. ارتباط  و تعامل) 3- 2
  . ها و ميزان توجه به تدارك فرصت هايي براي تعامل مناسب بين يادگيرنده و معلم جهت ارائه بازخورد به موقع و مناسب

تدارك سهولت دسترسي به منابع و مواد : براي  ارزشيابي منابع و مواد يادگيري بايد به شاخص هايي همچون. و مواد يادگيريمنابع ) 4- 2
  .يادگيري و امكان دسترسي به منابع متنوع، غني و متناسب با ويژگي هاي فرهنگي توجه نمود

  
تناسب بين منابع يادگيري با شيوه هاي : ص زير بايد مد نظر قرار گيردبراي ارزشيابي يادگيرنده توجه به شاخ. ارزشيابي يادگيرنده) 5- 2

 ارزشيابي با اهداف كلي و رفتاري دوره؛ استفاده از رويه ها و شيوه هاي مناسب براي ارزشيابي ميزان يادگيري يادگيرندگان؛  استفاده از
نابع چندگانه در ارزشيابي؛ استفاده از ارزشيابي هاي توصيفي و شيوه هاي ارزشيابي واقعي و متناسب با محيط الكترونيكي؛ استفاده از م

  .كيفي و استفاده از شيوه هاي مناسب براي نمره گذاري
شاخص هاي مربوط به اين خرده عامل عبارتند از؛ ميزان توجه به ارزشيابي مداوم و استفاده از اطالعات آن براي تصميم . بازخوردها) 6- 2

 .جه به استفاده از راهبردها و ابزارهايي كه به طور  مداوم عملكرد هاي يادگيرنده را به او اطالع مي دهدگيري هاي بعدي، ميزان تو
 

  فناوري ) 3
دوره الكترونيكي بايد با استفاده از برخي ابزارها و امكانات، رابط هاي گرافيكي . فناوري بستر طراحي و ارائه دوره هاي الكترونيكي است

خرده عامل ها و شاخص هاي مربوط به .  ار يادگيرنده قرار گيرد تا امكان دسترسي افراد به دوره آموزشي فراهم گرددكاربر پسند در اختي
  :ارزشيابي كيفيت فناوري در دوره يادگيري الكترونيكي شامل موارد زير است

امكان افزودن تا چه اندازه :  ارزشيابي كرد شاخص هاي مربوط به اين خرده را مي توان با طرح سواالت زير . معماري فناوري دوره) 1- 3
  تا چه اندازه معماري فناوري با برنامه زمانبندي دوره انطباق دارد؟ و  محتوا، فعاليت ها و شيوه هاي ارزشيابي توسط معلم وجود دارد؟ 

تا چه اندازه امكان جستجو : كرد شاخص هاي مربوط به اين خرده را مي توان با طرح سواالت زير ارزشيابي  .رابط هاي گرافيگي) 2- 3
  ؟گرفته مي شودتا چه اندازه از رسانه ها و منابع ديجيتالي بهره و  اطالعات را به سهولت فراهم مي سازد؟

تا چه اندازه به استاندارد هاي فني و شاخص هاي مربوط به اين خرده عامل عبارتند از؛  . نيازهاي فناورانه و عامليت چندگانه) 3- 3
تا چه اندازه  كاربرد ابزارها به  چندگانه توجه شده است؟ تا چه اندازه به سخت افزارها و نرم افزارها و مرورگرهاي وب نياز است؟ عامليت
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ه مهارت هاي فني سطح باال نياز دارد؟ تا چه اندازه از استانداردهاي فني براي به اشتراك گذاري سواالت، تكاليف و بازخوردها استفاده شد
  تا چه اندازه از ابزارهاي خاص براي تاليف محتوا استفاده شده است؟   و است؟ 

  تا چه اندازه به امكان دسترسي، پهناي باند يادگيرنده و طراحي رابط هاي كاربر پسند توجه شده است؟  . قابليت دسترسي) 4- 3
      م و يادگيرنده استفاده شده است؟تا چه اندازه از ابزارهاي ساده براي ارائه پشتيباني به معل. پشتيباني فني) 5- 3
  .مديريت دوره) 4

از اين رو براي ارزشيابي كيفيت دوره الكترونيكي . مديريت دوره الكترونيكي در تصميم هاي پداگوژيك و فناورانه تاثير غير قابل انكار دارد
  مديريتي در دوره هاي الكترنيكي عبارتند از؛  خرده عامل  هاي ارزشيابي كيفيت مولفه هاي. بايد به مولفه هاي مديريتي توجه داشت

ميزان توجه به تنظيم طرح و برنامه هاي راهبردي شاخص مربوط به ارزيابي كيفيت ساختار سازماني شامل؛  . ساختار سازماني)  1- 4
ميزان ؛ ي براي تامين بودجهميزان توجه به تعيين شيوه هاي عين؛ ميزان توجه به تنظيم اهداف، رسالت ها و راهبردها ؛ مستند و مدون

داشتن طرح و روش نظام مند براي رويارويي با تغييرات اجتماعي و توجه به تعيين دقيق نقش ها، وظايف و مسئوليت افراد دست اندركار 
  .است و اقتصادي

تهيه ، هاي اجرايي روشن و عيني تهيه روند :شاخص مربوط به اين خرده عامل عبارتند از.  فعاليت هاي برنامه ريزي و امور اجرايي)  2- 4
   . تدارك روش هايي براي استفاده حداكثر از منابع و امكاناتو  سيستمي براي ارزيابي معلمان و ساير كاركنان 

  .پشتيباني از يادگيرنده) 5
ني و رايانه اي و برخي در زمينه برخي از آنها در ارتباط با مسائل ف. يادگيرنده الكترونيكي از جنبه هاي گوناگون به پشتيباني نياز دارند

مالك هاي مربوط به ارزشيابي كيفيت پشتيباني از يادگيرنده در دوره يادگيري . مسائل اداري و آموزشي به كمك و حمايت نياز دارند
  :الكترونيكي شامل سه مورد زير است

ميزان توجه به اطالع توان به شاخص هايي همچون؛ براي ارزشيابي كيفيت پشتيباني اداري از يادگيرنده مي  . پشتيباني اداري) 1- 5
  . تاكيد كرد ميزان توجه به ارائه خدمات مشاوره ايو  سرعت و دقت در رسيدگي به درخواست هاي يادگيرندگان، رساني به يادگيرندگان

م براي دسترسي هر زماني به ميزان توجه به تدارك امكانات و شرايط الزشاخص مربوط به اين خرده عامل،  . پشتيباني آموزشي) 2- 5
  . را در بر مي گيرد ميزان توجه به ايجاد فضاي صميمي بين يادگيرندگان الكترونيكي از طريق راه اندازي تاالرهاي بحث غير رسميو  معلم

ميزان و  يرندگانميزان پاسخگويي به سواالت فني و تكنولوژيك يادگ :شاخص هاي مربوط اين خرده عامل عبارتند از .پشتيباني فني) 3- 5
  توجه به ارائه راهنمايي هاي بالدرنگ و سريع

  پشتيباني از معلم) 6
راي تقويت اين مهارت ها به او ب. معلم در محيط الكترونيكي براي اجراي تدريس اثربخش به دانش و مهارت هاي گوناگون نياز دارد

مالك هاي مربوط به كيفيت . يازمند حمايت و پشتيباني استهمچنين او براي طراحي درس ها و فعاليت ها ن. اطالعاتي نياز دارد
  پشتيباني از معلم عيارتند از؛

ميزان توجه به : شاخص هاي مربوط به ارزشيابي كيفيت پشتيباني براي طراحي آموزشي عبارتند از. پشتيباني براي طراحي آموزش) 1- 6
ميزان و  تدارك روندها، نمونه كارها جهت كمك به معلم در طراحي آموزشميزان توجه به ، ارائه راهنمايي ها در طراحي آموزش به معلم

  . كمك به معلم در پيگيري فعاليت ها و پروژه هاي يادگيرندگان
ميزان توجه به تعيين حجم كار موظفي معلم با توجه به : شاخص مربوط به اين خرده عامل عبارتند از. پشتيباني اداري و خدماتي) 2- 6

 ميزان توجه به ارائه تشويق ها با توجه به ويژگي هاي محيط الكترونيكيو  ط الكترونيكيويژگي هاي محي

شاخص هاي مربوط به اين خرده عامل بر ميزان توجه به تدارك منابع علمي غني براي كمك به . پشتيباني حرفه اي و تخصصي) 3- 6
  . اردتوجه د ميزان برگزاري دوره هاي ضمن خدمت براي كمك به معلمو  معلم

  ارزشيابي دوره)7
براي كمك به ارتقاء كيفيت كل دوره بهتر است مكانيزم ارزشيابي در حين طراحي آن تعبيه شود تا سيستم به صورت خود ارزيابي بخش 

ي زير بهره براي تعبيه امكان ارزشيابي در دوره يادگيري الكترونيكي مي توان از خرده عامل ها. هايي از نقايص خود را رفع و اصالح نمايد
  :گرفت

به روز رساني  ميزان توجه بر: شاخص مربوط به ارزشيابي كيفيت اجراي ارزشيابي تكويني عبارتند از . اجراي ارزشيابي تكويني) 1- 7
شي ميزان توجه به ارزشيابي نتايج يادگيري مورد انتظار به منظور برآورد ميزان عينيت، انسجام، تناسب و اثربخمداوم دوره آموزشي و  

  . دوره
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ميزان استفاده از يافته هاي براي ارزشيابي كيفيت ارزشيابي پاياني مي توان از شاخص هايي مانند؛  . اجراي ارزشيابي پاياني) 2- 7
ميزان توجه به استفاده از روش و  ميزان توجه به استانداردهاي ويژه براي مقايسه نتايج يادگيري، ارزشيابي براي بهبود تدريس و يادگيري

  . بهره گرفت هاي چندگانه در ارزشيابي
پاسخ دهي به موقع به سواالت و بررسي : شاخص مربوط به اين خرده عامل عبارتند از. رضايت يادگيرنده در ارتباط با عملكرد معلم) 3- 7

ترغيب و  االرهاي گفتگوتسهيل تعامل در ت، ارائه بازخوردهاي سازنده، پشتيباني يادگيرنده در كل دوره، به موقع تكاليف يادگيرنده
 . يادگيرنده به مشاركت

، پاسخ دهي به موقع به سواالت و بررسي به موقع تكاليف يادگيرندهبا استفاده از شاخص هايي همچون؛  . رضايت يادگيرنده از دوره) 4- 7
مي توان  تعامل در تاالرهاي گفتگو تسهيلو  ترغيب يادگيرنده به مشاركت، ارائه بازخوردهاي سازنده، پشتيباني يادگيرنده در كل دوره

 . كيفيت اين خرده عامل را ارزشيابي كرد

پس از شناسايي عناصر تشكيل دهنده كيفيت در دوره هاي يادگيري الكترونيكي بايد به نحوه تاثير گذاري آنها بر يكديگر يا به تعبير  
يت عناصر دوره و روابط بين آنها در مورد كيفيت كل دوره قضاوت سپس توجه به كيف. هائو و باريچ بر نحوه تراكنش بين عناصر توجه كرد

  .نمود
دوره هاي يادگيري الكترونيكي يا اعتبار سنجي آن به منظور بهبود كيفيت و افزايش قابليت آموزش  به هر حال ارزشيابي كيفيت

  .:صورت مي گيرد  پاسخگويي در دو بخش ارزشيابي دروني و ارزشيابي بيروني
و كل آن به صورت يك نظام دانشگاهي از اين ارزشيابي براي بهبود كيفيت عناصر دوره يادگيري الكترونيكي . يابي درونيارزش) الف

براي اجراي اين نوع ارزشيابي ابتدا هدف هاي دوره هاي الكترونيكي مد نظر ارزشياب و اعضاي سيستم يادگيري . استفاده مي شود
هدف اصلي اين . ياب تالش مي كند تا چهارچوب فرآيند ارزشيابي را براي ساير اعضا روشن نمايدسپس ارزش. الكترونيكي قرار مي گيرد

  . نوع ارزشيابي كمك به مشاركت در خود ارزيابي و پي بردن به نقايص توسط افراد درون سيستم دوره يادگيري الكترونيكي است
در ارزشيابي بيروني، مالك هاي كيفيتي كه . گزارش ارزشيابي دروني است الزمه انجام ارزشيابي بيروني دسترسي به. ارزشيابي بيروني) ب

سپس هيات بازديد كننده بيروني، با توجه به گزارش ارزشيابي . نظام يادگيري الكترونيكي بايد آن را داشته باشد، مشخص مي گردد
دوره هاي  آموزش در مالك هاي ارزشيابي كيفيت بنابراين استفاده از. نددروني به رتبه بندي يا تعيين جايگاه دوره اقدام مي ك

الكترونيكي در ارزشيابي دروني به بهبود كيفيت دوره و در ارزشيابي بيروني به افزايش پاسخگويي در برابر مشتريان و ذينفعان دوره كمك 
  . مي كند

  
  و پيشنهادها نتيجه گيري

در حال گسترش  ه هاي الكترونيكي در عرصه آموزش عالي ايران روز به روز دانشگا ،و فراهم شدن امكان دسترسي به آن با توسعه اينترنت
ليكن اين روند گسترش بيشتر از جهت كمي بوده و اطمينان از كيفيت آنها به چارچوب ارزشيابي دقيق و معتبري نياز دارد تا . ندهست

از اين رو . آموزشي دانشگاه هاي الكترونيكي بهره گيرند ارزشيابان دروني و بيروني بتوانند از اين چارچوب براي كمك به بهبود كيفيت
  . هدف اصلي اين پژوهش ارائه چارچوبي براي ارزشيابي كيفيت آموزش در دانشگاه هاي الكترونيكي ايران است

ي، فني و تصميم هاي مربوط به راه اندازي، طراحي، توسعه و نگهداري دانشگاه هاي الكترونيكي دربرگيرنده سه جنبه؛ مديريت   
با توجه به اين جنبه . اين سه جنبه بايد در ارزشيابي كيفيت آموزش هاي دانشگاه هاي الكترونيكي نيز مد نظر قرار گيرد. پداگوژيك است

  : ها، براي ارزشيابي كيفيت آموزش در دانشگاه هاي الكترونيكي ايران بايد عناصر زير و ويژگي هاي آنها را مد نظر قرار داد
محتواي الكترونيكي يكي از دروندادهاي نظام آموزشي دانشگاه هاي الكترونيكي است و براي ارزشيابي . محتواي الكترونيكي كيفيت) 1

كيفيت آن بايد به مالك هايي همچون؛ ميزان علمي بودن محتوا، معماري محتوا، استفاده مناسب از چندرسانه اي و جنبه هاي فني توجه 
  .كرد

كه  طراحي برنامه درسي به نحوه تاثير گذاري مباني بر عناصر و شكل دهي روابط بين آنها اتالق مي شود. دوره طراحي برنامه درسي) 2
نحوه طراحي دوره، واحد ها و درس ها، فعاليت ها و راهبردهاي آموزشي، ارتباط  در ارزشيابي كيفيت آن در دانشگاه هاي الكترونيكي بايد 

  .به دقت مورد توجه قرار گيردارزشيابي از يادگيرنده و بازخوردها  و تعامل، منابع و مواد يادگيري،
معماري فناوري دوره، فناوري بستر پياده سازي طرح آموزش در دانشگاه الكترونيكي است و در ارزشيابي كيفيت آن بايد به . فناوري) 3

  .شودتوجه شتيباني فني فناوري رابط هاي گرافيگي، نيازهاي فناورانه، عامليت چندگانه،  قابليت دسترسي  و  پ
ساختار سازماني، فعاليت هاي برنامه ريزي و امور براي ارزشيابي كيفيت مديريت در دانشگاه هاي الكترونيكي بايد .  مديريت دوره) 4

   . مد نظر قرار گيرد اجرايي سازمان آموزش الكترونيكي
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در ارزشيابي . ي بايد زمينه مناسبي براي پشتيباني از يادگيرنده فراهم شوددر محيط هاي يادگيري الكترونيك. پشتيباني از يادگيرنده) 5
را مد نظر مكانيزم هاي مربوط به پشتيباني اداري، پشتيباني آموزشي و پشتيباني فني از يادگيرندگان كيفيت اين نوع پشتيباني مي توان؛ 

  . قرار داد
براي ارزشيابي كيفيت اين . گوناگون نياز دارند هاي اثربخش نقش خود به پشتيبانيمعلمان الكترونيكي براي اجراي . پشتيباني از معلم) 6

مورد نياز  پشتيباني اداري و خدماتي ،شيوه ها و اقدام هايي كه براي راهنمايي و كمك به معلم در طراحي آموزشپشتيباني ها بايستي به 
   .است، توجه شود

ابي مداوم و مرتبط مي تواند گامي در جهت تضمين كيفيت دوره هاي آموزش الكترونيكي تعبيه شيوه هاي ارزشي. ارزشيابي از دوره) 7
اجراي ارزشيابي پاياني، شيوه كيفيت شيوه اجراي ارزشيابي تكويني،  از اين رو براي ارزشيابي كيفيت اين عامل مي توان به. محسوب شود

 .را مد نظر قرار دادضايت يادگيرنده از دوره و ارزشيابي از ر رضايت يادگيرنده در ارتباط با عملكرد معلم
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