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Background and Objectives: The aim of this study was to evaluate the current status of the e-
learning system (LMS) of Shahed University during the Covid-19 from the perspective of its faculty and 
students. 
Methods: The research method is descriptive-survey and applied. The population of the study included 
all faculty members (330) and students of Shahed University in the academic year 2021-2022, of which 
271 faculty members and 443 faculty members selected as sample, according to Morgan sampling table 
and using simple random stratified sampling method. to collect information, a researcher-made test 
containing 62 items was designed based on curriculum elements. Descriptive statistics (such as 
frequency, frequency percentage and mean) and inferential statistics (such as t-test, one-way analysis 
of variance, Yuman-Whitney test and Wilcoxon test) were used to analyze the data. 
Findings: Based on the research findings, it was found that there is a difference between the views of 
faculty and students of Shahed University regarding the status of the e-learning system of Shahed 
University regarding the realization of curriculum elements. From the students 'point of view, the 
situation of the e-learning system of Shahed University regarding the realization of goal elements, 
content, access to educational and learning resources, teacher-student interaction, evaluation of 
academic achievement in e-learning is unfavorable, while from the faculty point of view. The status of 
the e-learning system of Shahed University regarding the realization of the above elements is optimal. 
Conclusion: According to the results of this study, Shahed University can use it to plan for the 
necessary changes and developments. 
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دانشگاه شاهد در دوران کرونا از  یکیموجود سامانه آموزش الکترون تیوضع یابیپژوهش حاضر با هدف ارزپیشینه و اهداف: 

 آن انجام شد. انیو دانشجو دیاسات دید

ی و علم اتیه دیاسات هیو از نوع کاربردی است. جامعه پژوهش حاضر، شامل کل یماشیپ -یفیتوص قیروش تحقروش ها: 

و با  مورگان یریبر حسب جدول نمونه گاز این میان  کهمی باشد  99-1400ی لیدانشگاه شاهد در سال تحصدانشجویان 

 ونه مورد مطالعه قرار گرفتند.عنوان نمدانشجو به  443هیات علمی و 271ای تصادفی ساده استفاده از روش نمونه گیری طبقه

گویه بر مبنای عناصر برنامه درسی طراحی شده بود، استفاده  62محقق ساخته که حاوی  زموناز آاطالعات،  آوری جمع برای

)از  یمار استنباطآ و (نیانگیو م یدرصد فراوان ،یفراوان لی)از قب یفیآمار توص یها وهیها از شداده لیو تحل هیتجز ی. براشد

 استفاده شد. ویلکاکسون(آزمون  نیو همچن یتنیو ومانیطرفه، آزمون  کی انسیوار لیتحل، Tآزمون  لیبق

 تیدانشگاه شاهد در خصوص وضع انیو دانشجو دیاسات دگاهید نیپژوهش، مشخص شد ب یها افتهیبر اساس یافته ها: 

که از نظر  یتفاوت وجود دارد. به طور یدانشگاه شاهد در خصوص تحقق عناصر برنامه درس یکیسامانه آموزش الکترون

به منابع  یعناصر هدف، محتوا، دسترس ققدانشگاه شاهد در خصوص تح یکیسامانه آموزش الکترون تیوضع انیدانشجو

در  نیدر حد نامطلوب است ا یکیروندر آموزش الکت یلیتحص شرفتیپ یابیتعامل استاد و دانشجو، ارزش ،یریادگیو  یاموزش

دانشگاه شاهد در خصوص تحقق عناصر فوق در حد مطلوب  یکیسامانه آموزش الکترون تیوضع دیاست که از منظر اسات یحال

 .دباش یم

 آن از الزم  تحوالت و تغییرات برای ریزی برنامه جهت تواند می دانشگاه شاهد پژوهش، این نتایج به با توجه  نتیجه گیری:

 استفاده کند.
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 مقدمه 

در  رییتغ رات،ییتغ نیداده اس ت. از جمله ا رییرا تغ یزندگ هایاز جنبه یاریاطالعات و ارتباطات بس  یفناور

سات روزیتا د یآموزش  عال یای. اگرچه دنباشدیآموزش م یسنت هایروش ستفاده م دیفقط از حضور ا  کردیا

 یها طمحی و هاوجود ابزارها، روش وناما اکن آمدندیاطالعات در آموزش به حس  اب م اص  لی منبع هاو کتاب

 باش   دیم «یکالکترونی آموزش» هاروش نیاز ا یکیکرده که  جادیرا ا یدیجد هایروش ،یآموزش    دیجد

در  یرپذیانعطاف محور، رندهیادگی طیمح جادیاز آموزش س   بب ا وهیش    نی(. ا39: 1390 ،یو مدن ی)زمان

س یریادگی هایروش سه2015 ، واکوماری)ونکاتارامان و  س لی(، ت ستر به اطالعات الزم و مرتبط با درس  ید

 جادیباعث ا ی(.  و به طور کل2021و همکاران ، ی)انمال یتعامل یآموزش    طیمح جادی(، ا2016،  زری)س   

 شده است. یریادگی -یاددهی ندیدر فرا راتییتغ

 های¬تیفعال که اند¬ش  ده مجبور ها¬کرونا مدارس و دانش  گاه روسیو وعیش   لیدر حال حاض  ر به دل

سمت آموزش الکترون لیخود را تعط یحضور ستا به  نیبروند. در هم نیآموزش آنال ژهیبه و یکیکرده و به  را

ارائه شده است؛  یمختلف یراهکارها ان،دانشجوی و آموزانوقفه در امر آموزش دانش جادیاز ا یریمنظور جلوگ

ش   ده و در حوزه  ی)ش   اد( طراح یدانش آموز یبه عنوان مثال در حوزه آموزش و پرورش، ش   بکه اجتماع

اس  ت  رفتهیص  ورت پذ   (LMS)یریادگی تیریمد س  ت یس   قیاز طر انیآموزش دانش  جو زین یآموزش عال

 . (1399فرد،  ی)غفور

و ارائه  یدهگزارش ،یریگیپ ،یگانیبا ت،یریاس   ت که امکان مد یافزارنرم ،مدیریت یادگیریس   امانه  

جاز یهادوره مه ای یآموزش م نا  تیریمد یبرا و ابزاری (2021،  ی)بردل دهدیرا م نیآموزش آنال یهابر

سامانه کاربر را قادر  نیو مدرس است. ا ریروابط و مشارکت فراگ ،یمواد آموزش عیارائه و توز ن،یآنال یهادوره

 یهاآموزش هادورهدر  رندگانیادگیو ضمن ثبت نام  تیریرا مد یآموزش یمختلف دوره یهاتا جنبه سازدیم

به مدرس و  یاس   امانه نی(. چن2021و همکاران، یگوناگون ارائه دهد )انمال یارائه محتوا قیالزم را از طر

ش سئول دوره آموز ساده  افتیو در رندگانیادگیبه  هانیو ارائه تمر دهدیرا م ریاجازه ارتباط با فراگ یم آن را 

 تیریو مد رندگانیادگیاز  یبانیپشتسامانه،  یهانقش نیاز مه  تر یکی(. 2020و همکاران ، دی)حم سازدیم

را به شکل  نیآنال یهادوره توانیآن م قیکه از طر آوردیساده را فراه  م یسامانه بستر نیاست. ا یریادگی

آموزش  یبسترها جادیو اساس ا هیپاسامانه مدیریت یادگیری  گفت توانیم یخودکار برگزار کرد. به طور کل

 (.2021،یاست )بردل یکیکترونال یریادگیو  یکیالکترون

 ،بندی¬اطالعات، قادر به طبقه رهیذخ یکه به جا یافراد تیبر ترب یدانش   گاه مبنبا توجه به رس   الت 

هارت قیو تلف لیو تحل هیتجز عات، م هارت های اطال له، م باط هایحل مس   ئ مذاکره در  ،یارت گفتگو و 

 یباشند )سراج یو اجتماع یصنعت ،یفناور عیسر راتییانطباق مؤثر با تغ یبرا یو فناور یتیریمد هایمهارت

آوردن به  روی و هادانش   گاه یآموزش    وهیرخ داده در ش    راتیی( و با توجه به تغ81: 1387و همکاران، 

قرار  یابیمورد ارز یگریاز هر زمان د شیب یکیآموزش الکترون هایتیالزم اس   ت فعال یکیالکترون هایآموزش

 یابارزی موض   وع ها،در س   طا دانش   گاه یکیالکترون هایبا توس   عه آموزش مزمانه گری. به عبارت درندیگ

 یکیآموزش الکترون های دوره یآنها در اجرا تیموفق زانیم نییتع یبرا زین یکیآموزش الکترون های¬سامانه

 یتاکنون در خصوص آموزش ها محققان یها یشده است. بر اساس بررس یآن مه  تلق قیاز طر نیو همچن
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ست به عنوان مثال نورالله یمختلف یپژوهش ها یکیونالکتر شده ا ش1392و همکاران ) یانجام   ی( در پژوه

حت عنوان  جاز یبرا یکیالکترون یریادگی های دوره یابیارز»ت گاه م به  یدانش    جه  با تو مدرن  علوم 

نداردها تا  زشآمو های¬دوره تیفیکه ک دندیرس    جهینت نیبه ا ،«یکیدر آموزش الکترون تیفیک یاس   

و  یفناور ان،یدانش  جو یابیارز ،یآموزش   یمحتوا یطراح یکالج با توجه به اس  تانداردها نیدر ا یکیالکترون

 تیوضع یابیارز»با عنوان  یدر پژوهش زی( ن1391و اعتبار ) انیدر سطا مطلوب است. جهان یبانیپشت ست یس

اظهار  ،«انیدانش   جو دگاهیاز د تهران یدر دانش   گاه ها یکیالکترون یریادگیدر مراکز  یکیالکترون یریادگی

شتند که شرکت کنندگان دوره و  یکیمراکز به امکانات مراکز آموزش الکترون نیا یکیآموزش الکترون های¬دا

دارند، گرچه آنها نگرش  یهستند دسترس یراض یکیالکترون یریادگیروش و کاربرد سبک  نیکه از ا یکسان

 د.ندارن یکیالکترون یریادگی یبه دوره ها یمثبت

گرفت  جهینت «انیدانشجو دیاز د یکیآموزش الکترون تیفیابعاد ک»با عنوان  ی( در پژوهش2011)  جانگ

 ندیس  اختار دوره، فرا د،یو اس  ات انیدانش  جو یبانیپش  ت ،یکارکنان فن یبانیدانش  جو تعامل، پش  ت دیکه از د

بر  یریتأث چیه یابیکه محتوا و ارز یمه  اس   ت، درحال تیفیک یاطالعات و فرهنگ برا ،یریادگیآموزش و 

 .زبان آموزان ندارد تیفیک

شد که  جهینت نی( ا2020) ایپژوهش تارتاول در صل  س یریادگیحا در زمان همه  نیآنال یابزارها لهیبه و

 امیپ لیمخص  وص ازقب یبر اس  تفاده از رس  انه ا یو نیموثر بود همچن یروش   رانیفراگ یبرا یماریب یریگ

 .داشت یا ژهیو دیروش تاک نیدر ا یصوت

شان داد نوآور زی( ن2020) یمورف مطالعه ش هاین آموزش از حالت  رییشامل تغ 19-دیکوو یماریب وعیدر 

 تیفیبا ک یآموزش   یتوان در برنامه ها یروش  ها م نیکرد که از ا انیبود و ب نیچهره به چهره به آموزش آنال

 ارائه و استفاده نمود یماریب یریدر طول و پس از اتمام ه  هگ نیمدرس

کاربران حوزه  تیرض  ا زانیوجود مش  کالت متعدد، م لی(  نش  ان داد به دل2020پژوهش مالنگا ) جینتا

 نیا یها افتهی نیدارند. با وجود ا لیتما یباش  د و همچنان به آموزش حض  ور  یروش باال نم نیآموزش از ا

شده در ا شان داد که اکثر مطالعات انجام  ستفاده هر چه ب نهیزم نیپژوهش ن شهایبه ا آموزش  یشتر از رو

 .دانسته اند یکنون طیآموزش در شرا یبرا یمناسب وهیداشته و آن را ش دیتأک کیالکترون

 یو امکانات آموزش  یکاف یرس  اختهای( نش  ان داد  نبود ز2020الس  ود و همکاران  ) یپژوهش ها جینتا

شها س یچال ضمن  افتیارائه کنندگان و در یبرا یمهم اریب ست که  ست؛ لذا بهتر ا کنندگان آموزش بوده ا

ساختها،یز نیتأم ش ر شهاآمو نهیدر زم تیفیک شیافزا یبرا تیو ارتقا جذاب یامکانات آموز در برهه  نینو یز

ستفاده از ا ،یحساس کنون ش وهیش نیبه ا شود تا در  یا ژهینگاه و 19 دیو پس از کنترل کوو نیدر ح یآموز

  د.همگان از آن بهره مند گردن یآت یسالها

 یکه موسسات آموزش عال  دندیذس جهینت نیبه ا ی( در مطالعه خود در رومان2020و همکاران  ) کومان

 .را نداشتند نیآموزش آنال یاستفاده از روشها یالزم برا یامادگ یدر رومان

س س ،یبرابر آموزان،و عملکرد دانش 19-دیکوو» با عنوان  ی( در پژوهش2020)  ایگار ستیو  ش ا  یآموز

 یباند کاف یبه  پهنا ی، عدم دسترس یفا یوا ای نترنتیبه ا انیدانشجو یبرخ یعدم دسترس« متحده. االتیا

مناطق دورافتاده، عدم  دربا حج  باال خص وص ا   یآموزش  یها نتیپاورپو ای یآموزش  یوهایدیجهت دانلود و
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 نکته. ت اموزش در دوران کرونا بوده اس  تدر منزل  را از جمله مش  کال وتریبه لب تاپ و کامپ یدس  ترس  

 یوههایدارند که ش دیو تاک ایموضوع را تصر نیبوده همه پژوهش ها ا نیفوق ا یمشترک در همه پژوهش ها

ش نینو شا طیشرا نی( در ایکی)آموزش از راه دور و آموزش الکترون یآموز ست یانیکمک  به اهداف  یابیدر د

 .نموده است یآموزش

 یدانشگاه یکیآموزش الکترون نهیدهد که؛ در زم یگذشته نشان م یقاتیو سوابق تحق ینظر یمبان مرور

بر  یریادگیسامانه در تحقق  نیا تیقابل زانیو م LMS در خصوص سامانه یصورت گرفته ول ییپژوهش ها

 لیبه دل ونطرف ه  اکن کیکه از  ییانجام نش  ده اس  ت. از آنجا یپژوهش   یعناص  ر برنامه درس   یمبنا

 گری( و از طرف دیآموزش عال های¬مقاطع و دوره یآن بر آموزش )در تمام ریکرونا و تأث یماریب شدن¬عیشا

وابسته  یبرنامه درس تیفیو بودجه، به ک یرساختزی عوامل بر عالوه هادانشگاه یتوسعه و بقا نکهیبا توجه به ا

دارد و  انیدانش  جو یریادگیدر  یکرونا نقش مهم اندر دور یکیالکترون یس  امانه ها یاس  ت، لذا نحوه طراح

قرار دهند.  یرا مورد بررس   یکیموجود س  امانه آموزش الکترون تیوض  ع دیبا یدس  ت اندرکاران برنامه درس  

 نیبه ا ییبه دنبال پاسخ گو نیامر را مورد توجه قرار داده و بر اساس چارچوب کال نیپژوهش حاضر ا نیبنابرا

دانشگاه شاهد در دوران کرونا از  یکیالکترون یریادگی تیریمد ست یس تیوضع»کند  یمسأله است که بررس

 ؟«چگونه است انیو دانشجو دیاسات دید

 پژوهش روش

دانشگاه شاهد در دوران کرونا  یکیموجود سامانه آموزش الکترون تیوضع یابیاز آنجا که پژوهش حاضر به ارز

باشد. جامعه  یو از نوع کاربردی م یماشیپ -یفیپرداخته است، از لحاظ روش توص انیو دانشجو دیاسات دیاز د

دانشگاه شاهد در سال  یعلم اتید هیاسات هیباشد. گروه اول شامل کل یپژوهش حاضر متشکل از دو گروه م

 از که باشد ر مینف 330دانشگاه شاهد  یکه تعداد کل آنها بر حسب اعالم معاونت آموزش 99-1400 یلیتحص

انتخاب و به  ای طبقه یرگی¬نفر با استفاده از روش نمونه  271مورگان  یریآنها بر حسب جدول نمونه گ نبی

دانشگاه شاهد در  انیدانشجو هی(. گروه دوم شامل کل2و  1اند )جدول  هعنوان نمونه مورد مطالعه قرار گرفت

نفر می باشد  5813دانشگاه شاهد  یکه تعداد کل آنها بر حسب اعالم معاونت آموزش 99-1400 یلیسال تحص

انتخاب  ای طبقه یرگی نفر با استفاده از روش نمونه 443مورگان  یریآنها بر حسب جدول نمونه گ نیکه از ب

  و به عنوان نمونه مورد مطالعه قرار گرفته اند.
ضای هیات علمی دانشگاه شاهد. جامعه و نمونه آماری اع1جدول   

 

 

 

 

 

 

. جامعه و نمونه آماری اعضای هیات علمی دانشگاه شاهد به تفکیک دانشکده2جدول   

 نمونه جامعه جنسیت

 80 105 علوم انسانی

 40 48 علوم پایه

 19 23 کشاورزی

 نمونه جامعه جنسیت

 226 275 مرد

 45 55 زن

 271 330 جمع
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 56 67 پزشکی

مهندسیفنی و   62 52 

 24 25 هنر

 271 330 جمع

عناصر برنامه درسی ابزار گردآوری داده ها در این پژوهش پرسشنامه محقق ساخته ای است که بر اساس 

سیلور و الکساندر  )شامل هدف، محتوا، زیرساخت های فناورانه، دسترسی به منابع آموزشی و یادگیری، تعامل 

موجود سامانه  تیوضعاز این طریق به دنبال ارزیابی استاد و دانشجو، ارزشیابی پیشرفت تحصیلی( تدوین و 

 ن دانشگاه شاهد می باشد. ایو دانشجو دیاسات دیدانشگاه شاهد در دوران کرونا از د یکیآموزش الکترون

در طراحی و تهیه ابزارتحقیق، از دو ابزار فرم فیش برداری و فرم پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده 

ش برداری و در است. ابتدا به منظور دستیابی به نتایج مطالعات و پژوهش های انجام شده احتمالی، از فرم فی

مرحله دوم، ضمن ساخت ابزار پرسشنامه محقق ساخته مبتنی بر یافته های مرحله نخست، از ابزار مذکور 

 دیدانشگاه شاهد در دوران کرونا از د یکیموجود سامانه آموزش الکترون تیوضعارزیابی جهت  )پرسشنامه)

شنامه که برای هر دو گروه اساتید و دانشجویان این پرساستفاده شده است. ن دانشگاه شاهد ایو دانشجو دیاسات

فراوانی هر یک گویه )با طیف لیکرت بسیار زیاد، زیاد، ک  و خیلی ک ( است که  68یکسان بوده است، حاوی 

 آورده شده است. 3از عناصر و نحوه اختصاص گویه ها در جدول شماره 
ه درسی. فراوانی گویه های مربوط به هر یک از عناصر برنام3جدول   

 فراوانی گویه عنصر

8-1 8 هدف  

19-9 11 محتوا  

33-20 13 زیرساخت های فناورانه  

46-34 12 دسترسی به منابع آموزشی و یادگیری  

57-47 10 تعامل استاد و دانشجو  

68-58 10 ارزشیابی پیشرفت تحصیلی  

با توجه به اینکه روایی پرسشنامه یا آزمون به طور کلی بستگی به این دارد که آزمون تا چه میزان هدف 

( در این پژوهش به منظور برآورد اعتبار، از روش برآورد روایی 1398مورد سنجش را اندازه می گیرد )سیف، 

همچنین به منظور برآورد همسانی  محتوا از نظر اساتید و متخصصان موضوع مورد مطالعه استفاده شده است.

تعیین  973/0درونی بین گویه ها و عناصر از روش محاسبه آلفای کرونباخ استفاده شده است که پایایی آن 

در پژوهش حاضر به منظور تجزیه و تحلیل داده ها، از روش های آمارتوصیفی )فراوانی و گردید. عالوه بر این 

بررسی اسمیرنوف )به منظور  -(، آزمون کولموگرافtاستنباطی )آزمون  درصد پاسخ ها به هر گزینه(، آمار

 ی استفاده شده است.تنیمان وو( و آزمون ینرمال بودن داده های مربوط به عناصر

 یافته ها

 . بررسی نرمال بودن داده های مربوط به عناصر4جدول 

 ویلک -شاپیرو اسمیرنوف -کلرموف 

درجه  آماره

 آزادی

درجه  آماره معناداری

 آزادی

 معناداری
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 054/0 403 993/0 004/0 403 056/0 «هدف»عنصر 

 052/0 403 983/0 003/0 403 057/0 «محتوا»عنصر 

 06/0 403 990/0 004/0 403 056/0 «زیرساخت های فناورانه»عنصر 

دسترسی به منابع آموزشی و »عنصر 

 «یادگیری

095/0 403 000/0 975/0 403 07/0 

 061/0 403 984/0 000/0 403 065/0 «تعامل استاد و دانشجو»عنصر 

 051/0 403 987/0 003/0 403 057/0 «ارزشیابی پیشرفت تحصیلی»عنصر 

است می توان با اطمینان باالیی نتیجه  05/0بیشتر از ویلک -با توجه به اینکه سطا معناداری در آزمون شاپیرو

 گرفت که توزیع متعیرها نرمال است.

از « هدف»عنصر  یدانشگاه شاهد جهت تحقق عمل یکیسامانه آموزش الکترونموجود  تیوضعسوال اول: 

 چگونه است؟ انیو دانشجو دیاسات دید
 . میانگین و انحراف معیار پاسخ های دو گروه اساتید و دانشجویان در رابطه با عنصر هدف5جدول 

می توان استنباط کرد که گروه اساتید مطلوبیت بیشتری  بودن میانگین رتبه در گروه اساتیدبا توجه به باالتر 

 است.نامطلوب اند اما برآورد دانشجویان از این عنصر گزارش کرده« هدف»را از نظر تحقق عنصر 
 نظر عنصر هدف در آزمون یو مان ویتنیمقایسه دو گروه از . 6جدول 

 «هدف»عنصر 

 8200 ویتنی -یو مان

 54256 ویلکاکسون

 دانشجویان اساتید گویه های مربوط به عنصر هدف ردیف

خطای  میانگین

 استاندارد

خطای  میانگین

 استاندارد

 91/0 87/2 78/0 41/3 ها و فناوری نوینارتقا کیفیت آموزش های ارائه شده با تکیه بر شیوه 1

 95/0 80/2 63/0 31/3 تناسب اهداف با نیازهای دانشجویان 2

های بحث و تشویق استادان به تهیه محتواها و سازماندهی موقعیت 3

 08/1 54/2 98/0 30/3 میزگردها

 99/0 56/2 79/0 06/3 پرورش مهارت های سطا باالی شناختی از طریق محتوا 4

 98/0 77/2 93/0 01/3 توجه به پرورش مهارت های پژوهش و پژوهش به کمک محتوا 5

 10/1 12/3 90/0 87/3 ی فرهنگ استفاده از فناوری در امور روزمره توسط دانشجویانتوسعه 6

توجه به یادگیری بدون محدودیت )زمان، مکان، سرعت و سبک  7

 18/1 89/2 89/0 70/3 یادگیری(

 10/1 48/2 92/0 93/2 درگیر شدن دانشجو در فرایند یادگیری 8

میانگین  تعداد اساتید/دانشجویان عنصر 

 رتبه

 مجموع رتبه ها

 54256 06/179 443 دانشجویان «هدف»

 27150 5/271 271 اساتید

 403 مجموع
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Z 892/6- 

 00/0 معناداری  دو دامنه

موجب رد  5/0فرض صفر در آزمون یومان ویتنی، برابر بودن میانگین های دو گروه است و معناداری کمتر از

 6میانگین دو گروه را تأیید می کند. با توجه به جدول  شدن فرض صفر شده و فرض یک یعنی نابرابر بودن

وضعیت سامانه آموزش و  جود داردبین دو گروه اساتید و دانشجویان از نظر تحقق عنصر هدف تفاوت معنادار و

از نظر اساتید مطلوب و از نظر دانشجویان نامطلوب « هدف»دانشگاه شاهد جهت تحقق عملی عنصر  الکترونیکی

 است. 

 دیاز د« محتوا»عنصر  یدانشگاه شاهد جهت تحقق عمل یکیسامانه آموزش الکترون تیوضعسوال دوم: 

 یان چگونه است؟و دانشجو دیاسات
 . میانگین و انحراف معیار پاسخ های دو گروه اساتید و دانشجویان در رابطه با عنصر محتوا7جدول 

( می توان استنباط کرد که گروه اساتید 7با توجه به باالتر بودن میانگین رتبه در گروه اساتید )جدول 

نامطلوب مطلوبیت بیشتری را از نظر تحقق عنصر محتوا گزارش کرده اند اما برآورد دانشجویان از این عنصر 

 است.
 دو گروه از نظر عنصر محتوا در آزمون یو مان ویتنی . مقایسه8جدول 

 «محتوا»عنصر 

 7834 ویتنی-یو مان

 53890 ویلکاکسون

Z 25/7- 

 دانشجویان اساتید گویه های مربوط به عنصر محتوا ردیف

 میانگین خطای استاندارد میانگین

خطای 

 استاندارد

 03/1 52/2 72/0 32/3 تناسب مواد آموزشی با عالیق دانشجویان 9

 03/1 71/2 84/0 34/3 آموزشیکافی بودن منابع و مواد کمک  10

 04/1 87/2 81/0 57/3 دوره های الکترونیکی توجه به محتوای دیجیتال در ارائه 11

 00/1 51/3 66/0 69/3 ارتباط میان یک جلسه تدریس با جلسه بعدی  12

 04/1 63/2 82/0 21/3 کیفیت ارائه محتوای غیر برخط تصویری 13

 01/1 87/2 69/0 43/3 تناسب محت وا ب ا ش رایط و مقتض یات آم وزش الکترونیکی 14

 99/0 17/3 69/0 71/3 انطباق محتوای آموزشی ب ا اه داف برنام ه درس ی 15

 05/1 34/2 81/0 26/3 برخورداری محتوا از ویژگی ایجاد انگیزه و رغبت  16

 04/1 69/2 71/0 43/3 تناسب محتوا با نیازهای دانشجویان 17

 99/0 13/3 66/0 65/3 ارتباط منطقی میان مفاهی  مندرج در محتوا 18

 04/1 80/2 97/0 06/3 کیفیت گفتگوی متنی برخط 19

 مجموع رتبه ها میانگین رتبه تعداد اساتید/ دانشجویان عنصر 

 53890 85/177 443 دانشجویان «محتوا»

 27516 16/275 271 اساتید
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 00/0 معناداری مجانبی)دو دامنه(

 ر محتوا تفاوت معنادار وجود دارد.بین دو گروه اساتید و دانشجویان از نظر تحقق عنص 8با توجه به جدول 

از نظر اساتید مطلوب  «محتوا»دانشگاه شاهد جهت تحقق عملی عنصر  وضعیت سامانه آموزش الکترونیکیو 

 است.نامطلوب و از نظر دانشجویان 

زیرساخت های »عنصر  یدانشگاه شاهد جهت تحقق عمل یکیسامانه آموزش الکترون تیضعسوال سوم: و 

 یان چگونه است؟و دانشجو دیاسات دیاز د« فناورانه
 . میانگین و انحراف معیار پاسخ های دو گروه اساتید و دانشجویان در رابطه با عنصر زیرساخت های فناورانه9جدول 

 

( می توان استنباط کرد که گروه اساتید 9توجه به باالتر بودن میانگین رتبه در گروه اساتید )جدول با

 مطلوبیت بیشتری را از نظر تحقق عنصر زیرساخت های فناورانه نسبت به دانشجویان گزارش کرده اند.
  مان ویتنیدر آزمون یو « فناورانه یساخت ها ریز»مقایسه دو گروه از نظر عنصر . 10جدول 

 «زیرساخت های فناورانه»عنصر 

 9790 ویتنی -یو مان

 55846 ویلکاکسون
Z 31/5- 

 00/0 معناداری مجانبی)دو دامنه(

 دانشجویان اساتید مربوط به عنصر زیرساخت های فناورانه گویه های ردیف

 میانگین

خطای 

 میانگین استاندارد

خطای 

 استاندارد

 03/1 48/2 99/0 30/3 گسترش کمی و کیفی تولید نرم افزارهای آموزشی 20

 09/1 67/2 92/0 07/3 های جهانیدسترسی به شبکه 21

 00/1 52/2 96/0 05/3 کیفیت پشتیبانی کالس برخط 22

 03/1 76/2 79/0 32/3 کیفیت محیط کالس برخط 23

 10/1 83/2 92/0 26/3 کیفیت اشتراک محتوا، تصویر و صدای برخط 24

 07/1 31/2 00/1 71/2 مجهز به اینترنت پرسرعت 25

 05/1 42/2 01/1 78/2 برخورداری از پهنای باند و شبوه داخلی مناسب 26

 03/1 55/2 98/0 12/3 افزارهانرممجهز به روزآمد سازی  27

 00/1 36/2 94/0 92/2 برخورداری از وجود نظام پشتیبانی و رفع اشکاالت فنی  28

 95/0 57/2 91/0 85/2 روز برخورداری از وجود امکانات سخت افزاری به 29

 02/1 85/2 81/0 19/3 امکان برقراری ارتباط درون خطی و برون خطی 30

 08/1 62/2 87/0 05/3 کیفیت صفحات وب دانشگاه به لحاظ گرافیکی  31

 97/0 76/2 74/0 39/3 مواد آموزشی به شکل برخط کیفیت ارائه 32

میانگین  تعداد اساتید/دانشجوا عنصر 

 رتبه

 مجموع رتبه ها

 55846 31/184 443 دانشجویان «زیرساخت های فناورانه»

 25560 6/255 271 اساتید
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نشان می دهد که بین میانگین پاسخ های اساتید و دانشجویان در عنصر زیرساخت های فناورانه  10جدول 

و معنادار شدن تفاوت دو گروه اساتید و دانشجویان وضعیت سامانه  10با توجه به جدول  .تفاوت وجود دارد

از نظر اساتید و « زیرساخت های فناورانه»دانشگاه شاهد جهت تحقق عملی عنصر  آموزش الکترونیکی

 دانشجویان متوسط برآورد شده اما اساتید اتفاق نظر بیشتری بر این برآورد دارند. 

دسترسی به »عنصر  یدانشگاه شاهد جهت تحقق عمل یکیسامانه آموزش الکترون تیضعو سوال چهارم:

 یان چگونه است؟و دانشجو دیاسات دیاز د« منابع آموزشی و یادگیری
. میانگین و انحراف معیار پاسخ های دو گروه اساتید و دانشجویان در رابطه با عنصر دسترسی به منابع آموزشی و 11جدول 

 یادگیری

( می توان استنباط کرد که گروه اساتید 11میانگین رتبه در گروه اساتید )جدول با توجه به باالتر بودن      

 مطلوبیت بیشتری را از نظر تحقق عنصر دسترسی به منابع آموزشی و یادگیری گزارش کرده اند.
 در آزمون یو مان ویتنی دسترسی به منابع آموزشی و یادگیریمقایسه دو گروه از نظر عنصر . 12جدول 

 

 

 

 
 

 

 

 دانشجویان اساتید گویه های مربوط به عنصر دسترسی به منابع آموزشی و یادگیری فردی

 میانگین

خطای 

 میانگین استاندارد

خطای 

 استاندارد

 99/0 64/2 89/0 38/3 ساختار باز و انعطاف پذیر کالس درس 33

 05/1 78/2 78/0 38/3 گذاری تجارب با دانشجویاناشتراکبه  34

 06/1 97/2 86/0 53/3 دسترسی دانشجویان به مواد و منابع یادگیریمیزان  35

 12/1 45/2 72/0 12/3 امکان بارگذاری تکالیف و منابع 36

 98/0 84/2 61/0 18/3 امکان استفاده از منابع اموزشی تکمیلی از قبیل فیل  و ... 37

 67/0 33/2 59/0 41/3 امکان مبادله منابع اموزشی بین دانشجویان در یک درس 38

امکان به اشتراک گذاری فایل ها و منابع از کامپیوتر شخصی  39

 78/0 49/2 78/0 68/3 مدرس

 71/0 41/2 84/0 55/3 انجام ارزشیابی به صورت همرمان بین مدرس و دانشجو 40

امکان دسترسی همزمان بین کالس و سایت ها و منابع کمک  41

 /66 69/2 73/0 49/3 اموزشی

 12/1 87/2 80/0 61/3 امکان پاسخگویی انالین دانشجویان به منابع و تکالیف درسی 42

 مجموع رتبه ها میانگین رتبه تعداد اساتید/دانشجویان عنصر 

دسترسی به منابع آموزشی »  

 «و یادگیری

 5/54796 85/18 443 دانشجویان

 5/26609 09/26 271 اساتید

 «ترسی به منابع آموزشی و یادگیریدس»عنصر 

 5/8740 ویتنی -یو مان

 5/54796 ویلکاکسون

Z 391/6- 

 00/0 معناداری مجانبی)دو دامنه(
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نشان می دهد که بین میانگین پاسخ های اساتید و دانشجویان در عنصر دسترسی به منابع  12جدول 

دانشگاه شاهد جهت تحقق عملی  وضعیت سامانه آموزش الکترونیکی موزشی و یادگیری تفاوت وجود دارد.آ

از نظر اساتید مطلوب اما از نظر دانشجویان نامطلوب برآورد  «دسترسی به منابع آموزشی و یادگیری»نظر عنصر 

 شده است. 

تعامل استاد و »عنصر  یدانشگاه شاهد جهت تحقق عمل یکیسامانه آموزش الکترون تیضعسوال پنجم: و

 یان چگونه است؟و دانشجو دیاسات دیاز د« دانشجو
 . میانگین و انحراف معیار پاسخ های دو گروه اساتید و دانشجویان در رابطه با عنصر تعامل استاد و دانشجو13جدول 

( می توان استنباط کرد که گروه اساتید 13با توجه به باالتر بودن میانگین رتبه در گروه اساتید )جدول  

 گزارش کرده اند.« تعامل استاد و دانشجو»مطلوبیت بیشتری را از نظر تحقق عنصر 
 ویتنیدر آزمون یو مان تعامل استاد و دانشجو مقایسه دو گروه از نظر عنصر . 14جدول 

 

 

 

 
 
 

 

 دانشجویان اساتید گویه های مربوط به عنصر تعامل استاد و دانشجو ردیف

 میانگین

خطای 

 میانگین استاندارد

خطای 

 استاندارد

 00/1 45/2 90/0 17/3 تشویق یادگیری جمعی بین یادگیرندگان 43

 07/1 43/2 99/0 99/2 تشکیل گروه های بحث برای تعامل بیشتر 44

 04/1 59/2 78/0 28/3 وجو، انتخاب و سازماندهی اطالعاتراهنمایی دانشجو در جست 45

 02/1 68/2 96/0 10/3 یادگیری تعاملی در محیط الکترونیکی  46

 15/1 79/2 93/0 09/3 نحوه ارتباط میان استاد و دانشجو با توجه به تغییرات فناوری 47

 /94 69/2 84/0 14/3 دیاسات یارتباط مؤثر از سو یمهارت در برقرار 48

 /12 12/2 96/0 3 شیوایی بیان اساتید 49

 /69 34/2 74/0 01/3 در دسترس بودن اساتید 50

 13/1 12/2 77/0 16/3 اس   تاد ب   ردرس م   ورد ت   دریس   لط تس 51

 83/0 26/2 65/0 28/3 امکان ایجاد جو وفضای مشارکتی بین دانشجویان 52

میانگین  تعداد اساتید/دانشجویان عنصر 

 رتبه

 مجموع رتبه ها

 5/55768 05/184 443 دانشجویان «تعامل استاد و دانشجو» 

 5/25637 38/256 271 اساتید

 «تعامل استاد و دانشجو»عنصر 

 5/9712 ویتنی -یو مان

 5/55768 ویلکاکسون

Z 399/5- 

 00/0 معناداری مجانبی)دو دامنه(



 CIPJ. Vol .1, No.2 (Summer 2021)                                         61                           2شماره  **سال اول *فصلنامه چشم انداز برنامه درسی و آموزش  

استاد و تعامل »نشان می دهد که بین میانگین پاسخ های اساتید و دانشجویان در عنصر  14جدول 

دانشگاه شاهد جهت تحقق عملی نظر عنصر  الکترونیکیوضعیت سامانه آموزش تفاوت وجود دارد. « دانشجو

 از نظر اساتید مطلوب اما از نظر دانشجویان نامطلوب برآورد شده است. «تعامل استاد و دانشجو»

ارزشیابی »عنصر  یدانشگاه شاهد جهت تحقق عمل یکیسامانه آموزش الکترون تیضعسوال ششم: و

 ن چگونه است؟یاو دانشجو دیاسات دیاز د« پیشرفت تحصیلی
 . میانگین و انحراف عنصر پاسخ های دو گروه اساتید و دانشجویان در رابطه با عنصر ارزشیابی پیشرفت تحصیلی15جدول 

( می توان استنباط کرد که گروه اساتید 15با توجه به باالتر بودن میانگین رتبه در گروه اساتید )جدول 

 گزارش کرده اند.« ارزشیابی پیشرفت تحصیلی» بیشتری را از نظر تحقق عنصر مطلوبیت
 در آزمون یو مان ویتنی« ارزشیابی پیشرفت تحصیلی»مقایسه دو گروه از نظر عنصر . 16جدول 

 «ارزشیابی پیشرفت تحصیلی»عنصر 

 5/9988 ویتنی-یو مان

 5/56044 ویلکاکسون

Z 115/5- 

 00/0 دامنه(معناداری مجانبی)دو 

پیشرفت  ارزشیابی»نشان می دهد که بین میانگین پاسخ های اساتید و دانشجویان در عنصر  16جدول  

دانشگاه شاهد جهت تحقق عملی نظر عنصر  وضعیت سامانه آموزش الکترونیکی تفاوت وجود دارد.« تحصیلی

 دانشجویان نامطلوب برآورد شده است.از نظر اساتید و مطلوب اما از نظر « ارزشیابی پیشرفت تحصیلی»

 دانشجویان اساتید گویه های مربوط به عنصر ارزشیابی پیشرفت تحصیلی ردیف

 میانگین

خطای 

 میانگین استاندارد

خطای 

 استاندارد

 09/1 89/2 86/0 25/3 تحویل تکالیفکیفیت تعریف یا  53

 03/1 43/2 03/1 86/2 فراه  سازی فرصت تمرین های عملی از طریق فعالیت های یادگیری 54

 07/1 46/2 85/0 05/3 سهی  شدن دانشجویان در انتخاب فعالیت ها 55

 01/1 48/2 88/0 99/2 بکارگیری گروهای کوچک و بزرگ در ارزشیابی دانشجویان 56

های الکترونیکی از طریق بازخوردهای حاصل از ارزیابی مداوم آموزش 57

 03/1 48/2 94/0 00/3 دانشجویان، اساتید، صاحب نظران و جامعه

 07/1 94/2 93/0 10/3 ارزیابی دانشجویان از طریق راهبردهای مختلف ) 58

 04/1 60/2 83/0 28/3 ارائه بازخوردهای سازنده از سوی استاد یا سامانه به دانشجویان  59

 02/1 59/2 85/0 16/3 یادگیری دانشجویان به واسطه بازخوردها-بهبود فعالیت های یاددهی 60

 01/1 63/2 81/0 10/3 ارزیابی توانمندی های فکری حاص ل از یادگیری های درسی 61

 10/1 85/2 88/0 19/3 ارزیابی تکوینی از جریان یادگیری )برگزاری امتحان میان ترم( 62

میانگین  تعداد اساتید/دانشجویان عنصر 

 رتبه

 مجموع رتبه ها

 5/56044 97/184 443 دانشجویان «ارزشیابی پیشرفت تحصیلی»

 5/25361 61/253 271 اساتید
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 گیرینتیجهبحث و 

فناورانه،  یها رساختیهدف، محتوا، زپژوهش حاضر با محور قرار دادن شش عنصر برنامه درسی از قبیل 

 یابیارزی به دنبال لیتحص شرفتیپ یابیتعامل استاد و دانشجو و ارزش ،یریادگیو  یبه منابع آموزش یدسترس

 بوده است. انیو دانشجو دیاسات دیدانشگاه شاهد در دوران کرونا از د یکیموجود سامانه آموزش الکترون تیوضع

یعنی عنصر هدف یافته های پژوهش نشان داد که بین دو گروه اساتید و دانشجویان  در خصوص عنصر اول

دانشگاه شاهد  الکترونیکیوضعیت سامانه آموزش تفاوت معنادار وجود دارد و « هدف»از نظر تحقق عنصر 

این یافته با نتایج  است.نامطلوب از نظر اساتید مطلوب و از نظر دانشجویان « هدف»جهت تحقق عملی عنصر 

ارزیابی کیفیت یادگیری الکترونیکی در دانشگاه پیام »( که در  پژوهشی با عنوان 1396پژوهش معصومی فرد )

یادگیری الکترونیکی در دانشگاه پیام ا، سیاست ها و اهداف کلی شاخص راهبرده»به این نتیجه رسید که « نور

همسو است. در « بوده استنامطلوب از منظر اساتید در سطا مطلوب ولی از منظر دانشجویان در سطا  نور

های آموزش الکترونیکی از ابزارها، امکانات و نرم افزارهای گوناگونی تبیین این یافته می توان گفت سامانه

توانند مطالب و ریزان درسی با به کارگیری این ابزارها و نرم افزارها میشده است. طراحان و برنامه تشکیل

های گوناگون، مطالب مرتبط با موضوع مفاهی  آموزشی را به صورت چندرسانه ای تهیه کنند و با پیوندگذاری

 کنندگانطراحان، تهیهو ر کالس درس د مدرسانها به وریاین فندرس را در دسترس یادگیرندگان قرار دهند. ا

دهد تا با به کارگیری امکانات رسمی در سطوح مختلف امکان می های رسمی و غیرو مجریان انواع آموزش

. برای یادگیرندگان فراه  سازند و اثربخشی سازی محیط یادگیری غنیای، تعاملی و شخصیچندرسانه

ها نیاز دارد که از جمله آنها ای از مهارتبه مجموعه یلکترونیکهای اهمچنین یادگیرنده برای شرکت در دوره

های مدیریت یادگیری، مهارت در به کارگیری ابزارهای اینترنتی و سامانهتوان به مهارت به کارگیری رایانه، می

، مهارت های زبانی، مهارت های نوشتاری، مهارت حل مسأله، مهارت تفکر مدیریت زمانهای اولیه، تجربه

های مطالعه و یادگیری، مهارت فراشناختی، مهارت انتقادی، مهارت پرسشگری، مهارت به کارگیری شیوه

، خودارزیابی، مهارت برقراری ارتباط همزمان و ناهمزمان اشاره کرد. بر این اساس پذیریمسئولیتخودرهیابی، 

هدف یکی از عناصر مه  برنامه درسی است. در اهمیت جایگاه هدف در برنامه درسی همین می توان گفت 

بس که بسیاری از متخصصین عنصر هدف را قلب برنامه درسی می دانند. در کنار این اهمیت الزم است که 

داشته باشد و در وهله دوم  سامانه آموزش یادگیری الکترونیکی در وهله اول قابلیت پیاده سازی این اهداف را

بستر الزم  را جهت تحقق این اهداف از قبل تدارک دیده باشد. به عنوان مثال یکی از اهداف هر برنامه درسی 

ی است. اگر برنامه درسی این هدف را داشته باشد ولی سامانه ریادگی ندیدر فرا یادگیرندگانشدن  ریدرگ

برای تحقق این هدف )به عنوان مثال امکان پرسیدن سوال در  آموزش الکترونیکی بسترسازی های الزم را

 هنگام تدریس توسط دانشجو، ...( را از قبل تدارک ندیده باشد عمال  تحقق این هدف امکان پذیر نخواهد بود.

دانشگاه شاهد جهت تحقق عملی  وضعیت سامانه آموزش الکترونیکیدر خصوص سوال دوم پژوهش یعنی 

« محتوا»ه های پژوهش نشان داد که بین دو گروه اساتید و دانشجویان از نظر تحقق عنصر یافت« محتوا»عنصر 

 «محتوا»دانشگاه شاهد جهت تحقق عملی عنصر  وضعیت سامانه آموزش الکترونیکیتفاوت معنادار وجود دارد و 

سعد محمدی و  این یافته با نتایج پژوهش است.نامطلوب از نظر اساتید مطلوب و از نظر دانشجویان 

از نظر  خود نشان دادند آموزش الکترونیکی پژوهشدر ( که 1395اسماعیلی و همکاران )(، 1394همکاران)
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، همسو است. در خصوص عنصر محتوا و جایگاه آن در سامانه نامطلوب هستند یابیارز وی آموزش یمحتوا

است و به منظور تحقق اهداف  یدرسبرنامه  یاز عناصر اساس یکیمحتوا آموزش الکترونیکی می توان گفت 

مختلف جهت  یایآن از زوا یابیارزقابلیت سامانه آموزش الکترونیکی جهت ارائه و  نیبنابرا .برنامه ضرورت دارد

 سامانه اتیو مقتض طیتناسب محتوا با شرا برخوردار است. یادیز تیاز اهم دهنده، بهبود ماتیاتخاذ تصم

 یآموزش یانطباق محتواامکان محتوا،  قیاز طر یشناخت یسطا باال یها مهارت پرورش ،الکترونیکیآموزش 

، مشارکت در سامانه پژوهش و پژوهش به کمک محتوا یها مهارت پرورش توجه به ،یبا اهداف برنامه درس

سامانه  یو برخوردار ،الکترونیکیمحتوا در آموزش  مناسبب به واسطه انتخا یریادگیدر  انیفعال دانشجو

باید به آنها که  هستند یموارد نیتر از مه  انیو رغبت در دانشجو زهیانگ جادیا یژگیاز و لکترونیکیآموزش ا

همت  الکترونیکیارتباط با محتوا در آموزش  دری به بازنگر زانیر ، الزم است برنامهبر این اساس .توجه شود

متخصصان  ژهیو به یآموزش یها ستینولوژکت با یو درس یآموزش زانیر گمارند. تعامل سازنده و کارآمد برنامه

 ، ازدر سامانه آموزش الکترونیکی محتوازمینه های ارائه  یروزآمد ساز نیو همچن ریزینرم افزار و برنامه 

 باشد.  یم الکترونیکیمحتوا در آموزش  تیبهبود وضع نهیثر در زمؤم یارهاکراه

دانشگاه شاهد جهت تحقق عملی  وضعیت سامانه آموزش الکترونیکی در خصوص سوال سوم پژوهش یعنی

دانشگاه  وضعیت سامانه آموزش الکترونیکی یافته های پژوهش نشان داد که« زیرساخت های فناورانه»عنصر 

برآورد شده نامطلوب از نظر اساتید و دانشجویان « زیرساخت های فناورانه»شاهد جهت تحقق عملی عنصر 

( همسو است. در تبیین 1395( و اسماعیلی و همکاران )1396معصومی فرد )ته با نتایج پژوهش است. این یاف

مناسب،  یداخل شبکهباند و  یپهنا پرسرعت، نترنتیا لیفناورانه از قب یها رساختیزاین یافته می توان گفت 

روز  به یافزار انات سختکوجود ام ،یقو یفناشکاالت و رفع ی بانیافزارها، وجود نظام پشت نرم یروزآمد ساز

بودن  مطلوبو  ،یخط و برون یخط درون ارتباط یان برقرارک، اممطلوب یارتباط یها رساختیبهنگام، ز ای

مورد نظر در بهبود وضعیت از اهداف  گرید یکی عنوان به یو کاربرد یکیدانشگاه به لحاظ گراف وبصفحات 

 رساختیز یساز فراه  نهیزم گفت اگر چه در توانی م همچنین سامانه های آموزش الکترونیکی می باشد.

 نترنتیا نیی. سرعت پاستینی اقدامات کاف نیها انجام گرفته است اما ا در دانشگاه یاقدامات بزرگ یفناور یها

 نهیزم نیدر ا مشکالتی و ها بوده و باعث شده ضعف رانیدر ا یت فناورالاز معض شهیباند، هم یپهنا یو کم

 رساختیز ،یمجری ها الزم است دانشگاه الکترونیکیآموزش  نهیباال در زم یبا توجه به تقاضا. دیوجود آه ب

 دهند. شیارتقا و افزا یکنون تیرا حداقل تا دو برابر وضع یفناور یها

دانشگاه شاهد جهت تحقق  ضعیت سامانه آموزش الکترونیکیدر خصوص سوال چهارم پژوهش یعنی و

وضعیت سامانه آموزش  یافته های پژوهش نشان داد که« دسترسی به منابع آموزشی و یادگیری»عملی عنصر 

از نظر اساتید « دسترسی به منابع آموزشی و یادگیری»دانشگاه شاهد جهت تحقق عملی عنصر  الکترونیکی

که عنصر  از آن است یبه دست آمده حاک جهینت مطلوب اما از نظر دانشجویان نامطلوب برآورد شده است.

دسترسی به منابع آموزشی و یادگیری از نظر اساتید باالتر از حد متوسط بوده اما از نظر دانشجویان تا حد 

پژوهشی با عنوان در ( که 1396رفیعی و همکاران )مطلوب فاصله بسیار دارد. این یافته با نتایج پژوهش 

به این نتیجه « ی در دانشگاه پیام نوردر آموزش منابع انسان یکیالکترون یادگیری یها روش یاثربخش یابیارز»

خوب و دروس مناسب  یبانیخوب، پشت یدسترس یتاز قابل یکیالکترون یادگیری یست که کاربران س رسیدند
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 ه های پژوهشو یافت«  که همسو با نظر اساتید ولی مغایر با نظر دانشجویان این پژوهش می باشد برخوردارند

 به این نتیجه رسیدند (1392، جهانیان و اعتبار)(1394و همکاران ) یسعدمحمد(، 1395اسماعیلی و همکاران)

به محتوا و  یمحتوا، دسترس ید، تولیادگیریاز نظر آموزش و  یبه طور کل یمجاز یآموزش عال یفیتکه ک

 یاز نظر خدمات آموزش یمجاز یآموزش عال یفیتک یاندانشجو نظرات مناسب اما از یدبه اسات یدسترس

 ژهیبه و یبه منابع آموزش یدسترسمی باشد. در تبیین این یافته می توان گفت همسو « معلمان نامطلوب است

 یسهولت دسترس لیاز قب ی. موارداست برخوردار یادیز اریبس تیاز اهم الکترونیکی یها دوره انیدانشجو یبرا

به منابع،  یمهارت در دسترس تال،یجید به کتابخانه یمنابع، فراه  بودن دسترس یگستردگ ،یریادگیبه منابع 

 یها تیقابل ،یو معتبر علم دیجد منابع به یبه منابع، دسترس یمختلف جهت دسترس یها استفاده از رسانه

 یسدستر ،اطالعاتیپوشش منابع  زانیم ،یریادگیبه منابع  عیسر یجستجوگر جهت دسترس یموتورها یباال

 یادیز تیاز اهم یبه منابع آموزش خط برون درون خط و یو دسترس ،یبه منابع آموزش یزمان تیبدون محدود

 برخوردار است.

ق وضعیت سامانه آموزش الکترونیکی دانشگاه شاهد جهت تحقدر خصوص سوال پنج  پژوهش یعنی 

بین میانگین پاسخ های اساتید و  یافته های پژوهش نشان داد که« تعامل استاد و دانشجو»عملی عنصر

دانشگاه  تفاوت وجود دارد و وضعیت سامانه آموزش الکترونیکی« تعامل استاد و دانشجو»دانشجویان در عنصر 

از نظر اساتید مطلوب اما از نظر دانشجویان نامطلوب « تعامل استاد و دانشجو»شاهد جهت تحقق عملی عنصر 

 و یاددهنده بین تعامل یادگیری، -یاددهی فرایند دروق می توان گفت در تبیین یافته ف برآورد شده است.

عدم بسترسازی برای تحقق  و آن به توجه عدم آموزش الکترونیکی در و است تأثیرگذار و مه  عنصر یادگیرنده

 آموزش سیست  های در می شود. الکترونیکی عدم کارایی آموزش موجب تعامل مجازی استاد و دانشجو

 می شود، یادگیری -یاددهی فرایند به کمک رو باعث در رو تعامل غالبا   و بوده کمتر تعامل مشکالت حضوری

 تعامل برقراری برای جدید فناوری های به کمک متعددی روش های اینکه با الکترونیکی آموزش سیست  در اما

 درون تعامالت زانیماعمال محدودیت در  نگیرد. صورت به خوبی است تعامل ممکن دالیلی دارد، اما به وجود

استاد  تعامالت تیو تقو یگروه یها تیدادن فعال بیترت عدم ارائه سرویس هایی به منظور خط و برون خط،

به سؤاالت  ییپاسخگوامکان  اعمال سیست  ارتباطی یک طرفه و عدم گر،یدیکبا  انیدانشجو و دانشجو

همه از  یمجاز یتعامل سازنده در فضا کی یثر در برقرارؤم عناصر ریو سا ،یمجاز یدر فضا انیدانشجو

در طراحی سامانه آموزش الکترونیکی « تعامل استاد و دانشجو»هستند که باید به منظور توجه به عنصر  یموارد

 به آن توجه نمود.

دانشگاه شاهد جهت تحقق  وضعیت سامانه آموزش الکترونیکیدر خصوص سوال شش  پژوهش یعنی 

بین میانگین پاسخ های اساتید و  یافته های پژوهش نشان داد که« ارزشیابی پیشرفت تحصیلی»نصر عملی ع

 تفاوت وجود دارد و وضعیت سامانه آموزش الکترونیکی« ارزشیابی پیشرفت تحصیلی»دانشجویان در عنصر 

اما از نظر از نظر اساتید مطلوب « ارزشیابی پیشرفت تحصیلی»دانشگاه شاهد جهت تحقق عملی عنصر 

 اساسی های چالش از دانشجویان نامطلوب برآورد شده است. در خصوص تبیین یافته فوق می توان گفت یکی

 است. درسی برنامه یادگیری در اهداف به میزان دسترسی و یادگیرندگان ارزشیابی الکترونیکی، آموزش در

 و افزاری سخت بودن زیرساخت های فراه مستلزم  یادگیرندگان از الکترونیکی صورت به و دور راه از سنجش



 CIPJ. Vol .1, No.2 (Summer 2021)                                         65                           2شماره  **سال اول *فصلنامه چشم انداز برنامه درسی و آموزش  

 سنجش مورد را یادگیرندگان واقعی و یادگیری ها توانمندی آنها کمک به بتوان تا است به روز و قوی نرم افزاری

 دانشجویان سنجش و آزمون زمینه در افزاری کارآمد نرم های برنامه و اینترنت باالی سرعت داد. قرار ارزشیابی و

عالوه می شود.  محسوب ارزشیابی در ضرورت های مه  از سازد، آشکار را حقیقی یادگیری های که به گونه ای

 مسائل نیتر مه  الکترونیکیآموزش  ست یدر سدانشجویان  ارزشیابی پیشرفت تحصیلیدر ارتباط با بر این 

 روش استفاده از ان،یدانشجو یابیدر ارز نترنتیا ژهیو به دیجد یهای فناور یها تیاستفاده از قابل از عبارتند

 یهای توانمند یابیارز ان،یدانشجو یابیخودارز یها بر روش دیکأو تالکترونیکی  یابیارز ،یابیارز متنوعی ها

 یمبتنی ابیارز ،یابیدر ارز یو تخصص یدانش موضوع تیو اولو تیاهم ،یدرس یهای ریادگی از حاصل یفور

 ی(.نیوکت یابیارز) یریادگی انیجری ابیبر هدف، ارز

در ارتباط با سوال اول پژوهش پیشنهاد می شود که با تقویت زیرساخت های موجود و استفاده از امکانات 

و ابزارهای به روز و همچنین توجه به نظرخواهی و انتقادات دانشجویان و اساتید، توقعات دانشجویان و اساتید 

ده از برنامه های متنوع درسی همراه با راهبردهای جدید را در حد مطلوبی برآورده نمود. به طور مثال با استفا

حل مسأله، توجه به روش های مختلف آموزشی، شرکت دادن فعال دانشجویان و استفاده از سیست  تشویقی 

  می توان محیط منعطفی را جهت جذب دانشجویان فراه  نمود.

توجه  ،یبا اهداف برنامه درس یآموزش یانطباق محتوادر ارتباط با سوال دوم پژوهش پیشنهاد می شود با 

به واسطه  یریادگیدر  انیو پژوهش به کمک محتوا، مشارکت فعال دانشجو پژوهش یها مهارت پرورش به

 انیرغبت در دانشجو و زهیانگ جادیا یژگیو محتوا از یبرخوردار و ،الکترونیکیمحتوا در آموزش  مناسبب انتخا

و همچنین انجام نظرخواهی از دانشجویان در خصوص تهیه محتوای مورد پسند  الکترونیکی آموزش ست یدر س

ای از  بخش عمده عالوه بر این پیشنهاد می شود .کوشش شودآن  تیو تقو الکترونیکیبهبود آموزش  درآنها، 

افراد . همچنین درصورت نیاز شودی دوره آموزشی از طریق سیست  ارائه ادر رابطه با محتو الزمهای  راهنمایی

 . شوند دهکارگماره معینی برای راهنمایی کاربران ب

 پرسرعت، نترنتیا لیفناورانه از قب یها رساختیزپیشنهاد می شود که به در ارتباط با سوال سوم پژوهش 

 ،یقو یفناشکاالت و رفع  یبانیافزارها، وجود نظام پشت نرم یمناسب، روزآمد ساز یداخل شبکهباند و  یپهنا

 درون ارتباط یان برقرارک، اممطلوب یارتباط یها رساختیبهنگام، ز ایروز  به یافزار انات سختکوجود ام

در ارتباط  توجه شود. یو کاربرد یکیدانشگاه به لحاظ گراف وببودن صفحات  مطلوبو  ،یخط و برون یخط

 پیشنهاد می شود:با سوال چهارم پژوهش 

 پایگاه های معتبر ارتقای و بهبود به ویژه داده ها و  پایگاه و اطالعاتی بانک های کیفی و کمی ارتقاء 

 کشور( در جهت بهبود دسترسی پیشنهاد می شود.  از غیربومی )خارج و شده بومی علمی

  پیشنهاد می شود که دسترسی دانشجویان به منابع آموزشی با ارائه سایت های علمی مخصوص

 ر زمان( تقویت شود. دانشجویان )با دسترسی رایگان و نامحدود در ه

  دسترسی به کتابخانه های دیجیتال به صورت رایگان و بدون نیاز به هزینه جهت استفاده دانشجویان

 و اساتید میسر شود.

  در فضای  (درس کالسفراتر از )جهت حضور بیشتر اساتید  الزمهای  امکان توسعه زیرساختاز طرفی

 .الکترونیکی دانشگاه فراه  شود
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