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Abstract  Article Info 

Introduction: E-learning is a phenomenon that has attracted the attention of higher 

education practitioners and researchers in this field. The purpose of this study was to 

identify the challenges and barriers to curriculum design of Shahid Beheshti 

University Virtual Education Course in the academic year 2013-2014 based on Klein's 

nine models including goals, content, learning activities, learning and teaching 

strategies, educational materials, group classification of learners, place, time and 

evaluation. 

Methods: In this research, descriptive survey research method has been used. The 

statistical population of the study includes 48 faculty members of Shahid Beheshti 

University. The sample size was determined based on Morgan table of 42 people. In 

this study, the random sampling method was used. The Data of the study was 

collected usingthe researcher made questionnaire. Teachers and experts’ point of 

views were used to determine the validity of questionnaire, and the reliability of the 

questionnaire was calculated .0.89 by using Cronbach's alpha. To analyze the data, 

descriptive statistics (frequency, percentage, mean, standard deviation) and inferential 

statistics (one-sample t-test and t-test for two independent groups) were used. 

Results: The research findings showed that from the faculty members’ point of view, 

the design of e-learning curriculum at Goals  )p=0.003( ,Content(p=0.017), Learning 

activities (p<0/001), Grouping (p<0/001), Learning Strategies (p<0/001) and 

Evaluation ( p<0/001) dimensions was challenging. 

Conclusion: Designing a virtual education curriculum at Shahid Beheshti University 

faces some challenges. Therefore, the existing challenges should be eliminated by 

developing a new curriculum in accordance with the principles of curriculum design. 

 Keywords: Curriculum, 
Curriculum design , 

Virtual education. 
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براساس الگوی نه گانه کالین در دانشگاه   ایراندرسی  نظام آموزش مجازی  طراحی برنامه

 ها؛ موانع و چالش1۳9۳-1۳92تحصیلی  شهید بهشتی در سال

 

 2یاباصلت خراسان، 2واجارگاه یکورش فتح، 1یبنه س یعل یحسن روشن
 

 ، دانشگاه ارومیه،ارومیه، ایرانمدیریت آموزش عالی 1
 ، تهران، ایرانشهید بهشتی تهران گروه علوم تربیتی، دانشگاه 2
 ، تهران، ایرانگروه علوم تربیتی، دانشگاه شهید بهشتی تهران ۳

 
 
 

 
 h.roshani10@yahoo.com. ایمیل:، دانشگاه ارومیه،ارومیه، ایرانریت آموزش عالیمدی ،سیحسن روشنی علی بنه ل: ئومس سندهی*نو

 دهکیچ

هدف این اندرکاران آموزش عالی و محققان این حیطه را به خود جلب کرده است.  ای است، که توجه دست یادگیری الکترونیکی پدیده :مقدمه

بر  1۳9۳-1۳92ها و عوامل بازدارنده طراحی برنامه درسی دوره آموزش مجازی دانشگاه شهید بهشتی در سال تحصیلی  چالشپژوهش، شناسایی 

بندی فراگیران، های یادگیری، راهبردهای یادگیری و یاددهی، مواد آموزشی، گروه اهداف، محتوا، فعالیت که اعم ازه کالین اساس الگوی نه گان

 باشد.می مکان، زمان و ارزشیابی

نفر اعضای هیأت علمی آموزش  48پژوهش شامل  است. جامعه آماریدر این پژوهش از روش تحقیق توصیفی پیمایشی استفاده شده ها: روش

گیری تصادفی ساده بود. نفر تعیین شد. در این پژوهش روش نمونه 42مجازی دانشگاه شهید بهشتی است که حجم نمونه براساس جدول مورگان 

ید و کارشناسان حوزه ساخته استفاده گردید. جهت تعیین روایی پرسشنامه از نظرات اسات از پرسشنامه محقق های پژوهشداده آوریجمع برای

ها از آمار توصیفی)فراوانی، درصد، میانگین،  محاسبه گردید. برای تحلیل داده 89/0و پایایی پرسشنامه با استفاده از روش آلفای کرانباخ  استفاده شد

اهه، آزمون تعقیبی توکی( استفاده شده ، تحلیل واریانس یکرمستقلای و تی برای دو گروه  نمونه استاندارد( و آمار استنباطی)آزمون تی تک  انحراف

 است.

(، p=0/017)(، محتوا p=0/003)اهدافبرنامه درسی آموزش مجازی با چالش اعضای هیأت علمی طراحی  ها نشان داد از نظر یافته :ها یافته

این نتایج با ( مواجه است. p<0/001)( و ارزشیابیp<0/001)گروهبندی(،p<0/001)اددهی(، راهبردهای یp<0/001)های یادگیریفعالیت

 دار است.درصد معنی 95کمتر است با اطمینان  >p 05/0داری آنها که از توجه به مقدار سطح معنی

هایی روبروست. بنابراین بایستی با تدوین برنامهه درسهی جدیهد    طراحی برنامه درسی آموزش مجازی دانشگاه شهید بهشتی با چالش :یریگ جهینت

 .های موجود را از بین بردطراحی برنامه درسی چالشمنطبق با اصول 

 پزشکی.دندان تدریس، انگیزشی، کاربردی ، قارچ شناسی پزشکی، :واژگان کلیدی
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 مقدمه
امروزه با توجه به تغییرات سریعی که در محیط پیرامون در 

های مجازی به منظور ارائه گیری است، اجرای نظامحال شکل
های جدید در زمینه تدریس و یادگیری به آوریخدمات با فن

. از اینرو آموزش [1]اساسی مطرح شده استصورت یک نیاز 
مجازی که به عنوان آموزش ارایه شده از راه دور از طریق شبکه 

شود، جهانی وب که عمدتا منجر به اخذ گواهینامه و مدرک می
-است در زمان کوتاهی رشد و توسعه چشمگیری داشتهتعریف شده

ی ها. در این میان برنامه درسی اساس توسعه آموزش[2]اس
مجازی است که ابتدا بایستی طراحی و تولید شود، سپس توسط 
مدرسان با مهارت اجرا گردد و به طور مداوم مورد ارزشیابی قرار 

 با ترکیب در آموزش جوهره عنوان به درسی. برنامه [3]گیرد
 و کارآمدی تدریس هنگام به فناورانه های شیوه و ها روش

که در این راستا  .[4]ندکمی تضمین را آموزشی نظام اثربخشی
 فناوری مبتنی بر درسی ریزیالزم و ضروری است رویکرد برنامه

 همه در فناوری ابزارهای و استفاده از یابد اطالعات تغییر
همچنین گروه  [5]گیرد مورد توجه قرار برنامه درسی های بخش

طراح برنامه درسی آموزش مجازی بایستی درک صحیحی از 
-ای، ابر رسانههای چند رسانهمجازی و قابلیتهای فضای ویژگی

ها را به طور مؤثر با ای و ارتباطی اینترنت داشته باشد و این قابلیت
به  درسی. طراحی برنامه[6]ی درسی تلفیق کندعناصر برنامه

 و گنجاندن آنها در عناصر برنامه درسی کردن فرایند مشخص
ی درسی، ن برنامه. متخصصان و طراحا[7]کند برنامه اشاره می

ی عناصر برنامه درسی توافق کلی ندارد و هر یک از آنها درباره
گیرند. جانسون در دهه عناصر مختلفی را برای آن در نظر می

و [8]دانستتنها عنصر برنامه درسی را نتایج یادگیری می 1960
استارک و الکوتا عناصر برنامه درسی را متشکل از هدف، محتوا، 

گیرندگان، فرآیندهای آموزشی، منابع آموزشی و ارزشیابی توالی، یاد
. در این نوشتار، عناصر برنامه درسی مبتنی بر وب بر [9]می داند

اساس دیدگاه کالین بررسی شد که عبارتند از: اهداف، محتوا، 
های یادگیری، راهبردهای یادگیری و یاددهی، مواد  فعالیت

مان و ارزشیابی. در طراحی بندی فراگیران، مکان، زآموزشی، گروه
ها، تهیه و سازماندهی برنامه درسی مجازی بایستی در تعیین هدف

محتوای الکترونیکی و تعیین دیگر عناصر برنامه درسی مد نظر 
های فناوری اطالعات و ارتباطات توجه شود؛ به کالین، به ویژگی

 هایهای یکی از عناصر مانند هدفنحوی که اگر در تعیین ویژگی
های محیط مجازی و های ارزشیابی به ویژگیبرنامه درسی یا شیوه

های یادگیرنده محور توجه نشود، برنامه درسی از همخوانی نظریه
درونی و تجانس الزم برخوردار نخواهد شد و در نتیجه برای 

. پژوهش قابل توجهی [10]یادگیرندگان اثربخش نخواهد بود
کیفیت برنامه درسی مجازی درباره اثربخشی آموزش مجازی و 

هایی درباره انجام یافته است که برخی از آنها حکایت از چالش
ی های اولیهعناصر برنامه درسی مجازی دارد. که عبارتند از: هزینه

برداری و نسبتا باال، محدودیت آشنایی دانشجویان در بهره
، وجود مشکالت کیفی [11]دسترسی به رایانه و خدمات جانبی آن

-ر رابطه با تامین مواد آموزشی، اصالح و روزآمد کردن دورهد

، فقدان ارتباط چهره به چهره و دوری از ارتباطات [12]ها
، امکان کاهش بازده کالسی)به دلیل برگزاری اغلب [1۳]جمعی

، چالش در انتخاب [14]های غیر مفید(ها در زماناین گونه دوره
های ش در تعیین فعالیت، چال[15]اهداف آموزش، محتوای آموزشی

و  [17]گروهبندی [16]های ارزشیابییادگیری یاددهی، روش
حصول به اهداف، نرم افزار آموزشی، تعامل در محیط آموزشی، 

. بنابراین با توجه به [19]و  [18]ارزشیابی، فرآیند تدریس و منابع
های تحقیقات داخلی و خارجی احتمال وجود مبانی نظری و یافته

یی در طراحی برنامه درسی آموزش مجازی در قلمرو هاچالش
پژوهش حاضر وجود دارد. دیدگاه اعضای هیأت علمی در بررسی و 
امور مرتبط با حوزه تخصصی و شغلی آنها، مبنای پایش برای 

-اقدامات اصالحی در جهت مطلوب نمودن امورات مهم تلقی می

ش و شده از سوی اعضای هیات علمی، دانشود. بازخورد کسب
آگاهی آنان از وضعیت موجود طراحی برنامه درسی آموزش مجازی 

گیران برای رفع مشکالت اطالعات مهمی در اختیار تصمیم
دهد. همچین از طراحی برنامه درسی آموزش مجازی قرار می

آنجایی که در مورد چالش های طراحی برنامه درسی آموزش 
ضر با هدف الکترونیکی تحقیقی صورت نگرفته است پژوهش حا

های طراحی برنامه درسی دوره آموزش مجازی شناسایی چالش
بر اساس  1۳9۳-1۳92دانشگاه شهید بهشتی در سالتحصیلی 

 الگوی نه گانه کالین انجام شد. 

 هاشرو
پژوهش حاضر از لحاظ هدف جزء تحقیقات کاربردی و به       

 های توصیفی ازآوری اطالعات جزء پژوهشلحاظ چگونگی جمع
نفر اعضای  48پژوهش شامل  نوع پیمایشی است. جامعه آماری

هیأت علمی آموزش مجازی دانشگاه شهید بهشتی است که حجم 
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نفر تعیین شد. در این پژوهش  42نمونه براساس جدول مورگان 
-گیری تصادفی ساده بود. در پژوهش حاضر برای جمعروش نمونه

اده شد. برای تدوین ها از پرسشنامه محقق ساخته استفآوری داده
پرسشنامه ابتدا ادبیات تحقیق مطالعه شد و براساس ادبیات 
پژوهش ابعاد پرسشنامه مشخص گردید که با توجه به ادبیات 

هایی تدوین گردید. بعد استخراج و برای هر کدام گویه 9تحقیق 
با  گویه۳5پرسشنامه محقق ساخته در پژوهش حاضر شامل 

کم، کم، متوسط، زیاد و خیلی زیاد( در مقیاس لیکرت )طیف خیلی 
های یادگیری، راهبردهای بعد اعم از اهداف، محتوا، فعالیت 9

یادگیری، مواد یادگیری، گروهبندی یادگیری، مکان، زمان و 
پرسشنامه بعد از  محتوایی، روایی منظور بررسی ارزشیابی بود. به

 تدوین در اختیار شش نفر از اساتید متخصص حوزه آموزش
مجازی قرار گرفت و بر اساس نظرات آنها اصالحات الزم در 

، از پرسشنامه پایایی ضریب برای تعیین .پرسشنامه اعمال شد
 89/0 پرسشنامه پایایی شد. ضریب استفاده آلفای کرانباخ ضریب
 آمد که عدد به دست آمده نشانگر این است که پرسشنامه بدست

است. جهت توزیع پرسشنامه در مذکور از پایایی باالیی برخوردار 
بین نمونه پژوهش از مدیریت آموزش الکترونیکی دانشگاه شهید 

توزیع  نمونه آماریپرسشنامه بین  بعد از آن. بهشتی مجوز اخذ شد
الزم  ماه به طول انجامید. 2فرایند اجرای پرسشنامه حدود  گردید.

به ذکر است قبل از توزیع پرسشنامه اصول اخالق پژوهشی ایجاب 
می کرد که از رضایت پاسخگو جهت همکاری اطالع یافته و از 
محرمانه بودن اطالعات مطمن سازیم که در این مورد به هر یک 
از نمونه آماری توضیحات الزم داده شد. به منظور تحلیل اطالعات 

استفاده شد. برای تحلیل داده های   spssاز نرم افزار آماری 
های آمار توصیفی)فراوانی، درصد، میانگین، توصیفی از روش

های آمار انحراف استاندارد( و برای پاسخ به سؤال پژوهش از روش
 ای( استفاده گردید.تک نمونه Tاستنباطی)آزمون 

 هاافتهی
دول در بررسی سؤال پژوهش با توجه به نتایج تجزیه و تحلیل)ج  

(، ۳2/2(، محتوا) 89/2( مقدار میانگین تجربی ابعاد اهداف)1شماره 
 (،97/1یادگیری) هایفعالیت

( و 61/2(، ارزشیابی)10/2(،گروهبندی)48/2راهبردهای یادگیری)
توان گفت که میانگین تجربی ( می۳مقایسه آن با میانگین نظری)

سطح  به مقدار تر است. با توجهابعاد مذکور از میانگین نظری پایین
های فعالیت  ،(=017/0p(،محتوا)=00۳/0p)داری اهدافمعنی

 ، (>001/0p)یادگیری
(، مکان >001/0p)،گروهبندی(>001/0pراهبردهای یادگیری)

کمتر  05/0که از  (>001/0p)(، ارزشیابی=010/0pیادگیری)
-توان گفت که تفاوت بین میانگیندرصد می 95است با اطمینان 

دار است. بنابراین از نظر اعضای هیأت نظری معنی های تجربی و
های علمی طراحی برنامه درسی آموزش الکترونیکی با چالش

های یادگیری، راهبردهای اهداف، محتوا، فعالیت
یادگیری،گروهبندی ، ارزشیابی مواجه است. همچنین با توجه 

و  (28/۳(، مکان)27/۳)مقدار میانگین تجربی ابعاد مواد یادگیری
توان گفت که ( می۳( و مقایسه آن با میانگین نظری)49/۳زمان)

میانگین تجربی ابعاد مذکور از میانگین نظری باالتر است. بنابراین 
های مواد طراحی برنامه درسی آموزش الکترونیکی با چالش

 آموزشی، مکان و زمان یادگیری مواجه نیست. 

 مؤلفه های طراحی برنامه درسی آموزش الکترونیکی  ای در رابطه باتک نمونه Tنتایج آزمون  .1 جدول

 آزمون                                                                                                 
 

 ابعاد طراحی برنامه درسی آموزش الکترونیکی

های شاخص

 توصیفی

 ای تك نمونه tآزمون 

N M SD T Df Sig 

ی
زش

مو
ف آ

هدا
ا

 

 0/001> 41 72/4 .678 52/۳ 42 قابل حصول است.اجرای برنامه درسی  آموزشی تعیین شده طیاهداف

 0/001> 41 -40/5 04/1 07/2 42 اهداف آموزشی با امکانات محیط آموزش مجازی تناسب دارد.

 0/001> 41 9۳/4 .920 7۳/۳ 42 اهداف آموزشی صراحت و روشنی الزم را دارد.

 0/001> 41 -۳2/5 .88۳ 2۳/2 42 در تعیین اهداف آموزشی به عالیق  و نیاز های دانشجویان مجازی توجه شده است.

 /00۳ 41 -25/2 .515 89/2 42 نمره کل)اهداف آموزشی( 

ی
زش

مو
ی آ

توا
مح

 

 0/001> 41 57/7 .749 92/۳ 42 در تنظیم محتوای الکترونیکی به دانش و ویژگی مخاطبان توجه شده است.

 0/001> 41 ۳7/5 .905 78/۳ 42 محتوای الکترونیکی حاوی مفاهیم اساسی مرتبط است. 

 /002 41 -۳1/۳ .979 47/2 42 محتوای الکترونیکی فراگیر را به یادگیری فعال ترغیب می کند.

 /652 41 /454 42/1 10/۳ 42 بین محتوای و رسانه های مورد استفاده تناسب وجود دارد.
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 /017 41 -49/2 .796 ۳2/2 42 نمره کل) محتوای آموزشی(

ت
الی

فع
ی 

ها ی
یر

دگ
یا

 

 0/001> 41 -82/7 .850 92/1 42 های یادگیری دانشجویان مجازی با اهداف آموزشی تناسب وجود دارد.بین فعالیت

 0/001> 41 -41/7 .85۳ 97/1 42 های یادگیری دانشجویان را به یادگیری گروهی ترغیب می کند.فعالیت 

 0/001> 41 -61/7 .787 02/2 42 های یادگیری با سبک های گوناگون یادگیری مرتبط ست.فعالیت 

 0/001> 41 -2/16 .۳90 97/1 42 های یادگیری(نمره کل)فعالیت

س
ری

تد
ی 

ها
رد

هب
را

 

 0/001> 41 22/5 .68۳ 57/۳ 42 روش های تدریس آموزش مجازی با محتوا تناسب دارد.

 0/001> 41 -78/6 /957 94/1 42 های فردی توجه شده است.ارایه مطالب به تفاوت هایدر انتخاب روش

 0/001> 41 -58/4 /956 28/2 42 روش تدریس در محیط آموزش مجازی به یادگیری گروهی توجه شده است.در انتخاب 

 0/001> 41 -6۳/۳ /8۳1 10/2 42 مجازی تناسب وجود دارد. آموزشو فناوری مورد استفاده در محیط بین روش تدریس 

 0/001> 41 -09/7 /451 48/2 42 نمره کل)راهبردهای یادگیری(

ی
یر

دگ
 یا

واد
م

 

 /044 41 08/2 /9۳۳ ۳1/۳ 42 بین مواد آموزشی و اهداف آموزشی تناسب وجود دارد.

 /014 41 58/2 00/1 42/۳ 42 به اصل سادگی در انتخاب مواد آموزشی توجه شده است.

 /004 41 07/۳ /951 47/۳ 42 به اصل تنوع در  انتخاب مواد آموزشی توجه شده است.  

 /009 41 75/2 05/1 47/۳ 42 در انتخاب مواد آموزشی به اصل به صرفه بودن توجه شده است.

 /110 41 -6۳/1 18/1 68/2 42 توجه شده است. مجازیآموزشسیستم  در محیط الکترونیکیبه ایجاد کتابخانه 

 /010 41 7۳/5 /617 27/۳ 42 نمره کل)مواد یادگیری(

وه
گر

ی 
ند

ب

ن
را

گی
را

ف
 

 0/001> 41 -14/7 /884 97/1 42 در محیط آموزش مجازی فراگیران قوی تر نسبت به سایرین بیشتر می آموزند. 

 /001 41 -6۳/۳ /892 47/2 42 محیط آموزش مجازی قابلیت تشکیل گروه های یادگیری را دارد. 

 0/001> 41 -97/8 /777 86/1 42 در محیط مجازی اموزش گروه بندی بر اساس شایستگی ها وجود دارد. 

 0/001> 41 -۳۳/۳ /590 10/2 42 بندی فراگیران(نمره کل) گروه

ن 
کا

م
 

 /0۳2 41 09/2 11/1 40/۳ 42 های آموزش توجه شده است.وب به رنگ در طراحی محیط

 /022 41 ۳0/2 /789 ۳5/۳ 42 در طراحی محیط وب به اصل تنوع توجه شده است.

 /042 41 04/۳ /942 ۳2/۳ 42 های جنبی تعبیه شده است.هایی برای برنامهدر طراحی محیط وب مکان

 /006 41 -85/1 /785 54/2 42 توجه شده است.در طراحی محیط وب به اصل سادگی 

 /010 41 92/2 /641 28/۳ 42 نمره کل) مکان یادگیری(

ن 
ما

ز
 

 0/001> 41 -00/6 /999 02/2 42 بین مدت زمان اختصاص یافته و حجم محتوای  الکترونیکی مورد نظر تناسب وجود دارد.

 0/001> 41 -00/6 /999 02/2 42 های مجازی در طول روز مناسب است.ساعات تشکیل کالس

 0/001> 41 -۳۳/4 01/1 28/2 42 زمانی برای ترمیم یادگیری دانشجو برای شرکت در آموزش مجازی وجود دارد.

 0/001> 41 84/9 /554 49/۳ 42 نمره کل)زمان یادگیری(

ی
یاب

ش
رز

ا
 

 0/001> 41 -08/6 01/1 00/2 42 های ارزشیابی با اهداف آموزشی تناسب دارد.شیوه

 0/001> 41 -15/4 01/1 ۳1/2 42 های مناسب مقرر شده است.ارزشیابی تکوینی در زمان

 0/001> 41 -۳2/7 /664 21/2 42 اصول نمره گذاری به تکالیف واضح و صریح بیان شود. 

 0/001> 41 -19/8 /8۳1 89/1 42 در انتخاب شیوه ارزشیابی به خودارزیابی دانشجویان مجازی توجه شده است.

 /676 41 /422 /769 05/۳ 42 امکان بازخود برای اصالح یادگیری دانشجویان مجازی وجود دارد.

 0/001> 41 -08/1 /۳99 29/2 42 نمره کل)ارزشیابی یادگیری(

 0/001> 41 -82/8 /266 61/2 42 طراحی برنامه درسی  کل
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  بحث
های طراحی برنامه  شناسایی چالشدر این پژوهش به منظور 

درسی آموزش مجازی، نظرات اعضای هیأت علمی در نه بعد بر 

 اساس نظر کالین و سی و پنج گویه سنجیده شد. بر اساس نتایج

 آموزش درسی برنامه پژوهشی، طراحی سوال تحلیل از حاصل

در این بخش به تفکیک عناصر  .بود هایی مواجهمجازی با چالش

های طراحی برنامه درسی آموزش ی به تبیین چالشبرنامه درس

مجازی پرداخته شد.نتیجه تجزیه و تحلیل در مورد عنصر اهداف 

آموزشی نشان داد که طراحی این عنصر برنامه درسی با چالش 

 ,Asadi هامواجه است. نتایج این بخش از پژوهش با یافته

Mirzaei, Movahedi &  Samiani [20] ،Karim, Ahmad 

& Sharif [21] ،. Naqshbandi &Mahmoud [15]، 

Lawrence & Arthur [22] و ،Asgari , Motamedi  & 

Ghaedi [18]  همسو است. عدم وجود مکانیسم مؤثر جهت

-شناسایی و برآورد نیازهای فراگیران و نیاز جامعه از جمله چالش

های آموزش مجازی است. براساس نظر متخصصین، دورههای 

برنامه درسی امری مرتبط با تعیین عناصر برنامه درسی طراحی 

است از اینرو در انتخاب و تعیین اهداف آموزشی ضروری است به 

ای تحت تأثیر نیازهای فراگیران و جامعه که زندگی آنان به گونه

برنامه درسی است توجه شود. اگر مکانیسم مؤثر و مناسب جهت 

حتمال اینکه برنامه درسی در برآورد انتظارات وجود نداشته باشد ا

زیرا حصول به حصول به اهداف مورد نظر عقیم باشد، بیشتر است. 

اهداف برنامه درسی به چگونگی انتخاب و تعیین اهداف آموزشی 

که اثربخشی عناصر دیگر برنامه درسی به آن وابسته است، 

بستگی دارد. یافته دیگر تحقیق نشان داد که محتوای آموزشی 

رسی دوره آموزش مجازی دانشگاه شهید بهشتی با چالش برنامه د

 Bahri ها با یافته پژوهشمواجه است. این بخش از یافته

Gamichi, Samari, Abdoli Sultan Ahmadi [2۳] ،

Naqshbandi et al [15]  وKhaghanizadeh, Maleki,  

Abbasi, Abbaspour & Mohammadi I [24 ] در مورد

است. محتوای برنامه درسی دانشگاه محتوای آموزشی همسو 

هایی همچون: عمیق و ژرف بودن، مجازی باید بر اساس مالک

تخصصی بودن، دانشجو محوری و مساله محوری بودن انتخاب 

شود. سپس حقایق، مفاهیم و اصول منتخب، بایستی با توجه به 

ای سازماندهی شود که به ای و ابر رسانههای چند رسانهقابلیت

یق، انگیزش یادگیرنده و ساخت دانش در یادگیرنده یاری فهم عم

. نتایج پژوهش حاضر از نامناسب بودن محتوای [8]رساند

توان گفت در انتخاب محتوا الکترونیکی حکایت دارد که لزوما می

از معیارهای محتوای مؤثر پیروی نشده است. محتمل است که 

ند. چنانکه اافراد متخصص در تولید محتوای مشارکت نداشته

کند. از جمله نقاط ضعف ادبیات نظری نیز به این مسأله اشاره می

توان به نبود شیوه دقیق و موجود در تولید محتوای الکترونیکی می

معتبر برای انتخاب محتوا، فقدان جایگاه متخصصین آموزش 

الکترونیکی در ساختار سازمانی و نیروی انسانی مربوط به تولید 

های . همچنین نتایج نشان داد که فعالیت[10]ردمحتوا اشاره ک

یادگیری برنامه درسی دوره آموزش مجازی دانشگاه شهید بهشتی 

 Asadi ها با یافته پژوهشبا چالش مواجه است. این بخش از یافته

et al [20] ،Rabiee & Sakineh, Mohebbi, Rashid Haji 

Khajehlou [17] و shiufeu[25]  .ذکر است شایانهمسو است 

های یادگیری درگیری که هدف از تجهیز برنامه درسی به فعالیت

های فراگیر در فرآیند آموزش است و فراگیر از طریق فعالیت

های ضروری در دوره های انجام فعالیتیادگیری است که مهارت
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های یادگیری چنان باید در کند. فعالیتبزرگسالی را کسب می

ایفا کند که به یادگیری فعال منجر فرآیند آموزش نقش مؤثری 

شود و فراگیر را بر یادگیری گروهی و یادگیری مداوم ترغیب کند. 

های مذکور، برنامه درسی و آموزش های یادگیری با ویژگیفعالیت

دهد. البته ضرورت دارد که در انتخاب را در مسیر اثربخش قرار می

ش مجازی های آموزهای یادگیری در دورهو تعیین فعالیت

های فناوری و بیشترین دقت را صرف نمود زیرا ابعاد و ویژگی

اطالعات عاملی است که باید در نظر گرفت. در غیر این صورت 

هایی مواجه خواهد شد. چنانکه آموزش مجازی با چالش

Gharebaghi[2010] [26] است که تنها کاربرد فناوری   معتقد

برای استفاده مناسب از  بخشند بلکهها را بهبود نمییادگیری

ریزی و طراحی فناوری آموزش و برنامه درسی باید الزامات برنامه

با توجه به های آمورشی را در ابعاد گوناگون در نظر گرفت. فعالیت

های یادگیری مطالب فوق و نتیجه پژوهش حاضر در مورد فعالیت

سی های یادگیری برنامه دررسد که عنصر فعالیتچنین به نظر می

آموزش مجازی دانشگاه شهید بهشتی از ویژگی مطلوب برخوردار 

نیست و توان ایجاد یادگیری فعال و ترغیب فراگیر برای یادگیری 

گروهی را ندارد. در مورد بعد راهبردهای تدریس، نتایج پژوهش 

حاضر نشان داد که راهبردهای تدریس برنامه درسی دوره آموزش 

ا چالش مواجه است. این بخش از مجازی دانشگاه شهید بهشتی ب

 Khaghanizade et al[24] ،Assarehaها با یافته پژوهشیافته

& Hosseini [19]، shiufeu [25]  و

Ghorbankhani[27]های این بعد از همسو است. با توجه به گویه

های فردی های یادگیری و تفاوتتوان گفت که سبکپژوهش می

است و تدریس در نظر گرفته نشدهدر انتخاب و تعیین راهبردهای 

همین عدم انطباق به طور مستقیم بر عدم وصول به اهداف 

آموزشی داللت دارد. عالوه بر این عدم تناسب محتوای آموزش و 

دار کند و به تواند فرآیند آموزش را خدشهفناوری آموزشی نیز می

صورت مستقیم مانع از دستیابی به اهداف تدریس گردد. ادبیات 

های تدریس با کند. روشظری نیز وجود این رابطه را تأیید مین

اهداف و غایت برنامه درسی رابطه نزدیکی دارند. برای تحقق 

های آموزش باز اهداف تربیتی هر نظام آموزشی به طور اعم و نظام

های خاصی را برای هدایت و از راه دور به طور اخص روش

گیرند. از آنجا که به کار می هاریزیهای خود، در برنامهفعالیت

دستیابی به این اهداف متضمن تدریس و تدریس متضمن معرفتی 

. همچنین نتایج [28]است که خود به کاربرد فن و روش نیاز دارد

پژوهش حاضر نشان داد که گروهبندی برنامه درسی دوره آموزش 

مجازی دانشگاه شید بهشتی با چالش مواجه است. این بخش از 

، Bahri Gamichi et al [2۳]های پژوهش ها با یافتهیافته

Rabiee et al [17]  .همسو استAydin  معتقد است گروهبندی

-اثربخش خویش هایریزیبرنامه در که دهد یم اجازه مدرسان به

 .آموزند یم بیشتر سایرین به نسبت ترقوی و فراگیران .باشند تر

 مأیوس قوی فراگیرانپیشرفت  با ترضعیف همچنین فراگیران

 در کمتری انضباطی مشکالت و است ترساده و تدریس شوند ینم

.  با توجه به اینکه در این پژوهش عنصر [29]دهد یم رخ کالس

توان گفت که آموزش مجازی گروهبندی با چالش مواجه است می

دانشگاه شهید بهشتی از مزایایی که صاحب نظران در مورد 

برخوردار نیست. بنابراین الزم است برای رفع اند گروهبندی گفته

بندی این مشکل در مرحله طراحی برنامه درسی به عنصر گروه

ای داشته باشند. در مورد عنصر ارزشیابی نیز نتایج نشان توجه ویژه

داد که برنامه درسی دوره آموزش مجازی دانشگاه شهید بهشتی با 

یافته  ها باچالش مواجه است. این بخش از یافته
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 ,Khaghanizadeh et al [24]،Fathi Vajargahپژوهش

Ebrahimzadeh Farajollahi, Khoshnoodifar[16]، Rabie 

et al [17] ،Asgari et al[18]،Assareha et al [19] 

Sedighpour[۳0]  وParhizi[۳1]  همسو است. با توجه به

اهمیت ارزشیابی در حوزه آموزش ضروری است در امورات مربوط 

به آن با حساسیت بیشتری برخورد نمایند. ارزشیابی اساس 

اثربخشی در آموزش است زیرا آموزش زمانی به هدف وصول پیدا 

-شود که مجموعه فعالیتمند میکند و از ویژگی اثربخش بهرهمی

انیسم، بازخوردی را در صورت تخطی از مسیر ها به عنوان مک

های آموزش نقش مطلوب ارائه کند. این عمل در اصالح ناهنجاری

کند. انجام ارزشیابی فی نفسه ما را به سر به خصوصی ایفا می

رساند بلکه در انجام آن مجموعه اصولی هست منزل مقصود نمی

زشیابی از ار Naidu [200۳[]۳2]که باید در نظر گرفت. از نظر 

ی دانشجویان در برنامه درسی مجازی، مبتنی بر ها آموخته

مجموعه اصولی است که عبارتند از تناسب بین ابزارها و تکالیف 

ی یادگیری، تلقی راهبردهای ارزشیابی بخشی ها هدفارزشیابی با 

ی یادگیری، استفاده از راهبردها و ابزارهای متعدد برای ها تجربهاز 

ت مستمر بر کیفیت راهبردهای ارزشیابی و اجرای ارزشیابی، نظار

ارزشیابی به قصد ارائه بازخورد و بهبود در یادگیری. اما ارزشیابی 

چنانکه از تعریف آن پیداست به این موارد ختم نمی شود. الزم 

است نتایج آن بر حسب معیاری تفسیر شود تا مبنایی برای انجام 

آموزش و برنامه گردد. یک طرح عملیاتی در جهت مطلوب نمودن 

Rahmani[2005[]۳۳] کند که خطبه این مورد چنین اشاره می 

 و ها فعالیت همه برای هم باید ارزشیابی و گذاری نمره های مشی

 .باشند هم با مرتبط و شوند توصیف واضح صورت به دوره تکالیف

توان گفت که با توجه به نتایج این پژوهش در مورد ارزشیابی می

مجازی دانشگاه شهید بهشتی در حوزه ارزشیابی از آموزش 

ها، وضعیت مطلوبی برخوردار نیست. به عبارتی به استناد گویه

ارزشیابی از ویژگی تناسب با هدف آموزشی، ارزشیابی مستمر و 

های خود گذاری و استفاده از شیوهتکوینی، بیان صریح اصول نمره

توان پژوهش حاضر میهای از محدودیتارزیابی برخوردار نیست. 

به این مورد اشاره کرد که مطالعه انجام گرفته با استفاده از 

گردد در مطالعات آینده از مصاحبه پرسشنامه بود، لذا توصیه می

استفاده شود تا نگرش افراد در مورد موضوع پژوهش به صورت 

 آوری شود.تر جمعدقیق

 یریگجهینت
مجازی دانشگاه شهید  پژوهش حاضر نشان داد که آموزش     

هایی بهشتی در برخی عناصر نه گانه برنامه درسی کالین با چالش

های یادگیری، اهداف، محتوا،  فعالیتروبروست که عبارتند از 

-گروهبندی و ارزشیابی. بی شک وجود چالش،اددهیراهبردهای ی

های طراحی برنامه درسی آموزش مجازی موجبات عدم حصول به 

-می کند. در این خصوصو یاددهی را فراهم می اهداف یادگیری

توان با تدوین برنامه درسی مورد نیاز و جدید بر اساس اصول 

های موجود را از بین برد تا کارآمدی طراحی برنامه درسی چالش

  نظام آموزش مجازی ارتقاء یابد.

 سپاسگزاری

محققین از کلیه اساتید دانشگاه شهید بهشتی تهران که با تکمیل 

پرسشنامه محقق را در اجرای این مطالعه یاری نمودند، تشکر می 

 نمایند.

 مالحظات اخالقی

مقاله حاضر برگرفته از رساله دکتری نویسنده اول در دانشگاه 
 است. 62/د۳994تربیت مدرس تهران است. کد مصوبه رساله 
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