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  مقدمه و بیان مساله 
یعنی همزمان با پیدایش انسان و  ؛باشد می تعلیم و تربیت همزاد با آفرینش انسان

ولی در گذر زمان به طور مستمر ، تعلیم و تربیت نیز با او بوده است، زندگی جمعی
ایش هر وسیله یا با پید در واقع، .بوده است شکل و روش ارائه آن در حال تغییر

در قرن . متناسب با آن دچار دگرگونی شده است تعلیم و تربیت فنّاوري،صنعت و 
تعلیم و  ،باشد می اخیر که دوره گذر از عصر صنعتی به عصر اطالعات و ارتباطات

به  ،یت و هم از لحاظ کیفیت و سرعت ارائههم از لحاظ کم ،تربیت نسبت به گذشته
  . شده است طور چشمگیري دچار تحول

از جمله تعلیم و تربیت را  ،زندگی بشرهاي   همه عرصه ،يا نهرایا فنّاوريشک  بی
 آنهاي  چگونگی کاربردو  فنّاوريطوري که رابطه به ، خود قرار داده است تأثیرتحت 

میت آن به قدري آشکار است که در آموزش و پرورش از مباحث مهم روز است و اه
  . )1383، شمشیري( نادیده گرفت را توان به سادگی آن نمی

، اجتماعی، از جمله اقتصادي ،زندگی بشرهاي   جدید کلیه جنبههاي   فنّاوري
آموزشی را نیز در بر هاي  قرار داده و نظام تأثیررا تحت ...  صنعتی و، علمی، سیاسی

عه توسهاي  دنیا و به ویژه در کشورهاي  در همه کشور این تغییرات تقریباً. گرفته است
یافته رخ داده است و کشور ما نیز در این زمینه دست به اقداماتی زده و به صورت 

» ي«بند  53اطالعات و ارتباطات را در ماده  فنّاوريحمایت خود از موج  ،رسمی
این ماده که در فصل چهارم این الیحه . الیحه برنامه چهارم توسعه اعالم داشته است

  : باشد می به شرح زیر ،معرفی شده است» ییتوسعه مبتنی بر دانا«با عنوان 
آموزشی و درسی هاي   اطالعات در تدوین و اجراي برنامه فنّاوريگیري از  بهره«

 »رسانی و شبکه اطالعي ا نهکلیه سطوح و تجهیز مدارس کشور به امکانات رایا
  . )1383، مهرمحمدي(

هاي  یکی از چالش ،اطالعات و ارتباطات فنّاوريتوسعه نظام آموزشی در عصر  
 تأثیربازنگري فرایند نظام آموزشی به سبب . اصلی سیاستگذاران آموزشی است

از  ،اطالعات و نفوذ روزافزون آن در ارکان متفاوت نظام آموزشی فنّاوريشگرف 
هماهنگ براي حضور پویا  اي هترین اموري است که باید به آن پرداخت تا منظوم مهم

  . )1383، منتظر( گردد و قوام و دوام آن تضمین شودریزي  در عرصه اطالعات پی
نوین و کارآمد براي گسترش آموزش و ایجاد امکان فراگیري هاي   یکی از شیوه

گیري از امکانات و مزایاي شبکه  بهره ،براي همه مشتاقان در هر زمان و از هر مکان
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یادگیري ، )2003( 2و آندرسون 1به قول گریسون. اینترنت و آموزش الکترونیکی است
تمامی اشکال آموزش و پرورش و یادگیري در قرن بیست و یکم  الکترونیکی مطمئناً

را متحول خواهد نمود و اینترنت محور اصلی تحولی است که یادگیري الکترونیکی را 
هاي   اینترنت باعث شده تا زمینههاي  و تواناییها  ظرفیت. وجود آورده است به

ویژگی اصلی . از اطالعات قرار گیرد اي هض حجم گستردیادگیري در معر -یاددهی
ارتباطی و تعاملی هاي  ویژگی، وراي دسترسی آسان به اطالعات، یادگیري الکترونیکی

 . )1384، زارعی زوارکی و صفایی موحد( آن است
ورود اینترنت به دنیاي آموزش باعث ایجاد آموزش مبتنی بر وب  ،با این توصیف

پیشرفته و هاي  دنیا و به ویژه کشورهاي  در بیشتر کشور اخیرشده است و در دهه 
 3به گفته چن. گسترش چشمگیري پیدا کرده است ،در حال توسعههاي  حتی کشور

کاربرد آموزش مبتنی بر وب به خاطر گسترش شبکه جهانی وب توانسته ) 2005(
شکالت مثل م ،مشکالتی را که آموزش عالی سنتی قادر به حل آنها نبوده ،است

. بزرگ و پرجمعیت و فراگیران مناطق دوردست حل کندهاي  مربوط به کالس
و به طور  ساختهدگرگون  آموزشی را کامالًهاي   محیط ،آموزش مبتنی بر وب

. مورد استفاده قرار گرفته است آموزشیدر آموزش عالی براي ارائه محتواي  اي هفزایند
. پذیر باشد مل پویا و برنامه زمانی انعطافتعا، شاید بهترین مزیت آن براي فراگیران

مقدار زیادي از اطالعات را از طریق  ،آموزش مبتنی بر وب به خاطر داشتن تعامل پویا
 ارائه، شود می تعامالت گوناگونی که باعث ایجاد یک محیط اکتشافی براي فراگیران

 یران فراهمزیادي را براي فراگهاي   فرصت ،همچنین آموزش مبتنی بر وب. دهد می
همچنین . خود یاد بگیرندهاي  کند تا به کشف بپردازند و چیزهایی را بر اساس نیاز می

به صورت انفرادي یاد بگیرند  توانند براي رسیدن به اهداف مورد نظرشان می فراگیران
آموزش مبتنی بر وب به خاطر داشتن برنامه . و مطابق با سرعت خود پیش بروند

در هر ي ا نهاز طریق شبکه رایاتا دهد  می این امکان را به فراگیران ،پذیر زمانی انعطاف
  . دسترسی داشته باشند محتواي دورهبه  زمان و مکانی

وسیله جدید و ، 1990 رایانه و اینترنت در طول دهه فنّاوريبا پیدایش و گسترش 
توانند به هم می ،ها قرار گرفت که با آن ها و دانشگاهقدرتمندي در اختیار دانشکده

یادگیري پویا و جدیدي  -یاددهیهاي   ه خود نایل شوند و هم محیطمؤسسمقاصد 
                                                                                                                                      
1. Garrison 
2. Anderson  
3. Chen 
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روش  ،همچنین با پیدایش اینترنت و شبکه جهانی وب. )2003، 1نیومن( ایجاد کنند
 والدین و مسئولین تعلیم و تربیت قرار گرفت، فراگیرانفرا روي دیگري براي آموزش 

پیدایش شبکه جهانی وب منجر به ایجاد جدیدترین  ،عنیی. )2004، 3و ویلیام 2هاگی(
  . یعنی آموزش مجازي یا آموزشی مبتنی بر وب شد ،روش آموزشی

که به عنوان آموزش ارائه شده از راه دور از طریق شبکه جهانی  -آموزش مجازي
درسی واحدي که منجر به اخذ گواهینامه و هاي  ها و برنامهبراي دوره وب که عمدتاً

 در زمان کوتاهی رشد چشمگیري داشته است -شوند تعریف شده استرك میمد
  . )2003، نیومن(

ولی  ،شدخاصی ارائه میهاي  آموزش مجازي در اوایل خیلی محدود بود و در جا
تکنولوژي اطالعات و «. به تدریج گسترش پیدا کرد و در اختیار همه قرار گرفت

آموزشی به ویژه آموزش عالی هاي  در نظام »یادگیري مجازيهاي  محیط«و » ارتباطات
و یادگیري را  یاددهیمداوم فرایند ي ا نهتکنولوژي به گو. گیردمورد استفاده قرار می

مبتنی بر رایانه به  اي هدچار تغییر و تحول نموده است و امروزه رایانه و امکانات شبک
آموزشی هاي  در نظامعنوان یک ابزار آموزشی و نیز به عنوان یکی از امکانات مهم 

ها توجه خود را به  امروزه اغلب دانشگاه. )1384، زارعی زوارکی( پذیرفته شده است
ات مؤسسبسیاري از ، اندمعطوف کرده) مجازي( آموزش از راه دور مبتنی بر وب

اند و هم اکنون خیلی از  برگزار کرده را مجازي هاي آموزشی دوره ،آموزش عالی
هاي  ها با شتاب در حال تدارك دیدن و آماده کردن برنامه اهات دیگر و دانشگمؤسس

در چند سال گذشته در ایران . )1997، 5ستروتو ا 4دگارهد( باشندمجازي میآموزش 
ی جهت برگزاري های فعالیت ،ها ات آموزش عالی و دانشگاهمؤسسبعضی از  ،هم

در طی یکی دو سال و حتی بعضی از آنها  اند هآموزش مجازي انجام دادهاي    دوره
دانشکده مجازي علوم  ،اتمؤسسیکی از این . اند ههایی را برگزار کرددوره ،گذشته

پذیري آموزش مجازي  باشد که اولین دوره آزمایشی دوره دانشحدیث شهر ري می
شود که این  می مطرح اساسی سؤالدر اینجا این . برگزار کرد 1384خود را در سال 
 ،از پیش تعیین شدههاي  تا چه اندازه به اهداف و معیار وده وب مؤثردوره تا چه حد 
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. شودعنصر اصلی توسعه آن برنامه محسوب می ،اي هتجزیه و تحلیل هر برنام
 ؛از این قائده مستثنی نیست ،آموزش مجازي نیز به عنوان یک نوع روش آموزشی

رسی و ارزشیابی کرد تا بتوان بر آن راآموزشی هاي  یعنی باید همچون سایر برنامه
ارزشیابی برنامه . از قبل تعیین شده را سنجیدهاي  میزان مطابقت آن با اهداف و معیار

، اندرکاران نحوه عملکرد آموزشی و دستهاي   کند که در آن نظامفراهم می شرایطی را
فاده از این بینند و با است می خود راهاي  گیريو نتایج تصمیمها  میزان انجام فعالیت
توانند به  می آورند و بهتر می آموزشی مراقبت بیشتري به عملهاي   اطالعات از نظام

  . )1381، بازرگان( خود و جامعه پاسخ بدهندهاي  نیاز
و براي  شود آوريها باید به طور مستمر جمعالبته اطالعات مربوط به بررسی

ون مؤسساتی که اطالعات چ. بهبود و اصالح برنامه مورد استفاده قرار گیرد
از ها  و برنامهها  آوري و براي تغییر و اصالح سریع دورهمستمر را جمعهاي   بررسی

 داخلی در حال تغییر سازمان و تقاضايهاي  توانند به نیاز می بهتر ،کنند می آنها استفاده
  . )2003، نیومن( مخاطبان پاسخ دهند

آموزش مجازي دانشکده علوم حدیث دوره آزمایشی  ،با توجه به آنچه گفته شد
تا  هاي آموزشی مجازي در کشور است مورد بررسی قرار گرفته که از اولین دوره نیز

پیش روي  ،عملکرد آن را به صورت شفاف و واضح ارزیابی از این طریق بتوان
آموزشی  این تحقیق با بررسی تحلیلی برنامه ،رو از اینداد متولیان و مشتریانش قرار 

 وضعیت بررسیدرصدد  ،ه آزمایشی آموزش مجازي دانشکده علوم حدیثدور
هاي آموزش  دورهو اصالح و افزایش میزان کارایی  ،بهبود راهکارهاي ،مطلوبیت

  . باشد مجازي دانشکده مذکور می
  

  روش تحقیق 
. تحلیل محتوا استفاده شـده اسـت   از روش و تحلیلی -توصیفی  حاضر از نوع تحقیق
، دستور زبان و آیین نگارش، سازماندهی محتوا، محتواي نوشتاري، شیآموزهاي  هدف

هــاي  یــادگیري و روش -یــاددهیهــاي  و روشهــا  فعالیــت، طراحــی صــفحات وب
از ابـزار   ،ها دادهآوري  جمعبراي . باشند میارزشیابی از شاخص هاي اصلی این تحقیق 

برنامـه  هـاي   اردر چـک لیسـت مـذکور از معیـ    . چک لیست محقق ساخته استفاده شد
بـراي تعیـین   . شد آموزش مجازي دانشکده مک گرنت ایوان آلبرتاي کانادا نیز استفاده

روایی ابزار از روایی محتوا بر اساس نظر متخصصین موضوعی استفاده شـده اسـت و   
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همچنـین  . کردنـد  تأییـد پنج نفر از متخصصان حوزه آموزش مجـازي در ایـران آن را   
  . )84رحمانی ( بدست آمد 86/0ه از آلفاي کرونباخ پایایی آن نیز با استفاد

شامل نیمـی از   ،نمونه آماري جامعه آماري شامل کلیه جلسات دروس ارائه شده و
جلسات سه درس ارائه شده در دوره آزمایشی آموزش مجازي دانشکده علوم حـدیث  

 )1(جـدول  . شـده اسـت  ارائـه   ،باشد که از طریق اینترنـت  می 1384در سال  شهر ري
  . دهد را نشان می حجم جامعه و نمونه آماري

  
  ها درسحجم جامعه و نمونه آماري به تقکیک  )1(جدول 

 )نمونه آماري(جلسات انتخاب شده  )جامعه آماري(تعداد کل جلسات  عنوان دروس  ردیف
 8 16  روش تحقیق  1
 9 16  تاریخ حدیث شیعه  2
  16  32  )1( صرف عربی  3

  33  64  جمع کل  
  
بـا اسـتفاده از چـک     هر جلسهاطالعات مربوط به  ،وجه به نمونه مشخص شدهبا ت
 بـراي  جلسـه  33 ،جلسـه  64در کـل از  . مورد تحلیل قرار گرفتآوري و  جمعلیست 

از میـانگین   ،هـا  بـراي تجزیـه و تحلیـل داده   . قرار گرفتـه اسـت  زیه و تحلیل نهایی جت
) باشـد  مـی  5تا  1که از ( ن نمراتبه این صورت که بعد از محاسبه میانگی. استفاده شد

  . سه دامنه به شرح زیر در نظر گرفته شد
  

  نامطلوب         مطلوب نسبتاً      مطلوب            
          5            66/3  33/2     1    

  
 ،باشـد  )میـانگین  > 33/2( 33/2تـا   1بین  ،مورد نظر سؤالبدین ترتیب اگر امتیاز 

) 33/2 >میـانگین   > 66/3( 66/3تا  33/2بین  ،سؤال اگر امتیاز، وضعیت آن نامطلوب
 >میـانگین   > 5( 5تـا   66/3بـین   سـؤال مطلوب و اگر امتیاز  نسبتاًوضعیت آن  ،باشد

  . باشد می وضعیت آن مطلوب ،باشد) 66/3
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  تحقیقهاي   یافته
ره آموزش مجازي از چه میزان اهداف جزئی دروس برنامه آموزشی دو: اول سؤال

  ؟مطلوبیتی برخوردارند
  

   ها درسنمرات داده شده به اهداف آموزشی به تفکیک ) 2(جدول 
  معیارها

 ها درس
  معیار
 اول

  معیار
 دوم

  معیار
 سوم

  معیار
 چهارم

  معیار
 پنجم

  معیار
 ششم

 میانگین فراوانی

 40/3 8 55/2 77/2 44/2 22/3 55/4  00/5 روش تحقیق
 90/1 9 77/1 33/1 11/1 00/2 77/2 44/2 حدیث شیعهتاریخ 

 35/3 16 87/2 06/2 25/2 18/3  00/5 75/4 )1(صرف عربی 

  
کلـی برنامـه آموزشـی    هـاي   هر درس به طور کامل با هـدف هاي  هدف: معیار اول

  . باشند میمتناسب 
واقعـی کـه محتـوا در     هر درس با موضوع درسی و موقعیتهاي  هدف: معیار دوم

  . باشند میمتناسب  ،به کار گرفته خواهد شد آن
هر درس آنچـه را کـه بایـد یـاد گرفتـه شـود بـه صـورت         هاي  هدف: معیار سوم

  . کنند می مشخص و دقیق بیان
مثـل  ( سطوح مختلـف نتـایج یـادگیري   ، هر درسهاي  در بیان هدف: معیار چهارم

  . اند هبیان شد )...ترکیب و، تجزیه و تحلیل، درك و فهم
گیـري   رفتـاري و قابـل انـدازه   هاي  فعل جزئی ازهاي  براي بیان هدف: ار پنجممعی

  . استفاده شده است
 رود نشـان  می کلی و جزئی همه انتظاراتی را که از فراگیرانهاي  هدف: معیار ششم

  . دهند می
  

معیارهاي فوق وضعیت میزان مطلوبیت اهداف هر یک از دروس ارائـه  با توجه به 
   :باشد به شرح زیر می) 2(هاي جدول  دهشده بر اساس دا
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  درس روش تحقیق) الف
 نسـبتاً و ششـم  ، پـنجم ، چهـارم ، سومهاي  معیار، اول و دوم در حد مطلوبهاي  معیار

 مطلـوب  نسـبتاً در دامنـه نمـرات   ) 40/3( میانگین کل بدست آمـده . باشند میمطلوب 
هـاي   هـدف  جـه بـه معیارهـا،   بـا تو  بنـابراین  .گیرد می قرار )33/2>میانگین  > 66/3(

  . باشند میمطلوب  نسبتاًآموزشی درس روش تحقیق 
  
  درس تاریخ حدیث شیعه) ب

پـنجم و ششـم   ، چهـارم ، سـوم هاي  مطلوب و معیار نسبتاًاول و دوم در حد هاي  معیار
 مطلوبدر دامنـه نمـرات نـا   ) 90/1( میـانگین کـل بدسـت آمـده    . باشـند  میمطلوب نا
آموزشـی  هـاي   هـدف بر اساس معیارها، بنابراین . گیرد می رارق) 1 >میانگین  >33/2(

  . باشند میدرس تاریخ حدیث شیعه نامطلوب 
  
  )1( درس صرف عربی) ج

هـاي   مطلـوب و معیـار   نسـبتاً سـوم و ششـم   هاي  معیار، اول و دوم مطلوبهاي  معیار
رات در دامنـه نمـ  ) 35/3( میانگین کل بدست آمـده . باشند مینامطلوب چهارم و پنجم 

 بـا توجـه بـه معیارهـا،     بنابراین. گیرد می قرار )33/2>میانگین  > 66/3( مطلوب نسبتاً
  . باشند میمطلوب  نسبتاً) 1( آموزشی درس صرف عربیهاي  هدف

  
آموزشی دوره آموزش مجازي از چه  محتواي نوشتاري دروس برنامه -دوم  سؤال

  ؟میزان مطلوبیتی برخوردار است
  

   ها درسده شده به محتواي نوشتاري به تفکیک نمرات دا )3(جدول 
  معیارها

 ها درس
  معیار
 اول

  معیار
 دوم

  معیار
 سوم

  معیار
 چهارم

  معیار
 پنجم

  معیار
 ششم

  معیار
 هفتم

 میانگین فراوانی

 72/3 8 44/3 11/4 00/1 77/4 00/3 88/4 00/5 روش تحقیق
 72/3 9 22/3 77/3 00/1 88/4 44/4 33/4 44/4 تاریخ حدیث شیعه

 25/4 16 43/3 25/4 43/2 93/4 93/4 80/4 00/5 )1( صرف عربی
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  . خوانی کامل دارد هاي برنامه هم محتواي آموزشی با هدف: معیار اول
محتوا کامل است و همه مطالب و تجارب یـادگیري مـورد نیـاز بـراي     : معیار دوم
  . یردگ می ها را در بر تحقق هدف

  .باشد می ها و تجارب یادگیري قبلی فراگیران اناییمحتوا متناسب با تو: معیار سوم
دانشـگاهی  هـاي    در سطح محتواي دوره، محتواي آموزشی ارائه شده: معیار چهارم

  . باشد می معمولی
دربرگیرنـده نکـات    خالصه مطالب در انتهـاي هـر درس یـا موضـوع    : معیار پنجم

  . باشد می یا درس اصلی آن موضوع
زیادي اسـتفاده شـده    هاي ها و نمونه العات جدید از مثاله اطبراي ارئ: معیار ششم

  . است
  . کوچک تبدیل شده استهاي  محتوا به قطعات و گام: معیار هفتم

  
میـزان مطلوبیـت محتـواي نوشـتاري     ) 3(ارائه شده در جدول هاي   با توجه به داده

  .شود دروس به شرح زیر ارائه می
   
  درس روش تحقیق ) الف

مطلـوب   نسـبتاً سـوم و هفـتم   هـاي   معیار، چهارم و ششم مطلوب، ومد، معیارهاي اول
در دامنـه  ) 74/3( میانگین کل بدسـت آمـده  . باشد می و معیار پنجم نامطلوب باشند می

محتـواي نوشـتاري درس    ،بنابراین. گیرد می قرار) 67/3>میانگین  >5( نمرات مطلوب
  . باشد می مطلوب ،روش تحقیق

   درس تاریخ حدیث شیعه) ب
مطلـوب   نسبتاًمعیار هفتم . باشند میچهارم و ششم مطلوب ، سوم، دوم، معیار هاي اول

در دامنـه نمـرات   ) 72/3( میانگین کـل بدسـت آمـده   . باشد می و معیار پنجم نامطلوب
محتـواي نوشـتاري    ،بنـابراین . گیـرد  مـی  قرار )33/2>میانگین  > 66/3( مطلوب نسبتاً

  . باشد می طلوبم نسبتاً ،درس تاریخ حدیث شیعه
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  ) 1( درس صرف عربی) ج
در دامنـه نمـرات   ) 25/4( میـانگین کـل بدسـت آمـده    . باشند میهمه معیارها مطلوب 

محتواي نوشـتاري درس صـرف    ،بنابراین. گیرد می قرار) 67/3>میانگین  >5( مطلوب
  . باشد می مطلوب ،)1( عربی
وره آموزش مجـازي از  آموزشی د سازماندهی محتواي دروس برنامه -سوم  سؤال

  چه میزان مطلوبیتی برخوردار است؟
  

   ها درسنمرات داده شده به سازماندهی محتوا به تفکیک  )4(جدول 
  معیارها

 ها درس
  معیار
 اول

  معیار
 دوم

  معیار
 سوم

  معیار
 چهارم

  معیار
 پنجم

  معیار
 ششم

 میانگین فراوانی

 32/4 8 24/2 55/4 44/4 00/5 77/4 77/4 روش تحقیق
 71/4 9 00/5 55/4 00/5 44/4 55/4 77/4 اریخ حدیث شیعهت

 71/4 16 87/4 87/4 75/4 62/4 50/4 68/4 )1( صرف عربی
  

  . محتوا با نظم و ترتیب و توالی منطقی ارائه شده است: معیار اول
  . دهی محتوا از عناوین اصلی و فرعی استفاده شده است براي سازمان: معیار دوم
  . اصلی ارتباط دارندهاي  ها و موضوعات جزئی با عنوانواحد: معیار سوم
 دهـد کـه مـواد    مـی  جدول فهرست محتوا بـه صـورت دقیـق نشـان    : معیار چهارم

  . اند هیادگیري چگونه مرتب شد
  . باشد می سازماندهی اجزا در طول برنامه ثابت و پایدار: معیار پنجم
عناصر ضـروري هـر درس بـه صـورت واضـح از عناصـر مکمـل و        : معیار ششم

  . اند هغیرضروري تفکیک شد
  

، وضعیت سازماندهی محتواي دروس )4(ارائه شده در جدول هاي   با توجه به داده
  :به شرح زیر است

  در درس روش تحقیق) الف
 نـامطلوب و معیـار ششـم    باشـند  میچهارم و پنجم مطلوب ، سوم، دوم، اولهاي  معیار
میـانگین   >5( در دامنـه نمـرات مطلـوب   ) 32/4( میانگین کل بدسـت آمـده  . باشد می
 سـازماندهی محتـواي درس روش تحقیـق مطلـوب     ،بنـابراین . گیـرد  می قرار) 67/3>
  . باشد می
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  در درس تاریخ حدیث شیعه) ب
در دامنـه نمـرات   ) 71/4( میـانگین کـل بدسـت آمـده    . باشند میهمه معیارها مطلوب 

بنابراین سازماندهی محتواي درس تـاریخ  . گیرد می قرار) 67/3>میانگین  >5( مطلوب
  . باشد می حدیث شیعه مطلوب

  ) 1( در درس صرف عربی) ج
در دامنـه نمـرات   ) 71/4( میـانگین کـل بدسـت آمـده    . باشند میهمه معیارها مطلوب 

سـازماندهی محتـواي درس    ،بنـابراین . گیـرد  مـی  قـرار ) 67/3>میانگین  >5( مطلوب
  . باشد می مطلوب )1( صرف عربی

  
آموزشـی   دستور زبان و آیین نگارش بکار رفتـه در دروس برنامـه   -چهارم سؤال

  دوره آموزش مجازي از چه میزان مطلوبیتی برخوردار است؟
  

به  در برنامه آموزشی دستور زبان و آیین نگارشرعایت نمرات داده شده به  )5(جدول 
   ها درستفکیک 

  معیارها
 اه درس

  معیار
 اول

  معیار
 دوم

  معیار
 سوم

  معیار
 چهارم

  معیار
 پنجم

  معیار
 ششم

  معیار
 هفتم

 میانگین فراوانی

 15/4 8 77/3 88/4 66/4 77/4 55/3 33/3 11/4 روش تحقیق
 15/4 9 22/4 88/4 77/4 77/4 22/3 22/3 00/4 تاریخ حدیث شیعه

 38/4 16 37/4 87/4 00/5 00/5 87/3 33/4 18/4 )1( صرف عربی

  
 اصطالحات و کلمات ضروري به صورت مستمر و پـی درپـی در مـتن   : معیار اول

  . گیرند می مورد استفاده قرار
  . باشند میکوتاه و مختصر ها  پاراگراف: معیار دوم
  .شود می ق فراگیرانیباعث تقویت و تشو ها درسسبک نوشتاري : معیار سوم
  . باشد می ا صحیح و دقیقامالي کلمات و سبک نگارش محتو: معیار چهارم
  . باشند می و به آسانی قابل فهم اند هبه سادگی بیان شدها  دستورالعمل: معیار پنجم
  . باشد می سبک نوشتاري واضح و صریح: معیار ششم
اعداد و سایر عالئـم سـجاوندي بـه طـور مناسـب      ، خط تیره، از نقطه :معیار هفتم

  . استفاده شده است
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میزان وضعیت مطلوبیت دستور زبـان  ) 5(ارائه شده در جدول  هاي  با توجه به داده
  :و آیین نگارشی در تدوین دروس ارائه شده، بدین قرار بوده است

  درس روش تحقیق) الف
 نسـبتاً دوم و سـوم  هـاي   ششم و هفتم مطلـوب و معیـار  ، پنجم، چهارم، اولهاي  معیار

 >5( امنـه نمـرات مطلـوب   در د) 15/4( میانگین کل بدست آمـده . . باشند میمطلوب 
دستور زبـان و آیـین نگـارش بکـار رفتـه در       ،بنابراین. گیرد می قرار) 67/3>میانگین 

  . باشد می مطلوب ،درس روش تحقیق
  درس تاریخ حدیث شیعه) ب

 نسـبتاً دوم و سـوم  هـاي   ششم و هفتم مطلـوب و معیـار  ، پنجم، چهارم، اولهاي  معیار
 >5( در دامنـه نمـرات مطلـوب   ) 15/4( آمـده  میانگین کـل بدسـت  . باشند میمطلوب 
دستور زبـان و آیـین نگـارش بکـار رفتـه در       ،بنابراین. گیرد می قرار) 67/3>میانگین 

  . باشد می مطلوب ،درس تاریخ حدیث شیعه
  ) 1( درس صرف عربی) ج

 مطلـوب  نسـبتاً ششم و هفتم مطلوب و معیار دوم ، پنجم، چهارم، سوم، اولهاي  معیار
میـانگین   >5( در دامنـه نمـرات مطلـوب   ) 38/4( میانگین کل بدسـت آمـده  . باشد می
دستور زبان و آیین نگارش بکار رفته در درس صـرف   ،بنابراین. گیرد می قرار) 67/3>

  . باشد می مطلوب ،)1( عربی
  
آموزشی دوره آموزش مجازي از  طراحی صفحات وب دروس برنامه -پنجم سؤال

  ؟است چه میزان مطلوبیتی برخوردار
  

   ها درسبه تفکیک  نمرات داده شده به طراحی صفحات )6(جدول 
  معیارها

  
 ها درس

  معیار
 اول

  معیار
 دوم

  معیار
 سوم

  معیار
 چهارم

  معیار
 پنجم

  معیار
 ششم

  معیار
 هفتم

  معیار
 هشتم

  معیار
 نهم

 میانگین فراوانی

روش 
 تحقیق

22/4 33/2 22/2 11/2 00/5 22/3 00/2 33/2 66/3 8 01/3 

ریخ تا
حدیث 
 شیعه

22/4 67/3 22/3 66/1 77/4 00/4 77/2 33/2 00/4 9 40/3 

صرف 
 عربی

)1( 

75/2 06/2 06/2 00/2 00/5 25/3 06/3 00/2 81/3 16 88/2 
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  . باشد می مناسب اندازه و نوع حروف به کار گرفته شده: معیار اول
از حـروف   اصطالحات و کلمات مهمبراي برجسته کردن و نشان دادن : معیار دوم

  . استفاده شده است... حروف کج و، خط زیر، مختلفهاي  رنگ، رنگپر
  . باشد شکل ظاهري صفحات وب منظم بوده و خیلی شلوغ نمی: معیار سوم
از رنگها به خوبی استفاده شده است و تضاد موجود بین رنگ زمینـه  : معیار چهارم

  . شود می و متن باعث خواناتر شدن متن
  . یابی به صورت مستمر استفاده شده است جهتهاي  آیکن از: معیار پنجم
کلمات کلیدي بـه ویـژه در ابتـداي سـطر یـا پـاراگراف یـه صـورت         : معیار ششم

  . اند هبرجسته نشان داده شد
و  هـا  جـدول ، هـا از قبیـل نمودار  ،عناصر گرافیکی بکـار گرفتـه شـده   : معیار هفتم

  . شوند می ارائه شدههاي   تر شدن متن باعث واضح هاویرتص
مناسب به طور مستمر و پی در پـی بـراي   هاي  ها و چارچوب از قاب: معیار هشتم
  . استفاده شده استها  نشان دادن متن
  . شوند می مواد آموزشی سریع بارگذاري و واضح نمایش داده: معیار نهم

  
وضعیت طراحی صفحات هر یـک از   )6(ارائه شده در جدول هاي   با توجه به داده

  :به شرح زیر بوده است دروس
  

  درس روش تحقیق ) الف
مطلـوب و   نسـبتاً ششـم و هشـتم   ، دومهاي  معیار، پنجم و نهم مطلوب، اولهاي  معیار
در ) 01/3( میانگین کل بدست آمده. باشند مینامطلوب چهارم و هفتم ، سومهاي  معیار

طراحـی   ،نـابراین ب. گیـرد  می قرار) 34/2>میانگین  >66/3( مطلوب نسبتاًدامنه نمرات 
  . باشد می مطلوب نسبتاً ،صفحات وب درس روش تحقیق

  درس تاریخ حدیث شیعه) ب
 نسـبتاً هفـتم و هشـتم   ، معیارهـاي ، ششـم و نهـم مطلـوب   ، پنجم، دوم، اولهاي  معیار

در دامنـه  ) 40/3( میانگین کل بدسـت آمـده  . باشد مینامطلوب مطلوب و معیار چهارم 
طراحـی   ،بنـابراین . گیـرد  مـی  قـرار ) 34/2>میـانگین   >66/3( مطلـوب  نسـبتاً نمرات 

  . باشد می مطلوب نسبتاً ،صفحات وب درس تاریخ حدیث شیعه
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  ) 1( درس صرف عربی) ج
هاي  مطلوب و معیار نسبتاًششم و هفتم ، اولهاي  معیار، پنجم و نهم مطلوبهاي  معیار
در ) 88/2( آمـده میـانگین کـل بدسـت    . باشند مینامطلوب چهارم و هشتم ، سوم، دوم

طراحـی   ،بنـابراین . گیـرد  می قرار) 34/2>میانگین  >66/3( مطلوب نسبتاًدامنه نمرات 
  . باشد می مطلوب نسبتاً ،)1( صفحات وب درس صرف عربی

  
ـ شش سؤال یـادگیري دروس برنامـه آموزشـی     -یاددهیهاي  ها و فعالیت روش م 

  ؟استدوره آموزش مجازي از چه میزان مطلوبیتی برخوردار 
  

به تفکیک  یادگیري -یاددهیهاي  ها و فعالیت نمرات داده شده به روش )7(جدول 
   ها درس

  معیارها 
  

  ها درس

  معیار 
 اول

  معیار
 دوم  

  معیار 
 سوم

  معیار
 چهارم

  معیار
 پنجم

  معیار
 ششم

  معیار
 هفتم

  معیار 
 هشتم

 میانگین فراوانی

 51/2 8 00/3 00/3 67/3 00/4 00/2 00/2 00/1 00/4 روش تحقیق

تاریخ حـدیث  
 شیعه

00/5 32/2 00/3 00/3 88/3 55/2 00/3 44/2 9 15/3 

ــی  صــرف عرب
)1( 

81/4 75/1 00/3 33/1 06/4 87/4 06/3 75/2 16 10/3 

  
ناشی ازعدم انجام آنها مشـخص  هاي  زمان انجام و ارائه تکالیف و پیامد: معیار اول

  . شده است
گفتگـوي   و مثـل بحـث  ( گونـاگونی هـاي   ز فعالیتبراي افزایش تعامل ا: معیار دوم

  . استفاده شده است) اي هرایانهاي  برخط و کنفرانس
ها به صـورت همزمـان و    که کدام فعالیتاست شده  اعالمبه فراگیران : معیار سوم

  . انجام بگیرند ،کدام یک از آنها به صورت ناهمزمان باید
ي ا نهچنـد رسـا  هـاي   و سایر روش اه انیمیشن، ها عکس، هاویراز تص: معیار چهارم

  . براي ارائه حقایق و یادگیري مفاهیم استفاده شده است
توانند متناسب با سرعت یادگیري خودشان پیش برونـد و   می فراگیران: معیار پنجم

  . بسته به نیازشان به هربخشی که بخواهند بدون محدودیت مراجعه کنند
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فراگیـران را در  ) هـا  ها و پژوهش پرسش ،ها تمرین( درسیهاي  فعالیت: معیار ششم
  . کنند می یادگیري درگیر -یاددهی فرایند

شـوند تـا بـا سـایرین ارتبـاط       می فراگیران تشویق ،براي یادگیري بهتر: معیار هفتم
  . برقرار کنند و از تجارب آنها بهره بگیرند

 مسـتمر و مـرتبط بـراي   ، سـازنده هـاي   بـازخورد  هـا،  درسدر طـول  : معیار هشتم
  . یادگیري بهتر در نظر گرفته شده است

  
هـاي   هـا و فعالیـت   وضـعیت روش ) 7(ارائـه شـده در جـدول    هـا   با توجه به داده

  :یادگیري دروس بدین قرار بوده است -یاددهی
  
  درس روش تحقیق) الف
مطلـوب و   نسـبتاً هفـتم و هشـتم   هـاي   معیـار ، پنجم و ششـم مطلـوب  ، اولهاي  معیار
در ) 51/2( میانگین کل بدست آمـده . باشند مینامطلوب چهارم  سوم و، دومهاي  معیار

هـا و   بنابراین روش. گیرد می قرار) 34/2>میانگین  >66/3( مطلوب نسبتاًدامنه نمرات 
  . باشند میمطلوب  نسبتاًیادگیري درس روش تحقیق  -یاددهیهاي  فعالیت
   درس تاریخ حدیث شیعه) ب

 نسـبتاً هفـتم و هشـتم   ، ششـم ، چهارم، سومهاي  رمعیا ،اول و پنجم مطلوبهاي  معیار
در دامنـه  ) 15/3( میـانگین کـل بدسـت آمـده    . باشد مینامطلوب مطلوب و معیار دوم 

هـا و   روش ،بنـابراین . گیـرد  مـی  قـرار ) 34/2>میـانگین   >66/3( مطلوب نسبتاًنمرات 
  . دباشن میمطلوب  نسبتاً ،یادگیري درس تاریخ حدیث شیعه -یاددهیهاي  فعالیت

  ) 1( درس صرف عربی) ج
مطلـوب و   نسـبتاً هفتم و هشتم ، سومهاي  معیار؛ پنجم و ششم مطلوب، اولهاي  معیار
در دامنـه  ) 10/3( میانگین کل بدست آمده. باشند مینامطلوب و چهارم  دومهاي  معیار

هـا و   روش ،بنـابراین . گیـرد  مـی  قـرار ) 34/2>میـانگین   >66/3( مطلوب نسبتاًنمرات 
  . باشند میمطلوب  نسبتاً ،)1( یادگیري درس صرف عربی -یاددهیهاي  تفعالی
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دروس برنامه آموزشی دوره آموزش مجـازي از   ارزشیابیهاي  روش -هفتم سؤال
  ند؟خوردارچه میزان مطلوبیتی بر

  
   ها درسبه تفکیک  ارزشیابیهاي  نمرات داده شده به روش )8(جدول 

  معیارها 
  ها درس

  معیار 
 اول

  ار معی
 دوم 

  معیار 
 سوم

  معیار
 چهارم

  معیار
 پنجم

  معیار
 ششم

  معیار 
 هفتم

 میانگین فراوانی

 72/3 8 33/3 00/4 00/5 00/3 00/3 77/3 00/4 روش تحقیق
 01/3 9 22/2 88/2 00/5 77/2 00/3 00/2 22/3 تاریخ حدیث شیعه

 87/3 16 68/4 87/3 00/5 00/3 06/3 56/4 06/3 )1( صرف عربی
  . واضحی براي انجام تکالیف وجود داردهاي  انتظارات و معیار: اول معیار

  . باشد می تعداد تکالیف و زمان انجام آنها مناسب :معیار دوم
  . باشند میواضح و روشن  ها درسارزشیابی و نمره دهی هاي  روش: معیار سوم
  . اشدب می ارتباط بین هر از تکالیف و نمره نهایی هر درس مشخص: معیار چهارم
روشن و واضحی درنظر هاي  براي ارائه و تحویل تکالیف دستورالعمل: معیار پنجم

  . اند هگرفته شد
  . توانند میزان پیشرفت خود را ارزشیابی کنند می فراگیران: معیار ششم
  . باشند میبرنامه هاي  ارزشیابی متناسب با هدفهاي  روش: معیار هفتم

  
هاي ارزشیابی دروس بـه   وضعیت روش) 8(ر جدول ارائه شده دها  با توجه به داده

  :شرح زیر است
  درس روش تحقیق ) الف
 نسـبتاً چهـارم و هفـتم   ، سـوم هـاي   معیار و پنجم و ششم مطلوب، دوم، اولهاي  معیار

 >5( در دامنـه نمـرات مطلـوب   ) 72/3( میانگین کـل بدسـت آمـده   . باشند میمطلوب 
 ،ارزشـیابی درس روش تحقیـق  هـاي   روش ،بنـابراین . گیـرد  می قرار) 67/3>میانگین 
  .باشند میمطلوب 

   درس تاریخ حدیث شیعه) ب
مطلـوب و   نسـبتاً چهـارم و ششـم   ، سـوم ، اولهـاي   معیـار  ،معیار پـنجم مطلـوب  

در دامنـه  ) 01/3( میانگین کـل بدسـت آمـده   . باشد مینامطلوب دوم و هفتم هاي  معیار
هـاي   روش ،بنـابراین . گیـرد  مـی  ارقـر ) 34/2>میـانگین   >66/3( مطلوب نسبتاًنمرات 

  .باشند میمطلوب  نسبتاً ،ارزشیابی درس تاریخ حدیث شیعه
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  ) 1( درس صرف عربی) ج
 نسـبتاً سوم و چهارم ، اولهاي  معیار و ششم و هفتم مطلوب، پنجم، دومهاي  معیار
 >5( مطلـوب  نسبتاًدر دامنه نمرات ) 87/3( میانگین کل بدست آمده. باشند میمطلوب 

 ،)1( ارزشـیابی درس صـرف عربـی   هاي  بنابراین روش. گیرد می قرار) 67/3>انگین می
  . باشند میمطلوب 

  
   گیري بحث و نتیجه

همانطور که اشاره شد هدف پژوهش حاضر،  بررسی تحلیلی برنامه آموزشی آزمایشی 
هاي تحقیـق بیـانگر    نتایج تحلیل داده. دوره آموزش مجازي دانشکده علوم حدیث بود

 و باشـند  مـی مطلـوب   نسـبتاً آموزشـی در درس روش تحقیـق   هاي  هدف است کهآن 
پنجم و ششم نیاز به بازنگري و اصالح مجدد دارند تا به حـد  ، چهارم، سومهاي  معیار

 ؛باشـند  مـی آموزشی در درس تاریخ حدیث شیعه نامطلوب هاي  هدف. مطلوب برسند
اصـالح مجـدد دارنـد تـا بـه سـطح        نیاز به بـازنگري و  مؤلفهاین هاي  زیرا کلیه معیار
 باشـند  میمطلوب  نسبتاً) 1( درس صرف عربی آموزشی درهاي  هدف. مطلوب برسند

مورد بازنگري و اصالح قرار گیرند تا به  پنجم و ششم باید مجدداً، چهارمهاي  معیار و
  . سطح مطلوب برسند

پنجم و ، سومهاي  معیار. باشد می محتواي نوشتاري در درس روش تحقیق مطلوب
محتـواي  . هفتم نیاز به بازنگري و اصالح مجدد دارنـد تـا بـه سـطح مطلـوب برسـند      

پنجم و هفتم نیـاز  هاي  معیار و باشد می نوشتاري در درس تاریخ حدیث شیعه مطلوب
 محتـواي نوشـتاري در  . به بازنگري و اصالح مجدد دارند تا به سطح مطلـوب برسـند  

پـنجم و هفـتم نیـاز بـه بـازنگري و      هـاي   ارمعی و باشد می درس صرف عربی مطلوب
  . اصالح مجدد دارند تا به سطح مطلوب برسند

ولی معیار ششم نیاز بـه   ،باشد می سازماندهی محتوا در درس روش تحقیق مطلوب
سازماندهی محتوا در  همه معیارهاي .بازنگري و اصالح دارد تا به سطح مطلوب برسد

  . باشد می مطلوب) 1( عربیدرس صرف  درو  درس تاریخ حدیث شیعه
هاي  ولی معیار. باشد می مطلوب نسبتاًطراحی صفحات وب در درس روش تحقیق 

هفتم و هشتم نیاز به بازنگري و اصالح دارند تـا بـه سـطح    ، ششم، چهارم، سوم، دوم
 مطلـوب  نسـبتاً در درس تـاریخ حـدیث شـیعه     طراحی صفحات وب. مطلوب برسند

هفتم و هشتم نیاز به بازنگري و اصالح دارند تا ، چهارم، مسوهاي  ولی معیار ،باشد می
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 نسـبتاً ) 1( درس صـرف عربـی   طراحـی صـفحات وب در  . به سطح مطلـوب برسـند  
هفتم و هشتم نیاز به بـازنگري  ، ششم، چهارم، سوم، دومهاي  معیار و باشد می مطلوب

  . و اصالح دارند تا به سطح مطلوب برسند
ولی  ،باشد می کار رفته در درس روش تحقیق مطلوبدستور زبان و آیین نگارش ب

. دوم و سوم نیاز به بازنگري و اصالح دارنـد تـا بـه سـطح مطلـوب برسـند      هاي  معیار
 ،باشـد  مـی  دستور زبان و آیین نگارش بکار رفته در درس تاریخ حدیث شیعه مطلوب

. لوب برسـند دوم و سوم نیاز به بازنگري و اصالح دارند تا به سطح مطهاي  ولی معیار
ولی  ،باشد می مطلوب) 1( درس صرف عربی دستور زبان و آیین نگارش بکار رفته در

  . معیار دوم نیاز به بازنگري و اصالح دارد تا به سطح مطلوب برسد
مطلـوب   نسـبتاً در درس روش تحقیـق   یـادگیري  -یاددهیهاي  و روشها  فعالیت

و هشتم نیاز بـه بـازنگري و اصـالح     هفتم، چهارم، سوم، دومهاي  ولی معیار باشند می
یـادگیري در   -یـاددهی هـاي   و روشها  فعالیت. مجدد دارند تا به سطح مطلوب برسند

، چهـارم ، سـوم ، دومهـاي   ولی معیار ،باشند میمطلوب  نسبتاًدرس تاریخ حدیث شیعه 
. هفتم و هشتم نیاز به بازنگري و اصـالح دارنـد تـا بـه سـطح مطلـوب برسـند       ، ششم

مطلـوب   نسـبتاً درس صـرف عربـی    در یـادگیري  -یـاددهی هـاي   و روشهـا   فعالیت
تم و هشتم نیاز بـه بـازنگري و اصـالح    فه، چهارم، سوم، دومهاي  ولی معیار ،باشند می

  . دارند تا به سطح مطلوب برسند
، سـوم هاي  ولی معیار ،باشند میارزشیابی در درس روش تحقیق مطلوب هاي  روش

هـاي   روش. ازنگري و اصالح دارند تا به سطح مطلوب برسـند چهارم و هفتم نیاز به ب
، اولهـاي   ولـی معیـار   ،باشند میمطلوب  نسبتاً ،ارزشیابی در درس تاریخ حدیث شیعه

ششم و هفتم نیاز به بازنگري و اصالح دارند تا به سـطح مطلـوب   ، چهارم، سوم، دوم
ولـی   ،اشـند ب مـی مطلـوب  ، )1( ارزشـیابی در درس صـرف عربـی   هـاي   روش. برسند
سوم و چهارم نیاز به بازنگري و اصـالح دارنـد تـا بـه سـطح مطلـوب       ، اولهاي  معیار
  . برسند

برنامـه  حاصل بررسی دوره آزمایشی  ،هاي تحقیق حاضر الزم به ذکر است که یافته
 سـایر باشـد و قابـل تعمـیم بـه      می آموزش مجازي در دانشکده علوم حدیث شهر ري

 توصیه ،بنابراین. نیست ها و مؤسسات آموزش عالی شگاهدانهاي آموزش مجازي  دوره
بـه تفکیـک   هـا   ههاي آموزش مجازي سایر دانشـگا  هر یک از دورههاي  برنامهشود  می

  . مشخص گردد انهتا نقاط قوت و ضعف آ ،بررسی شود
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