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 همايش محورهاي
 هادانشگاه و عتف زارتو هاي برنامه و هاسياست «

 .ها دانشگاه در کرونا دوران دستاوردهای از بهینه استفاده برای آینده سیاستگذاری

 الکترونيکي آموزش ابعاد همه در ارزشيابي «

 .پساکرونا دوران برای ارزشیابی و تدریس در بازاندیشی های فرصت

 الکترونيکي اجراي در عملي هايدرس «

 .الکترونیکی محیط در عملی دروس ارایه راهکارهای و ها چالش از هایی آموخته درس

 همايش کننده برگزار

 (س)الزهرا دانشگاه

 همايش معنوي حاميان

 فناوري و تحقيقات علوم، وزارت

 ايران الکترونيکي يادگيري انجمن

 همايش رئيس

 (س)الزهرا دانشگاه رئيس -مالنظري مهناز دکتر خانم

 همايش علمي دبير

 (س)الزهرا دانشگاه آموزشي معاون آبادي، شريف رضايي سعيد دکتر آقاي

 همايش علمي کميته اعضاي

 ( س)الزهرا دانشگاه مجازي و آزاد هاي آموزش مرکز رئيس بهمردي، داريوش دکتر آقاي

 اطالعات فناوري مديريت گرايش مديريت گروه علمي هيات عضو خديور، آمنه دکتر خانم

 شگاهدان دور از و باز آموزش پژوهشکده نوآوري و آموزش گروه علمي هيات عضو اني،زنج خطيب نازيال دکتر خانم

 نورپيام

 (س)الزهرا دانشگاه مالي و اداري معاون رحماني، علي دکتر آقاي

 طوسي نصيرالدين خواجه دانشگاه مهندسي و فني دانشکده علمي هيات زاهدي،عضو هادي محمد دکتر آقاي

 سينا بوعلي دانشگاه تربيتي علوم گروه علمي هيات عضو سراجي، فرهاد دکتر آقاي

 آموزش مرکز رئيس و سايبر فضاي راهبردي مديريت گروه علمي هيات عضو صادقي، هادي سيد دکتر آقاي

 ملي دفاع عالي دانشگاه الکترونيکي

 يکيالکترون يادگيري جمنان رئيس و علوموزارت الکترونيکي عالياموزش کارگروه صفوي،مدير اکبر عليسيد دکتر آقاي

 ايران

 سعدي بنياد مجازي آموزش مدير و طباطبايي عالمه دانشگاه علمي هيات عضو نژاد، طوفاني احسان دکتر آقاي

 ريفناو و ارتباطات پژوهشگاه الملليبين و علمي هايهمکاري و آموزش مدير محمودي، طايفه مريم دکتر خانم

  روشنگر فني مجتمع رمدي و موسس عروجي، فاطمه دکتر خانم

 (س)الزهرا دانشگاه ارتباطات و اطالعات فناوري مرکز مدير عزمي، رضا دکتر آقاي

  خوارزمي دانشگاه آزاد و الکترونيکي هاي آموزش مرکز مدير عظيمي، علي دکتر آقاي
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 (س)الزهرا دانشگاه اجتماعي و تربيتي علوم دانشکده رئيس غائبي، امير دکتر آقاي

 ناوريف مرکز رئيس و تهران دانشگاه دانش مديريت و الکترونيکي يادگيري مرکز رئيس فاطمي، اميد يدس دکتر آقاي

 تهران دانشگاه ديجيتالي هاي

 مشهد فردوسي دانشگاه علمي هيات عضو ، فتاحي اهلل رحمت سيد دکتر آقاي

 (س)الزهرا دانشگاه زشيآمو ريزي برنامه و مديريت گروه علمي هيات عضو ، قريشي سادات مريم دکتر خانم

  خوارزمي دانشگاه تربيتي روانشناسي آموزشي گروه علمي هيات عضو کديور، پروين دکتر خانم

 (س) الزهرا دانشگاه مدعو مدرس ، آبادي مهر کريمي صادق محمد دکتر آقاي

 (س)الزهرا دانشگاه آموزشي ريزي برنامه و مديريت علمي هيات عضو محسني، سادات هدي دکتر خانم

  اراک دانشگاه علمي هيات عضو مرادي، رحيم دکتر آقاي

 (س)الزهرا دانشگاه آموزشي ريزي برنامه و مديريت گروه علمي هيات عضو مهران، گلناز دکتر خانم

  بهشتي شهيد دانشگاه کامپيوتر علوم و مهندسي دانشکده علمي هيات عضو ناظمي، اسالم دکتر آقاي

 همايش اجرايي دبير

 ( س)الزهرا دانشگاه مجازي و آزاد هاي آموزش مرکز رئيس بهمردي، داريوش دکتر آقاي

 همايش اجرايي کميته اعضاي

 (س)الزهرا دانشگاه آموزشي معاون آبادي، شريف رضايي سعيد دکتر آقاي

 ايران اتمي انرژي سازمان باواخاني، آناهيتا دکتر خانم

 فناوري و تحقيقات لوم،ع وزارت آموزشي معاونت زاده، تقي سعيده دکتر خانم

 (س)الزهرا دانشگاه مجازي و آزاد هايآموزش مرکز مسئول کارشناس جمالي، معصومه خانم

 (س)الزهرا دانشگاه آموزشي توسعه و ريزيبرنامه دفتر کارشناس حاتمي، مجيد آقاي

 (س)الزهرا دانشگاه مدرس حسيني، الهه دکتر خانم

 (س)الزهرا دانشگاه عملکرد پايش و ابيارزي مرکز کارشناس خطيبي، گالره خانم

 (س)الزهرا دانشگاه عمومي روابط مدير درخشاني، لعبت دکتر خانم

 (س)الزهرا دانشگاه ارتباطات و اطالعات فناوري کارشناس دولتشاه، زهرا  خانم

 (س)الزهرا دانشگاه مالي و اداري معاون رحماني، علي دکتر آقاي

 الکترونيکي يادگيري انجمن ئيسر صفوي، اکبر علي سيد دکتر آقاي

 (س)الزهرا دانشگاه علمي هيات عضو عليزاده، عبدالحميد دکتر آقاي

 مشهد فردوسي دانشگاه علمي هيات عضو فتاحي،  اله رحمت دکتر آقاي

 (س)الزهرا دانشگاه مجازي و آزاد هايآموزش مجري آبادي، مهر کريمي صادق محمد دکتر آقاي

 (س)الزهرا دانشگاه علمي هيات عضو حسني،م سادات هدا دکتر  خانم

 (س)الزهرا دانشگاه آموزش توسعه و ريزي برنامه مدير مسعودي، علي امير دکتر

 (س)الزهرا دانشگاه علمي هيات عضو بخش، هنر فرزانه  خانم
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 همايش رئيس سخن

 دیگر و هادانشگاه هایفعالیت فیزیکی و حضوری تعطیلی و کشور در "ویروس کرونا" نام با ایناخوانده مهمان شیوع 

 آموزان، دانش دانشجویان، ن،استادا معلمان،. کرد ناپدیر اجتناب را مجازی هایآموزش رواج اخیر، سال دو در آموزشی مراکز

 دجدی نگاهی ایجاد و ساخت وبرور جدی هاییچالش با را هاخانواده حتی و آموزشی مراکز و هادانشگاه اندرکاران دست و مدیران

می رهبری ای گونه به را یطشرا و رفتمی فراتر آموزشگران سنتی هایآموزش از که نگاهی. داشت پی در را آموزش فرایند به

 و مجازی هایتوانمندی به ااتک با توانستند هادانشگاه خوشبختانه. یابد تداوم فیزیکی حضور به نیاز بدون آموزش تا کرد

 . باشند الکترونیک دولت حقیقی پرچمدار و دهند امهاد را خود فعالیتهای الکترونیکی

 جدی صورت به پیش دهه دو دودح از ارتباطی هایفناوری و هاتکنولوژی انواع افزون روز رشد با همزمان که الکترونیکی دولت

 در لکترونیکیا وزشآم ارائه نیست، آنها ذکر برای مجالی مقدمه این در که متعدد دالیل به بنا اما شد می مطرح هادولت در

 جدی، صورت به آموزش از رحلهم این به ورود از هادانشگاه و بود مانده تابو صورت به هنوز عالی آموزش مراکز و هادانشگاه

 . داشتند پرهیز

 اام. کشاند تعطیلی به را هادانشگاه و داد قرار خود الشعاعتحت هاحوزه سایر مانند را کشور عالی آموزش پاندمی این 

دانشگاه نیست، بینی پیش قابل آن از نجات و باشد همراه ما با نامعلوم مدت به است قرار ویروس این شد مشخص که هنگامی

 آن که وندش ایمرحله وارد یکباره هب و کنند راهبری را شرایط این تا بندند کار به را خود تالش و توان تمام که داشت برآن را ها

 . بودند نکرده تجربه را

 پیش در خدمات متنوع ارائه و بخشیدن سرعت برای همزمان صورت به را متنوعی هایروش مختلف هایدانشگاه 

 ایه کالس و هاکارگاه برپایی ور،د راه از آموزش برای آنها ارتقاء راهکارهای و موجود هایساخت زیر و امکانات بررسی. گرفتند

 وایمحت تهیه روی؛ پیش تغییرات با کارمندان و دانشجویان اساتید، وزش،آم اصلی رکن سه کردن همراه برای سریع آموزشی

 ونیکیالکتر آموزش زمان،هم الکترونیکی آموزش های کالس آموزشی،ارائه خدمات های پیشخوان ارائه و تهیه مناسب، آموزشی

 شرایط به بنا دانشگاه هر دیگرکه اقدام ها ده و دانشجو و استاد تعامل هایراه معرفی ترکیبی، الکترونیکی آموزش و همزمان غیر

 عتاطبی بود، ها دانشگاه ولا تجربه مجازی های آموزش ارائه که آنجایی از دیگر سوی از و شد متوسل آنها به خود امکانات و

 می منعطف هایرنامهب داشتن و پذیریانعطاف ناپذیر، بینی پیش شرایط این در و داشت پی در زیادی قوت و ضعف نقاط

 . باشد دانشگاه هر ارشد گیران تصمیم و مدیران برای مناسب راهکاری وانستت

 به مربوط تجاربی نتیجه در و راهکارها ها، چالش خود شرایط به بنا دانشگاه هر بگوئیم اگر نیست راهه بی این بنابر 

 دست نگاه از وضوعم این نهخوشبختا که است؛ آفرینی و افزائی هم موجب تردید بی تجارب این تبادل که داشت را خود

 گاهدانش میزبان( س)لزهراا دانشگاه که است خوشبختی مایه و گماردند همت آن به و نماند دور عتف وزارت آموزش اندرکاران

 .است ارزشمند های داشته این تبادل برای عالی آموزش مراکز و ها

 

    ريمالنظ مهناز دکتر                                           

 همايش رئيس و( س)الزهرا دانشگاه رئيس     

 1400 ارديبهشت                                           
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 همايش علمي کميته دبير سخن

 ،1990 دهه در اینترنت شدن همگانی و اندازیراه ویژه به بیستم، قرن در ایرایانه هایشبکه ایجاد و رایانه اختراع با 
 پرداخته رکمت آموزش در ساز راندو فناوری این از استفاده به اما. یافت گسترش اینترنت و رایانه کمک به المللی بین تعامالت

 حال در کشورهای در ویژه به ور،د راه از و الکترونیکی فعالیت دهه چند در هادانشگاه و عالی آموزش موسسات وجود، این با. شد
 .دادند گسترش  را آن و کردند هتوج الکترونیکی آموزش به کمتر توسعه،

 جهان 19 کووید اپیدمی و وناکر ویروس شیوع و ظهور. داد تکان را دنیا داد روی چین ووهان در 2019 دسامبر در که آنچه آما
 نبود دور و اجتماعی فاصله ایترع 19 کووید اپیدمی. داد قرار الکترونیکی آموزش مقابل در تعظیم سر آوردن فرود به مجبور را
 ار دانشجویان و آموزانانشد حضور محدودیت جمله از کارها، و کسب بسیاری شدن کشانده تعطیل به آن پی در و را یکدیگر از
 پدیده این با مقابله برای الزم هاییریزبرنامه هاماه و روزها آغازین همان از ناچار به. داشت دنبال به هادانشگاه و مدارس در

 را ایشبکه و یارایانه سواد و کیالکترونی تدریس آمادگی استادان بسیاری سو یک از زیرا بود، ناهموار یرمس گرچه. شد آغاز شوم
 هتهی و هوشمند گوشی ای رایانه خرید توان مشکالت، این بر عالوه دانشجویان بسیاری دیگر سوی از نداشتند؛ کفایت به

 و استاد فعال حضور تضمین و فناوری این از مناسب گیریبهره. داشتندن را الکترونیکی آموزش دریافت برای اولیه ابزارهای
 هایچالش از. داد رارق آموزش مدیران روی پیش بزرگی چالش آنالین هایکالس  ارزشیابی و مجازی هایکالس در دانشجو

 خود هایبرنامه از مهمی شبخ هارشته از بسیاری که است آزمایشگاهی و کارگاهی/عملی هایکالس برگزاری دوران این دیگر
 .شدند رگزارب مجازی یا و تعطیل هاکالس نوع این 19 کووید اپیدمی دوران در. اندداده اختصاص آنها به را

 اعضای به آموزش ها،زیرساخت تقویت منظور به ریزی برنامه با عالی آموزش ماه، 15 از بیش گذشت از پس اکنون 
 ینهم به. است کرونا ساپ دوران در کیفیت با الکترونیکیِ آموزش گسترش فکر به ویاندانشج نیازهای تامین و علمی هیات
 کرونا پسا دوران در آموزش نوع این گسترش استقبال به شده تجربه موفق هایسیاست و هاتجربه مرور با دارد تصمیم منظور

 . برود
 تا است عالی آموزش مراکز در الکترونیکی آموزش تجارب تبادل همایش دومین میزبان( س)الزهرا دانشگاه رو، این از 

درس و اهارزشیابی ها،استسی کارائی بررسی به الکترونیکی یادگیری انجمن و( عتف)فناوری و تحقیقات، علوم، وزارت همراه
 زشآمو حوزه صصانمتخ و صاحبنظران از متشکل همایش این علمی کمیته. بپردازیم مدت این در شده برگزار عملی های

 : اند کرده تعیین همایش برای را زیر فرعی محور سه و اصلی محور سه نظر، تبادل و بحث از پس الکترونیکی،
 (کرونا دوران دستاوردهای از استفاده با آینده گذاریسیاست) هادانشگاه و عتف وزارت هایبرنامه و هاسیاست

 (پساکرونا راندو برای ارزشیابی و تدریس در ندیشیبازا هایفرصت) الکترونیکی آموزش ابعاد همه در ارزشیابی
 (کترونیکیال محیط در عملی دروس ارائه راهکارهای و هاچالش) الکترونیکی آموزش اجرای در عملی هایدرس

 ینا در ارائه برای را مقاله 39 اآنه میان از داوران. رسید همایش دبیرخانه به مقاله 83 فراخوان اعالم از پس کوتاه فاصله در
 صاحبنظران حضور اب هم تخصصی نشست دو پدیدآورندگان، توسط مقاله ارائه بر عالوه همایش این در. پذیرفتند همایش
 :است شده بینیپیش زیر شرح به الکترونیکی آموزش
 ندهآی انداز چشم  و فرصتها:  الکترونیکی آموزش حوزه در دانشگاهها روی پیش سیاستهایاول:  نشست
 راهکارها و چالش: عملی دروس و متحاناتا :دوم نشست

 .باشد مفید کشور برای الکترونیکآموزشکالن هایگذاریسیاست و پساکرونا دوران برای تأمالت و تجارب این انتقال امیداست

 آبادي شريف رضايي سعيد دکتر                    

 همايش علمي دبير                  



 

10 
 

 ايشهم اجرايي کميته دبير سخن

 انجمن همکاری با و فناوری و تحقیقات علوم، وزارت آموزشی محترم معاونت تاکید و تایید از پس الزهرا دانشگاه 

 زشآمو تجارب تبادل ملی همایش دومین الکترونیکی عالی آموزش تخصصی  کارگروه و( یادا) ایران الکترونیکی یادگیری

 هس و همایش اصلی های رمحو عنوان به عملی دروس و ارزشیابی ها، یاستس بر تاکید با عالی آموزش مراکز در الکترونیکی

  فرعی محور

  کرونا، دوران های آورد دست از استفاده با آینده گذاری سیاست (1

  کرونا پسا دوران برای ارزشیابی و تدریس در اندیشی باز های فرصت (2

 . ونیکیالکتر محیط در عملی دروس ارائه های راهکار و ها چالش  (3

 (. vconf2.alzahra.ac.ir همایش، سایت وب آدرس). نمود برگزار مجازی صورت به 1400 اردیبهشت 27 و 26 تاریخهای در

 در مقاالت کیفیت  اولیه ایشپ. رسید همایش خانه دبیر به مقاله 83 جمعا مقاله، فراخوان اعالم و   ISC مجوز دریافت از پس

 از شده اعالم ساختار و لمیع نگارش اصول رعایت عدم و کیفیت عدم دلیل به  مقاالت کل جمع از مقاله 15 و انجام دبیرخانه

 39 مرحله این در. گردید آغاز مقاله هر به علمی کمیته از داور 3 اختصاص با مقاالت  ارزیابی سپس.  شد رد  علمی کمیته طرف

 مایشه سایت در را خود قالهم فایل و ارائه فایل تا شد ستهخوا شده پدیرفته مقاالت مسئول نویسنده از. شد پدیرفته مقاله

 .کنند بارگذاری

 ،گذاری سیاست در تواند به آن نتایج گردیدکه منتشر هدف این با است، شده تایید مقاله 39 این گیرنده بر در که حاضر مجموعه

 .باشد راهگشا الکترونیکی آموزش در ارزشیابی و تدریس در اندیشی باز

 .است  هنر دانشکده  یعلم هیات هنربخش فرزانه خانم سرکار ارجمند مند هنر از کاری همایش های گواهی و وسترپ طراحی

 کبرا علی سید دکتر آقای یشهما افتخاری دبیر ویژه به علمی و اجرایی کمیته اعضای وقفه بی همکاری از است الزم پایان در

 غنای باعث یشانا های رهنمود و راهنمایی که عتف، وزارت نیکیالکترو آموزش تخصصی گروه کار رئیس شیرازی صفوی

 .  نمایم تشکر و دانی قدر شد، همایش

 یتمدیر  را همایش مراحل تمام دلسوز و مسئوالنه هماهنگی با که همایش خانه دبیر  رئیس جمالی معصومه ازخانم چنین هم 

 مجید آقای و نتشاراتا مسئول خطیبی گالره و همایش سایت مسئول دولتشاه زهرا ها خانم از. دارم را تشکر کمال کردند

 .گزارم سپاس ایمیل مسئول حاتمی

 

  بهمردي داريوش کترد                                                                                                      

  همايش اجرايي بيرد                                                                                                          
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 پيشگفتار

 تاکید با  دانشگاهی اموزشهای ارائه روشهای تغییر و جهان، در 19 کوید پاندمی گیری اوج از یکسال از بیش گذشت با 

 و همت و جدیت با رخداد این یزن ایران در. ایم بوده فناوری و آموزش ابعاد در بزرگی های جهش شاهد الکترونیکی های ابزار بر

 مهارتهای گذشته، کسالی طول در که گفت توان می خالصه طور به. گردید نمایان درخور شکلی با اندرکارن دست همه تالش

 زیر است، شده تولید یتر زرو به و تر دقیق علمی محتواهای از وسیعی گستره است، یافته افزایش بشدت اساتید و دانشجویان

 بهترو آموزش روشهای ،است شده تر روز به عالی آموزش قوانین است، شده فراهم دانشگاهها برای بزرگی  ثروت و ساختها

 و ناتامتحا چون چالشهایی با هنوز گرچه. است شده تر ساده المللی بین تعامالت شود، بکارگرفته تواند می بسادگی ترکیبی

 با اریبسی و  اند یافته اهیآگ الکترونیکی یادگیری و آموزش جایگاه و قدرت از بخشی بر همگان اما ستیمه روبرو عملی دروس

 این .اند آورده روی انشجویاند با تعامل و تدریس های شیوه در تحول و فناورانه های نمایی هنر به وافر ای عالقه و خالقیت

 و است شده افزوده گانهم مهارتهای بر روی هر و است شده باز وزشیآم تحول برای بزرگی راه که دهد می نشان واقعیتها

 و یشترب وری بهره برای عاملت  گفتگوو و تجربه تبادل لزوم شرایطی چنین در. دارد ادامه سرعت با ارزشمند محتواهای تولید

 زاریبرگ از پس خوشیختانه. ددار بیشتری وضوح همیشه از چالشها با مقابله راههای و  آینده انداز چشم و مسیر شده تر روشن

 صنعتی دانشگاه میزبانی اب و 1399 ماه مرداد در الکترونیکی آموزشهای بستر بر دانشگاهیان تجربیات تیادل همایش اولین

 حوزه اهدانشگ این مختلف ینمسئول همت و الزهرا دانشگاه میزبانی با تجربیات تبادل همایش دومین طوسی، الدین نصیر خواجه

 زیادی ادتعد و ایران نیکیالکترو یادگیری انجمن عتف، وزارت الکترونیکی عالی آموزش کارگروه عتف، وزارت آموزشی ونتمعا

 شاخصی و تجارب از ای جینهگن دیگر بار همایش این. گردید برگزار 1400 ما اردیبهشت در خوزه متخصص کارکنان و اساتید از

 برای را یالکترونیک یادگیری و آموزش های ابزار بر تاکیر با و آموزش حوزه با مرتبط متخصصات و استادان ارزشمند تالشهای از

 آموزشی ممحتر معاونت و فناوری و تحقیقات ، علوم محترم وزیر از دیگر یکبار که است شایسته لذا.آورد ارمغان به آینده و حال

 لزهراا دانشگاه بزرگ هایمسئولیت همزمان که همایش نای محترم دبیران خصوصا و الزهر، دانشگاه محترم ریاست عتف، وزارت

 هایتالش و برقی سیف مهدی دکتر  بهمردی، داریوش دکتر آبادی، شریف رضایی سعید دکتر آقایان کشیدندمی بدوش هم را

 کرتش مانهصمی یادا نجمنا و کارگروه طرف از همایش اجرایی و علمی های کمیته عزیزان همه و دانشگاه آن خبره کارشناسان

 قمر را خویش تر موفق رکتح های مسیر ارزشمند تجارب این از مندی بهره با کشور در مرتبط مسئولین همه است امید. نمایم

 .بزنند

  

 صفوي اکبر علي سيد دکتر                                                

 ايران الکترونيکي يادگيري منانج رئيس                                                

 عتف وزارت الکترونيک عالي آموزش کارگروه مدير                                               
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  همايش برنامه

 

 همايش دو مشترک فتتاحيهيکشنبه: ا  11.30تا 8

15.30 تا 13.30
 13 مقاله هر 

 دقیقه
 9 تا 1 مقاله ارائه

 است مشاهد قابل تپیوس در مقاالت عنوان

 ظهر از بعد يکشنبه

 اول پنل+ مقاله ارائه
16.30 تا15.30

 

دقیقه 60

 
 یزیر برنامه دفتر کل مدیر آهنچیان، محمدرضا: مدیریت با

  وزارت عالی آموزش
 :میزگرد اعضای

 الکترونیکی آموزش کارگروهعضو کاهانی دکترمحسن.  1

 آهنچیان محمدرضا دکتر عتف وزارت

 تحصیالت و آموزشی معاون آبادی شریف اییرض دکتر.  2

  الزهرا دانشگاه تکمیلی

 و معل دانشگاه اموزشی معاون احدی و ابوالفضل دکتر.  3
 صنعت

 کردستان دانشکاه اموزشی معاون رزاقی محمد دکتر.  4

 : اول پنل
 روی پیش سیاستهای
 حوزه در دانشگاهها

:  الکترونیکی آموزش
 انداز چشم  و فرصتها

 آینده

 13 مقاله هر 10.30 تا 8

 دقیقه
 22 تا 10 مقاله ارائه

 است مشاهد قابل پیوست در مقاالت عنوان

 ارائه صبح دوشنبه

+ دوم پنل+ قالهم

 11.30 تا10.30 کليدي سخنراني
دقیقه 60

 
 صفوی اکبر علی سید دکتر: مدیریت با

 :میزگرد اعضای

 صفوی اکبر علی سید دکتر.  1

 و آزاد آموزشهای مرکز رئیس رضی میرعرب رضا دکتر.  2
 مازندارن دانشگاه مجازی

 گاهدانش الکترونیکی اموزش مدیر ابریشمی سعید دکتر.  3

 مشهد

 :دوم پنل
 دروس و امتحانات

 و چالش: عملی
 راهکارها

استراحت دقیقه 10  

12.40 الی 11.40
دقیقه 60 

 

پاسخ و پرسش با همراه سخنرانی
 کلیدی سخنرانی 

Dr. Gala Rebane 

Germany From 

 

 13 مقاله هر 16 الی 13.30

 دقیقه
 35 تا 23 مقاله ارائه

 است مشاهد قابل پیوست در مقاالت عنوان
 ظهر از بعد دوشنبه

 اختتاميه+ مقاله ارائه
17 تا 16.30

 :اختتامیه 
 وزارت عالی آموزش ریزی برنامه دفتر کل مدیر آهنچیان، محمدرضا دکتر:  سخنرانی
 غیرایرانی دانشجویان امور کل مدیر علیزاده عبدالحمید دکتر:  سخنرانی
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اجه با آموزش در مو  دانشجويان کارشناسي معماري داخلي ۀهايي از نخستين تجربيافته

 الکترونيکي دروس طراحي
 علي اسدپور

  :asadpour@shirazartu.ac.irEmail*1 فارس، ایران.، گروه معماری داخلی، دانشگاه هنر شیرازاستادیار 

 
 چکيده

ه ه به چهرهای طراحی، مواجهۀ چهرها و آتلیهبخش مهمی از آموزش دانشجویان کارشناسی معماری داخلی به حضور در کارگاه
ر دانشگاه هنر وخطا نیاز دارد. این پژوهش تجربۀ دانشجویان معماری داخلی دبر آزمونبا استاد و رفع اشکاالت طراحی مبتنی

بر گی و مبتنیبه روش همبست ،(1398-99 نیمسال دوم)شیراز را در نخستین نیمسال مواجه با آموزش الکترونیکی 
اند. نتایج ون اسپیرمن تحلیل شدهو آزم SPSS 24 افزارنرم ها با کمکیافتهای در مقیاس لیکرت سنجیده است. نامهپرسش

کارآمدی و مفید »سه رکن اصلی در « های ارتباطیمهارت»و « های دانشجومهارت»، «های استادمهارت»دهند که نشان می
ریزی هبرنام»، «ی کافیهیزات فنداشتن امکانات و تج»هستند که همۀ این موارد مستلزم « بودن آموزش مجازی دروس طراحی

به  ،اساتیدآموزشی های بر ارتقای مهارتافزونها شود دانشگاهاستاد است. پیشنهاد می« صبر و شکیبایی»و « و مدیریت زمان
 های سنتی وز قالبا دانشجویانتغییر نقش  توجه بیشتری نمایند و بر نیز به دانشجویان الکترونیکیهای یادگیری آموزش روش

 کننده حمایت کنند.منفعل به سمت فعال و مشارکت

 آموزشی، مشارکت در یادگیریهای ارتباطی، امکانات کمکآموزش مجازی، طراحی معماری، مهارتواژگان کليدي: 

 

 مقدمه

های تدریس تجربۀ آموزش معماری و معماری داخلی با روش
عنوان سابقه نیست. بهدور در جهان بیالکترونیکی، مجازی و راه

نمونه، دانشگاه کرتین در استرالیا و دانشگاه تکنولوژی کیپ 
های پنینسوال در آفریقای جنوبی بیش از یک دهه است که دوره

رسمی آموزش معماری را در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد 
و دیگر کنند. آنچه در ایران صورت آنالین اجرا میطور کامل بهبه

های مرسوم به غییری ناگهانی از روشتجربه شد تنقاط جهان 
سازی ها و آمادهدنیایی مجازی بود که فرصت تأمین زیرساخت

عملی را با خود نداشت. هدف این پژوهش سنجش  -ذهنی
نخستین تجربۀ دانشجویان کارشناسی پیوستۀ معماری داخلی 

ترم آموزش مجازی دروس عملی در دانشگاه هنر پس از یک
و شناسایی نقاط قوت و ضعف ( 1398-99 دوم)نمیسال شیراز 

آموزش مجازی دروس عملی در این واحد دانشگاهی است. لذا 
کارآمدی و مفید »هایی که مستقیماً به تنها آن بخش از یافته

 اشاره دارند در این نوشتار ارائه شده است« بودن آموزش مجازی
 .شودها را شامل نمیو دیگر یافته

 پيشينۀ پژوهش
های بلگراد نشان داده است که ورکشاپ پژوهشی در

توانند بر آنالین، اینترنت مناسب و تجهیزات کافی می
گیری دستیابی به پایداری آموزش معماری در دوران همه

(. در Milovanović et al., 2020کنونی، مؤثر باشند )
اردن نیز افزون بر امکانات، تبحر اندک استاد از 

ماری شناخته شد های آموزش مجازی معچالش
Alnusairat et al., 2021) میدانی پژوهشی (. نتایج

اثربخشی آموزش مجازی »در هند بیانگر ارتباط معنادار 
آشنایی و مهارت کافی استفاده از ابزارهای »با « طراحی

بوده است « افزارهای ارائۀ طرحدیجیتالی و نرم
(Varma and Jafri Mohammad, 2021) .

دانشکده معماری در  25ای آماری از عهحال، مطالبااین
مندی نشان داد که رضایت 2020بریتانیا در جوالی سال 
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 آموزشنسبت به  %58از آموزش از راه دور حدود 
 ,Grover and Wright کاهش داشته استحضوری 

2020)). 
 روش پژوهش

سؤال در مقیاس لیکرت،  43ای آنالین شامل نامهپرسش
الین طی یک هفته از ز سامانۀ پرسطراحی و با استفاده ا

بین دانشجویان کارشناسی  1399مهرماه  19-13
معماری داخلی دانشگاه هنر شیراز توزیع گردید. جامعۀ 

نفر  47نفر است که از این میان  70آماری شامل حدود 
افزار ها در نرمهای خود را ارسال کردند. یافتهپاسخ

SPSS  ستگی اسپیرمن تحلیل و از آزمون همب 24نسخه
محاسبه شد.  96/0استفاده گردید. آلفای کرونباخ برابر با 

های توصیفی و آماری در ادامه آمده است. بخشی از یافته
 Adobeتمامی دانشجویان در این دانشگاه از سامانۀ 

Connect افزار اصلی آموزش مجازی عنوان نرمبه
 اند.استفاده کرده

 

 هاي پژوهشيافته
سال در ( %8/63نامه )یان در این پرسشاغلب دانشجو

سوم و چهارم تحصیل بودند. بنابراین شناخت و توانایی 
دانشجویان،  %5/74کافی در دروس طراحی داشتند. 

آموزش مجازی را با درجات گوناگونی غیرمفید ارزیابی 
آموزش مجازی دروس طراحی را  %1/19نمودند و تنها 

حال، ند. بااینجایگزینی برای آموزش حضوری دانست
باور داشتند که داشتن تجربۀ بیشتر در طراحی  7/61%

دور دروس عملی را مفیدتر نماید. توانست آموزش راهمی
( معتقد بودند که %2/53بیش از نیمی از دانشجویان )

ها به درجات های آنآموزش مجازی بر کاهش هزینه
از آنان اظهار  %1/68گوناگون تأثیری نداشته است. 

شدۀ درس طراحی شتند که به اهدافِ از پیش تعریفدا
طور کامل یا نسبی دست نیافتند و ترم بهخود در طول

بیش از نیمی از آنان نیز آموزش مجازی را در رشد 
تأثیر هایِ شخصی خود به درجات مختلف بیتوانایی

آموزش مجازی  ،شوندگاناز پرسش %51اند. تنها دانسته
« کای به خود در امر یادگیریات»را عاملی مثبت در 

از دانشجویان نیز از کیفیت اینترنت  %30دانستند. حدود 
 خود ناراضی بودند.

ش که از آنان در پاسخ به این پرس %2/53باوجوداینکه 
ه تا چه اندازه نقش خود را از دانشجویی منفعل ب»

خ ، پاس«کننده تغییر دادید؟دانشجویی فعال و مشارکت
انتظار  کماکان %4/57 منفی دادند ولی کامالٌ یا نسبتاً

جای به« مشاور و تسهیلگر»داشتند که استاد نقش 
 را داشته باشد.« دهندهسخنران و آموزش»

 در تجربۀ دانشجویان این پیمایش، همبستگی مثبتی
ز فهم دانشجو ا»با « مهارت استاد در تدریس»میان 

اد آموزشی استامکانات کمک»، («676/0مسئله طراحی )
نقد استاد داشتن فرصت کافی در پاسخ به»و (« 706/0)

اشت دوجود داشت. باید در نظر (« 731/0نسبت به طرح )
ی قلم نوری را برا»از دانشجویان تأثیر  %6/59که 
فید در آموزش دروس طراحی، متوسط تا بسیار م« استاد

 اند. دانسته
« مفید و کارآمد بودن آموزش مجازی دروس طراحی»

های موردی طراحی امکان بررسی بهتر نمونه»با نیز 
توانایی دانشجو در توضیح »، («649/0توسط دانشجو )

، («679/0های طراحی خود در کالس مجازی )ایده
شده برای هر دانشجو در کفایت زمان تخصیص داده»

سودمندی کرکسیون مجازی نسبت »، («687/0کالس )
استاد  امکان دسترسی به»، («700/0به حضوری )

درک درست و کامل نقد استاد نسبت به »، («660/0)
توانایی استاد در انتقال نظرات »، («624/0طرح دانشجو )

داشتن فرصت کافی »، («624/0صورت مجازی )خود به
داشتن »و (« 677/0جهت پاسخگویی به نقد استاد )
همبستگی (« 617/0فرصت کافی جهت طرح سؤال )

موارد، مفید و کارآمد  بر این دهد. افزونمثبت نشان می
میزان »بودن آموزش مجازی دروس طراحی با  

رسانی و آگاهی بخشی دانشگاه در خصوص اطالع
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رشد »و (« 708/0های یادگیری الکترونیکی )روش
نیز همبستگی (« 639/0های فردی دانشجو )توانایی

 مثبتی نشان داده است.
 

 گيري و پيشنهاداتنتيجه
ه دهد کان در این تجربۀ اولیه نشان میواکنش دانشجوی

لف عدم رضایت آنان با دیگر دانشجویان کشورهای مخت
با  طورکلی مواجه ناگهانیتا حد بسیاری مشابه است. به

م عد تنوعی از نظرات منفی شامل ،روشی تازه از آموزش
شته دا پذیرش شرایط و انفعال باهدف رفع شرایط را دربر

بودن آموزش  ید و کارآمدمف»طور مشخص، است. به
از  ارتباط معناداری با سه دسته« مجازی دروس طراحی

های استاد، شامل توانایی ها دارند: الف( مهارتمؤلفه
 ات وکانانتقال مفاهیم مبتنی بر ابزارهای دیجیتالی، ام

ریزی مناسب جهت تجهیزات ترسیمی آنالین، برنامه
زمان کافی تمامی دانشجویان و تنظیم توجه کافی به

 طور مجزا؛برای صحبت و ارائۀ فردی به هر دانشجو به
های دانشجو، شامل توانایی طرح نظرات و ب( مهارت

های طراحی در فضای مجازی کالس و رشد ایده
های های فردی دانشجو؛ و ج( مهارتها و تواناییمهارت

ارتباطی در فضای مجازی. همه این موارد مستلزم 
 وریزی برنامه»، «تجهیزات فنی کافی داشتن امکانات و»

 ت. استاد اس« صبر و شکیبایی»و « مدیریت درست زمان

های ها در تهیه بستهنیازمند همت دانشگاههمه ها این
های یادگیری مجازی آموزشی جهت ترویج روش

زمان است چراکه شرایط طور همدانشجویان و اساتید به
« اینرمال تازه»یط نیست بلکه شرا« غیر نرمال»کنونی 

تواند فرصتی برای تحولی مهم و بنیادین در است و می
 .نظام آموزشی باشد
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 يآمار يهابا استفاده از روش انيدانشجو تياستاد بر فعال تيفعال زانيم ريتاث يبررس

 4، محمد ايمان جم نژاد3، سميرا نکومند2، امير حسين راسخ1*محمد صادق بشکاري

  s.bashkari@zand.ac.ir *121 کوچه ،یجنوب مانیبلوار ا ،رشته کامپیوتر موسسه آموزش عالی زند شیراز مدرس

  ir.ahrasekh@zand.ac 122 کوچه ،یجنوب مانیبلوار ا راز،یش رشته کامپیوتر موسسه آموزش عالی زند علمی اتهی عضو

  123omand@gmail.comsneko کوچه ،یجنوب مانیبلوار ا رشته علوم تربیتی و روانشناسی موسسه آموزش عالی زند شیراز، علمی هیات عضو

  124ac.ir@zand.m.jamnezhah کوچه ،یجنوب مانیبلوار ا ،زش عالی زند شیرازرشته کامپیوتر موسسه آمو علمی هیات عضو

 
 چکيده

 یموزش عالآها و موسسات در دانشگاه یکرونا، ادامه روند آموزش یریها در زمان همه گچالش نیاز مهمتر یکی د،یترد یب
 یرا برا ینینو یهاروش د،یجد یهاینولوژبا کرونا، با استفاده از تک ریدرگ یکشورها یراستا، تمام نی. در همباشدیم

ت مداوم در به شرک نایجودانش بیانجام شده است، ترغ نهیزم نیکه در ا ییهاشتمام تال رغمیاند. علآموزش انتخاب کرده
 نقش یررسبه ب مقاله نیبوده است. در ا یآموزش مجاز یرو شیپ یهاچالش نیاز بزرگتر یکی ،یآموزش یهاتیفعال

 تیا در فعالرآن  ریاثو ت میادر کالس پرداخته انیدانشجو تیفعال زانیمحتوا توسط استاد در م دیتول تیل و کمحضور فعا
  .میانشان داده T-Test یدر کالس، با استفاده از روش آمار انیدانشجو شتریب

 محتوا دیکرونا، تول روسیو ،یآموزش مجاز ان،یدانشجو تیفعال واژگان کليدي:

 

 مقدمه
شدن  رگیو همه 19 دیکوو روسیوجه به گسترش وبا ت

آغاز شد که همۀ جوانب  یجهان یکرونا، بحران یماریب
بحران،  نیا جۀیخود قرار داد. درنت ریرا تحت تأث یزندگ

 تحوالت دچار هاحوزه ریمانند سا زیحوزۀ آموزش ن
شد. مرکز آموزش  یگشت و کامالً مجاز ایگسترده

در ابتدا با هدف  رازیند شز یلموسسه آموزش عا یمجاز
و به منظور  یرحضوریغ یهاکالس لیامکان تشک جادیا

و  یحضور یدر دوره ها انیدانشجو یبرنامه مکمل درس
آغاز به  1395از بهمن ماه  یتخصص یها ناریوب یبرگزار

سامانه  هیاول یاندازدپارتمان با راه نیکار کرده است. در ا
 یو نگهدار یدهجهت سازمان  یریادگی تیریمد
امکان  نیو همچن انیدانشجو فیو تکال یدرس یهالیفا
 یهاکالس یو برگزار نیمحتوا بصورت آفال دیتول

 شبردیدر جهت پ یقابل توجه یهاتوانسته گام نیآنال
بردارد. با توجه  یآموزش مجاز نهیاهداف موسسه در زم

و  یوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک هیبه اطالع
و نظر  یوزارتخانه بر لزوم حفظ فاصله اجتماع نیا دیتاک

دانشگاهها در دستور  یمجاز یکالسها یبرگزار نکهیبه ا
 یآموزشها ستمیکار ستاد مبارزه با کرونا قرار دارد، س

 هیکل یموسسه با هدف تداوم امر آموزش برا یکیالکترون
را آغاز نمود. با  یگسترده ا تیموسسه، فعال یکالس ها

 س،یدر روش تدر یاریبس راتییوزش، تغآم نشد یمجاز
رخ داد  رهیمحتوا و غ دیتول ،یمطالب درس نیو تدو هیته

  .را به وجود آورد یدیجد هایفرصت راتییتغ نیکه ا
 یهارساختیزند با توجه به ز یموسسه آموزش عال در

 :قابل انجام است تیفراهم شده سه دسته فعال
ا تومح دیه تولخود، شروع ب یاستاد با امکانات شخص.1
 یربارگذا یدر سامانه مجاز هالیو سپس فا دنماییم

 خواهند کرد.

کالس یامکان برگزار نیآنال ستمیس قیاستاد از طر.2
 .خود را دارد های

اده ستفااز موسسه، و با  نیآنال ستمیس قیاستاد از طر.3
 سکال سیمانند تخته و قلم هوشمند، تدر یاز امکانات

 .هددیخود را انجام م

 روش انجام تحقيق
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 کالس ها نیدر فعال تر انیدانشجو تیتعداد فعال - 1جدول 

 دیتول تینقش حضور فعال و کم یمقاله به بررس نیا 
 در انیدانشجو تیفعال زانیمحتوا توسط استاد در م

 رشتیب تیآن را در فعال ریکالس پرداخته است و تاث
 نموده است. یرا بررس انیدانشجو

سامانه  یبر رو یبا توجه به مطالعات آمار 1جدول 
 هاکالس نیدر فعال تر انیدانشجو تیتعداد فعال یمجاز

 تیتعداد فعال نیانگیجدول م نیدر ا .دهدیم ننشا را
تیدرس و تعداد کل فعال انیتعداد دانشجو ان،یدانشجو

نشان داده شده  کیدر درس به تفک انیدانشجو های
 .است

دروس شامل تعداد دروس  یاطالعات آمار 2 جدول

دروس و  فیتعداد منابع و تکال نیانگیشده، م یبررس
دروس را  فیعداد منابع و تکالت اریانحراف مع نیهمچن

 .دهدینشان م
 ید بررسدروس مور یاطالعات آمار - 2جدول 

 

 
ها بر اساس ها با سایر کالسترین کالسمقایسه فعال - 1شکل

 تعداد محتوا

 روش ازآورده شده در جدوال باال  جینتا یابیارز یبرا

این روش  فرمول استفاده شده است. T-Test یآمار

  ر آورده شده است.آماری در زی

 
 P-Valueبر اساس جدول و فرمول ذکر شده، میزان 

وچکتر کمحاسبه شده است که با توجه به  004/0برابر با 
عنی نشان دهنده تفاوت م 05/0بودن این عدد نسبت به 

ر اثیتدار دو جمعیت دارد. به عبارت دیگر نشان دهنده 
 قابل توجه کمیت فعالیت استاد بر میزان فعالیت

 باشد.دانشجویان می

 

 نتيجه گيري و  پيشنهادات
 دلیل مزیت هایی از جمله عدم به مجازی آموزش امروزه

استاد و دانشجو، پوشش محتوای  فیزیکی حضور به نیاز
بیشتر، وابسته نبودن به زمان و مکان خاص از اهمیت 

 از استفاده با که دیجیتال ای برخوردار هست. دروسویژه
 اند،شده طراحی آموزشی خوب هایمدل یا هاروش

 آموزش. باشند داشته فراگیران بر مثبتی تاثیر میتوانند
 سرعت را استادان و دانشجویان بین الکترونیکی تعامل

 انگیزدرا برمی اطالعات فهم تعامل این که بخشدمی

تعداد کل فعالیت
های دانشجویان در 

 درس

تعداد دانشجویان 
 درس

میانگین تعداد 
فعالیت 

 دانشجویان

19809 94 210.734 

19709 76 259.3289 

8328 31 268.6452 

8041 39 206.1795 

8009 32 250.2813 

6650 17 391.1765 

5785 28 206.6071 

4093 20 204.65 

1702 8 212.75 

1527 7 218.1429 

1459 6 243.1667 

 
تعداد 
دروس 
 نمونه

میانگین تعداد 
منابع و تکالیف 

 دروس

انحراف معیار 
تعداد منابع و 
 تکالیف دروس

 11/9 63/20 11 فعال ترین دروس

 7/7 35/10 1406 سایر دروس
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 عملکرد الکترونیکی آموزش در (،2013، 1آمد و )بورا
 کرد پیگیری اتوماتیک به صورت توانمی را یادگیرنده

 برای مسافرت هزینه و زمان و (2015 ،2)فیشل و هیل
گیری یابد که در دوران همهمی دانشجویان کاهش

ویروس کرونا اهمیت و ضرورت بکارگیری آن دو چندان 
شده و در سرتاسر دنیا نظام آموزشی را تحت تاثیر قرار 

 داده است.

 منابع
Bora, U. J., & Ahmed, M. (2013). E-learning 

using cloud computing. International Journal of 

Science and Modern Engineering, 1(2), 9-12. 

 

Fisher, M., & Hill, A. (2015). E portfolio 

adoption and implementation in a multiple 

campus university environment 'a reflection 

on opportunities and challenges in learning 

and teaching at the Australian Catholic 

University. Literacy Information and 

Computer Education Journal,6(1),1 

                                                           
1 Bora & Ahmed 
2 Fisher & Hill 
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  براي آموزش به روش از راه دور در زمان شرايط بحران)آنالين( بهبود ارزشيابي برخط

 سيداميربهروز حامي 

سازه، دپارتمان مهندسی عمران و معماری، دانشکده شهید مهاجر، دانشگاه فنی حرفه ای استان -هیات علمی تمام وقت، مربی، مهندسی عمران) 
، 8174675551: یمحسن مهاجر کدپست دیشه یو حرفه ا یدانشکده فن - بیهزار جر انابیخ -: اصفهان یایران، نشان-اصفهان

 *1amirhami@tvu.ac.ir  

 چکيده 
 یوراست به ط افتهی تکامل ارائه شده و سر جهانادر سر یاریبس راهکارهایبشر است و  وقحق ی ازکیآموزش و پرورش 

وضوع مو این  دیآوجود ه ب ناگهانی تواند یم لیبه چند دل بحرانشرایط که این حق محروم نماند. حال آناز  فردی چیکه ه
اندمی و پیا نگ و مانند ج یانسان هایخشونت، لرزه نیمانند زم یعیطب یحوادث ناگهان جمله از، را تحت تاثیر قرار دهد

اسر در سری شت آموزسساومشد موجب ازجمله بحران هایی بود که   کرونا ریهمه گ یماریب.  .بیماری های واگیردار یا..
س کبر هیچ  در آموزش دهند. اهمیت ارزشیابی رییدور تغ به روش از راه خود را از روش حضوری آموزش یشیوهجهان 

توسط  نجش دانشسه بر پوشیده نیست و این موضوع در آموزش به روش از راه دور بیشتر مورد توجه است زیرا که عالو
 یر طراحد موسساته کمک ب یبرادر این مقاله فزایش دهد. ی یادگیرنده را اگیزهاناستاد، ارزشیابی می تواند عالقه و 

 است. های آنالین را بهبود دهد ارائه و بررسی شدهتواند ارزشیابیچند راهکار که می، برخط)آنالین( یها یابیارز

 ارزشیابی، آموزش از راه دور، آموزش برخط، بحران، کرونا: يديلکواژگان 

 

  متن
مختلف  یهاتواند جنبه یم یبحران طیشرا کیوع وق

 ریثتحت تا رندیگیرا که در آن قرار م ییهاانسان یزندگ
جود و را به یبحران یطیشرا زیکرونا ن یقرار دهد پاندم

. داد ارقر ریبشر را تحت تاث یزندگ مختلف آورد که ابعاد
 ترفگر کرونا قرا یکه تحت اثر پاندم یمسائل نیاز ا یکی

ن در سراسر جها یع آموزش بود و موسسات آموزشموضو
 ایاز راه دور  روشخود را به  یآموزش یوهیش

 نیر اه دک ییها نهیاز زم یکیدادند.  ریی(  تغنیبرخط)آنال
 نیباشد که در ا یمارزشیابی است  تیحائز اهم وهیش

ها ارائه آزمون یجهت طراح یدیمف یمقاله راهکارها
 ز:ادی عبارتند اهای پیشنهراهکارشود.یم
مستمر  یها یابیارزش نیکردن تعادل مناسب ب فراهم

طراح آزمون الزم است تعادل  :یینها یها یابیو ارزش
مستمر در طول ترم و  یها یابیارزش نیب یمناسب
 یها یابیارزش .فراهم آورد یو رسم یینها یها یابیارزش

برخوردار هستند به  یسهم نمره کم زانیمستمر از م
ها در نیتمر ای یهفتگ یهازییبه کو توانیمثال م عنوان

نقش  ییو نها یاصل یهایابیطول ترم اشاره نمود. ارزش
دارند که  را انیودانشج یریادگی زانیم یابیدر ارز یاصل

د و میزان نشویآخر آن برگزار م ایعموما در اواسط دوره 
. در آموزش به روش شوندیرا شامل م یادیسهم نمره ز

مستمر پشنهاد  یها یابیی ارزشه دور سهم نمرهاز را
در  یشتریو ب باشد چراکه بازخورد بهتر شتریب شودیم

به دانشجو ارائه خواهد  یریادگی زانیطول ترم در مورد م
 شیافزا یریادگیرا در  انیشجوعالقه دان و زهیانگ. داد

 یریجلوگ سیتدر ندیدهد، از عقب ماندن آنها در فرآ یم
در آموزش به  یاصل یها یابیاده از ارزشاستف کندیم

 دیاز راه دور کم رنگ تر خواهد بود و شا یشیوه
آزمون  تیامن هانوع امتحان نیدر ا ینگران نیبزرگتر
 [1]شود.می هآن پرداخت یدر ادامه به  بررسکه  است

استفاده از ارزشیابی های مستمر بیشتر در شرایط بحران 
ه میزان مشارکت و نسبت به قبل باعث شده است ک

افزایش یابد و میزان قبولی آن  %40یادگیری دانشجویان 
 بیشتر شود. %35ها نیز 
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مانو ز یزیبرنامه ر ،یابیدر نظر گرفتن  نوع ارزش 
مت همانطور که در قس یابینوع ارزش :آزمون ها یبند

ده ستفاااز راه دور  یوهیآموزش به ش یشد برا انیقبل ب
شود چرا که یم شنهادیپ و اصلیمستمر  از هر دو نوع

 جامتر سنجش را انقیتر و عمتواند به صورت گستردهیم
 وس جدول طرح در دیآزمون ها با یزیدر برنامه ر .دهد
 و لحاظ شود یآموزش میمهم در تقو یدادهایرو ریسا

ی ترم برا یمتناسب با طرح درس ارائه شده در ابتدا
 یمر و اصلمست یتمام آزمون ها یزمانبند دانشجو

 یلاصمستمر و  یابیمشخص شده باشند هر دو نوع  ارزش
 یبرا ولی باشند یکاف یزمان تیمحدود یدارا دیبا

 یم مستمر اجازه چند بار شرکت در امتحان یهاامتحان
ر د [1]آموزان را بهبود ببخشد.دانش یریادگیتواند 

 د باری دانشجویان برای چنبررسی نگارنده افزایش انگیزه
 زیاد %25ت در آزمون و رسیدن به نمره مطلوب شرک

 شده است.

تیدر مورد اهم انیبا دانشجو عیواضح و سر ارتباط 
ر اعتبا از تیحما یعامل برا کیبه عنوان ارتباط   :آزمون

 د آنکه الزم است در مور یمطالبشود.  یم یآزمون تلق
 ،اه تیچگونه فعال :شودیصحبت شود شامل این موارد م

ه ک یا جهیا و آزمون ها با اهداف درس و نته نیتمر
ر ب مونبرگزاری آز تاثیردارند و  تباطحاصل خواهد شد ار

 [2اهداف یادگیری درس چیست. ]

 حاصل شود نانیاطم تیفیاز وجود بازخورد با ک 

ه ک کندیکمک م یریبه یادگ  یدر صورت نیآنال یابیارز 
 یتبه عبار و سازنده باشد یقو ،موقعبازخورد به یدارا

به  بازخورد .شودیم یابیارز ریبازخورد باعث بهبود تاث
 یها دهد که اشتباهیامکان را م نیا انیموقع به دانشجو

ک کم یریادگیخود را اصالح کنند. هنگام ارائه درس به 
 ی. محتوادهدیم شیرا افزا انیدانشجو زهیو انگ کندیم

رست د پاسخ شامل اطالعات در رابطه با تواندیبازخورد م
ز س اپ برخطسوال باشد که با استفاده از سامانه آموزش 

 . ردیقرار گ انیدانشجو اریامتحان در اخت

مون آز که اعتبار ییدهایتهد :اعتبار آزمون یها هدیدت
 قلب وتشامل مسائل مربوط به   دهندیقرار م ریتحت تأث

قلب د تمطالعات در مور یشوند. داده ها یآزمون م تیامن
 دنبو شتریبر ب یمبتن یشواهد نیآنال یامتحان ها در
. هدد یارائه نم یمعمول یآن نسبت به آزمون ها زانیم

ا آزمون ه ریسا ازبرخط آسانتر  یها آزمونتقلب در 
  مککبرخط به  یو با استفاده از حفاظت آزمون ها ستین

 نیاتقلب در  توانیم یو انسان ینرم افزار یکنترل ها
 [2سخت نمود. ] اریآزمون ها را بس

 نتيجه گيري و پيشنهاد 

 تییبه صورت وضع یبحران طیاگرچه به وجود آمدن شرا 
 ندو مسائل مان طیموقت خواهد بود اما پس از آن شرا

ا رونک ی. به عنوان مثال پاندمافتیقبل ادامه نخواهد 
خود را به  وهیش یباعث شد که اکثر موسسات آموزش

 هویش نیدر ا یابیند. ارزشده رییآموزش از راه دور تغ
مقاله  نیاست که در ا تیاهم حائز ینکات یدارا

ئه راا یابیدر جهت بهبود ارزش ییو راهکارها شنهاداتیپ
 ا بار خود نیشد که طراحان آزمون می توانند آزمون آنال

 .ذکر شده بهبود ببخشند یاستفاده از اصول طراح

 : منابع

 [1] Westhuizen D vd. Guidelines for online 

assessment for educators. Commonwealth 

of Learning; 2016. 

https://doi.org/10.13140/RG.2.2.31196.39

040 

[2] Benson R, Brack C. Online assessment. 

Online Learn Assess High Educ. 

2010;107–53. 
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تلفيقي  و مجازي هايآموزش ارايه رويکرد با الکترونيکي محتواي مفهومي توليد مدل

 اي کشوردر نظام آموزش فني و حرفه
 دکتر سيّدعلي اکبر صفوي؛ دکتر قاسم سليمي و دکتر محبوبه مهرورز

 .Safavi@shirazu.ac.ir ،مهندسی قدرت و کنترل، دانشگاه شیراز، بخش مهندسی قدرت و کنترلاستاد،  .1

 .Salimi.Shirazu@ac.irریزی آموزشی، ت و برنامهدیریت آموزش عالی، دانشگاه شیراز، بخش مدیریمدانشیار،  .2

 Mehrvarzmahboobe66@yahoo.comریزی آموزشی، دانش آموخته دکتری، مدیریت آموزشی، دانشگاه شیراز، بخش مدیریت و برنامه .3

 چکيده  
را  یآموزش و مهارتپژوه ،یریادگیها و تمام ابعاد آموزش، نگاه وهیش ریاخ یهادر سال تالیجید یایاز دن یتحوالت ناش

 ای کشور. نظام آموزش فنی و حرفهاست شیدر حال افزا تهاز گذش شتریب اریبس یبا سرعت راتییتغ نیمتحول کرده است و ا
تولید محتوای تحوالت، پروژه  نیمواجهه با ا یدر راستا یعمل نیعنوان گام آغازو به هاتیواقع نیا قیو عم حیبا درک صح

متناسب با  "الکترونیکی محتوای تولید مدل "هدف مطالعه کنونی، تدوین یکو به اجرا گذاشته است.  فیتعر الکترونیکی را
های مدل مورد کاوش و ارائه شده است. مقاله کنونی ای است. در این مدل، مولفهنیازهای نظام آموزشهای فنی و حرفه

ی اساسی و اصلی مدل تولید محتوای هامؤلفهد های مطالعه نشان داهای یک طرح جامع است. یافتهبخشی از یافته
(تدوین و اجرای 2ی جهت تولید محتوای الکترونیکی؛ )زیربرنامهی و ازسنجینی، گذاراستیس(1الکترونیکی عبارتند از: )

؛ دیتول یزارهاو اب کردهایرو( 5ی فرایند تولید محتوا؛ )سپاردرون( 4ی فرایند تولید محتوا؛ )سپاربرون(3فرایند تولید محتوا؛ )
( بازخورد به منظور بهسازی 8سازی و)( بازخورد نظارت کیفی و بهنگام7ی محتوا و سناریوهای آموزشی مرتبط؛)سازادهیپ( 6)

های یاددهی و یادگیری است.  سیاستگذاران، برنامه ریزان، مدیران آموزش عالی و به طور خاص مدیران توسعه نظام
الکترونیکی  محتوای های مطالعه برای ساماندهی تولیدتوانند از یافتهای میی فنی و حرفههاالکترونیکی در نظام آموزش

 استفاده نمایند.

 ایتلفیقی، نظام فنی و حرفه و مجازی هایالکترونیکی، مدل،آموزش محتوای تولیدکليد واژه ها:  

 هاي نظريطرح مساله و ديدگاه
 تسهیل رمنظوبهو  الکترونیکی امروزه از یادگیری

مؤسسات در  چشمگیری طرز به کارآمد، ومؤثر  یادگیری
از سوی  .(2017هارون، عزیز و هارون؛ ) گرددیم استفاده
دور است که  راه از و مجازی یهاشگاهیآزما بحث دیگر 

 است، چرا که طراحی نشده فراگیر ایران در هنوز 
کار  عملی موارد برای ینآنال یهاطیمحو  هاشگاهیآزما

 ،وجودنیا با(. 2019استرگانا و همکاران، (نیست آسانی
 و سازهاهیشب مجازی، یهاشگاهیآزماضرورت طراحی 

 مجازی بسیار عملی کار ارائه برای تعاملی ابزارهای
. در (2016 همکاران، و پتکونجاک)است  ضروری

های یاددهی و یادگیری الکترونیکی راستای توسعه نظام
ای هدف مطالعه کنونی، های فنی و حرفهدر نظام آموزش

متناسب با  "الکترونیکی محتوای تولید مدل "تدوین یک
 ای  بوده استهای فنی و حرفهنیازهای نظام آموزش

 هاي مطالعهيافته

شود  مشاهده می (1)شکل شماره مدل  همانطور که در
ی و ازسنجینی، گذاراستیسدر مرحله نخست 

ی جهت تولید محتوای الکترونیکی، موضوعات زیربرنامه
ی؛ تحلیل نیازها؛ مسائل مالی؛ مسائل اداری و ریگجهت

؛ صفوی، تالوکی و 2020ساختاری )پاستورو  همکاران،
( و توجه به مسائل سرمایه انسانی )صفوی، 2013صفوی،
مورد توجه می باشد. در  (2019ژانگ و ژانگ، ؛ 1388

جرای فرایند تولید محتوا، توجه به مرحله دوم تدوین و ا
اجرایی تدوین محتوای استاندارد و  نامهوهیشتدوین 

استلزامات اجرا و آموزش و توانمندسازی کنشگران تولید 
و اجرا می تواند حائز اهمیت باشد. در مرحله سوم 

file:///D:/Mahboobe/دکتر%20سلیمی/طرح%20ها/کار%20مشترک%20با%20دکتر%20صفوی/طرح%20با%20دكتر%20صفوي/نگارش%20طرح/ارایه%20یک%20مدل%20تولید%20محتواي%20الکترونیکي%208.docx%23Zhang
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انعقاد قرارداد با ی فرایند تولید محتوا موضوع سپاربرون
و یا راه  محتوا دیتول نهیدر زم یتخصص یهاشرکت
و اداره آن توسط مرتبط  انیبندانش یهاشرکت اندزی

ی می تواند مورد او حرفه یآموختگان فنو دانش انیمرب
توجه قرار گیرد. در مرحله چهارم و در ارتباط با 

های ی فرایند تولید محتوا راهبردها و برنامهسپاردرون
 رتبطم یواحد درس فیتعرو  پروژه دانشجو فیتعر
تواند راهگشا باشد. در مرحله پنجم، مدیران و طراحان می

به محتوای درسی  دیتول یو ابزارها کردهایروباید به 
 دیتول نیو تدو هیاصول تهفیلم از جمله  صورتبه

؛ 1388ی و کیفیت اطالعات )صفوی،کیالکترون یمحتوا
 ( توجه کافی داشته باشند.2017هارون، عزیز و هارون،

ی محتوا و سناریوهای سازادهیپمرتبط با  مرحله ششم
ی محتوای سازادهیپآموزشی مرتبط به راهبردهای اجرا و 

توان از رویکرد ترکیبی)رامادهانی و الکترونیکی می
 ( استفاده نمود.  2019همکاران، 

مرحله هفتم در خصوص بازخورد نظارت کیفی و 
سازی توجه به تنظیم و نظارت از راه دور بهنگام

سازی (؛ و بهنگام1388)صفوی،  هاستمیس
. در ( اهتمام نمود2019مداوم)سوتومایور و همکاران، 

دل مارتباط با مرحله ی هشتم و آخرین مرحله از این 
ی زیابار بازخورد به منظور بهسازی از جمله توجه ویژه به

زیابی الکترونیکی، ار محتوای دروندادهای سیستم تولید
زشیابی الکترونیکی و ار محتوای فرایندهای سیستم تولید

تواند برایندی و عملکرد دانشجویان و محیط یادگیری می
 مورد توجه باشد.

. مدل مفهومی تولید 1شکل 
محتوای الکترونیکی ویژه نظام 

 ایهای فنی و حرفهآموزش

 نتيجه گيري و پيشنهاد:
تهیه و تولید محتوای  منظوربهگردد در پایان پیشنهاد می 

باید نیروی انسانی توانمند و  تیفیباکنیکی غنی و الکترو
کارآمد آن را طراحی و مدیریت نمایند. همچنین باید 

پرورش و بهنگام سازی دانش مربیان  منظوربهیی هادوره
 ساختارهاترتیب داده شود. همچنین باید از منظر اداری و 

 صورتبهای باید ، سازمان فنی و حرفههارساختیزو 

ی مرتبط را مورد ادارقا و بهبود ساختار و امور مداوم ارت
تهیه و تولید محتوای  منظوربهمالحظه قرار دهد. 

و متناسب با علم روز،  تیفیباکالکترونیکی 
زیرساختارهای موجود باید بهسازی گردند تا طراحی و 

ی مدیریت یادگیری الکترونیکی هاستمیستوسعه 
(LMSبا کیفیت و همچنین طراحی و توس ) عه

ی مدیریت محتوای یادگیری الکترونیکی هاستمیس
(LCMS )الزم طراحی گردد. تیفیباک 
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 بحران در الزهرا دانشگاه در فرم گوگل در زبان ايگزينه چهار آزمون آنالين برگزاري

 کرونا
 وحيدرضا ميرزائيان

 Email: mirzaeian@alzahra.ac.ir*1دانشکده ادبیات، دانشگاه الزهرا  گروه زبان انگلیسی،

 چکيده 
 ینا الکترونیکی قالب در و است آموزش فرایند اجرای در اصلی نگرانیهای ارزشیابی اعتبار و سالمت یادگیری، کیفیت

 بستر سازی فراهم تایس را در آمده ست د به تجربیات و ستاوردها د کاوش به مقاله این. شود می دوچندان نگرانیها
 برای اهیکارگ تجربه، این رد. پردازد می فرم گوگل سامانه پایه بر الزهرا دانشگاه ترم پایان آزمونهای آنالین برگزاری

 مانهسا این از ده استفا نحوه یادگیری جهت کانکت ادوبی محیط در دانشجویان برای دیگر کارگاهی و  زبان گروه اساتید
 یکارگیر به سازی رهنگف آموزش، کاربران، سوی از آن پذیرش کاربرد، سادگی ، کار این اصلی های چالش. گردید برگزار

 های آزمون یبرگزار با ، سامانه این به نسبت دانشجویان و اساتید نگرش سامانه، کارگیری به از قبل. بود ارزشیابی اعتبار و
 این اب کار در کاربران رشپذی و راحتی سنجش کاربرد، آموزش. شد دهسنجی خاتم دانشگاه جمله از دانشگاه چند در آنالین

 بختانهخوش. گرفت انجام برانکار همه شرکت امکان با و سامانه خود پایه بر پرسشنامه و آزمایشی آزمونهای اجرای با بستر
 .بود مراهه موفقیت با شد برگزار بستر دراین که انگلیسی زبان گروه ترم پایان آزمونهای تمام تقریبا

 وویدک بحران الکترونیکی، آزمون برگزاری چالشهای ، فرم، گوگل آنالین، های آزمون: يديلکواژگان 

 

 مقدمه

 اشین بحران اوجگیری با 1399 ماه اردیبهشت اواخر در
  راالزه دانشگاه در مجازی آزمون کارگروه کرونا، از

 هب آنالین و الکترونیکی آزمونهای برگزاری و تشکیل
 رد. شد مطرح حضوری آزمونهای برای جایگرینی عنوان
 اب متناسب شد داده اجازه آموزشی گروههای به نهایت

 در. دنماین استفاده موجود های گزینه از خود، امکانات
 سی،انگلی زبان گروه در گرفته صورت های بررسی نتیجه
 برای مناسب بستری عنوان به فرم گوگل سامانه

 انگلیسی زبان گروه کترونیکیال آزمونهای برگزاری
 و استادان آشنایی عدم روبرو، چالش. شد انتخاب

 مهنگا تا زمان کمبود و بستر این با ها دانشجویان
 چالشها نای بر غلبه برای تصمیماتی. بود آزمونها برگزاری

 ریبرگزا آماده را فضا سرعت به توانست که شد گرفته
 در شده شاهدهم مشکالت از. کند الکترونیکی آزمونهای
 و یسیانگل زبان گروه در الکترونیکی آزمونهای برگزاری

 در هادام در که شد برداری فهرست پیشنهادی حلهای راه
 . میشود بحث آن مورد

 داليل انتخاب گوگل فرم
 ایبر گوگل توسط شده ارایه رایگان سرویس  فرم گوگل
 اطالعات آوری جمع کاربران، از اطالعات آوری جمع
 ریبرگزا نهایتا و الکترونکی های سنجی نظر زا ناشی

 و امکانات فرم گوگل.  است الکترونیکی های آزمون
 سامانه نبرتری از یکی به را آن که دارد زیادی قابلیتهای

 نای. است کرده بدل الکترونیکی آزمون برگزاری های
 تمرکزم فرم گوگل در ارزشیابی قابلیت بر عمدتاً گزارش

 آزمونها واعان میتوان  سامانه این از فادهست ا با. است شده
 . کرد طراحی را ها نامه پرسش و

 آموزش استفاده از گوگل فرم
 توان جدید، سامانه از استفاده در مهم مسائل از یکی

 اساتید برای یکی کارگاه دو. است آن پذیرش و استفاده
 نحوه با آشنایی جهت دانشجویان برای دیگری و گروه
 آزمایشی آزمون همچنین. گردید برگزار رمف گوگل با کار
 چند در و شد طراحی میانترم آزمون در مختلف انواع از
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 آزمونهای این در. گرفت قرار کاربران دراختیار نوبت
 انواع با استادان و دانشجویان شنایی آ بر عالوه میانترم
 و کامپیوتر مثل مختلف دستگاههای با تطابق پرسش،
 سخت  و آزمون موفق برگزاری با. شد بررسی  گوشی

 مناسب سامانه این که شد گیری نتیجه موجود، افزارهای
 .باشد می انگلیسی زبان گروه آزمونهای برگزاری

 مشکالت مشاهده شده
 و هنگام قبل، به مربوط آنالین های آزمون مشکالت

  آمده پیش مشکالت اغلب. بودند آزمون برگزاری از پس
 قطعی ارتباطی، بستر جمله از مختلفی عوامل از ناشی
 دهنده، آزمون افزاری نرم و افزاری سخت اشکاالت برق،

 ارزیابی کاربران سهوی اشتباهات و سامانه، با آشنایی نا
 زبان گروه در مشکالت این کردن برطرف برای. شدند

 پاسخ برای فناوری به مسلط متخصص یک انگلیسی
 یک رد همچنین. یافت اختصاص آنالین و تلفنی دهی
. شد تشکیل استادان برای پشتیانی گروه دو رسان، پیام

 دانشجویان سمت از شده دریافت های گزارش بیشترین
 قطعی مواقع برخی یا و اینترنت شبکه کندی به مربوط

 موارد از ناشی مشکالت و مشکل این حل برای. بود آن
 نرم یا افراری سخت موردی خرابی یا و برق قطعی اندک

 استادان همکاری با دهنده، آزمون یزاتتجه افراری
 صورت به آزمون ادامه یا مجزا آزمون برگزاری با مربوطه
. شد رفع قبولی قابل حد تا مسئله تلفنی و شفاهی
 تسلط عدم و آشنایی نا شده،  ارایه آموزشهای علیرغم

 کار حجم افزایش باعث فرم، گوگل با کار برای
 از بخشی رفتن تس د از نتیجه در و فناوری کارشناس

 مورد ترین رایج. شد دانشجویان برای آزمون زمان
 برای زمانی محدودیت دادن قرار عدم سهوی، اشتباهات

 دهی سخ ا پ امکان و استادان طرف از آزمون

 از. بود آزمون برای شده اعالم زمان از قبل دانشجویان
 به توان می آزمون برگزاری از پس مشکالت جمله

 نمره عدم نتیجه در و آزمون ازماندنب همچون مواردی
 بارم و نمره سقف تعیین در استاد اشتباهات خودکار، دهی

 .کرد اشاره پرسش هر
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 رازيزند ش يموسسه آموزش عال يکيآموزش الکترون ستميدر س يابيارزش وهيش

 4يمحمد صادق بشکار، 3راسخ  نيحس ريام، 2جم نژاد  مانيمحمد ا، 1*نکومند رايسم
  snekoomand@gmail.com*1رازیزند ش یموسسه آموزش عال یو روانشناس یتیگروه علوم ترب یعلم اتیعضو ه

  ,:2m.jamnezhad@zand.ac.irرازیزند ش یموسسه آموزش عال وتریپگروه کام یعلم اتیعضو ه

 3ahrasekh@zand.ac.ir، رازیزند ش یموسسه آموزش عال وتریگروه کامپ یعلم اتیعضو ه

  ,4s.bashkari@zand.ac.irرازیزند ش یموسسه آموزش عال وتریدرس گروه کامپم

 
 چکيده

 تیفیک هت بهبودجشد. با یزند م یدر موسسه آمورش عال یکیالکترون آموزش یابیارزش وهیش یهدف از مقاله حاضر بررس
داده است. و  د اختصاصا به خودانشگاهها ر یها تیاز فعال یتیبخش با اهم یابیارزش یبرنامه ها یریادگیو  یاددهی ندیفرا

از آموخته  یابیارزش ت. وکرده اس رییهم تغ یابینحوه ارزش یکرونا و حرکت به سمت آموزش مجاز روسیو وعیبا توجه به ش
 اد،یز نهیاز هز یبایزشنوع از ار نیگردد. که در ا یخاص خود انجام م یو با دستورالعمل ها یبصورت مجاز انیدانشجو

 .ستین یخبر یمکان تیزمان و محدود

 یریادگی-یاددهی ندیکرونا، فرا روسیو ،یکیآموزش الکترون: يديلکواژگان 

 

 مقدمه

 هیمانمود سر نیبه عنوان بارزتر ،یآموزش عال ینظامها
 نیمو تأ تیرا در ترب ینقش اصل ،یانسان یروین یگذار

هم س نظامها نیکارآمد بر عهده دارند. ا یانسان یروین
 از بودجه هر کشور را به خود اختصاص یقابل توجه

 ،یدقتصااکننده در ابعاد گوناگون  نییتع یو نقش دهندیم
و، ر نیه دارند. از اجامع یاسیو س یفرهنگ ،یاجتماع

مطلوب عملکرد آنها به منظور  تیفیاز ک نانیاطم
 زین و یو ماد یانسان یها هیاز هدر رفتن سرما یریجلوگ

 تیفیکه در آن ک ندهیآ یایرقابت در دن ییداشتن توانا
 ،هر سازمان است اتیادامه ح یمولفه برا نیمهم تر
؛  1386و همکاران،  یدارد )معروف ریانکار ناپذ یضرورت

 .(1389و درتاج،  یدالور، احد ،ییبه نقل از رضا
در درجه  یدانشگاه یارزش نهادها نیتر یمحور

 نرو،یاست. از ا یریادگیو  یاددهی تیفینخست، بهبود ک
از  یتیضرورتا بخش با اهم ،یابیارزش یهابرنامه

و  گرایپت ل،ی)بو دهدیم لیآنان را تشک یتهایفعال
 یریادگی تیفیک نینظور تضم( به م 2001،  نسونیاتک

آنان در آموزش  یهاتهآموخ زانیم نییو تع رانیفراگ
 طی. اما در شراشودیاستفاده م یمختلف یاز روشها یسنت
کرونا آموزش از حالت  روسیو وعیبا توجه به ش یکنون
 یو در فضا نترنتیخارج شده و عمدتاً در بستر ا یسنت

 نیشود.در ا یارائه م یکیو به صورت الکترون یمجاز
آموزش  یهاسامانه یزمان دانشگاهها به فکر راه انداز

 یخود شدند و اقدام به برگزار انیدانشجو یبرا یمجاز
 یبصورت مجاز یو عمل یدروس نظر یکالس ها

از  یابیبحث ارزش تیاهم زیحا ینمودند. اما مساله
آن  یفضا و نحوه اجرا نیدر ا انیدانشجو یهاآموخته

در  رانیفراگ یابیارزش یهاوهیش نیرباشد مهمت یم
 رازیزند ش یدر موسسه آموزش عال یکیالکترون یریادگی

ارائه  ،یاپروژه ،یحیتشر ،یتست یعبارتند از آزمونها
 .یقیتلف یابیو ارزش نیو حل تمر فیتکل

 از الزم است متناسب با محتوا و اهداف دوره آموزشی
ری گیان یادروشها و ابزارهای مناسب جهت ارزشیابی میز

   .فراگیران استفاده کرد
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زام لتابصورت  ریموارد ز ،یابی: جهت ارزشیابیارزش نحوه

 :باشد یم
ترم،  لطودر  مستمر رتبصو تکلیفو  وژهپر منجاا- 

 انیو اعالم به دانشجو تکلیف ئهارا نمانمودن ز مشخص
 یها پرسشو  ها کوییز منجا، ا3LMS در سامانه

 لیبا زمان تحو فیسب تکالتنا ،نالینآ سکالدر  شفاهی
که در آزمونها وجود دارد  ی. نکته مهمدیآنها توسط اسات

هر دانشجو  و عدم برگشت  یراوجود سواالت متفاوت ب
 یامتحان ها یبرا انیدانشجو یگروه بند، به سوال قبل

بودن  یتصادف، سواالت متفاوت صیو تخص یحیتشر
هت جبرابر  2 زانیطرح سواالت به م، یسواالت تست

 می باشد.از تخلف  یریجلوگ
ر دکه  ییموجود و چالش ها طیبا توجه به شرا بعالوه

 ر ووجود دارد حضو یکیبصورت آموزش الکترون یریادگی
 یبا مشکالت یمجاز یدر کالس ها انیشرکت دانشجو

 ،ینتنتریااتمام بسته  ایو  نترنتیا یاز جمله قطع ناگهان
 لپ هی یسترسقطع برق، عدم د نترنت،یا نییسرعت پا

 رددگ یلپ تاپ و.....باعث م ای یتاپ، اتمام شارژ گوش
ت از دس ایدچار عدم تمرکز در کالس درس  انیدانشجو

 یزیره برنام نرویاز کالس شوند. از ا یدادن مقدار زمان
ترم  انیبه نمره امتحان پا یتا سهم کمتر دیگرد

 و مداوم یدوره ا یها یابیاختصاص داده شود و ارز
آنان به  بیرغو ت انیدانشجو یریادگی شیفزاجهت ا

ر اگر د نیدرس اتفاق افتد و همچن یحضور در کالسها
ده ترم دانشجو با مشکالت ذکر ش انیزمان امتحان پا

 را متحمل شود و یکمتر یروبرو شد استرس و نگران
 .دیرا کسب نما ازیبتواند در طول ترم نمره مورد ن

مل مقررات به سه کا تیترم با رعا انیپا یآزمونها
شود که  یانجام م یو پروژه ا یحیتشر ،یصورت تست

مشکل  نیسرعت و کمتر نیجهت دارا بودن باالتر
جدا شده  گریکدیاز  یحیو تشر یتست یسامانه آزمونها
و امتحانات  examدر سامانه  یتست یاست. آزمونها

                                                           
3Learning management system  

 یآموزش امهو طبق بخشن LMSدر سامانه  یحیتشر
 میامتحانات ت ی. در زمان برگزارگرددیامتحانات برگزار م

ها حضور بصورت کامل در سامانه یبانیو پشت ینظارت
نحوه  ان،یورود و خروج دانشجو ینظارت میدارند. ت
 میو ت کنندیم یرا  بررس دیو حضور اسات یدسترس

 یو تماس تلفن امیارسال پ یهاسامانه قیاز طر یبانیپشت
که  ی. به گونه ازندپردایم انیحل مشکالت دانشجو هب

مشکالت  ریماه اخ 15در امتحانات برگزار شده در مدت 
 اندک بوده است.  اریبس انیدانشجو

 :شنهاديو پ يريگ جهينت
زش موبه عرصه آ دیجد یارتباط هاییامروزه، ورود فناور

اده د رییرا تغ یدانشگاه رییادگیو  یاددهی ندیفرا تیماه
 منجر شده است دیجد رییادگی طهاییمح جادیو به ا

 یریادگیروش  یعنیروش  نیدتری(.و جد2002)راشکه ، 
 (.2004،  امیلیو و یمنجر شده است )هانگ یکیالکترون
آورده و امکان  دیرا پد دییجد میمجازی پارادا آموزش

را  یهر فرد، در هر مکان ی، برا نهیدر هر زم یریادگی
و دانشج طیمح نی(. در ا2004فراهم نموده است )خان ، 

هر دو جدا هستند و  ایو مدرس از نظر زمان و مکان و 
دروس،  تیرینرم افزار مد قیاز طر یمحتوای آموزش
به دانشجو  دنوکنفرانسیو و نترنتیا ای،منابع چندرسانه

 رییادگی هایتیو دانشجو برای انجام فعال گرددیم هیارا
ای با  انهیبا کمک امکانات ارتباطات را یفردی و گروه

منابع ارتباط برقرار  ایافراد  ریهمکالسان و سا مدرس،
در  رییبا توجه به تغ نروی(. از ا2006)آلستا و پتوال ، کندیم
 زین انیاز دانشجو یابیدر نحوه ارزش آموزش وهیش
 یتینارضا لیاز دال یکیبوجود آمده است.  یراتییتغ

باشد که  نیا تواندیم یابیهای ارزش وهیاز ش انیدانشجو
از  یابیو با امکانات موجود، ارزش یفعل طیدر شرا
به صورت  دیبا زیدر دوره های مجازی ن یحت انیدانشجو

و  یواجارگاه، پرداختچ ی. )فتحردیحضوری انجام گ
و  یبحران طیحال با توجه به شرا نی(. با ا1390 ،یعیرب

 یبه صورت مجاز زیدستور وزارت علوم امتحانات ن
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 تیاسترس از سرا بدون انیبرگزار شدند و دانشجو
ترم  انیترم و پا انیم یتوانستند در آزمونها یماریب

خود را در  یشرکت کنند و آموخته ها یبصورت مجاز
راستا موسسه  نیو بازخورد قرار دهند. در ا یابیارز معرض

نبوده و  یقاعده مستثن نیاز ا زین رازیزند ش یآموزش عال
از  یکیسته توان یمال نهیو صرف زمان و هز یریبا بکارگ
را دارا باشد که  یآموزش مجاز یها ستمیس نیمجهزتر

 یها تیقابل یاز نظر سخت افزار و نرم افزار ستمیس نیا
و  نیاز جمله تعامل استاد با دانشجو، ارائه تمر یاریسب

 ،یآزمون بصورت تست یبرگزار ،یتعامل یدئوهایف،ویتکال
 نیآنال ای نیبصورت آفال فیو تکل نیحل تمر ،یحیتشر

 برخی از دستاوردهادر زمینه ارزشیابی:باشد  یرا دارا م

 آزمون تستی و تشریحی در 2865برگزاری بیش از - 
ی و ماه با کمترین مشکل و طبق قوانین آموزش 15مدت 

 با کمترین تخلف امتحانی

 رنتاینت و تاپ لپ مثل امکانات دادن قرار دسترس در-
 تامتحانا نزما در خاص شرایط دارای دانشجویان جهت

 یابیرزشااستفاده از از روشهای چندگانه )تلفیقی( برای -
ه های فراگیران متناسب با محتوا و اهداف دورآموخته

 آموزشی

ال سبرگزاری آزمونهای دوره ای متناوب در طول نیم -
ی تحصیلی)آزمونهای تکوینی(جهت رفع مشکالت یادگیر

ات نمردانشجویان و در نهایت اختصاص سهم بیشتری از 
 به آزمونهای میان ترم و کاهش استرس دانشجویان

 دهشآورده  ریامتحانات در جدول ز یاز برگزار یگزارش
 است.

 

 

 

 

. تعداد دروس و امتحانات برگزار شده در موسسه آموزش عالی 1جدول شماره 

 زند شیراز

 
 و کارشناسان زحمتکش و متعهد رانیتشکر از مد با

 ازریزند ش یموسسه آموزش عال
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 ساز آزمايشگاهيافزارهاي شبيهنشا: نرم

 سمانه امامي
 s_emami@semnan.ac.ir دانشگاه سمنان، وتر،یبرق و کامپ یدانشکده مهندس وتر،یکامپ یگروه مهندس

 
 چکيده

های آموزش عالی به وجود آمده م( برای نظا19-کوویدگیری ویروس کرونا)بیماری ای که به دلیل همهامروزه با شرایط ویژه
های رد درسما در موباشد. ااست، استفاده از ظرفیت آموزش الکترونیکی برای دروس نظری روز به روز در حال افزایش می

فع این ، رسازی الکترونیکی و پیچیدگی بیشتر آموزش مجازی این دروسدلیل عدم شناخت نحوه پیادهعملی و کارگاهی، به
های ها و گروهاههای بیشتری همراه شده و در حال حاضر این موضوع به چالش اصلی بسیاری از دانشگنیاز با دشواری

های مختلف معرفی ساز آزمایشگاهی )نشا( برای رشتهافزارهای شبیهآموزشی تبدیل شده است. در این مقاله تعدادی از نرم
 گردد.های کشور مطرح میر سطح دانشگاهدا برای استفاده در دروس عملی عالوه، پیشنهاد طرح نشخواهد شد. به

 ساز آزمایشگاه.افزار شبیهآموزش الکترونیکی، دروس عملی، نرمواژگان کليدي: 

 مقدمه -1

های مبتنی بر فناوری در راستای اهمیتی که آموزش
های مبتنی بر های عملی و مهارتها و پژوهشآموزش

ین عرند، کمتر شناخته شده هستند. در فضای مجازی دا
 لیدحال بخش بزرگی از نیازهای روز، جهت پژوهش و تو

شش علم دانشگاهی و توسعه و تحقیق در صنعت باید پو
ال جیتداده شوند. از چند دهه قبل بحث ورود تحوالت دی
ث بح به ابزارهای آزمایشگاهی شروع گردید و عالوه بر

ی(، مفاهیمی چون یادگیری الکترونیکی )یا مجاز
ور و های مجازی و از راه دابزاردقیق مجازی، آزمایشگاه

ب اکنون نیز بحث دو قلوهای دیجیتال در قالب انقال
 چهارم صنعتی مطرح شده است.
توان با قاطعیت گفت که گرچه در مورد دروس عملی نمی

توان در بستر آموزش الکترونیکی تمام این دروس را می
توان ادعا کرد که حتی با جرأت می اجرا کرد، ولی با

ها و دانش موجود، اغلب دروس آزمایشگاهی و فناوری
توان با کیفیتی بسیار خوب بر بستر کارگاهی را می

های الکترونیکی پیاده نمود. بخش دوم این مقاله آموزش
های دانشگاهی به معرفی نشا برای برخی از رشته

جامع نبوده و نیاز پردازد. بدیهی است که این موارد می

است که برای هر رشته دانشگاهی پژوهشی مخصوص 
 برای همان رشته انجام پذیرد.

 هاي مختلفمعرفي نشاي رشته -2
ای های مجازی قابل استفاده بردر این بخش، آزمایشگاه

های مختلف های عملی دانشگاه به تفکیک رشتهدرس
نها تله، شوند. با توجه به محدودیت اندازه مقامعرفی می

م علو رایبتوضیحاتی در ارتباط با برخی از نشاها و بیشتر 
 پایه ارائه شده است. 

 رشته شيمي -2-1

ChemCollectiveها توسط گروهی : این آزمایشگاه
توسعه یافته است.  Carnegie Mellonدر دانشگاه 

ChemCollective های آزمایشگاهای از  مجموعه
 هاآموزش، های یادگیری مبتنی بر سناریوفعالیت، مجازی

توانند از این است. اساتید می های مفهومیآزمونو 
ها، جایگزینی برای تکالیف آزمایشمطالب برای پیش

های داخل کالس برای های درسی و فعالیتکتاب
های چند نفره( دانشجویان )به صورت انفرادی یا تیم

ت برخط هایی که به صوربر سرویس استفاده کنند. عالوه
را نیز  خطنسخه برونتوان قابل استفاده هستند، می

 دانلود کرده و از آن استفاده نمود. 

http://chemcollective.org/vlabs
http://chemcollective.org/autograded
http://chemcollective.org/autograded
http://chemcollective.org/scenario_based
http://chemcollective.org/tutorials
http://chemcollective.org/tests
http://chemcollective.org/vlab_download
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Envisageهای : یک سامانه برای استفاده از بازی
 برای آزمایشگاه شیمی است.ها و ایجاد آن 4جدی

PhET (Chemistry) :های تعاملی سازیشامل شبیه
ارائه شده  Colorado Boulderکه توسط دانشگاه 

 است.

PraxiLabs تا یک ماه و برای انجام : دسترسی به آن
 آزمایش بدون هزینه است. 22

Virtlab: A Virtual Laboratory:  با
 استانداردهای دانشگاهی تطبیق یافته است.

stry ExperimentsVirtual Chemi : توسط
 ارائه شده است. Davidsonدانشگاه 

Dartmouth ChemLab : توسط دانشگاه
Dartmouth  تعاملی  جدول تناوبیارائه شده و شامل

 رتمندی است.قد

Virtual Chemistry Lab : توسط دانشگاه
Oxford های مجازی ارائه شده و شامل آزمایشگاه

 است.

ACD/ChemSketch Freeware :ار افزنرم
 آزمایشگاهی رشته شیمی است.

 شناسيرشته زيست -2-2
BioWork :های تعاملی است.سازیشامل شبیه 

(Biology) PhET: های تعاملی که سازیشامل شبیه
ارائه شده  Colorado Boulderوسط دانشگاه ت

 است.

PraxiLabs : دسترسی به آن تا یک ماه و برای

 آزمایش بدون هزینه است. 22انجام 

Zygote Body simulation :بعدی ساز سهشبیه
 .آناتومی بدن است

Molecular Workbench :های سازیشامل شبیه
 تعاملی است.

StarGenetics :ساز ژنتیک مندلی است که در شبیه
MIT  توسعه یافته است. هدف آن آموزش دانشجویان

 ژنتیکی و مفاهیم ژنتیکی است.در مورد طراحی تجربی 

                                                           
4 Serious games 

BioInteractive : شامل منابع کمک آموزشی برای
 شناسی است.های زیستتدریس درس

The Biology Place: Classic Edition :

های ای کمک آموزشی برای آزمایشگاهسامانه
 شناسی است.زیست

ExploreLearning: Gizmos :ساز برخط شبیه
 شناسی است.زیست

 رشته فيزيک -2-3
MyPhysicsLab :های فیزیک ساز آزمایشگاهشبیه

 است.

Flash Animations for Physics : در دانشگاه
Toronto .توسعه یافته است 

 Proteus ،Simu-DeCA ،NTNU JAVAعالوه، به

Virtual Physics Laboratory ،Physics 

Classroom ،sics.comFearOfPhy ،PhET 

)Physics( ،UCLA’s ePhysics ،UCLA 

and Astronomy LecturePhysics  
Demonstrations ،On Labs-Hands 

 Electrical Control Techniques Simulatorو

)EKTS( .از نشاهای این رشته هستند 

 هاي مهندسي و علوم کامپيوتررشته -2-4
Cisco Packet Tracer : برای درس آزمایشگاه

 Ciscoساز افزارهای شبیهتوان از نرمشبکه، می

Packet Tracer .استفاده کرد 

3GNS :توان از برای درس آزمایشگاه شبکه، می
 استفاده کرد. GNS3ساز ای شبیهافزارهنرم

MS SQL Server :ای درس برای پایگاه داده رابطه
 شود.افزار استفاده میآزمایشگاه پایگاه داده از این نرم

BMongoD ،Redis  وJ4NEO:  برای پایگاه داده
ای درس آزمایشگاه پایگاه داده از این نشاها غیر رابطه

 شود.استفاده می

 Latex ،Xampp Server ،VMwareعالوه به

Workstation ،Oracle VM VirtualBox ،

Xilinx  وModelsim ها نیز از نشاهای این رشته
 هستند.

http://www.envisage-h2020.eu/
https://phet.colorado.edu/en/simulations/category/chemistry
https://praxilabs.com/
http://www.virtlab.com/main.aspx
http://www.chm.davidson.edu/vce/
https://sites.dartmouth.edu/genchemlab/useful-links/
http://www.ptable.com/
http://www.ptable.com/
http://www.chem.ox.ac.uk/vrchemistry/
http://www.acdlabs.com/download/
https://www.ncbionetwork.org/
https://phet.colorado.edu/en/simulations/category/biology
https://praxilabs.com/
https://www.zygotebody.com/
http://mw.concord.org/modeler/
http://star.mit.edu/genetics/
https://www.biointeractive.org/classroom-resources?f%5B0%5D=resource_type%3A17
http://www.phschool.com/science/biology_place/index.html
http://www.explorelearning.com/
https://www.myphysicslab.com/
https://faraday.physics.utoronto.ca/GeneralInterest/Harrison/Flash/
http://www.phy.ntnu.edu.tw/ntnujava/
http://www.phy.ntnu.edu.tw/ntnujava/
http://www.phy.ntnu.edu.tw/ntnujava/
http://www.physicsclassroom.com/
http://www.physicsclassroom.com/
http://www.physicsclassroom.com/
http://www.fearofphysics.com/
https://phet.colorado.edu/en/simulations/category/physics
https://phet.colorado.edu/en/simulations/category/physics
https://phet.colorado.edu/en/simulations/category/physics
http://ephysics.physics.ucla.edu/
http://www.physics.ucla.edu/demoweb/
http://www.physics.ucla.edu/demoweb/
http://www.physics.ucla.edu/demoweb/
http://www.physics.ucla.edu/demoweb/
https://www.holscience.com/
https://veppa.com/ekts/
https://veppa.com/ekts/
https://veppa.com/ekts/
https://www.netacad.com/courses/packet-tracer
https://www.gns3.com/
https://www.microsoft.com/en-us/sql-server/sql-server-downloads
https://www.mongodb.com/
https://redis.io/
https://neo4j.com/
https://www.latex-project.org/
https://www.apachefriends.org/download.html
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 رشته مهندسي برق -2-5
Simu-CADe :توانند در محیط های صنعتی میمدار

سازی شده و نتایج مورد شبیه cade- simuافزار نرم
 تجزیه و تحلیل قرار گیرند.

Proteus :افزار امکان ترسیم مدار و انجام در این نرم
 های مرتبط با آن وجود دارد.سازیکلیه شبیه

، Pspise ،ISE Design Suiteعالوه، به

CodeVisionAVR ،Matlab ،NI MULTISIM ،
PSIM ،ETAP ،EMTP ،Siemens Plc ،

anced Design System PathWave Adv

)ADS( ،ANSYS ،CST  وLTspice  از نشاهای این
 رشته هستند.

هاي مهندسي مکانيک، مهندسیي  رشته -2-6

مواد و متالوژي، بيو فنآوري، هنر، دامپزشیکي و  

 هاساير رشته
Electrical Control Techniques Simulator 

)EKTS(  وRamas Ecolab  از جمله نشاهای رشته
نیز  Simu-CADeعالوه مهندسی مکانیک است. به

های مهندسی مکانیک و مهندسی مواد و برای رشته
نیز  LabXchangeشود. نشای متالوژی پیشنهاد می

 شود.برای رشته بیو فنآوری استفاده می
افزاری برای طراحی فرش(، )نرم Booriaنشاهای 

Photoshop   وCorelDRAW های ی رشتهنیز برا
 شود.هنر پیشنهاد می

، PharmLabsتوان از برای رشته دامپزشکی نیز می

Healthy Simulation ،Clinical Simulation 

Center ،Veterinary Simulator ،animal 
simulation  وclinicalskillsandsimulation 

 استفاده نمود.
SPSS های آماری هایی که نیاز به تحلیلبرای درس

رای و ب ودهرند )مانند رشته کویرشناسی(، قابل استفاده بدا
نویسی استفاده از های با ماهیت برنامهدرس

 استفاده کرد. w3schoolsهایی نظیر سایتوب

 گيرينتيجه -3
های اخیر، ابعاد تحوالت ناشی از دنیای دیجیتال در سال

آموزی را مختلف آموزش، یادگیری، پژوهش و مهارت

است. در این مقاله تعدادی نشا برای  متحول کرده
های مختلف دانشگاهی معرفی شد. در حال حاضر رشته

های گوناگون در سطح کشور از این نشاها اساتید رشته
کنند. پیشنهاد این مقاله برای ادامه این مسیر، استفاده می

اجرایی نمودن طرح نشا، با هدف فراهم آوردن پایگاه 
تر از آن به نشاها و مهمروز از این ای بهداده

گذاری محتوای تهیه شده توسط اساتید مختلف با اشتراک
 یکدیگر است.

https://lp.saladaeletrica.com.br/download-cade-simu-3-0/
https://www.labcenter.com/
https://www.pspice.com/
https://www.xilinx.com/products/design-tools/ise-design-suite.html
http://www.hpinfotech.ro/cvavr-download.html
https://www.mathworks.com/products/matlab.html
https://www.ni.com/en-us.html
https://powersimtech.com/products/psim/capabilities-applications/
https://etap.com/
https://www.emtp.com/
https://new.siemens.com/global/en/products/automation/systems/industrial/plc.html
https://www.keysight.com/zz/en/products/software/pathwave-design-software/pathwave-advanced-design-system.html
https://www.keysight.com/zz/en/products/software/pathwave-design-software/pathwave-advanced-design-system.html
https://www.ansys.com/
https://www.3ds.com/products-services/simulia/products/cst-studio-suite/
https://www.analog.com/en/design-center/design-tools-and-calculators/ltspice-simulator.html
https://veppa.com/ekts/
https://veppa.com/ekts/
https://www.ramas.com/
https://lp.saladaeletrica.com.br/download-cade-simu-3-0/
http://booria.com/
https://www.photoshop.com/en
https://www.coreldraw.com/en/pages/photo-editing/
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هاي آموزش الکترونيکي در حوزه علوم انساني)مورد مطالعه اساتيد و احصا چالش

 دانشجويان دانشگاه شهيد چمران اهواز(

 2 ، کريم رضادوست1*سجاد بهمني
  s.bahmani@scu.ac.ir*1دانشگاه شهید چمران اهواز، جتماعیعلوم اعضو هیات علمی، استادیار، 

 k.rezadoost@scu.ac.ir چمران اهواز دیدانشگاه شه ،علوم اجتماعی ،دانشیار ،یعلم اتیعضو ه
 

 چکيده 
زه های سایر حو ام اداری وکه در ایران با نام کرونا نیز شناخته می شود مناسبات اجتماعی، نظ 19گسترش ویروس کووید 

به تدریج  1398سفند در ا زندگی مردم را متاثر کرده است. در استان خوزستان با شناسایی اولین مورد مبتال به ویروس
ا انجامید. انشگاه هدضوری حساسیت عمومی راجع به این بیماری نوظهور افزایش یافت و به تعطیلی خوابگاه ها و آموزش ح

این  کنندگان شارکتمصورت الکترونیکی استمرار داشته است. از نظر از آن زمان تاکنون آموزش در بستر مجازی و ب
ل در سامانه مله اختالاز ج پژوهش، اگرچه آموزش الکترونیکی بهترین انتخاب در شرایط کرونایی بوده است اما چالش هایی

ایند ان در فروینشجها و سرورها، پایین بودن سرعت اینترنت، کاهش کیفیت انتقال مفاهیم درسی، کاهش مشارکت دا
 یادگیری در کالس و مواردی از این دست شده است.

 آموزش الکترونیکی، چالش ها، علوم انسانی، دانشگاه شهید چمران اهواز: واژگان کليدي

 

 مقدمه و بيان مسئله:
ئولین کرونا در قم، مس متعاقب اعالم ثبت اولین مورد 

س واستان خوزستان نیز اطالع رسانی درباره این ویر
رم نوظهور را افزایش دادند. کمی بعد در تاریخ چها

هواز، اآزمایش سه نفر در شهرستانهای    1398اسفندماه 
به  وازو بدین ترتیب اه شوشتر و آبادان مثبت اعالم شد

 لینجمع شهرهای کرونایی پیوست و انتشار خبر ثبت او
ا رمی مبتال به کرونا در مرکز استان، سطح حساسیت عمو

ش ستان افزایش داد. با فراگیر شدن و گستردر کل ا
 اظتویروس کرونا، دانشگاه ها و مدارس در راستای حف

یان هنگاز جان دانش آموزان، دانشجویان، کادراداری، فر
 عطیلا تو اساتید و سایر نیروهای شاغل در این سازمان ه

 شدند.
فعالیت های آموزشی از آن پس در قالب ارائه مجازی 

ش الکترونیکی در مناطق مختلف استان دروس ذیل آموز
انجام شده است. دانشگاه شهید چمران اهواز به عنوان 
بزرگ ترین دانشگاه جنوب غرب کشور نیز با اتکا به 

آموزش الکترونیکی بستر استمرار فعالیت های آموزشی را 
 13دانشگاه شهید چمران دارای مهیا کرده است. 

گروه علوم  22گروه آموزشی شامل  53دانشکده با 
گروه فنی و مهندسی، 7گروه علوم پایه،  7انسانی، 

است گروه هنر 2گروه علوم کشاورزی و دامپزشکی و 13
که مهیا کردن بستر مجازی مناسب برای پیشبرد اهداف 
آموزشی در این دانشگاه به سرعت صورت پذیرفت. با 
این وجود استمرار فعالیت آموزشی در دوران کرونا، در 

شگاه بدون چالش نبوده است. در همین راستا در این دان
این پژوهش سعی شده است مهم ترین چالش ها و 
کنش تعامل های مرتبط با آموزش الکترونیک که اساتید 
و دانشجویان با آن مواجه بوده اند به روش کیفی مورد 

 مداقه قرار گیرد.

 کنندگان:  مشارکت
مل در این پژوهش ذینفعان مرتبط با موضوع شا

دانشجویان و اساتید رشته هایعلوم انسانی هستند و 
گردآوردی داده ها با اتکا به این افراد صورت گرفته 
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 11کنندگان پژوهش حاضر در مجموع است. مشارکت
 استاد هستند. 5معلم و   6نفر شامل 

در این پژوهش از روش کیفی استفاده روش شناسی: 
های  پیام تحلیل محتوا روشی برای تحلیلشده است. 

صـوتی و تصـویری اسـت  ارتباطی متنـی، شـفاهی،
بدین گونه که با اتکا به مصاحبه، مشاهده، (. 1988)کول، 

های ها، یادداشت، نقل کتبی و نوشته5گروه متمرکز
عرصه و بررسی آرشیوها مهم ترین چالش ها و همچنین 
راهکارهای ارائه شده در زمینه آموزش الکترونیکی در 

کرونا احصا شد. در رویکرد کیفی احصا تجارب و دوران 
دانش افراد اهمیت زیادی دارد و تالش منظم و هدف 
داری در جهت ثبت و گردآوری تجارب و احساسات افراد 
انجام می شود. در واقع پژوهش کیفی بررسی کلی و 
عمیق یک پدیده، از طریق گردآوری اطالعات روایتی 

-هش قابل انعطاف میغنی با استفاده از یک روش پژو

-آیند دادههای کیفی به دست میباشد. در این روش داده

هایی غیر عددی( گردآوری هایی که به شکل روایات)داده
های های کیفی روشیابی به دادهاند. برای دستشده

واحدی کـه بـرای گیرند. گوناگونی مورد استفاده قرار می
اسـتفاده نونی کدر تحلیـل محتـوای کیفـی  متنتحلیـل 

 .، مضمون استشده است
در پژوهش حاضر که یک پژوهش کیفی است برای 

ها از تکنیک مصاحبه هدایت نشده یا آوری دادهجمع
بدون برنامه و ساخت قبلی بهره گرفته شده است. 
مصاحبه هدایت نشده یا بدون برنامه و ساخت قبلی، به 

( از شود که محقق)مصاحبه کنندهای گفته میمصاحبه
ها را قبل فهرست سواالت مورد نظر و ترتیب آن

کند و مصاحبه کننده محور مصاحبه را که مشخص نمی
از قبل تعیین شده مد نظر دارد و سواالت مختلفی در 

کند. این شیوه حول و حوش موضوع مورد نظر طرح می
مصاحبه فاقد یک برنامه روشن بوده و با حداقل کنترل بر 

ای از شود. بخش عمدهشخص میهای افراد مپاسخ
                                                           

5Focus group  

شود، همان خوانده می "نگارانهمصاحبه مردم"آنچه
(. 161: 1392ی ساخت نیافته است)محمدپور، مصاحبه

ها، برای پس از گردآوری و پیاده سازی متن مصاحبه
های پژوهش از روش تحلیل محتوا کیفی تحلیل یافته
 شود.استفاده می

 يافته ها و نتيجه گيري: 
وای کیفی تحلیل محتها از تجزیه و تحلیل داده برای

 الشیکی از مهم ترین چ استفاده شد. نتایج نشان داد
ی، سانهای پیش آمده برای اساتید در حوزه های علوم ان

ش اختالل در شیوه تدریس در نتیجه مجازی شدن آموز
 ثه وباحبود زیرا اتکای اصلی اساتید در ارائه درس بر م

نشجو در یادگیری بود. مشارکت مشارکت همزمان دا
ائه ار کنندگان پژوهش بر این باورند با توجه به الزام

می ندروس در سامانه آموزش مجازی مانند گذشته دیگر 
 اهیتوانستند مطالب دشوار و پیچیده نظری را با همر
م فه دانشجویان فعال تر به اجزای ساده تجزیه کنند و

کنند. آن ها آن را برای سایر دانشجویان تسهیل 
ر ردسدمعتقدنداین شرایط هم برای بیشتر اساتید ایجاد 
ری دگیکرد و هم احتمال می دهند دانشجو را با چالش یا

 در مواجه ساخته است. به باور دانشجویان نیز آموزش
دروس مبتنی بر مشارکت فعال دانشجو در جریان 
الکترونیکی شدن آموزش، مختل شده و به هیچ وجه 

 ود.شنند گذشته در فرایند کالس حاصل نمی یادگیری ما
ل اگرچه با بکارگیری تکنیک های مکمل تا حدود قاب

 توجهی این فرایند ترمیم شده است.
چالش مهم دیگری که بعد از مجازی اساتید معتقدند 

ایجاد شد این بود که  برایشانشدن ارائه دروس 
با  نمی توانستندتخصصی بودن مباحث را مانند گذشته 

ح مسائل و چالش های متعدد بومی و محلی به موارد طر
زیرا تولید  کنندقابل درک و لمس برای دانشجو بدل 

محتوای مجازی نیاز به صرفه جویی در عنصر زمان 
با طرح مباحث اضافه ضمن آنکه  بود داشت و ممکن 
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حوصله دانشجو را سر ببرد نتیجه معکوس دهد و از نظر 
 شود.آموزشی مفید و موثر واقع ن

کات یکی دیگر از تاز نظر دانشجویان مشارکت کننده، 
رد قابل تامل که در نتیجه مجازی شدن تدریس ظهور ک

ه کان و خود را نشان داد این بود که برخی از دانشجوی
بب پیش تر نقطه قوت شان مشارکت و مباحثه بود به س
عی از بین رفتن فرصت تعامل، دچار افت تحصیلی و نو

یه شدند. زیرا نقطه قوت آن ها در روحانزوای درسی 
 مشارکت جویی کالسی شان بوده که زمینه بکارگیری

 ست.آن به ویژه در کالس های آفالین از میان رفته ا
اساتید مشارکت کننده در پژوهش اذعان کرده اند 
آموزش مجازی می تواند در مقام مکمل آموزش 

ش یپساختار آموزش مجازی حضوری تداوم یابد. اگرچه 
ات از این شکل گرفته بود اما آمادگی الزم جهت خدم

ت داشندهی به این حجم از تقاضا را در شرایط کرونایی 
ود و کیفیتش از این غافلگیری متاثر شد. با این وج

ن وراآموزش مجازی با رفع نقایص و ایرادات باید در د
 ط برشروم، آنهاستبعد از کرونا تداوم یابد و مورد ترجیح 

محدود به جلسات جمع بندی، رفع اشکال و اینکه 
 ومواردی از این دست باشد و جایگزین کالس حضوری 

 ابدیواقعی نشود. با این شرایط مناسب است که تداوم 
ی جوی در هزینه هایی مادی و زمان ایجاد صرفههم  زیرا

ه خیرذندارد و هم اینکه مطالب آموزشی اساتید  می کند
دهد و ائه شده را از دست نمیرشود و دانشجو مطالب امی
های استاد را گوش کند و تواند در زمانی دیگر حرفمی

که نت بردارد. از طرفی دیگر در کالس آنالین زمانی
این  پرسد، همه باید پاسخ دهند و بهاستاد سوالی را می

ترتیب دانشجویان بیشتر از کالس حضوری در 
 .کنندپاسخگویی به سواالت شرکت می

 

 ادات کاربرديپيشنه
ا ببه اشتراک گذاشتن ارزش ها، نگرش ها و تجارب  -1

ا) ن هآهدف ایجاد انگیزه و پیوند در راستای فعالیت 
 ن(ایجاد فضای تعاملی و تشویق و حمایت دانشجویا

 انتتعیین محدودیت زمانی اعالم نظر در راستای صی -2
اه یدگاز نظم جلسات)ایجاد بستر مناسب برای اعالم د

 ان(همه داوطلب

ه بایجاد زمینه مشارکت آفالین با طراحی تکالیف  -3
شکل پیوسته در راستای پرکردن خال مشارکت 

 دانشجویان در کالس های آفالین

دف امکان دریافت فایل های صوتی کوتاه زمان با ه -4
 دریافت بازخورد آموزشی از دانشجویان

طراحی تمرین های اشتراکی میان دانشجویان با  -5
 مکاری گروهی، تبادل دانش وهدف ایجاد روحیه ه
 هم افزایی میان آن ها

 

 

 منابع:
تغییر و  (. تجربه نوسازی)مطالعه1392محمدپور، احمد ) -

ن: هراتوسعه در هورامان با روش نظریه زمینه ای(. ت
 انتشارات جامعه شناسان.

(. روش پژوهش کیفی، ضد 1392حمدپور، احمد)م -
شناسی ، مراحل و رویه های علمی در روش 2روش

 ن.انتشارات جامعه شناسا کیفی. چاپ دوم. تهران:
Cole F.L. (1988). Content analysis: process 

and application. ClinicalNurse Specialist 

2(1), 53–57. 
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 انيدانشجو يابياستعداد

 يعاطفه جبال، رضا آوارهي، نيينا يمصار يمحمدعل

 ، دانشگاه یزد، دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسیمدلسازی فرسایش -عضو هئیت علمی، استادیار، مهندسی منابع طبیعی
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  2h@gmail.com reza.avare)ع( یدانشکده امام عل مدرس، یوتریکامپ یهاشبکه شیاطالعات گرا یفناور یارشد مهندس یکارشناس
  3ebali80@gmail.com at.j، دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسیزدیدانشگاه  ،ییزداابانیب -یعیمنابع طب یمهندس ،یپژوهشگرپسادکتر

 
 کيده:چ

وسعه ترشد و  یهانهیکشور به دنبال داشته است و زم یآموزش ستمیرا در س یکرونا تحوالت شگرف دهیاگرچه ظهور پد
 ریذف ناگزح لیه دلبحال  نیبا ا یموده است ولنفراهم  یها و مراکز آموزشدانشگاه هیرا در کل یآموزش مجاز یهامانهسا

ها شگاهلب دانشده است. در اغ زیآموزش ن ندیدر فرآ یتوجهقابل  یفیمتاسفانه منجر به افت ک یآموزش حضور
د که هستن یانبرتر جه یآموزش یهاستمیشده س یبوم یا حدشده ت جادیا یسامانه آموزش مجاز یکه برا ییهارساختیز

از  نکهیا جودند و با وستاد و دانشجو برقرار کنا نیب یمناسب یاند ارتباط تعاملهنوز نتوانسته اریبس یهارغم تالش یعل
ترم  انین پاآزمو یاراً برگذبرخط و صرف یمجاز یهاکالس یبه برگزار دیاغلب اسات یبرخوردارتد ول یامکانات قابل توجه

 ییقاط ضعف شناسابر ن یبتنمامالً متفاوت و ک یکردیبا رو ی. لذا ارائه سامانه اکنندیها بسنده مسامانه نیبا استفاده از ا
و در  دیمان لید تسهاستا یرامستمر دانشجو را ب یابیارزش ندیبوده و فرآ یبرخط آموزش یهاستمیکننده س لیشده که تکم

تا  کوشدیم سانیه ملشد ی. سامانه طراحرسدیبه نظر م یکند ضرور جادیرا ا هاتیو رغبت انجام فعال زهیانگ زیدانشجو ن
 ان را بدهد تا باامک نیا استاد مستمر دانشجو، به یابیارزش ندیفرآ لیو تسه تیفیبا ک یبستر آموزش کیکردن  ایعالوه بر مح
 یف استعدادهاشجو و کشدان یهایتوانمند ییآموزش، به شناسا ندیفرآ شده عالوه بر انجام یطراح یتعامل زمیتوجه به مکان

سب نمرات کو روند  است یجیدانشجو به صورت تدر یابیارزش ندیسامانه فرآ نیذکر است که در ا انیبپردازد. شا زین یو
نموده  ییاشناس یوبخ به را شیبا توجه به نمرات هربخش نقاط قوت و ضعف خو تواندیکامالً شفاف است و م دانشجو یبرا

و  ستیناد محور و است هیکسویسامانه، روند آموزش  نیدر ا نیخود بکوشد. همچن یهاضعف تیتقو یو در راستا
 ندید، در فرآظارت استاو تحت ن گریکدی یهاتیفعال یابیدارند و با ارز یهمکار ستاددر پروسه آموزش با ا زین انیدانشجو

 کمک کنند. گریکدیبه  یریادگی

 یابیمستمر، استعداد یابیارزش سان،یمل ،یآموزش مجاز: يديلکواژگان 

 

 :مقدمه

وب مقوله  دنیایو  وتریبا توسعه و گسترش علوم کامپ
 یکه عموماً بر رو یکیآموزش الکترون ای یآموزش مجاز

گسترش قابل  جیبه تدر زین شوندیمارائه  نترنتیبستر ا
 زیوزه آموزش نو فعاالن ح نی. لذا متخصصافتندی یتوجه

 یریگاند تا با بهرهعلوم همواره تالش کرده ریهمانند سا
 نترنت،یپر رمز و راز ا یایو دن تالیجید یهایفناوراز 

متخصص،  یروین تیجهت آموزش و ترب یمجاز یبستر

فراهم آورند  ،ینیو د یهنر ،یمختلف علم یهانهیزمدر 
 نیمخاطب اریتر در اختتر و ارزانعیتا مقوله آموزش را سر

شده  جادیا یهافرصت نیترخون قرار دهند. ازجمله مهم
به  توانیمآموزش  نهیدر زم یمجاز یفضا سطتو

 تال،یجید یهابه محتوا، کتابخانه یدسترس شیافزا
 یو آموزش مجاز کیالکترون یریادگیآموزش از راه دور، 

 (.2020. یمهد. یواحدو  فاطمه. ینجف) کرداشاره 
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 نهیزم نیادر  یاریبس یهاتالش ریاخ یهادر دهه اگرچه
و  یشآموز وهینوع ش نیرونق گرفتن ا یشده است ول

 دیگذار را با ریکسب و کار تأث کیمنجر شدن آن به 
د در جهان بو (19)کووید  کرونا یپاندم وعیش ونیمد

(Ghafourifard, 2020) ها وقابلیت که به سرعت 
 ه بهالقورا از حالت ب نهیزم نیموجود در ا یهایتوانمند

 اددم وجود سوع نحالینموده است. با ا لیدبالفعل تب
 دهشباعث  یمجاز یو استفاده تادرست از فضا یرسانه ا

 مثبت یهااز جنبه شتریب اریآن بس یمنف یهااست جنبه
 فادهستااز موارد  یاریکه در بس یکند، به طور داینمود پ
. ی)نجف شده است لیتبد دیتهد کیبه  یمجاز یاز فضا
 (.2020. یمهد. یو واحد فاطمه
 رینظ یمختلف نیوع از آموزش عناون نیا یبرا هرچند

 و نیآموزش آنال ،یکیآموزش الکترون ،یآموزش مجاز
 جینتا یول شودیآموزش از راه دور به کار برده م

 افراد از یبرداشت ذهن یانجام شده بر رو قاتیتحق
 یمختلف یهاکه برداشت دهدینشان م جیاصطالحات را

 تواندیم الحاتاصط نیبا توجه به استفاده از هر کدام از ا

 .(Moore et al., 2011)باشد وجود داشته 
در  یدر حال حاضر آنچه به عنوان سامانه آموزش مجاز

مورد  کشور، یدولت یهادانشگاه ژهی، به وهااغلب دانشگاه
 یهانسخه یاستفاده قرار گرفته است نصب و راه انداز

 7مودل 6یریادگی تیریاز سامانه مد یترجمه شده ا

(Dougiamas et al., 2004) یهاکالس یو برا 

 ,Connect)کانکت  ینرم افزار ادوب زیبرخط ن

 یهاکالس ی. در خصوص برگذارباشدیم (2014
افزارهای و یا دیگر نرمکانکت یبرخط، استفاده از آدوب

 یادیتا حدود زتر بوده و موفقآموزش مجازی برخط 
. دانشجو و استاد را برآورده سازد یازهایتوانسته است ن

این نوع که در استفاده از  یعمده مشکالتمعموالً 
در  نترنتیباند و سرعت ا یپهناوجود دارد به  افزارهانرم

                                                           
6- Learning Management System (LMS) 

7 - Moodle 

که  شود،یمربوط م زمان ارائه دروس و تدریس استاد
در  یافـزارو سخت یمخابرات یهاتیالبته رفع محدود

و در آینده نزدیک  مخابرات قرار دارد یهابرنامه تیاولو
 .(1390نظری.  وشاه بیگی )این موانع رفع خواهد شد 

های مدیریت اگرچه در خصوص استفاده از سامانه
های بسیاری انجام یادگیری )به خصوص مودل( تالش

 وردهای قابل توجهی نیز حاصل شده استشده و دستا
 استفاده ازها، ها و هزینهرغم همه این تالشعلی یول

 و دیکمتر مورد استقبال اسات هااین نوع سامانه
 یابر از آن صرفاً دیواقع شده و اغلب اسات انیدانشجو
کید ه تأبا و بن ترم انیپا ها، به ویژه آزمونآزمون یبرگذار

و کمتر  کنندیاستفاده م ،هاشگاهدانمسئولین آموزشی 
 یهاتیتا با استفاده از قابل ستتالش کرده ا یاستاد

 یراب یطی، محهستنددارا  هاسامانه نیکه ا یقابل توجه

 .فراهم آورد انیمستمر دانشجو یابیارز

 معرفي سامانه:

را در  یکرونا تحوالت شگرف یظهور پاندم اگرچه

 یهانهیه است و زمکشور به دنبال داشت یآموزش ستمیس

ها نشگاهرا در دا یآموزش مجاز یهارشد و توسعه سامانه

ه ب حال نیبا ا یفراهم نموده است ول یو مراکز آموزش

 یفیمتاسفانه افت ک یآموزش حضور ستمیحذف س لیدل

 ه کهشتبه دنبال دا زیند آموزش را نیدر فرآ یقابل توجه

 دنبو یزمجا تیاز آن مربوط به ماه یالبته تنها بخش

تناسب  رینظ یگریآموزش است و عوامل مختلف د

 یاحتومبه روز بودن  ر،یارائه شده با سطح فراگ یمحتوا

 و یلیمنابع تکم نیو همچن یابیارزش تیفیک ،یآموزش

ن در آ یتوجهقابل  یاثرگذار یدارا زیت یکمک آموزش

 (2018صدرا. ( باشدیم

 گریمودل و د یآموزش مجازسامانه  نکهیتوجه به ا با
 یزمیمکان یفرض دارا شیمشابه به صورت پ یهاسامانه



 

37 
 

ا تا ب تالش شد باشند،یمستمر دانشجو نم یابیارز یبرا
 نقاطکه از  یو شناخت یتوجه به تجارب چند ساله آموزش

 ،حاصل شده است هاسال نیا یدر ط انیضعف دانشجو
  تیشود که عالوه بر کمک به تقو یطراح یسامانه ا

 زین یو یهاتیمستمر فعال یابیدانشجو، به ارز یهاضعف
 هرانیچندان سختگ نه یبپردازد و دانشجو را به گونه ا

در طول ترم  یعه و مرور مباحث درسملزم به مطال
  .(1شکل )دینما
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ن ادآموزش د ندیسامانه دانشجو را در فرآ نیا نیهمچن
 رآیندف لهیوس نیبدتا  کندیم ریبا نظارت استاد، درگ ز،ین

انجام شده  یترقیبه صورت عم درس یریادگیمطالعه و 
با  دانشجو نیب هیوچند س یحت ایو  هیدو سو یتعاملو 

 .(2شکل ) گردد جادیا شیهایهمکالس گریدیا استاد و 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 در در اختیار دانشجو جلسه درس و ابزارهاینمایی از یک  -1شکل 
 سامانه آموزش یادگیری ملیسان

 

طراحی شده توسط دانشجو )بخش  سؤاالتمحیط داوری  -2شکل 
 داوری دوستان در صفحه کاربری دانشجو(
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لذت  تیری)مد 1سانیکه سامانه مل یاز نقاط قوت یکی
 یها( نسبت به سامانهنیدر سامانه آموزش نو یریادگی

دانشجو در  یهایتوانمند ییمشابه خود دارد شناسا
دروس گذرانده در  گریمختلف، با توجه به د یهانهیزم

توسط سامانه  جیاست که به تدر یاطالعات ریسامانه و سا
و براساس آن شروع به  گرددیاز دانشجو کسب م

 یگذار هیافراد مستعد جهت سرما یو معرف یابیاستعداد
)درصورت  یو تجار یمراکز صنعت در یانسان یروین

 درخواست معرفی نیروی متخصص از سوی این مراکز(

 .دینمایم
سط مکمل تو یابه عنوان سامانه تواندیم سانیمل سامانه

ه ب ، که معموالًدانشگاه یاستاد در کنار سامانه مجاز
 مایپاز  نکهیا یاستفاده شود و به جا صورت برخط است،

ائه ارتباط و ار یاپ و تلگرام براواتس ریتظ ییهارسان
سامانه  نیا به کمک توانیاستفاده شود م فیتکال
 انزیه مب هکرده و با توج تیریدانشجو را مد یهاتیفعال
ه مانکه توسط سا ر طول ترمدانشجو د یریادگیو  تیفعال

در نظر  زینمره مستمر ن ، برای ویشودیممحاسبه 

 .گرفت
منحصر  دهدیکه استاد در سامانه انجام م ییهاتیفعال 

 یو بارگذاربه صورت هفتگی جلسه درس  جادیبه ا
 یدانشگاه کهیدرصورت . البتهسه استهر جل یمحتوا
آموزش  یبرابه جای مودل سامانه این از  ماًیمستق
 زین ندیحداقل فرآ نیاستفاده کند هم خود یمجاز

ضبط شده  فایلبه صورت خودکار انجام شده و  تواندیم
دانشجو  اریختدر ابه عنوان محتوای درس جلسات درس 

مانه برای هر جلسه یی که ساهاتیفعالتا بتواند  ردیقرار گ
 (.3شکل را انجام دهد ) خواهدیمدرس از وی 

به صورت  ارائه هر جلسه درس توسط استاد، سامانه با
محتوای از  یخالصه ا خواهدیاز دانشجو م فرضپیش
 تیارائه دهد )تقو به صورت کوتاه و در چند سطر درس

ی انهیچهارگزسه سؤال  ی( و دو الیسیمهارت گزارش نو
                                                           

1 - https://www.malisan.ir 

طرح  درس( ترقیمطالب درس )مطالعه عمتوجه به  نیز با
 دانشجو دو وظیفه ساده که برعهده نیکند. عالوه بر ا

است، برای انجام فعالیت بیشتر و کسب نمره مستمر 
، با هاسؤاالت و گزارش یداور باالتر دانشجو ترغیب به

تقویت مهارت مطالب و  لی)تحل شودیم زین نظارت استاد،
با شرکت در  در نهایت ( وارزیابی و داوری

داوری شده دانشجویان  سؤاالتی مبتنی بر هاییخودآزما
تواند در طول شوند میکه به صورت تصادفی انتخاب می

 یبه مرور مطالب درس شبانه روز و در اوقات فراقت،
 ی کهیهاتیفعال هیذکر است که کل انیبپردازد. شا

براساس ثبت شده و  دهدانجام می دانشجو در سامانه
هایش به فعالیت جیبه تدر هر بخشدر  یو تیفعال زانیم

شود. با توجه به اینکه سقف و نمره مستمر داده مینمره 
ی در نظر گرفته هامهارتکسب شده در هر بخش از 

شده در سامانه برای دانشجو در طول ترم قابل مشاهده 
نقاط قوت و  تواندیمها با توجه به آن ( لذا4شکل است )

با تمرکز بر نقطه کرده و  ییرا شناسا شیوعف خض
و  مهارترا تقویت کرده و  هاآن جیبه تدر شیهاضعف

 .(5شکل ) دهدیم شیافزارا در طول ترم  شیهاییتوانا
 

ر دیک درس ایجاد شده محیط  -3شکل 
 سامانه ملیسان و 

حساب کاربری  ابزارهای مدیریتی آن در
 استاد
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 دانشجو در طول ترم یهاتیفعالنمایش وضعیت  -4شکل 

 
 ی مختلفهاتیفعالش نمرات دانشجو در نمودار نمای -5شکل 

 :یتیجه گیرن

 یرخ داده در سطح جهان یبا توجه به تحوالت آموزش
( بدون شک در 19 دی)کوو روسیکرونا و یاز پاندم یناش

از آموزش مدارس و  یدوران پسا کرونا بخش مهم
بود و  میشاهد خواه یرا به صورت مجاز هادانشگاه

 نیدر ا ینقش قابل توجه یریادگی تیریمد یهاستمیس
 ادهیو پ یطراح یتالش براخواهند داشت. لذا  زمینه

منحصر  ییهایتوانمندبا  یداخل کامالً یسامانه ا یساز

بر  یکند و مبتن زیمتما جیرا یهاسامانهبفرد که آن را از 
 یداخل کشور باشد ضرور دیو اسات انیدانشجو یازهاین

 . رسدیمبه نظر 
است  ییهاسامانهدر حال حاضر از جمله معدود  سانیمل

 وت شده اس یزیر هیپا رانیل در داخل اکه به طور کام
شده در آن به صورت  یطراح یآموزش یها زمیمکان

 موزشآ یهاسامانهاز  یو بدون الگو بردار یابتکار کامالً
ده سامانه تالش ش نیموجود بوده است. در ا یادگیری

 وآموزش  یبرا محیطی مناسب جادیعالوه بر ا تااست 
 هایندتوانم ییبه شناساشروع  ،انیدانشجو ییمهارت افزا

م فراه ضمن تا نیز بشود انیبالقوه دانشجو یاستعدادهاو 
مناسب  یبستر ،هاآن ییرشد و شکوفا یهانهیزمنمودن 

به جامعه  و خالق متخصص یانسان یروین یجهت معرف
 . دیفراهم آنیز  و بازار کار یصنعت

با  دانشجو و کسب نمرات مستمر یهاتیفعال تیریمد
 ه دراست ک ییهاتیاز جمله قابل هاتیفعال زانیم توجه به

 نید ادر نظر گرفته شده است و به استا سانیسامانه مل
ه و ارائ یخاص میبدون تنظ یدهد که حت یامکان را م

 انیدانشجو انترم،یم و یکالس یآزمون ها ایو  فیتکل
 کند. یابیرا به صورت مستمر ارزش خود

 تیریمد یهامانهبرخالف ساهرچند سامانه ملیسان 
اند، شده هیته یموجود که صرفاً با اهداف آموزش یریادگی

 ییکارآمد جهت شناسا یآموزش به عنوان ابزار ندیاز فرآ
 کندمیاستفاده  نیز انیدانشجو یو استعدادها یتوانمند

ولی با توجه به اینکه در این مقاله هدف معرفی 
ختام سنهای آموزشی سامانه است به عنوان حتوانمندی

به ذکر برخی از ویژگی ها و قابلیت های آموزشی سامانه 
بسنده می گردد. از جمله قابلیت های سامانه برای استاد 
می توان به مدیریت تکالیف و تمرین ها، شناسایی نقاط 
قوت و ضعف دانشجو، کشف استعداد و توانمندی 

ها و آموزش دانشجو، سنجش مستمر، مدیریت آزمون
ش نویسی به دانشجو اشاره کرد و از جمله مهارت گزار

مزایایی که استفاده از سامانه برای دانشجو به دنبال 
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توان به ایجاد رقابتی سالم، تقویت فن خواهد داشت می
گزارش نویسی، فراهم نمودن امکان یادگیری مستمر با 

ها، شناخت نقاط ها و انجام فعالیتشرکت در خودآزمایی
ها و در نهایت کسب فعالیتقوت و ضعف در انجام 

تجربه و مهارت در ارزیابی و داوری مطالب علمی اشاره 
 نمود.
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 کالس برخط يبرگزار يبرا يارائه تعامل يافزارهااستفاده از نرم

 1*گيومرتضي دٌرّي

 Email: dorrigiv@semnan.ac.ir دانشگاه سمنان، وتر،یبرق و کامپ یدانشکده مهندس وتر،یکامپ یگروه مهندس

 
 چکيده

برخط  یهاالسک ییفیت برگزارافزایش ک یبرا یارائه تعامل یافزارهااستفاده از نرم ،یکیبا گسترش آموزش الکترون
هر  یهایژگیناخت وشافزارها در دسترس بوده که دسته از نرم نیاز ا یادیز اری. امروزه شمار بسرسدیبه نظر م یضرور

، Mentimeter ،Aha Slides ،Kahootهمچون  ییافزارهامقاله نرم نیا دررسد. استفاده الزم به نظر می یبرا کی
Slides with Friends ،Slido ،Poll Everywhere  وGoogle Slides ابی قرار و ارزی یمعرفی شده و مورد بررس

به نظر  ن،یبنابرا. دارند یدر نسخه مجان ییهاتیافزارها محدودنرم نیکه اکثر ا دهدینشان م یبررس جیگرفته است. نتا
 .دینما یکیترونالک یآموزش تیفیک یقابه ارت یانیبتواند کمک شا یافزار بومنرم کیتوسعه  رسدیم

 .یارائه تعامل یافزارهاکالس برخط، نرم ،یکیآموزش الکترون: يديلکواژگان 

 

 مقدمه -1
 نیب تعامل دو طرفه یاساساً به معنا «یتعامل»ارائه 

 یوقات، براا شتریها است. بآن انیو دانشجو دیاسات
ن )بدو یسخنران یمیکالس برخط از سبک قد یبرگزار

ا ب وهیش نی. معموالً اشودی( استفاده مانیتعامل با دانشجو
 قیراز ط انیاطالعات با دانشجو یگذاربه اشتراک

 تواندیکه م ردیپذیبا متن و صدا صورت م ییدهایاسال
 دجایرو، تعامل با ا نیمخاطب گردد. از ا یباعث خستگ

ز ا یاستاد و دانشجو، مخاطب را به بخش نیارتباط ب
 .کندیم لیارائه محتوا تبد ندیفرآ

 یهبا استاد همرا انیدانشجو شودیتعامل باعث م حس
مطرح شده را  یهادهیه اطور ناخودآگاداشته و به یبهتر

ه ارائ نیدرک کنند. با تعامل، مخاطب نه تنها در ح
ن مدت زما یبلکه اطالعات را برا شود،یمتمرکزتر م

فرا  دهد،یمکه تنها گوش  ینسبت به زمان یتریطوالن
 .ردیگیم

 هالمیو ف ریامکان ادغام متون، تصاو یافزار ارائه تعامل نرم
در  انیرا با گرفتن بازخورد و پرسش و پاسخ از دانشجو

 یهاتر از آن از روش. مهمکندیارائه فراهم م کی
به  ردیگیکه از مخاطب م ییهاداده لیتبد یبرا یموثر

. از دهدیاد قرار ماست اریخوب در اخت یاطالعات بصر

 شیاز پ شیو درک ب 19-دیکوو یماریب یریگهمه انزم
 ندیدر فرآ یکیالکترون یهایلزوم استفاده از فنآور

در دسترس قرار  یادیز یارائه تعامل یافزارهانرم ،یاددهی
ها پرداخته آن نیترمتداول یمقاله به معرف نیاند. اگرفته

 هرو نقاط قوت عملکرد  یاجمال یاست. سپس به بررس
 .پرداخته شده استها نواقص آن نیها و همچناز آن کی

 يارائه تعامل يافزارهانرم يمعرف -2
از  کینحوه کار هر  یبخش، تمرکز بر رو نیدر ا
ها و آن یاحطر یهدف اصل ،یارائه تعامل یافزارهانرم

 ها است.کاربرد آن نیبهتر
 

1-2- Mentimeter 

Mentimeter ین اینان در اطم و قابلر بالغ افزانرم یک
 .تشروع به کار کرده اس 2015از سال  زمینه است که

 Mentimeter. استافزار بسیار زیاد امکانات این نرم
های رسمی و در محیط یطوالن یهاارائه یجادا یبرا

 تر است.مناسب همچون دانشگاه
 هایالؤانواع تعامالت استاندارد، از جمله س تقریباً تمامی

و  یبند، رتبهآوری نظرجمع یدهای، اسالیاینهچند گز
در این . موجود است Mentimeterی در اکلمه یابرها
 یدنوع اسال 8و  یتعامل یداسالنوع  12+1افزار نرم
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 وجود دارد. ایستا یمحتوا
 ت آمدهبدس یجنتا یشنما یچگونگ یبرا یمتعدد هایراه

 یشل نماوجود دارد )به عنوان مثا Mentimeterدر 
 توسط یاینهال چند گزؤانتخاب شده از س هایگزینه

ز نات اامکا(. دوناتنمودار مدور یا نمودار ، اینمودار میله
 آماده نسبتاً خوبی نیز برای انتخاب سبک نمایشپیش

اشکال  ظاهری در آن وجود دارد. در عین حال، یک
و  گریرایشودر آن است که  ینا Mentimeterبزرگ 
 در نتیجه به ؛از هم جدا هستند یداسال یشنمابخش 

 شود.دیده نمی ییراتتغ هنگام ویرایش
دهد می به مخاطب اجازه شدهآدرس اینترنتی کوتاه یک

کد  عالوه، همواره یکبه. ارائه مطالب حضور یابد تا در
دهد به مخاطب اجازه میصفحه وجود دارد که  یدر باال

بین  باطیرتراه ا .یونددپ، به آن بیدادتا در هر زمان از رو
ها در های آنمخاطبین با یکدیگر وجود نداشته و پاسخ
 یبرا آید. استادلحظه با گرافیک خوبی به نمایش درمی

استفاده  یینسمت چپ پا یمنواز  یدادرو یریتمد
 و بودهاده س استفاده، تجربه دانشجویان نیز ی. براکندمی
 .باشدسبی میتعاملی گزینه مناجلسات برگزاری  یبرا

2-2- Aha Slides 
Slides Aha به  یهشب یاربسMentimeter نظر  به

وام  از یکدیگررا  یکاربر هایاز رابط یاریبسو  رسیده
تری از گرافیک به Slides Ahaحال،  یناند. با اگرفته

 مخاطببه  یترو احساس دوستانه برخوردار بوده
گرفتن »ت ساختن جلسا یبرا افزاراین نرم. دهدمی

ط گروه کوچک تا متوسبرای یک  «بارش فکریبازخورد/
 .طراحی شده است
در جدا بودن حالت  Mentimeterاشکال مشابه 

از . افزار نیز وجود داردویرایش از حالت نمایش در این نرم
 9بوده و دارای  Mentimeterبرابر با نظر تنوع تقریباً 

 ی ایستانوع اسالید با محتوا 7و  یتعاملاسالید نوع 
نیز به  موجود یمحتوابا  یدنوع اسالامکان تغییر  .است

 از 75% یباًرسد که تقر یبه نظر مباشد. آسانی میسر می

و البته با  Mentimeter مشابه با Aha Slides عملکرد
 .باشدمی ی بهتررابط کاربر

Aha Slides برای  متنوعی یکیگراف یرتصاو یدارا
توان از تصاویر آن میبوده و در  ینهزمپس انتخاب
 ینما نیز یک استاد درس .نیز استفاده نمود یشخص

ه تجرب دارد. یدادرو یریتمد یسمت چپ برادر شناور 
 تر است.جذاب Mentimeterکاربری نیز نسبت به 

3-2- Kahoot 
Kahoot قدرتمندو در عین حال  کامالً ساده یابزار 

افزار ماین نرها ساخته شده است. یباز یاست که برا
. است یعال یتجربه کاربردارای کننده، دوستانه و سرگرم

انند با است تا افراد بتواین بوده  Kahootهدف از ایجاد 
 کننده بسازند.سرگرم یهایکوچک باز یهاگروه

های گرافیکی ساده بوده و رابط Kahootکار کردن با 
 ر ازمحدودت یعملکرد آن کماگر چه  کاربر پسندی دارد.

 از آن یادگیریاست، اما هدف  دیگر یابزارها یخبر
در  Kahootواضح است که ی است. سرگرم طریق

ردار افزار قبلی از امکانات کمتری برخوقیاس با دو نرم
ارد(. وجود دبا محتوای ایستا  یدنوع اسال یک)فقط است 

 یکند ماندر آن  تولید محتوااست که  یننکته مهم ااما 
گی باالیی ساد و حووض از شود ویاحساس م یباز

ز اش ییراوبرخوردار است. همچنین ایراد جدا بودن حالت 
 .نمایش را نیز ندارد

وار ها و حالت بازیسؤالخودکار  یشرفت، پیقیموس
به کننده احساس سرگرم یکدر کل  گرافیکی یهارابط

 یا رورهمه افراد گروه البته مخاطب  .دهدمخاطب می
 یبازر داحساس وجود فاصله را  ینا، بنابریندبیصفحه نم

 خواهد داشت. 

4-2- Slides with Friends 
Slides with Friends تر و یطوالن یهابرای ارائه

 ابزاراز هر  یشبافزار نرم ینا ساخته شده است.تر جذاب
 PowerPoint یا Slides Google شبیه به یگرید

یا  Prezi ،Powerpointدر صورت آشنایی با  است.
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Google Slides ًهای کاربری آن ارتباط با رابط، فورا
ها به ینهگز یمنوطریق از  یدهاانواع اسالشود. برقرار می

 .شودیاضافه مارائه 
 کیدر  ینکها یبه جا یدهاو تعامل اسال یرایشاما و

ند. دار یدها قراراسالخود  ی، رویرندقرار بگ یکنار یمنو
 .افزار وجود داردن نرمنوع اسالید در ای 12در حال حاضر 

 ه ازتفاداس یجا تعاملی به ییهاارائه یجادا ینجاهدف در ا
مشخص را  ینامهر دانشجو . یستا استا یدهایاسال

د. کنیرا انتخاب م ی(شکلک شخصآواتار ) یکو نموده 
 یشگروه، در صفحه نما یکاز  یسپس به عنوان عضو

 . سپسدشویداده م یشنما یدبا همه افراد در هر اسال
ده ها را ارسال کرسؤالجواب  یکه چه کس یندبب دتوانیم

 ارسال نکرده است(. یاست )و چه کس
 دیالاس یشبردپ یروان و ساده است. برا یدادرومدیریت 

ه البت. دنمو یککل یا کردهاستفاده  یداز صفحه کل توانیم
ین د. اداردر نسخه فعلی امکان تغییر پس از انتشار وجود ن

 iSpring Suiteار تا حدودی شبیه به افزونه افزنرم
لید است )البته این افزونه برای تو PowerPointبرای 

 شود(. فاده میتخط اسمحتوای برون

 افزارهاساير نرم -5-2
Slido متفاوت از  یاربس یابزارMentimeter  و

AhaSlides .یک یزبانیکه م یدفکر کن ینا به است 
زمان مشخص  یکشما در کاربران  هستید وکنفرانس 

 یدادهایتوانند در تمام رویشوند، سپس میظاهر م
 یناشرکت کنند.  ید،اکرده یمها تنظآن یکه برا یکوچک
 هایؤالها و س، آزمونینظرسنج هایسؤالشامل موارد 

 مخاطبان است.
ال از ؤچند س یدنپرس یروش ساده برا یکاگر به دنبال 

مناسب  کامالً Poll Everywhere، یدگروه هست یک

نیز به تازگی امکانات ارائه  Google Slidesاست. 
 کند.تعاملی را پشتیبانی می

 افزارهامقايسه نرم -6-2
های های مختلفی با قیمتافزارهای معرفی شده طرحنرم

که امکان خرید از جاییکنند. از آنمتفاوت عرضه می
سه داخل کشور با مشکالتی همراه است، تنها به مقای

 اخته شده است.های مجانی پردنسخه
از نظر تعداد مخاطب  Mentimeterنسخه مجانی 

 ؤالمحدودیتی نداشته ولی در هر ارائه تنها از دو س
 توان استفاده کرد.نظرسنجی و پنج سؤال امتحانی می

Aha Slides ر محدودیت در تعداد سؤال نداشته ولی د
شرکت در مخاطب اجازه  7نسخه مجانی خود تنها به 

افزار یک از سه نرمعالوه، هیچدهد. بهرویداد را می
Mentimeter ،Aha Slides  وKahoot  در نسخه

 فراهم PowerPointمجانی خود امکان بارگذاری فایل 
 Poll Everywhereافزار  آورند. نسخه مجانی نرمنمی

 مخاطب قابل استفاده است.  25نیز حداکثر برای 

 گيرينتيجه -3
افزارهای ارائه تعاملی برای افزایش کیفیت فاده از نرماست

شود. البته آموزش الکترونیکی یک ضرورت محسوب می
در این مقاله فرض بر این است که اصول تولید محتوای 
الکترونیکی توسط استاد رعایت شده و طبیعتاً صرف 

افزارها آموزش با کیفیت مطلوب را به استفاده از این نرم
طور که اشاره گردید، هر یک از آورد. همانوجود نمی

ها را های دارند که استفاده از آنافزارها محدودیتنرم
سازد. بنابراین، پیشنهاد این مقاله توسعه یک دشوار می

 افزار بومی در این ارتباط است.نرم
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 در دانشگاه سمنان يعمل يهادرس سازهيشب يافزارهااستفاده از نرم
 1*گيومرتضي دٌرّي

 Email: dorrigiv@semnan.ac.irدانشگاه سمنان، وتر،یبرق و کامپ یدانشکده مهندس وتر،یکامپ یگروه مهندس

 
 چکيده
رقم خورد،  یآموزش عال یهانظام ی( برا19-دیکوو یماریکرونا )ب روسیو یریگهمه جهیکه در نت یاالعادهفوق طیدر شرا

. هرچند شودیتر مرنگمکمطرح شد، که هر روز  یدروس نظر یبرا یکیالکترونآموزش  تیدرباره ظرف ییدهایدر ابتدا ترد
 زیعدم شناخت و ن لیدلبه دیردت نیتوجه شود. ا زین تیفیک شیبه افزا دیبا ،یمرشد ک نینمود که در کنار ا  دیتأک دیکه با

است.  انیدانشگاه از یاریؤال بسد سمور زیاکنون نمطرح بوده است و هم تریجد اریبس یدروس عمل یبرا شتریب یدگیچیپ
نحوه توزیع این  اه سمنان وعملی دانشگ یاهس)نشا( در در شگاهیآزما سازهیشب یافزارهادر این مقاله میزان استفاده از نرم

 قرار گرفته است. یها مورد بررسدرس

 .شگاهیآزما ازسهیافزار شبدانشگاه سمنان، نرم ،یدروس عمل ،یکیآموزش الکترون: يديلکواژگان 

 

 مقدمه -1
در  توانیم یطور کلرا به آزمایشگاهی یهادرس
 :]1[ کرد یبندطبقه ریز یهادسته

به طور عمده از آزمایشگاهی که  هایدرس دسته اول:

ه پایگا مانند آزمایشگاه گیرند.بهره میافزارهای کامپیوتری نرم
، متلب یسینوبرنامهها، آزمایشگاه سیستم عامل، کارگاه داده

 ها.ای و نظایر آنکارگاه گرافیک چندرسانه

آزمایشگاهی و کارگاهی که با  هایدرس دسته دوم:

ریزی یوتر برنامهاکنون با کامپکه یا همکنند کار میتجهیزاتی 
تر ها به کامپیوسادگی امکان اتصال آنه شوند یا بمی و کنترل

 ،ریزیمههای قابل برناکنندهکنترلمانند  .مهیا است
 ها.ظایر آنی و نکنترل عدد یهانیکارگاه ماش، میکروکنترلرها

 آزمایشگاهی و کارگاهی که صرفاً هایدرس دسته سوم:

با  اتصال قطعاتی الکتریکی و مکانیکی است که در نهایت
های شگاهآزمای ،کارگاه برق مانند .گیرندجریان برق فرمان می

 ها.و نظایر آن قطعات الکترونیکی

ها و اهدروس کارگاهی که نیاز به کار با دستگ دسته چهارم:

 یوتریکه ممکن است هیچ المان اتصال کامپ دارندتجهیزاتی 
تراشکاری، جوشکاری، نجاری،  انندم .نداشته باشند

، رتعمیر موتوزنی، سازی، قلمحجمسازی، سفالکاری، معرق
 شناسی و، فیزیک، زیستشیمی هایهای رشتهآزمایشگاه
 ها.نظایر آن

یا  به کار کامل بدنی عملی که نیاز هایدرس دسته پنجم:

، لفوتبا ،برداریوزنه ،شنا دارند. مانندحضور در محیط خاص 
 ها.، نقاشی دیواری، مرمت آثار و نظایر آنکالبد شکافی

کاشت و  مانندعملی میدانی  هایدرس دسته ششم:

 و راتعارزیابی ماندازه گیری و ، برداشت در مزارع و باغات
 ها.نظایر آن

ها، کارورزی جراحی دام ماننددروس کارورزی  دسته هفتم:

نابع های پایه، کارورزی در مکارورزی مامایی، کارورزی ورزش
ر زی دکارآموطبیعی، کارورزی در مدارس و مراکز استثنائی، 

 ها.و نظایر آن حضور در یک جلسه مشاوره ،صنایع

عملی خاص که در  سایر دروس دسته هشتم:

 .های فوق نگنجندبندیدسته

ها از دروس متفاوت است. یبنددسته نیا تیریحوه مدن
 هایبنددسته نیهمه ا یحالت برا نیتراما در ساده

را فشرده و با تعداد ساعات  یکیزیحضور ف دوره توانیم
کننده در صورت لزوم با تعداد شرکت یتر در روز و حتباال

 یبرا یحضور ریغ یهاروش عالوه،به. دنمو کمتر اجرا
 یهاالذکر بر اساس مدلفوق یهایبنداغلب دسته
شامل  ندهیآ یقطع فناورانه تتحوال زیو ن ایموجود در دن

 هاییشگاهآزما»، «بر وب یمبتن هاییشگاهآزما»
 نی. در عاست «از راه دور هاییشگاهآزما»و « یمجاز
کامل وجود نداشته  به طورآن  یفن امکانچنانچه  ،حال
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ترکیبی آموزش مجازی با روش ، استفاده از روش باشد
 گردد.یم هیالذکر توصفشره فوق

 اجراي دروس عملي در دانشگاه سمنان -2
 یروسو یریگمهه یجهکه در نت یاالعادهفوق یطدر شرا

 یآموزش عال یهانظام یبرا (19-یدکوو یماریکرونا )ب
های ذکر از انواع روش در دانشگاه سمنان رقم خورد،

ه شده در بخش مقدمه برای اجرای دروس عملی استفاد
رای اج شد. برای بهبود کیفیت ارائه این دروس، راهنمای

و طرح نشا « آزمایشگاهی، عملی و کارگاهی»س ودر
رار قساز آزمایشگاهی( در اختیار اساتید افزارهای شبیه)نرم

 گرفت.
دن وضعیت ارائه هایی برای مشخص نموسپس، کاربرگ

. در مجموع (1)شکل  دروس در اختیار اساتید قرار گرفت
های مربوطه دریافت کاربرگ به همراه طرح درس 487

ها ، توزیع درس2شده و مورد بررسی قرار گرفت. شکل 
بیشترین تعداد دهد. به تفکیک دانشکده را نشان می

های هنر، درس عملی دانشگاه سمنان در دانشکده
ی، کویرشناسی و مهندسی برق و کامپیوتر ارائه دامپزشک

 شوند.می

 
 يعمل يهادرس هاي وضعيت ارائه: کاربرگ1شکل 

 

 
دانشکده يکها به تفکدرس يعتوز: 2شکل 

گانه را به اظهار های هشت، سهم هر یک از دسته3شکل 
طور که مشخص است، دهد. هماناستاد درس نمایش می

ته اول که عمدتاً با استفاده از نشا های چهار دسمجموع درس

های است. از مجموع درس 50قابل ارائه هستند، کمتر از %
قابلیت  96اند، %سال جاری ارائه شدههشت دسته که در نیم
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قابلیت ارائه به صورت  4ارائه به صورت مجازی را داشته و %
 اند.ترکیبی را داشته

 

 
 يعمل يهاسهم هر دسته از درس: 3شکل 

کند که بیش از نیمی از اساتید ، مشخص می4مودار شکل ن
های سالسابقه ارائه درس عملی به صورت مجازی در نیم

 اند.گذشته را داشته

 
 درس يسابقه ارائه مجاز: 4شکل 

 یلمفهای عملی از ترکیبی از نشا، اساتید برای ارائه درس
د ها )ماننMOOC ینترنتی،ا یدئوویر، تصاو، ضبط شده استاد

Coursera ،Udacity ،Udemy ،OpenedX ،Khan 

Academyخط برون ارائه افزار، نرمفرادرس( و خونه، مکتب
و  MS PowerPoint ،Prezi ،iSpring Suite مانند)

، Mentimeter مانند)خط برون ارائه افزارنرم، ها(نظایر آن
Aha Slides، Kahoot ، Google Slides ها(و نظایر آن 

 اند.استفاده کرده (یصوت هاییل)فا پادکستو 
متفاوت نسبت به  یابیارزش یهاروشاساتید  75بیش از %

ها شامل، اند. این روشحالت تمام حضوری استفاده کرده
تفاده از ابزارها و ی، اسانجام پروژه عملبرخط،  پاسخ و پرسش

ی بوده است. نتایج شفاه یهاارائهی و آزمون کتب، افزارهانرم

ها از نشا استفاده از درس 40دهد که در حدود %مینشان 
 نشان داده شده است. 5این مطلب در شکل  شود.می

 
 : ميزان استفاده از نشا5شکل 

 گيرينتيجه -3
نان های عملی در دانشگاه سمدر این مقاله نحوه اجرای درس

سی شده برر 1399-1400سال دوم سال تحصیلی در نیم
سمنان در  اساتید دانشگاهدهد که است. نتایج نشان می

یت از این ظرفاجرایی نمودن طرح نشا تالش هستند تا با 
 دامه. در اهای عملی استفاده نمایندبرای افزایش کیفیت درس

ا روز از این نشاهای بهاین اقدام الزم است تا پایگاه داده
گذاری به اشتراک یتر بستری براو از آن مهمساخته شده 

های سطح محتوای تهیه شده توسط اساتید مختلف دانشگاه
 .ایجاد گرددکشور با یکدیگر 

 نابعم
 ،عتف گسترش وزارت یشورا یکیالکترون یکارگروه آموزش عال ]1[

 و یلدروس عم یاجرا یکارگروه در مورد راهکارها یهایهتوص»
بستر  با کمک یها و مراکز آموزش عالدانشگاه یکارگاه
 .14/4/1399 ،«یکیالکترون یهاآموزش
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 19در بحران کوويد  علميارزيابي تدريس الکترونيکي اعضاي هيئت

 مريم سادات قريشي خوراسگاني، محمدصادق کريمي مهرآبادي

  m.ghoraishi@alzahra.ac.ir*1)س(دانشگاه الزهرا  ،یو روانشناس یتیدانشکده علوم ترب ،یزیرو برنامه تیریگروه مد اریاستاد

  ir2.karimi@isu.ac)س(دانشگاه الزهرا  یمجاز یهاآموزش یمجر ،ییدانشگاه عالمه طباطبا ،یرشته اقتصاد مال

 :چکيده

دانشجویان شده است. جامعه آماری، پیمایشی انجام –رویکرد، کمی و به روش توصیفی  لحاظ حاضر بهپژوهش  
 402ای نسبتی تعداد هگیری طبقکه با استفاده از روش نمونه بودند )س(دانشگاه الزهرا کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری 

 تیمطلوب فیاز ط ،هاداده یفیتوص لیتحل برای و حقق ساخته انجامها، توسط پرسشنامه مانتخاب شدند. گردآوری داده نفر
روایی پرسشنامه . شد استفاده گروهی تک تی آزمونو  SPSS افزارنرم از نیز هاداده تنباطیتحلیل اس ی و برایچهاربخش

به دست آمد. نتایج نشان  (،97/0متخصص علوم تربیتی تائید شد و پایایی نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ ) 5توسط 
 منابع و دموا استاد، فردی هایویژگی آموزشی، یمحتوا اهداف، هایمؤلفه داد، وضعیت تدریس الکترونیکی اساتید در

 فعالیت هایفهمؤل در همچنین .و نیازمند بهبود بوده است شدهگزارشیادگیری، در حد متوسط  - یاددهی فرایند و آموزشی
 اعضای کیلکترونیا تدریس طورکلی وضعیتارزشیابی، نامناسب و نیازمند بهبود زیاد بوده است. به و مکان و زمان یادگیری،

 .است نبوده مناسب ،19علمی در بحران کووید هیئت

 19 علمی، دانشجویان، بحران کوویدتدریس الکترونیکی، اعضای هیئت: واژگان کليدي

 مقدمه
، است آن از حاکی عالیآموزش جاری تحوالت روند

 مختلف هایبحران با مواجهه علیرغم عالیآموزش
 ویروس شیوع حرانب از ناشی تحمیلی تعطیلی» ازجمله
 برای الکترونیکی آموزش اجرای الزام و 19 کووید

 ارتقای و بهبود حفظ، به باید همواره اما ،«هادانشگاه
 ارزیابی ،رونی. ازاباشد داشته را الزم توجه کیفیت

 عالیآموزش در پژوهش جدید محورهای از یکی عنوانبه
 جزء یارزیاب و کیفیت درواقع. است قرارگرفته موردتوجه

 و یعارف کله لو، یخادم) است عالیآموزش نظام الینفک
 نیز الکترونیکی آموزش سیستم(. 1395 ،یشمس مورکان

 کیفیت از مطلوبی سطح باید آموزشی سیستم هر همانند
یم سال دون، نیز )س(دانشگاه الزهرا ازآنجاکه . باشد دارا را

پشت سر  آموزش الکترونیکی صورتبهتحصیلی را 
به ، اساتیدبنابراین ارزیابی تدریس الکترونیکی ؛ هگذاشت

ی آتی، هابرنامهتدوین منظور بهمدیران 
های الزم، یاستس اتخاذو  مناسب هایگیریتصمیم

رو، اهمیت و ضرورت این مهم ما را ازاین نماید.کمک می
بنابراین، سؤال اصلی پژوهش  ؛داشتبه انجام آن وا

ضعیت تدریس ه: وگردد کحاضر بدین شرح مطرح می
در )س( ی دانشگاه الزهرا علمئتیهالکترونیکی اعضای 

 بحران کرونا چگونه است؟
 یفیو به روش توص یپژوهش، کم کردیرو، بر این اساس

 انیدانشجو ،یشده است. جامعه آمارانجام یشیماپی –
 )س(دانشگاه الزهرا  یارشد و دکتر یکارشناس ،یکارشناس

و جدول  ینسبت یاطبقه یریگکه با روش نمونه ندبود
انتخاب شدند.  نفر 402تعداد  دانشجو( 8000از ) مورگان
ها، توسط پرسشنامه محقق ساخته داده یگردآور
ها؛ از داده یفیتوص لیشده است. در بخش تحلانجام

 ،(2005،یو تاسک نیدی)آی چهاربخش تیمطلوب فیط

mailto:m.ghoraishi@alzahra.ac.ir
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ه ( بود1 -2 /6آن ) یکه نمره آمادگ یاول؛ گروه ۀطبق)
زیاد دارد. طبقه بهبود و تالش ندارد و نیاز به  یو آمادگ

 بهبود و تالشندارد و نیاز به  یکه آمادگ یدوم؛ گروه
 قرار( 61/2 – 4/3) نیآن ب یدارد و نمره آمادگ یمتوسط

( 41/3 – 2/4) نیها بآن آمادگی نمره سوم؛ طبقه. دارد
و  بهبود یدارند اما به کم یآمادگکه  حالندرعی و است

که  یطبقه چهارم؛ گروه ت،ینیاز دارند و درنها تالش
 ی( است و آمادگ21/4 – 5) نیها بآن ینمره آمادگ

 یاستنباط لی؛ و در بخش تحل(کامل بهره گرفته شد
تک  یت یهاآزمون و SPSSافزار از نرم زیها نداده

 ییاستفاده شد. روا رهیچند متغ انسیوار لیتحل ،یگروه
شد و  دیتائ یتیمتخصص علوم ترب 5پرسشنامه توسط 

(، به دست 97/0کرونباخ ) یاز آلفا دهبا استفا زین ییایپا
 آمد.

. ميانگين امتياز وضعيت تدريس الکترونيکي اعضاي 1جدول 

 علميهيئت

 طبقه M SD هامؤلفه

 دوم 86582/0 8030/2 اهداف

 دوم 03126/1 6315/2 محتوای آموزشی

 دوم 99476/0 6759/2 استاد فردی هایویژگی

 دوم 91788/0 8089/2 آموزشی منابع و مواد

 دوم 03702/1 6362/2 یادگیری - یاددهی فرایند

 اول 96320/0 5896/2 یادگیری فعالیت

 اول 99641/0 5261/2 مکان و زمان

 اول 03370/1 5136/2 ارزشیابی

تدریس الکترونیکی  وضعیت
 علمیاعضای هیئت

 دوم 87458/0 6481/2

وزشی، اهداف، محتوای آمهای (، مؤلفه1)جدول ق طب
د راینی فردی استاد، مواد و منابع آموزشی، فهایژگیو

فعالیت های مؤلفه ور طبقه دوم د یادگیری،-یاددهی
رار ول قدر طبقه انیز  یادگیری، زمان و مکان و ارزشیابی

 گیرند.می

 نه باتک گروهي در مقايسه ميانگين نمو t. نتايج آزمون 2جدول 

 ميانگين جامعه

 tمقدار  مؤلفه
درجه 

 آزادي

سطح 

 معناداري

- اهداف 568/4  402 000/0  

- محتوای آموزشی 173/7  402 000/0  

استاد فردی هایویژگی  - 540/6  402 000/0  

 tمقدار  مؤلفه
درجه 

 آزادي

سطح 

 معناداري

آموزشی منابع و مواد  - 179/4  402 000/0  

یادگیری - یاددهی فرایند  - 042/7  402 000/0  

یادگیری فعالیت  - 554/8  402 000/0  

مکان و زمان  - 549/9  402 000/0  

- ارزشیابی 445/9  402 000/0  

- کل 077/8  402 000/0  

 دارمعنا که t مقدار به توجه با ،(2بر اساس )جداول 
(05/0 ≥ p) اعضای  الکترونیکیتدریس  وضعیت ،است

، از هاافتهیبر اساس  ست.علمی مناسب نبوده اهیئت
 یاعضا یکیونالکتر سیرتد تیوضع انیدانشجو دگاهید
شده و ن گزارش مطلوب، 19 دیدر بحران کوو یعلمئتیه

ت، ضروری اسبنابراین  است؛نیازمند بهبود و بهسازی 
های آموزشی جهت تغییر نگرش اعضای دوره

کی، علمی، آشنایی با مفاهیم حوزه آموزش الکترونیهیئت
 یکیتروناستاد نسبت به آموزش الک ایجاد عالقه و انگیزه

هایی جهت آشنایی بیشتر تدبیر شود. سپس، کارگاه
افزارهای آموزشی، نحوه تولید اساتید نسبت به نرم

های تعامل مجازی بهتر محتوای آموزشی، آموزش راه
ونیکی تدریس الکتر یهاوهیشاساتید با دانشجویان و 

 اثربخش برگزار گردد.

 منابع
 ،یانمحبوبه؛ شمس مورک ،یکله لو، محمد؛ عارف یخادم

نظام  یتعال یسوبه یعملکرد: راه یابی(. ارز1395غالمرضا )
 6 ،یموزشآ یابیو ارزش یریگمطالعات اندازه، عالیآموزش

(16 ،)142 – 117. 
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 وري آموزش در حوزه علوم انساني؛استفاده هدفمند از فضاي الکترونيک در بهره

 مطالعه موردي رشته تاريخ

 منيژه قدرتي وايقان
ملل اسالمی،  ریخ و تمدنروه تاکتری رشته تاریخ اسالم دانشگاه الزهرا)س( ، دانشکده ادبیات، گروه تاریخ؛ استاد مدعو گدانشجوی د

 m.ghodrati@alzahra.ac.ir دانشکده الهیات، دانشگاه الزهرا)س(

 چکيده:

های آموزشی به همراه داشت. ساختای در زیر ها تغییر عمدهشیوع بیماری کرونا و تعطیلی مراکز آموزشی، خصوصا دانشگاه

ر به تجهیز اندرکاران و متولیان امر آموزش را واداها و ضرورت تداوم آموزش رسمی دانشجویان، دستبسته شدن دانشگاه

ها و از مهارتتتاخت و  عرصه مراکز آموزشی با ابزار الکترونیک و ایجاد فضای مجازی نمود. حوزه علوم انسانی نیز که در

شجویان و شد. دان ر شتابپهای الکترونیکی از سرعت بسیار پایینی برخوردار بود ناچار به همگامی با این حرکت تکنیک

این تحول  دیدند پس از رویارویی باهای سنتی را پاسخگوی نیازهای آموزشی میاساتید این حوزه که به طور معمول روش

ها ی با قابلیتای و آشنایهای رایانهزشی، خود را به فراگیری مهارتجدید و پرسرعت به منظور جلوگیری از عقب ماندگی آمو

ناسبی مزش فرصت ع آموو امتیازات آموزش الکترونیکی ملزم نمودند و تحول چشمگیری در این عرصه رقم خورد. این نو

رسد فضای می رآید.  به نظجهت ارتقاء سطح تدریس و تحصیل در حوزه علوم انسانی خصوصا رشته تاریخ به شمار می

موزش، باعث هر آاین نوع  ها و امکانات موجود درالکترونیک نه تنها آموزش سنتی را وارد مرحله نوینی نمود بلکه زیرساخت

توان چشم ها و مشکالت مختص به آن نمیتر شدن فرایند فراگیری در رشته تاریخ شد. هر چند از چالشچه تخصصی

ته تاریخ موزشی رشآیفیت ک روش پژوهش اکتشافی، تاثیر فضای الکترونیک در ارتقاء کپوشی کرد. در نوشتار حاضر با کم

شده و  شناسایی حوزه مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در طول مسیر پژوهش نقاط قوت و ضعف آموزش الکترونیک در این

 د. خواهد شپس از آن راهکارهایی جهت کسب بینش جدید در هر چه بهتر شدن فرایند یادگیری ارائه 

 موزشی، علوم انسانی، رشته تاریخ وری آفضای الکترونیک، بهره واژگان کليدي:

 مقدمه: 

فناوری اطالعات و ارتباطات باعث ایجاد تحول شگرفی 

در آموزش خصوصا در حوزه علوم انسانی شد و 

های سنتی فراگیر را دستخوش تغییر کرد. محیط روش

های حوزه ید رشتهالکترونیک فرصت جدیدی برای اسات

علوم انسانی از جمله تاریخ فراهم آورد تا با بکارگیری 

ابزار و فضای الکترونیکی، بر کمبودهای کالمی و 

نوشتاری غلبه کرده و ادراک سمعی و بصری دانشجویان 

های روزآمد تکامل بخشند. از محتوی درسی را با روش

آور اساتید برای پرهیز از تکرارهای بی حاصل و کسالت

تر شدن آموزش تاریخ و هم مطالب و به منظور جذاب

های موجود اقدام به مندی مناسب از زیرساختچنین بهره

تولید محتواهای الکترونیکی در قالب پاورپوینت، 

و ویدئوهای مرتبط  گرافی، ارائه کلیپاینفوگرافی، موشن

درسی متناسب با واحد آموزشی نمودند و دانشجویان نیز 

های درسی، به ارائه تکالیف در همین ائه پروژهبرای ار

 قالب و ساختار مبادرت ورزیدند. 
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اری نیدشاز آنجا که زبان بصری به همراه زبان گفتاری و 

نماید تر میتر و دقیقتاثیر آموزش را به مراتب عمیق

ار اساتید رشته تاریخ با وقوف بر اهداف مورد انتظ

ر دصدا و تصویر  آموزشی، آگاهی از رابطه موثر بین

های اییافزایش سطح فراگیری و با شناسایی ابزار و توان

ستند های الکترونیکی موجود بهره جاثرگذار، از زیرساخت

 و اقدام به تولید محتوی مناسب درسی نمودند. 

ها و مشکالت آموزش مجازی توان از آسیبهر چند نمی

های فنی و چشم پوشید. ضعف در زمینه زیر ساخت

های دسترسی مخابراتی مناطق تباطی، محدودیتار

 ومختلف، حجم باالی برخی منابع مطالعاتی تاریخی 

 ها،بروز مشکل در بارگذاری برخط و یا غیرهمزمان آن

عه مندی اقشار مختلف جامتفاوت در امکان تهیه و بهره

و  های مهارتیاز ابزار الکترونیک، تفاوت در توانمندی

ه ای اساتید و دانشجویان رشتنهای و رساسواد یارانه

های تاریخ، تفاوت دانشجویان در برخورداری از محیط

و  هورشخصی آموزشی متناسب با نیازهای آنها در کنار ظ

 بروز برخی تخلفات 

ده آموزشی، برقراری عدالت آموزشی را دچار چالش کر

 است. 

با این وجود مزایای قابل توجه استفاده از فضای 

کنار افزایش دسترسی دانشجویان به  الکترونیک در

محتوی درسی،  باعث تقویت آموزش و تسریع و تسهیل 

دسترسی به منابع مطالعاتی دیجیتالی شد. اساتید رشته 

مندی از تاریخ با دیداری کردن مفاهیم آموزشی و با بهره

های داستانی این رشته، به امر آموزش صورت بنیان

ونیکی با کمک به تری بخشیدند. بستر الکترجذاب

های تاریخی پژوهشگر رشته تاریخ و با تصویرسازی داده

از روایتگری صرف خارج شده و به سمت تحلیل و 

بررسی وقایع به صورت روشمند و علمی سوق داده شد. 

های الکترونیک توانست تعامالت بین زیرساخت

دانشگاهی و بین المللی را تسهیل نماید تا فرایند آموزش 

های ت باالتر و بهتری برخوردار شود و فرصتاز کیفی

برابر آموزشی فراهم آید. پر واضح است که بخش مهمی 

ها و شواهد تاریخی متعلق به اطالعات مکانی و از داده

های مکانی در قالب نقشه و جغرافیایی است. نمایش داده

 Googleافزارهای برخطی همچون یا بکارگیری نرم

Earth  تاریخ را به فرایندی سازمان  توانست فراگیری

تر تبدیل کند. فضای الکترونیک با رفع یافته و علمی

های مکانی و زمانی  بستر مناسبی برای محدودیت

های سالم، آکادمیک و به دسترسی عموم مردم به داده

تواند سطح های تاریخی ایجاد کرد که میدور از مغلطه

 دهد. سواد عمومی از وقایع تاریخی را افزایش 

 

 نتيجه:

های الکترونیک با ایجاد رسد زیرساختبه نظر می

های زیسته افزا در آگاهی و بکارگیری تجربهمشارکت هم

گذاری و با صرف وقت و هزینه کمتر، در به اشتراک

های نوین رشته تاریخ در مجامع داخلی تجربیات و یافته

یت المللی آکادمیک نقش موثری بر عهده دارند. تقوو بین

سواد دیداری  در ایجاد خالقیت و آفرینشگری در اساتید 

و دانشجویان رشته تاریخ بسیار کارساز است. تهیه 

های تصویری از روایات تاریخی معتبر در شکل و خالصه

قالب اینفوگرافی و موشن گرافی میزان فراگیری را 

دهد. بکارگیری صوت، متن، تصویر، نقشه و افزایش می

زمان رقبت و انگیزه در یادگیری را عدد به طور هم

بخشد.  در افزاید و تاثیر آموزش را تعمیق میمی

بکارگیری آموزش مجازی، استاد و دانشجو رشته تاریخ 
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توانند با تعدیل انتظارات و رعایت انعطاف، خود توامان می

های روش جدید تطابق دهند و با طرح را با فراز و نشیب

گرا  و ی، پیوسته، واقعو اجرای یک برنامه تدریج

برخوردار از اعتماد دو طرفه در جهت استفاده بهینه از 

 خدمات الکترونیک موجود گام بردارند.

نه هداسپاسگزاری: سپاس فراوان از زحمات بیدریغ و متع

 کلیه اعضا محترم مرکز آموزش آزاد و مجازی حوزه

( ا)سمعاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه الزهر

 صا سرکار خانم معصومه جمالی. خصو

 منابع:

ر دسلیمی سمانه، فردین محمدعلی، نقش کرونا ویروس 
 ها، نشریهها و چالشآموزش مجازی با تاکیدی بر فرصت

 1399پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی، )پاییز 

 .60 -49، صص. 30(، شماره 

 ئهشریف مقدم هادی، ملکیان فرد انسیه، امکان سنجی ارا

آموزش مجازی در رشته های علوم  انسانی دوره 

ن کارشناسی دانشگاه پیام نور مشهد، نشریه علوم و فنو

 -55(، صص. 1396، )تابستان 7مدیریت اطالعات، شماره 

72. 

الکترونیک(،   ، نگاهی به آموزش مجازی)اصغرکیا علی 

(، شماره 1388نشریه کتاب ماه علوم اجتماعی، )اسفند

  .89 -82، صص. 24
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 مطالعه موردي درس طراحي پل-در تدريس غيرحضوري بهينه يابيآموزش و ارزشي الگو

 2، علي اکبر عباسي2، فرناز کيافر2، عليرضا نعمتي زارع2، عليرضا کوهستاني2،عرفان رمضانپور1*شروان عطايي

 ataei@iust.ac.irه مهندسی راه آهن، دانشگاه علم و صنعت ایران دانشیار دانشکد  1                 

  ,Erfan.ramezanpour@yahoo.comدانشجوی خط و سازه های ریلی، دانشگاه علم و صنعت ایران  2

 : چکيده

، مورد توجه طراحی پل ، یادگیری عمیق، ارزشیابی صحیح، تعامل فعال و عالقه مند سازی دانشجویان به درسدر این مقاله

ه اسـت.  جسـتجو شـد   قرار گرفته و با نظرسنجی از دانشجویان در دو نیمسال تحصیلی، موثرترین روش آموزش و ارزشیابی

مین طور هجود دارد. زمان کالس، حواس پرتی دیجیتال ونتایج پرسشنامه نشان داد، در کالس برخط، بیش از پنجاه درصد 

وش رو بهتـرین   دهـد. بهتـرین روش آمـوزش، کـالس معکـوس     تاثیر باالی آزمون پایان ترم، احتمال تقلب را افزایش می

 های فیلم و اهگو، فایلارزشیابی، برگزاری آزمون های متناوب و گام به گام در کالس برخط شناسایی شده است. در این ال

 رفـع  آموزشی و طالبممرور  جلسه برخط، به می گیرد و در قرار دانشجویان برخط کالس، در اختیار جلسه از قبل  آموزشی

ی مـداوم،  هارد. آزمونارزشیابی، به طور مداوم در طول نیمسال تحصیلی انجام می گی .می شود پرداخته دانشجویان اشکال

یس حضـوری  سه با تدرمق یادگیری )مطابق هرم یادگیری بلوم( را حتی در مقایاسترس دانشجویان را افزایش داده، لکن ع

از ایـن الگـو،    هت استفادهها و وزارت عتف، جافزایش داده است. یافته این تحقیق، لزوم بسترسازی قوانین آموزشی دانشگاه

 دهد.حتی در دوران پساکرونا را نشان می

 کوس ، پرسشنامه سامانه گلستان ، ارزشیابی مداوم: آموزش غیرحضوری ، آموزش معواژگان کليدي

مقدمه  

با شـیوع ویـروس کرونـا و تغییـر شـیوه ی آموزشـی از       

حضوری به مجازی چالش های زیادی در بحث عمـق و  

کیفیت یادگیری دانشـجویان ، نحـوه ارزیـابی صـحیح و     

حـال  . مشارکت و عالقه مند سازی آن ها به وجـود آمـد  

الگـویی کـه موجـب یـادگیری      سوال اصلی این است : 

ی عمیق، ارزشیابی عاری از تقلب، تناسب با ویژگـی هـا  

فضای آموزش غیرحضوری و بهره گیری از امکانـات آن  

 باشد، چیست؟  

 

 تجربه درس طراحی پل :

در این مقالـه، تجربـه آمـوزش غیرحضـوری در کـالس      

ر دطراحی پل مورد توجه قرار گرفت.  ارزشـیابی مـداوم   

 تحصیلی پیاده سازی گردید. نقاط قـوت و  طول نیمسال

ویی ضعف تجربه  اجرایی بررسی شد و با توجه به آن الگ

 بهینه از آموزش و ارزشیابی بدست آمد. 
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 وش تحقيق :ر

در راستای تحقق این امر پرسشنامه ای طراحـی گردیـد.   

سـوال بـود  و در سـه بخـش      16این پرسشـنامه دارای  

بررسی کیفیت و صحت  ارزشیابی کیفیت آموزشی درس،

ارزشــیابی درس و ســنجش میــزان تعامــل، مشــارکت و 

عالقه مند سازی دانشجویان تنظیم شد. این پرسشـنامه  

درصد دانشجویان کالس تکمیل نمودند.  77را    

 يافته ها در بحث آموزش:

   عمق یادگیری دانشجویان این درس، حتـی در

 مقایسه با آموزش حضوری افزایش یافته است.

 

: عمق یادگیری دانشجویان طبق سطوح هرم  1ل شک

 [1بلوم]

 يافته ها در ارزشيابي :

 ش ارزیابی گام به گام به صورت هفتگی باعث افزای

کیفیت ارزیابی و سطح رضـایت دانشـجوها شـده و    

 توانسته توانایی های دانشـجویان را بهتـر مـنعکس   

 کند.

 ا در با تعدد ارزشیابی، می توان فعالیت حل تمرین ر

 الب ارزشیابی دنبال کرد.ق

     ارزیابی گام به گام توانسته تا حـد زیـادی تقلـب را

 کاهش دهد .

 نتيجه گيري : 

ه ارائ طبق نتایج بدست آمده از پرسشنامه، بهترین راهکار

درس غیرحضوری طراحی پل ، مـدل کـالس معکـوس    

. های مـداوم اسـت  [ و بهترین روش ارزشیابی، آزمون2]

 ر را داراست:این مدل ویژگی های زی

 
: میزان کاهش تقلب از نظر دانشجویان 2شکل   

 ها و فیلم های آموزشی چنـدروز قبـل از    فایل

 کالس دراختیار دانشجویان قرار گیرد.

    در جلسه برخط، مطالب آموزشی مـرور شـود و

رفع اشکال دانشجویان انجام شـود. همچنـین   

 د.نمونه سواالت آزمون ارزشیابی بعدی ارائه شو

 ابی درسی مـداوم از مطالـب ارائـه شـده     ارزشی

ل انجام شود. تعدد آزمون، امکان تقلب را حداق

 و عمق یادگیری را افزایش می دهد.

 : مراجع

[1] Center for Excellence in Learning and 

Teaching (CELT). (2011). A model of 

learning objectives. Iowa State University.  

[2] Jacob Lowell Bishop, Matthew A 

Verleger, The Flipped Classroom: A 

Survey  of the Research paper ID #6219, 

120th Asee annual conference & 

exposition, Retrieved  June 2013. 

http://www.asee.org/file_server/papers/attachment/file/0003/3259/6219.pdf
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رشته  سنجي به کارگيري يادگيري الکترونيکي در دروس نرم افزارهاي ترسيميامکان 

 معماري

 1*ليال السادات حميديان ديوکاليي

 ن، ایرانازندراعضو هیئت علمی دپارتمان معماری، آموزشکده فنی و حرفه ای دختران بابل )الزهرا(، دانشگاه فنی و حرفه ای استان م

Email: lhamidian56@gmail.com 

 چکيده 

 ، لزوم استفاده ازترک جهانیاله مشامروزه بدون شک مزایا و فواید بسیار یادگیری الکترونیکی بر کسی پوشیده نیست. با توجه به مس
ی از یکی بسیارلکترونآموزش های الکترونیکی بیش از هر زمان دیگری ضروری به نظر می رسد. از طرفی به کمک یادگیری ا

می  ر یادگیریهبود امپیش از این در آموزش های حضوری وجود داشته است، بر طرف شده و موجب بضعف ها و نواقصی که تا 
همی که در رد بسیار مک با چالش های جدی نیز روبرو است. یکی از مواشیادگیری بی  -این نوع روش یاددهی ،گردد. با این حال

ر در مبررسی این ا لی است.یادگیری الکترونیکی در دروس عماستفاده از این نوع آموزش مطرح می گردد، چگونگی تحقق فرآیند 
ر حائز اهمیت نیز بسیا ی افتدمرشته هایی مانند مهندسی معماری که یادگیری در بسیاری از دروس به واسطه عملی بودن آن اتفاق 

ف رشته قاطع مختلدر م میاست. در این گزارش تجربه، دروس عملی گروه معماری بصورت خاص دروس کاربرد نرم افزارهای ترسی
ی موجود در حدودیت هامنا به بمعماری و معماری داخلی مورد بررسی قرار می گیرد. با توجه به تجارب حاصل شده از این گزارش، 

دد تا از رگپیشنهاد می  جویان،آموزش دروس نرم افزارهای ترسیمی و بعضا عدم امکان نصب نرم افزار و استفاده از آن توسط دانش
ترسی به انی که دسانشجویدسایت های آنالین کار با این نرم افزارها و اپلیکیشن های تا حد امکان مرتبط به خصوص برای وب

زم از رت های السب مهاککامپیوترهای شخصی و لپتاپ ندارند، معرفی و استفاده شود. در این پژوهش به منظور اطمینان از 
ند شروع به جویان داره دانشطابق با موارد آموزش داده شده و بر اساس امکاناتی کدانشجویان خواسته می شود تا در هرجلسه م

 ترسیم نقشه خانه خود کرده و موارد تکمیلی را مطابق با آموزش های هر جلسه به انجام رسانند. 

 یادگیری الکترونیکی، دروس عملی، رشته معماری، نرم افزارهای ترسیمیواژگان کليدي: 

 

 مقدمه
های اخیر رشد چشم گیر استفاده از آموزش های در سال 

-الکترونیکی به همراه رویکردهای متعدد در فرآیند یاددهی
یادگیری، متخصصین حوزه آموزش را بر آن داشته است تا 

یادگیری، -ضمن تمرکز بر انتخاب بهترین روش یاددهی
چالش های موجود در فرآیند تدریس دروس بویژه بسیاری از 

بررسی و در صدد رفع مشکالت مربوطه،  دروس عملی را
اقدامات الزم را انجام دهند. به نظر می رسد با توجه به 
اهمیت یادگیری دروس عملی در بسیاری از رشته ها، به ویژه 
در رشته معماری به کارگیری روش های پویا و فعال در 

یادگیری این دروس نه تنها موجب یادگیری -فرآیند یاددهی

می شود بلکه استفاده از توانایی های بالقوه  بهتر فراگیران
یادگیرندگان و تقویت مهارت های عملی آن ها، موجب 

بنابراین  ترغیب انگیزه و پیشرفت در امور آموزشی می گردد.
توجه به اهمیت یادگیری دروس عملی در یادگیری 

از این  الکترونیکی امری بسیار ضروری و اجتناب ناپذیر است.
ارش به بررسی چگونگی بکارگیری امر یادگیری رو در این گز

الکترونیکی در دروس نرم افزارهای ترسیمی رشته معماری 
 پرداخته می شود.

 روش انجام کار

دروس کاربرد نرم افزارهای ترسیمی برای دانشجویان رشته 
و  3و  2و  1معماری و معماری داخلی مقطع کاردانی در ترم 
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در نظر گرفته شده است.  2معماری مقطع کارشناسی در ترم 
به منظور پوشش سرفصل این دروس می بایست نرم 
افزارهای ترسیمی چون اتوکد، اسکچ آپ و نرم افزار رویت 
آموزش داده شده و تمرینی عملی )بطور ویژه ترسیم نقشه 
های خانه هر دانشجو( برای هرکدام از این دروس در نظر 

ن دروس بصورت گرفته شود. مساله اصلی که در آموزش ای
غیر حضوری وجود دارد، عدم دسترسی برخی از دانشجویان 
به کامپیوترهای شخصی و لپتاپ جهت تمرین و انجام 
تکالیف مورد نظر است. بنابراین به منظور یادگیری بهتر این 
دروس در نظر گرفته شد تا دانشجویانی که امکان دسترسی 

ار با آن ها به سیستم جهت نصب نرم افزارهای مربوطه و ک
را ندارند از طریق نصب اپلیکیشن های مرتبط با نرم 
افزارهای اتوکد، اسکچ آپ و نرم افزار رویت کار خود را ادامه 
دهند. همچنین بررسی های انجام شده نشان داد  که برخی 
از دانشجویان با وجود در دسترس داشتن کامپیوتر، به دلیل 

ا، امکان نصب نرم پایین بودن عملکرد برخی از سیستم ه
افزارهای مربوطه را نداشتند. بنابراین برای این گروه از 
دانشجویان نیز پیشنهاد شد تا از نرم افزارهای مشابه که 
بصورت آنالین و متصل به وب، امکان ارائه خدمات را دارند 

 نیز به منظور تحقق یادگیری استفاده گردد. 

 يافته ها
ای بتدضعیت دانشجویان در ابا توجه به پرسش و بررسی از و

با  ابطهرکالس و یافتن سه گروه متفاوت  از  دانشجویان در  
ر بظر ندر  اختیار داشتن یا نداشتن سیستم های کامپیوتری 
 فزارارم این شد تا دانشجویانی که دسترسی به سیستم دارند ن

یت مربوطه را نصب و مطابق با آموزش های هر جلسه فعال
ن ر آداط با ترسیم نقشه های خانه ای که خود را  در ارتب

  سکونت دارند تکمیل بفرمایند.
د شتندر این میان به دانشجویانی که دسترسی به سیستم دا

صب ه نباما به دلیل ضعف و کارایی  پایین دستگاه ها قادر 
از  عضیبنرم افزار های مربوطه نبوده اند، توصیه شد تا از 

. ایندنم افزار مشخص استفاده سایت های آنالین مشابه با نرم
 آدرس برخی از این سایت ها به شرح ذیل است:

-https://www.smartdraw.com/cad/cad

drawing.htm 

view.com/flash/touploadfilehttps://en.dwgfast 

https://www.vectary.com/ 

نه گروه سوم نیز برخی از دانشجویانی بودند که هیچ گو
ز ن نیویادسترسی به کامپیوتر نداشته اند که برای این دانشج
سط تو واپلیکشین های مرتبط و قابل اجرا در گوشی پیشنهاد 
ز کیبی اایشان استفاده شد. آموزش دروس نیز بصورت  تر

( بارگذاری فایل ها و همچنین کالس های برخط )آنالین
سی برگزار گردید که عموما به تدریس نکات کلیدی و برر

 تکالیف و رفع اشکال دانشجویان پرداخته می شد.

 گيري و پيشنهاد نتيجه

وس با توجه به موارد مطروحه می توان بیان داشت که در
می  روسمانند سایر د عملی مانند نرم افزارهای ترسیمی نیز

تواند  به کمک روش های مختلف یادگیری الکترونیکی 
ار آموزش داده شده و توسط دانشجویان مورد استفاده قر
ا بگیرد. یادگیری این دروس به دانشجو کمک می کند تا 

 در آسودگی خاطر در ترسیم نقشه ها به طراحی پرداخته و
 وم توجه بهآینده کاری خود موفق تر عمل کند. لذا لز

چگونگی یادگیری برای همه دانشجویان بسیار ضروری 
، ریناست. توصیه می گردد دانشجویان همزمان با انجام تم

 به دسکتاپ و یا صفحه گوشی خود را در کالس های آنالین
جام ان اشتراک گذاشته و مطابق با خواسته استاد مربوطه به

 ترسیم تمرین بپردازند تا ازین رو چنانچه نواقصی در
د دانشجویان وجود داشته باشد به کمک راهکارهای استا

 مربوطه برطرف گردد. 

 منابع

آموزش  مزایا و موانع (،1389) عنوی فر، لیدا.، جمالی، جمشید،م-1
اتولوژی عملی از دیدگاه مجازی درس هم-ترکیبی حضوری

 دانشجویان رشته علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی
 .628-619(، 8) 12نی آموزش در علوم پزشکی،مشهد. مجله ایرا

بررسی چگونگی تحقق یادگیری  (،1399) حمیدیان، لیال،-2
لی ش مالکترونیکی در درس برداشت و رولوه طرح معماری. همای

ش موزآتبادل تجربیات دانشگاه ها و مراکز آموزشی در اجرای 
 .1399، مرداد 19الکترونیکی در بحران کووید 

 

 

https://www.smartdraw.com/cad/cad-drawing.htm
https://www.smartdraw.com/cad/cad-drawing.htm
https://en.dwgfastview.com/flash/touploadfile
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 Moodleفضاي مشارکتي يادگيري در محيط ايجاد يک 

 2، بيتا شايگاني1*سيده فاطمه نوراني

  2pnu.shaygan@gmail.com, 1*sf.noorani@pnu.ac.irعضو هیات علمی دانشگاه پیام نور 2و1

 

 چکيده
از این به آن پرداخته  که پیشها هستیم ای از فعالیتهای نهفته در پارههای متعدد پاندمی کرونا، شاهد بروز پتانسیلدر کنار چالش

موزش الکترونیکی در دوران پاندمی، شعار آموزش در هر زمان و هر مکان رنگ  تر شدن نقش عنوان نمونه، با پررنگ به نشده بود.
رای بهره تر شده و نیاز به کنار هم قرار گفتن یادگیرندگان بواقعی به خود گرفته است. در این راستا، فضای یادگیری مشارکتی وسیع

های بردن از این شیوه آموزشی تاحد زیادی مرتفع شده است. در این گزارش، تجربه نویسندگان در خصوص به کارگیری سیستم
  مدیریت یادگیری موجود در جهت ایجاد محیط یادگیری مشارکتی ارائه خواهد شد.

 ، آموزش الکترونیکیMoodleیادگیری مشارکتی، واژگان کليدي: 

 

 مقدمه

 ایشا توجه به اهمیت و تاثیر یادگیری مشارکتی بر افزب
بازدهی آموزشی، و به دنبال دو ترم تجربه آموزش 

می ی علنویسندگان مقاله حاضر به عنوان اعضا ، الکترونیکی
ر عی در، سهای پیشرو در امر آموزش از راه دویکی از دانشگاه

زی ی فضایِ یادگیری مشارکتی در فضای آموزش مجاتجربه
  یکینمودند. با توجه به اینکه  محیط یادگیری  الکترون

Moodle ان نودر سه ترم اخیر در دانشگاه پیام نور  به ع
ان بستر  آموزش الکترونیکی استفاده شده است، پژوهشگر

عال فاین مقاله از امکانات همین فضا برای ایجاد محیط  
ه قالآموزشی و یادگیری مشارکتی استفاده  نمودند. این م

 حاوی گزارشی از این تجربه نویسندگان است.  

 Moodleيک محيط يادگيري مشارکتي در فضاي 

دانشجوی رشته  28های مشارکتی، به منظور ایجاد فعالیت
مهندسی کامپیوتر در درس ریاضیات گسسته انتخاب شدند. 

های دو نفره دانشجویان های مشارکتی در قالب گروهفعالیت
این منظور نخست از دانشجویان خواسته  اجرا می شود،  برای

شد همگروهی با انتخاب خود تعیین نمایند و سپس 
گروه دو نفره تقسیم شدند. فعالیتهای  14دانشجویان به 

دقیقه آخر هر جلسه درسی و پس  15یادگیری مشارکتی در 
از تدریس  مفهومی از درس ریاضیات گسسته توسط استاد،  

دقیقه دانشجویان موظف به انجام  15اجرا می شود. در این  
یک فعالیت یادگیری پیرامون مفهوم تدریس شده در همان 
جلسه که توسط استاد تعیین شده است، هستند. این فعالیت 
به منظور درک بهتر مفاهیم تدریس شده در آن جلسه 
طراحی شده است. به منظور تشویق دانشجویان، نمرات 

میانترم آنها در نظر  حاصل از فعالیت به عنوان بخشی از
شود. مراحل اصلی، شامل گروه بندی دانشجویان، گرفته می

ایجاد محیطی برای فعالیت یادگیری مشارکتی، و نمره دهی 
فعالیت انجام شده است. مراحل به تفضیل در ادامه توضیح 

 داده خواهد شد.

 بندي دانشجويانگروه

 ستاافی به منظور گروه بندی دانشجویان در فضای مودل، ک
در فضای هر درس،وارد قسمت شرکت کنندگان شده و 

انتخاب ها گروه"منوی اقدامات"از قسمت سپس
 (.1شود)شکل
ز روه اگبا ایجاد گروه جدید، اعضای هر  "هاگروه"در قسمت 

ر ه، دشوند. به عنوان یک تجربلیست دانشجویان انتخاب می
 ادهستفها از اسم دانشجویان همان گروه انامگذاری گروه

 .نمود تر خواهمها را راحتشود. این امر، مدیریت گروهمی
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 بندی دانشجویانبه منظور گروه "هاگروه": انتخاب 1شکل 

 ايجاد محيطي براي فعاليت مشارکتي

 رایببه منظور ایجاد محیطی جهت انجام فعالیتهای گروهی 
ی ماده های دو نفره تعیین شده، از تاالر گفتگو استفگروه

 اضافه"و  "ویرایش"ود. به این منظور با کلیک دکمه ش
ه یک تاالر گفتگو مختص هر گرو "کردن فعالیت یا منبع

  (2ایجاد می شود. )مطابق شکل 
 سمتبه منظور اختصاص هر تاالر گفتگو به هر گروه، در ق

محدود کردن "تاالر گفتگو، و در قسمت  "پیکربندی"
ص ختصابه گروه خاص ا توان تاالر اعالنات رامی، "دسترسی

ی هر جلسه دقیقه پایان 15داد. همچنین از آنجا که فعالیت در 
 ز درشود، تاریخ شروع و پایان فعالیت نیدرسی انجام می

 (3شود. )شکل همین قسمت تنظیم می
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 رهی دونفهاوه: انتخاب تاالر گفتگو برای فعالیتهای یادگیری مشارکتی گر2شکل 

 
 یمات مربوط به اختصاصی کردن تاالر گفتگو: تنظ3شکل 

 
لب در قسمت توصیف هر تاالر گفتگو، سوالی در مورد مطا

 ن هرشود و دانشجویاتدریس شده در جلسه مربوطه بیان می
سخ پا گروه باید در تاالر گفتگوبه صورت مشارکتی به سوال

 دهند.
 هایبه منظور کم کردن حجم کاری برای آماده سازی تاالر

ل های مختلف، پس از درج سواوی مختلف برای گروهگفتگ
، الردر یک تاالر و تنظیم گروه و تاریخ فعال شدن یک تا

کلیک راست بر روی قسمت ویرایش هر تاالر و انتخاب 
ز یان اهای دانشجوتوان به تعداد گروهمی "تکثیر"زیرمنوی 

 هباد. دیر تاالر کپی تهیه نمود و در هر کپی فقط گروه را تغی
ر و داین ترتیب حجم کار برای آماده سازی تاالرهای گفتگ

 هر جلسه بسیار کم خواهد شد.

 نمره دهي فعاليت انجام شده
، پس از پایان انجام فعالیتهای مشارکتی توسط دانشجو

و  ابیمطالب درج شده در هر تاالر گفتگو توسط استاد ارزی
نمره فعالیت هر دانشجو براساس فعالیت گروهی مشخص 

  واهد شد.خ
 



 

58 
 

  

 بررسي اثر تغيير قوانين آموزشي بر فرآيند آموزش، يادگيري و سنجش دانشجويان

 1*الريزادهعلي طالع

 a.talezadeh@lar.ac.ir فارس، الر، مجتمع آموزش عالی الرستان

 

 چکيده 
، اما بیداشتندهای قبل در دستور کار خود های مجازی را از سالارائه آموزشهای بزرگ کشور اگر چه برخی از دانشگاه

ای جدید و متفاوت بوده است. ضمن اینکه این پدیده برای های مجازی در چنین ابعاد وسیعی تجربهشک برگزاری کالس
های انتخاب شده برای ارائه یوهها و مراکز علمی کشور چالشی جدید بود. این امر موجب شده است که شبسیاری از دانشگاه

گیری از تجربیات به دست آمده در این های مجازی خالی از ایراد نباشد. لذا ضروری است مراکز علمی کشور با بهرهآموزش
رسانی نموده و رفته رفته نقاط ضعف روزمدت کوتاه تالش کنند تا به صورت مداوم فرآیند آموزش و سنجش خود را به

، دو تغییر 98-99را مرتفع نمایند. از این رو مجتمع آموزش عالی الرستان بر اساس تجربیات نمیسال دوم سیستم موجود 
دهی؛ های متعدد نمرهتقسیم نمره نهایی به آیتم -1ایجاد نمود:  1399-1400مهم در قوانین آموزش مجازی نیمسال اول 

نفر از  81ش حاضر، که حاصل نظرسنجی صورت گرفته از های مجازی. گزارالزامی نمودن حضور دانشجویان در کالس -2
ای دو نمونهها با استفاده از آزمون تی تجزیه و تحلیل داده اساتید این مجتمع است، به بررسی اثر این تغییرات پرداخته است.

د که با اعمال نتایج این بررسی نشان داانجام شده است.  SPSS 16افزار از طریق نرم 05/0مستقل در سطح معناداری 
ایشان مشارکت هرچند تفاوت معناداری در تالش و  افزایش معناداری داشته استدانشجویان تغییرات یاد شده، میزان حضور 

کیفیت تدریس اساتید موثر بوده انگیزه و افزایش ی مشاهده نشده است. با این حال، حضور دانشجویان در کالسدر مباحث 
به تری نهایتاً منجر به افزایش یادگیری دانشجویان گردد. همچنین در مجموع نمرات عادالنه تواندمیکه این مسئله است و 

در این زمینه است. اما معضل تقلب گسترده در امتحانات همچنان پابرجاست و تفاوت معناداری  دانشجویان اختصاص یافته
 نشده است.  مشاهده

 سالمت آزمون ابی مستمر،قوانین آموزشی، ارزی آموزش مجازی،: يديلکواژگان 

 

 مقدمه -1

 با توجه به نوپا بودن آموزش مجازی در ابعاد وسیع
، اصالح ساختارها و قوانین آموزشی و کنونی

به دست آمده در این  تجاربسازی آن بر اساس متناسب
تجربه مجتمع آموزش  مدت کوتاه امری ضروری است.

-99آموزش مجازی در نمیسال دوم از  عالی الرستان
نشان داد که برای برقرای عدالت در نمرات بایستی  ،98

امتحانات پایانی تنها بخش کوچکی از ارزشیابی کل 
دانشجویان را شامل شوند و عمده نمره دانشجو را فعالیت
های کالسی وی و ارزیابی مستمر در طول ترم تشکیل 

های کشور نیز به . این تجربه در سایر دانشگاه]1[دهد 
س . در همین راستا و نیز بر اسا]6-2[است ه دست آمد

های وزارت عتف، شورای آموزشی این مجتمع توصیه
تصمیم به اعمال تغییراتی در زمینه قوانین آموزشی 

گرفت. بدین ترتیب مقرر  1399-1400 نیمسال اول
های مختلفی تشکیل گردید نمره نهایی هر درس از آیتم

در نظر گرفته شد. نمره  7شود؛ و حداکثر نمره هر آیتم 
پر واضح است که الزمه ارزیابی مستمر دانشجویان 

های مجازی است. از این رو و بر حضور ایشان در کالس
حضور دانشجویان در  98-99خالف نیمسال دوم 

کالسهای مجازی الزامی شد. البته در این خصوص 
همکاری الزم با معدود دانشجویانی که امکانات 

ختی مناسبی در اختیار نداشتند، افزاری یا زیرساسخت
صورت پذیرفت. پژوهش حاضر با تکیه بر نتایج 

mailto:a.talezadeh@lar.ac.ir
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به  ،نفر از اساتید مجتمع  81نظرسنجی صورت گرفته از 
بررسی اثر این تصمیمات بر فرآیند آموزش و یادگیری و 

. تجزیه و تحلیل پرداخته استدانشجویان  سنجش
مستقل در ای دو نمونهها با استفاده از آزمون تی داده

 SPSS 16افزار به کمک نرم 05/0سطح معناداری 

 انجام شده است.
 

 نتايج و بحث -2
های بارز نیمسال گذشته، صدور مجوز یکی از مشخصه

های مجازی و عدم الزام استفاده صرفاً آفالین از کالس
این  از معایبها بود. دانشجویان به حضور در این کالس

اط دانشجویان با دانشگاه، قطع ارتبتوان به میمسئله 
برخی از های مجازی از سوی جدی گرفته نشدن آموزش

نیمسال ایجاد تصور غلط تشریفاتی بودن و  دانشجویان
 %37موجب غیبت  عوامل. این ]7[اشاره کرد  تحصیلی

نیمسال گذشته های مجازی از دانشجویان در کالس
ای پارامترهشده بود. عدم حضور در کالس در کنار برخی 

 حدود ،نمیسال انتهایدر تا دیگر نهایتاً سبب شد  موثر
 %15از دانشجویان مجتمع مبادرت به حذف ترم و  12%

با اجرای قوانین جدید  .]7[مبادرت به حذف درس نمایند 
تفاوت معناداری در میزان حضور دانشجویان در 

بیش از نیمی (. p=001/0)های مجازی ایجاد شد کالس
نمودند که دانشجویان حضور بیشتری در  از اساتید اعالم

اند؛ و در مجموع غیبت دانشجویان های آنها داشتهکالس
رسید. این مسئله  %20های مجازی به کمتر از در کالس

عالوه بر کمک به افزایش یادگیری دانشجویان، بر 
تر نیز موثر است. بر انگیزه اساتید جهت تدریس باکیفیت

اساتید  %70بیش از  اساس نظرسنجی صورت گرفته
اند کیفیت تدریس بهتری نسبت به معتقد بودند توانسته

نیمسال گذشته ارائه نمایند. البته در این زمینه تالش 
و ارائه  اساتید برای وفق یافتن با شرایط آموزش مجازی

را نیز باید در نظر  تر با این شراطیهایی متناسبآموزش
مجموع آمار گرفت. جمیع این عوامل موجب شد تا 

دانشجویانی که مبادرت به حذف درس یا حذف ترم 

 %6به کمتر از  کاهش چشمگیری داشته و اندنموده
 برسد.

ها و علیرغم افزایش میزان حضور دانشجویان در کالس
 اتیداس افزایش کیفیت تدریس اساتید، اما همچنان از نظر

های مجازی نسبت به میزان یادگیری در کالس
مل (. عوا1وری مناسب نیست )شکل های حضکالس

 2 لموثر بر کاهش کیفیت آموزش از نظر اساتید در شک
 دمع بر اساس نتایج حاصل شده، نمایش داده شده است.

ترین برقرای ارتباط چشمی میان استاد و دانشجو مهم
ه عامل در کاهش کیفیت آموزش است. نکته جالب اینک

 ]7[ل گذشته اهمیت این پارامتر در مقایسه با نیمسا
ع این موضو. (p=012/0معناداری داشته است ) افزایش

ی های مجازبیانگر آن است که از دیدگاه اساتید آموزش
های حضوری هنوز نتوانسته به خوبی جایگزین آموزش

گردد و همچنان خال برقراری ارتباط چشمی با 
که  این در حالی استشود. دانشجویان احساس می

 دهمشاهسایر عوامل میزان اهمیت  تفاوت معناداری در
ز ضمن اینکه عدم تالش کافی ا (.p>05/0) نشده است

سی سوی دانشجویان و عدم مشارکت آنها در مباحث کال
 نان)علیرغم افزایش میزان حضور آنها در کالس(، همچ

از عوامل موثر بر کاهش کیفیت آموزشی به شمار 
 روند.می

 

 
 های مجازی. میزان یادگیری در کالس1شکل 
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 5)امتیاز از   . عوامل کاهش کیفیت آموزش مجازی2شکل  
 نمره(

 

ه، چنانچه بیان شد یکی از اهداف تغییرات ایجاد شد
تر شدن نمرات افزایش سالمت آزمون و عادالنه

ت ثریدانشجویان بود. بر اساس نتایج به دست آمده، اک
 دهی سببهای نمرهاساتید معتقد بودند که تعدد آیتم

تر کشده که نهایتاً نمرات دانشجویان به عدالت نزدی
(. اما نکته مهم این است که اساتید 3شود )شکل 

 هبودن بمعتقدند این امر نتوانسته سالمت آزمون را چندا
قلب تاحتمال (؛ و همچنان از نظر اساتید 4ببخشد )شکل 

جود ( در امتحانات و%53بیش از نیمی از دانشجویان )
ا ربه نیمسال گذشته تفاوت معناداری  که نسبت دارد

ررسی ب ضمن اینکه .(p=357/0دهد )نشان نمی
ز اان ، عدم اطمیننیز آزمون مجازی درموثر  پارامترهای

داند ترین عامل در این زمینه میسالمت آزمون را مهم
ال نیمس این پارامتر در مقایسه با(. جالب اینکه 5)شکل 

 که ؛(p=001/0شته )دامعناداری   تفاوت ]1[گذشته 
دهد بحث سالمت آزمون به دغدغه اصلی نشان می

 اساتید بدل شده است.

 
های تر شدن نمرات به علت تعدد آیتمعادالنه. 3شکل 

 دهینمره

 
. وضعیت سالمت آزمون در مقایسه با نیمسال 4شکل 

گذشته

 

 نمره( 5)امتیاز از  آزمون مجازی موثر در پارامترهای. 5شکل 

 

 گيري و پيشنهادتيجهن -3
 نتایج این بررسی نشان داد که الزامی کردن حضور

های مجازی و تقسیم نمره نهایی دانشجویان در کالس
ر دانشجویان دهای مختلف توانسته میزان حضور به آیتم
چنان ها را با افزایش معناداری مواجه سازد اما همکالس

ت. با ها پایین اسمیزان مشارکت دانشجویان در کالس
 این وجود همین حضور دانشجویان بر افزایش کیفیت

یند فرآ بودتدریس اساتید موثر بوده، و نهایتاً منجر به به
 آموزش و یادگیری شده است. 

ها و افزایش عالوه بر این حضور دانشجویان در کالس
 یی دانشجویاندهی سبب شده تا نمره نهاهای نمرهآیتم

نان معضل تقلب همچ اماتر محاسبه شود؛ عادالنه
که  وسیگسترده در امتحانات پابرجاست. در این میان، در

د و ای و با وقت محدوامتحانات آنها به صورت چندگزینه
 اند وضعیت بهتری دارند. اما برایشده برگزار شدهکنترل

ین بد تعداد قابل توجهی از دروس امکان برگزاری آزمون
ه بخشی از نمر صورت وجود ندارد. با این حال تخصیص

تواند در این زمینه های شفاهی، میبه پروژه و آزمون
کننده باشد. همچنین دریافت توضیح شفاهی از کمک

 امتحانی دانشجویان در خصوص سواالت حل شده
 تواند در کاهش تخلفاتنیز می)آزمون شفاهی تکمیلی( 

 امتحانی موثر باشد.
 

 منابع: -5
های پیش روی ، بهروز. چالشالری، علی؛ لطفیزادهالعط -1

های موجود، همایش ملی امتحانات مجازی و راهکاری
ای تبادل تجربیات دانشگاه ها و مراکز آموزشی در اجر

 1399، مرداد 19آموزش الکترونیکی در بحران کووید 

های آموزش مجازی آبادی، مصطفی؛ چالشدهقانی محمد -2
ادل تبهمایش ملی  های مناطق محروم ،در دانشگاه

زش تجربیات دانشگاه ها و مراکز آموزشی در اجرای آمو
 1399، مرداد 19الکترونیکی در بحران کووید 

پور، صبا؛ کیانی، عالمرضا؛ طاهرخانی؛ مهدی؛ عالم -3
ها و عملکرد آموزش منظوری، حسینعلی؛ سیاست
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ای در دوران بحرانی کووید الکترونیکی دانشگاه فنی و حرفه
همایش ملی تبادل تجربیات قد و ارزیابی، در ترازوی ن 19

دانشگاه ها و مراکز آموزشی در اجرای آموزش الکترونیکی 
 1399، مرداد 19در بحران کووید 

ان های مجازی از دیدگاه دانشجویعتیق، نگار؛ امنیت آزمون
 راکزهمایش ملی تبادل تجربیات دانشگاه ها و ممهندسی، 

، 19د ی در بحران کوویآموزشی در اجرای آموزش الکترونیک
 1399مرداد 

انات ؛ اسمعیلی، هادی؛ تجربیات برگزاری امتحرجائی، مهری -5
یستان و دانشگاه س 98-99الکترونیکی نیمسال دوم 

کز مرا همایش ملی تبادل تجربیات دانشگاه ها وبلوچستان، 
، 19د آموزشی در اجرای آموزش الکترونیکی در بحران کووی

 1399مرداد 
: ینی، برخط و مستمراری، محمدحسین؛ ارزشیابی تکورستگ -6

همایش روشی برای بهبود آموزش مجازی دروس مهندسی، 
رای اج ملی تبادل تجربیات دانشگاه ها و مراکز آموزشی در

 1399، مرداد 19آموزش الکترونیکی در بحران کووید 
پور، حسین. مزایای آموزش الری، علی؛ علیزادهالعط -7

 مل موثر بر کاهش کیفیت آن، همایش ملیمجازی و عوا
ای تبادل تجربیات دانشگاه ها و مراکز آموزشی در اجر

 1399، مرداد 19آموزش الکترونیکی در بحران کووید 
 اساتید مجتمع آموزش عالی الرستان -8
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بررسي نقاط قوت و ضعف آموزش مجازي )الکترونيکي(: مطالعه موردي آموزش دروس 

 ته زمين شناسيعملي در رش –نظري 

 سيد ناصر هاشمي

 hashemi@du.ac.ir استادیار زمین شناسی ساختاری و تکتونیک، دانشکده علوم زمین، دانشگاه دامغان
 

 چکيده:  

 دو وضعیت ناسی، درعملی از دوره کارشناسی رشته زمین ش –در این تحقیق به مقایسه کارآمدی آموزش در دو درس نظری 
اخص های مد نظر در این ( پرداخته شده است. مقایسه برخی از ش19حضوری و مجازی )قبل و بعد از همه گیری بیماری کووید 

س ها و ین کالابررسی نشان می دهد که آموزش مجازی ضمن تسهیل دسترسی دانشجویان به کالس های درسی و حضور در 
ز جهت ف درسی، اتکالی و مهیا نمودن امکان به کارگیری امکانات نرم افزاری جهت انجام همچنین سهولت دسترسی به منابع

 ار گیرد.د توجه قرست مورکیفیت آموزش )بویژه در دروس عملی( و ارزیابی دانشجویان، دارای نقاط ضعف مهمی است که الزم ا

  سی، کارآمدی آموزشآموزش حضوری، آموزش مجازی، آموزش مؤثر، رشته زمین شناکليد واژه ها: 

آموزش مؤثر و کارآمد از اهداف اصلی سیستم های آموزشی محسوب می شود که می توان آن را به طور ساده چنین  مقدمه:

تعریف کرد: بکارگیری 
  رت.روش های صحیح برای انتقال دقیق و کامل دانش و مها
ن ای چنین آموزشی مستلزم مهیا بودن شرایطی است که نبود

ارد تحقق آن را مشکل می سازد. سؤالی که وجود دشرایط، 
ر، این است که آیا تحقق اجرای یک آموزش کارآمد و مؤث

صرفاً با آموزش در محیط فیزیکی کالس درس و بصورت 
 ی وحضوری ممکن است یا آنکه می توان زمینه های کارآمد

 .وردآمؤثر بودن آموزش در محیط های مجازی را نیز فراهم 
ای و عدم امکان برگزاری کالس ه 19کووید  شیوع بیماری

حضوری و روی آوردن مراکز آموزشی به برگزاری کالس 
د های مجازی، باعث شده است بسیاری از محققان در مور

 رسیکارآمدی این نوع آموزش و نقاط قوت و ضعف آن به بر
مقایسه  (. در این تحقیق، با2021و تحقیق بپردازند )سیمز، 

ر دو وضعیت حضوری و مجازی و کارآمدی آموزش د
تجربیات نگارنده در این خصوص، به بررسی کارآمدی 

عملی  –آموزش مجازی در آموزش دروس با ماهیت نظری 
ا بای در رشته زمین شناسی )به عنوان نمونه ای از رشته ه

 ماهیت میدانی و تجربی( پرداخته شده است.
 

وش برای انجام این تحقیق، به رروش تحقيق و بحث: 

 –توصیفی و با قیاس نتایج کلی آموزش در دو درس نظری 

عملی در دوره کارشناسی زمین شناسی، بصورت حضوری و 
دانشجو مورد بررسی  64مجازی، برای یک نمونه آماری از 

شاخص کلی از کارآمدی  7قرار گرفته است. به این منظور، 
آموزش برای این دو وضعیت آموزش تعیین شده و مورد 

به سادگی نمودار نشان  1ه قرار گرفته است. در شکل مقایس
دهنده این مقایسه و شاخص های مورد نظر نمایش داده شده 

 است. 
ات بر اساس نتایج حاصل از این مقایسه و همچنین تجربی
من نگارنده، می توان چنین گفت که شیوه آموزش مجازی ض

تسهیل دسترسی دانشجویان به کالس های درسی و حضور 
این کالس ها و همچنین سهولت دسترسی به منابع در 

یت ابلدرسی در این روش و مهیا نمودن امکان به کارگیری ق
 فیتهای نرم افزاری جهت انجام تکالیف درسی، از جهت کی

 موزشع آآموزش و اعتبار ارزیابی عملکرد دانشجویان، این نو
 راردارای نقاط ضعف مهمی است که الزم است مورد توجه ق

ف ضع ود. بر این اساس، به طور کلی می توان نقاط قوت گیر
عملی رشته  –آموزش به شیوه مجازی در دروس نظری 

 زمین شناسی را چنین برشمرد:
 نقاط قوت:

 دسترسی سریع تر و راحت تر به منابع درسی -

mailto:hashemi@du.ac.ir
mailto:hashemi@du.ac.ir
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سهولت شرکت در کالس و امکان دسترسی مجدد به  -
 مطالب آموزش داده شده در کالس

ع نواک گذاری منابع آموزشی مفید در اامکان به اشترا -
 قالب ها

 صرفه جویی در وقت و هزینه -
 نقاط ضعف:

ر دشی نبود واقع گرایی در شناخت مفاهیم و مسائل آموز -
 رشته زمین شناسی با ماهیت آزمایشگاهی و میدانی

ی عدم امکان انتقال برخی از مفاهیم عملی و میدان -
 بصورت مجازی

ویان و مشاوره و ضعف در ارتباط گروهی دانشج -
 همفکری ایشان در انجام تکالیف گروهی

رد عدم امکان ارزیابی دقیق و واقع بینانه از عملک -
 دانشجویان در طول ترم

 

مزایای آموزش مجازی در  نتيجه گيري و پيشنهادها:

ن رشته زمین شناسی به گونه ای است که ضرورت دارد ای
رشته شیوه آموزشی، بخشی از فرایند آموزش در این 

 در محسوب شده و در راستای تحقق آموزشی کارآمد و مؤثر
مجازی  –این رشته، به مدلی ترکیبی از آموزش حضوری 

ق بیاندیشیم و زمینه های اجرای دقیق آن را برای تحق
، آموزشی مؤثر و کارآمد، فراهم سازیم. به این منظور

 پیشنهادهای زیر ارائه می شود:
ی های محیط مجازی برا استفاده حداکثری از قابلیت -

 انتقال مفاهیم علمی

کوشش برای ترغیب دانشجویان به مشارکت فعال در  -
 فرایند آموزش

ارائه تکالیف و آزمون های مجزّا و مختص به هر  -
 دانشجو، برای دست یابی به ارزیابی دقیق تر

ارزیابی مستمر دانشجویان در طول ترم و اطمینان از  -
 درسیانتقال کامل و دقیق مفاهیم 

د ترغیب دانشجویان به تالش بیشتر با تکمیل فراین -
د آموزش در قالب انجام عملی مفاهیم درسی و بازدی

 های صحرایی بصورت انفرادی

 

از حمایت های مادی و معنوی معاونت گزاري: سپاس

 پژوهشی دانشگاه دامغان در انجام این تحقیق تشکر و
 قدردانی می شود.

 

 منابع: 

Sims, L. (2021) Effective Digital Learning: 

Transforming traditional learning models to a 

virtual world. APress, 126 p. 

https://doi.org/10.1007/978-1-4842-6864-3 

 
 

 
نمودار ستونی درصد شاخص های کارآمدی آموزش در  :1شکل 

رشته زمین شناسی )دوره کارشناسی( بصورت حضوری و مجازی
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بررسي وضعيت آموزش و ارزشيابي تحصيلي با استفاده از آموزش الکترونيکي در دوران 

 (Covid-19آرامش و آشوب)پيش و پس از مواجه با 

 دهرشيداسماعيل نجفي، پارسا احمدي

 es.najafi@du.ac.ir*1*استادیار گروه آموزشی جغرافیا، دانشکده علوم زمین، دانشگاه دامغان، دامغان، ایران

 2a@gmail.com3ahmadi.parزمین، دانشگاه دامغان، دامغان، ایرانغرافیا، دانشکده علومکارشناسی جدانشجوی 

 چکيده
ر این پوشاند. دببه خود  نی در ایران جامه عملهای طوالگیری کرونا ویروس سبب شد تا ایده آموزش مجازی، پس از سالهمه

در ان دامغدانشگاه  زمیندانشکده علومهای درسی از کالس بازخورد اساستحلیلی و بر  -با رویکرد توصیفی راستا پژوهش حاضر
. نتایج  تاسگرفته انجام مورد وضعیت آموزش و ارزشیابی تحصیلی با استفاده از آموزش الکترونیکی در دوران آرامش و آشوب

ه است، ولی زشیابی بودتر از وضعیت ارپژوهش نشان داد که در دوره آرامش و پیش از شیوع کرونا، بازخورد وضعیت آموزش مناسب
 است.همراه بوده مناسب زخوردیدر دوره آشوب و بعد از شیوع کرونا، هر دو وضعیت آموزش و ارزشیابی)علیرغم برخی مسائل( با با

ه صورت ب وری)سنتی(حضو  نیکیو ارزشیابی الکترواستفاده از آموزش  ود،چندان دور مساعد شنه یندهیدر آ طیشرا اگربنابراین 
تجارب آموزش و  ها و مراکز آموزشی کشور اقدام به مستندسازی دانش وگردد دانشگاه. پیشنهاد میبودخواهد آمدتر رکا اریبس یقیتلف

( کنند Covid-19اجه با از مو اده از آموزش الکترونیکی در دوران آرامش و آشوب)پیش و پسارزشیابی تحصیلی دانشجویان با استف
دیگر  وپساکرونا  های آموزش الکترونیکی در سطح کشور، در صورت امکان آموزش الکترونیکی در دورانو ضمن تقویت زیرساخت

 کنند. تقویت و مقطع تحصیلی( دنبال و امراض اپیدمیک احتمالی آتی )حتی در قالب  چند واحد درسی در هر رشته

 .Covid-19آموزش و ارزشیابی تحصیلی، آموزش الکترونیکی، دوران آرامش و آشوب، واژگان کليدي: 

 

 متن

گیری کرونا ویروس سبب شد تا ایده آموزش همه
های طوالنی در ایران جامه عمل به مجازی، پس از سال

از وقوع این خود بپوشاند. اکثریت مراکز آموزشی پس 
اندازی چالش جهانی، به سرعت اقدامات اولیه را برای راه

های آموزش مجازی توسط متولیان امر آموزش سیستم
الوقوع بودن در مراکز مختلف صورت پذیرفت؛ اما سریع

ها و الزامات اولیه به این امر از یک سو و عدم آموزش
های اساتید و دانشجویان از سوی دیگر، سبب بروز چالش

های مهم، نحوه ارزشیابی پایان جدید شد. از جمله چالش
ترین بخش آموزش و به ترم است. فرآیند ارزشیابی، مهم

وری در این بهره تبع آن یادگیری است و افزایش نرخ
های نامهها و تدوین شیوهمقوله نیازمند وجود زیرساخت

مناسبی در راستای افزایش کیفیت تدریس است. در 
(، Covid-19آرامش)پیش از مواجه با چالش دوران 

شد فرآیند ارزشیابی به صورت سنتی)حضوری( انجام می
های دانشجو به صورت مدرس محور و در قالب و آموخته

پذیرفت تا میزان ترم صورت میهای پایانارزیابی
 یادگیری سنجیده شود. 

فرآیند سنتی)حضوری( ارزشیابی نواقص بسیاری را        
بود؛ ارزشیابی سنتی در واقع معیاری برای سنجش  دارا

های دانشجو در راستای تعیین نمره و سطح میزان آموخته
ها است. اما با عملی شدن ایده آموزش ایشان از آموخته

مجازی، فرآیندهای ارزشیابی دچار تغییر و تحوالت 
های متعددی گردید. در ای و در عین حال چالشگسترده

اتید و متعاقباً دانشجویان با شیوه مجازی ابتدای امر اس
آشنایی چندانی نداشتند و همین سبب شد تا ضمن 
استفاده از تجارب اندک موجود در کشور و همچنین 
تجارب تدریس آنالین در کشورهای پیشرفته، تا حدودی 
با الزامات آموزش و ارزشیابی الکترونیک) ازجمله: 

mailto:es.najafi@du.ac.ir
mailto:es.najafi@du.ac.ir
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وجود تجارب ارزنده) ها و پهنای باند اینترنت، زیرساخت
ماحصل از استفاده این شیوه در سالیان متمادی(، وجود 

مندی افزارهای کاربردی و مناسب،  بهرهها و نرمپلتفرم
ای اکثریت جامعه هدف از اینترنت پر سرعت، سواد رسانه

و بلوغ اجتماعی جامعه هدف و تولید محتوا کاربردی در 
( آشنایی پیدا جهت استفاده آن در آموزش الکترونیک

 کنند.
 ه درهای مورد نیاز و تجارب زیستضعف زیرساخت      

ر یشتبسطح کشور سبب شد تا به ناچار اساتید و مدرسان 
به صورت روش آزمون و خطا در طول هر ترم، تالش 

ا بی رزشیااند تا موانع چالشی در تدریس و به تبع ارکرده
این  دارند.رفع نموده و در جهت بهبود این امر گام بر

روش گرچه در طول سالیان متمادی سبب کسبب 
ویان شود اما در حال حاضر دانشجای میتجارب ارزنده

ده رکراستفاده از این روش، کامالً دانشجویان را متضر
رم ترم تحصیلی)بدون احتساب ت 3است. باگذشت حداقل 

ای از جانب جانبهنامه همهتابستان(، تاکنون شیوه
اشد، ب طه که قابلیت اجرایی شدن را داشتهنهادهای مربو

 ا بهاست و همین مسئله سبب شده تا بتدوین نگردیده 
ار ن دچها دانشجویاها مختلف در دانشگاهبکارگیری شیوه

ین ر اتحمل فشارهای آموزشی بسیار گردند. از این رو د
 پژوهش سعی برآن شد مزایا و معایب شیوه آموزش و

تحلیلی و  -ی به روش توصیفیی مجازی و سنتابیارزش
های درسی را مورد بررسی بر اساس بازخورد از کالس

ول ر طدست آمده دقرار گیرد و با استفاده از تجارب به
های آموزش مجازی، گام سنوات استفاده از سیستم

بی های آموزشی و ارزشیانامهموثری در ایجاد شیوه
 بیامع و ایمزا (1 شود. در جدول) جانبه برداشتههمه

 دوران آرامش و آشوب)پیش و در یابیارزش آموزش و
 ده است.( آورده شCovid-19پس از مواجه با 

 
 

) و آشوب آرامش دوره در يابيارزش آموزش و بيمعا و ايمزا -1 جدول

 (.نگارندگان: ماخذ

 معايب مزايا دوره

ي(
سنت

ش )
دوره آرام

 

 - رارگیری در محیط ق
 تدریس و امتحان؛

 - ستاد احت به ادسترسی ر
و امکان فرصت مناسب 
برای  رفع ایرادات و مسائل 

 درسی و امتحانات؛

 -  مکان تقلب کمتر در ا
های ها و فعالیتارزشیابی
 .کالسی

 - بعدی بودن ارزشیابی) تک
 محور(؛امتحان

 - م تأثیر قابل توجه فعالیتعد-

 های کالسی؛

 - شی از ها و فشارهای نااسترس
 امتحان؛

 - زاری مثابه اب امتحان به
 تنبیهی؛

 -  یاز به وجود خالقیت؛نعدم 

 - نی و عدم ه پایاتوجه به نمر
 توجه به مشکالت یادگیری.

ي(
جاز

ب )م
شو

دوره آ
 

  چند وجهی بودن *
 ؛ارزشیابی

 ؛* افزایش خالقیت 

  کاهش فشار امتحان *
 ؛پایان ترم

  فراهم شدن فرصت ارائه *
مطالب دروس  توسط 

 دانشجویان
 

 اختالل در  * امکان بروز
 های آموزش مجازی؛سامانه

 امکان قطع اینترنت؛ * 

  عدم پذیرش و آشنایی *
ها با آموزش مجازی در خانواده
 سازی بسترمناسب؛فراهم

 افزایش امکان تقلب * 

  دانشجویان فعال فرصت ارائه *
مطالب درسی را بیشتر از 

 کنند.سایرین پیدا می

 گيري و پيشنهاداتنتيجه
توان گفت؛ در ش وضعیت آن میاز نظر آموز 

دوره سنتی)حضوری(، محل آموزش غالباً فضایی 
ان وستدآور بود و برقراری روابط اجتماعی و یافتن نشاط

شد تا مبحث جدید و آشنایی بهتر با اساتید سبب می
 اما پذیر را دچار خستگی و کسالت نکند؛آموزش، دانش

ا های گفتگو یدر دوره آشوب حتی باوجود اتاق
، سطح ارتباطات و مباحث مطرح شده Chatboxهمان

ر های حضوری قابل مقایسه نیست و همین امدر کالس
  د. گردموجب بروز انزوا و ایزوله شدن دانشجویان می

پذیر به راحتی و بدون هیچ در دوره آرامش، دانش         
های درسی شرکت کرده و تواند در بحثوسیله جانبی می
یادگیری با مدرس و سایر دانشجویان به در صورت عدم 

وگو پرداخته و بازخورد قابل قبول دریافت بحث و گفت
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شود؛ اما بالعکس در شیوه مجازی به دالیلی همچون 
کمبود وقت، یکسان نبودن شرایط تمامی دانشجویان از 
جمله دسترسی به اینترنت و شرایط محل حضور دانشجو، 

ود.  همچنین از نظر  شسبب بروز شکاف در یادگیری می
توان گفت؛ ارزشیابی ترکیبی ارزشیابی وضعیت آن می

شود، در این روش الکترونیکی سبب پویایی دانشجو می
پذیر با حضور مستمر و فعال در کالس و در نهایت دانش

های محوله، بخشی از نمره انجام کارهای عملی و پروژه
 کند و همین مسئله سبب کاهشرا از آن خود می

شود؛ اما در شیوه فشارهای روانی ناشی از امتحان می
محور بودن ارزشیابی سبب ایجاد فشارهای سنتی، امتحان

مختلف روحی و روانی شده و مانع از شکوفایی خالقیت 
شود. در شیوه سنتی، دانشجو با حضور در جلسه فردی می

نسبی جهت رفع تکلیف تا حدود بسیاری امتحان و مطالعه
ت نمره قبولی را کسب کند. در این روش توانسمی

پذیر صرفاً با حفظ مطالب موفق به کسب نمره دانش
شود؛ اما در فرآیند ارزشیابی مجازی، با اختصاص نمره می

های مستمر کالسی و انجام وظایف محوله به فعالیت
های کالسی و مسائلی از نظیر کارهای پژوهشی، ارائه

پذیر، بازخورد ت دانشاین قبیل، ضمن شکوفایی خالقی
توان نسبت به ارزشیابی سنتی که وجهه بهتری را می

 بعدی داشت، دریافت نمود.تک
نه چندان دور مساعد  یاندهیدر آ طیاگر شرابنابراین       

و  و ارزشیابی الکترونیکیاستفاده از آموزش ، ودش
. بودخواهد آمدتر رکا اریبس یقیبه صورت تلف حضوری

ها و مراکز آموزشی کشور اقدام ردد دانشگاهگپیشنهاد می
به مستندسازی دانش و تجارب آموزش و ارزشیابی 
تحصیلی دانشجویان با استفاده از آموزش الکترونیکی در 

-Covidدوران آرامش و آشوب)پیش و پس از مواجه با 

های آموزش زیرساخت ضمن تقویت (کنند و19
آموزش  الکترونیکی در سطح کشور، در صورت امکان

الکترونیکی در دوران پساکرونا و دیگر امراض اپیدمیک 

احتمالی آتی )حتی در قالب  چند واحد درسی  در هر 
 مقطع تحصیلی( دنبال و تقویت کنند.رشته و 
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 تيو ترب ميدر تعل انهيکاربرد رادرس  ؛يدروس عمل يو تجربه برگزار 19 ديکوو يپاندم

 1يم سادات قريشي خوراسگانيمر

 m.ghoraishi@alzahra.ac.ir )س(دانشگاه الزهرا  ،يو روانشناس يتيدانشکده علوم ترب ،يزيرو برنامه تيريگروه مد ارياستاد

 :چکيده
مه، ی بیش از هبه شیوه مجاز گونگی برگزاری دروس عملیبه شیوه مجازی، چالش چ هاکالس ی عدیده برگزاریهاچالشدر کنار 

ی هاوهیشو  هامهارتی ریکارگبهتلزم ، تدریس دروس عملی مسرونیازاواداشت.  تأملرا به  هادانشگاهمدیران نظام آموزش عالی و 
اربرد رایانه در کارد، درس دعملی  خالقانه تدریس الکترونیکی اساتید بود. در این میان، یکی از دروس رشته علوم تربیتی که ماهیت

د، با ر تالش بوداله حاضر بنابراین، مق؛ دیطلبیمتعلیم و تربیت بود که شیوه تدریس متفاوتی را نسبت به دروس نظری صرف 
وم شته علارشناسی رکانشجویان سال تدریس مجازی درس کاربرد رایانه به د میدونی از رویکرد تجربه نگاری، به تجربه ریگبهره

 19در پاندمی کووید  oodleMو  Adobe connect ترکیبی از آموزش آفالین و آنالین در صورتبه )س(تربیتی دانشگاه الزهرا 
ی، افزارنرمی هارساختیز ؛ازجملهی زیادی هاچالش، تدریس دروس عملی با نشان دادی حاصل از تجربه هاافتهبپردازد. ی

 است. شدهئهاراس عملی رای بهتر درو، راهکارهایی برای اجتیدرنهاهارتی روبرو بوده است. ی، تجهیزات و امکانات و مافزارسخت

 19درس عملی، کاربرد رایانه در تعلیم و تربیت، آموزش الکترونیکی، پاندمی کووید : واژگان کليدي

 

 مقدمه:
در کشور و در  19 دویکو روسیشدن و ریگبا همه
 یمراکز دانشگاه خصوصبهی مراکز آموزشکلیه  ،جهان

و  یآموزش ادامه مراحل یبرا نیگزیحل جاراه لبه دنبا
، شیوه رونیازا. بودند انیدانشجو یلیتحص شرفتیپ

 آموزش الکترونیکی جایگزین شیوه حضوری شد.

 موقعبه با درایت و تصمیم نیز، )س(دانشگاه الزهرا 
با تشکیل کمیته راهبردی آموزش ، مدیران دانشگاه

آموزش  سامانه، ی الزمهارساختیز نیمتأو  مجازی
، (Moodleو  Adobe connect) LMSمجازی 

ی و دانشجویان دانشگاه علمئتیهدر دسترس اعضای 
، هادانشگاههمانند سایر  موردمطالعهقرار گرفت. دانشگاه 

آموزش  صورتبهی نظری هاکالسعلیرغم تشکیل 
مجازی، با چالشی در خصوص چگونگی دروس عملی 

تصمیمات  هادانشگاهدر  کهیطوربهجه بود. موا
حذف دروس عملی، تعویق در  ازجملهگوناگونی 

، ازجملهاما دالیلی ؛ اتخاذ شدبرگزاری دروس مذکور 
ی دانشجویان، عدم ارائه درس عملی در لیالتحصفارغ

شدن واحدها، به عدم  حدنصابی بعدی، زیر هامسالین
رگزاری ب رونیازاحذف دروس عملی انجامید. 

ی ریکارگبهی عملی، مستلزم اندیشیدن و هاکالس
استاد درس  عنوانبه، نیبنیدراراهکارهای مناسب بود. 

اربرد رایانه سعی شد، با توجه به برگزاری کالس درس ک
ی کارآمد با حداکثر یادگیری هاوهیش، (آنالین و آفالین)

درس  ازآنجاکهبررسی و اجرا نمایم.  راو اثربخشی 
ترکیبی نظری و عملی در  صورتبهد رایانه کاربر
عملی این  طوربهاست و الزم است  شدهفیتعرصل سرف

، برای رونیازاتدریس شود. درس برای دانشجویان 
برگزاری درس مذکور به شیوه آنالین، از محیط 

Adobe connect  .با  کهیطوربهبهره برده شد
 عملی به تدریس طوربهاشتراک صفحه دسکتاب، 

 سؤاالتو دانشجویان در ضمن تدریس عملی،  پرداخته
. پس شدیمو ابهامات خود را مطرح نموده و پاسخ داده 

توسط کالس ) شدهضبطاز اتمام کالس، بالفاصله فیلم 
تا با  گرفتیمدانشگاه( در اختیار دانشجویان قرار 

کمک شود.  هاآنمشاهده مکرر به افزایش یادگیری 

mailto:m.ghoraishi@alzahra.ac.ir
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از شیوه جلسات آنالین  هاآنعلیرغم میزان رضایت 
با توجه به اینکه اکثر دانشجویان  درس عملی؛ اما

از فقط  و و محروم ساکن بوده کالس در مناطق دور
ی مجازی استفاده هاکالسی از مندبهرهموبایل برای 

ضعف پشتیبانی اینترنت  ازجملهیی هاچالشردند. با کیم
ام به ی هنگووصلقطعآن  تبعبهدر برخی مناطق و 

ی دسکتاب، عدم پشتیبانی و استفاده از فیلم گذاراشتراک
ادوبی کانکت روی موبایل مواجه بودیم. شاید  شدهضبط

بتوان، پایین بودن ورژن موبایل و یا مشکالت 
دالیل مشکالت  عنوانبهی ادوبی کانکت را افزارنرم

ی کل مندبهرهبنابراین، الزم بود برای ؛ برشمرد
ی اندیشیده اچاره، شدهضبطی هالمیفدانشجویان از 

ی مختلف ویژه افزارهانرم، پس از بررسی رونیازاشود. 
 Screen Recorder ZD افزارنرمضبط جلسات، 

Soft به دلیل عدم محدودیت در ساعات ضبط و ،
قرار گرفت. با  مورداستفادهکیفیت مناسب انتخاب و 

ا، ضبط و ی آنالین در حین اجرهاکالسمذکور،  افزارنرم
، صورتنیبد. گرفتیمدر اختیار دانشجویان قرار 

مشکالت دانشجویانی که از موبایل برای شرکت در 
نیز حل شد. در مورد برگزاری  کردندیمکالس استفاده 
 هیشد تا از راهبرد ته یسعنیز، درس جلسات آفالین 

مباحث درسی گام بهاقدام به آموزش گام یآموزش لمیف
، ابتدا با توجه به اینکه برای ضبط اساسنیبرا شود.

ی افزارنرمتدریس عملی حدود یک ساعت و نیم، نیاز به 
عدم محدودیت در ساعت ضبط بودیم، بنابراین  تیباقابل

 و ضبط در برگزاری Screen Recorder ZD Softاز
علیرغم کیفیت ی آفالین نیز بهره برده شد. هاکالس
 بارگذاری مانعباال  حجم، اما شدهضبطی هالمیفباالی 

، برای حل این مشکل رونیازاروی سامانه بود.  هالمیف

 ،ی مختلفافزارهانرمشد و با جستجوی  یشیاندچارهنیز 
قرار  مورداستفادهشناسایی و  Hand Brake افزارنرم

افزارها این نسبت به سایر نرم افزارنرمگرفت. برتری این 
و صدا، حجم  بدون آسیب به کیفیت تصویر کهبود 

ی هالمیف و دادیمبسیار زیادی از فیلم را کاهش 
مشکلی روی موبایل نیز  گونهچیهبدون  شدهضبط
، Moodleدر سامانه  همچنین،بودند.  استفادهقابل

 درسییی از مباحث هاسؤالدر قالب مستمر  تکالیف
دانشجویان در بازه کرده،  یبارگذار سامانهو در  طراحی
، تکالیف را انجام و خروجی کار عملی دهشنییتعزمانی 

در مورد نحوه . نمودندیمخود را در سامانه بارگذاری 
 یتعداد ،نیز ترمانیپا و ترمانیمات امتحان یبرگزار
و در  یشده، طراح سیتدر یمتناسب با محتوا سؤال

. با توجه به دیگردیم یبارگذار یسامانه آموزش مجاز
 نجام عملی،آزمون مستلزم ا سؤاالتیی به گوپاسخاینکه 

خروجی گرفتن همراه با تفسیر مسیر انجام کار و 
، سؤال، متناسب با تعداد رونیازابارگذاری در سامانه بود. 

زمان )یک ساعت( تعیین شد. همچنین برای افزایش 
 سؤاالتامنیت آزمون نیز، از گزینه عدم دسترسی به 

برای هر یک از  سؤاالتی ختگیرهمبهقبلی، 
 دانشجویان استفاده شد.

بهتر دروس  ی، جهت برگزارشودیم شنهادیپ انیدر پا
مختلف  یافزارهانرم یآموزمهارتو  هاآموزش ،یعمل

ارائه شود.  دیاسات یبرا یدر قالب کارگاه و دوره آموزش
باند  ی؛ پهناازجمله ییهارساختیز یارتقا ن،یهمچن

مکرر  یاهوصلبه رفع چالش قطع و  تواندیم نترنتیا
و  یمال یهاتیحماجهت  یریکمک کند. اتخاذ تداب

 انیدانشجو ی( براانهیو را لی)موبا یریادگیابزار  هیته
 است. یضرور زین
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 تجربه زيسته برنامه درسي مجازي کارورزي کارشناسي علوم تربيتي در دوره کرونا

 (19)کوويد

 پروين احمدي

 9pahmadi@alzahra.ac.irدانشگاه الزهرادانشيار دانشکده علوم تربيتي و روانشناسي 

 

 چکيده    
امری پیچیده و چالش برانگیز است. در نظام آموزشی مراکزی  به امر مهم  آنطراحی برنامه درسی و تصمیم گیری در مورد عناصر 

ای علوم انسانی و می پردازند. از جمله این مراکز، شورای تحول و ارتق طراحی و برنامه ریزی آموزشی و درسی سیاستگذاری،
) صویب برنامه های درسی در سطوح مختلفو ت کارگروههای آن  است که در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری وظیفه تدوین

برنامه ها و سرفصل های دروس از قبل طراحی و تدوین  ،. در بیشتر موارد10را بر عهده دارند کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری(
با  کارورزی از جمله دروسی است که تدوین محتوا و سرفصل های آن به عهده استاد درس گذاشته شده است.شده اند. اما، درس 

، دانشگاهها و مراکز آموزشی به ناچار از آموزش حضوری به سمت آموزش مجازی سوق پیدا کردند. درس کارورزی نیز کروناشیوع 
رتی ناگزیر به صورت مجازی و غیر حضوری ارائه شد. نوشتار حاضر، از این امر مستثنی نبود و به عنوان یک درس عملی و مها

در قالب عناصر اساسی برنامه درسی)هدف و محتوا، روش ، منابع آموزشی کارشناسی علوم تربیتی را برنامه درسی مجازی کارورزی 
است. هدف نوشتار حاضر،  یف نمودهتجربه زیسته نگارنده را توصبه روش پژوهش پدیدارشناسی، است که ارائه کرده و ارزشیابی( 

بوده ، به راهکارهای ارائه درس عملی کارورزی کارورزی کارشناسی رشته علوم تربیتی مجازی اجرای  و فرایندبرنامه پیشنهادی 
م و تدوین علوم تربیتی دانشگاه الزهرا پرداخته است. یافته ها حاکی از نقش استاد، دانشجو و مدرسه ) مرکز آموزشی( در این امر مه

 گزارش علمی به منظور پیوند نظریه و عمل در حوزه فرایند آموزش و یادگیری بوده است.
 (19ید رونا)کووکبرنامه درسی کارورزی، طراحی برنامه درسی، کارورزی کارشناسی علوم تربیتی،  تجربه زیسته،واژگان کليدي: 

 

                                                           
 

 

 

 

  متن

ای بر اساس یکصد و هفتمین جلسه شورای تحول و ارتق

 لومععلوم انسانی، برنامه درسی دوره کارشناسی رشته 

، "یموزشمدیریت و برنامه ریزی آ"تربیتی با چهار زمینه 

ا آموزش و پرورش کودکان ب "، "تکنولوژی آموزشی "

و  ش دبستانیآموزش و پرورش پی "و    "نیازهای ویژه

نه ، در  زمی 4دانشگاه الزهرا از این شد.  تصویب"دبستان

وزش آم "مدیریت و برنامه ریزی آموزشی و  "دو زمینه 

 ر دپذیرد. میدانشجو  "وپرورش پیش دبستانی و دبستان

واحد  140کارشناسی علوم تربیتی، از تعداد   برنامه درسی

 عمومی  22تخصصی، 18اصلی،  70واحد پایه، 20، درسی

 )واحد تخصصی 2 "کارورزی "اختیاری است. درس 10و 

 زمینه تحصیلی 4است که در هر (یک نظری و یک عملی

یاز ن پیش .در ترمهای پایانی ارائه می شود و وجود دارد

کم کردن  :هدف کارورزياست. کلیه دروس پایه ،آن

فاصله بین دروس نظری که دانشجو در رشته تخصصی 

عمل در  و ی مختلف خوانده استخود در طی ترم ها

 و ایجاد توانایی و مهارت موقعیت های واقعی
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 ه دردر دانشجو برای به کار بردن اطالعاتی کمهارت 
 .می باشد طول تحصیل دانشگاهی کسب کرده است

 واه حضور در دانشگبا این اهداف در پیش از  کرونا 
 آموزش)کارورزی محقق میشد. در دوران کرونا  محل

این تمرین عملی به صورت حضوری امکان (مجازی
 نامهبردر  پذیر نبوده و باید شیوه دیگری پیش گرفت.

 یدوره ها اساس برمحتوای درس، بیان شده که  شورا
 تعیین راهنما استاد توسط ،سازمان نوع و تحصیلی

نش تناسب با دابدین ترتیب، استاد درس م. شد خواهد
  ردیفبرنامه درسی متفاوت و منحصر به  ،و تجربه خود

عه به پیش از کرونا دانشجو با مراجنماید. می ارائه 
ط مراکز آموزشی و مدارس ساعاتی به تجربه در محی

واقعی مدرسه و کالس درس می پرداخت. اکنون، 
 –آموزش به صورت مجازی است و فعالیت یاددهی 

کت سامانه ال ام اس و ادوبی کانیادگیری از طریق 
روند  مبتنی بر بستر وب  صورت می گیرد،  از این رو،

ابتدا،  در این راستا، .کارورزی  نیز، متفاوت شده است
 اییاستاد، یک گروه کالسی از دانشجویان تحت راهنم
 امهخود در یکی از پیام رسان ها ایجاد کرده و برن

زم و توضیحات ال درسی را با آنها به اشتراک گذاشت
ز د. اا شارائه شد و نظر آنها در مورد کم و کیف آن جوی

 یرغ طرف دیگر، استاد با یکی از مجتمع های آموزشی
ا در تهران که سابقه آشنایی و همکاری ر انتفاعی

کز جویان را به آن مرداشتند هماهنگ نموده و دانش
معاون آموزشی مجتمع که خود از معرفی نمود. 

 فارغ التحصیل کارشناسی ارشد برنامهدانشجویان 
 )طرح درسدرسی الزهرا بود در جریان برنامه درسی

فت قرار گر  و توضیحات و توجیحات استاد  کارورزی(
ه محتواي برنام و قول همکاری و مساعدت کامل داد.

و با گزارش علمی  در قالب درسي کارورزي مجازي
ه) نظام مدرس نگرش سیستمی شامل این موارد بود:

 والی می، درون داد، فرایند و برون داد( ، منابع )انسان
، وظایف سازمانی پست های مادی، کالبدی و فنی(

 موجود در مدرسه) کادر آموزشی و غیر

م چگونگی تنظیم و تدوین تقوی، سبک مدیریت، آموزشی(
آموزشی و اجرایی،طرح درس،روش تدریس، مدیریت 

و تعامل معلم با دانش آموزان، ویژگی های  کالس 

 و )مسایل و مشکالت امکانات،( موجود یادگیرندگان، وضع
آن و فعالیت های دانشجو و همکاری و  بررسی و نقد

 ا وهوی در امور محوله ) همراه با ذکر فعالیت  کتمشار

وش ره. چگونگی انجام آنها( و ارائه ایده های مناسب وغیر

، مولتی متد بوده و از مجازي  و منابع کارورزي

مشاهده آنالین کالس) دسترسی به سامانه مدرسه(، 
ی و معاون و معلم، بررسی اسناد )مل مصاحبه با مدیر

 ا(،آموزش و برنامه درسی و آیین نامه ها و بخشنامه ه
 ...ومنابع تخصصی و پایگاههای اطالعاتی و سایت مدرسه 

-10شامل: گزارش علمی، تحلیلی و مستند در ارزشيابي 

صفحه، گواهی ساعات حضور آنالین و همکاری و  15
 ضای مدیر مدرسه.فعالیت های دانشجو با مهر و ام

 نتيجه گيري 

ای هبرنامه درسی کارورزی مجازی، به دور از محدودیت  
 زمانی و مکانی، امکان دسترسی دانشجو به فایل های
 ضبط شده کالس درس )تعامل معلم و دانش آموزان( را

ش موزآفراهم نموده، دانشجویان را از تجربیات بی واسطه 
 د بهتماه، به پرورش اعمجازی معلمان نمونه بهره مند ساخت

در  ضورنفس و خودپنداره مثبت انها کمک نموده و  آماده ح
 عرصه واقعی عمل می نماید. 

 منابع 

زارت علوم، تحقیقات و فناوری. برنامه درسی دوره و -
 1395کارشناسی رشته علوم تربیتی. 

Office of teacher education (2021) Practicum 
education-http://nie.edu.sg/teacherhandbook.   

./practicum/templates-and-downloads  
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و بلوچستان در آموزش  ستانيگاه سدانش يهاديها و تهدضعف، فرصت و نقاط قوت ليتحل

يکيالکترون  

 *2؛ ابراهيم مرادي1فرهاد شهرکي

    1fshahraki@eng.usb.ac.irشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان.استاد، دانشکده مهندسی، دان

   2eb_moradi@eco.usb.ac.irاستادیار ، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان،

 

 کيده: چ

 دیکو یماریگسترش ب قبل از یکیعرصه آموزش الکترون شتازانیمناسب، از پ یهارساختیو بلوچستان با داشتن ز ستانیدانشگاه س
 یآموزش یهادوره یراکز آموزشم ریهمراه با سا زیو بلوچستان ن ستانی، دانشگاه س19 دیکو یماریشدن ب داریبوده است. با پد 19

به  1398فندماه از اس انیو دانشجو دیدانشگاه، اسات نیمناسب در ا یهاساخت ریرد. با توجه به زک لیخود را تعط یحضور
ا تاست  یو بلوچستان ضرور انستیدر دانشگاه س یکیترم از آموزش الکترون 2گذشت حدود باآوردند.  یرو یکیالکترون یهاآموزش

 نیلذا در ا ،شود نیدوتموزش سطح آ یارتقا یبرا ییفته و راهبردهاقرار گر یابیدر دانشگاه مورد ارز یکیآموزش الکترون تیوضع
 یهاراهبرد نیتدو تیو در نها یکیدر آموزش الکترون دانشگاه یدهایها و تهدپژوهش با هدف شناخت نقاط ضعف، قوت، فرصت

 یعضااا مساعدت ب یکیرونزش الکتآمو یدهایها و تهدمجموعه نقاط قوت، ضعف، فرصت یابتدا با گردآور ،یکیآموزش الکترون
 لیشد و با تحل لینامه تکمپرسش 147تعداد  ،یهیکارگاه توج یشد. پس از برگزار هیته SWOTپرسش نامه  ؛یعلم اتیه

 تی. در نهادیاستخراج گردنشگاه در آموزش الکترونیکی دا یدهایها و  تهدنقاط ضعف، قوت، فرصت نیها مهمترنامهپرسش
 شد.ارائه  یکیسطح آموزش الکترون یو ارتقا بهبود یبرا ییراهبردها

 ، تدوین راهبرد، دانشگاه سیستان و بلوچستانSWOTآموزش الکترونیکی، تحلیل کليد واژه ها:

 

 مقدمه:
های دانشگاه سیستان و بلوچستان با داشتن زیرساخت

مناسب، از پیشتازان عرصه آموزش الکترونیکی قبل از 
دیدار شدن بیماری کوید بوده است. با پ 19گسترش کوید 

، و لزوم کنترل 1398و شیوع آن در کشور از اسفندماه 19
بیماری، یعنی دور از تعامالت  فیزیکی و قرنطینه خانگی، این 

های آموزشی در جهان و از جمله بیماری بر ساختار و روش
ایران تاثیر گذاشت و دانشگاه سیستان و بلوچستان نیز همراه 

های آموزشی حضوری خود را شی دورهبا سایر مراکز آموز
های مناسب در این تعطیل کرد. با توجه به زیر ساخت

به  1398دانشگاه، اساتید و دانشجویان از اسفندماه 
دانشگاه  های الکترونیکی روی آوردند. مدیرانآموزش

آموزش  اجرای الزم در استانداردهای تا نمودند نیزتالش
و  اساتید اختیار در ممکن نزما سریعترین در الکترونیکی را

به هر حال با گذشت حدود دو ترم از  .دهند قرار دانشجویان

آموزش الکترونیکی در دانشگاه سیستان و بلوچستان ضروری 
است تا نقاط قوت و ضعف و فرصت و تهدیدهای 

های مختلف در آموزش الکترونیکی مورد بررسی دانشکده
 از هش با نظرخواهیقرار گیرد.  در این راستا در این پژو

 های چالش و ها رفع کاستی به نسبت متخصصین، و اساتید
در  الکترونیکی وضعیت آموزش ارتقای جهت در موجود

 های الزم مشخص خواهد شد. ها و برنامهدانشگاه سیاست

 روش تحقيق:
استفاده شده  SWOTدر این پژوهش از روش تحلیل 

تطابق  یدراهبر یاز ابزارها یکی SWOT لیتحلاست. 
 یدهایها و تهدبا فرصت یسازماننقاط قوت و ضعف درون

عبارات قوتها  ۀسرواژ یاست که از ابتدا یسازمانبرون
(Strenghths،) ( ضعفهاWeaknesses فرصتها ،)
(Opportunitiesو تهد )دهای (Threats)  گرفته شده

 نیا ییشناسا یبرا کیستماتیس یلیروش تحل نیاست. ا
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آنها است. از  نیتطابق ب یبرا ییراهکارها نیعوامل و تدو
ها و مناسب قوت یراهکارها نیروش، با تدو نیا دگاهید

 یخواهد شد)داور نهیکم دهایتهدضعف و و  نهیشیها بفرصت
 (. 1389، ، مانی و اسدیرهنما ؛1380ساززاده،شانه و

 یهادیها و تهدنقات قوت، ضعف، فرصت لیتحل یبرا
 ،تداابو بلوچستان  ستانیر دانشگاه سد یکیآموزش الکترون

 یهاکدهدانش یدهایها و تهدنقاط قوت و ضعف و فرصت
 ازبمه با استفاده از پرسش نا یکیمختلف در آموزش الکترون

اط نق یابیپرسش نامه بسته و ارز هیتهشناسایی شد. ضمن 
ات و رتبه نمر، بیضرا ؛دهایها و تهدقوت و ضعف، فرصت

ها )فرصتینقاط قوت و ضعف (و خارج) یعوامل داخل یبند
ب مناس یراهبردها مشخص گردید و در آخر (هادیو تهد

 هدر دانشگا یکیآموزش الکترون یفیو ک یکم یجهت ارتقا
 تدوین شد.

 نتايج :
وزش های آمتوانمندشدن بسیاری از اساتید در کار با سامانه

مه نا هویشنامه ها و  نییبه موقع آ یالکترونیکی ، اطالع رسان
 انیو دانشجو دیو به موقع اسات عیها و رفع اشکال سر
 در دانشکده از روشهای متعدد دیدانشکده، استفاده اسات

 ابییاددهی محتوای درسی )ویدئو، صوت، کالس زنده، ارزی
ز ده انشکدا دیاستفاده اسات همتا به همتا، تاالرهای گفتگو(،

 تیریروشهای متعدد و مستمر ارزیابی سامانه های مد
 آموزش الکترونیکی و بروزرسانی محتواهای درسی توسط

 یهاهنقاط قوت دانشکد نیدانشکده به عنوان مهمتر ساتیدا
 شناخته شد.  یکیمختلف در  آموزش الکترون

 یکیبه روش آموزش الکترون سیتدردر تحلیل نقاط ضعف، 
و  هاتی، با محدود یو محاسبات یاضیر تیدروس با ماه یبرا

به امکانات  دیاسات یهمراه است از طرف یشتریمشکالت ب
ندارند و  یدسترس یقلم نور ایالزم مانند تخته هوشمند و 

هستند که  یامکانات ازمندین دیدرتعامل با اسات زین انیدانشجو
محاسبات مربوطه را در کالس ارائه  نیبتوانند به صورت آنال

 یاتو محاسب یاضیر یواحدها یریپذبیآس نی. بنابراندینما
دانشگاه  یلیتعط یاست. از طرف شتریب سینوع تدر نیدر ا

راهنما و  دیبا اسات انیباعث تعامل و ارتباط کمتر دانشجو
در  انیشجودان یزگیانگیمشکل ب نیمشاور شده است و ا

 گرید یداده است و از سو شیرا افزا نامهانیانجام پا یریگیپ

قرار گرفته  ریثتحت تا یهم تا حد هانامهانیپا یعلم تیفیک
 یریبا بکارگ دیاسات ییتقلب و عدم آشنا شیاست.افزا

است که الزم است به آن  یگریمعضل د زیتقلب ن یهاوهیش
 توجه شود.

آموزش  یچندباره محتوا یامکان تماشااز طرفی، 
 ها،امکان برگزاری کارگاه ان،یتوسط دانشجو یکیالکترون

 با یکیترونهمایش های ملی و بین المللی به صورت الک
ولت و سه یحضور یهاشیکمتر از هما اریبس یهانهیهز

 ان،یو دانشجو دیکارگاهها توسط اسات نیمشارکت در ا
فراهم شدن امکان  ،یکیگسترش فرهنگ آموزش الکترون

 یو حت یبحران طیدر شرا یکیاستفاده از آموزش الکترون
از  19 دیکو یماریپس از برطرف شدن ب یعاد طیشرا

 هست. در دانشگاه یکیآموزش الکترون یروشیپ یهافرصت
با سرعت مناسب مخصوصا در  نترنتیدر دسترس نبودن ا

ش و بلوچستان و عدم پوش ستانیاستان س ییمناطق روستا
م سو و  فراه کیدر تمام نقاط کشور از  نترنتیمناسب ا

 یراب  یکینبودن حداقل امکانات استفاده از آموزش الکترون
ند انآنان م یبرا لیتحص زیو کاهش انگ انیاز دانشجو یبخش

 نیلپ تاپ مناسب از مهمتر ایهوشمند  یگوش شتنندا
ه است. در دانشگا یکیآموزش الکترون یروشیپ یهادیتهد

و  و آزمایشگاهی یعمل یعدم امکان ارائه مناسب واحدها
 شوزمهم در آم یدیتهد زین یکیکارگاهی در آموزش الکترون

 یهندسو م هیعلوم پا یهادر دانشکدهمخصوصا  یکیالکترون
 .است

 ها:نتيجه گيري و پيشنهاد
با توجه به پوشش نامناسب اینترنت در استان مخصوصا در 

و  یالزم است در سطح کالن کشورمناطق روستایی 
 یاژهیتوجه و ربطیذ یاز طرف نهادها و دستگاهها یامنطقه

و  یکیوناحتمال تقلب در امتحان الکتر شیبه آن شود. افزا
ی در اخالق غیر هایبه روش ندانشجویا یعادت کردن بعض

است، که گام  یدر آموزش مجاز یگرید بیآس زیآموزش ن
 یهاراهکار نامهوهیش نیکه دانشگاه برداشته است تدو یموثر

مانند تخته  یکمبود امکانات کاهش تقلب در امتحانات است.
 تیاهدروس با م سیتدر یبرا یقلم نور ایهوشمند و 

در  یکیاز نقاط ضعف مهم آموزش الکترون یکی یمحاسبات
شود، لذا مساعدت در خرید این امکانات شگاه محسوب میدان
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از محل گرنت اعضای هیات علمی گامی در جهت رفع این 
 لهیبوس یناریجلسات مشاوره منظم وب یبرگزارضعف است. 

 راهنما و مشاور دیاسات نیب دیاسات یشخص یمجاز یاتاقها
 شیافزا یمربوطه برا یلیتکم التیتحص انیپارسا با دانشجو

 یآن. ضبط جلسات برا یپارساها و دستاوردها یسطح علم
. نظارت بیشتر بر شود یم شنهادیپ زیمرور مطالب جلسه ن

کمیت و کیفیت تدریس الکترونیکی و تدوین و اجرایی 
نمودن سیاستهای تنبیهی و تشویقی نیز در ارتقای کیفیت 

 ش الکترونیکی موثر است.آموز
 سپاسگزاري: 

 های مختلفاز همکاری معاونین محترم آموزشی دانشکده
 م.اریدانشگاه سیستان و بلوچستان کمال تشکر و قدردانی د

 منابع:

ریت (، مدی1380)ساززاده، محمدحسنشانهداوری، دردانه و 
 استراتژیک )از تئوری تا عمل(، نشر مولفین، تهران.

 رحیم، مانی، عزت اهلل و اسدی روح اهللرهنما، محمد 
ا ب(، تحلیل جایگاه حکمروایی خوب شهری در مشهد 1389)

 15ای، شماره افیا و توسعه ناحیه، مجله جغرSWOTالگوی 
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براساس  2محور؛ داوري درس طراحي معماريداوري الکترونيکي دروس کارگاهي پروژه

 JAADالگوي 

 مهسا حقاني

 yahoo.com@Mhs.Haghani 1*.ای مازندرانحرفهوای دختران بابل، دانشگاه فنیحرفهومان ساختمان و معماری، دانشکده فنیمربی، معماری، دپارت

 

 چکيده 
بین مراکز  ست. در ایناذاشتهگهای مختلف از خود برجای گیری ویروس کرونا در جهان، آثار و تبعات منحصربفردی را در حوزههمه

رد خود را منحصر بف کترونیکیهای متفاوت که سبک آموزش الها با ماهیتان متولی امر آموزش با وجود رشتهعنوآموزش عالی، به
مچون ههایی شتهور، در رمحهای اصلی، آموزشِ دروس عملی پروژه. یکی از دغدغهندهای بسیاری مواجه گشتطلبد، با چالشمی

که جایینآاست. از  ین رشتهای ایران، متأثر از نظام آموزش عالی جامعه ای و آثار معماری درمعماری است؛ زیرا وضعیت حرفه
معماری  روس طراحیدصوصاً در ساز رشد و بالندگی دانشجو خی آموزش، زمینهعنوان آخرین حلقههای معماری، بهداوری در پروژه

ر دروس دوع آموزش نز این برانگیأمل و چالشگردد. توجه به فرآیند این بخش در آموزش الکترونیکی از نکات قابل تمحسوب می
، بصورت JAADا الگوی داوری ب ینگاری، به بیان تجربهزمینه گزارش حاضر با رویکردِ تجربهباشد. با این پیشطراحی معماری می

ی مرحله 5ماری، سته معاپیونناسیپردازد، در این تجربه، نگارنده در ارزیابی درس طرح معماری دو دانشجویانِ کارشالکترونیکی می
ست اده معتقد انتها نگارن خط و برون خط با توجه به مراحل مختلف داوری انجام داد. در، را بصورت برJAADداوری با الگوی 

-عماران حرفهممعماری،  ساتیداارزیابی الکترونیکی خصوصاً در مرحله سوم، چهارم و پنجم داوری که با حضور همزمان دانشجویان، 

های گروه مجازی در )ژوژمان عنوان مخاطب عام  بصورت آنالین )در بستر ادوب کانکت( و آفالینهای دیگر بهاساتید رشتهای و 
ه منظور آگاهی از بانشجویان رای داساتید معماری( برگزارگردید؛ نمود آشکار تبدیل تهدید به فرصت بوده و تجربه بسیار مفیدی را ب

 باشد. مین پذیر.. امکانافت و .علت بعد مسهای حضوری بهآورد، که این مهم عمدتاً در ارزیابیم مینظرات اساتید این حوزه فراه

 .JAAD، الگوی 2محور، طراحی معماریدروس کارگاهی پروژه داوری الکترونیکی،: يديلکواژگان 

  

 شرح گزارش
یت ها با ماهدر جهان، آموزش رشته 19شیوع ویروس کووید 

ر دبا ماهیتی دو وجهـی   ،ی معماریچون رشتههم ،کارگاهی
ی را احرفـه ومحور همچون دانشگاه فنیهای مهارتدانشگاه
ر گـام  هایی مواجه ساخت.  زیرا آموزش با تعامـل، د با چالش

 ر گـام اول به تربیت دانشجوی معماری در کنار تعلیم آن و د
 ا کمکبعدی آماده نمودن معمار آینده جهت تعامل با کارفرم

ــاحب   ــه ص ــود. اگرچ ــد نم ــوزه خواه ــران ح ــوزش نظ ی آم
ره پذیر بـودن آن بـه طـور نظـری اشـا     الکترونیکی به تعامل

وس دارند، ولی در مواجه با شـرایط اضـطرار خصوصـاً در در   
-کارگاهی پروژه محـور همچـون معمـاری بایـد بـدنبال راه     

 بود. کارهای عملیاتی با توجه به ماهیت درس 

مهم، جدایی ناپذیر و  ماری  بخشِهای معامر داوری طرح 
برانگیز از فرآیند آموزش معماری است، زیرا با چالش

های دانشجویان، درک درست از انتقال طرح سنجشِ
نشان داده  ی آموزشیبرنامه مفاهیم، نقاط قوت و ضعفِ

توان با توجه به آن  اقداماتی را در رابطه با و می شدخواهد
ک روش هدفمند انجام داد بهبود و آموزش طراحی با ی

(Bayazidi &Hamejani,2017,p.48).  در واقع
 که یهایفعالیت بین یفاصله که است این داوری یوظیفه

 استانداردهایی و دهندمی طرح انجام تولید برای دانشجویان
 روشن را شوندمی تلقی قابل قبول متخصصان توسط که

در نشان دادن  به دانشجویان بزرگی کمک امر این که کند؛
 .Marie, 2014, pp)عملکرد بهتر از خود، خواهد نمود 

36, 45.) 
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ی یک تـرم آمـوزش   با این پیش زمینه و با توجه به تجربه
،  در نیمســال اول ســـال  982غیرحضــوری در نیمســال   

 11JAADوجه به الگـوی ــتنگارنده با1399-1400تحصیلی
کـی در  بصورت الکترونی 2معماری  یحابه ارزیابی درس طر
 پنج مرحله پرداخت.

 
ی  JAAD: مراحل داوری براساس الگوی 1جدول

س الگو
ی براسا

مراحل داور

JA
A

D
 

های مراحل داوری به ی فرمارائه 1مرحله 
 دانشجویان

 ارزیابی فرآیند طراحیِ دانشجویان 2مرحله 

 دانشجویان ی طراحیارزشیابی فرآورده 3مرحله 

 بی و ارزشیابیبررسی نتایج ارزیا 4مرحله 

 گذاریگیری و سیاستتصمیم 5مرحله 

 
، 12در سامانه سمیاد991ی اول در ابتدای نیمسالدر مرحله

از  هاهای مراحل داوری دانشجویان، به منظور آگاهی آنفرم
به  JAADها و معیارهای داوری طبق الگوی شاخص

ها قرارگرفت؛ بطوری که ترتیب اولویت وزنشان در اختیار آن
دانشجویان از ابتدای ترم از روند داوری پیش رو مطلع بودند 

در مرحله دوم ارزیابی  و عملکرد خود را با آن تطبیق دادند.
فرآیند طراحی دانشجویان توسط نگارنده در غالب آزمون 

موقت و ... انجام های مقطعی، تحویلاسکیس، کرکسیون
نکت( و پذیرفت که این امر بصورت برخط )در بستر ادوب کا

برون خط )ارسال آثار توسط دانشجویان با صوتی کوتاه 
شده کرکسیون شامل توضیحات پروژه و ارسال فیلم ضبط

 همراه با دست نگاری توسط نگارنده(انجام پذیرفت.
. روند کرکسیون غیرحضوری درس طراحی معماری )حقانی 2جدول 

 (1399واصغرپور، 

                                                           
11Judgment of Academic Architectural Designs  

 داوري طرح هاي معماري دانشگاهي

 ايحرفهوسامانه مديريت يادگيري الکترونيکي دانشگاه فني 12

 

 ؛دان بوراحی دانشجویی طارزشیابی فرآورده ،ی سوممرحله 
 -1که در این مرحله بعلت غیرحضوری بودن به دو روش، 
 رانبا حضور همزمان  دانشجویان، اساتید معماری، معما

ام ععنوان مخاطب های دیگر بهای و اساتید رشتهحرفه
آفالین  -2بصورت آنالین )در بستر ادوب کانکت( و

د های فضای مجازی اساتی)ژوژمان مجازی در گروه
ی هامعماری( صورت پذیرفت، اساتید با توجه به چک لیست

 تند.رداخپی کار دانشجویان آماده شده به ارزشیابی فرآورده
 ورانهای داو آگاهی از دیدگاه قرارگیری در فضای داوری

 این ی جدیدی را برای دانشجویان فراهم آورد، کهتجربه
عد ب علتامکان در چنین وسعتی در شرایط حضوری، عمدتاً ب

ی جربهه از تنگارنده با استفادبود، پذیر نخواهدمسافت امکان
، 992 ، اکنون در نیمسال991داوری الکترونیکی در نیمسال

یکی تروناز پتانسیل داوری الک نیز، مقطعی یهادر کرکسیون
ین ابر  ید ونمای دیگر اساتید استفاده میو استفاده از تجربه

 نیکیوان تهدید داوری الکتروتنظر است که بدین روش می
 را به یک فرصت تبدیل نمود.

، 3و 2ی چهارم پس از جمع کردن امتیازات مرحله در مرحله
جـایی  شد، از آنبه بررسی نتایج ارزیابی و ارزشیابی پرداخته

مجموع امتیاز داوران حاضر در جلسـه و بـا    که امتیاز نهایی،
ت پذیرش نمـره  فرآیندی هدفمند صورت پذیرفته بود، قابلی

ها افزایش توسط دانشجویان باالتر رفته و میزان رضایت آن
بود. پس از اعالم نتـایج ارزیـابی دانشـجویان، فرآینـد     یافته

شفافیت و رسیدن به یک درک  جگفتگو و تعامل برای تروی
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(صورت پذیرفت. AL-Qaysi et al.,2016,p.1)مشترک 
باشـد، راهـی   زیرا اگر هیچ بحث و مشارکتی وجـود نداشـته  

داشت برای بهبود و توسعه در الگوهای داوری وجود نخواهد
(Utaberta et al.,2012,p.237.)   استفاده از این تجربـه

در ترم جاری، در همان درس نشان از ایجاد حس رقابـت و  
انگیزه بیشتری میـان دانشـجویان، بـا توجـه بـه آگـاهی از       

 است.ی ترم پیش شدهتجربه
 تایجنمراحل داوری، قصد بر آن است که در گام نهایی از 

ر دی فرآیند و چه حاصل از این ارزیابی چه در مرحله
و  ررسیبتوسط اساتید دانشکده  ،ی ارزشیابی فرآوردهمرحله

 ءتقاهای پیش بتوان برای بهبود و ارترممقایسه با با 
 د.وضعیت آموزشی تصمیمات و اقدامات درستی صورت پذیر

 گيرينتيجه
ست که شده، حاکی از آننگاری مطرحتجربه حاصل ازنتیجه 

ا بور محاگرچه آموزش الکترونیکی در دروس کارگاهی پروژه

 رآیندفتوان از این تهدید در هایی روبروست ولی میچالش

 ست، ای کلیدی در آموزش معماری اداوری، که خود مرحله

  عنوان یک فرصت استفاده نمود.به

 منابع: 
-الشکرونا و چ (،1399) اصغرپورعلمداری، حسین،حقانی، مهسا، 

کی محور؛ یادگیری الکترونیهای آموزش دروس کارگاهی پروژه
 هادرس طراحی معماری، همایش ملی تبادل تجربیات دانشگاه

 ،19 ویدومراکز آموزشی در اجرای آموزش الکترونیکی در بحران کو
 .1399مرداد
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 دوران عالي آموزش نتايج ارزيابي دستاوردهاي از بهينه استفاده براي آينده سياستگذاري

 ها دانشگاه در کرونا

 پورآتشي مهتاب  زماني، صغرا

  yahoo.com557ofogh@*1ایران – تهران – عالی آموزش ریزی برنامه و پژوهش موسسه علمی هیات ضوع

  2mah.pouratashi@gmail.comایران – تهران – عالی آموزش ریزی برنامه و پژوهش موسسه علمی هیات عضو

 
 :چکيده 

وم ما به جای بی و زیست ره خاککدوران کرونا برخالف آنچه ابتدا تصور می شد ، تاثیرات ماندگاری را در ابعاد مختلف زندگی در 
ن ، و سنجش آ ادگیریحوزه آموزش و خصوصا آموزش عالی و محک زنی ی گذاشته است. از جمله این تاثیرات را می توان در

 ،تبعات آموزشی آن  ن دوران وبا ای مشاهده نمود. با شروع دوران کرونا، دانشگاه ها و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای مواجهه
 اقدامات می تواند ند که ایناسانده ، به انجام ر اقدامات گسترده ای را برای حفظ کیفیت نظام آموزشی و ارزیابی نتایج آموزش عالی

ژوهش، از رهگذر رو این پ ز همینابرای آیندگان مفید واقع شده و زمینه ای برای سیاستگذاری آینده در حوزه آموزش عالی باشند . 
به  اقدام به،بزار مصاحو ا با روش کیفی ،ارزیابی نتایج آموزش عالی دوران کرونا در دانشگاه ها یدستاوردهابررسی اقدامات و 

یوه های شوزش الکترونیکی و نفر از بازیگران نظام آموزش عالی نموده است که تحت تاثیر آم 32مصاحبه نیمه ساختاریافته با 
ه ش عالی در حوزآموز ندهیآ یگذاراستیسرهیافت هایی برای ارزیابی آن در دوران کرونا قرار گرفته اند، سپس نتایج حاصله در قالب 

 است.  ارایه شده ارزیابی نتایج آموزش عالی

 دانشجو دانشگاه، عالی، ،آموزش کیفیت ارزیابی، سیاستگذاری،واژگان کليدي: 

 

 مقدمه 

 موزشآ اجباری تعطیلی و19 -کووید بیماری شیوع با
 فناوری و تحقیقات علوم، وزارت کشور، در حضوری

 روی فرصت به کرونایی تهدید کردن تبدیل" راهبرد
 هب دستیابی برای را "آموزشی نوین روشهای به آوری

  :برگزید زیر اهداف
 به با کشور جوانان برای تحصیلی وقفۀ از جلوگیری

 حضوری آموزش توقف از ناشی آسیبهای رساندن حداقل
 ندیم بهره  جامعه؛ در کرونا ویروس شیوع کنترل نیز و

 یاه شیوه مزایای از عالی آموزش مؤسسات و دانشگاهها
 راکزم آمادگی و توان افزایش الکترونیکی؛ آموزش نوین

 ثارآ که حوادثی و سخت شرایط با مواجه در عالی آموزش
 وزشیآم معاونت)باشند داشته توانند می اجتماعی مشابه
 (.1399عتف، وزارت

 استمرار و حفظ بر تأکید با راهبرد، این اتخاذ با نتیجه، در
 جریان تعطیلی از انعتمم و دانشگاهی و علمی فعالیتهای

 دستور در فعالیت محور چند کشور، در پژوهش و آموزش
 محور به توان می  آنها جمله از که گرفت قرار کار

(. 1399عتف، وزارت آموزشی معاونت)ارزیابی و سنجش
 یادگیری و آموزش فرآیند از بخشی ارزشیابی. نمود اشاره
 الکترونیکی محیط امکانات و قابلیتها به توجه با که است
 یادگیری کیفیت افزایش به کمک برای آن از توان می

 و الکترونیکی یادگیری ماهیت سو یک از. گرفت بهره
 و تقلب تشدید برای را زمینه آن در موجود امکانات
 توجه عدم صورت در و سازد می فراهم ادبی سرقت
 لطمه الکترونیکی های آموزش اعتبار به تواند می جدی
 محیط در امکاناتی و قابلیتها دیگر سوی از. کند وارد

 غنا برای آنها از توان می که دارد وجود الکترونیکی
 بهره ارزشیابی های شیوه تربیتی های جنبه به بخشیدن

 توان می ظرفیتها و قابلیتها این از استفاده با.  گرفت
 ارزشیابی و  آزمایی ،همیار  ،خودآزمایی  چندگانه بازنمایی

 که ارزشیابی واقعی کارکرد تا کرد اجرا را  خودرهیابانه
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 های ارزشیابی در است، یادگیری به کمک همانا
از سوی دیگر (. 1399سراجی،)شود محقق الکترونیکی

ارزشیابی برای مقایسه و انطباق یک واحد دوره یا برنامه 
 ای از معیارهای عملکرد یا پیامدها به کار میبا مجموعه

های وامل یا سازمانع به وسیله این معیارها غالباً .رود
 دانشجویان و اساتید منافع اما  خارجی تدوین می گردند

عیین کننده ای ت نقش ارزشیابی های سیاست در نیز
 .(1384)گریسون و آندرسون،دارند

 روش پژوهش
ا بپژوهش حاضر از نوع پژوهش های کیفی می باشد که 

ازیگران باز نفر  32ابزار مصاحبه نیمه ساختار یافته با  
 نیکیترونظام آموزش عالی با تاکید بر حوزه یادگیری الک

شناسی دانشجو کار 12انجام شده است. که از این تعداد 
 عضو هیات علمی دارای تجربه 8و کارشناسی ارشد، 

 8 آموزشی و اجرایی در آموزش به صورت الکترونیکی،
 کارشناس حوزه آموزش و خدمات پشتیبانی آموزشهای

کی، بوده مدیر در حوزه آموزشهای الکترونی 4ونیکی، الکتر
لب اند. یافته های این پژوهش بعد از تحلیل، در قا

ه استفاد یبرا ندهیآ یاستگذاریسرهیافت هایی برای 
ران دو ارزیابی نتایج آموزش عالی یاز دستاوردها نهیبه

  ارایه گردید. کرونا در دانشگاه ها

 نتيجه گيري و پيشنهاد
الی به راهبردهای وزارت عتف و سیاستهای اعمباتوجه 

برای سنجش و ارزیابی در نظام آموزش عالی، و 
و  رهاهمچنین دامنه تبعات این راهبردها، می توان محو

 یبرا ندهیآ یاستگذاریسرهیافت های ذیل را جهت 
ی عال وزشارزیابی نتایج آم یاز دستاوردها نهیاستفاده به

  مود.پیشنهاد و ارایه ن دوران کرونا در دانشگاه ها

 پيش از آزمون و ارزيابي
  بهبود و توسعه فرهنگ یادگیری، فرهنگ یادگیری

الکترونیکی و ارزیابی الکترونیکی در دانشگاه، نهاد 

آموزش عالی و جامعه  و تقویت زیرساختهای فنی 
 در اخـالق کـدهای درکشور و همچنین تـدوین

 یـادگیری الکترونیکی

  ها و نظام آموزش عالی کشور بهتجهیز دانشگاه 
ت ملی و پشتیبانی مناسب از آن و تقوی LMS بستر

ا هاه زیرساختهای محتوایی، فنی و اینترنت در دانشگ
ن و مراکز آموزش عالی و دسترسی مناسب دانشجویا

 به این زیرساخت ها 

 هیهاعطای وام و حمایت مالی به دانشجویان برای ت 
یابی برخط و ابزار های الزم در خصوص ارز

نت زیرساخت های )سخت افزاری، نرم افزاری، اینتر
 و..( مناسب برای ارزیابی برخط

 ط وتصویب قوانین بازدارنده تقلب در ارزیابی برخ 
 ه واعالم عمومی به بازیگران نظام آموزشی و توجی

وه آموزش دانشجویان نسبت به  ارزیابی برخط و شی
 ابی برخط وهای آن و اعتماد سازی نسبت به ارزی
 مجازات تقلب در آزمونها و مصادیق آن

 وشی توجیه کادر پشتیبانی اعم از خدمات فنی و آموز 
ر اساتید و مدرسان مبنی بر رعایت حقوق دانشجو د

ور ه طارزیابی برخط) الزام به پاسخگو بودن اساتید ب
ط منظم به دانشجویان در خصوص نحوه آزمون و شرای

های مناسب ارتباطی، آزمون و رفع اشکال، راه 
 ودناستاندارد سازی آزمون و زمان آن، چند روشی نم

آزمون و ارزیابی های متنوع و تجزیه تحلیل 
س ستراموردمحور و...( به منظور کاستن از تردیدها و 

 ودانشجویان و همچنین آموزش و توسعه دانشجویان 
ن زموآ) توسعه و بالندگی اساتید در زمینه کادر علمی
ا ب در رابطه (و موارد مطروحه فوق ارزیابیسازی و 

 .استفاده از ابزارهای ارزیابی برخط

 استاندارد برخط های ارزیابی برگزاری در رویه وحدت 
 های ارزیابی از های آموزشی برای جلوگیری  گروه در

استاندارد و همچنین تاکید بر مواردی  غیر و ای سلیقه
فت بازخورد چون ارزیابی های متعدد و تکوینی، دریا
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مرتب و درطول فرایند یادگیری و یادگیری ماندگار به 
 جای یادسپاری

 برگزاري آزمون
  وین آزمونهای برخط استاندارد شده و تد ازاستفاده

 روش و ابزار ارزیابی برخط متناسب با هر درس و
  محتوای خاص

  کادر علمی ودانشجویان و پشتیبانی فنی کافی از 
 در حین آزمون مدرسان

 نین همزمان و همچ غیر و همزمان ارزیابی از ستفادها
 استفاده از آزمونهای مفهومی و منبع باز

 استفاده از بستر LMSاز  یا مودل به همراه استفاده
ا یو  HonorLock و  ProctorUبسترنظارتی

Mettl در ارزیابی به شیوه الکترونیکی 

 

 پسا آزمون و پسا ارزيابي
 صوص ارزیابی ایجاد شبکه تبادل دانش در خ

ین االکترونیکی  و پشتیبانی تسهیم دانش و تجارب 
 حوزه

   وایجاد بستر و راه ارتباطی مناسب بین استاد 
 به دانشجو و تاکید بر الزام پاسخگو بودن اساتید

 دانشجویان در خصوص تبیین و روشن ساختن مساله
 و پاسخ صحیح)یاددهی پسا آزمون(

 

 منابع 
 

 محیط رد یادگیرنده از ارزشیابی و جش(. سن1399سراجی،فرهاد)
 یادگیری مقاالت چالشهای الکترونیکی. مجموعه

سینا  بوعلی دانشگاه ـ عالی. همدان آموزش در الکترونیکی
 تیرماه.

رونیکی (. یادگیری الکت2003گریسون ،دی.آر؛ آندرسون، تری.)
ارعی )مبانی نظری و عملی(. ترجمه اسماعیل ز 21در قرن 

ات علوم (. تهران .انتشار1384د صفایی موحد.)زوارکی و سعی
 وفنون

 (.1399معاونت آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، )
و  قاتیوزارت علوم، تحق یمعاونت آموزش کردیاقدامات و رو

کرونا روسیو یریگ با همه ییارویرو دری فناور
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 يکيلکترونا يادگيري يريتمد يبر بستر سامانه ها يمجاز يآزمونها يساز يشخص
 سيدمهدي ميرفتحي

 m.mirfathi@gmail.com یرانا رامسر، استان مازندران، یو حرفه ا یدانشگاه فن ،رامسر)مالصدرا(فنی و حرفه ای آموزشکده  ،گروه علوم پایه

 چکيده

ـ آزمونه یازس یو شخص یبررس الکترونیکی، یابیارزش یرو یشپ یچالش ها و راهکارها تجربه آموزشی، یندر ا ه ا ب
رائـه  ا یـادگیری،  ی استفاده از فضای مجازی به عنوان بستر اصلی آموزش ومنف یامدهایکاهش پ یبرا روشیعنوان 

باور  ایشافزاسترس،  ودر کاهش سطح تقلب  یوهش یننشان از موثر بودن ا یان،از دانشجو یافتیبازخورد در شده است.
 .بوده استس رشد مشارکت در فعالیتهای مکمل تدریو  یاندانشجو یریپذ

 یابی، شخصی سازیارزش یکی،الکترون آموزش مجازی، یادگیری هاي کليدي:واژه

 

 مقدمه-1

 یتحساس یشدن آموزش عال یربا رشد تقاضا و فراگ       

و  کـرده اسـت   یداپ یشنسبت به عملکرد دانشگاه ها افزا

 یمطلـوب در عملکـرد نظـام آموزشـ     یفیتاز ک  یناناطم

 یهـا  یهاز اتالف سرما یشگیریدر پ یرانکارناپذ یضرورت

به  یندهآ یایدر دن یریرقابت پذ ییو توانا یو ماد یانسان

آمــوزش و  یفیــتکــه بهبــود ک نجــا. از آشـمار مــی آیــد 

است، لـذا   یارزش نهاد دانشگاه ینتر یمحور یادگیری،

 یضرورت یرمس یندر ا یزن یابیبهبود و سالمت روند ارزش

به  یانم ین(. در ا1390اه، فتحی واجارگ)است یرانکار ناپذ

 یبـرا  یبه عنوان فرصـت  یستبا یم یکیآموزش الکترون

ــدفرآ  یلتســه ــادگیری، ین  انمســتقل از زمــان و مکــ ی

تحقیقـات نشـان داده    (.1398 عباسی کسـانی، یست)نگر

است مسائل اخالقی، پداگوژیکی، روانی و فنی بـر رونـد   

سـوی  از  (.1394 زمـانی، ) ارزشیابی مجازی تاثیر گذارند

ـ     دیگر از دید اسـاتید،   یـر فراگ یعـدم امکـان کنتـرل کل

، و امکـان وقـوع تقلـب    یتپرجمع یخصوصاً در کالسها

 یراهکارها را تحت تاثیر قرارداده است. عادالنه یابیارزش

با دانشجو زنده  تصویریارتباط  یاز جمله برقرار یمختلف

 پـس از آزمـون بصـورت    ی، صحت سنجدر حین آزمون

تعریـف   یـت منتخـب، قابل  یاندانشـجو  ط باارتبا برقراری

بصـورت   و ...  یبانک سوال و اختصاص سواالت تصادف

خـود را   یـب و معا یاکه هر کدام مزاشده، یشنهادپترکیبی 

 یـف تعر یتقابل رو،  یش. در تجربه پ(1399)رضایی، دارد

در سـامانه هـای   شـده   یسـاز  یشخص یسوال محاسبات

 اسبمن یان راهکاربه عنومدیریت یادگیری الکترونیکی 

برای پیاده سازی آزمونهـا و تکـالیف کالسـی در دروس    

 است. ارائه شدهمحاسباتی 

 روش اجرايي-2

 یـر، اخ یتـرم هـا   یپر استفاده طـ  یابیروش ارزش          
 یـادگیری بانـک سـواالت در سـامانه     یژگـی از و استفاده
به هـر   یسواالت تصادف یصدانشگاه و تخص یکیالکترون

 یتعداد سواالت یفتعر یازمندراهکار ن ینباشد. ا یم یرفراگ
 یر،هر فراگ یژهبه مراتب افزون بر تعداد سواالت آزمون و

 یشدرس بـوده و در صـورت افـزا    ردر بانک سواالت هـ 
بـودن   یو تصـادف  یریتکرار پـذ  یلبه دل یران،تعداد فراگ

از  یجمعـ  یبـرا  ت آزمونشدن سواال یکسانآن، امکان 
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و  یاصـالح  یشـنهاد واهـد بـود. پ  محتمـل خ  یان،دانشجو
، فعـال  این مشکل در روش ذکر شـده رفع  یبرا یلیتکم
ـ  اگیرعدم امکان بازگشت فر یساز و در  یبه سواالت قبل
 یلاست، کـه بـدل   ییکردن روند پاسخگو یبیترت یقتحق

 یتهایو محـدود  یخاص امتحـان مجـاز   یاسترس فضا
 یر نمـ از اعمال آنها، چندان عادالنه به نظـ  یرناگز یزمان

 مواجه شده است. یزن یرانرسد و با انتقاد فراگ

مشـکل،   یـن رفع ا یو تجربه شده برا یشنهادیراهکار پ

ون آزم یبرا یسواالت محاسبات یفتعر یژگیاستفاده از و

ت اس یکیالکترون یادگیری یریتمد یدر سامانه ها یساز

هـر دانشـجو را    یآزمـون بـرا   یساز یشخص یتکه قابل

ـ  یماستاد الزا یشنهادی،پ یوهش ینر اآورد. د یفراهم م ه ب

 ایو  تسوال در قالب بانک سواال یادز یارتعداد بس یفتعر

ـ  ییمحدود کـردن زمـان پاسـخگو    محـدودکردن   یو حت

رد. را ندا یبه سوال قبل ییپاسخگو یبرا یرفراگ یدسترس

ه ب یرفراگ یبرا یآزمون مجاز یاز فضا یلذا استرس ناش

ر و در کنـا  یافتهکاهش  یگرد یها یوهمراتب نسبت به ش

 مکانسواالت، ا یهاول یرهایمتفاوت بودن متغ یلآن به دل

یی، از پاسـخ نهـا  تقلب کاهش یافته و اشـتراک گـذاری   

د خواهـ ی معن یو ب یمنتف  یکدیگر، یبراسوی فراگیران 

 بود.

 باتي شخصي سازي شدهويژگي هاي آزمون محاس -2-1

ـ  یطرح سـوال، مـ   یوهش یندر ا           یرهـای وان متغت

کـرده و بـه    یـف تعر یسـتم س یفرض سوال را بـرا  یشپ

، در دلخـواه  تعدادرا به  یرآن مقاد ید،باز تول یتکمک قابل

در سـامانه   یـک و بصورت اتومات گستره عددی مورد نظر

 یتوان بـرا  یم یوهش ینبه کمک ا یقتکرد. در حق یدتول

ف کـرده و بـه   یـ ساختار و بدنه ثابـت تعر  یکهر سوال، 

در آن،  شده یدتول یعدد یرهایمتغ یکک درج اتوماتکم

آزمون هر دانشجو اقـدام کـرد.    یساز ینسبت به شخص

ـ  یفنمونه ساختار تعر مـدیریت  در سـامانه   یسـوال  ینچن

الکترونیکی یادگیری دانشگاه فنی و حرفه ای )بـر بسـتر   

 .شده است یدهکش یر( به تصو1، در شکل )مودل(

 

 

مایی از تعریف بدنه سوال. پارامترهای داخل آکوالد، قابلیت ن -1شکل 

 مقداردهی اتوماتیک توسط سامانه را خواهند داشت.

 خصي سازي شده شمزاياي آزمون محاسباتي  -2-2 

ت اوراق بـه صـور   یحتصـح  یابی،ارزشـ  یوهش یندر ا        

 یـر توسـط سـامانه مـذکور انجـام شـده و فراگ      یکاتومات

امکـان مشـاهده پاسـخ     پس از اتمـام آزمـون،   بالفاصله

 .  لـذا در خواهـد داشـت  خـود را   یابینمره ارزش صحیح و

 نسـبت بـه درج   یستبا یهنگام طرح سوال در سامانه، م

پاسخ هر بخش از سـوال و   یبرا یمحاسبات یفرمول ها

 یسـتم مـورد نظـر   س یروند پاسخ بـرا  یفتعر یقتحق در

 . ((2شکل ))اقدام کرد

 

مایی از شیوه تعریف فرمول محاسباتی در سامانه، برای تصحیح ن -2شکل 

 اتوماتیک پاسخ های ثبت شده دانشجویان.

کـردن   یمه، الـزام ضـم  هـا آزمون یدر انتها، تجربهاین در 

 هاعمـال شـد   یـز ن یـر پاسخبرگ و روش حل فراگ یرتصو

ی و بررسـ  یانپاسـخبرگ دانشـجو   یرتصـاو سپس است. 

 یـزان با توجـه بـه م  رگذاری برگه تصحیح شده، ضمن با
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 یبه هر سـوال، نمـره اختصاصـ    ییپاسخگو یحروند صح

قابلیت اصالح نیـز  به آن پاسخ در سامانه مذکور،  یستمس

 خواهد داشت.

ی شخصـی  طـرح سـوال محاسـبات    یوهش یگرد یایاز مزا

پاسـخ   یرشمحدوده خطا و پذ یفامکان تعر سازی شده،

شــده اســت.  یــفتعر یشپــ در گســتره از یعــدد یهــا

، را یسـوال  یینهـا  یپاسخ اعشار ییاگر دانشجو سانینبد

 ،یسـتم از طـرف س  یـد، و درج نما یا تقریب زده گرد کرده

 لـذا در  داده خواهد شد. یصپاسخ مورد نظر، درست تشخ

این شیوه، مالک ارزشـیابی، بـر هـدف اصـلی آموزشـی      

همان مبحث درسی، متمرکز شـده و در صـورت خطـای    

سخ باتی اندک، بر خالف سواالت چند گزینه ای، پامحاس

اخـذ   مورد نظر، رد نخواهد شد و دانشجو، نمره مناسب را

 خواهد کرد.

 

 شده چالشهاي آزمون محاسباتي شخصي -2-3

 امانهتعریف بدنه اصلی سوال در این شیوه در سـ          

ان های یادگیری الکترونیکی، نسبت به آزمون تستی، زم

ــین مــی بایســت  و صــبوری بی ــاز دارد. همچن شــتری نی

ر دفراگیران را با روش درج درست پاسخ عددی هر سوال 

در  سامانه آشنا نمود تا از درج یکـا یـا توضـیحات متنـی    

پاسخ و در نتیجـه بـروز مشـکل در تصـحیح اتوماتیـک      

 پیشگیری کرد.

 

 

 نتيجه گيري -3

در طی سه نیمسـال تحصـیلی اخیـر، ایـن روش              

رزشیابی های مستمر طول ترم، برخـی از تکـالیف   برای ا

کالسی و آزمونهای پایانی دانشـجویان دانشـگاه فنـی و    

حرفه ای )آموزشکده رامسـر( بصـورت مـوردی در درس    

ــافتی از      ــازخورد دری ــت. ب ــده اس ــتفاده ش ــک اس فیزی

دانشجویان، نشان از موثر بودن این شیوه، کاهش سـطح  

فزایش اعتماد سازی استرس، رشد باور پذیری دانشجو و ا

در ارتباط متقابل بین دانشجو و استاد بوده اسـت. شـایان   

ذکر است این شیوه صرفاً سطح تقلب پـذیری آزمـون را   

کاهش می دهد و نباید انتظار رفع کامل تقلب در آزمـون  

مجازی را به کمک آن داشت. در هر حال، مقایسه مزایـا  

در تکمیـل   و معایب این شیوه ارزشـیابی، اسـتفاده از آن  

 فرآیند یادگیری را موثرتر از سایر شیوه ها نشان می دهد.

 منابع -4

جویان در ارزشیابی از آموخته های دانش ،(1399)، رضایی، علی محمد

وره تی، دربیدوران کرونا: چالش ها و راهکارها، فصلنامه روانشناسی ت

 ،179-214، 55، شماره 16

 DOI: 10.22054/JEP.2020.52660.3012 

(، 1394)، کاویـانی، حسـن   ،پرهیـزی، رقیـه   ،زمانی، بـی بـی عشـرت   

وره شناسایی چالش های ارزشیابی عملکرد تحصیلی دانشـجویان در د 

   105-112 ،2، شــماره 9فنــاوری آمــوزش، دوره  هــای الکترونیکــی.

DOI: 10.22061/TEJ.2015.305 

 ،سـراجی، فرهـاد   ،شـمس مورگـانی، غالمرضـا    ،عباسی کسانی، حامد

ان در (، ابزارهـای ارزشـیابی یادگیرنـدگ   1398)ی زاده، مرتضـی،  رضای

ماره شـ ، 16محیط یادگیری الکترونیکی. فصلنامه رشد فنـاوری، دوره  

61 ،33-23 

، مهـدی ، ریغـی  ،پرداختچـی، محمدحسـن   ،فتحی واجارگاه، کـوروش 

(، ارزشیابی اثـر بخـش دوره هـای آمـوزش مجـازی در نظـام       1390)

 صلنامهفه موردی: دانشگاه فردوسی مشهد(. آموزش عالی ایران )مطالع

،  4ره ، شـما 1فن آوری اطالعات و ارتباطـات در علـوم تربیتـی، دوره    
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 هاي اثربخشي ارزشيابي دانشجويان در آموزش الکترونيکيشناسايي مؤلفه

 هدي سادات محسني، زهرا پاکباز

 Sadatmohseni@alzahra.ac.ir*85692393،1استادیار، عضو هیئت علمی دانشگاه الزهراء )س(، 

  yahoo.com313z.pak@2آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه الزهراء )س(دانش

 
 چکيده

ی، مقاله لکترونیکاموزش یچیدگی این موضوع در آبا توجه به اهمیت ارزشیابی در فرایند آموزش و یادگیری و همچنین پ
یابی خشی ارزشاثرب هایحاضر بر مبنای رویکرد کیفی و مبتنی بر روش تحلیل استنادی، به شناسایی و تحلیل مؤلفه

ی عنوان نمونهمنتخب به واحد مطالعاتی 34دانشجویان در آموزش الکترونیکی، پرداخت. نتایج حاصل از بررسی و تحلیل 
بی ربخشی ارزشیاهای اثی پژوهش، حاکی از آن است که مؤلفهعنوان جامعهواحد مطالعاتی به 86هش از بین پژو

الب پنج قی در ق، اخالهومعملکردی در قالب هشت مفی فنی در قالب چهار مفهوم، عوامل چهارگانه بر مبنایالکترونیکی 
 ل است.ای در قالب هشت مفهوم، قابل تفکیک و تحلیمفهوم و زمینه

 ارزشیابی، ارزشیابی الکترونیکی، ارزشیابی دانشجویانها: کليدواژه
 

 متن
-امروزه توسعه و گسترش فناوری، تغییرات قابل مالحظه

ها ایجاد کرده و ای را در ابعاد مختلف زندگی انسان
نگاهی به های آموزشی را بر آن داشته است تا با نیمنظام

ارتباطات مجازی، خود  گیریاثرات مثبت فناوری و شکل
-را به بعد جدیدی از الگوی آموزشی به نام نظام یاددهی

و همکاران،  1یادگیری الکترونیکی مجهز کنند )الزقیز
(. آموزش الکترونیکی نه تنها انتقال اطالعات جدید 2017

کند، بلکه موجب ارتقای سطح دانش، ایجاد را تسهیل می
-یفیت آموزش میهای برابر یادگیری و ارتقای کفرصت

(. این نوع از 1398شود )عباسی کسانی و همکاران، 
آموزش که مبتنی بر شبکه جهانی اینترنت است، به 

ای نوظهور، از ابعاد مختلف قابل بررسی و عنوان پدیده
کاوش است که یکی از مهمترین ابعاد آن، سنجش و 

های آموزشی و عملکرد ارزیابی میزان انطباق هدف
شود عنوان ارزشیابی یاد میت که از آن بهفراگیران اس

رغم اهمیت علی (.1394)عبدلی و محمدحسنی، 
ارزشیابی در آموزش  الکترونیکی، تبدیل یادگیری و 

هم در فضای الکترونیکی های دانشجویان که آنآموخته
و غیرحضوری اتفاق افتاده است به فرایندی قابل مشاهده 

-ی قرار گیرد از چالشو محسوس که بتواند مورد ارزیاب

                                                           
Zagheer-Al. 1  

، 2های الکترونیکی است )ازمی و کانکراجهای آموزش
بنابراین الزم است تا شرایط و فضای مناسبی  ؛(2015

طراحی گردد تا ضمن ارزشیابی استاندارد و منصفانه از 
دانشجویان در آموزش الکترونیکی، نقاط قوت و ضعف 

یفیت هایی با کآن نیز شناسایی گردیده و ارائه آموزش
بیشتر در فضاهای مبتنی بر شبکه جهانی اینترنت 

در  (. 1390تضمین گردد )فتحی واجارگاه و همکاران، 
همین راستا پژوهش حاضر به دنبال بررسی مطالعات 

های اثربخشی انجام شده در این حوزه بود تا مؤلفه
ارزشیابی دانشجویان در آموزش الکترونیکی را مورد 

  دهد. شناسایی و تحلیل قرار
 روش پژوهش

رویکرد پژوهش حاضر، کیفی و مبتنی بر روش تحلیل 
استنادی است. بر این اساس متون مرتبط با موضوع 
پژوهش اعم از کتاب، مقاالت انجام شده در حوزه 

های معتبر علمی، مطالعه و تحلیل موردنظر در پایگاه
 ،"ارزشیابی الکترونیکی" ،"ارزشیابی"هایکلیدواژهشدند. 

که  بود "آموزش الکترونیکی" ،"زشیابی دانشجویانار"
عنوان واحد تحلیل پژوهش حاضر در نظر گرفته شدند. به

واحد مطالعاتی  86از میان جامعه پژوهش که مشتمل بر 
ی ارزشیابی و یادگیری الکترونیکی مربوط به در حوزه

                                                           
Azmi & Kankarej. 2  

mailto:Sadatmohseni@alzahra.ac.ir
mailto:Sadatmohseni@alzahra.ac.ir
mailto:z.pak313@yahoo.com
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نمونه با استفاده از روش  34یک دهه اخیر بود، تعداد 
شکل هدفمند و بیشترین تناسب با حوزه  گیری بهنمونه

تخصصی و هدف پژوهش انتخاب گردید؛ روش تجزیه و 
 تحلیل اطالعات، کدگذاری باز و محوری بوده است. 

 هايافته
 پژوهشی واحدهای مطالعاتی استنادی تحلیل از استفاده با
 با بطهرا در زیر هایمؤلفه و مفاهیم شده، یاد حوزه در

 یشناسای الکترونیکی دانشجویان،اثربخشی ارزشیابی 
 هایداده کدگذاری فرایند ،(1) جدول در .گردیدند
 محوری و باز کدگذاری مرحله دو قالب در پژوهش
های اثربخشی ارزشیابی مؤلفه .است شده گزارش

؛ ردیالکترونیکی در قالب چهار دسته عوامل فنی؛ عملک
تمل شمبندی گردید. عوامل فنی ای دستهاخالقی؛ زمینه
از  فادههای الکترونیکی و بهبود فرایند استبر زیرساخت

بر  های دانشگاه و سایر فضاهای مجازی مبتنیسامانه
 ورداینترنت است که در روند ارزشیابی الکترونیکی م

 ودها گیرد. عوامل عملکردی به رویکراستفاده قرار می
علمی برای ارزشیابی اعضای هیئتهایی که روش

در  تنوع گیرند توجه دارد وکار میویان بهعملکرد دانشج
-می رارقاستفاده از ابزارهای ارزشیابی مختلف را مدنظر 

 دهد. عوامل اخالقی به اصول و قوانین انضباطی و
یکی رونانسانی که منجر به بهبود فرایند ارزشیابی الکت

ا و هنیسمای نیز مکاکند. عوامل زمینهگردد، اشاره میمی
ند فرای سازمینهگر و زایی هستند که تسهیلهدستورالعمل

ود ارزشیابی الکترونیکی بوده و همچنین موجبات بهب
  .آورندعوامل فنی، عملکردی و اخالقی را فراهم می

 
 های پژوهش(. کدگذاری باز و محوری داده1جدول )

 مفاهيم هامؤلفه 

های مؤلفه
اثربخشی 
ارزشیابی 

الکترونیکی 
 دانشجویان

 یعوامل فن

 پهنای باند و سرعت اینترنت
 های الکترونیکیروز بودن سامانهبه

 خدمات پشتیبانی کافی و در دسترس
های الکترونیکی به آموزش سامانه

 کاربران

عوامل 
 عملکردی

 تعادل بین سنجش تکوینی و پایانی
 حضور منظم و فعال دانشجو در کالس

 های پژوهشی میدانیفعالیت
های فردی و ائه مقاله و پروژهار

 گروهی

 مفاهيم هامؤلفه 
 سخنرانی و کنفرانس آنالین
 امتحانات تستی و تشریحی

 های کالسیدر بحث مشارکت
 های مجازیآزمایشگاه

عوامل 
 اخالقی

 یپایه بر دانشجو و استاد تعامل
 اعتماد و صداقت
سازی روند ارزشیابی در ابتدای شفاف

 تحصیلی ترم
های جبرانی برحسب فرصت ارائه

 شرایط
 تناسب ارزشیابی با آموزش طول ترم

نامه تخلفات امتحانی به ابالغ آیین
 دانشجویان 

عوامل 
 ایزمینه

ی ارزشیابی نامهتدوین و ابالغ آیین
 الکترونیکی
 نامه تخلفات امتحانیتدوین آیین

جلسات بحث و تبادل نظر اساتید در 
 شیابی الکترونیکیرابطه با ارز

 نظرسنجی از دانشجویان
منطبق بودن روند ارزشیابی با اهداف 

 دوره
ی نسبی اساتید در وحدت رویه

 پذیریارزشیابی در عین انعطاف
 استفاده از تجارب کشورهای پیشرو

 های فناوری الزمتآمین زیرساخت

 
 گيريبحث و نتيجه

ه عنوان بخشی منفک از در نگاهی جامع، ارزشیابی نه ب
عنوان بخشی حیاتی از فرایند آموزش در آموزش، بلکه به

-شود که با ارائه بازخوردهای متناسب و بهنظر گرفته می

-نگام به فراگیران، افزایش یادگیری و توسعه دانش آنه

عنوان یکی از رو ارزشیابی بهآورد؛ از اینها را فراهم می
یری، که به طور ذاتی مهمترین مراحل آموزش و یادگ

دارای پیچیدگی است، در شرایط حاضر و با شیوع 
ویروس کرونا، به دلیل غیرحضوری و مجازی بودن آن، 
از حساسیت دوچندانی برخوردار است و به یکی از 

های مهم مراکز آموزشی تبدیل گردیده است. در چالش
در گام نخست، با توجه به جدید بودن همین راستا و 

صورت الکترونیکی و آموزش و ارزشیابی به هایشیوه
های ارزشیابی، ارائه مجازی در کشور، بهبود سامانه
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ها به راهنمایی و پشتیبانی فنی و آموزش این سامانه
 بخشد.اساتید و دانشجویان روند ارزشیابی را بهبود می

های ارزشیابی مطلب قابل توجه دیگر، توجه به تنوع شیوه
-ای خاص از سوی اعضای هیئتوهو عدم تأکید بر شی

مام، ( و 1398براری و همکاران )علمی است؛ به زعم 
-( ارزشیابی الکترونیکی باید به2016) 1کارم و رمیک

ای طراحی و اجرا شود که میزان دستیابی فراگیران گونه
به سطوح عالی یادگیری را مورد سنجش و ارزیابی قرار 

هایی مانند عالیتدهد؛ در همین راستا در نظر گرفتن ف
پژوهش، کار میدانی، سخنرانی، کنفرانس و غیره ضمن 
تناسب با روند الکترونیکی و غیرحضوری ارزشیابی، سبب 

گردد. نکته مهم تعمیق و بهبود یادگیری دانشجویان می
دیگر در ارزشیابی الکترونیکی توجه به قواعد اخالقی 

فی  است؛ تأکید بر روابط مبتنی بر اعتماد و صداقت
عنوان کننده و دانشجو بهعنوان ارزیابیمابین استاد به

شونده و متهم نکردن دانشجویان به تقلب در ارزیابی
استفاده ای که منجر به سوءگونهموارد متعدد، البته به

سزایی نگردد، در تأمین فضای ارزشیابی سالم اهمیت به
و شفافیت روند ارزشیابی از ابتدای ترم تحصیلی  دارد.

های ارائه شده تناسب محتوا و سطح ارزشیابی با آموزش
در طول ترم نیز نکته قابل توجهی است که باید در نظر 

مستلزم توجه به ، گرفته شود. نهایتاً تحقق عوامل فوق
ای است که به کلیه عوامل یاد شده، به ویژه عوامل زمینه

ها و ریزان دانشگاهدست مدیران آموزشی و برنامه
نای تجربیات مدرسان و نظرسنجی از دانشجویان، برمب

-استفاده از تجارب کشورهای پیشرو و تآمین زیرساخت

های فناورانه مورد نیاز رقم خورده و در تدوین 
 های اجرایی اثربخش تاثیرگذار خواهد بود.دستورالعمل

 
 منابع

نی، راسازاده، مرتضی؛ خبراری، نوری؛ اعالمی، فرنوش؛ رضایی
دگیری ارزشیابی از اهداف سطوح عالی یا (،1398، )اباصلت

-اخصشهای یادگیری الکترونیکی )استانداردها و در محیط

 مارهش، سال دوازهم، نشریه علمی آموزش و ارزشیابی ،ها(
  . 111-132چهل و پنجم، 

                                                           
Mumm, Karm & Remmik. 1 

عباسی کسانی، حامد؛ شمس مورکانی، غالمرضا؛ سراجی، 
یابی های ارزشابزار (،1398، )زاده، مرتضیفرهاد؛ رضایی

د رش فصلنامه ،یادگیرندگان در محیط یادگیری الکترونیکی
 .23-33سال شانزدهم، شماره شصت و یکم، ، فناوری

سنتزپژوهی  (،1394، )عبدلی، سمانه؛ محمدحسنی، نسرین
 شیابیهای به کار رفته در ارزها، ابزارها و روشمؤلفه

ابی شیرزیادگیری الکترونیکی و ارائۀ الگویی جامع برای ا
 گیری وفصلنامه مطالعات اندازه ،آموزش الکترونیکی

 .153-172سال پنجم، شماره نهم، ، ارزشیابی آموزشی
 سمی،ابوالقا محمدحسن؛ پرداختچی، کوروش؛ واجارگاه، فتحی 

 رد کیفیت تضمین (،1390، )فریبرز محمدهادی، و محمود
 راهبردهای ،عملکرد/اهمیت تحلیل مدل برمبنای آموزش

 .57-65سال چهارم، شماره دوم، ، علوم پزشکی در وزشآم
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هاي طراحي پلتفرم آموزشي مبتني بر گيميفيکيشن در جهت ارتقاء کيفيت آموزش

 الکترونيکي

 2، علي شاهسون مارکده1*محسن باقري

 m-bageri@araku.ac.irعلوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه اراک، پست الکترونیک: استادیار گروه 
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 چکيده تجربه
ه قـرار گیرنـد.   ی مـورد اسـتفاد  در فرایند آموزش و یادگیرو رویکردهای  نوینی هستیم که می توانند  هاهر روزه شاهد ظهور فناوری

گیمفیکیشـن   های غیر بـازی اشـاره دارد.  های بازی در موقعیتگیمفیکیشن یکی از این رویکردهاست که  به کاربرد اصول و روش
کار گرفته شده به آموزش وزاصطالح جدیدی است که امروزه بیشتر در صنعت، تجارت و بازاریابی مورد توجه قرار گرفته و کمتر در ح

توانـد  ای و مبتنی بر اپلکیشن، گیمفکیشن برای این نسـل مـی  های رایانهاست. با توجه به گرایش نوجوانان و جوانان به سمت بازی
در  شـکالتی کـه  میکـی از   از سـوی دیگـر   جذابیت داشته و موجبات تسهیل و تعمق یادگیری را در موضوعات مختلف فراهم کند.

با توجه  . گیمیفیکیشن،مجازی و مبتنی بر وب مطرح است کاهش احساس حضور فراگیران در فرایند یادگیری می باشد هایآموزش
آورد که افراد با توجه به سطح درگیری و فعالیت در فرایند یادگیری بیشترین حضـور  هایی را فراهم میهایی که دارد زمینهبه ویژگی

کند. این مطالعـه گزارشـی از   یمباالترین سطح رغبت و عالقه به یادگیری را در فراگیران ایجاد  را داشته باشند و عالوه بر یادگیری
 دهد. ه میروند طراحی و اجرای گیمیفیکیشن مبتنی بر وب در جهت ارتقاء آموزش و یادگیری در دانشگاه اراک ارائ

 گیمفکیشن، طراحی آموزشی، مکانیک، پویایی، زیباشناسی هاي کليدي:واژه

 

 مقدمه

 وار سازی یکی از رویکردهایی نوینگیمیفیکیشن یا بازی
آموزشی است گیمیفیکیشن بکارگیری اصول بازی در 

های غیر از بازی است. استفاده از بازی در موقعیت
ء یک رویکرد ابداعی و نو برای ارتقاهای مجازی آموزش

 گانو باال بردن سطح درگیری یادگیرند قه و یادگیریالع
این مولفه به  های یادگیری الکترونیکیدر سیستم است.

های جدید نرم عنوان یک ابزار مهم خصوصا در نسخه
 نوانه عبافزارهایی مانند موودل اضافه شده است و می تواند 

 ابزار انگیزشی مهم مورد استفاده قرار گیرد. 
پویایی و ، گیمیفیکیشن دارای سه عنصر اساسی مکانیک

یکییش پلتفرم . بر اساس اصول گیمیفشناسی، استزیبایی
های شآموزشی در دانشگاه اراک با هدف ارتقاء کیفیت آموز

 ریحمجازی طراحی و راه اندازی شده که در این گزارش تش
 شده است.

 

 فرايند طراحي و راه اندازي 

بتنـی  مطراحی و راه اندازی پلتفرم آموزشی در دانشگاه اراک 

 ز جمله:مراحلی طی شد ا بر گیمفیکیشن

تولید پلتفرم آموزشی مبتنـی بـر   : تخصصی تشکیل تیم -الف

هـای مختلـف در   گیمیفیکیشن مستلزم به کارگیری تخصص

اسـت. در طراحـی پلتفـرم آموزشـی در      حوزه های گونـاگون 

هایی از جمله طـراح آموزشـی، طـراح    تخصصدانشگاه اراک 

اح موتور بازی، برنامه نویس، متخصص شبکه، گرافیست،  طر

 زمون به کار گرفته شدند.آ

بر اسـاس اصـول گیمیفیکیشـن از جملـه     : تهیه سناریو  -ب

مکانیک، پویایی و زیباشناسی، طراحان آموزشی اقدام به تهیه 

سناریو کردند. مکانیک در پلتفرم آموزشی طراحی شده شامل 

بنـدی،  در نظر گرفتن صفحه امتیازات افراد و مشـاهده رتبـه  

وشـگاه مجـازی بـود. پویـایی طراحـی      ها، امتیازات و فرسکه
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هـای  های چالش برانگیز، رقابت با افراد دیگر، رقابتموقعیت

شناسـی نیـز احسـاس موفقیـت و     دو نفره و... بـود و زیبـایی  

هـای بـه کـار گرفتـه در     رضایتی بود کـه از طریـق تکنیـک   

  .شدمکانیک و پویایی حاصل می

هـای  ر بخـش ه افراد دبر اساس سناریوی تهیه شد: تولید -ج

های گرافیکـی بـرای   محیط .مختلف شروع به فعالیت نمودند

هـا طراحـی و در اختیـار    صفحات مختلف توسـط گرافیسـت  

 ه قبالکسازنده موتور بازی قرار گرفت و بر مبنای الگوریتمی 

کیشـن  در نظر گرفته شده بود پلتفرم آموزشی مبتنی بر گیمفی

رگزاری در طراحی شد و در اختیار متخصص شبکه جهـت بـا  

 قرار گرفت. گیمیفیکیشن طراحی شده دارای بخش هایی وب

لکـرد  از جمله صفحه اصلی، بازی دو نفره، تمرین روزانه، عم

 ختیـار من بود. هر دانشجو با نام کاربری و رمزعبـور کـه در ا  

 ووی قرار می گرفت می توانست وارد محیط اپلیکیشن شود 

 . پردازددر موضوعات درسی با دیگران به رقابت ب

بل از آنکه برنامه بـه صـورت گسـترده    ق: اجرای آزمایشی -د

ه یشی بمورد استفاده قرار گیرد، در چند مرحله به صورت آزما

ر از نفـ  50اجرا درآمد. در مرحله اول در یک درس و بر روی 

 دانشجویان اجرا شد. هدف از اجـرای آزمایشـی، جمـع آوری   

 ره بهشی بود. این دومسائل و مشکالت مربوط به پلتفرم آموز

وم در مرحله ددرآمد و مشکالت اصالح شد. ماه اجرا  3مدت 

ف یک درس مشترک )زبان انگلیسی( در پلتفرم آموزشی تعری

 دند.شنفر از دانشجویان وارد پلتفرم آموزشی  500و بیش از 

پس از اجرای آزمایشی و رفع نواقص، : اجرای نهایی -ه

به دانشجویان و اساتید  پلتفرم آموزشی به صورت گسترده

استاد در این  300دانشجو و  6000معرفی شد. مشخصات 

پلتفرم آموزشی وارد شد. این پلتفرم آموزشی قابلیت آن را 

دارد که انواع محتوای آموزشی در آن قرار گیرد. شیوه طراحی 

ای و طرح سوال و ارائه محتوای آموزشی به شکل برنامه

 بازخورد است. 

 نتيجه گيري

اکز آموزشی از جمله بسیاری مر 19-با شیوع ویرویس کووید

های مجازی روی آوردند. آنچه ها به سمت آموزشدانشگاه

ر ه بدر طراحی آموزش مجازی دارای اهمیت بسیار است عالو

ها و تجهیزات توجه به اصول طراحی آموزشی و زیرساخت

 هایفرایند ارائه آموزش است. گیمفیکیشن یکی از رویکرد

های مجازی و وین در ارائه آموزش خصوصا در آموزشن

الکترونیکی است. در این رویکرد از عناصر بازی در 

شود. بر اساس اصول های غیراز بازی استفاده میموقعیت

ه را گیمفیکیشن پلتفرم آموزشی در دانشگاه اراک طراحی و

 به اندازی شد. این پلتفرم آموزشی قبل از اجرای نهایی

 پس یشی در دو مرحله مورد بررسی قرار گرفت وصورت آزما

وجه ا تباز رفع اشکالت، به صورت نهایی قابل استفاده است. 

ها در به محیط گرافیکی جذاب و بکارگیری اصول بازی

ه بان پلتفرم آموزش طراحی شده که زمینه ساز ترغیب کاربر

 یادگیری، درگیر شدن فعال در فرایند آموزش، افزایش

فرم شود بکارگیری این پلتشتیاق به یادگیری میانگیزش و ا

های مجازی در آموزشی در جهت ارتقاء کیفیت آموزش

 شود.آموزش عالی و آموزش و پرورش پیشنهاد می
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 کرونا بيماري شيوع طي در الکترونيک آموزش تهديدهاي و ها فرصت

 ايرج شاکري نيا، محسن مشکبيد حقيقي ،دالوري ليال
 

 gmail.com59leiladelavari@رشت  کوشیار عالی آموزش موسسه شناسی روان ارشد ناسیکارش دانشجوی

 irajeshakerinia@guilan.ac.ir دانشیار گروه روان شناسی دانشگاه گیالن

 yahoo.com110Ehya@ گاه فرهنگیاناستادیار دانش
  

 چکيده 
 روش هب ها دادهم شد. در ایام کرونا انجا الکترونیک آموزش در موجود تهدیدهای و فرصتها کشف تحقیق حاضر با هدف

لیه عبارتند از ک تحقیق جامعه آمد؛ ستبد یافته ساختارنیمه  مصاحبه از استفاده با و شناسی پدیدار رویکرد با کیفی
مقطع  و در دو 1399-1400به تحصیل در موسسه آموزش عالی کوشیار شهر رشت که در سال تحصیلی  شاغل دانشجویان

ای هوه نامه ایت شیبا توجه به موقعیت کرونا و همچنین رع کارشناسی و کارشناسی ارشد به تحصیل اشتغال دارند.
 و زیرساخت و آموزشی واحد ،استاد دانشجو، اصلی محور چهار حولبا تلفن انجام شد. مصاحبه ها  ها مصاحبهبهداشتی، کلیه 

 مصاحبه ا،ه یافته بخشی عتبارا منظور به ولی ،به دست آمد ها داده نظری اشباع مصاحبه، پانزدهمین در. شد ارزبرگ فناوری
 ایه یافته رسیبر باود. شحبه ها یافته جدیدی ارائه نمی و در نهایت مشخص شد که در مصا یافت ادامه نفر بیستمین تا

 دانشجو،چهارگانه) هایمحور در الکترونیک آموزش. دش شناسایی فرعی شاخص 45 ،کالیزی روش با ها مصاحبه از حاصل
 در فرصتها عمومی تیجهن. شدند بندی دسته هاتهدید و هافرصت (، در دو بخشفناوری و زیرساخت و آموزشی واحد استاد،

 مانز در جویی فهصر ،رایانه از دهاستفا در کاربرد توانمندسازی آموزشی، کیفیت ارتقاء و بهبود از عبارتند چهارگانه محورهای
 مورد چالشهای مچنینه آموزشی؛ العمر مادام یادگیری و پذیری انعطاف عمومی، سالمت حفظ ها، هزینه کاهش مکان، و

 قطع اینترنت، از ناشی کالتمش دوره، کل در آموزش روند و آموزشی محتوای بر دقیق تنظار عدم از بودند عبارت نیز اشاره
 از ارجخ در استادان به ترسیدس عدم سیستم، با کار زمینه در کاربران برای مهارتی و آموزشی های دوره برگزاری عدم برق،
 عاملت عدم از ناشی شکالتم و وی تعهد عدم و الکترونیک آموزش سیستم از استفاده در کاربر مقاومت آموزشی، زمانی بازه

 .چهره به چهره

 .کرونا بیماری ،الکترونیک آموزش، تهدیدها ،ها فرصت: يديلکواژگان 

 

 متن

 بیماری با جهان سراسر در مردم ،2020 سال اول نیمه در
 این(. 2021 همکاران، و الکمیل)شدند مواجه کرونا

 را یقیعم تحوالت جوامع تمامی شد موجب موضوع
 در اطالعات فناوری تحوالت، این در هستند؛ کنند تجربه
 صنعتی اقتصادی، سازمانی، آموزشی،)مختلف های عرصه

 آموزش. است داشته تری مهم بسیار نقش..(  و
 کاربرد از یکی عنوان به مجازی آموزش یا الکترونیک

 فعالیتهای در ارتباطات و اطالعات فناوری مهم های
 مؤسسات. است یافته نظیری بی سرعت آموزشی

 مدت در تا شدند مجبور کشورها، تمامی در در آموزشی
 به سنتی حالت از را خود آموزشی روند کوتاه، بسیار زمانی
 کلی طور به(. 1389 بابایی،)کنند منتقل مجازی حالت

 که باشد می آموزشی گونه هر بیانگر الکترونیکی آموزش
 و تعامل دگیری،یا تسهیل جهت مجازی شبکه از آن در

 شامل آموزش این. گردد می استفاده دانش انتقال
 مبتنی آموزش شده، توزیع یادگیری دور، راه از یادگیری

 که باشد می شبکه در رایانه بر مبتنی آموزش و شبکه بر
 و معلم هدایت با زمان، هم غیر یا و زمان هم طور به

 دانشگاه(. 1399 عطاران،)گیرد می صورت اینرنت کمک

mailto:leiladelavari59@gmail.com
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 های برنامه دنیا سراسر در آموزشی های مؤسسه و ها
 تا دادند قرار خود کار دستور در را الکترونیک یادگیری

. گردند آموزش به عالقمندان نیاز پاسخگوی بتواند
 باال برای مداوم تالش حال در ها، دانشگاه بیشتر امروزه
 اسریتنو، و آندن)هستند مجازی آموزش اثربخشی بردن

 با انسانی نیروی های مهارت و دانش قایارت(. 2009
 مهم از صرفه، به مقرون و روز به های برنامه بکارگیری

 .است الکترونیک یادگیری اهداف ترین
 ظامن برای را ها فرصت از بستری الکترونیکی یادگیری
 تهساخ فراهم دانشگاه و اساتید دانشجویان، آموزشی،

 سرعت و ییادده و یادگیری اینکه به توجه با. است
 و الکترونیکی یادگیری در آموزشی مفاهیم انتقال

 جویی صرفه و آموزش نوع این پذیری انعطاف همچنین
 های برنامه استمرار امکان و ها هزینه و زمان در

 است شده باعث بحرانی شرایط در پژوهشی و آموزشی
 نظر در سنتی روش جایگزین ای گزینه عنوان به که

 به کرونا بیماری گیری همه طی در همچنین شود، گرفته
 ها دانشگاه و مدارس فعالیت در در اساسی عنصری

 در تیتغییرا تواند می رویکرد تغییر این. گردید تبدیل
 به که کند ایجاد آموزش نوع این از آموزان دانش درک
 این زا قبلی های یافته و مطالعات از متفاوت  خود نوبه
 رب سعی پژوهش این در نتیجه در باشد، می آموزش نوع
 و کمان)گردد درک تغییراتی چنین وجود که است آن

 شآموز کاربرد فرصت، ایجاد عین در(. 2020همکاران،
 ورتضر و دارد همراه به نیز را هایی چالش مجازی های
 آموزش تهدیدهای و ها چالش شناسایی با که دارد

 و وزشیآم های برنامه بر آن اثرگذاری میزان الکترونیک،
 هدف که موضوعی. شود مشخص دانشجویان، وهشیپژ

 ینا در پژوهشگران که معنی این به است، حاضر تحقیق
 آموزش منفی و مثبت نکات کشف صدد در تحقیق

 رفتنگ قرار دلیل به که هستند کسانی دید از الکترونیک
 یالگو این گیر در مستقیم صورت به کرونا شرایط در

 .هستند آموزشی

 روش
 به شاغل دانشجویان کلیه از عبارتند تحقیق جامعه

 که رشت شهر کوشیار عالی آموزش موسسه در تحصیل
 کارشناسی مقطع دو در و 1399-1400 تحصیلی سال در
 به هتوج با. دارند اشتغال تحصیل به ارشد کارشناسی و

 های نامه شیوه رعایت همچنین و کرونا موقعیت
 ها حبهمصا. شد انجام تلفن با ها مصاحبه کلیه بهداشتی،

 و آموزشی واحد استاد، دانشجو، اصلی محور چهار حول
 به،مصاح پانزدهمین در. شد برگزار فناوری و زیرساخت

 عتبارا منظور به ولی آمد، دست به ها داده نظری اشباع
 در و فتیا ادامه نفر بیستمین تا مصاحبه ها، یافته بخشی
 ئهراا جدیدی یافته ها مصاحبه در که شد مشخص نهایت

 شود نمی

 يافته ها
 روش با ها مصاحبه از حاصل های یافته بررسی با

 آموزش. شد شناسایی فرعی شاخص 45 کالیزی،
 احدو استاد، دانشجو،)چهارگانه محورهای در الکترونیک

 و فرصتها بخش دو در ،(فناوری و زیرساخت و آموزشی
 در فرصتها عمومی نتیجه. شدند بندی دسته تهدیدها

 فیتکی ارتقاء و بهبود از عبارتند چهارگانه محورهای
 صرفه نه،رایا از استفاده در کاربرد توانمندسازی آموزشی،

 سالمت حفظ ها، هزینه کاهش مکان، و زمان در جویی
 زشی؛آمو العمر مادام یادگیری و پذیری انعطاف عمومی،
 دمع از بودند عبارت نیز اشاره مورد چالشهای همچنین

 لک در آموزش روند و آموزشی توایمح بر دقیق نظارت
 عدم برق، قطع اینترنت، از ناشی مشکالت دوره،

 در کاربران برای مهارتی و آموزشی های دوره برگزاری
 از ارجخ در استادان به دسترسی عدم سیستم، با کار زمینه

 سیستم از استفاده در کاربر مقاومت آموزشی، زمانی بازه
 زا ناشی مشکالت و یو تعهد عدم و الکترونیک آموزش

 .چهره به چهره تعامل عدم
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 نتيجه گيري و بحث
ی دهه گذشته م 5حداقل به  سابقه آموزش الکترونیک

، اریرسد و موسسات آموزشی از آن به عنوان روشی اختی
ا ن بجدید، باصرفه و جایگزین استقاده می کردند، لیک

 یباراج وقوع بیماری کرونا استفاده اختیاری به استفاده
 تبدیل شد و آموزش مجازی به عنوان تنها جایگزین

ت لساآموزش مورد استفاده قرار گرفت و امکان تشکیل ج
 در رفع اشکال که در روش اختیاری پیش بینی شده بود

و  روش اجباری به دلیل رعایت فاصله گذاری اجتماعی
 ه و ممنوعیت تردد بین شهری، ممنوعنشرایط قرنطی

ش چالشهای استفاده از آموز و بسیاری از اعالم شد
 د وشالکترونیکی در شرایط جدید به این موضوع مربوط 

رر توسط مصاحبه شونده ها به صورت مکدر مصاحبه ها 
 رنگ مورد اشاره قرار گرفت.و پر

ه نامبا توجه به نتایج ذی قیمت به دست آمده توسط بر
نا کرو رانریزان آموزشی و برنامه نویسان رایانه ای در دو

 بشنهاد مشخص این تحقیق تداوم آموزش الکترونیکپ
اه ارگدر دوران پساکرونا است عالوه بر این برگزاری ک

های آموزشی گسترده برای آموزش و انتقال تجارب 
ر تعلمی به استادان جهت کنترل هرچه بیشتر و کامل 

ه ن بفرایند آموزش از تنظیم مطالب آموزشی و ارائه آ
 رزیابی های آموزشی است.یادگیرندگان تا انجام ا

 منابع:
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 الکترونيکي در مقاطع تحصيالت تکميلي در دوران کرونافرصتها و چالشهاي آموزش 

 2سيده فاطمه نوراني  1*بيتا شايگاني

 هیات علمی دانشگاه پیام نور              . عضو2و1

Email: Pnu.shyagan@gmail.com*1 ,   Sf.noorani@pnu.ac.ir2 

  چکيده

،  و نیـز نقـش   ژوهشی آنهادلیل آمیختگی فعالیتهای آموزشی و پ بررسی تاثیر شرایط بحرانی کرونا بر مقاطع تحصیالت تکمیلی، به
تجارب موجود به  می شود تا مقاطع مذکور در بکارگیری و باز تولید سرمایه انسانی، قابل تعمق است. فراگیر بودن این بحران، سبب

ربه های ارائـه  نایت به تجعکرونا را با گونه ای سیستماتیک مورد تامل قرارگیرند. این مقاله چالش ها و فرصتهای بحران یک ساله 
دل مـ  بـا عنایـت بـه    کنندگان و تقاضاکنندگان خدمات آموزشی الکترونیکی درمقاطع کارشناسی ارشد و دکتری تبیین کـرده اسـت.  

ت. خته اسـ ادی روبـرو سـا  معلوم شد که بحران کرونا هر دو گروه مذکور را با  تغییر در ترکیب  هزینه های اقتصـ  PDPPارزشیابی 
ان ضعف های ود اما  همچنرویدادی مثبت ب ،از اساتید مخصوصاً در رساله ها متنوع تر و گرچه امکان دسترسی و مشارکت آسان تر 

ز جملـه چـالش   اا یکدیگر، بنیادین در برقراری ارتباط و پشتیبانی آموزش، درکنار کاهش تعامالت آموزشی و پژو هشی دانشجویان ب
ـ  ع آموزش تکمیلی به شمار می آید. رعایت این مالحظات بـا توجـه تطویـل احتمـال    های دوران کرونا در مقاط اهمگنی ی بحـران، ن

ش عـالی  یاستگذاری کارآی سیسـتم آمـوز  سپژوهشی، در  -دانشگاههای گوناگون در دستیابی به زیر ساختهای الکترونیکی آموزشی
 تواند مفید فایده باشد.  می

 PDPPکرونا، آموزش الکترونیکی، مدل ارزشیابی تحصیالت تکمیلی، بحران کليد واژه :

 

 مقدمه  
تولید دانش از اهداف اصلی سیستم آموزش عـالی بـه ویـژه    
مقـاطع تحصـیالت تکمیلـی اسـت. در ایـن مقـاطع، چرخـه        

تجمع سرمایه انسانی )اعضای  -مطلوب تولید سرمایه انسانی 
ایه علمی استادیار به باال(، ترکیب آن با سایر نهاده های سرم

)فـارغ  فیزیکی و مالی، و سپس تولید مجدد سـرمایه انسـانی   
هم به لحاظ کمی و هم کیفـی    -مقاطع مذکور( التحصیالن

مورد توجه نهادها و سیاستگذاران آموزش عالی است. امتـزاج  
آموزش و پژوهش حداقل به واسطه پایان نامـه هـا و دروس   

ی سـازد.  سمینار، این مقاطع را از مقطع کارشناسی متمایز مـ 
جایگــاه و ویژگــی تحصــیالت تکمیلــی، ضــرورت تمرکــز و 
تفکیک در بررسی آموزش الکترونیکی آنهـم در پـی بحـران    
کرونا، را  می طلبد. ازاینرو با استفاده از تحقیقـات و تجـارب   
مخصوصاً یکسال اخیـر، دایـر بـر ارزشـیابی کیفـی آمـوزش       

م از الکترونیکی، فرصت ها و چالش های این بحران بـا الهـا  

که بـا هـدف مقالـه تطـابق بیشـتر      - PDPP 16مدل ارزشیابی
تبیین شدند. نظر بـه تـداوم احتمـالی بحـران و لـزوم       -دارد

افزایش کارآیی در سیستم آموزش عالی، نکـات ضـروری در   
 سیاستگذاری های آتی، پیشنهاد می شوند.

 فرصتها، چالشهاي آموزش الکترونيکي در بحران کرونا

 قابـل  گری بحران کرونا از ابعـاد گونـاگون  مانند هر رخداد دی
 بررسی است. الزام به آمـوزش الکترونیکـی مهـم تـرین اثـر     

و  فراگیر این بحران بر آموزش عالی بـوده کـه  بـا فرصـتها    

مه در چهار فاز برنا PDPPچالش هایی توام شده است. مدل 
 ص هایریزی، توسعه، فرآیند و تولید،  با بهره گیری از شاخ

ی( برگیرنـده ابعـاد آموزشـی، سـاختاری و  اقتصـاد     متنوع )در
ش مربوط به هر فاز، امکان بـرازش کیفـی و جـامع  از آمـوز    

 الکترونیکی را فراهم می سازد. 

                                                           
16Planning, Developing, process and Product  Evaluation.  
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تجربه بحران کرونا در مقاطع تحصیالت تکمیلـی دانشـگاه    
پیـام نـور بـه عنـوان بـا سـابقه تـرین و یکـی از بزرگتـرین          

لکترونیکی )به لحـاظ  دانشگاههای کشور در عرصه آموزش ا
تعداد دانشجو، استادیاران و باالتر و وسعت زیر ساخت( نشان 

کـه هزینـه تحصـیل     2009می دهد که مانند بحـران مـالی   
بسیاری از دانشجویان غالباً شاغل، ناچار به استفاده از طریـق  

به ویژه از بعـد ایـاب و ذهـاب کاسـته     –آموزش الکترونیکی 
ــگ  -شــد. ــگ و چِن ــن 2012، 17)ژان ــدری از ای ــران ق (. در ای

کاهش، با هزینـه تهیـه ابـزار اتصـال بـه شـبکه آمـوزش و        
دستیابی به منابع پژوهشی جبران شد. وجود زیر ساخت های 
فناورانه برای ارتباطات اساتید بـا دانشـجویان، طراحـی وب،    

اداری چابـک   -پشتیبانی از مدرسین و... همراه با ساختارمالی
سود بیشتر) هم با کاهش هزینه  و انعطاف پذیر فرصت کسب

و هم با افزایش درآمد حاصل از افزایش سهم از بـازار( را، از  
آموزش الکترونیکی فراهم می آورد. تجارب چین، رومـانی و  
ترکیه نشان می دهد پشتیبانی های تکنیکی و مطلوب سازی 

آسان و گسترده به منابع  دستیابی سریع، به منظوروب سایت 
ی و پژو هشی، و نیـز امکـان صـحبتهای    درسی، کمک درس

زنده دیجیتال هم با اساتید و هم مخصوصاً دانشجویان مـورد  
برای تعامالت رخ  -اگر نه کامل -ی نظر با یکدیگر، جایگزین

در رخ بوده و در رضایتمندی و کاهش استرس دانشجویان، و 
نیز اثر بخشی تدریس، یـادگیری و پایـداری آن مـوثر بـوده     

ای  موجود در ایـران بـیش از همـه ناشـی از     است. چالش ه
سرعت ناکـافی و کیفیـت پـایین وب سـایت، عـدم کفایـت       
پشتیبانی هـای تکنیکـی در سـه حـوزه تـدریس و ارزیـابی،       
پژوهش و تعامالت علمی دانشجویان با یکدیگر)درمباحثه یـا  
شرکت در جلسات دفاع یکدیگر( موجب ضـعف رضـایتمندی   

اسـت. بعـالوه دسترسـی بـه      دانشجویان و حتی اساتید شده
اساتید با تخصصهای متنوع با پراکندگی های مکانی، گرچـه  
امکان ارتقای کیفـی رسـاله هـا بـا توزیـع عادالنـه و بهینـه        
فرصتهای پژوهش را سبب شده، امـا چـالش نـاهمگنی بـین     
دانشگاهها و حتی واحدهای متبوعشان، در دسترسی بـه زیـر   

                                                           
17hang & ChengZ.  

تفـاوت  و البتـه   ،فزاریسخت افزاری، نرم ا یکسان ساختهای
  مهارت کاربران، مانع از تحقق کامل مزیت مذکور شده است.

 نتيجه گيري
ای هارزشیابی کیفی آموزش الکترونیکی ، با توجه به شاخص 

 پـژوهش  –ماهیـت آموزشـی   و با عنایـت بـه    PDPPمدل 
که گرچه صـرفه هـای    نشان داد  مقاطع تحصیالت تکمیلی

ت می تواند به عنوان یک فرصاقتصادی آموزش الکترونیکی 
و مزیت در توسـعه ایـن نـوع  آمـوزش باشـد امـادر مقطـع        

ست تحصیالت تکمیلی این موضوع کافی نبوده و نیازمندآن ا
ی درجهـت ارتقـای سـخت افـزار     امکانات زیر بناییتا بهبود 

ونــرم افــزاری فنــاوری هــای الزم بــرای تســهیل آمــوزش  
ن ونـه ای کـه امکـا   الکترونیکی و تنوع بخشی به آنهـا بـه گ  

 وتعامالت آموزشی و پژوهشی فی مـابین اسـتاد و دانشـجو،    
 مخصوصا تشریک مساعی دانشجویان بایکدیگر فراهم شود.

ه ن نقطامکان تنوع بخشی در استفاده از اساتید گرچه به عنوا
رونـا  قوت رویه آموزش الکترونیکی الزم االجـرا در  دوران ک 

 وارائـه  کـاربران در   ونمهـارت هـای نـاموز   است اما نظر به 
ه برنامـ  ،تحقیقـی  و فرصـتهای عادالنـه یـادگیری    استفاده از

 وریزی دانشگاهها برای یکسان سـازی  مهارتهـای اسـاتید     
م دانشجویان توصیه می شود. همچنین با عنایت به نقش مه

 رمایهسـ ، برنامه ریزیمقاطع مذکور در تولید سرمایه انسانی، 
 کالن آموزش عالی برای کـاهش گذاری سیاستنیز  و ،گذاری

ش آموز ناهمگنی دانشگاهها در دستیابی به امکانات زیر بنایی
 .پیشنهاد می شود الکترونیکی )ابعاد مالی و فنی( 
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 چکيده 
 از بسیاری کوتاه، مانیز گذشت با آن انتقال باالی سرعت علت به جهان، در 19 کوید بیماری یا کرونا ویروس شیوع با

 رب تاکید با آموزشی ننوی روشهای به و گرفتند پیش را تحصیلی مقاطع تمام حضوری های فعالیت تعطیلی سیاست کشورها
 موثر ملعوا بررسی نگاری، هتجرب این از هدف. آوردند روی الکترونیکی های آموزش های ابزار بستر بر فعالیتهای برگزاری

 کرونا بحران در شگاهیاندان مجازی آموزش مرکز زیسته تجارب ارائه هدف با که باشدمی مجازی آموزش فرآیند بهبود بر
 و شده مطرح آموزش صهعر در توسعه اصلی مؤلفه عنوان به فناوری از استفاده نقش کنونی، دنیای در. است شده انجام

 نهایت در و علمی اکزمر و آموزشی موسسات تمایز و برتری اصلی عامل عرصه، این در نوین های فناوری از برخورداری
 به را نگاهشان و شمچ جهان سراسر آموزشی یها بخش همه کرونا بحران با مواجه در. است شده زندگی کیفیت و جامعه

 آموزش مرکز نیز انایر در. اند دوخته حوزه این تالشگران و متخصصین و الکترونیکی یادگیری و آموزش راهکارهای
 میقع و گسترده جانبه، همه تحول ایجاد زمینه کشور، مجازی آموزش مراکز بزرگترین از یکی بعنوان دانشگاهیان مجازی

 ستگیشای کسب امکان آفرین، لتحو و راهبردی های برنامه با و آورد فراهم را آن ارائه نوع و آموزشی محتوای و ممفاهی در
 آموزشکده چهار طراحی با تاراس این در. ساخت فراهم را خود مخاطبین تربیتی - آموزشی تعالی و تکوین و الزم های
 رد خود مخاطبین مهارت و نگرش ت،شناخ حوزه سه در تغییر با و رسانه -هنر مهارتی، سیاست، - فرهنگ معرفتی، -دینی
 مجازی آموزش حوزه در متفاوتی های روش به کرونا بحران در مرکز این. باشد می مهم و متعالی هدف این تحقق صدد
 با  ختلفم یها رشته... و نمعلما اساتید، کارمندان، دانشجویان، آموزش ارائه نحوه ارتقاء: جمله از داشته آفرینی نقش

 از اعم انسانی نیروی ارتمه و دانش بینش، ارتقاء و رسانیبروز مجازی، آموزش نوین استانداردهای جدیدترین استفاده
 هدانشگا به تیتربی -آموزشی اتخدم ارائه جهت الکترونیکی فضای از استفاده ،... و کارمندان و مدیران دانشجویان، اساتید،

 اساتید، انشجویان،د از حاصل بازخوردهای طریق از آموزشی محتواهای مداوم ارزشیابی و  ها سازمان ادارات، ها،
 .صاحبنظران

 دانشگاهیان مجازی آموزش مرکز مجازی، آموزش سیار، یادگیری زیسته، تجارب: يديلکواژگان 

 مقدمه

آموزش، مدام بر ارائه  انیمتول ر،یاگر چه در چند سال اخ
کرد اما در  یم دیتأک یمجاز یآموزش در بستر فضا

حوزه اتفاق  نیدر سطح کشور در ا یعیعمل، حرکت وس
 یدانشگاه ها اقدام به برگزار یبود و تنها برخ افتادهین

 ناگهانی شیوع چه اگرکرده بودند.  یمجاز یدوره ها
 با را دنیا درمانی بهداشتی های سیستم ، 19 -کووید
 از ها سایر حوزه اما کرد، روبرو متعددی های چالش

 قرار خود تأثیر تحت نیز را تربیت و تعلیم حوزه جمله
 ،19 -کووید اپیدمی شروع با (.2020، 18داد)میان و خان

 فاصله رعایت بر بهداشتی های جهان، پروتکل سراسر در
 (.2020، 19کردند)ساجد و آمگیان تأکید اجتماعی گذاری

 ما، در کشور جمله از کشورها از بسیاری در راستا این در
 حضوری های آموزش کرونا ویروس شیوع کاهش برای

                                                           
18.Mian, A., & Khan, S  
19.Sajed, A. N., & Amgain, K  
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، 20شد)وینر و همکاران تعطیل ها دانشگاه و مدارس در
 و آموزان دانش که آموزش این برای (. 2020

 دچار اجتماعی گذاریفاصله دوره طول در دانشجویان
 قبل از طبق برنامه درسی های برنامه و نشود وقفه

آموزش مجازی  مرکز باشد داشته تداوم شده، مشخص
ارتقاء نحوه دانشگاهیان طبق رسالت اصلی خود مبنی بر 

معلمان رشته  د،یکارمندان، اسات ان،یارائه آموزش دانشجو
 نیمختلف  با استفاده جدیدترین استانداردهای نو یها

به ی در این زمینه توانست جهانی و آموزش مجاز
پاسخگو  در سطح جامعه یروز افزون آموزش یازهاین

د و در این زمینه به تجارب موفق دست پیدا کرد که باش
در واقع رسالت در این مقاله به صورت مختصر بیان شد. 

 اهداف اصلی مرکز آموزش مجازی دانشگاهیان، تحقق
سو با اهداف بلند مدت آموزش هم یتیو ترب آموزشی

از جمله  یبه اسناد باالدست تیکشور و با عنا یمجاز
 تیفیو ارتقاء ک ؛ استانداردسازی کشور ینقشه جامع علم

به  یدسترس شی و افزایالملل نیآموزش در سطح ب
 یاقشار مختلف و عدالت آموزش یبرا یریادگیآموزش و 

مرکز آموزش باشد.  می به منابع و اطالعات یابیدر دست
مجازی دانشگاهیان، دارای چهار بخش مدیریت فناوری، 

تولید محتوا و  مدیریت ارتباطات و همکاری ها، مدیریت
مدیریت پژوهش و برنامه ریزی و دارای چهار آموزشکده 
دین و معرفت؛ فرهنگ و سیاست؛ مهارت های عمومی و 

که بدلیل محدودیت تعداد صفحات هنر و رسانه است . 
مقاله، به تجربه نگاری بخش فناوری مرکز در دوران 

 کرونا پرداخته شده است:

 
 مدیریت، طراحی، ، بخش فناوری مرکزماموریت اصلی 

 های برنامه ارائه های زیرساخت توسعه و تحقیق اجرا،

 و آموزشی فناوری آموزشی، خدمات هایحوزه در آموزشی

                                                           
20Viner, R. M., Russell, S. J., Croker, H., Packer,  

J., Ward, J., Stansfield, C., ... & Booy, R. 

می باشد که خود دارای در دوران کرونا کاربران  پشتیبانی

 دو بخش اصلی به شرح ذیل است:

حوزه های زیر را پوشش می بخش نرم افزار که  

 :داد

طراحی و  جهت در الزم اقدامات انجام و ریزی برنامه

مانیتورینگ و پایش بهبود زیرساخت های آموزشی؛ 

 ایجادمرکز آموزش مجازی؛ مستمر سرورها و سامانه های 

و حفظ امنیت الزم برای تمامی سرویسهای سطح شبکه و 

 ؛ تحلیل داده و تهیهدسترسی ها به منابع مختلف

ای آموزشی و مدیریتی در حوزه فعالیت ه داشبوردهای

 یشبرنامه آموز ی،برنامه واجرا یطراحتعاملی کاربران؛ 

 یاه هبرنام یواجرا یزی، برنامه ر یطراحیل؛ درپلتفرم موبا

 یطرح ها ینتدو؛ افزوده یتبر واقع یمبتن یآموزش

)خدمات  یآموزش یها یرساختو توسعه ز یقتحق

 یاختصاص یماژول ها ؛ تولید(ی،پشتیبانی،فنیآموزش

بهبود (؛ (EC/LMS/UN یآموزش مجاز یرساختز

سامانه  یرساختیو ز یمستمر، رفع مشکالت و مسائل فن

 در) مدیریتی داشبوردهای تولید و ی؛ طراحیآموزش یها

 یشآموز یمحتوا یو بارگذار یساز یادهپ؛ ...( و وب بستر

ر ب فیینظارت ک؛ )محتوا،سئواالت،فروم ها و ...( در سامانه

 یوو آرش یسامانده؛ ائه شدهار یکیالکترون یمحتوا

سامانه  یریتمد؛ دروس یو تگ گذار یآموزش یمحتواها

 امور انجام و پیگیری و ...( lms) یآموزش مجاز یها

 ویرایش ها، آزمون ، صدور مانند کاربران آموزشی

 ... و مشخصات

 بخش پشتیبانی فنی 

مدیریت سامانه ارتباط مستقیم با اساتید )حل مسائل 

جی های دوره ای و ... (؛ پاسخگویی اساتید/نظرسن

ن؛ تلفنی،ایمیلی و آنالین به دانشجویان و سایر کاربرا

مدیریت سامانه درخواست های کاربران؛ تهیه گزارشات 

ی اره پشتیبانی کاربران؛ ارتباط مستمر هفتگی/ماهانه و دو

با مخاطبان خاص؛ پشتیبانی کاربران سامن ها و تهیه 

 کاربران.بازخوردهای پشتیبانی از

 شددده انجددام هددای پشددتیبانی از گزارشددی زیددر جدددول در

 :است شده ارائه متفاوت زمانی های بازه براساس
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رازيزند ش يدر موسسه آموزش عال يريادگي تيريمد ستميس هاييژگيو

 4نژاد، محمد ايمان جم3، سميرا نکومند2، محمد صادق بشکاري1امير حسين راسخ*

  رازیش موسسه آموزش عالی زند 4، 3، 2، 1
Email: ahrasekh@zand.ac.ir*1, s.bashkari@zand.ac.ir2, snekoomand@gmail.com3, m.jamnezhad@zand.ac.ir4 

 

 چکيده 
ه بحران به جبا تو راًیاخ هدف از مقاله حاضر بررسی ویژگی های سیستم مدیریت یادگیری در موسسه آمورش عالی زند می باشد.

 یهاکالس ده است.دو چندان ش یمجاز یهاکالس تیاهم یفاصله اجتماع تیکرونا و حفظ رعا ویروسشدن  ریو همه گ وعیش
استاد و دانشجو دارد از  یبرا یگرید یهایژگیو و اتیصوصخرا پوشش دهد  نیفالآ یهاتواند کالسیم نکهیعالوه بر ا یمجاز

ها در کالس لین تشکامکا نیدانشجو و همچن یها در هر زمان برابه کالس یتوان به سهولت دسترسیم اتیوصخص نیجمله ا
 اشاره نمود. دیاسات یزمان دلخواه برا

 های آنالین و آفالینزش مجازی، ویروس کرونا، کالسآموواژگان کليدي: 

 

 مقدمه

 شیافزا یاغلب دانشگاه ها امروزه، در حال تالش برا
 خود یآموزش تینوظهور  در فعال یها یفناور یاثربخش

ها و  یگژی( با توجه به و2009،   نویتیهستند )آندون و اسر
 یتقاضا برا ،یدر سطح آموزش عال یآموزش مجاز یایمزا

در برنامه  یکالسها بصورت آموزش مجاز یبرگزار
، رینهاده است )زام شیرو به افزا هاهدانشگا یآموزش
2010). 

 21یریادگی تیریمد ستمیاز امکانات سامانه س یبرخ

(LMS) لیبه شرح ذ رازیزند ش یموسسه آموزش عال 
 :باشدیم

 :نيکالس آنال

هر  زرایزند ش یموسسه آموزش عال هایاستیتوجه به س با
 نیچهار جلسه کالس آنال یاستاد حداقل موظف به برگزار

 ستمیدر س کپارچهیامکان به صورت  نیکه ا باشد،یم
 یبه آسان دیاست و اسات دهیگرد جادیا یریادگی تیریمد
کالس  افتنی انی. بعد از پاندیاز آن استفاده نما توانندیم

                                                           
1Learning Management System  

ر و خودکا ایبصورت لحظه نیآنال هایرکورد کالس لیاف
  .ردگییقرار م تیدر سا

 :نيآنال هايکالس استفاده از مرورگر جهت

اکثر مرورگرها از جمله  2020در دسامبر  نکهیتوجه به ا با
نسخه  نیرا ندارند، آخر ریکروم امکان استفاده از فلش پل

-که امکان استفاده از کالس دیگرد اندازیکانکت راه یادوب

 ریون استفاده از فلش پلمرورگرها بد یدر تمام نیآنال های
از  ریو تصو داص تیامن یبرا نیو همچن دهدیرا انجام م

استفاده شده است. قابل ذکر است امکان  Https22 پروتکل
هم در مرورگر و  ن،یرکورد شده آنال هایمشاهده کالس

است که در  دهیکانکت فراهم گرد یهم در برنامه ادوب
وجود نداشته  تیبلقا نینرم افزار ا نیا نیشیپ هاینسخه
  .است

 :نيکالس آفال

زند توسط نرم  یدر موسسه آموزش عال نیآفال هایکالس
استفاده  لیو دل گرددیضبط م (Bandicam) کمیافزار بند

با نرم  سهینرم افزار در مقا نیاز آن سهولت استفاده از ا
استفاده از  لیاز دال یکی نی. همچنباشدیمشابه م یافزارها

                                                           
2Hypertext Transfer Protocol Secure  
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عامل را ندارد و  ستمیس یبه  نصب بر رو ازیار ننرم افز نیا
 لیحجم قا ریتصو یباال تیفیبا توجه به نگه داشتن ک

نرم افزار  نیا یها تیقابل گری. از دکندیکم م زیرا ن یارسال
  باشد.یمحتوا م دیتول نیامکان استفاه از وب کم در ح

     : (h5p)يتعامل يدئوهايو
-یم یآموزش یدئوهایت وساخ یروندها نیدتریاز جد یکی

 و هم ندبییم یکه در آن مخاطب هم آموزش بهتر باشد
 وسسهم. شد خواهد تربهتر و ساده ریفراگ یفهم مطالب برا

 را یتعامل یدئوهایامکان ساخت و رازیزند ش عالی آموزش
ر دو  محترم فراهم نموده است دیاسات یاز ترم گذشته برا

 دیجهت تول تیقابل نیاز ا دیاز اسات یاریبس حاضرحال 
 .ندنماییخود استفاده م یآموزش یدئوهایو

 :نيو ارسال تمر نييتع

در  نیتمر فیدر طول ترم با امکان تعر انیدانشجو یابیارز
 یمختلف درس یهامختلف و از قسمت یزمان هایبازه

 یرمتفبا هر حجم و  نیاست. امکان ارسال تمر ریامکان پذ
 تیمحدود یدارا هانیرتم نیاست و همچن ریامکان پذ

ا ر یسدر لیکه دانشجو موظف است ابتدا فا باشندیم یزمان
 رئهمربوط به آن مبحث را ا نیو سپس تمر دینما همشاهد

 رفتهگر در نظ تیقابل نیدانشجو ا یازهایدهد. با توجه به ن
 شده است که اگر دانشجو در موعد مقرر امکان ارسال

ان مکادانشجو  ریمان تاخرا نداشته باشد، با ثبت ز فیتکل
 .درا تا چند روز بعد همچنان داشته باش نیارسال تمر
 :کياتومات ابيحضور و غ

-سکال ابیبر حضور غ یمبن دیتوجه به درخواست اسات با
 دیگرد یاندازراه ایافزونه نیآنال نیو همچن نیآفال های

 نیآفال یدئوهایو انیکه به کمک آن هرکدام از دانشجو
 دایحضور پ نیدر کالس آنال ایو  ندیهده نماخود را مشا

ت المعحضور آنها را  کیافزونه به صورت اتومات نیکنند ا
ر ه تیفعال ستیاز کالس ل یرگیبا گزارش تیو در نها دهز
 ونهافز نیا نی. همچندهدیم شیرا نما انیاز دانشجو کی

 تیفعال لیو تکم شرفتیبه دانشجو امکان مشاهده درصد پ
 .دینمایرا مشخص مدر آن درس 

 :استفاده از برد هوشمند

 Epson یپروژکتورها ویدیشدن و یداریتوجه به خر با

 ،یازبه همراه قلم آن و پس از نصب و راه اند 555A مدل
شد که  زیبه برد هومشند تجه یکیزیکالس ف 5تعداد 

 قلم و برد نیامکان استفاده از ا یبا مراجعه حضور دیاسات
 .هوشمند را دارند

 :يداخل ياستفاده از سرورها

م زولبر  یکشور مبتن یتیتوجه به دستورات مقامات امن با
 یزند تمام یبودن سرورها، در موسسه آموزش عال یداخل

ند خارج کشور، به داخل کشور و خود مجموعه ز یسرورها
و  اهلیفا یجهت بارگذار یآپلودر نی. همچنافتیانتقال 
 ،یطراح یداخل یاسروره نیهم یبر رو یدرس یمحتوا

  ت.قرار گرف دسترساجرا و در 
 :هاليفا ينگهدار

 رهیو ذخ یموسسه جهت نگهدار هایاستیتوجه به س با
 یبه همراه فضا SAN دستگاه کی دیاسات یدرس یمحتوا

ب و نص یداریبا سرعت باال خر تیترابا 35 یساز رهیذخ
 ومد مسالین ،یمطالب درس ی. قابل ذکر است، تمامدیگرد
در دسترس  99اول  مسالین یمطالب درس نیو همچن 98

ز اپس  یحت یدرس یمحتوا یو تمام داردقرار  انیدانشجو
 همچنان جهت استفاده در دسترس زین یاتمام ترم درس

  .قرار دارد انیدانشجو
 :انيو دانشجو دياسات يبانيپشت

ت جهت حل مشکال دیو اسات انیدانشجو ازیتوجه به ن با
 یبه نشان یبانینها، سامانه پشتآ یمجاز یکالسها

pasokh.zand.ac.ir یو راه انداز یامر طراح نیجهت ا 
 یالارس امیبه پ بانیپشت میت قهیکه در کمتر از چند دق دیگرد

-یم انیدانشجو نیجواب خواهند داد. همچن انیدانشجو
 ایو مسائل کالس  رندیتماس بگ یبا واحد مجاز توانند
 یروهگ زین دیاسات ییراهنما یرا. بندیخود را حل نما یدرس
 زیه نو در آن گرو دیگرد لتشکی هارسان امیاز پ یکیدر 

-یم زیمحترم و عز دیاسات یساعته پاسخگو 24بصورت 
 .مباشی
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 :به استاد و دانشجو اميارسال پ

 گریکدیا بجهت ارتباط  دیو اسات انیدانشجو ازیتوجه به ن با
 چت با نیهمچنو  امیقسمت ارسال پ ،یدر سامانه مجاز

است و  دهیفراهم گرد یبه صورت خصوص گریکدی
 به کل کالس توانندیم دیاسات قیطر نیاز هم نیهمچن

 .ندیخود را ارسال نما هایامیپ
 :يرگيگزارش

ت ثب ستمیدر س دیو اسات انیدانشجو هایتیفعال یتمام
-تیعالف هیاز کل ایلحظه یرگیلذا، امکان گزارش گردد؛یم

ج، ر شامل نام کابر، زمان ورود، زمان خروهر کاب های
ورت صبه  ره،یو غ آدرس کاربر پییآ ت،ینوع فعال خ،یتار
 و جدول یو اکسل به صورت نمودار افدییپ هایلیفا

 وجود دارد. 

 :شنهاديو پ يريگ جهينت
م از جمله عد ییها تیمز لیبه دل یآموزش مجاز امروزه

 ی، پوشش محتوااستاد و دانشجو یکیزیبه حضور ف ازین
 تیوابسته نبودن به زمان و مکان خاص از اهم شتر،یب
ز ده اکه با استفا تالیجیبرخوردار هست. دروس د ایژهیو

 وانندتمی اند،شده یخوب طراح یآموزش هایمدل ای هاروش
 یکیترونداشته باشند. آموزش الک رانیبر فراگ یمثبت ریتاث

ه ک بخشدیعت مو استادان را سر انیدانشجو نیتعامل ب
(، 2013د، )بورا و آم زدانگییتعامل فهم اطالعات را برم نیا

به  توانیرا م رندهیادگیعملکرد  یکیدر آموزش الکترون
( و 2015، لیو ه شلیکرد )ف یریگیپ کیصورت اتومات

 ابدییکاهش م انیدانشجو یمسافرت برا نهیو هز نزما
رونا ک روسیو یرگی( که در دوران همه2013)بورا و آمد، 

آن دو چندان شده و و در  یریو ضرورت بکارگ تیاهم
  .تساقرار داده  ریرا تحت تاث ینظام آموزش ایسرتاسر دن

 نیاز ا زین رازیزند ش یراستا موسسه آموزش عال نیا در
 نهیو صرف زمان و هز یرینبوده و با بکارگ یقاعده مستثن

زش آمو هایستمیس نیاز مجهزتر یکیتوانسته  یمال
افزار و از نظر سخت ستمیس نیرا دارا باشد که ا یمجاز
از جمله تعامل استاد با  یاریبس هایتیقابل افزارینرم

استفاده  ،یتعامل یدئوهایو ف،یو تکال نیارائه تمر و،دانشج
 ک،یاتومات ابیحضور و غ ن،یآنال هایاز مرورگر در کالس

 یارو نگهد یداخل یاستفاده از سرورها ،یرگیگزارش
ماه که  15باشد که موجب شده در مدت یرا دارا م هالیفا

 بصورت هاکالس هیکرونا کل روسیو یرگیهمه لیبدل
مشکل و  نیموسسه بتواند با کمتر گرددیم ائهار مجازی

 یوتئور یعمل هایکالس تیو سطح رضا یبازده نیشتریب
دانشگاه  هایموانع و چالش یبررس جهی. نتدیرا برگزار نما

 یو رحمان وریانجام شده توسط خد هایدر پژوهش یجازم
 نهیدر زم ینشان داد که مشکالت و مسائل مربوط به فناور

و  یو نرم افزار یدر منابع سخت افزار فضع رساخت،یز
 هایحوزه از جمله چالش نیاعتبارات به ا صیعدم تخص

(. که 2014 ،یو رحمان ورخدی) استدانشگاه  نیا یرو شیپ
با  رازیزند ش یکه عنوان شد موسسه آموزش عالهمانگونه 

توانست با  1395از سال  یو راهبرد قیدق یزیبرنامه ر
 تیو حما تیریو مد یکاف یها ساخت ریامکانات و ز هیته
 یرا راه انداز یآموزش مجاز ویمجموعه استود رانیمد
 .دینما
ه وسسو کارشناسان زحمتکش و متعهد م رانیتشکر از مد با

 رازیزند ش یآموزش عال

 منابع: 
 یها(. موانع و چالش2014. )ونسی، یو رحمان ،، صالح. وریخ

 ینوعدو ماهانه هوش مص یکیدر شهر الکترون یدانشگاه مجاز
 .186، (4) 8، قیو ابزار دق
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 دانشکده آموزشي معاون يک زيسته تجربه کرونا؛ دوران در آموزشي ريزيبرنامه در نوآوري

 دکتر سيدعباس رضوي

ه ربیتی و روانشناسی، شمارتانشکده علوم هواز، د، نشانی: اهواز، بلوار گلستان، دانشگاه شهیدچمران انامه ریزی درسی دانشگاه شهید چمران اهوازاستادیار بر ،عضو هیئت علمی

 razavi_sa@scu.ac.ir، پست الکترونیک: 09166106076همراه: 

 چکيده:  

جبار مراکز الی شد. اعموزش آش در دانشگاه ها و مراکز شیوع بیماری کرونا، زمینه ساز بروز تغییراتی جدی در شیوه آموز
 عضای هیئتضور اآموزش عالی برای ادامه آموزش به صورت غیرحضوری در حالی بود که این تجربه جدیدی بود و ح

ری از ایین بسیاپهارت علمی و دانشجویان در دانشکده ها با مخاطراتی همراه بود. یکی از مشکالت اساسی، دانش و م
ران آموزش با ست اندرکادمامی ادان و دانشجویان در بهره گیری از فناوری های آموزش مجازی بود. بنابراین الزم بود تاست

ب خود در ودم. تجارکده بهم متحد شوند و با این چالشها دست و پنجه نرم کنند. در این دوران من معاون آموزشی دانش
یشگامی در آموزش پرتند از: ا عباکردم امور آموزشی جریان یابد. برخی از آنه زمینه فناوری آموزشی را به کار گرفتم و تالش

دی و فیق پایبنوص تلمجازی، ارائه آموزشهای مهارتی به اعضای هیئت علمی، اطالع رسانی مستمر، پادرمیانی در خص
شوراهای  لساتج انطباق، حضور در کارگروه های تخصصی آموزش مجازی، توانمندسازی پرسنل آموزش، تشکیل منظم

 ست. ائه شده ایی اردانشکده، حضور مستمر در دانشکده، و دروازه بانی پیامها. در انتهای مقاله نیز پیشنهادها

 دوران کرونا، آموزش مجازی، تغییر برنامه درسی،  تجربه زیسته، معاون آموزشیکليد واژه ها: 

 مقدمه: 

یابی به رشد و ها به منظور دستسوم میالدی دانشگاه در هزاره
تعالی و بقا باید دائماٌ آماده رویارویی با تغییرات باشند)دوماس 

یکی از تغییرات قرن جدید شیوع  (.2010، 23و هانچین
-بار و مخربی بر تمام جنبهویروس کروناست که اثرات زیان

، 24های زندگی بشر داشته است)سازمان بهداشت جهانی
، 2020آوریل  6ریخ در تا 25(. بر اساس گزارش یونسکو2020

آموزان و دانشجویان تحت تاثیر از دانش %91تقریبا بیش از 
(. 2020، 26قرار گرفتند)توکورو 19-گیری جهانی کوویدهمه

عالی در سراسر جهان، به سمت بنابراین موسسات آموزش
، 27آموزش آنالین و از راه دور حرکت کردند)دی و همکاران

2020 .) 

                                                           
2 3 Dumas & Hachans 
2 4 World Health Organization 
2 5 UNESCO(United Nations Educational Scientific and Cultural 
Organization) 
2 6 Toquero 
2 7 Day  et al. 

ن و ار آنتشاکرونا و لزوم جلوگیری از  در کشور ما نیز با شیوع
سیاست ادامه  های حضوری،همچنین با تعطیلی کالس

آموزش در مراکز آموزش عالی به صورت غیرحضوری در 
 نوانه عبدستور کار قرار گرفت. معاونین آموزشی دانشکده ها 

شی موزیکی از تسهیل گران امور آموزشی، در برنامه ریزی آ
 در لیدی داشتند. برخی اقدامات کهو اجرای تغییر نقش ک

 وشی حوزه معاونت آموزشی دانشکده برای تسهیل امور آموز
 اجرای برنامه درسی جدید انجام شد عبارتند از:

به  الف( پيشگامي در ارائه آموزش به صورت مجازي:
 وزشعنوان معاون آموزشی پیشگام استفاده از امکانات آم

، راجرز« شر نوآورین»مجازی دانشگاه شدم. طبق نظریه 
اده ستفاهمواره نوآوری ها توسط افراد عالقه مند و پیشگام 

ان یگرمی شود و سپس اگر این نوآوری سودمند به نظر آید د
نیز شروع به استفاده از آن می کنند)رحیمی دوست و 

 (. بعالوه این کار باعث شد مشکالت فنی و1385رضوی،
 زیرساختی را زودتر بشناسم. 
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آشنا  آموزشهاي مهارتي به اعضاي هيئت علمي: ب( ارائه
کردن اعضای هیئت علمی یک دانشکده با سیستم آموزش 

 ینهمجازی که بسیاری از آنها اصال تجربه ای در این زم
 ای نداشتند کار دشواری بود. به سبب تخصص و تعهد حرفه
مل که داشتم، مجموعه ای کامل از ویدیوهای آموزشی )شا

 ونگیآشنایی استادان و دانشجویان با چگویدیو( برای  23

 ت( تولیدو آموزش آنالین)مانند ادوبی کانک  LMSاستفاده از 
 و آن را در اختیار همکاران قرار دادم. 

: هماهنگ ج( اطالع رساني در خصوص امور آموزشي
 گاهکردن افراد با تغییراتی که در مدیریت آموزشی دانش

از  ادهتمر بود. با استفمدنظر بود مستلزم اطالع رسانی مس
ر ه طوم بفناوریهای ارتباطی، اطالعیه ها و اخبار و نکات مه

ن ویامستمر به اطالع اعضای هیئت عملی، کارکنان و دانشج
 می رسید. 

به د( پادرمياني در خصوص تلفيق پايبندي و انطباق: 
 یرانمد سبب ناگهانی بودن تغییر، الزم بود بین خواسته های

عی شرایط متفاوت استادان و دانشجویان نوو امکانات و 
ست پادرمیانی صورت گیرد چرا که پژوهش ها نشان داده ا

ه رناما بوقتی به استادان اجازه داده می شود در فرایند اجر
یل درسی را با توجه به شرایط متغیر و خاص، جرح و تعد
یس کنند، نوآوری موفقیت آمیزتر خواهد بود)مارش و ویل

 (. 1397ترجمه مدنی،
با هی( حضور در کارگروه هاي تخصصي آموزش مجازي: 

حضور در کارگروه های دانشگاهی که در زمینه آموزش 
 هیممجازی در دوران کرونا تشکیل می شد، تالش کردم مفا

را  «یادگیری ترکیبی»و « ارزیابی مستمر»مختلفی مانند 
 تهمیاجا مطرح و تبیین کنم. برای مثال ارزیابی مستمر از آن

 در داشت که در ماه های بعد استادان با چالش ارزشیابی
فضای مجازی روبرو می شدند و چنانچه در طول ترم 

 زمون، آدانشجویان را به روشهای مختلف ارزیابی کرده بودند
  پایان ترم برای آنها مشکالت کمتری ایجاد می کرد. 

گرچه دانشگاه  و( غيرحضوري کردن خدمات آموزشي:
ا ، بسیاری از خدمات آموزشی را غیرحضوری کندتالش کرد ب

ا این حال در برخی موارد کار به کندی پیش می رفت. ب
ار قر تشکیل شورای دانشکده، مسائل دانشجویان مورد بررسی

می گرفت و برای ارائه خدمات به صورت غیرحضوری 
ه تدابیری اتخاذ می شد. از جمله ارائه معرفی نامه ب

یرحضوری، بررسی پرپوزالهای دانشجویان به صورت غ
 دانشجویان دکتری و نظایر آن. 

یکی از چالشهای اصلی  ز( توانمندسازي پرسنل آموزش:
 ی ودر ارائه خدمات آموزشی در دوران کرونا، ضعف مهارت
ت دماعدم آشنایی پرسنل آموزش با آموزش مجازی و ارائه خ

نل به صورت غیرحضوری بود. آموزشهایی ارائه شد که پرس
 بتوانند مهارتهای استفاده از فناوریهایی نظیر پست

از  یگردالکترونیکی، کار کردن با اسناد پی دی اف، و برخی 
 مهارتهای فناورانه بیاموزند. 

استمرار  ح( تشکيل منظم جلسات شوراهاي دانشکده:
برگزاری جلسات سبب شد که مسائل و مشکالت اقشار 

یده چاره ای اندیشمختلف به سرعت شناسایی و برای آنها 
ت کالشود. مدیران گروه ها در جلسات شورای آموزشی با مش
 فتندگر یکدیگر آشنا می شدند و تجارب یکدیگر را به کار می

 د. و برای مشکالت و مسائل آموزشی تدابیری اتخاذ می ش

حضور مستمر معاون ط( حضور مستمر در دانشکده: 
و اعضای  آموزشی در دانشکده باعث می شد دانشجویان

 یانهیئت علمی و پرسنل بتوانند مشکالت خودشان را در م
. بگذارند و در صورت لزوم مالقات حضوری داشته باشند

 وست کردند نیروی ستادی کامالً فعال ااستادان احساس می
 کند. همواره  آنها را در حل و فصل مشکالتشان یاری می

های مام جنبهدروازه بانی پیام تها: ي( دروازه باني پيام
نیا و شود)نعمتانتخاب، استفاده و کنترل پیام را شامل می

(. به منظور ایجاد آرامش بیشتر در اعضای 1393غالمی،
هیئت علمی و حتی مدیران گروه های آموزشی، برخی از 
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ها، پیامها و درخواستهایی که از سوی ها، بخشنامهاطالعیه
ه معاونت مدیران دانشگاهی مطرح می شد، در مجموع

آموزشی تحلیل می شد و در صورت لزوم مورد تعدیل قرار 
می گرفت و به اصطالح دروازه بانی می شد.  به مدیران 

شد که کارها خوب پیش می رود و نظارت اطمینان داده می
بر برخی امور بهتر است در سطح دانشکده صورت گیرد تا 

ن موجبات آرامش بیشتر در همکاران فراهم شود. همچنی
برخی پیامها به شکلی دیگر بیان می شد تا تاثیر بهتر و مثبت 

  تری داشته باشد.

 نتيجه گيري و پيشنهاد:
. اشندب« یادگیرنده»دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی باید 

بر  ند.معاونین آموزشی می توانند این ویژگی را عینیت بخش
اساس تجارب زیسته به عنوان معاون آموزشی دانشکده 

 نهاد می کنم:پیش
o ا ی ببرای معاونین آموزشی دانشکده ها به منظور آشنای

ز اصول و مبانی تعلیم و تربیت و فنون بهره گیری ا
روشهای جدید و فناوریهای نوین آموزشی دوره های 

 آموزشی برگزار شود. 
o د ودر دوران بروز بحرانهایی مثل کرونا، آموزش افرا 

 اردد. در برخی موتوانمندسازی آنها بسیار اهمیت دار
نین عاومدانشگاه ها اقداماتی می کنند، اما در سطح محلی 

آموزشی دانشکده ها می توانند مسائل و مشکالت 
ه بست دانشکده را شناسایی و برای توانمندسازی افراد د

 کار شوند. 
o زشیحضور مستمر مدیران دانشکده به ویژه معاونین آمو 

و مشکالت  می تواند موجب شناسایی بهتر مسائل
 وآموزشی و باعث دلگرمی پرسنل و اعضای هیئت علمی 

 دانشجویان و آرامش بیشتر در آنها شود. 
o  معاونین آموزشی دانشکده ها چنانچه در پذیرش

 زی(نوآوریهای جدید )مانند ارائه آموزش به صورت مجا
پیشگام شوند عالوه بر آن که نقش الگویی خواهند 

 اهندالزامات آن آشناتر خوداشت، سریعتر با مشکالت و 
 شد و این کار موجب تسهیل امور آموزشی می شود. 

o ای الزم است برخی مواقع به منظور ایجاد آرامش در اعض
ه داد نهاآهیئت علمی و سایر افراد، اجازه انطباق برنامه به 

ند وانشود تا در کنار رعایت  اصول مورد نظر دانشگاه، بت
در دسترس و شیوه های  اقدامات ابتکاری، فناوریهای

شخصی خود را نیز به کار گیرند و در عین حال اصول 
 آموزش رعایت شود.  
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 هاي بستر الکترونيکي وبينارها در آموزش رسانه هاي ديجيتالقابليت

 سارا شيخي ،فردفاطمه صارمي م
 

 ، )عضو هیئت علمی دانشگاه فنی وحرفه ای دختران خرم آباد، مدیر گروه برق و کامپیوتر، مربی ،کارشناسی ارشد مهندسی برق قدرت 

@gmail.com794f.saremi. ) 

 (. sssheykhi@gmail.com، کارشناسی ارشد مهندسی برق الکترونیک ، )مدرس عضو مدعو دانشگاه فنی وحرفه ای دختران خرم آباد 
 

 چکيده 
یادگیری فرآیند انتقال دانش است که در زمینه آن نظریه های بسیاری مطرح شده است ، یادگیری دارای سطوح وسبک های 

یفیت یادگیری موثرند. حرکت به سوی رویکردهای نوین در آموزش عالی ایجاب کرده مختلفی است وعوامل گوناگونی بر ارتقا ک
است بسیاری از دانشگاه های جهان از فناوری آموزش مجازی در ارائه دوره ها استفاده کنند. پژوهش حاضر با هدف تعیین 

شی انجام شد. روش این پژوهش تجربی در نظام آموز قابلیت های بستر الکترونیکی وبینارها در آموزش رسانه های دیجیتال
برق دانشگاه فنی و حرفه ای پسران خرم آباد و دانشجویان مقطع  گروه است و جامعۀ آماری شامل دانشجویان مقطع کاردانی

در  در سمینار آموزشی رسانه های دیجیتال که باشند می کاردانی گروه کامپیوتر دانشگاه فنی و حرفه ای دختران خرم آباد

 .بودند شرکت کرده 1399-1400ال دوم تحصیلی نیمس

رق دانشگاه فنی و ب گروه پژوهش شامل دانشجویان مقطع کاردانی جامعه است. تجربی مطالعه پژوهش یک اینروش کار : 
در  هک باشند می خرم آباد خترانحرفه ای پسران خرم آباد و دانشجویان مقطع کاردانی گروه کامپیوتر دانشگاه فنی و حرفه ای د

 60بودند. در این سمینار آنالین  شرکت کرده 1399-1400در نیمسال دوم تحصیلی  سمینار آموزشی رسانه های دیجیتال
 .خروج است بوده سرشماری به صورت گیری نمونه دانشجوی پسر( شرکت کردند . روش 25دانشجوی دختر و  35دانشجو ) 

ن سمینار سپس در پایا داشتند. حضور تا پایان سمینار دانشجویان مهه و بود ممکن صورت قطع اینترنت در فقط ازسمینار
ویانی که از دانشج اده ومدرس با توجه به آموزش های داده شده به دانشجویان ، یک تکلیف یکسان به تمامی دانشجویان د
نیکی ست الکتروپبه  یسیستم رایانه شخصی در زمان اجرای سمینار داشتند خواسته شد تکالیف انجام شده را  جهت بررس

 مدرس ارسال کنند .

 درصد 33/58داشتند.  حضور سال 24-19و دامنه  1/22+  90/1سنی  میانگین با دانشجو  60 حاضر مطالعه در:  نتايج

یان شرکت کننده در دانشجو درصد 50 شده سنجی انجام نظر بودند. در مذکر دانشجویان درصد 67/41 و مونث دانشجویان
ویان نقش به سزایی دارا بود یادگیری دانشج ارتقا در که در دسترس بودن رایانه شخصی داشتند منزل در شخصی هرایان سمینار

توسط  رسال شدهف های ادرصد دیگر با استفاده از گوشی هوشمند در سمینار حضور داشتند. با توجه به بررسی تکلی 50و 
 ذکر درصد ضعیف 5ط و درصد متوس 15 کامل، موارد درصد 80در  آموزشی اهداف به دسترسی دانشجویان  به مدرس ، میزان

 نمودند.  ذکر یفدرصد ضع 5درصد متوسط و  10کامل ،  موارد درصد 85در  مطالب آموزشی محتوایی کفایت .بود شده

 ، ارائه شیوه رد بازنگری مجازی، روش در ارائه سمینار آموزشی به تنوع ایجاد که داد نشان حاضر مطالعه نتایج نتيجه گيري :

 رایانه به دسترسی .واقع گردد می تواند مفید آموزش های مجازی اهداف و ارتقاء کیفیت به دست یابی میزان جهت ارتقای

mailto:f.saremi794@gmail.com
mailto:sssheykhi@gmail.com
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دور  راه از آموزش برای دانشجو عملکرد تسهیل در کامپیوتر و نیزدسترسی به اینترنت پرسرعت از استفاده مهارت و شخصی
باشد.پیش بینی می شود در سمینار های آنالین آتی چنانچه تمامی دانشجویان به سیستم رایانه می تواند داشته  مؤثری نقش

 شخصی دسترسی داشته باشند به اهداف آموزشی جامع و با کیفیت باالتری بتوان دست یافت.
سمینار آنالین، یادگیری مجازی ، ایندیزاین.  :کليدواژه ها

 مقدمه
ت که در زمینه آن نظریه های یادگیری فرآیند انتقال دانش اس

بسیاری مطرح شده است ، یادگیری دارای سطوح وسبک های 
مختلفی است وعوامل گوناگونی بر ارتقا کیفیت یادگیری موثرند. 
فرآیند یادگیری باتوجه به شرایط موجود به چند شیوه ازجمله 
شیوه حضوری وشیوه مجازی ویا ترکیبی از هردو اتفاق می افتد، 

کدام از این روش های یادگیری محاسن و معایب خود  البته هر
از ترکیب دو  (web based seminar) را دارند . وبینار

کلمه وب و سمینار ساخته شده است و به معنی سمینار آنالین 
است؛ دقیقاً مثل سمینار، یک تیم برگزارکننده دارد، یک یا چند 

ده در آن کننعنوان مخاطب یا شرکتسخنران و افرادی که به
کننده است و هنگام برگزاری وبینار، یک نفر ارائه.حضور دارند

توانند بینند و میبقیه افرادی که آنالین هستند، همزمان او را می
در حین جلسه یا پایان آن، کامنت بدهند و سؤاالتشان را 
بپرسند. درست شبیه یک سمینار واقعی. وبینار برای کاربرانی که 

های جغرافیایی و به ویژه ، محدودیتبه علت دوری راه
توانند در جلسات های ایجاد شده در اثر کرونا نمیمحدودیت

شرکت کنند یک روش بسیار کاربردی است. حرکت به سوی 
رویکردهای نوین در آموزش عالی ایجاب کرده است بسیاری از 
دانشگاه های جهان از فناوری آموزش مجازی در ارائه دوره ها 

نند.  در نظام آموزش عالی ایران، اجرای آموزش استفاده ک
مجازی دانشگاهی با تالش هر دو بخش دولتی و خصوصی به 

شمسی آغاز شد. مسئله قابل تأمل  1380طور رسمی در سال 
اینجا است که تقابل شیوه سنتی آموزش با روش آموزش 
مجازی موجب تغییر پیامدهای آموزشی در یادگیرندگان شده 

هنگ تازه یادگیری بدون حضور استاد، به راحتی (. فر1است )
نمی تواند جای خود را بیابد و در نتیجه محیط جدید آموزش و 

آموزش مجازی،  .یادگیری را با چالش هایی همراه می سازد

نوعی فناوری آموزشی غربی است که بر محور ارزش هایی نظیر 
ی فرد محور بودن، یادگیری مستقل، خود راهبر و فعال مبتن

است. البته بدیهی است هر جامعه این نوع یادگیری را متناسب 
(. برای 2با شرایط خاص اجتماعی و فرهنگی خود بکار میگیرد )

کشورهای در حال توسعه، تجربه و درک آموزش مجازی در 
نظام آموزشی یک تجربه پیچیده واقعی، مجازی، جهانی، محلی، 

وع مناسبات سنتی و مدرن است و در این شرایط شکل و ن
اجتماعی دستخوش تغییر شده و روابط قدرت، سلسله  -فردی

مراتب بین استاد/دانشجو، تحقق فردیت، بسط دیوارهای کالس 
درس و به طور کلی مناسبات جدید شکل گرفته است. به همین 
ترتیب، به کارگیری این فناوری در جوامع شرقی و در حال 

اجتماعی  -ای فرهنگیتوسعه نظیر کشورمان ایران، که ارزش ه
متفاوتی دارد، موجب می شود درک کاربران از این نوع یادگیری 
متفاوت باشد. مسئله قابل بررسی این است که ورود آموزش 
مجازی به نظام آموزش عالی ایران، که نظامی با اقتضائات 

ملی خاص خود است، چه تحوالتی را در مبانی تعلیم و  -بومی
آموزش مجازی، به تمام شکل های  تربیت ایجاد کرده است.

یادگیری اطالق می شود که به شیوه الکترونیکی اجرا  -یاددهی
و پشتیبانی می شود. این شیوه آموزش با هدف ساخت دانش 
مرتبط با تجربه فردی پیش می رود. فناوری های اطالعات و 
ارتباطات، چه به صورت شبکه ای و چه غیر شبکه ای، رسانه 

(. حرکت به سوی 3وزش مجازی تلقی میشوند )اصلی تسهیل آم
این شیوه نوین در آموزش عالی، موجب شده است تعداد زیادی 
از دانشگاه های جهان به طور روز افزون، در ارائه دوره ها از آن 
استفاده کنند. اما بسیاری از صاحب نظران معتقدند آموزش 

ت نظیر مجازی نتوانسته است تمامی اهداف اساسی تعلیم و تربی
رشد تفکر خالق، تعهد و مسؤولیت پذیری، خطر پذیری علمی و 

(. بررسی مبانی نظری 4مواردی از این نوع را محقق سازد )
نشان می دهد که فضای مجازی با وجود گسترده تر کردن 



 

105 
 

زمینه اطالعاتی کاربران، در پرورش مهارت های دانشگاهی 
به معنای به (. خالقیت 4چندان موفق نیست)« خالقیت»نظیر 

کارگیری توانایی های ذهنی برای ایجاد یک فکر یا مفهوم 
جدید است. در این راستا، توانایی پرورش یا به وجود آوردن یک 
انگاره یا اندیشه جدید مطرح است. خالقیت ارتباط مستقیمی با 
قوه تخیل یا توانایی تصویرسازی ذهنی دارد که در راستای 

انجام دادن بهتر کارها به کار گرفته یافتن راه های جدید برای 
(. از سوی دیگر، در محیط های آموزشی و نیز در 5می شود )

فرایند آموزش اثر بخش دانشگاهی، تالش می شود تا دانش 
مربوط به محتوای درس به صورت فعاالنه به وسیله 

(. ساخت دانش به وسیله خود فرد و 6یادگیرندگان ساخته شود )
های تازه در درک و حل مسائل، از نمودهای به کارگیری شیوه 

تفکر خالق در افراد است. به نظر می رسد پرورش تفکر خالق 
از جمله عملکردهای نظام آموزشی و همچنین آموزش در 
سطوح دانشگاهی است. از آنجا که آموزش اثربخش در دانشگاه 
ها از جایگاه خاصی برخوردار است، توجه دو چندان به پرورش 

 .های دانشگاهی نظیر خالقیت دور از انتظار نیستمهارت 

صاحب نظران متعددی به کاستی های آموزش های مجازی 
،استاد معاصر فلسفه و  Dreyfus اشاره داشته اند. از جمله

منتقد اینترنت، بر این باور است که آموزش مجازی نمیتواند 
تضمین بروز ایده های خالق، کیفیت اطالعات، اشراف کاربران 
بر تمامی واقعیت ها و امکان زندگی آکنده از معنا را برای 
یادگیرندگان فراهم کند. از نظر وی، دانشجویان متوجه هستند 
که حضور در کالس، بودن با استاد و بودن با دیگر دانشجویان 
در کالس، چیزی است که به آنها احساس ارتباط با کالس می 

حساس را از دست دهد به طوری که آنها نمی خواهند این ا
بدهند. حضور در کالس آن قدر تجربه مثبتی است که اغلب 
دانشجویان زحمت آمدن سرکالس در هوای بد را به خود می 

(. از سوی دیگر، مهم ترین 4دهند و در کالس حاضر می شوند)
عامل در شکل گیری تفکر خالق در یادگیرندگان، زمینه سازی 

ه های نو در فرایند خطرپذیری و طرح و به کارگیری اید
یادگیری است که البته در فضای آموزش های مجازی بسیار 

(. اگر احتمال خطر در فرایند یادگیری مهم 4کمرنگ است )
باشد، وقتی فرایند یادگیری در کالس حضوری میان استاد و 
دانشجو شکل می گیرد، هر دو طرف خطر می کنند و ایده های 

می زنند. این خطر، در فضای نوآورانه را مطرح کرده و محک 
آموزش های مجازی، وقتی دو طرف با هم تعامل ندارند، وجود 
ندارد. در محیط آموزش حضوری، دانشجو این خطر را می پذیرد 
که شاید احضار شود تا معلوماتش سنجیده شود و استاد هم می 
پذیرد که شاید از او سؤالی شود که نتواند جواب دهد. این قابلیت 

 Dreyfus (. از نظر4ای آموزش مجازی وجود ندارد)در فض

،استاد در کالس مجازی هرگز نمی تواند متوجه شود که 
دانشجویان حاضر در کالس، جذب درس شده اند یا نه. استاد 
هرگز نمی تواند میزان درگیری دانشجو را در درس متوجه شود 

د. و ایده های نوظهور و خالقانه او را تخمین زده و هدایت کن
بنابراین به نظر می رسد درباره آثار آموزشی و تربیتی دانشگاه 

در زمینه بررسی  (.4مجازی می بایست قدری با تأمل نگریست )
چالش های آموزش مجازی در دانشگاه ها مطالعات مختلفی 

و همکاران، با  Keller انجام شده است. از جمله مطالعه
های آرژانتین و  مقایسه دغدغه های استادان مجازی دانشگاه

سوئد، نشان داد استادان آرژانتینی در مقایسه با استادان سوئدی 
ارتباط با دانشجویان و مشارکت فعال دانشجو را عامل انگیزشی 
مهمی می دانستند. همچنین مشکالتی نظیر نبود زمینه خالقیت 
و طرح ایده های نو، ضعف دانش درباره فناوری، نبود عوامل 

فرهنگ سازمانی از موانع تجربه آموزشی انگیزشی و ضعف 
 (. از سوی دیگر، مطالعه7استادان در دانشگاه های مجازی بود )

Stodel  درباره مسائل اصلی آموزش مجازی دانشگاهی، پنج
حوزه اصلی مورد غفلت در این نوع آموزش ها را نشان داد: 

( ، فقدان بروز ایده Onlineفقدان گفتگوهای عمیق برخط )
لبداهه و خالق، فقدان درک دیگران و درک شدن از های با

سوی دیگران، فقدان شناخت دیگران و در نهایت، فقدان 
(. از سوی دیگر، 8آموختن و الگو گرفتن برای رفتار و یادگیری )

در زمینه تجارب استادان در  Conceicao یافته های پژوهش
آموزش مجازی نیز نشان داد تجربه آموزش برخط، روابط 
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نشگاهی تازهای را برای فعالیت های استاد و دانشجو به دا
همراه داشت. آموزش مجازی، طول و عمق مشارکت در ارائه 
درس را متفاوت کرده است. استادان، فقدان ارتباط حضوری را با 
راهبردهایی نظیر بازخورد فوری، متمایز کردن تعامالت مدیریتی 

بر اساس جدول  و شخصی و نیز ارتباط حضوری با دانشجویان
،مشخص کرد  Joy مطالعه (.9زمانی منظم، جبران میکردند )
است که به « فرهنگ بالبداهه»که نظام کالس مجازی، نوعی 

زمان و کار بیشتر نیاز دارد. ارتباطات باید بسیار واضح باشد زیرا 
ممکن است منجر به سوء برداشت شود. از نظر استادان، امکان 

س و پرورش راه حل های تازه برای با نشاط کردن محیط در
مسائل در فضای مجازی بسیار دشوار است. شناسایی سبک 
های یادگیری دانشجویان، مشکل مهم دیگری در آموزش 
مجازی است. فضای مجازی، جایی برای خودنمایی نیست و 
مستلزم شایستگی هایی نظیر عشق به کار، انطباق خود، مهارت 

دادن و خوب فکر کردن  خوب گوش کردن، خوب بازخورد
درباره نظرات دانشجویان است. از نظر استادان، بزرگ ترین 

تجربه شخصی دانشجو از ارتباط »نقص آموزش مجازی فقدان 
نیز نشان داد تغییر  Coppola (. پژوهش10است )« با استاد

نقش استاد در محیط های مجازی غیرهمزمان، در سه قالب 
رخ داده است. نقش شناختی  نقش شناختی، عاطفی و مدیریتی

)فرایندهای ذهنی یادگیری، ذخیره اطالعات و تفکر( به نقش 
پیچیده تری تبدیل شده بود. نقش عاطفی )اثرگذاری بر روابط 
میان دانشجویان، استاد، جو کالس( موجب شد استادان 
ابزارهای جدیدی برای ابراز احساسات خود بیابند و ارتباط 

ویان برقرار کنند. نقش مدیریتی صمیمانه تری با دانشج
)مدیریت کالس و درس( نیازمند آن بود که استادان به جزئیات 
بیشتر توجه کنند، ساختار و نظم بیشتری را در نظر بگیرند و 

(. در مجموع، مرور 11نظارت مضاعفی بر دانشجو داشته باشند )
مبانی فوق، حاکی از آن است که آموزش های مجازی در 

شده است و برخی « شاکله آموزش»منجر به تحول  دانشگاه ها
دغدغه های تازه در زمینه فرایند تعلیم و تربیت دانشجویان در 
فضای مجازی را رقم زده است. حال با توجه به مباحث مطرح 

شده، هدف اصلی پژوهش حاضر، تعیین قابلیت های بستر 
 در نظام الکترونیکی وبینارها در آموزش رسانه های دیجیتال

آموزشی ایران انجام شد. روش این پژوهش تجربی است و 
برق  گروه جامعۀ آماری شامل دانشجویان مقطع کاردانی

دانشگاه فنی و حرفه ای پسران خرم آباد و دانشجویان مقطع 
 کاردانی گروه کامپیوتر دانشگاه فنی و حرفه ای دختران خرم آباد

در  تالدر سمینار آموزشی رسانه های دیجی که باشند می

 .بودند شرکت کرده 1399-1400نیمسال دوم تحصیلی 

 روش کار

پژوهش شامل  جامعه است. تجربی مطالعه پژوهش یک این
برق دانشگاه فنی و حرفه ای  گروه دانشجویان مقطع کاردانی

پسران خرم آباد و دانشجویان مقطع کاردانی گروه کامپیوتر 
در  که باشند می دانشگاه فنی و حرفه ای دختران خرم آباد

در نیمسال دوم تحصیلی  سمینار آموزشی رسانه های دیجیتال
 240بودند. مدت زمان سمینار  شرکت کرده 1400-1399

دانشجوی  35دانشجو )  60دقیقه بود .در این سمینار آنالین 
 30دانشجوی پسر( شرکت کردند که از این تعداد  25دختر و 

جوی پسر( دارای دانش 10دانشجوی دختر و  20نفر شامل) 
 به صورت گیری نمونه سیستم رایانه شخصی بوند. روش

 دانشجویان آشنایی کامل با کلیه و است بوده سرشماری

مداخله،  هرگونه از شیوه آموزش الکترونیکى را دارا بودند. قبل
نصب برنامه جهت شروع سمینار آموزشی رسانه های  مهارت

و دانشجویانی که  آموزش داده شد دانشجویان به دیجیتال 
دارای سیستم رایانه شخصی بودند ، هم زمان با مدرس اقدام 

 نرم به نصب نرم افزار ایندیزاین نمودند. سپس آموزش کامل

نرم افزار  آموزش به سرفصل های توجه افزار ایندیزاین را با
گرفتند و سپس مدرس به آموزش رسانه های  ایندیزاین فرا

صورت قطع  در فقط ینارازسم دیجیتال پرداخت. خروج
تا پایان  دانشجویان همه و نشد انجام که بود ممکن اینترنت
داشتند و سپس در پایان سمینار به رفع اشکال  حضور سمینار

پرداخته شد و دانشجویان سواالت خود را از مدرس مربوطه 
پرسش کردند و  مدرس نیز با توجه به آموزش های داده شده 
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مان مربوطه، یک تکلیف یکسان به به دانشجویان در مدت ز
تمامی دانشجویان داده و از دانشجویانی که سیستم رایانه 
شخصی در زمان اجرای سمینار داشتند خواسته شد تکایف 

 انجام شده را به پست الکترونیکی مدرس ارسال کنند .

 نتايج

 1/22+  90/1سنی  میانگین با دانشجو  60 حاضر مطالعه در
 دانشجویان درصد 33/58داشتند.  حضور لسا 24-19و دامنه 

نجی س نظر بودند. در مذکر دانشجویان درصد 67/41 و مونث
 ردانشجویان شرکت کننده در سمینا درصد 50 شده انجام
انه که در دسترس بودن رای داشتند منزل در شخصی رایانه

را بود یادگیری دانشجویان نقش به سزایی دا ارتقا در شخصی
نار با استفاده از گوشی هوشمند در سمی درصد دیگر 50و 

ده حضور داشتند. با توجه به بررسی تکلیف های ارسال ش
ی ارادتوسط دانشجویان  به مدرس ، از بین دانشجویانی که 

 اهداف به دسترسی سیستم رایانه شخصی بودند، میزان

 5درصد متوسط و  15 کامل، موارد درصد 80در  آموزشی
 یمطالب آموزش محتوایی کفایت .بود شده ذکر درصد ضعیف

درصد  5درصد متوسط و  10کامل ،  موارد درصد 85در 
 نمودند.  ذکر ضعیف

 بحث 

 مطالب درارائه تنوع ایجاد که داد نشان حاضر مطالعه نتایج

افزودن  و ارائه شیوه در بازنگری مجازی، روش مفهومی به
 جهت ارتقای مفهومی، مباحث در بخصوص ویژه های جلوه

واقع  می تواند مفید  آموزشی اهداف به دست یابی زانمی
 از استفاده مهارت و شخصی رایانه به دسترسی .گردد

 راه از آموزش برای دانشجو عملکرد تسهیل در کامپیوتر نیز

 نیز بر دیاشویلی و شریدر مطالعه در که دارد مؤثری دور نقش

 (.28)شده است تأکید کامپیوتر از استفاده مهارت مثبت تأثیر

 در رایانه افراد به دسترسی و تبحر میزان مقایسه در البته

 می نظر لحاظ نمود.  به را احتیاط نهایت باید ایران با آلمان

 تولید روش به است بهتر دور راه از آموزشی تولید رسانه رسد،

است  بدیهی .باشد تصویری چت امکانات با همراه فیلم و
 مکفی، امکانات ها با  دهدانشک و مراکز در روش این اجرای

امکان  و کاسته حضوری اشکال رفع های کالس از حجم
 علی .سازد می میسر را دور راه از روش به دروس کامل ارائه

در  مجازی، سامانه های جذابیت از نسبی رضایت رغم
جهت ایجاد دوره ی پیشرفته ی آموزش رسانه  نظرسنجی

 آموزش دگیریمشاهده شد. یا رضایت باالیی های دیجیتال

 ولی طلبد می را بیشتری و تمرین تمرکز و زمان مجازی،

 می افراد بخش لذت و مؤثر، مداوم یادگیری به آن ادامه

 روش این ثبات در و تسهیل تسریع برای لذا .انجامد

 به ویژه امتیازات تشویقی، ارائه نمرات از توان می آموزشی،

 مانند تسهیالت ارائه و روش این منتخب در برتر دانشجویان

 های دوره شود می پیشنهاد .نمود خرید رایانه استفاده وام

 روش دور، راه از آموزش زمینه برنامه ریزی در اساتید آموزش

 تحصیلی پیشرفت و ارزشیابی اشکال، درکالس های رفع کار

 آموزش سایت و اینترنت و رایانه با واحد آشنایی ارائه و

کامپیوتر  مراکز .شود اجرا و بینی پیش به دانشجویان مجازی
 مسائل نرم و تجهیز دانشجویان تعداد به توجه با ها دانشکده

 همچنین پیش .گردد مرتفع آنان افزاری سخت و افزاری

 ارائه وام با شخصی کامپیوتر به دسترسی تسهیالت بینی

 کامپیوتر خریداری برای دانشجویی بلند مدت پس از تحصیل

 جدید دانشجویان .گیرد نجاموگوشی هوشمند ا حمل قابل

 با کامپیوتر آموزش دهنده خدمات ارائه مراکز به الورود

 عنوان به و گردند معرفی تخفیف دانشجویی از برخورداری

 نیاز پیش عنوان به ICDLمدارک  میان مدت راهکار یک

 سؤاالت نمودن اضافه عالوه به .گردد اعالم دانشگاه به ورود

 مقطع دروس و ها دانشگاه ورودی در کنکور کامپیوتر

 قشر نمودن همگام منظور به راهنمایی و حتی دبیرستان

 گیری شکل روند در تواند می جهانی نیاز روزمره با جوان

 الکترونیک آموزش جمله از جدید و خالق های آموزشی نظام

  .باشد داشته نقش مؤثری
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 گيري و پيشنهادات  نتيجه
 سرعت و شده نو روز به روز اطالعات که امروز دنیای در

انتقال  است، یافته کاهش زدنی هم بر چشم به آن تولید
 کاری آموزش هدف عنوان به دیگر فرد فردی به از اطالعات

 آموزش به آموزش هدف بنابراین است؛ بیهوده و عبث

 یافته تغییر فرد هر فراخور حال به ها دانسته بازیابی این

و  ها دانشگاه در موجود ای رایانه امکانات به توجه با .است
 رایانه آموزش با کار در دانشجویان توانمندی و تسلط میزان

 سطح دانشگاه در غالب روش عنوان به نمی تواند مجازی

 در رایانه دسترسی به ارتقای و تداوم چند هر .شود استفاده

 کشور، پایه در آموزش رایانه از استفاده آموزش و جامعه کل

 تواند می آموزشی این روش از ادهاستف سازی زمینه برای

 نسبتاً شیوه عنوان به نیز مجازی آموزش.باشد مؤثری کمک

 چند هر .کند می دنبال را این هدف جدی طور به نوظهور

 همچون مدرنی های رسانه از وری بهره و آموزش نوع این

 ایجاد افراد برای طالئی را های فرصت رایانه و اینترنت

است.  ناپذیر امکان آن در مشکالت و وجود موانع اما کرده،
 در سراسر مجازی های آموزش از بیشتر استفاده برای حرکت

 گسترش بیشتری روز به روز امر این و است شده آغاز دنیا

 مزایای فراوان نیز امر این دلیل ترین عمده .است کرده پیدا

 و هزینه یافتن عمومیت قابلیت جمله از سنتی های آموزش

درصد  از نیمی تنها که است آموزش نوع نای بیشتر های
 تعداد طرفی از .شود می شامل را سنتی آموزش های هزینه

 ساعت 24 در ها آموزش این از توانند می که زیاد افرادی

 برای جایگزین وجود عدم و کنند استفاده هفته روز 7و روز

 سطح در زیاد مدرسان تعداد آموزش برای امر، بخصوص این

 و آموزش مسئولین روی پیش را فراوانی کشور الزامات

 رغم علی مجازی مدارس موضوع .است قرار داده پرورش

 سراسر در آموزش ساختار در مناسبی خود جایگاه کوتاه عمر

 در همه تقریباً مورد این به توجه با .کرده است پیدا دنیا

 زیاد چندان مسیر این در ها فاصله و قرار دارند راه این ابتدای

 می مصمم و شده ریزی برنامه تالش بنابراین با و نیست

 لذا گرفت؛ قرار بزرگ حرکت پیشگامان این زمره در توان

 .شود آغاز مسیر این در تر حرکت سریع هرچه است الزم

 فراوانی های فرصت دست دادن از تنها کار این در تعلل

 عدم علت .دارد عالی قرار آموزش وزارت روی فرا که است

از :  کشور( عبارتست مخابراتی و ارتباطی بکهش حرکت)ضعف
 در اولویت افزاری سخت و مخابراتی های محدودیت رفع

نزدیک  ای آینده در و دارد قرار مخابرات های برنامه های
حاضر  حال در طرفی از . شد خواهد برطرف موانع این تمام
و  گیرند می بهره اینترنت امکانات از کشور سراسر در افراد
ساخت  زیر ایجاد .است افزایش حال در سرعت به آنها تعداد
صورت  موازی صورت به باید ای شبکه و افزاری سخت های
 و کرد برداری بهره آنها از زمان حداقل در بتوان تا گیرد،

 و کرده حرکت هم موازی صورت به دو این الزم است

 تنوع ایجاد که داد نشان حاضر مطالعه نتایج .گسترش یابند

 شیوه در بازنگری مجازی، روش ئه سمینار آموزشی بهدر ارا

اهداف و ارتقاء  به دست یابی میزان جهت ارتقای ، ارائه
 .واقع گردد می تواند مفید آموزش های مجازی کیفیت

کامپیوتر و  از استفاده مهارت و شخصی رایانه به دسترسی
 دانشجو عملکرد تسهیل در نیزدسترسی به اینترنت پرسرعت

می تواند داشته  مؤثری دور نقش راه از وزشآم برای
باشد.پیش بینی می شود در سمینار های آنالین آتی چنانچه 
تمامی دانشجویان به سیستم رایانه شخصی دسترسی داشته 
باشند به اهداف آموزشی جامع و با کیفیت باالتری بتوان 

 دست یافت.
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 يادگيري الکترونيکي:يک تجربه زيستهدر ارزيابي و ايجاد تعامل در محيطهمتاارزيابي روشي مؤثر

 نژاداحسان طوفاني

ان دانشگاه دی، محقق مهمر آموزش مجازی بنیاد سعبیتی، دانشگاه عالمه طباطبائی، مدیشناسی و علوم ترمدرس مدعو، دکتری تکنولوژی آموزشی، دانشکده روان
 (UniSAاسترالیای جنوبی )

 toofanien@yahoo.com، بنیاد سعدی. ، 17نشانی: تهران، ولنجک، خ پانزدهم شرقی، پالک 
 

 چکيده 
این  ای که گسترشی روبرو گردید، به گونهسیار زیاد، بخش آموزش در سطح جهانی با تأثیر ب19-کوویدبا شیوع بیماری همه گیر 

های دریس خود را به حالتتها مجبور شدند و دانشگاه منجر به تعطیلی آموزش حضوری در مؤسسات آموزشی در سراسر جهان شد بیماری
های صتیکی از فر ه عنوانبو هایی نیز شد های موجود باعث ایجاد فرصتیادگیری الکترونیکی و یادگیری ترکیبی تغییر دهند. چالش

 ر دو نیمسال گذشته،دی نبوده و مستثن توان به تغییر اساسی در شیوۀ ارائه دروس اشاره کرد. دانشگاه شیراز نیز از این قاعدهارزشمند، می

 شیدل آموزمبر پایۀ یک آنچه تاکنون به صورت مجازي يا حضوري ارائه شده است و را متفاوت با  2درس ریاضی عمومی 

 شود.ته میرس پرداخددر این مقاله ضمن معرفی مدل آموزشی استفاده شده، به چگونگی ارائه این و اجرا کرد.   مناسب طراحي

 محتوای تعاملی، (Moodle LMS)، سیستم مدیریت آموزشی مودل MCIECمدل آموزشی واژگان کليدي: 

 

رد. ، سبک زندگی افراد تغییر بسیار ک19-کوویدبا شیوع مقدمه. 

ها ابعاد مختلفی دارد که برخی از آن این بیماریآثار اجتماعی 
مشکالت آموزش در مراکز آموزشی،  ساز باشد.تواند فرصتمی

-غیرحضوری بیش از پیش نمایان شده و لزوم بازنگری در روش

های به های تدریس و ارزیابی در بستر اینترنت و آشنایی با روش
است. بخش ریاضی دانشگاه شیراز روز بر همگان نمایان گردیده 

این فرصت استفاده کرده و فعال نمودن اصولی آموزش غیر نیز از 

گروه توليد حضوری را در دستور کار خود قرار داد. در اولین گام 

اندازی و ارائه دروس ریاضی بر راه محتواي رياضي ديجيتال

آموزشی  مدل اینپیشنهاد شد.   MCIECاساس مدل آموزشی 

 انگيزه، محتوا، تعامل، ارزيابي و پيوندارکان اصلی  دارای

مدل آموزشی در  در . (Jeong Yong, et al., 2018)است 
نظر گرفته شده، سعی شده است که درس از حالت یکنواخت و بی 
تحرک درآمده و بیشتر بر روی محتوای تعاملی و کارهای گروهی 

 تعاملشی گردد. یکی از رکن های اصلی این مدل آموزتأکید 

است. تعامل عبارت است از فرآیند ارتباطی بین استاد، فراگیران و 
فناوری، این تعامل برای تاثیرگذاری بر یکدیگر انجام گرفته و در 
راستای تسهیل روند تدریس و یادگیری است. وود و اشفیلد 

(Wood, et al., 2008)  دهند که تعامل بین توضیح می

ی بیش از انتقال دانش از استاد یا فناوری آوراستاد، فراگیران و فن
 به یادگیرنده ضرورت دارد. 

، نیاز به یک MCIECبرای پیاده سازی مدل آموزشی  روش.

مناسب است و با توجه به  (LMS)سامانه مدیریت آموزشی 
 انتخاب شد.   1امکانات دانشگاه شیراز، بستر مودل

 هانگ،است. کوهو محتوااز دیگر ارکان اصلی این مدل، 

ا رمحتوا سازی  (Koohang, et al., 2009)رایلی و اسمیت 
 ن  مضامیندانند، و پریهای یادگیری میبه عنوان طراحی فعالیت

 . (Perin, 2011)کند را مشخص می  محتوا
های نوین آموزشی، توسط نویسندگان محتوای با رعایت روش

حی به صورت ویدئویی طرا 2اصلی آموزشی درس ریاضی عمومی 
، Matlabافزارهای ریاضی، از جمله گردیده و با استفاده از نرم

Maple ،Geogebra  وWolfram CDFهایی ، انیمیشن
اند. با ها و نمودارهای ریاضی به این ویدئوها اضافه شدهاز شکل

دانشجو در مباحث، محتوای آماده شده، با  هدف مشارکت دادن
 در مودل تعاملیو به شکل  P5H 2های فایل استفاده از

های شوند. با توجه به نحوۀ تهیۀ محتوا و قابلیتبارگذاری می
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امکان تعامل هم زمان و خودکار سیستم مدیریت آموزشی مودل، 
این با دانشجو و ارزیابی از عملکرد وی فراهم گردیده است. 

های خاصی از درس، که در قسمتها به این صورت است تعامل
و پرسشی مرتبط با موضوع مطرح می پخش ویدئو متوقف شده 

شود و تا زمانی که دانشجو به آن پرسش پاسخ درست ندهد، ادامه 
نمی یابد. همچنین در صورت نیاز به معرفی مرجع بیشتر و یا 
استفاده از نرم افزار خاصی، آدرس مرجع مورد نظر در همان 
قسمت از فیلم آورده شده و به راحتی برای دانشجو قابل دسترسی 

این است.  بدین طریق دانشجو در درس مشارکت تعاملی دارد. 
ها کوتاه، غیر چالشی و هدفمند و در راستای تکمیل پرسش

 اند. آموزش طراحی شده
ظیم های نیم سال تنسازمان دهی اصلی درس بر اساس هفته

ده و در هر هفته، عناوین اصلی مباحث مشخص و تنظیم گردی
هده ا مشاهر قسمت، اهداف اصلی آن راست. دانشجو با مراجعه به 

ای هدهمی کند. ارائه محیط یادگیری بسیار مؤثر و تقویت کنن
ز ه روشبان دهد هر زمان ازتعاملی مکمل، به دانشجویان اجازه می

ا و ب که اراده کنند به محتوای درسی مراجعه و مطالعه کرده
 سرعت خود کار کنند. 

ه انش ببین د و پيوند اندر دانشجوی انگيزهایجاد به منظور 

محتوا  هایی عملی درمثال ،های علمیو زمینه آنهادست آمده 
 وآورده شده است. قسمت تکمیلی از طریق تعامل، همکاری 

ای هسر کالارتباط دانشجویان با یکدیگر و دانشجویان با استاد د
 . ذیردپمی تعاملی، به صورت آنالین و در بستر آدوب کانکت انجام

آن است.  پوياي ارزيابيهای این روش ز مزیتیکی ا

ارد. های این مدل دارزیابی نقش مهمی در تکمیل کلیه جنبه
ند که بی کرزیااارزیابی پویا درصدد است تا فراگیران را به گونه ای 

ن مچنیهبتواند زمینه یادگیرنده، توانایی یادگیری و سرعت و 
ا تنه یانیآزمون پا نوآوری و خالقیت را فراهم کند. در این درس،

اقیمانده درصد ب 80درصد از کل ارزیابی را تشکیل می دهد و  20
م انجا وهای میانی، کوییزها را دانشجویان با شرکت در آزمون

تیب ین ترآورند و به اهای آنالین و  آفالین  به دست میتعامل
 شود. همچنین در این روشارزیابی تراکمی درس حاصل می

 پیشرفت میزان افت یا 

و شود و دانشجدانشجو به مرور توسط استاد درس رصد می
ود و شتواند با اطالع از آن از وضعیت تحصیلی خود مطلع می

ر کنا د دربرای بهبود آن تصمیمات الزم را بگیرد. همه این موار
 هم گویای قابلیت ارزیابی تکوینی این روش است.

 

 منابع: 
Jeong Yong A. and Akugizibwe E.(2018). An e-

Learning Model for Teaching Mathematics on an 

Open Source Learning Platform. The International 

Review of Research in Open and Distributed 

Learning.  Vol. 19, No. 5. 255-267. 
Koohang A., Riley L. and Smith T.  (2009). E-

learning and constructivism: From theory to 

application. Interdisciplinary Journal of E-Learning 

and Learning Objects. Vol. 5. 91-109. 

Pokay P. and Blumenfeld P. C. (1990). Predicting 

achievement early and late in the semester: The role of 

motivation and use of learning strategies. Journal of 
educational psychology. Vol. 82. 41-50. 
Wood R. and Ashfield J. (2008). The use of the interactive 

whiteboard for creative teaching and learning in literacy 

and mathematics: A case study.  British Journal of 

Educational Technology. Vol. 39.  84- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

112 
 

هاي مديريت يک مدل آموزشي الکترونيکي براي آموزش رياضي با استفاده از سيستم

 آموزشي
 فرشيد عبدالهي، امير پيروي

 peyravi@shirazu.ac.ir1*abdollahi@shirazu.ac.ir ,2دانشگاه شیراز، بخش ریاضی

 

 چکيده 
 ای که گسترشر زیادی روبرو گردید، به گونهش در سطح جهانی با تأثیر بسیا، بخش آموز19-کوویدبا شیوع بیماری همه گیر 

ر شدند تدریس خود را به ها مجبوو دانشگاه منجر به تعطیلی آموزش حضوری در مؤسسات آموزشی در سراسر جهان شد این بیماری
یکی نوان عز شد و به هایی نیث ایجاد فرصتهای موجود باعهای یادگیری الکترونیکی و یادگیری ترکیبی تغییر دهند. چالشحالت

ستثنی نبوده و در مین قاعده انیز از  توان به تغییر اساسی در شیوۀ ارائه دروس اشاره کرد. دانشگاه شیرازهای ارزشمند، میاز فرصت

بر است و ه شده آنچه تاکنون به صورت مجازي يا حضوري ارائرا متفاوت با  2درس ریاضی عمومی دو نیمسال گذشته، 

ه این ونگی ارائده، به چگدر این مقاله ضمن معرفی مدل آموزشی استفاده شو اجرا کرد.   مناسب طراحي پایۀ یک مدل آموزشی

 شود.درس پرداخته می

 محتوای تعاملی، (Moodle LMS)، سیستم مدیریت آموزشی مودل MCIECمدل آموزشی واژگان کليدي: 

 

زندگی افراد تغییر بسیار ، سبک 19-کوویدبا شیوع مقدمه. 

ابعاد مختلفی دارد که برخی از  این بیماریآثار اجتماعی کرد. 
مشکالت در مراکز آموزشی،  ساز باشد.تواند فرصتها میآن

آموزش غیرحضوری بیش از پیش نمایان شده و لزوم 
های تدریس و ارزیابی در بستر اینترنت و بازنگری در روش

ز بر همگان نمایان گردیده است. های به روآشنایی با روش
این فرصت استفاده کرده بخش ریاضی دانشگاه شیراز نیز از 

و فعال نمودن اصولی آموزش غیر حضوری را در دستور کار 

گروه توليد محتواي رياضي خود قرار داد. در اولین گام 

اندازی و ارائه دروس ریاضی بر اساس مدل راه ديجيتال

آموزشی دارای  مدل اینشد.  پیشنهاد  MCIECآموزشی 

 انگيزه، محتوا، تعامل، ارزيابي و پيوندارکان اصلی 

مدل  در . (Jeong Yong, et al., 2018)است 
آموزشی در نظر گرفته شده، سعی شده است که درس از 
حالت یکنواخت و بی تحرک درآمده و بیشتر بر روی محتوای 

رکن های گردد. یکی از تعاملی و کارهای گروهی تأکید 

است. تعامل عبارت است از  تعاملاصلی این مدل آموزشی 

فرآیند ارتباطی بین استاد، فراگیران و فناوری، این تعامل 
برای تاثیرگذاری بر یکدیگر انجام گرفته و در راستای تسهیل 

 Wood, et)روند تدریس و یادگیری است. وود و اشفیلد 

al., 2008)  استاد،  دهند که تعامل بینتوضیح می
آوری بیش از انتقال دانش از استاد یا فناوری فراگیران و فن

برای پیاده سازی مدل  روش.به یادگیرنده ضرورت دارد. 

، نیاز به یک سامانه مدیریت آموزشی MCIECآموزشی 
(LMS)  ،مناسب است و با توجه به امکانات دانشگاه شیراز
 انتخاب شد.   30بستر مودل

است. کوهوهانگ،  محتوااین مدل، از دیگر ارکان اصلی 

محتوا  (Koohang, et al., 2009)رایلی و اسمیت 
دانند، و های یادگیری میسازی را به عنوان طراحی فعالیت

 ,Perin)کند را مشخص می  محتوا پرین  مضامین

2011) . 
های نوین آموزشی، توسط نویسندگان با رعایت روش

به صورت  2می محتوای اصلی آموزشی درس ریاضی عمو
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افزارهای ریاضی، ویدئویی طراحی گردیده و با استفاده از نرم
و  Matlab ،Maple ،Geogebraاز جمله 

Wolfram CDFها و نمودارهای هایی از شکل، انیمیشن
 اند. با هدف مشارکت دادنریاضی به این ویدئوها اضافه شده

-فایل دانشجو در مباحث، محتوای آماده شده، با استفاده از

-بارگذاری می در مودل و به شکل تعاملی P5H 31های 

های سیستم شوند. با توجه به نحوۀ تهیۀ محتوا و قابلیت
امکان تعامل هم زمان و خودکار با مدیریت آموزشی مودل، 

این دانشجو و ارزیابی از عملکرد وی فراهم گردیده است. 
های خاصی از که در قسمتها به این صورت است تعامل

رس، پخش ویدئو متوقف شده و پرسشی مرتبط با موضوع د
مطرح می شود و تا زمانی که دانشجو به آن پرسش پاسخ 
درست ندهد، ادامه نمی یابد. همچنین در صورت نیاز به 
معرفی مرجع بیشتر و یا استفاده از نرم افزار خاصی، آدرس 
مرجع مورد نظر در همان قسمت از فیلم آورده شده و به 

برای دانشجو قابل دسترسی است.  بدین طریق راحتی 
ها کوتاه، این پرسشدانشجو در درس مشارکت تعاملی دارد. 

غیر چالشی و هدفمند و در راستای تکمیل آموزش طراحی 
 اند. شده

های نیم سال سازمان دهی اصلی درس بر اساس هفته
 ظیمتنظیم و در هر هفته، عناوین اصلی مباحث مشخص و تن

 صلیاست. دانشجو با مراجعه به هر قسمت، اهداف گردیده ا
و  ؤثرآن را مشاهده می کند. ارائه محیط یادگیری بسیار م

هد دمی های تعاملی مکمل، به دانشجویان اجازهتقویت کننده
سی هر زمان از شبانه روز که اراده کنند به محتوای در

 مراجعه و مطالعه کرده و با سرعت خود کار کنند. 

ن بی و پيوند در دانشجویان انگيزهایجاد  به منظور

ی ی عملهایمثال ،های علمیو زمینه آنهادانش به دست آمده 
 مل،در محتوا آورده شده است. قسمت تکمیلی از طریق تعا

 با همکاری و ارتباط دانشجویان با یکدیگر و دانشجویان
ستر های تعاملی، به صورت آنالین و در باستاد در کالس

 پذیرد. ت انجام میآدوب کانک
                                                           

31 package 5HTML  

 آن است. پوياي ارزيابيهای این روش یکی از مزیت

. ارددهای این مدل ارزیابی نقش مهمی در تکمیل کلیه جنبه
بی رزیای اارزیابی پویا درصدد است تا فراگیران را به گونه ا
 عت وسر وکند که بتواند زمینه یادگیرنده، توانایی یادگیری 

، ا فراهم کند. در این درسهمچنین نوآوری و خالقیت ر
ل می درصد از کل ارزیابی را تشکی 20آزمون پایانی تنها 

-نآزمو درصد باقیمانده را دانشجویان با شرکت در 80دهد و 
 به  فالینآهای آنالین و  های میانی، کوییزها و انجام تعامل

اصل حآورند و به این ترتیب ارزیابی تراکمی درس دست می
در این روش میزان افت یا پیشرفت شود. همچنین می

و شود و دانشجدانشجو به مرور توسط استاد درس رصد می
د و ع شوتواند با اطالع از آن از وضعیت تحصیلی خود مطلمی

در  اردبرای بهبود آن تصمیمات الزم را بگیرد. همه این مو
 .کنار هم گویای قابلیت ارزیابی تکوینی این روش است
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 کاهش تقلب يو بلوچستان در باب راهکارها ستانياستادان دانشگاه س يتجربه نگار

 در آموزش الکترونيکي

 مهري مهرجو

 عضو هیات علمی دانشکده برق و کامپیوتر، دانشگاه سیستان و بلوچستان

 

 چکيده مبسوط
لکترونیکی ار آموزش قلب دتگاه سیستان و بلوچستان درباره راهکارهای کاهش این مقاله حاصل تجربه نگاری استادان دانش

ه در ابتدای ن دانشگادان ایباشد. این تجارب در شبکه اجتماعی که بابت تبادل تجربیات آموزش الکترونیکی میان استامی
مکاران ه توسط ههاد شدی پیشنتشکیل گردید، رد و بدل شده است. در مستندسازی مطالب، اقدامات و راهکارها 1399سال 

 ت. یده اسبندی شده و مصادیق آن تک به تک بیان گردعضو هیات علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان دسته

 

  ،تقلب یک عمل غیراخالقی است که عدم مواجهه با آن
. شودعدالتی در جوامع انسانی میموجب گسترش فساد و بی

ت یفیکشی موجب افت ها،  تقلب در حوزه آموزعالوه بر این
و، ین راگردد. از آموختگان مییادگیری و نقصان علمی دانش
 نبالهای آموزشی با جدیت دمقابله با آن در همه سیستم

م و لزو 19گیری کووید، با همه1398شود. از سال می
لب تق استفاده از آموزش غیرحضوری در سراسر جهان، مساله

ین اجاد کرده است. بیش از پیش در مسیر آموزش چالش ای
ین ابه  تانمقاله از دیدگاه استادان دانشگاه سیستان و بلوچس

  ست.مساله نگریسته و تجربیات این عزیزان منعکس شده ا

  قبل از آن که به راهکارهای کاهش تقلب در آموزش
در  را الکترونیکی فکر کنیم باید انگیزه های انجام تقلب

ن اشی از سخت بوددانشجو بیابیم. انگیزه ممکن است ن
 ، بیکاری دانشجو، عدم عالقه به موضوع درسدرس، اهمال

ن و بود ندهتاثیر دانستن راهنمایی گرفتن از استاد، تعیین کن
شد، با سرنوشت ساز بودن نمره درس باشد. اگر انگیزه روشن

ی انتخاب یک یا چند راهکار مناسب از میان راهکارها
ارد ر مودان تواهکارها را میموجود، ساده تر خواهد بود. این ر

 زیر خالصه نمود: 

 صداقت عمل در دانشجو: یک نقطه شروع ش تعهد و رپرو
خوب، تاکید بر حفظ صداقت و درستی در کالس درس 

شماست. اگرچه بیان اهمیت این موضوع از نظر شما ممکن 
است، مانع تقلب نباشد، ولی باعث می شود، دانشجو حداقل 

یم خود برای انجام کار اشتباه بیندیشد. یک بار دیگر در تصم
استاد می تواند متنی در این خصوص با کمک دانشجویان 
تهیه کند و اصول اخالقی که باید در این درس و آزمون 
های آن رعایت شود را با هم تدوین کنند و در نهایت همه 
دانشجویان آن را امضا کرده و در سایت محتوای درس 

 بارگذاری نماید. 

 در  ن کهای ه کردن دانشجو از قوانین و مقررات: با توجه بهآگا
ای بر آموزش الکترونیکی از منابع و روش های الکترونیکی
 ستاد، ایاددهی و یادگیری استفاده می شود، در ابتدای درس

ر ادآویجو باید اصول و قوانین آموزش الکترونیکی را به دانش
 ه چهب وتا کجا  شود. این که استفاده از منابع الکترونیکی

 وثرمشکلی در آزمون ها مجاز هست و یا چگونه می تواند 
 نونیقا باشد، می تواند دانشجو را با امکانات و فرصت های
را  قلبتکه در اختیار دارد بیشتر آشنا کند و انگیزه های 

 کاهش دهد. 

 ه ی ک: استفاده از سواالتو کتاب باز یلیطرح سواالت تحل
 از و را می سنجند به جای استفادهتفکر نقادانه دانشج

 می سواالت با پاسخ چند گزینه ای که حافظه دانشجو را
 سنجند. 
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 ر دم: توزیع نمره در آزمون های متعدد و مستمر در طول تر
ی آزمون های متعدد هم عمق یادگیری و هم حجم یادگیر

ین ر حدارزیابی گردد. عمق یادگیری دانشجو، در هر زمانی 
 ایانر پند، ارزیابی شود، ولی حجم یادگیری دتدریس می توا

یک یا چند فصل از درس برنامه ریزی می شود. در 
می  ابیامتحانات پایان ترم که حجم بیشتری از مطالب ارزی
 یجاد، اشود، انگیزه های تقلب افزایش می یابد. از این رو
 وزها ویییک تعادل نسبی بین نمرات امتحانات پایان ترم و ک

 که عمق یادگیری را می سنجند، موثر است. تمریناتی

 ی طرح سواالت متفاوت و متعدد: یک راهکار دیگر، طراح
 ییریک آزمون در نسخه های متفاوت است. این کار با تغ
 الهترتیب سواالت، تغییر بیان مساله و خواسته های مس

ع طالاممکن است انجام شود. حال بعضی اساتید به دانشجو 
 که ت متفاوت هست، این باعث می شودنمی دهند که سواال

ا دانشجویانی که کورکورانه تقلب می کنند، سواالت ر
شف ه کیکسان تلقی کرده و پاسخ نامرتبط به سوال بدهند ک

 هنددتقلب را تسهیل می کند. بعضی اساتید هم ترجیح می 
 ت تاهس در ابتدا به دانشجو اطالع دهند که سواالت متفاوت

 ی تقلب کاهش یابد.انگیزه دانشجو برا

 ا و رترغیب دانشجو به راهنمایی خواستن از استاد: دانشج
یی نماترغیب کنید که در آزمون در صورت نیاز از شما راه
وان عن بخواهد و مشوق هایی برای این کار فراهم کنید. به

 به مثال، با کاهش درصد کمی از نمره، استاد می تواند
 د. دانشجودر مورد حل مساله مشورت ده

 مره ط نتغییر معیارهای ارزشیابی دانشجو: معیارارزیابی فق
رای بش نباشد و تاثیر نمره در ارزیابی ها کاهش یابد. تال

و  مشارکت در بحث های کالسی، رفع اشکال سایر دوستان
 نشان دادن پشتکار ارزش داده شود.حتی 

 های تستی،محدود کردن فرصت پاسخگویی در آزمون

 عالوه بر آزمون کتبی، یهآزمون شفا انجام 

 در آزمون قبل تبازگشت به سواال یبرا تیمحدود جادیا. 
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 اپذيرنضرورتي انکار  - هاي آموزش و ارزشيابي در دوران پساکروناتغيير در رويه
 

 رضا محمدي، فرانک مختاريان

جش آموزش سازمان سنری مدیریت آموزشی دانشگاه تهران،عضو گروه پژوهشی ارزشیابی آموزشی، دکت
 mokhtarian_fa@alumni.ut.ac.irکشور

  remohamadi@yahoo.caها، عضو هیأت علمی، دکتری آموزش عالی، سازمان سنجش آموزش کشورمعاون امور آزمون

یر ستخوش تغیدای جامعه های آموزشی را نیز همچون سایر نهادهگیری ویروس کرونا در دو سال گذشته، نظامهمهچکيده:  

دی جامعه را وندهای عافه در رها و مشاغل مختلف موجبات وقعبارت دیگر، تعطیلی نهادهای آموزشی، ادارات، سازماننمود. به 
د ایجاد نمود. با دهای موجوه رونفراهم آورد. در آغاز، شوک ناشی از این پدیده تا حدی، نوعی بالتکلیفی نسبت به چگونگی ادام

ها، بیش از ار فعالیتت استمرهای الکترونیک جهگیری از فناوریتدریج ضرورت بهره این وجود، این شرایط دیری نپایید و به
ای برخط را در هو آموزش ار دادههای آموزشی، نرم افزارهای مختلفی را مورد استفاده قرپیش نمایان شد. در این شرایط، نظام

ه قرار یز بایستی مورد توجها نوختهاز آم کافی نبوده و ارزشیابی ها به تنهاییدستور کار خود قرار دادند. با این وجود، ارائه آموزش
ای مختلف از هبه روش موزشیآها و مؤسسات گیرد، چیزی که پیش از این کمتر به آن پرداخته شده بود. در حال حاضر، دانشگاه

مورد تأیید  %100ها ن روشعتبار ایاما اکنند، های فراگیران را ارزیابی میهای الکترونیک و برخط، آموختهجمله برگزاری آزمون
ا و عدم تقلب در هت آزمونز کیفیاها وجود دارد. از این رو، حصول اطمینان نبوده و با درصدهای مختلف، احتمال تقلب در آزمون

از کرونا نیز  ر زمان پسدوده و ها نیز موضوعی است که الزم است مورد توجه قرار گیرد. چرا که تغییر اجتناب ناپذیر بآزمون
ه اجمال مورد بر ادامه، احث دبایستی آموزش و ارزشیابی برخط و آنالین به موازات نوع حضوری آن ادامه داشته باشد. این مب

 بررسی قرار گرفته است. 

 ارزشیابی کیفیت، آموزش، پساکروناکليد واژه ها: 

 

 متن مقاله:   
و  ماهیتی پیچیده 19-باید پذیرفت که اپیدمی کووید

های تردید پیامدهایی فراگیر در حوزهچندگانه دارد و بی
مختلف خواهد داشت. البته این نکته به این معنی نیست 
که این ویروس صرفا یک تهدید قلمداد شده و پیامدهای 
آن نیز سراسر منفی و نامطلوب خواهد بود. این پدیده، 

هایی نیز همراه است و رغم تمامی تهدیدها با فرصتعلی
رغم تمامی پیامدهای مخرب و منفی، حتماً پیامدهای علی

مثبت و مطلوبی نیز به ارمغان خواهد آورد)اسکندریان، 
گذاری اجتماعی و  هایی چون فاصله(.  اعمال سیاست1399

-تعطیلی مراکز تجمع و تعامل افراد مانند  مدارس، دانشگاه

جتماعی ها پیامدهای اها و مانند آنها، زیارتگاهها، پارک
های خاصی را به دنبال خواهد داشت که تأثیر آن بر گروه

اقتصادی متفاوت خواهد بود. برای مثال، تعطیلی  -اجتماعی
ها کودک، ها موجب جداشدن میلیونمدارس و دانشگاه

های آموزشی و اجتماعی برای نوجوان و جوان از فعالیت
ن مدتی طوالنی خواهد بود که بعدها ممکن است جبران آ

به آسانی ممکن نباشد. از این رو، الزم است پیامدهای  
کرونا از  هم اکنون از ابعاد مختلف مورد  بررسی قرار گرفته 

های در و راهکارهایی جهت تعدیل، جبران و ترمیم حوزه
(.  1399معرض آسیب، اندیشیده شود)ایمانی جارجرمی، 

ونا آنچه مسلم است این است که به واقع  پس از خاتمه کر
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با  جهان متفاوتی رو به رو هستیم  که چه بسا واقعیتی 
 تر از حالت فعلی آن دارد.  بسیار پیچیده

ترین ارزش نهادهای دانشگاهی در درجه نخست، محوری
-بهبود کیفیت یاددهی و یادگیری است. از این رو، برنامه

های آنان را های ارزشیابی ضرورتاً بخش مهمی از فعالیت
هد. به منظور تضمین کیفیت یادگیری دتشکیل می

های آنان  در آموزش سنتی فراگیران و تعیین میزان آموخته
شود. اما در شرایط کنونی های مختلفی استفاده میاز  روش

با توجه به شیوع ویروس کرونا، آموزش از حالت سنتی 
خارج شده و عمدتاً در بستر اینترنت، در فضای مجازی و به 

شود.  دروس دیجیتال که با یکی ارائه میصورت  الکترون
-های آموزشی خوب طراحی شدهها یا مدلاستفاده از روش

توانند تأثیر مثبتی بر فراگیران داشته باشند. البته اند، می
برد. به آموزش الکترونیکی از نقاط ضعف مهمی نیز رنج می

عنوان مثال، موفقیت آموزش در این روش به توانایی 
ن در استفاده از رایانه بستگی دارد. همه فراگیران یادگیرندگا

به رایانه و اینترنت مناسب دسترسی ندارند، فراگیران به 
گیری سطوح باالتری از توجه و انگیزه نیاز داشته و اندازه

سطح توجه فراگیران و حصول اطمینان از کیفیت آن دشوار 
های باالی آن،  است. سرعت پایین اینترنت و هزینه

های کند. عالوه بر این، سامانهربران را دچار مشکل میکا
آموزش مجازی دچار ایرادهای فنی هستند. برای نوشتن 
پایان نامه و رساله نیاز به تعامل حضوری و رودررو وجود 

-دارد که از طریق آموزش مجازی به خوبی صورت نمی

گیرد، تهیه محتوای آموزشی مناسب نیاز به صرف زمان و 
وان داشته و دانشجویان به لحاظ دسترسی به تالش فرا

(.  نکته دیگری که 1399امکانات، برابر نیستند )رضایی، 
های بایستی به آن توجه نمود، چگونگی ارزشیابی از آموخته

ضعف و عدم فراگیران است. در حال حاضر با مشکل 
مدی شیوه های جذب پذیرش توانمندسازی و ارزشیابی آروز

روبرو هستیم)نادی، با بحران کرونا دانشجو در تعامل 
های مختلفی برای  ارزشیابی پیشرفت (. روش1399

توان تحصیلی  وجود دارد که با توجه به وضعیت فعلی می

ها را  به صورت همزمان مورد استفاده یک یا چند مورد آن 
های های آنالین،  تهیه  سئوالقرار داد. برای مثال، آزمون

نظر گرفتن زمان  محدود پاسخ برای  ای با درگزینه-چند
های شفاهی به صورت آنالین، برگزاری هر سئوال،  آزمون

های بهداشتی ، های حضوری با رعایت دستورالعملآزمون
ها از گذاری و ... با این وجود، هر یک از این روشفاصله

های خاصی برخوردار بوده و این امر در مزایا و محدودیت
که حضور آزمودنی مشخص نیست، های مجازی آزمون

 .سازداطمینان به نتیجه آزمون را بیش از  پیش دشوار می

  تيجه گيري و پيشنهاد:ن

کن شدن آنچه مسلم است، این است که مدت زمان ریشه
پاندمی کرونا مشخص نبوده و چه بسا این عدم قطعیت، 

های آموزشی را به همراه داشته تغییراتی جدی در نظام
نهایت، در دوران پساکرونا با فراگیرانی رو به رو  باشد. در

-اند. قابلیتهستیم که تحت وب آموزش دیده و تغییر یافته

های این فراگیران از جهاتی بیشتر از دوره پیش از کرونا 
های بوده و از ابعاد دیگر، ممکن است به جهت محدودیت

هایی در فرایندهای های مجازی کاستیبالقوه آموزش
ی، پرورشی و اجتماعی خود داشته باشند. با این آموزش

های این نسل وجود، همراستایی با نیازها، انتظارات و قابلیت
های آموزشی محسوب شده و های نظاماز جمله ضرورت

ریزی جامعی برای آموزش در دوران الزم است برنامه
پساکرونا به انجام رسد. به طور خاص، در حوزه آموزش و 

شرفت تحصیلی، توجه به رویکردهای ترکیبی و ارزشیابی پی
تواند اثربخشی بیشتری داشته گیری از مزایای آن میبهره

تواند باشد. در این خصوص، توجه به راهکارهای زیر می
. تقویت نقش فراگیران در فرایند آموزش: 1مفید واقع گردد: 

الزم است در جریان یادگیری استقالل بیشتری به فراگیران 
های توانمندسازی و بازآموزی . برگزاری دوره2شود؛ داده 

برای معلمان و اساتید: به منظور آموزش راهکارهای تولید 
محتواهای آموزشی مؤثر جهت ایجاد تجارب یادگیری با 

های آموزش مجازی . تقویت سامانه3کیفیت در فراگیران؛ 
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ها جهت آموزش و ارزشیابی های آنو افزایش قابلیت
های ترکیبی در ارزشیابی از گیری از روش. بهره4 فراگیران؛

های فراگیران: در این خصوص الزم است آموخته
ها به خاتمه دوره محدود نشده و عالوه بر این، ارزشیابی

و شفاهی مورد استفاده قرار  های برخطتلفیقی از ارزشیابی
 گیرد.

 منابع: 

بر  ناواسکندریان، غالمرضا. ارزیابی پیامدهای ویروس کر
ی یابسبک زندگی )با تأکید بر الگوی مصرف فرهنگی(. ارز

ع شیو نامه پیامدهایتأثیرات اجتماعی. شماره دوم. ویژه
-85، صص 1399، . اردیبهشت19-کووید-ویروس کرونا

65 . 
وس ایمانی جاجرمی، حسین. پیامدهای اجتماعی شیوع ویر

اره دوم. شم کرونا در جامعه ایران. ارزیابی تأثیرات اجتماعی.
. 19-کووید-نامه پیامدهای شیوع ویروس کروناویژه

 . 87-103. صص 1399اردیبهشت، 
ر ان دهای دانشجویمحمد، ارزشیابی از آموختهرضایی، علی

 ناسیشها و راهکارها. فصلنامه رواندوران کرونا: چالش
، بهار 56، شماره 16تربیتی، دانشگاه عالمه طباطبایی، سال 

 . 214-179، صص 1399
نادی، محمد علی، گزارش تحلیلی حکمرانی در جهان 

راهبردها. دفتر دوم: آمورش عالی. -هاپساکرونا، چالش
دانشگاه آزاد اسالمی، معاونت  علوم انسانی و هنر، مرکز 

 1399ریزی و تعالی. مطالعات، برنامه
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 درصد نمره دانشجو به ارزشيابي مستمر: واکاوي يک توصيه 75اختصاص 

 1فرهاد سراجي دکتر

   fseraji@basu.ac.irسینا، . دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه بوعلی1

ست. ونیکی دوران کرونادر صد نمره به ارزشیابی مستمر در آموزش الکتر 75هدف این پژوهش واکاوی تصمیم اختصاص  چکيده:

رار داد. اجرای ارزشیابی پایانی در قمورد بررسی  پذیری و تربیتیتوان از سه منظر عملیاتی، اطمینانرا میهر عمل ارزشیابی آموزشی 
یز بسیار نربیتی آن تاوردهای های اساسی روبروست و از طرفی دستپذیری با چالشمحیط الکترونیکی از لحاظ عملیاتی و اطمینان
ی مانند سرقت ای ارزشیابهز چالشپذیری برخی اتواند از لحاظ عملیاتی و اطمینانیاندک است. در مقابل اجرای ارزشیابی مستمر م

نظر تربیتی  تحقق ید و از مفع نمارادبی، تقلب، تشخیص میزان یادگیری دانشجویان و روا و پایا بودن تکالیف ارزشیابی را کاهش یا 
ردهای صالح راهبادگیری، ایی در یادگیری، تشخیص نیازهای پذیرهای ارتباطی، مسئولیتاهداف شناختی سطخ باال، کسب مهارت

 ریزی برای یادگیری را تسهیل نماید.  یادگیری و برنامه

 پذیری، تربیتی  ارزشیابی مستمر، آموزش عالی، علمیاتی، اطمینان کليدواژه:

 

 مقدمه 
ارزشیابی مستمر همواره یکی از موضوعات مغفول در آموزش 

های آموزش عالی وزن حداقلی را ثر نظامعالی بوده است.  اک
-در تعیین نمره دانشجو به ارزشیابی مستمر اختصاص می

توان دهند. این کار دالیلی متعددی دارد که از آن جمله می
به نبود تعریف عملیاتی مشخص از ارزشیابی مستمر، ناآشنایی 

های ارزشیابی مستمر، همپوشانی ارزشیابی مدرسان با شیوه
های تدریس و تکالیف یادگیری، نبود ساختار ا فعالیتمستمر ب

الزم برای اجرای ارزشیابی مستمر و عدم اطمینان به 
 ,Jacoby, Heughاثربخشی ارزشیابی مستمر اشاره نمود)

2014White, -Bax & Branford  .) 
گرچه ارزشیابی آموزشی اقدامی در راستای تحقق اهداف 

ها و اقدامات مربوط به مآید ولی تصمیتربیتی به حساب می
های آموزشی از سه منظر تربیتی بودن، عملیاتی آن در نظام

گیرد. از منظر بودن و اطمینان پذیری مورد بحث قرار می
هایی را برای های ارزشیابی باید فرصتتربیتی شیوه

یادگیرنده فراهم سازد تا میزان یادگیری موضوعی، 
شناختی، تشخیص های فراپذیری، کسب مهارتمسئولیت

ریزی، اصالح راهبردهای یادگیری، نیازهای یادگیری، برنامه
های ارتباطی را در او تقویت نماید. از مشارکت و مهارت
های ارزشیابی باید تا حد امکان از منظر لحاظ عملیاتی شیوه

هزینه، امکانات و منابع مورد نیاز، نیروی انسانی، تجهیزات و 
-ی داشته باشد و از منظر اطمینانمدت زمان قابلیت اجرای

پذیری نیز تکالیف و نتایج ارزشیابی باید از لحاظ روایی و 
پایایی، توان تمیز یادگیرندگان، جلوگیری از سرقت ادبی و 
تقلب قابل اعتماد باشد. در سراسر تاریخ آموزش عالی تا قبل 

-ها به دلیل عملیاتی بودن و اطمیناناز دوران کرونا، دانشگاه

های های ارزشیابی پایانی را در قالب آزمونیری، شیوهپذ
های عملکردی یا های تشریحی و آزمونای آزمونچندگزینه

ها از منظر تربیتی همواره اند. این شیوهپروژه به اجرا درآورده
به دالیل تاکید بیش از حد بر حفظ مطالب سطحی، عدم 

مطالعه شب تمرکز بر ارزشیابی سطوح باالی یادگیری، ترویج 
امتحانی، ایجاد استرس و مشکالت روانی در دانشجو، نتیجه 
محوری صرف و عدم توجه به فرآیندهای یادگیری، ترویج 
یادگیری گریزی و ترغیب دانشجو به تقلب  مورد انتقاد بوده 

  (. ,2007Buhagiarاست)

ها، با شروع آموزش الکترونیکی در دوران کرونا در دانشگاه
های مهم نظام بی دانشجو به یکی از چالشمساله ارزشیا

آموزش عالی تبدیل شد. از یک سو امکان اجرای ارزشیابی به 
شکل حضوری و در پایان ترم وجود نداشت و از سوی دیگر 

های الکترونیکی به دلیل سرقت ادبی، تقلب و ضعف ارزشیابی
روایی و پایایی قابل اطمینان نبود با مالحظه این قبیل 

mailto:fseraji@basu.ac.ir
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اونت محترم آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و مسائل مع
ها توصیه کرد برای جلوگیری از مسائل فناوری به دانشگاه

-پذیری نمرات دانشجویی میسرقت ادبی و افزایش اطمینان

درصد نمره نهایی دانشجو را به ارزشیابی مستمر  75توانند 
اختصاص دهند. هدف این پژوهش آشکارسازی ضعف و 

یم از منظر تربیتی، عملیاتی سازی و های این تصمقوت
 پذیری است. اطمینان

 هاي موجود در  ارزشيابي الکترونيکيچالش
نظر های ارزشیابی الکترونیکی از سه مدر این بخش چالش

 قرار پذیری و تربیتی مورد بررسیسازی، اطمینانعملیاتی
 گیرد. می

 سازي .عملياتي1
یل عدم امکان حضور . اجرای ارزشیابی پایانی به دل1 -1

 به ودانشجویان در دانشگاه به شکل گذشته غیر ممکن است 
ینه های فنی امکان احراز هویت دانشجو هزلحاظ زیرساخت

 باالیی دارد و مقرون به صرفه نیست. 
 وهای عملکردی . اجرای ارزشیابی پایانی برای آزمون1 -2 

 مهارتی دشوار است. 
-اینترنت در اجرای ارزشیابی. قطعی و نوسانات برق و 1 -3

 تواند خالل جدی ایجاد نماید. کیفیتهای همزمان می
تواند بر کیفیت ارزشیابی تاثیر جدی اینترنت می

 (.  ,2011Gikandi, Morrow & Davisبگذارد)

 .اطمينان پذيري2
ی دم امکان احراز هویت، تقلب و سرقت ادبع. به دلیل 2 -1

 یابد.  افزایش می
های همیار تقلب شکل وهاست دانشجویان گر . ممکن2 -2

   دهد.ن ندهند و نتایج ارزشیابی، عملکرد واقعی آنها را نشا

 .تربيتي3
س و تواند دانشجویان را با استر. همزمانی ارزشیابی می3 -1

 ن رازمومسائل روانی روبرو سازد و کیفیت عملکرد آنها در آ
 کاهش دهد. 

 اننداند بر اهداف سطح باال متو.  ارزشیابی همزمان نمی3 -2
اجتماعی و  -ترکیب، تحلیل، ارزشیابی و اهداف شناختی

 فراشناختی توجه کند. 
، های خودآزماییها استفاده از شیوهوه. در این شی3 -3

 دی وسناهمسال آزمایی و ارائه بازخورد توضیحی، انگیزشی، ا
 راهبردی مغفول است.

 آوری، تحلیل ودر جمع.  در این شیوه، یادگیرندگان 3 -4
دم عین تفسیر اطالعات و ارائه بازخورد مشارکت ندارند و ا

-مشارکت رقابت را به جای یادگیری مشارکتی ترغیب می

 (.  ,2011Gikandi, Morrow & Davisکند)

هاي ارزشيابي مستمر در محيط يادگيري ظرفيت

 الکترونيکي
های ارزشیابی مستمر در محیط در این بخش ظرفیت

ی و پذیرسازی، اطمینانالکترونیکی از سه منظر عملیاتی
 شود. تربیتی ارائه می

 سازي..عملياتي1

 رای ارائه تکالیفبافزارها امکاناتی در اغلب درس. 1- 1

د و د دارگذاری و ثبت آنها وجوسازی، نمرهارزشیابی، ذخیره
شجو توان با تکالیف جلسه به جلسه و مستمر برای دانمی

 کرد.طراحی 
جرای ارزشیابی در هر جلسه همزمان یا .  امکان ا1 -2

 ناهمزمان وجود دارد.

 .اطمينان پذيري2
کان وسازی و اجرای چندگانه ارزشیابی امس. به دلیل سه2 -1

 سازد.تشخیص بهتر را برای مدرس فراهم می
 هایها و ارزشیابی. مشارکت دانشجویان در خودآزمایی2 -2

 دهد،   ذیری آن را ارتقاء میپهمکالسان اطمینان

 .تربيتي3
. حرکت به سمت ارزشیابی سازنده گرایانه. با تاکید بر 3 -1

اوری، تحلیل و تفسیر فعال بودن یادگیرنده در فرآیند جمع
اطالعات و ارائه بازخورد، مشارکت همکالسی در ارزشیابی 

های متنوع همدیگر، بسط تعامل در ارزشیابی، تدارک فرصت
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زشیابی، امکان طراحی تکالیف واقعی و مبتنی بر خودار
 (.Lam, 2014بافت)

ستمر های انگیزشی ارزشیابی. ارزشیابی منبهج. توجه به 3 -2
تفسیر  آوری، تحلیل،با درگیر کردن دانشجو در فرآیند جمع

رای ا براطالعات و ارائه بازخورد انگیزه درونی یادگیرنده 
 هد. دیادگیری و اصالح آن افزایش می

های متنوعی برای . در ارزشیابی مستمر فرصت3 -3
، ریزی برای یادگیریتشخیص نیازهای یادگیری، برنامه

 هایانتخاب و اصالح راهبردها و کمک به تقویت مهارت
غییر فرهنگ . کمک به ت3 -4سازد. خود تنظیمی فراهم می

-زمونآدر ارزشیابی مستمر معلم طراح تکالیف و  ارزشیابی.

 عاتآوری اطالعات، تحلیل و تفسیر اطالولی در جمع هاست
 هاتقعیگیرد، این موو ارائه بازخورد از دانشجویان کمک می

ز شی اشود که دانشجویان به تدریج ارزشیابی را بخسبب می
ه نی بیروبفرآیند یادگیری خود تلقی کنند و به جای ارزشیابی 

سی البی همکارزشیابی درونی مانند خود ارزشیابی و ارزشیا
 (   ,2019Xiao & Yangتمرکز داشته باشند.)

 جمع بندي
های متنوعی برای اجرای محیط یادگیری الکترونیکی ظرفیت

ارزشیابی مستمر دارد.  استفاده مناسب از راهبرد ارزشیابی 
-های عملیاتی و اطمینانتواند برخی از چالشمستمر می

هش دهد و در پذیری ارزشیابی در محیط الکترونیکی را کا
های مقابل ارزشیابی مستمر را محملی برای توسعه ظرفیت

تربیتی محیط یادگیری الکترونیکی قرار دهد. ارزشیابی 
تواند زمینه فعال بودن مستمر در محیط یادگیری می

پذیری او در ارزشیابی را ارتقاء یادگیرنده، مشارکت و مسئولیت
می را در یادگیرنده های فراشناختی و خود تنظیداده و مهارت

بهبود بخشد و فرهنگ ارزشیابی از بیرون را به ارزشیابی از 
درون تغییر دهد. از این رو سیاست توجه به ارزشیابی مستمر 

درصد نمره نهایی به تکالیف و  75با تدابیری نظیر اختصاص 
تواند عالوه بر دوران کرونا، های ارزشیابی مستمر میآزمون

م داشته باشد تا عالوه بر کمک به اثربخشی در آینده نیز تداو

یادگیری موضوعی، بستر آموزش عالی را برای پرورش 
 اهداف سطح باالی تربیتی فراهم سازد.  
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