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چکیده
پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان کاربرد مدلهای طراحی آموزشی در ارزیابی دوره های آموزش الکترونیک در نظام آموزش
عالی ایران صورت گرفته است .پژوهش حاضر از نوع مطالعه مروری – تحلیلی بر اساس روش پریسما بوده است .یافته ها حاکی
از آن است که توجه به استفاده از الگوهای طراحی آموزشی از سال  1331تاکنون بوده و توجه به استفاده از الگوهای طراحی
آموزشی در ارزیابی دوره های الکترونیکی بسیار کم بوده و در ایران بیشتر از الگوی گانیه بهره گرفته شده است .بنابراین
شناخت قابلیت ها و امکانات محیط یادگیری الکترونیکی و انتخاب الگوی طراحی آموزشی متناس ب با آن دو عامل مهم و
اثرگذار در طراحی محیط های یادگیری می باشد که بر شکل گیری عناصر برنامه وروابط بین آنها تاثیر می گذارند تا نتایج
یادگیری دلخواه و مورد انتظار برای یادگیرنده حاصل شود.
واژههای کلیدی :آموزش ،آموزش الکترونیک ،آموزش عالی ،الگوهای طراحی آموزشی
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مقدمه
درقرن اخیر که دوره گذر از عصر صنعتی به عصر اطالعات و ارتباطات می باشد ،تعلیم وتربیت نسبت به دوران
گذشته هم از لحاظ کمیت و هم از لحاظ کیفیت به طور چشمگیری دچار تحول شده است .ورود فناوری اطالعات

1

تمامی شئون زندگی بشری را دست خوش تغییر و تحول کرده است؛ دراین میان نظام های آموزشی به دلیل ماهیت
معرفتی شان بیش از دیگر نظام ها از فناوری های اطالعاتی متاثر شده اند(آتشک .) 1344 ،روش های سنتی آموزش
دیگر قادر به پاسخگویی به نیاز های رشد و گسترش مداوم مهارت های آموزشی نیستند .کاربرد فناوری در آموزش،
نظام های آموزش الکترونیکی  2را به وجود آورده و باعث تغییراتی در نقش عناصر آموزش و طراحی آموزشی شده
است .فناوری های نوین فرصت های بیشتر ،جدیدتر و جذاب تری برای یادگیری ارائه می دهد .آموزش الکترونیکی
ازطریق کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات مرزهای دسترسی و مرزهای زمانی را درهم شکسته و ابزارهای جدیدی را
برای یادگیری به فراگیران ارائه می کند(بدریان.)1344 ،
در حال حاضر یادگیری الکترونیکی  3به عنوان بارزترین نماد کاربرد فناوری در آموزش و یادگیری با سرعت فزاینده
ای روبه گسترش بوده و بسیاری از دانشگاه ها و موسسات به خاطر مزایایی که هر دو طرف درگیر درفرایند یاددهی –
یادگیری یعنی آموزگار و فراگیر از آن بهره مند می شوند ،سعی بر به کارگیری آن در کنار سایر شیوه های مرسوم
آموزش خود دارند« .آموزش الکترونیک» به مجموعه فعالیت های آموزشی گفته می شود که با استفاده از ابزارهای
الکترونیکی اعم از صوتی ،تصویری ،رایانه ای ،شبکه ای و مجازی و ...صورت می گیرد .به عبارتی کلیه برنامه هایی را
که از طریق شبکه های رایانه ای به ویژه اینترنت ،منجر به یادگیری می شود ،یادگیری الکترونیکی می نامند(عبادی،
 .) 1343از جمله مزایای یادگیری الکترونیکی ،کنترل فراگیران روی محتوا ،تنظیم یادگیری ،زمان و امکان انتخاب
سبک های یادگیری متفاوت و مناسب است .همچنین یادگیری الکترونیکی کیفیت دسترسی به مواد آموزشی از
طریق دسترسی به منابع مهم یادگیری الکترونیکی ایجادشده را بهبود می بخشد(مجتهد زاده .)1331 ،در آموزش
عال ی ایران در یک دهه اخیر با توجه به چالش هایی از قبیل :تقاضای روز افزون برای آموزش عالی و عدم کفایت
بودجه ،کمبود هیئت علمی تمام وقت ،نیاز به حذف محدودیت های جغرافیایی و بهره گیری از فناوری های اطالعات
و ارتباطات در نظام آموزشی ،آموزش الکترونیکی مورد توجه جدی قرار گرفته است .به عبارتی باید گفت که اغلب
دانشگاه های بزرگ دولتی در ایران ،مرکز یادگیری الکترونیکی را درون مجموعه خود دایر کرده اند به گونه ای که
روند رشد کمی دانشجویان و کارکنان دانشگاه در دوره های الکترونیکی در سال های اخیر افزایش چشمگیری داشته
است .ه مگام با توسعه یادگیری الکترونیکی در سطح دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی ،موضوع ارزیابی برنامه های
آموزش الکترونیکی و سنجش میزان موفقیت این سیستم ها اهمیت یافته است ،تا مشخص شود تا چه اندازه در پیاده
سازی و اجرای دوره های یادگیری الکترونیکی موفق بوده اند .اناری نژاد و همکاران () 1343معتقدند که برای سنجش
-Information technology
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میزان موفقیت یک محیط یادگیری الکترونیکی ،الزم است عوامل اصلی و کلیدی موثر در انجام موفقیت آمیز برنامه
های آموزش الکترونیکی شامل الگوها وعناصر وابعاد زیربنایی طراحی آموزشی شناسایی و بررسی گردد(اناری نژاد،
.)1343

بیان مسئله
متاسفانه امروزه بسیار مشاهده می شود که دانشجویان در کسب مهارت ها و قابلیت هایی که قابل انتقال به زندگی
واقعی هستند شکست می خورند ،که نوای دروس را کمتر درک می کنند و انگیزش پایینی برای یادگیری و آموزش
دارند .باید به این نکته توجه داشت که امروزه دانشجو در یک وادی برهوت نیست که به دنبال دانش بگردد؛ او در
اقیانوسی از اطالعات شناور است .معلم یا استاد دیگر برکه آبی در بیابان محسوب نمی شود( بیابانگرد.)1347 ،
پژوهش های زیادی در زمینه مشخص کردن دالیل عدم پیشرفت تحصیلی صورت گرفته است و نتایج نشان می دهد
ک ه یکی از عوامل تاثیر گذار بر یادگیری و پیشرفت تحصیلی یادگیرندگان ،کیفیت تدریس و چگونگی ارائه درس می
باشد بیان هدف های صریح آموزشی  ،بیان درس به زبان قابل فهم ،ارائه درس به شکل ساختار یافته ،فعال بودن
شاگرد در جریان آموزش ،ارتباط داشتن مطالب جدید با مطالب قبلی ضمن افزایش کیفیت تدریس و ارائه آموزش،
باعث افزایش یادگیری می شود و وجود الگویی آموزشی که تمام این عناصر را داشته باشد  ،می تواند وضعیت موجود
را به وضعیت مطلوب برساند(بیرمی و لیاقت دار.)1344 ،
عوامل بسیاری شامل :هوش ،استعداد تحصیلی ،وضعیت اقتصادی و اجتم اعی ،مدیریت کالس درس و  ...بر یادگیری
تاثیر گذار است  .یکی از مهم ترین عوامل الگوی طراحی آموزشی است .الگوی طراحی آموزشی در واقع تجویز یا
پیش بینی روش های مطلوب آموزشی برای نیل به تغییرات مورد نظر در دانش ها ،مهارت ها و عواطف شاگردان
است .طراح آموزش جهت پیش بینی روش های مطلوب یاددهی و یادگیری که هدفش تغییر در ابعاد شناختی،
عاطفی و روانی -حرکتی است از الگوهای طراحی آموزشی بهره می گیرند.

اهمیت و ضرورت تحقیق
انسان همیشه در حال یادگرفتن است .از لحظه تولد تا دم مرگ( علی آبادی .)1341 ،هر قدر جهانی که در
آن زندگی می کنیم پیچیده تر شود ،نیاز به یادگیری عمیق و پایدارمحسوس و روشن تر می گردد.در این
جهان یادگیری نمی تواند به صورت طوطی وار ادامه یابد.ساختن یک پل یا یک بنا ،ابتدا نیازمند پیش بینی
چگونگی ترکیب و اتصال قسمت های مختلف آن با یکدیگر و همچنین پیش بینی روش اجرای امور مختلف
است .از آنجا که آموزش نیز ماهیتی ترکیبی و تلفیقی از محتوا ،روش و امکانات دارد؛ لذا چنین پیش بینی
هایی را اقتضا می کند که این پیش بینی ها اصطالحا طراحی می نامیم .بخصوص در مواقعی که طراح با
انسان سروکار دارد این طراحی بسیار پیچیده تر و دشوار تر می شود .بنابراین در هر کار آموزشی برای
رسیدن به نتایج مورد نظرمان باید قبل از آموزش به طراحی آموزشی بپردازیم.
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کمبود معلمان با صالحیت و آشنا با مسائل آموزشی و ویژگی های فراگیران دوره های تحصیلی ،محدودیت
های کتاب های درسی  ،عدم آشنایی معلمان و اساتید با الگوهای طراحی آموزشی و در نتیجه ارائه غیر
اصولی آموزش و دهها مشکالت دیگر را می توان از ویژگی بارز آموزش و پرورش در بسیاری از کشورهای دنیا
دانست( بولن ،ترجمه عباسی.)1341،
مبانی نظری پژوهش
در خصوص کاربرد الگوی طراحی آموزشی در محیط یادگیری الکترونیکی می توان گفت :در قرن بیست ویکم،
استفاده از فناوری در نظام آموزشی و تهیه محتواهای الکترونیکی متناسب با آن آغاز شده است .در واقع لزوم ایجاد
محیط های یادگیری الکترونیکی به منظور تغییر در ساختار آموزشی ،مطابق با استاندارد های بین المللی و تلفیق آن
با برنامه درسی کامال احساس شده است .به نظر فینک  7و همکاران( ) 2114نحوه طراحی برنامه ها و دوره های
یادگیری الکترونیکی نقش مهمی در یادگیری دارد .دست اندرکاران طراحی برنامه یادگیری الکترونیکی باید با
الگوهای طراحی وتدوین در محیط یادگیری الکترونیکی آشنا باشند تا تمام فعالیت های خود را بر آن اساس انجام
دهند.در واقع رسانه به خودی خود تاثیری در بهبود یادگیری ندارد و استفاده موثر از آن به طراحی منظم وهدفمند
نیاز دارد .فینک ( ) 2114اولین اقدام طراحان آموزشی را انتخاب الگوی مناسب طراحی می داند تا با پیروی از آن
آغاز به کار کنند .اثربخشی و کیفیت یادگیری از طریق محیط الکترونیکی تا حد زیادی به کیفیت طراحی آن بستگی
دارد.
ایجاد محیط های اثربخش تصادفی نیست و نیازمند انتخاب هوشمندانه عناصر و ترکیب آنها با یکدیگر در راستای
نیازهای واقعی مخاطبان است .فرایند طراحی آموزشی مستلزم انتخاب ،سازماندهی و تعیین تجارب یادگیری است.
طراحی آموزشی در محیط های الکترونیکی تا اندازه زیادی از اصول و مبانی طراحی آموزشی در محیط های سنتی
استفاده می کند؛ با این تفاوت که توانمندی ها والزامات نوین محیط های الکترونیکی داللت های خاص را خود بر
طراحی آموزشی دارد .نوع نظریه یا الگوی طراحی آموزشی در محیط الکترونیکی به عوامل متعددی بستگی
دارد.تجربه و دانش طراحی آموزشی در این زمینه نقش مهمی ایفا می کند .ماهیت موضع آموزشی نیز در این زمینه
اثر گذار است (نوروزی و رضوی .) 1331،بنابراین یکی از اساسی ترین دغدغه ها در امر آموزش الکترونیکی ،تولید و
مدیریت محتوا و دوره های آموزشی متناسب با خصوصیات اجتماعی ،روان شناختی و تربیتی فراگیران ،در نظر
گرفتن عالیق ،شیوه مطالعه وسطح دانش آنان و چگونگی ارائه مطالب آموزشی با کیفیت باال ،به روز و قابلیت تجدید
آن هاست(مرادی ،محمدی مهر ،نجومی و همکاران.)1337 ،
ال گوهای طراحی آموزشی نیز نقشه یا طرح از پیش تعیین شده فعالیت هایی است که طرح آموزش باید در شرایط
متفاوت از آن پیروی کند ،تا به نتایج مورد نظر دست یابد .الگوهای طراحی آموزشی در مسیر تکامل خود پیوسته از
رویکردهای مختلفی تاثیر پذیرفته اند .تا دهه  1311رفتار گرا یی رویکرد غالب در مباحث مربوط به آموزش به شمار
- Fink
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می رفت .این رویکرد در اواخر دهه 1311با ظهور رویکرد شناخت گرایی به چالش کشیده شد وسپس روبه افول
رفت .با ظهور رویکرد ساخت گرایی در دهه  ، 1341رویکرد شناخت گرایی نیز اهمیت خود را از دست داد .با ورود
هریک از این رو یکردها ،الگوهای مختلفی در زمینه طراحی آموزشی مبتنی بر رفتار گرایی ،شناخت گرایی و ساخت
گرایی به وجود آمده است( فرج اللهی ،ضرابیان و زارع ،1331 ،ص ،) 41که در ادامه به توضیح برخی از آنها پرداخته
شده است.

تاریخچه طراحی آموزشی
نگاهی به تاریخچه طراحی آموزشی حاکی از آن است که این واژه برای اولین بار درزمینه های نظامی و تجاری در
سالهای  1311میالدی تا  1311میالدی و بعد از آن مدل های مختلفی توسط متخصصین این حوزه و حوزه های
مرتبط ارائه گردیده است که از جمله آنها می توان به مدل های گانیه و بریگز  ،1دیک وکاری  ،1واتسون  ،4مریل ،4
رایگلوث  ،3کلر  ،11مالندا  ،11راسل و هاینیچ  ،12جانسن  ،13هانلفین  ،17موریسون  ،11بیک وشورنیک  ،11زیمنس  ،14مدل ادی
ادی 14و...اشاره کرد(زارعی زوارکی .) 1331،مدل های طراحی آموزشی طرح و نقشه ای برای دستیابی به نتایج مورد
نظر است .از آنجا که نتایج ،شرایط و روش های متعددی در انواع موقعیت های آموزشی وجود دارد ،بنابراین مدل
های طراحی آموزشی نیز بسیار متنوع ومتعددند(فردانش .)1344،چن ) 2114( 13اظهار می دارد که در حال حاضر
بیش از صد الگوی طراحی آموزشی وجود دارد .پر واضح است که هر کدام از این الگوها دارای قابلیت های خاصی
هستند ،که به شرح زیر می باشد:
- Ganye & Briggs

8

- Dick Wark

6

- Watson

3

- M errill

2

- Reigeluth

9

- Keller

50

- M alanda

55

58

- Russell & Heinich

57

- Jansen
- Hanelfin

54

- M orrison

58

56

- Beck & Shornik

11

- Siemens

53

- Addie

52

-Chan
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 مدل گانیه و بریگز :این مدل بر اساس اهمیت رویدادهای آموزشی در فرایند آموزش توسط گانیه وبریگز دردهه  1341میالدی ارائه گردیده است .در این مدل طراحی باید به 3رویداد آموزشی توجه نمود)1:جلب
توجه فراگیران) 2 ،مطلع ساختن فراگیر از اهداف آموزشی)3 ،فراخوانی یادگیری های گذشته)7 ،ارائه مواد
آموزشی ) 1 ،ارائه راهنمای یادگیری )1 ،آزمون عملکرد )4 ،ارائه بازخورد ) 4 ،ارزیابی عملکرد )3 ،ترغیب و
تسهیل یاد آوری و انتقال یادگیری.
 مدل روسل واتسون :این مدل در سال  1341میالدی در دانشگاه ایالتی فلوریدا در آمریکا طراح ی شد .اینمدل هم برای آموزش های انفرادی و هم آموزش های رایج کاربرد دارد .مولفه های پنج گانه این مدل
عبارتند از )1:تجزیه وتحلیل)2 ،طراحی)3 ،توسعه )7 ،اجرا )1 ،ارزشیابی.
 مدل دیوید مریل :این مدل توسط مریل در سال  1341ارائه گردیده است .مولفه های این مدل ومراحل آنعبارتند از) 1 :تعیین ویژگی های یادگیرندگان) 2 ،تعیین نوع عملکرد مورد انتظار ) 3 ،تبیین انواع ارائه اولیه،
) 7تعیین انواع ارائه ثانویه ) 1 ،رعایت اصول تفکیک ،تنوع ،همتاسازی و سطح دشواری.
 مدل چارلس رایگلوث :این مدل در سال  1343میالدی توسط رایگلوث ارائه شده است  .براساس این مدل کهبیشتر برای سازماندهی موضوعات آموزشی است ،به ارائه چشم انداز از موضوع اصلی محتوای آموزشی در
حد مقامات آموزش و سپس شرح وبسط آن تاکید دارد .وی در سالهای اخیر مدلی را تحت عنوان مدل
طراحی سیستم های تکنولوژی و مدل طراحی شبیه سازی های مبتنی بر کامپیوتر را نیز ارائه داده است
(رایگلوث.)2113 ،
 مدل جان کلر :این مدل که تحت عنوان مدل طراحی انگیزشی آموزش مطرح است در سال  1343میالدیتوسط کلر ارائه گردیده است.مولفه های این مدل عبارتند از )1:توجه)2 ،ارتباط )3 ،اطمینان )7 ،رضایت.
کلر در سالهای اخیر مدل او لیه خود را توسعه داده است.به گونه ای که از این مدل در طراحی یادگیری
الکترونیکی نیز برای تقویت انگیزه استفاده می شود( کلر.)2111،
 مدل مالندا ،راسل و هاینیچ  :این مدل در سال  1334ارائه گردیده است .مولفه های این مدل عبارتنداز) 1:تجزیه و تحلیل ویژگی های فراگیر )2 ،تعیین اهداف ) 3 ،انتخاب روش ها،رسانه ها ومواد )7 ،کاربرد
رسانه ها ومواد )1 ،مشارکت فراگیر ) 1 ،ارزشیابی و تجدید نظر .از این مدل برای طراحی مراکز یادگیری
استفاده می شود(نوروزی و رضوی.)1331،
 مدل ادی( :)addieاین مدل در چندین سال طراحی و پیاده سازی ،برای طر احی سیستم های آموزشکارکنان و آموزش های رسمی مورد استفاده قرار می گیرد .این مدل به متخصصین و طراحان آموزش ،این
قابلیت را می دهد تا آموزشی اصولی تر و اثر بخش تر را پی ریزی نمایند .رویکرد این مدل بر مبانی تمامی
نظریات شناخت گرایی ،رفتار گرایی و سازنده گرایی پدید آمده است .این مدل طراحی موضوعات و
دیدگاه های یادگیری و محیط های مختلف را تحت پوشش قرار میدهد و از این رو یک الگوی عمومی
خوانده می شود .این مدل برای هر نوع یادگیری اعم از سنتی و الکترونیکی ،قابل استفاده است .مولفه های
مدل آی دل عبارتند از - 1 :تحلیل - 2 ،طراحی - 3 ،توسعه - 7 ،اجرا و  - 1ارزشیابی.
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 مدل بیک وشورنیک :بیک و شورنیک ( ) 2113طراحی مجازی را به صورت سیستمی می نگرد.دراینالگوفلسفه تربیتی و منابع فناورانه به عنوان درونداد وارد محیط یادگیری مجازی شده و بر اهداف ،روش ها و
محتوا تاثیر می گذارد تا برونداده ای ضمنی و مستقیم به عنوان نتایج یادگیری حاصل شود(سراجی و
همکاران،1341 ،ص.)4
با توجه به ویژگی های اساسی مدل های اشاره شده ،برخی از نقاط قوت آنها عبارتند از:
توجه به آموزش به عنوان فرایندی سیستمی) 2 ،هدفمند سازی آموزش و تالش برای اثر بخشی آن) 3 ،ارائه چارچوب
و راهنمایی به معلم برای پیاده سازی آموزش) 7 ،توجه به مولفه های تحلیل ،طراحی ،اجرا وارزشیابی در فرایند
آموزش) 1 ،ارائه چشم انداز و توجه به امر سازماندهی در ارائه موضوعات آموزشی) 1 ،توجه به انگیزه به عنوان یک
عنصر کلیدی در آموزش) 4 ،توجه به ویژگی های یادگیرندگان و انطباق سایر عناصر آموزش با آنها)4 ،توجه به
بازنگری و اصالح مداوم در فرایند آموزش ) 3 ،توجه به ضرورتها والزامات عصر دیجیتال.
پیشینه پژوهش
همگام با توسعه آموزش الکترونیکی در سطح دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی ،موضوع ارزیابی و اعتبار سنجی به
ویژه از باب برر سی تضمین کیفیت فرآیند یاددهی و یادگیری و توجیه اجرای برنامه های آموزش الکترونیکی ولزوم
تامین الزامات و استانداردهای مورد نظربرای طراحی ،توسعه و پیاده سازی آموزش الکترونیکی در آموزش عالی
اهمیت می یابد .ارزیابی برنامه های آموزش الکترونیکی می تواند به بهبود م ستمر ومداوم کیفیت این گونه برنامه ها و
اعتبار بخشی به دانشگاه ها و موسسات ارائه دهنده آموزش های الکترونیکی منجر گردد .به عبارت دیگر به کارگیری
ساز و کار مناسب ارزیابی کمک می کند تا با به تصویر کشیدن وضعیت موجود و مطلوب نظام آموزش الکترونیکی،
نقاط قوت ،ضعف ،فرصت ها و عوامل بازدارنده ای که این نظام با آن رو به روست ،آشکار گردد و با توجه به امکانات
در دسترس ،زمینه برای اصالح و بهبود روندهای موجود و ارتقا و تعالی وضعیت های آتی نظام آموزش الکترونیکی
فراهم شود (محجوب عشرت آبادی و همکاران.)1333 ،
نتایج پژوهش رستگار پوروگرجی زاده ( ) 1331نیز در زمینه ارزیابی کارآمدی دوره های آموزش الکترونیکی دانشگاه
تربیت مدرس از دیدگاه کاربران نشان داد که کابران سامانه از پشتیبانی وآزمون وارزشیابی مناسب بهره مند می
باشند اما تمرین ها و تکالیف مناسب ارائه نمی گردد.
مرادی و همکاران ( ) 1337در پژوهشی با عنوان جایگاه الگوهای طراحی آموزشی در طراحی و تولید محتوای
الکترونیکی به این نتایج دست یافتند که با توجه به ارتباط بین راهبردها و فنون طراحی آموزشی با انگیزش
دانشجویان رشته پزشکی ،ضروری است سازمان ها و دانشگاه های مجری امر آموزش الکترونیک ی به جایگاه الگوهای
طراحی آموزشی در محیط های آموزش الکترونیکی عنایت ویژه ای داشته باشند .همچنین رسولی و همکاران()1337
در پژوهشی با عنوان بررسی کیفیت آموزش الکترونیکی دانشگاه امیر کبیر بر اساس عناصر طراحی آموزشی به این
نتایج دست یافت که کیفیت آموزش الکترونی کی دانشگاه امیر کبیر بر اساس عناصر طراحی آموزشی در حد نسبتا
مطلوبی می باشد.
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همچنین اسماعیلی و همکاران( ) 1331نیز درپژوهشی با عنوان ارزیابی وضعیت آموزش الکترونیکی واحد آموزش
مجازی دانشگاه سیستان و بلوچستان به این نتایج دست یافتند که وضعیت آموزش الکترونیکی از لحاظ ابعاد ویژگی
های فردی یادگیرنده و زیر ساخت و فناوری مطلوب ،از لحاظ پشتیبانی وضعیت نسبتا مطلوب واز لحاظ محتوای
آموزشی و سنجش و ارزیابی از وضعیت نامطلوبی برخوردار می باشد.
در این راستا جاودانی و همکاران () 1334در پژوهشی با عنوان ارزشیابی کیفیت عناصر برنامه درسی آموزش
الکترونیکی در سطح دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی ایران انجام دادندکه یافته ها نشان داد دانشگاههای مورد
مطالعه از نظر کیفیت عناصر برنامه درسی آموزش الکترونیکی وضعیتی باالتر از حد متوسط دارند .محمودی و
همکاران( ) 1334نیز در پژوهشی با عنوان نق ش یادگیری ترکیبی در توسعه آموزش عالی ،به این نتایج دست یافتند
که برای به ارمغان آوردن یادگیری با کیفیت باید عوامل پداگوژیکی  ،21طراحی ،ارزیابی و مدیریت نیز در نظر گرفته
شود.
نتایج پژوهش کتل و گالور  ) 2111(21نشان داد که استفاده ازرویکرد ترکیبی غیر همزمان ،امکان بهره گیری از
ارتباطات انعطاف پذیر ،یادگیری جذاب ،محیط یادگیری جدید ،واگذاری مسئولیت های بیشتر را فراهم می کند.
نتایج پژوهش طای  22وهمکاران( ) 2111در زمینه آموزش ترکیبی معکوس و ترکیبی حضوری کامال غیر حضوری
نشان داد که دانشجویان با مدل ترکیبی حضوری در مقایس ه با آموزش سنتی وبرخط تاثیر مطلوب تری بر عملکرد
تحصیلی دانشجویان داشته است.
همچنین نتایج پژوهش آلمومن  23و همکاران ( )2111در زمینه بهکارگیری مدل طراحی ،طراحی ،توسعه ،اجرا و
ارزیابی نشان داد که اعمال یک مدل طراحی آموزشی ساختاری همچون آی دی برای ایجاد برنامه توسعه حرفه ای
برای پزشکان یک تجربه مفید و مرتبط در مراقبت های بهداشتی اولیه است .همچنین نتایج پژوهش دارک  27و
همکاران( )2111در زمینه طراحی مسیر آنالین  ABCبا توجه به مدل ادی نشان داد؛ تجزیه و تحلیل تمامی
حوزه های مربوطه در مرحله تحلیل یک طراحی مسیر آنالین و اتخاذ تصمیمات الزم در مرحله طراحی مهم است.
همچنین نتایج پژوهش نیکلهس  21و همکاران(  ) 2111در زمینه طراحی برای تعامل نشان داد که می توانند از مدل
ادی برای گنجاندن بهترین تجارب تدریس ویادگیری در یک دوره آموزشی الکترونیکی در جهت دستیابی به اهداف
مختلف در آموزش سواد اطالعاتی استفاده نمایند .بنابراین با توجه به نتایج پژوهش بوون  )2114(21در زمینه
-Pedagogical
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رویکردهای محیط یادگیری الکترونیکی می توان گفت که در فعالیت های آموزش الکترونیکی ،محیط آموزش
الکترونیکی و عناصر تشکیل دهنده آن می تواند برای آموزش الکترونیکی مفیدتر باشد.

شماره

عنوان مقاله

سال
پژوهش

نوع مدل
طراحی
آموزشی

نوع مدل استفاده
شده

9

مطالعه اثربخشی دوره های آموزش مجازی از دیدگاه
اساتید ودانشجویان ( دانشگاه تهران)

1337

ارائه مدل برنامه درسی

6

ارزیابی کیفیت یادگیری الکترونیکی در دانشگاه های ایران
براساس جهتگیری های برنامه درسی وتجربه مدرسان

1331

ارائه مدل برنامه درسی

3

بررسی میزان انطباق نحوه ارائه آموزش الکترونیکی
دانشگاه امیر کبیر با رویداد های آموزشی الگوی گانیه

1331

4

طراحی آموزشی ومحیط های یادگیری الکترونیکی با
رویکرد تلفیقی :نقدی بر مدل های پیشین و ارائه مدلی
نوین

1331

ارائه مدل نوین

5

ارزشیابی اثربخشی دوره های آموزش مجازی در نظام
آموزش عالی ایران ( دانشگاه فدوسی مشهد)

1331

ارائه مدل یادگیری
الکترونیکی

2

ارزی ابی کیفیت خدمات نظام یاددهی –یادگیری الکترونیکی
در آموزش عالی

1337

ارائه مدل یادگیری
الکترونیکی

7

هشت گام توسعه آموزش مجازی در طرح تحول و نوآوری
آموزش دانشگا ها ی علوم پزشکی مروری بر یک تجربه

1334

ارائه مدل یادگیری
الکترونیکی

8

شناسایی عوامل علی موثر ب ر الگوی آموزش های مجازی
دانشگاهی در ایران

1331

ارائه مدل یادگیری
الکترونیکی

1

ارزیابی بلوغ آموزش الکترونیکی از دیدگاه دانشجویان علوم
پزشکی

1334

ارائه مدل یادگیری
الکترونیکی

91

ارزیابی کیفیت دوره های الکترونیکی مراکز آموزش عالی
جهاد کشاورزی خراسان رضوی بر مبنای مدل سیپ

1344

رائه مدل برنامه درسی

99

طراحی و اعتبار یابی الگوی تدریس مجازی با کیفیت در
نظام آموزش عالی ایران

1331

رائه مدل برنامه درسی

96

استاندارد های آموزش طراحی بازخورد در محیط های
یادگیری الکترونیکی

1334

رائه مدل برنامه درسی

93

طراحی مدل ارزیابی آمادگی الکترونیکی دانشگاه ها و
موسسات آموزش عالی ایران

1344

ارائه مدل نوین

94

ارزیابی میزان آمادگی یادگیری الکترونیکی در دانشگاه ها

1343

ارائه مدل نوین

95

طراحی آموزش،اجرا وارزشیابی یک سیستم یادگیری
الکترونیکی،تجربه ای در دانشگاه علوم پزشکی تهران

1331

ارائه مدل یادگیری
الکترونیکی

92

ارزیابی نظام یاددهی و یادگیری در آموزش عالی
الکترونیکی ( پردیس علوم اجتماعی دانشگاه تهران)

1334

ارائه مدل یادگیری
الکترونیکی

97

تدوین الگوی طراحی آموزشی دوره های بر خط آزاد انبوه

1331

ارائه مدل نوین

11

مدل گانیه و
بریگز

مجله پیشرفت های نوین در روانشناسی ،علوم تربیتی و آموزش و پرورش
سال سوم ،شماره  ،62مرداد 9311
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طراحی الگوی آمادگی آموزش الکترونیکی در نظام آموزشی
دانشگاه آزاد اسالمی مهاباد

1331

ارائه مدل نوین
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ارزیابی سیستم آموزش الکترونیکی دانشگاه های مجری
آموزش الکترونیکی در تهران بر اساس قابلیت استفاده در
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ارائه مدل یادگیری
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مدیریت طراحی آموزشی در محیط های الکترونیکی

1334

مدل گانیه
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ارائه مدل یادگیری
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روش شناسی پژوهش
روش استفاده شده برای انجام مطالعه مروری  -تحلیلی حاضر بر اساس روش پریسما می باشد .این مطالعه شامل
تحلیل مقاالت فارسی است که در فاصله زمانی سال های 2111تا 2113در سایت گوگل اسکوالر با کلید واژه های
آموزش الکترونیک و طراحی آموزشی و آموزش عالی به صورت ترکیبی یافت شد .در زمان جستجوی الکترونیکی در
پایگاه اطالعاتی گوگل اسکوالر تعداد  33مقاله یافت شد که از این میان تعداد 23مقاله درباره آموزش الکترونیک به
صورت مروری بود و تعداد 71مقاله تنها به ارزیابی دوره های آموزش الکترونیک در آموزش عالی طبق عناصر مورد
عالقه بدو ن توجه به الگوهای طراحی آموزشی پرداخته بودند و  31مقاله دیگر طبق الگوی خاصی( الگوی طراحی
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آموزشی ،الگوی برنامه ریزی درسی و الگوی یادگیری الکترونیکی) نوشته شده بود که از این تعداد تنها  1مقاله ،دوره
های آموزش الکترونیک را طبق الگوهای طراحی آموزشی در آموزش ع الی مورد بررسی قرار داده بود.

یافته های پژوهش
دراین بخش محتوای متنی مقاالت فارسی که قسمت های چکیده و نتیجه گیری را شامل می شد ،به روش کیفی
مورد تحلیل قرار گرفت و طی این فرایند ابتدا عنوان مقاالت سپس سال پژوهش و مهم تر از همه الگوی طراحی
آموزشی مورد استفاده در این مقاالت استخراج شد و یافته های حاصل در جدول ذیل تنظیم شده است:

عنوان مقاله
بررسی میزان انطباق نحوه ارائه آموزش الکترونیکی دانشگاه امیر کبیر با رویداد های آموزشی الگوی

مدل

مدل دیک

مدل بیک و

گانیه

وکاری

شورنیک



گانیه
مقایسه تاثیر سه شیوه آموزش الکترونیکی ،ترکیبی و حضوری بر واکنش ویادگیری در آموزش



صنعتی
تاثیر الگوهای طراحی آموزشی گانیه و بایبی در آموزش مبتنی بر شبکه بر انگیزش پیشرفت تحصیلی



دانشجویان


ارزیابی اثر بخشی بکارگیری مدل طراحی آموزشی دیک وکری در آموزش مجازی کارکنان دانشگاه



بررسی الگوهای طراحی آموزشی مجازی وداللت های آن
مدیریت طراحی آموزشی در محیط های الکترونیکی



جمع

7

1

با توج به جدول فوق الذکر این پرسش ها مطرح می شود:
پرسش اول  :تا چه میزان از مدل های طراحی آموزشی در ارزیابی دوره های آموزش الکترونیک در ایران استفاده
می شود؟
نتایج تحلیل نشان می دهد که توجه به استفاده از الگوهای طراحی آموزشی از سال  31تاکنون بوده و قبل از آن
کمتر مورد استفاده قرار می گرفته است .طبق جدول مجموع فراوانی الگوی گانیه 7بوده وفراوانی الگوی شورنیک و
همچنین دیک وکاری هرکدام  1بوده است .در مجموع از 31مقاله یافت شده ای که از الگوهای مختلف استفاده کرده
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اند تنها  1مقاله (  21درصد مقاالت یافت شده) متاثر از الگوهای طراحی آموزشی در طراحی محیط های یادگیری
الکترونیکی بوده است.
پرسش دوم :کدام یک از انواع مدل های طراحی آموزشی در ارزیابی دوره های آ موزش الکترونیک درایران کاربرد
بیشتری دارد؟
نتایج تحلیل نشان می دهد که بیشتر از مدل گانیه در ارزشیابی دوره های آموزش الکترونیکی در آموزش های عالی
ایران استفاده شده که نشان دهنده سازگاری باالی این الگو نسبت به بقیه الگو ها در محیط آموزش الکترونیکی
آموزش عالی در ایران می باشد.

نتیجه گیری
این بررسی حاکی از آن است که توجه به آموزش الکترونیکی می تواند به عنوان یک رویکرد جدید آموزشی
پاسخگوی بخشی از نیازهای آموزشی کشور بوده و کیفیت و اثربخشی آموزش را در برخی حوزه ها یا زمینه ها
افزایش دهد .نظام آموزش الکترونیک دار ای ابعاد و اجزای پیچیده ای است که کارایی آن مستلزم شناخت دقیق این
ابعاد و استفاده از یک الگوی طراحی آموزشی مناسب است .الگوهای طراحی آموزشی در واقع محورهایی که باید در
برنامه یادگیری الکترونیکی دانشگاه ها مورد بررسی قرار گیرد ،مشخص می سازد .موضوعاتی از قبیل نیازهای
مخاطبان ،طراحی و ارائه مواد آموزشی اثربخش و ابعاد اجتماعات فراگیران برای ساخت دانش از جمله آنها می باشد.
مرور و بررسی الگوهای طراحی آموزشی مختلف رفتارگرا ،شناخت گرا وساخت گرا می تواند در تدوین ،چارچوبی را
برای روند خالق طراحی و حصول اطمینان از برآرده شدن نیازهای فراگیران فراهم سازد.
مرادی وهمکاران () 1337در پژوهشی به بررسی جایگاه الگوهای طراحی آموزشی در طراحی و تولید محتوای
الکترونیکی پرداخته اند و به این نتایج دست یافتند ،از آن جایی که کاربرد راهبردها و فنون طراحی آموزشی در
تولید محتوای الکترونیکی با یادگیری و انگیزش دانشجویان رشته پزشکی ارتباط معناداری دارد،یافته های این
تحقیق بیانگر لزوم استفاده سازمان ها و دانشگاه های مجری امر آموزش الکترونیکی از الگوهای طراحی آموزشی در
محیط های یادگیری الکترونیکی می باشدکه از این نظر با نتایج تحقیق حاضر هم خوان ی دارد.
برای اینکه درک بهتری از طراحی آموزشی  24داشته باشیم ،ابتدا باید آموزش و طراحی را به شکل مناسبی تعریف
کرد .آموزش

24

مجموعه تصمیمات و اقداماتی است که یکی پس از دیگری اتخاذ می شوند یا انجام می گیرد وهدف

آن دستیابی هرچه بیشتر یادگیرنده به هدف های آموزشی است .آموزش موثر و سودمند نیازمند طرح و برنامه است.
طراحی در لغت به معنای اختراع کردن ،اندیشیدن یا تنظیم یک نظریه ذهنی ،ترسیم ،ساختن و آماده کردن پیش
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نویس یک نقشه ،اختصاص دادن یا به کارگیری منابع برای دستیابی به یک هدف و سرانجام تهیه یک نقشه کاری
برای حصول آنچه که از پیش تعیین شده آمده است .البته امروزه طراحی آموزشی به گونه ای رشد یافته است که
بهتر است آن را به عنوان یک رشته علمی مستقل و البته ترکیبی از علم وهنر به حساب آوریم(نوروزی و رضوی،
 . )1333طراحی آموزشی را می توان تجویز یا پیش بینی روش های مطلوب آموز شی دانست.طراحی آموزشی یعنی
روشن کردن اهداف ،استفاده از داده ها درباره نیاز وعالیق فراگیر ،انتخاب شیوه تدریس ،انتخاب تجارب یادگیری،
پیش بینی استفاده صحیح از مواد وسایل آموزشی ،تعیین مسولیت افراد ،انتخاب روش یا روش های ارزشیابی و پیش
بینی زمان (رسولی و همکار ان.)1337 ،
شاعیدی و همکاران(  ) 1331در پژوهشی به بررسی مدل های مختلف طراحی یادگیری الکترونیکی پرداخته است
که نتایج این پژوهش از این نظر که بیان می دارد مدل های ارائه شده برای یادگیری الکترونیکی ،ابزار های مفیدی
برای ارزیابی تجارب موجود و عوامل موثر بر اثر بخش آن هستند با نتایج تحقیق حاضر هم خوانی دارد.
احمد پور و همکاران ( ) 1343درپژوهشی به بررسی و تحلیل مدلهای طراحی آموزشی در آموزش الکترونیکی پرداخته
است که نتایج این پژوهش از این نظر که دقت در انتخاب الگوهای طراحی ،شیوه های آموزشی ،مخاطبان و...از جمله
موار د مهم در هر پروژه یادگیری الکترونیکی است با نتایج تحقیق حاضر هم خوانی دارد.
سراجی و همکاران ( ) 1341در پژوهشی به بررسی الگوهای طراحی آموزش مجازی و داللتهای آن پرداخته است،
نتایج این پژوهش از این نظر که شناخت قابلیت های یادگیری محیط مجازی وانتخاب الگوی طرا حی آموزش
متناسب با محیط دوعامل مهم و اثرگذار در طراحی محیط یادگیری هستند که برشکل گیری عناصر برنامه و روابط
بین آنها تاثیر می گذارند با نتایج تحقیق حاضر هم خوانی دارد.
رسولی و همکاران( ) 1337در پژوهشی به بررسی کیفیت آموزش الکترونیکی دانشگاه امیر کبیر بر ا ساس عناصر
طراحی آموزشی پرداخته است .نتایج این پژوهش از این نظرکه کیفیت آموزش الکترونیکی دانشگاه امیر کبیر بدون
بهره گیری از یک الگوی طراحی مشخص ارزیابی شده با نتایج تحقیق حاضر هم خوانی ندارد.
رویال( )2114در تحقیقی با عنوان « بررسی استفاده از مدلهای طراحی آ موزشی برای آموزش مبتنی بر وب در
آموزش عالی» به بررسی چگونگی استفاده از الگوهای طراحی آموزشی برای دوره های آموزش مبتنی بر وب از
طریق  17طراح آموزش مبتنی بروب پرداختند .نتایج تحقیق رویال نشان می دهد که اغلب افراد از الگوهایی چون
گانیه وبریگزودیک وکاری وطراحی سیستم های آموزشی برای طراحی دوره های مبتنی بروب خود استفاده کرده
بودند.
سوری( ،)1344در پایان نامه خود با عنوان« مقایسه الگوهای مختلف طراحی آموزشی در یادگیری کتب علوم
دبستان در منطقه  3کرج» به مقایسه الگوهای مختلف طراحی آموزشی پرداخته است ،وهدف مقایسه این الگوها در
میزان یادگیری بود ،نتایج نشان داد ،گروهی که بر اساس الگوی گانیه وبریگز آموزش دیده اند نسبت به گروهی که
بر اساس الگوی مریل وروش سنتی آموزش دیده بودند یادگیری بیشتری داشتند.وگروهی که بر اساس الگوی مریل
آموزش دیده بودند یادگیری بیشتری داشتند نسبت به گروهی که بر اساس روش سنتی آموزش دیده بودند.
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با این امید که یافته های این پژوهش باعث بهبود وارتقای محیط های آموزش الکترونیکی شود وکیفیت آموزش را در
دانشگاه ها ارتقا بخشد ،پیشنهاد می شود:
 .1در طراحی دوره های آموزش الکترونیک از الگوهای طراحی آموزشی رفتارگرایی ،شناخت گرایی و ساخت
گرایی استفاده شود.
 .2دوره های ضمن خدمت و همایش هایی در جهت آشنایی با الگو های طراحی آموزشی و کاربرد هریک از
آنها برای طراحان و متخصصان آموزش الکترونیک برگزار گردد.
 .3متخصصان آموزشی در صدد طراحی الگوهای جدید طراحی آموزشی متناسب با نیازهای روز دنیا باشند.

منابع
آتشک ،محمد( .)1344مبانی نظری و کاربردی یادگیری الکترونیکی ریزی در آموزش عالی ،فصلنامه پژوهش و
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بدریان ،مرضیه( .)1344ارزشیابی برنامه درسی الکترونیکی رشته مهندسی کامپیوتر دانشگاه خواجه نصیر الدین
طوسی بر اساس الگوی رودریک سیمز .پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه عالمه طباطبایی.
بولند ،تئو ولچست( .) 1341آموزش و پرورش دبستان( ترجمه پروین عباسی) .تهرات :قم .
بیابانگرد ،اسماعیل( .) 1347روانشناسی تربیتی(روانشناسی آموزش و یادگیری) .تهران :ویرایش.
بیرمی پور ،علی ،لیاقتدار ،محمدجواد( .) 1344بررسی کیفیت درس ریاضی پایه چهارم دبستان شهر اصفهان به منظور
ارائه راهکارهایی برای بهبود عملکرد دانش آموزان در آزمون بین المللی تیمز  .فصلنامه تعلیم و تربیت ،سال بیستم،
شماره  ،7ص .14- 11
جاودانی ،محمد واناری نژاد ،عباس( .) 1334ارزشیابی کیفیت عناصر برنامه درسی آموزش الکترونیکی در سطح
دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی ایران .مجله پژوهش های برنامه درسی.117- 122 ،)1(4 ،
رسولی ،بهنام ،علی آبادی ،خدیجه ،مرادی ،رحیم( .)1337بررسی کیفیت آموزش الکترونیکی دانشگاه امیر کبیر بر
اساس عناصر طراحی آموزشی .فناوری آموزش و یادگیری.)2(1 ،
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رستگار پور ،حسن وگرجی زاده ،سحر ( .) 1331ارزیابی کارآمدی دوره های یادگیری الکترونیکی دانشگاه تربیت
مدرس از دیدگاه کاربران .فناوری اطالعات و ارتباطات در علوم تربیتی.1- 31 ،)3(2 ،
زارعی زوارکی ،اسماعیل( .) 1331طراحی آموزشی و محیط های یادگیری با رویکرد تلفیقی :نقدی بر مدل های
پیشین و ارائه مدلی نوین در این زمینه .فصلنامه روان شناسی تربیتی.24- 74 ،)4(27 ،

سراجی ،فرهاد( .) 1341بررسی الگوهای طراحی آموزش مجازی و داللت های آن .دومین کنفرانس یادگیری
الکترونیکی.21- 32 ،
سوری ،معصومه( .)1344م قایسه الگوهای مختلف طراحی آموزشی در یادگیری کتب علوم دبستان .پایان
نامه کارشناسی ارشد .دانشگاه عالمه طباطبایی.

شاعیدی ،علی ،و صادق زاده ،حسن ( .) 1331بررسی مدل های مختلف طراحی یادگیری الکترونیکی .فصلنامه علوم و
فناوری اطالعات.33- 34 ،)2(3 ،
عبادی ،رحیم( .)1343یادگیری الکترونیکی و آموزش و پرورش .انتشارات :آفتاب مهر ،چاپ دوم.
عطاران ،محمد( .) 1341دانشگاه مجازی بازخوانی روایت های موجود .فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی،
.17- 47 ،)1(13
علی آبادی ،خدیجه( .) 1341مقدمات تکنولوژی آموزشی .تهرات :پیام نور.

فرج الل هی ،مهران و ضرابیان ،فروزان ،و زارع ،آزاده( .) 1331طراحی وتوسعه آموزش تعاملی مبتنی بر وب .انتشارات
دانشگاه پیام نور.1 ،

فردانش ،هاشم( .) 1344طراحی آموزشی از منظر رویکردهای رفتارگرایی ،شناخت گرایی و ساختن گرایی ،فصلنامه
علوم انسانی دانشگاه الزهرا.13 ،)27(44 ،
محجوب عشرت آبادی ،حسن ،قرونه ،داد( .) 1333بررسی معیارهای ارزیابی کیفیت یادگیری الکترونیکی در آموزش
عالی و ارائه چارچوبی برای ارزیابی آن .اولین کنفرانس ملی ارزیابی کیفیت در نظام دانشگاهی تهران.3 ،
محمودی ،مهدی ،طاهری نیا ،محمد( .) 1334نقش یادگیری ترکیبی در توسعه آموزش عالی.
مجتهدزاده ،ریتا( .)1331عوامل موثر بر موفقیت یادگیری الکترونیکی از دیدگاه دانشجویان کارشناسی ارشد مجازی
دانشگاه علوم پزشکی تهران .هفدهمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی.
مرادی ،رحیم و محمدی مهر ،مژگان و نجومی ،فرشاد( .)1337جایگاه الگوهای طراحی آموزشی در طراحی و تولید

محتوای الکترونیکی .نشریه مطالعات آموزش کشور مرکز مطالعات وتوسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی
ارتش .41 ،)1(7 ،
نوروزی ،داریوش ،رضوی ،سید عباس( .)1333مبانی طراحی آموزشی  .تهران :انتشارات سمت ،چاپ سوم.
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