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 آموزش مجازي با نظامهايمدل سنجش اثربخشي يادگيري فردي در 

 تعاملي توجه به اثر

 

   2 شاكري آرنوشو 1محمدعلي شفيعا

  

هدف اصلي نظامهاي آموزش مجازي يا الكترونيكي، همانند نظامهاي سنتي مبتني بر حضور فيزيكي، انتقال حداكثر  :چكيده

 در صورتي امكانپذير است كه فقط ندايبهبود در اين فر. است به دريافت كننده دانش ه ويژه از مدرسمفاهيم از منابع انتشار يافته و ب

 مختلفي هر چند مدلهاي. اي مناسب و معتبر سنجيده شوديند انتقال دانش به شيوهاعبارتي، اثربخشي فره ميزان دستيابي به هدف يا ب

 شده است، اما  نظامهاي جديد و مجازي آموزش داراي تفاوتهايي اساسي با  در نظامهاي سنتي ارائهبراي سنجش اثربخشي آموزش

 مهاي آموزشنظاا در نظر گرفتن ويژگيهاي خاص  بدر اين مقاله. سازدگونه هاي قبلي است كه استفاده از آن مدلها را نامناسب مي

در .  توسعه داده شده استگيري آموزش، به جاي اندازه،كيد بر سنجش يادگيريأ با تگيري اثربخشي آنهاالكترونيكي، مدلي براي اندازه

باط آنها استخراج اي اوليه براي تعيين ارتو معادله مهاي آموزش الكترونيكي مشخص نظاثر بر سطح يادگيري درؤ عوامل ماين مدل

موختگان و دانشجويان مركز  از بررسي نمونه آماري دانش آكمك نتايجه  ب نتايج اعتبارسنجي مدل ارائه شدهدر نهايت،. شده است

  .آموزش الكترونيك دانشگاه علم و صنعت ايران ارائه شده است

  
  

  

  .ي اثربخشي يادگير، فناوري اطالعاتيادگيري، مجازي،:هاي كليدي واژه
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 مقدمه .1

 و 3، ياددهي، پرورش2، يادگيري1 مفاهيمي نظير آموزشه انتقال دانش و آگاهي بين افراددر حوز

ي بنيادين با يشباهت، اختالفهاداشتن شود كه در عين  دست به وفور استفاده مياصطالحاتي از اين

ي تا تحصيالت پيشرفته و يوعات رسمي تحصيلي از دوران ابتدا حيطه موضآموزش. ارندديكديگر 

   به آموزشهاي غيررسمي و غيرآكادميكيگيرد، در حالي كه پرورش عموماًتكميلي را در بر مي

 هم يند يادگيرياست كه فر ااين در حالي. دكنمكمل آموزشهاي رسمي را ايفا ميپردازد كه نقش مي

در مقوله  منطقي است كه در بررسي اثربخشي ،بدين منظور]. 1[آموزش و هم پرورش را در بر دارد 

  . مد نظر قرار گيرند ياد شدهيادگيري، هر دو جنبه

با عناويني ـ   در يك سمت انتقال دهندهيند يادگيري جرياني دو طرفه است كهاعالوه بر اين، فر

  ـ و در سمت ديگر دريافت كننده ـنظير ياددهنده، معلم، مدرس، استاد، آموزگار، تعليم دهنده و غيره

 در ،د و لذا قرار دار ـپذير، تعليم گيرنده، فراگير دانش و غيره دانش آموز، دانشجو، دانشبا عناوين

  .ودشر دو سمت دقت كافي ري بايد به هبررسي اثربخشي يادگي

، ]2[ كار درست و محقق شدن اهداف است دادن، كه ميزان انجام4با توجه به تعريف اثربخشي

 ابتدا اهداف آموزش با دقتي يند يادگيريا افزايش ميزان اثربخشي فر نيزسنجش وبراي الزم است 

دگيري و نقش هر يك از يند يااثر بر فرؤ با بررسي شاخصها و عوامل م، سپس وشوندمعقول مشخص 

  .دشوي يثر بر اين جريان شناساؤآنها در بهبود يا تضعيف تحقق اهداف، ساختار كلي م

با توجه به اهميت آموزشهاي مهندسي در توليد و نشر دانش، چگونگي و تفاوتهاي سبكهاي 

 و ها و گروههاي آموزشي از يك سو و گسترش فناوريهاي آموزشيآموزش مهندسي با ساير رشته

يادگيري دروس مهندسي الزم  ـ اطالعات و ارتباطات از سوي ديگر، در راستاي توسعه نظام ياددهي

كالس محور شامل مدرس، دانشجو و محتوا، ركن اساسي  آموزش نظام سنتي اركان است عالوه بر

]. 3[ت همان فناوريهاي اطالعات و ارتباطات اسم مورد توجه قرار گيرد كهعنوان ركن چهاره ديگري ب

 يا 5م آموزش مجازينظاو بررسي نقش فناوري اطالعات در مقوله يادگيري  در ادامه مقاله ابتدا

 با بررسي برخي مطالعات صورت گرفته در زمينه تشريح و سنجش ، سپس و شدهتشريحالكترونيكي 

ستونايوا و مدل ا ـ هاي گروهي، مدلي توسعه يافته بر پايه يكي از اين مدلها نظامسطح يادگيري در 
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 ارائه ي براي دستيابي به عملكرد مطلوب در اين مدلي اجرا2 بنا شده و يك روش شناسي ـ1كامرز

هاي آموزش  اعتبار مدل ارائه شده از طريق پياده سازي آن در ميدان اجرا و در دوره.ه استدش

  .ت اسسنجيده شده دست آمدهه مجازي در دانشگاه علم و صنعت ايران و بررسي شواهد ب

  

 مفهوم يادگيري نوين .2

   در آموزش و يادگيري3قش فناوري ارتباطات و اطالعات يا فاوان. 1. 2

 معتقد است در عصري كه اطالعات هميشه و همه وقت در دسترس است، مفهوم يادگيري 4كاستلز

 5نگيكيد قرار گيرد، ياد دادن نحوه يا چگوأآنچه بايد در كالس درس مورد توجه و ت. تغيير يافته است

طور دقيق اطالعات مورد نياز ه ين معنا كه آموزش گيرندگان بدگرفتن يا آموزش يادگيري است؛ بياد 

آنها بايد . گيري و انتخاب آن برخوردار باشندخود را تشخصيص دهند و از مهارت الزم براي تصميم

 يادگيري ،بارت ديگر به ع؛ت جستجو و پس از پردازش از آن استفاده كنندسرعه بتوانند اطالعات را ب

 با 6رايت. ]4[كيد داردأي فراگيران دانش در تبديل اطالعات به دانش كاربردي تينوين بر توسعه توانا

   معتقد است كه برنامه درسي نه تنها بايد مهارتهاي خاص دركاستلز ديدگاههايتوجه به 

نها را براي كاربرد مداوم و هاي مختلف آموزشي را در اختيار فراگيران قرار دهد، بلكه بايد آرشته

  ].5[ اطالعات آماده كندنظامهايالعات، منابع اطالعاتي و اثربخش اط

 ريگذاسرمايه صرفاً ،شود ميكيدأت آن بر درسي برنامه در خصوصبه  "اطالعاتي جامعه"آنچه در

كردن  انبار رايب آن از استفاده و ارتباطي ـ اطالعاتي فناوريهاي گونه ابزار و افزاري كاربرد سخت و

فناوريهاست،  اين كارگيريبه واقعي ارزش بيانگر كه اساسي و مهم لهئمس نيست، بلكه اطالعات

قدرت   كه، به نحوي استنياز مورد اطالعات انتخاب و برگزيدن تعليم گيرندگان در توانمندسازي

مي تواند  فناوري كه تاين گونه اس]. 6[كند  تقويتآنان در را آن رفع راههاي يافتن و نياز تشخيص

  .درسي تلقي شود برنامه در عنوان رويكردي نوه ابزار، بلكه ب عنوان يكه ب فقط نه

____________________________________________________________________ 
 

1. Stonayova and Kommers 
2. Methodology 
3. Information and Communication Technology (ICT) 
4. Castells 

5. Know-how 
6. Wright  
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 سواد بر مبتني آموزشي برنامه در قالب يك اطالعات مستقيماً فناوري بر مبتني درسي برنامه

 فناوري نشدا و مهارتها با كسب تعليم گيرندگان ايبرنامه چنين در. شودمي اطالعاتي طراحي

 اين در ،البته. يابند دست مطلوب يادگيري سطح به درسي برنامه اهداف اساس بر توانندمي اطالعات

 سوي از كاربري فناوري و مهارت دانش صرف كسب كه كرد اشاره  نيز1برانت گفته به بايد خصوص

 مهارتهاي و هستند نو شدن و تغيير حال مدام در فناوريها اين كه نيست، چرا كافي تعليم گيرندگان

 اطالعات تبديل دارد، توانايي اهميت آنچه. دارند بازآموزي به نياز و  مي شوند كهنهقبلي شده كسب

  ].7[است دانش به

  

   يادگيري مجازينظام. 2. 2

  اي الكترونيكي است كه شكاف ايجاد شدهمنظور از يادگيري مجازي انتقال آگاهي از طريق واسطه

دامنه اين واسطهاي الكترونيكي ]. 9و 8[كندي يا زماني مدرس و يادگيرنده را پر ميدليل فاصله مكانهب

ي نظير راديو، تلويزيون يا ي از راهها فراگيرانگيرد كهصدا، تصوير، اطالعات متني و غيره را در بر مي

 به تبادل و پخشو به كمك فناوريهاي مختلف ضبط  ـ اينترنت ـ بسترهاي مبتني بر شبكه وب 

اي هدف اين فناوريها ايجاد امكان انتقال مفاهيم و يادگيري به شيوه. پردازنداطالعات با يكديگر مي

  ]. 1[تر نسبت به روشهاي كالسي سنتي استتر و سريع، بهتر، ارزانترجديد

 مدارس و ويژگيهاي ماهيت بررسي" عنوان تحقيقات اخير خويش با در دانشمندان ايراني  نيز

 در اطالعات فناوري از استفاده ضرورت  به"آن با متناسب درسي ريزي برنامه نظام حيطرا و مجازي

 معلمان، آموزش مجازي مدرسه پرورش، و آموزش در از اين فناوري استفاده ضرورت معلمان، آموزش

 آموزش وضعيت بررسي و پرورش و آموزش در اطالعات فناوري از استفاده مربوط به فرهنگي مباحث

  . ]10[نداپرداخته اطالعات فناوري كارگيري به نظر از سايركشورها پرورش و

 داراي ويژگيهاي خاصي است كه آن را از م يادگيري مجازينظا بايد توجه داشت كه ،در عين حال

بخشي ر اين ويژگيها جنبه مثبت و بهبود بيشتهر چند .  سنتي متمايز مي سازدنظامهاي يادگيري

ترين از جمله مهم. عنوان نكاتي منفي مطرح شونده ا نيز ممكن است بدارند، اما برخي از آنه

  :م يادگيري مجازي مي توان موارد زير را بر شمردنظاويژگيهاي مثبت 

  ؛كمك امكانات كمك آموزشيه افزايش امكان برقراري ارتباط ب •

 ؛افزايش سرعت انتقال اطالعات •

 ؛قال دانش و ثبت اطالعات رد و بدل شده در زمان انتايجاد شدهامكان ماندگارسازي تعامالت  •

____________________________________________________________________ 
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 ؛1ايامكان استفاده از امكانات آموزشي متفاوت با اثربخشي باالتر نظير امكانات چندرسانه •

 ؛ رفت و آمدها شدندليل حذفه ي در زمان بيصرفه جو •

 مانند اطالعات انباشته شده در دگيرنده به منابع اطالعاتي متعدددسترسي همزمان مدرس و يا •

 ؛ها و اينترنتنهرايا

 نظير فايل الكترونيكي، فايلهاي هاي جديد، بجز صوت و تصوير سنتيامكان استفاده از رسانه •

 ؛تعاملي و غيره

كالسي  تر نسبت به روشهايتر و سريع، بهتر، ارزانتراي جديدامكان انتقال آگاهي به شيوه •

  .سنتي

،  ياد شده در عين دارا بودن امتيازاتيد نبايد از نظر دور داشت كه اين نظام جد،در عين حال 

را زير توان موارد  مينظامترين ويژگيهاي منفي اين داراي برخي نقاط ضعف نيز هست كه از مهم

  ]:11[برشمرد 

 ؛روي مدرس و يادگيرنده در دليل عدم ارتباط روه  بكان كاهش تمركز و توجه يادگيرندهام •

 ؛مفيد ها در زمانهاي غيري اغلب اين گونه دورهدليل برگزاره  بامكان كاهش بازده كالسي •

 يادگيرندگان در مقايسه با آموزش  بااليدليل تعداد غالباًه  بكاهش بازده كالسي امكان •

 ؛حضوري

علت ضعف در زيرساختهاي ارتباطي هر يك از ه ب اطالعات انتقال فرايند كيفيت كاهش امكان •

 .طرفين

  

قدر باالتر  منفي، وزن مزاياي نظامهاي آموزش مجازي آنرغم وجود نقاط مثبت ودر مجموع، علي

  .دشو منجر در مراكز مختلف آموزشي و دانشگاهينظامها استفاده روز افزون از اين به است كه 

 

  سنجش اثربخشي يادگيري .3

ترين و مطرح ترين  يكي از مهم كه مدلهاي متعددي وجود داردگيري اثربخشي آموزشيبراي اندازه

   است كه اثربخشي آموزشهاي ارائه شده را در چهار سطح2رائه شده توسط كركپاتريك مدل اآنها

  :]12 [ند از ا عبارت كهكنداندازه گيري مي

  عكس العمل يا سنجش نظر؛ معرف اندازه گيري ميزان رضايت افراد از آموزشها؛: 1سطح •

  ان يادگيري افراد؛گيري ميزيادگيري يا ميزان ذخيره دانش در افراد؛ معرف اندازه: 2سطح •

____________________________________________________________________ 
 

1. Multimedia  
2. Kirkpatrick  
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  كارگيري آموخته ها توسط افراد؛ه ي؛ معرف ميزان بيكاربرد يا افزايش توانا: 3سطح •

نتايج، ثمرات يا شايستگيهاي بجاي مانده؛ معرف ميزان منافع كوتاه مدت و بلند مدت : 4سطح •

  .  از آموزشهاي ارائه شدهناشي

ه گيري ميزان يادگيري را ب اندازه در سطح دوم،"كركپاتريك"شود، طور كه مشاهده مي همان

 براي ،در عين حال. كندعنوان يكي از شاخصهاي سنجش اثربخشي آموزشهاي ارائه شده معرفي مي

. ارزيابي اثربخشي يادگيري در محيطهاي يادگيري اشتراكي، سطوح مختلفي قابل تحليل است

- آنها سه سطح را براي اندازه]. 13[اند  چارچوبي اوليه براي اين كار پيشنهاد كرده1استونايوا و كامرز

  : ند از اگيري اثربخشي يادگيري پيشنهاد مي دهند كه عبارت

  2يادگيري شخصي •

   يادگيري گروهي •

   3تعامل بين شخص و گروه •

 اصالح و 4ها توسط خامسان و هامونداين اليه. هر يك از اين سطوح داراي زيرسطوحي نيز هستند

  ].14 [ داده شده است مفاهيم افزوده شده توسط آنها  نشان1 جدول  دراند كهتكميل شده

  

  ]14[ سطوح ارزيابي اثربخشي يادگيري :1جدول 

  )مفاهيم و مصداقهاي يادگيري در هر سطح(زير سطح   سطح  رديف

  هاي شخصي، تكامل، يادداري، ساختار و پيكره بنديدستيافته  يادگيري شخصي  1

  وهي، خالقيت گروهي، ساختار و پيكره بنديهاي گردستيافته  ييادگيري گروه  2

تعامل بين شخص و   3

  گروه

هاي انتقال مفاهيم از فرد به گروه، انتقال مفاهيم از گروه به فرد، دانسته

د، انتقال مفاهيم هاي رد شده در سطح فررد شده در سطح گروه، دانسته

  همپوشاني مفاهيم بين افراد، از فرد به فرد

  

يند ا از فر6 و بعد5 قبلهاي فردي از مقايسه دانسته سنجش اثربخشي يادگيريمدل برايدر اين 

توان ميزان شود كه مي استفاده مي ـ در قالب يك دوره آموزشي يا كالس درسي مثالً ـانتقال دانش

____________________________________________________________________ 
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، ياد شدهت مفهوم اصطالحا.  اندازه گرفتبعد از آموزش و قبل مشابه مونهايآز كمك به را هاآموخته اين

  :است مشخص است، بدين صورت 1گونه كه در شكل مانه

 كه شامل يادداري هاي فرد بعد از فرايند انتقال دانشمجموعه دانسته: 1هاي شخصييافتهدست •

  .و تكامل است

هاي شخصي كه قبل از يافتهيند انتقال دانش يا دستاهاي بعد از فربخشي از دانسته: 2يادداري •

  .ه استيند نيز در فرد وجود داشتافر

  تكامل خود دريند انتقال دانش؛ا قبل و بعد از فرهاي شخصيتفاوت بين دانسته: 3تكامل •

 .برگيرنده اكتساب دانش و خالقيت فردي است

دست آمده يا توسط ه بخشي از تكامل دانش است كه توسط خالقيت فرد ب: 4اكتساب دانش •

  .گروه به فرد منتقل شده است

مل دانش است كه فرد خود به دست آورده است؛ يعني قبل از بخشي از تكا: 5خالقيت فردي •

 .يند آموزش آنها را نداشته و از گروه نيز اخذ نكرده استافر

 

 عنوان ذكر ان دهنده نش؛ سطوح خاكستري]14[ي در سطح شخص  اثربخشي يادگير:1شكل 

  .شرع در باالي شكل است

  

____________________________________________________________________ 
 

1. Individual Achievement 

2. Retention 
3. Enrichment 

4. Knowledge Acquisition 

5. Individual Creativity 
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  :رقرار است، تعاريف زير ب2 در سطح گروه، مطابق شكل ،همچنين

 كه شامل مجموعه گروه بعد از فرايند انتقال دانش هايمجموع دانسته: 1هاي گروهيافتهدست •

  .هاي شخصي و خالقيت گروهي استيافتهدست

فراد وجود نداشته  كه قبل و بعد از فرايند تبادل دانش در اهاي جديددانسته: 2خالقيت گروهي •

 .ست ا3ييي و هم افزا هم آموز،كاريو حاصل هم

  

  
 

 

 

 

 

 

 عنوان ذكر  دهنده؛ سطوح خاكستري نشان]14[ گروه  اثربخشي يادگيري در سطح:2شكل 

  .شرع در باالي شكل است

 را با ضريب اطمينان باال اثبات مذكورهاي هاي آماري صحت فرضيهكمك نمونهه  ب،آنها سپس

نجش اثربخشي يادگيري  شاخصهاي گوناگوني را براي سن مختلفاعالوه بر اين، محقق. انددهكر

  ]:15[كند پنج اصل زير را معرفي مي4از جمله مايادا. كرده اندمعرفي 

  هاي جديدميزان دستيابي به دانسته •

  اثربخشي اجرايي •

  اثربخشي هزينه •

  رضايت يادگيرنده •

  رضايت آموزش دهنده •

] 15[ پنج سطح سنجش قابل تعريف استد است براي سنجش اثربخشي يادگيري نيز معتق1كمپبل

  :ند ازاكه عبارت

____________________________________________________________________ 
 

1. Group Achievement 

2. Group Creativity 

3. Synergy 

4. Mayada 
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   افرادهايعكس العملها يا نظر •

  عملكرد در دوره آموزشي •

  عملكرد در اجرا •

   اثر بر سازمان •

  2بازگشت سرمايه •

ي جديد براي سنجش  مدلگيري از مباني آماري و با بهرهمذكوردر ادامه، بر اساس ادبيات 

  .شده استند، ارائه مي شومنجر به يادگيري در آموزش گيرنده  كه يياثربخشي تالشها

  

 مدل پيشنهاي براي سنجش يادگيري مجازي .4

  ارچوب سيستم انتقال دانشچ. 1. 4

توان آن را با يك  مييند يادگيريابراي ايجاد دركي بهتر از يك سيستم انتقال دانش در يك فر

شابه  م سيستم انتقال دانش،  بر اين اساس. شبيه سازي كرد3سيستم انتقال اطالعات ماشيني شانون

 اجزاي واسط تشكيل ي و تعداداز دو جزء اصلي فرستنده و گيرندهيك سيستم انتقال پيام ماشيني 

  .داده شده است اجزاي اين سيستم نشان 3 در شكل .شده است

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

   چارچوب سيستم انتقال دانش در يك آموزش گروهي:3شكل 

                                                                                                                                                 
1. Campbell 
2. Return on Investment (ROI) 

3. Shannon  
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  :صورت زير استه اين اجزا و عملكرد هر يك از آنها ب

  

  رستنده اوليه اطالعات و دانش است؛ يا فأمبد: مدرس •

 بازخور دهنده اطالعات و دانش است؛مقصد يا گيرنده اوليه و : يادگيرنده •

  تواندمي  يك رايانه داراي امكانات الزم، مثال، برايدرگاه خروجي اطالعات است :1مجرا •

  يامهاست؛ پ2كاري براي پااليش مجرا ساز،در واقع. عنوان مجرا عمل كنده ب

  ؛ كه قرار است از مدرس به يادگيرنده منتقل شودپيامي: دانش •

 فضاي ، براي مثال،ي ارتباطي بين مدرس و يادگيرندهاي از ابزارها مجموعه: رسانه انتقال •

 7، فضاي بارگذاري6، ابزار گفتگوي صوتي5، تشريك اطالعات4، تخته يادداشت مجازي3گفتگو

  ؛اطالعات و غيره

     ؛8فضاي مجازي و سايبر: محيط انتقال •

 باعث ايجاد  ديگر سيستم انتقال اطالعاتيثير بر هر يك از اجزاأعواملي كه با ت: پارازيتها •

  ايجاد مشكل سيستم كلي هدف تحقق در ،نتيجه در و شوندمي آنها عملكرد در اخالل

  .كنندمي

  

  دل سنجش يادگيري در فضاي مجازيم. 2. 4

هاي هر فرد بعد از گذراندن يك دوره توان ميزان دانستهشد، ميكنون ذكر با توجه به آنچه تا

  :ثر از عوامل زير دانستأهاي ثانويه، در يك فضاي غير مجازي را متآموزشي، موسوم به دانسته

 دانسته هاي قبلي خود فرد؛ •

 ؛ري فردي يا اثر حاصل از تدريسخالقيت و يادگي •

 .يياثر گروه يا هم افزا •

  

____________________________________________________________________ 
 

1. Channel  

2. Filtering  

3. Chat space 

4. Virtual Board 

5. File Sharing 

6. Voice Chat 

7. Upload  

8. Cyber  
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 ثانويه هستند كه به آنها اشاره ثير عواملأ خود تحت تياد شده از عوامل مشخص است كه هر يك

  :صورت زير تعريف مي شونده هر يك از اين اجزا ب. خواهد شد

 خود به دست آورده هاي ثانويه است كه فردبخشي از دانسته:  يا اثر مدرس1خالقيت فردي •

 اخذ نكرده است؛شته و از گروه نيز يند آنها را نداا يعني قبل از فر؛است

با توجه ـ ثير گروه بر فرد أوسيله ته بخشي از تكامل دانش شخصي كه ب: يياثر گروه يا هم افزا •

  . ايجاد شده است ـبه دانسته هاي قبلي افراد

 از تحقيقات صورت گرفته به دست آمدهنتايج تفصيلي .  اينها تمام عوامل نيستندگفتني است كه

د اين يؤ مهاي الكترونيكينظام يادگيري جمعي از دانش آموختگان توسط نگارندگان بر روي ميزان

، عامل ديگري نيز وجود دارد كه بر مذكور عالوه بر سه عامل مطلب است كه در فضاي مجازي

  ناميم كه مي"اثر تعاملي يادگيري مجازي"اين عامل جديد را . ثر استؤهاي ثانويه افراد مدانسته

  : ثر از دو عامل زير استأدر اين تحقيق خود مت مطالعات انجام شده بر اساس

استفاده اينكه چقدر تجهيزات و امكانات مورد يعني ي سيستم انتقال دانش؛ يكارا: عامل سخت •

  مناسب بوده اند؛در فرايند يادگيري مجازي

اثربخشي شيوه مديريت فضاي مجازي توسط مدرس؛ يعني چقدر مدرس توانسته : عامل نرم •

  .كندغيرسنتي براي انتقال اطالعات جديد با دانشپذيران استفاده است از روشهاي 

هاي ثانويه در فضاي يادگيري مجازي ثر با دانستهؤ عوامل م4شكل در ، ياد شدهبا توجه به موارد 

  .داده شده استنشان 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ي در فضاي يادگيري مجازد از دوره يا دانسته هاي ثانويه دانسته هاي فرد بع:4شكل 

____________________________________________________________________ 
 

1. Individual Creativity 
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ود كه علت افزودن عامل چهارم و دو زيرمجموعه آن، مزيتهاي نظام آموزش شبايد دقت 

اي  بر اساس نمونه2جدول در. نها اشاره شده آ ب1-2الكترونيكي به نظامهاي سنتي است كه در بخش 

  سه جزء اصلي هر يك از اين دو عامل وه علم و صنعت ايراني از  دانشجويان مجازي دانشگاي تا170

  اين اطالعات بر اساس ميانگينهاي.ارائه شده استميزان اهميت آنها در اثربخشي يادگيري آموزشي 

 كسب نظر آموزش گيرندگان در برايهاي توزيع شده در اين نمونه پرسشنامهدست آمده از به

  . اثر تعاملي، به تفكيك عامل سخت و نرم، استخراج شده استياترين اجزخصوص مهم

  

   اثر تعاملي يادگيري مجازيي اجزا:2جدول 

  وزن  مديريت فضاي مجازي  وزن  سيستم انتقال دانش

تعامل در تدريس و برقراري   %57  زيرساخت ارتباطي

  ارتباط مداوم بين جلسات

43%  

ها كيد بر سنجش آموختهأت  %28  ايرسانه امكانات چند

  جاي حفظياته ب

35%  

  %22  يمحتواي آموزش  %15  زيرساخت فناوري طرفين

  

 الزم است سهم هر يك از آنها بر ميزان متغير هاي ثانويهثر بر دانستهؤبعد از تعيين عوامل م

يكسان   با توجه به ماهيت متفاوت آنهالواضح است كه سهم عوامل مستق. شودوابسته مشخص 

ر دوره و  اما به داليلي نظير تفاوت در فضاي مجازي، نوع برنامه آموزشي، سطح افراد حاضر د،نيست

يندهاي انتقال دانش از اين چهار عامل مستقل براي تمام فرتوان سهمي ثابت براي هر يك انمي غيره،

 هر چند كه ،در هر مورد خاص اندازه گيري شودبدين سبب، الزم است كه وزن آنها . در نظر گرفت

توان به برگزاري مي بعد از چند دوره  ـ يك رشته تحصيليمثالً ـ هاي آموزشي يكسانبراي برنامه

  .ميانگيني براي اين اوزان دست يافت

هاي ثانويه هر شخص در پايان توان معادله زير را براي محاسبه دانسته، ميمذكوربر اساس مدل 

1عدد يادگيري شخصي"كه عنوان  ـ هر برنامه آموزشي 
  : به كار گرفت ـ براي آن پيشنهاد مي شود"

)1(  

iegepeii
LLLLL λγβα +++= 12  

  :ه در آنك

1=+++ λγβα  

____________________________________________________________________ 
 

1. Individual Learning Number (PLN) 
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i
L2 :دانسته هاي ثانويه فرد  

i
L1 :و سطح دانش قبلي فرد α :ضريب دانش قبلي  

pe
L

  ضريب يادگيري فردي: β و ميزان يادگيري فردي: 

geL
  ضريب اثر گروه: γ و ميزان اثر گروه: 

ie
L :و ميزان اثر تعاملي λ :ضريب اثر تعاملي  

  

  صورت جداگانه وه  براي هر فرد ببايد شخصي است، Lبا توجه به اينكه مقادير مختلف 

 براي سنجش اوليه و ثانويه محاسبه شود كه يك آزمون جامع درسي براي هر درسكمك ابزاري  هب

ال براي ؤ س100 در صورت برگزاري آزموني با ،بدين منظور. تواند اين نيازمندي را پوشش دهدمي

  :صورت زير محاسبه مي شونده  بLيك درس، هر يك از مقادير 

• i
L1دانسته االتي كه فرد جواب آنها را قبل از آموزش ميؤ تعداد س: يا سطح دانش قبلي فرد

 .است

• peL
دانسته و االتي كه فرد جواب آنها را قبل از آموزش نميؤتعداد س: يا ميزان يادگيري فردي

  .در طي آموزش از مدرس ياد گرفته است

• ge
L

دانسته و در التي كه فرد جواب آنها را قبل از آموزش نمياؤتعداد س:  يا ميزان اثر گروه

  .طي آموزش از گروه همكالسيهاي خود آموخته است

• ie
Lانسته و در داالتي كه فرد جواب آنها را قبل از آموزش نميؤتعداد س:  يا ميزان اثر تعاملي

ند جستجوي اينترنتي، يادگيري مواردي مان ـ  يادگيري مجازيهايطي آموزش از طريق اثر

  . آموخته است ـاز مباحثات كالسي، يادگيري از تمرينهاي بين جلسات و غيره

 و نه در ميزان ـ در ميزان يادگيري ثانويه وي هاي اوليه يك فردذكر است كه دانستهشايان 

شد، احتمال  داشته باي اوليهيآشنا  يعني اگر فردي با موضوعي؛ثر استؤ م ـاثربخشي روش آموزش

 L2i در محاسبه L1iبا اين استدالل، دخالت . موفقيت آميز بودن يادگيري ثانويه او افزايش مي يابد

عنوان شاخص ه هاي اوليه و ثانويه هر فرد ب ميزان تقاوت در دانسته،بر اين اساس. منطقي است

  :صورت زير محاسبه مي شوده اثربخشي يادگيري شخصي تعريف و ب

)2(  

iii
LLL 12 −=∆  
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بر اساس .  خطي فرض شده استهاي ثانويهثر بر دانستهؤ سهولت، رابطه بين چهار عامل مبراي

صورت ه توان ميزان اثربخشي كل دوره را نيز ب، ميياد شدهتعريف 
∑

=

∆
n

i

iL
  . د كرمحاسبه1

يادگيري است، از با توجه به اينكه هدف اصلي، سنجش ميزان اثربخشي فرايند ،همچنين
∑

=

n

i

iL
1

2

  

شود كه با توجه به وابسته بودن مقدار آن به ضرايب وزني، ي براي مقايسه استفاده مييعنوان مبناه ب

له ئبرنامه آموزشي خاص در قالب يك مس اما مقدار ايده آل براي هر ،داراي مقدار بهينه عمومي نيست

ازيبهينه سازي با تابع هدف ماكزيمم س
∑

=

n

i

iL
1

2

  قابل حل است كه در اين مقاله به آن پرداخته 

  .نشده است

  ابزار سنجش ميزان اثربخشي مجازي •

 و با در نظر گرفتن متغير بودن سهم هر يك از متغيرها در مدل ارائه شده، مذكوربا توجه به معادله 

 نيز بايد براي هر يك Lمقادير مختلف . صورت مجزا محاسبه شوده الزم است مقدار هر يك از آنها ب

بايد توجه . دشوصورت جداگانه بر اساس آزمون فردي محاسبه ه از افراد حاضر در برنامه آموزشي ب

  ، نهايتدر . ه آموزشي يكسان خواهد بودب براي تمام افراد حاضر در برناميداشت كه مقادير ضرا

يك ابزار پيشنهادي براي سنجش ميزان اثربخشي  به عنوان 3توان از ابزار ارائه شده در جدول يم

  .د كربرنامه هاي آموزشي مجازي استفاده
  

   سنجش اثربخشي يادگيري مجازي:3جدول 

  افراد

ته
س
دان

ي
بل
 ق
ي
ها

  

α
  

ي
رد

 ف
ي
ير
دگ
يا

  

β

  

وه
گر
ر 
اث

  

  

ي
مل
عا
ر ت

اث
  

از  
تي
ام

  

  1فرد
11L

 
  

1peL

  
  

1geL

  
1ie

L

  21L  

  2فرد
12L

 
  

2peL

  
  

2geL

  
2ie

L

  22L  

...  ...    ...    ...  ...  ...  

∑              جمع
=

n

i

i
L

1

2
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 و  ـ بايد براي تمام افراد ثابت باشده با توجه به وجود عامل اثر گروهكـ با وارد كردن اوزان 

ياز اثربخشي  امت ـ بر اساس روش ذكر شدهـوضعيت هر يك از افراد در هر يك از چهار متغير مستقل 

  .يادگيري كل دوره قابل محاسبه است

  روش پيشنهادي براي افزايش اثربخشي در فرايند يادگيري مجازي •

با توجه به مدل ارائه شده براي سنجش ميزان اثربخشي يادگيري در فضاي مجازي، نويسندگان بر 

 الگوريتم زير را هاي آموزشي مجازي،اساس مطالعات صورت گرفته در چندين سال برگزاري برنامه

  :كنندها پيشنهاد ميبراي افزايش اثربخشي اين گونه برنامه

  ؛تعيين اجزاي فرعي هر يك از عوامل چهارگانه اثربخشي بر اساس شرايط .1

گيري از  بر اساس روشهاي آماري و نمونهاثربخشي سيستم در تعيين سهم هر يك از اجزا .2

 ؛گيرندگان دانش

ترين آنها بر اساس يك روش دسته بندي مانند روش  مهماولويت بندي عوامل و انتخاب .3

 ؛80-20

 ؛ثر بر اثربخشي يادگيريؤترين عوامل مي براي بهبود مهمياتخاذ راهكارهاي اجرا .4

  .ياد شدهمجدد و تكرار چرخه گيري اندازه .5

   

 اعتبارسنجي مدل .5

  ب وزنييتعيين ضرا ••••

 مدنظر در مطالعه حاضر، از بررسي شاخصهاي  دستيابي به نتايجبرايطور كه قبال نيز اشاره شد، همان

ي، منتخب از بين دانشجويان كارشناسي ارشد رشته مديريت ي تا170اي نظر در بين نمونه مورد

بدين منظور، در .  استفاده شده است،ي مركز آموزش الكترونيك دانشگاه علم و صنعت ايرانياجرا

 به دانشپذيران ارائه و ميزان آگاهي هر يك از ساالتي مرتبط با موضوع درؤابتداي برنامه آموزشي س

االت توزيع و از افراد خواسته شده ؤدر انتهاي دوره نيز همان س. افراد قبل از دوره سنجيده شده است

ثر ؤال را بر اساس عوامل چهارگانه مؤاالت، مرجع يافتن پاسخ هر سؤ پاسخ به س دادن عالوه بر تااست

  . ارائه شده است5نتايج اين مطالعه در شكل . ندكنبر يادگيري خويش ذكر 
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 ثر بر يادگيري در فضاي مجازي در نمونه انتخاب شدهؤ سهم عوامل م:5شكل 

  

ي از دانشجويان دانشكده مجازي ي تا170گيريهاي انجام شده بر روي اين نمونه بر اساس اندازه

توان معادله ارائه شده ي، مييرشته مديريت اجرا كارشناسي ارشد  دورهدانشگاه علم و صنعت ايران در

  : نوشت)3(صورت معادله ه  ب ـبا كنار گذاشتن سهم اندك ساير عواملـ در بخش قبلي را 

)3(  

iegepeii LLLLL 42.028.019.011.0 12 +++=
  

  

دهد كه در برنامه آموزشي مذكور بيشترين سهم از ديد تعليم گيرندگان به اين معادله نشان مي

ختصاص داده شده است؛ اين در حالي است كه اين عامل در نظام آموزشي اثر فضاي تعاملي ا

 وجود رابطه بين عوامل اشاره به دست آمده نتيجه ،همچنين. غيرمجازي چندان به چشم نمي آيد

 .هاي ثانويه نشان مي دهدشده را با دانسته

  

  اي مدلاعتبارسنجي مقايسه  ••••

به دست دست آمده از آن با نتايج ه ادي، نتايج ب كسب اطمينان از صحت پاسخهاي مدل پيشنهبراي

     محاسبه امتياز اثربخشي مدل از براي.  از برگه هاي سنجش اثربخشي دوره مقايسه شده استآمده

∑
=

∆
n

i

iL
 دانشجوي 170  در چهار برنامه آموزشي مجزا با حضورمذكورو ضرايب وزني استخراج شده  1

 مقاله 3-4اين امتياز به شيوه تشريح شده در بخش .  استفاده شده استرذكر شده در مثال مذكو

االتي جامع از ؤهاي نظرسنجي بر اساس سامتياز برگه. براي اين چهار دوره محاسبه شده است

 نرمال ،صورت تشريحي استخراج و سپسه ثر بر مفيد بودن يك برنامه آموزشي و بؤمتغيرهاي م

  .داده شده استئيات مقادير استخراج شده نشان  جز4جدول  در .سازي شده است
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  اي نتايج مقايسه:4جدول 

امتيازاثربخشي مدل   برنامه آموزشي

)∑
=

∆
n

i

iL
1(  

امتياز 

نظرسنجي 

  )برگه(

نسبت 

  امتياز

  V1 12,51  75%  0,167برنامه آموزشي 

  V2 12,02  81%  0,148برنامه آموزشي 

  V3 14,75  87%  0,169برنامه آموزشي 

  V4 1469  88%  0,167برنامه آموزشي 

  0,163      ميانگين نسبتها

  0,009      انحراف معيار نسبتها

  

ده  تفاوت در نسبتهاي محاسبه ش1  مشخص است، مقدار انحراف معيار4 لطور كه در جدوهمان

 نشان دهنده 0,163با ميانگين  مقايسه در كوچك مقدار اين كه  است0,009 برابر اشاره مورد روش دو به

 اختالف معناداري بين امتياز به دست آمده از دو روش مشاهده ،عبارتي ه ب؛ست اهمگني نسبتها

  .كندشود كه اين موضوع اعتبار مدل پيشنهادي را تبيين مينمي

 

  مزايا و معايب مدل پيشنهادي ••••

نظامهاي قديمي  علت تعريف نظامهاي جديد سنجش اثربخشي يادگيري، كمبودهاي موجود در اساساً

 به ضعف مدلهاي قديمي در توجه به عوامل دخيل در اثربخشي است كه اين كمبودها نيز عموماً

.  مانند اثر تعاملي دارند قديمي توجه كمتري به عوامل جديد مدلهاي،عبارتيه  ب؛گردديادگيري بر مي

  :شمردترين مزاياي مدل معرفي شده حاضر را مي توان چنين بر مهم،بر اين اساس

• ؛هاي آموزشيي سازي ميزان اثربخشي برنامهكم  

 ؛صورت عدديه ي براي مقايسه ميزان اثربخشي دوره هاي آموزشي بيفراهم سازي مبنا •

 ؛توجه به اثرتعاملي در يادگيري آموزشي •

  .ثر در ميزان يادگيريؤعنوان يك عامل مه در نظر گرفتن ويژگيهاي فضاي آموزشي ب •

  

____________________________________________________________________ 
 

1.  Standard Deviation (SD) 

 



 تعامليهاي آموزش مجازي با توجه به اثر جش اثربخشي يادگيري فردي در نظاممدل سن   
 

120

 آزمون جامع  دادنكته ضروري است كه مبتني بودن مدل حاضر بر انجام ذكر اين ن،در عين حال

 از جمله مشكالت روش پيشنهاد علت سختي اجراه ي براي تمام افراد قبل و بعد از دوره، بيمحتوا

  .شده است

 

 هانتيجه گيري و پيشنهاد .6

مهاي نظادر  از مطالعه انجام شده، بدون شك عوامل سنجش اثربخشي به دست آمدهبر اساس شواهد 

اين تفاوت ناشي از يكسان . آموزش الكترونيكي با عوامل مربوط به نظامهاي سنتي متفاوت است

 الكترونيكي  ويژگيهاي خاص نظامهاي آموزشدليل به ،ثر بر يادگيري يا به عبارتيؤنبودن عوامل م

 " يادگيري مجازياثرتعاملي" عنوان باطور كه مشاهده شد، در تحقيق حاضر اين ويژگيها  همان. است

اين عامل بر .  وجه تمايز نظام آموزش الكترونيكي و سنتي است، كه اين عامل در واقعندمعرفي شد

  . ثر بر اين عامل اشاره دارندؤاساس مطالعه حاضر داراي دو جزء است كه به سخت افزار و نرم افزار م

ه  سهولت و بررسي اوليه، ببرايهاي ثانويه، ثر در دانستهؤ رابطه بين چهار عامل م،همچنين

صورت خطي در نظر گرفته شده و بر اين اساس، مدلي براي سنجش اثربخشي يادگيري در فضاي 

  در اين سيستمتوان مي و بررسي متغيرهاي مستقل اين مدلگيري كه با اندازهشده استمجازي ارائه 

  .بهبود ايجاد كرد

مندان تحقيق در حوزه سنجش يادگيري در ه  عالق به عنوان زمينه هاي آتي مطالعه بهموضوعات زير

  :دشوميفضاي مجازي پيشنهاد 

 با هاي ثانويهثر بر يادگيري و دانستهؤطراحي مدلهاي غيرخطي براي تعيين ارتباط عوامل م •

  ؛توجه به وجود نشانه هايي در اين زمينه

 .ي مختلفاستانداردسازي معادله ارائه شده براي انواع رايج آموزشها در حوزه ها •

سنجش ميزان بهبود ايجاد شده در ازاي تغيير در سطح هر يك از  كاربرد، حوزه در ،همچنين

 مطالعات بيشتر مد  دادنعنوان موضوعي براي انجامه تواند بمتغيرهاي مستقل پيشنهاد شده نيز مي

  .نظر قرار گيرد

 سپاسگزاري

قدر مركز  گرانكاركنانريت محترم و دت و همكاري مدينويسندگان بر خود فرض مي دانند از مساع

يافتن آموزش الكترونيكي دانشگاه علم و صنعت ايران كه در گردآوري اطالعات مورد نياز براي انجام 

  . ند، سپاسگزاري كننددكرن را ياري الفؤاين تحقيق م
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