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مقدمه
تغییر و حتول  فناوری  های اطالعاتی1 متامی شئون زندگی بشری را دستخوش  بروز  ظهور و 
قرار داده است؛ در این میان نظام  های آموزشی به دلیل ماهیت معرفتی  شان بیش از دیگر نظام  ها از 
فناوری  های اطالعاتی متأثر شده  اند )آتشك،1386(، بر این اساس در بند»س« ماده»52« قانون 
این  برنامه چهارم توسعه کشور،  وزارت آموزش و پرورش موظف است زیرساخت  های الزم 
نوع از آموزش  ها را برای رفع محرومیت  های منطقه  ای و جنسیتی در دسترسی به آموزش فراهم 

.)atashak,2009(آورد
بزرگ  طرح  دیدگاه،  این  اساس  بر  پرورش،  و  آموزش  برنامه ریزی  و  پژوهش  سازمان   
شبکه ملی مدارس ایران »شبکه اطالع رسانی رشد« را در سال 1382 با اهدافی مانند: سرعت 
بخشیدن، ساده سازی و تعمیق فرایند یاددهی ــ یادگیری دانش آموزان در راستای اهداف آموزش 
و پرورش، افزایش دامنه دسترسی مخاطبان به اطالعات، تقویت دستیابی به فرصت های برابر 
آموزشی، توجه ویژه به تفاوت های فردی دانش آموزان در فرایند یاددهی ــ یادگیری، رشد و توسعه 
قابلیت ها و توانایی های مخاطبان برای زندگی فعال و مؤثر در جامعه اطالعاتی، افزایش بهره وری 
در آموزش و پرورش، به روزآوری و اثر بخش کردن آموزش و پرورش در جامعه اطالعاتی راه 

اندازی کرد.
 شبکه اطالع رسانی رشد، بخش های: دانشنامه، فعالیت های علمی آموزش الکترونیکی، 
اطالعیه ها،  و  اخبار  نهایی،  امتحانات  پیوندها،  اجنمن ها،  آزمون،  و  سؤال  حتصیلی،  هدایت 
و  اطالعات  فناوری  توسعه  مدیریت طرح  )دفتر  می  شود  را شامل  نرم افزار  بانك  و  آلبوم عکس 

ارتباطات، 1383(.
آموزش الکترونیکی و آموزش  های سنتی، فلسفه و ماهیت متفاوتی دارند؛ بنابراین ارزشیابی 
وب  سایت نیز شکل ویژه  ای به خود می  گیرد )آتشك، 1387a,b(. از این رو شایسته است در این 

بخش به بررسی برخی از مهم  ترین معیارهای ارزشیابی وب سایت  ها پرداخته شود.
وب سایت  ها را در تقسیم  بندی کلی می  توان شامل اعتبار پدید  آورنده یا سازمان، اطالعات 
مخاطب   شناسی،  هدف،  بودن  روشن  محتوا،  رسانی،  روز  به  سازمان،  یا  پدیدآور  به  مربوط 
پیوند های مناسب و دقیق، ساختار گرافیکی، گرامر، خوانایی، دسترسی به اطالعات، سرعت 
این  به هم  بینی  تعاملی بودن برشمرد؛ جدول 1  بازیابی(، مالکیت معنوی،  ارتباط و  )برقراری 
مؤلفه  ها می  پردازد. همان طور که جدول 1 نشان می  دهد هر یك از اندیشمندان بر برخی معیارها 

)Information Technology)IT ــ1
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از مدل  های  ارزشیابی،  یکی  از  با شرایط وب سایت و هدف  تناسب  می توان  تأکید داشته  اند که 
مطروحه را به کار بست.

جدول 1. هم   بینی معیارهای ارزیابی وب سایت  ها1

اندیشمند/
 معیارهای ارزشیابی سایت  ها

 گرایسان

 برنرزــ لی

 بك

 مك موردو

 گریز

 اندرسون

کوك

کتابخانه کلورادو

)1388 a1387 و a,b (آتشك   

++++++++اعتبار پدیدآورنده یا سازمان
++اطالعات مربوط به پدیدآور یا سازمان

+++++++++به روز رسانی

محتوا
+++++صحت اطالعات
++++نداشنت سوگیری

+++++++هدف
+++++مخاطب

پیوند
+++++پیوند با منابع دیگر

+++ارتباط موضوعی پیوند
++++++ساختار گرافیکی، گرامر، خوانایی

++++دسترسی به اطالعات
+++سرعت )برقراری ارتباط و بازیابی(

+مالکیت معنوی
++تعاملی بودن

منبع  از  کتابخانه کلورادو(  و  اندرسون، کوك  برنرزــ لی، بك، مك موردو، گریز،  به )گرایسان،  ـ  مطالب مربوط  1ـ
خالقی و داورپناه )1383( اقتباس شده است. 



143 ارزشیابی آموزش الکترونیکی شبکه رشد بر اساس...

پیشینه پژوهش
همان  طور که اشاره شد، مفهوم آموزش الکترونیکی به تازگی وارد نظام آموزش رسمی ایران 

شده است؛ بنابراین پیشینه پژوهشی عمده  ای در این زمینه در کشور وجود ندارد.
  خالقی و داورپناه )1383( وضعیت وب سایت  های ایرانی را بر اساس معیارهای عمومی 
مانند  موضوعاتی  ارائه  در  سایت  ها  وب  بیشتر  داد  نشان  آنان  پژوهش  نتایج  کردند.  ارزیابی 
منابع  پایگاه  های اطالعاتی و  ارائه اطالعات توسط  در  موضوعات علمی و فرهنگی و همچننی 
الکترونیکی، بسیار ضعیف عمل کرده  اند و بیش از 80 درصد آن ها به تاریخ روزآمدی و بیش از 
نیمی از آن ها به بیان اهداف خود، توجهی نداشته  اند. به طور کلی برنامه  ریزی مشخص و مدونی 

در ارائه و اشاعه اطالعات از طریق وب سایت  ها وجود نداشته است. 
عظیمی )1384( کیفیت محتوای شبکه رشد، وضعیت فنی شبکه، پاسخ  گویی تولید کنندگان 
محتوا و دست  اندرکاران شبکه به سؤاالت کاربران و کنترل و مدیریت کاربرد در شبکه را در سطح 
مطلوبی ارزیابی کرد. میزان آگاهی معلمان در مورد شبکه و همچننی میزان مشارکت کاربران در 
پاینی گزارش شده  در سطح  فعالیت  های گروهی،  و  دادن طرح  ها  اجنام  و  تولید محتوای شبکه 

است.
مرادی و همکاران )1386( در پژوهش خود وضعیت وب سایت های بیمارستان  های آموزشی 
ایران را از نظر ساختار، در سطح متوسط و از نظر محتوا  و زیر لینك  ها )محتویات موضوعی( در 

سطح بسیار ضعیف ارزیابی می  کنند.
آتشك در چند بررسی گوناگون )1386؛ 1387a,b؛ a,b  1388( مدل  هایی برای طراحی 
و حتلیل آموزش  های مجازی ارائه داد و به این نتیجه رسید که مدل یکپارچه، کاربردی و معینی 
در طراحی، تولید و حتلیل محتوای آموزش  های مجازی در نظام آموزش عمومی و عالی کشور 

وجود نداشته است.

چارچوب نظری تحقیق
همان  طور که در پیشینه پژوهشی ارائه شد، به دلیل نوظهوری آموزش الکترونیکی، مدل  های 
ویژه معدودی1 برای ارزشیابی سایت  های آموزشی مطرح شده است؛ از آجنا که 3 مدل کارس،2 

ـ  از جمله 3 مدلی که ریبل و بایلی )2006(، اسچکتر )2005( و اسمیت )2001( ارائه کرده اند. 1ـ
CARS (Credibility,Accuracy,Support,Reasonableness)  ــ2
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10سی1 و کرزلی2 )به نقل از بالوین،3  2003( به دلیل جامعیت، کاربرد بیشتری دارند، در این 
بخش مورد بررسی تفضیلی قرار گرفته  اند و به عنوان چارچوب نظری برگزیده شده  اند.

در  نظر گرفته است.  در  را  آموزشی  ارزیابی وب سایت  های  از  ابعاد محدودی  مدل کارس 
این مدل به نویسندگان و تهیه کنندگان وب سایت و محتوای ارائه شده، توجه بیشتری می  شود و 
مؤلفه  های مهم دیگری مانند اهداف، طراحی صفحات وب و توجه به نیاز های مخاطبان، مورد 
توجه قرار نگرفته  اند. مدل 10سی به گونه   ای کامل  تر از مدل قبلی است و مؤلفه  های گوناگونی 

را مطرح می  کند که هر کدام به نحوی در طراحی وب سایت نقشی موفق ایفا می  کنند.
 ضعف عمده این مدل را نیز می  توان نادیده انگاشنت مؤلفه  های مهمی مانند: اهداف، طراحی 
صفحات وب و توجه به نیازهای مخاطبان برشمرد. مدل کرزلی جامعیت و تنوع زیادی دارد. 
همان طور که در جدول 2 می بینیم، این مدل به روش های آموزشی توجه می  کند، در حالی که دو 
مدل پیشنی چننی نیستند؛ محتوا در هر سه مدل مورد توجه قرار گرفته است، اما هیچ یك از سه 

مدل، به مؤلفه طراحی صفحات وب،  اهداف و مخاطب اشاره منی  کنند.

,10Cs(Content,Credibility,Criticalthinking,Copyright,Citation,Continuity,Censorshipــ1

Comparability,Context,Connectivity)

Kearsley ــ2

Baldwinــ3
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جدول 2. مقایسه سه مدل  ارزیابی سایت های آموزشی ) مدل های کارس،  C10 و کرزلی(
مدل کرزلیمدل10cمدل کارس

1.  اعتبار:1 کیفیت محتوا، 
جلب  برای  شواهدی  ارائه 

اعتماد نسبت به محتوا

روز  به  دقت،  صحت،  محتوا:   .1
بودن، جامع بودن محتوا

1. محتوا: معتبر، موثق، مرتبط، دقیق، به 
روز و برانگیزنده بودن محتوا.

2. اعتبار: کیفیت محتوا، ارایه شواهدی 
برای جلب اعتماد نسبت به محتوا

و  ها  راهبرد  تناسب  آموزشی:  روش   .2
فعالیت  های یادگیری با فراگیران

2. دقت و صحت:2 دقت، 
روز  به  و  جامعیت  صحت، 
با  تناسب  اطالعات،  بودن 

مخاطبنی و اهداف سایت

پرورش  به  توجه  انتقادی:3  تفکر   .3
مهارت  های سطوح برتر تفکر مانند جتزیه 

و حتلیل، استدالل و تفکر خالق

و  جذاب  محتوای  از  بهره  گیری  انگیزه:   .3
برانگیزنده برای  درگیر کردن فعال فراگیران.

4. حق تألیف:4 توجه به مالکیت معنوی 
و بیان روش عملی رعایت حق تألیف

روند  بتوانند  همیشه  فراگیر  بازخورد:   .4
پیشرفت خود را در دوره بررسی کند.

3. مستدل بودن اطالعات:5 
ارائه دانش روز  و قابل قبول 
مطالب  یکپارچگی  و  اعتدال 
با  همراه  مطالب  ارائه  و 

شواهد و مدارك

هماهنگی  محتوا،  وحدت  تداوم:6   .5
لینك  ها با اهداف سایت و ارائه اطالعات 

کامل راجع به یك مطلب.

برای  واضحی  پاسخ  فراگیر  هماهنگی:   .5
اینکه چه چیزی، کجا، چه وقت و چگونه یاد 

می  گیرند داشته باشند.
دقت  قول؟  نقل  منابع  قول:7  نقل   .6
نقل  بودن  روز  به  و  اعتبار  صحت، 

قول  ها.

از  آسان  استفاده  امکان  استفاده:  قابلیت   .6
همه جنبه  های آموزشی برخط.

محتوا  آیا  حمایت:8   .4
مورد تأیید متخصصان محتوا 

و منابع معتبر دیگر هست؟

باید  آیا مندرجات سایت  7. سانسور:9 
حتت نظارت سازمان، ارگان و یا دولت 

باشد؟ چه کنترل  هایی اعمال می شود؟

با  مرتبط  مشکالت  حل  رسانی:  کمك   .7
غیر  برخط و  صورت  به  فناوری،  و  محتوا 

برخط )تلفنی، حضوری(.
برقراری  امکان  ایجاد  ارتباطات:01   .8
ارتباط با مؤسسان سایت و یا نویسندگان 

محتوا.

و  منره گذاری  روش  های  بیان  ارزشیابی:   .8
ارزشیابی فعالیت  ها و تکالیف دوره

و  مزایا  تشابه:11  و  مقایسه  پذیری   .9
سایت های  با  مقایسه  در  سایت  معایب 

مشابه.

باید  تکالیف  نوع  و  تعداد  کار:  حجم   .9
متناسب با نوع دوره و سطح آن باشند.

زمینه های  آشکار  بیان  زمینه:12   .10
اجتماعی،  از  اعم  سایت؛  فعالیت 

فرهنگی، اقتصادی

منابع  تدارك  پذیری:  انعطاف   .10
و  زمینه  ها  پیش  عالیق،  با  متناسب  اختیاری 

توامنندی  های گوناگون فراگیران

Credibility ــ1  Copyright ــCriticalthinking 4 ــAccuracy 3 ــ2 
Connectivity ــ5  Citaion ــ6  Reasonableness ــ7  ـ  8 Censorship ـ

ـ   9 Support ـ Continuity ــ10  Comparability ــ11  Context ــ12 
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بر اساس مطالب مطروحه و همچننی از آن جا که بیش از 6 سال از راه  اندازی و استقرار شبکه 
ابعاد  مطلوبیت  میزان  و  شبکه  این  ارزشیابی  به  توجه  ضرورت  می  گذرد،  رشد  رسانی  اطالع 

گوناگون آن برای بهینه   سازی نظام، بیش از پیش آشکار می  شود.

اهداف پژوهش
هدف این پژوهش، ارزشیابی بخش آموزش الکترونیکی شبکه رشد و همچننی میزان مطلوبیت 
ویژگی  های عمومی آن است؛ برای دستیابی به این هدف کلی، میزان مطلوبیت اهداف، محتوا، 
ویژگی  های  و  ارزشیابی، طراحی صفحات  آموزشی، روش  های  یادگیری  یاددهی ــ  روش  های 

عمومی سایت آموزشی رشد مورد بررسی قرار گرفت.
روش پژوهش

است  پیمایشی)ارزشیابی(  توصیفی ــ  نوع  نظر  از  و  کاربردی  هدف،  نظر  از  حاضر  پژوهش 
)بیابانگرد، 1386(.

جامعه آماری، نمونه و روش نمونه گیری
حتقیق حاضر 2 جامعه متفاوت به شرح زیر را مورد بررسی قرار داده است:

   شرکت  های تولید  کننده برنامه  های آموزشی، دروسی را به سفارش شبکه رشد تولید کرده   اند 
و محقق از میان شرکت  های تولید کننده برنامه  های آموزشی طرف قرار داد با شبکه رشد، به صورت 

منونه  گیری هدفمند شرکت  هایی که بیشترین دروس را برای این شبکه تولید می  کنند، برگزیده است.
شرکت ثمنی تراشه با تولید 14 درس در پایه  های مختلف بیشترین همکاری را با شبکه دارد. از 
میان دروس تولیدی این شرکت، درس شیمی به صورت تصادفی انتخاب شد. شرکت پارس مدیا 
با تولید 7 درس در رتبه دوم قرار دارد و درس عربی از این شرکت انتخاب گردید؛ شرکت سمیع 
رایان 6 درس تولید می  کند که از محصوالت این شرکت، درس فیزیك مورد ارزیابی قرار گرفت.

   کارشناسان و متخصصان تکنولوژی آموزشی و آموزش مجازی.
در  ارشد  کارشناسی   و  دکتری  مدرك  )دارندگان  آموزشی  تکنولوژی  متخصصان  از  نفر   20
زمینه تکنولوژی آموزشی( که در زمینه طراحی و تولید محتوا و برنامه  های آموزشی مبتنی بر وب 

تخصص داشتند به صورت منونه  گیری هدفمند انتخاب شدند.

ابزار جمع آوری داده ها
پیش نویس محقق ساخته برای ارزشیابی سایت  های آموزشی است.  ابزار گردآوری داده  ها، 
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این پیش  نویس از مدل  های ارزشیابی سایت  های آموزشی )مدل  های 10سی، کارس و  در تهیه 
مدل کرزلی( بهره   گرفتیم. چند تن از اساتید گروه تکنولوژی آموزشی دانشگاه عالمه طباطبائی 
و طراحان سایت  های آموزشی، روایی صوری و محتوایی پیش  نویس را تأیید کرده  اند. همچننی 

ضریب پایایی پیش  نویس با بهره  گیری از آلفای کرونباخ معادل 0/86 به دست آمد.
هر یك از اهداف پژوهش )اهداف آموزشی، محتوا، روش  های یاددهی ــ یادگیری، روش  های 
ارزشیابی، طراحی صفحات وب و ویژگی  های عمومی( با یك مالك مورد ارزیابی قرار گرفت. 
مالك محتوا شامل6 نشانگر است که عبارتند از: توجه به مخاطبان، صحت و دقت، اعتبار، 
بسته   قالب 75 سؤال  در  نشانگرها  و  و سازماندهی مطالب؛ مجموعه مالك  ها  عینیت، محتوا 
پاسخ به شرح زیر، بخش آموزش الکترونیکی شبکه رشد و همچننی میزان مطلوبیت ویژگی  های 

عمومی این سایت را مورد ارزیابی قرار می  دهد:
گویه  های مورد بررسی برای اهداف آموزشی عبارتند از: بیان مشخص اهداف کلی و جزئی، 
بهره  گیری از افعال عملکردی برای اهداف جزئی، پوشش اهداف کلی از طریق جزئی، جامعیت 
اهداف کلی و جزئی، انطباق اهداف با نیاز های فراگیران، بیان حیطه  ها و سطوح گوناگون اهداف 

آموزشی، هم  راستایی با اهداف برنامه درسی.
گویه  های مورد بررسی در محتوای روش  های یاددهی و یادگیری عبارتند از: انطباق روش  ها 
با اهداف، محتوا، ویژگی  های مخاطبان، اصول یادگیری مستقل، فرایند یادگیری، ایجاد انگیزه 
در مخاطبان، توجه به پرورش مهارت  های سطوح برتر تفکر، بر هم زدن تعادل و ایجاد چالش، 
امکان جتارب غیرکالسی، توجه به انتقال یادگیری، ارائه بازخورد در حنی تدریس و توجه به فعال 

بودن افراد در یادگیری.
تکوینی،  ارزشیابی  ورودی،  آزمون  از  بهره   گیری  مانند:  مؤلفه  هایی  با  ارزشیابی  حیطه 
ارزشیابی تراکمی، انطباق ارزشیابی با اهداف درس، محتوا و با ویژگی  های مخاطبان، سطوح 
گوناگون یادگیری، بهره  گیری از سؤاالت چرا و چگونه به جای چیستی، امکان ارزشیابی انفرادی 

و امکان استفاده از بازخوردهای آزمون، طراحی گردید.
اندازه و  تناسب  از چند رسانه  ای  ها،  بهره  گیری  با سؤاالتی همچون: میزان   صفحات وب 
حروف صفحات، استفاده از لینك  های راهنما و هایپرلینك  ها، استفاده مؤلفه  هایی برای جذابیت 

و برجسته منودن نکات مهم درس، طراحی شد.
بودن  باال  از:  عبارتند  گرفت،  قرار  بررسی  مورد  عمومی  بخش  برای  که  گویه  هایی  برخی 
سرعت بارگذاری، نیاز نبودن به نصب برنامه خاص،1 وجود اطالعاتی در خصوص اعتبار علمی 
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طراحان سایت، امکان ایجاد ارتباط با مسئوالن سایت.
گویه  های مورد بررسی محتوا عبارتند از: انطباق محتوا با اهداف کلی و جزئی، تناسب آن با 
ویژگی  های مخاطبان، تناسب حیطه  ها و سطوح یادگیری، ارتباط محتوای دروس با یکدیگر، 
پیش  از  استفاده  مناسب،  مثال  های  از  بهره  گیری  محتوا،  بودن  تعاملی  محتوا،  بودن  کاربردی 

سازمان دهنده، بیان مزایا و کاربردهای محتوا و ارجاع به سایر منابع.

جدول3.  ویژگی  های پرسشنامه

تعداد سؤالنشانگرهای محتواتعداد سؤالمالك
الف. محتوا8اهداف آموزش1

ب. سازماندهی مطالب
ج. توجه به مخاطبان

د. صحت و دقت
ه. اعتبار

ی. عینیت

10
6
4
2
4
5

12روش  های یاددهی یادگیری2
10روش ارزشیابی3
8طراحی صفحات وب4
6عمومی5
31محتوا ) 6 نشانگر دارد(6

روش تجزیه و تحلیل داده ها
صورت  ترتیب  بدین  لیکرت،  درجه  ای  شش  مقیاس  با  حتقیق  اساسی  مؤلفه  های  سنجش   

گرفت: خیلی زیاد: 5، زیاد: 4، متوسط: 3، کم: 2، خیلی کم: 1 و اصاًل:0.
 میانگنی هر معیار با جمع منراتی که در پاسخ توسط سؤاالت مربوط به آن معیار کسب شده بود و 
تقسیم منره بر تعداد سؤاالت به دست آمد. بدین ترتیب اگر میانگنی معیار مورد نظر میان 0 تا 1/66 
باشد، وضعیت آن معیار نامطلوب، اگر میان 1/66 تا 3/32 باشد، آن معیار وضعیت به نسبت 

مطلوب و اگر میانگنی میان 3/32 تا 89/ 4 باشد، آن معیار وضعیت مطلوب ارزیابی می  شود.

ارائه یافته ها
نظر  از  می  دهد  نشان  است،  آمده   4 جدول  در  که  داده  ها  حتلیل  و  جتزیه  از  حاصل  نتایج 

متخصصان:
شیمی  دروس  برای  و  مطلوب  نسبت  به   1/87 میانگنی  با  فیزیك  درس  برای  هدف گذاری   
مورد  گویه  های  میان  از  همچننی  است.  نامطلوب   1/12 میانگنی  با  عربی  و   1/21 میانگنی  با 
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بررسی، تنها انطباق اهداف با برنامه درسی در وضعیت مطلوب بود و گویه  های دیگر وضعیت 
نامطلوبی داشتند. 

 محتوای نوشتاری برای هر سه درس فیزیك، شیمی و عربی به ترتیب با میانگنی  های 3/03، 
3/09 و 2/79 به نسبت مطلوب ارزیابی شد. در این خصوص توجه به مخاطبان در وضعیت 
مطلوب و توجه به اهداف کلی و جزئی و انطباق با حیطه  ها و سطوح یادگیری به نسبت مطلوب و 

گویه  های دیگر وضعیتی نامطلوب داشتند.
بهره  گیری از روش  های یاددهی ــ یادگیری برای هر سه درس فیزیك، شیمی و عربی به ترتیب 
با میانگنی  های1/99، 2/48 و 2 به نسبت مطلوب به شمار آمد و متامی گویه  ها در وضعیت به 

نسبت مطلوب ارزشیابی شدند.
برای  اکتسابی  منره  میانگنی  است.  مطلوب  نسبت  به  حد  در  دروس،  ارزیابی  برای  روش  ها 
دروس فیزیك، شیمی و عربی به ترتیب 3/15، 3/08و 2/53 می  باشد. در این مورد فقط انطباق 

ارزشیابی با اهداف آموزشی مطلوب است و بقیه موارد به نسبت مطلوب ارزشیابی شدند.
مطلوب  نسبت  به  گویه  ها  متامی  در  و  درس  سه  هر  برای  صفحات  طراحی  مطلوبیت  میزان 

ارزیابی شد. 
در مجموع می توان گفت ارزشیابی بخش آموزش الکترونیك شبکه رشد، وضعیت به نسبت 
مطلوبی دارد و شرکت سمیع رایان با کسب 3 رتبه اول در زمینه اهداف، محتوا و روش ارزشیابی، 

بهترین شرکت بود.
جدول4.  یافته   های تحقیق

هدف مورد ارزیابی
 میانگنی محاسبهنام درس

شده
وضعیت مطلوبیت فیزیك

)سمیع رایان(
شیمی

)ثمنی تراشه(
عربی

)پارس مدیا(
نامطلوب1/871/211/121/4اهداف آموزشی

به نسبت مطلوب3/033/092/792/97محتوای آموزشی
 به نسبت مطلوب1/992/4822/15روش  های یاددهی ــ یادگیری

به نسبت مطلوب3/153/082/532/92روش  های ارزشیابی
به نسبت مطلوب32/912/122/67طراحی صفحات
به نسبت مطلوب2/602/552,112/40منره کل ارزیابی

به نسبت مطلوب2/73ویژگی  های عمومی
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بحث و نتیجه گیری
داد  نشان  بود،  شده  اجرا  و  طراحی  رشد  شبکه  ارزشیابی  هدف  با  که  حاضر  پژوهش  نتایج 
را  آموزشی خود ضعیف  ترین عملکرد  اهداف  تعریف  و  تعینی  در  میانگنی 1/4(  )با  شبکه رشد 
داشته است؛  این امر با یافته  های گراسیان، بك، مك موردو، گریز، کوك، کتابخانه کلورادو 
)خالقی و داور پناه، 1383( و ریبل و بایلی )2007( همسویی دارد. از این رو الزم است اهداف 
کلی هر درس در زمینه هدف  های آموزشی، تبینی شوند تا یادگیرندگان در انتخاب مسیر و شکل 
حرکت آگاهانه  تر عمل کنند و همچننی اهداف جزئی هر درس به صورت مشخص بیان شود؛ به 
بیان دیگر برای بیان اهداف جزئی از فعل  های عملکردی و قابل اندازه  گیری استفاده شود، تا هم 
عمل ارزشیابی آسان  تر صورت گیرد و هم یادگیرندگان به طور دقیق بدانند در پایان کار چه توقعی 

از آن ها وجود دارد.
معیار محتوا در میان 5 معیار مورد ارزشیابی، با میانگنی 2/97 باالترین میانگنی را دارد که 
وضعیت به نسبت مطلوبی است. این امر با یافته  های عظیمی )1384( و گراسیان، بك، مك 
موردو، گریز، کوك، کتابخانه کلورادو )خالقی و داور پناه، 1383( همسویی دارد. همچننی 
با میانگنی 3/09   نتایج نشان می  دهد شرکت ثمنی تراشه که درس  شیمی را تولید کرده  است، 
بهترین محتوا را دارد. از این رو شایسته است تا نگارش محتوای آموزشی جمالت ساده، کوتاه 
و رسا صورت گیرد؛ همچننی محتوا مطالب به روز و پیوند های موجود نیز به منبع معتبر علمی 

مرتبط باشند.
بهره  گیری از روش های یاددهی  ــ یادگیری با میانگنی 2/15 به نسبت مطلوب برشمرده شده 
است؛  این نتیجه با یافته  های مایرن1 )2000(، کالند2 )2006( و استاروستا )2005 ( همسویی 
دارد؛ از این رو شایسته است در زمینه روش  های یاددهی و یادگیری، روش  ها با اهداف و محتوای 
آموزشی درس منطبق شوند و فعالیت  های درسی نیز به گونه  ای طراحی شوند که یادگیرندگان را 

در فرایند یادگیری درگیر کنند.
معیار  این  در  شبکه  مطلوب  نسبت  به  وضعیت  از  ارزشیابی،  روش  های  در   2/92 میانگنی 
است  الزم  بنابراین  می  کند.  تأیید  را  کاتلنی3)2005(  و  ریزر  یافته  های  امر  این  دارد؛  حکایت 
ارزشیابی در ابتدای درس  ها، با آزمون ورودی برای تعینی میزان آمادگی یادگیرندگان برای آغاز 
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درس جدید صورت گیرد و در طول درس  ها نیز برای آگاهی یافنت دانش  آموزان از میزان و نحوه 
یادگیری  شان و تعینی نقاط قوت و ضعف یادگیری آن، از ارزشیابی تکوینی، استفاده شود.

میانگنی 2/67 نشان می  دهد طراحی صفحات سایت عملکرد به نسبت مطلوبی دارد؛ این امر 
یافته  های اصغری  پوده )1380(، گراسیان، بك، مك موردو، گریز، کوك، کتابخانه کلورادو 
)خالقی و داور پناه، 1383(، اسمیت )2001( و ریبل و بایلی)2007( را تأیید می کند؛ از این 
رو پیشنهاد می  شود صفحات وب با حلاظ رنگ  های زیبا و جذاب، انیمیشن، متناسب بودن اندازه 
قلم و فونت  ها، بهره  گیری از صدا و موزیك مناسب و به طور کلی استفاده از چند رسانه ای های 

آموزشی، طراحی می  شود.
به نسبت مطلوب  با میانگنی 2/73 در حد   کارشناسان معتقدند ویژگی  های عمومی سایت 
است؛ این امر با یافته  های بالوین )2003(، گراسیان، بك، مك موردو، گریز، کوك، کتابخانه 
بایلی )2007( پناه، 1383(، اسمیت )2001(، مدل  های  و ریبل و  کلورادو )خالقی و داور 
همسویی دارد. بنابراین پییشنهاد می  شود در زمینه بخش عمومی سایت، عالوه بر اینکه سرعت 
بارگذاری صفحات سایت و باز شدن پنجره  ها افزایش یابد، برنامه  هایی تولید شوند که به راحتی 

و بدون نیاز به نصب، قابل اجرا باشد. 
با توجه به محدودیت  های پژوهش حاضر، که درس  های دیگر شبکه رشد   پیشنهاد می  شود 
و  شوند  ارائه  کشور  آموزشی  سایت  های  ارزشیابی  برای  بومی  مالك  های  شوند،  ارزشیابی 

سایت های آموزشی با توجه به نظر فراگیران مورد ارزیابی قرار گیرند.

منابع
در  الکترونیک  شهروند  درسی  برنامه  حیطه های  و  ضرورت ها   ،)1388b( محمد  آتشك،  ــ 
ــ  تبریز.  دانشگاه  درسی،  برنامه  مطالعات  اجنمن  همایش  نهمنی  عالی،  آموزش  درسی  برنامه 

آتشك، محمد )1388a(، مدل های طراحی آموزش مجازی، دومنی کنفرانس شهر الکترونیکی، 
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ــ آتشك، محمد ) 1387b(، طراحی و حتلیل آموزش مجازی سازمانی، دومنی همایش مدیران 
آموزش سازمان های تولیدی و خدماتی کشور، تهران.

در  و روشهای حتلیل محتوی  تولید  تالیف، مالكهای  ابزارهای   ،)1387a( آتشك، محمد ــ 
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