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ِ
پژوهش توصیفی ،ارزشيابي شبکه آموزشی رشد بر اساس مالکهای طراحی
هدف این
وب سایتهای آموزشی و مقایسه آن با وبسایتهای آموزشی دیگر است .جامعه پژوهش
کلیه وب سایتهای آموزشی میباشد .نمونه مورد بررسی ،به روش نمونهگيري هدفمند،
بر مبنای بيشترين تعداد مراجعین به سایتها انتخاب شده است .ابزار پژوهش چک لیست
محقق ساختهای است که از تجمیع و تلخیص مالکهای استاندارد تعریف شده در این
زمینه ساخته شده است .این چک لیست شامل مدل تركيبي  ، 10 Cكارس و كرزلي و
همچنين مالكهای ارائه شده توسط دازر )2002(1و اسماوي ورزاك ( )2006میباشد و وب
سایت رشد را از ابعاد تعامل ،استفاده از رسانه ،برگزاري آزمون ،ابزارهاي برقراري ارتباط،
ظاهر سايت ،محتواي ارائه شده ،راهنما ،راحتيِ کاربر و امکانات جانبي مورد ارزیابی و
مقایسه قرار میدهد .روایی ابزار توسط استادان و صاحبنظران مورد تأیید قرار گرفته است.
اطالعات مورد نیاز برای پاسخ به سواالت طرح شده از طریق اسناد و مدارک کتابخانهای،
گزارشهای تحقیقی و جستوجو در شبکه جهانی اینترنت و مشاهده و بررسی تکتک وب
سایتهای نامبرده گردآوری شده است.
يافتهها نشان داد که :شبکة رشد ابزارهایی همچون :محاورة متنی ،گروههای مباحثاتی،
فضای منابع اشتراکی ،کنفرانس ویدویی ،امکان انتشار کتاب ،امکان مشارکت کاربر و وبالگ
*تاريخ دريافت مقاله1388/ 1/30 :

تاريخ شروع بررسي1388/ 2/16 :

تاريخ پذيرش مقاله1390/2/31 :

 .1كارشناس ارشد جامعه شناسي و معاون مديريت توسعه و فناوري اطالعات آموزشي سازمان پژوهش و

برنامهريزي آموزشي

 .2كارشناس ارشد تحقيقات آموزشي

 .3كارشناس ارشد تكنولوژي آموزشي
 .4كارشناس ارشد ارتباطات اجتماعي
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دارا ميباشد .این مورد در سایر سایتهای مورد بررسی نيز ديده شد .عملکرد این شبکه در
بهرهگیری از ابزارهایی همچون صدا ،تصویر ،پویانمایی ،بازی و سرگرمی را میتوان مناسب
قلمداد کرد .در بخش آزمون ،شبکه رشد تنها از سؤاالت چند گزینهای بهره میبرد .البته
سایتهای آموزشی مورد مقایسه نیز از دیگر ابزارهای آزمون استفاده نکردهاند .در بخش
اطالع رسانی ،شبکه رشد از ابزارهای پیام روز ،اخبار و اطالعات و گالری عکس بهره گرفته
است .شبکه رشد از چهار ابزار ارائه شده برای وضعيت ظاهري سايتهاي آموزشي بطور
كامل استفاده کرده است .در خصوص راهنمايي کاربران ،در مقایسه با سایر سایتهای مورد
بررسی ،عملکرد سایت رشد مناسب قلمداد میشود .شبکه آموزشی رشد امکانات جانبي
برای کاربران را دارد .این بررسی نشان داد که داشتن فروشگاه الکترونيکي و امکان عضويت
برای سایر سایتها مهم بوده است.
كليدواژهها :ارزشيابي ،مالكهاي ارزشيابي ،شبكهها (سايتها)ي آموزشي.

مقدمه

نياز دانشآموزان و دانشجویان به حضور در شرايط يادگيري انعطافپذير باعث گسترش
سيستمهاي رايانهای در فرايند ياددهي -يادگيري شده است (رازیداس .)2004 ،2در واقع
محیطهای مجازی برای آموزش یکی از مهمترین فضاهای اینترنتی را به خود اختصاص دادهاند
(اسمیت .)3،2001هر یک از کشورها نیز با عنایت به چشماندازهای آموزشی خود از این فضای
مجازی سود جستهاند .در ایران هدف اوليه و اساسي از طرح محیطهای مجازی را میتوان:
«گسترش و ايجاد تنوع در ظرفيت آموزش كشور به كمك فناوري اطالعات و ارتباطات و
پاسخگويي به نياز جامعه امروز و فردا براي كيفيت و انعطافپذيري بهتر و هزينه كمتر در
ارائه آموزش» عنوان کرد (صفوی ،باوقار و غفاری .)1385 ،در همین راستا سازمان پژوهش و
برنامهریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش ،پروژه شبکه رشد را با اهدافی همچون :سرعت
بخشيدن ،سادهسازي و تعميق فرايند ياددهي -يادگيري دانشآموزان در راستاي اهداف آموزش
و پرورش؛ افزايش دامنه دسترسي مخاطبان به اطالعات؛ تقويت دستيابي به فرصتهاي برابر
آموزشي؛ توجه ويژه به تفاوتهاي فردي دانشآموزان در فرايند ياددهي -يادگيري؛ رشد و
توسعه قابليتها و تواناييهاي مخاطبان براي زندگي فعال و موثر در جامعه اطالعاتي؛ افزايش
بهرهوري در آموزش و پرورش؛ و باالخره روزآمد و اثربخش كردن آموزش و پرورش در جامعه
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اطالعاتي راهاندازی کرد (دفتر مديريت طرح توسعة فناوري اطالعات و ارتباطات.)1383 ،
با توجه به اهداف مشخص شده و کارکردهای مورد انتظار ،این شبکه یک وب سایت آموزشی
است« .وب سايت از مجموعهاي از صفحات وب كه همگي موضوع مشتركي را دنبال ميكنند و

توسط يك شخص حقيقي یا حقوقي ايجاد شدهاند ،تشكيل شده است (متواضع ،1383،ص .)27
اسميت ( )2001ويژگيهايي را براي وب سايتهای آموزشی برشمرده که شامل سازماندهي
4
محتوا ،به روز رساني محتوا ،جهتدهي و خطمشي ،طراحی صفحات و ...ميباشد .اسچکتر
( )2005بر مؤلفههایی همچون مخاطبان ،اهداف آموزشی و روشهای یاددهی– یادگیری تأکید
دارد .ریبل و بایلی )2006( 5بر توجه به مخاطبان ،دقیق و صریح بودن اهداف سایت ،سازماندهی
مناسب اطالعات ،قابلیت دسترسی برای تمامی مخاطبان ،استفاده بهینه از عناصر گرافیکی ،ارائه
اطالعات واضح و قابل فهم ،امکان برقراری ارتباط بین مخاطب و سازنده ،توجه به مالکیت
تاريخ به روزرساني سايت تأکید دارند.
معنوی و مشخص نمودن
ِ
8
7
مدارس کارس 6با چهار عمل و مدلهای ( 10 cبه نقل از بالوین  )2003 ،و كرزلي ()2000
هر كدام با ده عامل بر معیارهای دیگری تأكيد دارند .اسماوی و رزاک )2006( 9به مالکهای
زبان ،مقدار محتوا و اهداف ،ویژگی صدا ،راهبردهای یادگیری ،سواالت ارزشیابی و بازخورد
توجه کردهاند .آنچه بیان گردید این سؤال را به ذهن متبادر میسازد که شبکه اطالعرساني رشد
در مقایسه با وب سایتهای مشابه تا چه اندازه ویژگیهای یک وب سایت آموزشی خوب را
دارا است؟ پژوهشهای محدودی در این زمینه صورت گرفته است .محمدي ( )1386بخش
آمورش الكترونيك و درس افزارهاي موجود در سايت را بررسی کرده است .در پژوهش عظيمي
( )1384بيشتر محتوا و ويژگيهاي ظاهري بعضي از بخشهاي سايت مورد بررسي قرارگرفته
است .دلروز ( )1385نيز تنها به بررسي كيفيت محتواي شبكه رشد پرداخته است .از اينرو يك
بررسي جامع از سايت آموزشي رشد به عنوان يكي از اولين و بزرگترين سايتهاي آموزشي
دولتي و مقايسه آن با ساير سايتهاي آموزشي هم رديف ،به منظور پي بردن به نقاط قوت و
ضعف آن مورد نياز است .هدف این پژوهش ،ارزشیابی این شبکه بر اساس مالکهای طراحی
سایتهای آموزشی و مقایسه آن با وب سایتهای آموزشی مشابه است.

چارچوب نظری پژوهش

چنان که عنوان شد در پژوهش محمدي( )1386ترکیبی از سه مدل  ،10 C ،10كارس و
كرزلي برای کارس و کرزلی برای ارزشيابي بخش آموزش الکترونیکی شبكه رشد استفاده شده
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است .همچنين در هر یک از مدلهای ( 10 Cبه نقل از بالوین ،)2003 ،كارس و كرزلي ()2000
مالکهایی برای ارزیابی محیطهای یادگیری الكترونيكي مورد توجه واقع شدهاند .اسماوی و رزاک
( )2006نیز مالکهایی برای ارزشیابی درس افزارهای دانشگاههای مجازی ارایه کردهاند .در این

پژوهش از مجموعه مالکهای ارایه شده مالک انتخاب شده است که در زیر راجع به آنها توضیح
میدهیم .دلیل این انتخاب ،اشتراک این مالکها در تعداد بیشتری از مدلهای بیان شده است.
 .1تعامل :تعامل به ارتباط دوسویه بین کاربر و محیط مجازی اشاره میکند و دارای انواعی
است .يك نوع تعامل ،پاسخ به عالئم يا فضاهايي است که میتوان روي آنها کليک کرد و يا وارد
آنهاشد .نوع ديگر تعامل از به اشتراک گذاشتن اطالعات قابل دسترسي و پاسخ به پرسشها به
صورت گروهي ناشي ميشود .برخي از ابزارهاي مورد استفاده در انواع تعامالت ،بدین شرحاند :ميز
گفتوگوي مجازي ،پست الكترونيكي ،محاوره متني ،10كنفرانس ويدئويي ،گروههاي مباحثاتي ،فضاي
منابع اشتراكي ،11پرسش و پاسخ ،نظرسنجي ،پروژههاي خالقيت ،وبالگ ،امکان مشارکت کاربر ،و
امکان انتشار کتاب (مك موردو ،به نقل از خالقی و داوری پناه.)1383 ،
 .2استفاده از رسانه :آموزش مجازي در انتقال اطالعات از پنج رسانة متن ،صدا ،تصوير ،پويا
نمايي ،و فيلم بهعنوان مهمترين ابزارهاي رسانهاي استفاده ميكند .استفاده از فيلم و پويانمايي و همچنين
قطعات صوتي در كنار رسانههاي متن و تصوير ،عالوه بر جذاب كردن محتواي دروس الكترونيكي،
امكان انتقال حجم بيشتري از اطالعات و دانش را در فرصتي كوتاهتر فراهم ميسازد(ماير.)2001 ،12
 .3برگزاري آزمون :برگزاري آزمون در آموزش مجازي از موضوعات بحثانگيز است.
عدهاي بر اين باورند كه برگزاري آزمون در وب سايت اعتبار ندارد و برخي ديگر ميگويند كه
ميتوان از ابزارهاي موجود براي ارزيابي سطح پيشرفت تحصيلي استفاده كرد .در محيط آزمون
برگزاري امتحانات به يكي از صورتهاي زير ممكن است :سؤاالت چند گزينهاي ،صحیح غلط،
کوتاه پاسخ ،تطبيق دادني و سؤاالت تشريحي (اسماوی و رزاک.)2006 ،
 .4ابزارهاي برقراري ارتباط :محیطهای مجازي همانند نهادهاي واقعي بايد به روابط عمومي
نيز توجه داشته باشند و ابزارهاي مناسبي را براي ارتباط بين استادان و فراگيران و همچنين
بين فراگيران با يكديگر درنظر بگيرند .اين ابزارها عالوه بر ايجاد محيطي دوستانه براي تبادل
اطالعات ،فضا را براي همكاريهاي آموزشي مفيدتر آماده ميكند .از ميان امكانات و ابزارهايي
كه در اين زمينه استفاده ميشود ميتوان به این موارد اشاره كرد :پيام روز ،تابلو اعالنات ،پيامهاي
يادآوري و تقویم ،خبرنامه ،فرهنگ لغات و غلط گير ،اخبار و اطالعيهها ،و گالري عکس(کرزلی
 ،2000به نقل از امیرتیموری و رحمانی .)1383،محيطهای مجازي همة فعاليتهاي آموزشي
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محيطهاي واقعي (مانند دانشگاه يا دبيرستان) را دارد ،لذا بايد بتوان به تناسب روزهاي مهم،
پيامهاي ويژهاي را براي همگان ارسال كرد .اين بخش امكان آن را ميدهد كه در مناسبتهاي
تاريخي و يا مناسبتهاي آموزشي ،پيامهاي مناسبي را در معرض ديد همگان قرار دهیم .خبرنامه

مانند يك روزنامه ديواري ،اخبار و مقاالت قابل استفاده براي عموم را عرضه ميكند (کرزلی،
 ،2000به نقل از امیرتیموری و رحمانی.)1383 ،
 .5ظاهر سايت :نماي ظاهري سايت در درک و فهم بهتر مطالب و محتواي ارائه شده تأثيرگذار
است .براي مثال رنگها را ميتوان به عنوان عالئم ديداري براي نشان دادن تغييرات جاري ،واژه نامهها
يا اطالعات جديد بهکار برد .البته طراحي ظاهري سايت به اهداف راهاندازي سايت و ويژگيهاي
مخاطبان و کاربران بستگي دارد .عناصر تشکيلدهنده نماي ظاهري سایت را تصاوير ،رنگها و قلمها
تشکیل میدهند(فهیمی .)1379 ،ظاهر سایت در مدلهای گرايسان ( ،)1995اندرسون ( )2001و كوك
( )2002مورد توجه قرار گرفته است(به نقل از داوری پناه .)1383 ،مدل ریبل و بایلی ( )2006نیز بر
اهمیت عناصر گرافیکی در فضاهای مجازی تأکید دارد.
 .6محتواي ارائه شده :محتواي ارائه شده در سايت بايد گويا ،ساده ،متنوع ،متعامل و
برانگيزاننده باشد .فهرست مطالب و تقسيمبندي موضوعي آنها کاربران را به راحتي به مقصود
رهنمون ميسازد و مفهوم مورد نظر را بهدرستي انتقال ميدهد .پس از تهيه فهرست محتوا
بهتدريج ميتوان آن را بهروز كرد و بر آن مطالبي اضافه افزود يا از آن کاست؛ اما اين فهرست
بايد همواره براي دانشجويان قابل دسترسي باشد .محتواي ارائه شده بايد اهداف و مفاهيم
را به روشني بيان كند تا کاربر بيشترين بهره را ببرد (رضوي .)1386 ،مالکهای محتوا مورد
توجه و تاکید بسیاری از مدلهای ارزیابی از جمله برنرزـ لي( ،)1997كتابخانه كلرادو ()2003
و اندرسون( )2001قرار گرفتهاند(به نقل از داورپناه .)1383 ،همچنین مدل ( 10 Cبه نقل از
بالوین ،)2003 ،مدل کرزلی ( ،2000به نقل از امیرتیموری و رحمانی ،)1383 ،اسميت ()2001
و اسماوی و رزاک ( )2006را نیز میتوان عنوان کرد.
 .7راهنما :کاربر هنگام مراجعه به سایت بايد به درک روشني از کل سايت برسد و سريعا به
بخش مورد نظر دسترسي پيدا كند .بخشهايي مثل «درباره ما» و «راهنما» به کاربر کمک ميکند
كه با اهداف و ماموريتهاي سايت آشنا شود .نقشه سايت اين امکان را فراهم ميكند كه كاربر،
ضمن آگاهي از بخشهاي مختلف موجود در سايت ،به راحتي به نقطه مورد نظر خود دست
يابد .همچنين اگر كاربر با سؤال يا ابهامي مواجه شد ميتواند در بخش «ارتباط با ما» سوال خود
را مطرح كند .ضمن آن که برخی وب سايتها نيز با ايجاد بخشي تحت عنوان تور ،به كمك

12

فصلنامه نوآوریهای آموزشی .شمارة ،37سال نهم ،بهار1390

فيلم و تصوير ،کاربران را هرچه بيشتر با اهداف و وظايف سايت آشنا ميكنند (زارعي و عوض
زاده .)1387 ،وجود راهنما در مدلهای  10 Cو کرزلی ( ،2000به نقل از امیرتیموری و رحمانی،
 )1383مورد توجه واقع شده است.
 .8راحتي کاربر :سايتها معموالً امکاناتي را در نظر ميگيرند تا کاربران بهتر و سريعتر به
نتيجه مورد نظرشان برسند .از جمله اين امکانات موتورهاي جستوجو در داخل سايت و يا
در اينترنت است .همچنين کاربران در صورت نياز ميتوانند مطالب دلخواه خود را چاپ كنند.
دسترسي سريع به قسمتهاي مختلف سايت نيز از ديگر امکاناتي است که جهت راحتي کاربران
در اختيار آنان قرار مي گيرد (محمدزاده .)1384 ،ریبل و بایلی( )2006به این مقوله پرداختهاند.
 .9امکانات جانبي :امکانات جانبی را میتوان تحت عنوان ذیل نام برد :فروشگاه
الکترونيکي ،كتابخانه ديجيتالي ،لينک به منابع مرتبط ،امکان قراردادن مطلب و عضويت در
سايت .تدارک امکانات جانبی در مدلهای کرزلی( ،2000به نقل از امیرتیموری و رحمانی،
 )1383و محمدی( )1386مورد توجه واقع شده است.

مفاهیم و تعاریف

ارزشيابي :ارزشیابی فرایند جمع آوری و تفسیر نظامدار شواهدی است که در نهایت به قضاوت
ارزشی با چشمداشت معین بینجامد (بیبای 1978 ،به نقل از ولف ،ترجمة کیامنش )1383 ،در اين
پژوهش منظور از ارزشيابي رسيدن به پاسخ اين سئوال است که تا چه ميزان سايت آموزشي رشد
توانسته است مالکهاي طراحي سايتهاي آموزشي مورد تاکید در این پژوهش را رعايت کند.
مالک :13ويژگيها يا جنبههايي از پديدة مورد ارزيابي که قضاوت درباره آنها انجام ميپذيرد
مالک نام دارد .در پژوهش حاضر منظور از مالک جنبههاي اساسي لحاظ شده براي طراحي
سايتهاي آموزشي است که در ارزشيابی مورد توجه قرار میگيرند و عبارتند از تعامل ،استفاده
از رسانه ،برگزاري آزمون ،ابزارهاي برقراري ارتباط ،ظاهر سايت ،محتواي ارائه شده ،راهنما،
راحتي کاربر و امکانات جانبي.
سايت آموزشي :به مجموعهای از صفحات وب که نوع ًا در حوزههاي مخصوص خود
( )ir،org، net، com، gov، edu, ...در شبکه اينترنت ديده ميشوند سایت آموزشی میگویند.
سايتهاي وب در انواع گوناگون وجود دارند که يکي از انواع آنها سايتی است که براساس
اهداف آموزشي براي مخاطبان خاص نوشته ميشود و در شبکه اينترنت قابل دسترسي است.
شبكة رشد ،سايتي آموزشی است كه وزارت آموزش و پرورش آن را به منظور تسهيل ،تسريع
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و تعميق فرايند ياددهي ـ يادگيري ،به صورت يك شبكه رايانهاي با محتوای آموزشي و درسي،
در اختيار معلمان ،دانش آموزان ،اوليا و ساير مخاطبان قرار داده است.

پیشینه پژوهش

نتايج پژوهش خالقي و داورپناه ( )1383در ارزیابی عمومی وب سایتهای فارسی نشان
میدهد که اكثر وب سايتهای فارسی در ارائه موضوعاتي نظير موضوعات علمي ،فرهنگي ،و
همچنين در ارائه اطالعات توسط پايگاههاي اطالعاتي و منابع الكترونيكي ،ضعيف عمل كردهاند.
بيش از  80درصد آنها به روزآمد کردن و بيش از نيمي از آنها به بيان اهداف خود توجهي
نداشتهاند .عظیمی( )1384کیفیت محتوای شبکه رشد ،وضعیت فنی شبکه ،پاسخگویی تولید
کنندگان محتوا و دست اندرکاران شبکه به سئواالت کاربران ،کنترل و مدیریت کاربرد در شبکه را
در سطح مطلوبی ارزيابي كرد .اما میزان آگاهی معلمان در مورد شبکه ،همینطور میزان مشارکت
کاربران در تولید محتوای شبکه و انجام پروژها و فعالیتهای گروهی در سطح متوسط گزارش
شده است .دلروز ( )1385توانايي شبكه رشد در ترويج آموزش الكترونيك ،آموزش به شيوة كار
گروهي به كاربران و نيز كيفيت محتواي شبكه مدرسه ،همچنین كيفيت فني و مشاركت كاربران
در توليد محتواي شبكه را در وضعيت مطلوبي برآورد می کند .حمیدزاده و شم آبادی()1386
در پژوهش خود نشان دادند که  %46متخصصان تناسب محتوای شبکه رشد با موضوعات درسی
را در حد متوسط  %23 ،خوب و  %30زیاد میدانند .از نظر متخصصان عملکرد شبکه تا حدودي
با اهداف آن منطبق است و ارتباط محتوا با مطالب کتابهای درسی در حد مناسبي میباشد.
 %53از مخاطبان وضعیت ظاهری شبکه را در حد متوسط میدانند و  %85نوع قلم و اندازه
حروف را خوب میدانند و از لحاظ ویژگیهای ظاهری و قالب بین نظرات دبیران و دانشآموزان
تفاوت معناداری وجود ندارد .از نظر محتوا  %54معلمان محتوا را خوب و  %26عالی میدانند.
محمدی( )1386به ارزشيابي بخش آموزش الکترونیکی شبكه آموزشي رشد بر اساس تركيبي
از سه مدل كارس 10 C ،و كرزلي پرداخت و اهداف آموزشي دروس مورد بررسي در سايت
آموزشي رشد را در حد مطلوب ،اما محتواي نوشتاري ،روش هاي ياددهي -يادگيري ،روشهاي
ارزشيابي ،طراحي صفحات وب و بخش عمومی سایت را در حد نسبت ًا مطلوب ارزیابی کرد.
اسميت ( )2001از مقایسه  22وب سایت آموزش زبان انگلیسی با یکدیگر ،بر اساس
معیارهای تعریف شده ،به این نتایج دست یافت :اکثر این سایتها غیر دولتی هستند و هدف
اصلی آنها تجاری است .در اکثر این سایتها ویژگیهایی از قبیل سازماندهی مناسب ،طراحی
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و جهتیابی مناسب و تاریخ به روز رسانی به ندرت به نمایش درآمده است .تعداد کمی از این
سایتها ابزار نقشه سایت را دارند ،بسیاری از مواد آموزشی در سایتها یا به صورت آنالین قابل
دسترسی نبود و یا اینکه به صورت ناقص در سایت وجود داشت و مخاطبان برای دسترسی به

مواد آموزشی ملزم به خرید سیدیهای موجود بودند .کمتر از نیمی از این سایتها بعضی از
شکلهای ارتباطی از قبیل ایمیل  ،چت و بولتن خبری را ارئه میدادند.
عبدالصادق )2008( 14در مقایسه شش وب سایت آموزش زبان انگلیسی نشان داد که سه وب
سایت در به روز رسانی و صحت مطالب ضعیف عمل کردهاند ،یک وب سایت در هدفنویسی
و دو وب سایت دیگر در نوشتن منابع از خود ضعف نشان دادهاند .اما تمامی وبسایتها در
طراحی صفحات و ابعاد تکنیکی خوب عمل کردهاند.

اهداف پژوهش

چنان که عنوان گردید هدف این پژوهش ارزشيابي شبکه آموزشی رشد بر اساس مالکهای
طراحی سایتهای آموزشی و مقایسه آن با وب سایتهای آموزشی دیگر کشورها است .به
منظور دستیابی به این هدف کلی ،هدفهای واسطهای زیر را طرح نموده است:
 .1بررسی وضعیت وب سایت آموزشی رشد در تعامل با کاربران و مقایسه آن با وب سایت آموزشی.
 .2بررسی وضعیت وب سایت آموزشی رشد در استفاده از رسانه و مقایسه آن با وب
سایتهای آموزشی دیگر.
 .3بررسی وضعیت وب سایت آموزشی رشد در استفاده از آزمونها و مقایسه آن با وب
سایتهای آموزشی.
 .4بررسی وضعیت وب سایت آموزشی رشد در برقراري ارتباط با کاربران و مقایسه آن با
وب سایتهای آموزشی.
 .5بررسی وضعیت وب سایت آموزشی رشد از نظر ظاهری و مقایسه آن با وب سایتهای آموزشی.
 .6بررسی وضعیت وب سایت آموزشی رشد در محتوایی که ارایه می کند و مقایسه آن با
وب سایتهای آموزشی.
 .7بررسی وضعیت وب سایت آموزشی رشد در راهنمایی کاربران و مقایسه آن با وب
سایتهای آموزشی.
 .8بررسی وضعیت وب سایت آموزشی رشد در ابزارهای ارایه شده جهت راحتي کاربران و
مقایسه آن با وب سایتهای آموزشی.

ارزشیابي شبکه ملي مدارس ايران (رشد) بر اساس مالکهای طراحی سایتهای آموزشی و مقایسه آن با دیگر سایتهای آموزشی

15

 .9بررسی وضعیت وب سایت آموزشی رشد در امکانات جانبي و مقایسه آن با وب
سایتهای آموزشی.

روش شناسی پژوهش

روش پژوهش :این پژوهش از نوع ارزشیابی میباشد .پژوهش ارزشیابی ابزاری برای تهیه
مدارک و شواهد روا و پایا ،درباره عملکرد برنامههای اجتماعی یا فعالیتهای بالینی است و
اینکه چگونه طراحی میشوند؛ تا چه حد به خوبی عمل میکنند؛ و تا چه حد به اهداف خود
نائل میشوند (بیابانگرد .)1386 ،روش انجام پژوهش توصیفی ـ پيمايشي است.

ابزار گردآوری دادهها

ابزار گردآوري دادهها ،چک لیست محقق ساختة ارزشیابی سایتهای آموزشی است .این
چک لیست از تجمیع و تلخیص مالکهای استاندارد تعریف شده در این زمینه ،همچون مدل
تركيبي ( 10 Cبه نقل از محمدی ،)1386 ،كارس و كرزلي (به نقل از امیرتیموری و رحمانی،
 )1383و همچنين مالكهای ارائه شده توسط دازر )2002( 15و اسماوي ورزاك ( )2006استفاده
شده است .روایی صوری و محتوایی چک لیست ،توسط چند تن از اساتيد و طراحان سايتهاي
آموزشي مورد تأیید قرار گرفته است.
هر یک از اهداف پژوهش بهوسیلة یک مالک ارزیابی شده است .هر مالک دارای تعدادی
نشانگر است .مالک تعامل شامل  9نشانگر پست الکترونیکی ،محاوره متني ،گروههاي مباحثاتي،
کنفرانس ويدئويي ،پرسش و پاسخ ،نظرسنجي ،پروژههاي خالقيت ،وبالگ ،امکان مشارکت
کاربر ،و امکان انتشار کتاب است .مالک استفاده از رسانه ،شامل  5نشانگر صدا ،تصویر،
پویانمایی ،فیلم ،و بازی و سرگرمی است .مالک برگزاري آزمون با نشانگرهای سؤاالت چند
گزينهاي ،سؤاالت غلط يا درست ،سؤاالت کوتاه پاسخ ،سؤاالت تطبيق دادني و سواالت تشريحي
بررسی شده است .مالک استفاده وب سايت از ابزارهاي اطالعرساني ،بهوسیلة نشانگرهای
پيام روز ،تابلو اعالنات ،پيامهاي يادآوري و تقويم ،خبرنامه ،فرهنگ لغات و غلط گير ،اخبار
ت با کمک
و اطالعيهها و گالري عکس بررسی شده است .مالک وضعيت ظاهري وب ساي 
نشانگرهای استفاده از عکس ،رنگ ،قلمهاي متنوع و رنگي ،و استفاده از طرح بررسی شده
است .مالک محتواي ارائه شده در وب سايت بهوسیله نشانگرهای خالصه بودن محتوا و بيان
اهداف و مفاهيم بررسی شده است .مالک راهنمايي کاربران در وب سايت را نشانگرهای نقشة
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سايت ،درباره ما ،ارتباط با ما ،راهنمای سایت ،دسترسي به نقشه از هر قسمت سايت و تور
بررسی می کنند .مالک فراهم کردن امکانات راحتي کاربران در وب سايت بهوسیلة نشانگرهای
امکان دسترسي سريع به قسمتهاي مختلف ،امکان دسترسي به مطالب دلخواه ،دستهبندي

مناسب موضوعات ،امکان جستوجوي مطالب در وب سايت ،امکان جستوجوي مطالب در
اينترنت و امکان چاپ مطالب دلخواه بررسی شده است .در نهایت مالک امکانات جانبي وب
سايت بهوسیلة نشانگرهای فروشگاه الکترونيکي ،كتابخانة ديجيتالي ،لينک به منابع مرتبط ،داشتن
اسپانسور ،امکان ماخذ قراردادن مطلب ،و عضويت در سايت بررسی شده است.
اطالعات مورد نیاز برای پاسخ به سواالت طرح شده از طریق اسناد و مدارک کتابخانهای،
گزارشهای تحقیقی و جستجو در شبکه جهانی اینترنت و مشاهده و بررسی تک تک وب
سایتهای نامبرده گردآوری شده است.

نمونه و روش نمونهگیری

با توجه به این که هدف پژوهش تعمی ِم یافتهها نیست؛ در انتخاب گروه نمونه از روش
نمونهگیری هدفمند استفاده شده است .جستوجو در موتورهای جستوجوگر go to alta,
 vista ,yahoo , googleنشان میدهد که وب سایتهای انتخابی جزء اولین یافتههای
جستوجو میباشند و بر همین اساس انتخاب شده اند .در ادامه گزیدهای درباره هر یک از این
وب سایت ها و مؤسسات موجد آنها آورده شده است( :مطالب از بخش «درباره ما»ی هر یک
از این وب سایتها انتخاب شده است).

برنامه آموزشی سفرهای تخیلی
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برنامه آموزشی سفرهای تخیلی یک برنامه خالقانه برای آموزش حل مسئله است که از 25
سال پیش تاکنون اجرا می شود .مجری و سیاستگذار این پروژه دانشگاه نیوجرسی آمریکاست.
اکنون این پروژه به صورت برنامهای بین المللی با مشارکت بسیاری از کشورها اجرا میشود.
در این برنامه مهارتهای کارگروهی ،استفاده از توانمندیهای بالقوه برای حل مسئله ،تفکر
خالقانه و یادگیری خود راهبر مورد نظر است .وب سایت این پروژه به نشانی الکترونیکی
 www.odysseyofhemind.comبا میلیونها عضو از دانشآموزان و مربیان مهد کودک تا
دانشجویان و اساتید یکی از پربیننده ترین وب سایتهای آموزشی است.
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بنیاد جهانی مدارس شبکهای با اعتقاد به اینکه فضای مجازی میتواند یادگیری را فراگیر،
تعاملی و تسهیل کند در سال ،1980توسط بنیادهای آموزشی اوراسل 18و جرج لوکاس 19و

مشارکت دانشگاههای آمریکا تأسیس شده است .خدمات این مؤسسه عبارت است از :ایجاد
محتواهای آموزشی تعاملی و مشارکتی ،ایجاد یادگیری تعاملیِ برخط (آنالین) بین المللی ،توسعه
ابزارهای جدید برخط ،ارایه خدمات مشاورهای به مدارس ،دانشگاهها و سازمانهای دولتی در
زمینه ایجاد برنامههای آموزشی اشتراکی ،برپایی همایشها و کنفرانسهای بین المللی در زمینه
آموزشهای برخط .این مؤسسه با نشانی الکترونیکی  www.globalschoolnet.orgیکی از
پربینندهترین وب سایتهای آموزشی است.

مرکز محلی یادگیری از راه دور و برخط
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خدمات آموزشی بسیار متنوع این مرکز یادگیری که در لوس آنجلس قرار دارد به صورت
گسترده در سرتاسر آمریکا توسط معلمان ،مدیران ،والدین و دانشآموزان مورد استفاده قرار
میگیرد .این مرکز یادگیری ،با نشانی الکترونیکی www.teams.lacoe.eduنیز یکی از
پربینندهترین وب سایتهای آموزشی است.

جامعة بین المللی تکنولوژی در آموزش()ISTE
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جامعة بین المللی تکنولوژی در آموزش یکی از بزرگترین انجمنها برای مربیان و رهبران آموزشی
در بهبود یادگیری و تدریس بهوسیله توسعه استفاده اثربخش از فناوری در آموزش است .در مؤسسه
 ISTEخدمات آموزشی برخط به بیش از صد هزار رهبر آموزشی و تعداد کثیری از مربیان و والدین
همچنین مؤسسات آموزشی ارایه میشود .این موسسه امکان اشتراک و انتقال تجربیات و بیان ایدهها
را برای اعضا فراهم میکند .نشانی الکترونیکی این مؤسسه  www.iste.orgمیباشد.

مؤسسة یادگیری اکتشافی
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موسسه یادگیری اکتشافی ،منابع یادگیری دیجیتال را برای مدارس و خانوادهها با هدف ایجاد
یادگیری اثربخش تر ،افزایش دستاوردهای دانشآموزان و ارتباط کالسها و خانوادهها برای
یادگیری جهانی ارایه میکند .اهداف اصلی این مؤسسه را میتوان این گونه عنوان کرد :ارایه
بستههای آموزشی دیجیتال و برخط با کیفیت باال ،ارایه فضاهای آموزشی مجازی برای یادگیری
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مادام العمر ،ارایه آزمونهای الکترونیکی کارآمد و ارتقا براساس بازخوردهای دریافتی از مربیان،
ارایه خدمات و ابزارهای جدید آموزشی متناسب با نیازهای شهروند جهانی .مؤسسه یادگیری
اکتشافی به بیش از یک میلیون مربی و  35میلیون دانش آموز کمک میکند .نشانی الکترونیکی

مؤسسه  www.school.discovery.comاست.

مدرسة مجازی فلوریدا()FLVS
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مدرسة مجازی فلوریدا مؤسسهای که برای مدیران ،معلمان ،خانوادهها و دانشآموزان مقطع ابتدایی
و دبیرستان خدمات آموزشی مبتنی بر فضای مجازی را در امریکا و سرتاسر جهان ارایه میکند .آنچه
باعث تمایز این مؤسسه شده است ارایه خدمات مشاورهای برخط برای تمام کاربران در همه سطوح
است .این وب سایت با نشانی الکترونیکی www.fvs.netیکی از وب سایت آموزشی پربیننده است.

ارزشیابي شبکه ملي مدارس ايران (رشد) بر اساس مالکهای طراحی سایتهای آموزشی و مقایسه آن با دیگر سایتهای آموزشی
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یافتههای پژوهش

هدف اول :بررسی وضعیت وب سایت آموزشی رشد در تعامل با کاربران و مقایسه آن با وب

سایت آموزشی

جدول شماره  :1ابزارهاي مورد استفادة وب سايتها براي افزايش تعامل با كاربران

شبكه آموزشي رشد

برنامه آموزشي سفرهاي تخيلي

بنياد جهاني مدارس شبكهاي

مركز محلي يادگيري از راه دور

جامع ه بينالمللي تكنولوژي در آموزش

مؤسسه يادگيري اكتشافي

مدرسه مجازي فلوريدا

پست الكترونيك

*

*

*

*

*

-

-

محاوره متني

*

-

-

-

-

-

-

گروههاي مباحثاتي

*

-

-

-

-

-

-

فضاي منابع اشتراكي

*

-

-

-

-

-

-

كنفرانس ويدئويي

محدود

-

-

-

-

-

-

پرسش و پاسخ

*

-

*

-

*

*

-

نظرسنجي

*

-

-

-

-

-

*

پروژههاي خالقيت

*

*

*

-

-

-

-

وبالگ

*

-

-

-

-

-

-

امكان مشاركت كاربر

*

*

*

*

-

-

*

امكان انتشار كتاب

*

-

*

-

-

-

-

چنان که از جدول شماره 1بر میآید ،در مجموع بهترین عملکرد در ارتباط با فراهمآوری
ابزارهای تعامل را میتوان به وب سایت رشد با  11ابزار در رتبة اول قرار داد و بنیاد جهانی
مدارس شبکهای با ارایه  5ابزار به عنوان دومين سايت جهت تعامل بهتر با کاربران نسبت داد .در
این بخش ضعیفترین عملکرد متعلق به وب سایت مؤسسه یادگیری اکتشافی است که تنها از
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یک ابزار برای تعامل استفاده میکند .همچنین کلیه وب سایتهای مورد بررسی به جز رشد فاقد
ابزارهای کنفرانس ويدئويي ،فضاي منابع اشتراکي و گروههاي مباحثاتي میباشند .علت این امر
را میتوان به پهنای باند زیاد مورد نیاز این ابزارها نسبت داد .از ابزارهای عنوان شده تنها «امکان

مشارکت کاربر» است که مورد توجه تعدادی از وب سایتها بوده است .پروژههاي خالقيت نیز
به عنوان یکی از ابزارهای بدیع مورد توجه شبکه رشد ،برنامه آموزشی سفرهای تخیلی و بنیاد
جهانی مدارس شبکهای قرار گرفته است.

هدف دوم :بررسی وضعیت وب سایت آموزشی رشد در استفاده از رسانه و مقایسه آن با وب

سایتهای آموزشی دیگر.

جدول شماره  :2وضعيت استفاده وبسايتهاي آموزشي از رسانه

شبكه آموزشي رشد

برنامه آموزشي سفرهاي تخيلي

بنياد جهاني مدارس شبكهاي

مركز محلي يادگيري از راه دور

جامع ه بينالمللي تكنولوژي در آموزش

مؤسسه يادگيري اكتشافي

مدرسه مجازي فلوريدا

صدا

*

-

-

-

-

-

*

تصوير

*

*

*

*

-

*

*

پويانمايي

*

*

-

*

-

*

-

فيلم

*

*

*

-

-

-

-

بازي و سرگرمي

*

-

*

-

-

*

-

آموزش مجازي برای انتقال اطالعات از پنج رسانة متن ،صدا ،تصوير ،پويا نمايي و فيلم
بهعنوان مهمترين ابزارهاي رسانهاي استفاده ميكند .استفاده از صدا کاربرد چنداني در وب
سايتهاي آموزشي نداشته است ،ولي در مواردی معدود از جمله در وب سايتهاي شبکه رشد
(پايگاه دارالقرآن) و مدرسه مجازی فلوریدا از صدا استفاده شدهاست .تقریب ًا همه وب سایتهای
از تصویر استفاده کردهاند .البته تعداد تصاوير مورد استفاده در ميان وب سايتها متغير است.
پويانمايي بهويژه در سايتهايي که مخاطبان كم سن و سالتري دارند ،مانند شبکة آموزشي رشد

ارزشیابي شبکه ملي مدارس ايران (رشد) بر اساس مالکهای طراحی سایتهای آموزشی و مقایسه آن با دیگر سایتهای آموزشی
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و برنامه آموزشی سفرهای تخیلی بيشتر به چشم ميخورد .استفاده از فيلم به دليل حجم باالي
داده و از طرفي محدوديت پهناي باند ارتباطي ،در بسياري از سايتهاي آموزشي کاربرد چنداني
نداشته است .در بخش جشنوارة رشد از فيلم استفاده شده است ،در بخش استفاده از رسانه،

شبکه رشد بهترین عملکرد و وب سایت جامعه بینالمللی تکنولوژی در آموزش ضعیفترین
عملکرد را داشتهاند .این وب سایت از هیچ یک از ابزارهای رسانه استفاده نکرده است.

هدف سوم :بررسی وضعیت وب سایت آموزشی رشد در استفاده از آزمونها و مقایسه آن با

وب سایتهای آموزشی.

جدول شماره  :3وضعيت استفاده وبسايتهاي آموزشي از آزمون

شبكه آموزشي رشد

برنامه آموزشي سفرهاي تخيلي

بنياد جهاني مدارس شبكهاي

مركز محلي يادگيري از راه دور

جامع ه بينالمللي تكنولوژي در آموزش

مؤسسه يادگيري اكتشافي

مدرسه مجازي فلوريدا

سؤاالت چند گزينهاي

*

-

-

-

-

*

-

سؤاالت غلط يا درست

محدود

-

-

-

-

-

-

سؤاالت كوتاه پاسخ

-

-

-

-

-

-

-

سؤاالت تطبيق دادني

-

-

-

-

-

-

-

سؤاالت تشريحي

محدود

-

-

-

-

-

-

با بررسي وب سايتهاي آموزشي مورد اشاره در اين گزارش ،مشخص شد که آنها غالبا
ت مؤسسه یادگیری
بخشي تحت عنوان آزمون پيشبيني نکردهاند .تنها شبکه رشد و وب ساي 
اکتشافی از آزمون استفاده کردهاند .در اين سايتها نيز از انواع سواالت آزموني تنها يک مورد
آن سواالت چندگزينهاي وجود دارد .البته در پايگاه سؤاالت امتحانات نهايي رشد از سؤاالت
تشريحي و غلط و درست و كوتاه پاسخ استفاده شده است.
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هدف چهارم :بررسی وضعیت وب سایت آموزشی رشد در برقراري ارتباط با کاربران و مقایسه

آن با وب سایتهای آموزشی.

جدول شماره :4وضعيت استفاده وب سايتهاي آموزشي از ابزارهاي اطالع رساني

شبكه آموزشي رشد

برنامه آموزشي سفرهاي تخيلي

بنياد جهاني مدارس شبكهاي

مركز محلي يادگيري از راه دور

جامع ه بينالمللي تكنولوژي در آموزش

مؤسسه يادگيري اكتشافي

مدرسه مجازي فلوريدا

پيام روز

*

-

-

-

-

-

-

تابلو اعالنات

*

-

-

*

*

-

-

پيامهاي يادآوري و تقويم

*

-

-

-

-

-

*

خبرنامه

-

*

-

-

-

-

*

فرهنگ لغات و غلطگير

*

-

-

-

-

-

-

اخبار و اطالعيه

*

-

*

-

*

-

*

گالري عكس

*

*

*

-

-

-

-

همانگونه که جدول شماره  4نشان میدهد ،تنها شبکه رشد بخشي مشابه پيام روز دارد .دو
سايت جامعه بینالمللی تکنولوژی در آموزش ،و مرکز محلی یادگیری از راه دور از تابلو اعالنات
استفاده کردهاند .وب سایت مدرسه مجازی فلوریدا پيام يادآوري و تقویم را به كار برده است.
برخي از وب سايتها ،همانند برنامه آموزشی سفرهای تخیلی و مدرسه مجازی فلوریدا ،بخشي
را تحت عنوان خبرنامه پيشبيني كردهاند .در ايران بهدليل نبود نرمافزارهاي مناسب در زمينه
فرهنگ لغات فارسي ،اغلب سايتها از چنين امكاني محروماند .در این بخش بهترین عملکرد
مربوط به وب سایت شبکه رشد و مدرسه مجازی فلوریداست که از هشت ابزار بهره گرفتهاند.
وب سایت مؤسسه یادگیری اکتشافی از هیچ یک از ابزارهای اطالع رسانی استفاده نکرده است.

ارزشیابي شبکه ملي مدارس ايران (رشد) بر اساس مالکهای طراحی سایتهای آموزشی و مقایسه آن با دیگر سایتهای آموزشی
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هدف پنجم :بررسی وضعیت وب سایت آموزشی رشد از نظر ظاهری و مقایسه آن با وب

سایتهای آموزشی.

جدول شماره :5وضعيت ظاهري سايتهاي آموزشي

شبكه آموزشي رشد

برنامه آموزشي سفرهاي تخيلي

بنياد جهاني مدارس شبكهاي

مركز محلي يادگيري از راه دور

جامع ه بينالمللي تكنولوژي در آموزش

مؤسسه يادگيري اكتشافي

مدرسه مجازي فلوريدا

استفاده از عكس

*

*

*

*

-

*

*

استفاده از رنگ

*

*

*

*

-

*

*

استفاده از قلمهاي متنوع و رنگي

*

*

*

*

-

*

-

استفاده از طرح

*

*

*

*

-

*

*

در بخش نماي ظاهري وب سایتها به عناصری همچون تصاویر ،رنگها ،قلمها و استفاده از
طرح توجه شده است .در همة سايتهاي مورد بررسي ،به جز يک مورد ،از عکس استفاده شدهاست.
اغلب سايتهاي آموزشي بررسي شده به نحو مطلوبي از رنگ استفاده كردهاند .شبکه رشد از عکس
و طرح در جذابسازی چهرة خود بهره گرفته است .ميزان و نحوه استفاده از رنگها در سايتهاي
ت بنیاد جهانی مدارس
مختلف ،بسته به نوع مخاطبان و کاربران ،متفاوت است؛ بهطور مثال ساي 
شبکهای با توجه به مخاطبان نوجوان خود از رنگها حداکثر استفاده را كردهاست .اما وب سایت جامعه
بینالمللی تکنولوژی در آموزش از هیچ یک از این ابزارها استفاده نکرده است.

هدف ششم :بررسی وضعیت وب سایت آموزشی رشد در محتوایی که ارایه میکند و مقایسه
آن با وب سایتهای آموزشی.
جدول شماره  :6وضعيت محتواي ارائه شده در وب سايتهاي آموزشي
شبكه

برنامه آموزشي

بنياد جهاني

مركز محلي

تخيلي

شبكهاي

راه دور

آموزشي

سفرهاي

رشد

مدارس

يادگيري از

جامعه

بينالمللي

تكنولوژي در
آموزش

مؤسسه

يادگيري
اكتشافي

مدرسه

مجازي

فلوريدا

خالصه بودن محتوا

*

*

*

*

*

-

*

بيان اهداف و مفاهيم

-

*

*

*

*

-

*
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برای محتوای ارایه شده در یک وب سایت آموزشی دو معیار زیر در نظر گرفته شده:
 .1خالصه بودن محتوا،
 .2بیان اهداف و مفاهیم.

از وب سایتهای مورد بررسی ،بهجز وب سایت مؤسسه یادگیری اکتشافی بقیه به خالصه
بودن محتوا توجه داشتهاند .وب سایتهای شبکه رشد و مؤسسه یادگیری اکتشافی به بیان
اهداف توجه نداشتهاند.

هدف هفتم :بررسی وضعیت وب سایت آموزشی رشد در راهنمایی کاربران و مقایسه آن با وب

سایتهای آموزشی.

جدول شماره  :7وضعيت وب سايتها در خصوص راهنمايي کاربران سايت

شبكه آموزشي رشد

برنامه آموزشي سفرهاي تخيلي

بنياد جهاني مدارس شبكهاي

مركز محلي يادگيري از راه دور

جامع ه بينالمللي تكنولوژي در آموزش

مؤسسه يادگيري اكتشافي

مدرسه مجازي فلوريدا

*

*

*

*

*

*

*

درباره ما
نقشه سايت

*

-

*

*

-

*

ارتباط با ما

*

*

*

*

*

*

*

داشتن راهنما در سايت

*

*

*

*

*

-

*

دسترسي به نقشه از هر قسمت سايت

*

*

*

-

*

-

*

تور

-

-

-

*

-

-

*

در همه وب سایتهای مورد بررسی بخشی با عنوان «دربارة ما» در نظر گرفته شده است.
همچنین نقشه وب سایت و بخش «ارتباط با ما» مورد توجه واقع شده است .راهنما و تور کمتر
مورد توجه واقع شده است که شبکه رشد نیز فاقد تور ابزار می باشد .وب سایت مدرسه مجازی
فلوریدا از همة ابزارهای راهنمايي کاربران سود جسته است.
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هدف هشتم :بررسی وضعیت وب سایت آموزشی رشد در ابزارهایی که جهت راحتي کاربران

ارائه داده و مقایسه آن با وب سایتهای آموزشی.

جدول شماره  :8وضعيت وب سايتهاي آموزشي از حيث فراهم کردن امکانات راحتي کاربران

شبكه آموزشي رشد

برنامه آموزشي سفرهاي تخيلي

بنياد جهاني مدارس شبكهاي

مركز محلي يادگيري از راه دور

جامع ه بينالمللي تكنولوژي در آموزش

مؤسسه يادگيري اكتشافي

مدرسه مجازي فلوريدا

امكاندسترسيسريعبهقسمتهايمختلف

*

*

*

*

*

-

*

امكان دسترسي به مطالب دلخواه

*

-

*

*

*

-

*

دستهبندي مناسب موضوعات

*

*

*

*

*

-

*

امكان جستوجوي مطالب سايت

*

*

*

*

-

*

امكان جستوجوي مطالب در اينترنت

*

*

-

*

*

-

امكان چاپ مطالب دلخواه

*

-

-

-

-

*

*

سايتهاي مورد بررسي ،هر کدام سعي كردهاند كه امکانات مطلوبي را براي کاربران فراهم كنند.
در این بخش بهترین عملکرد مربوط به سایتهای شبكة رشد ،مدرسه مجازی فلوریدا و بنیاد جهانی
مدارس شبکهای است .مرکز محلی یادگیری از راه دور در جایگاه دوم قرار دارد .ضعیفترین عملکرد
نیز به مؤسسه یادگیری اکتشافی مربوط میشود که تنها از یک ابزار سود جسته است.

هدف نهم :بررسی وضعیت وب سایت آموزشی رشد در امکانات جانبي و مقایسه آن با وب

سایتهای آموزشی.
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جدول شماره  :9وضعيت امکانات جانبي موجود در سايتهاي آموزشي

شبكه آموزشي رشد

برنامه آموزشي سفرهاي تخيلي

بنياد جهاني مدارس شبكهاي

مركز محلي يادگيري از راه دور

جامع ه بينالمللي تكنولوژي در آموزش

مؤسسه يادگيري اكتشافي

مدرسه مجازي فلوريدا

فروشگاه الكترونيكي

-

*

*

*

*

*

*

كتابخانه ديجيتالي

*

-

-

*

-

-

-

لينك به منابع مرتبط

*

-

-

-

-

-

داشتن حمايت كننده

-

*

*

-

-

-

-

امكان مأخذ قراردادن مطلب

*

-

-

-

-

-

-

عضويت در سايت

*

*

*

-

*

*

*

شبکه رشد در این قسمت عملکرد مناسبي را از خود نشان داده است .اکثر وب سایتها
فروشگاه الکترونیکی و امکان عضویت در سایت را برای کاربران خود فراهم کردهاند.

بحث و نتیجه گیری

در این پژوهش شبکه آموزشي رشد با تعدادي از وب سايتهاي آموزش مجازي ساير کشورها مورد
مقايسه قرار گرفت .مالکهای این مقایسه از تجمیع و تلخیص مالکهای استاندارد تعریف شده در این
زمینه بهدست آمده است .جدول شماره  10نشان دهنده تعداد ابزاری است که هر یک از سایتها استفاده
کردهاند.شبكة رشد با  36ابزار در رتبة اول و بنیاد جهانی مدارس شبکه ای با  28ابزار در رتبه دوم قرار دارد.
جدول شماره  :10جمع تعداد ابزارهای هر وب سایت
شبكه

آموزشي
رشد

مجموع

36

برنامه

آموزشي
سفرهاي
تخيلي

23

بنياد جهاني
مدارس

مركز محلي
يادگيري از

شبكهاي

راه دور

28

21

جامعه

بينالمللي

تكنولوژي

در آموزش

16

مؤسسه

يادگيري
اكتشافي

14

مدرسه

مجازي

فلوريدا

25
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اولین مالک مورد بررسی ،ابزارهای تعامل با کاربر میباشد .به دلیل محدودیت باند ،بعضي از
سايتها فاقد تعدادی از ابزارهای تعامل با کاربران است .مانند ابزارهای محاورة متنی ،گروههای
مباحثاتی ،فضای منابع اشتراکی و کنفرانس ویدیویی .این نقصان در سایر سایتها مورد بررسی
نیز قابل مشاهده است .این امر با یافتههای اسمیت ( )2001همسو است .شبکه رشد امکان انتشار
کتاب ،امکان مشارکت کاربر و وبالگ را نیز در نظر گرفته است .وبالگ ابزار کارآمدی در جهت
تعامل بیشتر است .شبکه آموزشي رشد تمهیدات الزم را برای دسترسی کاربران به این ابزار
مورد مداقه قرار داده است .در بخش استفاده وب سايتهاي آموزشي از رسانه ،عملکرد شبکه
آموزشي رشد را میتوان نامناسب قلمداد کرد .این شبکه از ابزارهای صدا ،تصویر ،پویانمایی،
بازی ،سرگرمی و فيلم بهره گرفته است .این ابزارها بیشتر ،متناسب با نیازهای مخاطبان کودکان
و نوجوانان میباشد .عملکرد شبکة رشد در استفاده از ابزار آزمون را میتوان متوسط عنوان
کرد .این شبکه تنها از سؤاالت چند گزینهای بهره گرفته است .الزم است از اشکال متنوعتری
از آزمونها استفاده شود .سایتهای آموزشی مورد مقایسه نیز از دیگر ابزارهای آزمون استفاده
نجستهاند .با توجه به محتوا میتوان از دیگر ابزارهای آزمون در جهت ارایه خدمات بهتر به
کاربران استفاده کرد .برای وب سایتهای آموزشی ابزارهاي اطالعرساني متنوعی تعریف شده
است .لزومی برای استفاده از همة این ابزارها وجود ندارد .بررسی نشان میدهد ،هر یک از
وب سایتهای مورد بررسی به تناسب از این ابزارها استفاده کردهاند .شبکة آموزشی رشد از
ابزارهای پیام روز ،اخبار و اطالعات و گالری عکس بهره گرفته است .بررسی وضعيت ظاهري
سايتهاي آموزشي نشان دهندة آن است که برای طراحان سایتهای آموزشی این ابزار دارای
اهمیت میباشد .از مجموع هفت سایت مورد بررسی چهار سایت از کلیه ابزارهای مربوط به
وضعیت ظاهری سایت استفاده کردهاند .شبکة رشد از چهار ابزار ارایه شده بطور كامل استفاده
کرده که کارنامة درخشانی محسوب میشود .این امر با یافتههای محمدی ( )1386و حمیدزاده و
شمآبادی( )1386همسو است .بررسی نشان میدهد ،محتوای ارایه شده برای طراحان سایتهای
آموزشی مهم است .جدول شماره  6صحت این ادعا را نشان میدهد .در مجموع پنج سایت
از کلیه ابزارها سود جستهاند که عملکرد شبکة رشد در این زمینه مناسب است .این شبکه به
بیان اهداف توجه چندانی نداشته است که این امر با یافتههای محمدی ( )1386و حمیدزاده و
شمآبادی( )1386همسو است .وضعيت شبکه رشد در خصوص راهنمايي کاربران در مقایسه
با سایر سایتهای مورد بررسی عملکرد مناسب این سایت را نشان میدهد .البته قابل ذکر
است که اکثر سایتهای مورد بررسی به این مقوله توجه کردهاند .بررسی عملکرد شبکة رشد
از حيث فراهم کردن امکانات راحتي کار برای کاربران ،عملکرد مناسب شبکه را در این زمینه
نشان میدهد .این امر با یافتههای عظیمی ( )1384همسو است .شبکه آموزشی رشد تا حدودي
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توانسته است امکانات جانبي برای کاربران فراهم كند .بررسی نشان میدهد که داشتن فروشگاه
الکترونيکي و امکان عضويت در سايت برای سایر سایتهای آموزشی مهم و مورد توجه بوده
است.
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