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اعتبارسنجي الگوي پيشنهادي ارزشيابي كيفيت دروني آموزش الكترونيكي  تدوين و
  در نظام آموزش عالي كشور

Development and accreditation of a model for internal evaluation 

of e-learning courses 

 دانشگاه آزاد آموزشي دانشجوي دوره دكتراي مديريت: 1زينب گلزاري
  اسالمي 

  آزاد اسالمي هيات علمي دانشگاه عضو : دكتر عليرضا كيامنش
 الميهيات علمي دانشگاه آزاد اسعضو : دكتر نادر قلي قورچيان
  هيات علمي دانشگاه آزاد اسالميعضو : دكتر پريوش جعفري

 ارزشيابي كيفيت دروني آموزش الكترونيكي  هدف از پژوهش حاضر:چكيده
الگو، مدل و چارچوب هاي ارزشيابي آموزش الكترونيكي، كه در دانشگاهي، 

 مطرح شده اند، است و عوامل موثر بر كيفيت 2001-2009طي سال هاي 
سپس، كيفيت آموزش به . ترونيكي شناسايي و استخراج شده اندآموزش الك

عنوان متغير وابسته و عوامل موثر بر كيفيت آموزشي به عنوان متغيرهاي 
اين الگو با استفاده از تكنيك دلفي . مستقل مورد بررسي قرار گرفتند

اعتبارسنجي و در نهايت عوامل اساسي موثر بر كيفيت آموزش، در هشت 
عامل انساني، عامل زيرساختي، عامل فرهنگي، .  ارائه شده استگروه اصلي

عامل قانوني، عامل اقتصادي و سياسي، عامل مديريت و رهبري، عامل حمايت 
و پشتيباني و عامل همكاري هاي بين المللي، به عنوان عوامل موثر بر كيفيت 

قرار  شناسه، كيفيت آموزش الكترونيكي را مورد ارزشيابي 85آموزش، توسط 
 دانشجو از جامعه 194الگوي ارزشيابي هشت عاملي، در نمونه آماري با . داد

 دانشگاههاي تحصيلي كارشناسي ارشد رشته هاي فني آماري دانشجويان دوره
اند، اجرا  الكترونيكي تهران، كه حداقل يك گروه فارغ التحصيل داشتههاي
، وضع كيفيت آموزش نتايج نشان داد، پس از تجزيه و تحليل داده ها. شد

الكترونيكي دانشگاه مشخص و نقاط قوت و ضعف در هر بخش به تفكيك 
  .تعيين مي گردد

آموزش الكترونيكي، آموزش عالي،كيفيت آموزشي، ارزشيابي : هاكليد واژه
  دروني، مدل ارزشيابي
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Abstract: This study focused on 
internal evaluation of e-learning 
at universities based on models 
developed during 2001 to 2009. 
The Delphi technique was used 
for accreditation. Eight factors 
including human, infrastructure, 
cultural, legal, economic and 
political, management and 
leadership, support, and 
international cooperations were 
introduced as essential factors 
affecting learning process. Then, 
a sample of 194 e-learning 
students studying engineering at 
postgraduate level was 
approached using the eight-factor 
model. Results were discussed 
along with strengths and 
weaknesses involved in the 
courses in question.  
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 مقدمه
و مشاغل افراد را در عصر حاضر تغييرات سريع اقتصادي، اجتماعي و فناورانه، ماهيت زندگي    

از اين رو دانشگاه بايد افرادي را پرورش دهد كه به جاي حفظ و . تحت تاثير قرار داده است
بندي، تحليل و تركيب اطالعات، مهارت هاي ارتباطي و حل  ذخيره اطالعات، توانايي طبقه

د با تغييرات سريع مساله، مباحثه، مذاكره، مهارت هاي مديريتي و فناورانه را دارا باشند تا بتوانن
رشد علم و فناوري، محدوديت هاي  .فناورانه، صنعتي و اجتماعي همسويي موثري داشته باشند

هاي آموزش عالي، تقاضا جهت آموزش هاي  افزايش متقاضيان نظام، ها منابع مالي دانشگاه
هور بازيگران ظ، متنوع و انعطاف پذير، نياز به نيروي كار كيفي تر، ضرورت يادگيري مادام العمر

هاي آموزش عالي در هزاره سوم هستند كه بايد براي  ها از جمله چالش جديد و رقباي دانشگاه
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  . ها راهي يافت مقابله با آن
 1404هاي آموزش عالي در هزاره سوم، سند چشم انداز بيست ساله ايران  با نگاهي به چالش    

هاي الكترونيكي دانشگاهي  به سمت آموزشهاي فناوري اطالعات و ارتباطات، حركت  و پتانسيل
-  عالي و دستيابي به آموزش آموزشندي اطالعات و ارتباطات در فراياستفاده  بهتر از فناوربراي 

  .هاي كيفي تر، مسير مناسبي به نظر مي رسد
 فناوري هايروش هاي جديد، مبتني بر از درست و مناسب استفاده     نتايج تحقيقات اخير نيز، 

مي تواند  هاي الكترونيكي را راهكاري مناسب مي داند كه  مانند آموزشارتباطياتي و اطالع
 هاي يادگيري برابر، توجه به تفاوت  يادگيري، ايجاد فرصت-سبب ارتقاي كيفيت فرآيند ياددهي

 و به نوعي پاسخگوي جامع تري به هاي فردي، و كمال بخشيدن به خود و محيط پيرامون گردد
   .زش عالي باشدهاي آمو چالش

هاي الكترونيكي دانشگاهي نيز، مي بايست به  اما از سوي ديگر، مراكز ارائه دهنده آموزش    
منظور ارائه آموزش هاي كيفي، جذب دانشجوي مستعد و خالق و تالش براي بهبود شرايط و 

موزش  ارزشيابي كيفيت آاز اين رو.امكانات آموزشي، حضور در محيط رقابتي را تجربه كنند
الكترونيكي، به عنوان راهي مناسب براي ارزيابي و دستيابي به آموزش هاي كيفي منطبق بر 

اين مهم زماني حاصل مي شود كه الگو و چارچوبي براي . اهداف آموزشي، پيشنهاد مي شود
ارزشيابي كيفيت آموزش الكترونيكي در سطح آموزش عالي وجود داشته باشد و عوامل موثر بر 

وجود معياري كه بتوان نتايج حاصل از . وزش، از اين مسير مورد ارزيابي قرار گيرندكيفيت آم
ارزشيابي آموزشي را به وسيله آن مورد قضاوت قرار داد، از جمله مباحثي است كه در مقاله 

  .حاضر به آن پرداخته شده است
  مروري بر ادبيات پژوهش

و گاه متعارضي در ادبيات بكار رفته به چشم در زمينه واژه آموزش الكترونيك مباحث متعدد     
برخي پژوهشگران آموزش الكترونيك را همان آموزش مجازي مي دانند و معتقدند اين . خوردمي

-ترين ويژگي آموزش در فضايي مجازي، جهت مشاركت و همكاري اتفاق مي افتد و يكي از مهم
جازي با مفاهيمي چون سواد اين محققان معتقدند كه آموزش م. هاي آن خالقيت مي باشد

الكترونيكي، كتاب الكترونيكي، كتاب خانه مجازي، كالس مجازي، آزمايشگاه مجازي، معلم 
برخي ديگر از پژوهشگران . مجازي، دانش آموز مجازي و مدرسه ي مجازي آميخته و عجين است

ش الكترونيكي و و معتقدند آموز اين دست مفاهيم  را براي آموزش از راه دور به كار مي برند
 تصديقي و تصديقي،(اينترنتي شاخه هاي جديدي از اين دست آموزش ها مي باشند  آموزش
1387.(  
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، 2اسامي مختلف و متعددي از جمله يادگيري مبتني بر وب نيز 1البته در اين زمينه خان     
زش مبتني بر ، آمو5، يادگيري پيشرفته توزيعي4 شده، يادگيري توزيع3آموزش مبتني بر اينترنت

) يادگيري( و غيره را مترادف با آموزش 8، يادگيري باز و منعطف7، يادگيري بر خط 6وب
 نيز در چهارمين كنفرانس 9)2009(  پروفسور برنر ليندستروم.الكترونيكي معرفي نموده است

 ، 10ملي و اولين كنفرانس بين المللي آموزش الكترونيكي، واژه هايي چون، آموزش از راه دور
 و يادگيري مبتني بر 13 يادگيري منعطف12، يادگيري مبتني بر وب11آموزش باز و از راه دور

  . خوانده است15 را  مترادف با يادگيري الكترونيكي14شبكه
، »از راه دور«لذا مطالعات انجام شده در اين حوزه، پژوهشگر را برآن داشت تا واژه هاي     

را در ادبيات مورد پژوهش به  »وزش الكترونيكيآم«و » آموزش اينترنتي«، »آموزش مجازي«
  .معنايي مشابه مورد استفاده قرار دهد چرا كه  مفاهيم مزبور همپوشاني بسيار زيادي دارند

به يادگيري گفته مي شود كه در محيط شبكه به وقوع مي پيوندد و در آن  يادگيري الكترونيكي
. وجود داردنه اي و ارتباطات از راه دور مجموعه اي از تكنولوژي هاي چندرسانه اي، فرارسا

يادگيري الكترونيكي . هاينترنت محور اساسي تحولي است كه يادگيري الكترونيكي را بوجود آورد
از ديدگاه فلسفي، مبتني بر ديدگاه ساختن گرايانه و مشاركتي است و به اعتقاد برخي از 

اي جديد تدريس و يادگيري را مورد متخصصين، مهمترين تكنولوژي است كه مي تواند رويكرد ه
   ).2003  17 به نقل از گريسون و آندرسون200916داد   ("حمايت قرار دهد 

                                                 
1. Badrul Khan                      
2. Web Based Learning (WBL) 
3. Internet Based Training (IBT) 
4. Distributed  Learning (DL) 
5. Advance Distributed Learning (ADL) 
6. Web Based  Instruction (WBI) 
7. On line Learning (OL) 
8. Open Flexible Learning (OFL) 
9. Berner Lindstrom  
10. Distance learning (DL) 
11. Open and Distance learning (ODL)  
12. Web Based Learning (WBL)  
13. Flexible Learning (FL)  
14. Net Work Learning (NWL)  
15. E-Learning 

16. Charlene Dodd 
17. Garrison, R., & Anderson, T. 
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توسعه يافتگي برنامه هاي آموزش الكترونيكي، به حدي رسيده است كه  روند تكويني و امروزه    
 ميان برخي در اين. لزوم ارزشيابي از برنامه هاي آموزش الكترونيكي را ضروري نموده است

 :سئواالتي كه همواره در آموزش الكترونيكي مطرح هستند، عبارتند از
  آيا آموزش الكترونيكي اثر بخش است؟ -1
ه تاثير شرايط اجتماعي و فرهنگي، در موقعيت برنامه هاي يادگيري الكترونيكي چ -2

  است؟اندازه
 آيا نسبت هزينه به فايده برنامه هاي آموزش الكترونيكي، مثبت است؟ -3
 مسايل و مشكالت اجراي موفقيت آميز برنامه هاي آموزش الكترونيكي چقدر است؟ -4

 ساكتي،( پاسخگويي به اين سواالت مستلزم ارزشيابي از برنامه هاي آموزش الكترونيكي است
1385.(  

در اين پژوهش، به منظور ارائه مدل يا الگويي كه بتوان با استناد به آن كيفيت آموزش      
هاي ارزشيابي  را در آموزش عالي مورد بررسي و ارزشيابي قرار داد، ابتدا الگو و مدلالكترونيكي 

.  مطرح شده اند، مورد مطالعه قرار گرفت2001-2009هاي  آموزش الكترونيكي كه در طي سال
در . سپس عوامل موثر در ارزشيابي كيفيت آموزش الكترونيكي شناسايي و استخراج شده است

هاي ارزشيابي، مورد توجه قرار  وهش، عوامل و مولفه هايي كه در الگوها و مدلمطالعه ادبيات پژ
ها به عنوان عوامل موثر در كيفيت آموزش الكترونيكي اشاره  نگرفته و يا در منابع ديگر بر آن

با يك نگاه مروري بر ادبيات پژوهش، مدل، الگو . شناسايي و مورد بررسي قرار گرفته است شده،
  :ي پيشنهادي ارزشيابي كيفيت آموزش الكترونيكي معرفي شده اندها و چارچوب

هاي آموزش الكترونيكي   به منظور ارزشيابي سيستم2009در سال  : مدل هلم2-1     
در  . ارائه شده است1) تركيه-آنكارا( دانشجويان توسط موسسه انفورماتيك دانشگاه خاور ميانه

شش مالك مورد توجه قرار  كترونيكي با چهل واين مدل شش بعد موثر بر كيفيت آموزش ال
 2 دانشجو ي دانشگاه برانل84كيفيت آموزش الكترونيكي در اين مدل بر روي . گرفته است

در اين مطالعه، .  گزينه مورد ارزيابي قرار گرفته است74انگلستان  به كمك پرسشنامه اي با 
اطالعات دريافت شده از نقطه . فتندمتدهاي كمي و كيفي براي تست مدل مورد استفاده قرار گر

ها جمع آوري  دانشجويان نسبت به محيط يادگيري الكترونيكي و سطح رضايتمندي آن نظر
هاي اطالعاتي و تكنولوژي آموزشي دعوت به كار  ده متخصص در زمينه سيستم. شده است

                                                 
1. Informatics Institute, Middle East Technical University, Ankara, Turkey 
2.Brunel University,UK  
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  -ير ضروري  غ– مفيد اما غير ضروري –شدند تا ابعاد مدل ارزشيابي را در سه سطح ضروري 
  .كارشناسي كنند

هاي آموزش الكترونيكي را پيشنهاد مي كند،  اين تحقيق كه نظريه ادغامي ارزشيابي سيستم     
  و مقاالت مرتبط با آموزش الكترونيك را، از نظر اجتماعي و فني مورد بررسي قرارپژوهش ها
  .داده است

تارهاي يادگيرنده، مانند انگيزه، باور، عقيده،  با رويكرد توجه به رفپژوهش هابعد اجتماعي اين     
اطمينان، اشتياق به كامپيوتر، ترس، نگراني، هراس، وجد، شور و هيجان و بعد فني آن كيفيت 

كيفيت سيستم در اين بررسي دو مولفه را .سيستم و كيفيت اينترنت را مورد توجه قرار داده است
ت نرم افزار سيستم مديريت يادگيري است كه به مولفه اول شامل كيفي. دهد مورد بحث قرار مي

 سازماندهي خوب مي پردازد و مولفه ديگر  ومسايلي چون ثبات، امنيت، تعامل، سهولت استفاده
ها، در اين بخش مواردي چون سالمت ميكروفون .مساله سخت افزاري را مورد توجه قرار مي دهد

مورد نظر ... گو و بحث، ويديو كنفرانس بلندگو و گوشي، تخته هاي الكترونيكي، صفحات گفت
  ).2009 2 به نقل از اوزكان و كاسلر2008 1شي و ونگ(است
به بررسي جنبه ها و ابعاد ارزشيابي آموزش  : مدل كيفيت يادگيري الكترونيكي2-2     

 منتشر 2008 در سال 3الكترونيكي در آموزش عالي پرداخته و توسط آژانس بين المللي سوئد
ها و خط مشي هاي شبكه هاي ارتباطي و  در اين مدل، به بررسي و تحليل سياست. شده است

ترين عوامل مورد  مهم. راه اندازي پروژه هايي در چارچوب يك همكاري اروپايي توجه شده است
 يادگيري، محيط مجازي و ارتباط و تعامل بين –بررسي در اين مدل در برگيرنده مواد ياد دهي 

 اين آژانس پژوهشگران. ست، كه از بررسي مقاالت متعدد به دست آمده استمعلم و فراگير ا
-2007هاي    و سيزده مقاله در محدوده سال2007المللي با مطالعه بيست مقاله در سال بين

 و همچنين اطالعات به دست آمده از پرسشنامه هاي الكترونيكي در زمينه آموزش 2006
، 2، نروژ1، هلند8، فنالند7، دانمارك6، كانادا5 استراليا4ايالكترونيكي در آموزش عالي  كشور ه

                                                 
1. Shee & Wang 
2. Ozkan, sevgi, Koseler & Refika 
3. SNA (Swedish national agency) 

 هايي ويژه براي ارتقاي آموزش الكترونيكي در آموزش عالي با مسوليتكشورهاي منتخب، داراي ساختاري مشابه . 1
  .است

5. Australian Universities Quality Agency (AUQA) 
6. Associated of University and College of Canada (AUCC) 
7. Danish Evaluation Institute (EVA) 
8. Finnish Higher Education Evaluation  Council  (FINHEEC) 
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 - محتوا:، ده عامل موثر بر كيفيت آموزش الكترونيكي در آموزش عالي شامل4 و آمريكا3انگلستان
 انعطاف پذيري،، ارزيابي فراگيران، تعامل،همكاري و ارتباط، ساختار محيط مجازيمواد، 

، تجربه و صالحيت و كارآزمودگي كارمندان، )يران و كارمندانفراگ(پشتيباني ، سازگاري و انطباق
قالب   را شناسايي و دركليات و جنبه هاي فرايند، تخصيص منابع، بصيرت و رهبري سازماني

   .مدلي براي ارزشيابي ارائه كرده اند
سومين كنفرانس بين المللي   در :5بنياد اروپايي براي مديريت كيفيت   مدل2-3     

 در اين مدل.  كه در بلغارستان برگزار شد، ارائه شده است2008 سال 6الكترونيكي مدرن آموزش 
ها مورد  هايي پرداخته كه پيش تر براي ارزشيابي از سازمان  به بازبيني مدل7جين چريرز 

مدل بنياد اروپايي   و8اين محقق، با بازنگري دو مدل كريك پاتريك. استفاده قرار مي گرفتند
فيت و همچنين با استفاده از پرسشنامه مدل خود ارزيابي كيفيت در آموزش مديريت كي
 ، مدل ويرايش شده بنياد اروپايي براي مديريت كيفيت را براي ارزشيابي آموزش 9الكترونيكي

مدل بنياد اروپايي مديريت كيفيت در ارزشيابي آموزش الكترونيكي، . الكترونيكي ارائه كرده است
بنابراين براي استفاده . ها باشد ي مي پردازد كه دانشجو قادر به پاسخگويي آنبه ارزشيابي عوامل

از مدل كريك پاتريك در مدل نهايي ارزشيابي آموزش الكترونيكي، عاملي كه دانشجو قادر به 
  .ها نيست، از مدل حذف شده است ارزشيابي آن

ترين  ر آموزش عالي، مهمبراي ارزشيابي از آموزش الكترونيكي د :10 گراهام آت ول2-4     
 كليه پژوهشگراين . چالش را وجود متغيرهاي متعدد دخيل در آموزش الكترونيكي مي داند

  شامل 11متغيرهاي برنامه هاي آموزش الكترونيكي را در پنج دسته متغيرهاي مربوط به فراگيران
رهاي محيط هاي ورودي، ويژگي هاي فردي، انگيزش، نگرش و سواد رايانه اي، متغي مهارت

، متغيرهاي مربوط .... نظير محيط بالفصل يادگيري، محيط سازماني، زمينه موضوعي و12يادگيري

                                                                                                                     
1. Accreditation Organization of the Netherlands and Flanders (NVAO) 
2. Norwegian Agency for Quality Assurance in Education (NOKUT) 
3. Quality Assurance Agency for Higher Education (QAA) 
4. Council for Higher Education Accreditation (CHEA)  
5. European Foundation for Quality Management    
6. Modern (e-) Learning" MeL 2008, Varna, Bulgaria, 
June-July 
7. Jeanne Schreurs 
8. Kirkpatrick 
9. Self Evaluation of Quality in e-Learning (SEVAQ) 
10. Graham AttWell  
11. Individual Learning Variables  
12. Learning Environment Variables 
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 2، متغيرهاي زمينه اي... شامل سخت افزار، نرم افزار، رسانه ها، اتصال، شيوه ارائه 1به فناوري
ت متغيرهاي مثل عوامل اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، جغرافيايي، طبقه اي، جنسيتي و در نهاي

هاي  هاي حمايتي فراگيران، چگونگي دسترسي، روش  شامل سطح و ماهيت سيستم3آموزشي
هاي گزينش دانشجويان،  آموزشي، ميزان انعطاف پذيري، ميزان استقالل فراگير، ضوابط و روش

  .نحوه ارزشيابي و آزمون، اعتبار سنجي برنامه و صدور گواهينامه ها، طبقه بندي كرده است
 مشاور مستقل آموزش 5 توسط بدرول خان4مدل جامع ارزشيابي آموزش الكترونيكي  2-5

وي در  .استاد تكنولوژي آموزشي دانشگاه واشنگتن ارائه شده است الكترونيكي سازمان فدرال، و
 برونداد را كه بيانگر تصويري جامع از - فرايند-،  مدل افراد 2004نخستين تاليف خود در سال 

هاي آموزش   چارچوبي كه سيستم2005در سال . نيكي است، ارائه كردآموزش الكترو
الكترونيكي و مسايل مربوط به يادگيري را  در يك مجموعه اي بسيار گسترده تر و پيچيده تر با 

هاي محيط آموزش الكترونيكي را تحت تاثير قرار مي دهند،  توجه به عواملي كه سيستم
 نتيجه و چارچوب آموزش الكترونيكي، رويكرد - فرايند-ل فردپيشنهاد كرد و نهايتا با تركيب مد

جامعي را براي ارزشيابي از آموزش الكترونيكي تحت عنوان مدل جامع ارزشيابي آموزش 
اين مدل در حقيقت از چارچوب آموزش الكترونيكي به عنوان . الكترونيكي پيشنهاد كرده است

يك از  ، با طرح سواالت مرتبط و مناسب با هريك ذره بين هشت ضلعي براي بازنگري در زنجيره
  .ابعاد چارچوب آموزش الكترونيكي به ارزشيابي مي پردازد

 هاي آموزش الكترونيكيبه منظور ارزشيابي دوره :6يادگيري تقاضا محور  مدل2-6     
 در اين مدل پنج.   طراحي شده است2005 كانادا در سال 7كارشناسي ارشد، در دانشگاه اتاواي

 معرفي شد، كه نقش موثري در كيفيت 12، نتايج11، خدمات10، ارائه9، محتوا8ساختار: عامل اصلي
 . دوره هاي آموزش الكترونيكي دارند

                                                 
1. Technology Variables 
2. Contextual Variables 
3. Pedagogic Variables  
4. Comprehensive Approach to Program Evaluation in Open and Distributed Learning  
5. Badrul H. Khan 
6. Demand-Driven Learning Model 
7. Ottawa 
8. Structure 
9. Content 
10. Delivery  
11. Service 
12. Outcomes  
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در اين مدل كيفيت آموزش الكترونيكي، با توجه به چارچوب تجربيات آموزشي يادگيرندگان     
  .و نتايج يادگيري، مورد ارزشيابي قرار مي گيرد

 حاصل يك پروژه همكاري با سه مركز آموزشي :1مدل سه اليه اي آموزش الكترونيكي 2-7     
اينترنت از  هاي يادگيري مبتني بر  به منظور گسترش و توسعه سيستم2چيني در هنگ كنگ 

 در طول اين پروژه دانشجويان موقعيت هاي متنوع آموزشي را.  بوده است2005 تا 2003هاي سال
آموزش و ارزشيابي آموخته هاي دانشجويان  به كرده و اساتيد به منظوراز طريق اينترنت تجر

  .   منتشر شدe3l در مدلي تحت عنوان پژوهشنتايج به دست آمده از . همكاري مستمر داشته اند
سرپرست دوره در  تجزيه و تحليل اطالعات جمع آوري شده در طول پروژه توسط مامور ارزشيابي و

ركز بر عناويني چون درك و آگاهي دانشجويان، تجربيات دوره، درك و اين مدل ارزشيابي، متم
آگاهي معلم از بكارگيري وب به عنوان دستيار تدريس در طول دوره آموزش، بهبود يادگيري 
دانشجويان و پيشرفت در نتايج نهايي، تجزيه و تحليل برنامه هاي دوره و امكان ارزشيابي از وب 

  .ده استسايت در طول دوره آموزش بو
 توسط اتحاديه 2003اي است كه در سال عنوان پروژه: 3ترازيابي پرديس مجازي   مدل2-8     

 دانشكده و موسسه كشورهاي 8اروپايي به منظور يافتن معيارهاي ارزشيابي آموزش الكترونيكي در 
س از در اين پروژه، شاخص هاي ارائه شده، پ.  اجرا شده است4  2002عضو كميسيون اروپايي 

بررسي در سه حوزه ساختاري و بنيادي، كاربردي و اجرايي در هشت گروه اصلي خدمات به دانش 
از نظر ( ، بازده و كارايي9، امكان دسترسي 8، ارزشيابي7، پشتيباني اساتيد6، منابع يادگيري5آموزان

  . ارائه شده است12اجراي سازماني ،11، منابع تكنولوژيكي 10)جنبه هاي مالي
نتيجه پژوهشي  :13ارزشيابي كيفيت يادگيري الكترونيكي در محيط پايدار  الگوي2-9     

ها و انجمن هاي آموزش و تدريس   و كارشناسان سازمان1بين گروه  صنعتي آموزش الكترونيكي
                                                 
1. E 3 learning (A Three-Layered Cyclic Model of E-Learning Development and 
Evaluation)  
2. (CUHK) Chinese University of Hong Kong 
3. Benchmarking of Virtual Campuses 
4. European Commission  
5. Service the student 
6. Learning resource 
7. Faculty support 
8. Evaluation 
9. Accessibility 
10. Efficiency 
11. Technological resource 
12. Institutional execution 
13. Sustainable Environment for the Evaluation of Quality in E- learning 
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هدف از انجام اين پروژه دستيابي به ابزارهاي استاندارد ارزشيابي .  بوده است2003در سال 
در اين الگو عواملي كه داري تاثير بيشتري در كيفيت . ارش شده استآموزش الكترونيكي گز

اين الگو شامل سه عامل اصلي منابع . آموزش الكترونيكي بوده اند مورد توجه قرار گرفته اند
  .يادگيري، فرايند هاي هسته يادگيري، بافت و زمينه يادگيري و شانزده مالك مي باشد

تدوين الگوي ارزشيابي " :اي تحت عنوان در مقاله2002سال در : 2 هيالري پيج بوچي2-10     
 بر اين باور است كه محققان فرم هاي ارزشيابي متنوعي را به 3"براي يك محيط آموزش مجازي

اي متمركز عنوان راهنماي ارزشيابي آموزش مجازي ارائه كرده اند كه هر كدام بر اهداف ويژه
دارند و برخي برآموزش فراگيران يا طراحي نرم افزار برخي بر اهداف پرورشي تمركز . هستند

 و يا بهبود و ارتقاء استفاده از كامپيوتر را مورد توجه قرار 4آموزشي، يا برآموزش تعامل با كامپيوتر
به هر حال آنچه از مجموع بررسي ها به دست آمده است، بيانگر توجه به شش عامل . داده اند

وزشي و توجه به استانداردها، محتواي آموزشي، منابع پشتيباني اصلي طراحي آموزشي، برنامه آم
 .طراحي سايت در ارزشيابي آموزش الكترونيكي است از دانشجويان، منابع پشتيباني از معلم و

اين محقق همچنين اذعان داشته است، ارزشيابي در دوره هاي آموزش مجازي بايد موارد اعتبار 
در واقع پديده هاي درگير آموزش . يز مورد ارزشيابي قرار دهداطالعات و كاربردي بودن آن را ن

هاي ارزشيابي متعددي  چنان براي اندازه گيري و ارزشيابي پيچيده و مشكل هستند كه روش
ارزشيابي يك فرايند مستمر است و در هر مرحله . براي كسب اطالعات معني دار مورد نياز است

  .، مي بايست تجديد نظر و اصالح گردداي كه مشكل يا جلوه نامناسبي يافت شد

هاي ارزشيابي آموزش الكترونيكي، عوامل موثر در ارزشيابي  پس از مطالعه الگوها و چارچوب    
 عامل 8. با توجه به منابع مورد مطالعه، در قالب چارچوب پيشنهادي تنظيم شد كيفيت آموزش،

گيري قرار مي دهند، در اين چارچوب  مالك و نشانگرهايي كه عوامل را مورد اندازه 8اصلي، 
  : آورده شده اند1چارچوب پيشنهادي و منابع مورد مطالعه در جدول . ارائه شده است

  
  چارچوب پيشنهادي و منابع مورد مطالعه. 1جدول 

  
 عامل مالك مطالعه ادبيات

                                                                                                                     
1. E-learning industry Group 
2. Hilary page-Bucci 
3. Developing an Evaluation model for a virtual learning Environment 
4. HCI(Human-Computer Interaction )  
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 Ozkan, sevgi , Koseler, Refika (2009)-Swedish Agency استاد
(2008)- Jeanne Schreurs (2008)- Graham Attwell (2006)- 
Badrul H. Khan (2005)- )1385( ســـاكتي  - Terrie Lynn 
Thompson, Colla J. MacDonald (2005)- Lam, P. & 
McNaught, C. (2005)- Benchmarking of Virtual 
Campuses (2003)- Sustainable Environment for the 
Evaluation of Quality in E- learning (2003)-Hilary Page-
Bucci (2002)- Roderick Sims(2001) 

 انساني  دانشجو

Ozkan, sevgi, Koseler ,Refika(2009)- Swedish 
Agency(2008)- Graham Attwell (2006)- Badrul H. 
Khan(2005)- )1385( سـاكتي   - Terrie Lynn Thompson, Colla 
J. MacDonald (2005)- Lam, P. & McNaught, C.(2005)- 
Benchmarking of Virtual Campuses (2003)- Sustainable 
Environment for the Evaluation of Quality in E- learning 
(2003)- Hilary Page-Bucci (2002)- Roderick Sims(2001) 

 فناوري و فني

Ozkan, sevgi, Koseler, Refika (2009)- Swedish Agency 
(2008)- Jeanne Schreurs (2008)- Graham Attwell (2006)- 
Badrul H. Khan(2005)-  ــاكتي )1385(ســ Terrie Lynn 
Thompson, Colla J. MacDonald(2005)- Benchmarking of 
Virtual Campuses (2003)- Sustainable Environment for 
the Evaluation of Quality in E- learning (2003)- Hilary 
Page-Bucci (2002)- Roderick Sims (2001) 

  پداگوژيكي

Ozkan, sevgi, Koseler, Refika (2009)- Swedish Agency 
(2008)- Jeanne Schreurs (2008)- Graham Attwell (2006)- 
Badrul H. Khan (2005)- )1385( ســـاكتي  - Terrie Lynn 
Thompson, Colla J. MacDonald (2005)- Lam, P. & 
McNaught, C. (2005)- Benchmarking of Virtual 
Campuses (2003)- Sustainable Environment for the 
Evaluation of Quality in E- learning (2003)- Hilary Page-
Bucci (2002)- Roderick Sims(2001) 

  محيط يادگيري

  
زير 

 ساختي

Ozkan, sevgi, Koseler, Refika(2009)- Swedish 
Agency(2008)- Jeanne Schreurs (2008)- Graham 
Attwell(2006)-   Badrul H. Khan (2005)- )1385( ســاكتي  - 
Terrie Lynn Thompson, Colla J. MacDonald (2005)- Lam, 
P. & McNaught, C.(2005)- Benchmarking of Virtual 
Campuses (2003)- Sustainable Environment for the 
Evaluation of Quality in E- learning (2003)-  Hilary Page-
Bucci(2002)- Roderick Sims (2001) 

 –آموزشي 
 خدماتي

Ozkan, sevgi, Koseler, Refika(2009)- Terrie Lynn 
Thompson, Colla J. MacDonald (2005)- Benchmarking of 
Virtual Campuses (2003)- Sustainable Environment for 
the Evaluation of Quality in E- learning (2003)- Hilary 
Page-Bucci (2002)- Roderick Sims (2001) 

   هزينه اي–مالي 

Ozkan, sevgi, Koseler, Refika (2009)- Swedish Agency اخالقي  

  
حمايت و 
 پشتيباني



 وش جعفريدكتر عليرضا كيامنش، دكتر نادر قلي قورچيان و دكتر پري، زينب گلزاري

1389 بهار و تابستان، 1، شماره 1فصلنامه مطالعات برنامه درسي آموزش عالي، سال   
 

170

(2008)-  Badrul H. Khan (2005)-Lam, P. & McNaught, C. 
(2005)- Benchmarking of Virtual Campuses (2003)- 
Sustainable Environment for the Evaluation of Quality in 
E- learning (2003)- Hilary Page-Bucci (2002)- Roderick 
Sims (2001) 

 
Graham Attwell (2006)- Badrul H. Khan (2005)- 
Sustainable Environment for the Evaluation of Quality in 
E- learning (2003)- Roderick Sims (2001) 

 فرهنگي

Ozkan, sevgi, Koseler, Refika (2009)-Graham Attwell 
(2006)- Badrul H. Khan (2005)- Sustainable Environment 
for the Evaluation of Quality in E- learning (2003) 

  سياسي-اقتصادي

Ozkan, sevgi, Koseler ,Refika(2009)- Graham Attwell 
(2006)- Badrul H. Khan(2005)- )1385( سـاكتي   - Lam, P. & 
McNaught, C.(2005)- Sustainable Environment for the 
Evaluation of Quality in E- learning (2003)- Hilary Page-
Bucci (2002) 

 قانوني

Swedish Agency (2008)- Stromquist ( 2007)-(1286)  بازرگان 
 Middlehearst (2002) -و قلي زاده 

 همكاريهاي بين المللي

Ozkan, sevgi, Koseler, Refika(2009)- Swedish 
Agency(2008)- Jeanne Schreurs (2008)- Badrul H. Khan 
(2005)- )1385( ســاكتي  - Lam, P. & McNaught, C.(2005)- 
Roderick Sims (2001) 

  و رهبريمديريت

  
هاي پيشنهادي بر گرفته از ادبيات پژوهش، ابتدا تمامي عوامل و مولفه هاي  با بررسي مدل    

 شناسايي كرده است و پس از حذف مولفه هاي  مشابه 1موثر بر كيفيت آموزش را مطابق جدول 
ها اشاره  ها اشاره شده بود اما در مدل و تكراري و افزودن عواملي كه در ادبيات پژوهش به آن

-ها نشده بود، سعي در تنظيم چارچوب جامعي در برگيرنده تمام عوامل و مولفه روشني به آن
  . هاي موثر داشته است

 
  

  روش پژوهش
در اين پژوهش از طرح اكتشافي كه يكـي از طـرح هـاي روش هـاي پژوهـشي تركيبـي اسـت                         

 :لي انجام گرفته استمطالعه در چهار مرحله متوا). 2009كراسول . (استفاده شده است
 

  :مرحله اول
 -2009هاي  مطالعه الگو، مدل و چارچوب ارزشيابي آموزش الكترونيكي در سال -1
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2001 
 استخراج مولفه ها و عوامل موثر بر ارزشيابي آموزش الكترونيكي -2
ها پيشتر  حذف مولفه هاي مشترك و انتخاب مولفه هايي كه در ادبيات پژوهش به آن -3

  .اشاره شده است
 ستخراج نشانگرها و شناسه هاي مرتبط با عواملا -4

روش پژوهش در اين مرحله به صورت كتابخانه اي، بر اساس منابع اينترنتي و مطالعه مقاالت 
 . علمي و پژوهشي مرتبط با حوزه پژوهش صورت گرفته است

  :مرحله دوم 
 تنظيم پرسشنامه بر اساس يافته هاي مرحله اول به منظور اعتباريابي -1
اده از روش دلفي براي كسب نظر اساتيد صاحبنظر و جمع بندي از نظرات كسب استف -2

  شده
 تدوين قالب نهايي پرسشنامه -3

داده هاي بـه    . اين مرحله از پژوهش به صورت كيفي و از طريق تكنيك دلفي صورت گرفته است              
د و  اسـتا 9دست آمده در اين بخش، از طريق مصاحبه، پست الكترونيكـي و گفتگـوي تلفنـي بـا           
  .صاحبنظر در حوزه پژوهش جمع آوري و مورد بررسي تجريه و تحليل قرار گرفته است

   :تعيين معيارهاي ارزشيابي براي پرسشنامه تدوين شده، از طريق: مرحله
نظرسنجي از اساتيد صاحبنظر به منظـور تعيـين درجـه و رتبـه  وا هميـت عوامـل در                      -1

 ارزشيابي آموزش الكترونيكي
 يد صاحبنظر به منظور تعيين شاخص و معيار ارزشيابينظرسنجي از اسات -2
 جمع بندي نظرات و ارائه الگوي ارزشيابي كيفيت آموزش الكترونيكي -3

روش پژوهش در اين مرحله كيفي بوده و داده هاي به دست آمده از دو فرم نظرسنجي با شركت                   
 12لكترونيكـي بـا     در دومين همايش بين المللي آموزش الكترونيكي، از طريق مـصاحبه، پـست ا             

  .استاد و صاحبنظر حوزه پژوهش جمع آوري شده است
  بررسي پرسشنامه به صورت كمي در يك مقياس بزرگ :مرحله چهارم

 اجراي الگوي ارزشيابي در نمونه مورد مطالعه -1
 تعيين وضع كيفيت آموزش الكترونيكي با توجه به معيار ارزشيابي به دست آمده -2
 و الگوي ارزشيابيتحليل نتايج حاصل از اجرا  -3

روش پژوهش در اين مرحله كمي بوده و الگـوي پيـشنهادي، در نمونـه مـورد مطالعـه از جامعـه                     
آماري دانشجويان سه دانشگاه امير كبير، آزاد و شهيد بهشتي، اجرا و داده هاي به دست آمده بـه     

  . صورت كمي، مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است



 وش جعفريدكتر عليرضا كيامنش، دكتر نادر قلي قورچيان و دكتر پري، زينب گلزاري

1389 بهار و تابستان، 1، شماره 1فصلنامه مطالعات برنامه درسي آموزش عالي، سال   
 

172

  
   جامعه و نمونه آماري 

  .  اين پژوهش را دو گروه تشكيل داده استمعه آماريجا
 كه داراي مدرك  علوم تربيتي و آموزش الكترونيكي و اساتيد مجربمتخصصان موضوعيگروه اول 

هاي آموزش دكتراي تخصصي رشته هاي علوم انساني با سابقه حضور و تدريس در دوره
به منظور اعتبارسنجي ن حوزه بوده، كه الكترونيكي، داراي مقاالت و پژوهش هاي ثبت شده در  اي

چارچوب اوليه و پاسخ به فرم نظر سنجي، از طريق كيفي و به روش دلفي در اين پژوهش شركت 
نمونه گيري در اين گروه به صورت غير تصادفي، هدفمند و مبتني بر معيار صورت . داشته اند

مقطع كارشناسي ارشد رشته هاي گروه دوم را كليه دانش آموختگان و دانشجويان  و گرفته است
 دولتي، آزاد و هاي دانشگاه) به جهت هماهنگي در امكانات آموزشي ارائه شده در اين دوره ها( فني

  آموزشغيرانتفاعي مورد تاييد وزارت علوم و فناوري شهر تهران را تشكيل مي دهد كه ارائه دهنده
 .اند حداقل يك گروه فارغ التحصيل داشته 89 دانشگاهي هستند و تا شهريور ماه  الكترونيكيهاي

نمونه گيري در اين گروه به صورت تصادفي بوده است و حجم نمونه مورد مطالعه با توجه به جدول 
 . شركت كننده بوده است194شامل   درصد ريزش،15مورگان محاسبه و پس از اجرا با حدود 

  :است آورده شده 4حجم جامعه و نمونه مورد مطالعه، در جدول 
  

  حجم جامعه و نمونه نهايي. 4جدول 
  حجم نمونه  حجم جامعه  نام دانشگاه
  16  36  شهيد بهشتي

  195  505  آزاد 
  24  57  اميركبير

  
   ابزار پژوهش 

به منظور . در اين مطالعه، از دو پرسشنامه و دو فرم نظرسنجي محقق ساخته استفاده شده است
  :ل زير طي شده استتهيه  پرسشنامه ها و فرم نظر سنجي مراح

 منابع علمي، تحقيقات پيشين، نظر اساتيد و متخصصان مرور مباني نظري، بررسي -
  هاي اطالعاتي و علمي شبكه اينترنت موضوعي و جستجو در پايگاه

  شناسه91 مالك و 8 عامل اصلي با 6تدوين پرسشنامه اوليه در قالب  -
اثير هر عامل در ارزشيابي كيفيت   تدوين فرم نظر سنجي براي تعيين درجه اهميت و ت-

اين فرم توسط متخصصين (به هر عامل تآموزش الكترونيكي در سطح آموزش عالي و تعيين ر



 تدوين و اعتبارسنجي الگوي پيشنهادي ارزشيابي كيفيت

 173

  .)موضوعي تكميل شده است
 تدوين فرم نظرسنجي براي تعيين معيار قضاوت در مورد كيفيت آموزش الكترونيكي در چهار -

اين فرم (يف و كيفيت غير قابل قبول سطح كيفيت مطلوب، كيفيت قابل قبول، كيفيت ضع
   .)توسط متخصصين موضوعي تكميل شده است

 عامل 8  تدوين پرسشنامه ويژه نظرسنجي از دانشجويان بر مبناي نظر متخصصان در قالب -
   شناسه85 مالك و 8اصلي، 

  
   روايي و پايايي ابزار پژوهش

براي محاسبه . استفاده شده استبه منظور روايي ابزار پژوهش، از روايي محتوايي و صوري 
  . ضريب پايايي پرسشنامه مورد نظر، از روش آلفاي كرانباخ استفاده شده است

ضريب پايايي براي عوامل موثر بر ارزشيابي كيفيت آموزش الكترونيكي دانشگاهي بر مبناي     
حمايت و ، عامل /.93 ، عامل زيرساخت،/.89 آلفاي كرونباخ به تفكيك براي عامل انساني،

، عامل 85، عامل اقتصادي و سياسي، /.82، عامل قانوني،/.75، عامل فرهنگي، /.87 پشتيباني،
  .محاسبه گرديده است/. 9 و عامل مديريت و رهبري، 88 هاي بين المللي، همكاري

  
   روش تجزيه و تحليل دادها

ار اساتيد و پرسشنامه طراحي شده به منظور اعتبارسنجي الگوي ارزشيابي، در اختي    
  . متخصصان موضوعي قرار گرفت

دو فرم نظرسنجي مورد بررسي در اين پژوهش نيز در مرحله دوم، در اختيار صاحبنظران و     
  .كارشناسان حوزه مورد پژوهش قرار گرفت

  .پرسشنامه نظرسنجي دانشجويان نيز در نمونه آماري پژوهش، اجرا و داده ها استخراج شدند    
. جزيه و تحليل داده هاي كيفي حاصل از پژوهش از روش دلفي استفاده شده است به منظور ت

در تجزيه و تحليل اطالعات جمع آوري شده از آمار توصيفي، همچون جداول فراواني، ميانگين، 
ترين عوامل موثر در ارزشيابي كيفيت آموزش  درصد، براي انتخاب مهم انحراف معيار و

تعيين اعتباريابي الگوي ارزشيابي كيفيت آموزش . ده شده استالكترونيكي دانشگاهي استفا
  .   انجام پذيرفته استspssالكترونيكي دانشگاهي نيز از ميانگين و درصد با استفاده از نرم افزار 

  
  يافته هاي پژوهش
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چارچوب پيشنهادي ارزشيابي، به منظور اعتبارسنجي توسط متخصصان موضوعي، در قالب 
- شناسه اندازه90 مالك و8 عامل اصلي موثر بر ارزشيابي كيفيت، 8اكيد بر پرسشنامه اي با ت

همچنين طي يك فرم نظر سنجي درجه اهميت و . گيري عوامل، در اختيار اساتيد قرار گرفت
تاثير هر عامل در ارزشيابي كيفيت آموزش الكترونيكي در سطح آموزش عالي و رتبه هر عامل از 

در فرم نظر سنجي حاضر، معيار قضاوت .  پرسش قرار گرفته استصاحبنظران و متخصصان مورد
در مورد كيفيت آموزش الكترونيكي در چهار سطح كيفيت مطلوب، كيفيت قابل قبول، كيفيت 

داده هاي  .ضعيف و كيفيت غير قابل قبول نيز توسط متخصصان و صاحبنظران تعيين شده است
به دست آمده از اعتبارسنجي و فرم نظرسنجي، به روش كيفي و از طريق تكنيك دلفي مورد 
تجزيه و تحليل و نتيجه به صورت الگوي پيشنهادي ارزشيابي دروني آموزش الكترونيكي ارائه 

در بخش پاياني پژوهش، الگوي پيشنهادي ارزشيابي كيفيت آموزش الكترونيكي، در . شده است
هاي آموزش  پرسشنامه، به منظور ارزشيابي كيفيت آموزش توسط دانشجويان دورهقالب

پايه و مبناي اين پرسشنامه كه بر اساس پرسشنامه اعتبارسنجي . الكترونيكي، تنظيم شده است
چارچوب پيشنهادي آماده شده، كيفيت آموزش را از منظر دانشجويان، در طيف پنجگانه ليكرت، 

  .  داده استمورد ارزشيابي قرار
در اين پژوهش به منظور اعتباريابي چارچوب پيشنهادي و تعيين درجه و رتبه عوامل موثر بر 

الگوي . كيفيت آموزش الكترونيكي، مطالعه به صورت كيفي و از روش دلفي استفاده شده است
  : ارائه شده است5 شناسه، در جدول 5اوليه پيشنهادي با حذف 

  
  نهادي ارزشيابي كيفيت دروني آموزش الكترونيكي در سطح آموزش عاليالگوي اوليه پيش. 5جدول 

 عوامل موثر بر كيفيت آموزش الكترونيكي تعداد نشانگرها
 استاد 9
دانشجو 11  عامل انساني

 فني و فناوري 5
 پداگوژيكي 10

 محيط يادگيري 10
 عامل زير ساخت

 آموزشي و خدماتي 7
لي و هزينه ايما 3  
 اخالقي 5

 عامل حمايت و پشتيباني

 عامل فرهنگي 3
 عامل قانوني 3
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به منظور ارائه الگوي پيشنهادي، فرم نظرسنجي از صاحبنظران و كارشناسان در زمينه تعيين 
هميت و تاثير هر عامل در ارزشيابي كيفيت آموزش الكترونيكي در سطح آموزش عالي درجه ا

تنظيم شده است، تا رتبه هر عامل و سهم و درصد تاثير هر عامل در ارزشيابي كيفيت را تعيين 
  .شود
 عامل موثر بر ارزشيابي كيفيت آموزش الكترونيكي دانشگاهي، در اختيار 8به اين منظور     

 عامل، عوامل را بر حسب اهميتي كه دارند 8ن موضوعي قرار داده شد تا با مقايسه اين صاحبنظرا
سپس با توجه به اين . رتبه بندي نموده و مقابل هر عامل رتبه آن را در ستون رتبه ثبت كنند

 عامل برابر 8رتبه بندي، سهم هر عامل را بر حسب درصد به نحوي تعيين كنند كه مجموع سهم 
  .صد شود

پس از جمع آوري اطالعات به دست آمده از فرم نظرسنجي، الگوي پيشنهادي ارزشيابي كيفيت  
 ارائه شده 6اين الگو در جدول . آمورش الكترونيكي در سطح آموزش عالي تنظيم شده است

  :است
  الگوي پيشنهادي ارزشيابي كيفيت دروني آموزش الكترونيكي در سطح آموزش عالي. 6جدول 

 عامل اقتصادي و سياسي 8
هاي بين المللي عامل همكاري 5  
 عامل مديريت و رهبري 6

  عامل8  نشانگر85
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به اين الگو كه با توجه .  ارائه كرد1 را مي توان در قالب الگوي 6نتايج ارائه شده در جدول     

اطالعات به دست آمده، عوامل موثر بر ارزشيابي كيفيت آموزش الكترونيكي در سطح آموزش 
- عالي را با توجه به درجه اهميت و رتبه هر عامل و ميزان تاثير آن در كيفيت آموزش نشان مي

  .دهد، دربرگيرنده نشانگرهاي هر عامل نيز مي باشد
موزش الكترونيكي نيز، فرم نظرسنجي ديگري در جهت تعيين معيار قضاوت در مورد كيفيت آ    

نتيجه نظرسنجي از فرم .  صاحبنظر و كارشناس حوزه مورد پژوهش، قرار گرفته است12اختيار 
 را به عنوان معياري براي 7دوم، با توجه به فراواني حد باال و حد پايين مجموع نظرات، جدول 

  :هاي مورد مطالعه تعيين نموده استقضاوت در مورد وضعيت آموزش الكترونيكي دانشگاه
  

  
  معيار قضاوت در مورد كيفيت آموزش الكترونيكي. 7جدول

  وضع كيفيت آموزش الكترونيكي  معيار قضاوت بر حسب درصد
  كيفيت مطلوب   100-80

بر حسب سهم هر عامل 
 درصد

 عوامل موثر بر كيفيت آموزش الكترونيكي تعداد نشانگرها
 

 رتبه

 فني و فناوري 5
 28 پداگوژيكي 10
10 محيط يادگيري

 1 عامل زير ساخت

دانشجو 11 21 استاد 9  2 عامل انساني

 آموزشي و خدماتي 7
 15 مالي و هزينه اي 3
القياخ 5  

عامل حمايت و 
 3 پشتيباني

 4 عامل مديريت و رهبري 6 14

 5 عامل فرهنگي 3 7

5/5  6 عامل قانوني 3 

 7 عامل اقتصادي و سياسي 8 5

5/4 هاي بين المللي عامل همكاري 5   8 
  عامل8  نشانگر85  درصد100
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  كيفيت قابل قبول  79-65
  كيفيت ضعيف   64-50

  كيفيت غير قابل قبول   50زير 
  

 پيشنهادي ارزشيابي كيفيت آموزش الكترونيكي، در قالب در بخش پاياني پژوهش، الگوي
هاي آموزش پرسشنامه ديگري، به منظور ارزشيابي كيفيت آموزش توسط دانشجويان دوره

پايه و مبناي اين پرسشنامه كه بر اساس پرسشنامه اعتبارسنجي . الكترونيكي، تنظيم شده است
منظر دانشجويان، در طيف پنجگانه ليكرت، چارچوب پيشنهادي آماده شده، كيفيت آموزش را از 

  . مورد ارزشيابي قرار داده است
  :  ارائه شده است8نتيجه ارزشيابي از منظر دانشجويان و مقايسه با معيار قضاوت در جدول 

  
  كيفيت آموزش دانشگاه به تفكيك هر عامل از منظر دانشجويان. 8جدول 

  وضعيت آموزشي  هدرصد اختصاص يافت  عامل موثر در كيفيت آموزش
  كيفيت ضعيف  87/64  عامل زيرساخت
  كيفيت قابل قبول  03/74  عامل انساني

  كيفيت ضعيف  76/62  عامل حمايت و پشتيباني
  كيفيت ضعيف  71/64  عامل مديريت و رهبري

  كيفيت ضعيف  67/64  عامل فرهنگي
  كيفيت ضعيف  33/63  عامل قانوني

  فكيفيت ضعي  54/60  عامل اقتصادي و سياسي
  كيفيت ضعيف  05/61  هاي بين المللي عامل همكاري

  
هاي مورد در مجموع ميانگين نتايج به دست آمده از وضعيت آموزش الكترونيكي دانشگاه    

 درصد را كسب كرده است كه  با توجه به جدول 48/64مطالعه، با توجه به سهم هر عامل، نمره 
كترونيكي را در مرز كيفيت ضعيف و كيفيت معيار قضاوت، مي توان وضعيت كيفيت آموزش ال

  .قابل قبول ارزيابي كرد
 الگوي پيشنهادي ارزشيابي آموزش الكترونيكي و نتايج به دست آمده از اجراي الگو به منظور 

  : ارائه شده است9مقايسه و نتيجه گيري در جدول شماره 
  

  مقايسه نتايج به دست آمده و الگوي پيشنهادي. 9جدول 
  

عامل سهم هر  نتايج به دست آمده  سهم هر عامل  تعداد  عوامل موثر بر كيفيت   
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    در تحليل و بررسي نتايج به دست آمده از اجراي الگوي پيشنهادي در نمونه مورد مطالعه، 

يفيت آموزش الكترونيكي، با كسب  درصد سهم از مجموع عوامل موثر بر ك28عامل زير ساخت با 
 74 عامل انساني نيز با كسب. در صدكل سهم را كسب كرده است 13/18 ، حدود78/64 امتياز

، عامل 41/9 ، حدود76/62 امتياز، عامل حمايت و پشتيباني، با كسب امتياز 54/15 امتياز، حدود
، 67/64 با كسب امتياز، عامل فرهنگي 05/9 ، حدود71/64 مديريت و رهبري با كسب امتياز

، عامل اقتصادي و سياسي با كسب 48/3، حدود 33/63، عامل قانوني با كسب امتياز 52/4 حدود
 2/74، حدود 05/61، و عامل همكاريهاي بين المللي با كسب امتياز3/02، حدود54/60امتياز

  درصد74 بدين ترتيب عامل انساني، با كسب. سهم از كل سهم تعيين شده را كسب كرده است
عامل زيرساخت، عامل مديريت و رهبري و عامل فرهنگي، .امتياز در وضعيت قابل قبول قرار دارد
  .ساير عوامل نيز در حد ضعيف ارزشيابي شده اند.در مرز قابل قبول و ضعيف قرار دارند

، ذيل ستون سهم هر عامل بر حسب درصد از منظر اساتيد، به نوعي امتياز هر عامل را 9جدول 

از منظر 
 دانشجويان

در نمونه مورد  از اجرا
 مطالعه

 

 بر حسب درصد
 از منظر اساتيد

 آموزش الكترونيكي نشانگرها
 

 فني و فناوري 5
  13/18 پداگوژيكي 10

  78/64  28 
 محيط يادگيري 10

عامل زير 
 ساخت

1 

 استاد 9
 دانشجو 11 21  03/74  54/15

عامل 
 2 انساني

7 
آموزشي و 
 خدماتي

3 
مالي و هزينه 

 اي
41/9  76/62  15 

 اخالقي 5

عامل 
حمايت و 
 پشتيباني

3 

 4 عامل مديريت و رهبري 6 14  71/64  05/9

 5 عامل فرهنگي 3 7  67/64  4/52
48/3  33/63  5/5  6 عامل قانوني 3 

 7 عامل اقتصادي و سياسي 8 5  54/60  3/02

2/74  05/61  5/4  8 عامل همكاريهاي بين المللي 5 

  عامل8  نشانگر85  درصد100  48/64  65/89
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اگر به نظر دانشجويان عامل زير ساخت با كيفيت مطلوب در دانشگاه ارزيابي شود . نشان مي دهد
و هيچ نقص يا انتقادي به آن وارد نباشد و كل دانشجويان به آن نمره صد بدهند، عامل زير 

حال كه .  امتياز را به دست خواهد آورد28ساخت كل سهم را به خود اختصاص خواهد داد و كل 
 مي باشد، به طبع 100 از 78/64نظر دانشجويان، نمره ي به دست آمده در اين عامل از م
 . امتياز را مي توان به اين عامل تخصيص داد28 درصد از 78/64

28×./6478=18/13  
 ذيل ستون سهم هر 9اين روند را مي بايست براي عوامل بعدي نيز تكرار نمود كه در جدول     

در پايان ستون، جمع اين امتيازات . ظر دانشجويان، آورده شده استعامل بر حسب درصد از من
نكته قابل تامل در اين محاسبات، كليه .  منتهي شده است89/65محاسبه شده است كه به عدد 

 كه دانشجويان به عوامل موثر اختصاص داده اند، به جز يك مورد عامل انساني، زير  استنمراتي
توجه به سهم بزرگ عامل انساني و امتياز باالي آن، شاهد هستيم با .  درصد برآورد شده است65

عامل انساني به شكل قابل توجهي از بقيه عوامل امتياز .  درصد بيشتر است65كه جمع نهايي از 
اين بدين معناست كه از ديد دانشجويان نقطه قوت .بيشتري را به خود اختصاص داده است

اتيد مجرب است و دانشگاه مي بايست روي عوامل ديگر آموزش الكترونيكي، بهره مندي از اس
  .متمركز شود

  
 بحث و نتيجه گيري
هاي سند بيست ساله  هاي آموزش عالي در هزاره سوم و دستيابي به آرمان پاسخگويي به چالش

امروز كه با . ها و موسسات آموزش عالي است ، مستلزم  بهبود كيفيت آموزش، در دانشگاه1404
 ه هاي آموزش الكترونيكي در سراسر كشور روبه رو هستيم، مي بايست با اتخاذرشد سريع دور

راهكارهاي مناسب، ضمن آگاهي از وضعيت موجود نظام آموزش الكترونيكي در كشور، زمينه 
بهبود و ارتقاء وكارآمدي اين دوره ها را، براي پاسخگويي به تقاضاهاي رو به رشد در جامعه 

ويژه از باب بررسي ه يابي و اعتبار سنجي بشارزوجود الگو و چارچوب ضرورت  لذا .فراهم كنيم
آنچه در اين پژوهش به عنوان دغدغه .  احساس مي شود كيفيت فرآيند ياددهي و يادگيريبهبود

اصلي بيان و مورد مطالعه قرار گرفته است، در واقع يافتن چارچوب و الگويي است كه مجريان و 
يكي دانشگاهي بتوانند با استناد به آن، وضع كيفيت آموزشي دانشگاه مديران آموزش هاي الكترون

 آموزش بحث كيفيت آموزش در نظام ي يكي از مهمترين چالش ها.خود را محك بزنند
 و دسته بندي هاي مختلف و زمينه تعدد عوامل و متغيرهاي موثر و دخيل در اين ،الكترونيكي

به موقعيت هاي فرهنگي و بومي متفاوت صورت گرفته متنوعي است كه از زواياي گوناگون و بنا 



 وش جعفريدكتر عليرضا كيامنش، دكتر نادر قلي قورچيان و دكتر پري، زينب گلزاري

1389 بهار و تابستان، 1، شماره 1فصلنامه مطالعات برنامه درسي آموزش عالي، سال   
 

180

 توسط 2008 كه در سال 1 به عنوان مثال در الگوي ارزشيابي كيفيت آموزش الكترونيكي.است
آژانس بين المللي سوئد صورت گرفته است؛ به عامل قانوني، فرهنگي، اقتصادي و سياسي توجه 

هاي بين المللي،  ي و عامل همكاري، عامل فرهنگ)2009 (2خاصي نشده است و در مدل هلم
بعالوه در الگوهاي مورد بررسي، عوامل موثر بر كيفيت آموزش الكترونيكي، در . جايگاهي ندارند

در اين پژوهش تالش  حال آنكه .يك سطح قرار دارند و اهميت هر عامل، مشخص نشده است
، درجه و اهميت هر عامل شده است تا متغيرهاي اساسي موثر بر كيفيت يادگيري، شناسايي شده

هاي  ارائه   با  مطالعه مدل و چارچوب.در ارزشيابي كيفيت آموزش، به تفكيك مشخص گردد
شده در زمينه ارزشيابي آموزش الكترونيكي، الگوي ارزشيابي كيفيت دروني آموزش الكترونيكي، 

ادي با استفاده از الگوي پيشنه. مبتني بر عوامل و شاخص هاي موثر بر كيفيت آموزش ارائه شود
-داده. نظر كارشناسان و متخصصان اعتبارسنجي، سپس در نمونه مورد مطالعه، اجرا شده است

هاي به دست آمده بعد از تجزيه و تحليل وضع كيفيت آموزش الكترونيكي كشور، در سطح 
  . آموزش عالي را مشخص و فاصله وضع موجود تا وضع مطلوب را تعيين نموده است

الگوي پيشنهادي حاضر را، نسبت به مدل ارزشيابي آموزش الكترونيكي ارائه شده در آنچه     
  :كشورهاي ديگر، متمايز ساخته است، مي توان به طور خالصه اينگونه برشمرد

در منابع مختلف، صاحبنظران، عوامل موثر بر ارزشيابي كيفيت آموزش الكترونيكي را  -1
رده اند، كه در اين پژوهش تالش شده تا در قالب دسته بندي هاي متفاوت ارائه ك

تمامي عوامل مندرج در منابع گوناگون را استخراج و پس از حذف موارد مشابه و 
تكراري، عوامل موثر بر كيفيت آموزش الكترونيكي دانشگاهي را در يك دسته بندي 

 10 جدول.  زير گروه در قالب الگوي پيشنهادي ارائه شود8 گروه اصلي و 8كاملتر، در 
هاي پيشنهادي ادبيات  عوامل موثر بر كيفيت آموزش الكترونيكي كه در الگو و مدل

ها اشاره شده  و عواملي كه ناديده گرفته شده  ارائه شده است تا الگوي  پژوهش، به آن
  .جامعي مبتني بر عوامل و مولفه هاي موثر، با دقت بيشتري ارائه شود

  
  
  

  فيت آموزش الكترونيكي برگرفته از ادبيات پژوهشبررسي عوامل موثر بر كي. 10جدول 
عوامل ناديده   الگو، مدل، چارچوب عوامل موثر بر كيفيت آموزش

                                                 
1.  E- Learning Quality 
2.  Hexagonal E-Learning Assessment Model 
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 گرفته شده

-فرهنگي، همكاري
 هاي بين المللي

 كيفيت محتوا، كيفيت خدمات، كيفيت سيستم،
نگرش استاد، ديدگاه دانشجو، به  مسائل مربوط 
 حمايت و پشتيباني

 مدل هلم (2009)
Hexagonal E-Learning 

Assessment Model 

قانوني، فرهنگي، 
 اقتصادي و سياسي

 مواد، ساختار محيط مجازي، تعامل، همكاري – محتوا
سازگاري و  انعطاف پذيري،و ارتباط، ارزيابي فراگيران، 

پشتيباني فراگيران و كارمندان، تجربه،  انطباق،
ري صالحيت و كارآزمودگي كارمندان، بصيرت و رهب

 سازماني، تخصيص منابع، كليات و جنبه هاي فرايند

مدل كيفيت يادگيري الكترونيكي   
(2008) 

E- Learning Quality 

مالي و هزينه اي، 
زيرساختهاي فني و 

 فناوري،
اخالقي،فرهمگي، 

اقتصادي و سياسي، 
هاي قانوني، همكاري
 بين المللي

 ركتي،انفرادي، مشا( فرايند يادگيري منابع و محتوا ،
، نتايج آموزشي)پشتيباني  

 

مدل  بنياد اروپايي براي مديريت 
 كيفيت (2008)

European Foundation for 
Quality Management 

مالي و هزينه اي، 
هاي اخالقي، همكاري

مديريت  بين المللي،
 و رهبري

فراگيران، محيط يادگيري، فناوري، متغيرهاي زمينه 
  آموزشياي، متغيرهاي

 الگوي گراهام آت ول (2006) :
Graham AttWell 

مالي و هزينه اي، 
هاي بين همكاري

 المللي

 طراحي، سازمان، آموزش و يادگيري، تكنولوژي،
 ارزشيابي، پشتيباني از منابع، مديريت، اخالقيات

مدل جامع ارزشيابي آموزش 
 الكترونيكي (2005)

Comprehensive Approach to 
Program Evaluation in Open 

and Distributed Learning 
مالي و هزينه اي، 
اخالقي، فرهنگي، 

اقتصادي و سياسي، 
هاي بين همكاري

 المللي

 هاينيروهاي انساني، فرايندهاي توليد برنامه، برنامه
 توليد شده

 
 الگوي ساكتي (1385)

اخالقي، فرهنگي، 
اقتصادي و سياسي، 

هاي قانوني، همكاري
بين المللي، مديريت 

رهبريو   

خدمات، نتايج ساختار، محتوا، ارائه،  
 
 

 مدل يادگيري تقاضا محور   (2005)
Demand-Driven Learning 

Model 

مالي و هزينه اي،  ، توسعه و بهبود ) سواالت ارزشيابيچارچوب( راهبردها   e 3 learning  ( 2005)مدل 
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اخالقي، فرهنگي، 
اقتصادي و سياسي، 

هاي قانوني، همكاري
 بين المللي

ها، تجزيه و تحليل داده ها، برنامه، جمع آوري داده 
 تصميم گيري و اقدام

e 3 learning(A Three-
Layered Cyclic Model of E-
Learning Development and 

Evaluation) 

اقتصادي و 
سياسي،فرهنگي، 

هاي قانوني، همكاري
بين المللي، مديريت 

 و رهبري

 پشتيباني دگيري،خدمات به دانشجويان، منابع يا
اساتيد، ارزشيابي، امكان دسترسي، بازده و 

، منابع تكنولوژي، اجراي )جنبه هاي مالي(كارايي
 سازماني

 مدل ترازيابي پرديس مجازي (2003)
Benchmarking of Virtual 

Campus 

هاي بين همكاري
المللي، مديريت و 

 رهبري

منابع يادگيري، فرايند هسته يادگيري، يادگيري 
حتوام  

الگوي ارزشيابي كيفيت يادگيري 
الكترونيكي در محيط پايدار   (2003) 

: 
Sustainable Environment for 
the Evaluation of Quality in 

E- learning 
مالي و هزينه اي، 

فرهنگي، اقتصادي و 
هاي سياسي، همكاري

بين المللي، مديريت 
 و رهبري

تباطي، آموزش و تدريس، تعامالت و تسهيالت ار
دانشجويان، معلم، قابليت دسترسي به منابع و 

 تسهيالت آموزشي، پشتيباني فني

 الگوي هيالري پيج   (2002)
Hilary page-Bucci 

اقتصادي و سياسي، 
هاي قانوني، همكاري
 بين المللي

اهداف راهبردي، محتوا، طراحي سايت، تعامل، 
 سنجش، پشتيباني و حمايت، دستيابي به نتايج

)خودباز(  

 الگوي رادريك سيمز ( 2001)         
Roderick Sims 

  
  
 در الگوي پيشنهادي سعي شده است تا عوامل موثر بر كيفيت آموزش الكترونيكي، يكسان و -2

در يك رتبه قرار نگيرند و هر عامل با توجه به درجه اهميت و تاثير در ارزشيابي كيفيت آموزشي، 
  .اثيرش مشخص گرددسهم و ميزان ت

 جدولي براي معيار قضاوت در مورد ارزشيابي كيفيت آموزش الكترونيكي، تنظيم شده تا -3
  .شاخصي براي تعيين وضع كيفيت آموزش الكترونيكي در سطح آموزش عالي باشد

 نشانگرهاي معرفي شده در الگوي پيشنهادي، راهنماي مناسبي براي يافتن نقاط ضعف و -4
-هاي الكترونيكي در سطح آموزش عالي محسوب مي شوند، كه مي ثبت آموزشتقويت نقاط م

توانند دستور العمل مناسبي براي ارتقاي كيفيت آموزشي الكترونيكي در اختيار مجريان قرار 



 تدوين و اعتبارسنجي الگوي پيشنهادي ارزشيابي كيفيت

 183

  .دهند
 نشانگرهاي تعريف شده براي هر عامل، ابزار خوبي در دست مديران و مجريان برگزار كننده -5

در رفع  ترونيكي قرار مي دهد تا نقاط ضعف آموزش را در هر عامل يافته ودوره هاي آموزش الك
  .يا بهبود كيفيت آن بكوشند

بر اساس الگوي پيشنهادي و الويت بندي عوامل موثر بر كيفيت آموزش الكترونيكي در سطح -6
ضعف آموزش عالي و نتايج به دست آمده از اجرا، مي توان نقطه آغاز بررسي و رسيدگي به نقاط 

  .آموزشي را با توجه به درجه اهميت هر عامل، اولويت گذاري كرد
  

 پيشنهادات پژوهشي -1
 پيشنهاد مي شود در پژوهشي ديگر، با استفاده از فنون تجزيه و تحليل عاملي، تمامي عوامل -1

هاي موثر در ارزشيابي كيفيت آموزش الكترونيكي در سطح آموزش عالي، از نظر آماري و مالك
  .شود و نتايج با الگوي پيشنهادي حاضر مقايسه شودتوزين 

 . در پژوهشي ديگر، با كمك نرم افزار هاي تحليل مسير الگوي پيشنهادي، بررسي شود-2
 عوامل موثر بر كيفيت آموزش الكترونيكي در سطح آموزش عالي، از ديد ساير كارمندان، -3

ناسه هاي متناسب با گروه هاي مورد اساتيد، خدمات و پشتيباني، مورد بررسي قرار گيرد و ش
نظر تعريف شود تا بتوان از اين طريق يك الگوي جامع ارزشيابي كيفيت آموزشي در نظام 

  .آموزش الكترونيكي، طراحي گردد
در پايان ذكر اين نكته ضروري به نظر مي رسد كه اين پژوهش ادعا ندارد توانسته همه عوامل     

زش الكترونيكي دانشگاهي را در الگوي پيشنهادي خود دخالت موثر در ارزشيابي كيفيت آمو
دهد، با اين وجود تالش كرده با يك نگاه جامع به ارزشيابي كيفيت آموزش الكترونيكي، تنها با 

هاي اوليه، راه را براي عالقمندان به پژوهش در حوزه ارزشيابي كيفيت آموزش  برداشتن گام
  .دانشگاهي در سطح خرد، هموار سازد
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