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Abstract

Electronic learning is used for presenting a more flexible method of learning with greater 
opportunities for learners. It is considered as a tool for facilitating the learners’ progress and 
activities, and creating effective learning environments. However, these factors can only be 

enhanced and their quality assured when they are evaluated. Without evaluating electronic learning 
programs and their related factors, this type of learning cannot be considered desirable and its quality 
cannot be enhanced. However, the evaluation and quality assurance of electronic learning should be 
done based on a scientific framework and a coherent model in order to have sufficient affectivity. 
The importance-performance analysis model is a suitable model in this regard. In this model, each 
component is evaluated in two dimensions of importance and performance. This descriptive-analytic 
article aims to study quality assurance and evaluation in electronic learning in higher education 
through the existing literature.
Considering the role and importance of electronic learning in increasing the performance quality of 
higher education, programmers, managers, and all related experts in universities and higher education 
centers should evaluate research and educational sectors and identify their strengths and weaknesses 
in order to improve and develop higher education centers in Iran.
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 1. دکترای برنامه ریزی درسی

این مقاله در تاریخ 90/10/12 به دفتر مجله رسیده، در تاریخ 90/12/23  اصالح و در تاریخ 91/1/30پذیرش گردیده 
است.

چکیده
یادگیری الکترونیکی روشی برای ارائه یادگیری انعطاف پذیرتر و ایجاد فرصت بیشتر برای فراگیران، تسهیل پیگیری پیشرفت یادگیرندگان 
و فعالیت های آنان و همچنین فراهم آوردن فرصتی برای ایجاد محیط های یادگیری جدید اثربخش محسوب می شود. اما زمانی می توان این 
عوامل را بهبود داد و کیفیت آنها را تضمین کرد که این عوامل مورد ارزشیابی قرار گیرند. در واقع بدون ارزشیابی از برنامه های یادگیری 
الکترونیکی و عناصر مرتبط با آن نمی توان این نوع آموزش را مطلوب قلمداد کرد و یا کیفیت آن را بهبود بخشید. اما اقدام برای ارزشیابی و 
تضمین کیفیت آموزش الکترونیکی، می بایست در چارچوب علمی و بر مبنای مدل و روشی منسجم انجام شود تا از اثربخشی الزم برخوردار 
گردد. یکی از مدل های مناسب در این زمینه مدل تحلیل اهمیت- عملکرد است. در مدل تحلیل اهمیت- عملکرد، هر مولفه از دو بعد »اهمیت 
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مقدمه
دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی پیوسته به عنوان باالترین 
مرکز اندیشه ورزی و تولید علم جامعه محسوب شده و با حضور و 
فعالیت اندیشمندانه متفکران، محققان، دانش پژوهان و دانشجویان 
در اعتالی علمی و جهت بخشیدن به حرکت های فکری، اعتقادی، 
فرهنگی و سیاسی جامعه نقشی اساسی دارند. دانشگاه ها برای قدم 
گذاشتن در این مسیر و به منظور به انجام رساندن وظایف خطیر 
و پویایی و ارتقای خود، نیازمند ارزشیابی مستمر جهت اطمینان 
کیفی از روند برنامه خود است. همچنین نظام آموزش عالی کشور 
باید با برنامه ریزی و اجرای ارزشیابی دقیق در امور مختلف خود 
برای افزایش بهره وری و استفاده بهینه از سرمایه های موجود در 
کشور تالش نموده و بیش از پیش نوید دهنده شکوفایی و اقتدار 
علمی و فرهنگی جامعه باشد. از سوی دیگر رشد علم و آگاهی در 
گرو هم گرایی و تعامل، گفت و گو و تبادل دانش و اطالعات است. 
در همین راستا گسترش آموزش الکترونیکی و استفاده از ابزارها 
و مفاهیم نوین، موجبات بسط اطالعات و دسترسی آسان و کم 
هزینه را برای فراگیران اعم از دانش آموزان، دانشجویان و معلمان 
و  اطالعات  سریع  تبادل  زمینه  و  کرده  فراهم  آن الین  روش  به 

تعامالت فرهنگی را میسر ساخته است.
در  اما  نمی گذرد  زیادی  مدت  الکترونیکی  آموزش  ظهور  از 
را  مناسبی  بسیار  جایگاه  الکترونیکی  آموزش  کوتاه  مدت  همین 
در نظام های آموزشی پیدا کرده است و نقش مهمی را در تربیت 
و آموزش یادگیرندگان بر عهده گرفته است. بی تردید اگر بستر 
مناسبی در محیط های یادگیری الکترونیکی برای پرورش روحیه 
دانشجویی و پژوهشگری فراهم و زمینه تبادل و تعامل اندیشه ها، 
آراء و افکار مهیا شود، محیط آموزشی به جای انتقال یک طرفه 
اطالعات به روش های دو سویه کسب اطالعات و دانش هدایت 

گردد و نقش معلمان بر تسهیل جریان و فرایند یاددهیـ  یادگیری 
دانش و  نیز خود خالق  دانشجویان  و  دانش آموزان  متمرکز شود، 
اطالعات شوند، زمینه مساعدی برای رشد و توسعه و تعالی کشور 

فراهم خواهد شد. 
سال های  در  اینترنت  و  رایانه  از  استفاده  روزافزون  رشد 
یادگیری  و  دور  از  آموزش  دوره های  افزایش  و  رشد  باعث  اخیر 
الکترونیکی در بسیاری از کشورها شده است. برخی از منافع درک 
شده از این شیوه یادگیری عبارتند از فرصت یادگیری در هر زمان 
و هر مکان و ایجاد ارتباط و همکاری گسترده در میان فراگیران. 
یادگیری الکترونیکی برای معلمان و اساتید به عنوان روشی برای 
ارائه یادگیری انعطاف پذیرتر و ایجاد فرصت بیشتر برای فراگیران، 
و  آنان  فعالیت های  و  یادگیرندگان  پیشرفت  پیگیری  تسهیل 
یادگیری  ایجاد محیط های  برای  آوردن فرصتی  فراهم  همچنین 
جدید اثربخش محسوب می شود. اما زمانی می توان عوامل ذکر 
شده را بهبود داد و کیفیت آنها را تضمین کرد که این عوامل مورد 
بازبینی و ارزشیابی قرار بگیرند. در واقع بدون ارزشیابی از برنامه های 
نوع  این  نمی توان  آن  با  مرتبط  عناصر  و  الکترونیکی  یادگیری 
بخشید.  بهبود  را  آن  یا کیفیت  و  قلمداد کرد  را مطلوب  آموزش 
از این رو، در حال حاضر ارزشیابی از فناوری های جدید یادگیری 
الکترونیکی  یادگیری  و  تدریس  از  جدایی ناپذیر  بخشی  به عنوان 
شناخته شده است. اگر چه پژوهش های زیادی در زمینه ارزشیابی 
شده  انجام  الکترونیکی  یادگیری  و  آن الین  دوره های  اثربخشی 
این زمینه بدون  از سؤاالت در  این هنوز بسیاری  با وجود  است، 
پاسخ باقی مانده است ]1[. برخی از این سواالت را این گونه می توان 
دسته بندی کرد: سیستم های یادگیری الکترونیکی چگونه می توانند 
طریق  از  آموزش  ارائه  آیا  کنند؟  حمایت  بیشتر  یادگیرندگان  از 
یادگیری الکترونیکی و دوره های برخط از یادگیری چهره به چهره 

و عملکرد«، مورد ارزشیابی قرار می گیرد. این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از مقاالت و منابع کتابخانه ای با هدف مطالعة 
ارزشیابی و تضمین کیفیت یادگیری الکترونیکی در آموزش عالی صورت گرفته است.

با توجه به اهمیت و نقش مهم یادگیری الکترونیکی در افزایش کیفیت کارکرد آموزش عالی، برنامه ریزان، دست اندرکاران و مدیران مربوطه 
در مراکز آموزش عالی و دانشگاه ها باید عالوه بر ارزشیابی از بخش های آموزشی و پژوهشی به ارزشیابی از یادگیری الکترونیکی نیز پرداخته و 
نقاط قوت و ضعف این بخش  از دانشگاه خود را بشناسند و برای تقویت نقاط قوت و یا رفع کاستی های و نقص های احتمالی این بخش اقدام 

کنند تا بدین وسیله شاهد پویایی و اعتالی بیشتر مراکز آموزش عالی در کشور باشیم.

واژگان کلیدی

ارزشیابی، کیفیت، یادگیری الکترونیکی، آموزش عالی، مدل تحلیل اهمیت/عملکرد
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از  الکترونیکی  یادگیری  جنبه های  کدام  است؟  مفیدتر  کالسی 
پیاده سازی دوره های  اجرا و  یادگیری رو در رو مناسب تر است؟ 
آن الین و یادگیری الکترونیکی تا چه اندازه مفید و به صرفه است؟ 
راه  تنها  شده  مطرح  سواالت  به  دادن  پاسخ  برای  تردید  بدون 

ممکن استفاده از ارزشیابی کیفیت یادگیری الکترونیکی است.
ارزشیابی به عنوان یکی از روش های اساسی تضمین کیفیت 
با  که  می آورد  فراهم  را  امکان  این  الکترونیکی،  یادگیری  در 
شناسایی نقاط ضعف سیستم یادگیری الکترونیکی و زمینه سازی 
رفع آنها، ارائه آموزش های با کیفیت تضمین شود. اما اقدام برای 
در  می بایست  الکترونیکی،  آموزش  کیفیت  تضمین  و  ارزشیابی 
چارچوب علمی و بر مبنای مدل و روشی منسجم انجام شود تا از 
از مدل های مناسب در  اثربخشی الزم برخوردار گردد ]2[. یکی 
این زمینه مدل تحلیل اهمیت – عملکرد است. در مدل تحلیل 
عملکرد«،  و  »اهمیت  بعد  دو  از  مولفه  اهمیت - عملکرد، هر 
ارزش  منعکس کننده  اهمیت،  می گیرد.  قرار  ارزشیابی  مورد 
چگونگی  و  سطح  عملکرد  و  است  کیفیت  در  شاخص ها  نسبی 
عملکرد مؤلفه های مورد نظر را نشان می دهد ]3[. بنابراین هنگام 
استفاده از مدل تحلیل اهمیت/عملکرد جهت ارزشیابی و تضمین 
مهم  یا شاخص های  مولفه ها  باید  الکترونیکی،  یادگیری  کیفیت 
در این زمینه مشخص گردد تا بتوان این شاخص ها را از دو بعد 

اهمیت و عملکرد مورد ارزشیابی قرار داد.
با توجه به مطالب مطرح شده، هدف از انجام پژوهش حاضر 
منابع  و  مقاالت  از  استفاده  با  و  تحلیلی  ـ  توصیفی  روش  با  که 
کتابخانه ای انجام شده است، مطالعة ارزشیابی و تضمین کیفیت در 
یادگیری الکترونیکی با استفاده از مدل تحلیل اهمیت – عملکرد 
و  تعاریف  به  ابتدا  مقاله  این  در  بنابراین  است.  عالی  آموزش  در 
ارزشیابی و کیفیت و ضرورت تضمین آن در آموزش  کنش های 
عالی پرداخته می شود و سپس به ارزشیابی و تضمین کیفیت در 
یادگیری الکترونیکی و جمع بندی و نتیجه گیری پرداخته می شود.

تعاریف و کنش های ارزشیابی
نظام های آموزشی با رسالت و ماموریت مشخصی به وجود آمده 
به  دستیابی  بی تردید  معینی تالش می کنند.  اهداف  به  نیل  برای  و 
این اهداف مستلزم شناسایی، کنترل و رفع موانع و مشکالتی است 
تاثیر  تحت  را  آموزشی  فرایندهای  مطلوب  اجرای  است  ممکن  که 
خود قرار دهد. بدین منظور استفاده از ساز وکارهای ارزشیابی شرایط 
نظام های  پاسخگویی  عملکرد،  شفافیت  برای  را  الزم  زمینه های  و 

فراهم  می نماید  مقاصد  و  اهداف  میزان تحقق  از  اطالع  و  آموزشی 
و  تصمیم گیران  تا  می سازد  آئینه ای  ارزشیابی  دیگر  به عبارت   .]4[
خطیر  رسالت  این  انجام  چگونگی  از  روشنی  تصویر  دست اندرکاران 
به دست آورند. بر این اساس ضرورت دارد ابتدا عناصر نظام آموزشی 
مناسب  الگوهای  از  استفاده  با  و سپس  نظام مند مشخص  به صورت 

ارزشیابی وضعیت آنها را تعیین کرد ]5[.
آمده  به عمل  آموزشی  ارزشیابی  از  کنون  تا  مختلفی  تعاریف 
آنها  جمع بندی  به  تعاریف  این  از  برخی  ارائه  ضمن  ادامه  در  است. 

نیز می پردازیم.
برنامه  یا  درس  طرح  یک  از  ارزیابی  درباره   Cronback
می گوید: »ارزیابی از یک برنامة آموزشی باید تعیین کند آن آموزش 
چه تغییراتی در یادگیرندگان بوجود می آورد و جنبه هایی از آموزش را 

که به تجدید نظر نیاز دارند را مشخص می کند« ]6[.
باید  برنامه های آموزشی  از  ارزیابی  برای  Parens معتقد است 
فهمید که چگونه دانشجویان برای مشاغل آینده مهیا می شوند، تعیین 
تجهیزات  با  تحصیل  دورة  رقم  و  عدد  به صورت  آموزشی  احتیاجات 
کافی نیست، باید شرایط تعلیم و تربیت، روش ها و کیفیت اجرا در آنها 

را نیز در نظر گرفت ]7[.
فراهم  و  تعیین  »فرایند  از  است  عبارت  ارزشیابی  کلی،  به طور 
آوردن داده های الزم برای قضاوت درباره موارد تصمیم گیری در نظام 

آموزشی به منظور بهبود فعالیت ها« ]8[.
وضعیت  شناخت  واقع  در  را  ارزشیابی  نقش  نیز  مطالعات  برخی 
موجود می داند و برای شناسایی وضعیت واقعی امور و تشخیص این 
اجرائی  سیاست های  راهبردها،  برنامه،  هدف های  میزان  چه  تا  که 
مرتبط با هدف ها و به تبع آن برنامه ریزی عملیاتی و پیش بینی منابع و 
هزینه ها به طور مناسب، منطقی و عملی تعیین شده است و همچنین 
به منظور سنجش نتایج و هدف های مصّوب، تحلیل مسائل، شناسایی 
تنگناها و عمل به آنها در نتیجة پیشنهادها و اقدام های اصالحی از 

فنون بازنگری و ارزشیابی استفاده می شود ]6[. 
با توجه به تعاریف ذکر شده، در نظام های آموزشی و به ویژه در 
نظام آموزش عالی از ارزشیابی می توان برای ارزشیابی دانشجو، هیأت 
علمی، برنامة درسی و به طور کلی سایر درون دادها و فرایندهای نظام 
آموزشی مانند یادگیری الکترونیکی نیز استفاده کرد. عالوه بر آن با 
نظارت  فرایند  هر  اجرای  چگونگی  بر  می توان  ارزشیابی  از  استفاده 
نظام  پیامدهای  و  برون داد  ارزشیابی  از  استفاده  با  سرانجام  و  نموده 
را در جهت مطلوب هدایت کرد. بنابراین به وسیله ارزشیابی می توان 
اطالعات با ارزشی را در مورد فایدة اجتماعی، مطلوبیت و اثربخشی 
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یک فرایند، محصول یا یک برنامه مانند برنامه آموزش الکترونیکی 
فراهم آورد و بر اساس آن توصیه هایی برای عمل و منطقی نمودن 
آموزش  ارزشیابی در  اما مهمترین هدف  داد.  به دست  تصمیم گیری 
عالی کمک به بهبود و تقویت کیفیت دانشگاهی است و برنامه ریزان 
نیز بر این عقیده اند که برای اصالح مرسوم نظام دانشگاهی ارزشیابی 
کیفیت امری ضروری و اجتناب ناپذیر است ]9[. بنابراین برای بررسی 
چگونگی کیفیت یادگیری الکترونیکی در آموزش عالی نیز می توان از 
ارزشیابی کمک گرفت و بدین وسیله برنامه یادگیری الکترونیکی را 

تقویت و کیفیت آن را تضمین کرد.

کلیاتی در باب کیفیت
چگونگی،  معنی  به  »َکیَف«  عربی  ریشة  از  »کیفیت«  کلمه 
کیفیت  برای   .]10[ است  چیزی  چگونگی  و  حالت  صفت،  چونی، 
تعاریف گوناگونی از طرف صاحب نظران ارائه شده است. با این حال 
با ذهنیت سر وکار  زیبایی و خوبی واژه ای است که  کیفیت همانند 
دارد. بنابراین معنی آن با توجه به ذهنیت افراد مختلف تغییر می کند. 
بدین سان هر فرد ممکن است در چارچوب ارزش های مورد نظر خود 
کند  قضاوت  گونه ای خاص  به  آن  دربارة  و  کرده  تعریف  را  کیفیت 

.]11[
در نظریه کالسیک کیفیت یک محصول و یا یک خدمت و میزان 
تطبیق آن با استاندارد تعریف شده است و حد نهایی کیفیت در این 
تعریف میزان تطبیق محصول یا خدمت مورد نظر با مشخصات اعالم 

شدة آن محصول است ]12[.
با  انطباق  درجه  تعالی،  درجه  »کیفیت  می گوید:   PhilipGu
تعالی درونی و ذاتی، برتری در نوع،  استانداردها، نوع و ویژگی های 
پاالیش در ارتباط با استاندارد، خصوصیات، صفات ویژه و مطلوب و 

روش عمل است« ]13[.
با توجه به تعریف فوق می توان گفت که مفهوم کیفیت برای اولین 
بار در فعالیت های اقتصادی و صنعتی مورد توجه قرار گرفته است. یکی 
از پیشگامان این نهضت، دمینگ بود. وی یک آمارشناس آمریکایی 
کاالهای  کیفیت  به  توجه  ضمن  میالدی   1950 دهه  در  که  است 
نامطلوب  را که دارای کیفیتی  این کشور  ژاپنی، محصوالت صنعتی 
بازارهای  محصوالت  این  که  داد  ارتقاء  کیفیت  از  درجه ای  به  بود، 
جهانی را در سیطرة خود در آورند. سپس در ادامة کوشش های مربوط 
کیفیت عناصر  تدریج  به  )برون دادها(  افزایش کیفیت محصول ها  به 
دیگر نظام های تولیدی )طراحی ـ تولید ـ محصول، درون داد و فرایند( 
مدیریت  و  جامع  کیفیت  مفهوم  سرانجام  و  گرفت  قرار  توجه  مورد 

کیفیت جامع پدید آمد و کاربردهای آن در صنعت و کشاورزی و سایر 
خدمات مورد توجه واقع شد ]14[.

اما در سال های اخیر کاربرد مفاهیم یاد شده تحت عنوان کیفیت 
آموزشی به تدریج در دانشگاه ها نیز مورد استقبال قرار گرفته است و 
یکی از مسائلی که مورد توجه دست اندرکاران و اولیای امور آموزشی 
است واژه کیفیت می باشد. بحث کیفیت در مقابل کمّیت عنوان شده 
است و از این جهت با رشد و توسعه کمی نظام آموزشی مسئله کیفیت 
نیز مطرح می شود و امروزه ما در همة سطوح آموزشی با آن روبه رو 

هستیم. 
از  »مجموعه اي  به صورت  کیفیت  رفت،  آن  ذکر  که  همان طور 
ویژگي ها وخصوصیات کلي کاالها و خدمات است که براي برآوردن 
احتیاجات و پاسخ گویي به تقاضاي مشتري، مهم و با اهمیت هستند«. 
با  مطابق  خدمات  و  کاال  »تولید  معنی  به  عالي  آموزش  در  کیفیت 
تقاضاها و استانداردهاي مورد قبول مخاطب« است. در ادبیات موجود 
در زمینه مدیریت، کیفیت به عنوان میزان انطباق تولیدات با تقاضاها و 
  Kafman .]15[ همچنین رضایت مصرف کننده نیز تعریف شده است
و Herman  کیفیت را انطباق وضع موجود با استانداردهاي از قبل 
تعیین شده و متناسب بودن ویژگي هاي عناصر با انتظارات مي دانند 
]16[. کیفیت در آموزش عالی به تغییر یا تغییراتي گفته مي شود که در 
رفتارهاي یادگیرنده پیدا مي شوند. پس، تنها معیار معتبر کیفیت، تغییر 
یادگیرندگان ظاهر  رفتار  ابعاد  یادگیرنده است. کیفیت در همه  رفتار 

مي شود، یعني از نوعي جامعیت و کلیت برخوردار است ]16[. 
ارزیابي  براي  استانداردهایي  تدوین  و  کیفیت  مورد  در  چند  هر 
این  رسید،  توافق  به  مي توان  به راحتي  تجارت،  و  در صنعت  کیفیت 
امر در آموزش به راحتي امکان پذیر نیست. دلیل عمده آن گوناگوني 
در  آن  بر  دخیل هستند. عالوه  آموزش  امر  در  که  است  متغیرهایي 
خیلي از موارد توافقي بر سر این متغیرها وجود ندارد. ثانیًا بسیاري از 
عوامل تاثیرگذار در امر آموزش، ناشناخته اند. اما این عوامل نباید باعث 

غفلت از تدوین استانداردهایي در این زمینه شود ]17[.
یکی از زمینه هایی که امروزه در نظام آموزش عالی با آن مواجه 
هستیم بحث تضمین کیفیت در برنامه های یادگیری الکترونیکی است 
جدیدی  موضوعات  و  مفاهیم  زمینه ها،  الکترونیکی  یادگیری   .]17[
یادگیری سنتی  با محیط های  اساسی  تفاوت های  ایجاد کرده که  را 
دارد. این نوع یادگیری در دامنه گسترده ای از فعالیت های مبتنی بر 
فناوری اتفاق می افتد که کار یادگیری و تدریس در آن بسیار متنوع 
تر و متفاوت تر از محیط های سنتی است. بنابراین در چنین موقعیتی 
ارزشیابی از برنامه های یادگیری الکترونیکی به ویژه در زمینه تدریس 
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و یادگیری برخط امری بسیار ضروری و اجتناب ناپذیر به نظر می رسد. 
تجارب  طراحی  به عنوان  الکترونیکی  یادگیری  زمینه  در  کیفیت 
یادگیری الکترونیکی، تجارب ضمنی یادگیرندگان و مالک بازده های 
یادگیری در نظر گرفته می شود ]18،19،20[. در حال حاضر بسیاری از 
مربیان و محققان نگران عدم مطالعات ارزشیابی در زمینه برنامه های 
یادگیری الکترونیکی هستند ]McGorry .]21،22،23،24   در این 
از طریق  ارائه شده  دوره های  تعداد  »اگرچه  که  می کند  بیان  زمینه 
اینترنت به سرعت رو به افزایش است اما آگاهی و دانش ما در مورد 

تجارب یادگیری موثر در این دوره ها بسیار محدود است« ]25[.
با توجه به آنچه که گفته شد، مطابق با افزایش تنوع و گستردگی 
در  زیادی  نگرانی های  افزایش  شاهد  برخط،  دوره های  در  فعالیت ها 
زمینه کیفیت فعالیت هایی هستیم که از طریق یادگیری الکترونیکی 
صورت می گیرد. بنابراین نقش ارزشیابی در تضمین کیفیت یادگیری 

الکترونیکی در آموزش عالی بسیار مهم و با اهمیت می باشد.

ضرورت تضمین کیفیت در یادگیری الکترونیکی
همواره  اساسی  عامل  سه  به عنوان  بهره وری  و  هزینه  کیفیت، 
است،  بوده  عالی  آموزش  موسسات  و  دانشگاه ها  خاص  توجه  مورد 
اما کیفیت بیش از دو عامل دیگر مورد توجه جدی قرار گرفته است. 
چون اعتقاد بر این است که هزینه و بهره وری به نوعی تحت تاثیر 
عامل کیفیت قرار می گیرند، اگر کیفیت بهبود یابد، هزینه ها کاهش 
از صدیقی   نقل  به   Salys افزایش می یابد ]26[.  بهره وری  یافته و 
معتقد است »چهار الزام حرفه ای، اخالقی، رقابتی و مسئولیت پذیری، 
ضرورت تضمین کیفیت در آموزش عالی را آشکار نموده است« ]27[ 
و در جـــای دیگر  Weber می گوید »جهان در حال تغییر است 
و روز به روز بر حالت عدم قطعیت و عدم تعیین آن افزوده می شود. 
پاسخ های  تا  فشارند  تحت  عالی  آموزش  موسسات  تمامی  بنابراین 
مطلوبی در قبال نیازهای اجتماعی ارائه دهند. موقعیت دانشگاه ها در 
قبال کیفیت بسیار پیچیده است. تجربه ها ثابت نموده اند که دانشگاه ها 
در صورتی می توانند بهترین خدمات را به جامعه ارائه دهند که دائمًا 

دغدغه بهبود کیفیت خدمات خود را داشته باشند« ]5[.
دوره هاي  و  برنامه ها  که  داشت  وجود  عقیده  این  گذشته  در 
الکترونیکي اصواًل براي یادگیرندگان منعطف تر و اثربخش تر هستند. 
آموزش  موسسات  پژوهش ها،  طبق  بر  هم اکنون  که  صورتي  در 
عالي باید از نتایج تحقیقات در مورد کیفیت پیروي کنند ]28[. این 
با  مطابق  دانشجویان،  آموزشي  تجارب  که  این  قبال  در  موسسات 
نمي کنند.  قبول  مسئولیتي  باشد،  آموزشي  کیفیت  استانداردهاي 
در واقع عناصر مهم استانداردهاي کیفیت که قباًل تایید شده اند، در 

تمام حوزه هاي آموزش عالي نادیده گرفته مي شوند ]29[. استانداردها، 
امکان  زیرا  دارند،  اطالعات  فناوری  در صنعت  زیادی  بسیار  اهمیت 
تلفیق محصوالت متعلق به فروشنده های متفاوت براي شخصي سازي 
کاربردها و سیستم ها را ارائه مي دهند ]30[. فایده بالقوه استانداردهاي 
کیفیت دوره، شامل تجارب یادگیري بهتر و به موازات آن رضایت و 
پیشرفت تحصیلي باالتر یادگیرندگان است هرچند آموزش الکترونیکي 
آنچنان به بلوغي نرسیده است که مورد پذیرش عمومي قرار گیرد و از 
استانداردهاي کیفیت دوره هاي آموزش الکترونیکي حمایت شود ]30[، 
استانداردهایي نیز که تدوین شده اند، فاقد جزییات کافي هستند تا به 
عنوان شاخص هاي خاص از کیفیت، مورد استفاده قرار گیرند ]31[. به 
موازات کسب شهرت آموزش الکترونیکي، ضروري است که عواملي 
همچون تناسب، کیفیت و آساني استفاده که محرک یادگیرندگان در 
انتخاب این نوع از آموزش هستند )به عنوان جایگزین آموزش سنتي( 
آموزشي  کیفیت  اهمیت  واقع،  در   .]17،32[ شوند  گرفته  نظر  در 
در  رسانه اي  به عنوان  اینترنت  که  زماني  از  الکترونیکي  دوره هاي 
کیفیت  بحث  و  گرفته  قرار  توجه  مورد  شد،  مطرح  از دور  آموزش 
 .]33[ است  کرده  پیدا  زیادي  اهمیت  آن الین  دوره هاي  آموزشي 
آموزش الکترونیکي در ایران، صنعتي نو پا در زمینه فناوري آموزشي و 
آموزش از دور است. اما الزم است تا مراکز و موسسات آموزشي ایران، 
به ویژه دانشگاه ها با استفاده از الگویي متناسب با ساختار آموزشي و 
فرهنگي کشور، در زمینه طراحي محیط هاي آموزش الکترونیکي بر 

اساس استانداردهاي بین المللي همت گمارند ]17،34[.
با توجه به آنچه که ذکر آن رفت، یادگیری الکترونیکی به عنوان 
بخش جدید نظام های آموزشی فعلی باید از کیفیت مطلوب و باالیی 
برخوردار باشد تا بتواند پاسخگوی نیازهای فراگیران و والدین و نیازهای 
اجتماعی باشد. از همین رو تضمین کیفیت یادگیری الکترونیکی امری 
ضروری و اجتناب ناپذیر است. به بیان دیگر اگر یادگیری الکترونیکی 
بخواهد که در نظام آموزش عالی مقبول واقع شود و در زمینه های 
آورد  به دست  را  چشمگیری  موفقیت  تدریس  و  یادگیری  به  مربوط 
نیز توجه کند، زیرا همان گونه  ناگزیر است که به جنبه کیفیت خود 
که بیان شد مخاطبان و ذینفعان موسسات آموزش عالی انتظار زیادی 
در خصوص کیفیت مطلوب خدمات این گونه موسسات دارند تا جایی 
که کیفیت نظام های آموزش عالی به یکی از موضوعات مهم و اصلی 
تبدیل شده است. لذا الزم است که نظام یادگیری الکترونیکی به این 

مهم بیاندیشد که چگونه می تواند ”مطلوب“ باشد ]35[.
به هر حال در صورتی که کیفیت یادگیری الکترونیکی در مراکز 
آموزش عالی مطلوب نباشد، آینده علمی و فنی کشور اطمینان بخش 
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نخواهد بود. کیفیت پایین آموزش به فقر نیروی انسانی متخصص و 
ماهر می انجامد و در نتیجه اهداف برنامه های رشد و توسعه اقتصادی، 
اجتماعی و فرهنگی کشور با مشکالت عدیده ای مواجه خواهد شد و 
این امر، دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی را زیر سوال خواهد برد.

ارزشیابی و تضمین کیفیت در یادگیری الکترونیکی
Borden  و Deug معتقدند که »ارزشیابی به معنای قضاوت 
به معنای  ارزشیابی  از معیارها است. همچنین  به وسیله برخی  کردن 
جمع آوری، تحلیل و تفسیر داده ها، جهت بررسی میزان دسترسی به 
هدف های سازمانی و هدف های عملکردی می باشد« ]36[. کیامنش 
را  ارزشیابی  او  است.  نموده  مطرح  ارزشیابی  از  کامل  نسبتا  تعریفی 
به  نهایت  در  که  شواهدی  نظام دار  تفسیر  و  جمع آوری  فرایند  در» 
معین می انجامد« می داند.  اقدامی  به  با چشم داشت  ارزشی  قضاوت 
این تعریف چهار عنصر کلیدی را در بر می گیرد. عنصر اول نظام دار 
بودن است که حاکی از درجه ای از دقت و برنامه ریزی جهت گردآوری 
اطالعات است. عنصر دوم تفسیر شواهد است و عنصر سوم قضاوت 
ارزشی است که ارزیابی را از حد توصیف فراتر می برد. چهارمین عنصر 
»با چشم داشت به اقدامی معین« حاکی از این امر است که ارزیابی 
آگاهانه است و به منظور انجام اقدامی در آینده صورت می گیرد ]37[.

Bennet  بر این عقیده است که »تضمین کیفیت در آموزش 
در  او  دیگر  جای  در  نیست«.  امکان پذیر  آن  ارزشیابی  بدون  عالی 
»چگونه  می گوید  عالی  آموزش  در  کیفیت  ارزشیابی  لزوم  خصوص 
می توان کیفیت آموزش های ارائه شده به وسیله دانشگاه ها را سنجید؟ 
دانشجویان  در  انتظار  مورد  یادگیری  که  متوجه شد  می توان  چگونه 
رخ داده است؟ چگونه می توان از این موضوع اطالع حاصل نمود که 
والدین  خواهند شد؟  بهره مند  آموزش خوبی  از  آینده  در  دانشجویان 
آنها  فرزند  که  کنند  حاصل  اطالع  موضوع  این  از  می توانند  چگونه 
را  خوبی  آموزش  می شوند  متقبل  را  آن  هزینه  که  دانشگاهی  در 
دریافت خواهند نمود؟ دولت ها چگونه از اثربخشی آموزش های ارائه 
شده اطالع حاصل می کنند؟ اینها سواالت مهمی هستند که با انجام 

ارزشیابی کیفیت می توان به آنها پاسخ گفت« ]38[. 
با رشد آموزش الکترونیکي و بازار رقابتي آن، آموزش عالي مجبور 
شده است بار دیگر فرض هایي که در مورد تجارب آموزش با کیفیت، 
در آموزش سنتي داشت را در مورد آموزش الکترونیکي در نظر گیرد. 
آموزش  استانداردهاي  و  ارزشیابی  زمینه  در  گفتگو  و  بحث  چند  هر 
الکترونیکي به تازگي شروع شده است، اما نیاز به استانداردهایي براي 
است  آشکار  آن،  انتقال  و  طراحي  و  الکترونیکي  آموزش  راهنمایي 
از  کیفیت  استانداردهاي  به  نیاز  براي  فشار  بیشترین  احتمااًل   .]39[

جانب خود جامعه آموزش عالي است. اگر چه انتقاد به آموزش عالي 
به عنوان روش انتقال به تناسب پیشرفت صنعت کمتر شده است، اما 
منبع  از  نظر  برخط، صرف  دوره هاي  در  کیفیت  نمایش  براي  تقاضا 

بیروني یا دروني آن، قابل توجه است ]40[.
در آموزش عالي، فراهم کردن آموزش با کیفیت باال به این معني 
است که خدمات و محصوالت یادگیري الکترونیکي )دوره ها و مدارج( 
یادگیرنده  درخواست هاي  با  متناسب  و  به روز  مناسب،  تجربه هایي 
فراهم آورند ]40[. منابع دروني به دنبال فراهم کردن راه هایي براي 
که  به همان گونه  برخط هستند.  برنامه هاي  و  دوره ها  کیفیت  تامین 
یادگیرندگان  از نرخ تورم رشد مي کند،  هزینه آموزش عالي سریع تر 
به دنبال اعتباراتي هستند که ارزش پولي خود را به دست آورند. براي 
و  عملي  تعاملي،  فعالیت هاي  که  مي کنند  بیان  یادگیرندگان  مثال، 
کمتر از پیش تعیین شده را به روش سخنراني ترجیح مي دهند ]41[. 
همچنین مي خواهند موسساتي که مدرک خود را از آن اخذ مي کنند، 
نیازهایي  یادگیرندگان،  این  باشند.  کارفرمایان  توجه  و  احترام  مورد 

دارند که باید به آنها توجه شود.
و  آموزشی  نظام  مسئولیت پذیری  و  پاسخ گویی  لزوم  بنابراین 
تضمین کیفیت در آن مبتنی بر ارزشیابی کیفیت آن است، لذا نظام 
الکترونیکی نیز به عنوان یکی از بخش های جدید در نظام  یادگیری 
آموزشی زمانی می تواند از کیفیت مطلوب و راضی کننده ای برخوردار 
و  قوت  نقاط  و  گیرد  قرار  ارزشیابی  و  بازنگری  مورد  دائمًا  که  باشد 
ضعف آن شناسایی شود و سپس بر مبنای نتایج ارزشیابی به بهبود 
نقاط ضعف و تحکیم نقاط قوت آن پرداخته شود. از این رو، ارزشیابی 
بازخوردهای  و  است  الکترونیکی  یادگیری  نظام  جدایی ناپذیر  عنصر 
ناشی از انجام ارزشیابی می تواند به نحو بسیار موثری اقدامات آینده در 
زمینه یادگیری الکترونیکی را تحت تاثیر قرار دهد و کیفیت یادگیری 

الکترونیکی را تضمین نماید.

ارزشیابی و تضمین کیفیت با استفاده از مدل تحلیل 
اهمیت -  عملکرد 

ارزشیابی  و  آسیب شناسی  کیفیت،  تضمین  در  اساسی  عنصر 
ارتقاء  برای  مناسب  راهبرد  تدوین  منظور  به  کیفیت،  موجود  سطح 
بهبود،  اولویت های  شناخت  فرایند،  این  در  است.  مطلوب  سطح  به 
فعالیت های اصالحی،  برای تمرکز  منابع،  بهینه  به منظور تخصیص 
بسیار ضروری است ]2[. در این زمینه، مدل تحلیل اهمیت/عملکرد، 
برای ارزشیابی و تضمین کیفیت از قابلیت های مناسبی برخوردار است. 
این مدل  توسط Martila & James ارایه شده است. هنگامی 
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افزایش  مشتری  رضایت  و  خدمات  کیفیت  می شود  تالش  که 
سودمند  و  اثربخش  ابزاری  اهمیت/عملکرد،  تحلیل  یابد، 
اولویت بندی شاخص های خدمت است ]42[ تا بر اساس آن  برای 
بتوان عمل ارزشیابی را انجام داد. اهمیت فزاینده مدل تحلیل اهمیت/

عملکرد در آسیب شناسی و مشخص نمودن نقاط قوت و ضعف سیستم 
و کارایی آن در شناخت اولویت ها و اتخاذ راهبردهای بهبود، موجب 
مختلف  عملیالتی  و  پژوهشی  زمینه های  در  مذکور  مدل  که  شده 
از جمله، سالمت ]44[، زمینه های مالی ]45[، سیستم های   ،]43[
اطالعاتی ]46[، و آموزش و یادگیری الکترونیکی ]47[ به کار گرفته 

شود.
در مدل تحلیل اهمیت/عملکرد، هر مولفه از دو بعد »اهمیت و 
عملکرد«، مورد ارزشیابی قرار می گیرد. در این مدل، از معیار اهمیت 
برای مشخص نمودن این که تخصیص منابع در کجا حیاتی تر است، 
نسبی  ارزش  منعکس کننده  اهمیت،   .]48[ شود  می  استفاده 
شاخص ها در کیفیت است ]3[. مطالعات متعدد نشان می دهد که بین 
سطح عملکرد شاخص ها و میزان رضایت کلی مشتریان، همبستگی 
مثبت وجود دارد ]42[. بنابراین هنگام استفاده از مدل تحلیل اهمیت/

یا  ها  مولفه  باید  کیفیت،  تضمین  و  ارزشیابی  جهت  عملکرد 
)فراگیران( مشخص گردد  با مشتریان  ارتباط  شاخص های مهم، در 
تا بتوان این شاخص ها را از دو بعد اهمیت و عملکرد مورد ارزشیابی 

قرار داد.
هر  اهمیت/عملکرد،  تحلیل  مدل  در  شد،  بیان  که  همانطور 
مؤلفه از دو بعد »اهمیت« و »عملکرد«، مورد سنجش قرار می گیرد. 
داده هاي مربوط به سطح اهمیت و عملکرد شاخص ها، بر روي یک 
 x بعد اهمیت و محور  y نشانگر  شبکه  دو بعدی که در آن، محور 
این شبکه دو  بعد عملکرد است، نمایش داده می شوند ]2[.  نشانگر 
نقش  )شکل1(.  می شود  نامیده  عملکرد   – اهمیت  ماتریس  بعدی، 
ماتریس اهمیت – عملکرد، که در واقع دارای چهار قسمت )یا چارک( 
است و در هر چارک، راهبرد خاصی قرار دارد، کمک به فرایند تصمیم 
گیری است. از این ماتریس، برای شناخت درجه  اولویت شاخص ها 

جهت بهبود، استفاده می شود.
تشکیل ماتریس اهمیت – عملکرد، مبتنی بر قواعد معینی است. 
به منظور ترسیم این ماتریس، هر یک از محورها به دو نیمه قسمت 
 .]2[ استفاده می شود  نقطه تقاطع  از  کار،  این  انجام  برای  می شوند. 
نقطه تقاطع، مختصات محل تقاطع خطوطی است که ماتریس اهمیت 
– عملکرد را به چهار بخش، تقسیم می کند. این خطوط، خطوط ربعی 
نامیده می شود و از آنها برای شبکه بندی ماتریس اهمیت – عملکرد 

استفاده می گردد. 
    

Q2Q1

Q4Q3

عملکرد باال      عملکرد پایین  

 تصویر 1: ماتریس اهمیت- عملکرد

استفاده از مدل تحلیل اهمیت - عملکرد برای ارزشیابی 
و تضمین کیفیت در یادگیری الکترونیکی

عناصری  یا  فعالیت ها  کیفیت،  تضمین  شد،  بیان  که  همان طور 
محصوالت  در  کیفیت  وجود  از  آن  وسیله  به  که  می گیرد  بر  در  را 
نیز  ارزشیابی   .]49[ می شود  حاصل  آگاهی  و  اطمینان  خدمات،  یا 
یادگیری  در  کیفیت  تضمین  اساسی  روش های  از  یکی  عنوان  به 
الکترونیکی، این امکان را فراهم می آورد که با شناسایی نقاط ضعف 
سیستم یادگیری الکترونیکی و زمینه سازی رفع آنها، ارائه آموزش های 
کیفیت  تضمین  و  ارزشیابی  برای  اقدام  اما  شود.  تضمین  کیفیت  با 
آموزش الکترونیکی، می بایست در چارچوب علمی و بر مبنای مدل 

و روشی منسجم انجام شود تا از اثربخشی الزم برخوردار گردد ]2[.
چند  مدلی  مفهومی،  لحاظ  به  اهمیت/عملکرد  تحلیل  مدل 
شاخصه است ]3[. به منظور کاربرد این مدل، می بایست شاخص هایی 
در   .]50[ گردند  مشخص  شوند  تحلیل  و  ارزشیابی  است  قرار  که 
وابسته  شدیداً  اهمیت/عملکرد  تحلیل  مدل  اثربخشی  واقع، 
به شاخص ها یا مولفه های تحلیلی آن است. بنابراین در هر حیطه ای، 
اولین گام در بهره گیری از این مدل، شناسایی مولفه های کیفیت در آن 
بر اساس  استخراج مولفه های تحلیلی  بدیهی است که  زمینه است. 
روش شناسی و مفاهیم نظری یا رویکرد نظری معین، می تواند ضمن 
آنها،  شناسایی  نحوه  خصوص  در  مولفه ها،  نظری  پشتوانه  تقویت 
کیفیت  رویکرد  که  می رسد  نظر  به  نماید.  ارائه  را  الزم  راهبردهای 
کیفیت  مولفه های  استخراج  برای  را  مناسبی  نظری  مبنای  خدمات، 
توسط  بار  نخستین  رویکرد  این  نماید.  فراهم  الکترونیکی  آموزش 
Parasoramon  و همکاران، به منظور تبیین و بررسی کیفیت 
در بخش خدمات، ابداع شد ]51[. در رویکرد کیفیت خدمات، کیفیت 
خدمت به معنی انطباق سطح خدمت ارائه شده با انتظارات مشتریان 
است ]52[. کیفیت آموزش نیز موضوعی است که در حیطه کیفیت 

اهمیت باال

اهمیت پایین
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خدمات قرار دارد ]53[. به منظور تحلیل کیفیت یادگیری الکترونیکی، 
مناسب تر خواهد بود تا به جای تصور یادگیری الکترونیکی به عنوان 
فرایند تولید، یادگیری الکترونیکی به عنوان خدمت، نگریسته شود. در 
یا  نمودن  برآورده  به معنی  الکترونیکی  آموزش  این رویکرد، کیفیت 
فراتر رفتن از انتظارات مشتریان آموزش است ]54[. رویکرد کیفیت 
خدمات، بر رضایت یادگیرنده تأکید دارد ]55[ و برآورده نمودن نیازها 
و انتظارات فراگیران، را مورد توجه قرار می دهد ]56[. عوامل اقتضایی 
مثل نوع خدمت، می توانند ابعاد و معیارهای کیفیت خدمات را تحت 
کیفیت خدمات،  معیارهای  که  است  لذا الزم   .]57[ دهند  قرار  تأثیر 
این موضوع، در  ایجاد شود ]58[.  نوع خدمت خاص  با هر  متناسب 
رویکرد  شده  تالش  و  گرفته  قرار  توجه  مورد  عالی،  آموزش  بخش 

کیفیت خدمات، به منظور سنجش کیفیت در موسسات آموزش عالی، 
تعدیل شده و سازگاری یابد ]59[. 

از شاخص های مهم یادگیری الکترونیکی تناسب، کیفیت دوره، 
تجارب یادگیری بهتر، رضایت و آساني استفاده در ارتباط با مشتریان 
بر  بعد  دو  از  را  شاخص ها  این  می توان  که   ]17[ است  )فراگیران( 
اساس مدل اهمیت/عملکرد مورد ارزشیابی قرار داد و بدین وسیله به 
اثربخشی یا کیفیت دوره های یادگیری الکترونیکی پی برد. استفاده از 
معیار اهمیت در این زمینه مشخص خواهد کرد که اختصاص منابع 
برای کدام یک از شاخص های یادگیری الکترونیکی حیاتی  تر است، 
و معیار عملکرد نیز چگونگی کارکرد این شاخص ها را برای رسیدن 
به کیفیت بهتر در اجرای دوره های بعدی، نشان خواهد داد )شکل 2(. 

کیفیت مؤلفه های یادگیری الکترونیکی

ماتریس اهمیت-عملکرد

کیفیت مؤلفه

X1

حیطه قابل قبول

Q2

حیطه بی تفاوتی

Q3

حیطه اتالف

Q4

حیطه ضعف

Q1

کیفیت مؤلفه

X2

کیفیت مؤلفه

X3

کیفیت مؤلفه

X4

کیفیت مؤلفه

Xn

تصویر2: مدل تحلیل اهمیت- عملکرد برای ارزشیابی و تضمین کیفیت در یادگیری الکترونیکی

در هر حال، با توجه به تناسب رویکرد کیفیت خدمات، با سیستم 
استخراج  در  رویکرد  این  مفاهیم  از  استفاده  الکترونیکی  یادگیری 
از  بهره گیری  منظور  به  الکترونیکی،  یادگیری  کیفیت  شاخص های 
آن در مدل  تحلیل اهمیت/عملکرد، بسیار مطلوب به نظر می رسد و 

موجب تضمین کیفیت در خدمات یادگیری الکترونیکی خواهد شد.

بحث و نتیجه گیری
هر چند مدت زیادی از شیوع نظام آموزش الکترونیکي نمي گذرد، اما به 

سرعت در بسیاري از موسسات و سازمان ها ردپایي از آن دیده مي شود 
که سعي در به کارگیري قابلیت هاي این نوع آموزش دارند. همچون 
هر پدیده اي، استفاده از این نوع آموزش موافقان و مخالفان خود را 
مهمترین  را مطرح می کنند.  به خود  ادله مخصوص  و هرکدام  دارد 
مساله اي که استفاده کنندگان از این نوع آموزش با آن درگیر هستند، 
هزینه/ فایده این نوع آموزش و به طور خالصه کارآیي این نوع آموزش 
است. مدیران، دانشجویان، صاحبان صنایع، کارآموزان، تولیدکنندگان 
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محتوی، طراحان و افراد بسیار دیگري هر کدام به نحوي از انحاء با 
این مساله روبه رو هستند. مهمترین راه حل براي تضمین کیفیت و 
کارآیي این نوع آموزش، به کارگیري ارزشیابی آموزش الکترونیکي در 
مراحل مختلف این نوع آموزش است. استفاده از این استانداردها باعث 
جلب اعتماد مشتریان و سرویس گیرندگان، رضایت صاحبان صنایع، 
امکان قابلیت استفاده مجدد از محتواي تولیدي، عدم انحصاري شدن 
محصوالت، امکان طراحي اشتراکي منابع و مطالب و مواردي دیگر از 

این قبیل مي شود ]17[.
کیفیت  تضمین  اساسی  روش های  از  یکی  عنوان  به  ارزشیابی، 
در یادگیری الکترونیکی، این امکان را فراهم می آورد که با شناسایی 
نقاط ضعف سیستم یادگیری الکترونیکی و زمینه سازی رفع آنها، ارائه 
تضمین  برای  اقدامی  هر  اما  شود.  تضمین  کیفیت  با  آموزش های 
کیفیت یادگیری الکترونیکی، می بایست در چارچوب علمی و بر مبنای 
مدل و روشی منسجم انجام شود تا از اثربخشی الزم برخوردار گردد. 
همان طور که بیان شد، در این زمینه، مدل تحلیل اهمیت/عملکرد، از 
قابلیت های مناسبی برخوردار است. در مدل تحلیل اهمیت/عملکرد، 
اقتضای شرایط موجود و نظر مخاطبان  به  از شاخص ها،  هر یک 
می توانند درجه اهمیت متفاوتی را اختیار کنند. این ویژگی مدل تحلیل 
ارزیابی  برای  باالیی  مزیت  و  انعطاف پذیری  از  را  اهمیت/عملکرد 
کیفیت دوره های یادگیری الکترونیکی برخوردار ساخته است. تحلیل 
گروهی  و  انفرادی  تحلیل  امکان  شاخصه،  چند  ارزیابی  بعدی،  چند 
نقاط قوت  دادن  نشان  در  توانمندی  باال،  انعطاف پذیری  شاخص ها، 
و ضعف، جهت دهی به منظور تخصیص بهینه منابع و بسترسازی در 
تدوین راهبرد اصالحی، همگی از خصوصیات مطلوبی هستند که مدل 
ابزاری تحلیلی اثربخش، تبدیل نموده  تحلیلی اهمیت/عملکرد را به 
برای  چارچوبی  عنوان  به  آن  از  می-توان  که  طوری  به   ،]2[ است 
ارزیابی و آسیب شناسی جنبه های مختلف فعالیت های یک سیستم، 
یادگیری  سیستم  کیفیت  تضمین  و  ارزشیابی  تحلیل،  در  جمله  از 

الکترونیکی بهره گرفت.
با توجه به آنچه که ذکر آن رفت، گسترش و شیوع نظام یادگیری 
الکترونیکی در سطوح مختلف نظام آموزشی و به ویژه در نظام آموزش 
عالی، یکی از بخش های جدید و بسیار مهم در مراکز آموزش عالی 
نظام  که  زمانی  تا  دارد.  ضرورت  آن  در  کیفیت  ارزشیابی  که  است 
یادگیری الکترونیکی مورد ارزشیابی و قضاوت قرار نگیرد، بدون شک 
کیفیت  نتیجه  در  و  شد  نخواهد  آشکار  نیز  آن  ضعف  و  قوت  نقاط 
ارزشیابی می تواند جانی  انجام  بنابراین  نخواهد شد.  نیز تضمین  آن 
توانی تازه به نظام یادگیری الکترونیکی تزریق نماید و پویایی آن را 
حفظ کند و از نقص های احتمالی آن جلوگیری نماید. پس ارزشیابی 
عنصری کلیدی در تضمین کیفیت یادگیری الکترونیکی است. با انجام 
ارزشیابی در واقع می توان کیفیت یادگیری الکترونیکی را تضمین کرد 
و برای گسترش و استفاده از آن در امور مختلف آموزشی برنامه ریزی 

و آینده نگری کرد. 
با توجه به اهمیت و نقش مهم یادگیری الکترونیکی در افزایش 
کیفیت کارکرد آموزش عالی، برنامه ریزان، دست اندرکاران و مدیران 
مربوطه در مراکز آموزش عالی و دانشگاه ها باید عالوه بر ارزشیابی 
از بخش های آموزشی، پژوهشی، دانشجویی، فرهنگی و اعتبارات و 
امکانات به ارزشیابی از یادگیری الکترونیکی نیز پرداخته و نقاط قوت 
و ضعف این بخش از دانشگاه خود را بشناسند و برای تقویت نقاط 
اقدام  بخش  این  احتمالی  نقص های  و  کاستی های  رفع  یا  و  قوت 
آموزش  مراکز  بیشتر  اعتالی  و  پویایی  شاهد  وسیله  بدین  تا  کنند 
عالی در کشور باشیم. بدون شک اجرای ارزشیابی در زمینه یادگیری 
الکترونیکی در مراکز آموزش عالی در کنار سایر بخش های آموزش 
عالی کمک زیادی به پیشرفت و بهبود وضع کیفی دانشگاه ها خواهد 
نمود و عالوه بر کمک به توسعه پایدار به تحقق شعارهای داخلی و 

بین المللی کشور نیز کمک زیادی خواهد نمود.
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