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 چکیده
 یتکنولوژ با همگام هادانشگاه رو نیا از باشدیم یمجاز آموزش سمت به جهان سراسر معتبر یهادانشگاه در آموزش یکنون کردیرو

 یکیالکترون آموزش به تیسا وب یانداز راه قیطر از و بوده یحضور ریغ و یحضور مهین صورت به دور راه از آموزش صدد در روز،
های مجازی موسسات آموزش الکترونیکی و دانشگاه ارائه مدلی برای ارزیابی و رتبه بندیهدف اصلی این تحقیق  .دارند اشتغال زین

)علی( می باشد. جامعه رویدادی پسمی باشد. این تحقیق به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ روش انجام تحقیق از نوع تحقیقات 
های این باشد. برای جمع آوری دادههای مجازی میآموزش الکترونیکی و دانشگاه موسساتآماری این تحقیق معاونین آموزشی 

های موثر بر ارزیابی موسسات آموزش الکترونیکی تهیه شده، استفاده گردیده یارها و شاخصای که براساس معتحقیق از پرسشنامه
های جمع آوری شده از نرم افزار اند. برای تحلیل دادهدهی گردیدهها توسط خبرگان امر از نظر اهمیت وزنها و شاخصاست. معیار

spss ار اکسپورت چویس استفاده شده است. نتایج بدست آمده بیانگر این و برای آمار توصیفی در بخش آمار استنباطی از نرم افز
 مهم یهاشاخص و ی، پهنای باند و سهولت استفادهتعامل یمحتوابرای ارزیابی عبارتنداز  مهم اریبس یهاشاخصباشد که نکته می

  د.نباشمی گرانید با یریادگی تبادل سهولتی و دسترس تیقابل، انتخاب رسانه با توجه به محتوا، گزینه راهنما، اعتماد تیقابل
 

 ارزیابی آموزشی ،آموزش الکترونیکی، دانشگاه مجازی واژگان کلیدی:

 

 

 

 
present a model for assessment and ranking of electronic learning institutions and virtual universities 

 
Abstract 

The recent approach in authentic universities all over the world is toward the virtual studies 

therefore the universities with higher level of technology are seeking the semi verbal and 

nonverbal learning through the web via electronic learning. The main goal of this research is to 

provide reliable model for evaluating and ranking electronic learning institution and virtual 

universities. This research from its practical point of view and mode of attempt is a Ex-Post Facto 

research type. The statistical population for this work comprises of academic registrars, of virtual 

electronic learning institutions . In order to collect the date for this research a certain questionnaire 

form based on criteria and indices for evaluating electronic learning institution were used. These 
Criteria and indices were weighted by experts based on its importance. In order to interpret the 

collected data the SPSS program were used and for descriptive statistics in inferential statistics 

section, the export Choice and software employed. The results revealed that, the most important 

indices for evaluating are; Interactive content, Bandwidth, Easy to use, and important indices are 

Reliability, Choose of media with respect to content, Help option available, Accessibility, Ease of 

exchanging learning with the other. 
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 مقدمه -1

باط آن آموزش از راه دور سابقه ای به درازای دو قرن دارد و در این دوره زمانی تغییرات شاخص از نظر چگونگی وقوع فرآیند یادگیری و نحوه ارت

اطالعات و نفوذ وسایل ارتباط از راه دور به جامعه، ابزار و روش های آموزش نیز دچار تحول شد. تحول این تغییر کرده است. با گسترده شدن فناوری 

دگیری ابزارها و روش ها در جهتی است که هر فرد در هر زمان و مکانی بتواند با امکانات خودش و در مدت زمانی که خودش تعیین می کند مشغول یا

ری آموزش از راه دور، مطرح شد. این آموزش ویژگی خاص خود را دارد و دارای مزایا و معایبی می باشد ابتدا آموزش به شود. در سال های نه چندان دو

ده از تکنولوژی، صورت مکاتبه ای و تنها راه ارتباط استفاده از نامه و صندوق پستی بود. با پیشرفت تکنولوژی و از همه مهمتر ارزان تر شدن هزینه استفا

رت از ابزارهای جدیدتری در این حیطه انجام می شود در واقع می توان گفت که آموزش الکترونیکی استفاده از ابزارهای انتقال اطالعات به صو استفاده

  الکترونیکی )مثل اینترنت( برای انتقال اطالعات و دانش است.
فا : تحقیق هدا ز ندا  عبارت

 یمجاز یهادانشگاه و یکیالکترون آموزش موسسات عملکرد ارزیابی منظور به موثر راهکاری یافتن -

 یمجاز یها دانشگاه و یکیالکترون آموزش موسسات عملکرد ارزیابی فرآیند به بخشیدن عینیت و سازیشفاف -

  یمجاز یهادانشگاه و یکیالکترون آموزش موسساتهای موثر در ارزیابی شاخصشناسایی و تعین  -

 مربوطه از نظر اهمیتهای شاخص یبندرتبه ودرجه بندی  -

 آموزشی کیفیت بهبود منظور به ها¬سازمان مسئولین برای مفید و ضروری اطالعات آوردن فراهم -

 

 مبانی نظری تحقیق -2

 و بازار یها کنش به نسبت سرعت به که اموزندیب دیبا ها سازمان. هستند روبرو گوناگون یها چالش و ریمتغ یها طیمح با امروزه ها سازمان

 به جهان سراسر معتبر یهادانشگاه در آموزش یکنون کردیرو نکهیا به توجه .گردد یم سریم یسازمان یریادگی با مهم نیا در دهند، نشان واکنش رقبا

 در بوده، یحضور ریغ و یحضور مهین صورت به دور راه از آموزش صدد در روز، یتکنولوژ با همگام هادانشگاه رو نیا از باشد،یم یمجاز آموزش سمت

 در تواندیم نظر مورد یهاتیسا در موجود اطالعات لیتحل رو نیا از. دارند اشتغال زین یکیالکترون آموزش به تیسا وب یانداز راه قیطر از حاضر حال

 یفناور رشد به توجه با گذشته انیسال یط در(. 1931 همکاران، و نژاد یمردان) باشد دیمف یکیالکترون آموزش و دور راه از آموزش تیوضع یساز نهیبه

 . میا بوده یعال آموزش در یا ندهیفزا و یادیبن راتییتغ شاهد ارتباطات، و اطالعات

 یبرقرار کار، و کسب یها وهیش و آمده در کالس و کار طیمح شده قیتلف و ریناپذ ییجدا بخش عنوان به ارتباطات و اطالعات یفناور امروزه

 نام به را یریادگی در یدیجد کردیرو و شده قیتلف ارتباطات و اطالعات یفناور رشد با تیترب و میتعل علم هنرو. است داده رییتغ را یریادگی و ارتباط

 جهان یآموزش یهانظام در را یشگرف تحوالت ارتباطات، و اطالعات یآور فن شرفتیپ ریاخ یهادهه در.  است آورده وجود به یکیالکترون یریادگی

 نظام د،یجد نظام نیا بارز نمونه. است نموده فراهم را یریادگی و یاددهی دیجد یهانظام با ییهانهاد و دانشگاها ظهور ات موجب و است کرده جادیا

 (. 1931 ان،یساالر و مدانلو) گرددیم بر یالدیم نود دهه لیاوا و هشتاد دهه اواخر به آن قدمت که است یمجاز داتشگاه و یمجاز یآموزش

 دیجد اطالعات از یاشهیر طور به و اندکرده دایپ بروز و ظهور ،یلیتکم التیتحص یبرا رومندین و یقو دگاهید کی عنوان به یمجاز یهادانشگاه

 از که است انتهایب و وارید بدون دانشگاه کی میامواجه آن با که یزیچ. برندیم سود آموزش ساخت ریز یساز دوباره یبرا ارتباطات یتکنولوژ و

 و شودیم لیتبد یمجاز موسسه کی به ،یدانشگاه و یامنطقه یهاتیمحدود از ییرها با دانشگاه نیا. است آزاد یامنطقه و یدانشگاه یهاتیمحدود

 آنان قاتیتحق از که یکسان و آنها یهاپشتوانه و محققان آموختگان، دانش کارکنان، استادان، رندگان،یادگی ،یجهان ارتباط با توانا انیدانشجو شامل

 (. 1931 همکاران، و یسراج) شودیم انجام خاص یهدف و تیمامور قالب در یهمگ که شودیم کنند،یم استفاده

 یجهان آموزش و یریپذانعطاف حمل، تیقابل ،یراحت مانند یکیالکترون آموزش توجه قابل یایمزا لیدل به یکیالکترون آموزش ستمیس رشد

 طورنیهم است، شده یاتیح یواقع یایدن فیتکال از یاریبس یبرا نیآنال یریادگی ن،یبنابرا. است افتهی شیافزا یادیز حد تا ریاخ یهاسال در جامعه

 تیفیک از یتوجه قابل انتقاد حال، نیا با. دارد وجود هانهیهز لیتقل اراتیاخت و یریادگی شتریب انعطاف یبرا یآموزش مؤسسات در یاقتصاد فشار

ها هنوز با توجه به این نکته که بسیاری از سازمان. (2111 همکاران، و 1باروگ) دارد وجود اند،گرفته قرار استفاده مورد حاضر حال در که ییهاستمیس

محتوای ی مطالب و های مختلف برای ارائهها و مدلهای مختلف، استفاده از فناوریهم در آموزش الکترونیکی،درخصوص مباحث استفاده از روش

 آموزش تیفیک. ستین روشن هنوز یکیالکترون آموزش تیسا وب تیفیک از نانیاطم یچگونگ رو، نیا از کنند.آموزش الکترونیکی آزمایش می

 ،یسازمان خطرات با یکیالکترون آموزش. باشد داشته یبعد چند تیماه آن یریگاندازه رودیم انتظار و است دهیچیپ مفهوم کی تیسا وب یکیالکترون

 توسط و صفات و اتیخصوص یمداخله ادیز مقدار توسط یابیارز یدگیچیپ. سازدیم دهیچیپ را یابیارز ندیفرآ نیا. است همراه یفناور و یآموزش ،یادار

 شده انجام یسازادهیپ و یزیربرنامه ت،یریمد به توجه با هاپژوهش از یاریبس چه اگر. شودیم جادیا هایژگیو و صفات انیم در دهیچیپ استدالل روابط

 و اوزکان ؛2111 همکاران، و باروگ) دارد وجود مؤثر یِفیک یِابیارز مدلِ یکیالکترون آموزش عدم و یدیتول محتوای در بزرگ یهاتفاوت هنوز. است

                                                 
1. Baruque 
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 آموزش یهاستمیس سهامداران از یاریبس ن،یا بر عالوه .(2113 ،2میسل و ونسی ؛2112 ،9سونیدا و چوا ؛2113 ،2نیسور و یهایکارام ؛2113 ،1کوسلر

 ابیارز و نیآنال دهندگانلیتسه ،یارسانه چند طراحان ،یآموزش طراحان ان،یمرب ران،یمد ها،نیتکنس ستم،یس دهندگانتوسعه مانند یکیالکترون

 نیترمهم اما .(2113 کوسلر، و اوزکان) است مهم هستند، یکیالکترون آموزش ستمیس کامل یابیارز ندگانینما که یکسان دگاهید. دارد وجود مستقل

 یمطالعه چیه ما بهتر درک یبرا حداقل. است ریمد دگاهید و دهندهتوسعه دگاهید کاربر، دگاهید تیسا وب یکیالکترون آموزش تیفیک یهادگاهید

 مورد اصطالحات (.2111 همکاران، و 5فیعبدالط) ندارد وجود دهندگانتوسعه نظر نقطه از یکیالکترون آموزش یابیارز روش یرو بر مخصوصاً یقبل

 ارتباط قیطر از آموزش و وب بر یمبتن آموزش نترنت،یا بر یمبتن آموزش مانند. دارند وجود نیآنال آموزش به اشاره یبرا یاریبس یاستفاده

 شودیم استفاده نیآنال آموزش با مترادف و یعموم اصطالح کی عنوان به اغلب یکیالکترون آموزش اصطالح حال، نیا با. یوتریکامپ میرمستقیغ

 : از عبارتند که باشد یم ریز یها سوال به گوییپاسخ دنبال به قیتحق نیا نیبنابرا(. 2113 کوسلر، و اوزکان)

 شود؟ یم انجام ییها شاخص چه با یمجاز یدانشگاهها و یکیالکترون آموزش موسسات یابیارز 

 چگونه  انجام می  های موثر در ارزیابی موسسات آموزش الکترونیکی و دانشگاه های مجازی از نظر اهمیتبندی شاخصدرجه بندی و رتبه

 گیرد؟

 شود؟ انجام یمجاز یها دانشگاه و یکیالکترون آموزش موسسات عملکرد بهبود یبرا دیبا یاقدامات چه 

 

لکترون آموزش انواع -2-1  یکیا

 آموزش متعدد یهایفناور از استفاده به ازین ادیز احتمال به شما. ستین نیبهتر یریادگی ازین هر یبرا یانفراد یکیالکترون آموزش روش

 و فیعبدالط) است ریز موارد از یبیترک اغلب و شده راتییتغ از یاریبس وارد یکیالکترون آموزش. دیدار یسنت یهاروش نیهمچن و یکیالکترون

 (.2111 همکاران،

 یاجازه مردم به که دهد،ینم رخ یزمان ریتأخ بدون تعامل و ستندین نیآنال همزمان مردم آن در که یآموزش: رهمزمانیغ یکیاکترون آموزش

 :لیقب از دهدیم را خود یهابرنامه در شرکت

 (ژهیو موضوع با خودمطالعه) خودمطالعه •

 بحث یهاگروه •

 (یریتصو ای ینوارصوت( )CD- ROM) وتریکامپ بر یمبتن •

 :جمله از هستند نیآنال مشابه زمان در مردم آن در که یآموزش: همزمان یکیالکترون آموزش

 یمجاز درس کالس.•

 یریتصو و یصوت کنفرانس •

 چت.•

 برنامه یگذاراشتراک به •

 چهره به چهره و نیآنال بیترک ،یبیترک آموزش •

 

  یآموزش یابیارز خچهیتار -2-2

حوزه های وابسته به آن در حال رشد و تکامل است محققان و پیشگامان در این زمینه هنوز به توافق ادگیری و یمادامیکه فناوری آموزش و 

(. در نتیجه، برای محققان انجام مطالعات 2111و لرد،  1؛ ولری2111و ویلسون،  6جامعی درباره تعاریف و واژه شناسی مشترک دست نیافته اند )لونتال

 پیچیده و متناقض های افتهی به مربوط مسئله این. است یج از مطالعات و تحقیقات گذشته و قبلی کار دشواریتطبیقی چند منظوره و استنتاج نتا

 دار معنی تعاریف بدون اغلب عبارات این بر عالوه. شود می دور راه از آموزش و الین آن ای مجازی های آموزش ، الکترونیکی آموزش های محیط درباره

 از دور جغرافیایی نظر از( دانشجو) ادگیرندهی و( استاد) ادهندهی آن طی که است ادگیریی گونه هر دور راه از آموزش. شوند می برده بکار هم بجای

 از اینترنت با مرتبط تکنولوژی هر ای و ها رسانه تلویزیون، ویدئو، الکترونیکی، پست امکانات از استفاده با دور راه از آموزش ای ادگیریی. هستند کدیگری

 ای پروسه ای شده هدایت سیستم کی دور راه از آموزش واقع در. است پذیر امکان ویدئویی ای ادگیریی های کنفرانس و گفتگو اتاق ها، پیام تابلوی قبیل

                                                 
1. Ozkan and Koseler 
2. Caramihai and Severin 
3  . Chua and Dyson 
4. Yunus and Salim 
5. Abdellatief 
6. Lowenthal & Wilson  
7. Volery & Lord  
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 ای تمامی آن در که آموزشی فرآیند نوعی از است عبارت که است ای واژه دور راه از آموزش. کند می متصل دست دور منابع به را ادگیرندگانی که است

ا جزئی از ارتباط بین معلمان و یادگیرنده فارغ از زمان و مکان انجام می گیرد بدین معنی که تمام ینسبت به  دهنده ادی طریق از آموزش بیشتر

 ا چاپی صورت می گیرد.یک رسانه مصنوعی الکترونیک یادگیرندگان از طریق ی

است طوریکه دارای اصطالحات همچون آموزش « چتری»ک عبارت یبا بیان این مطلب که عبارت آموزش از راه دور  1336در سال  1کیگان

ند ا مطالعه مکاتباتی است پا فراتر گذاشته و می گوید که اینها شاید بطور مترادف بجای هم بکار برده شوند که بالقوه زیر مجموعه از فرآییمکاتبه ای 

ادگیری از راه دور و آموزش از راه دور را ی( کاربرد قابل جایگزین عبارات 2111در  2و اسکار 9ریچموند-، درایو2انگیز راه دور می باشد. )کینگ، آموزش ا

 در شود می رجوع ییتوانا و قابلیت کی عنوان به بیشتر دو راه از ادگیریی به. هستند د نمی کنند زیرا هر دو عبارت با همدیگر از نظر مفهوم متفاوتییتا

 مکانی و زمانی های تفاوت توسط هم هنوز تعریف دو هر گرچه ؛(دور راه از ادگیریی توانایی) توانایی داخل در است فعالیتی دور راه از آموزش حالیکه

 راه از ادگیریی عبارت و شود می متمرکز آموزش نوع همه بر ادگیریی که رسد می بنظر شوند، می پدیدار نوین های فناوری که وقتی. شوند می محدود

 روش توصیف برای سپس عبارت این فلذا. شود می برده بکار مکان و زمان عنیی «مسافت» نظر از آن های محدودیت بر تمرکز برای دیگر کباری دور

 ادگیریی و فناوری و ایرسانه آموزش آنالین مشارکتی ادگیریی وب، بر مبتنی آموزش ،(مجازی) الین آن ادگیریی همچون ادگیریی دیگر های

   (.2111 همکاران، و 5موره) افتی بسط الکترونیک

 

 روش تحقیق -3

 و مصاحبه مشاهده، چون ییهاابزار و یدانیم ،یاکتابخانه روش لیقب از یمختلف یهاروش ق،یتحق هر در ازین مورد یهاداده یآورجمع یبرا

 هاداده یآور جمع یبرا آنها از روش چند ای کی انتخاب به اقدام عوامل ریسا و ازین مورد هاداده نوع موضوع به توجه با محقق که دارد وجود پرسشنامه

 از هاداده یآورگرد منظور به .است شده استفاده یدانیم و یاکتابخانه یهاروش از ازین مورد هاداده یآورگرد یبرا قیتحق نیا در. دینمایم خود

 .باشد یم ی و موسسات آموزش الکترونیکیمجاز یهادانشگاه یآموزش نیمعاون قیتحق نیا یآمار جامعه .است شده استفاده پرسشنامه

  :است شده تشکیل اصلی گام چهار از پژوهش این در ارزیابی رویه

 یها دانشگاه و یکیالکترون آموزش موسسات ارزیابی هایشاخص و معیارها یافتن برای مناسب مدلی ایکتابخانه مطالعات انجام با گام نیا در ،اول گام

 .است شده یافته یمجاز

 ای تهیه گردیده است.پرسشنامه ،مدل مفهومی شده یافته هایشاخص و معیارها از استفاده با مرحله نیا در ،دوم گام

 شده پرداخته یکدیگر به نسبت هاشاخص و معیارها بندیهرتب و مقایسه به ،AHP تکنیک کمک بهخبرگان و  از استفاده با مرحله نیا در ،سوم گام

 .است

 .مهم و مهم بر اساس اهمیت شناسایی و تعین گردیدندهای خیلیشاخص مرحله نیا در چهارم، گام

 
 
 

 

 قیتحق ینظر چهارچوب ای یمفهوم مدل -3-1

بعضی ها ترجیح می دهند که به آموزش آنالین بصورت تعریف آموزش آنالین )بر خط( و مجازی در میان این انواع آموزش دشوار ترین است. 

( در حالیکه دیگران به سادگی آن را به محتوا یا رسانه های فن آوری ارجاع می دهند که از طریق آنها این 2115 و اوبلینگر، 6کلی نگاه کنند )اوبلینگر

اینکه این نوع آموزش از همان فناوریهای بکار رفته در آموزش های دیگر (. افراد دیگر با بیان 2113 و همکاران، 1)الوانتل گیردنوع آموزش صورت می

ط فوق الذکر استفاده می کنند روابط مستقیمی را بین روش های توصیف شده قبلی و آموزش آنالین نشان می دهند. آموزش و یادگیری آنالین توس

، 11(؛ کنراد2112، )3؛ کارلینر2112، 3بنسون(بعضی از فناوریها تعریف می شود محققان زیادی بصورت دستیابی به تجربه های یادگیری از طریق کاربرد 

2112 .) 
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( یادگیری و آموزش آنالین را به عنوان تازه ترین نسخه ای از آموزش از راه دور می دانند که نیل به فرصت ها و موقعیت 2112) 1بنسون و کنراد

محققان دهد. محققان دیگر نه تنها بر قابلیت دسترسی پذیرش آموزش آنالین تأکید دارند بلکه در  دهد.های یادگیری را برای یادگیرندگان افزایش می

( نه تنها داشتن 2115و توروف ) 2مورد ارتباط پذیری و انعطاف پذیری و توانایی برای ارتقاء تعامالت گسترده این نوع آموزش نیز توجه دارند. هیتلز

( این نظریه را ارائه می کنند که آموزش و فراگیری آنالین نسخه 2112ش از راه دور را رد می کنند بلکه مثل بنسون )ارتباط بین آموزش آنالین با آموز

زش آنالین یا نسخه پیشرفته آموزش از راه دور نیست. این محققین همانند افراد زیادی معتقدند که رابطه ای بین آموزش و یادگیری از راه دور و آمو

 در نقل قول توصیفی شان نامطمئن بنظر می رسند.وجود دارد اما 

 

 و رفتار کارایی سیستم خدمات یمحتوا -3-1-1

 به یبستگ یکیالکترون آموزش در محتوا تیفیک. است سیتدر کیتکن و لیتحو روش ت،یریمد یهاکیتکن شامل خدمات اتیمحتو یمشخصه 

 دوره کی کردن رها ای و ادامه یبرا میتصم جهینت در دارد، اثر کاربر تیرضا بر نیا شود، تیریمد و یطراح یخوب به یریادگی طیمح چطور که دارد نیا

 طیمح واسط عنوان به را یکیالکترون آموزش گاهیپا( 2116 همکاران، و 9تویآرد) سندگانینو(. 2113 کوسلر، و اوزکان) دهدیم قرار ریتأث تحت را

 .کند ارائه را یریادگی مواد تیریمد و ارتباط یبرقرار ،یریادگی آموزش، یبرا کپارچهی خدمات و ابزار از یتعداد است ممکن که کردند مشخص

 لیتشک ماژول کی از دیبا ن،یا بر عالوه. باشد دارا را زمان در الزم یهاهیاطالع ساخت ابزار دیبا باشد مؤثر یتیریمد ستمیس ریمس که نیا یبرا

 در یدوره یمشاهده نده،یآ جلسات کردن چک یبرا آن از توانیم که. است یگرید مهم یژگیو میتقو. باشد افتهیساختار آزمون یحاو که باشد شده

 آموزش ستمیس به دوره کی در رندهیادگی عملکرد گزارش یبرا: آموزدانش یابیرد. کرد استفاده آموزاندانش و معلمان با مالقات قرار جادیا و دسترس

 وجود کاربر و معلم کی دیبا ت،ینها در. دهدیم را یواقع زمان در شرفتیپ شینما یاجازه "آموزدانش" و"دنباله" دو هر یبرا یابیرد عالوه به. است

 و 2پاچتر) یقبل یمطالعه مطابق ما مدل که نیا از نانیاطم یبرا را یفرع یمشخصه نیا ما. کاربر مورد در یشخص اطالعات یارائه یبرا: باشند داشته

 .میداد قرار کرد، ارائه یکیالکترون آموزش یدوره تیریمد و یطراح یبرا آموزش یازهاین یحوزه 5 از یبخش عنوان به را آن که( 2111 همکاران،

 که یکاربر توسط که هست یقدر به حداقل عملکرد که شود حاصل نانیاطم که هست ازین اعتماد، قابل تِیسا کی یارائه یبرا است، یهیبد

 و جدا را مهم مالحظات از یبرخ ما .است فراوان یرهایمتغ تابع بماند، یباق یقبول قابل سطح در عملکرد نکهیا از نانیاطم .شود درک است قبول قابل

 کمک نیهمچن نیا (.2111 همکاران، و 5چئابن) باشد یکاف دکنندگانیبازد تعداد و اندازه با رابطه در دیبا باند یپهنا :از عبارتند که میکرد هیتوص

بدون  یاچندرسانه محتوای و مناسب کیگراف با صفحات اگر ماند،یم یباق مثبت تیسا از کاربر درک نکهیا از نانیاطم حصول جهت کرد، خواهد

 .هستند ارزش با محتوا به توجه با هارسانه انتخاب و ریتصو و صدا نیب تناسب و تناظر مانند ییهایژگیو ن،یبنابرا .گی باشدختیر هم بهآشفتگی و 

 

 لیتحو روش و سیتدر کیتکن -3-1-2

 دـرش رایـب روش ؤثرترینـم و مناسبترین. اوست مناسب تدریس های شیوه ،قّخال ادگیریـی با رابطه در استاد عملکرد قلب گفت بتوان شاید

 از مختلف افراد. رندیگیم ادی مختلف یهازمان در و مختلف یهاروش به مردم.  .هستند اکتشافی و فعال تدریس های روش قّخال تفکر شکوفایی و

 یبرا. هستند مختلف یهایبرتر یدارا ارتباطات و مکالمه ای و امتحانات یبررس و فیتکال انجام ،یصوت فهرست متن، خواندن مانند یریادگی سبک نظر

 که هانشانه. دارد وجود چندگانه یکیالکترون آموزش یبرا سیتدر یهاکیتکن و لیتحو یهاروش به ازین متفاوت، یریادگی یازهاین نیا از یبانیپشت

 یگذارعالمت کیتکن و یگانیبا شده، یمعرف منابع بازخورد، ن،یآنال کارشناسان خودمطالعه، روش شامل شوند یبندگروه سیتدر کیتکن تحت تواندیم

 یرهایمس که یهنگام گرید موضوعات. کند یاندازراه دوباره نقطه همان از را آن و کرده متوقف را ریمس زمان هر در که رندهیادگی به اجازه یبرا کتاب

 یریپذانعطاف که داشت اظهار( 2112 ،6آربوق. )است ارتباطات ،یصوت ،یریتصو چاپ، شامل که شوند یبندگروه خدمات تیفیک ریز در تواندیم ارائه

 .دهدیم یرو است، مکان و زمان از مستقل که لهیوس از جهینت کی عنوان به ارائه یرهایمس

 

 کیفیت و قابلیت های سیستم -3-1-3

 موتور ها،تیسا رانیمد درصد 66که دهدیم نشان (2112 ،1سایالر)ات مطالع. است پشتیبانی تیقابل و استفاده تیقابل شامل ستمیس هایقابلیت 

 دهیناد مانیازهاین از را جستجو یابزارها ما ن،یبنابرا. شوندیم نهیهز و یدگیچیپ زمان، شامل این اقدام لیدال .کنندینم اضافه خود تیسا یبرا جستجو

هایی همچون بارگذاری و دانلود قابلیت. سازدیم آسان و ساده استفاده یبرا را تیسا وب که دارند وجود یاریبس یشده شناخته خواص امروزه، .میگرفت
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 جادیا یبرا یآموزش تیسا کی درراحت و آسان فایلها، وجود گزینه راهنمای مناسب، سرویس و نگهداری مستمر و پشتیبانی از چندین زبان مختلف 

 الزم و ضروری می باشد.  ستمیس کی

 

نجمن یادگیری -3-1-4  قابلیت استفاده و ا

 یهنگام (2116 همکاران، و تویآرد ؛2113 ،1یو و عبداهلل) شود استفاده وب ستمیس از استفاده تیقابل یابیارز یبرا تواندیم مختلف یهاروش

 ییهایژگیو .است ممکن دهندهتوسعه و کاربر دو هر یبرا شتریب بازده اند،شده گرفته نظر در یطراح یمرحله در استفاده تیقابل به مربوط مسائل که

 یمحتوا و یناوبر مناطق یدهندهنشان نیا شود؛ شامل دیبا را شوند یبندگروه یفرع یمشخصه تِیسا ینقشه یاستفاده تِیقابل تحت تواندیم که

 .هستند مربوط صفحه در مطالب چگونه نکهیا و دهدیم نشان دارد وجود صفحه هر در را آنچه که شدهقیدق یهانقشه :محتوا یهانقشه .است یاصل

 و فکس -تلفن یراهنما ل،یمیا فهرست ها،یژگیو کمک، ت،یموفق دادن بازخورد مانند دهند، انجام را سیتدر ندیفرآ در مختلف فیوظا دیبا مدرسان

 (. 2111 همکاران، و پاچتر) کندیم کمک یریادگی یهاتیفعال در شرکت به را آنها که آنچه .تیسا وب یروزرسان به نیآخر

 اجزاء نیا .شوندیم دهینام یبانیپست تیقابل هم با نهایا است، یکمک یاجزا ای تیحما شامل میکنیم هیتوص ما که یمهم یفرع یمشخصه گرید

 گرید و مجالت کتاب، دیخر ینهیهز آنها که است نیا لیدل .است یاتیح مدرسان هم وجویان دانش یبرا هم امروزه تالیجید یهاکتابخانه مانند

 تیسا یبرا دکنندگانیبازد اغلب که آنجا از. شود شامل دیبا زین را یمجاز یهاشگاهیآزما .دهند کاهش را روز به روز الزم یریادگی و آموزش یازهاین

 ارائه آن به یدسترس بهبود یبرا متعدد یها-زبان در را هابخش حداقل که است یضرور تیسا یبرا ند،یآیم جهان مختلف نقاط از یکیالکترون آموزش

 .دهد

 کنفرانس همزمان، چت ،یارشته نیآنال یگفتگو یتاالرها جمله از دارد، یارتباط مختلف لیوسا از استفاده به یبستگ یارتباط روش تیفیک

-یم هیتوص نیآنال یدوره کی طول در یریادگی کیتحر و تیهدا به کمک یبرا را لیتسه نیهمچن ما .یمجاز درس کالس و یزیروم یصوت /دئویو

 را یاجتماع ارتباط کی جادیا و زهیانگ دانش، جادیا استاد و انیدانشجو نیب اطالعات تبادل و همسال جویاندان با تعامل که است نیا لیدل. میکن

 .دارند را پاسخ افتیدر و سؤال دنیپرس امکان کنند،یم مطالعه که یکسان نیبنابرا (.2113 وانگ، و یش ؛2111 همکاران، و پاچتر) کندیم یبانیپشت

 مورد یهاروش و یارتباط یهاروش در دیجد یهاشرفتیپ یچگونگ به بسته ،یکیالکترون آموزش تیسا یکل تیفیک تواندیم اطالعات یفناور اثرات

 ازین ن،یبنابرا دارد، یدسترس قابل مختلف یینها کاربران به ازین یکیالکترون آموزش یهادوره(. 2113 ،2وانگ و وانگ) دهد شیافزا ای کاهش را استفاده

  (.2111 ،9یتزرویف) دارد وجود HTML ای، CD ROM، DVD مانند ییهافرمت و مختلف اشکال در مطالعه مواد یارائه به

 

 اطالعات کیفیت -3-1-5

پیچیدگی عملیات وسیع تر می  اطالعات دارای ارزش ویژه ای است. هرچه حجم وو می باشد  اطالعات یکی از منابع اصلی و با ارزش یک سازمان

 زیر عوامل نهایتاً اطالعات، کیفیت بازیابی هنگام. دارد اطالعات ارزش با تنگاتنگی ارتباط اطالعات کیفیتشود اطالعات اهمیت بیشتری پیدا می کند. 

 :بود خواهند کننده تعیین

 های درسی، محتوای تعاملی و مدل یادگیری کیفیت خودآموز پذیری دورهمدیریت برنامه درسی، انعطاف

 :همچون مفاهیمی به دیگر سوی از و دارد اطالعات کیفیت های جنبه به بستگی اطالعات ارزش سو، یک از

 اطالعات منابع با آشنایی 

 شناسی روش 

 اطالعات پردازش های روش 

 اطالعات عناصر بودن کاربرپسند 

 شود حل باید که مشکلی پیچیدگی 

 کاربر تشخیص سطح. 

 

و  -3-1-6  تیامنتغییرات شخصی 

 ای اطالعات تیامن تیریمد ستمیس جز ستین یزیچ آن و است داغ اریبس بحث کی ارتباطات و اطالعات تیامن حوزه در رانیا در روزها نیا

 و ها سازمان از یاریبس و است آمده در یدولت یها سازمان نیب در تب کی شکل به امروزه ستمیس نیا. میشناس یم ISMS عنوان به ما که یزیچ

 یم سفر یخارج کشور کی به کهیزمان شما که است یعیطب .بروند ستمیس نیا سراغ به یستیبا شده که هم یچشم هم و چشم یبرا یحت ها شرکت

                                                 
1. Abdullah & Wei 
2. Wang & Wang 
3. Fitzroy 
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 یگذار هیسرما و کردن سفر یبرا ها ستیتور شدن بیترق باعث موضوع نیهم ، است کشور آن در تیامن بودن برقرار ارهایمع نیمهمتر از یکی دیکن

 و یساز ادهیپ یدرست به را اطالعات تیامن تیریمد ستمیس بتواند یسازمان اگر ، است شکل نیهم به هم ها سازمان خصوص در.  شود یم کشور آن در

 تداوم از اطمینان باعث یکل بصورت (ISMS) اطالعات تیامن تیریمد ستمیس نیبنابرا داشت، خواهد سیستمی قابل اعتماد و ایمن کند تیریمد

 یم باال موارد بر عالوه اطالعات تیامن تیریمد ستمیس یساز ادهیپ. شود یم تهدیدها کاهش و اطالعات ساختن ایمن توسط صدمات کاهش و فعالیت

 سیستم زدن محک و ها گیری تصمیم کردن اطمینان قابل ها، داده از محافظت و اطالعات امنیت یاستانداردها با سازگاری از اطمینان باعث تواند

دسترسی ایمن و راحت به منابع موجود در سیستم  امکاناستفاده کنندگان از حفاظت از حریم خصوصی و  نزد اطمینان ایجاد اطالعات، امنیت مدیریت

  .شود اطالعات و ها داده امنیت سازی پیاده در پویا و فعال مدیریت ایجادهمچنین  و

 میحر حفظ از نانیاطم یبرا خوب سازوکار کی دیبا یکیالکترون آموزش ستمیس ماند،یم یباق محرمانه اطالعات که دیشو مطمئن نکهیا یبرا

 .شود ارائه سلیقه با مطابق و جذاب دیبا تیسا نیا کاربران، تیحما حفظ یبرا است، یهیبد .دهد ارائه یدسترس تیقابل محدودیت در  بدون و یخصوص

هر کاربر می  .دارد وجود آنها تیرضا بهبود منظور به انتظار نیا نیبنابرا کنند، یراحت احساس باشند تیسا که کجا هر در کاربران تا شودیم باعث نیا

قابلیت  از آن جمله می توان به آن انجام دهد.سامانه تغییرات و تنظیمات مورد نظر خود را تنظیمات شخصی روی با در اختیار داشتن امکان تواند 

 اشاره کرد. در رده های سایت فراگیرانکنترل پیشرفت یادگیری و قابلیت ضبط عملکرد یادگیری 
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 قیتحق یمفهوم مدل یارهایمع و ها شاخص. 1 جدول

 شاخص اریمع فیرد

1 
 رفتار کارایی سیستمتکنیک محتوای خدمات و 

 (2111 همکاران، و فیعبدالط)

 خوب یسازمانده

 دانشجو یابیرد

 یکیالکترون یها¬آزمون

 یکیالکترون یها¬کتاب

 های صوتی و تصویریمکمل

 پهنای باند

 انتخاب رسانه با توجه به محتوا

2 

 

 تکنیک تدریس و روش تحویل

 (2111 همکاران، و فیعبدالط)

  خودمطالعه

 یبند¬زمان

 کتاب یگذار¬عالمت روش

  ها¬ادداشتی

 چاپ

 یکیالکترون متن

 یصوت

9 

 

 های سیستمکیفیت و قابلیت 

 ((2113) کوسلر، و اوزکان( ؛ 2111) همکاران و فیعبدالط)

 قابلیت سرویس و نگهداری

 هالیفا یبارگذار

 هالیفا دانلود

 گزینه راهنما

 یمجاز شگاهیآزما

 چند زبانی

 سهولت استفاده

2 

 

 و انجمن یادگیری قابلیت استفاده

 ((2113) وانگ و یش (؛2111) همکاران و فیعبدالط)

 بروزرسانی

 سهولت بحث با استاد

 بازخورد روش

 سهولت بحث با دیگران 

 نقشه سایت

 شده گذاشته اشتراک به اطالعات به یدسترس سهولت

 گرانید با یریادگی تبادل سهولت

5 

 تغییرات شخصی و امنیت

 ((2113) وانگ و یش ؛(2111) همکاران و فیعبدالط)

 حریم خصوصی

 اعتماد تیقابل

 یریادگی شرفتیپ کنترل تیقابل

 یدسترس تیقابل

 یریادگی عملکرد بطض تیقابل

6 
 کیفیت اطالعات

 (2113 کوسلر، و اوزکان)

 یدرس برنامه تیریمد

 یدرس دوره یریپذ انعطاف

 یتعامل یمحتوا

 خودآموز تیفیک یریادگی مدل
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 تحقیق هاییافته -4

ــاد ــر ریمق ــ ه ــمع از کی ــااری ــم ه ــاهم زانی ــمع آن تی ــر در را اری ــوزش ام ــیالکترون آم ــان یک ــ نش ــدیم ــه. ده ــور ب ــال ط ــمع مث ــتکن اری  کی

ــوا ــدمات یمحتــ ــتم  و خــ ــارایی سیســ ــار کــ ــا رفتــ ــامت بــ ــه( 292/1)ازیــ ــمع و اول رتبــ ــتکن اریــ ــدر کیــ ــتحو روش و سیتــ ــا لیــ  بــ

 .است کرده کسب یکیالکترون آموزش یهااریمع انیم در را ازیامت نیترنییپا( 119/1)ازیامت

 .شودیم داده شیمان 2و نمودار  9 جدول در هاشاخصهر یک از  یینها وزنهمچنین  و هاشاخصها و وزن معیار ریمقاد

 

 هااریمع از کی هر وزن. 2 جدول

 هااریمع وزن ارهایمع نام هااریمع

1C  292/1 رفتار کارایی سیستمتکنیک محتوای خدمات و 

2C 119/1 تکنیک تدریس و روش تحویل 

9C  215/1 های سیستمکیفیت و قابلیت 

2C  121/1 های سیستمکیفیت و قابلیت 

5C 125/1 تغییرات شخصی و امنیت 

6C 131/1 کیفیت اطالعات 

    

 

 هااریمع وزن. 1نمودار
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 ها¬شاخص یینها وزن و هاشاخص و ارهایمع وزن ریمقاد. 3 جدول

 هاشاخص ها بهمراه وزن اریمع فیرد
های وزن شاخص

 هر معیار 

 یینها وزن

 ها شاخص

1 

 

 

 

رفتار تکنیک محتوای خدمات و 

 کارایی سیستم

234/0 

 119/1 159/1 سازماندهی خوب

 115/1 166/1 جوردیابی دانش

 /111 191/1 های الکترونیکیآزمون

 113/1 113/1 های الکترونیکیکتاب

 112/1 161/1 مکمل بین صدا و تصویر

 111/1 215/1 پهنای باند

 155/1 295/1 انتخاب رسانه با توجه به محتوا

2 

 

 

 

 

 تکنیک تدریس و روش تحویل

103/0 

 111/1 169/1 خودمطالعه

 /116 151/1 بندیزمان

 115/1 121/1 گذاری کتابروش عالمت

 115/1 123/1 هاادداشتی

 121/1 135/1 چاپ

 115/1 121/1 متن الکترونیکی

 116/1 161/1 صوتی

9 

 

 های سیستمکیفیت و قابلیت 

205/0 

 113/1 131/1 ینگهدار و سیسرو تیقابل

 115/1 119/1 بارگذاری فایل

 116/1 113/1 دانلود فایل

 121/1 133/1 گزینه راهنما

 111/1 123/1 آزمایشگاه مجازی

 112/1 113/1 چند زبانی

 111/1 232/1 سهولت استفاده

2 

 

 

 

 

 قابلیت استفاده و انجمن یادگیری

121/0 

 116/1 123/1 بروزرسانی

 129/1 139/1 سهولت بحث با استاد

 119/1 113/1 روش بازخورد

 111/1 131/1 ادگیرندگانیسهولت بحث با دیگر 

 111/1 151/1 نقشه سایت

 129/1 131/1 سهولت دسترسی به اطالعات به اشتراک گذاشته شده

 123/1 293/1 ادگیری با دیگرانیسهولت تبادل 

5 

 

 

 تغییرات شخصی و امنیت

145/0 

 122/1 166/1 حریم خصوصی

 153/1 213/1 قابلیت اعتماد

 111/1 125/1 ادگیرییقابلیت کنترل پیشرفت 

 191/1 252/1 قابلیت دسترسی

 113/1 126/1 بط عملکرد یادگیریضقابلیت 

6 

 

 کیفیت اطالعات

191/0 

 122/1 115/1 مدیریت برنامه درسی

 115/1 116/1 انعطاف پذیری دوره درسی

 192/1 119/1 محتوای تعاملی

 121/1 116/1 ادگیری کیفیت خودآموزیمدل 
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 جینتا به مربوط که 2 نمودار و 9 جدولو همچنین  باشدیم هاشاخص از کی هر وزن ای تیاهم به مربوطکه  قیتحق نیا دوم سؤال به توجه با

 یآموزش امر در شاخص آن تیاهم زانیم شاخص هر یینها اوزان ریمقاد باشدیم سیچو اکسپورت افزار نرم یخروج و AHP کیتکن از حاصل

 کسب را دوم رتبه( 111/1) ازیامت با باندپهنای شاخص و اول رتبه( 192/1) ازیامت با محتوای تعاملی شاخص مثال طور به. دهدیم نشان را یکیالکترون

 کرده کسب یکیالکترون آموزش یهاشاخص انیم در تیاهم نظر از را رتبه نیترنییپا( 112/1) ازیامت با چندزبانی شاخص بیترت نیهم به و است کرده

 های بسیار مهم، مهم، متوسط، کم اهمیت و بسیار کم اهمیت نشان می دهد.در گروه شاخص هارتبه بندی شاخص ها براساس اهمیت  2جدول  .است

 

 تیاهم نظر از هاشاخص تیاولو .4جدول

 هاشاخص درجه اهمیت
 

 مهم اریبس یهاشاخص
 یتعامل یمحتوا

 پهنای باند
 سهولت استفاده

 
 

 مهم یهاشاخص

 اعتماد تیقابل
 انتخاب رسانه با توجه به محتوا

 گزینه راهنما
 یدسترس تیقابل

 گرانید با یریادگی تبادل سهولت
 
 
 
 

 متوسط یهاشاخص

 یکیالکترون یها کتاب
 چاپ

 قابلیت سرویس و نگهداری
 سهولت بحث با استاد

 خودآموز تیفیک یریادگی مدل
 حریم خصوصی

 یریادگی عملکرد بطض تیقابل
 یدرس برنامه تیریمد

 شده گذاشته اشتراک به اطالعات به یدسترس سهولت
 
 
 
 
 

 تیاهم کم یهاشاخص

 جودانش یابیرد
 مکمل های صدا و تصویر

 خودمطالعه
 یزمانبند

 کتاب یگذار عالمت روش
 ادداشتهای

 یکیالکترون متن
 هالیفا یبارگذار
 هالیفا دانلود

 بروزرسانی
 یدرس دوره یریپذ انعطاف

 
 
 

 تیاهم کم اریبس یهاشاخص

 خوب یسازمانده
  یکیالکترون یها آزمون

 یصوت
 آزمایشگاه مجازی

 چند زبانی
 گرانید با یریادگی تبادل سهولت

 نقشه سایت
 رندگانیادگی گرید با بحث سهولت

 بازخورد روش
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 نتیجه گیری  -5

 یمجـاز  یهـا  دانشـگاه  و یکـ یالکترون آمـوزش  موسسـات  هـای وزن دهـی معیارهـا و شـاخص    یبـرا  خبرگـان  نمـره  و ازیـ امت نیانگیـ م و ندیبرآ

و هـر چـه    باشـد مـی  شـاخص  اهمیـت بیشـتر   نشـانگر  باشـد  ممیمـاکز وزن شـاخص   اردمقـ  چـه  هـر  جـدول  نیـ ا در. است شده داده نشان 9جدول در

 اریبســ یهــاشــاخص بــه هــا دانشــگاه هرچــهمقــدا وزن شــاخص مینــیمم باشــد بیــانگر اهمیــت آن شــاخص در امــر آمــوزش الکترونیکــی مــی باشــد. 

ـ با. داشـت  خواهنـد  هـا  دانشـگاه  ریسـا  انیـ م در( عملکـرد  نظـر  از) یبهتـر  رتبـه  یدارا( 1-5 جـدول  بـه  توجـه  بـا ) کننـد  توجه مهم و مهم  نیـ ا در دی

، انتخـاب رسـانه بـا    اعتمـاد  تیـ قابل) مهـم  یهـا شـاخص  و( ی، پهنـای بانـد و سـهولت اسـتفاده    تعـامل  یمحتـوا ) مهـم  اریبسـ  یهـا شـاخص  به دانشگاه

 گـام  عملکـرد  بهبـود  یراسـتا  در تـا  نـد ینما توجـه  شـتر یب( گـران ید بـا  یریادگیـ  تبـادل  سـهولت ی و دسترسـ  تیـ قابلتوجه به محتوا، گزینـه راهنمـا،   

 .بردارند

 بهتر عملکرد و تیموفق بر گذار ریتاث و مهم عوامل ییشناسا یبراو موسسات آموزشی الکترونیکی  یمجاز یها دانشگاه در مدل نیا ازتوان می

 نیب یشتریب توازن ها دانشگاه چه هر شده حاصل جینتا به توجه با گفت توانیم واقع در داد، قرار یابیارز مورد را ضعف و قوت نقاط و افتی دست

 جینتا و ها دانشگاه در یمجاز یریادگی مدل یریکارگ به نهیزم در موجود اتیتجرب به توجه با. داشت خواهند یبهتر عملکرد کنند، جادیا ارهایمع

 یالگو از .باشد داشته ییبسزا ریتاث یمجاز یها دانشگاه عملکرد یارتقا در تواندیم مدل نیا از استفاده و یساز یبوم رسدیم نظر به ر،ضحا پژوهش

 .گردد سهیمقا ها دانشگاه عملکرد و شود استفاده ها دانشگاه یابیارز سمیمکان عنوان به شده ارائه
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