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 در توسعه اقتصاد شهری  یادگیری الکترونیکی تضمین کیفیت وبررسی عوامل موثر در اثربخشی 

 1لیال بختیاری

 فرزاد قاسم زاده

 چکیده

آن از دیدگاه  کیفیت تضمین و ارزشیابی و الکترونیکی یادگیری اثربخشی در موثر عوامل هدف از پژوهش حاضر بررسی

پژوهش حاضر از لحاظ هدف تحقیق کاربردی و از لحاظ  می باشد. شهر ری تهران دانشکده مجازی علوم حدیثدانشجویان 

نحوه جمع آوری داده ها توصیفی از نوع پیمایشی مقطعی می باشد. ابزار اصلی گردآوری داده ها، منابع کتابخانه ای و 

ن زن و مرد در حال تحصیل در پرسشنامه محقق ساخته دو وجهی در مقیاس لیکرت است. جامعه مورد مطالعه کلیه دانشجویا

بودند. از بین این  39 -39مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشکده مجازی علوم حدیث شهر ری تهران در سال تحصیلی 

نفر طبق جدول کرجسی و مورگان انتخاب شدند. داده ها با استفاده  39افراد به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای 

ار توصیفی )میانگین، درصد، فراوانی و انحراف معیار( و آمار استنباطی ) خی دو، ضریب همبستگی پیرسون( از آماره های آم

( و روایی صوری و محتوایی آن با 39/9مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. پایایی ابزار سنجش با روش آلفای کرونباخ )

آمده از تحلیل های انجام شده  نشان داد بین مولفه های موثر در  استفاده از نظر متخصصان بررسی و تائید شد. نتایج به دست

کیفیت  شیوه های یادگیری با مولفه های زیر به ترتیب اولویت اهمیت و رضایت دانشجویان: اثربخشی یادگیری الکترونیکی 

 است. 456/9، کیفیت محتوای یادگیری الکترونیکی با ضریب همبستگی 983/9ضریب همبستگی 
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 مقدمه

گذرد اما در همین مدت کوتاه، آموزش الکترونیکی جایگاه بسیار مناسبی را از ظهور آموزش الکترونیک مدت زیادی نمی

تردید اگر گرفته است. بیموزشی پیدا کرده است و نقش مهمی را در تربیت و آموزش یادگیرندگان بر عهده آهای در نظام

های یادگیری الکترونیکی برای پرورش روحیه دانشجویی و پژوهشگری فراهم و زمینه تبادل و تعامل بستر مناسبی در محیط

های دو سویه کسب اطالعات و موزشی به جای انتقال یک طرفه اطالعات به روشآها، آراء و افکار مهیا شود، محیط اندیشه

ن و دانشجویان نیز آموزایادگیری متمرکز شود، دانش -و نقش معلمان بر تسهیل جریان و فرآیند یاددهی دانش هدایت گردد

و اطالعات شوند.، زمینه مساعد برای رشد وتعالی کشور فراهم خواهد شد. رشد روز افزون  استفاده از  خود خالق دانش

های آموزش از دور و یادگیری الکترونیکی در بسیاری از های اخیر باعث رشد و افزایش دورهرایانه و اینترنت در سال

کشورها شده است. برخی منافع درک شده از این شیوه یادگیری عبارتند از فرصت یادگیری در هر زمان و هر مکان و ایجاد 

رای ارائه یادگییری ارتباط و همکاری گسترده در میان فراگیران، یادگیری الکترونیکی برای معلمان و اساتید به عنوان روشی ب

های آنها و همچنین انعطاف پذیرتر و ایجاد فرصت بیشتر برای فراگیران، تسهیل پیگیری پیشرفت یادگیرندگان و فعالیت

توان عوامل ذکر شده را شود. اما زمانی میهای یادگیری جدید اثربخش محسوب میفراهم آوردن فرصتی برای ایجاد محیط

تضمین کرد که این عوامل مورد بازبینی و ارزشیابی قرار بگیرند. در واقع بدون ارزشیابی از  بهبود داد و کیفیت آن را

توان این نوع آموزش را مطلوب قلمداد کرد و یا کیفیت آن را های یادگیری الکترونیکی و عناصر مرتبط با آن نمیبرنامه

  بهبود بخشید.

 تعریف ارزشیابی

درباره ارزیابی از یک طرح درس یا برنامه می گوید:  Cronbackی به عمل آمده است. تعاریف مختلفی تاکنون از ارزشیاب

ارزیابی از یک برنامه آموزشی باید تعیین کند آن آموزش چه تغییراتی در یادگیرندگان به وجود می آورد و جنبه هایی از »

 (.5985)تقی پور، « نظر نیاز دارند را مشخص می کند آموزش که به تجدید
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Parens  معتقد است برای ارزیابی از برنامه های آموزشی باید فهمید که چگونه دانشجویان برای مشاغل آینده مهیا می

آموزشی به صورت عدد و رقم دوره ی تحصیل با تجهیزات کافی نیست، باید شرایط تعلیم و تربیت، شوند، تعیین احتیاجات 

فرآیند تعیین و فراهم آوردن »ارزشیابی عبارت است از  (.5995)رئیسی،  روش ها و کیفیت اجرا در آنها را نیز در نظر گرفت

(. 5998)بازرگان، « در نظام آموزشی به منظور بهبود فعالیت ها داده های الزم برای قضاوت درباره موارد تصمیم گیری 

وضعیت واقعی امور و  در واقع شناخت وضعیت موجود می دانند و برای شناساییبرخی مطالعات نیز نقش ارزشیابی را 

تشخیص اینکه تا چه میزان هدفهای برنامه، راهبردها، سیاست های اجرایی مرتبط با هدف ها و 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 

، شناسایی تنگناها و عمل به انها در نتیجه پیشنهادها و اقدام های اصالحی از فنون بازنگری و ارزشیابی مصوب، تحلیل مسائل

با توجه به تعاریف ذکر شده، در نظام های آموزشی و به ویژه در نظام آموزش عالی از (. 5985)تقی پور، استفاده شده است 

، برنامه ی درسی و به طور کلی سایر دررون دادها و سایر فرایندهای ارزشیابی می توان برای ارزشیابی دانشجو، هیات علمی

اجرای هر نظام آموزشی مانند یادگیری الکترونیکی نیز استفاده کرد. عالوه بر آن با استفاده از ارزشیابی می توان بر چگونگی 

را در جهت مطلوب هدایت کرد. بنابراین به فرایند نظارت نموده و سرانجام با استفاده از ارزشیابی برون داد و پیامدهای نظام 

یک فرایند، محصول یا یک وسیله ارزشیابی می توان اطالعات با ارزشی را در مورد فایده اجتماعی، مطلوبیت و اثر بخشی 

برنامه مانند برنامه آموزش الکترونیکی فراهم آورد و بر اساس آن توصیه هایی برای عمل و منطقی بودن تصمیم گیری به 

ست داد. اما مهمترین هدف ارزشیابی در آموزش عالی کمک به بهبود و تقویت کیفیت دانشگاهی است و برنامه ریزان نیز د

)بازرگان،  بر این عقیده اند که برای اصالح مرسوم نظام دانشگاهی ارزشیابی کیفیت امری ضروری و اجتناب ناپذیر است

ارزشیابی کمک گرفت  گیری الکترونیکی در آموزش عالی نیز می توان از. بنابراین برای بررسی چگونگی کیفیت یاد(5989

 و بدین وسیله برنامه یادگیری الکترونیکی را تقویت و کیفیت آن را تضمین کرد. 

 تعریف کیفیت

کیفیت به صورت مجموعه ای از ویژگی ها و خصوصیات کلی کاالها و خدمات است که برای براوردن احتیاجات و 

تقاضای مشتری، مهم و با اهمیت  هستند. کیفیت در آموزش عالی به معنی تولید کاال و خدمات مطابق با  پاسخگویی به

تقاضاها و استاندادهای مورد قبول مخاطب است. در ادبیات موجود در زمینه مدیریت، کیفیت به عنوان میزان انطباق تولیدات 

کیفیت را  Herman  و ) .Rynsoyn, 2005) Kafman است با تقاضاها و همچنین رضایت مصرف کننده نیز تعریف شده

انطباق وضع موجود با استاندادهای از قبل تعیین شده و متناسب بودن ویژگی های عناصر با انتظارات می دانند. کیفیت در 

معتبر کیفیت، تغییر معیار آموزش عالی به تغییر یا تغییراتی گفته می شود که در رفتارهای یادگیرنده پیدا می شوند. پس تنها 

رفتار یادگیرنده است کیفیت در همه ابعاد رفتار یادگیرندگان ظاهر می شود یعنی از نوعی جامعیت و کلیت برخوردار است 
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یکی از زمینه هایی که امروزه در نظام آموزش عالی با آن مواجه هستیم بحث تضمین کیفیت در برنامه های  (.5993تورانی، (

یادگیری الکترونیکی زمینه ها، مفاهیم و موضوعات جدیدی را ایجاد کرده (. 5983مومنی راد،  ) ی استیادگیری الکترونیک

که تفاوتهای اساسی با محیط های یادگیری سنتی دارد. این نوع یادگیری در دامنه گسترده ای از فعالیت های مبتنی بر فناوری 

تنوع تر و متفاوت تر از محیط های سنتی است. بنابراین در چنین اتفاق می افتد که کار یادگیری و تدریس در آن بسیار م

و یادگیری برخط امری ضروری و اجتناب موقعیتی ارزشیابی از برنامه های یادگیری الکترونیکی به ویژه در زمینه تدریس 

رونیکی، تجارب ضمنی به عنوان طراحی تجارب یادگیری الکتناپذیر به نظر می رسد. کیفیت در زمینه یادگیری الکترونیکی 

در حال  ) Carr CS,2000, jung,2000, Salmon,2000ای یادگیری در نظر گرفته می شود )یادگیرندگان و مالک بازده ه

 ,Arbaugh)مه های یادگیری الکترونیکی هستندحاضر بسیاری از مربیان محققان نگران عدم مطالعات ارزشیابی در زمینه برنا

2000. Robinson,2001. Howell,2004. Lockyer,1999.) 

 McGorry  در این زمینه بیان می کند که اگر چه تعداد دوره های ارائه شده از طریق اینترنت به سرعت رو به افزایش است

مطابق با . McGorry, 2003))آما آگاهی و دانش ما در مورد تجارب یادگیری موثر در این زمینه ها بسیار محدود است 

ستردگی فعالیتها در دوره های برخط، شاهد افزایش نگرانی های زیادی در زمینه کیفیت فعالیتهایی هستیم افزایش تنوع و گ

که از طریق یادگیری الکترونیکی صورت می گیر. بنابراین نقش ارزشیابی در تضمین کیفیت یادگیری الکترونیکی در 

 ا اهمیت است. بآموزش عالی بسیار مهم و 

 یادگیری الکترونیکیدر ضرورت تضمین کیفیت 

کیفیت، هزینه و بهره وری به عنوان سه عامل اساسی همواره مورد توجه خاص دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی بوده 

است. اما کیفیت بیش از دو عامل دیگر مورد توجه جدی قرار گرفته است. چون اعتقاد بر این است که هزینه و بهره وری به 

یت قرار می گیرند، اگر کیفیت بهبود یابدف هزینه ها کاهش یافته و بهره وری افزایش می یابد نوعی تحت تاثیر عامل کیف

(.(KYHo, 2000 Sahys  ،به نقل از صدیقی معتقد است چهار الزام حرفه ای، اخالقی، رقابتی و مسئولیت پذیری

می گوید  Weberای دیگر در ج(. Solise, 2001 (ضرورت تضمین کیفیت در آموزش عالی را آشکار نموده است 

بنابراین تمامی موسسات تعیین آن افزوده می شود.  جهان در حال تغییر است و روز به روز بر حالت عدم قطعیت و عدم

مطلوبی در قبال نیازهای اجتماعی ارائه دهند. موقعیت دانشگاه ها در قبال کیفیت آموزش عالی تحت فشارند تا پاسخ  های 

جربه ها ثابت کرده اند که دانشگاه ها در صورتی می توانند بهترین خدمات را به جامعه ارائه دهند که بسیار پیچیده است. ت

در گذشته این عقیده وجود داشت که برنامه ها  ). Weber,2003)دائما دغدغه بهبود کیفیت خدمات خود را داشته باشند 

اثربخش تر هستند. در صورتی که هم اکنون بر طبق پژوهش و دوره های الکترونیکی اصوال برای یادگیرندگان منعطف تر و 

این موسسات در Haughey, 2004). )ها، موسسات آموزش عالی باید از نتایج تحقیقات در مورد کیفیت پیروی کنند 
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عناصر  کنند. در واقعت آموزشی باشد مسئولیتی قبول نمیقبال اینکه تجارب آموزشی دانشجویان، مطابق با استاندادهای کیفی

آموزش عالی نادیده گرفته می شوند  مهم استاندادهای کیفیت که قبال تائید شده اند، در تمام حوزه های

Clawson,2007).)  ،امکان تلفیق محصوالت اهمیت بسیار زیادی در صنعت فناوری اطالعات دارند، زیرا استانداردها

فایده بالقوه (. Moore, 2002) سیستم ها را ارائه می دهند متعلق به فروشنده های متفاوت برای شخصی سازی کاربردها و

یادگیرندگان است. استاندادهای کیفیت دوره شامل تجارب یادگیری بهتر و به موزات آن رضایت و پیشرفت تحصیلی باالتر 

های کیفیت هر چند آموزش الکترونیکی آنچنان به بلوغی نرسیده است که مورد پذیرش عمومی قرار گیرد و از استانداد

استانداردهایی نیز که تدوین شده اند، فاقد جزئیات (. Moore, 2002)دوره های آموزش الکترونیکی حمایت می شود 

وازات کسب به م. ) Juwah, 2000)کافی هستند تا به عنوان شاخص های خاص از کیفیت مورد استفاده قرار گیرند 

چون تناسب، کیفیت و آسانی استفاده که محرک یادگیرندگان در شهرت آموزش الکترونیکی، ضروری است که عواملی هم

در واقع، (. 5983) مومنی راد، انتخاب این نوع از آموزش هستند )به عنوان جایگزین آموزش سنتی( در نظر گرفته شوند 

دور مطرح شد، اهمیت کیفیت آموزشی دوره های الکترونیکی از زمانی که اینترنت به عنوان رسانه ای در آموزش از راه 

آموزش (. Song,2004)مورد توجه قرار گرفته و بحث کیفیت آموزشی دوره های آن الین اهمیت زیادی پیدا کرده است 

فناوری آموزشی و آموزش از راه دور است. اما الزم است تا مراکز و موسسات الکترونیکی در ایران، صنعتی نو پا در زمینه 

ا با استفاده از الگویی متناسب با ساختار آموزشی و فرهنگی کشور، در زمینه طراحی محیط آموزشی ایران به ویژه دانشگاه ه

یادگیری الکترونیکی به عنوان (. 5984نداردهای بین المللی همت گمارند )امانی، های آموزش الکترونیکی بر اساس استا

باشد تا بتواند پاسخگوی نیازهای فراگیران و  بخش جدید نظام های آموزشی فعلی باید از کیفیت مطلوب و باالیی برخوردار

والدین و نیازهای اجتماعی باشد. از همین رو تضمین کیفیت یادگیری الکترونیکی امری ضروری و اجتناب ناپذیر است. به 

یری و بیان دیگر اگر یادگیری الکترونیکی بخواهد که در نظام آموزش عالی مقبول واقع شود و در زمینه های مربوط به یادگ

تدریس موفقیت چشمگیری پیدا کند، ناگزیر است که به جنبه های کیفیت خود نیز توجه کند، زیرا همانگونه که بیان شد 

مخاطبان و ذینفعان موسسات آموزش عالی انتظارات زیادی در خصوص کیفیت مطلوب خدمات این گونه موسسات دارند 

ز موضوعات مهم و اصلی تبدیل شده است. لذا الزم است که نظام به یکی اتا جایی که کیفیت نظام های آموزش عالی 

به هر حال در صورتی که (. Mac,2002)که چگونه می تواند مطلوب باشد یادگیری الکترونیکی به این مهم بیاندیشد 

 د بود.کیفیت یادگیری الکترونیکی در مراکز آموزش عالی مطلوب نباشد، آینده علمی و فنی کشور اطمینان بخش نخواه

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.

 یفیت در یادگیری الکترونیکیارزشیابی و تضمین ک
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Borden  وDeug  معتقدند که ارزشیابی به معنای قضاوت کردن به وسیله برخی از معیارها است. همچنین ارزشیابی به

معنای جمع آوری، تحلیل و تفسیر داده ها جهت بررسی میزان دسترسی به هدف های سازمانی و هدف های عملکردی می 

نش تعریفی نسبتا کامل از ارزشیابی مطرح نموده است. او ارزشیابی را در فرایند جمع آوری کیام. Borden, 2003))باشد 

به اقدامی معین می انجامد، می داند. این تعریف داشت  و تفسیر نظامدار شواهدی که در نهایت به قضاوت ارزشی با چشم

ی از درجه ای از دقت و برنامه ریزی جهت چهار عنصر کلیدی را در بر می گیرد: عنصر اول نظامدار بودن است که حاک

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 

بر این عقیده است که تضمین کیفیت در آموزش عالی بدون  Bennet (.5993)کیامنش،ی در آینده صورت می گیرد اقدام

لزوم ارزشیابی کیفیت در آموزش عالی می گوید، چگونه می ارزشیابی آن امکان پذیر نیست. او در خصوص لزوم ارزشیابی 

هدف از این پژوهش بررسی عوامل موثر در اثربخشی  سنجید؟ توان کیفیت آموزش های ارائه شده به وسیله دانشگاه ها را

یادگیری الکترونیکی و ارزشیابی و تضمین کیفیت آن از دیدگاه دانشجویان دانشکده مجازی علوم حدیث شهر ری تهران 

 می باشد. در جهت تحقق اهداف پژوهش سواالت زیر مورد توجه قرار گرفت:

از نظر دانشجویان فراگیر از طریق یادگیری الکترونیکی محتوای دروس الکترونیکی از کیفیت مناسبی برخوردار است و  -5

 میزان رضایت افراد از آن چگونه است ؟

میزان اهمیت کیفیت و شیوه های یادگیری بر اثر بخشی و موفقیت یادگیری الکترونیکی و میزان رضایت فراگیران از  -9

 ی یادگیری و کیفیت آن چگونه است؟ شیوه ها

 روش

هدف از پژوهش حاضر بررسی عوامل موثر در اثربخشی یادگیری الکترونیکی و ارزشیابی و تضمین کیفیت آن از دیدگاه 

دانشجویان دانشکده مجازی علوم حدیث شهر ری تهران می باشد. پژوهش حاضر از لحاظ هدف تحقیق کاربردی و از لحاظ 

داده ها توصیفی از نوع پیمایشی مقطعی می باشد. ابزار اصلی گردآوری داده ها، منابع کتابخانه ای و  نحوه جمع آوری

پرسشنامه محقق ساخته دو وجهی در مقیاس لیکرت است. جامعه مورد مطالعه کلیه دانشجویان زن و مرد در حال تحصیل در 

بودند. از بین این  39 -39ر ری تهران در سال تحصیلی مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشکده مجازی علوم حدیث شه

نفر طبق جدول کرجسی و مورگان انتخاب شدند. داده ها با استفاده  39افراد به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای 

 ستگی پیرسون(طی ) خی دو، ضریب همباز آماره های آمار توصیفی )میانگین، درصد، فراوانی و انحراف معیار( و آمار استنبا

( و روایی صوری و محتوایی آن با 39/9مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. پایایی ابزار سنجش با روش آلفای کرونباخ )

استفاده از نظر متخصصان بررسی و تائید شد. نتایج به دست آمده از تحلیل های انجام شده  نشان داد بین مولفه های موثر در 
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نیکی مولفه های زیر به ترتیب اولویت اهمیت و رضایت دانشجویان: کیفیت  شیوه های یادگیری با اثربخشی یادگیری الکترو

 است. 456/9، کیفیت محتوای یادگیری الکترونیکی با ضریب همبستگی 983/9ضریب همبستگی 

 یافته ها

 نینهمچ و الکترونیکی های دوره موفقیت و اثربخشی بر محتوا خصوصیات اهمیت میزان: اول سؤال

 است؟ چگونه محتوا از فراگیران رضایت میزان

 .خصوصیات محتوای دوره های الکترونیکی1جدول 

 Valid بررسی سطح اهمیت Valid بررسی میزان رضایت
  فراوانی درصد  فراوانی درصد

 کم 0 0 نارضایتی 0 0
2/73 متوسط 0 0  متوسط 72 

8/22 راضی 00 000  زیاد 45 
 کل 00 000 کل 00 000

انحراف 
30/2معیار=  

20ماکزیمم=  

23/55میانگین=  
02مینیمم=  

 شاخص های
 آماری

 
 

انحراف 
27/3معیار=  

20ماکزیمم=  

24/52میانگین=  
02مینیمم=  

 شاخص های
 آماری

فراگیران محتوای  %83فراگیران اهمیت محتوا را در حد زیاد ارزیابی کردند و  %8/49. با توجه به اینکه 5بر اساس جدول 

از نظر فراگیران عامل محتوا یکی از عوامل کلیدی ده را در حد راضی ارزیابی ارائه کردند، پس می توان نتیجه گرفت ارایه ش

 موثر بر موفقیت و اثربخشی آموزش های الکترونیکی است.

 آن از رضایت میزان و الکترونیکی یادگیری در محتوا اهمیت میزان بین همبستگی ماتریس .2 جدول

 یادگیری الکترونیکی اهمیت محتوای

 

رضایت از محتوای یادگیری 

 الکترونیکی

 456/9 ضریب همبستگی

 999/9 سطح معناداری

 39 تعداد

نشان می دهد، بین میزان رضایت و اهمیت خصوصیات محتوای  9نتایج حاصل از ضریب همبستگی پیرسون در جدول 

 ( وجود دارد.Sig=999/9(معناداری )/456r=0یادگیری الکترونیکی، رابطه مثبت )

 و الکترونیکی یادگیری موفقیت و اثربخشی برو کیفیت شیوه های یادگیری  اهمیت میزان: دوم سؤال

 است؟ چگونهشیوه های یادگیری الکترونیکی  از فراگیران رضایت میزان همچنین
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 . کیفیت شیوه های یادگیری الکترونیکی3جدول 

همیتبررسی سطح ا Valid بررسی میزان رضایت  Valid 
  فراوانی درصد  فراوانی درصد

8/7 نارضایتی 00 8  کم 3 
0/42 0/70 متوسط 58   متوسط 72 
75/74 8/20 راضی 72   زیاد 53 

 کل 00 000 کل 00 000
انحراف 

50/00معیار=  
78ماکزیمم=  

23/40میانگین=  
8مینیمم=  

 شاخص های
 آماری

 
 

انحراف 
00/00معیار=  

32ماکزیمم=  

24/42میانگین=  
02مینیمم=  

 شاخص های
 آماری

را در حد زیاد ارزیابی کردند و الکترونیکی  یادگیری های شیوه کیفیتفراگیران  %8/45. با توجه به اینکه 9بر اساس جدول 

ارزیابی ارائه کردند، پس می توان نتیجه  متوسط ارایه شده را در حدالکترونیکی  یادگیری های شیوه کیفیت فراگیران 5/54%

یکی از عوامل کلیدی موثر بر موفقیت و اثربخشی  الکترونیکی یادگیری های شیوه کیفیتاز نظر فراگیران عامل گرفت 

 آموزش های الکترونیکی است.

 

 

 میزان و الکترونیکی یادگیری در الکترونیکی یادگیری های شیوه کیفیت اهمیت میزان بین همبستگی ماتریس .6 جدول

 آن از رضایت

 الکترونیکی یادگیری های وهشی کیفیتاهمیت 

 

 یادگیری های شیوه کیفیترضایت از 

 الکترونیکی

 983/9 ضریب همبستگی

 999/9 سطح معناداری

 39 تعداد

 یادگیری های شیوه کیفیتنشان می دهد، بین میزان رضایت و اهمیت  6نتایج حاصل از ضریب همبستگی پیرسون در جدول 

 ( وجود دارد.Sig=999/9معناداری ) (/983r=0، رابطه مثبت )الکترونیکی 
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 آنها از رضایت میزان و اولویت بندی دو عامل با توجه به اهمیت  .5 جدول

 اولویت ضریب همبستگی متغیر

 5 983/9 الکترونیکی یادگیری های شیوه رضایت از کیفیتاهمیت کیفیت شیوه های یادگیری و 

 9 456/9 الکترونیکی یادگیری محتوای یتکیفیت محتوا های یادگیری و رضایت از کیف

 بحث و نتیجه گیری

هدف از پژوهش حاضر بررسی عوامل موثر در اثربخشی یادگیری الکترونیکی و ارزشیابی و تضمین کیفیت آن از دیدگاه 

نشان داد دانشجویان دانشکده مجازی علوم حدیث شهر ری تهران می باشد. نتایج به دست آمده از تحلیل های انجام شده  

بین مولفه های موثر در اثربخشی یادگیری الکترونیکی مولفه های زیر به ترتیب اولویت اهمیت و رضایت دانشجویان: کیفیت  

یافته  است. 456/9، کیفیت محتوای یادگیری الکترونیکی با ضریب همبستگی 983/9شیوه های یادگیری با ضریب همبستگی 

گسترش و شیوع ( همخوانی دارد.5983( و خلعتبری و همکاران )5983) و همکاران دیهای تحقیق با یافته های تحقیق صم

نظام یادگیری الکترونیکی در سطوح مختلف نظام آموزشی و به ویژه در نظام آموزش عالی، یکی از بخش های جدید و 

نظام یادگیری الکترونیکی  بسیار مهم در مراکز آموزش عالی است که ارزشیابی کیفیت در آن ضرورت دارد. تا زمانی که

مورد ارزشیابی و قضاوت قرار نگیرد بدون شک نقاط قوت و ضعف آن آشکار نخواهد بود و در نتیجه کیفیت آن نیز تضمین 

نخواهد شد. بنابراین انجام ارزشیابی می تواند توانی تازه به نظام یادگیری الکترونیکی تزریق نماید و پویایی آن را حفظ کند 

های احتمالی آن جلوگیری کند. پس ارزشیابی عنصر کلیدی در تضمین کیفیت یادگیری الکترونیکی است. با  و از نقض

انجام ارزشیابی در واقع می توان کیفیت یادگیری الکترونیکی را تضمین کرد و برای گسترش و استفاده از آن در امور 

میت و نقش مهم یادگیری الکترونیکی در افزایش کیفیت مختلف آموزشی برنامه ریزی و آینده نگری کرد. با توجه به اه

کارکرد آموزش عالی برنامه ریزان، دست اندرکاران و مدیران مربوطه در مراکز آموزش عالی و دانشگاه ها باید عالوه بر 

ترونیکی ارزشیابی از بخشهای آموزشی، پژوهشی، دانشجویی، فرهنگی، اعتبارات و امکانات به ارزشیابی از یادگیری الک

پرداخته و نقاط ضعف و قوت این بخش از دانشگاه خود را بشناسند و برای تقویت نقاط قوت یا رفع کاستی ها و نقص های 

احتمالی این بخش اقدام کنند تا بدین وسیله شاید پویایی و اعتالی بیشتر مراکز آموزش عالی در کشور باشیم. بدون شک 

لکترونیکی در مراکز آموزش عالی در کنار سایر بخش های آموزش عالی کمک زیادی اجرای ارزشیابی در زمینه یادگیری ا

به پیشرفت و بهبود وضع کیفی دانشگاه ها خواهد بود و عالوه بر کمک به توسعه پایدار به تحقق توسعه داخلی و بین المللی 

 کشور نیز کمک زیادی خواهد نمود. 
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Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 آموزشی گروههای کیفیت مستمر بهبود برای درونی ارزیابی مناسب رویکرد اللهی. ب،عین  آبادی. ج، فتح بازرگان. آ، ،-5

 .94 – 5(: 9) 99 ؛5998. تربیتی علوم و روانشناسی مجله. پزشکی علوم دانشگاههای در
 

 55:49 ؛1997 .رهیافت. . است المللی بین و ملی های تجربه به نگاهی: عالی آموزش در آن ارزیابی و کیفیت. بازرگان. آ-9

-95 . 

 .56. 5986 سال. آگاه: درسی. تهران برنامه و آموزشی ریزی برنامه ترتیبات .آ پور. قیت-9
 

 .P. 22. 5993 سال: تهران اولین همایش علمی. کل کیفیت مدیریت رویکرد با ابتدایی آموزش کیفیت. تورانی. ح-6
 

(. تاثیر به کارگیری فن آوری اطالعات بر کارایی و 5983خلعتبری، جواد، حسینی طبقدهی، لیال و زمانی، عباس. )-5

(، 5)5اثربخشی کارکنان سازمان فنی و حرفه ای استان مازندران. فصلنامه فن آوری اطالعات و ارتباطات در علوم تربیتی، 

599-39. 
 

 و آموزان دانش اهدیدگ از کارشناسی های دوره آموزشی کیفیت افزایش در موثر عوامل مطالعه آبادی.ل. جعفر رئیسی-4

 .99: 5995 طباطبایی، عالمه دانشگاه[: تهران[. ]ارشد کارشناسی نامه پایان] معلمان
 

(. شناسایی عوامل کلیدی موفقیت نظام یادگیری الکترونیکی در 5983صمدی، وحید؛ بازرگان، عباس؛ منتظر، غالمعلی. )-9

 آذر ماه. 55و59بین المللی یادگیری الکترونیکی، ایران، تهران  دانشگاه های ایران. پنجمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس
 

. است الکترونیکی یادگیری استانداردهای از استفاده با الکترونیکی یادگیری کیفیت تضمین  .خ آبادی علی راد. آ، مومنی-8

 .39-89( :9) 9 ؛1389. آموزشی های استراتژی مجله
 

9. Allen E, Seaman J. Growing by degrees: Online education in the United States. 1st rev. 

ed. Wellesley, MA: Sloan Consortium; 2005. P. 12-19. 
 

11. Arbaugh JB. Virtual classroom characteristics and student satisfaction with Internet-

based MBA courses. Journal of Management Education. 2000;24(1):32–54. 
 

11. Bennet C. Assessing quality in higher education. Journal of libeal education. 

2001;87(2):45-58. 
 

12. Borden M, Deug H. program evaluation – theory and practice. Printed and bound in 

great Britain by A utony Rowe. 1st rev. ed. Chippenham: Wiltshire. 2003.P. 54. 
 

11. Carr CS, Carr AM. Instructional Design in Distance Education (IDDE): A web-based 

performance support system for educators and designers. The Quarterly Review of 

Distance Education. 2000;1(4):317–325. 
 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

11. Clawson LS. Does quality matter? Measuring whether online course quality standards 

are predictive of student satisfaction in higher education [Dissertation]. 

[Minneapolis(MN)]: Capella University; 2007. Pp.1-119. 
 

11. Conole G, Oliver M, Harvey J. An integrated approach to evaluating learning 

technologies. Proceedings of the IWALT conference, Palmerstone North; 2000; New 

Zealand; 2000. 
 

11. Haughey M, Muirhead W. Managing virtual school: The Canadian experience. In: 

Cavanaugh C, editor. Development and management of virtual schools: Issues and trends. 

1st rev. ed. Hershey, PA: Idea Group publishing; 2004. P. 56. 
 

11. Howell SL, Saba F, Lindsay NK, Williams PB. Seven Strategies for Enabling Faculty 

Success in Distance Education. The Internet and Higher Education. 2004;7(1):33–49. 
 

11. Jung I. Technology Innovations and the Development of Distance Education: Korean 

experience. Open Learning. 2000;15(3):217–231. 
 

19. Juwah C. Developing effective online tutoring. In: Higgison C, editor. Practitioners’ 

experiences in online tutoring: Case studies from the OTiS e-workshop. 1st rev. ed. 

Texas: Pfeiffer; 2000. P. 88. 
 

21. Kyamansh AR. Methods of training evaluation. 2nd rev. ed. Tehran: Payam Noor; 

2002. P. 31-43. [In Persian] 
 

21. KY Ho S. Total quality management: an integrated approach. Hosien Zade H, 

translator. 1st rev. ed. Tehran: Bina; 2000. P. 50. 
 

22. Lockyer L, Patterson J, Harper B. Measuring Effectiveness of Health Education in a 

Web-based Learning Environment: A preliminary report. Higher Education Research and 

Development. 1999;18(2):233–246. 
 

21. Mac Beath J, Mac Glynn A. Self – Evaluation, What’s in it for schools. 1st ed. 

Routledge Flamr; 2002. P. 41. 
 

21. McGorry SY. Measuring quality in online programs. The Internet and Higher 

Education. 2003;6(2):159–177. 
 

21. Moore JC. Elements of quality: The Sloan-C framework. 5th rev. ed. Needham, MA: 

Sloan Center for Online education; 2002. P. 34. 
 

21. Naidu S. E-learning: a guidebook of principles, procedures and practices. 2nd ed. 

New Delhi: Common Wealth Educational Media Center for Asia; 2006. P. 65-76. 
 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

21. Robinson B. Innovation in Open and Distance Learning: Some lessons from 

experience and research. In: Lockwood F, Gooley A, editors. Innovation in Open and 

Distance Learning: Successful development of online and Web-based learning. 1st 

printing .London: Kogan Page. 2001. P. 19-20. 
 

21. Rovinskyi D, Synytsya K. Distance courses quality: A learner’s view. Proceeding of 

the International Conference on Advanced Learning Technologies; 2004; London: 

Institute of Electrical & Electronics Engineers; 2004. 
 
 

29. Rvynstyn I. Self-evaluation guide. Zynabadi H, Zaree E, translators. 1st rev. ed. 

Tehran: Olom and Fonoon. 2005. P. 53.  
 

11. Salmon G. E-moderating: The key to teaching and learning online. 1st rev. ed. 

London: Kogan Page. 

2000. P.23-25. 
 

11. Solise E. Quality Management in Education. Sadighi A, translator. 1st rev. ed. 

Tehran: Havaye tazeh; 2001. P. 13. 
 

11. Song H. The perceptions of college student regarding the instructional quality of 

online courses delivered via WebCT [Dissertation]. [Houston]: University of Houston; 

2004. p. 71. 
 

12. Virginia Community College System. Student perspective: Distance learning best 

practices [Online]. Virginia: Virginia Community College System [cited 2007 March 11]; 

VCCS New Horizons Conference. Available from: 

URL:http://itde.vccs.edu/node/235?PHPSESSID. 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

