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 ارائه مدل ارزیابی آموزش الکترونیکی در واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد اسالمی 

 4مریم مصلح و 3محمدصادق ضیایی ،2، هادی رزقی شیر سوار1ساالر قنبری 

 چکیده:
است. روش پژوهش توصیفی از نوع  «ارائه مدل ارزیابی آموزش الکترونیکی»هدف اصلی پژوهش 

آماری پژوهش شامل کلیه دانشجویان واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد اسالمی  جامعه باشد.پیمایشی می
گیری نفر بودند که از طریق روش نمونه 413باشند. حجم نمونه از طریق جدول مورگان شامل می

باشد. آلفای گویه ای می 33پژوهش پرسشنامه محقق ساخته  ابزار تصادفی ساده انتخاب شدند.
نتایج حاصل از اجرای آزمون تحلیل عاملی اکتشافی و  محاسبه گردید. 39890کرونباخ درمجموع 
 تیفیک سیستم، تیفیک های ارزیابی آموزش الکترونیکی شامل:ترین مؤلفهمهم تأییدی نشان داد،
ه، کیفیت استاد، تعامل بین استاد و دانشجو، تمایل کاربر و کنندتسهیل عوامل اطالعات و محتوا،

ضریب مسیر مربوط به مؤلفه عوامل  نیباالتر دهد،نتایج نشان می باشند.موفقیت آموزش مجازی می
در جایگاه سوم تمایل کاربر قرار  ؛ وکننده و در جایگاه دوم تعامل بین استاد و دانشجو استتسهیل

کننده و کیفیت استاد با های تسهیلمؤلفه سطح همبستگی بین نیباالتر :نشان داد نیهمچن دارد.
کننده و موفقیت آموزش مجازی با ضریب ، در جایگاه دوم بین عوامل تسهیل39.9ضریب همبستگی 

های کیفیت سیستم و موفقیت آموزش مجازی با ضریب و در جایگاه سوم بین مؤلفه 39.8همبستگی 
اه چهارم نیز کیفیت اطالعات و محتوای و موفقیت آموزش مجازی بوده و در جایگ 39.0همبستگی 

 است.
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 مقدمه
های الکترونیکی، مثل کامپیوتر، اینترنت، گیری از سیستمطورکلی بهرهمنظور از آموزش مجازی به

هاست که باهدف های مجازی و نظایر اینالکترونیکی و خبرنامههای های الکترونیکی، نشریهحافظه
تر است. البته جویی در وقت و هزینه و ضمناً یادگیری بهتر و آسانوآمدها و صرفهکاستن از رفت

کنند متنوع آیند و امکان یادگیری از راه دور را فراهم میحساب میهایی که آموزش مجازی بهسیستم
ها و انتخاب صحیح و مندان از نوع سیستماول آنچه مهم است آگاهی عالقههستند ولی در وهله 

های حضوری توانند جایگزین کالسها برخی مواقع میها است. این سیستمنحوه استفاده درست از آن
تواند مکمل کتاب و کالس باشد. در یک مند میکوش و عالقهحال برای افراد سختهم باشند. درعین

جای آوردن مردم برای ن گفت آموزش مجازی آوردن یادگیری برای مردم است بهتواجمله می
 (.138و اسحاقی،  )بازرگان یادگیری

ای دارد و بسته به نوع استفاده و امکانات به چند دسته تقسیم آموزش الکترونیک دامنه گسترده
ایل و ابزار دیجیتال شود: آموزش بر پایه وب، آموزش مبتنی بر کامپیوتر، آموزش از طریق وسمی

یکی از موضوعات موردتوجه در ادبیات آموزش، موفقیت آموزش  همراه، آموزش از طریق تلفن همراه.
الکترونیکی است. مرور ادبیات مبین وجود عوامل مختلفی است که در موفقیت آموزش مجازی تأثیر 

بال ارائه مدل ارزیابی آموزش ها خواهیم پرداخت. این پژوهش به دندارند که در ادامه به تشریح آن
 باشد.الکترونیکی در واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد اسالمی می

عنوان و هدف اصلی این پژوهش ابتدا در فصل اول به تشریح کلیات تحقیق پرداخته و با توجه به
ل سوم در فص شود.در ادامه در فصل دوم مروری بر ادبیات و پیشینه پژوهش و مدل مفهومی ارائه می

در فصل چهارم با توجه  شود.ابزار و جامعه و نمونه پرداخته می نیز به بیان توضیحات مرتبط با روش؛
شده است و درنهایت در های آماری مرتبط ارائهشده از جامعه موردپژوهش آزمونهای گردآوریبه داده

شده های تحقیق ارائههگیری و پیشنهادهای کاربردی مرتبط با یافتبندی و نتیجهفصل پنجم جمع
 است.

های توسعه در هر جامعه، تربیت نیروی انسانی متخصص و کارآمد ترین عوامل برنامهیکی از مهم
شده و کسب موفقیت بینیاست تا بتوانند با تحوالت نوین همگام شوند و برای تحقق اهداف پیش

در توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی  ترین عوامل مؤثرآماده گردند، لذا منابع انسانی یکی از اساسی
ای، خود های موردنیاز شغلی و حرفهها و تخصصباشد. تجهیز منابع انسانی به مهارتهر کشور می
باشد بدیهی است شاغلین در هر ای رسیدن به اهداف توسعه موردنظر میترین راههیکی از مهم

گردند اگر این افراد از دانش و اطالعات قی میهای انسانی تلدستگاه اعم از دولتی یا خصوصی سرمایه



 .. یدانشگاه آزاد اسالم یکیدر واحد الکترون یکیآموزش الکترون یابیارائه مدل ارز

 

ها را دچار ضایعات عدیده مالی و جانی و غیره های الزم و مناسب برخوردار نباشند سازمانو مهارت
 (1380و طباطبایی،  بازرگان)فراستخواه،  خواهند کرد

مپیوتر، اینترنت، های الکترونیکی، مثل کاگیری از سیستمطورکلی بهرهمنظور از آموزش مجازی به
هاست که باهدف های مجازی و نظایر اینهای الکترونیکی و خبرنامههای الکترونیکی، نشریهحافظه

تر است. البته جویی در وقت و هزینه و ضمناً یادگیری بهتر و آسانوآمدها و صرفهکاستن از رفت
کنند متنوع راه دور را فراهم میآیند و امکان یادگیری از حساب میهایی که آموزش مجازی بهسیستم

ها و انتخاب صحیح و مندان از نوع سیستمهستند ولی در وهله اول آنچه مهم است آگاهی عالقه
های حضوری توانند جایگزین کالسها برخی مواقع میها است. این سیستمنحوه استفاده درست از آن

تواند مکمل کتاب و کالس باشد. در یک میمند کوش و عالقهحال برای افراد سختهم باشند. درعین
جای آوردن مردم برای توان گفت آموزش مجازی آوردن یادگیری برای مردم است بهجمله می

 (1380بازرگان،) یریادگی

ای دارد و بسته به نوع استفاده و امکانات به چند دسته تقسیم آموزش الکترونیک دامنه گسترده
آموزش مبتنی بر کامپیوتر، آموزش از طریق وسایل و ابزار دیجیتال شود: آموزش بر پایه وب، می

یکی از موضوعات موردتوجه در ادبیات آموزش، موفقیت آموزش  همراه، آموزش از طریق تلفن همراه.
مجازی است. مرور ادبیات مبین وجود عوامل مختلفی است که در موفقیت آموزش مجازی تأثیر دارند. 

رائه مدل آموزش مجازی است. بدین منظور از نشریات معتبر خارجی و داخلی این پژوهش به دنبال ا
گیرند و در پایان با بررسی طور خالصه مورداشاره قرار میمورد جستجو و بررسی قرارگرفته است که به

شود که در ادامه این پژوهش باید با استفاده از نظر کاربران دوره های ها، عواملی پیشنهاد میاین مدل
آموزش مجازی مورد مطالعه قرار گیرد که نتیجه حاصله ابزار مناسبی برای برنامه ریزی به منظور 

درنهایت  اجرای موفق دوره های آموزش مجازی در واحد الکترونیک دانشگاه آزاد اسالمی خواهد بود.
 باشد.می مساله اساسی این تحقیق ارائه مدل ارزیابی آموزش الکترونیکی در دانشگاه آزاد اسالمی

در طلیعه دنیای فراپیچیده هزاره سوم، تغییر ماهیت بازار اقتصاد و اشتغال و دانش بر شدن آن، تنوع 
نیازهای آموزشی، گسترش انفجار گونه علم و فن آوری و نیاز به بازآموزی و یادگیری مادام العمر به 

جمعیت و تقاضای فزاینده جهت  دلیل انفجار انتظارات، محدودیت منابع در مقایسه با رشد روزافزون
برخورداری از فرصت های آموزشی انعطاف پذیرتر به علت عدم امکان حضور منظم و مداوم در کالس 

ها تبدیل های فیزیکی و سنتی، گسترش فرصت های آموزشی را به یکی از دغدغه های اصلی سازمان
 کرده است.
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زمینه های یاددهی و یادگیری در مقایسه با سایر با وجود اینکه از بیش از دو هزار سال قبل تاکنون 
مقوله ها تغییرات بسیار کمی داشته، اما امروزه به کمک فن آوری اطالعات تحوالت سریعی در زمینه 

 یادگیری رخ داده است.
(. 24: 1389کاربرد این فن آوری زمینه ساز ایجاد انگیزه، یادگیری، تجربه و نوآوری است )ضامنی، 

عنوان یکی از کاربردهای مهم فن آوری های جدید اطالعات و اخیر آموزش مجازی به در سال های
ارتباطات در جهان مطرح و فعالیت های گسترده ای در این راستا آغاز گردیده است. با توجه به 
تغییرات سریعی که در محیط پیرامون در حال شکل گیری است، اجرای نظام های مجازی به منظور 

و فن آوری های جدید در زمینه ی تدریس و یادگیری به صورت یک نیاز اساسی مطرح  ارایه خدمات
(. آموزش مجازی مهم ترین کاربرد فن آوری اطالعات است که در قالب 2: 2334، 1شده است )اونگ

نظام های مختلف مثل یادگیری رایانه محور، یادگیری شبکه محور و آموزش تحت شبکه ارایه 
 شود.می

وضع کرد و به بیان ساده عبارت است از استفاده از فن آوری  2ح را اولین بار کراساین اصطال
اطالعات برای یادگیری. در تعریفی دیگر آموزش مجازی مجموعه وسیعی از فرآیندها و اعمال 
اطالعات برای یادگیری. در تعریفی دیگر آموزش مجازی مجموعه وسیعی از فرآیندها و اعمال 

نی بر وب، آموزش مبتنی بر رایانه، کالس های مجازی و همکاری های دیجیتالی همچون آموزش مبت
را در بر می گیرد و شامل ارایه ی محتوا از طریق اینترنت، اینترانت، اکسترانت، انتشار ماهواره ای، 

باشد نوارهای ویدیویی و صوتی، پخش ماهواره ای، تلویزیون محاوره ای و دیسک های فشرده می
(. آموزش مجازی پارادایم جدیدی را پدید آورده و امکان یادگیری در هر زمینه، برای 81: 3302، 3)کاو

هر فرد، در هر زمان و هر مکان را فراهم نموده است. در این محیط دانشجو و مدرس از نظر زمان و 
رسانه  مکان و یا هر دو جدا هستند و محتوای آموزشی از طریق نرم افزار مدیریت دروس، منابع چند

ای، اینترنت و ویدئو کنفرانس به دانشجو ارایه می گردد و دانشجو برای انجام فعالیت های یادگیری 
فردی و گروهی با کمک امکانات ارتباطات رایانه ای با مدرس، همکالسان و سایر افراد یا منابع 

 ارتباط، برقرار می کند.

                                                 
1. Ong 
2. Kerass 
3. Cao 
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ها را بر می شمرد. این اهداف ( اهداف ذیل را برای آموزش های مجازی در سازمان2331) 1بنتلی
 شامل عملیاتی )مانند کاهش هزینه ها( و استراتژیک )مانند رقابت پذیری( می گردد.

 اهداف عملیاتی عبارت است از:
  بکارگیری آموزش هایOnline  عالی سازمانو ارتباط دادن آن با مقاصد، ماموریت ها و اهداف 

 اهداف استراتژیک عبارت است از:
 ارتباط دادن استراتژی سازمانی به کارائی و توانمندی کارکنان 

 بهبود عملکرد سازمانی 

 کارائی و پاسخگوئی به بازار 

 بهینه کردن زنجیره عملکردی و رضایت مندی مشتریان 

 نگهداشت بهتر کارکنان 

  طریق توسعه توانائی های فردیترغیب به مسئولیت پذیری بیشتر کارکنان از 

 بهینه کردن سرمایه فکری و مدیریت دانش 

 به روز نمودن دانش 

 توسعه تجارت مجازی 

  (2310بازرگان،) یطیمحتسریع در ارائه آموزش های هدفدار و مبتنی بر نیاز و بهبود شرایط 
شتری در کارآئی و هر چه آموزش با اهداف و مقاصد استراتژیک سازمان بیشتر مرتبط گردد، تأثیر بی

کاهش هزینه های سازمان خواهد. یادگیری بیشتر در سازمان به منظور دستیابی به این اهداف به 
منزله این است که یک سازمان را با افزایش ارزش فرایندی بتوان تبدیل به یک سازمان یادگیرنده 

 نمود.
 مرد:( ویژگی های آموزش های مجازی را بدین شرح بر می ش2333) 2کیگان

 رهایی از قید کالس های زمان بندی شده 

 رهایی از مکان های بسته 

 رهایی از محدودیت های زمانی 

 رهایی از پیوستن به گروه های آموزشی به منظور یادگیری 

 به نقل از بو و .آموزش برای خانه داران و آموزش برای افراد بستری، شیفت، مسافران و زندانیان و(..
 (.231همکاران،

                                                 
1. Bently 
2. Keegan 
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 توان بر شمرد از جمله:درمجموع دالیل متعددی برای اهمیت اجرای این پژوهش می

 گسترش آموزش مجازی رسمی و غیر رسمی 

 نیاز جامعه علمی کشور به آموزش های نوین 

 الزام به بکارگیری آموزش های الکترونیکی و... 

( در پژوهشی؛ شکل گیری ارزیابی در اکوسیستم وایپا که قرار دادن 2318) 1مولی ان و همکاران
ارزیابی در برنامه آموزشی بومی مبتنی بر مکان؛ است را بررسی نموده و عنوان نموده است که برنامه 

عنوان ابزار تجدید حیات فرهنگی و جاودانه های آموزشی زیست محیطی و بومی در حالی که به
کنند. این طرحهای ابداعی مانند هر برنامه آموزشی را ارایه می می روند، یادگیریهایی سازی آن به کار

نیازمند ارزیابی هستند تا کیفیت شان را بهبود بخشند، پیشرفت کرده و منطبق با تعهدات تامین 
بتنی بر کنندگان شان باشند. بااین حال، ابزارهای ارزیابی باید مناسب با چنین برنامه هایی باشند که م

جای یادگیری فردی دانش آموز متمرکز بر گروه، خانواده و قدرت به ارزشها و کلی گرا هستند و اغلب
حال، مقایسه ابزارهای ارزیابی که به صورت خاصی برای برنامه باشند. درعینبخشیدن به جامعه می

میکنیم که چگونه در این نمونه ما بررسی  باشد.های آموزشی بومی توسعه یافته اند مشکل می
توان یک مدل منطقی، یک ابزار ارزیابی ایجاد شده و مورد استفاده گسترده غربی را میتوان به می

صورت مؤثر و کارآمدی تنظیم و اعمال کرد تا برنامه آموزشی مبتنی بر مکان بوم هاوایی را ارزیابی 
نان هستند که عنوان برنامه ( جواWaipaنمود، هدف برنامه زیست محیطی تابستانی موسسه وایپا )

Mai uka a ikai باشد. در یک ارزیابی آزمایشی از برنامه تابستانی )از زمینهای مرتفع تا دریا( می
مشخص شد که نتایج کوتاه مدت و میان مدت  Waipa Mai uka a I kaiزیست محیطی 

ابزارهای سنجش کیفی باشند، به ویژه اگر از طورکلی منطبق میمرتبط با مدل منطقی برنامه به
استفاده شود. استفاده از ابزارهای ارزیابی کمّی و ترکیب نتایج بلندمدت نیازمند مشارکت بیشتر 
کارکنان برنامه، شرکت کنندگان و مجموعه های گسترده تری است. این یافته ها درسهایی را برای 

 وزشی بومی پیشنهاد می دهند.کاربرد مدلهای منطقی و همچنین ارزیابی های گسترده تر در بافت آم
(، در پژوهشی؛ زبان مشترک بازخورد و سنجش )ارزیابی( درک معلمان 2318) 2ایوارافن و همکاران

مساله  و دانش آموزان در سه دبیرستان ایسلندی؛ را بررسی نموده و بیان می دارند که در این مطالعه
خوردها بررسی می نماید؛ و تمرکز اولیه بر گوناگونی درک معلمان و دانش آموزان را با توجه به باز
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کنند. بررسی این مساله است که معلمان و دانش آموزان چگونه سنجش را در بافت ایسلندی درک می
بازخورد لزوماً توسط دانش آموز و به روشی مشابهی که مدنظر معلم است  براساس پژوهشهای پیشین،

ش آموزان سه مدرسه انجام شد که تاکید مختلفی بر شود. بررسیهایی بر معلمان و داندریافت نمی
که  (2312سیاستهای ارزیابی بود. این مطالعه از مطالعات پیشین پشتیبانی میکند )هونز و همکاران، 

هایی را تجربه  خالء قابل توجهی را گزارش دادند که در آن معلمان و دانش آموزان چگونه شیوه
به آن شیوه ارایه می شوند. یافته ها نشان میدهند که هر چقدر  کنند که بازخوردها و ارزیابی هامی

فرهنگ پیرامون سنجش مستمر قویتر باشد گفتگوی بین معلمان و دانش آموزان بیشتر است. برخی از 
 نتایج برگرفته از این یافته ها هستند.

الکترونیکی برای یادگیری   PESTELفاکتورهای»( در پژوهشی به بررسی 2318) 1گراهام
پرداخته است. در این مقاله شیوع رو  «برای ارزش یادگیری اضافه شده است 4E تدریس بازبینی شده:

به رشدی در استفاده از رسانه های دیجیتال برای مدیریت آموزش و همکاری های بین المللی وجود 
امل اجتماعی مانع با این حال، تحقیقات همچنان منعکس کننده این موضع است که فقدان تع .دارد

، یک مقاله در مورد استفاده از .233در سال  .مهمی برای یک تجربه مثبت در آموزش آنالین است
)سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فنی و محیطی( درباره بکارگیری  PESTE فاکتورهای جامعه شناسی

ار آموزشی و برای نرم افز PESTE که منجر به پیشنهاد عوامل یادگیری الکترونیکی بیان شد
 کاربرد و میدهد پوشش را .233 مقاله هاییافته مقاله، این .مخصوصا آموزش الکترونیکی شد

 عوامل از استفاده از قبل الکترونیکی، آموزش بکارگیری برای را حاضر حال فراملی چارچوب
PESTEL (،حقوقی و زیست محیط فنی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی )الکترونیکی یادگیری برای 

 MOOCs (Courses of: کند می بررسی را ها نوآوری آخرین تأثیر آن، از پس .میکند بازبینی

Massive) Open Online و Learning Flipped .،های تکنولوژی آینده درنهایت 
 .یادگیری افزوده ارزش برای 4Es تدریس جمله از شده، کشیده گیرینتیجه و بحث به یادگیری

(، در پژوهشی به بررسی؛ ارزیابی برنامه های آماده سازی معلم با .231) 2مکارانکوین سی و ه
رتبه بندی های ارزیابی معلم: پیامدهایی برای پاسخگویی و بهبود برنامه؛ پرداخته اند و عنوان می 
دارند که دولتها رتبه بندیهای ارزیابی را در سیستمهای ارزیابی جدید و چند پیامدی برنامه آماده سازی 

و رتبه بندیهای  TPPs( تلفیق می نمایند با این حال چیزهای کمی درباره ارتباط بین TPPلمان )مع
ارزیابیفارغ التحصیالن برنامه می دانیم. جهت بررسی این شکاف، ما از رتبه بندیهای معلمان در 
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با رتبه  مرتبط TPPsسیستم ارزیابی آموزشی کارولینای شمالی استفاده می کنیم تا تعیین کنیم آیا 
 TPPs( معلمانی از 1باشد. ما دریافتیم که می بندیهای ارزیابی معلمانی که در آغاز آماده شده اند

( هنگام تحلیل 2خاص در مقایسه با فارغ التحصیالن دیگر برنامه ها مراتب ارزیابی متفاوتی دارند، 
از بافت مدارس را تنظیم کرد؛  هاییرتبه بندیهای ارزیابی فارغ التحصیالن برنامه مهم است که مؤلفه

و صرفاً انتخابی در برنامه ها نیستند؛ و  ( مرتبه بندیهای ارزیابی تابعی از کیفیت آماده سازی میباشند3
فراهم میکند که مجزا از ارزش افزوده است.  TPPs( مرتبه بندیهای ارزیابی شواهدی بر عملکرد 4

باشند و  TPPنند مؤلفه ارزشمندی از سیستمهای ارزیابی نتایج ما نشان میدهند که مرتبه بندیها میتوا
 راهنمایی را برای تلفیق مرتبه بندیها در چنین سیستمهایی فراهم کنند.

(، در پژوهشی به بررسی؛ از عدالت تحصیلی تا ارتقای آموزشی: نقش خود .231) 1مارتا و کارلیندا
لعه ای را ارایه می نماید که هدف آن درک ارزیابی مدارس چیست؟؛ پرداخته اند. در این مقاله، مطا

( نسبت به توسعه عدالت تحصیلی و اجتماعی و بهبود آموزشی SEمساعدتهای فرآیند خودارزیابی )
( و از برنامه SEEهای جمع آوری شده از فرآیند ارزیابی بیرونی مدارس )است. مطالعه بر داده

TEIP 144رتغال اجرا شد جمع آوری شدند، یعنی )نواحی آموزشی از اقدامات اولویتی( که در پ 
مصاحبه با افراد مسئول برای پروژه های آموزشی از  3و  2312/2313از سالهای  SEEگزارش 
 NVivoشده توسط تحلیل محتوایی و با استفاده از نرم افزار های گردآوری. دادهTEIPمدرسه 

ستمهای آموزشی میتواند یکی از مبانی تجزیه و تحلیل شدند و نشان میدهند که ارزیابی بیرونی سی
دستیابی به عدالت باشد که اقدامات آموزشی را ایجاد میکند که ارتباط بین برنامه ریزی تحصیلی، 

، SEEتدریس و یادگیری دانش آموز را تایید می کند. آن همچنین نشان میدهد که فرآیندهای 
وجود دارند و با پشتیبانی دوستانی شاخص،  زمانی که عدالت اجتماعی و اصول برابر در کل توسعه آن

 میتوانند پتانسیل قدرت بخشی داشته باشند.
( در پژوهشی به بررسی؛ کیفیت سنجش )ارزیابی( در آموزش های .231) 2کارین جی و همکاران

دانشگاهی: یک بازبینی پژوهشی یکپارچه؛ پرداخته اند و بیان می دارند در آموزش دانشگاهی، کیفیت 
در مراتب پایین تر مشکلی است که پیامدهای مهمی برای دانشجویان، معلمان، دولت و سنجش 

جامعه دارد. عدم وجود مفهوم سازی آشکار و بنیادی کیفیت سنجش میتواند باعث مشکالتی در 
بنابراین، هدف این مطالعه مفهوم سازی کیفیت سنجش در آموزش  تضمین کیفیت سنجش شود؛
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ها، ارزیابی معیارهای دن بازبینی کلی معیارهای کیفیت سنجش، اثرات آندانشگاهی با فراهم کر
کیفیت سنجش و منظرهایی است که باید هنگام ارزیابی کیفیت سنجش در نظر گرفته شوند. این 

 MAXQDAمقاله بازبینی شده از مجالت متناظر در یک چارچوب را با استفاده از  8.مطالعه 
 انجام شد. نتایج روایی، شفاف بودن Leximancerن با استفاده از گردآوری کرده است و تحلیل مت

و  عنوان معیارهای کیفیت سنجش مشخص می کند؛ استانداردسازی، ذینفع ها، تبیینو پایایی را به
عنوان اثراتی بر معیارهای کیفیت سنجش شناسایی میکند؛ اعتباریابی ایجاد متغیرهای غیرمرتبط را به

باشند؛ و دانش آموزان، کارمندان، دولت و آماری جهت ارزیابی سنجش کیفیت میهای و تحلیل داده
عنوان منظرهایی میباشند که باید هنگام ارزیابی کیفیت سنجش در نظر گرفته شوند. کارشناسان به

و مدیرانی اهمیت دارند که میتوانند از این اطالعات  این دیدگاهها برای معلمان، مشاوران آموزشی
ها دارد و هنگام نمایند تا تعیین کنند کیفیت سنجش چه معنایی برای سازمانهای آموزشی آن استفاده

مطالعه دیدگاههایی در  ها باید چه چیزهایی را در نظر بگیرند. به عالوه،تضمین کیفیت سنجش آن
 رابطه با وضعیت جاری شواهد علمی برای پژوهشگران فراهم میکند.

ر پژوهشی به بررسی؛ روش های نوآورانه در ارزیابی: کاربرد تحلیل ( د.231) 1المنت و همکاران
کالس های بالقوه جهت سنجش چگونگی به کارگیری نوآوری های آموزشی توسط معلمان؛ پرداخته 

کنندروشهای سنتی ارزیابی جهت پاسخ به سواالت کلیدی که غالباً موردتوجه ارزیابی اند و عنوان می
نند ناهمگونی شیوه های اتخاذ برنامه های جدید توسط افراد، از نظر توانایی کنندگان فرآیند است، ما

باشند. در این مقاله ما نشان میدهیم که چگونه یک رویکرد آماری، تحلیل کالسهای محدود می
بالقوه، میتواند به بهبود کیفیت ارزیابیهای فرآیند کمک کند و کاربرد آن را در ارزیابی برنامه یکپارچه 

ولوژی آموزشی در یک منطقه مدرسه ای بزرگ نشان میدهد. ما در این نمونه به آشکارسازی تکن
روشهای مختلفی توجه می کنیم که معلمان از آن طریق برنامه جدید را می پذیرند. ما کالسها را 
براساس مجموعه ای از راهکارهای نوآورانه تدریس و مرتبط با تکنولوژی آموزشی تعریف کردیم. 

ج پنج زیرگروه مجزا از معلمان را براساس سطح پذیرش برنامه نشان میدهد. همچنین نتایج نشان نتای
میدهند که راهکارهای حمایتی خاص مدارس )ابزارهای توسعه حرفه ای و محاسبات شخصی شده( 

 هاتسهیل می نمایند. این یافته ها بر حمایت فردی معلمان اثرگذار است و به آن پذیرش برنامه را
کمک میکند تا سهولت و کیفیتی را بهینه سازی نمایند که با آن بتوانند مهارتهای جدید را در کالس 

 درس اتخاذ نمایند.
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(، در پژوهشی به بررسی؛ آموزش های جامع خواندن و نوشتن و ارزیابی .231) 1بوهم و همکاران
وزشی خاص در مدارس ابتدایی خواندن برایدانش آموزان اقلیت زبان و دانش آموزانی با نیازهای آم

آلمان؛ پرداخته اند و بیان می دارند سنجشهایی در مقیاس بزرگ در آلمان نشان داده است که عملکرد 
توانند ارتباط روان و موثری به انگلیسی برقرار کنند( دانش آموزان اقلیت زبانی )دانش آموزانی که نمی

( دارند در مقایسه با دانش آموزان SENی )و همچنین دانش آموزانی که نیازهای آموزشی خاص
به صورت قابل توجهی کمتر است. این خالء عملکردی  SENاکثریت زبانی یا دانش آموزانی بدون 

( روشی جهت تست این DIFمرتبط با در دسترس بودن محدود آزمونها است. عملکرد آیتم تفاضلی )
میدهد تا دانش خود را به شیوه قابل مقایسه مساله است که آیا سنجشها به همه دانش آموزان امکان 

را به منظور بررسی مشکالت خاص گروهی در خواندن  DIFای نشان دهند. در این فصل ما ضرایب 
در سنجش آموزشی ملّی  SENو درک مفاهیم برای دانش آموزان اقلیت زبانی و دانش آموزانی با 

واد خواندن یادگیرندگان اقلیت زبانی و افراد آلمان ارزیابی می کنیم. ما در مطالعه نخست، سنجش س
 DIFپایین بررسی می کنیم. ما فقط چند آیتم را با  -SESتک زبانی آلمان را از خانواده هایی با 
بزرگ یافت نشد. این نشان میدهد که سنجش خواندن  DIFمتوسط پیدا کردیم و هیچ آیتمی با 

زبانی آلمان به صورت برابر معتبر بود. در مطالعه دوم برای یادگیرندگان زبان دوم و دانش آموزان تک 
ما درباره توسعه روانشناختی موفق تکالیف خواندنی آسان و بیشتر قابل دسترسی برای دانش آموزانی 

به صورت برجسته ای در  DIFگزارش می دهیم. تحلیلهای بعدی نشان میدهند که  SENبا 
محتوایی را در نظر می گیرد که لزوماً در آموزشهای خواندن و نوشتن دانش  آیتمهایی رخ میدهد که

 پوشش داده نشده اند. SENآموزانی با 
(، در پژوهشی به بررسی؛ تفکرات دانش آموزان درباره سنجش منصفانه .231) 2موریلو و هیدالگو

اهی از تفکرات دانش یادگیری شان، مطالعات ارزیابی آموزشی؛ پرداخته اند و هدف این مطالعه آگ
آموزان ابتدایی و دبیرستان درباره این موضوع است که چه چیزی سنجش منصفانه را ایجاد میکند. 

دانش آموز انجام شد. در مفهومی  32جهت دستیابی به این هدف یک مطالعه پدیده شناسی با 
ز سنجش منصفانه که نتایج نشان میدهند که دو نوع تفکر وجود دارد. از یک سو، تفکری ا گسترده،

مرتبط با برابری، شفاف سازی، عینیت و ارزیابی محتوای کالس است؛ یعنی مفهوم برابری از سنجش 
و سنجش  گوناگونی آزمونها تفکراتی که مرتبط با ایده هایی مانند تطبیق، منصفانه. از سوی دیگر،

                                                 
1. Bo¨ hme, K., Heppt, B., Haag, N. 
2. Murillo,F.J.,Hidalgo, N. 
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سنجش منصفانه مرتبط با  و حتی بررسی تالشها و نگرشهای دانش آموزان است که مفهومی از کیفی
به ترتیب مرتبط با مفاهیمی از عدالت حقوقی و عدالت اجتماعی  برابری را تعریف میکند. این مفاهیم

 ها در تضاد با ماهیت ارزیابیهای بیرونی هستند که به تازگی انجام شده اند.هستند و آن
ب زدن اجتماعی برای استراتژی برچس "( در پژوهشی به بررسی .231) 1کالسنجا و همکاران

 یادگیری هایسیستم پرداخته اند. در این مقاله موفقیت "افزایش تجربه یادگیری الکترونیکی
 با مطابق مربوطه محتوای توصیه و خودکار بازیابی برای هاآن توانایی به بستگی الکترونیکی
 ارائه فراگیران برای که آموزشی مواد از پویا انتخاب و یادگیری تجربه .است گیرنده یاد فرد ترجیحات

 هایسیستم محبوبیت که آنجایی از .یابد بهبود مختلف های تکنیک از استفاده با تواندمی شودمی
 الگوریتم بهبود برای مفید اطالعات توانندمی کاربران های تگ است، شده زیاد مشترک زدن برچسب

در این مقاله، ما روشی  .دهند ارائه الکترونیکی یادگیری های محیط در دهنده پیشنهاد سیستم های
 .برای پیاده سازی تکنیک های برچسب گذاری مشترک به سیستم آموزش آنالین ارائه می کنیم

 توصیه تولید برای را متوالی الگوهای معادالت و اجتماعی های برچسب شده، سازی پیاده رویکرد
چندین آزمایش انجام شد تا قابلیت استفاده از  .دکن می ترکیب آموزان دانش به یادگیری منابع های

روش ترکیبی پیشنهاد شده در محیط یادگیری الکترونیکی و تجزیه و تحلیل تکنیک های برچسب 
 .زدن اجتماعی انتخاب شده انجام شود

عوامل تعیین کننده موفقیت در یادگیری  "( در پژوهشی به بررسی .231) 2سیدرال و همکاران
در این مقاله یادگیری الکترونیکی یک اکوسیستم  پرداخته اند. "مطالعه تجربی برزیلیالکترونیکی: 

 درک .یادگیری مبتنی بر وب برای انتشار اطالعات، ارتباطات و دانش برای آموزش و پرورش است
 سیستمهای که است مهم جهت این از آن، مزایای همچنین و جامعه بر الکترونیکی آموزش تأثیر

هدف از این مطالعه یافتن عوامل  .سازند مرتبط خود موفق کنندگان استفاده به را الکترونیکی یادگیری
 یک مطالعه، این در .مؤثر بر رضایت از مصرف کننده، استفاده و تأثیر فردی آموزش الکترونیکی است

 یرییادگ هایسیستم در موفقیت و اطالعاتی هایسیستم از رضایت های نظریه سازی یکپارچه مدل
 دانشگاهی مراکز و عالی آموزش موسسات در تجربی لحاظ از مدل این .است شدهارائه الکترونیکی

 کیفیت همکاری، کیفیت .شد تأیید ساختاری معادالت سازی مدل از کمی روش از استفاده با برزیل
 از کاربر رضایت .دهدمی توضیح را الکترونیکی آموزش از استفاده کاربر، رضایت ودرک اطالعات

 و ارزیابی در تنوع الکترونیکی، یادگیری به نسبت استاد نگرش سیستم، کیفیت اطالعات، کیفیت

                                                 
1. Klašnja-Milićević, Aleksandra and Vesin, Boban and Ivanović, Mirjana. 
2. Cidral, Wilmar Audye and Oliveira, Tiago and More. 
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 توسط شده درک رضایت و استفاده سیستم، کیفیت .است دیگران با گیرنده یاد کننده درک تعامل
 .میدهد توضیح را فردی تأثیر کاربر

عوامل تعیین کننده پذیرش یادگیری  "( در پژوهشی به بررسی .231) 1آنسونگ و همکاران
 دنبال به مطالعه پرداخته اند. این "شواهد از یک کشور در حال توسعه :الکترونیکی در دانشگاه ها

 استفاده با غنا دانشگاه در الکترونیکی یادگیری کننده تعیین محیطی و سازمانی فناورانه، عوامل کشف
-فناوری محیطی چارچوب سنتی ساختار به( دوره ماهیت) دیگر ساختار .است داوطلبی چند رویکرد از

 دانشگاه در الکترونیکی آموزش ذینفعان تحقیقات، بررسی از استفاده با .شد اضافه محیطی- سازمانی
داده ها با استفاده از تحلیل عاملی و رگرسیون چندگانه مورد تجزیه و  .دادند پاسخ پرسشنامه به غنا

 افراد از گروه سه در عوامل پذیرش در ها تفاوت از برخی دهنده نشان ها یافته .تحلیل قرار گرفتند
مقاله با بحث در مورد مسیرهای  .میباشد( مدیران و مدرسان دانشجویان،) الکترونیک آموزش از ذینفع

 شود.گیری میینده نتیجهپژوهشی آ
 در تغییر و پذیری انعطاف الکترونیکی، یادگیری "( در پژوهشی به بررسی .231)2کوفی عیبی

پرداخته است. این مقاله یک  "طبیعی  فاجعه یک با مقابله جهت دانشگاه به کمک: عالی آموزش
توسط زلزله در نیوزیلند  2311که در سال  مطالعه موردی از یک کالج تجارت )کالج تجارت و قانون(

بررسی اسناد برای  کارمند و 9تجزیه و تحلیل از مصاحبه با  دهد.تحت تأثیر قرار گرفت، ارائه می
توصیف فرایندهای افزایش انعطاف پذیری با یادگیری الکترونیکی در مورد بدترین رویدادهای لرزه ای 

گاه توسط کارکنان و دانشجویان به همراه استفاده شد. افزایش استقرار سیستم مدیریت یادگیری دانش
 مدل .نرم افزارهای صوتی و ضبط ویدئو از سخنرانی ها، کالج را برای ادامه آموزش خود قادر ساخت

های انعطاف پذیر، تجزیه و سازمان پذیرش فن آوری و مدل عمومی انعطاف پذیری سازمانی توسط
 .دوره پس از بحران در دانشگاه ادامه دادتحلیل پذیرش و تطبیق یادگیری الکترونیکی را از 

آموزش الکترونیکی برای سالمندان در  "( در پژوهشی به بررسی.231) 3تروفاست و همکاران
 به سالمندان نگرش بررسی به مطالعه پرداخته اند. این "مورد استفاده از دارو: یک مطالعه آزمایشی

طرح،  بر خاص تاکید با دارو، از استفاده مورد در( الکترونیک یادگیری) الکترونیکی آموزش از استفاده
 افراد از گروهی توسط الکترونیکی یادگیری مقیاس .میپردازد ابزار دانش سطح و محتوا استفاده، قابلیت

 مورد باز بود و بسته سواالت شامل که ای پرسشنامه از استفاده با(  n=10 سال، 00⩽ سن) مسن

                                                 
1. Ansong, Eric and Boateng, Richard and L Boateng, Sheena. 
2. Kofi Ayebi, Arthur. 
3. Throfast, Victoria and Hellström, Lina and more. 
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 نشان نتایج .داده اند نشان مثبت نظر اغلب ها پاسخ کیفی و کمی تحلیل و تجزیه .گرفت قرار ارزیابی
 تواندمی و است آموزش و اطالعات توزیع برای مناسب ابزار یک الکترونیکی یادگیری که دهدمی

 از استفاده مورد کمک کند در هاآن به تا شود مدیریت هستند، آشنا کامپیوتر با که سالمند افراد توسط
 .بگیرند یاد بیشتر دارو

و مداخله  یادگیری از مشاهده، بازخورد "( در پژوهشی به بررسی2310) 1هنریکسون و اینکویست
دهد که پرداخته اند. این پژوهش یک قضاوت چند بعدی نشان می "در محیط کار خطی وغیر خطی

فقط با  ها راتوانیم استراتژی داوری و افزایش دقت در معیارهای خطی و غیر خطی محیط آیا ما می
دقت در محیط های کار ساده  دهد کهسه آزمایش نشان می .تغییر حالت آموزش دستکاری کنیم

 افزایشی خطی با آموزش بازخورد و آموزش مداخله بهبود می یابد، در حالی که دقت در وظایف

که حالت  دهدپیچیده چندگانه با آموزش مشاهده ای بهبود می یابد. بازخورد مشاهده شده نشان می
عنوان یک تابع از تجربه به نیازهای آموزش استراتژی های مختلفی را پیشنهاد می کند که به

 انتزاع مداخله، و بازخورد آموزش روشهای ترتیب، بدین .ساختاری پایه معیار نشانه تنظیم میشوند
 آموزش ساده، یخط کار ساختارهای با ترکیب در موفق اما زحمت پر استراتژی یک میطلبد، را نشانه

 با ترکیب در موفق اما ساده استراتژی یک گیرد، می فرا را نمونه حافظه فرایندهای ای مشاهده
 آموزش مختلف روشهای پیامدهای و تطبیقی شناخت مورد در مطالعه .پیچیده خطی غیر ساختارهای

 .بحث میکند بالینی جمعیت برای و عمر یک طول در

( در پژوهشی به بررسی؛ تعامل دانش آموزان طی یادگیری مشارکتی: 2310) 2کیندلر و همکاران
طرح و ارزیابی برنامه آموزشی برای معلمان مبتدی )پیش از استخدام(؛ پرداخته اند و بیان می 
دارندبررسی فعالیت های مشارکتی دانش آموزان در یادگیری مشارکتی برای پرورش تعامل سودمند 

باشد. در مطالعات شبه تجربی به معلمان پیش از استخدام می آموزیم ر سخت میبیندانش آموزان بسیا
که به راهنماهای رفتاری در این سه بعد فعالیت های دانش آموزشی توجه کنند. کلیپ های ویدئویی 

عنوان یک عنوان یک فرصت یادگیری عمل می کند و بهتعامل دانش آموزی در یادگیری مشارکتی به
 33کنند. گروه ناظر/ شاهد شامل دازه گیری میزان مشارکت در یک دوره آموزشی پر میتست برای ان

کنند. نتایج نشان کنند ولی هیچ گونه آموزشی دریافت نمینفر این تست ابزار ارزیابی را دو بار پر می
گروه طور واضحی افزایش یافته اما در دهد که مشارکت در گروهی که آموزش دریافت کرده اند بهمی

توانند دهد که برنامه های آموزشی بر پایه ویدئو و فیلم میشاهداینطور نیست. این آزمایش گواهی می

                                                 
1. Henriksson, Maria P & Enkvist, Tommy. 
2. Kaendler, C., Wiedmann, M.,Rummel, N., Leuders, T., Spada, H. 
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میزان توجه معلمان پیش از استخدام را به راهنماهای رفتاری در فعالیت های مشارکتی و وابسته به 
ی در زمینه یادگیری های ما ارزیابی تعامل بیندانش آموزدانش دانش آموزان افزایش دهد. یافته

مشارکتی را مورد چالش قرار داده است و هنوز پرورش مهارت در فعالیت های معلم نیازمند چالش 
 باشد.های بیشتری می

دیدگاه های معلمان و دانش آموزان در مورد  "( در پژوهشی به بررسی 2310) 1الظافری و بادرول
 مورد در مطالعه یک مقاله پرداخته اند. این "آمادگی الکترونیکی در مدارس عمومی متوسطه کویت

 گروه دو فردی و سازمانی عوامل ارزیابی جهت به که دهدارائه می الکترونیکی یادگیری در آمادگی
 ارائه منظور به کویت ایالت در متوسطه آموزش موسسات در( آموزان ودانش معلمان) نفع ذی عمده

 یادگیری راهبردهای بودن موفق توسعه برای نظارتی هایسازمان و گذاران سیاست به مهم اطالعات
معلم  1314داده ها با استفاده از بررسی آمادگی الکترونیکی از نمونه ی هدفمند  .شد انجام الکترونیکی

طور خاص به برخی از عوامل در مرحله اولیه معرفی این مطالعه به .دانش آموز جمع آوری شد .133و 
های یافته .تواند تأثیر زیادی بر مراحل بعدی فرایند داشته باشدیادگیری الکترونیکی می پردازد که می

این مطالعه در پیاده سازی راهبردهای موفق یادگیری الکترونیکی برای کویت بود و همچنین از ابتکار 
الکترونیکی در موسسات مشابه در دیگر کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و  یادگیری

 .فراتر از آن بهره مند خواهد شد

تعامل آموزش مهندسی تولید و یادگیری  "( در پژوهشی به بررسی2310) 2شریف ال..
نترنت( و پرداخته است. این مقاله در مورد تعامل یادگیری الکترونیکی )از طریق ای "الکترونیکی

 های برنامه سایر در که همانطور .آموزش مهندسی تولید )در سطح مقطع کارشناسی( قرار دارد
 جنبه باید ساز و ساخت مهندسی در الکترونیکی یادگیری گیرد، می قرار استفاده مورد نیز مهندسی

 یادگیری و دانشگاهی های رشته انظباط بر مبتنی یادگیری نزدیک، آینده در اشتغال نیازهای های
 از استفاده با الکترونیکی یادگیری محتویات تهیه برای روش یک بنابراین، کند؛ هماهنگ را گرا نتیجه
 سازی شفاف و توضیح برای هایی مثال لزوم، صورت در .است شدهارائه اینترنتی مفهومی های نقشه

 گزارش نیز دهدمی نشان را آموزان دانش یادگیری رفتار که عددی نتایج .است شده ذکر ممکن حد در
 نقشه بر مبتنی الکترونیکی یادگیری مفهوم روش اثربخشی مورد در بیشتری بینش که است شده

 راه هیچ که آنجا از .میدهد ارائه تولید مهندسی دانش با کارشناسی دانشجویان آموزش برای مفهومی
 مطالعه این ندارد، وجود الکترونیکی یادگیری محتوای ایجاد برای مطلوبی و فرد به منحصر حل

                                                 
1. Aldhafeeri, Fayiz M and Badrul, H. Khan. 
2. Sharif Ullah, AMM. 
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 اجرای برای را هاییسیستم تا کند کمک تولید مهندسی از فراتر دیگر مهندسی های برنامه به میتواند
 نزدیک، آینده در اشتغال نیازهای های جنبه ادغام یعنی) مناسب ای شیوه به الکترونیکی یادگیری
 .کنند ایجاد( گرا نتیجه یادگیری و دانشگاهی های رشته برانظباط مبتنی یادگیری

(، در پژوهشی به بررسی؛ برنامه آموزشی در چارچوب ارزیابی خارجی 2310) 1فیگوریدو و همکاران
مدارس در کشورهای پرتقال و انگلستان؛ پرداخته اند و بیان می دارند برنامه آموزشی هدف مطالبه 

باشد و همچنین آن چیزی که مدرسه میهای اجتماعی و سیاسی بخاطر نقش اصلی اش در تعلیمات 
آموزش و پرورش در طی قرن بیستم اتفاق افتاده است را تغییر داده است. این تغییرات شامل 
خودمختاری و استقالل داخلی که در مدارس و معلمان داده شده و همچنین پایه گذاری یک سری 

زیابی خارجی مدارس را باهدف بهبود باشد. بسیاری از مدارس پروسه های اراستاندادهای آموزشی می
و پیشرفت آموزش مدارس و برنامه آموزشی شان اجرایی کرده اند پرتقال و انگلستان دو کشوری 
هستند که این زمینه را دنبال کرده اند. این مقاله به بررسی چارچوب های این برنامه آموزشی در این 

چگونه این برنامه آموزشی در ارزیابی خارجی  -1دو کشور پرداخته تا به سواالت زیر پاسخ بدهد: 
برنامه آموزشی  -1مدارس این دو کشور نشان داده شده است؟ نتیجه کلی و اصلی اینگونه بیان شده: 

چارچوب ارزیابی خارجی مدارس در هر دو کشور  -2عنوان یک پروژه باز در نظر گرفته شده است. به
عنوان پرورش و توسعه دهنده های برنامه آموزشی و مان بهبرنامه آموزشی را با تمرکز روی نقش معل

چارچوب های کشور پرتقال و انگلستان  -3پروسه های پیشرفت برنامه آموزشی مدنظر قرار داده اند. 
 در این برنامه از ارزیابی محیط کالس درس و عملکردها نیز بهره می گیرد.

 

 روش پژوهش
نظر شیوه گردآوری داده ها از نوع تحقیقات توصیفی از این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از 

توصیفی از این بابت که بدون هیچ دخل و تصرفی به شرح و توصیف  آید.نوع پیمایشی به شمار می
وضعیت متغیر موردپژوهش می پردازد و پیمایشی از این بایت که در این پژوهش از پرسشنامه محقق 

جامعه آماری این  ط توضیح داده شده(استفاده شده است.که در بخش ابزار بصورت مبسو) ساخته
پژوهش شامل کلیه دانشجویان مشغول به تحصیل در واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد اسالمی در سال 

شده از سوی معاونت آموزشی واحد باشند که بر اساس اطالعات ارائهمی 1390-.9تحصیلی 
رشته گرایش مشغول به  333م شده در قالب دانشجوی ثبت تر 239933الکترونیکی درمجموع 

پرسشنامه در جامعه موردپژوهش  233الف(در مرحله تدوین اولیه پرسشنامه تعداد  باشند.تحصیل می

                                                 
1. Figueiredo, C., Leite, C.,Fernandes, P. 
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پرسشنامه بصورت کامل گردآوری و پس از ورود اطالعات از طریق نرم افزار  .10توزیع که درنهایت 
SPSS  وAMOS نتیجه  رسشنامه پژوهش انجام پذیرفت.تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی پ
ب(در مرحله دوم نیز جهت تعیین پایایی  نیز نشان از کفایت نمونه مذکور را داشت. K.M.Oآزمون 

عدد پرسشنامه در جامعه موردپژوهش توزیع و پس از گردآوری پایایی ابزار  33تعداد  پرسشنامه،
ت ارائه مدل نهایی پژوهش با توجه به حجم ج(در مرحله سوم نیز جه پژوهش مورد آزمون قرار گرفت.

نفر شدند که جهت افزایش دقت  3.9جامعه موردپژوهش حجم نمونه از طریق جدول مورگان شامل 
پرسشنامه توزیع شد که با توجه عدم گستردگی جامعه موردپژوهش از طریق  033اندازه گیری تعداد 

گی انجام شده از طریق واحد الکترونیکی با با هماهن) گیری تصادفی ساده پرسشنامه هاروش نمونه
پرسشنامه( توزیع و اقدام به انتخاب نمونه  120توجه به وجود چهار دانشکده برای هر دانشکده 

کلیه پرسشنامه ها از طریق کارتابل الکترونیکی دانشجویان در اختیار  موردپژوهش شده است.
پرسشنامه بصورت کامل به  413پرسشنامه  033و درنهایت از مجموع  پاسخگویان قرارگرفته است؛
 محقق عودت داده شده است.

روایی ابزار پژوهش با  گویه ای استفاده شده است. 33در این پژوهش از پرسشنامه محقق ساخته 
ی آزمون تحلیل عاملی اکتشافی و ریبکارگتوجه به استفاده از پرسشنامه محقق ساخته و با توجه به 

 باشد:واقع شده که به شرح زیر می دییتأی مورد اسازهاز طریق روایی  تأییدی
 تحلیل عاملی اکتشافی پرسشنامه ارزیابی آموزش الکترونیکی:

و بارتلت برای انجام تحلیل  KMOشود، نتایج دو آزمون می جدول زیر مشاهدهکه در  همانگونه
. 823/3برابر با  KMOهای تحقیق بسیار مناسب بوده است. زیرا مقدار شاخصعاملی برای داده

دهد. این شاخص، کفایت نمونه را برای به کار بردن تحلیل عاملی نشان می 3/.است. مقادیر باالی 
 جهیدرنتآزمون بارتلت نیز همبستگی باالی بین متغیرها )غیر واحد بودن ماتریس همبستگی( و 

بنابراین ؛ است 333/3داری این آزمون دهد. میزان سطح معنیمناسب بودن این روش را نشان می
 ها از تناسب مورد قبولی برای جهت آزمون تحلیل عامل برخوردارند.توان گفت دادهمی

 گیری برای پرسشنامه ارزیابی آموزش الکترونیکی( ضریب کفایت نمونه1جدول شماره 
KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of 
Sampling Adequacy. 

.823 

Bartlett's 
Test of 

Sphericity 

Approx. Chi-Square 098090214 

df 924 

Sig. .333 
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ها، از ارزش ویژه کمک گرفتهه شهده اسهت. ارزش ویهژه، در این تحلیل برای گزینش تعداد عامل
شود. بر مبنای این معیهار، حهداقل ها است که توسط عوامل استخراج میمقدار واریانس از کل آزمون

شود از باشد. همانگونه که در جدول زیر مالحظه میویژه جهت انتخاب عامل، بزرگتر از یک می ارزش
عامل بیشتر از یک است، از این رو، درمجموع  .گیری شده در پرسشنامه، ارزش ویژه سؤال اندازه 33

اول  عامل استخراج شهده اسهت. ارزش ویهژه عامهل . 1با استفاده از چرخش متعامد از نوع وریماکس
و ارزش ویهژه عامهل پهنجم  29122و عامل چههارم  39298و عامل سوم  49021و عامل دوم  .0913
 تیدرنها باشد.می 19381و درنهایت ارزش ویژه عامل هفتم  19941و ارزش ویژه عامل ششم  29131

 د.کنندرصد از واریانس ارزیابی آموزش الکترونیکی را تبیین می 899432عامل بر روی هم  .این 

 سوال اصلی پژوهش(مدل مناسب ارزیابی آموزش الکترونیکی کدام است؟
این تأثیر به دو شکل  دهد.معادالت ساختاری اثر بین مؤلفه ها و درون مؤلفه ها را نشان می

 قابل متغیر و( پنهان متغیر) عامل بین رابطه باشد. قدرتاستاندارد و غیر استاندارد قابل بررسی می
 عاملی بار اگر. است یک و صفر بین مقداری عاملی بار. شودمی داده نشان عاملی بار بوسیله مشاهده

 390 تا 393 بین بارعاملی. شودمی نظرصرف آن از و شده گرفته درنظر ضعیف رابطه باشد 393 از کمتر
 یک که متغیرهائی عاملی تحلیل در. است مطلوب خیلی باشد 390 از بزرگتر اگر و است قبول قابل
 پائین عاملی بار ها،عامل سایر با و باال عاملی بار عامل، آن با باید سنجند،می را( عامل) پنهان متغیر
 t-value همان یا t آزمون آماره از متغیرها بین رابطه بودن معنادار بررسی جهت. باشند داشته

 بارهای میزان اگر بنابراین شودمی بررسی 3930 خطای سطح در معناداری چون. شودمی استفاده
 نیست. معنادار رابطه شود، محاسبه کوچکتر 1990 از t-value آزمون با شده مشاهده عاملی

 
 : معرفی نمادهای مدل2جدول شماره 

A کیفیت سیستم A1-a0 E تعامل بین استاد و دانشجو E1-e3 

B کیفیت اطالعات و محتوا B1-b4 F تمایل کاربر F1-f4 

C کنندهعوامل تسهیل C1-c3 G موفقیت آموزش مجازی G1-g3 

D کیفیت استاد D1-d8 E.EA ارزیابی آموزش الکترونیکی A-G 

 

                                                 
1. Varimax 
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 : مدل نهایی ساختاری در حالت استاندارد1نمودار شماره 

 دهد،نتایج حاصل از اجرای آزمون ساختاری و مدل نهایی ارزیابی آموزش الکترونیکی نشان می
کننده و در جایگاه دوم تعامل بین استاد و ضریب مسیر مربوط به مؤلفه عوامل تسهیل نیباالتر

 در جایگاه سوم تمایل کاربر قرار دارد. ؛ ودانشجو است
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 : مدل نهایی ساختاری در حالت غیراستاندارد2نمودار شماره 

دهد بارهای عاملی مینتایج حاصل از آزمون ساختاری در حالت استاندارد و غیر استاندارد نشان 
گیری توان چنین نتیجهقرار داشته و با توجه به شاخصهای برازش مدل می 393تمام مسیرها باالتر از 

 باشد.شده مورد تایید میمدل نهایی ارزیابی آموزش الکترونیکی ارائه کرد،
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 تحلیل ساختاری مؤلفه ها tآماره ( 2 جدول 
 نتیجه t-value بار عاملی پژوهش هایمتغیر

 تایید مسیر 0989 3900 کیفیت سیستم

 تایید مسیر 911. 3904 کیفیت اطالعات و محتوا

 تایید مسیر 8923 39.9 کنندهعوامل تسهیل

 تایید مسیر .490 3900 کیفیت استاد

 تایید مسیر 8901 39.0 تعامل بین استاد و دانشجو

 تایید مسیر 8931 39.4 تمایل کاربر

 تایید مسیر 993. 3901 موفقیت آموزش مجازی

 نیکوئی برازش مدل
بدست آمده  9/1.دو بهنجار نیز -دهند. مقدار خیهای برازش مقادیر مطلوبی را نشان میشاخص

بنابراین مدل ساختاری از برازش مطلوبی برخوردار است.  قرار دارد؛ 3تا  1است که در بازه مورد قبول 
 38/3بدست آمده است که از مقدار  3331/3برابر  RMSEAهمچنین از آنجا که شاخص برازش 

های نیکوئی برازش نیز در بازه کوچکتر است، مدل از برازندگی خوبی برخوردار است. سایر شاخص
 اند.مورد قبول قرارگرفته

 ی نیکوئی برازش مدل ساختاری فرضیه اصلی تحقیقها: شاخص3جدول 
 χ2/df RMSEA GFI AGFI NFI NNFI IFI شاخص برازندگی

 1 - 3 399< 399< 399< 399< 391> 3> مقادیر قابل قبول

 3992 3991 .399 3990 3993 39339 19.2 مقادیر محاسبه شده

 

 پیشنهادهای کاربردی:
 :شده استارائه زیر یکاربرد یشنهادهایپ ،پژوهش یحاصل از اجرا هاییافتهبا توجه به 

 تر شود. یسهل تر و کاربرد کیو کالس درس الکترون یآموزش یشود فضا یسع شتریب هر
فراهم  در فضای مجازی دانشگاه و کالس درس الکترونیک انیدانشجو یبرا شتریتعامل ب امکان

 شود.
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)از  استکشور  یفناور رساختیبر ز یمبتن یکیواحد الکترون یاز عملکرد آموزش یبخش کهیوجود با
وزارت علوم و دولت نسبت به رفع  قیاست از طر ی..( اما ضرور.مکرر و یو قطع نترنتیجمله سرعت ا

 .ردیصورت پذ ستهیو با ستهیمشکالت مذکور اقدام شا
 به روزتر ارائه شود. یو آموزش یدرس میمفاه 
مناسب  یمنابع درس یاما همچنان بخش عمده ا کیسال واحد الکترون 13از  شیوجود سابقه ب با
وجود دارد لذا  یاشکاالت اساس یکیالکترون یمحتو دیهستند و همچنان در تول یسنت یدرس یفضا

 مربوط به دروس مختلف ارائه شود. یکیالکترون یشود محتوامی شنهادیپ
با دانشگاههای با توجه به گسترش روزافزون اموزش الکترونیکی نسبت به برقراری ارتباط 

 الکترونیک در سطح بین المللی اقدامات الزم صورت پذیرد.
گردد در  یم شنهادیکننده ها همچنان پمؤلفه تسهیل تیاز وضع انیپاسخگو تیوجود رضا با

 .ارائه شود ستمیس قیاز طر یدوره آموزش یالزم در رابطه با محتو ییها ییراهنما از،یصورت ن
با در نظر گرفتن بخش  انیبر تعداد پاسخگو یکیحاضر در واحد الکترون یتلفن انیوجود راهنما با

 ( افزوده شود.یو پژوهش آموزشی ،ی)مال تخصصیمرتبط و  یها
 یمجاز یو فضا وتریکامپ یجانب زاتیبرنامه ها و تجه نهیدر زم دیالزم به اسات یآموزش ها

 کالس درس ارائه شود.
 شوند. یآموزش یو ارائه طرح درس در دوره ها یزیدوره ملزم به برنامه ر دیشود اسات یسع

با همکالسان  انیو دانشجو دیاسات یمجاز یدرس یجلسات گروه شتریهر چه ب یبرگزار امکان
 خود فراهم شود.

برگزار شده توان  یتالش شود دوره آموزش یآموزش مجاز شتریهر چه ب تیمحتوا و موفق دیدر تول
مرتبط با دوره  یها نهیدر زم یریادگیبه  انرایو دانشجو دینما تیرا تقو انیحل مساله در دانشجو

 .دینما قیتشو
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 منابع و ماخذ:
 ( ؛ ارزشیابی ماهیت نظارت و ارزیابی جاری در آموزش عالی غیرپزشکی کشور، مجموعه مقاالت 13.0ابیلی، خدایار)

 عالمه طباطبایی.نخستین سمینار آموزش عالی در ایران، جلد دوم، تهران : دانشگاه 

 (؛ کاربرد مدل جامع ارزشیابی کیفیت در نظام آموزش عالی کشورهای در حال توسعه؛ مجله 1381) اریابیلی، خدا
 .0کیفیت و مدیریت، شماره

  ( ؛ تبیین ماهیت و مؤلفه های کیفیت سنجی نظام آموزش عالی به منظورشناخت چالش ها و  .138افشار، عبداله )
شده در همایش نوآوری و شکوفایی در آموزش عالی، دانشگاه آزاد راهکارهای نوآورانه، مقاله ارائهطرح پاره ایی 

 اسالمی، واحد کرج.

 ( رویکرد مناسب ارزیابی درونی برای ارتقاء مستمر کیفیت گروههای آموزشی در 13.9بازرگان عباس و همکاران )
-1، صص : 0لوم تربیتی دانشگاه تهران. دوره جدید سال شناسی و عدانشگاههای علوم پزشکی. تهران: مجله روان

2.. 

  ( ؛ ارز شیابی آموزشی، تهران : انتشارات سمت. 1381بازرگان، عباس ) 

  ( ؛ ارزیابی مستمر برای بهبود کیفیت دانشگاهی : نگاهی به یک دهه تجربه در نظام  1380بازرگان، عباس )
ایش ارزیابی درونی برای ارتقای کیفیت دانشگاهی، ناشر مرکز آموزش عالی ایران، مجموعه مقاالت دومین هم

 انتشارات سازمان سنجش آموزش کشور.

 ( 13.0بازرگان، عباس )المللی. مجموعه مقاالت های ملی و بینکیفیت و ارزیابی آن در آموزش عالی: نگاهی به تجربه
 نخستین سمینار آموزش عالی در ایران.

  ،( ؛ تحلیل فرایند هدف گذاری در ارزیابی درونی کیفیت گروههای آموزشی .138فاخته )بازرگان، عباس و اسحاقی
 دانشگاهی : مطالعه موردی، فصلنامه مطالعات تربیتی وروانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد.

 ( ؛ ارزیابی درونی دانشگاهی و کاربرد آن در بهبود مستمر کیفیت آموزش عالی، فصلنامة13.4بازرگان، عباس ) 
 .3.ه49، صص : 12و  11 (، پیایی4و  3) سوم . سالعالی در آموزش ریزیوبرنامه پژوهش

 ( ؛ کیفیت و ارزیابی آن در آموزش عالی، نگاهی به تجربه های ملی و بین المللی، مجموعه13.0بازرگان، عباس ) 
 .3ه.2، صص: طباطبایی عالمه دانشگاهارات: انتش ، جلد اول، تهراندر ایران عالی سمینار آموزش نخستین مقاالت

 ( ؛ ارزشیابی طرحها و برنامه13.0بوال، اچ. اس )ترجمه خدایار ابیلی، تهران، مرکز های آموزشی برای توسعه ،
 المللی روشهای آموزش بزرگساالن.انتشارات مؤسسه بین

 ( ؛ گزارش ..13حجازی، یوسف، حمید، موحد محمدی و مسعود برادران ) ارزیابی درونی گروه ترویج و آموزش
 کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تهران.

 ( ؛ نگرشی بر ارزشیابی کیفی در آموزش عالی ؛ دانشگاه آزاد اسالمی واحد 1382دانشور حسینی، نیره السادات )
 رودهن.

 ( ؛ نگرش های کیفیت در آموزش عالی، مجموعه مقاالت هم1383رسولی نژاد، سید اصغر) ایش منطقه ای
 های کیفیت در آموزش عالی؛ دانشگاه آزاد اسالمی واحد رودهن.مؤلفه
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  ( ؛ تبیین ماهیت و مؤلفه های کیفیت سنجی نظام آموزش عالی به  .138سبحانی نژاد، مهدی و افشار، عبداله )

آوری و شکوفایی در شده در همایش نومنظورشناخت چالش ها و طرح پاره ایی راهکارهای نوآورانه، مقاله ارائه
 آموزش عالی، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد کرج.

 ( الگوهای آموزش مجازی به منظور تهیه و تدوین الگوی مناسب، پایان نامه برای دریافت درجه 1389فتحی، مریم )
 کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت معلم.

 ( ؛ تدوین و ارائه چارچوبی برای ارزیاب1380فراستخواه، مقصود ) ی و اعتبار سنجی آموزش عالی ایران براساس
روان شناسی دانشگاه شهید  –تجارب ایران و جهان، پایان نامه دکترای آموزش عالی، تهران : دانشکدۀ علوم تربیتی 

 بهشتی.

 ( ؛ تحلیل مقایسه ای نظامهای تضمین کیفیت 1380فراستخواه، مقصود، بازرگان، عباس و طباطبایی، محمود )
 .44در جهان، فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی، شماره  آموزش عالی

 ریزی در ( ؛ تحلیلی بر مکعب کیفیت در نظام آموزش عالی؛ فصلنامه پژوهش و برنامه13.3) یقورچیان، نادرقل
 .23-13، صص: 8و  .آموزش عالی. ش 

 ( ؛ بررسی عوامل مؤثر در ارتقای کیفیت آم13.4محمدبیگی دهقی، احمد) وزشی دوره های ضمن خدمت مراکز
آموزش عالی شهید فارسی از دیدگاه فراگیران ومدرسین، پایان نامه کارشناسی ارشد برنامه ریزی دانشگاه آزاد 

 اسالمی خوراسگان.

 ( ؛ ارزیابی1381محمدی، رضا ) نامه کارشناسی های آموزشی ریاضی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، پایاندرونی گروه
 شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران.کده روانارشد دانش

 ( ؛ ارزیابی1381محمدی، رضا ) نامه کارشناسی های آموزشی ریاضی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، پایاندرونی گروه
 شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران.ارشد دانشکده روان

 ها و معیارها، سازمان سنجش ؛ مفاهیم، اصول، روش( ارزشیابی کیفیت در آموزش عالی1384رضا و همکاران ) ،محمدی
 آموزش کشور.

 ( ؛ بررسی مقایسه ای نظرات اعضای هیات علمی دانشگاه اصفهان پیرامون 13.1نیلی احمدآبادی، محمدرضا )
 عوامل مؤثر در کیفیت آموزشی، پایان نامه کارشناسی ارشد برنامه ریزی.
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