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نویسنده مسؤول یا طرف مكاتبه :سجاد جمشیدیکیا
تاریخ دریافت مقاله9111/7/02 :

تاریخ پذیرش مقاله9111/90/7 :
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مقدمه

واشاعه

فن وریاطالعات،امکا اوینیاستکهفر یندهایگرد وری،ذخیره،پردازش،بازیابی
اطالعاترادچارتحولامودهوموجب سا شد وسرعتگرفتناینفر یندهابهافعبشرشرده
یدههامتأثرشدهوتحوتتوسیعیدراینعریهبهوقوعپیوسرته
است.حوزه موزشایزازاینپد 
است(.)Babaie, 2011یادگیریالکتروایکی،3بهعنوا رویکردیتازهدرارایهمحریطیرادگیری
طرح،تعاملیویادگیرادهمحوربرایهرکس،درهرجراوهررزمرا برابرهکرارگیری


مجهز،خوش
وریهرایمختلرددیجیترالیوهرمسروبراشرک هرایدیگررمحریطهرای

منابعومشخصههایفن

موزشیبرایایجادا امی زاد،منعطدوتوزیرعشردهدر مروزشتعریردمریشرود.طراحریو
براامهریزیمحیط موزشی،فعالیتیبسیارپیچیدهاست.برایایجادیكمحریط موزشریازطریرق

شبکه،عالوهبرمحتوای موزشی،تزماست؛زیرساختمناسبیبرایاینمحیطمهیاشرود.چنرین
زیرساختیشرام ؛معلرم،مرواد موزشریورسرااههرایارتبراطیاسرت.البتره،بایرددااسرتوجرود
زیرساخت هایمذکوربرهتنهراییموفقیرترابرهدابرالاخواهردداشرتوتزماسرت،هرریركاز
برایپیادهسازیاینا امیادگیریفهرستیاز

هایمجریبراامههاییادگیریالکتروایکی،


دااشگاه
الزاماتشام ؛اهداف(اهدافکلیبراامهواهردافیادگیراردگا )،تعیریندرجره مرادگیبررای
پذیرشیادگیریالکتروایکی،فهرستمزایاوموااعبالقوهپذیرش،فهرستیازپیکربنردیوضرعیت
موجودیادگیریالکتروایکیرادراختیارداشتهباشند(.)Moore, 2004
اگرطراحرا محریطیرادگیریالکتروایکریبراشرناختدقیرقازویژگریهراوقابلیرتهرایمحریط
یتواارد،عرالوهبرر
الکتروایکیعنایر رادرکنارهمقراردهند،محیطیادگیریالکتروایکیمر 
ازمهارتهایاساسریا یررتوااراییحر مسرأله،خالقیرت،

یادگیریهایموضوعی،برخی

یت
تقو 
ومهارتهایروابرطااسراایواجتمراعیرادریادگیراردگا پررورشدهرد.

براامهریزی،مدیریت

یکنرد.
یگیریم 
سیستممدیریت موزش٬9ارمافزاریاستکهفعالیت موزشگیرادهراثبتوپ 
یکنرد.یرك
بهعبارتدیگر٬اینسیستم٬روادیادگیریو موزشرابهطورخودکارمردیریتمر 
براامههای موزشیرادردرو یركسرازما 
موزشقدرتمند،مدیریتاجرایی 

سیستممدیریت

1. E- Learning
2. LMS: Learning Managment System
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یسرازدکرهبرههمکراریومشرارکتبرا
همچنین،اینسیستمفراگیررا راقرادرمر 
یکند ،
تسهی م 
همترازخودبپردازاد.
فراگیرا  
پژوهشهایمتعددیاشا دادادکهتلفیقسادهوسطحیعنایر مروزشبراامکااراتوابزارهرای

یتهاوویژگریهرایایرنمحریط،عرالوهبررکراهشکیفیرت
فن ورااه،بدو شناختکافیازقابل 
یشرود (Clark & Meyer, 2004,
یادگیری،موجباارضایتیوافتتحصیلیدریادگیرادگا م 

).Cooper, 2004, Theo & Williams, 2006, cited in Seraji, 2007درزمینرهیرادگیری
وهشهایبسیارییورتگرفتهاست.تسنگوهمکارا )(Tseng et al., 2011
الکتروایکی،پژ 
درپژوهشیتحتعنوا «ارزیابیاثربخشیسیسرتمیرادگیریالکتروایکری»،برهبررسریاثربخشری
مرروزشویررادگیریدرسیسررتم مرروزشالکتروایکرریدرترجیحرراتزبرراایپرداختنررد.اوزتک رین
)(Oztekin et al., 2010درپژوهشریتحرتعنروا «:UseLearnچركلیسرتیجدیردوروش
ارزیابیقابلیتکاربردبرایسیستمهرای مروزشالکتروایکریبرااسرتفادهازتحلیر هرایمراتریس
چكلیستجدیدیراارایهمیدهند.ابعادمطرحشردهدرایرن
وبسایتها 
بحراای»،برایارزیابی 
مشاهده،ااعطافپرذیری،مردیریتدوره،تعامر ،

چكلیستعبارتنداز:جلوگیریازخطا،قابلیت

بازخوردوکمك،دسترسپذیری،ثباتوکارکردیبود ،راهبردهایسنجش،قابلیتحاف رهای،

وکاهشدوبارهکاری .اهابرای زمو مدلخرودازروشتحلیر 

تمامیتداشتن،زیباییظاهری
عاملیتأییدیاستفادهکردهااد.اتایجتحلی بیا میکندکره39عامر ذکررشرده%09،دریرداز
یکنند.
واریااسمشاهدهشدهراتبیینم 
ییهرای
کاراهوکاوکاراهوکا(،)Karahoca & Karahoca, 2009بهبررسریاثرربخشتواارا 
شناختیوتفاوتهایفردیبرارزیابیقابلیتاستفادهپورتال موزشالکتروایركپرداختنرد .اهرا
دراینتحقیقبرایایجادیكشاخصبرینتفراوتهرایفرردیوقابلیرتاسرتفادهازاررمافرزار،بره
ییهرایشرناختیکراربرا ،تفراوتهرایفرردیوقابلیرتاسرتفادهازپورترال
بررسیرابطهبینتوااا 
یادگیریالکتروایکیپرداختند.طبقاتایجتحقیق اها،قابلیرتاسرتفادهازهرراررمافرزارعرالوهبرر
ایازهایکاربرا باتواااییهایشناختیوتفاوتهایفردی اهادرارتباطاسرت.هرمچنرین،اترایج
تحقیق اهاهمبستگیباتییبینمعدلوقابلیتاستفادهرااشا دادهاست.شیووارگ & (Shee

)Wang, 2008درتحقیقیتحتعنوا «ارزیابیچندمعیاریسیستم موزشالکتروایکیمبتنیبر
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وب»،روشیرابراساسرضایتیادگیرادهقب وبعردازفازهرایزاردگیدرچرخرهویلرز3ارایره
میدهند .اهاهمچنین،باپیرویازهمینروشبهیورتتجربیدرکیادگیرادگا راازاهمیت
یمگیریموردبررسیقرارداداد.اینتحقیقیكا رسنجیازدااشرجویا برهعمر 
معیارهایتصم 
دست مدهتوسطفر یندتحلی سلسلهمراتبیبهمن وراستخراجسراختار
دادههایبه 
وردوسپس ،
ینهایبرایارزیابیمروردتجزیرهوتحلیر قررارگرفرت.
رجحا یکپارچهیادگیرادگا بهعنوا زم 
یمگیرریدرا رر
طبقاتایج،یادگیرادگا رابطکاربررابهعنروا مهرمتررینبعردازضروابطتصرم 
گرفتهااد.

وبسایتکتابخاارههرایدااشرگاههرایعلرومپزشرکی
حمدیپور()Hamdi Pour, 2010ایز 

کشورراموردارزیابیقراردادهاستوبراساس پیشنهادهاییجهتبهبودوضرعیت اهراارایره
دادهاست.اتایجتحقیقویاشا دادکهازمیرا دااشرگاههرایمروردبررسری،تعرداد31دااشرگاه
یاههوارسریرادرطراحریوبسرایتخرود
معادل49درید،بیشاز91دریداقالماطالعاتیس 
لحاظکردهااد.سیدیا رلو(،)Seyedi Nazarlou, 2010بهبررسیچگواگیتعام میا عنایر

سررهگاارره مرروزش(دااشررجو،اسررتادومحترروا)دربراامررهدرسرریالکتروایکرریدااشررگاهیررنعتی

عنایرسهگااره مروزش

ینطوسیپرداخت.یافتههاحاکیاز بودکهتعام میا 
یرالد 
واجهاص 
خ 
یینترازمیااگینقراردارد.
اجهاصیردرسطحپا 
دربراامهدرسیالکتروایکیدااشگاهخو 
گلزاریوهمکارا (،)Golzari et al., 2010درتحقیقیتحتعنوا «تدوینواعتبارسنجی
الگویپیشنهادیارزشیابیکیفیتدروای موزشالکتروایكدرا رام مروزشعرالیکشرور»بره
شناساییواستخراجعوام مؤثربرکیفیت موزشالکتروایکیپرداختند.دراینالگروازتکنیرك
دلفیبرایاعتبارسنجیاستفادهشدهاستودراهایت،عوام اساسیمؤثربرکیفیرت مروزش،در
هشتگروهایلیارایهشدهاستکهعبارتنداز:عام ااساای،عام زیرسراختی،عامر فرهنگری،
عام قااوای،عام اقتصادیوسیاسی،عام مدیریتورهبری،عام حمایتوپشرتیباایوعامر 
داداشزاده(،)Dadashzadeh, 2011دررسالهخودبرهارزشریابیبراامره

ینالمللی.
یهایب 
همکار 
مرروزشالکتروایکرریرشررتهمهندسریپزشررکیدااشررگاهامیرکبیررردرسررال3111پرداخررت.اتررایج
میااگینک توجهبهتعام دربراامه موزشالکتروایکیرشتهمهندسیپزشرکیدااشرگاهیرنعتی
امیرکبیررااسبتاًمطلوب()1/41گزارشکردهاست.میزا تعام دااشجویا ازطریقتعام چهرره
1. WELS
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بهچهرهکمتررینامرره()9/41وتعامر دااشرجویا ازطریرقکرالسهرای االیرنبیشرترینامرره
()4/19گزارششدهاسرت.لنگررودیوپرورم فری (Langroodi & Pour Mozaffari, 2008,

)cited in Kamkar, 2011درتحقیقیتحتعنوا «ارزیابیعملکرردیادگیراردهدرسرامااههرای
مدیریتیادگیری موزشالکتروایکیبرااسرتفادهازپارامترهرایاسرتاادارد،»SCORMبرخریاز
پارامترهایاستااداردSCORMرابهعنوا کاربردیتریناستاادارددر موزشالکتروایکیمعرفی
یتوااندموردتوجرهبیشرتریقررارگیرارد
امودهوازمیا  اها،برخیراکهدرارزیابییادگیرادهم 
(اطالعاتمبتنیبرپیشرفتاهدافیادگیری،اطالعاتمبتنیبرپیشرفتفعالیرت،اطالعراتمبتنری
برپیشرفتتالش،اطالعاتمبتنیبروضعیتفعالیتواطالعاتمبتنیبروضعیتعمومی)معرفری
میکنند .اهابامعرفیتگفای ها3وپیشنهادذخیرهکرد عنایرمذکوردر اهابهابرزاریبررای
یافتهااد.
ارزیابیکیفیتکاریادگیرادهدر موزشالکتروایکیدست 
ی ید.برهکرارگیری
ازمهمترینمراح فر یند موزشویادگیریبهحسابم 

ارزشیابی،یکی
یستمهای موزشیبهدابالداردکهیکیازمهرمتررینمنرافع ارایره
هموارهمنافعیرابرایس 
یباشرد(.)Bazargan, 2001الگوهرایطراحری
یستمهایا رام موزشریمر 
بازخوردبهتمامزیرس 
موزشیایزاینمهمرادرا ردارادوارزشیابیرابهعنوا یکیازعنایرایرلیسیسرتمخروددر
یستمهای موزشالکتروایکیایرزازایرنقاعردهمسرت نی
یگیراد(.)Gagne et al., 2008س 
ا رم 
ایستندوارزشیابی،هموارهیکیازعنایرالگوهایطراحریسیسرتمهرای مروزشالکتروایکریبره
دستاادرکارا  موزشالکتروایکیرا
یتوااد ،
حسابمی ید.ارزیابیسیستممدیریتیادگیریم 
بااقاطضعدوقوتخود شناسازد،تاازاینطریقبهتقویتاقاطقروتخرودبپردازاردواقراط
ضعدخودراایزایالحکنند.ازطرفدیگر،دااشرگاههرا،جرز اولرینمراکرزیهسرتندکرهایرن
یتروا گفرت،متولیرا امرر
خودبهکرارگرفترهااردومر 

سیستمراجهتارایهبخشیاز موزشهای
ی یند.سیستممدیریتیرادگیرییركسیسرتمکراربردیفر ینرد
موزشالکتروایکیبهحسابم 
اطالعاتاستکهمحتواییادگیریبر سوارشدهوهمهااواعمواد موزشیمرتبطبایرادگیری
یکند(.)Lee & Hwnag, 2007
راحمایتم 
یتهایسیسرتمهراییرادگیریالکتروایکریمروردبررسری،ابعراد
یژگیهاوقابل 

درمطالعهحاضر،و
سیستممدیریتیادگیریااماهادهشدکهخودشام اینعوام است:
1. Logfiles
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یادگیریمریباشرد.محتروای

محتواي سیستم:محتواییادگیری،محصولتولیدشدهسیستممدیریت
یادگیری،یكعام حیاتیدرموفقیتوجهتبخشریدرراسرتایرضرایتیادگیراردهمریباشرد.
یدهدکهکیفیتبافتاطالعات(محتوایدرسی)برایدااشجویا قویاسبتبه
پژوهشهااشا م 

دیگرعوام مهمترذکرشدهاست(.)Lee & Hwnag, 2007
تعامل سیستم:عالوهبرارایهودسترسیبرهرسرااههرای موزشریوسنجشری،سیسرتمهراییرادگیری
الکتروایکریاثررربخشبایردتعرراملیباشرند.شرراهکلیرردفر ینردیررادگیریدرسیسرتمهرراییررادگیری
الکتروایکی،تعامالتبینخوددااشجویا ،تعام بینمدرسودااشرجوومشرارکتدریرادگیری
مچرو پسرت
بهکارگرفتهشدهازابزارهراییهر 
تعامالتاست.سیستمهای 

استکهخوداتیجهاین
یبرارد.
الکتروایکی،تابلو گهی،تختهاگارش،اتاق(تاتر)گفتوگوبرایارایهاینتعام بهرهمر 
یقاتبررسیشردهودرهمگری اهرااثررم بتریبرررضرایتو
اثرتعام سیستم،دربسیاریازتحق 
موفقیتیادگیرادهداشتهاست ).(Anderson, 2004, Li & Huang, 2007, Liu et al., 2007
یگواراگو ااسرجام
کهازلحاظرسااههرا 

پاسخگویی سیستم:هرسیستمیادگیریالکتروایکیمناسبی
یافتهباشدوقابلیتتعام ایزداشتهباشد،اگردرزما پاسرخگروییضرعیدعمر کنرد،سیسرتمی
اخواهدبودکهادراکازسرودمندییراسرهولتکراربریراداشرتهباشرد.کاراهوکراوکاراهوکرا
یکننردکرهعیرباهرا یركسیسرتمیرادگیری
)(Karahoca & Karahoca, 2009خاطراشا م 
الکتروایکی،محدودیتپهنایبااد(ظرفیتخطوطارتباطی)وسرعتپایینااتقالدهنده اسرت
واینامرمیتوااد،مااعااتقالیدا،گرافیكوتصویرشود.ازجملهتحقیقاتیکهراجعبهکیفیرت
یتروا برهتحقیرقلریوهمکرارا  (Liu et al.,
ینتراتااجامشده،م 

پاسخگوییسیستموکیفیتا


)2007اشارهکردکهبراساسپژوهش اهرا،کیفیرتاینترارتوکیفیرتپاسرخگروییسیسرتمبرر
ییدارد.
ادراکشدهتأثیربهسزا 

رضایتادراکشدهیادگیرادهوسهولتکاربری
یستمهاییرادگیریالکتروایکریبررای
ویژگیهاي فنی سیستم:من ورازویژگیفنیسیستم،تواااییس 
ینچنینویژگریهراییبره
میباشد.ا 
راحتبهرسااههای موزشیوارزشیابی اها 

ارایهودستیابی
دااشجویا اجازهدستیرابیبرهمحتروایدوره،رجروعبرهتکرالیدمحرولشردهوتکمیر کررد 
یبررخط3رامریدهرد.درمطالعرهایکرهبررروی399افررازدااشرجویا 
زمو هاو زمواكهرا 
بهعنوا یکیازعوام ایلیسیستمکهبر
ی 
دااشگاهمجازیساایاتسنتایوا ااجامشد،ویژگیفن 
1. Online Quiz

ارزیابی سیستم مدیریت یادگیری مرکز آموزشهای …02/

یادگیریالکتروایکیبرهقصردیرادگیریتکمیلری

وهمچنین،براستفادهازسیستم
سهولتکاربری 
اثرم بتمعناداریداشته،شناختهشدهاست).(Lee & Hwnag, 2007
كالسهاي مجازي:کالسدرسمجازی،ابرزاریاسرت موزشری،مبتنریبررکرامپیوتروشربکههرای
یتوااد،جایگزینکالسدرسسنتیگرددومشکالتموجوددر رارفرعامایرد.
ارتباطیکهم 
یامایدکهبااسرتفاده
کالسدرسمجازیمجراهایااتقالاطالعاتراتغییرامیدهد؛بلکه،سعیم 
ینهسازیعالوهبرایرنکره
ازابزارهایمناسب،اینااتقالاطالعاتبهبهتریناحوااجامگیرد.اینبه 
یشرود.کرالس
ینههای موزشیایرزمر 
یگردد،منجربهکاهشهز 
باعثافزایشکیفیت موزشم 
گواستکهموضوعبحثهای ،هما موضروعدرس

گروهگفتو

درسمجازی،درواقع،یك
یگررددودااشرجویا 
است.یكگروهگفتوگوبررویشبکهبراعنروا درسمربوطرهایجرادمر 
شرکتکنندهدرکالسهماانداعضایگروهگفتوگوبهعضویت درمی ینرد.سرپس،اسرتاد

درسکهخودایزیکیازاعضایگروهاستبهفوای زماایمعینمطالربدرسریمربروطبره 
جلسهرامااندپیامبهگروهارسالمیکند(.)Brandon, 2002
باتوجهبهمطالبذکرشدهدرتحقیقحاضر،اینسؤالمطرحاستکهوضعیتسیسرتممردیریت
یادگیریدااشگاهالکتروایکیتهرا چگواهاست؟لذا،تحقیقحاضربهبررسیسرؤاتتپژوهشری
یپردازد:
زیرم 
 .3وضعیتسیستممردیریتیرادگیریومؤلفرههرای دردااشرگاهمجرازیتهررا ازدیردگاه
دااشجویا مجازیایندااشگاهچگواهمیباشد؟
 .9وضعیتسیستممردیریتیرادگیریومؤلفرههرای دردااشرگاهمجرازیتهررا ازدیردگاه
کارشناسا ارزیابچگواهمیباشد؟
 .1یابیندیدگاهدااشجویا وکارشناسرا ارزیرابدرخصروؤمؤلفرههرایسیسرتممردیریت
یادگیریدااشگاهالکتروایکیتهرا تفاوتوجوددارد؟
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روش

روشپژوهشحاضر،توییفیپیمایشیاست.درتحقیقتوییفیپدیدهموردا ربدو هیچگواره
دخ وتصرفیدرپدیدهتشریحمیگردد(.)Delavar, 2010جامعه ماریاینپرژوهشراکلیره
دااشرجویا دااشرگاهالکتروایکریتهررا (حردوداً1911دااشرجو)وکارشناسرا ارزیراب(31افررر
منتخبومسلطبهارزیابیسیستممدیریتیادگیری)درسال3131تشکی میدهند.برایااتخراب
طبقهایاستفادهشد.دراینتحقیقطبقاترشرتههرایمختلردمشرغولبره
امواه،ازروشتصادفی 
تحصی دردورههایالکتروایکیمیباشند.باتوجهبهجدولکرجسیومورگا وبراساسحجرم
امواه341،افرازدااشجویا الکتروایکیایرندااشرگاهو31افررازکارشناسرا ارشردتکنولروژی
موزشی(متخصصدرارزیابیسیستممدیریتیادگیری)بهعنوا حجمامواهااتخرابگردیدارد.
میااگینسنیدااشجویا 91/9سرالبراااحررافمعیرار0/03برود.جروا ترریندااشرجو33سرالو
مسنترین10سالسنداشرتند.جردول، 3اطالعراتمربروطبرهرشرتهتحصریلیدااشرجویا رابره
تفکیكامایشمیدهد.

جدول  .9توزیع فراوانی نمونه آماری به تفكیك رشته تحصیلی

رشته تحصیلی

فراوانی

درصد

فنی

10

99/10

علومپایه

91

33/91

علومااساای

01

94/99

ک 

341

311

برایبررسیوضعیتکیفیرتسیسرتممردیریتیرادگیریازپرسرشاامرهمحقرقسراخته09سرؤالی
سنجشهرکدامازمؤلفهها(کیفیتمحتروا،کیفیرتکرالسهرا،کیفیرتتعامر ،

استفادهشد.برای
کیفیتپاسخگوییوکیفیتفنی)39سؤالا رگرفترهشردهبرود.بررایامررهگرذاریسرؤاتتاز
طیدلیکرتبرمبنای(کمترینامتیاز3وبیشترینامتیاز)9استفادهشد.هرمچنرین،بررایتجزیرهو
تحلی یافتههاازدواقطه%91کهاشا دهندهکسبایمیازامتیازهاو%09کرهامایرااگرکسرباز
شاامره؛هرمچنرین،ارسرال
امتیازات  34استاستفادهشد.سپس،بامراجعهبهدااشگاهوتوزیعپرس 
اامههراازطریرقاینترارت،دادههراجمرع وریشرد.برهمن روربررسریروایریابرزارازا رر
پرسش 
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متخصصا امراستفادهشردوبراتوجرهبرها رراتاسرتادا پریشازاجرراایرالحاتیدر ایجراد
گردید.همچنین،برایسنجشپایایی؛ابتردا،پرسرشاامرهبرهیرورت زمایشریتوسرط11افرراز
بهدسرت مرد،
دااشجویا تکمی شدوبااستفادهاز زمو  لفایکرواباخ،پایایی برابربا 1/31
کهاشا دهندهپایاییاسبتاًباتیابزارپژوهشاست.
برایتجزیهوتحلی دادههاازروشهای مارتویریفی(شرام کمتررین،بیشرترین،میرااگینوااحرراف
تیتكامواهای،تحلی واریااسیكراهرهو زمرو تعقیبریتروکی)

استاادارد)و ماراستنباطی(شام 
استفادهشد.
یافتهها
جدول  .0یافتههای توصیفی ارزیابی سیستم مدیریت یادگیری از دیدگاه دانشجویان مجازی دانشگاه تهران

متغیر

میانگین انحراف معیار تعداد

حداکثر حداقل دامنه تغییرات

ک مقیاس

911/04

99/19

341

190

990

33

ارزیابیکیفیتمحتوا

93/11

1/94

341

00

40

93

ارزیابیکیفیتکالسها


03/39

0/19

341

03

49

90

ارزیابیکیفیتتعام

91/40

1/00

341

01

43

93

ارزیابیکیفیتپاسخگویی


99/93

0/91

341

09

41

99

ارزیابیکیفیتفنی

09/39

9/99

341

03

44

99


یافتههایتوییفیجدول،9اشا میدهدمیرااگینوااحررافمعیرارکر مقیراسعملکرردسیسرتم

مدیریتیادگیریومؤلفرههرای (کیفیرتمحتروا،کیفیرتکرالسهرا،کیفیرتتعامر ،کیفیرت
پاسخگوییوکیفیتفنیسیستم)ازدیدگاهدااشجویا مجازیدااشگاهتهرا دروضعیتموجرود
بررهترتیررببرابررر911/04و93،99/19و03/39،1/94و91/40،0/19و99/93،1/00و،0/91
09/39و9/99است.کمتررینوبیشرترینامررهدرخرردهمقیراسهرایسیسرتممردیریتیرادگیری
دااشگاهمجازیتهرا دروضعیتموجودبهترتیبمربوطبهخردهمقیاسکیفیرتپاسرخگروییو
یباشد.
تحصیلیوارزیابیکیفیتفنیم 
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جدول  .1یافتههای توصیفی ارزیابی سیستم مدیریت یادگیری از کارشناسان ارزیاب

متغیر

میانگین

انحراف معیار

تعداد حداکثر حداقل دامنه تغییرات

ک مقیاس

901/01

11/13

31

139

990

11

ارزیابیکیفیتمحتوا

99/11

1/11

31

01

10

90

ارزیابیکیفیتکالسها


99/11

0/91

31

09

49

91

ارزیابیکیفیتتعام 

99/11

1/13

31

01

40

94

ارزیابیکیفیتپاسخگویی


40/01

0/04

31

90

11

94

ارزیابیکیفیتفنی

93/01

0/03

31

03

44

99

باتوجهبهجدول،1میااگینوااحررافمعیرارکر مقیراسعملکرردسیسرتممردیریتیرادگیریو
مؤلفههای (کیفیتمحتوا،کیفیتکالسها،کیفیتتعام ،کیفیتپاسخگروییوکیفیرتفنری
سیسرتم)دردااشررگاهمجررازیتهررا ازدیرردگاهکارشناسررا دروضررعیتموجرودبررهترتیررببرابررر
 11/13،901/01و 1/11،99/11و 0/91،99/11و 1/13،99/11و0/04،40/01و0/03،93/01
است.کمترینوبیشترینامرهدرخردهمقیراسهرایسیسرتممردیریتیرادگیریدااشرگاهمجرازی
تهرا دروضعیتموجودبهترتیبمربوطبهخردهمقیاسکیفیتپاسخگوییوتحصیلیوکیفیت
میباشد.
فنی 
سؤال اول:وضعیتسیستممردیریتیرادگیریومؤلفرههرای دردااشرگاهالکتروایکریتهررا از
دیدگاهدااشجویا مجازیایندااشگاهچگواهمیباشد؟
جدول  .1نتایج آزمون تی تكنمونهای ارزیابی سیستم مدیریت یادگیری از دیدگاه دانشجویان

نقطه  22درصدی
نشانگر

ارزیابیسیستممدیریت
یادگیریومؤلفههای



ک مقیاس

تفاوت

درجه

میانگین

آزادی

t

نقطه  72درصدی
سطح

تفاوت

درجه

معناداری میانگین آزادی

t

سطح
معناداری

349 313/943

41/101

1/111

0/433

349

1/111 1/903

کیفیتمحتوا

93/911

349

13/913

1/111

9/091

349

1/111 1/333

کیفیتکالسها


91/099

349

41/191

1/111

4/109

349

1/111 1/901

کیفیتتعام 

39/309

349

93/110

1/111 1/010- 349 -9/044 1/111

کیفیتپاسخگویی 34/030


349

91/931

1/111 1/011- 349 -4/111 1/111

99/491

349

91/344

1/111 39/909 349

کیفیتفنی

1/111

0/001
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باتوجهبهمندرجاتجدول،4ارزیابیدااشجویا مجرازیدااشرگاهتهررا ازکر مقیراسسیسرتم
یباشرد.برا
مؤلفههای باتوجهبهاقطه91دریدیباتترازمیرااگینمر 
مدیریتیادگیریوکلیه 
ومؤلفههای

توجهبهاقطه09دریدی،ارزیابیدااشجویا ازک مقیاسسیستممدیریتیادگیری
ارزیابیکیفیتمحتوا،ارزیابیکیفیتکالسهاوارزیابیکیفیتفنریبرهطرورمعنراداریبراتتراز
حدمطلوبمیباشد.امرا،ارزیرابی اهرادرمؤلفرههرایارزیرابیکیفیرتتعامر وارزیرابیکیفیرت
یینترازحدمطلوبمیباشد.
گوییبهطورمعناداریپا 


پاسخ
سؤال دوم:وضعیتسیستممدیریتیادگیریومؤلفههای دردااشگاهمجازیتهررا ازدیردگاه
کارشناسا ارزیابچگواهمیباشد؟
جدول  .2نتایج آزمون تی تكنمونهای ارزیابی سیستم مدیریت یادگیری از دیدگاه کارشناسان ارزیاب

نقطه  22درصدی
نشانگر

ارزیابیسیستممدیریتیادگیریومؤلفههای 

ک مقیاس
کیفیت
محتوا
کیفیت
کالسها

کیفیت
تعام 
کیفیت
پاسخگویی

کیفیتفنی

تفاوت

درجه

میانگین

آزادی

t

نقطه  72درصدی
سطح

تفاوت

درجه

معناداری میانگین آزادی

t

سطح
معناداری

11/91

3

1/93

1/111

-31/99

3

-3/11

1/11

34/11

3

9/90

1/113

-1/39

3

-3/41

1/33

30/11

3

3/19

1/111

-1/39

3

-1/41

1/04

31/11

3

0/91

1/111

-1/49

3

-1/30

1/10

31/91

3

4/30

1/119

-1/99

3

-1/43

1/110

99/31

3

3/30

1/111

1/19

3

3/13

1/33


باتوجهبهمندرجاتجدول،9ارزیابیکارشناسا ازدااشگاهمجازیتهرا ازک مقیراسسیسرتم
یباشرد.برا
مؤلفههای باتوجهبهاقطه91دریدیباتترازمیرااگینمر 
مدیریتیادگیریوکلیه 
مؤلفههرای
توجهبهاقطه09دریدیارزیابیکارشناسا ازک مقیاسسیستممدیریتیادگیریو 
کیفیتمحتوا،کیفیتکالسها،کیفیتتعام وکیفیرتفنریسیسرتممردیریتیرادگیریمعنرادار
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ابودهاست،وقتیتفاوتمعنادارایست؛یعنی،درحدمبنایمقایسه()%09بهدست مدهاسرتکره
خرروداشررااهمطلرروببررود اسررت.درایررنمؤلفررههرراا رررداد.امررا،ارزیررابی اهرراازمؤلفررهکیفیررت
یباشد.
طورمعناداریپایینترازمیااگینم 


گوییبه

پاسخ
سؤال سووم :یرادرمؤلفرههرایسیسرتممردیریتیرادگیریدااشرگاهالکتروایکریتهررا برراسراس
گروههایمختلدتفاوتوجوددارد؟

باتوجهبهمیااگینهایارایهشدهدرجردول9و،1درادامره،برااسرتفادهاز زمرو تعقیبریتروکی
دامنهتغییرات،ااحرافمعیاروسطحمعناداریبراساسگروههایمختلدارایهگردیدهاست.

جدول  .2نتایج مقایسه خرده مؤلفههای ارزیابی سیستم مدیریت یادگیری در گروههای مختلف

دامنه

انحراف

سطح

تغییرات

معیار

معناداری

1/94

1/91
1/39

خرده مؤلفه

متغیرها

کیفیتمحتوا

دااشجویا تهرا -کارشناسا ارزیاب

0/01

کیفیتکالسها


دااشجویا تهرا -کارشناسا ارزیاب

9/19

9/43

کیفیتتعام 

دااشجویا تهرا -کارشناسا ارزیاب

-9/19

1/11

1/13

کیفیتپاسخگویی


دااشجویا تهرا -کارشناسا ارزیاب

4/93

9/11

1/91

کیفیتفنی

دااشجویا تهرا -کارشناسا ارزیاب

1/19

3/30

1/11


اتایج زمو تعقیبیتوکیدرجدول،0اشا میدهدکهازلحاظتمامیخردهمؤلفرههرایسیسرتم
مدیریتیادگیریمؤلفهکیفیتمحتوا،مؤلفهکیفیتکالسها،مؤلفهکیفیتتعام ،مؤلفهکیفیرت
پاسخگروییبهنیارهرایفرردیومؤلفرهکیفیرتفنری)بریندااشرجویا مجرازیدااشرگاهتهررا برا
کارشناسا ارزیابتفاوتمعناداریوجوداداشت.
بحث و نتیجهگیري 

ظهوروگسترشفرن وریهرایاطالعراتیوارتبراطیودراتیجره ،تغییررسراختارهایمختلرد
اجتماعیازجملهاهاد موزش،باعثشک گیریمفهوم موزشالکتروایکیگشتهوباعرثشرده
مراکز موزشیمختلددایااز ،جهتارایهمحتوای موزشیخودبهمخاطبرا اسرتفادهاماینرد.
مطرحشد اینپارادایمجدیددرحوزه مروزشویرادگیریباعرثایجرادسرؤاتتوابهرامهرای
بهطورم ال،بسیاریازدستاادرکارا اینحوزهبهدابرال
زیادیبرایفعات اینحوزهشدهاست .

ارزیابی سیستم مدیریت یادگیری مرکز آموزشهای …19/

یافتنراهح هاییمیگرداد،تاایناوعاز موزشرابهباتترینکار ییخودبرسااند.یکیدیگرر
ازاینمواردابهامویرابهترراسرتگفترهشرود،سرؤاتت،احروهارزشیرابیسیسرتمهرای مروزش
الکتروایکیمیباشد.دراینحوزهیاحبا را مختلدباتوجهبهدست وردهراوتجراربخرود
مدلهاییراپیشنهاددادهااد.سیستممدیریتیرادگیریالکتروایکریشرام تمراممحریط موزشری
میشودکهیادگیرادگا واستادا شرکتکننردهدردورههرای مروزشالکتروایکریدر قررار
میگیرادوجهترسید بهاهداف موزشیاز استفادهمریکننرد.بنرابراین،ازابعرادگواراگو 
میتوا به توجهکردو راموردارزیابیقرارداد.
دراینمطالعه،ویژگیهاوقابلیتهایسامااههاییادگیریالکتروایکیموردبررسی،ابعرادسرامااه
مدیریتیادگیریالکتروایکیااماهادهشدکهخودشرام ایرنعوامر اسرت.3:کیفیرتمحتروای
سیسررتم؛.9کیفیررتتعام ر سیسررتم؛.1کررالسهررایمجررازی؛.4کیفیررتپاسررخگرروییسیسررتم؛.9
یسیستم.درتحقیقحاضر،اینابعادمبنایکارقررارگرفترهوبرراسراس سیسرتم
ویژگیهایفن 
دست مده،بیشترین
مدیریتیادگیریدااشگاههایمجازیموردارزیابیقرارگرفتند.طبقاتایجبه 
رضایتدااشجویا مجازیدااشگاهتهرا ازمؤلفهکیفیتفنیسیستممدیریتیادگیریمریباشرد.
ایرنرضرایتممکرناسرتااشریازبارگرذاریسررریع،بردو عیربواقرصبرود سیسرتم،ارایرره
ارمافزارهایموردایاز،ارمافزار زمو  االینوسایرعوام درسیستممردیریتیدااشرگاهمجرازی

تهرا باشد.کمتررینرضرایتدااشرجویا مجرازیدااشرگاهتهررا ایرزازمؤلفرهارزیرابیکیفیرت
پاسخگوییوتحصیلیبود.ایناارضایتیممکناستبهدلی توجهاکرد بهدااشقبلیفراگیررا 
وسرعتحرکتیادگیری اا باشرد.هرمچنرین،اترایجاشرا داد،بیشرترینرضرایتکارشناسرا 
ارزیابدااشگاهتهرا ازمؤلفهارزیابیکیفیتفنیسیستممردیریتیرادگیریوکمتررینرضرایت
بهطورکلری،
ارزیابا دااشگاهتهرا ازمؤلفهارزیابیکیفیتپاسخگوییسیستمایندااشگاهاست .
اتایجاشا دادکهکیفیتسیستممدیریتیادگیریدردااشگاهالکتروایکریتهررا برراسراسایرن
یینتررازحردمطلروب(اقطره)%09
بهطورمعناداریباتترازحدمیااگین(اقطره)%91وپرا 
ارزیابی 
یباشد.
همچنین،ارزیابیکارشناسا ،تأییدکنندهارزیابیدااشجویا مجازیدااشگاهتهرا م 
است .
یزوارکریوهمکرارا )،(Zarei Zavaraki et al., 2010درپرژوهشخرودبرهسرنجشو
زارعر 
ارزشیابی موزشالکتروایکیدوره موزشالکتروایکریرشرتهمهندسرییرنایعدااشرگاهیرنعتی
خواجهاصیرالدینطوسیپرداختند.اتایجپژوهش اهرااشرا دادکرهبراامره مروزشالکتروایکری
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یرالدینطوسیبراساساهدافومعیارهایازپیش

خواجهاص

رشتهمهندسیینایعدااشگاهینعتی
یینشده،درحداسبتاًمطلوبقراردارد.باتوجهبرهقررارگررفتنبعردهردفدرزیررمؤلفرههرای
تع 
یافتههایاینپژوهشرامریتروا تأییردیبررپرژوهشحاضرردااسرت.
کیفیتمحتوای موزشی ،
قنرادا وطراهری)(Ghanadan & Taheri, 2008درتحقیقریتحرتعنروا «ارایرهمردلیبررای
مدلها،پرژوهشهراومسرتنداتارایرهشردهدر
ارزیابیسیستمهای موزشالکتروایکی»بهبررسی 
زمایشگاههاومراکزتحقیقاتیودااشگاهیکشورهایمتعددپرداختنردومردلیرابررایارزیرابی
سیستمهای موزشالکتروایکیارایهداداد .اهاپسازااجراممطالعرهوتحقیرقدرمروردموضروع
موردبررسی،چهارعنصرایلیراتحتعناویناستاد،محتوا،فراگیروسیستممردیریتیرادگیری
یستمهای مروزش
شاخصرابهعنوا معیارهایایلیارزیابیس 

مشخصکرداد.پساز دوازده
الکتروایکیتعیرینکردارد.ایرندوازدهشراخصعبارتنرداز:کیفیرتاطالعرات،فرن وری(شرام 
سختافزاروارمافزار)،پشتیباای،قابلیتکاربرد،واسطکاربر،تعامالتوارتباطات،امنیت،قابلیت

یسازی.
یسهاوشخص 
دسترسی،قابلیتاطمینا ،تغییرسطحدااشفراگیر،سرو 
یافتههایاینپژوهشپیشرنهادهایکراربردیبررایارتقرایسرطح مروزشدردااشرگاه
باتوجهبه 
الکتروایکیارایهمیگردد.
یهسرازیاسرخهایازبعضری
یهسازیدرسیستمافزایشیابد .شرب 
یوههایتعاملیوشب 
 کیفیتش 
یتهایکاریاسرتوترالشداردترابعضریجنبرههرایرفترارییرك
وسای حقیقییاموقع 
سیستمفیزیکییاااتزاعیرابهوسیلهرفتارسیستمدیگریامایشدهدکهدربسیاریازمترو 
همچنرین ،امرایشمجرددیرا
یستمهایااساایاست .
یستمهایطبیعیوس 
شام مدلهایس 
یباشد.اگرچهاینتکنیكهماانرد ینره
خلقمجددیكشی یاموضوعواقعییاموقعیتم 
بهشرکتکننردگا 

یکند؛اما،احتمالوارد ورد یدمهیا سیب
واقعیاتراهمااندسازیم 
وجودادارد.
 امکا چكکرد عملکرردفراگیررا توسرطسیسرتمایجرادگرردد.اسرتفادهاز زمرو هرای
الکتروایکیبهمن وراخذبازخوردهایسریعموجبمیگرددتادریورتعدمموفقیتدر
ارایهیكموضوعویرامحتویراتخراؤ،اقردامبرهاعمرالتغییرراتتزمامرود،ترادرروارد
موزشفراگیرا خللیایجاداگردد.

ارزیابی سیستم مدیریت یادگیری مرکز آموزشهای …11/

 امکا ارایهبازخوردهایهدایتیوتعاملیدرسیستمفراهمگردد.بازخوردعراملیاسرتکره
درتحققاهداف موزشیوبهبودکیفیتیادگیری،ارتقایسطحکیفی مروزشوعملکررد
یبردیلیداردوبرهعنروا مغنراطیستوجره،عامر مهمریاسرتکرهتوجره
فراگیرا ،اقشبر 
یاماید.درواقع؛برازخورد ،یینرهبازترابداوریوتصرمیمهرای
ذیافعا رابهخودجذبم 
موزشیاست.
 کیفیتتعام درجهتافزایشمیرزا یرادگیریبهبرودیابرد.اگرردریرادگیریالکتروایکری
اات ارمیرودفراگیرا بهسطحیفراترازدریافتدااشدستیابند،بایدتجربیاتیادگیراده
رادرگیرررامررودهوبرررایاوفریررتهررایتعام ر بررااطالعرراتوبررادیگرررا ازجملررهدیگررر
یادگیرادگا ومعلم،فراهمگردد.بنابراین،استادا وارای هکنندگا  موزشهایالکتروایکی
برایایجادتجربههاییادگیریمؤثردرفراگیررا ،بایردازاارواع،چگرواگیوابرزارمناسرب
برقراریتعام میا عنایر موزشدرموقعیتهرایمتفراوت مروزشالکتروایکریشرناخت
کافیپیداکنند.
روشهررای موزش ریویررادگیریمتفرراوتبرراتوجررهبررهفراگیرررا اسررتفادهگررردد .وجررود
 از 
تفاوتهایفردیدربینفراگیرا امریبدیهیوغیرقاب ااکاراستویادگیرادگا مختلرد

سرعتهایمتفاوتمی موزاد.روش موزشدرشریوهالکتروایکریایرزبایردبرهگوارهای

با
ریزیشودکهدااش موزا بتوااندباسرعتمتفاوتباتوااراییهرایخرودپریشبروارد؛


طرح
زیرا ،بعضیازیادگیرادگا ایرازبرهتوجرهوکمركبیشرتریداراردوتزماسرتتکرالیدو
هایبیشتریااجامدهندتابههدفهای موزشیدرسمسلطگرداد.


تمرین
 دااشقبلیفراگیرا درا رگرفتهشود.برایایرنکرهیرادگیریمعنریدارییرورتگیررد،
توجهبهاطالعاتودااشقبلیفراگیرا ازاهمیتباتییبرخورداراسرت.یرادگیریمعنرادار
به اوعیادگیریگفتهمیشودکهمفاهیمجدید،ریشهدرمفاهیمگذشتهفردداشتهباشردو
براساس بناشود.
یزههایمتفاوتیادگیریفراگیرا موردا ررقررارگیررد.وجرودااگیرزهارهتنهرابرا غراز
 ااگ 
یادگیریضروریاست؛بلکه،برایادامرهوتقویرت وحر مسرای ومشرکالتیکرهپیردا
میشودوکاربرد موختههادراوضاعتازهایزضرورتداردوبردینسرببکرهااگیرزهقروی
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وبهویژهااگیزههای

بهاینترتیبتوجهبهااگیزه،دقتوتمرکزفعالیتذهنیرازیادمیکند

.شرطضروریبراییادگیریمؤثرتراست، متفاوتفراگیرا
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