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چکیده
هدف این مطالعه ارزیابی و اولویتگذاری ابعاد مختلف یادگیری الکترونیکی و معیارهای مرتبط با آنها با
استفاده از تکنیک فرآیند تحلیل سلسله مراتبی بود .برای دستیابی به این هدف از روش تحقیق
کتابخانهای و توصیفی از نوع زمینهیابی استفاده شد .جامعه آماری تحقیق ،شامل کلیه منابع مربوط به
الگوها ،چارچوبها و معیارهای مربوط به کیفیت آموزشهای الکترونیکی براساس تجارب داخلی و
خارجی بود .عالوه برآن کلیه صاحبنظران ،خبرگان و دستاندرکاران مراکز فعال آموزش الکترونیکی و
دانشگاههای مجازی در کشور نیز شامل جامعه تحقیق بوده و اعضای نمونه با توجه به اهداف و سؤاالت
تحقیق به صورت هدفمند از بین آنها انتخاب شدهاند .ابزار جمعآوری اطالعات پرسشنامه محقق ساخته با
روایی و اعتبار تأیید شده است .عوامل مؤثر بر کیفیت آموزش در محیطهای یادگیری الکترونیکی از
ادبیات تحقیق شناسایی و تکنیک فرایند تحلیل سلسله مراتبی برای اولویتبندی آنها به کار گرفته شده
است .تحلیل دادههای حاصل با استفاده از نرمافزار اکسپورت چویس نشان داد که سهم عوامل مؤسسهای
و مدیریتی ،عوامل پداگوژیکی و طراحی آموزشی ،عوامل تکنولوژیکی ،عوامل ارائه آموزش و عوامل
مرتبط با خدمات پشتیبانی در کیفیت آموزش در محیطهای یادگیری الکترونیکی به ترتیب معادل
26درصد24 ،درصد20 ،درصد18 ،درصد و 12درصد ارزیابی شدهاند.
واژگان کلیدی :یادگیریالکترونیکی ،فرآیند تحلیل سلسله مراتبی ،کیفیت آموزش ،معیارهای کیفیت
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Abstract
The aim of this study was to evaluate and prioritize the different dimension
of e-learning and criteria associated with them, using the analytic hierarchy
process. To achieve this goal, library method and a description research
method was used. The statistical population of the study consisted of all
references related to models, frameworks, standards related to the quality of
web-based education and internal and external experiences. In addition, all
scholars, experts, and specialists in e-learning centers and virtual
universities in the country including the study population and members of
the sample with respect to the objectives and research questions were
selected of them purposefully. The tools data collection were questionnairemade that its validity and reliability have been confirmed. Factors affecting
the quality of education in electronic learning environments of the research
literature identified and techniques AHP was used to prioritize them.
Analysis of data using software export Choice showed that the share of
institutional and managerial factors pedagogical and instructional design;
technological factors; factors providing education and factors associated
with support services in the quality of education in E-learning environments,
respectively 26%; 24%; 20%; 18% and 12% were evaluated.
Keywords: E-Learning, Analytical Hierarchy Process (AHP),
Instruction Quality, Quality criteria
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مقدمه
گسترش روز افزون تقاضا برای آموزش عالی و بخصوص برنامههای آموزش از دور برخط نگرانی از
کیفیت آنها را به یکی از مهمترین موضوعات جهانی تبدیل کرده و لزوم توجه جدی به کیفیت این
آموزشها را ضروری ساخته است(بیالواتی و زوهیری(.2007،1یکی از مهمترین چالﺶ ها درکیفیت بخشی
به آموزش در محیطهای یادگیری الکترونیکی ،تعدد عوامل و متﻐیرهای موثر و دخیل در این زمینه و
دستهبندیهای مختلف و متنوعی است که از زوایای گوناگون و بنا به موﻗعیت های فرهنگی و بومی
متفاوت از این عوامل صورت گرفته است.
این معیارها از نظر اهمیتی که در تولید یک محصول یا خدمت کیفی دارند از ارزش یکسانی برخوردار
نمی باشند .جهت اعتبار نتایج حاصل از کاربرد این معیارها در سنجﺶ کیفیت محصوالت ،بایستی میزان
اهمیت هر کدام در مقایسه با دیگر معیارها معلوم گردد .براساس ادبیات تحقیق اختصاص دادن وزن به
معیارهای موردنظر ،یک پدیده محلی است؛ یعنی اینکه اهمیت معیارها از دید تصمیم گیران مختلف
متفاوت است(ایسالم .)2007،2لذا هر کشوری سعی دارد عالوه بر تعیین معیارهای خاص برای خودش،
وزن هر معیاری را نیز متناسب با بافت فرهنگی -اجتماعی و تجربیات خود و با توجه به اهمیتی که برای
آن ﻗائل است تعیین کند.
یکی از روشهایی که می تواند موجب اعتبار بخشی به وزن اختصاص داده شده به این معیارها باشد
استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی 3است .استفاده از این فرآیند به تصمیم گیران اجازه می دهد تا
کیفیت نتایج را دریک ماتریس مقایسه ای بررسی کنند؛ اطالعات مرتبط را در اختیار آنها میگذارد تا
بتوانند بهترین گزینه را انتخاب کنند و با فراهم کردن امکان بررسی مداوم اندازه های ارزشیابی،
سوگیری در تصمیم گیری را کاهﺶ می دهد (ابوسرهان.)2011،4
تقریبا تمامی مدلها و چارچوب های توسعه یافته در ارتباط با کیفیـت آمـوزش الکترونیکـی ریشـه در
بافت های فرهنگی کشورهای غربی دارند و باید درنظر داشت که مقایسه اعتبـار کیفـی ایـن آموزشهـا
براساس معیارهای شکل گرفته در دانشگاههای جوامع غربی نامناسب است .زیرا آنها مبتنـی بـر رسـالت
آموزشی و سیستم های ارزشیابی و محیطهای آموزشی متفاوتی هستند .روش های پداگوژیکی حاکم بـر
محیطهای یادگیری از ﻗبیل سبکهای یادگیری ،سبکهای تدریس ،محتوای یـادگیری مـرج  ،اهـداف
یادگیری ،فعالیتهای تدریس ،ارزشیابی یادگیری ،الزامات در ساعات مصوب آموزشی ،طول ساعات دوره
و ...از جمله مواردی هستند کـه بـه شـکل گسـترده ای در بـین جوامـع غربـی و شـرﻗی تفـاوت دارنـد
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(یانگ )2005،1و زمانی که مصـنوعات و رویـه هـای غربـی در کشـورهای شـرﻗی پذیرفتـه مـی شـوند
نمیتوانند از زمینه فرهنگی شان بطور کامل بافت زدایی شوند(مک کارتی.)2007،2
در طی سالهای گذشته مطالعات بسیاری در مورد کیفیت یادگیری از راه دور به منظـور غنـی سـازی و
تضمین کیفیت آموزشهای ارائه شده بخصوص در کشورهای پیشرفته انجام یافتـه اسـت .حاصـل ایـن
مطالعات ارائه مدلها ،اصول و راهبردها و ...است که توسط سازمانها و مؤسسات مختلف مورد استفاده ﻗرار
گرفته اند(معصومی.)2010،
کیفیت یادگیری الکترونیکی وابسته به اندازه یا میزانی است که فناوری ،تعامل ها ،محتوا و خدمات به
یادگیرنده و یاددهنده اجازه می دهد تا مطابق با انتظارات خود در محیط یادگیری فعالیت کنند و رضایت
به دست آورند (لنزیلوتی و همکاران .)2006 ،3از نظر روینسکی و سینیتسیا )2004( 4هم کیفیت یادگیری
الکترونیکـی بـدین معنا است کـه خـدمات و محصـوالت یـادگیری الکترونیکـی ،تجربههای مناسب ،به
روز و متناسب با تقاضای یادگیرنده فراهم آورد(.)2004
کی یر ،ویلیامز و روسیول )2014( 5برای تمرکز توجه روی کیفیت حوزه های کلیدی در یادگیری
الکترونیکی چارچوبی را با عنوان تعالی در یادگیری الکترونیکی ارائه کرده اند که  35معیار غنی سازی
کیفیت را در  6گروه ﻗرار داده است:
 .1مدیریت استراتژیک .2طراحی برنامه درسی  .3طراحی دوره  .4تحویل دوره .5پشتیبانی کارکنان
 .6پشتیبانی دانشجویان.
بررسی انواع پارادایم های ارزشیابی کیفیت برنامههای آموزشی برخط نشان از وجود برخی مشترکات در
بین آنها دارد .نتایج مطالعه شلتون  )2011(6این موارد مشترک را به ترتیب فراوانی چنین بیان کرده
است:
.1تعهد مؤسسه ای ،حمایت و رهبری  .2تدریس و یادگیری .3حمایت هیأت علمی ،حمایت دانشجویان ،و
توسعه دوره  .4تکنولوژی ،سنجﺶ و ارزشیابی  .5هزینه اثربخشی ،مدیریت و برنامهریزی  .6رضایت
هیأت علمی و دانشجویان.
درهمین راستا جونگ 7و همکاران ( )2011با بررسی سیستم ها و چارچوب های تضمین کیفیت آموزش
از راه دور در کشورهای آسیایی(چین ،هونگکنگ ،هند ،اندونزی ،ژاپن ،کره ،مالزی ،مﻐولستان ،سنگاپور،
فیلیپین و سریالنکا) حوزه های کلیدی برای آموزش از راه دور را در کشورهای مورد نظر احصا کرده و
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چنین نتیجه گرفتند که معیارها و رهنمودهای تضمین کیفیت برای خودارزیابی و بررسی بیرونی و برای
پوشاندن متﻐیرهای درونداد و فرآیند و برونداد اغلب در دوازده حوزه کلیدی به شرح ذیل می باشند:
.1مأموریت ،ارزشها و اهداف  .2سنجﺶ و ارزیابی  .3منابع آموزشی  .4رهبری ،نظارت و اجرا
.5سرمایهگذاری  .6زیرساخت تکنولوژی اطالعات  .7تدریس و یادگیری  .8برنامه درسی و توسعه
 .9پشتیبانی دانشجو  .10سیستم تضمین کیفیت درونی  .11هیات علمی و کارکنان  .12تحقیق.
در مطالعه دیگری توسط جونگ( )2011با انجام «تحلیل عامل اکتشافی» عوامل تعامل ،حمایت کارکنان،
مکانیسم تضمین کیفیت مؤسسه ای ،شهرت و اعتبار مؤسسه ای ،حمایت یادگیرنده ،اطالعات و تبلیﻐات،
و وظایف یادگیری بعنوان هفت بعد مربوط به کیفیت آموزش الکترونیکی از دیدگاه یادگیرندگان معرفی
شدند .راشید و اﻗبال )2010( 1نیز مطالعه ای را به منظور توسعه استراتژی تضمین کیفیت برای یادگیری
باز و از راه دور انجام داده و هفت متﻐیر و عامل پشتیبانی مؤسسهای ،پشتیبانی تکنولوژی ،پشتیبانی
دانشجو و هیات علمی ،روابط مؤسسهای وکاری ،مشارکت فکری ،منابع آموزشی ،ساختار و فرآیند توسعه
دوره را برای این منظور الزم دانسته اند.
بررسی مطالعات انجام شده و همچنین عناصر و عوامل معرفی شده در زمینه یادگیری الکترونیکی
حاکی از آن است که هر یک از افراد محقق و صاحبنظر و نیز دانشگاهها و مؤسسات آموزشی مطرح در
این عرصه از زوایای گوناگون و با رویکردهای مختلف روی ابعاد و عناصر متعدد یادگیری الکترونیکی به
عنوان عوامل اصلی موفقیت و ابعاد زیربنایی و تشکیل دهنده این نوع آموزش تاکید نمودهاند و در همین
راستا مدلهایی نیز معرفی گردیده و معیارهای مختلفی برای طراحی و یا ارزیابی یادگیری الکترونیکی
مطرح شده است .اما آنچه آشکار به نظر میرسد این است که علی رغم وجود برخی عوامل و مالکهای
مشترک در مدلها و چارچوبهای ارائه شده در زمینه یادگیری الکترونیکی ،مدل و چارچوب واحد و یا
ابعاد و عواملی که مورد توافق همگان باشد وجود ندارد؛ که این موضوع به دیدگاه و فلسفه زیربنایی افراد
صاحبنظر و یا مؤسسات ارائه کننده برنامههای یادگیری الکترونیکی باز میگردد(محجوب وﻗرونه.)1393 ،
در این میان چائو و چن )2009( 2با معرفی فرآیند تحلیل سلسله مراتبی به عنوان مدلی مناسب برای
مواجهه با مشکالت ناشی از معیارهای چند گانه  -با اعتقاد به اهمیت زیاد وزن دادن به معیارها
(بخصوص در مواردی که با محدودیت در زمان ،نیروی انسانی و حمایت مالی روبرو هستیم) -از روش
«روابط ترجیحی فازی سازگار» مدل فرآیند تحلیل سلسله مراتبی برای وزن دادن به عوامل یا معیارهای
مؤثر در یک سیستم یادگیری الکترونیکی از راه دور استفاده کرده و چهار مرحله را برای ارزشیابی
اثربخشی یادگیری الکترونیکی الزم دانسته اند :تعیین کردن عوامل مؤثر ،جمع آوری پرسشنامه و تحلیل
آماری ،وزن دادن به عوامل و ارزشیابی کلی براساس معیارهای وزن داده شده.

1.Rashid & Igbal
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ایسالم ( )2007از دانشگاه بین المللی اسالمی مالزی هم با استفاده از این روش (فرآیند تحلیل سلسله
مراتبی) توانست وزن اختصاص داده شده به هرکدام از معیارهای مورد استفاده در اهدای جایزه ملی
تضمین کیفیت مالکولم بالدریج 1را برای به کارگیری در موسسات آموزشی مالزی بازنگری کند .این
معیارها هفت طبقه کلی را شامل می شوند که عبارتند از :رهبری ،برنامهریزی استراتژیک ،تمرکز روی
برآورده ساختن نیازهای دانشجویان و افراد ذینفع و بازار ،اندازهگیری و تحلیل و مدیریت دانﺶ ،تمرکز
روی هیأت علمی و کارکنان ستادی ،مدیریت فرآیندها ،نتایج عملکرد سازمانی .مقایسه وزنهای
اختصاص داده شده به هرکدام از این معیارها در بافت مالزیایی با وزن موجود آنها نشان دهنده تأثیر بافت
فرهنگی -اجتماعی دراهمیت معیارهایی است که برای ارزشیابی کیفیت می توانند مورد استفاده ﻗرار
گیرند.
درمطالعهای دیگر که با هدف بررسی معیارهای موفقیت در سیستمهای یادگیری الکترونیکی در
کشورهای در حال توسعه انجام یافته است محققان با استفاده از تکنیک دلفی و بکارگیری رویکرد
فرآیند تحلیل سلسله مراتبی  20معیار کیفیت را شناسایی و آنها را در  6گروه شامل ویژگیهای
فراگیران ،ویژگیهای مدرسان ،کیفیت مؤسسه و خدمات ،کیفیت زیرساخت و سیستم ،کیفیت دوره و
اطالعات ،و انگیزش بیرونی ﻗرار دادهاند .مقایسه نظرات متخصصان فناوری اطالعات و ارتباطات و
اعضای هیات علمی در این تحقیق نشان می دهدکه از نظر متخصصان فناوری اطالعات و ارتباطات،
ویژگیهای فراگیران و مدرسان و از نظر اعضای هیات علمی ،عامل زیرساخت و کیفیت سیستم
مهمترین ابعاد مؤثر در موفقیت یادگیری الکترونیکی هستند( بواسیری وهمکاران.)2011 ،2
نتایج حاصل از تحقیق مهدیون( )1390نشان میدهد که ابعاد و مؤلفه های اساسی تشکیل دهنده کیفیت
یادگیری الکترونیکی در نظام آموزش عالی کشورمان از دیدگاه مدیران و خبرگان مراکز یادگیری
الکترونیکی ،خبرگان و سیاستگذاران کیفیت در آموزش عالی و دانشجویان عبارتند از :مدیریت و
پشتیبانی؛ فناوری؛ عوامل پداگوژیکی و طراحی آموزش؛ محتوا؛ سنجﺶ و ارزشیابی؛ تعامل؛ و نیروی
انسانی متخصص.
مطالعه دیگری که باهدف ارائه چارچوبی برای ارزشیابی کیفیت آموزش در دانشگاه های الکترونیکی
توسط سراجی( )1390انجام گرفته است نشان می دهد که طراحی و راه اندازی نظام آموزشی دانشگاه
های الکترونیکی بر تصمیم های سه گانه مدیریتی ،فناورانه و پداگوژیک مبتنی است.
معصومی ( )2010ارائه چارچوبی جامع از آموزش الکترونیکی (حساس به بافت های فرهنگی خاص) را
هدف مطالعه خود ﻗرار داده است .چارچوب پیشنهادی او ساختاری را برای غنیسازی و تضمین کیفیت
در موسسات مجازی پیشنهاد می کند که در آن 116معیار (سنجه) وجود دارد که به  29خرده معیار
1. Malcolm Baldrige National Quality Award
2. Bhuasiri
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تقسیم شدهاند و خود این خرده معیارها هم درون  7مجموعه عامل اصلی ﻗرار گرفتهاند .این عوامل اصلی
عبارتند از :عامل مؤسسه ای؛ عامل تکنولوژیکی؛ عامل طراحی آموزشی؛ عامل پداگوژیکی؛ پشتیبانی
هیات علمی ؛ پشتیبانی دانشجو و عامل ارزشیابی.
صنایعی( )1389با تحلیل معیارها ی مختلف ارائه شده برای کیفیت آموزش الکترونیکی ویژگیهایی از
ﻗبیل فعال بودن یادگیرنده ،یادگیرنده محوری ،تعامل ،در نظر گرفتن تفاوت های فردی یادگیرندگان،
انعطاف پذیری ،ارائه بازخورد و ارزشیابی با استفاده از ﻗابلیتهای فناوری اطالعات و ارتباطات (فاوا) را از
معیارهای کیفیت و یادگیری اثربخﺶ معرفی می نماید.
با توجه به اینکه درکشور ما نیز انتظار میرود در آینده یادگیری الکترونیکی و آموزش عالی فراملی رشد
ﻗابل توجهی داشته باشد ،لذا تضمین کیفیت آنها دغدغه اصلی است(بازرگان .)1387،از اینرو شناسایی
معیارهای مهم و مؤثر در کیفیت این نوع از آموزشها ( براساس شرایط و امکانات و محدودیتهای
موجود ) که از نظر خبرگان و متخصصان موضوع در کشورمان دارای اعتبار الزم باشند ضروری است.
مطالعه حاضر با درک اهمیت پاسخگویی به چالﺶهای مرتبط با کیفیت آموزش در محیطهای یادگیری
مبتنی بر وب؛ با هدف ارزیابی معیارهای کیفیت آموزش در محیطهای یادگیری الکترونیکی و تعیین
میزان اهمیت نسبی هر کدام از آنها از دید صاحبنظران و خبرگان آموزش الکترونیکی در کشور انجام
شده و پرسﺶ اصلی آن پاسخ به این سوال است که:
عوامل مؤثر بر کیفیت آموزش در محیطهای یادگیری الکترونیکی کدامند و میزان اهمیت معیارهای
مرتبط با آنها از دیدگاه اساتید و متخصصان آموزش الکترونیکی کشور چگونه است؟
روش تحقیق:
در این پژوهﺶ با توجه به اهداف و سواالت تحقیق از روش تحقیق توصیفی از نوع زمینه یابی استفاده
شده است .جامعه آماری تحقیق را منابع مربوط به الگوها ،چارچوبها ،معیارهای مربوط به کیفیت
آموزشهای مبتنی بروب ،و تجارب داخلی و خارجی در ﻗالب کتاب ها ،نشریات علمی ،پایگاههای
اطالعاتی و ....تشکیل می دهند که با توجه به اهداف و سؤاالت تحقیق به صورت هدفمند نمونهگیری
میشوند .همچنین کلیه صاحبنظران ،خبرگان و دست اندرکاران مراکز فعال آموزش الکترونیکی و
دانشگاههای مجازی در کشور نیز جزء جامعه آماری می باشند.
از آنجاکه برای تجزیه و تحلیل دادهها از طریق روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی تعداد افراد نمونه حائز
اهمیت نیست برای انجام این پژوهﺶ از بین افراد جامعه ،نمونه مورد نظر به تعداد  30نفر مبتنی بر
اصولی نظیر تدریس یا طراحی دورههای آموزش الکترونیکی ،داشتن مقاله در ارتباط با موضوعات مرتبط
با یادگیری الکترونیکی و تمایل به شرکت در مطالعه با روش غیر تصادفی و هدفمند انتخاب شدند.
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ابزار مورد استفاده برای جمعآوری دادههای موردنیاز ،پرسشنامه محقق سـاخته بـود کـه در آن از فرآینـد
تحلیل سلسله مراتبی برای انجام مقایسههای زوجی بین عوامـل و معیارهـای مـؤثر در تضـمین کیفیـت
آموزش در محیطهای یادگیری الکترونیکی( جهت تعیین اهمیت هر کدام از این عوامـل) شـده اسـتفاده
شد .برای استخراج این عوامل و معیارهـا  -از طریق ارزیابی دﻗیق و گسترده پیشینه تحقیق -معیارهـای
مشترک و دارای بیشترین فراوانی در مطالعات انجام شده شناسایی شدند و براساس سنخیتی که داشـتند
در  5گروه عوامل مؤسسه ای و مدیریتی (با  6معیار)؛ عوامل پداگوژیکی و طراحی آموزشـی(با  6معیـار)؛
عوامل تکنولوژیکی(با  5معیار) ؛ عوامل ارائه آموزش (با  5معیار) و عوامل مرتبط با خدمات پشتیبانی(با 2
معیار) طبقه بندی گردیدند.
پرسشنامه از طریق پست الکترونیکی برای اساتید وخبرگان منتخب این حـوزه ارسـال گردیـد و از آنهـا
خواسته شد که میزان اهمیت هرکـدام از زوج مولفـه هـای مشـخص شـده رانسـبت بـه هـم؛ براسـاس
دستورالعمل داده شده مشخص نمایند و پس از تکمیل پرسشنامه آن را با پست الکترونیک عودت نمایند.
برای سنجﺶ روایی پرسشنامه ،عوامل و معیارهای بهدست آمده ،مورد نظرسنجﻰ  5تن از خبرگان این
حوزه ﻗرار گرفت و با اصالحات و تﻐییرات جزئی تأیید نهایﻰ صورت پذیرفت.
پایایی ابزار در این نوع تحقیقات تا حد زیادﻯ به اعتبار روش تحلیل سلسله مراتبﻰ وابسته است که آن
را نرﺥ سازگارﻯ تعیین میکند .اگر نرﺥ ناسازگاری کمتر از  0/10باشد سازگاری مقایسات ﻗابل ﻗبول بوده
و درغیر این صورت باید در مقایسهها تجدید نظر کرد (کیارزم و کوهکن .)2013 ،1در تحقیق حاضر نرﺥ
ناسازگاری مقایسه عوامل و معیارهای مرتبط با آنها با استفاده از نرم افزار اکسپورت چویس محاسبه و
مورد تائیدﻗرار گرفت.
یافتهها:
کیفیت آموزش در محیطهای یادگیری الکترونیکی به عوامل متعددی بستگی دارد .در این پژوهﺶ
معیارهای کیفیت و اثربخشی یادگیری الکترونیکی از دید نمونه انتخابی مورد بررسی و تحلیل ﻗرار گرفت.
برای این منظور معیارهای مهم معرفی شده در تحقیقات پیشین با استفاده از نظرات متخصصان و
خبرگان آموزش الکترونیکی جمع بندی و عوامل مهم مؤثر در کیفیت آموزش در این محیطها عوامل
سازمانی و مدیریتی ،عوامل پداگوژیکی و طراحی آموزشی ،عوامل تکنولوژیکی ،عوامل ارائه ،و خدمات
پشتیبانی تعیین گردیدند .آنگاه برای سنجﺶ میزان اهمیت هرکدام ازعوامل و معیارهای مرتبط با آنها از
تکنیک فرآیند تحلیل سلسله مراتبی استفاده شد.

1. Kiarazm, A & Koohkan
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جدول شماره -1معیارهای کیفیت در محیطهای یادگیری الکترونیکی و طبقه بندی آنها
Table1
Factors and criteria Quality in e-learning environments

عوامل

معیارها

Factors

Criteria

عوامل سازمانی و مدیریتی

چشمانداز ،رسالت و اهداف سازمانی؛ زیرساختها؛ ساختار سازمانی و نظام پشتیبانی؛
سرمایهگذاری و تدارکات مالی؛ مدیریت و رهبری مؤسسه؛ اعتبار و شهرت مؤسسه ای و
برنامه ای.

Factors Institutional and
managerial

view; mission and organizational goals; Infrastructures; organizational
structure and support system; investment and financial logistics,
management and leadership of the institution, reputation affiliated with the
institution and program

عوامل پداگوژیکی و طراحی آموزشی

طراحی و پیاده سازی دورهها براساس اهداف؛ اصول طراحی مبتنی بر وب؛ کیفیت و به روز
بودن و اعتبارمحتوا؛ یادگیری فعال و اثربخﺶ؛ ارائه بسته کامل یادگیری شناختی؛
ارزشیابی و ارائه بازخورد.

Factors pedagogical and
instructional design

;design and implementation of courses based on goals
web-based design principles; quality and being up to date and credible
content; effective and active learning; providing a complete cognitive
learning package; evaluating and providing feedback.

عوامل تکنولوژیکی

دسترسیپذیری و ﻗابلیت اطمینان؛ ﻗابلیتهای سامانه آموزشی؛ نرم افزارها و سخت
افزارها؛ پشتیبانی فنی؛ به روز کردن رابط ،محتوا و تمام ﻗالبها.

Factors technological

accessibility and reliability; educational system capabilities; software and
hardware; technical support; updated interface, content and all templates

عوامل ارائه
Factors providing

خدمات پشتیبانی
Support Services

راهبردهای یاددهی -یادگیری فعال؛ ارائهدهندگان چندگانه؛ انعطافپذیری و سازگاری؛
انگیزش دانشجویان؛ انتخاب رسانه آموزشی مناسب.
active teaching-learning strategies; multiple providers; flexibility and
adaptability; motivation; select the appropriate media

خدمات پشتیبانی دانشجویان؛ خدمات پشتیبانی هیـات علمی.
student support Services; faculty support services

نتایج حاصل از تحلیل دادههای جمع آوری شده براساس مقایسه های زوجی به عمل آمـده بـین عوامـل
پنجگانه و معیارهای مرتبط با آنها با استفاده از نرم افزار اکسپورت چویس نشان دادکه:
عامل «سازمانی و مـدیریتی» بـاالترین و «خـدمات پشـتیبانی» پـایین تـرین میـزان اهمیـت را از نظـر
تاثیرگذاری بر کیفیت آموزش در محیطهای یادگیری الکترونیکی دارند و به ترتیب عوامل «پداگوژیکی و
طراحی آموزشی»؛
«تکنولوژیکی»؛ و « ارائه» بین این دو عامل ﻗرار گرفته اند(نمودار.)1

124

نشریه علمی -پژوهشی آموزش و ارزشیابی ـ سال  11ـ شماره  41ـ بهار 97

نمودار  -1ضریب اهمیت عوامل تاثیرگذار بر کیفیت آموزش

چنانچه تمامی زوج مقایسههای به عمل آمده مربوط به کلیه عوامل را به صورت ترکیبی با در نظر داشتن
هدف مطالعه ( تاثیر برکیفیت آموزش) مورد بررسی ﻗرار دهیم مالحظه می شود که ازبین  24معیار مورد
مقایسه ،باالترین ضریب اهمیت ( )0/08را معیار « چشم انداز ،رسالت و اهداف سازمانی » دارا است و
پایین ترین ضریب اهمیت ( )0/007به معیار « گزینﺶ رسانه آموزشی مناسب» اختصاص دارد .نرﺥ
ناسازگاری کلی معیارها نیز برابر  0/01می باشد (نمودار.)2

نمودار  -2ضریب اهمیت معیارهای تاثیرگذار برکیفیت آموزش در محیطهای یادگیری الکترونیکی

بررسی مقایسهای معیارهای مرتبط با عوامل سازمانی و مدیریتی نشان میدهد که از بین مجموعه
معیارهای مرتبط ،معیار «چشم اندار ،رسالت و اهداف سازمانی» دارای باالترین وزن و «شهرت و اعتبار
مؤسسه ای و برنامه ای» پایین ترین ضریب اهمیت را به خود اختصاص داده اند .نرﺥ ناسازگاری بین
مقایسه ها نیز پایین تر از  0/1می باشد.
 بررسی وزن اختصاص یافته به هرکدام از معیارهای ﻗرار گرفته در بعد طراحی آموزشی و پداگوژیکینشان می دهد که معیار طراحی و اجرای دوره مبتنی بر اهداف ،دارای باالترین وزن در این مجموعه
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میباشد ( )0/217و معیار کیفیت و اعتبار محتوا پایینترین وزن را به خود اختصاص داده است (.)0/104
نرﺥ ناسازگاری بین مقایسه های زوجی معیارها نیز  0/006می باشد.
 نتایج حاصل از بررسی مقایسه ای معیارهای مرتبط با عوامل تکنولوژیکی نشان می دهـد کـه در بـیناین مجموعه معیارها ،معیار« ﻗابلیت دسترسـی و اطمینـان » دارای بـاالترین و« نـرم افزارهـا و سـخت
افزارها» دارای پایین ترین وزن می باشد بعالوه نرﺥ سازگاری حاصل از مقایسه زوجی معیارها برابر 0/01
برآورد شده است.
 از بین معیارهای مرتبط با عامل ارائه ،ایجاد انگیزه در دانشجویان با ضریب اهمیت  0/43مهمترینمعیار تاثیر گذار بر کیفیت آموزش شناسایی شده است و معیارهای بعدی به ترتیب اهمیت در این گروه
عبارتنداز :ارائه دهندگان چند گانه؛ انعطاف پذیری و سازگاری؛ راهبردهای یاددهی -یادگیری فعال و
گزینﺶ رسانه آموزشی مناسب .نرﺥ ناسازگاری برآوردشده برای مقایسه های زوجی بین معیارها نیز برابر
 0/02می باشد.
 عامل خدمات پشتیبانی شامل پشتیبانی از دانشجویان و خدمات پشتیبانی از هیات علمی درگیر درآموزش الکترونیکی می باشد .تحلیل نتایج ناشی از مقایسه بین این معیارها نشان دهنده اهمیت بیشتر
خدمات پشتیبانی از دانشجویان با ضریب 0/55در مقایسه با خدمات پشتیبانی از هیات علمی با ضریب
اهمیت  0/45است .براین اساس چون در این مجموعه صرفا تنها یک زوج مقایسه بین دو معیار انجام
گرفته است ،لذا نرﺥ ناسازگاری بین مقایسه ها هم صفر است.
بحث و نتیجه گیری
بررسی تاثیر کلی مولفههای تشکیل دهنده کیفیت در محیطهای یادگیری الکترونیکی نشان داد که عامل
سازمانی و مدیریتی از باالترین ضریب اهمیت برخوردار است .این عامل عمدتا مولفههایی را دربر گرفته
است که وجود آنها برای آغاز دوره الکترونیکی در یک مؤسسه ضروری هستند .نتایج مطالعه نشان می
دهد که  3معیاری که باالترین ضریب اهمیت را از نظر تاثیرگذاری بر کیفیت آموزش در محیطهای
یادگیری الکترونیکی کسب کردهاند معیارهای «چشم انداز ،رسالت و اهداف سازمانی»؛ «سرمایه گذاری
وتدارکات مالی»؛و «زیرساخت ها» می باشند که هرسه در ارتباط با عامل سازمانی و مدیریتی هستند.
تعیین چشم اندار ،رسالت و اهداف سازمانی که باالترین ضریب اهمیت را در دستیابی به کیفیت آموزش
در محیطهای یادگیری الکترونیکی کسب کردهاند از مهمترین مراحل برنامه ریزی استراتژیک هستند.
چشم انداز و استراتژی هر دو ،نقشی اساسی در توانمند سازی ایفا می کنند ،در عین حال ،چشم انداز
الهام بخﺶ تﻐییر در ارزش هایی است که موجب تﻐییر سازمان می شوند .در حقیقت برای تحول و
نوسازی سازمان انتخاب چشم انداز و استراتژی شاید تصمیمات کلیدی رهبر باشند .چشم انداز مشخص
کننده جهت و مسیر سازمان است و به افزایﺶ موفقیت سازمان کمک زیادی می نماید (ودادی،
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طهماسبی ،و موسوی .)1388 .از طرف دیگر چنانچه محیط یادگیری الکترونیکی را به مثابه یک سیستم
درنظر بگیریم باال بودن ضریب اهمیت این عامل در مقایسه با دیگر عوامل مهم با توجه به نقشی که در
تامین دروندادهای مطلوب برای فعالیت سیستم می تواند داشته باشد به سادگی ﻗابل درک خواهد شد.
اولین عاملی که می تواند در ارائه یک محصول یا خدمت آموزشی با کیفیت در یک محیط یادگیری
تاثیرگذار باشد ،دروندادهای آن است که توسط مدیریت ارشد سازمان تدارک دیده می شوند .عالوه برآن
یکی از وظایف مهم مدیریتی بودجهبندی و هزینه کرد اعتبارات بر اساس اهداف و ماموریت سازمان در
راستای چشم انداز سازمانی است .تامین زیرساختهای الزم برای ارائه موفق آموزش نیز از جمله عوامل
سازمانی و مدیریتی است که همراه تامین منابع مورد نیاز می تواند موجبات تضمین کیفیت را در
محیطهای یادگیری الکترونیکی فراهم سازد و این ها معیارهایی هستند که مرتبط با عامل سازمانی و
مدیریت می باشند.
مطالعه بواسیری وهمکاران ( )2012در همسویی با نتایج این پژوهﺶ نشان می دهد که از نظراعضای
هیات علمی ،عامل زیرساخت و کیفیت سیستم مهمترین ابعاد مؤثر در موفقیت یادگیری الکترونیکی
هستند .این یافته همچنین با بحثها و نتایج تحقیقات کییر ،ویلیامز و روسیول ( ،)2014جونگ ،ونگ،
لی ،بایگالتوﻗس وبیالواتی( ،)2011شلتون( ،)2011معصومی( ،)2010ایسالم( ،)2005مهدیون(،)1390
سراجی( )1390همراستا است .تمامی این نتایج بنحوی نشان دهنده اهمیت عامل مؤسسه ای و
مدیریتی یا یکی از معیارهای تشکیل دهنده آن در کیفیت یادگیری الکترونیکی هستند .هرچند که نمی
توان آنها را به دلیل تفاوت روش های مطالعه بطور مستقیم با یافته این مطالعه مورد مقایسه داد زیرا در
این مطالعه معیارهای مهم شناسایی شده  -از طریق مقایسه های زوجی– با در نظر داشتن اهمیتی که
در کیفیت آموزش دارند ،اولویتبندی شده اند ،در حالی که مطالعات دیگر به شناسایی این معیارها
بسنده کرده اند.
عامل پداگوژیکی و طراحی آموزشی دومین عامل مهم در بین ابعاد پنج گانه مؤثر در کیفیت آموزش در
محیطهای یادگیری الکترونیکی شناسایی شده است .از بین معیارهای مرتبط با این عامل که دارای
باالترین ضرایب اهمیت هستند می توان به معیارهای « طراحی و پیاده سازی دوره ها براساس اهداف
»؛ « اصول طراحی مبتنی بر وب »؛ و « ارائه بسته کامل یادگیری شناختی » اشاره کرد.
نیاز سنجی از مخاطبان و تعیین اهداف آموزشی از مهمترین گام ها در طراحی آموزشی با تمامی
رویکردهای روانشناختی است و محیط یادگیری الکترونیکی هم به طور معمول از این ﻗاعده مستثنی
نیست .در محیط یادگیری الکترونیکی هدفهای برنامه درسی بایستی با توجه به رویکردهای متناسب با
این محیطها تدوین و تحلیل گردد و عناصر آموزشی باید با استفاده از امکانات فناوری به نحوی در کنار
هم ﻗرار داده شود تا آنها را به یادگیری فعال ترغیب نماید و با تدارک مسیرهای متنوع و فرصت های
گوناگون امکان یادگیری شخصی ،تعامل و همکاری را فراهم سازد(سراجی .)1390،فلسفه ایجاد
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محیطهای یادگیری الکترونیکی متفاوت از محیطهای یادگیری رایج است و بر همین اساس اصول
طراحی خاص خود را که متناسب با ویژگی های این نوع از آموزش است می طلبد .طراحی و انتخاب
ابزار مدیریت دوره؛ برنامهریزی و سازماندهی دوره؛ ﻗطعه ﻗطعه کردن محتوا؛ بهکارگیری اصول یادگیری
مربوط به بزرگساالن؛ بهکارگیری راهبردهای یاددهی یادگیری تعاملی؛ در نظر گرفتن رویکردهای
یادگیری دانﺶآموز محور و یادگیری خود رهبر؛ استفاده از راهبردهای ارزیابی معتبر؛ فراهم کردن امکان
آشناسازی با محیطهای یادگیری بر خط و کارآموزی فناوری؛ فراهم کردن اطالعات کافی راجع به
ساختار مناسب در حمایت از یادگیرنده اصولی هستند که در طراحی محیطهای یادگیری الکترونیکی
بایستی مورد توجه ﻗرار گیرند (عظیمی و مشتاﻗی .(1388 ،ارائه آموزش با اصول طراحی آموزشهای
رایج نمی تواند پاسخگوی نیاز های مخاطبان این نوع از یادگیری باشد ،لذا این مهم مدنظر اعضای
نمونه انتخابی بوده و آنها بدرستی این معیار را دارای ضریب اهمیت باالتری طبقه بندی کرده اند.
ارائه بسته کامل یادگیری شناختی هم جزء الزامات کیفیت در یادگیری الکترونیکی است ،زیرا اصوال این
نوع آموزش برای غنی سازی کیفیت و پاسخگویی به نیازهای متنوع مخاطبان طراحی می شود و بایستی
بتواند با سبک های یادگیری مختلف فراگیران همخوانی داشته باشد .محتوای یادگیری الکترونیکی باید
در بر گیرنده فعالیت های متناسب با سبک های گوناگون یادگیری باشد ،به گونه ای که یادگیرندگان،
فعالیت های مناسب را بر اساس سبک ترجیحی مورد نظرشان انتخاب کنند .یادگیرندگان باید برای یاد
گرفتن برانگیخته شوند تا یادبگیرند .مهم نیست که محتوای آموزشی الکترونیکی چقدر موثر است .اگر
یادگیردندگان برانگیخته نشده باشند ،یاد نخواهند گرفت .عالوه بر فعالیت ها ،برای دانشجویان با سبک
های گوناگون یادگیری باید حمایتهای کافی فراهم شود .اطالعات باید به شیوههای گوناگون ارایه شود
تا با تفاوت های فردی افراد در پردازش اطالعات سازگار شود و آسان تر به حافظه بلند مدت انتقال یابد
و تا حد امکان ،اطالعات به اشکال متنی ،شفاهی و دیداری ارایه شود تا رمز گردانی بهتر انجام گیرد.
(تقیزاده .)1393 ،بسته کامل شناختی روی فرایندهای فعالیت محور برای جذب ،ایجاد و ساخت دانﺶ
جدید ،دادن فرصت به فراگیران برای فعالیت و تجربه در رسیدن به سطوح باالی تفکر و استدالل
مفهومی تاکید میکند که الزمه فعالیت در محیطهای یادگیری الکترونیکی است .اهمیت عامل
پداگوژیکی و طراحی آموزشی بعنوان یکی از عوامل مؤثربرکیفیت یادگیری الکترونیکی در هرکدام از
تحقیقات انجام شده به نحوی مورد توجه ﻗرار گرفته است که از جمله می توان به مطالعه کییر ،ویلیامز
و روسیول( ،)2014جونگ ،ونگ ،لی ،بایگالتوﻗس و بیالواتی( ،)2011مهدیون( ،)1390سراجی( ،)1390و
معصومی( )2010اشاره کرد.
سومین عامل از نظر میزان اهمیت در کیفیت یادگیری آموزش در محیطهای یادگیری الکترونیکـی در
این مطالعه مربوط به عامل تکنولوژی است .عامل تکنولـوژی در کنـار عامـل پـداگوژی اسـاس و بنیـاد
محیطهای یادگیری الکترونیکی را تشکیل می دهد و کمتر مطالعـه ای در بـاب کیفیـت در محیطهـای

128

نشریه علمی -پژوهشی آموزش و ارزشیابی ـ سال  11ـ شماره  41ـ بهار 97

یادگیری الکترونیکی را می توان یافت که نسبت به اهمیت آن غفلت نموده باشد .اصوال موجودیت محیط
یادگیری الکترونیکی وابسته به تکنولوژی است ،بطوریکه حتی برخی با افـراط گـری بـه نادرسـت آن را
متولی آموزش الکترونیکی ﻗلمداد کرده اند .مهمترین معیارمهم مرتبط با این عامـل « دسترسـی پـذیری
وﻗابلیت اطمینان » 1و دومین معیار این عامل از نظر میزان اهمیت بر اسـاس نتـایج حاصـل « پشـتیبانی
فنی » است .ﻗابلیت دسترسی در آموزش الکترونیکی اطمینان از این است که محیط آموزش الکترونیکـی
ﻗابل دسترس کاربران مجاز در هر زمان میباشد .ﻗابلیت اطمینان نیز حاکی از این است که مشکالت نرم
افزاری بهوجودآمده در سامانه ﻗابل رفع کردن بـوده و نـرم افـزار سـامانه یـادگیری الکترونیکـی ﻗابلیـت
رسیدگی به خطاها ،ﻗابلیت ذخیره و بازیافت داده ها را پس از ایجـاد خطـا دارد(پـدرام ،کـریم زادگـان ،و
عاشقی .)1389،پشتیبانی فنی و تکنیکی نیز مشکالت احتمالی اساتید و یادگیرندگان و طراحان آموزشـی
و ...را در طول دوره رفع کرده و موجب اتخاذ تدابیر الزم برای رفع مشکالت در کوتاهترین زمـان ممکـن
مـــی گـــردد .خـــدمات فنـــی دربرگیرندة کلیه خدماتی است که از سوی نظام یادگیری الکترونیکی به
دانشجویان ارائه می شود تا کیفیت وجوه فنّاورانﺔ نظام یادگیری الکترونیکی را تأمین نماید .از جمله این
خدمات می توان به ارائه نرم افزارهای مورد نیاز دانشجویان و پاسخگویی به مشکالت فنی رایانه ای
دانشجویان اشاره کرد(صمدی .)1390،درکل عامل تکنولوژیکی ومعیارهـای تشـکیل دهنـده آن بعنـوان
عناصری مطرح هستند که تحقیقات انجام یافته در باره اهمیت آنها در بحث کیفیت آموزش الکترونیکـی
اتفاق نظر دارند .ازجمله این تحقیقات می توان به مطالعات بواسیری وهمکـاران( ،)2012جونـگ ،ونـگ،
لــی ،بایگــالتوﻗس و بیالواتــی( ،)2011شــلتون( ،)2011راشــید و اﻗبــال( ،)2010مهــدیون(،)1390
سراجی( )1390و صنایعی( )1389اشاره کرد.
تحویل( ارائه) محتوا از نظر ضریب اهمیت ،رتبه چهارم را در بین ابعاد پنجگانه کیفیت آموزش در
محیطهای یادگیری الکترونیکی کسب کرده است .هرچند که این عامل خود مهم است لیکن کیفیت آن
وابسته به دو عامل مهمتر پداگوژی و تکنولوژی است .ترکیب مناسب و همخوانی بین رویکردهای
پداگوژیکی و تکنولوژی مورد استفاده می تواند ارائه کیفی محتوا را همراه داشته باشد .از بین معیارهای
مرتبط با این عامل از نظر اهمیت ابتدا معیار « انگیزش دانشجویان » و بعد از آن به ترتیب معیارهای «
ارائه دهندگان چندگانه » و « انعطاف پذیری و سازگاری » ﻗرار گرفته اند .کاربرد راهبردهای الزم برای
جلب توجه دانشجویان ،ارائه مطالب به صورت معنی دار ،ارائه مسائل و تکالیف چالﺶ برانگیز ،حمایت از
تبادل اندیشه درمحیطی امن ،پاداش دادن به تالش و پیشرفت ،کاهﺶ پیامدهای منفی مشارکت
یادگیرندگان در فعالیت های یادگیری ،استفاده از روش های متنوع در فعالیت های یاددهی -یادگیری،
استفاده از مثالهای آشنا در هنگام آموزش مطالب ،وجود یک نظام بازخورد مطلوب در سطوح گوناگون،
تشویق یادگیری جمعی بین یادگیرندگان و ....همگی در انگیزش دانشجویان برای تداوم حضور در محیط
1. Accessibility and Reliability
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یادگیری الکترونیکی و غنی سازی فرصت های یادگیری مؤثرند .ایجاد انگیزه اولین گام برای درگیری در
فعالیتها است و چنانچه انگیزه الزم در دانشجویان ایجاد نشود هرگز دستیابی به اهداف مقدور
نخواهدشد و ضریب اهمیت باالی این معیار خود گویای این امر می باشد .طراحان محتوای یادگیری
الکترونیکی باید از راهبردهای انگیزش درونی استفاده کنند(مالون)1991 ،1؛ با این وجود،انگیزش بیرونی
نیز باید مورد استفاده ﻗرار گیرد چرا بعضی از یادگیرندگان از طریق روشهای برانگیزاننده بیرونی
برانگیخته می شوند.
بعالوه ارائه محتوا و ﻗطعه های یادگیری بر اساس هدف در ﻗالب های مختلف و پیوندهای مرتبط به هم
و متوالی (ارائه دهندگان چندگانه) و نیز دادن حق انتخاب زمان ،مکان و سرعت یادگیری به یادگیرندگان
و همخوانی با سبک های مختلف یادگیری (انعطاف پذیری و سازگاری ) نیز از ویژگیهای خاص
محیطهای یادگیری الکترونیکی است که ارانه آموزش با کیفیت را در این محیطها میسر می سازد.
امروزه دو مفهوم «انطباق با نیازهای فراگیران» و «شخصی سازی» در یاددهی /یادگیری الکترونیکی از
جایگاه ویژه ای برخوردارند( تقی یاره و سیادتی .)1386،لذا برای تالیف محتوا بایستی ابزاری را انتخاب
نمود که تطابق آموزش با نیازهای متفاوت فراگیران را فراهم ساخته و امکان ارائه شخصیسازی آموزش
را به آنها بدهد(کارچیولو 2و همکاران .)2003،3در همسویی با این یافته تحقیق ،کی یر ،ویلیامز و
روسیول ( )2014در مطالعه خود تحویل دوره را بعنوان یکی از حوزه های ششگانه کیفیت در چارچوب
پیشنهادی خود آورده اند .این نتیجه همچنین با یافتههای تحقیق بواسیری وهمکاران ( )2012و صنایعی
( )1389در ارتباط می باشد.
آخرین بعد تاثیرگذار برکیفیت آموزش در محیطهای یادگیری الکترونیکی مربـوط بـه خـدمات پشـتیبانی
است .این بعد دو معیار پشتیبانی از دانشجویان و پشـتیبانی از مدرسـان را در برمـی گیـرد .هرچنـد ارائـه
خدمات پشتیبانی هم به دانشجویان و هم به مدرسان در دستیابی به کیفیت مهم هستند ،اما پشـتیبانی از
دانشجویان ضریب اهمیت باالتری نسبت به مدرسان به دست آورده است.
کیفیت خدمات آموزشی ،کیفیت خدمات اداری ،کیفیت خدمات کتابخانه ای،کیفیـت خـدمات رسـانه ای،
کیفیت خدمات فنی ،کیفیت خدمات مشاوره ای بعنوان شاخص های اصلی خدمات پشتیبانی دانشـجویان
و برگزاری دوره آموزشی الزم برای مدرسان جهـت انتقـال از آمـوزش سـنتی بـه آمـوزش الکترونیکـی،
دسترسی به کمک های تخصصی در طول دوره ،کاهﺶ ساعات تدریس موظفی ،پشتیبانی فنی در طـول
زمان اجرای دوره ،تشویق اساتید فعال و محقـق در آمـوزش ،و ....بعنـوان شـاخصهای اصـلی خـدمات
پشتیبانی مدرسان در نظام های یادگیری الکترونیکی محسوب می شوند .در این میان همانطوری که ذکر
شد با اندک تفاوتی در ضریب اهمیت؛ خدمات پشتیبانی از دانشجویان با اهمیت تر از خدمات پشتیبانی از
1.Malone
2.Carchiolo
3.Carchiolo
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مدرسان نشان داده شده است .مؤسسه سیاست گذاری آمـوزش عـالی ،)2000( 1گاوینداسـامی،)2002( 2
چائو 3و دیگران( ،)2006پشتیبانی دانشجو و پشتیبانی اساتید را از ابعاد و عناصر زیربنایی تشـکیل دهنـده
چارچوب یادگیری الکترونیکی معرفی نموده اند .این یافتـه در همسـویی بـا مطالعـه جونـگ و همکـاران
( )2011می باشد که در آن پشتیبانی دانشجویان از معیارهای برنامههای تضـمین کیفیـت در کشـورهای
آسیایی مطرح شده است .از دیگر مطالعات مرتبط با این یافتـه مـی تـوان مطالعـات کـی یـر ،ویلیـامز و
روسیول ( )2014و شلتون( )2011را نام برد.
پژوهﺶ حاضر مانند بیشتر مطالعات انجام شده محدودیت هایی داشت؛ از جمله اینکه ارزیابی معیارها بر
مبنای نظرات خبرگان ،صاحبنظران و متخصصان آموزش الکترونیکی به دست آمده اند و دیدگاه سایر
ذینفعان از جمله مخاطبان این نوع آموزشها در نظر گرفته نشده است .همچنین از آنجایی که مطالعات
پیشین صرفا به شناسایی معیارهای کیفیت آموزش الکترونیکی اکتفا کرده و به اولویتبندی آنها نپرداخته
بودند امکان مقایسه مستقیم یافته های مطالعه با تحقیقات دیگر ممکن نشده است.
درپایان با توجه به یافته های مطالعه برای ارائه آموزش کیفی در محیطهای یادگیری الکترونیکی این
موارد پیشنهاد می شود:
.1درطراحی محیطهای یادگیری الکترونیکی عوامل و معیارهای کیفیت شناسایی شده و میزان ضرائب
اهمیت هرکدام از آنها مدنظر باشد.
.2معیارهای شناسایی شده در تحقیق بعنوان مبنایی برای تدوین مالک های ارزشیابی کیفیت آموزش در
محیطهای یادگیری الکترونیکی بکار گرفته شوند.
.3طراحی و مدیریت فرآیندهای مختلف سازمانی بادرنظر داشتن معیارهای کیفیت شناسایی شده صورت
پذیرد.
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