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Abstract  Article Info 

Introduction: For evaluating the quality of e-curriculum in order to improve and   

having efficiency in e-learning, a suitable and valid model is very important, which 

was the purpose of this study. 

Methods: The present study is classified as qualitative research in terms of data 

collection method. The research population was all the specialists, professors and 

experts active in the field of e-learning in higher education in the country, 20 of them 

have been selected by targeted sampling to achieve data saturation. Semi-structured 

interview method has been used to collect data. First, the documents and texts related 

to the research topic are studied, then, according to the obtained factors, an interview 

was conducted. To analyze the data and determine the factors, the coding method with 

MAXQDA2020 software has been used. 

Results: First, the documents and texts related to the research topic are studied  using 

the deductive method and 4 main factors for the quality evaluation model of the 

electronic curriculum including managerial organizational, pedagogical, technology, 

evaluation factors were extracted. Then, according to the obtained factors, an 

interview was conducted. To analyze the data and determine the factors, the coding 

method with MAXQDA2020 software has been used and 8 main factors have been 

obtained, which are evaluation, pedagogical, organizational, individual, technological 

and electronic, environmental (extra-organizational, political, cultural), learning and 

moral factors. 

Conclusion: Studies confirm that the use of evaluation, pedagogical, organizational 

and managerial, individual, technological and electronic, environmental (extra-

organizational, political, cultural), learning moral factors, in designing an appropriate 

model for evaluating the quality of e-curriculum are necessary. 
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 طراحی الگو مناسب ارزیابی کیفیت برنامه درسی الکترونیکی در آموزش عالی کشور 
 

 1، زرین دانشور 1، یوسف ادیب 1،جهانگیر یاری حاج عطالو 1وحیده اوهانی زنوز
 

 ران یا  ز،یتبر ز،یتبر آزاد دانشگاه  ، یو روانشناس یتیدانشکده علوم ترب  ،ی تیگروه علوم ترب 1

 
 
 

 
 jahangiryari17@gmail.comو  . ایمیل: رانیا ز، یتبر ز، یتبر آزاد دانشگاه  ، یو روانشناس  یت ی دانشکده علوم ترب ، یت ی گروه علوم ترب ، حاج عطالو یاری ری جهانگمسوول:  سندهی*نو

 ده کی چ

بهره وری در یادگیری الکترونیکی از  وجود یک مدل مناسب و دارای اعتبار برای ارزیابی کیفیت برنامه درسی الکترونیکی به منظور بهبود و    : مقدمه

 . اهمیت زیادی برخوردار است. هدف این پژوهش طراحی مدلی مناسب برای این مهم می باشد

کلیه   ها: روش پژوهش  جامعه  باشد.  می  کیفی  پژوهش های  نوع  از  ها،  داده  لحاظ شیوه گردآوری  به  و  کاربردی  نظر هدف،  از  پژوهش حاضر 

نفر از آنها به روش نمونه گیری   20اسان فعال در حوزه یادگیری الکترونیکی در آموزش عالی کشور میباشد که تعداد  متخصصین و اساتید و کارشن 
ا استفاده از  هدفمند تا رسیدن به اشباع داده انتخاب شده اند. برای جمع آوری داده ها از شیوه مصاحبه نیمه ساختار یافته استفاده شده است. ابتدا ب

مطالعه اسناد و متون مربوط با موضوع پژوهش پرداخت شده سپس با توجه به عوامل بدست آمده اقدام به انجام مصاحبه شده است.   روش قیاسی، به
 استفاده شد.  MAXQDA2020برای تحلیل داده ها و تعیین عوامل از روش کد گذاری با نرم افزار  

عامل اصلی برای مدل ارزیابی کیفیت برنامه    4ن مربوط با موضوع پژوهش پرداخت شد و با استفاده از روش قیاسی، به مطالعه اسناد و متو : هایافته

بدست  درسی الکترونیکی عبارتند از عامل مدیریتی و سازمانی، عامل پداگوژیکی، عامل فناوری، عامل ارزشیابی بدست آمد. سپس با توجه به عوامل  
عامل    8استفاده شد و    MAXQDA2020و تعیین عوامل از روش کد گذاری با نرم افزار    آمده اقدام به انجام مصاحبه شد. برای تحلیل داده ها

الکترونیکیاصلی   ارزیابی کیفیت برنامه درسی  ارزشیابی، پداگوژیکی ، سازمانی و مدیریتی، فردی، فناوری و    برای مدل  از  بدست آمد که عبارتند 
 ، اخالقی. الکترونیکی، محیطی)فراسازمانی،سیاسی،فرهنگی(، یادگیری

ارزشیابی : یریگجه ینت عوامل  بکارگیری  که  است  آن  موید  ها  الکترونیکی، بررسی  و  فناوری  فردی،  مدیریتی،  و  سازمانی   ، پداگوژیکی   ،

زمینه   در  فعال  کارشناسان  و  اساتید  با  شده  انجام  های  مصاحبه  اساس  بر  اخالقی،   ، یادگیری  یادگیری  محیطی)فراسازمانی،سیاسی،فرهنگی(، 
 الکترونیکی و نیز یادگیری برنامه درسی الکترونیکی ،در طراحی مدل مناسب ارزیابی کیفیت برنامه درسی الکترونیکی الزم میباشند.

 برنامه درسی، ارزیابی کیفیت برنامه درسی الکترونیکی، پداگوژیکی، فراسازمانی  : واژگان کلیدی
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 مقدمه 
امروزه نقش دانشگاهها در استقرار یک جامعه مدرن و پیشرفته  
بر کسی پوشیده نیست. برای نیل به این مهم، اهتمام به تربیت  

طرف و تالش برای  یک انسانهایی فعال، مسئول و دمکراتیک از 
اقتصادی و    و  حل فصل مسائل و معضالت فرهنگی، اجتماعی، 

ای علم از طرف  صنعتی و کمک به ترویج علم و گسترش مرزه
دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی     اغلبدیگر در دستور کار  

کابریالنا   و  کالیمنت  باور  به  است.  داشته  قرار  جهان 
(Climent&Cabrillana  )  سیاسی توسعه    –شالوده 

بنا مؤ  و  دانشگاهها  در  جوامع،  اقتصادی عالی  آموزش  سسات 
حافظ   یکسو  از  عالی  آموزش  نظامهای  چراکه  انتقالمیشود؛   و 

دهنده میراث فرهنگی و ارزشهای جامعه هستند و از سوی دیگر  
جدید نیازهای  و   پاسخگوی  دانش  رشد  به  توجه  با  اجتماعی 

میآیند شمار  به  روز  تغییرات    این  با.  فناوری  دلیل  به  حال 
های اقتصادی و فناوری و ظهور گرایشهای   پارادایمی در عرصه

یگر محدود به کالسهای نظامهای جدید آموزش عالی د،  کالن  
گیری از ابزارهای   واسطه گسترش بهره  بلکه به ،  معمولی نیستند

الکترونیکی، آموزش از شکل سنتی و معمولی خود فاصله گرفته  
 منظور(. 1)از راه دور پیش میرود و به سمت یادگیری و آموزش 

 است یادگیری و آموزش از ای گونه آن الکترونیکی یادگیری از

 ها سیستم وجود به وابسته آموزشی فرایندهای اجرای آن در که

افزایش  2است) وب تحت های زیرسیستم و (. شکی نیست که 
های  هدف  تحقق  امکان  و  الکترونیکی  یادگیری  های  قابلیت 
آموزشی از این طریق در گرو در نظر گرفتن ابعاد و جوانب متعدد  

 این(.  3آن و توجه به عوامل اثرگذار در این شیوه آموزشی است)

 کیفی خدمت یا محصول یک تولید در که اهمیتی نظر از عوامل

 نتایج ارزیابی جهت .باشند  نمی برخوردار یکسانی ارزش  از دارند

 محصوالت، کیفیت سنجش در  عوامل این کاربرد از حاصل

 مدل مناسب ارزیابی کیفیت برنامه درسی با استفاده از بایستی

 . (4)گردد معلوم عوامل
درسی   کیفیت ارزشیابی انجام وجود با حاضر، حال در برنامه 

در  سطح در آن اشاعه  و آموزشی های  گروه الکترونیکی 

 فعالیت، این انجام،کشور عالی آموزش مؤسسات و دانشگاهها

 ایران عالی آموزش نظام  برای را فرصتهایی و قوتها اینکه ضمن

 که میباشد  مواجه تهدیدهایی و ضعفها با است،  داشته همراه به

 با  راهبردی فعالیت این آینده  آنها به توجه عدم  صورت در

 عنوان میتوان بهتر، عبارت به(.  5)  شد خواهد مواجه  چالشهایی

  کیفیت  ارزیابی مباحث  شدن مطرح با سو، یک از که نمود
 بهبود یعنی خود،  اصلی هدف کنار در ، برنامه درسی الکترونیکی

 نآنا تحقق سمت به حرکت و کشور   علمی کیفیت ارتقاء و

 مشارکت  و پاسخگویی پذیری، مسئولیت افزایش های  زمینه

 وجود دیگر، سوی از و شده فراهم کشور عالی آموزش نظام

درسی   برنامه  کیفیت مدیریت اصطالح به مختلف  نهادهای

 برای  منسجممدل   فقدان و عالی آموزش نظام درالکترونیکی  

 پشتیبان، و قانونی لوایح و قوانین نبود نیز و آن ارزشیابی

 (.  6) است داده قرار تأثیر تحت را حوزه این اقدامهای اثربخشی
پژوهش  موضوع  راستای  در  شده  انجام  مطالعات  که  آنجایی  از 
نماید،   می  پژوهش  مساله  شدن  روشن  به  زیادی  حاضر، کمک 

 تحقیقات انجام شده در این مورد بررسی و مرور خواهد شد. 
همکاران،   و  (Bhuasiriبوآسیری) مانند محققانی
اهلرز  (Boatengبوآتنگ) همکاران،  و  Ehlers) و   ) 

فیتزپاتریک) یک (Fitzpatrickهمکاران،   جدید رویکرد ، 

یادگیری   بر مؤثر عوامل کیفیت ارزیابی و تبیین شناسایی، برای
 های ظرفیت به توجه با الکترونیکی و برنامه درسی الکترونیکی

در   که یادگیری و آموزش از حوزه این روز مباحث و موجود
 الکترونیکی یادگیری کیفی و  کمی توسعه و  رشد ی زمینه

که   مطرح اند  داده  بررسی است؛پیشنهاد  کلیدی  عوامل آن 
در الکترونیکی یادگیری کیفیت ارزیابی  رویکرد،   این است، 

 الکترونیکی یادگیری  ارزیابی کیفیت فرعی و اصلی مؤلفه های

 های فناوری پیشرفت به  توجه (.  با7قرارگرفته اند ) موردبررسی

ایجاد ارتباطی و اطالعاتی  جوامع، بین در  گسترده تعامالت و 

 های دیدگاه و منابع تنوع و تعدد و زندگی شرایط پیچیدگی

 ها آن با امروز دنیای در که  مختلفی در موضوعات اطالعاتی

تصمیم  و ها موقعیت نقد و تحلیل توانایی داشتن هستیم، مواجه
 که است هایی ضرورت از ها آن  با برخورد در مناسب گیری

 تا است و الزم شود می احساس بیشتر چه هر گذشته به نسبت

 این در. بپردازد آن به تری جدی طور به تربیت و تعلیم حوزه

بر  های نوآوری از توان  می راستا  و اطالعات فناوری مبتنی 
 به راهبردی استفاده یادگیری – یاددهی عرصه در ارتباطات

سواد دنیای در. آورد عمل  دانستن و نوشتن و خواندن امروز 

 می شامل را علمی سواد از  کوچکی سهم مختلف، علوم اصول

آگاهی طوری. شود  ها، آن به ورود و اطالعات منابع از که 

 به اطالعات و دانش انتخاب و نقد ترکیب، تحلیل، و تجزیه

 ارزیابی موجود اطالعات ذخیره از مهمتر اطالعات منظور تولید

 یا شکست موفقیت باعث تواند،  می که عواملی از یکی شود می

 برای دانشجویان آمادگی شود، الکترونیکی آموزش از استفاده در

الکترونیکی های دوره در حضور و    .(8است) آموزش  ابوسنینه 

( تحت  Abusneineh  &  Zaieri زایری  تحقیقی  در   )
در   الکترونیکی  یادگیری  کیفیت  ارزیابی  برای  چارچوبی  عنوان 
این  در  متنوع  های  دیدگاه  شناسایی  هدف  با  عرب  کشورهای 
های   جنبه  بر  ها  گروه  که  اند  یافته  دست  نتیجه  این  به  زمینه 

این از  ترکیبی  یا  و  پداگوژیکی  و  دارند)  فناورانه  تمرکز  (.  9دو 
شلتون  مطالعه  ارزیابی     (Shelton)  نتایج  در  موثر  عوامل 

الکترونیکی یادگیری  به    کیفیت  بیان  را  چنین  فراوانی  ترتیب 
.تدریس و    2تعهد مؤسسه ای، حمایت و رهبری  .1 :کرده است
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توسعه  3یادگیری   و  دانشجویان،  حمایت  علمی،  هیأت  .حمایت 
و    4دوره   سنجش  اثربخشی،    5ارزشیابی  .تکنولوژی،  .هزینه 

برنامه و  دانشجویان   6ریزی    مدیریت  و  علمی  هیأت    .رضایت 
جونگ (.10)  تحقیق توسط  دیگری  مطالعه  با   (Joong )  در 

کارکنان،  حمایت  تعامل،  عوامل  اکتشافی  عامل  تحلیل  انجام 
مؤسسه  اعتبار  و  شهرت  ای،  مؤسسه  کیفیت  تضمین  مکانیسم 

یادگیرنده،   حمایت  یادگیری  طا مای،  وظایف  و  تبلیغات،  و  لعات 
بعنوان هفت بعد مربوط به کیفیت آموزش الکترونیکی از دیدگاه 

معرفی بواسیری    درمطالعه  شدند. یادگیرندگان  دیگر  ای 
که با هدف بررسی معیارهای موفقیت  (  Bhuasiri)وهمکاران  

در سیستمهای یادگیری الکترونیکی در کشورهای در حال توسعه  
یافته است محققان با استفاده از تکنیک دلفی و بکارگیری  انجام  

معیار کیفیت را شناسایی   20رویکرد فرآیند تحلیل سلسله مراتبی 
در   را  آنها  ویژگیهای    6و  فراگیران،  ویژگیهای  شامل  گروه 

مدرسان، کیفیت مؤسسه و خدمات، کیفیت زیرساخت و سیستم، 
انگیزش بیرونی ق اطالعات، و  رار دادهاند. مقایسه  کیفیت دوره و 

نظرات متخصصان فناوری اطالعات و ارتباطات و اعضای هیات 
متخصصان  نظر  از  دهدکه  می  نشان  تحقیق  این  در  علمی 
فناوری اطالعات و ارتباطات، ویژگیهای فراگیران و مدرسان و از  
سیستم  کیفیت  و  زیرساخت  عامل  علمی،  هیات  اعضای  نظر 

  (.11)یادگیری الکترونیکی هستندمهمترین ابعاد مؤثر در موفقیت 
 عنوان  با خود پژوهش ( درZang&Cheng) چنگ و  زانگ

 PDPP1ارزیابی مدل  :الکترونیکی آموزش در کیفیت تضمین
 دانشگاه  و کنگ  هنگ دانشگاه از نفر 60 تعداد آن، کاربرد و

 بصورت متلری  و ماکائو کنگ، هنگ چین، کشورهای  از پکن

 .شدند انتخاب مشترك دور راه از  آموزش یک برای موردی

ابودند  راضی آموزش  این ابعاد تمام از دانشجویان اکثر  ین، 

 نظام  از استفاده با دور راه از آموزش که داد نشان پژوهش

  .است شده تضمین کیفیت  باالترین  در  PDPP  ارزیابی
الکترونیکی    (  2010)معصومی   آموزش  از  جامع  چارچوبی  ارائه 

بافت های فرهنگی خاص را هدف مطالعه خود قرار  حساس به  
سازی و  داده است. چارچوب پیشنهادی او ساختاری را برای غنی

تضمین کیفیت در موسسات مجازی پیشنهاد می کند که در آن  
  تقسیم شده   خرده معیار  29وجود دارد که به  (  سنجه)معیار  116

این خرده معیارها هم درون   اصلی مجموعه عامل    7اند و خود 
ای؛    قرار گرفته از: عامل مؤسسه  عبارتند  اصلی  این عوامل  اند. 

پداگوژیکی؛   عامل  آموزشی؛  طراحی  عامل  تکنولوژیکی؛  عامل 
 .(12)پشتیبانی هیات علمی ؛ پشتیبانی دانشجو و عامل ارزشیابی
های    بررسی نتایج مطالعات نشان میدهد که هر یک از پژوهش

ای در ارزیابی این نوع   ویژههای    ها یا شاخص  پیشین به مؤلفه
اشاره مؤلفه  نظام  به  تحقیقات  این  هرچند  است.  های    کرده 

راه به  منجر  میتواند  که  ارزشیابی   گوناگونی  در  مناسب  حلهای 

 
1 planning, development, process, and product 

اشاره به  شود،  اما  است  در    شده  جامع  ویژگیهای  به  کامل  طور 
اشاره نگردیده است که    کیفیت برنامه درسی الکترونیکیارزیابی  
ن نماید.  بتواند  برطرف  را  ارزیابی  کامل  راستا  یازهای  همین  در 

برنامه  ارزیابی کیفیت طراحی مدل مناسب  مطالعه حاضر با هدف  
الکترونیکی از دید صاحبنظران و   آموزش عالی کشوردر    درسی 

پرسش   یادگیریخبرگان   و  شده  انجام  کشور  در  الکترونیکی 
 :اصلی آن پاسخ به این سوال است که 

کدام  الکترونیکی  درسی  برنامه  کیفیت  ارزیابی  مناسب   مدل 
 است؟ 

 روش ها
پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و به لحاظ شیوه گردآوری 
داده ها، از نوع پژوهش های کیفی می باشد و   انجام آن شامل  

 ی باشد، بدین ترتیب که: دو مرحله م
محتوای   تحلیل  روش  از  استفاده  با  پژوهش  این  اول  مرحله  در 
کیفی به شیوه  قیاسی به مطالعه و بررسی منابع مکتوب و اسناد  

که   توضیح  این  با  است.  شده  پرداخته  تخصصی  متون  روش  و 
روش   از  یکی  محتوا  گذشتهاتحلیل  از  که  است  تحقیقی  ه  ی 

ستفاده قرار گرفته و امروزه کاربرد فراوانی  های نسبتاً دور مورد ا
است بیرون کشیدن     .یافته  به  ترین شکل  ساده  در  روش  این 

می مطالعه  مورد  متن  از  پژوهش  نیاز  مورد    . پردازد  مفاهیم 
یابند قالب مقوالتی منظم سامان می  مقوالت    . مفاهیمی که در 

اصلی که معرف موضوع مورد مطالعه هستند از تعریف عملیاتی 
. به این صورت که  گیرند  استخراج شده و در یک جدول قرار می

به   قیاسی  شیوه   به  کیفی  محتوای  تحلیل  روش  از  استفاده  با 
مطالعه و بررسی منابع مکتوب و اسناد و متون تخصصی پرداخته  
شده است و این بررسی تا جایی ادامه داده شده است که موارد  

(. از میان انواع مدل ها 9جمع آوری شده به اشباع رسیده باشد )
درسی   برنامه  کیفیت  ارزیابی  برای  شده  ارائه  و چهارچوب های 
الکترونیکی که در منابع مکتوب و اسناد و متون تخصصی بیان 

تعداد   این    47گردیده،  و  گرفت   قرار  بررسی  و  مطالعه  مورد 
بررسی تا جایی ادامه داده شده است که موارد جمع آوری شده 

رسید اشباع  تعداد    به  و  تکراری    273است  احتساب  با  مضمون 
بودن انها بدست آمد. در مرحله بعدی تمامی مضامین هم مفهوم  
از لحاظ تکرار و تعداد آنها با عنوان مضامین فرعی مورد بررسی 
قرار گرفت. با بررسی تعداد تکراری بودن مضامین از لحاظ هم 

بندی شده    مضمون فرعی تقسیم  23مفهوم بودن انها، به تعداد  
بار    20است. با لحاظ کردن اینکه تعداد تکرار مضامین باالتر از  

 مضمون اصلی بدست آمد. 4میباشد تعداد 
و  محور  مضمون  تحلیل  روش  از  پژوهش  این  دوم  مرحله  در 
پژوهش،  در  کنندگان  مشارکت  مصاحبه  متن  کدگذاری،  روش 
نظرات   از   . است  شده  ها  داده  تحلیل  و  گردآوری  به  اقدام 
استفاده  داخل کشور  کارشناسان  و  نظران  و صاحب  متخصصان 
تعداد  و  هدفمند  شیوه  به  افراد  از  گروه  این  انتخاب  است.  شده 
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مشارکت کننده ها بر مبنای منطق اشباع داده ها تعیین شدند .  
 مالك های انتخاب مشارکت کننده ها به شیوه زیر بوده است: 

رشته   از  یکی  در  تخصصی  دکتری  بودن  علوم  دارا  برنامه  های 

علمی مقاله  یک  حداقل  بودن  دارا  شده _تربیتی.  چاپ  پژوهشی 
در زمینه آموزش الکترونیکی. دارا بودن سابقه تدریس دانشگاهی  
محیط  در  کار  سابقه  بودن  دارا  الکترونیکی  آموزش  روش  به 

با   مطابق   ، رو  این  از  الکترونیکی.  آموزش  روش  به  دانشگاهی 
ه شناسایی مشارکت کنندگان و فهرست  چارچوب مذکور ، اقدام ب 

اولیه آنها برای انجام هماهنگی های الزم جهت مصاحبه گردید. 
تعداد   با  ها  در    20مصاحبه  آنها  تعداد  رسید،  داده  اشباع  به  نفر 

 آمده است.  1جدول شماره 

 

 : تعدادی از مشارکت کنندگان در مصاحبه   1جدول 
 تعداد مشارکت کننده ها 

 1 نصیر  خواجه کارشناس آموزش الکترونیکی دانشگاه

 2 صنعتی سهند  اساتید آموزش الکترونیکی واحد الکترونیکی دانشگاه

 2 تبریز نور پیام دانشگاهاساتید آموزش الکترونیکی 

 3 آزاد تهران دانشگاه الکترونیکی کارشناسان آموزش مجازی واحد

 3 تبریز  پزشکی علوم دانشگاهاساتید آموزش الکترونیکی واحد الکترونیکی 

 2 شهید مدنی تبریز  معلم تربیت دانشگاهاساتید آموزش الکترونیکی 

 3 حدیث علوم آموزش الکترونیکی دانشگاهکارشناسان  

 2 اساتید آموزش الکترونیکی دانشگاه تبریز

 2 دانشگاه تهرانکارشناسان آموزش الکترونیکی 

 
 : مشخصات مشارکت کننده ها در مصاحبه   2جدول 

 زمان مصاحبه  مکان مصاحبه سمت تحصیلی مدرك 

 00:52:39 دانشگاه تبریز هیات علمی دانشگاه تبریز دکتری برنامه ریزی درسی 

 - مکاتبه الکترونیکی  هیات علمی دانشگاه تبریز دکتری تکنولوژی آموزشی 

هیات علمی دانشگاه شهید مدنی   مدیریت آموزشی دکتری 
 آذربایجان

 00:47:49 دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

هیات علمی دانشگاه شهید مدنی   دکتری برنامه ریزی درسی 
 آذربایجان

 00:27:14 دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

 1:28:10 دانشگاه علوم پزشکی هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تبریز دکتری مدیریت اطالعات سالمت 

 - مکاتبه الکترونیکی  هیات علمی دانشگاه علوم پرشکی تبریز دکتری انفورماتیک پزشکی 

 00:35:53 مرکز تحقیقات آموزشی علوم پزشکی مرکز تحقیقات آموزشی علوم پزشکی دکتری آموزشی بهداشت 

 دکتری مهندسی شیمی
 تدریس در واحد الکترونیکی

الکترونیکی دانشگاه   هیات علمی واحد
 صنعتی سهند

 00:21:53 واحد الکترونیکی دانشگاه صنعتی سهند 

 دکتری مهندسی برق 
 تدریس در واحد الکترونیکی

هیات علمی واحد الکترونیکی دانشگاه  
 صنعتی سهند

 - مکاتبه الکترونیکی 

کارشناس آموزش الکترونیکی   کارشناس کامپیوتر
(LMSدانشگاه) نصیر خواجه 

 - مکاتبه الکترونیکی 

 کارشناسان آموزش الکترونیکی کارشناس کامپیوتر

(LMSدانشگاه) آزاد تهران 
 - مکاتبه الکترونیکی 

(   LMS)آموزش الکترونیکیکارشناسان   کارشناس کامپیوتر
 حدیث  علوم دانشگاه

 - مکاتبه الکترونیکی 

  ( LMSکارشناسان آموزش الکترونیکی) کارشناس کامپیوتر
 دانشگاه تهران

 - کارشناس کامپیوتر

 
 

عامل اصلی :    4در بخش مصاحبه با مشارکت کنندگان، با توجه  
برای   که  ارزشیابی  و  فناوری  پداگوژیکی،  سازمانی،  و  مدیریتی 
نظریه   بندی  جمع  از  الکترونیکی  درسی  برنامه  کیفیت  ارزیابی 
با   آمد،  بدست  اول  مرحله  در  پژوهش  موضوع  با  مرتبط  های 

به   ساختاریافته،  نیمه  مصاحبه  از  های  استفاده  پرسش  طرح 
مرتبط با موضوع پژوهش به منظور شناسایی عناصر و معیارهای 

است.   شده  پرداخت  الکترونیکی  درسی  برنامه  کیفیت  ارزیابی 
تحلیل در کیفیت   این  ارزیابی  مناسب  الگوی  طراحی  منظور  به 

این    برنامه  در  است.  شده  انجام  کدگذاری  الکترونیکی،  درسی 
از افزار پژوهش  طراحی   MAXQDA2020  نرم  برای 

استفاده   الکترونیکی  برنامه درسی  ارزیابی کیفیت  مناسب  الگوی 
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است.   بهشده  شده  یافته  کدهای  ها،  مصاحبه  تمام  مطالعه   با 
 صورت مضامین اصلی و مضامین فرعی گروه بندی شده اند. 

 نتایج
محتوای   تحلیل  روش  از  استفاده  با  پژوهش  این  اول  مرحله  در 
کیفی به شیوه  قیاسی به مطالعه و بررسی منابع مکتوب و اسناد  

 و ها  مدل انواع برخی از  وو متون تخصصی پرداخته شده است  

 یادگیری کیفیت ارزیابی برای شده ارائه های چهارچوب

 الکترونیکی و برنامه درسی الکترونیکی در اسناد و منابع مکتوب

 پیشنهادی عوامل و مدل ارائه سال و دهنده  ارائه نام ذکر با

  در  که است شده بندی طبقه جداولی در چهارچوب و مدل برای
   . است شده اشاره آنها به نمونه هایی از 3شماره  جدول

 

 مکتوب منابع در الکترونیکی درسی برنامه الکترونیکی و کیفیت یادگیری ارزیابی برای شده ارائه های چهارچوب و ها مدل : انواع3جدول 

 تخصصی  متون اسناد و و
 عوامل پیشنهادی سال ارائه مدل نام ارائه دهنده شماره

 -مدیریت دوره -فناوری -طراحی برنامه درسی دوره -محتوای الکترونیکیکیفیت  1390 سراجی 1
 ارزشیابی از دوره-پشتیبانی از استاد  -پشتیبانی از دوره

عامل -عامل فناوری -حمایت از دانشجویان -عامل طراحی آموزشی -عامل نهادی  2012 معصومی و لیندستروم  2
 عامل ارزشیابی -حمایت از استادان -آموزشی

3 John Daniel 2012 ساختار دوره-آموزش و یادگیری   -برنامه ریزی دوره -پشتیبانی سازمانی- 
 -ارزشیابی-تکنولوژی و فناوری -پشتیبانی هیئت علمی-پشتیبانی یادگیرنده

 اهمیت امتحان-ارزیابی دانشجو

پشتیبانی   -لمیپشتیبانی هیئت ع -پشتیبانی برنامه درسی -تعهد سازمانی UWF 2015مرکز علمی فناوری  4
 بهبود مستمر -دانشجو

5 Wu,Lin 2012  نهادی-پداگوژیک  -فن آوری 

6 Meier,Seufent Euler 2012  نهادی-زمینه یادگیری  -فن آوری 

7 Ossiannilsson,Landaren 2012  نهادی-ارزیابی -فن آوری 

8 Distavce Education and Training 

Council 

 توسعه دوره - دانشجوحمایت از  -پداگوژیک 2012

9 Joseph McClary 2013 سیستم های پشتیبانی-استاد درس-محتوای دوره-طراحی دوره 

 ارزشیابی -پشتیبانی -طراحی محیط-برنامه درسی -فناوری -سازمان و مدیریت 1397 جاودانی ، اناری 10

 
هارچوب های ارائه  ، انواع مدل ها و چ3با توجه به جدول شماره  

شده برای ارزیابی کیفیت برنامه درسی الکترونیکی که در منابع  
و  مطالعه  مورد  گردیده  بیان  تخصصی  متون  و  اسناد  و  مکتوب 

مورد مطالعه که بررسی    47بررسی قرار گرفته است و در تعداد  
تعداد   است،  رسیده  اشباع  به  ها  داده  تعداد  این  در  و    273شده 

احتساب با  در    مضمون  است.  آمده  بدست  انها  بودن  تکراری 
تمامی مضامین هم مفهوم از   4مرحله بعدی طی جدول شماره  

بررسی   مورد  فرعی  مضامین  عنوان  با  آنها  تعداد  و  تکرار  لحاظ 
 قرار گرفته و جدول بندی شده است. 

مضامین فرعی بدست امده از جدول بندی مدل های ارائه شده برای ارزیابی کیفیت  : تعداد و تکرار مضامین هم مفهوم با عنوان 4جدول

 برنامه درسی الکترونیکی در منابع و اسناد و متون تخصصی 
 تعداد تکرار مضامین فرعی عنوان مضامین فرعی شماره مضامین فرعی

 7 محتوای دوره  1

 8 طراحی برنامه درسی  2

 25 مدیریت  3

 21 فناوری 4

 8 پشتیبانی هیئت علمی 5

 19 پشتیبانی استاد  6

 13 پشتیبانی دانشجو  7

 15 اهداف  8

 14 نهادی 9

 11 پشتیبانی برنامه درسی  10

 24 پداگوژیکی 11

 16 ارزیابی محصول 12

 10 منابع  13

 21 ارزشیابی  14

 10 ساختار دوره  15
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 4 کیفیت اطالعات 16

 6 کیفیت ارائه  17

 3 استفاده سیستم  18

 4 قابلیت اطمینان 19

 4 قابلیت دسترسی 20

 10 سازماندهی 21

 17 توسعه دوره  22

 3 زمینه یادگیری 23

مضمون بدست امده از    273، تعداد    4با توجه به جدول شماره  
، با بررسی تعداد تکراری بودن مضامین از لحاظ   3جدول شماره  

تعداد   به  انها،  بودن  بندی   23هم مفهوم  تقسیم  مضمون فرعی 

شماره   جدول  به  توجه  با  است.  اصلی   4تعداد    4شده  مضمون 
بار میباشد در جدول   20ز  بدست امده که تعداد تکرار آنها باالتر ا

 بهمراه مضامین فرعی آنها جدول بندی شده است.  5شماره 
 

: مضامین اصلی بدست آمده از جدول بندی مدل های ارائه شده برای ارزیابی کیفیت برنامه درسی الکترونیکی در منابع و اسناد و  5جدول 

 متون تخصصی
 تعداد تکرار مضمون اصلی  مضامین فرعی ن اصلیمضامی شماره مضمون

توسعه  -سازماندهی-سیستم استفاده-کیفیت اطالعات-کیفیت سیستم مدیریتی و سازمانی 3
 نهادی -پشتیبانی هیئت علمی_دوره

25 

 21 فناوری فناوری 4

-دانشجوپشتیبانی -پشتیبانی استاد-طراحی برنامه درسی-محتوای دوره پداگوژیکی 11
زمینه   -قابلیت دسترسی-قابلیت اطمینان -کیفیت ارائه-اهداف آموزشی

 منابع -پشتیبانی برنامه درسی-یادگیری 

24 

 21 ارزیابی محصول ارزشیابی  14

 
 مضمون اصلی بدست امده است که عبارتند از: 4تعداد  5با توجه به جدول شماره 

 مدیریتی و سازمانی عامل  -1

 عامل پداگوژیکی -2

 عامل فناوری  -3

 عامل ارزشیابی  -4

در مرحله دوم از روش تحلیل مضمون محور و روش کدگذاری، متن مصاحبه مشارکت کنندگان در پژوهش، اقدام به گردآوری و تحلیل 
با مطالعه تمام مصاحبه ها،  کد گذاری مرحله به مرحله انجام شده است.   MAXQDA2020داده ها شده است. با استفاده از نرم افزار 

در جدول که تمامی کدهای ارائه شده بصورت واضح ده اند. ن اصلی و مضامین فرعی گروه بندی شامیکدهای یافته شده به صورت مض
 نشان داده شده است.  6شماره 

 

 

 

 MAXQDA2020: کدهای فرعی بدست آمده از مصاحبه های انجام شده توسط نرم افزار 6جدول 

بهینه   الکترونیکی متناسبارزیابی کیفیت   مدل  باشد. نگھفر  با برنامه درسی  انجام پذیرد. محیط برای مدیران تربیت-جامعه   مسائل از  اموزشی  مسائل-مجازی 

شود. جدا  فیلترینگ  و  کالن    -امنیتی  باشد. نوع این با سیاستهای  همراه  باشد. از یادگیرنده-اموزش  داشته  رضایت  الکترونیکی  یادگیری  های   و ندهھیادد-دوره 
 از مفید بازخورد-یادگیرنده  از پشتیبانی-ندهھیادد عملکرد از یادگیرنده رضایت-دوره مفید باشد. طول در اطالعات آموزشی-یادگیرندگان ارتباط رضایتمند داشته باشند.

 ارزشیابی- همانند ارزشیابی برنامه درسی حضوری می باشد. ارزشیابی-چندگانه ارزشیابی-پایانی ارزشیابی-سواالت  به موقع به پاسخ -راحتتر ارتباط ایجاد-معلم طرف

الکترونیکی   در همزمان ارزیابی- تکوینی  ارزشیابی-انجام پذیرد  ارزشیابی درطول دوره یادگیری الکترونیکی مداوم تکرار -مدل بهینه ارزیابی کیفیت برنامه درسی 

الکترونیکیبرنا اثارمثبت- تشخیصی ارزشیابی- مقدماتی داده می شود. باال انگیزش و پذیری مسئولیت شامل پنهان مه درسی  نشان  یادگیرندگان  بهینه  -در  مدل 
مزمان  ھ مشارکت برنامه درسی الکترونیکی شامل مدل بهینه ارزیابی کیفیت  - باشد داشته خوانیهم دانشجو نگھفر با باید ارزیابی کیفیت برنامه درسی الکترونیکی

در مدل بهینه ارزیابی کیفیت برنامه  - افراد نگرش-باال برخوردار است.  مدل بهینه ارزیابی کیفیت برنامه درسی الکترونیکی از احساس مسئولیت در دانشجو- باشد می
الکترونیکی اهمیت دارد وره الکترونیکی پر رنگتر از برنامه  د مستمر بهبود -ی برنامه درسی الکترونیکی محتوا  بودن علمی-الترونیکی  درسی  برنامه محتوای- درسی 

 محتوای برنامه درسی حضوری مانھ محتوای برنامه درسی الکترونیکی-تدریس یادگیری الکترونیکی حین دوره بخشی اثر  میزان سنجش-درسی حضوری می باشد.

از هیئت علمی  -دارای مهارت فعالیت در محیط یادگیری باشددانشجو    -استاد دارای مهارت فعایت در محیط یادگیری باشد-متعهد بودن افراد در قبال آموزش -است
ارزشیابی از    -ارزشیابی از عملکرد استاد-از برنامه درسی الکترونیکی ارزشیابی شود   -هدایت کردن دانشجو   -محیط قابلیت کاربری داشته باشد  -دانشگاه پشتیبانی شود 
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باید  مدل-امور حقوقی رعایت شود-شده پیروی شود از ضوابط وضع  -به تفاوت فراگیران توجه شود-عملکرد مدیران الکترونیکی  ارزیابی کیفیت برنامه درسی  بهینه 
ارزیابی کیفیت برنامه درسی   مدل در محیط مجازی با مناسب محتوای-دارد  حضوری را  درسی برنامه عناصر تمام الکترونیکی درسی برنامه-انعطافپذیر باشد. بهینه 

 استفاده-برنامه درسی الکترونیکی طراحی - .دارد را های برنامه درسی حضوری  معیار  و عناصرمدل بهینه ارزیابی کیفیت برنامه درسی الکترونیکی همه  -الکترونیکی

الکترونیکی  - الکترونیکی درسی برنامه بهینه بای و ابزار-اینترنت را دارد. بعالوه درسی حضوری برنامه عناصر مانھبرنامه درسی   درسی برنامه با متناسب د  منابع 

 باورپذیر اموزش مجازی اموزش-دوره یادگیری الکترونیکی ساختار -دانشجو میباشد.– استاد-اینترنت -محتوا  شامل عناصربرنامه درسی الکترونیکی-الکترونیکی باشد.

ای   رسانه چند محیط یادگیری الکترونیکی مهمترین ویژگی– الکترونیکیبودن یادگیری   ای رسانه چند- است دسترس تر در مجازی اموزش  -میباشد اینترنت کردن
 عوامل- باشد. برای یک مدل بهینه ارزیابی کیفیت برنامه درسی کافی میتواند عوامل مدیریتی، پداگوژیکی،فناوری و ارزشیابی- .است الکترونیکی درسی برنامه بودن 

 گیر همه اموزش مجازی اموزش-جهانی می باشد. به صحنه شدن وارد شامل پنهان درسی لکترونیکی برنامه مثبت اثار- نمیشود دیده پنهان درسی برنامه منفی

 همیشه تربیتی عوامل-در مدل بهینه ارزیابی کیفیت برنامه درسی باید صورت پذیرد. رایت کپی قانون رعایت- استفاده همگانی از یادگیری الکترونیکی قابلیت-است.

هی مناسب با یادگیری دانشگا جو- شود داده یاد دانشجو و در محیط یادگیری الکترونیکی باید به اساتید اموزش و ارتباط نحوه-.ستندھ موثر الکترونیکیدریادگیری  
از موانع  فیزیکی حضور نبود- دانشجویان و اساتید برای الکترونیکی اموزش با اشنایی ضرورت وجود  -شود. دانشجویان می بهتر بین ارتباط ایجاد باعث الکترونیکی

 تجارب از استفاده-از موانع مدل بهینه ارزیابی کیفیت برنامه درسی الکترونیکی میباشد. نگسازیھفر  نبود-مدل بهینه ارزیابی کیفیت برنامه درسی الکترونیکی میباشد.

نباید  الکترونیکی درسی برنامه-بهینه ارزیابی کیفیت برنامه درسی الکترونیکی  فاده در مدلاست مدیران و اساتید و دانشجویان فعال در محیط یادگیری الکترونیکی برای
باشد. مالی فقط جنبه برای از مدل- داشته  الکترونیکی محیط ورود برای دانشجو و استاد اموزش-استفاده کرد. اخالقی عوامل خان میتوان   استاد باید-یادگیری 

-دسترسی همه ساعته به محیط یادگیری الکترونیکی   قابلیت-مجازی باشند. واخالق تفکر  استاد و دانشجو باید شامل-تربیت میکند کاری چه برای را کسی  بداندچه
مناسب مناسب باند پهنای یادگیری  محیط  ایجاد  باشند. افزار سخت و افزار نرم-برای  داشته  مناسب  قیمت  باید  الکترونیکی  یادگیری  محیط  برای   وجود  -الزم 

برای ایجاد محیط  نوری فیبر-نباشد کم اینترنت سرعت-برای تمام اقشار جامعه مناسب باشد. اینترنت مناسب   زینهھ-در محیط یادگیری الکترونیکی نباشد. فیلترینگ
مناسب   فناوری ساختار- پایدار و امن ارتباطی شبکه وجود- در محیط یادگیری الکترونیکی برای یاددهنده و یادگیرنده آسان باشد. دانلود و آپلود-یادگیری مناسب باشد

دوره الکترونیکی برای  یادگیرندهھ  رسانه از استفاده سهولت-یادگیری  و  یاددهنده  برای  و   جستجوی امکان-ا  یاددهنده  برای  الکترونیکی  یادگیری  در محیط  راحت 
مناسب برای محیط یادگیری  سایت طراحی-بهینه ارزیابی کیفیت برنامه درسی الکترونیکییادگیری الکترونیکی برای ایجاد یک مدل   دوره دقیق زمانبندی-یادگیرنده

الکترونیکی  ارتباطات تکنولوژی-الکترونیکی یادگیری  الکترونیکی   فنی پشتیبانی-قوی در محیط  یادگیری  یادد از پشتیبانی-از دوره   در--یادگیرندگان و ندهھفنی 

 و زمان رھ  دسترسی- دانشجو و ندهھیادد سواالت پاسخگویی به- ندهھیادد برای اموزشی ایھ  دوره برگزاری-و یادگیرنده ندهھیاد برای علمی منابع بودن دسترس
 محیط مدرسین به پاداش دادن- استاد و دانشجو دقیق رسانی اطالع توجه به- یادگیرنده و ندهھیاد درخواست به رسیدگی- ندهھیادد و یادگیرنده برای مکان رھ

توسط مدیران آموزش   دانشجو و  استاد از پشتیبانی-الکترونیکی اموزش از کننده استقبال اساتید از سازمان حمایت- مجازی محیط مدرسین برای   تربیت- مجازی
الکترونیکی سازمانی  ساختار-الکترونیکی ارزیابی کیفیت برنامه درسی   دادن توسعه-در دسترس باشد جدید محتوای تولید افزار  نرم-مناسب برای ایجاد مدل بهینه 

 ایھ فعالیت برای دانشگاه خود برای امادگی  بردیھرا  ایھ ھبرنام ایجاد در سازمان  تعهد-برای محیط هایی با آموزش الکترونیکی بودجه  تزریق-الکترونیکی اموزش

 وظایف و به نقش توجه-برای مدل بهینه ارزیابی کیفیت برنامه درسی الکترونیکی ا ھ روش و ا ھ طرح در پدیری انعطاف وجود-در زمینه یادگیری الکترونیکی اجرایی

- پشتیبانی فنی توسط سازمان متولی ایجاد یادگیری الکترونیکی-زیر ساخت های مناسب برای دوره های یادگیری الکترونیکی -افراد در محیط یادگیری الکترونیکی 
الکترونیکی متولی   سازمان برای اموزش این بودن باورپذیر الکترونیکی کننده تسهیل قوانین تصویب-ایجاد یادگیری  ارزیابی برنامه درسی  ایجاد مدل بهینه  -برای 

 پشتیبانی از برنامه درسی. -فراهم کردن زمینه های یادگیری -مدیریت امور فراگیران

ده  کد فرعی بدست آم  264مشخص شده است که تمام در ادامه  
، با توجه به هم مفهوم    MAXQDA2020توسط نرم افزار  

بودن و اینکه در یک حوزه کاربرد دارند ، همانطور که در جدول  
به    6شماره   است  شده  داده  بندی   120نشان  طبقه  فرعی  کد 

افزار   نرم  توسط  کدگذاری  بعدی  مرحله  در   . است  شده 
MAXQDA2020    کد میانی    39کد فرعی به    120تمامی

 کد میانی عبارتند از  39بندی شده است. عناوین این طبقه  
افراد    -1  نگرش  تحصیلی.    -2تغییر  های   -3امور  مهارت 

متعهد بودن افراد   -5مهارت های یاددهندگان    -4یادگیرندگان  
 -9محتوا    -8مسئولیت پذیری افراد    -7انگیزه داشتن افراد    -6

ای    -11هدف    -10طراحی   رسانه  چند  و  ای    -12رسانه 
 -15تفاوت فراگیران    -14راهبردهای یادگیری    -13سازماندهی  

رعایت قانون کپی     -17مسائل حقوقی     -16قوانین وضع شده  
مدیران    -18رایت   جامعه    -19تربیت  فرهنگ  با   -20تناسب 

شود   جدا  امنیتی  از  آموزشی  کالن    -21مسائل  های  سیاست 
باشد   الکترونیکی  آموزش  با  منا  -22همرا    -23سب  زیر ساخت 

خدمات    -25سخت افزارهای مناسب    -24نرم افزارهای مناسب  
اداری    -26فراگیران   یادگیری    -27امور  محیط   -28مدیریت 

پشتیبانی   -30پشتیبانی از یادگیرنده    -29پشتیبانی از یاددهنده  
  -33قابلیت دسترسی    -32قابلیت کاربری    -31از هیئت علمی  
پذیری   برنامه    -34هدایت  الکترونیکی  پشتیبانی    -35درسی 

یادگیری   های  زمینه  کردن  یادگیرندگان    -36فراهم  ارزشیابی 
یاددهنده    -37 مدیران    -38ارزشیابی  ارزشیابی    -39ارزشیابی 

 برنامه درسی الکترونیکی. 
بعمل   بررسی  با  اصلی  به کدهای  به منظور دستیابی  ادامه  و در 

عامل    8به تعداد     MAXQDA2020آمده توسط نرم افزار  
 و کد اصلی اشاره شده است. این کدهای اصلی عبارتنداز:

ارزشیابی.   -1 .    -2عوامل  پدگوژیکی  عوامل    -3عوامل 
عوامل فناوری    -5عوامل فردی.    -4سازمانی و مدیریتی.  

الکت عوامل    -6رونیکی.  و 
عوامل یادگیری.   -7محیطی)فراسازمانی،سیاسی،فرهنگی(.  

 عوامل اخالقی.  -8

 بحث 
درسی   برنامه  کیفیت  ارزیابی  برای  مناسب  مدل  یک  طراحی  
این   الکترونیکی،  یادگیری  ابعاد مهم  از  بعنوان یکی  الکترونیکی 
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امکان را فراهم میکند که با شناسایی نقاط ضعف برنامه درسی  
ادگیری الکترونیکی و زمینه سازی برای  رفع آنها ، ارئه آموزش ی

استاندارد   بنابراین  شود،  تضمین  کیفیت  با  الکترونیکی  های 
درسی   برنامه  کیفیت  ارزیابی  برای  چهارچوبی  تعیین  و  نمودن 
یادگیری   بهبود  به  منجر  نهایت  در  تواند  می  الکترونیکی 

بهبود بهره وری گردد.   واضح و مسلم است    آنچه الکترونیکی و 
اینکه اطمینان از کیفیت آموزش چه به شکل حضوری باشد، چه  

مستمر    نیمه ارزیابی  درگرو  باشد،  غیرحضوری  چه  و  حضوری 
های   اثربخشی آن است و لذا ارزیابی آموزش همواره از دغدغه

است و بخش   بوده  آموزشی  نظامهای  متولیان و مجریان  اصلی 
پ پژوهشگران  تالشهای  از  و  مهمی  شناسایی  به  معطوف  یشین 

بوده است که بیانگر اثربخشی آموزش باشد.    یارزیابی شاخصهای
این    از اصلی  هدف  ارزیابی    پژوهشاینرو  مناسب  مدل  طراحی 

از   این هدف  تحقق  باشد،  می  الکترونیکی  درسی  برنامه  کیفیت 
که   است  شده  تشکیل  مرحله  تحلیل دو  روش  به  اول  مرحله 

شیوه    به  کیفی  منابع  محتوای  بررسی  و  مطالعه  به  قیاسی 
  4مکتوب و اسناد و متون تخصصی پرداخته شده است و تعداد  

عامل مدیریتی و   مضمون اصلی بدست امده است که عبارتند از:
پداگوژیکی.    -2سازمانی.   فناوری.    -3عامل  عامل    -4عامل 
 . ارزشیابی

در مرحله دوم از روش تحلیل مضمون محور و روش کدگذاری،  
عامل و    8به تعداد  متن مصاحبه مشارکت کنندگان در پژوهش،  

 کد اصلی اشاره شده است. این کدهای اصلی عبارتنداز:
عوامل پدگوژیکی.    -3عوامل ارزشیابی.    -2عوامل اخالقی.    -1
مدیریتی.    -4 و  سازمانی  فردی.    -5عوامل  عوامل    -6عوامل 

الکترونیکی.   و  عوامل   -7فناوری 
 عوامل یادگیری. -8محیطی)فراسازمانی،سیاسی،فرهنگی(. 

در ادامه در مورد هر یک از عوامل اصلی بدست آمده توضیحاتی 
 ارائه شده است: 

 عوامل اخالقی  -1

 مدل در رایت کپی قانون عامل اخالقی بیان میکند که رعایت

 عوامل.پذیرد صورت باید درسی برنامه کیفیت ارزیابی بهینه

ستند در واقع باید  ھ موثر الکترونیکی دریادگیری همیشه تربیتی
قوانین و ضوابط وضع شده در  .به تفاوت یادگیرندگان توجه شود

باید   باشد رعایت شود. یادگیرندگان  الکترونیکی  محیط یادگیری 
باشند. عامل   اشنا  امورد حقوقی در فضای مجازی    اخـالق در با 

الکترونیکیار درسی  برنامه  کیفیت  ایجاد  زیابی  الگوهـای   باعث 
ارتبـاطی   ،  رفتـاری  و  مناسب  خود  حقوق  رعایت  بـر  مبتنـی 

در   را  اخالقـی سازمان  مسـؤولیتهـای  و  تکـالیف  کـه  دیگـران 
آنان مبرهن میسازد از مصادیق غیراخالقی  ، میشود.  قبال  برخی 

  : ی عبارتند ازرایج در حوزه آموزش الکترونیکی و مجاز
 سرقت ادبی و نقض حقوق مالکیت فکری   -1

 ترویج و تبلیغ ضدارزشها  -2

 استراق سمع  -3

 افزایش فریبکاری  -4

 عدم پایبندی به امانتداری   -5

 سازی   تخریب رقبا از طریق تهمت و شایعه -6

 گسترش دروغ و تقلب -7

 

 عوامل ارزشیابی  -2

رضایت   دوره  از  یادگیرنده  باید  که  میکند  بیان  ارزشیابی   عامل 
الکترونیکی   درسی  برنامه  کارایی  از  باید  واقع  در  باشد،  داشته 
یاددهنده  عملکرد  از  باید  یادگیرنده  بیاید.  عمل  به  ارزشیابی 
رضایت داشته باشد و اینکه باید از عملکرد یادهنده ارزشیابی به  

بای همچنین  و  بیاید.  محیط عمل  در  فعال  مدیران  عملکرد  از  د 
از   باید  نهایت  در  و  شود  ارزشیابی  الکترونیکی  یادگیری 
پایانی   و  تکوینی  تشخیصی،  و  مقدماتی  ارزشیابی  یادگیرندگان 

 انجام شود.  
 عوامل پدگوژیکی   -3

که   شود  پذیرفته  باید  آن  در  که  میکند  بیان  پداگوژیکی  عامل 
همیشه عوامل از   اموزش در تربیتی  باید  بنابراین  هستند  موثر 

یادگیرندگان پشتیبانی شود، از یادهندگان پشتیبانی به عمل بیاید 
الکترونیک  از هیئت علمی فعال در محیط یادگیری  و همچنین 

 دانشجو و اساتید به اموزش و ارتباط پشتیبانی شود. باید نحوه

و   داده آموزش منابع  باشد.  داشته  قابلیت کاربری  شود و محیط 
محیط یادگیری الکترونیکی باید قابلیت دسترسی داشته باشد. از  
برنامه درسی الکترونیکی باید پشتیبانی به عمل بیاید. زمینه های 
باید   یاددهنده  و  یادگیرنده  برقرار کردن  ارتباط  نحوه  و  یادگیری 

 فراهم شود.

 عوامل سازمانی و مدیریتی -4

سازمانی   ساختار  که  میکند  بیان  سازمانی  و  عامل  مدیریتی  و 
همچنین  و  باشد  الکترونیکی  یادگیری  محیط  با  متناسب  اداری 
امور تحصیلی یادگیرندگان با سهولت انجام گیرد و خدمات برای  
یادگیرندگان به خوبی فراهم باشدو در نهایت ارائه و نگهداری و  

 توسعه محتوا به نحو احسن مدیریت شود. 

 عوامل فردی -5

بای که  میکند  بیان  فردی  از حس  عامل  یاددهنده  و  یادگیرنده  د 
در   مهارت  داشتن  برای  افراد  باشند.  برخوردار  پذیری  مسئولیت 
آن   به  نسبت  و  باشند  داشته  انگیزه  الکترونیکی  یادگیری  زمینه 
یادگیری  محیط  در  حضور  به  نسبت  باید  افراد  باشند.  مشئول 
یادگیری  گذاری  تاثیر  به  باید  افراد  باشند.  متعهد  الکترونیکی 
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ترونیکی در جامعه باور داشته باشند یعنی باید نگرش افراد به  الک
 آموزش الکترونیکی تغییر کند.. 

 عوامل فناوری و الکترونیکی  -6

آموزش   باید محیط  بیان میکند که  الکترونیکی  و  فناوری  عامل 
برای استاد و دانشجو از لحاظ نرم افزاری و سخت افزاری فراهم 

این باید زیر ساخت ها و ساختا  باشد. با  ر فناوری دوره متناسب 
لحاظ  از  آموزش چه  نوع  این  و در همه حال  باشد  آموزش  نوع 
دانشجو  و  استاد  برای  افزاری  لحاظ سخت  از  افزاری و چه  نرم 

 پشتیبانی فنی داشته باشد. 

عوامل   -7
 محیطی)فراسازمانی،سیاسی،فرهنگی( 

عامل محیطی) فراسازمانی، سیاسی و فرهنگی(  بیان میکند که 
برنامه  در   کیفیت  ارزیابی  برای  شده  طراحی  مدل  اینکه  ابتدا 

متناسب باید  الکترونیکی  دوم   نگھفر با درسی  و  باشد.  جامعه 
آموزش   در  الکترونیکی  یادگیری  محیط  در  که  مدیرانی  اینکه 
شده   تربیت  محیط  همان  برای  باید  دارند  فعالیت  کشور  عالی 

مسائل باید  اینکه  سوم  جدا   مسائل از اموزشی باشند.  امنیتی 
و   جامعه  بر  حاکم  های  سیاست  باید  آخر  در  و  شوند.  انگاشته 
آموزش   نوع  این  با  کشور  عالی  آموزش  های  سیاست  همچنین 

 همراه باشند. 

 عوامل یادگیری  -8

درسی   برنامه  محتوای  باید  که  میکند  بیان  یادگیری  عامل 
طراحی  الکترونیکی متناسب با این نوع آموزش باشد و اینکه باید  

و   باشد  الکترونیکی  آموزش  متناسب  الکترونیکی  درسی  برنامه 
خوانی   هم  الکترونیکی  بادگیری  محیط  با  دوره  هدف  همچنین 
یادگیری   با  ای  رسانه  چند  و  ای  رسانه  محیط  باشد.  داشته 
یادگیری   محیط  با  دوره  سازماندهی  باشد.  همراه  الکترونیکی 

یاد باشد و راهبردهای  برای یادگیری  الکترونیکی متناسب  گیری 
 الکترونیکی تغییر کرده باشند. 

اندیشمندان و محققان حوزه   از  بسیاری  زمینه،  این  یادگیری در 
نیز به شناسایی مهمترین   الکترونیکی و برنامه درسی الکترونیکی

نیمه آموزشهای  اثربخشی  بیانگر  و    شاخصهای  حضوری 
پرداخته معرفی    . اند  غیرحضوری  و  شناسایی  راستای  و  در  ابعاد 

شاخصهای ارزیابی در نظام آموزش از دور، تالش شد تا مجموع  
بگیرند؛   قرار  بررسی  و  موردنقد  حوزه  این  با  مرتبط  مطالعات 

پراکنده اما  متعدد  کثرت،  لحاظ  به  که    دراین.  بودند  مطالعاتی 

اویتوی   امبرو  تحلیل (  Ambar  &  Oetoyo)ارتباط  در 
آمو نظام  در  موفق  دانشجویان  گزارش  ویژگیهای  دور  از  زش 

این    کرده در  یادگیری  برای  باال  انگیزه  و  تجربه  داشتن  که  اند 
بوده   دانشجویان  این  موفقیت  دالیل  از  آموزشی  نظام  نوع 

نیز (  Casanova&  Moreira )کاسنوا و موریرا   .(13)است

در پژوهشی کیفی و ضمن مرور ادبیات تحقیق در مورد کیفیت  
برنامه الکترونیکی در  دادند ه  آموزش  نشان  ترکیبی  آموزش  ای 

که توجه به آموزش مبتنی بر فناوری، توجه به آموزش ترکیبی از  
دوروبت  شاخصهای   مطالعه  همچنین  است.  بوده  مدل  این 

(Dorobat  )  ارزیابی مدلهای  خصوص  آموزش  کیفدر  در  یت 
برای سنجش میزان   الکترونیکی در دانشگاهها پیشنهاد کرد که 

،    3، مدل تی ای ام   2از مدلهای دی و ام  موفقیت این آموزشها،  
آموزش   مدل   در  کیفیت  به  توجه  مدل  و  کاربران  به  توجه 

ادیونایک  ازنظر  شود.  گرفته  بهره  همکاران   4الکترونیکی    و 
مؤلفه(  2013) به  برنامه  توجه  نظیر  برای    هایی  مناسب  ریزی 

برنامه  آماده برنامه  سازی  الکترونیکی،  یادگیری  های    های 
 سازی استفاده از  حمایتی، آموزش، همکاری و هماهنگی، بیشینه

 LMS5و توسعه محتواهای الکترونیکی  ریزی درسی    در برنامه
آمیز آموزش    برخط ازجمله عواملی هستند که در اجرای موفقیت

میکنند تضمین  و    .الکترونیکی  نجفی  مطالعه  نتایج 
از دور  هدف طراحی مدل مدیریت آموزش    که با  (1396)کوپایی

که  داد  نشان  بود،  انجامشده  ایران  عالی  آموزش  نظام  برای 
محیط، مشتری مداری، فناوری و داشتن دانش مدیریت آموزش  
از دور در نظام ارزیابی از نظامهای آموزش از دور از شاخصهای 

نیز دریافتند (  1396)مهم محسوب میشوند. رود ساز و همکاران  
سازمانی،  مسائل  مانند  عواملی  مزیت    که  یکپارچه،  مدیریت 

فناوری،  دانش،  مدیریت  آموزشی،  هدفمند  کیفیت  رقابتی، 
سنجش پذیری، سهولت دسترسی بر آموزش مجازی دانشگاهی  
در ایران ازجمله عوامل مؤثر موفقیت بر الگوی آموزش مجازی 

میروند شمار  به  ایران  در  نژاد،  (14)دانشگاهی  سبحانی  نجفی،   .
   NADE- TDECبر الگوی  کیهبا ت(  1394)جعفری هرندی  

موارد   مواد درسی،  و  دادند که شاخصهای طراحی مطالب  نشان 
جدید   فناوریهای  از  استفاده  و  اجرایی  امور  آموزش،  به  مربوط 

های آموزشی دانشگاه پیام نور    آموزشی در نظام ارزیابی از برنامه 
برنامه کیفیت  بهبود  همین    در  در  هستند.  مؤثر  آموزشی  های 

در بررسی شاخصهای عملی  (  1393)ری نژاد و محمدی  راستا انا
ارزیابی آموزش الکترونیکی در آموزش عالی ایران دریافتند که از  

جنبه فناوری،  مدیریت،  سازمان،  طراحی    ابعاد  آموزشی،  های 
اخالقی   مالحظات  و  ارزیابی  پشتیبانی،  خدمات  ارائه،  محیط 

ش الکترونیکی  عنوان شاخصهایی مؤثر در ارزیابی آموز  میتوان به
گرفت بهره  ایران  دانشگاههای  با  15) در  فناوریهای  (.  توسعه 

آن،   به  دسترسی  امکان  شدن  فراهم  و  اینترنت  بر  مبتنی 
  به   دانشگاههای آموزش از دور در عرصه آموزش عالی ایران روز

به   آنها  کیفیت  از  اطمینان  و  هستند.  گسترش  حال  در  روز 
دارد تا ارزشیابان بتوانند از    چارچوب ارزیابی دقیق و معتبری نیاز

 
2 DeLone and McLean (D&M) model 
3 TAM model (Technology Acceptance Model) 
4 Odunaike 
5 Learning Management System  [
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این چارچوب برای کمک به بهبود کیفیت آموزشی این نوع نظام  
گیرند  بهره  بدست  آموزشی  های  مولفه  از  استفاده  به  نیاز  لذا   ،

اصلی  بنابراین  میشود.  احساس  اینجا  در  تحقیق  این  در  آمده 
درسی   برنامه  ایجاد   ، آمده  بدست  های  مولفه  کاربرد  ترین 

   کی با کیفیت در آموزش عالی ایران می باشد. الکترونی

 نتیجه گیری 

مناسب   مدل  طراحی  بر  مبنی  حاضر  پژوهش  نتایج  به  نظر 
منظور   به  کشور،  عالی  آموزش  در  درسی  برنامه  کیفیت  ارزیابی 
درسی   برنامه  کیفیت  ارزیابی  برای  مناسب  و  بهینه  مدل  داشتن 

، پداگوژیکی ، سازمانی و  ارزشیابیالکترونیکی، بکارگیری عوامل  
الکترونیکی،   و  فناوری  فردی،  مدیریتی، 

الزم  محی اخالقی،   ، یادگیری  طی)فراسازمانی،سیاسی،فرهنگی(، 
لذا برای تحقق این امر رعایت کردن و انجام دادن تک   میباشند.

تک عوامل و کد های فرعی بدست امده برای هر یک از عامل  
 های اصلی در این پژوهش ضروری می باشد. 

یادگیری   کیفیت  بودن  پایین  و  پژوهش  نتایج  به  توجه  با 
که الکترون میشود  پیشنهاد  بررسی،  مورد  دانشگاههای  در  یکی 

دفتر  طرف  از  خصوص  این  در  الزم  آموزشهای  و  کارگاهها 
با توجه  و همچنین    .آموزش الکترونیکی هر دانشگاه برگزار شود

ارائه   کیفیت  بر  درسی  برنامه  برنامههای  جهتگیری  تأثیر  به 
ب با  که  میشود  پیشنهاد  استادان،  الکترونیکی  رگزاری  یادگیری 

یادگیری   حوزه  در  کارآمد  جهتگیریهای  تخصصی  کارگاههای 
الکترونیکی را به استادان آموزش مجازی آموزش داد. الزم است  

جهتگیریهای استادان  کارگاه،  برگزاری  فرایند  طی  برنامه   در 
جهت  در  آن  تغییر  خصوص  در  و  شناسایی  را  خود  درسی 

با رویکرد کارآمد تالش کنند باید   بدین .جایگزینی  آنان  منظور 
و  درسی  برنامه  جهتگیری  هر  از  منتج  آموزشی  راهبردهای 

کنند درك  را  الکترونیکی  یادگیری  با  آن  نیز    .تناسب  زمینه  و 
به ارتباطی  و  پداگوژی  فناوری،  برای  مناسب  منظور    سازی 

آموزش نظام  در  الکترونیکی  یادگیری  کیفیت  عالی   ارتقای 
 .پیشنهاد میشود

 ی القحظات اخ الم
وحیده اوهانی زنوز از  این مقاله برگرفته از رساله دکترای خانم   

نامه     پایان  اخالق  کد  با  تبریز  واحد  اسالمی  ازاد  دانشگاه 
پژوهشیار   102485198641881162277521 جامع  سامانه  در 

باشد و همچنین دارای کد رهگیری و مصوب   این دانشگاه می 
قای دکتر جهانگیر آ، و  می باشد  1573979ایران داك یه شماره  

عنوان به  عطالو  حاج  راهنما  یاری  اولاستاد  دکتر   ی  آقای  و 
ادیب استاد    یوسف  عنوان  زرین  به  دکتر  خانم  و  دوم  راهنمای 

 .در این رساله شرکت داشتند دانشور به عنوان استاد مشاور

 تضاد منافع  
 .هیچ گونه تعارضی در منافع بین نویسندگان وجود ندارد

 سپاسگزاری  
کلیــه   از  حاضــر  مطالعــه  کارشناساننویســندگان  و    اساتید 

دارند  شرکت را  قدردانی  و  تشـکر  کمـال  پـژوهش  در  .کننـده 
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