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  چکیده
 ایـران  در کـه  آنجـا  از .اسـت  الکترونیکـی  آمـوزش  هـاي  سیسـتم  وضـعیت  بهبود جهت اولیه گامی ،استفاده قابلیت ارزیابی
 خـارجی  نمونـه  بررسـی  و یـابی  اعتبـار  دنبال به تحقیق این نیست، موجود بسنجد را مؤلفه این کامل طور به که مناسبی ابزار

 ،توصـیفی  پـژوهش  روش .اسـت  تهـران  الکترونیکـی  آمـوزش  مجـري  هـاي  دانشـگاه  در آن بررسـی  و یـوزلرن  نامه پرسش
 شـهر  در الکترونیکـی  آمـوزش  مجـري  هـاي  دانشـگاه  دانشـجویان  کلیـه  شـامل  ،پـژوهش  این آماري جامعه .بود همبستگی
 اسـتفاده  مـورد  ابـزار  .شـد  انتخـاب  متناسـب  اختصـاص  روش بـا  نفـر  288 حجـم  بـه  اي نمونـه  آنهـا  بـین  از  کـه  بـود  تهران
 تـی  کرونبـاخ،  آلفـاي  ضـریب  تأییـدي،  عـاملی  تحلیـل  هـاي  روش از هـا  داده تحلیـل  و تجزیه براي .بود یوزلرن نامه پرسش
 در سـنجش  مـورد  عـاملی  12 مـدل  تحقیـق  نتـایج  طبـق  .شـد  استفاده چندمتغیره و هراه یک واریانس تحلیل و اي نمونه تک
 جـز  بـه ( سـؤاالت  بـراي  آمـده  دست به عاملی بارهاي ،چنین هم و شد تأیید مدل برازش کلی هاي شاخص توسط تحقیق این

 آمــوزش سیسـتم  کـه  داد نشـان  اي نمونـه  تــک تـی  آزمـون  نتـایج  .داشـت  نامــه پرسـش  مناسـب  اعتبـار  از نشـان  )29 سـؤال 
ــادگیري در اســتفاده قابلیــت لحــاظ از الکترونیکــی آمــوزش مجــري هــاي دانشــگاه الکترونیکــی ــوبی وضــعیت در ی  مطل

 آمـوزش  مجـري  هـاي  دانشـگاه  در یـوزلرن  نامـه  پرسـش  هـاي مؤلفه میانگین بین که داد نشان مانووا آزمون نتایج .باشند نمی
 تهـران  در الکترونیکـی  آمـوزش  مجـري  هـاي  دانشگاه داد، نشان ها یافته چنین هم .دارد وجود معناداري تفاوت الکترونیکی

 عنـوان  بـه  ،توانـد  مـی  یـوزلرن  نامـه  پرسش تحقیق، هاي یافته به توجه با .ندارند قرار مطلوبی وضعیت در مقیاس این اساس بر
   .گیرد قرار استفاده مورد کشور الکترونیکی آموزش هاي سیستم استفاده قابلیت میزان ارزیابی جهت معتبر ابزاري
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  مقدمه

 بـه  جدیـدي  مفهوم بشر، زندگی مختلف ابعاد در اینترنت و کامپیوتر کاربردهاي گسترش هنگام از
 و زنیـو  اوزتکـین،  .اسـت  آمـده  وجـود  بـه  یـادگیري  و آموزش حوزه در 1الکترونیکی آموزش  نام
 سـازي  مـدل  سیسـتم  یک را الکترونیکی آموزش )Oztekin, Zhenyu & Ozgur, 2010( زگورا

 استفاده وسیله به دور راه از کارگیري به منظور به ویژه به که دانند می یادگیري و تدریس براي شده
 شـده  عمـومی  جهـان  سراسـر  در اخیـراً  که است شده طراحی اینترنت قبیل از الکترونیکی ارتباط از

 رشد به رو آموزشی هاي نظام و ها دانشگاه در قدرتمند آموزشی سیستم این کارگیري به روند .است
 الکترونیکی یادگیري هاي برنامه براي دالر میلیارد 23 از بیش 2004 سال تا تنها که طوري به، است
 صــرفاً البتــه .)Ismail, 2002, cited in Noroozi & Razavi, 2011( اســت شــده هزینــه

 بـه  رسـیدن  جهـت  در آموزشـی  هـاي  نظـام  موفقیـت  بـا  مسـاوي  ،تـوان  نمی را ابزار این کارگیري به
 ،تواند می که است علمی هاي استاندارد با مطابق آن کارگیري به چگونگی بلکه .دانست شان اهداف
 هـا  اسـتاندار  از وسیعی طیف شامل اصول کارگیري به این .دهد افزایش را ها نظام این موفقیت میزان
 الکترونیکـی  آمـوزش  هاي محیط طراحی فنی استانداردهاي و اصول آن طرف یک در که شود می
  .آموزشی طراحی الگوهاي و ها مدل بر مبتنی آموزشی اصول آن دیگر طرف در و دارد قرار

 یـابی  ارزش مبحـث  ،شـود  مـی  احسـاس  آن بـه  توجـه  لـزوم  بـین  این در که موضوعاتی از یکی
 کـار  بـه  عمـل  در را معیارهـا  و اصـول  ایـن  انـدازه  چـه  تا که است الکترونیکی آموزش هاي سیستم
 ,Shee & Wang) وانگ و شی مثال؛ براي گرفته صورت مختلفی تحقیقات زمینه این در .برند می

 بعـدي  چنـد  ارزیـابی  از استفاده با وب بر مبتنی الکترونیکی آموزش هاي سیستم بررسی به ،(2008
، آمــاري ابزارهــاي و فـازي  بنــدي دسـته  هــاي مــدل اسـاس  بــر ،)Hogo, 2010( هوگــو .پرداختنـد 
 بـه  ،)Liu et al., 2011( همکـاران  و لیـو  .اسـت  را ارزیـابی کـرده   الکترونیکی آموزش هاي سیستم
 و اسـتادان  از اسـتفاده  بـا  انگلیسی یادگیري هاي سایتوب براي بعدي چند ارزیابی معیارهاي توسعه

 چگـونگی  بررسـی  بـه  ،)Seeyedinazarlo, 2011( نظرلـو  سـیدي  .اندپرداخته دانشگاه دانشجویان
 دانشـگاه  الکترونیکی درسی برنامه در )محتوا و استاد دانشجو،( آموزش گانه سه عناصر میان تعامل
 کارپوشـه  از اسـتفاده  تـأثیر  )Rezaei, 2011( رضایی .اند پرداخته طوسی الدین نصیر خواجه صنعتی

 .اسـت  را بررسـی کـرده   دانشـجویان  تحصـیلی  پیشـرفت  و پیشـرفت  انگیـزه  نگـرش،  بر الکترونیکی

                                                   
1 E-Learning 
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 مهندسـی  رشـته  الکترونیکـی  آمـوزش  برنامـه  یـابی  ارزش بـه  (Dadashzadeh, 2010) زاده داداش
 Zareei Zavarak) همکاران و زوارکی زارعی .پردازد می 1388 سال در کبیر امیر دانشگاه پزشکی

 et al., 2010) رشـته  الکترونیکـی  آمـوزش  دوره الکترونیکـی  آمـوزش  یـابی  ارزش و سـنجش  به 
 ,Momenirad)راد مـؤمنی  .انـد  پرداختـه  طوسـی  نصیرالدین خواجه صنعتی دانشگاه صنایع مهندسی

 دانشــگاه  الکترونیکــی آمــوزش دوره اطالعــات آوري فــن رشــته کیفیــت بررســی بــه (2009
 بـدریان  .سـت  ا  پرداختـه  الکترونیکـی  آمـوزش  اسـتانداردهاي  اسـاس  بـر  طوسـی  الدین نصیر خواجه

(Badrian, 2008)، ــابی ارزش ــه ی  دانشــگاه کــامپیوتر مهندســی رشــته الکترونیکــی درســی برنام
 Golzari) و همکاران گلزاري .است را بررسی کرده 1سیمز رودریک الگوي اساس بر نصیر خواجه

et al., 2010)، آمـوزش  نظـام  در الکترونیکـی  آمـوزش  درونـی  کیفیت یابی ارزش جهت را مدلی 
 نیـز  (Mohamadi et al., 2009) همکـاران  و محمدي .ندا  کرده اعتبارسنجی و تدوین کشور عالی
 رشـد  شبکه الکترونیکی آموزش قسمت ارزیابی به آموزشی هاي سایت طراحی معیارهاي اساس بر

   .اند پرداخته
 کنفـرانس  پنجمـین  در (Ghanadan & Mohamadtaheri, 2008) طـاهري  محمـد  و قنـادان 

 هـاي  سیسـتم  ارزیـابی  بـراي  را پیشـنهادي  مدلی ارتباطات، و اطالعات آوري فن مدیریت المللی بین
 & Mohamadtaheri) طــاهري محمــد و طــاهري محمــد .انــد داده ارایــه الکترونیکــی آمــوزش

Mohamadtaheri, 2009) آمـوزش  المللـی  بـین  کنفـرانس  در را مـذکور  مـدل  سـال،  یک از پس 
 از یکـی  .انـد  کـرده  عرضه شده اصالح صورت به صنعت و علم دانشگاه در تدریس و الکترونیکی

 آمـوزش  هـاي  سیسـتم  اسـتفاده  قابلیـت  بحث ،است شده پرداخته آن به تر کم بین این در که ابعادي
 شـود؛  تعریـف  اسـتفاده  راحتـی  عنـوان  بـه  ساده طور به ،تواند می استفاده قابلیت .است الکترونیکی

 هـر  بـراي  ،توانـد  مـی  اصـطالح  این .دارد را آن انجام قصد شخص یک که چه آن با استفاده راحتی
 شـود  بـرده  کـار  بـه  گیـرد  مـی  قـرار  اسـتفاده  مـورد  خاصـی  هـدف  بـراي  عملی طور به که اي وسیله

)McNamara, 2003(. براي کامپیوتري هاي سیستم کیفیت گیري اندازه هاي تکنیک راستا این در 
 بحث مورد استفاده قابلیت عنوان تحت سپس و استفاده آسانی و 2ارگونومی عناوین تحت دهه چند
 قبیـل  از دیگـري  عنـاوین  تحـت  استفاده قابلیت این، بر عالوه .)Hornbaek, 2006( اند گرفته قرار

                                                   
1. Roderick Sims 
2. Ergonomics 
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 کـاربردي  کیفیـت  گیـرد؛  مـی  قـرار  اسـتفاده  مـورد  افـراد  توسط کارآمد و آسان طور به که قابلیتی

)Bevan, 1999(، ،در را اهـداف  تواننـد  مـی  کـاربران  کـه  چـه  آن از رضایت و کارآمدي کارآیی 
 افـزار  نرم طراحان براي نهایی کیفیت عامل و )Hornbaek, 2006( آورند دست به ویژه هاي محیط

)Seffah et al., 2008( سـازي  استاندارد المللی ینب سازمان .است شده تعریف ) قابلیـت  نیـز  )1ایـزو 
 جهـت  ویـژه  کننـدگان  اسـتفاده  توسـط  ،توانـد  یمـ  محصـول  یـک  کـه  مقداري عنوان به را استفاده
 قـرار  استفاده مورد معین بافت یک در رضایت و سودمندي کارآمدي، با ویژه اهداف به یابی دست
 عنـوان  بـه  را اسـتفاده  قابلیـت  ،توان می ،بنابراین .)ISO9241-11, 1998( است کرده تعریف گیرد
 ارتبـاط  خاصـی  سیسـتم  بـا  کارآمـدي  طور به و راحتی به ،توانند می کاربران آن طریق از که عاملی
  .کرد تعریف کنند، برقرار
 بـه  ،)Karahoca & Karahoca, 2009( کاراهوکـا  و کاراهوکـا  ،اسـتفاده  قابلیـت  با رابطه در
  پورتــال اســتفاده قابلیــت ارزیــابی در فــردي هــاي تفــاوت و شــناختی هــاي توانــایی تــأثیر ســنجش

http://e-learning.bahcesehir.edu.tr هـر  از اسـتفاده  قابلیت آنها، تحقیق نتایج طبق .اندپرداخته 
 ارتبـاط  در آنهـا  فـردي  هـاي  تفـاوت  و شـناختی  هاي توانایی با کاربران نیازهاي بر عالوه افزاري نرم
 .اسـت  داده نشـان  را استفاده قابلیت و معدل بین باالیی همبستگی آنها تحقیق نتایج ،چنین هم .است
 را وب بـراي  اسـتفاده  قابلیـت  ارزیـابی  هـاي  روش )Fernandez et al., 2011( همکاران و فرناندز
 مـورد  تـري  گسـترده  طـور  بـه  کـه  روشـی  کـه  داد نشان آنها تحقیق نتایج اند، داده قرار بررسی مورد

 سیسـتم  ،)Oztekin, 2011( اوزتکـین  .اسـت  کـاربران  ارزیـابی  روش ،اسـت  گرفتـه  قـرار  اسـتفاده 
 پیشـنهاد  را وب بـر  مبتنـی  اطالعـات  هـاي  سیستم استفاده قابلیت ارزیابی براي گیري تصمیم حمایتی
 گیـري  تصـمیم  براي تواند می گیري تصمیم حمایتی سیستم که داد نشان او تحقیق نتایج .است کرده
 هـاي  سیسـتم  کیفیت و کاربرد قابلیت اصالح نیز و کاربرد قابلیت مشکالت روي بر تمرکز مورد در

 ،)Oztekin et al., 2009( همکـاران  و اوزتکـین  .گیـرد  قـرار  استفاده مورد وب بر مبتنی اطالعات
 یـو  عنـوان  تحـت  وب بـر  مبتنـی  اطالعات هاي سیستم استفاده قابلیت سنجش براي را اي متدولوژي

 قابلیـت  و کیفیـت  بـین  قوي ارتباطی که داد نشان آنها تحقیق نتایج ،دهند می پیشنهاد 2اس آي دبلیو
 قابلیـت  و وب بر مبتنی خدمات کیفیت بین قوي ارتباطی آنها مطالعه ،چنین هم .دارد وجود استفاده

                                                   
1. ISO 
2. Usability of Web-Based Information Systems 
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 ،)Oztekin, 2010( همکـاران  و اوزتکـین  .داد نشـان  را وب بر مبتنی اطالعات هاي سیستم استفاده
 الکترونیکـی  آمـوزش  هـاي  سیسـتم  استفاده قابلیت ارزیابی جهت را )یوزلرن( جدیدي لیست چک
 را عامـل  12 نهایـت  در و کردند آزمون را آن ساختاري معادله سازي مدل روش اساس بر و تدوین
 و بازخورد تعامل، دوره، مدیریت پذیري، انعطاف مشاهده، قابلیت خطا، از جلوگیري عناوین تحت
 تمامیـت  اي، حافظـه  قابلیـت  سـنجش،  راهبردهاي بودن، کارکردي و ثبات پذیري، دسترس کمک،
 12 کـه  داد نشان آنها تحقیق نتایج .اند کرده مشخص کاري دوباره کاهش و ظاهري زیبایی داشتن،
   .کنند می تبیین را شده مشاهده واریانس از %65 مذکور عامل

 آمـوزش  مجـري  هـاي  دانشـگاه  در یـادگیري  در اسـتفاده  قابلیـت  یـابی  ارزش اهمیـت  رغم علی
 بـا  ایـران  در حـوزه  ایـن  هـاي پـژوهش  خـدمات،  ارایـه  بهبـود  در یابی ارزش این تأثیر و الکترونیک

 که دالیل این از یکی ،اما .باشد داشته متعددي دالیل ،است ممکن امر این .است همراه هايکاستی
 قابلیـت  مختلـف  هـاي جنبـه  کـه  پایا و روا ابزارهاي کمبود ،است حاضر پژوهش با آنها ترین مرتبط
 نامـه  پرسش زمینه این در معتبر ابزارهاي از یکی .باشد می ،دهند قرار نظر مد را یادگیري در استفاده
 شـد  گفتـه  چـه  آن بنـابر  .)Oztekin et al., 2010( اسـت  )یـادگیري  در اسـتفاده  قابلیـت ( یـوزلرن 

 آمــوزش سیســتم ارزیــابی بــراي یــادگیري در اســتفاده قابلیــت ســنجش بــراي مقیاســی رواســازي
 مجـري  هـاي دانشـگاه  وضـعیت  بررسـی  و الکترونیکـی  آمـوزش  مجـري  هـاي دانشگاه الکترونیکی
 تـدوین  پژوهشـی  پرسـش  سـه  راسـتا  همـین  در .اسـت  ضـروري  آن اسـاس  بر الکترونیکی آموزش
 :گردید

 الزم پایـایی  و روایی از دانشجویان در )یادگیري در استفاده قابلیت( یوزلرن نامه پرسش آیا .1
 است؟ برخوردار

 قابلیـت  اسـاس  بـر  الکترونیکـی  آمـوزش  مجـري  هـاي دانشگاه الکترونیک آموزش سیستم .2
  دارند؟ قرار وضعیتی چه در یادگیري در استفاده

 هـاي  سیسـتم  بین در آن هايمؤلفه و یادگیري در استفاده قابلیت نامه پرسش میانگین بین آیا .3
 وجـود  معنـاداري  تفـاوت  الکترونیکـی  آمـوزش  مجـري  هـاي دانشگاه الکترونیکی آموزش
 دارد؟
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   روش

 میـان  از پـژوهش  جامعـه  انتخـاب  بـراي  .پـذیرفت  انجـام  تحلیلـی  -توصـیفی  صورت به مطالعه این
 مـدرس،  تربیـت  تهران، هايدانشگاه تهران شهر در الکترونیکی آموزش سیستم داراي هاي دانشگاه
 )پژوهشـگران  بـا  همکاري علت به( دسترس در صورت به طوسی الدین نصیر خواجه و صنعت و علم

 الکترونیکـی  آمـوزش  هـاي  دوره دانشـجویان  :شـامل  پژوهش این در ،آماري جامعه .شدند انتخاب
 کـل  تعـداد  .انـد  بـوده  مشغول تحصیل به 1390- 91 تحصیلی سال در که است مذکور هايدانشگاه

 و علـم  دانشـگاه  نفر، 500 :مدرس تربیت دانشگاه ،1500 :تهران دانشگاه( نفر 4500 دانشجویان این
 بـر  نسـبتی  ايطبقـه  روش بـا  نمونـه  گروه .بود )نفر 1000 :نصیر خواجه دانشگاه و نفر 1500 :صنعت
 اختصـاص  فرمـول  از اسـتفاده  بـا  و الکترونیکـی  آموزش سیستم داراي مختلف هاي دانشگاه حسب
 چند به جامعه عناصر ابتدا روش، این پایه بر .است شده انتخاب (Sarmad et al., 2011) 1متناسب
 طبقـه  کـه )شـدند  انتخاب ها دانشگاه اساس بر ناهمپوش هاي گروه پژوهش این در( ناهمپوش گروه
 ,Homan) شـود مـی  برگزیـده  سـاده  تصادفی نمونه یک طبقه هر از سپس و تقسیم شوندمی نامیده

 طریـق  از ابـزار  سـازي  معتبـر  مطالعـه  هـدف  کـه  این به توجه با نیز نمونه حجم برآورد براي .(2007
 عـاملی  تحلیـل  یـک  نیاز مورد نمونه حجم براي پیشنهادي راهبردهاي از بود، 2تأییدي عاملی تحلیل
 پنج حداقل( ها پارامتر تعداد به توجه با نمونه حجم تعیین ،راهبردها این از یکی .شد استفاده تأییدي
 Garson, 2008 & Bryant & Yarnold, 1995, cited in)باشـد  مـی  )آیـتم  هـر  ازاي بـه  مـورد 

Mogheri et al., 2012). بـا  برابـر  نمونه حجم ،است آیتم 36 داراي نامه پرسش که این به توجه با 
 بـه  نمونـه  حجم هرچه که امر این به توجه با چنین، هم ،موضوع اهمیت به توجه با ،اما .باشد می 180
 نمونـه  آمـد،  خواهد دست به جامعه هاي ویژگی از تري مناسب برآورد باشد تر نزدیک جامعه حجم
 آمـاري  جامعـه  از کـه  هـایی  نامـه  پرسـش  نهایـت  در کـه  طـوري  بـه  شد، انتخاب مقدار این از بیشتر
 دانشـگاه  نفر، 35 :مدرس تربیت دانشگاه نفر، 99 :تهران دانشگاه( نفر 288 با برابر شدند آوري جمع
 .بود )نفر 91 :نصیر خواجه دانشگاه و نفر 63 :صنعت و علم
 یـوزلرن  بـه  معـروف  یادگیري، در استفاده قابلیت نامه پرسش از نیاز مورد هاي داده آوري جمع براي

 ایـن  .اسـت  شـده  طراحـی  همکـاران  و اوزتکـین  توسـط  2010 سال در نامه پرسش این .شد استفاده

                                                   
1. Proportional Allocation 
2. Confirmatory Factor Analysis 
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 آمـوزش  سیسـتم  یـک  در را اسـتفاده  قابلیـت  مختلـف  بعد 12 که است سؤال 36 داراي نامه پرسش

 :1( اي درجـه  5 لیکـرت  مقیـاس  اساس بر دهندگان، پاسخ نامه پرسش این در .سنجد می الکترونیکی
 نامـه  پرسـش  سـؤاالت  از مورد سه ،البته .کنند می مشخص را هایشان پاسخ )زیاد خیلی :5 – کم خیلی

 سـؤاالت  نـوع  ایـن  بـا  مخالفت که صورتی به شوند، می گذاري کد منفی صورت به )35 و 34 ،29(
 .است نظر مورد وضعیت بهترین دهنده نشان باشند، می منفی معنایی بار داراي که

 زمینـه  این نظران صاحب از نفر دو اختیار در آن، اشکاالت رفع جهت و شد ترجمه ابتدا نامه پرسش
 هـاي  اشـکال  ایشـان،  اظهـارات  بـه  توجـه  بـا  .گرفـت  قـرار  بودنـد،  مسـلط  هـم  انگلیسـی  زبان به که

 بـه  را آن ،نامـه  پرسش اولیه پایایی احراز منظور به .شد اجرا آماده نهایی نسخه و برطرف نامه پرسش
 آلفـاي  ضـریب  از استفاده با و کرده اجرا نظر مورد جامعه اعضاي از نفر 60 بین در محدود صورت
 از نامـه  پرسـش  کـه  داد نشان کرونباخ آلفاي ضریب محاسبه نتایج .شد محاسبه آن پایایی کرونباخ،
 هـاي  ویژگـی  سایر بررسی منظور به ،بنابراین .است برخوردار اجرا براي )86/0( مناسبی اولیه پایایی
  .گرفت صورت الزم هاي تحلیل و شد اجرا کامل طور به ،نامه پرسش سنجی روان
اي، تحلیـل واریـانس تـک متغیـره و      نمونـه  تـک  تـی  ها از طریق تحلیل عاملی تأییدي، آزمـون  داده

تحلیـل   تجزیـه و  LISRELو  SPSSافزارهاي  چندمتغیره و آزمون تعقیبی توکی و با استفاده از نرم
  .شد

   ها یافته

  .شوند می بیان پژوهش االتؤس اساس بر تحقیق هاي یافته بخش این در
 پایـایی  و روایـی  از دانشـجویان  در )یـادگیري  در استفاده قابلیت( یوزلرن نامه پرسش آیا :اول پرسش
 است؟ برخوردار الزم
 عـاملی  تحلیـل  از یـوزلرن  نامه پرسش ساختار چگونگی بررسی منظور به ها، داده آوري جمع از پس

 .اسـت  اي ویـژه  عـاملی  سـاختار  تأیید پژوهشگر هدف تأییدي عاملی تحلیل در .شد استفاده تأییدي
 در نظـر  مـورد  عـاملی  سـاختار  بـرازش  و شود می بیان اي فرضیه آشکار طور به ها عامل تعداد درباره
 Farzad et) گیـرد  مـی  قرار آزمون مورد شده گیري اندازه متغیرهاي کوواریانس ساختار با فرضیه

al., 2007). 12 از نامـه  پرسـش  که این به توجه با( 1متعامد عاملی 12 مدل از استفاده با منظور بدین 

                                                   
1. Orthogonal 12- Factor Model 
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 بـه  مدل برازش چگونگی و سؤاالت از یک هر براي 1عاملی بارهاي مقدار ،)است شده تشکیل بعد
   .آمد دست به آنها

  یادگیري در استفاده قابلیت نامه پرسش تأییدي عاملی تحلیل مدل برازش نیکویی هاي شاخص .1 جدول

 χ 2 df χ2/df RMSEA 2 3GFI 4AGFI NFI5 CFI6 NNFI7 مدل
 دوازده
 عاملی

51/1347 528 55/2 074/0 79/0 74/0 74/0 82/0 78/0 

  
 آزمـون  مورد ابزار روایی و برازش ،1 جدول هاي شاخص از استفاده با تأییدي عاملی تحلیل در

 3 از تـر  کوچـک  عـددي  آزادي درجـه  بـر  بخـش  دو خی شاخص چه چنان .گیرد می قرار بررسی و
 تقریــب مجــذورات میــانگین خطــاي ریشــه کــه زمـانی  چنــین، هــم .اســت مطلــوب شــود، مشـاهده 

)RMSEA( دهـد  می گزارش را قبولی قابل برازش مدل و تحلیل باشد، 1/0 از تر کم (Farzad et 

al, 2007) .هاي شاخص GFI ،AGFI،NFI،CFI ، NNFI و هسـتند  یک تا صدم نود دامنه داراي 
 تـر  نزدیـک  یـک  به آنها اندازه چه هر و سنجند می خاصی وجه از را ابزار و الگو برازندگی یک هر

 طـور  همـان  .(Bakhshipor & Dojkam, 2005) دارنـد  داللـت  الگو تر مطلوب برازندگی بر شود،
 آمـده  دسـت  بـه  55/2 آزادي درجـه  بـر  بخش دو خی شاخص دهد می نشان 1 جدول هاي داده که

 قـرار  یـک  تـا  نـود  دامنـه  در GFI ،AGFI ، NFI،CFI ،NNFI برازش هاي شاخص مقادیر و است
 توجه با بنابراین، .اند کرده کسب را الزم استانداردهاي ها، شاخص این که است آن بیانگر که دارند
 بررسـی  کنـار  در .شـود  مـی  تأییـد  و دارد مناسبی برازش مدل که گفت توان، می ،1 جدول نتایج به

 بارهـاي  2 جـدول  .باشد اهمیت حایز تواند، می نیز عاملی بارهاي بررسی برازش، کلی هاي شاخص
 نامـه  پرسـش  هـاي  مقیـاس  خرده پایایی چنین، هم و t شاخص از استفاده با ضرایب معناداري عاملی،
  .دهد می نشان را یادگیري در استفاده قابلیت

                                                   
1. Factor Loadings 

  ریشه خطاي میانگین مجذورات تقریب . 2
  شاخص نیکویی برازش . 3
  شاخص نیکویی برازش تعدیل یافته . 4
  شاخص هنجار شده تطبیقی . 5
 شاخص برازش تطبیقی . 6
  شاخص نرم نشده برازندگی . 7
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 قابلیت نامه پرسش هاي مقیاس خرده کرونباخ آلفاي و عاملی بارهاي داري معنی عاملی، بارهاي .2 جدول

  یادگیري در استفاده

 بارهاي  سؤاالت  عوامل
 آلفاي   t  عاملی

   کرونباخ

  جلوگیري
  خطا از 

  

 راحتی به را مشابه اما گوناگون تکالیف ،توان می آیا
  62/9  58/0  داد؟ انجام

  
64/0  

  

 هاي انتخاب و ها فعالیت آسانی به ،تواند می کاربر آیا
 به )اقالم( عناصر مدیریت یا تنظیم در را اشتباهش

  برگرداند؟ اول صورت
66/0  18/11  

 ممکن خطاهاي وقوع از ها هشدار یا خطا هاي پیام آیا
  66/11  68/0  کنند؟ می جلوگیري

   قابلیت
  مشاهده

  

 منطقی صورت به )ها انتخاب /ها دکمه( ها گزینه آیا
  10/13  73/0  اند؟ خورده برچسب  و شده بندي دسته

  
67/0  

 روشن انتخاب یا گزینه هر براي نظر مورد کارکرد آیا
  77/13  76/0  است؟ فهم قابل و

 صفحه به منظم و معنی با صورتی به درس محتواي آیا
  32/9  55/0  است؟ شده داده لینک اول

  
  انعطاف

  پذیري 

 کافی اندازه به محتوا صفحه بارگذاري سرعت آیا
  43/9  59/0  باالست؟

 با را  برخط یادگیري محیط ،توانند می کاربران آیا  47/0
 قطعات( یادگیري اشیاء محتوا، منابع، کردن اضافه
  سازند؟ شخصی خودشان؛ درس صفحه به )یادگیري

60/0  48/9  

  
   مدیریت
  دوره
  

 و دانشجویان براي مهم اطالعات شامل دوره آیا
  83/12  70/0  ؟باشد می پشتیبانی بخش به لینک

  
70/0  

 اضافی منابع عنوان به را خاصی منابع دوره آیا
 یا کند می معرفی برخط دانشجویان به درس )تکمیلی(

  دهد؟ می قرار دسترس در
66/0  05/12  

 24/10  58/0  شوند؟ می آپلود راحتی به ها فایل آیا
 96/9  57/0 شوند؟ می مشاهده و دانلود راحتی به ها فایل آیا
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 قابلیت نامه پرسش هاي مقیاس خرده کرونباخ آلفاي و عاملی بارهاي داري معنی عاملی، بارهاي .2 جدول ادامه

  یادگیري در استفاده

 بارهاي  سؤاالت  عوامل
 آلفاي  t  عاملی

   کرونباخ

  
 تعامل،
 و بازخورد
  کمک

 بین ارتباط و تعامل براي را الزم هاي فرصت دوره آیا
 14/15  79/0  ؟کند می فراهم محتوا و اندتااس با دانشجویان

  
75/0  

  

 به و مناسب بازخورد عملکردش، مورد در دانشجو آیا
 28/14  76/0  ؟کند می دریافت موقع

 کجاي در دانشجو اینکه مورد در کافی اطالعات آیا
 59/12  69/0  شود؟ می داده او به ،دارد قرار سیستم

  
  دسترس

  پذیري 

 تک سالیق براي شده داده نمایش هاي ویژگی آیا
 10/14  75/0  دارند؟ سازگاري قابلیت کاربران تک

 پذیري دسترس به مربوط لیمسا به دوره طول در آیا  78/0
  47/16  84/0   شود؟ می پرداخته

 متنوعی هاي مسیر دوره هاي فعالیت و محتوا براي آیا
  01/14  75/0  است؟ شده دیده تدارك

 و ثبات
 کارکردي
  بودن
  

 و شکل مختلف، يها فصلسر و عناوین براي آیا
  86/11  67/0  است؟ رفته کار به ثابتی سبک

60/0  
 ها لینک و ها برچسب ها، دکمه ،ها آیکن ،ها فعالیت آیا

 فراهم است خوان هم تکالیف با که را روشنی هدف
  ؟کند می

77/0  00/14  

 به بازگشت جهت را »back« دکمه کاربر واسط آیا
  است؟ دیده تدارك قبل مرحله

47/0  75/7  

 راهبردهاي
  سنجش

 ملزم را دانشجویان الکترونیکی آموزش سیستم آیا
 آموزش براي شان آمادگی کالس از قبل تا کند می

  بسنجند؟ را الکترونیکی
68/0  30/12  

 محتوایی، دانش استانداردهاي گیري اندازه براي آیا  76/0
 شده استفاده راهبرد چندین از عملکرد، و ها مهارت

  است؟
78/0  78/14  

 سنجش و آموزش راهبردهاي یادگیري، اهداف آیا
 هستند؟ خوان هم هم با

80/0  14/15  
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 قابلیت نامه پرسش هاي مقیاس خرده کرونباخ آلفاي و عاملی بارهاي داري معنی عاملی، بارهاي .2 جدول  ادامه

  یادگیري در استفاده

 بارهاي  سؤاالت  عوامل
 آلفاي  t  عاملی

   کرونباخ

 هاي قابلیت
  اي ظهحاف

 متداولی هاي پرسش( کافی FAQ کاربر براي آیا
 و )بیایند پیش است ممکن کاربران براي اغلب که

  است؟ شده فراهم انسانی نیروي طریق از پشتیبانی
66/0  78/11  

77/0  

 شده، بندي مرحله اعمال و آشنا موارد از استفاده با آیا
  31/14  76/0  است؟ شده جلوگیري شناختی بار کردن اضافه از

 شده ارایه یافته سازمان هاي بخش در اطالعات آیا
 سپاري حافظه به قابل و بودن یادگیري قابل از تا است

  کند؟ پشتیبانی
77/0  60/14  

 نباشد مجبور کاربر تا هستند خوانا قدر آن مطالب آیا
 حافظه به را آنها و بگردد مطالب دنبال به خود

  بسپارد؟
67/0  12/12  

   تمامیت
  داشتن
  

 براي توصیفی يها لینک و دار معنی هاي برچسب آیا
 مورد )مطلب درك شدن آسان( بازشناسی از پشتیبانی

  ؟اند گرفته قرار استفاده
09/0  47/1  

 راحتی به و یافته سازمان منطقی طور به دوره آیا  35/0
  -24/15  -80/0  ؟کند می وصل مختلف هاي بخش به را کاربر

 و ها مؤلفه تمام روشن صورتی به توانید می شما آیا
  -95/14  -79/0  بفهمید؟ را ساختارها

  زیبایی
  ظاهري

  

 به گرافیک و رنگ از راهنمایی و هدایت براي آیا
  70/14  78/0  است؟ شده استفاده مناسبی طور

76/0  
  63/16  87/0  است؟ بخش لذت صفحات به کردن نگاه آیا

   کاهش
  کاري دوباره

  75/8  62/0  دارد؟ حد از بیش کار به نیاز ساده تغییر یک انجام آیا

54/0  
 جا چند در و طریق چندین از شده ارایه موارد آیا

  63/9  70/0  ؟اند مشاهده قابل

 مجدداً و خلق آسانی به )یادگیري قطعات( اشیاء آیا
  16/6  43/0  شوند؟ می گرفته کار به
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 غیر به سؤاالت تمامی در آمده دست به عاملی بارهاي شود، می مالحظه ،2 جدول در که طور همان
 تـا  43/0 از اي گسـتره ، )هـا بـراي پشـتیبانی از بازشناسـی     ها و لینک استفاده از برچسب( 29 سؤال از

 .اسـت  نامـه  پرسـش  عـاملی  سـاختار  بـودن  مناسـب  دهنـده  نشان امر این که شوند می شامل را 84/0
 و) پــذیري پـرداختن بـه مسـایل دسـترس    ( 17 سـؤال  بــه مربـوط  )84/0( عـاملی  بـار  میـزان  بـاالترین 
خلـق و بـه کـارگیري مجـدد قطعـات      ( 36 سـؤال  بـه  مربـوط  )43/0( عـاملی  بـار  میـزان  تـرین  پایین

 ،دهـد  می نشان که باشد می 93/0 نامه پرسش کل به مربوط آلفاي ضریب ،چنین هم .است) یادگیري
 ضـرایب  تمامی که دهد می نشان نیز t معناداري آزمون .باشد می مناسبی پایایی داراي از نامه پرسش
 هـا  مؤلفـه  تک تک براي آمده دست به کرونباخ آلفاي ضرایب .دارند  معنا 29 سؤال از غیر به مسیر

 .دارند نامه پرسش مناسب پایایی از نشان نیز نامه پرسش کل ،چنین هم .)داشتن تمامیت مؤلفه جز به(
هـاي مختلـف از طریـق دوره، فهـم      اتصال کاربر به بخـش ( 31 و 30 سؤاالت که است ذکر به الزم

 ایـن  کـه  اسـت  این دهنده نشان امر این .هستند منفی عاملی بار داراي نیز) ها و ساختارها تمام مؤلفه
 به مربوط نیز 29 سؤال که این به توجه با .بسنجند را داشتن تمامیت مقیاس خرده توانند نمی سؤاالت

 از را مقیـاس  خـرده  ایـن  اسـت،  )35/0( پـایین  نیـز  آن پایـایی  ضـریب  و باشـد  می مقیاس خرده این
  .رسید 33 به سؤاالت تعداد و 11 به ها مقیاس خرده تعداد نهایت در و شد حذف نامه پرسش

 قابلیت اساس بر الکترونیکی آموزش مجري هايدانشگاه الکترونیک آموزش سیستم :دوم پرسش
  دارند؟ قرار وضعیتی چه در یادگیري در استفاده

 کسب میانگین منظور این براي .شد استفاده اينمونه تک تی آزمون از ال،ؤس این به پاسخ براي
 معمول وضعیت نمره ساختن مشخص براي .شد مقایسه مطلوب و معمول وضعیت با ها دانشگاه شده
 استفاده درصدي 75 نقطه از مطلوب وضعیت نمره ساختن مشخص براي و درصدي 50 نقطه از

 درصدي 75 نقطه براي و 5/2 عدد درصدي 50 نقطه براي درصدي، نقاط محاسبه با .است شده
 این با آن هاي مؤلفه خرده و یوزلرن مقیاس در ها دانشگاه میانگین که آمد دست به 75/3 عدد
 یوزلرن مقیاس هاي مؤلفه يها سؤال تعداد که این به توجه با است؛ ذکر به الزم .شد مقایسه اعداد

  .است شده استفاده وزنی میانگین از بود متفاوت
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 آموزش مجري هاي دانشگاه در آن هايمؤلفه و یوزلرن مقیاس کل در اينمونه تک تی آزمون نتایج .3 جدول

  درصدي 75 و  50 نقاط اساس بر تهران در الکترونیکی

  درصدي 75 نقطه درصدي 50 نقطه 

 
 میانگین
  ها دانشگاه

  تفاوت
 t ها میانگین

سطح 
 معناداري

  میانگین
  ها دانشگاه

  تفاوت
 t  ها میانگین

سطح 
 معناداري

 مقیاس کل
 یوزلرن

75/2  25/0 85/6 000/0 75/2  01/1- 12/28- 000/0 

 000/0 -40/14 -69/0  06/3 000/0 70/11 56/0  06/3 خطا از جلوگیري
 000/0 -75/11 -57/0  18/3 000/0 83/13 68/0  18/3 مشاهده قابلیت
 000/0 -68/24 -35/1  40/2 071/0 -81/1 -10/0  40/2 پذیري انعطاف
 000/0 -90/18 -93/0  82/2 000/0 54/6 32/0  82/2 دوره مدیریت
 و بازخورد تعامل،

 000/0  -50/21  -18/1  57/2  18/0  35/1  07/0  57/2  کمک

 000/0  -64/25  -33/1  43/2  15/0  -46/1  -08/0  43/2  پذیري دسترس
 کارکردي و ثبات

 000/0  -92/13  -70/0  05/3 000/0  05/11  55/0  05/3  بودن

 راهبردهاي
 000/0  -79/22  -18/1  57/2  21/0  27/1  07/0  57/2  سنجش

 هاي قابلیت
 000/0  -43/22  -11/1  64/2  05/0  76/2  14/0  64/2  اي حافظه

 000/0  -29/19  -20/1  55/2  38/0  87/0  05/0  55/2  ظاهري زیبایی
 کاهش
 000/0  -12/28  -01/1  71/2 000/0  88/3  21/0  71/2  کاري دوباره

  
 ها دانشگاه براي آمده دست به میانگین تفاوت دهد، می نشان ،3 جدول مندرجات که طور همان

 هاي مؤلفه خرده و یوزلرن مقیاس کل در )50/2( درصدي 50 نقطه براي شده محاسبه میانگین با
 و ايحافظه هاي قابلیت بودن، کارکردي و ثبات دوره، مدیریت مشاهده، قابلیت خطا، از جلوگیري
 گفت توان، می بنابراین، .)P >01/0( باشد می معنادار )287 آزادي درجه با( کاري دوباره کاهش

 هاي مؤلفه خرده در تفاوت .دارند قرار معمول حد از باالتر وضعیتی در ها دانشگاه ها مؤلفه این در
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 ظاهري زیبایی و سنجش راهبردهاي پذیري،دسترس کمک، و بازخورد تعامل، پذیري، انعطاف
 وضعیت در ها مؤلفه خرده این در ها دانشگاه گفت توان، می بنابراین، .)P <05/0( نیست معنادار
 وضعیت با است، الزم معمول وضعیت با ها دانشگاه میانگین مقایسه بر عالوه .دارند قرار معمولی
 هاي دانشگاه میانگین بین معناداري تفاوت که داده نشان مقایسه این نتایج شوند، مقایسه نیز مطلوب
 مقیاس در )75/3( درصدي 75 نقطه براي شده محاسبه میانگین با الکترونیکی آموزش مجري
 توان، می بنابراین، .)P >01/0( دارد وجود )287 آزادي درجه با( آن هاي مؤلفه خرده و یوزلرن
 هاي مؤلفه خرده و یوزلرن مقیاس کل در تهران در الکترونیکی آموزش مجري هايدانشگاه گفت
  .نیستند دارا را مطلوب وضعیت آن

 بین در آن هايمؤلفه و یادگیري در استفاده قابلیت نامه پرسش میانگین بین آیا :سوم پرسش
 وجود معناداري تفاوت الکترونیکی آموزش مجري هايدانشگاه الکترونیکی آموزش هاي سیستم
  دارد؟

 یـوزلرن  مقیـاس  کل در الکترونیکی آموزش مجري هايدانشگاه بین تفاوت معناداري بررسی براي
 هـا میـانگین  بـین  اخـتالف  که داد نشان نتایج .شد استفاده )ANOVA( راهه یک واریانس تحلیل از

 مجـري  هـاي دانشـگاه  بـین  گفـت  تـوان،  مـی  بنابراین، .)P، 74/6 = 3،284F>001/0( باشدمی معنادار
 تـر دقیـق  بررسـی  بـراي  .دارد وجـود  تفاوت یوزلرن مقیاس اساس بر تهران در الکترونیکی آموزش
 با مدرس تربیت دانشگاه بین که داد نشان نتایج .شد استفاده شفه تعقیبی آزمون از ها میانگین تفاوت
 دارد وجـود  معنـاداري  تفاوت نصیر خواجه دانشگاه با صنعت و علم دانشگاه و نصیر خواجه دانشگاه

)001/0<P(. ،و علـم  دانشـگاه  تهران، و صنعت و علم هاي دانشگاه با مدرس تربیت دانشگاه بین اما 
 نشـد  مشـاهده  معنـاداري  تفـاوت  نصـیر  خواجـه  دانشگاه با تهران دانشگاه و تهران دانشگاه با صنعت

)05/0>P(.  

 خـرده  در الکترونیکـی  آمـوزش  مجـري  هـاي دانشـگاه  بـین  تفـاوت  معناداري بررسی منظور به
 نتایج که است شده استفاده )MANOVA( متغیره چند واریانس تحلیل از یوزلرن مقیاس هايمؤلفه
  .است شده ارایه مربوطه توصیفی نتایج ابتدا منظور این براي .است شده ارایه 4جدول  در آن
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  یوزلرن مقیاس اساس بر الکترونیکی آموزش مجري هايدانشگاه به مربوط توصیفی جینتا .4 جدول

  ها متغیر

 تربیت دانشگاه
  مدرس

 و علم دانشگاه
  صنعت

   دانشگاه
  تهران

   دانشگاه
  نصیر خواجه

 انحراف  میانگین
 انحراف  میانگین  استاندارد

 انحراف  میانگین  استاندارد
 انحراف  میانگین  استاندارد

  استاندارد
   جلوگیري

  83/0  82/2  89/0  18/3  73/0  22/3  55/0  93/2  خطا از

  96/0  84/2  82/0  17/3  71/0  48/3  65/0  33/3  مشاهده قابلیت
  97/0  15/2  88/0  38/2  03/1  61/2  79/0  59/2  پذیري انعطاف
  86/0  52/2  81/0  80/2  94/0  96/2  58/0  20/3  دوره مدیریت
 و بازخورد تعامل،

  06/1  41/2  97/0  49/2  83/0  74/2  57/0  80/2  کمک

  92/0  29/2  87/0  39/2  86/0  49/2  89/0  68/2  پذیري دسترس
 و ثبات
  82/0  81/2  91/0  07/3  80/0  09/3  63/0  40/3  بودن کارکردي

 راهبردهاي
  94/0  55/2  86/0  29/2  81/0  75/2  70/0  87/2  سنجش

   قابلیت
  84/0  25/2  84/0  86/2  74/0  90/2  62/0  45/2  ايحافظه

  04/1  07/2  98/0  70/2  97/0  79/2  98/0  91/2  ظاهري زیبایی
 کاهش
  96/0  66/2  83/0  49/2  92/0  78/2  70/0  19/3  کاري دوباره

 مقیاس کل
  67/0  49/2  63/0  75/0  56/0  91/2  36/0  93/2  یوزلرن
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 مجري هاي دانشگاه به مربوط یوزلرن مقیاس هاي مؤلفه براي متغیره چند واریانس تحلیل نتایج .5 جدول

  الکترونیک آموزش

 منبع
 وابسته متغیرهاي  تتغییرا

 مجموع
 مجذورات

 درجه
 آزادي

 میانگین
 F مجذورات

 سطح
  معناداري

 نوع
  دانشگاه

  010/0  83/3  44/2  3  32/7 خطا از جلوگیري
  000/0  65/6  32/4 3  97/12 مشاهده قابلیت
  033/0  95/2  48/2 3  44/7  پذیري انعطاف
  000/0  32/6  18/4 3  54/12 دوره مدیریت

  057/0  54/2  15/2 3  46/6 کمک و بازخورد تعامل،
  423/0  94/0  72/0 3  17/2 پذیري دسترس

  014/0  58/3  50/2 3  49/7 بودن کارکردي و ثبات
  001/0  91/5  38/4 3  14/13 سنجش راهبردهاي

  000/0  82/11  55/7 3  66/22 اي حافظه هاي قابلیت
  000/0  88/10  87/10 3  60/32 ظاهري زیبایی
  001/0  63/5  29/4 3  87/12  کاري دوباره کاهش

  
 تهـران  در الکترونیکـی  آموزش مجري هايدانشگاه بین دهد می نشان ،5 جدول نتایج که طور همان
 و >00/0P( مشـاهده  قابلیـت  ،)F)283،3=(83/3 و >01/0P( خطا از جلوگیري هايمؤلفه اساس بر

65/6 )=283،3(F(، ــاف ــذیري انعطـ ــدیریت ،)F)283،3=(85/3 و >03/0P(پـ  و >00/0P( دوره مـ
32/6)=283،3(F(، بـودن  کـارکردي  و ثبات )01/0P< 58/3 و)=283،3(F(،   سـنجش  راهبردهـاي 

)00/0P< 283،3=(91/5 و(F(، ــت ــاي قابلی ــه ه ــایی ،)F)283،3=(82/11 و >00/0P( ايحافظ  زیب
 ،)F)283،3=(63/5 و >00/0P( کــاري دوبــاره کــاهش و ،)F)283،3=(88/10 و >00/0P( ظــاهري
 تعامـل،  هـاي  مؤلفـه  در الکترونیکـی  آموزش مجري هايدانشگاه بین .دارد وجود معناداري تفاوت
 .ندارد وجود معناداري تفاوت پذیري، دسترس و کمک و بازخورد

 .شـد  اسـتفاده  تـوکی  تعقیبی آزمون از هادانشگاه بین تفاوت معناداري تردقیق بررسی منظور به
 نصـیر  خواجـه  دانشـگاه  با صنعت و علم دانشگاه بین خطا، از جلوگیري مؤلفه در که داد نشان نتایج

)03/0<  P(. نصـیر  خواجـه  دانشـگاه  با تهران دانشگاه بین چنین، هم )02/0<  P(  معنـاداري  تفـاوت 
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ــا صــنعت و علــم دانشــگاه بــین مشــاهده، قابلیــت مؤلفــه در .دارد وجــود  نصــیر خواجــه دانشــگاه ب

)001/0P<(، نصـیر  خواجـه  دانشـگاه  بـا  مـدرس  تربیـت  دانشـگاه  بین چنین، هم )04/0P<(  تفـاوت 
  نصـیر  خواجـه  دانشـگاه  با صنعت و علم دانشگاه بین پذیري، انعطاف مؤلفه در .دارد وجود معناداري

)04/0P<( بـا  صـنعت  و علـم  دانشـگاه  بـین  دوره، مـدیریت  مؤلفه در .دارد وجود معناداري تفاوت 
  )>000/0P( نصـیر  خواجـه  دانشـگاه  بـا  مـدرس  تربیـت  دانشگاه و )>02/0P( نصیر خواجه دانشگاه
 دانشـگاه  بـا  صـنعت  و علم دانشگاه بین سنجش، راهبردهاي مؤلفه در .دارد وجود معناداري تفاوت
 وجـود  معنـاداري  تفـاوت  )>02/0P( مـدرس  تربیـت  دانشگاه با تهران دانشگاه و )>01/0P( تهران
 تفاوت )>000/0P( نصیر خواجه دانشگاه با تهران دانشگاه بین اي حافظه هاي قابلیت مؤلفه در .دارد

 و صـنعت  و علـم  مـدرس،  تربیـت  هـاي  دانشـگاه  بـین  ظاهري زیبایی مؤلفه در دارد وجود معناداري
   .دارد وجود معناداري تفاوت )>001/0P( نصیر خواجه دانشگاه با تهران

  گیري نتیجه و بحث

 آمــوزش هــاي سیســتم ارزیــابی ابزارهــاي از یکــی عــاملی ســاختار آزمــون حاضــر، مطالعــه هــدف
 هـاي  دانشـگاه  در آن بررسـی  و )یـادگیري  در اسـتفاده  قابلیـت  ارزیـابی ( یوزلرن نام به الکترونیکی

 داد نشان نامه پرسش پایایی ضرایب و عاملی تحلیل نتایج .بود تهران در الکترونیکی آموزش مجري
 برخـوردار  الکترونیکـی  آمـوزش  هـاي  سیستم در اجرا جهت کافی اعتماد و اعتبار از نامه پرسش که
 سو هم پژوهش از بخش این هاي یافته با مستقیم طور به که پژوهشی تجربی، پیشینه مرور با .باشد می
 و اوزتکین پژوهش نتایج با پژوهش این هاي یافته که گفت توان می حدودي تا اما، .نشد یافت باشد

 اسـتفاده  قابلیـت  ارزیـابی  جهـت  را یـوزلرن  مقیـاس  آنها .است سو هم )Oztekin, 2010( همکاران
 آزمـون  را آن سـاختاري  معـادالت  مـدل  روش اسـاس  بر و تدوین الکترونیکی آموزش هاي سیستم
 مـذکور  عامـل  12 کـه  داد نشان آنها تحقیق نتایج .اند کرده مشخص را عامل 12 نهایت در و کردند

 طور به عاملی 12 مدل نیز حاضر پژوهش در .کنند می تبیین را شده مشاهده واریانس از درصد 65%
 نتـایج  و عـاملی  ضـرایب  طریـق  از )داشـتن  تمامیـت ( نامـه  پرسـش  ابعـاد  از یکی تنها شد تأیید کلی

 هـاي  سیسـتم  بـین  تفـاوت  در تـوان،  مـی  را امـر  ایـن  علت .نشد پشتیبانی چندگانه همبستگی مجذور
 دانشـجویان  رو ایـن  از .کـرد  وجـو  جسـت  پژوهش جامعه دو در استفاده مورد الکترونیکی آموزش
 بـا  شـان  الکترونیکـی  آمـوزش  سیسـتم  بـودن  متفـاوت  علت به پژوهش این در کننده شرکت ایرانی
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 سـؤاالت  بـه  را خـوانی  هـم  نـا  هـاي  پاسـخ  همکاران و اوزتکین پژوهش الکترونیکی آموزش سیستم
 در منـد  قـدرت  ابـزار  ایـن  کـارگیري  بـه  از مـانع  توانـد،  نمـی  امر این حال این با .اندداده نامه پرسش
 .شود الکترونیکی آموزش هاي سیستم

 الکترونیکـی  آمـوزش  مجـري  هـاي  دانشگاه در مقیاس این بررسی به حاضر پژوهش دوم بخش
 بـر  تهـران  در الکترونیکـی  آموزش مجري هايدانشگاه که داد نشان بخش این نتایج .است پرداخته
 قـرار  مطلـوبی  وضـعیت  در آن هـاي  مؤلفـه  خـرده  و یـادگیري  در استفاده قابلیت مقیاس کل اساس
ــد ــن .ندارن ــه ای ــا یافت ــه ب ــژوهش یافت ــايپ ــان ه ــدي ،(Razmjoian, 2004) رزمجوی ــور حم  پ

(Hamadipor, 2011)، نظرلـو  سیدي (Seeyedinazarlo, 2011)، زاده داداش (Dadashzadeh, 

 همکـاران  و محمـدي  ،(Zareei Zavarak et al., 2010) همکـاران  و زوارکـی  زارعـی  ،(2010
(Mohamadi et al., 2009) پور امین و (Aminpour, 2011) باشدمی سو ناهم. 

 بـه  تهـران  در الکترونیکـی  آمـوزش  مجـري  هـاي  دانشـگاه  کـه  گفـت  تـوان  مـی  یافتـه  این تبیین در
 کـارگیري  بـه  قبیـل  از( شـان آموزشـی  هـاي  سیسـتم  در خطـا  از جلـوگیري  براي مناسب راهبردهاي
 براي اولیه هايگزینه و هاانتخاب به بازگشت امکان گذاشتن اختیار در مشابه، اما گوناگون تکالیف
 سیسـتم  بـودن  مشـاهده  قابـل  بـراي  مناسـب  راهبردهاي ،)هشدار یا خطا هاي پیام از استفاده و کاربر

 طراحـی  هـا، دانشـگاه  آموزشـی  سیسـتم  در مختلـف  هـاي گزینـه  منطقـی  بنـدي  دسته( شان آموزشی
 ،)مناسـب  شـکل  بـه  اول صـفحه  بـه  دروس محتـواي  دادن لینـک  و فهـم  قابـل  و روشـن  هاي گزینه

 و محتوا منابع کردن اضافه امکان قبیل از( آموزشی سیستم ساختن منعطف براي مناسب راهبردهاي
 دوره مناسـب  مدیریت براي مناسب راهبردهاي ،)یادگیري محیط سازي شخصی و یادگیري اشیاي

 ارایـه  سیسـتم،  با کار براي مهم اطالعات آوري فراهم سیستم، با کار هنگام کاربر پشتیبانی قبیل از(
 و دانلـود  راحتی براي مناسب تدابیر اتخاذ دانشجویان، به تکمیلی مواد عنوان به اضافی منابع و مواد

 فـراهم  قبیـل  از( آموزشـی  سیسـتم  در تعامـل  بردن باال براي مناسب راهبردهاي ،)هافایل بارگذاري
 مـورد  در مناسـب  بـازخورد  آوردن فـراهم   محتـوا،  و دانشـجویان  استادان، بین تعامل امکان آوردن
 هـاي  راهبـرد  ،)دوره طـول  در یادگیرنده موقعیت مورد در الزم اطالعات ارایه و یادگیرنده عملکرد
 نظـر  در و متنـوع  مسـیرهاي  تـدارك  قبیـل  از( آموزشی سیستم ساختن پذیرتر دسترس براي مناسب
 از اسـتفاده  قبیـل  از( آموزشـی  سیسـتم  در ثبـات  بـراي  مناسـب  هاي راهبرد ،)کاربران سالیق گرفتن
 هـا برچسـب  ها،دکمه ها،آیکن خوانی هم مختلف، هايسرفصل و عناوین براي ثابت سبک و شکل
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 راهبردهـاي  ،)قبـل  مراحـل  بـه  بازگشـت  جهت ،1بازگشت دکمه از استفاده و تکالیف با هالینک و

 و آموزشـی  راهبردهـاي  اهـداف،  خـوانی  هـم  آزمـون،  پـیش  آوردن فراهم قبیل از( سنجش مناسب
 هـاي  قابلیت کارگیري به براي مناسب راهبردهاي ،)سنجش مختلف راهبردهاي از استفاده و اهداف
 ممکـن  کاربران براي اغلب که متداولی هاي پرسش -کافی FAQ2 آوري فراهم قبیل از( اي حافظه
 اعمـال  و آشـنا  مـوارد  از اسـتفاده  انسانی، نیروي طریق از پشتیبانی کاربران، براي -بیایند پیش است
 راهبردهـاي  ،)مطالـب  بـودن  خوانـا  و یافتـه  سـازمان  هايبخش در اطالعات ارایه شده، بندي مرحله
 تناسـب  بـه  مختلـف  هـاي  رنـگ  از اسـتفاده  قبیـل  از( آموزشـی  سیستم ساختن جذاب براي مناسب
 کـاهش  و )زیبـا  هاي فونت از استفاده و نوشتاري هاي پیام طراحی اصول رعایت یادگیري، موضوع
 .اندنداشته کافی توجه آیند پیش سیستم با کار هنگام در است ممکن که کاري دوباره
 دانشـگاه  الکترونیکـی  آمـوزش  سیسـتم  پـژوهش،  سـوم  سؤال از آمده دست به نتیجه به توجه با
 .اسـت  کرده کسب یوزلرن مقیاس کل در را باالتري نمره دیگر دانشگاه سه به نسبت مدرس تربیت
 اسـت  گرفتـه  قـرار  مـدرس  تربیت دانشگاه از پس بنديرتبه لحاظ از که صنعت و علم دانشگاه البته

 به توان، نمی نیست؛ دار معنی دانشگاه دو این بین تفاوت که آنجایی از .ندارد آن با چندانی اختالف
 سیسـتم  بـر  مـدرس  تربیت دانشگاه الکترونیکی آموزش سیستم برتري دلیل را آن و کرد اعتماد آن

 تهـران  هـاي  دانشگاه ترتیب به آن از پس .آورد شمار به صنعت و علم دانشگاه الکترونیکی آموزش
 .دارند قرار مدرس تربیت و

 آموزش مجري هاي دانشگاه شود؛ می پیشنهاد حاضر، پژوهش از آمده دست به نتایج به توجه با
 اسـتفاده  تـري پایین حجم با درسی مواد از خود الکترونیکی آموزش سیستم طراحی در الکترونیک

 کاربران براي را درسی صفحات سازي شخصی امکان ،شوند بارگذاري راحتی به صفحات تا کنند
 متناسـب  کـاربر  هر تا شود گرفته نظر در تکمیلی هايماژول و قطعات درس هر براي آورند، فراهم

 کـاربر  نیـاز  هنگام که )واقعی صداي با( انسانی هاي شخصیت از ببرد، بهره آنها از خود نیاز سطح با
 چنـین،  هـم  .آورنـد  فـراهم  را بیشـتر  تعامـل  امکـان  با دروسو  کنند، استفاده آیند می آنها کمک به

 اسـتفاده  مثال طور به آید؛ فراهم استادان و همدیگر با دانشجویان بین ارتباط براي بیشتري امکانات
 خاصی ايچندرسانه افزارنرم اگر چنین، هم .شود واقع مؤثر تواند می مشارکتی تدریس هايشیوه از

                                                   
1. Back 
2. Frequently Asked Questions  
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 اي گونـه  بـه  صفحات شود، طراحی تعاملی صورت به شود سعی گیردمی قرار دانشجویان اختیار در

 با مطابق و کاري دست را آن اجزاي از برخی خود سلیقه و میل با بتوانند، کاربران که شوند طراحی
 ،»مـن  اقـدام  دسـت  در کارهـاي « عنـاوین  بـا  را هـایی محـل  تـوان، می مثالً .نمایند تنظیم خود سلیقه
 و گرفت نظر در »من کالسی ساعت« ،»من هفتگی برنامه« ،»من تکالیف« ،»من هفته این هاي ماژول«
 از .کننـد  تنظـیم  خـود  دلخـواه  بـه  تـا  گذاشـت  کاربران اختیار در توانمی را صفحات رنگ و تم یا

 آموزشـی  هايدوره و دروس شروع براي دانشجویان آمادگی میزان گیري اندازه جهت آزمون پیش
 حاصل بازخورد از تا گیرند قرار سنجش مورد دانشجویان مداوم صورت به چنین، هم .شود استفاده

 گیـري  انـدازه  و سـنجش  مختلـف  راهبردهـاي  از .شـود  اسـتفاده  دوره هـاي  فعالیت ادامه براي آن از
 پوشـه  کـار  از تـوان، مـی  :مثـال  طـور  بـه  .نشـود  تکیـه  خـاص  روش یـک  بـر  صـرفاً  و شـود  استفاده

 سـنجی،  خـود  ،)شـود مـی  ثبـت  دانشـجو  هر به مربوط هاي فعالیت و تکالیف آن در که( الکترونیک
 بیـان  روشـنی  بـه  دوره آن اهـداف  آموزشی، دوره هر ابتداي در .کرد استفاده گروه توسط سنجش
 اطـالع  بـه  شده مشخص اهداف .شود طراحی آنها با متناسب سنجش و آموزش راهبردهاي و شوند

 بـه  رسـیدن  میـزان  سـنجش  و کنونی موقعیت تعیین براي آنها به دسترسی و شود رسانده دانشجویان
 داده اختصـاص  ضـروري  مـوارد  بـه  بیشـتر  صـفحات  محتواي .شود آورده فراهم دوره طول در آنها
 .شـود  پرهیز شود، می صفحات بارگذاري سرعت کاهش باعث که سنگین گرافیکی مواد از و شود
 سـاعات  مـثالً  .شـود  پرداختـه  کـاربران  پـذیري  دسـترس  مشکالت به مربوط مسایل به دوره طول در

 بـراي  متنوعی مسیرهاي .شود داده اختصاص کار این به هفته از خاصی روزهاي یا و روز از خاصی
 محتواي .شود دیده تدارك بپردازند، آنها به باید دوره طول در دانشجویان که هایی فعالیت و محتوا

 کـاهش  باعث که سنگین گرافیکی مواد از و شود داده اختصاص ضروري موارد به بیشتر صفحات،
 طـول  در دانشـجویان  راهنمـایی  و هـدایت  بـراي  .شـود  پرهیـز  شـود می صفحات بارگذاري سرعت
 شـکلی  بـه  صفحات .شود استفاده مناسب گرافیک و مختلف هايرنگ ترکیب امکانات از هادوره

 از تـوان،  می کار این براي .باشد بخش لذت آنها به کردن نگاه و باشند نواز چشم که شوند طراحی
 محتواهـاي  سـایر  و تصـاویر  شناسـانه  زیبـایی  طراحـی  هـاي  روش سایر و تصویر بندي ترکیب اصول

 بـه  بیشـتر  صـفحات  محتـواي  .کرد استفاده ،است شده پرداخته آنها به مربوطه متون در که آموزشی
 بارگـذاري  سرعت کاهش باعث که سنگین گرافیکی مواد از و شود داده اختصاص ضروري موارد

 .شود پرهیز شودمی صفحات
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 حاضـر،  پژوهش در آماري نمونه که است این شود، اشاره آن به آخر در است الزم که اي نکته

 کشور هاي دانشگاه 1بندي رتبه در ها دانشگاه این .است شده انتخاب دسترس در يها دانشگاه بین از
 بـه  .نیستند کشور هاي دانشگاه تمامی گویاي نمونه و شوند می شناخته کشور برتر هاي دانشگاه جزو
    .شود رعایت احتیاط جانب است الزم ،پژوهش هاي یافته تعمیم در منظور همین
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