
 

 

 تیری( بر مدLMS)یریادگی تیریمد ستمیکاربرد س ریتاث یابیارزاستاندارد  پرسشنامه

 (.1393)لوئی، (KMدانش)

 

 :یریادگی تیریمد ستمیس

نرم افزاری است که فعاليت آموزش گيرنده را ثبت، پيگيری و دنبال مي کند.  ،یريادگيسيستم مديريت  

به عبارت ديگر، اين سيستم که ساختاری مشترک و بنيادی برای اغلب برنامه های آموزش الکترونيکي 

؛ به نقل از 2007،  اميلياست، روند يادگيری و آموزش را به طور خودکار مديريت مي کند)واتسون و و

  (.1393لوئي، 

 
مديريت دانش فرآيندی است که طي آن سازمان به توليد ثروت از دانش و يا سرمايه مدیریت دانش: 

 (.1393؛ به نقل از لوئي، 1995پردازد.)تاکيوچي،فکری خود مي
از طريق پرسشنامه  دانش تيري( بر مدLMS)یريادگي تيريمد ستميکاربرد س ريتاث قيتحق نيدر ا

 طراحي شده ارزيابي مي شود.

 

 مولفه های پرسشنامه و پرسشنامه

 

 تعداد سواالت متغیر

 9 درک سهولت استفاده

 11 درک سودمندی استفاده

 6 انگیزه و قصد استفاده

 5 انتقال دانش

 

 

 

 نمره گذاری پرسشنامه:

 موافقمکامال  موافقم نطری ندارم مخالفم کامال مخالفم گزینه  

 5 4 3 2 1 امتياز  
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       استفاده از نرم افزار يادگيری الکترونيکي فراگيری را آسان مي سازد. 1

افزار،تمايل به فراگيری ساير دروس مرتبط با وظايف آموزش و يادگيری از طريق نرم  2

 شغلي را افزايش مي دهد.

      

نحوه جستجوی اطالعات آموزشي مورد نياز با استفاده از نرم افزار يادگيری  3

 الکترونيکي آسان است.

      

 استفاده از نرم افزار يادگيری الکترونيکي ،امکان دسترسي سريع به منابع آموزشي را 4

 در هر زمان و مکاني حتي خارج از فضای بانک ،افزايش مي دهد.

      

       يادگيری از طريق نرم افزار های آموزشي مصور را به ديگران توصيه مي کنم. 5

آموزش از طريق نرم افزار يادگيری الکترونيکي ميزان دستيابي به اهداف آموزشي  6

 تعيين شده را ارتقا مي دهد.

      

نرم افزار يادگيری مجازی،فراگيری مستمر و مداوم علمي را برای کارکنان فراهم مي  7

 سازد.

      

نرم افزار آموزشي يادگيری الکترونيکي انگيزه مطالعات درسي مربوطه را افزايش مي  8

 دهد.

      

       افراد، به همکاری با يکديگر و به اشتراک گذاری اطالعات تشويق مي شوند. 9

سازمان دارای فرآيند سيستماتيک برای شناسايي، ايجاد، ذخيره سازی، به اشتراک  10

 گذاری و استفاده از دانش مي باشد.

      

مديريت دوره آموزشي ،از طريق نرم افزار يادگيری الکترونيکي باعث سهولت آموزش  11

 مي گردد.

      

       مختلف ،آموزش را ساده مي سازد.استفاده از تصاوير گرافيکي مناسب از اشکال  12

       دسترسي و مرور مطالب درسي با استفاده از نرم افزار آموزشي آسان است. 13

       آموزش از طريق نرم افزار يادگيری الکترونيکي ،کيفيت يادگيری را افزايش مي دهد. 14

را در جهت ارتقا کيفيت  و استفاده از نرم افزار يادگيری الکترونيکي، فرصت اساتيد  15

 به روز رساني آموزش کارکنان باال تر مي برد.

      

استفاده از نرم افزارهای الکترونيکي در کنار آموزش های تئوريک ،در ترويج فرهنگ  16

 آموزش الکترونيکي در بين کارکنان موثر واقع مي شود.

      

فراگيری گروهي به همراه ديگر همکاران نرم افزار يادگيری الکترونيکي ،روشي برای  17

 )تبادل علمي(مي باشد.

      

       مديريت ،تمايل به استفاده و امتحان ابزارها و روش های جديد آموزشي را دارد. 18

نرم افزاريادگيری الکترونيکي باعث تقويت انگيزه فراگيری درس و اطالعات مرتبط  19

 مي گردد.

      

       جامع و مستمر بر تقويت ارزش های يادگيری و نوآوری توجه دارد.سازمان بطور  20



 

 

 
 

 

 به دو طريق مي توان از  تحليل اين پرسشنامه استفاده کرد.

A. های پرسشنامهتحليل بر اساس مولفه 

B. تحليل بر اساس ميزان نمره به دست آمده 

 

 تحلیل بر اساس مولفه های پرسشنامه 

ها داده  ها را از تکميل پرسشنامهها را بين جامعه خود تقسيم و پس به اين ترتيب که ابتدا پرسشنامه

وارد نرم افزار اس پي اس اس کنيد. البته قبل از وارد کردن داده ها شما بايد پرسشنامه را در نرم افزار 

 اس پي اس اس تعريف کنيد و سپس شروع به وارد کردن داده ها 

 چگونگي کار را برای شفافيت بيشتر به صورت مرحله به مرحله توضيح مي دهيم

مرحله اول. وارد کردن اطالعات تمامي سواالت پرسشنامه ) دقت کنيد که شما بايد بر اساس طيف ليکرت 

 عمل کنيد .

اتوماسيون و وب سايت به عنوان يک منبع اصلي ارتباطات وسيع سازماني با هدف  21

 حمايت از انتقال دانش و يا به اشتراک گذاری فعاليت دارد.

      

ذخيره سازی، به اشتراک سازمان دارای فرآيند سيستماتيک برای شناسايي، ايجاد،  22

 گذاری و استفاده از دانش مي باشد.

      

انتقال  دانش عمال تشويق شده، و انتقال دهندگان به همراه يادگيرندگان پاداش مي  23

 گيرد.

      

فراگيری از طريق نرم افزاريادگيری الکترونيکي يک تجربه و يادگيری سر گرم کننده  24

 است.

      

       به نرم افزار يادگيری الکترونيکي بايد برای همه کارکنان ميسر باشد.دسترسي  25

احساس مي کنم نرم افزار يادگيری الکترونيکي به من کمک کند تا از عهده فراگيری  26

 هرچه بهتر دروس به خوبي برآيم.

      

افزايش اعتماد آموزش از طريق نرم افزار ، باعث آشنايي مطلوب با سيستم موجود و  27

 به نفس کارکنان درعرصه يادگيری مي شود.

      

يادگيری از طريق نرم افزار يادگيری الکترونيکي ،باعث مي شود بيشتر از معمول از  28

 يادگيری لذت برده و احساس رضايت کنم.

      

.سازمان، بهترين شيوه ها و درس های آموخته شده را در سراسر سازمان به کار  29

 گرفته، به طوری که هيچ دوباره کاری صورت نمي گيرد.

      

30 
 

استفاده از نرم افزار يادگيری الکترونيکي منجر به تمرکز بيشترکار کنان  بر ارائه 

 خدمات توسط افراد مي گردد.

      

نرم افزار يادگيری الکترونيکي کفايت و قابليت الزم را در انتقال مطالب آموزشي به  31

 کارکنان دارا مي باشد .

      



 

 

( computeپس از وارد کردن داده های همه سواالت، سواالت مربوط به هر مولفه را کمپيوت) .مرحله دوم

کنيد تا  computeرا  7تا  1سواالت است شما بايد  7تا  1و سواالت  آن   Xکنيد. مثال اگر مولفه اول 

 ايجاد شود. x مولفه 

به همين ترتيب همه مولفه ها را ايجاد کنيد و پس از اين کار  در نهايت شما بايد همه مولفه ها  که ايجاد 

کنيد تا اين بار متغير اصلي تحقيق به وجود بيايد که به طور مثال متغير  computeکرديد را با هم 

 ا ... است.مديريت دانش ي

ها را به وجود آورده ايد و هم متغير اصلي تحقيق را؛ حاال مي توانيد از مرحله سوم. حاال شما هم مولفه

 آناليز  هر آزموني که مي خواهيد برای اين پرسشنامه) متغير( بگيريد.گرينه  

توانيد آزمون همبستگي را با مثال مي توانيد آزمون توصيفي) ميانگين، انحراف استاندارد، واريانس( يا مي 

 يک  متغير ديگر  بگيريد.

 

 تحلیل ) تفسیر( بر اساس میزان نمره پرسشنامه

های به دست آمده را  جمع کرده و سپس بر اساس جدول بر اساس اين روش از تحليل شما نمره

صورتي که زير قضاوت کنيد.توجه داشته باشيد ميزان امتياز های زير برای يک پرسشنامه است در 

 .کنيد 10پرسشنامه داشته باشيد بايد امتياز های زير را ضربدر  10به طور مثال شما 

 مثال: حد پايين نمرات پرسشنامه به طريق زير بدست آمده است

  = حد پايين نمره 1تعداد سواالت پرسشنامه * 

 حد باالی نمرات حد متوسط نمرات حد پایین نمره

31 82.5 155 

 

  و حداکثر   31عبارت فوق با يکديگر جمع نماييد. حداقل امتياز ممکن  31 خود را ازامتيازات

   خواهد بود. 155

  یريادگي تيريمد ستميکاربرد س ريتاث زانيم:  52تا  31نمره بين(LMSبر مد )تيري 

 در حد پاييني مي باشد.   (KMدانش)

  یريادگي تيريمد ستميکاربرد س ريتاث: ميزان 104تا   52نمره بين(LMSبر مد )تيري 

 در حد متوسطي مي باشد. (KMدانش)

   یريادگي تيريمد ستميکاربرد س ريتاث زانيم: 104نمره باالتر از(LMSبر مد )تيري (دانشKM) 

 در حد بااليي مي باشد.   

 



 

 

  روایی و پایایی پرسشنامه

اعتبار يا روايي با اين مسئله سر و کار دارد که يک ابزار اندازه گيری تا چه حد چيزی را اندازه مي گيرد  

پرسشنامه  ييروا نييتع یبرا (1393) لوئي پژوهش در(. 1390که ما فکر مي کنيم )سرمد و همکاران،

نظران سازمان از صاحب یتعداد اريصورت که پرسشنامه، در اخت ني. بده استمحتوا استفاده شد يياز روا

و سرانجام پس از اعمال  ديگرد شنهاديجهت اصالح پ یموارد جهيقرار گرفته است در نت تيريو مد

 مورد استفاده قرار گرفت. يينها شنامهاز موارد پرس یااصالحات در پاره

 

 پایایی ابزارهای جمع آوری داده ها 

قابليت اعتماد يا پايايي يک ابزار عبارت استتت از درجه ثبات آن در اندازه گيری هر آن ه اندازه مي گيرد 

سرمد و  ست مي دهد)  ساني به د سان تا چه اندازه نتايج يک شرايط يک يعني  اينکه ابزار اندازه گيری در 

آلفای کرونباخ برای کل پايايي پرستتشتتنامه بر استتاس روش   (1393) لوئي در پژوهش(. 1390همکاران،

به دست آمده است و در نهايت بر روی گروه نمونه آماری اصلي به اجرا  SPSSافزار پرسشنامه با استفاده از نرم

  .گذاشته شد

 آلفای کرونباخ متغیر

 805/0 سیستم مدیریت یادگیری

 712/0 درک سهولت استفاده

 750/0 درک سودمندی استفاده

 741/0 استفادهانگیزه و قصد 

 849/0 انتقال دانش

 

ضريب آلفای کرونباخ بيش از  ست چنان ه  شنامه مطلوب  7/0الزم به ذکر ا س سبه گردد، پايايي پر محا

 .شوديارزيابي م

 

 منابع:

 .روش تحقیق در علوم رفتاری

دانشگاه  پايان نامه کارشناسي ارشد.. دانش تیریدر مد یریادگی تیریمد ستمیکاربرد س یبررس

 .یو حسابدار تيريدانشکده مدعالمه طباطبايي. 


