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 چکیده

های مجازی به روش آمیخته است. در بخش یابی الگوی بهبود کیفی آموزشحاضر طراحی و اعتبارهدف پژوهش 

 مصاحبه شد استاد 18ای انتخاب شدند. در بخش کیفی با طبقه تصادفی نفر دانشجو و استاد به شیوة 608کمی 

های کمی از روشهای آمار توصیفی و در بخش کیفی از راهبرد مبتنی بر تئوری به منظور تجزیه و تحلیل داده.

مقوله  14گذاری باز و محوری استفاده شد. در نهایت ها از کدداده بنیاد استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل داده

ای، راهبردها، شرایط زمینه ،یبه صورت موجبات علّ هنگیانکیفی آموزش مجازی دانشگاه فر بهبوداصلی شامل 

نتایج نشان داد که فعالیت یاددهی، یادگیری و کنشگران انسانی تاثیر  بررسی شد. گر و پیامدهامداخلهشرایط 

مثبت و معناداری روی بهبود کیفیت و راهبردهای استقرار دارند؛ همچنین راهبردهای استقرار بر روی بهبود 

ای تاثیر مثبت و معناداری روی راهبردهای استقرار و های زمینه ویژگی؛ ت تاثیر مثبت و معناداری داردکیفی

همچنین راهبردهای استقرار و بهبود کیفیت بر پیامدهای فردی، سازمانی و فراسازمانی تاثیر  ؛بهبود کیفیت دارد

 مثبت و معناداری دارد.

  ، دانشگاه فرهنگیانآموزش مجازی، بهبود کیفی :هاکلیدواژه
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 ABSTRACT 

The purpose of this study is to designing and validation to present a quality improvement virtual 

learning model in mixed method. In quantitative section, 608 students and professors were selected 

in stratified random method. In qualitative section, 18 professors were interviewed. In order to 

analysis quantitative data, descriptive statistical methods were used and in qualitative section 

strategy was based on the grounded theory. For data analysis, open and pivoted coding was used. 

Finaly, 14 main categories including quality improvement of virtual education at University of 

Farhangian, strategies, background conditions, intervening conditions and outcomes of six 

dimensions of paradigm model were investigated as casual factors. Results showed that learning-

educating activities and human actors have a positive and significant effect on improving quality and 

strategies; as well, deployment strategies have positive and significant effect on quality 

improvement. Background features have positive and significant effect on deployment strategies and 

quality improvement. Deployment strategies and quality improvement have a positive and significant 

impact on individual, organizational and transactional outcomes.  
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 .مقدمه 1

، اجتماعی و فناوری در عصر حاضر که تغییرات سریع اقتصادی،

، رسالت است داده ارتاثیر قرماهیت زندگی و مشاغل افراد را تحت

است. در  آموزش دانشگاهی نیز نسبت به گذشته تغییر کرده

 رفیتظها بیش از ها تعداد داوطلبان ورود به دانشگاهاغلب کشور

ای برای های مکاتبهآنهاست و در بیشتر کشورها دانشگاه

عه ا توسب اند.یافتههای آموزشی داوطلبان توسعهپاسخگویی به نیاز

عالی در اغلب  ای ارتباطی جدید، مسئوالن آموزشهفناوری

و  اند که با استفاده از قابلیت های زمانیکشورها سعی کرده

عه های مختلف توسآموزش عالی را به شیوه مکانی این فناوری،

های اندازی مراکز آموزش الکترونیکی در داخل پردیسراه دهند.

 ی راههار دانشگاههای الکترونیکی دراه اندازی دوره دانشگاهی،

یی هاههای جدید و کامال الکترونیکی، نموندور و تاسیس دانشگاه

 . [1]آیندمیاز این اقدامات به شمار

ش های آموزشدن، فشار روزافزونی بر موسسه همزمان با جهانی

 گیریعالی در مناطق مختلف جهان اعمال شده تا به سمت بهره

 د وکننعات و ارتباطات حرکتاز اطالعات جدید و تکنولوژی اطال

 ایندهایشان را برای مخاطبان وسیع نممیزان دسترسی به برنامه

[2]. 

ای هدور در حدود یک صد سال است که در کشور یادگیری از راه

بقه ن سایافته وجود دارد. اما در کشورهای توسعه نیافته ایتوسعه

 نیافته پرجمعیت جهاندر کشورهای توسعه چندان نیست.

های بسیار مهمی برای آموزش و دور فرصت یادگیری از راه

وجه تکند. با توجه به مقدمات اشاره شده باید پرورش فراهم می

 ریزیداشت که ارائه دروس از طریق اینترنت نیازمند برنامه

 استراتژیک و فرایند اجرایی روشنی است که بتواند اهداف و

 . [3]سازد هرسالت آموزش را به بهترین نحو برآورد

ها و های افزایش تعداد دورهمدیران آموزش عالی به دنبال راه

ها هستند. این در حالی است که بودجه دانشگاهها پیوسته رشته

های آموزش از راه دور را افزایش یابد، لذا ناچارند دورهکاهش می

دهند تا پاسخگوی نیاز روزافزون یادگیرندگان در دوران 

رکودهای اقتصادی باشند. زیرا این نوع محدودیت بودجه و 

وقت کمتری را آموزش نیاز به کالس درس نداشته و استاد تمام

طلبد. از طرفی با توجه به این که دانشگاه فرهنگیان بزرگترین می

امر  از این عهده دارد،سازمانی است که پرورش و آموزش را بر

سابقه و لمان بانیست و با عنایت به این که تعدادی از معمستثنی

پیشکسوت مایل به ادامه تحصیل در این دانشگاه هستند و از 

باشند و یا معلمان خود می طرفی ناگزیر از ترک محل خدمت

مجبورند تا برنامه درسی و ساعت کار خود را با زحمت بسیار 

کنند و این معضالت استرس روانی و  مطابق برنامه دانشگاه تنظیم

دارد و این امر پیآموزش و خانواده را درناآرامی در محیط 

مشکالت جدی در محیط آموزش و خانواده و انجام امور و وظایف 

عالوه بر این امکانات آموزشی موجود  آورد.سازمانی بوجود می

از اهداف  نیست. دادن تمام کارکنان کافیبرای تحت پوشش قرار

افزایش  ،، کاهش هزینهیکارگیری یادگیری الکترونیکعمده به

در طول دو دهه  است. ودهب کیفیت و تعالی یدسترسی و ارتقا

ها و موسسات آموزش موضوع کیفیت و تعالی در دانشگاه گذشته،

-عالی و علیعالی به یکی از موضوعات مهم در حوزه آموزش

های است و نظام شده فرهنگیان تبدیلالخصوص دانشگاه نوپای

های تدریس و یادگیری در هارزشیابی ملی جهت ارزیابی برنام

المللی در تحقیقات اند و در سطح بینشده ها طراحیدانشگاه

گرفته اند و عالقه به بهبود آموزش، قرار توجه آموزش عالی مورد

-تعداد فزاینده .[4]المللی افزایش یافته است به صورت ملی و بین

. اندکردهزمجازی را آغا های آموزشها در ایران دورهای از دانشگاه

ها را سازی مناسب جهت این آموزشدانشگاه فرهنگیان نیز بستر

فراهم کرده است ولی تا به حال نتوانسته آموزش صحیح و با 

کند. لذا با توجه به این مساله که رشد کیفیت جامع را نهادینه

پیشرفت بوده، ولی بهبودی  در حال های مجازیکمی آموزش

گرفته، پژوهشگر را بر آن داشت تا ها صورت ندرکیفیت آموزش

ها و پرکردن شکاف ادبیات گامی در جهت پاسخ به این چالش

بنابراین تحقیق حاضر به دنبال  .تحقیق در این زمینه بردارد

پاسخگویی به این سوال است که آیا می توان الگویی جهت تعالی 

های فرهنگیان خراسان شمالی و های مجازی در دانشگاهآموزش

برخی  دارد؟هایینمود؟ این الگو چه مولفهی و جنوبی طراحیرضو

دانند الکترونیک را همان آموزش مجازی می آموزش ،پژوهشگران

و معتقدند این آموزش در فضایی مجازی، جهت مشارکت و 

های آن افتد و یکی از مهم ترین ویژگیمی همکاری اتفاق

مجازی با  باشد. این محققان معتقدند که آموزشخالقیت می

انه بخمفاهیمی چون سواد الکترونیکی، کتاب الکترونیکی، کتا

-مجازی، آزمایشگاه مجازی، معلم مجازی، دانش مجازی، کالس

ی مجازی آمیخته و عجین است. برخی آموز مجازی و مدرسه

دیگر از پژوهشگران این دست مفاهیم را برای آموزش از راه دور 

ش الکترونیکی و آموزش اینترنتی به کار می برند و معتقدند آموز

 .[5]باشند ها میآموزش نوعشاخه های جدیدی از این 

 رنی بنیز اسامی مختلف و متعددی ازجمله یادگیری مبتالبته خان

-توزیعیادگیری بر اینترنت آموزش مبتنی وب، یادگیری برخط،

ره را و غی باز و منعطف یادگیری یادگیری پیشرفته توزیعی، شده،

 .[6] ادف با آموزش الکترونیکی معرفی نموده استمتر

پروفسور برنر لیندستروم نیز در چهارمین کنفرانس ملی و اولین 

 هایی چون آموزش ازالمللی آموزش الکترونیکی ،واژهکنفرانس بین

یادگیری  یادگیری مبتنی بر وب، دور، راه باز و از آموزش دور، راه



 

 

ه را مترادف با یادگیری شبک بر منعطف و یادگیری مبتنی

در یک تعریف جامع با توجه به  .[7] است الکترونیکی خوانده

یادگیری الکترونیکی شامل هر گونه یادگیری  ،تعاریف موجود

از زمان و مکان برای انتقال دانش و تعامل و  غباشد که فارمی

تسهیل یادگیری با راهنمایی معلم و رایانه و یا ترکیبی از هر دو 

تکنولوژی و  شد و در تمام این موارد به سه نکته یادگیری،بامی

استفاده درست از آموزش از راه دور یا  شود.دسترسی تاکید می

پوشانی دارند همکه در این حوزه  مبتنی بر وب و یا سایر تعاریفی

 یادگیری، -یاددهی فرآیند کیفیت جهت ارتقای مناسب راهکاری ،

 کمال و فردی، تفاوتهای به توجه ر،براب یادگیری هایفرصت ایجاد

 تریجامع پاسخگوی نوعی به و پیرامون محیط و خود به بخشیدن

امروزه روند تکوینی و . باشدمی عالی آموزش هایبه چالش

الکترونیکی، لزوم ارزشیابی از  ای آموزشیافتگی برنامهتوسعه

 است.  نموده های آموزش الکترونیکی را ضروریبرنامه

زشکی پهای دانشگاه علومدیگران در پژوهشی در دانشکده یمانی و

به  دادند، اگرچه دانشجویان نگرش مناسب و متوسطاصفهان نشان

 آمادگی اما این افراد ها دارند،مجازی در دانشکده توسعه آموزش

ی ی اعضاآمادگ تامین منابع و ریزیها را در زمینه برنامهدانشکده

 . [8]اندنموده یهیات علمی نامناسب ارزیاب

-دهد آموزش مجازی میمی نشان نتایج پژوهش رازقی و صابری

ان تحصیلی دانشجوی حضوری در پیشرفت تواند به اندازه آموزش

فه موثر باشد، از طرفی در مواردی تاثیر بیشتری بر بعضی مول

وزش لذا با توجه به مزایای آم دهی تحصیلی دارد.های خود نظم

 بولیقاین نوع آموزش به عنوان جایگزین قابل مجازی می توان از 

 .[9]استفاده کرد 

 هبرنام کردن المللیبینمورد  ویالر و راجپال در پژوهشی در

انگلستان  در دانشگاه کوانتوری مجازی درسی از طریق تحرک

 وچکیکها فقط بخش اینکه در اکثر دانشگاه با توجه به پرداختند.

مل تحصیلی که شا های تحرکفرم توانند ازآموزان میاز دانش

ت بین تعامال گردند. مندشوند بهرهمسافرت به خارج از کشور می

-فرهنگی مبتنی بر اینترنت به افزایش مشارکت در تجربه بین

رک بر روی طرح تحمقاله ویالر و راجپال  .کندمیالمللی کمک

 واعدارد. در این مقاله عوامل اصلی، ان تمرکز مجازی دانشگاه

ها یآورها، عوامل موثر، موانع، جریان منابع، فنتعامالت، سیاست

پژوهش به آنان در این  .شودمی مهم مشخص و سایر مالحظات

اد تواند به افزایش تعدرسیدند که تحرک مجازی می این نتیجه

ای هدانشجویانی که از کار مشترک با همتایان خود در دانشگاه

 .[10]کند مکمند شوند،کسراسر جهان بهره

چارچوب کیفیت برای بهبود "در تحقیقی تحت عنوان  مارشال 

ر ده ک"مداوم یادگیری الکترونیکی مدل بلوغ یادگیری الکترونیکی

-جاملند اناسترالیا و نیوز انگلستان، های آمریکا،برخی از دانشگاه

دارد که مدل بلوغ یادگیری الکترونیکی یک میبیان ،گرفت

فیت است که جهت کمک به رهبران برای چارچوب بهبود کی

 کند. رسیدن به بلوغ یادگیری الکترونیکی سازمانشان کمک

ه شدمهای انجاها به نمونه ای از ارزیابیهمچنین در این پژوهش

ه که چگون دهد،مطالعه پرداخته و نشان می در کشورهای مورد

 کنند و در پایان بهها به دسترسی رهبران کمک میارزیابی

از  کاربرد و حمایت مقایسه قابلیت موسسات در تضمین و توسعه،

  [11].پردازدیادگیری الکترونیکی می

یشی های آموزشی دوره آزمارحمانی در پژوهشی به تحلیل برنامه

ز بر اساس اهداف ا آموزش مجازی دانشکده علوم حدیث شهر ری،

محقق در این پژوهش درصدد پاسخ  پیش تعیین شده پرداخت.

ه نشکدهای آموزش مجازی این داادن به این سوال بود که برنامهد

وش ربه این منظور سه نمونه از دروس ؟ استتا چه میزان مطلوب

 تاریخ حدیث شیعه و صرف عربی را با استفاده از چک تحقیق،

دا مجازی دانشگاه آلبرتای کانا آموزش لیست معیارهای برنامه

 داد که دروس روش تحقیق نتایج حاصل نشان .استکردهتحلیل

های ها و شیوههای ارزشیابی مطلوب و هدفشیوه محتوا و

ا در دروس تاریخ حدیث شیعه محتو بودند. تدریس نسبتا مطلوب

 های تدریس و روش های ارزشیابیها و شیوهمطلوب و فعالیت

بودند و باالخره در دروس صرف عربی محتوا و  نسبتا مطلوب

های ها و روشها و فعالیتهدف طلوب،های ارزشیابی مشیوه

 .[12]تدریس نسبتا مطلوب بودند 

 ای که برای بررسی ابعاد کیفیت یادگیریسالمون در مطالعه

غم لیرمعتقد است ع ،الکترونیکی از دید یادگیرندگان انجام داده

م مطالعات زیادی که بر روی کیفیت یادگیری الکترونیکی انجا

های تضمین مکانیسم کارمندان،هفت عامل پشتیبانی  ؛شده

عات اطال یادگیرنده، پشتیبانی سازمانی،اعتبار سازمانی،کیفیت

 ضامن ،یادگیری از دید یادگیرندگان هایتبلیغات و فعالیت،

 [13]. کیفیت یادگیری الکترونیکی سازمانی است

-به پژوهشی با هدف ارائه یک مدل سیکل زندگی فرایند عبدوس

 های مجازی و انتقال یادگیرییفیت آموزشمدار برای تضمین ک

تضمین کیفیت به عنوان یک فرایند پویا و  الکترونیکی پرداخت.

-های الکترونیکی در هم تنیده شدههای آموزشمداوم با فرایند

.است



 

 

ها و در این پژوهش بعد از مرور ادبیات موجود به خصوص با رویه 

ر با سه مرحله مداهای تضمین کیفیت، یک مدل فرایند روش

در طول  -2ریزی و تجزیه تحلیل برنامه -1خطی شامل :غیر

-ارائه بعد )بعد از تولید و انتقال( -3)طراحی،پیش الگو و تولید (

 دهی،نمود. این مدل به وسیله یک سیستم اطالعاتی برای سازمان

های رسانیبروزآوری و ارائه گزارش در ارتباط با تغییرات و جمع

مدار ها نشان داد که مدل فرایندیافته رفت. تضمین کیفیت بکارالزم در 

دارد که به سیکل زندگی در تضمین کیفیت به یک محیط حمایتی نیاز

ساز برای صورت آشکار،کیفیت را به عنوان یک کار ارزشمند توانمند

رسیدن به اهداف سازمان در نظر بگیرد. در مجموع باید گفت که 

دهد که مطابق ضمین کیفیت را ارائه میپژوهش حاضر یک مدل ت

-مراحل توسعه یادگیری الکترونیکی طراحی شده و برای هر مرحله گام

شده  لذا مدل طراحی .شودها را شامل میهای عملی شامل چک لیست

-بخشی را از یک حالت ایستا به یک حالت پویا و فرایندفرایند، کیفیت

هبودی مداوم با تبعیت از مدار تبدیل کرده که ارتقا فرهنگ خود ب

 شرایط محیطی در درون جامعه یادگیری الکترونیکی را به همراه دارد
.[14]  
ر تحقیقی کیفی که در آن از مصاحبه انفرادی با د کاپل

ره اند بهنموده های درس مجازی شرکتدانشجویانی که در کالس

ز اکند که دانشجویانی که سطوح باالتری بیان می است، گرفته

الس کدر طی دوره  شان راارتباطات با دانشجویان دیگر و اساتید

-دوره نتایج این دوره را بهتر از بودند، کرده های مجازی تجربه

هره بایی نمایند و این نتیجه وابسته به توانهای سنتی ارزیابی می

.[15] باشدآوری اطالعاتی میبرداری آنان از فن

 .آموزش الکترونیکی پرداختکالرک در پژوهشی به بررسی اصول 

اصل  اصل مجاورت، ای،رسانهداد که اصل چندنتایج نشان

زش سازی آمواصل یکپارچگی و اصل ویژه اصل مدالیته، ،افزودگی

الکترونیکی هستند  شش اصل اساسی در آموزش ونیکی،رالکت
[16]. 

ر نی بارزیابی برنامه درسی مبتتامپسون و دیگران در پژوهشی به

 .لحاظ پرورش مهارت تفکر انتقادی و حل مساله پرداختوب از 

جامعه آماری در این پژوهش دو گروه از دانشجویان رشته 

ریق ز طمهندسی رایانه بودند که برنامه درسی یکی از دروس آنها ا

ا احبه بهای الزم از طریق مصداده بود.وب طراحی و ارائه گردیده

ه داد کاز تحقیق نشانشد و نتایج حاصل دانشجویان جمع آوری

-لیتفعا الین نظیر محتوا،اگر در تعیین عناصر برنامه درسی آن

ی هاهای ارزشیابی از قابلیتهای یادگیری روش آموزش و شیوه

فکر ها به پرورش تاین برنامه ،اینترنت به خوبی استفاده شود

 .[17] کنندگیرندگان کمک میانتقادی و حل مساله در یاد

آموزش و "ای تحت عنوان ه تحقیق خود را در مقالهنتیج میگوئل

 های جاری و مسیر های آینده بهها و تجربهشیوه"پرورش مجازی

 ،های سنتیخوانیم در محیطدر این مقاله می است.چاپ رسانده

ها به دوش اوست، محور است و تمام مسئولیت نوع آموزش معلم

زی معلم یک های مدرن مبتنی بر آموزش مجااما در سیستم

نشین است و بیشتر نقش تسهیل کنندگی دارد، به مربی و حاشیه

بحث  ،کردن و انجام کار گروهی محورعبارت دیگر ارتباط برقرار

 .[18]آموزش مجازی میتنی بر وب است 

ذول در پژوهشی به بررسی دیدگاه اعضای هیات علمی و 

 ودرسی  دانشجویان در زمینه عملکرد متقابل سه جنبه شناختی،

رد داد که عملکالین پرداختند. نتایج نشاناجتماعی آموزش آن

ه ان بعلمی و دانشجویمتقابل عناصر تدریس از دیدگاه اعضا هیات

اما  الین مطرح است،ترین عامل در موفقیت آموزش آنعنوان مهم

الین زمانی است که هر سه ترین روش آموزش آندر کل موفق

همچنین نگرش اعضای هیات  باشند. عامل در تعامل متقابل

آوری در حین آموزش علمی و دانشجویان نسبت به کاربرد فن

 .[19] شد مثبت ارزیابی

-فن آموز ودانش راپا و دیگران در پژوهشی به بررسی نقش معلم،

-فتهیا های مجازی پرداختند.آوری اطالعات و ارتباطات در محیط

از  وای مجازی فعال بوده هداد که یادگیرنده در محیطها نشان

ری طریق حل مساله و تجزیه و تحلیل موضوعات در فرایند یادگی

های یادگیری مجازی بیشتر داشته و معلم در محیط مشارکت

نوان عدارد. فناوری اطالعات و ارتباطات به  کنندهنقش هماهنگ

-سازی محیطابزاری به منظور طراحی محیط یادگیری در شبیه

واقعی در برخی موضوعات خاص دارای محدودیت  های یادگیری

.[20] باشدمی

های ارزیابی کیفیت دوره"در پژوهشی با عنوان  مک گری

های آن الین را عوامل مهم طراحی دوره "الینآموزشی آن

 واو با استفاده از روش تحقیق پیمایشی  است. کرده شناسایی

مع جراحی و به ط را سوالی 60پرسشنامه  ،ابزار پنج طیفی لیکرت

جامعه آماری در این پژوهش اعضای  پرداخت.آوری اطالعات

شان یافته ها ن .هیات علمی و دانشجویان دانشگاه دی ساس بودند

تعامل و  الین انعطاف،داد که در طراحی برنامه درسی آن

.[21]مشارکت عوامل مهمی هستند 

 د کهداربیان می"آموزش مجازی"ای تحت عنوان در مقاله مور

ی هاهای الکترونیکی و کالسها در کنفرانسگیری ائتالفشکل

های رو است. وجود روشدرمجازی بیشتر از جلسات درسی رو

کی های الکترونیارتباطی متعدد در بین افرادی که در کنفرانس

.[22] دهدها را افزایش میشکل گیری ائتالف ،نمایندشرکت می

 ت در یادگیری الکترونیکی راهای بهبود کیفیمعیار بوتچار

-مینهزفعال، کنش متقابل، یادگیری  محوری، یادگیری ادگیرندهی

 یشتروقت بتوجه به تفاوتهای فردی، آمادگی یادگیرنده، صرف ،ای

.[23]داند می روی یادگیری



 

 

گذار بر میزان استفاده از اینترنت در پژوهشی عوامل اثر ودیوست

داد. او در زمینه را مورد بررسی قرار دنیوزیلن در دانشگاه ویکتو

فرهنگ دانشکده و تلقی مدرسان از  بررسی ارتباط بین رشته،

جامعه آماری این پژوهش را اعضای  آموزش آنالین پرداخت.

دادند و پژوهشگر با دانشکده مختلف تشکیل میسه هیات علمی 

-ها پرداخت. یافتهآوری دادهاستفاده از مصاحبه گروهی به جمع

 داد که :های این پژوهش نشان

ود بین استفاده از اینترنت و فرهنگ دانشکده رابطه قوی وج -

 دارد.

طه بین استفاده از اینترنت در آموزش و رشته دانشگاهی راب -

 .[24]دارد  متوسطی وجود

در  های جدیدآوریدر پژوهشی نشان داد که استفاده از فن مولر

 ویان موثر نیست و این مربیافزایش رضایت و تعامالت دانشج

 .[25] است که اثرگذار است نه روش ارائه درس

صوص با استفاده از بررسی دیدگاه متخصصان در خ کروپلی ناپر و

ر دویژگی تدریس خوب را استخراج کردند. بر این اساس  تدریس،

شود میان دانشجو و استاد تعامل ایجاد می یک تدریس خوب،

ی شوند و یادگیرا یکدیگر تشویق می.دانشجویان به همکاری ب

آید و انتظارات سطح باال به وجود می گیرد.فعال صورت می

 شودیمهای یادگیری تاکید ها و شیوهباالخره بر گسترش توانایی
[26].

در پژوهشی به بررسی عوامل موثر بر افزایش کیفیت  جارا و مالر

ین هدف کلی این بنابر ا های یادگیری الکترونیکی پرداختند.دوره

های یادگیری الکترونیک هایی در دورهپژوهش شناسایی ویژگی

های تضمین کیفیت در آموزش عالی را است که ظرفیت رویه

 .دهندها مورد تاثیر قرار میجهت تضمین و افزایش کیفیت دوره

ترین روش جهت بررسی نوان مناسبه عرویکرد مطالعه موردی ب

ها مورد استفاده قرار می شی که رویهها و روعمیق سیمای دوره

مستندات  ها شامل:بکار گرفته شد. دو مجموعه از داده گیرند،

تضمینی کیفیت و مصاحبه با ذینفعان از هر یک از چهار دوره 

پژوهش حاضر  شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. آوریجمع

ای هرویه یبخشگذار بر اثرحاکی از آن بود که عوامل تاثیر

 ها،تضمین و افزایش کیفیت شامل پیکربندی توزیع شده دوره

های یادگیریهای دورهویژگی ،های تفکیک شدهفرایند ها،تیم

مطالعه موردی  الکترونیکی و موقعیت از راه دور دانشجویان است.

های متمرکز از تضمین نیاز به ارزیابی و سنجش دوباره دانشگاه

های خود را آشکار ساخته و چالش های الکترونیکیکیفیت دوره

بخشی جهت ارائه مسائل های توسعه دوره برای کاربرد کیفیتتیم

همانا کار اصلی  .دنموشناسایی  برای افزایش کیفیت را

-های عملی درباره کاربرد رویهتجزیه و تحلیل داده ،پژوهشگران

های تضمین یا افزایش کیفیت هر دوره یادگیری الکترونیکی در 

 .[27] زش عالی استآمو

الکترونیک  آموزش هایسیستم ارزشیابی هایدر ادامه مدل

  است. شده بررسی

 سیستم ارزشیابی منظور به 2009 سال در مدل هلم: مدل هلم

 انفورماتیک موسسه توسط دانشجویان الکترونیکی آموزش های

 مدل این در .است شده ارائه ترکیه – آنکارا خاورمیانه دانشگاه

 شش و چهل با الکترونیکی آموزش کیفیت بر موثر عدب شش

 رد الکترونیکی آموزش کیفیت .است گرفته قرار توجه مورد مالک

 ککم به انگلستان برانل دانشگاه دانشجوی 84 روی بر مدل این

 طالعاتا .است گرفتهقرار ارزیابی مورد گزینه 74 با ایپرسشنامه

 یادگیری محیط به تنسب دانشجویان نظر نقطه از شده دریافت

 ده .است شده آوریجمع آنها رضایتمندی سطح و الکترونیکی

 آموزشی تکنولوژی و اطالعاتی هایسیستم زمینه در متخصص

 سطح سه در را ارزشیابی مدل ابعاد تا شدند کار به دعوت

 که تحقیق این .کنند کارشناسی ضروری غیر ،مفید ،ضروری

 را الکترونیکی آموزش یهاسیستم ارزشیابی ادغامی نظریه

 ونیکالکتر آموزش با مرتبط مقاالت و هاپژوهش کند،می پیشنهاد

 بعد .است داده قرار بررسی مورد فنی و اجتماعی نظر از ار

 نده،یادگیر رفتارهای به توجه رویکرد با هاپژوهش این اجتماعی

 ترس، ،کامپیوتر به اشتیاق اطمینان، عقیده، باور، انگیزه، مانند

 مسیست کیفیت آن فنی بعد و هیجان و شور وجد، هراس، نگرانی،

 در مسیست کیفیت.است دادهقرار توجه مورد را اینترنت کیفیت و

 املش اول مولفه .دهدمی قرار بحث مورد را مولفه دو بررسی این

 مسایلی به که است یادگیری مدیریت سیستم افزارنرم کیفیت

 خوب سازماندهی و استفاده لتسهو تعامل، امنیت، ثبات، چون

 رارق توجه مورد را افزاریسخت مساله دیگر مولفه و پردازد می

 و بلندگو ،امیکروفونه سالمت چون مواردی بخش این در .دهدمی

 ویدیو بحث، و گفتگو صفحات الکترونیکی،هایتخته گوشی،

 .[28] بررسی شده است کنفرانس

 بررسی بهن مدل ای: الکترونیکی یادگیری کیفیت مدل 

 عالی آموزش در الکترونیکی آموزش ارزشیابی ابعاد و هاجنبه

 منتشر 2008 سال در سوئد المللیبین آژانس توسط و پرداخته

 خط و هاسیاست تحلیل و بررسی به مدل، این در .است شده

 چارچوب در هاییپروژه اندازیراه و ارتباطی هایشبکه هایمشی

 مورد عوامل ترینمهم. است شده وجهت اروپایی همکاری یک

 محیط یادگیری، دهییاد مواد برگیرندهدر ،مدل این در بررسی

 بررسی از که است، فراگیر و معلم بین تعامل و ارتباط و مجازی



 

 

 بین آژانس این پژوهشگران. است آمده دست به متعدد مقاالت

 در مقاله سیزده و 2007 سال در مقاله بیست مطالعه با المللی

-دست به اطالعات همچنین و 2006 تا 2007های سال محدوده

 الکترونیکی آموزش زمینه در الکترونیکی هایپرسشنامه از آمده

 هلند فنالند،، دانمارک کانادا، ،استرالیا هایکشور عالی آموزش در

 آموزش کیفیت بر موثر عامل ده آمریکا، و انگلستان نروژ، ،

 محیط ساختار مواد،ای محتو :شامل عالی آموزش در الکترونیکی

-انعطاف فراگیران، ارزیابی ارتباط، و همکاری تعامل، مجازی،

 تجربه کارمندان، و فراگیران پشتیبانی انطباق، و سازگاری پذیری،

 سازمانی، رهبری و بصیرت کارمندان، کارآزمودگی و صالحیت و

 قالب در و شناسایی را فرایند های جنبه و کلیات منابع، تخصیص

 .[28] دانکرده ارائه ارزشیابی برای مدلی

 سومین این مدل در :کیفیت مدیریت برای اروپایی بنیاد مدل

 در که 2008 سال مدرن الکترونیکی المللی آموزشبین کنفرانس

 رز بهچری مدل جین این در. استشده ارائه شد،برگزار بلغارستان

 ریکک مدل دو زنگریبا با محقق، این. پرداخت هاییمدل بازبینی

 با همچنین و کیفیت اروپایی مدیریت بنیاد مدل و پاتریک

آموزش  در کیفیت ارزیابیخود مدل پرسشنامه از استفاده

 یفیتک مدیریت برای اروپایی بنیاد شدهویرایش مدل الکترونیکی،

 نیادب مدل. استکرده ارائه آموزش الکترونیکی ارزشیابی برای را

 الکترونیکی، به آموزش ارزشیابی در یفیتک مدیریت اروپایی

 نهاآ پاسخگویی به قادر دانشجو که پردازدمی عواملی ارزشیابی

 هایین مدل در پاتریک کریک مدل استفاده از برای بنابراین. باشد

 شیابیبه ارز قادر دانشجو که عاملی الکترونیکی، آموزش ارزشیابی

 .[28] است شده حذف مدل از نیست، هاآن

دوره ارزشیابی منظور این مدل به: محور تقاضا یادگیری مدل

اتاوای  دانشگاه در ارشد، الکترونیکی کارشناسی آموزش های

 پنج عامل مدل این در. استشده طراحی 2005 سال در کانادا

 قشن شد کهمعرفی نتایج و خدمات ارائه، محتوا، ساختار،: اصلی

 این در. دارند کیالکترونی آموزش هایکیفیت دوره در موثری

 تجربیات چارچوب به توجه با الکترونیکی، آموزش کیفیت مدل

 میقرار ارزشیابی مورد یادگیری، نتایج یادگیرندگان و آموزشی

 .[28] گیرد

-مقاله در پیج هیالری 2002 سال در :مدل هیالری پیج بوچی

 آموزش محیط یک ارزشیابی برای الگوی تدوین": عنوان تحت ای

 را متنوعی ارزشیابی هایفرم محققان که استباور این رب "مجازی

 هر که اندکرده ارائه مجازی آموزش ارزشیابی راهنمای به عنوان

 پرورشی اهداف بر برخی. هستندمتمرکز ایویژه اهداف بر کدام

 افزار نرم طراحی یا فراگیران آموزش بر برخی و دارندتمرکز

 ارتقاء و بهبود یا و یوترکامپ با تعامل برآموزش یا آموزشی،

 از آنچه حال هر به. اندقرارداده توجه مورد را کامپیوتر از استفاده

عامل  شش به توجه بیانگر است، آمده دست به هابررسی مجموع

 استانداردها، به توجه و آموزشی برنامه آموزشی، طراحی اصلی

 انیپشتیب منابع دانشجویان، پشتیبانی از منابع آموزشی، محتوای

 .است الکترونیکی آموزش ارزشیابی در سایت طراحی و معلم از

 هایدوره در ارزشیابی است، داشته اذعان همچنین محقق این

 را آن بودن کاربردی و اعتبار اطالعات موارد باید مجازی آموزش

آموزش  درگیر پدیده های واقع در. دهد ارزشیابی قرار مورد نیز

 که هستند مشکل و پیچیده زشیابیار و گیریاندازه برای چنان

 مورد دارمعنی اطالعات کسب متعددی برای ارزشیابی روشهای

 که ایمرحله هر در و است مستمر فرایند یک ارزشیابی. است نیاز

 و نظرتجدید بایست می شد، یافت نامناسبی جلوه یا مشکل

 .[29] گردد اصالح

 ستا باور این بر مقاله ای در 2001 سال در ساکتی: ساکتیمدل 

 و انسانی نیروهایآموزش شامل  کیفیت بر موثر عوامل که

قاله شامل نادیده در این م باشد. عواملمی فرایندهای تولید برنامه

 و سیاسی ،ای، اخالقی، فرهنگی، اقتصادیهزینه ،الیمسایل م

 .[30]باشد می المللیهمکاریهای بین

سیمز اهداف رادریک  (2001)در سال  :رادریك سیمزمدل 

راهبردی، محتوا، طراحی سایت، تعامل، سنجش، پشتیبانی و 

 یفیتک بر موثر ( را از عواملدربازخو)حمایت، دستیابی به نتایج 

 .[31]آموزش معرفی نموده است 

 عوامل گراهام آت ول (2006)در سال  :الگوی گراهام آت ول

فراگیران، محیط یادگیری، فناوری، آموزش  کیفیت بر موثر

ت. را معرفی نموده اس متغیرهای آموزشی و ایمتغیرهای زمینه

، خالقیاای، مالی و هزینهنادیده در این مقاله شامل مسایل  عوامل

 .[32]  باشدمی المللی، مدیریت و رهبریهمکاریهای بین

 در که است ایپروژه عنوان :مجازی پردیس ترازیابی مدل 

 معیارهای یافتن نظورم به اتحادیه اروپایی توسط 2003 سال

 کشورهای موسسه و دانشکده 8 در الکترونیکی آموزش ارزشیابی

 صشاخ پروژه، این در. استشدهاجرا 2002 عضو کمسیون اروپایی

 و کاربردی بنیادی، و ساختاری حوزه سه در شده، ارائه های

 منابع آموزان، دانش به خدمات اصلی گروه هشت در اجرایی

 و دهباز دسترسی، امکان ارزشیابی، ، اساتید پشتیبانی یادگیری،

 اجرای و تکنولوژیکی منابع ،(مالی هاینظرجنبه از) کارایی

 .[28] استشده ارائه سازمانی

 محیط در الکترونیکی یادگیری کیفیت ارزشیابی الگوی

 آموزش صنعتی گروه پژوهشی بین این الگو نتیجه پایدار:

 و آموزش هایانجمن و هاسازمان کارشناسان و الکترونیکی

 .است بوده 2003 سال تدریس در



 

 

 مورد الکترونیکی کیفیت آموزش در عوامل موثر الگو این در 

منابع  اصلی عامل سه شامل الگو این. اندگرفتهقرار توجه

 بر یادگیری زمینه و بافت یادگیری، هسته هایفرایند یادگیری،

 .[28] باشد می مالک شانزدهاساس 

دل های بین المللی و در ملم مساله فرهنگی،همکاریدر مدل ه 

و  اقتصادی فرهنگی، کیفیت یادگیری الکترونیکی مسایل قانونی،

ر زی سیاسی و در مدل بنیاد اروپایی برای مدیریت مسایل مالی و

ل های فنی و فناوری و در مدل یادگیری تقاضا محورو مدساخت

اقتصادی و  فرهنگی، ی و مدل بوچی، مسایل اخالقی،تساک

 های بین المللی و مدیریت و رهبری نادیدهسیاسی و همکاری

 زمانی این عوامل می توانند هدف آموزش بااست. گرفته شده 

می ها گاکیفیت را برآورده سازند که در جهت ارتقا این آموزش

سائل زیر ساخت و م ،های جدیدفناوری هبا توجه ب .برداشته شود

امل انسانی تغییر کرده است و در حمایتی و آموزش برای عو

لم منش و رفتار مع ،ضمن با توجه به ماهیت دانشگاه فرهنگیان

 های مجازی باید در مدل تحقیق لحاظ شود کهدر کنار آموزش

پیامد دانشجوی خالق و محیط رقابتی سالم و بهبود کیفیت 

آموزش مجازی در کنار حضور فیزیکی معلم را در بر خواهد 

 داشت .
 

  ق يروش تحق .2

 هاییابی مدل تعالی آموزشهدف پژوهش حاضر طراحی و اعتبار

ش این پژوه .باشدمجازی دانشگاه فرهنگیان به روش آمیخته می

 . در اینباشدمیاز نظر هدف کاربردی و از نظر روش آمیخته 

های پژوهش مدل پارادایمی تضمین کیفیت )تعالی( آموزش

 گردد کهقالب مدل ارایه می مجازی در دانشگاه فرهنگیان در

 های مجازی دربیانگر عوامل و شاخص های اصلی تعالی آموزش

ذا بر ل .دانشگاه فرهنگیان در فرایند تعالی و نیز روابط آنها است

ذاری گآمده طی پارادایم کد های بدستاساس بیان روایتی، مولفه

ای ایضمحوری و انتخابی و روابط بین آنها را می توان در قالب ق

 زیر خالصه نمود.

های یاددهی و یادگیری، کنشگران ی )فعالیتشرایط عل1ّ- 

ن هنگیادانشگاه فرمجازیهایانسانی( استقرار الگوی تعالی آموزش

 .بر بهبود کیفیت اثردارد

های یاددهی و یادگیری، کنشگران ی )فعالیتشرایط علّ -2

ن هنگیانشگاه فردامجازیهایاستقرار الگوی تعالی آموزش انسانی(

 بر راهبردهای استقرار این الگو اثردارد.

گاه های مجازی دانشراهبردهای استقرار الگوی تعالی آموزش -3

 فرهنگیان بر بهبود کیفیت اثردارد.

های مجازی( بر ای )ماهیت آموزشویژگی های زمینه -4

 های مجازی دانشگاهراهبردهای استقرار الگوی تعالی آموزش

 اثردارد.فرهنگیان 

 های مجازی( دانشگاهای )ماهیت آموزشهای زمینهویژگی -5

 فرهنگیان بر بهبود کیفیت اثردارد.

افزاری، وب )اینترنت، امکانات سخت گرشرایط محیطی مداخله -6

ی هاو محیط آموزشی( بر راهبردهای استقرار الگوی تعالی آموزش

 مجازی دانشگاه فرهنگیان اثردارد.

افزاری، وب )اینترنت، امکانات سخت گرطی مداخلهشرایط محی -7

 های مجازی دانشگاه فرهنگیان برو محیط آموزشی( بر آموزش

 دارد. بهبود کیفیت اثر

گاه های مجازی دانشراهبردهای استقرار الگوی تعالی آموزش -8

 رد.فرهنگیان بر پیامدهای فردی، سازمانی و فراسازمانی اثردا

ر تاثی امدهای فردی، سازمانی و فراسازمانیبهبود کیفیت بر پی -9

 دارد.

 الیتع ،در بخش کیفی با استفاده از رویکرد نظریه داده بنیاد 

 های مجازی بررسی و الگوی مفهومی ارائه شد. رویکردآموزش

نظریه داده بنیاد یک روش پژوهش کیفی است که به گونه 

ا تگیرد  میهای سیستماتیک را بکاریک سلسله رویه استقرایی،

ی که بصیرت .[33] ای درباره پدیده مورد مطالعه ایجاد کندنظریه

عه های جذب و حفظ که در مطالبا روش از این نظریه حاصل شد،

ین تلفیق شد.در بخش کمی، ا ها حاصل شده بود،اسنادی پیشینه

گی توان تحقیق همبستها میتحقیق را با توجه به ماهیت فرضیه

ن ی بیدانست، که در آن به بررسی روابط دروناز نوع تحلیل مسیر 

برای تحلیل  پردازد.متغیرها در قالب کشف و تبیین مدل می

 مقاله، محتوای کیفی در این پژوهش هم منابع مکتوب )کتاب،

 و و هم محتوایی که در مصاحبه با دانشجویان ها(نامهپایان

 .استفاده شد دست آمده،هبهای فرهنگیان مدرسان دانشگاه

 جامعه آماری 1-3

و  دانشجویان جامعه آماری این پژوهش در بخش کمی شامل

ی رضو اساتید و صاحب نظران دانشگاه فرهنگیان خراسان شمالی،

 واساتید  در این تحقیق با توجه به تعداد د.نباشمیجنوبی و 

اده درونیابی د پس از نظران با استفاده ازجدول مورگان وصاحب

ظور نفر استاد برای این من 700و نفردانشجو  5000 حدود در ،ها

 بینی شده است و با استفاده از فرمول کوکران با ضریبپیش

حجم نمونه در این جامعه  ،درصد 95و اطمینان  0.05خطای 

ده نفر نشان دا 360دانشجویان و 248 در بخش استادانا رآماری 

 یتصادف نفر دانشجو و استاد به شیوة 608است. در بخش کمی 

ه استاد مصاحب 18ای انتخاب شدند. در بخش کیفی نیز با طبقه

 شد.

 



 

 

 ابزار تحقیق 2-3 

های به منظور گردآوری اطالعات در بخش کمی از پرسشنامه 

با استفاده از نتایج بخش کیفی و بر مبنای و  "محقق ساخته"

پرسشنامه دارای  شده است.استفاده الگوی پیشنهادی پژوهش 

سوال مربوط  19 دهی و یادگیری،های یادعالیتسوال شامل ف 81

سوال مربوط به متغیر بهبود  5و انسانی  به متغیر کنشگران

 5سوال مربوط به متغیر ماهیت آموزش مجازی و  3کیفیت و 

و سوال مربوط به متغیر اینترنت، امکانات، وب و محیط آموزشی 

غیر سوال مربوط به مت 3و سوال مربوط به متغیر سطح خرد  9

سوال  4سوال مربوط به متغیر سطح کالن و  3و سطح میانی 

مربوط به متغیر  سوال  5مربوط به متغیر پیامدهای فردی و 

-های فراسوال مربوط به متغیر پیامد 5های سازمانی وپیامد

ها و نمونه باشد. متغیرهای پرسشنامه و تعداد گویهسازمانی می

در بخش کیفی  گردید. مشخص 1های هر متغیر در جدول یتمآ

شد. به منظور انتخاب ساختاریافته استفادهنیز از مصاحبه نیمه

گیری نظری هدفمند کنندگان در بخش کیفی از نمونهمشارکت

هدف پژوهشگر انتخاب مواردی بود که با توجه به  شد.استفاده

هدف پژوهش سرشار از داده بوده و پژوهشگر را در شکل دادن 

یافت که طبقه دهند و این کار تا جایی ادامهاریمدل نظری خود ی

ها اشباع و نظریه مورد نظر با جزییات و با بندی مربوط به داده

ای طبقه تصادفی دقت تشریح شد و در بخش کمی به شیوه

ها از هآوری داددر بخش کیفی جهت جمع گیری شد.نمونه

ردی با یافته استفاده شد. مصاحبه فمصاحبه های نیمه ساختار

زمان هر  یافت.نفر ادامه 18ها با افراد منتخب تا زمان اشباع داده

دقیقه بود ودر بخش کمی از پرسشنامه  80تا  60 مصاحبه بین

ها در بخش جهت بررسی روایی و پایایی داده محقق ساخته،

کیفی از دو روش تطبیق توسط اعضا استفاده شد که در آن برخی 

فرایند تحلیل  نهایی مرحله نخست، کنندگان گزارشاز مشارکت

های بدست آمده را باز بینی کرده و نظر خود را در ارتباط یا مقوله

با آنها ابراز داشتند. مرحله دوم بررسی همکار که در آن اساتید 

راهنما و مشاور و دو تن از دانشجویان دکتری آموزش عالی، به 

تند و پس از دریافت ها و اظهار نظر درباره آنها پرداخبررسی یافته

 ارائه شد. درنظرات اصالحی ویرایش الزم انجام شد و مدل نهایی 

 در این تحقیق جهت تأمین اعتبار ابزار سنجشبخش کمی 

به ، است استفاده شده صوریاز روایی  )پرسشنامه محقق ساخته(

که محقق پس از تهیه ابزار سنجش به طور مکرر به افراد طوری

محققین و  (ه )اساتید راهنما و مشاورمتخصص در این زمین

صاحبنظر در موضوع مورد بررسی مراجعه نموده و به این ترتیب 

به منظور  .روایی ابزار سنجش را مورد بررسی قرار داده است

بررسی و تأیید سؤاالت مستخرج از بخش کیفی پژوهش و 

همچنین بررسی روایی سازه عوامل پرسشنامه، از روش تحلیل 

یدی استفاده شد. بنابراین، به منظور بررسی تحلیل عاملی تأی

در  و لیزرل افزارعاملی تأییدی ساختار عاملی پرسشنامه از نرم 

مرحله دوم، برای بررسی مدل مفهومی پژوهش و بررسی روابط 

 .مفروض بین عوامل تأیید شده از روش تحلیل مسیر استفاده شد

وش آلفای کرانباخ منظور محاسبه پایایی پرسشنامه نیز از ر به

نفر از  30شده است. آزمون مقدماتی پرسشنامه روی  استفاده

انجام شد. مقدار آلفای  فرهنگیاناعضای هیأت علمی دانشگاه 

حاکی از قابلیت اطمینان بوده و   0.70شدهکرانباخ محاسبه

تعیین برای باشد. آن می هایگویهپرسشنامه و همسانی درونی 

سشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. های پرپایایی عامل

برای ماهیت آموزش مجازی تا  0.859ضرایب آلفای کرونباخ بین 

گفت همۀ برای کنشگران انسانی است. از این رو می توان 0.974

تایج های پرسشنامه از پایایی مناسبی برخوردار هستند. نعامل

شده  نعکسم 1حاصل از اجرای آزمون آلفای کرانباخ در جدول 

 است.
 های پرسشنامهضریب آلفای کرونباخ عامل. 1جدول شماره   

Table 1. Cronbach's alpha coefficient of operating questionnaire 

Factor 
Number 

questions Cronbach's alpha 

Process of teaching & learning 
20 0.967 

Human actors 18 0.974 

Improve quality 5 0.937 

Nature of virtual training 3 0.859 

Internet, facilities & training 

environment 

 
5 0.957 

 

Micro level 9 0.965 

Intermediate level 
3 0.909 

 

Macro level 3 0.903 

Individual consequences 

 4 0.923 

Organizational implications 

 5 0.952 

Extra-organizational 

consequences 

 
5 0.947 

 و بحث  جينتا 3. 
نفر  360شامل نفر  608ش کمی حجم نمونه در بخدر این تحقیق 

 شدند.ای انتخابطبقه تصادفی استاد به شیوة نفر 248دانشجو و

 38.8نفر ) 236درصد( مرد، و  60.2نفر از پاسخ دهندگان ) 366

نفر  378باشند. متخصصین علوم انسانی درصد( زن می

درصد( و  3.3نفر ) 20ی و فنی درصد( و متخصصین مهندس62.2)

 و متخصصین علوم و درصد( 27) نفر164 متخصصین علوم پایه 



 

 

 اساتید و می باشند. درصد( 6.3نفر ) 38معارف اسالمی 

 ،درصد(3 )نفر  18 مشهد هاشمی نژاددانشجویان دانشگاه شهید 

 4.3)درصد(نفر 26  فرهنگیان تربت حیدریه دانشگاه

 ،درصد( 3نفر )  18مشهد هاشمی نژادد دانشجویان دانشگاه شهی ،

درصد( 4.3نفر ) 26فرهنگیان تربت حیدریه دانشجویان دانشگاه 

 ،درصد(7.2نفر ) 44 امام محمد باقربجنورددانشجویان دانشگاه ،

 ،درصد( 3نفر ) 18 مشهد هاشمی نژاددانشجویان دانشگاه شهید 

 فر )ن18 شهید باهنر و امام سجاد بیرجنددانشجویان دانشگاه 

نفری 18 استاد مصاحبه شد. از  18در بخش کیفی نیز با  درصد(3

در مصاحبه شرکت کردند همگی مرد بودند و به لحاظ که 

فوق  نفر  4 درصد( 71)نفر دارای مدرک دکترا 14  تحصیالت:

 .باشندمی درصد( 29لیسانس )

بهبود کیفی پرسش اصلی این پژوهش این بود که الگوی مناسب 

های خراسان شمالی مجازی دانشگاه فرهنگیان استانهای آموزش

برای پاسخ به این  هایی دارد؟و جنوبی و رضوی چه ویژگی

های عوامل و شاخص: پرسش ابتدا الزم بود که به پرسش فرعی

های مجازی در دانشگاه فرهنگیان آموزشهبود کیفی باصلی 

های برای پاسخ به این پرسش مصاحبه کدامند ؟ پاسخ داده شود،

های ضبط شده پس از ای انجام شد، مصاحبهیافتهنیمه ساختار

مقوله  سازی،مفهوم سطر بررسی، به به صورت سطر پیاده سازی،

های ارتباط مفهومی و ویژگی بندی و سپس بر اساس مشابهت،

مفاهیم و مقوالت )طبقه ای از مفاهیم(  های باز،مشترک بین کد

ها در نهایت در چارچوب ز یافتهدر این تحقیق نی .مشخص شدند

دهی شد و نظریه مدل پیشنهادی اشتراس و کوربین سامان

در این  های مجازی ارائه شد.مبنایی مربوط به تعالی آموزش

مقوله  38آمد که در  مفهوم در کدگذاری باز به دست 185مرحله 

مقوله کلی جای  14شدند و این مقوالت نیز در بندیفرعی دسته

اساس رویدادها و  بعد از اینکه کدها به کدهای اولیه بر گرفتند.

گرفتند. سپس سه واقعیات، برچسب زده شد، کدهای اولیه شکل

های نفر از خبرگان، کدهای اولیه را بررسی و براساس کدگذاری

دادند. جزییات آن در خود روی اسناد، مورد تغییر و تعدیل قرار

ها و تکامل مدیریت دادهیعنی فرایند  2و جدول  1شکل شماره 

شده دادهمدل در سه مرحله کدگذاری در دانشگاه فرهنگیان نشان

باید بندی کلی در خصوص ادبیات تحقیق عدر یک جم .است

های هگفت که تحقیقات متعددی در خصوص شناسایی مولف

دهنده کیفیت یادگیری الکترونیکی صورت گرفته است که تشکیل

شرایط و مقتضیاتی که مطالعات در آن با توجه به نوع نگاه و 

های مختلفی مورد بررسی قرار گرفته ابعاد و مولفه شده،انجام

است و همچنین الگوها و چارچوب های مختلف در دنیا عمدتا در 

ها و کمتر در سطح ملی و بین المللی طراحی شده سطح دانشگاه

شود میاست. اما آن چیزی که با نگاه به این مطالعات آشکار

های متفاوت و نیاز به الگوهای های تحت موقعیتتفاوت مولفه

لذا طراحی این الگو با  خاص و بومی برای هر دانشگاه بوده است.

 های مجازی ارایه شدهآموزش فرهنگیان،توجه به شرایط دانشگاه 

است.
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  اری محوریدگذ. نمونه کدگذاری باز)مقوله بندی( و ک2جدول 

Table 2. Open coding sample (categorization) and axial encoding 

 

 

 

Concepts (repetitions) Categories (repetitions) Repeat General category Axial code 

The effect of virtual courses on staff reduction (3) 
The effect of virtual courses on staff 

reduction (3) 

8 

Organizational 

implications 

 

 

 

Organizational 
implications 

 

Positive effects on cost reduction (2) 
Positive effects on cost reduction (2) 

 

Increased income for virtual courses for university (2) 

Increased income for virtual courses 

for university (2) 

 

Do not care about research 
Do not care about research 

 

Having a virtual education experience for students is 

necessary (3) The role of virtual education in 

society (8) 

 

8 

Extra-organizational 

consequences 

 

Extra-organizational 

consequences 

 
Promoting the culture of using technology in society 

(2) 

The interest in virtual education (3) 

Fair distribution of science (3) 
Fair distribution of science (3) 

 

30 

Individual 

consequences 

 

Individual 

consequences 

 

Positive effect on the attraction of professors (2) 

Positive effect on the attraction of 
professors (2) 

 

Positive Impact on Travel Fee (5) 

 

Positive Impact on Travel Fee (5) 

 

High-speed learning (3) 
High-speed learning (3) 

 

The right to choose a teacher (2) 

Lack of normal attendance at home 

(12) 

 

Permission to protest against inappropriate 

educational conditions (2) 
Not having a student organization 

Lack of scientific community 

Lack of proper labor market 

Not suitable scores according to their quest and 

resume 

Neglecting outstanding projects and projects 

Not having a place to bring these projects around the 

country 

Lack of time and space limitation for virtual courses 
(2) 

 

Lack of time and space limitation for 
virtual courses 

 

Teacher's behavior (5) 
Teacher's behavior (5) 

 

Create an attraction in virtual tutorials 

 

Create an attraction in virtual tutorials 

 

17 

Excellence in 

Virtual Education of 

Farhangian 

University 

(Improving Quality) 

 

Excellence in 

Virtual Education of 

Farhangian 

University 

(Improving Quality) 

 

Use mooc 
Use mooc 

 

Previous knowledge of learners 
Previous knowledge of learners 

 

Digital library 

Educational help tools(12) 

 

Databases (2) 

Project 

 

Virtual labs and simulations 

 

Podcast 
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Main 

phenomenon: 

 

Excellence of 

Virtual Education 

at Farhangian 

University 

(Improving 

Quality) 

Background conditions: 

 

The nature of virtual education at Farhangian University 

 

 

 

 

 

 

Causual 

1. Teaching and learning 

activities (targeted evaluation, 

content creation, creation of 

learning packs, learning 

activity, lesson plan). 

 

2 Human activists 

(Educational Intelligence 

Capabilities, Interaction with 

the Nonlinear Paradigm of the 

New Generation, Human 

Resource Improvement). 

3. Management (budgeting, 

solving current problems at 

the University of Cultural 

Executives, solving university 

infrastructure problems, 

centralized decision making) 

1. Consequences Individual 

(High speed in learning, fair 

distribution of science, lack of 

restrictions on participation in 

courses, lack of virtual students from 

the ordinary rights of students in 

attendance, the disappearance of 

teacher's teacher, positive effect on 

the attraction of outstanding 

professors, positive effect on travel 

expenses) . 

 

2. Organizational consequences 

(university income increase, positive 

effects on costs, positive effects on 

personnel cuts, lack of research). 

 

3. Transactional consequences (role 

of virtual education in society) 

Strategies: 

1 Micro level (compilation of 

confidence building 

strategies, replacement of 

virtual training instead of 

traditional, subject learning). 

2 Intermediate level 

(Creation of virtual education 

groups, localization of virtual 

amusements, use of 

experiences from other 

countries, use of experiences 

from other universities of the 

country). 

3 macro level: 

(Cultural Education Virtual 

Learning, Study 

Requirements for Virtual 

Education for Farhangian 

University.) 

Intervener conditions: 

 

 

Internet, Hardware 

Features, Web 2 and 3, 

Environment 

 

  

 

  

 

 
 

 Figure 1. The Conceptual Model of Excellence in Virtual Education                          الکترونیکیعالی آموزش های تمدل مفهومی  .1شکل

 

ادگیری دهی و یهای یادارزشیابی فعالیت اجرا، های طراحی،مولفه

و عوامل انسانی و مدیریتی در کنار زمینه عمومی و تخصصی 

ی ارتقای کیفیت و تعال و متخصصان،شوند که مطلعین موجب می

ر آنها البته عالوه ب دهند،یادگیری را در کانون توجه خود قرار

ی بخشخرد( برای کیفیت میانی، راهبردهایی در سه سطح )کالن،

وی ز سو تعالی به یادگیری الزم است و طراحی این راهبردها هم ا

این  در نهایت تحت تاثیر است. محیط موثر بر دانشگاه فرهنگیان،

در سیستم  ها باعث ارتقای کیفیت )تعالی(ها و واکنشکنش

 ،سازمانی های فردی،آموزش الکترونیکی شده و وجود آن پیامد

 دهد. فراسازمانی را برای دانشگاه فرهنگیان نوید می

 تحلیل عاملی تاییدی پرسشنامه 1-4

ته رفگ برای بررسی روایی پرسشنامه از تحلیل عاملی تاییدی بهره

استفاده در نظری موردشد. بدین منظور بر اساس ساختار

رم ن زپرسشنامه، مدل تحلیل عاملی تاییدی تدوین و با استفاده ا

ر گرفت. شاخصهای برازش مدل دافزار لیزرل مورد آزمون قرار

 ارانه شده است.3 بارهای عاملی در جدول 

 امهشاخصهای برازش تحلیل عامل تاییدی پرسشن. 3  جدول

Table 3. Fittings indicators. confirmatory factor analysis 

Condition 

 

Observed 

Value 

 

Cut Point 

 

Fit Index 

 

Nonoptimal 3863.81 Irrelevant Χ2 

Optimal 1.27 3 > Χ2/DF 

Optimal 0.90 0.9≤ GFI 

Optimal 0.98 0.9≤ CFI 

Optimal 0.98 0.9≤ IFI 

Optimal 0.97 0.9≤ RFI 

Optimal 0.97 0.9≤ NFI 

Optimal 0.98 0.9≤ NNFI 

Optimal 0.049 0.08> SRMR 

Optimal 0.051 0.08> RMSEA 

 

مدل تحلیل عاملی تاییدی را نمایش  ،شاخصهای برازش 3 جدول

 3025و درجه آزادی آن  3863.81می دهد. کای اسکوئر مدل 

ای اسکوئر است. ک 0.05است که سطح معناداری آن کمتر از 

تحت تأثیر حجم نمونه قرار دارد، از این رو بیشترین تاکید برای 

برازش مدل روی سایر شاخصهای برازش قرار دارد. نسبت کای 

ی مطلوب واقع شده است که در بازه 1.27اسکوئر به درجه آزادی 

 0.90بزرگتر از  NNFIو  GFI ،NFI ،IFI ،RFI ،CFIاست. مقدار 

برای این سه شاخص بیانگر برازش  0.90از  است. مقادیر بزرگتر

کمتر از نقطه  و 0.059برابر  SRMRها است. مطلوب مدل با داده



 

 

و در سطح مطلوب است. مقدار شاخص  شتهقرار دا 0.08برش 

RMSEA  است. درمجموع  0.08نیز مطلوب و کوچکتر از

دهد مدل تاییدی برازش خوبی با های برازش نشان میشاخص

 رد. ها داداده
 . نتایج تحلیل عاملی تاییدی پرسشنامه 4جدول 

Table 4. Results of the confirmatory factor analysis of the 

questionnaire 

Factor Question Factor 

load 

 

t Result 

 

Process of 

teaching 

Learning 

Q1 49.0 36.10 Optimal 

 Q2 63.0 61.20 Optimal 

 Q3 5.0 62.17 Optimal 

 Q4 51.0 4.18 Optimal 

 Q5 66.0 62.16 Optimal 

 Q6 66.0 3.23 Optimal 

 Q7 72.0 38.24 Optimal 

 Q8 72.0 76.24 Optimal 

 Q9 73.0 83.24 Optimal 

 Q10 72.0 4.25 Optimal 

 Q11 79.0 85.25 Optimal 

 Q12 75.0 27.26 Optimal 

 Q13 76.0 2.26 Optimal 

 Q14 77.0 41.27 Optimal 

 Q15 73.0 13.26 Optimal 

 Q16 73 49.24 Optimal 

 Q17 76 77.25 Optimal 

 Q18 7.0 77.25 Optimal 

 Q19 73 36.25 Optimal 

 Q20 76 6.26 Optimal 

Human Actors Q21 75 73.26 Optimal 

 Q22 72 55.23 Optimal 

 Q23 72.0 91.24 Optimal 

 Q24 72 91.25 Optimal 

 Q25 78 91.25 Optimal 

 Q26 65 69.23 Optimal 

 Q27 76 83.23 Optimal 

 Q28 71 16.24 Optimal 

 Q29 7.0 5.24 Optimal 

 Q30 59 65.20 Optimal 

 Q31 74 95.25 Optimal 

 Q32 67 8.22 Optimal 

 Q33 81 31.26 Optimal 

 Q34 68 62.24 Optimal 

 Q35 75 11.25 Optimal 

 Q36 74 26 Optimal 

 Q37 74 14.26 Optimal 

 Q38 71 99.25 Optimal 

Improve 

Quality 
Q39 97 57.29 Optimal 

 Q40 84 54.24 Optimal 

 Q41 93 3.31 Optimal 

 Q42 84 19.24 Optimal 

 Q43 81 71.25 Optimal 

Nature of 

Virtual 

Training 

Q44 94 55.27 Optimal 

 Q45 6.0 29.20 Optimal 

 Q46 91 37.26 Optimal 

Internet, 

Facilities and 

Training 

Environment 

Q47 84 76.30 Optimal 

 Q48 93 82.27 Optimal 

 Q49 82 79.31 Optimal 

 Q50 73 29.27 Optimal 

Micro Level 

 

Q51 98 44.26 Optimal 

 Q52 84 46.27 Optimal 

 Q53 7.0 54.23 Optimal 

 Q54 81 88.27 Optimal 

 Q55 75 73.26 Optimal 

 Q56 8.0 56.27 Optimal 

 Q57 79 65.27 Optimal 

 Q58 81 2.27 Optimal 

 Q59 81 45.27 Optimal 

 Q60 82 44.27 Optimal 

Intermediate 

level 

 

Q61 88 99.28 Optimal 

 Q62 69 98.23 Optimal 

 Q63 88 5.30 Optimal 

Macro levels 

 

Q64 84 7.29 Optimal 

 Q65 68 54.22 Optimal 

 Q66 88 7.30 Optimal 

Individual 

outcome 
Q67 85 42.26 Optimal 

 Q68 78 29.24 Optimal 

 Q69 99 53.29 Optimal 

 Q70 92 1.27 Optimal 

Organizational 

outcomes 

Q71 96 8.30 Optimal 

 Q72 81 33.25 Optimal 

 Q73 97 91.30 Optimal 

 Q74 78 1.27 Optimal 



 

 

 Q75 83 64.27 Optimal 

Organizational 

outcomes 

Q76 93 23.29 Optimal 

 Q77 78 18.25 Optimal 

 Q78 81 63.30 Optimal 

 Q79 9 83.25 Optimal 

 Q80 87 9.28 Optimal 

مقدار  نشان می دهد کلیه بارهای عاملی بزرگتر از4 نتایج جدول  

مل ی مناسب سوالهای هر عایهستند که بیانگر روایی همگرا 0.30

تر از ها بزرگمشاهده شده برای همۀ سوال tعالوه مقدار ه است. ب

 95دهد کلیه بارهای عاملی در سطح است که نشان می 1.96

مجموع شاخصهای برازش و  هستند. دردرصد اطمینان معنادار

ده تفای پرسشنامه مورد اسبررسی بارهای عاملی تایید کننده روای

 هستند.

 :هاآزمون نرمال بودن توزیع داده 2-4 

 وزیعتها باید به آزمون نرمال بودن پیش از انجام آزمون فرضیه

اسمیرنوف -. بدین منظور از آزمون کولموگروفپرداخت هاداده

منظور  ها استفاده شده است. بدینجهت تشخیص نوع توزیع داده

 بوط به متغیرهای پژوهش در سطح معناداریهای مرتوزیع داده

ده آم 4اند که نتایج آن در جدول ، مورد بررسی قرار گرفته0.05

شود سطح معنی داری مشاهده می 4همانطورکه در جدول  است.

این باشد. بنابرمی0.05 شده برای کلیه متغیرها کمتر ازمشاهده

ور طسته به های پیوتوزیع متغیرها نرمال نیست. زمانی که داده

 از قابل توجهی از نرمال بودن انحراف دارند یا زمانیکه برخی

جز ای نیستند باید برآوردگر دیگری بنشانگرها در سطح فاصله

 .مورد استفاده قرار گیرد( MLE)بیشینه درست نمایی 

 
اسمیرنوف نرمال بودن توزیع  -نتایج آزمون کولموگروف. 5جدول 

 متغیرها
Table 5. Results of the Kolmogorov-Smirnov test for the normal 

distribution of variables 

 

بودن شدید ط غیرنرمالشرایتحت  MLEاستفاده از  عواقب

یعنی رد مقادیر کای اسکوئر متورم شده غیرواقعی )( 1عبارتند از: 

انند زیربرآورد متوسط شاخصهای برازش م( 2افراطی راه حل ها(؛ 

TLI  وCFI آورد متوسط تا شدید خطاهای استاندارد برزیر (3؛ 

برآوردهای پارامتر ) تورم خطر خطای نوع اول یعنی نتیجه 

ق صد فاوت معنادار پارامتر با صفر در حالیکه در جامعهگرفتن ت

 هایشده برای دادهنمی کند(. رایج ترین برآوردگرهای استفاده

 (RML)نه درست نمایی مقاوم یپیوسته غیر نرمال عبارتند از بیش

بنابراین برای آزمون مدل از .(WLS)و حداقل مجذورات وزنی 

ابل ستفاده شد که در مقدرستنمایی مقاوم ا روش برآورد بیشینه

، نقض مفروضه نرمال بودن مقاوم است. در مدل پیشنهادی محقق

زی فرایند یاددهی یادگیری، کنشگران انسانی، محیط آموزش مجا

امکانات سخت افزاری و محیط آموزشی به عنوان  ،اینترنت ،

 هاهبردشدند. بهبود کیفیت و رامتغیرهای برونزا یا مستقل تعیین

. دندشتعیین میانجی متغیر یا میانی درونزای تغیرهایعنوان م به

 هایین درونزای متغیرهای فراسازمانی و سازمانی فردی، پیامدهای

 شدند.  تعیین

 
 
 
 

Variable Statistics Degrees of 

freedom 

 

Significance 

level 

 

Learning process  0.231 608 0.000 

Human actors 0.245 608 0.000 

Improve quality 0.254 608 0.000 

Nature of virtual 

training 
0.251 608 0.000 

Internet, 

Facilities & 

training 

environment 

0.278 608 0.000 

Individual 

outcome 

0.286 608 0.000 

Organizational 

outcomes 

0.264 608 0.000 

Transcontinental 

outcome 

0.265 608 0.000 

Strategies 0.249 608 0.000 



 

 

  شاخصهای برازش مدل پیشنهادی پژوهشگر. 6جدول 

Table 6. Fit indexes of proposed researcher model 

Fit index Cut point Observed 

value 

 

Condition 

Χ2 Irrelevant 

 
115.59 Non optimal 

Χ2/DF 3 > 7.71 Non optimal 

GFI 0.9≤ 0.90 Optimal 

CFI 0.9≤ 0.95 Optimal 

IFI 0.9≤ 0.95 Optimal 

RFI 0.9≤ 0.90 Optimal 

NFI 0.9≤ 0.94 Optimal 

NNFI 0.9≤ 0.90 Optimal 

SRMR 0.08 > 0.038 Optimal 

RMSEA 0.08 > 0.058 Optimal 

دهد. شاخصهای برازش مدل پیشنهادی را نمایش می 6جدول  

است که سطح  42و درجه آزادی آن  115.59کای اسکوئر مدل 

است. کای اسکوئر تحت تأثیر حجم  0.05معناداری آن کمتر از 

نمونه قرار دارد، از این رو بیشترین تاکید برای برازش مدل روی 

ارد. نسبت کای اسکوئر به درجه سایر شاخصهای برازش قرار د

 GFIاست. مقدار 3 است که بزرگتر از مقدار مطلوب  7.71آزادی 

 ،NFI ،IFI ،RFI  ،CFI  وNNFI  است. مقادیر  0.90بزرگتر از

بیانگر برازش مطلوب مدل  ،برای این سه شاخص 0.90بزرگتر از 

است که کمتر از نقطه برش  0.038برابر  SRMRها است. با داده

 RMSEAقرار دارد و در سطح مطلوب است. مقدار شاخص  0.08

کنند میبیان (1996)است. مک کالوم و دیگران  0.08کوچکتر از 

 0.08برازش خوب و مقدار بین  0.08،کمتر از  RMSEAکه مقدار 

دهد. درمجموع شاخصهای برازش متوسط را نشان می 0.10و 

 2ها دارد. شکلدهد مدل برازش خوبی با دادهبرازش نشان می

 tدر حالت مقادیر 3 مدل را درحالت ضرایب استاندارد و شکل 

 دهد.نشان می
  

 

 مدل پیشنهادی در حالت ضرایب استاندارد 2.شکل 

Figure 2.Proposed model in the state of standard coefficients 

کند که کلیه میآشکار 2بررسی نتایج آزمون مدل در شکل 

دهنده تاثیر یر موجود در آن مثبت هستند که نشانضرایب مس

مفروض است. یمثبت متغیرها از طریق مسیرهای علّ

 

 t.مدل پیشنهادی در حالت مقادیر  3 شکل

Figure 3. Impact factor of proposed model in t values                                                                                                                                                            



 

 

دار بزرگتر از مق tنشان می دهد که کلیه مقادیر  3بررسی شکل 

 امههستند که بیانگر معناداری همۀ ضرایب مدل است. در اد 1.96

 شود.ها به تفکیک ارائه مینتیجه آزمون فرضیه

 فکیکهای توصیفی براساس آمار استنباطی و به تفتهدر ادامه یا

 .هر یک از فرضیه های پژوهش ارایه شده است

های یاددهی و یادگیری، کنشگران ی )فعالیتشرایط علّ .1

 انسانی( استقرار الگوی تعالی بر بهبود کیفیت اثردارد.
 ی روی بهبود کیفیتضریب تاثیر شرایط علّ. 7جدول 

Table 7. Impact factor of causal conditions on quality improvement 
Endogenous 

variable 
Non-

standard 

coefficient 

Standard 

error 

Standardized 

factor 
t 

Learning 

activity 
0.05 0.02 0.14 2.75 

human 

actors 
0.06 0.02 0.17 3.45 

دهد ضریب تاثیر فعالیت یاددهی یادگیری نشان می 7جدول 

 نشان tاست، مقدار  2.75آن  tو مقدار  0.14روی بهبود کیفیت 

 می دهد که فعالیت یاددهی یادگیری تاثیر مثبت و معناداری

و  0.17روی بهبود کیفیت دارد. .ضریب تاثیر کنشگران انسانی 

و  است، که این ضریب نیز بیانگر تاثیر مثبت 3.45آن  tمقدار 

 .کیفیت است معنادار کنشگران انسانی روی بهبود

های یاددهی و یادگیری، کنشگران ی )فعالیتشرایط علّ .2

های مجازی دانشگاه انسانی( استقرار الگوی تعالی آموزش

 فرهنگیان بر راهبردهای استقرار این الگو اثردارد.
 ی بر روی راهبردهای استقرار. ضریب تاثیرشرایط عل8ّجدول 

Table 8. Impact factor of causal conditions on deployment strategies 

 

Endogenous 

 

variable 

 

Non- 

standard 

coefficient 

 

Standard 

error 

 

 

Standardized 

factor 

 

t 

 

 

Learning  

activity 

0.2 0.03 0.24 7.04 

Human 

actors 

0.41 0.03 0.45 12.3 

وی دهد ضریب تاثیر فعالیت یاددهی یادگیری رنشان می 8جدول 

ان نش tاست، مقدار  7.04آن  tو مقدار  0.24بردهای استقرار راه

 روی یادگیری تاثیر مثبت و معناداریدهد که فعالیت یاددهیمی

آن  t و مقدار 0.45راهبردهای استقرار دارد. .ضریب تاثیر کنشگران

بیانگر تاثیر مثبت و معنادار  است، که این ضریب نیز 12.3

 ی استقرار است.کنشگران انسانی روی راهبردها

های مجازی راهبردهای استقرار الگوی تعالی آموزش 3.

 دانشگاه فرهنگیان بر بهبود کیفیت اثردارد.
 .ضریب تاثیر راهبردهای استقرار روی بهبود کیفیت 9جدول

Table 9. Impact factor of deployment strategies on quality 

improvement 

t Standardized 

factor 

Standard 

error 

 

Non-

standard 

coefficient 

Endogenous 

variable 

8.37 0.42 0.02 0.16 Deployment 
strategies 

 

t Standardized Standard Non- Endogenous 

factor error 
 

standard 
coefficient 

variable 

 

دهد ضریب تاثیر راهبردهای استقرار روی بهبود نشان می 9جدول 

دهد که نشان می tمقدار  .است 8.37آن  tمقدار و  0.42کیفیت 

ای تاثیر مثبت و معناداری روی راهبردهای های زمینهراهبردهای

 استقرار دارد. 

 یژگی های زمینه ای بر راهبردهای استقرار الگوی تعالی.و4

 .های مجازی دانشگاه فرهنگیان اثرداردآموزش
 ردهای استقرارضریب تاثیر ویژگی زمینه ای بر راهب. 10جدول 

Table 10 . Impact factor of background features on deployment 

strategies 

Endogenous 

variable 

Non-

standard 

coefficient 

Standard 

error 

 

Standardized 

factor 

t 

Background 

Features 

2.75 0.28 0.22 9.78 

ای روی نهنشان می دهد ضریب تاثیر ویژگی های زمی 10جدول 

ان نش tاست، مقدار  9.78آن  tو مقدار  0.22راهبردهای استقرار 

ود استقرار تاثیر مثبت و معناداری روی بهب می دهد که ویژگی

 کیفیت دارد.

های مجازی دانشگاه ای آموزشویژگی های زمینه .5

 فرهنگیان بر بهبود کیفیت اثردارد.
 وی بهبود کیفیتضریب تاثیر ویژگی های زمینه ای ر .11جدول 

Table 11. Impact factor  of  background features on quality 

improvement 

Endogenous 

variable 

Non-

standard 

coefficient 

Standard 

error 

 

Standardized 

factor 

 
t 

Improve 

quality 
1.1 0.14 0.23 7.67 

ی روی اهای زمینهنشان می دهد ضریب تاثیر ویژگی 11جدول 

نشان می  tاست، مقدار  7.67آن  tو مقدار  0.23بهبود کیفیت 

هبود معناداری روی بای تاثیر مثبت و های زمینهدهد که ویژگی

 کیفیت دارد. 

 )اینترنت، امکانات گرمحیطی مداخله شرایط.6

بر راهبردهای استقرار آموزشی(افزاری، وب و محیطختس

فرهنگیان  شگاههای مجازی دانالگوی تعالی آموزش

 .اثردارد
راهبردهای  بر. ضریب تاثیر شرایط محیطی مداخله گر12جدول

 استقرار
Table 12. Impact factor environmental conditions affecting 

deployment strategies 

Endogenous 

variable 

 

Non-

standard 

coefficient 

Standard 

error 

 

Standardized 

factor 

 
t 

Conditions of 

interventionist 

environment 

0.28 0.04 0.13 6.32 

گر نشان می دهد ضریب تاثیر شرایط محیطی مداخله 12جدول 

 tاست، مقدار  6.32آن  tو مقدار  0.13روی راهبردهای استقرار 
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 دهد که شرایط محیطی مداخله گر تاثیر مثبت ونشان می

  معناداری روی راهبردهای استقرار دارد.

شرایط محیطی مداخله گر)اینترنت، امکانات  .7

های مجازی افزاری، وب و محیط آموزشی( آموزشسخت

 دانشگاه فرهنگیان بر بهبود کیفیت اثردارد.

 ضریب تاثیر شرایط محیطی مداخله گر روی بهبود کیفیت .13جدول 
Table 13 . Impact factor of enviromental conditions affecting quality 

improvement 

Endogenous 

variable 

 

Non-

standard 

coefficient 

Standard 

error 

 

Standardized 

factor 

 
t 

Conditions of 

interventionist 

environment 

0.1 0.02 0.12 4.61 

گر دهد ضریب تاثیر شرایط محیطی مداخلهنشان می 13جدول

 نشان t، مقدار است 4.61آن  tو مقدار  0.12روی بهبود کیفیت 

 گر تاثیر مثبت و معناداریمی دهد که شرایط محیطی مداخله

 روی بهبود کیفیت دارد.

های مجازی راهبردهای استقرار الگوی تعالی آموزش .8

سازمانی و  دانشگاه فرهنگیان بر پیامدهای فردی،

 فراسازمانی اثردارد.
 ضریب تاثیر راهبردهای استقرار روی پیامدها 14.جدول 

Table 14- Impact factor of deployment strategies on consequences 

Endogenous 

variable 

 

Non-

standard 

coefficient 

Standard 

error 

 

Standardized 

factor 

 
t 

Individual 

consequences 

 
0.12 0.01 0.42 11.02 

Organizational 

implications 

 
0.2 0.01 0.52 15.06 

Extra-

organizational 

consequences 

 

0. 17 0.01 0.44 12.49 

دهد ضریب تاثیر راهبردهای استقرار روی نشان می 14جدول 

 tیر و مقاد 0.44و فراسازمانی  0.52، سازمانی 0.4پیامدهای فردی 

د دهنشان می tمقادیر  .است 12.49، 15.06،  11.02ا به ترتیبنهآ

ای معناداری روی پیامده تاثیر مثبت و که راهبردهای استقرار

 فردی، سازمانی و فراسازمانی دارد.

 بهبود کیفیت بر پیامدهای فردی، سازمانی و فراسازمانی .9

 تاثیر دارد. 
 .ضریب تاثیر بهبود کیفیت روی پیامدها 15جدول 

Table 15- Effect of quality improvement on consequences 

Endogenous 

variable 

 

Non-

standard 

coefficient 

Standard 

error 

 

Standardized 

factor 

 
T 

Individual 

consequences 

 
0.12 0.01 0.42 11.02 

Organizational 

implications 

 
0.2 0.01 0.52 15.06 

Extra-

organizational 

consequences 

 

0. 17 0.01 0.44 12.49 

دهد ضریب تاثیر بهبود کیفیت روی نشان می15 جدول 

دیر و مقا0.44 و فراسازمانی  0.52، سازمانی 0.42یامدهای فردی پ

t است، مقادیر  12.49، 15.06، 11.02به ترتیب  نهاآt  نشان می

 دهد که بهبود کیفیت تاثیر مثبت و معناداری روی پیامدهای

 .فردی، سازمانی و فراسازمانی دارد

 

 بحث و نتیجه گیری. 5

های آموزش الکترونیکی در  هرامروزه با توجه به رشد سریع دو  

زمینه بهبود و ارتقا  سراسر کشور، بایستی با اتخاذ راهکار مناسب،

-در حال ها را برای پاسخگویی به تقاضاهای آمدی این دورهو کار

لذا ضرورت وجود الگوی بررسی  کنیم. رشد در جامعه فراهم

-تعالی )بهبود کیفیت( فرایند یاد دهی و یادگیری احساس می

الگوی بهبود یابی طراحی و اعتبار ،ود. نتیجه پژوهش حاضرش

های مجازی به روش آمیخته در دانشگاه فرهنگیان آموزش کیفی

یافتن الگویی است که مدیران آموزش  به عبارت دیگرباشد. می

الکترونیکی دانشگاهی بتوانند با استناد به آن کیفیت آموزشی 

 بهبود کیفیتهای اصلی صشاخ بزنند. بنابرایندانشگاه را محک

آموزشهای مجازی در دانشگاه فرهنگیان بررسی شد. یکی از مهم 

های بحث کیفیت آموزش در نظام آموزش ترین چالش

های بندیهای موثر در این زمینه و دستهمتغیر تعداد الکترونیکی،

های فرهنگی متنوعی است که از زوایای گوناگون و بنا به موقعیت

های های تحت موقعیتت صورت گرفته است. مولفهو بومی متفاو

های خاص و بومی برای هر دانشگاه متفاوت و نیاز به الگوی

 مدیریت و پشتیبانی های عامل سازمانی،باشد و مولفهضروری می

عامل  پشتیبانی از عضو هیات علمی(، )پشتیبانی از دانشجو،

عامل پداگوژی  ا(،هافزارها و سختنرم افزار ها،فناوری )زیر ساخت

عامل تعامل  عامل سنجش و ارزشیابی، محتوا، و طراحی آموزش،

های فنی و آموزشی الزم برای ایجاد و توسعه( به )زیر ساخت

دلیل اهمیت موضوع تعامل و ویژگی های خاص ایران در این 

است و عامل نیروی صورت یک عامل مستقل لحاظ شدهه زمینه ب

دستیار آموزشی آماده و پرسنل اداری و  استاد و انسانی )دانشجو،

دهنده کیفیت مدیریتی متخصص( را به عنوان عوامل تشکیل



 

 

همچنین الزم  یادگیری تشخیص داده که باید بر آنها تمرکز کرد.

 تکنولوژیکی و یادگیری(، فرهنگ )ملی،است که عواملی از قبیل 

ای هسیاست مراکز یادگیری الکترونیکی، عالی و ساختار آموزش

های شورای انقالب فرهنگی و کالن آموزش عالی کشور )سیاست

های توسعه به گسترش یادگیری الکترونیکی( و رویکرد برنامه

ی ااستراتژی و ساختار دانشگاه به عنوان عوامل زمینه ها،سیاست

با توجه به موقعیت  و میانجی )محیطی( مورد توجه قرار گیرد.

ها به توزیع حاضر در بخش پیامددانشگاه فرهنگیان در الگوهای 

منصفانه علم و نادیده گرفتن منش معلم و اثر مثبت بر جذب 

ی در بحث است و در بخش موجبات علّاساتید برجسته تاکید شده

ها به های متمرکز و در بحث راهبردگیریمدیریت به تصمیم

ی مجازی و هاسازی آموزشسازی و فرهنگتدوین راهبرد اعتماد

گر ها و در بخش شرایط مداخلهده از تجارب سایر کشوراستفا

قبلی یادگیرندگان و ترکیب آموزشدانش ،3و وب2 استفاده از وب

 های حضوری و مجازی در دانشگاه فرهنگیان اشاره شده است.

 های تحقیق مولرنتایج پژوهش حاضر، به طور ضمنی با یافته

های مجازی نسبت به مبتنی بر موثر و کاراتربودن آموزش (2001)

ولردر م های تحقیقهای سنتی همخوانی دارد. یافتهآموزش

یافته پژوهش حاضر  .[25] باشدراستای تایید فرضیه اول می

بخشی مبتنی بر اثر (2004)همچنین با نتایج تحقیق بانگرت 

های تعامل استادان با دانشجویان، تدریس مجازی با مولفه

ادگیری فعال، بازخورد فوری، زمان و همکاری میان دانشجویان، ی

وظیفه، برآورده ساختن انتظارات دانشجویان و باالخره استعداد

های مختلف در راهبردهای یادگیری هم سو است. پژوهش 

 (2006) قائدی .[34]باشد بانگرت در راستای تایید فرضیه دوم می

ای ارزشیابی برنامه درسی آموزش مجازی رشته در مطالعه

وتر گرایش فناوری اطالعات از دیدگاه دانشجویان و استادان کامپی

های عناصر این رشته را مورد بررسی قرار داد. محقق ویژگی

پشتیبانی از  شیوه تعامل، محتوا، مختلف برنامه نظیر اهداف،

های ارزشیابی را از دیدگاه دانشجویان و استادان دانشجو و شیوه

 بدست آمد: این رشته بررسی کرده و نتایج زیر

 اهداف برنامه درسی به طور مناسب بیان شده است.-

 محتوای برنامه درسی مناسب نیست -

 نرم افزار آموزشی به کار رفته مناسب نیست. -

 شیوه های ارزشیابی به کار رفته ضعیف و نا مربوط است. -

 آید.از دانشجویان پشتیبانی کافی به عمل نمی -

مشاهده  پسر تفاوت معناداری بین نظر دانشجویان دختر و -

 نگردید.

ج نتای .[35] باشداین پژوهش در راستای تایید فرضیه دوم می 

( 0720)بوتچار های تحقیق پژوهش حاضر، به طور ضمنی با یافته

ی نیکمبتنی بر بررسی معیارهای بهبود کیفیت در یادگیری الکترو

طوح س ادگیرنده محوری، یادگیری فعال، کنش متقابل،شامل ی

. همخوانی دارد صرف وقت بیشتر روی یادگیری و ی شناختیباال

باشد در راستای تایید فرضیه سوم می (2007)بوتچار پژوهش 

ت های بهبود کیفیکه معیار (2005) خانهم چنین مطالعه  .[23]

، ابطرعوامل آموزشی، فناوری، طراحی  در یادگیری الکترونیکی را

 و مل انسانی، عوامل سازمانیمدیریت، پشتیبانی منابع، عوا

 .[6]داند، در راستای تایید فرضیه سوم می باشد می ارزشیابی

در تحقیقی با عنوان  (2005)چنین مطالعه رحمانی هم 

کند که آموزش عالی بیان می"ارزشیابی کیفیت در آموزش عالی"

کشور در بیست سال گذشته از نظر کمی به طور قابل توجهی 

اما ارتقای کیفیت آن مستلزم استفاده از  توسعه یافته است،

ارزیابی است. از میان رویکردهای مختلف پیشنهاد شده برای 

ارزیابی آموزش عالی، الگوی اعتبار سنجی با مراحل ارزیابی درونی 

و بیرونی دارای ویژگی هایی هستند که کاربرد آنها ارتقای مستمر 

تایید فرضیه  کند. این پژوهش در راستایکیفیت را فراهم می

 و گامسون نگیکریچهمچنین مطالعه  [12]. باشدسوم می

 را یکیالکترون یریادگیدر  تیفیبهبود ک یهااریمع ،(2008)

فعال، دادن بازخورد،  یریادگی ،یاستاد، همکار -تعامل دانشجو

 و گوناگون ی، توجه به استعدادهاالانتظارات با فه،یوظ یزمان رو

داند و مجموعه اصول استخراج یمی ریادگیمتفاوت  یهاوهیش

اثربخش را کاهش  یکیالکترون یریادگی یها براهیشده از نظر

 رندهیادگی رندگانیادگیحس حضور در جمع  جادیاحساس انزوا و ا

 و گامسون نگیکریچ پژوهش داند. یو کنش متقابل م یمحور

 باشددر راستای تایید فرضیه چهارم پژوهش حاضر می (2003)

در پژوهشی کیفیت رشته فناوری  (2007) ومنی رادم [36].

اطالعات دوره آموزش الکترونیکی دانشگاه صنعتی خواجه 

های آموزش الکترونیکی نصیرالدین طوسی را بر اساس استاندارد

های تعامل با طراحی مورد بررسی قرار داد. به این منظور مولفه

یریت پذیری، سیستم مدآموزشی، بازخورد، محتوا، دسترسی

لیست محقق ساخته با ای بر اساس چک یادگیری و چند رسانه

استفاده از روش تحقیق توصیفی و بررسی تحلیلی مطالعه شد و 
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نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که دوره آموزش الکترونیکی 

رشته فناوری اطالعات دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی از 

وهش در راستای تایید کیفیت مطلوبی برخوردار است. این پژ

در پژوهشی به  (2009). راپا و دیگران [37]باشد فرضیه چهارم می

بررسی نقش معلم، دانش آموز و فن آوری اطالعات و ارتباطات در 

ها نشان داد که یادگیرنده در های مجازی پرداختند. یافتهمحیط

باشد و از طریق حل مساله و تجزیه و های مجازی فعال میمحیط

لیل موضوعات در فرایند یادگیری مشارکت دارد و معلم در تح

کننده دارد. های یادگیری مجازی بیشتر نقش هماهنگمحیط

فناوری اطالعات و ارتباطات به عنوان ابزاری به منظور طراحی 

های یادگیری واقعی در سازی محیطمحیط یادگیری در شبیه

پژوهش در  باشد. اینبرخی موضوعات خاص دارای محدودیت می

در  (2005)رحمانی  [20]. باشدراستای تایید فرضیه پنجم می

های آموزشی دوره آزمایشی آموزش پژوهشی به تحلیل برنامه

مجازی دانشکده علوم حدیث شهر ری، بر اساس اهداف از پیش 

شده پرداخت. محقق در این پژوهش درصدد پاسخ دادن به تعیین

زش مجازی این دانشکده تا چه های آمواین سوال بود که برنامه

میزان مطلوب است. به این منظور سه نمونه از دروس روش 

تحقیق، تاریخ حدیث شیعه و صرف عربی را با استفاده از چک 

لیست معیارهای برنامه آموزش مجازی دانشگاه آلبرتای کانادا 

تحلیل کرده است. نتایج حاصل نشان داد که دروس روش تحقیق 

های ها و شیوهای ارزشیابی مطلوب و هدفهمحتوا و شیوه

تدریس نسبتا مطلوب بودند. در دروس تاریخ حدیث شیعه محتوا 

های ارزشیابی های تدریس و روشها و شیوهمطلوب و فعالیت

نسبتا مطلوب بودند و باالخره در دروس صرف عربی محتوا و 

های ها و روشها و فعالیتهدف شیوه های ارزشیابی مطلوب،

ریس نسبتا مطلوب بودند. این پژوهش در راستای تایید فرضیه تد

در تحقیقی دیگر در مورد  (1986)لوزن [12]. باشدششم می

کند که نتیجه تحقیق نشان های مجازی اینگونه بیان میکالس

دهد که دانشجویان دارای توانایی باال در استفاده از کامپیوتر و می

های مجازی ملکرد خود در کالستری را از عاینترنت نتایج مثبت

دارند. این نسبت به دانشجویان دارای توانایی پایین بیان می

 [38]. باشدپژوهش در راستای تایید فرضیه هفتم می

در پژوهشی به بررسی مالحظات نظری و  (2005)هالندورث 

عملی مربوط به طراحی و توسعه و ارزشیابی موثر دوره های ناهم

های ارتباطی بین فردی پرداخت. او مهارتزمان برای پرورش 

       های ابتدا الگویی را برای طراحی توسعه و ارزشیابی دوره

مزمان ارائه کرد و سپس الگوی تدوین شده را به شیوه تجربی هنا

بر روی بزرگساالن اجرا نموده و در مرحله آخر به ارزیابی نتایج 

 حاصل پرداخت. وی دریافت:

یفای اها و سازیالین به ویژه شبیههای آنریاستفاده از فناو-

. کندهای ارتباطی در دانشجویان کمک مینقش به پرورش مهارت

ان، السدانشجویان با استفاده از امکانات تعاملی اینترنت با همک

یق ن طرکنند و از ایاستادان و منابع یادگیری ارتباط برقرار می

این  شوند.نان تقویت میهای مذاکره تعامل و مشارکت در آمهارت

 سالمون .[39] باشدپژوهش در راستای تایید فرضیه هشتم می

در تحقیقی برای بررسی ابعاد کیفیت یادگیری  (2004)

ات الکترونیکی از دید یادگیرندگان، معتقد است علیرغم مطالع

 زیادی که بر روی کیفیت یادگیری الکترونیکی در این زمینه

ای هامل :پشتیبانی کارمندان، مکانیسمانجام شده؛ هفت عامل ش

 ده،تضمین کیفیت سازمانی، اعتبار سازمانی، پشتیبانی یادگیرن

 دگانهای یادگیری از دید یادگیرناطالعات و تبلیغات و فعالیت

ت. توجه به آنها ضامن کیفیت یادگیری الکترونیکی سازمانی اس

 .[13] این پژوهش در راستای تایید فرضیه نهم می باشد
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