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Abstract
The aim of this study is to present a conceptual
model of qualifizing e-learning and mixed
methods of analytical documents and descriptive
and exploratory design was used. In qualitative
research background and previous patterns,
coding and Delphi technique and the initial
model was presented. In quantitative research,
questionnaire among 360 faculty members PNU
was conducted. Structural equation model
analysis software is 35/83 pls suggest
Cronbach's alpha. The joint reliability of the
model variables (Average Variance Extracted)
More and values (Construct Reliability) greater
than 0.7 and (Average Variance Extracted) is
greater than 0.5 is therefore acceptable validity
and reliability. Fornell and divergent validity
with Larkr proves that the (Average Variance
Extracted) any more than the variance shared
between engineering structures and other
structures and is acceptable. Value (GOF) of
0.40, which indicates a good fitness role model
to study the effect of each variable significantly
affecting the qualifizing of e-learning is PNU.
Keywords:
e-learning, model
validation,
qualifizing.

چکیده
هدف پژوهش حاضر ارائه الگوی مفهومی کیفیتبخش ی ی اگییری
الکترونیک ی اس ت و از روش آمیخت ه از ن وا اس اگی لی ی ی و
 گر پ ژوهش.لوصیفی پیمایشی و از طرح اکتشافی اس تفاگ یرگی د
 کدیذاری و لک یک گلفی،کیفی از بررسی پیشی ه و الگوهای قب ی
 پرسش امه میقق، گر پژوهش کمی.استفاگ و الگوی اولیه ارائه شد
 نفر اعضاء هیئتع می گانشگا پی ا ن ور اا را063 ساخته گر بین
 بیانگر آلف ایpls  لی یل معاگالت ساختاری الگو با نر افزار.یرگید
 مقدار پایایی مشترک متغیرهای الگو از مقدار. است30/03 کرونباخ
متوسط واریانس اس تخرا ش د بیش تر و مق اگیر پای ایی مرک
 و مقدار متوسط واریانس استخرا شد بزرگ ل ر از3/7 بزرگ لر از
 بررسی روایی وایرا با. است لذا روایی و پایایی قابل قبول است3/3
روش فورنل و الرکر بیانگر این اس ت ک ه می زا مق دار متوس ط
واریانس استخرا شد هر ساز بیشتر از واریانس اشتراکی بین آ
 مقدار مالک ک ی برازش.ساز و ساز های گیگر و قابل قبول است
 اس ت ک ه نش ا گه دة ب رازش3/03 الگوی پژوهش حاضر برابر
مط وب الگو و مع اگاری مس یر ار ر ه ر س ه متغی ر لأریری ذار ب ر
.کیفیتبخشی یاگییری الکترونیکی است
 ی اگییری، کیفی تبخش ی،واژهه ا کلیااد اعتباری ابی الگ و
الکترونیکی
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مقدمه 

کیفیت ،هزینه و بهرهوری بهعنوان عوامل اساسی همواره
مورد توجه خاص مؤسسات آموزش عالی بوده است؛ اماا
کیفیت بیش از عوامل دیگر مورد توجه قرار گرفته است.
اعتقاد بر این است کاه هزیناه و بهارهوری تحات تاثییر
عامل کیفیت قرار میگیرنا  .اگار کیفیات بهداود یابا ،
هزینااههااا کاااهش یافتااه و بهاارهوری افاازایش مااییابا
( .)Khalifeh & Razavi,2012اگاار فرایناا ی باارای
اطمینان از کیفیت نهادینه نشود ،در معرض افتِ فاحشِ
کیفیت ،اتاف مناابم ماادی و انساانی ،تعویاا اها ا
توسعة کشور و درمانا گی نااام آماوزش عاالی ملای از
مواجهااه بااا ااالشهااای جهااانیشاا ن خواهاا بااود
( .)Farasatkhah,2001موضوع کیفیات و تعاالی آن باه
یکی از الشهای اصلی پیشِ روی ناامهای دانشاگاهی
در دو دهااه اخیاار تد ا یل ش ا ه اساات ( & Rahmani
.)Fathivajargah, 2008
از یادگیری الکترونیکی تعاریف زیادی به عمل آما ه
است .برخی آن را شامل استفاده از هر نوع از تجهیازات
الکترونیکی که از فعالیتهای یادگیری حمایت مایکنا
مایداننا (.)Lam,McNaught, Lee & Chan, 2014
گساترش فنااوری فرصاتی بارای اساتفاده در فرآینا
یادگیری است .عفوه بر استفاده از فناوری ،ایربخشای و
کیفیت آن در فرآین یادگیری نیز بای مورد توجه قارار
گیارد ( .)Elida, Nugroho& Suyudi, 2012همچناان
که اساتفاده از یاادگیری الکترونیکای در دو دهاه اخیار
گسترش یافته است ،تحقیقات به مناور بررسی افازایش
تمایل به استفاده از یاادگیری الکترونیکای و متغیرهاای
مهم برخورد با آموزش بر خا نیاز بیشاتر شا ه اسات
( .)Liaw& Huang, 2013سهولت استفاده و سودمن ی
سیستم می توان نگرش یادگیرنا ه را باه سامت وساوی
تصااور متداات نساادت بااه یااادگیری الکترونیکاای سااو
ده ( .)Huang, Huang & Lin,2012در سالهای اخیار
نحوه طراحی ،تولیا  ،توزیام و ارائاه ماواد آموزشای در
دانشگاه پیام نور به دلیل سیطره تفکار سانتی و اقتا ار

تخصصی اعضای علمای آهناح حرکات از نااام اساتاد
محور به سمت ناام دانشجو محور کن تر از حا انتااار
بوده است (.)Ebrahimzadeh, 2007
کیفیتبخشی در زبان انگلیسای واهه معاادلی نا ارد.
پژوهشگر با بررسی دیکشنریهای موجود ،باه واهه هاای
باااه شااارای و مشخصاااات ماااورد انتااااار رسااای ن
( ،)qualificationواجاا شاارای کااردن (،)qualified
گسترش کیفیت ( Expand of quality, development
 ،)of qualityتعااالی ( Sublimation, ascendancy,
 ،)eminenceعلو مقام ،ممتاازی ،مزیات (،)excellence
ارتقااا کیفیاات ( Improve the quality of, quality
enhancement, enhance the quality, quality
 )improvementو تضااااامین کیفیااااات ( Quality

 )Assuranceدست یافت .ولی اجماع صااح نااران در
موضوع کیفیت و زبان انگلیسای ،بهتارین معاادل بارای
کلمه کیفیتبخشای در بافات موضاوع پاژوهش ،کاوالی
فایزینح ( )qualifizingاسات .از آنجاایی کاه مطالعاات
انجام ش ه در خصوص موضوع ،کمک زیادی باه توساعه
دانش کیفیت بخشی ناام آموزشی می نمایا  ،تحقیقاات
انجام ش ه در مورد کیفیتبخشی یاادگیری الکترونیکای
بررسی و مرور خواه ش .
ابونیمه و زایری در تحقیا ارزیابی ایربخشی آموزش
الکترونیکی دریافتن که گروهها بر جندههای فنآوراناه،
پا اگوهیکی و یاا ترکیدای از ایان دو تمرکاز دارنا
( .)AbuSneineh, & Zairi,2010به عقی ه ابراهیمزاده و
معصااومی فاارد ،هاار ااه تعاماال اسااتاد و دانشااجو در
پردیس های یادگیری الکترونیکای بیشاتر باشا  ،رابطاة
همکاری میان آنان ایجاد شا ه کاه باه یاادگیری فعاال
دانشجو کمک میکنا  .همچناین نقاش اساتاد نیاز در
فراین یاددهی  -یادگیری تغییر کرده و باهجاای نقاش
فعااال ،بااه نقشاای تسااهیلکنناا ه تداا یل ماایشااود
( .)Ebrahimzadeh &Masoomifard, 2017پااژوهش
والری و لرد نشاندهن ة تثییر فناوری ،یاددهن ه و دانش
قدلاای اسااتفاده از فناااوری و کااام یوتر باار روی کیفیاات
یادگیری الکترونیکی اسات ( .)Volery & Lord,2000از
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نار لنزیلوتی و همکاران ،برای بررسی کیفیات آماوزش
در دوره های الکترونیکی بای به عوامل فنااوری ،تعامال،
محتوا ،خ مات و خرده عوامل تشکیل دهن ه آن ها توجه
کااارد ( lanzilott, Ardito, Costabile & De
 .)Angeli,2006بااه عقیاا ه سااینتزا و راوینسااکی در
کیفیات بایا اها ا یااادگیری دوره ،میازان توجااه بااه
نیازهااای مخاطدااان ،متخصصااان و معلمااان ،محاای
یادگیری ،راهنماها ،ابزارهاای کمکای ،مناابم یاادگیری،
فناوری ،تعامل ،ابزارهای ارزشیابی و بازخوردها ،م ناار
قرار گیارد ( .)Synytsya & Rovinskyi,2004پاژوهش
هانک بیانگر این است که آموزش الکترونیکای باکیفیات
می توان توس ترکیدی از انواع مختلف فنااوریهاای در
دسااتر و راهدردهااای یاااددهی -یااادگیری در انااواع
دورههااای باارخ تااثمین شااود ( .)Zhang,200رامایااا و
همکاران دریافتن که کیفیات ساامانههاای پشاتیدانی و
خا ماتی بااهطااور مسااتقیم بااا تصاامیم در مااورد ادامااه
یادگیری الکترونیکی در ارتداط است (Romayah, Noor
 .)Hazlina & May-Chiun,2010زانح و ان ()2012
در پژوهش خود تحت عنوان تضمین کیفیت در آموزش
الکترونیکی ،برنامه ریازی ،توساعه ،فراینا و محصاول را
مورد ارزیابی قرار دادنا ( .)Zhang & Cheng,2012باه
عقی ه کفرک تصمیمگیری در زمان طراحای یاک دوره
یااادگیری الکترونیکاای بای ا باار پایااه ادراک صااحی از
یادگیری ،گونگی وقوع آن و شناختن عاواملی کاه باه
یادگیری پای ار و عمیا منتهی میشود ،باش ( & Afifi
 .)Alamri,2014مجریان مؤسسه خ مشی آموزش عالی
(24 )The institute for Higher Education Policy
معیااار را بااهمناااور اطمینااان از کیفیاات یااادگیری
الکترونیکی تعریف کردن  .این معیارها باه هفات دساته
کلی حمایات هاای موسساه ای ،توساعه دوره ،آماوزش-
یادگیری ،ساختار دوره ،دانشاجویان ،اساتادان دانشاک ه
فهرست ش ه است .آهانس کنترل کیفیت آماوزش عاالی
( The Quality Assurance Agency for Higher
 ،)Educationشش رهنماود را بارای کیفیات یاادگیری

الکترونیکی شامل طراحی سیستم ،طراحی برنامه ،ارائاه
برنامه ،توسعه و حمایت از دانشجو ،ارتدااط دانشاجویی،
ارزیاابی دانشاجو منتشار کارده اسات ( zarif sanaiey,
.)2011
از نار نیکاولز ( ،)Nikolzعوامال اصالی در کیفیات
یادگیری الکترونیکی شامل فردیسازی ،تعامل معنیدار،
تجربه به اشتراک گذاشته ،طراحی انعطا پذیر و روشان
درو  ،بااازخورد یادگیرن ا ه ،کیفیاات اطفعااات اساات.
( & Javadi Bora, Ebrahimzadeh,Farajollahi
) Sarmadi, 2012خااان ،عواماال مااؤیر باار یااادگیری
الکترونیکی را به عوامل آموزشی ،فناوری ،طراحی رابا ،
م یریت ،ت وین ،پشاتیدانی مناابم ،انساانی ،ساازمانی و
ارزشیابی تقسیم کرده است (.)Khan,2005
ظریف صانایعی ،از معیارهاای کیفیات و ایربخشای
یادگیری الکترونیکی به موارد یادگیرن ه محوری ،تعامل،
انعطاا پاذیری ،تشاویا یاادگیری فعاال ،توجاه باه
تفااوتهاای فاردی ،اساتفاده از قابلیاتهاای فنااوری
اطفعات و ارتداطاات بارخ و ناابرخ و ارزشایابی در
تمام مراحل یاددهی -یادگیری را اشاره نمودهان ( zarif
 .)sanaiey, 2011یعقااوبی در پااژوهش خااود محتااوای
آموزشاای مناس ا  ،فااراهم بااودن زیرساااختهااای فاااوا،
استفاده از نرمافزار و انتخاب رسانه آموزشی مناس را از
عوامل موفقیت در ناام یادگیری الکترونیکای برشامرده
است ( .)Yaghobi, 2010جعفری در رساله دکتری خود
بااه هفاات مؤلفااه زیرساااختهااای فناااوری ،انسااانی،
پا اگوهیکی ،فرهنگای اجتمااعی ،اقتصااد ،ما یریت و
رهداری و اداری و نااام پشاتیدانی اشااره کارده اسات
( .)Jafari,2002در پژوهشای ،عوامال ماؤیر بار کیفیات
آموزش الکترونیکی را شامل عوامل انسانی ،زیرسااختی،
فرهنگی ،قانونی ،اقتصادی و سیاسی ،م یریت و رهدری،
حمایت و پشاتیدانی و همکااریهاای باینالمللای ارائاه
نماااودهانا ا ( & Golzari,Kiamanesh,Ghorchian
 .)Ghafari, 2010از پژوهشهای دیگر در این زمینه باه
پژوهش خلیفاه و رضاوی ( ،)1991یازدانپنااه و بیاات
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( ،)1991اکدری بورنح و همکاران ( ،)1991محما طاهری
و محم طاهری ( )1989و پژوهش مها یون و همکااران
( )1990میتوان اشاره نمود.
کیفیتبخشییادگیریالکترونیکی 

الگوهای

الگوی کانو نیازها و مشخصههای کیفی هر خ مت را باه
سه دسته کیفیت بیان ش ه ،مورد انتاار و هیجان انگیاز
تقسیم مینمای که هر طدقه بیانگر یک نوع مشاخ از
نیازهااای اربااابرجااوع اساات .موسسااه سیاسااتگااذاری
آموزش عالی  24شاخ را برای موفقیت در محی های
آموزش از دور مجازی شناسایی نمودهانا کاه در هفات
مضاامون پشااتیدانی موسسااهای یااا سااازمانی ،توسااعه و
طراحاای دوره آموزشاای ،فرایناا یاااددهی -یااادگیری،
ساختار دوره آموزشای ،حمایات از یادگیرنا ه ،حمایات
م رسان ،سنجش و ارزشایابی دساتهبنا ی شا ه اسات
( .)Masomifard, 2013بااه عقیاا ه خلیفااه و رضااوی،
الگاوی تحلیال اهمیات عملکارد در آسای شناسای و
مشخ نمودن نقاط قوت و ضعف سیستم و کارایی آن
در شناخت اولویتها و اتخاذ راهدردهای بهداود موجا
ش ه که در زمینههای پژوهشای و عملیااتی مختلاف از
جمله آموزش و یادگیری الکترونیکی به کار گرفته شاود
(.)Khalifeh & Razavi,2012
در الگوی هلم ،شش بع ماؤیر بار کیفیات آماوزش
الکترونیکی با  46مفک مورد توجاه قارار گرفتاه اسات.
بع اجتماعی با رویکرد توجه به رفتارهاای یادگیرنا ه و
بع فنی آن ،کیفیت سیستم و کیفیت اینترنات را ماورد
توجاه قارار داده اسات ( & Ozkan, sevgi, Koseler
 .)Refika,2009الگوی تضمین کیفیت لی و هیوبان پان
مؤلفه اصلی رهدری و پشتیدانی اداری ،مسائل مربوط باه
برناماه ،توساعه واحا های مجاازی ،مساائل مرباوط بااه
دانشجویان ،مسائل مرباوط باه اسااتی را بارای ارزیاابی
کیفیت آموزش برخ معرفای نماوده اسات ( Lee and
 .)Dziuban,2002فرایا ا ندر ( )2002متا ا اولتااارین
مضامین برای ارزیابی محی های یاادگیری الکترونیکای را در

نه بعا تعها ساازمانی و اجرایای ،زیرسااخت فنااوری،
خاا مات دانشااجویی ،طاارش آموزشاای و توسااعه دوره،
خ مات اساتی  ،ارائه برنامه ،امور مالی (بودجاه) ،مساائل
قاااانونی و حقاااوقی ،ارزیاااابی طدقاااهبنااا ی نماااود
( .)Masomifard, 2013الگااوی هاایفری پاای بااو ی
( )2002بیاانگر توجاه بااه شاش عاماال اصالی طراحاای
آموزشی ،برنامه آموزشی و توجه به استان اردها ،محتوای
آموزشی ،پشتیدانی از دانشاجویان ،پشاتیدانی از معلام و
طراحی سایت در ارزشیابی آماوزش الکترونیکای اسات
.)Golzari,Kiamanesh,Ghorchian & Ghafari, 2010
(الگوی ساختاری دانشاگاه مجاازی ،شاامل بخاشهاای
اطفعات ،مناابم یاادگیری ،دانشاجویان ،اساتادان ،اداره
آمااوزش ،ارتداطااات ،ماا یریت اساات ( & Davally
.)montazer, 2011
فرض اصلی پژوهش مدنی بر برازش الگوی مفهاومی
ارائه ش ه با دادههاست .فرضیههای فرعی پژوهش مدنی
بر این است که راهدردهای کیفیات بخشای ،فراینا ها و
زیرساخت های کیفیت بخشی بر کیفیت بخشی یاادگیری
الکترونیکاای تااثییر دارناا و کیفیااتبخشاای یااادگیری
الکترونیکاای موج ا توسااعه منااابم انسااانی ،کااارایی و
بهاارهوری ،رضااایتمناا ی ،رقاباات در سااط ملاای و
بین المللی ،انطدا با استان اردها ،توسعه افا فعالیت هاا،
گسترش کیفای ،تعاالی و پیشارفت و بازگشات سارمایه
میگردد .بررسی الگوها حاکی از آن است تعیین رابطاة
علت و معلولی و مسیرهایی که کیفیتبخشای یاادگیری
الکترونیکی را تحت تثییر قارار مایدهنا هناوز جاای
بررسی دارد .از آنجایی کاه ها اصالی ایان پاژوهش
پیشانهاد یاک الگاو جاامم از مهامتارین پیشااین ها و
پیام های کیفیتبخشی یاادگیری الکترونیکای دانشاگاه
پیام نور است ،با بهرهگیری از مداانی نااری و تجربای
موجود و بررسی همهجاندة این پ ی ه ،الگوی پیشنهادی
پژوهشگر ارائه گردی ه است.
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کیفیتبخشی 

زیرساختهای

کیفیتبخشییادگیریالکترونیکی بر اساس راهبردها،فرایندهاو

شکل  .9الگوی پیشنهادی


روشپژوهش 
پژوهش حاضر از نوع توصیفی و روش آن کمی و کیفای
(آمیخته) ،از نوع اسنادی تحلیلای و توصایفی پیمایشای
(پس روی ادی) اسات و از طارش اکتشاافی کاه یکای از
طرشهای روش های پژوهش ترکیدی است استفاده شا ه
اسات .از ناار روش جماامآوری دادههاا از ناوع تحقیااا
ارزشیابی و از لحاا ها کااربردی اسات .در مرحلاه
پژوهش کیفی ،با روش اسنادی و مرور ادبیات و پیشینه
پااژوهش ،منااابم اینترنتاای ،مقاااوت علماای و پژوهشاای
مرتد با حاوزه کیفیات بخشای یاادگیری الکترونیکای،
الگوها و الگوهای ارائه ش ه بررسای و باا تفکیاک متاون
مطالعه ش ه به عناصر دارای پیام و تنایم پاراگرا هاای
دارای مفاهیم مرتد  ،کا های بااز اساتخرار گردی نا .
به مناور خلا مفاهیم از مؤلفه هاا و تعیاین نشاانگرها و
شناسههای مرتد با ایان مؤلفاههاا ،از روش ک گاذاری
محوری و برای تثیی صحت مؤلفههاای انتخااب شا ه و
روایی شناسههای مرتد با این مؤلفهها ،از تکنیک دلفی
استفاده گردی  .ب ینصورت که از طریا مصاحده ،پسات

الکترونیکاای و گفااتوگااوی تلفناای بااا خدرگااان مراکااز
یادگیری الکترونیکی اطفعات وزم جمامآوری و تجزیاه
تحلیل گردی تا اینکه  9مقوله ای اصلی (عامال اصالی)،
 11مقوله فرعی (مافک) و تعا اد  160گازاره مفهاومی
(شناسه) اولیه تثییرگذار در قال عوامل علی بایواساطه
شناسایی و بار اساا آن الگاوی اولیاه کیفیاتبخشای
یادگیری الکترونیکی در دانشگاه پیام ناور ارائاه گردیا .
روایی یافتهها با روشهای تطدیا توسا اعضاا ( Peer
 )Examinationتضمین ش  .در مرحله پاژوهش کمای،
برای اعتداریابی و تعیین درجه ،رتده و اهمیت هر یک از
مؤلفه ها ،پرسشنامه محقا ساخته (در پن سط خیلای
زیاد ،زیاد ،متوس  ،کم و خیلی کم) تنایم و باه منااور
تعیین روایی محتوایی و صاوری الگاوی ارائاه شا ه در
اختیار تع ادی از استادان ،صاح ناران علوم تربیتای و
برنامهریزی آموزش از راه دور قرار گرفت و دی گاههاای
اصفحی آنان اخذ و تعیاین اعتداار گردیا و در اختیاار
پاسخدهن گان قرار گرفت .نتای حاصله با کمک نرمافزار
 plsتحلیل و نهایتاً الگوی نهایی کیفیتبخشی یاادگیری
الکترونیکی دانشگاه پیام نور ارائه گردی .

کیفیتبخشییادگیریالکترونیکی960/

اعتباریابیالگویمفهومی

جامعاة آماااری ایاان پااژوهش شااامل الااف) اسااناد و
م ارک اپی و الکترونیکی برای استخرار مؤلفاههاا ب)
 12نفر از متخصصان موضاوعی و اسااتی مجارب علاوم
تربیتی و یاادگیری الکترونیکای دارای ما رک دکتارای
تخصصی مرتد و سابقه ت ریس در دورههای تحصیفت
تکمیلااااای آماااااوزش از راه دور و دارای مقااااااوت و
پژوهشهای یدت ش ه در این حوزه بودن که باهمنااور
پاسخ به فرم نارسنجی برای ارائة الگوی اولیه از طریاا
کیفی و به روش دلفی در این پژوهش شرکت نمودن  .از
آنجایی که تع اد افراد این جامعه ن ان زیاد نداود لاذا
نمونهگیاری ضارورت ن اشات و نموناهگیاری از طریاا
شمارش کامل افراد جامعة مورد مطالعه باهصاورت غیار
تصادفی ،ه فمن و مدتنی بر معیار انجام و نمونه گیاری
تا آنجا ادامه پی ا نمود که اشداع در اطفعات گاردآوری
ش ه حاصل شود .به عدارتی دیگر اطفعاات باه دسات
آم ه بهطور قابل مفحاهای با اطفعات قدلی مشاابهت
داشته باش  .ر) اعضا هیئتعلمی دانشگاه پیاام ناور باا
هر مرتده علمای و هار وضاعیت اساتخ امی شااغل باه
ت ریس در کلیه مراکز دانشگاه پیام نور بهمنااور پاساخ
به سؤاوت پرسشنامه در این پژوهش شرکت نمودن  .باا
توجه به حجم جامعاه در اردیدهشاتمااه  ،1994تعا اد
 9923نفر و با استفاده از فرماول کاوکران  960نفار باا
روش نمونهگیری خوشهای از نوع ه فمن از سه اساتان
تهران ،اصفهان و کرمانشاه انتخاب گردی نا  .باه منااور
تعیین روایی محتوایی ( )Content Validityپرسشانامه
از خدرگان و متخصصان یاادگیری الکترونیکای اساتفاده
ش  .همچناین باهمنااور تعیاین روایای صاوری ( Face
 )validityنیز از نارات اساتی محترم راهنماا و مشااور و
همچنین تع ادی از اساتی متخص دیگر استفاده شا و
روایاای صااوری اباازار پااژوهش مااورد تائی ا قاارار گرفاات.
همچناین باهمنااور تعیاین روایای ساازه ( Construct
 )validityاباازار اناا ازهگیااری ،از روش تحلیاال عاااملی
تائی ی استفاده گردی .

در الگوهای  PLSدو الگو آزمون می شود .الگوی بیرونای
که هم ارز الگوی ان ازهگیری و الگوی درونی که هام ارز
الگوی ساختاری در الگوهای مدتنی بر کوواریانس اسات
بنابراین نخست الگوی ارائه ش ه از طریا تحلیل روایای
و پایایی بررسی و س س بهوسیلة بارآورد ضاری مسایر
بین متغیرها و تعیین شاخ هاای بارازش الگاو آزماون
گردیا  .بااهمناااور بررساای پایااایی سااازه ( Construct
 )Reliabilityاز سه شاخ پایایی مرک ( Composite
 ،)Reliabilityمتوسااا واریاااانس اساااتخرار شااا ه
( )Average Variance Extractedو بار عاملی ( Factor
 )Loadingاستفاده گردی  .شرط برقاراری پایاایی ساازه
(همسانی درونی ما ل) ایان اسات کاه مقاادیر پایاایی
مرک ( )CRبزر تر از  0.1و مقادیر متوسا واریاانس
استخرار ش ه ( )AVEبزر تار از  0.3باشا ( .فورنال و
ورکر  )1981الدته مکنز و همکاران ( )1996مقا ار 0.4
به باو را برای  AVEکافی دانستهان  .مق ار  AVEنشاان
ماایدها ااه میاازان از واریااانس مجموعااه متغیرهااای
مشاه ه ش ه توس متغیر پنهاان سااخته شا ه تدیاین
می شود به عدارت دیگر متغیر پنهاان ماوردنار حا اقل
 30درصا واریااانس مشاااه هپااذیرهای خااود را تدیااین
می کن  .همچنین برای بررسی روایی سازه دو نوع روایی
همگااارا ( )Convergent Validityو روایااای واگااارا
( )Discriminant Validityماورد بررسای قارار گرفات.
مناور از روایی همگرا این است که آیاا گویاههاا دقیقااً
همان مفهومی را میسنجن کاه ماورد ناار اسات؛ و از
روایی تثیی ی و آزمون متوس واریانس اساتخرار شا ه
( )AVEاستفاده میکن  .روایی واگرا نیز بررسی میکنا
که گویههای مربوط به یک متغیر مکنون خاص تاا اه
ان ازه سایر متغیرهای مکنون را ان ازهگیری کرده است و
از آزمون فورنل و ورکار و آزماون باار عرضای اساتفاده
می کن  .شرط برقراری روایی همگرا این است که مقادیر
پایااایی مرک ا باارای هاار سااازه از میااانگین واریااانس
مستخرجه آن بزر تر باش (.)CR>AVE
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یافتهها 

جدول.9رواییوپایاییسازه 

شاخصهایپایایی(بارعاملیسؤاالت) 

جدول.1

کیفیتبخشییادگیریالکترونیکی965/

اعتباریابیالگویمفهومی
ماتریسمقادیرضرایبهمبستگیبینسازههاوجذرمقادیرAVEمربوطبههرسازه 

جدول.0

برای بررسی روایای واگارا از روشای فورنال و ورکار
استفاده ش  .آنها بیان میکنن که روایی واگرا وقتی در
سط قابل قدول است که میزان  AVEبارای هار ساازه
بیشتر از واریانس اشاتراکی باین آن ساازه و ساازههاای
دیگر (مربم مق ار ضرای همدستگی باین ساازه هاا) در
الگااو باشا  .در  ،PLSبررساای ایاان اماار بااهوساایلة یااک
همچنین نتای به دست آم ه بیاانگر میازان پایاایی
مرک  0/8692و بزر تر از  0.1است همچنین حااکی
از این است کاه مقا ار  AVEمتغیرهاا از  0/3بیشاتر و
 AVEکاال مق ا ار  0/4214و از  0/4بیشااتر اساات .لااذا
ویژگی پایایی ساازه را داراسات؛ و اون مقا ار پایاایی
مشترک متغیرهاا از مقا ار  AVEمتغیرهاا بیشتراسات
روایی همگرای سازه قابل قدول است .نتای نشاندهنا ة
ماتریس مقادیر ضرای همدستگی بین ساازههاا و جاذر
مقادیر  AVEمربوط به هر سازه بیاانگر ایان اسات کاه
روایی واگرای الگو قابل قدول است .همانطور کاه گفتاه
ش الگوی  PLSبرخف الگوهای مدتنی بار کوواریاانس
فاق شاخ های برازش متعا د اسات و شااخ GOF
می توان همانن شاخ های برازش کلی الگو عمل کن .

ماتریس صورت میپذیرد کاه خاناه هاای ایان مااتریس
حاوی مقادیر ضرای همدستگی بین ساازههاا و عناصار
روی قطر آن جذر مقاادیر  AVEمرباوط باه هار ساازه
است .الگو در صورتی روایی واگرای قابل قدولی دارد کاه
اع اد من رر در قطر اصلی از مقادیر زیرین خاود بیشاتر
یا مساوی باشن (داوری و رضازاده.)1992 ،
این شاخ بین یک تا صفر قرار دارد و مقاادیر نزدیاک
به یک نشاانگر کیفیات مناسا الگاو اسات (وینازی و
همکاران( GOF .)2010 ،معیار ق رت کل ما ل) ،برابار
با میانگین هن سی متوس شاخ افزونگای و متوسا
ضری تعیین ( )R2است؛ به عدارت دیگر ایان شااخ ،
مجااذور ضاارب دو مق ا ار متوس ا مقااادیر اشااتراکی و
متوس ضرای تعیین است .وتزلس و همکاران ()2009
سه مق ار  0/23 ،0/01و  0/96را باه ترتیا باهعناوان
مقااادیر ضااعیف ،متوس ا و قااوی باارای  GOFمعرفاای
نمااودهاناا (داوری و رضااازاده .)1992 ،مقاا ار GOF
محاسده ش ه برای الگاوی پاژوهش حاضار برابار 0/40
است که نشاندهن ة برازش مطلوب الگو است.
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درونزا

بهمنظورارزیابیمتغیرهایمکنون
شاخصهایضریبتعیین(مقدارR2مقدارتبیینشده) 

شکل.1بارهایعاملیو
ونتیجهتحلیلالگویپیشنهادی 

شکل  2بیانگر آزمون م ل سااختاری باا اساتفاده از
شاخ ضری تعیاین اسات کاه معیاار اصالی ارزیاابی
متغیرهای مکنون درونزا در م ل مسیر تثیی ی و آلفای
کرانداخ  89/93است.
در این قسمت به آزماون معنااداری ضاری مسایر
متغیرها بهمناور تثیی یا رد فرضیهها پرداخته میشود.
بهمناور مشخ کردن ق رت رابطه میان دو متغیار
از ضرای مسیر که تحت عناوان ضارای بتاا اساتان ارد
ش ه رگرسیون  OLSتفسیر میشون استفاده ش  .بارای
بررسی معنادار بودن روابا نیاز از مقاادیرتی در ساط
اطمیناان  93درصا اساتفاده گردیا  .خروجای الگاوی
پااژوهش بااا اسااتفاده از دسااتور  Bootstrappingنشااان
میدها کاه ضاری معنااداری مسایر ایار راهدردهاای
کیفیت بخشی بر کیفیات بخشای یاادگیری الکترونیکای
دانشگاه پیام نور معادل  4/433و از  1/96بیشاتر اسات

که حاکی از معنیدار بودن و تثیی این فرضیه میشاود.
ضری معناداری مسیر ایر فراینا ها بار کیفیات بخشای
یادگیری الکترونیکی دانشگاه پیام ناور معاادل  4/112و
از  1/96بیشتر است که حاکی از معنیدار بودن و تثییا
ایاان فرضاایه ماایشااود؛ و ضااری معناااداری مساایر
زیرساخت های کیفیت بخشی بر کیفیت بخشی یاادگیری
الکترونیکی دانشگاه پیاام ناور معا ل  9/610و از 1/96
بیشتر است که حااکی از معنایدار باودن و تثییا ایان
فرضیه میشاود .شاایان ذکار اسات کاه ساه خروجای
الگوریتم شاامل دساتور حا اقل مربعاات جزئای ( PLS
 )Algorithmبرای دسترسی به ضرای مسیر یا بارهاای
عاملی ،دستور راهان ازی خودکار ( )Bootstrappingبرای
دسترسی به اع اد معناداری و دساتور ()Blindfolding
برای دسترسی به اشتراک یا افزونگی با روایای متقااطم
متغیرهای تحقیا است.

کیفیتبخشییادگیریالکترونیکی965/

اعتباریابیالگویمفهومی
فرضیههایپژوهش(معناداریضریبمسیرمتغیرها) 

جدول.1نتایجکلیآزمون

نتیجهگیری 

بحثو
ه نهایی ایان پاژوهش پاس از ارائاه الگاوی اولیاه،
طراحی و ت وین الگویی باود کاه باا دادههاای موجاود
برازش خوبی داشته باش که با توجه به شاخ های باه
دست آم ه میتوان نیکویی برازش قابل قدولی را بارای
این الگو در نار گرفت .یافتههای پژوهش فرضیة اصلی
پژوهش را مدنی بر برازش الگوی مفهومی ارائه ش ه باا
دادهها را تثیی کردن  .لذا مایتاوان نتیجاه گرفات کاه
کیفیتبخشی یادگیری الکترونیکی موج توسعه مناابم
انسانی ،کاارایی و بهاره وری ،رضاایتمنا ی ،رقابات در
سط ملی و بین المللی ،انطدا باا اساتان اردها ،توساعه
افا فعالیات هاا ،گساترش کیفای ،تعاالی و پیشارفت و
بازگشات سارمایه مایگاردد.یافتاة اصالی باا نتاای
پژوهشهاای وم و همکااران ( Lam P, McNaught C,
 ،)Lee J,, 2014,Chan M.الیا ا و همکااران ( Elida,
 ،)Nugroho& Suyudi, 2012هاناااح و همکااااران
( ،)Huang, Huang & Lin,2012الگاوی هلام نقال از
اوزکاااان و کاسااالر ( & Ozkan, sevgi, Koseler
 ،)Refika,2009الگاااوی لااای و هیوباااان ( Lee and
 ،)Dziuban,2002خلیفااه و رضااوی ( khalifeh, Gh,
 ،)Razavi, S, 2012فراسااتخواه ( Farasatkhah M,
 ،)2001جاوادی پاورا و همکااران ( Javadi Bora, M,
Ebrahimzadeh, I, Farajollahi, M, Sarmadi,
 )M,R,2012مدنی بر تثییر مقولههای راهدردی ،فنااوری

و زیرساااختی باار یااادگیری الکترونیکاای همسااو اساات.
یافتهها در خصاوص فرضایه فرعای اول حااکی از تاثییر

مسااتقیم و معنااادار راهدردهااای کیفیااتبخشاای باار
کیفیت بخشی یادگیری الکترونیکی در دانشگاه پیام ناور
است .این یافته با نتای پژوهشهاای رامایاا و همکااران
( Ramayah, T. Noor Hazlina, A. & May-Chiun,
 ،)Lo. 2010خاان ( ،)Khan, Badrul H. 2005هاناح و
همکااران ( Huang YM, Huang YM, Huang SH,
 )Lin 2012لنزیلوتی و همکاران (Lanzilotti, ( ،)2006
R., Ardito, C., & Costabile, M. F., & De Angeli,
 ،)A. 2006جعفااری ( ،)Jafari, P, 2002گلاازاری و
همکااران ( Golzari, Z, Kiamanesh, A Ghorchian,

 )N. Gh & Ghafari, P. 2010همخاوانی دارد .یافتاه
دیگر پژوهش در خصوص فرضایه فرعای دوم حااکی از
تثییر مستقیم و معناادار فراینا های کیفیاتبخشای بار
کیفیت بخشی یادگیری الکترونیکی در دانشگاه پیام ناور
است .این یافته با نتای پاژوهشهاای ابونیماه و زایاری
( ،)AbuSneineh, W., & Zairi, M. 2010لنزیلاوتی و
همکااران ( Lanzilotti, R., Ardito, C., & Costabile,
 ،)M. F., & De Angeli, A. 2006سینتزا و راوینساکی
( ،)Synytsya. K & Rovinskyi, D. 2004هانااک
( ،)Zhang, D. 2002کفرک نقل در عفیفای و اوماری،
( ،)Afifi MK, Alamri SS. 2014بارباارا ( Barbera.E
 ،)2004ظریااف صاانایعی ()Zarif Sanaee N. 2011
همخوانی دارد .یافته دیگر پژوهش در خصاوص فرضایه
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