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رویکرد آموزش مجازی ،مؤسسات ارایه دهنده این نوع

از زمان پیدایش شبکه گسترده جهانی ،نهادهای آموزشی

آموزشها تالش کردهاند تا به شیوههای گوناگون و با در نظر

تالش بسیاری کردهاند تا از حداکثر امکانات این فنآوری

گرفتن مالکهای مختلف ،به اندازهگیری متغیر کیفیت آموزش

جهت تحقق اهدافشان بهرهمند گردند .یکی از شیوههای رایج
در این زمینه ،راهاندازی دورههای آموزش آنالین میباشد که
هدف آن ،تحت پوشش قرار دادن فراگیرانی است که امکان

مجازی یا آنالین بپردازند.
رویکردها ،دیدگاهها ،ابزار و تکنیکهای گوناگونی در
خصوص ارزشیابی کیفیت آموزش مجازی در کشورهایی که

دسترسی یا شرکت در آموزشهای حضوری را ندارند.

پیشگام توسعه آموزش مجازی بودهاند ،معرفی و به کار گرفته

فنآوری اطالعات و ارتباطات از اواخر دهه  2336میالدی

شدهاند .برخی صاحبنظران تالش نمودهاند تا معیارهای

رشد قابل مالحظهای را به لحاظ کمی و کیفی در رویکرد

اندازهگیری را تنظیم کنند ،برخی دیگر چارچوب ارزشیابی

آموزش از راه دور فراهم نمود ()2؛ به طوری که تغییرات

کیفیت در یک محیط آموزشی آنالین را ترسیم نمودند و

اساسی در روش کار و حتی شکل ظاهری مؤسسات آموزش از

تعدادی دیگر روشهایی در این خصوص پیشنهاد کرده و یا

راه دور پدید آمد .توسعه مؤسسات آموزش عالی با عناوینی

روشها را مورد استفاده قرار دادهاند .آنچه همواره مورد توجه

همچون دانشگاه باز ( )Open universityو یا دانشگاه مجازی

و تأکید قرار گرفته است ،ضرورت و اهمیت تدوین یک

( )Virtual universityکه در آنها همه فعالیتها اعم از

چارچوب جامع و مناسب برای ارزشیابی آموزشهای آنالین و

آموزش ،نظارت ،سنجش و ارزشیابی به شکل آنالین صورت

مجازی میباشد (.)9

میگیرد ،از جمله دستاوردهای توسعه فنآوری اطالعات و
ارتباطات در حوزه آموزش عالی میباشد (.)2

با توجه به اهمیت موضوع و نیز روند رو به رشد مؤسسات
آموزش مجازی و دورههای مجازی در دانشگاههای کشور،

توسعه مؤسسات آموزش مجازی توانست مزیتهای

هدف مطالعه حاضر بررسی پیشینه موضوعی و تحلیل

چشمگیری از جمله انعطافپذیری در زمان و مکان دسترسی

رویکردهای موجود برای استخراج مالکها و شاخصهای

به آموزش را برای جامعه تحت تعلیم فراهم سازد .از اینرو تا

ارزشیابی به منظور زمینهسازی برای تدوین و توسعه یک

اندازهای مورد استقبال دستاندرکاران تعلیم و تربیت و نیز
جامعه فراگیران قرار گرفت ،اما همزمان با چالشهایی مانند
عدم اقبال از سوی بازار کار و کارفرمایان ( )2و عدم اعتماد از

چارچوب جامع ارزشیابی کیفیت آموزش مجازی در مقطع
آموزش عالی بود .قبل از پرداختن به روش کار و نتایج،
تعریف مفاهیم اولیه پژوهش الزم و ضروری به نظر میرسد.

سوی جامعه هدف مواجه شد ( .)9یکی از دالیل عمده

از آنجا که حوزه مطالعه حاضر آموزش مجازی میباشد،

اینگونه چالشها ،تردیدهای به وجود آمده در خصوص

الزم است تا پیش از هر چیز این اصطالح تعریف گردد .منظور

کیفیت آموزش و یادگیری در چنین مؤسساتی است .میتوان

از آموزش مجازی عبارت است از آموزشی که در آن تعلیم

گفت ،عامل کیفیت در خدمات و برونداد یک سازمان زمانی

دهنده ،تعلیم گیرنده و دستاندرکاران فرایند آموزش به لحاظ

قابل مشاهده و پذیرش میگردد که به طور صحیح اندازهگیری

جغرافیایی از یکدیگر دور میباشند و تمام فرایندها از جمله

شده باشد؛ یعنی دانشگاههای مجازی تا زمانی که کیفیت

ثبتنام ،تدریس ،ارزشیابی ،کنترل ،نظارت و به طور کلی

عملکردشان را با استفاده از روشها و تکنیکهای استاندارد

تعامالت میان عناصر سیستم آموزشی به واسطه فنآوریهای

ارزشیابی و منتشر ننمایند ،در جلب اعتماد جامعه هدفشان با

الکترونیکی و ارتباطی انجام میپذیرد .برای اشاره به آموزش

چالش مواجه خواهند بود .بنابراین از آغاز رشد و توسعه

مجازی در نظام آموزش عالی کشور از عباراتی مانند آموزش
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الکترونیک و یا یادگیری الکترونیک نیز استفاده میشود که در

پیوستهای داشته باشد تا در نهایت دانش و مهارتهایی را

همه موارد مفهوم و منظور یکسان است.

فراهم سازد که توسط جامعه بزرگتر مورد نیاز و مطلوب باشد

عامل مهم دیگری که در مطالعه حاضر نیاز به تعریف و

( .)3همانطور که مالحظه میشود ،در تعریف فوق نه تنها به

روشنسازی ویژهای دارد ،مفهوم کیفیت آموزش مجازی است.

ابعاد فنی و تربیتی کیفیت توجه شده ،بلکه دیدگاههای

به طور کلی عامل کیفیت در هر زمینهای با توجه به درک و

گوناگون (شاگرد ،معلم و جامعه) نیز در نظرگرفته شده است.

جایگاه ذینفعان مربوط به آن تعریف میشود .بنابراین میتوان

بررسی پیشینه پژوهش در خارج از کشور حاکی از تالش

گفت که تعریف کیفیت با توجه به وابستگی آن به دیدگاه و

چشمگیر محققان و دستاندرکاران حوزه یادگیری الکترونیک

جایگاه ارایه دهندگان آن ،مفهومی نسبی است و این موضوع

در خصوص تدوین ،توسعه و کاربرد نظام ارزشیابی کیفیت

چالشی اساسی را در خصوص ارایه تعریف دقیقی از کیفیت

آموزش مجازی میباشد .اگرچه برخی از این تالشها به ارایه

آموزش مجازی فراهم میسازد ( .)1بر اساس چالش موجود،

فهرستی از استانداردهای آموزش مجازی اکتفا نمودهاند

آنچه دانشجویان در فرایند یادگیری به عنوان کیفیت یا

( ،)3-22اما برخی دیگر ،مدلهای ارزشیابی این مقوله را

بیکیفیتی آموزش مد نظر قرار میدهند ،ممکن است تفاوت

ترسیم ساختند ( .)22-29در داخل کشور نیز تالشهای

قابل مالحظهای با معنای کیفیت از نظر دستاندرکاران آموزش

متعددی در حوزه ارزشیابی آموزشهای مجازی به چشم

عالی داشته باشد .همچنین کیفیت آموزش از نظر کارفرمایان و

میخورد که از آن جمله میتوان به مدل ارزیابی اثربخشی نظام

بازار کار ممکن است ابعاد جدیدی پیدا کند که چه بسا با

آموزش از راه دور در دانشگاه پیام نور ( ،)21ارزیابی کیفیت

دریافت افراد مسؤول در نظام آموزش عالی متفاوت باشد.

درونی برنامه درسی دوره آموزش مجازی دانشگاه فردوسی

بررسی ادبیات پژوهش و مروری بر تعاریف و چارچوبهای

مشهد ( )21و ارزیابی کیفیت وبسایتهای واحدهای آموزش

ارایه شده برای مفهوم کیفیت آموزش مجازی نیز تفاوتهای

مجازی دانشگاههای علوم پزشکی ( )23اشاره نمود .در

اساسی را در تعریف این مفهوم نمایان میسازد.

رویکردهای فوق به جنبههای خاصی از آموزش مجازی

از آنجا که کیفیت آموزش مجازی به عنوان یکی از

همچون کیفیت درونی و یا کیفیت وبسایتها توجه شده و

دغدغههای اساسی دستاندرکاران این نوع آموزش و نیز

دیدگاه جامعی که همه ابعاد کیفیت آموزش را پوشش دهد،

جامعه هدف مطرح میباشد ( ،)1الزم است تا به گونهای

مبنای ارزشیابی قرار نگرفته است.

تعریف شود که ابعاد مختلف آن و نیز دیدگاههای گوناگون

در مطالعه انجام شده در دانشگاه شیراز ،محققان  22رویکرد

مخاطبان یعنی استادان ،دانشجویان ،مدیران اجرایی ،کارفرمایان

ارایه دهنده مدلهای یادگیری الکترونیک (متعلق به سالهای

و جامعه به طور عام مورد توجه قرار گیرد Osika .و Camin

 )2333-2663را مبنای کار قرار دادند و چارچوب ارزشیابی را

تعریفی در این خصوص ارایه دادهاند که به عنوان تعریف قابل

برای این حوزه ترسیم نمودند ( .)23محققان در مطالعه مذکور

پذیرشی از سوی بسیاری از صاحبنظران مورد ارجاع قرار

با دید وسیعی که به ابعاد آموزش مجازی داشتند ،فهرست به

گرفته است .آنان معتقد هستند که آموزش مجازی با کیفیت

نسبت جامعی از مالکهای ارزشیابی را ارایه کردند ،اما برخی

عبارت است از آموزش آنالین به شیوهای که محور آن تعامل

از شاخصهای مهم ارزشیابی مانند کیفیت فارغالتحصیالن از

استادان و دانشجویان باشد و با شیوه نامه ها ،راهبردها و

قلم افتاد.

محتواهای مطابق با رویکردهای تربیتی احاطه گردد و همچنین

با توجه به خأل موجود در پیشینه تحقیق و نظر به اهمیت

با زیرساخت تکنولوژیک مجهز شود و پشتیبانی فنی و تکنیکی

موضوع و نقش آن در توسعه نظاممند آموزش مجازی در
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کشور ،در مطالعه حاضر ضمن بررسی رویکردهای قبلی و

در این هدف شامل «عوامل تعیین کننده کیفیت در آموزش

فراتحلیل آنچه که در سالهای اخیر رخ داده است ،تالش

مجازی کدامند؟ ،عواملی کمیسازی کیفیت آموزشهای آنالین

گردید تا شاخصها و معیارهای ارزشیابی کیفیت آموزش

کدامند؟ و عوامل تضمین کننده کیفیت در آموزشهای مجازی

مجازی استخراج شود.

کدامند؟» میباشد.
مرحله دوم :جستجوی نظاممند مطالعات مرتبط
جامعه آماری پژوهش را کلیه اسناد علمی و گزارشهای

روش کار
مطالعه حاضر از نوع کیفی بود که در آن از روش فراترکیب
( )Meta-synthesisاستفاده شد .روش فراترکیب یکی از
روشهای پژوهشی کارامد در عصر انفجار دانش شناخته شده
است و این امکان را برای پژوهشگر فراهم میسازد تا به شیوه
ساختارمندی از یافتههای استخراج شده از مطالعات کیفی
مرتبط با موضوع تحقیق استفاده نماید .در پژوهش حاضر،
الگوی فراترکیب برگرفته از رویکرد  Walshو  Downeمورد
استفاده قرار گرفت ( .)23این روش در شش مرحله به بررسی
و تحلیل موضوع مورد مطالعه میپردازد (شکل .)2

پژوهشی در خصوص کیفیت آموزش مجازی که طی سالهای
 2662-29منتشر شده بودند ،تشکیل دادند .کلید واژههای
تحقیق در پایگاههای SID ،Science Direct ،Scopus
(Google Scholar ،)Scientific information database

و  Emeraldجستجو شد .در مورد آموزش مجازی واژههای
گوناگونی مورد استفاده قرار میگیرد که این تنوع واژگان در
جستجوی نظاممند مورد توجه قرار گرفت.
عباراتی مانند «،»Quality of online education
«Quality of online « ،»Quality of virtual education

 »learningو « »Quality of web-based learningو
واژههای  Evaluation ،Measurementو  Assessmentدر
پایگاههای التین و کلید واژههای فارسی مشابه در پایگاه SID

جستجو شد .نتیجه جستجو فهرست قابل توجهی از اسناد
گوناگون شامل  993مقاله ،پایاننامه ،کتاب و گزارشهای
نهادهای مرتبط با این حوزه بود.
مرحله سوم :بررسی نتایج جستجو و ارزیابی اسناد
با توجه به اینکه بسیاری از اسناد به دست آمده از
پایگاههای اطالعاتی تنها حاوی کلید واژههای جستجو بودند و
اطالعاتی در خصوص چگونگی ارزشیابی کیفیت آموزش
مجازی ارایه نمیکردند ،الزم بود از آن میان اسنادی که به طور
کامل موضوع پژوهش را پوشش میدادند ،به عنوان اسناد
شکل  :2مراحل انجام روش مطالعه فراترکیب

مرتبط شناسایی و انتخاب شوند .نتایج به دست آمده در این
مرحله طی چند فرایند پاالیش شدند تا اسناد نامرتبط مشخص

مرحله اول :تعریف هدف مطالعه
هدف اصلی پژوهش ،استخراج شاخصها و معیارهای
ارزشیابی کیفیت در آموزش مجازی بود و سؤاالت مطرح شده

شده ،سایر اسناد برای اجرای مرحله چهارم استخراج گردد.
شکل  2فرایندهای صورت گرفته و نتایج حاصل از هر کدام
را به طور خالصه نشان میدهد.
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شکل  :2خالصه مرحله سوم فراترکیب

در خصوص بررسی اعتبار اسناد ،معیارهایی مانند نظاممندی
محتوای ارایه شده ،مشخص بودن منابع مورد استفاده و
اطالعات کتابشناسی به ویژه نام نویسنده مورد توجه قرار

مالکها ،مدل و چارچوب اندازهگیری ،محکزنی و تضمین
کیفیت هستند.
مرحله پنجم :تجزیه و تحلیل محتوا

گرفت .دستاورد این مرحله از پژوهش  92سند مرتبط با

پس از تحلیل محتوای اسناد جمعآوری شده موارد مشابه،

موضوع پژوهش حاضر بود .در مرحله بعد ،در حقیقت بخشی

تلفیق و موارد غیر مشابه به همراه زیرگروههایشان دستهبندی

از نتایج به دست آمده در پژوهش ترسیم گردید.

گردید(جدول .)2
جدول  :2مطالعات مورد بررسی در پژوهش حاضر

یافتهها
مرحله چهارم :استخراج محتوای مرتبط با هدف تحقیق در
این مرحله کدهای مرتبط با موضوع ،شاخصهای ارزشیابی
کیفیت آموزش مجازی و منابعی که حاوی این کدها بود ،از
اسناد مورد بررسی استخراج شد .همانطور که در جدول 2
مشاهده میشود ،کدهای مورد بررسی در حقیقت مفاهیمی در
ارتباط با مفاهیم شاخص اندازهگیری مانند استانداردها،
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کد

منبع

استانداردهای کیفیت آموزش مجازی

3-22 ،26-29

مالکهای اندازهگیری کیفیت آموزش مجازی

29-92

مدل /چارچوب /مقیاس ارزشیابی کیفیت آموزش
مجازی
مدل /معیارهای محک زنی کیفیت آموزش مجازی
مدل /راهبرد /چارچوب تضمین کیفیت در آموزش
مجازی

3 ،22-29 ،96 ،99-92
9 ،99 ،99
23 ،91-93

دوره دوازدهم( ،ویژه نامه شماره )2

مجله گامهای توسعه در آموزش پزشکی

نتایج این تجزیه و تحلیل در جدول  2نمایش داده شده
است .همانطور که مشاهده میشود ،پیشینه پژوهش 22

شاخص کلی را منعکس میکند که هر شاخص از طریق
مؤلفههایی قابل بررسی و اندازهگیری میباشد.

جدول  :2شاخصها و مؤلفههای استخراج شده از پیشینه
ابعاد
ورودی

شاخص

مؤلفهها

دانشجویان

معیارهای پذیرش دانشجویان ،تعداد ورودی و آمادگی دانشجویان برای آموزش مجازی

مدرسین مجازی

نسبت استاد به دانشجو ،سوابق آموزشی ،آمادگی برای کار با فنآوری و نگرش به فنآوری

درسافزار /محتوا

اعتبار ،حضور متخصصان تولید محتوا ،رضایتمندی شاگردان و بازنگری (فراوانی و طول دوره)

سیستم مدیریت یادگیری
منابع
ساختار درس /دوره
زیرساختهای تکنولوژیک
تدریس
یادگیری
فرایندها

خروجی

خدمات پشتیبانی

قابلیت اطمینان ،امکانات تعاملی ،کاربرپسندی ،قابلیت ردگیری فعالیتهای دانشجو و سهولت دستیابی
به امکانات
طراحی آموزشی ،طراحی فنی ،به روزرسانی و بازنگری (فراوانی و طول دوره) و اثربخشی روشهای
ارایه
امنیت اطالعات ،پشتیبانی از اطالعات و به روزرسانی سختافزار و نرمافزارها
سطح تعامل استادان با دانشجویان ،میانگین ارزشیابی استادان ،فراهمسازی بازخورد و شفافسازی
انتظارات
حضور رویکردهای شاگرد محور و فعال ،میانگین پیشرفت تحصیلی و نرخ مشارکت فراگیران در اتاق
بحث و گفتگو
دسترسی استادان و دانشجویان به خدمات فنی  ،3/29رضایتمندی استادان و دانشجویان ،شفافسازی
سیاستها و...

آموزشهای ضمن خدمت

کارگاههای آموزشی حضوری و غیر حضوری و سمینارهای تخصصی و عمومی برای کارکنان

سنجش و ارزشیابی

ارزشیابی پیشرفت تحصیلی ،ارزشیابی استادان ،منابع ،محتوا ،ساختار دوره و خدمات پشتیبانی

دانش آموختگان

نرخ ماندگاری ،نرخ فارغالتحصیلی ،نرخ اشتغال و کارآفرینی

مرحله ششم :تفسیر یافتهها

دانش آموختگان» میباشد .مجموعه مؤلفههای اندازهگیری هر

فراترکیب محتوای استخراج شده از ادبیات پژوهش،

کدام از این شاخصها با توجه به پیشینه موضوع در جدول 2

چارچوبی از ابعاد و معیارها و مؤلفههای کیفیت در

ارایه شده است.

آموزشهای آنالین را ترسیم مینماید .در این چارچوب ابعاد
مختلف یک نظام آموزش شامل ورودی ،منابع ،فرایندها و

بحث و نتيجهگيری

خروجی در نظر گرفته شده است .چنانچه جدول  2نشان

پژوهش حاضر با هدف استخراج شاخصها و مؤلفههای

میدهد ،شاخصهای اصلی که باید محور ارزشیابی کیفیت

ارزشیابی کیفیت در آموزش مجازی از پیشینه موجود برای

آموزش مجازی قرار گیرند ،شامل «دانشجویان ،مدرسین،

زمینهسازی تدوین و توسعه یک چارچوب جامع ارزشیابی

درسافزار /محتوا ،سیستم مدیریت یادگیری ،ساختار درس/

کیفیت آموزش مجازی در مقطع آموزش عالی انجام شد .نتایج

دوره ،زیرساختهای تکنولوژیک ،تدریس ،یادگیری ،خدمات

حاصل از مطالعه حاضر ،مجموعه بینظیری از ابعاد ،معیارهای

پشتیبانی ،آموزشهای ضمن خدمت ،سنجش و ارزشیابی و

کلی و مؤلفههای ارزشیابی را در زمینه مورد بحث فراهم
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ساخت که در مطالعات پیشین به این صورت مشاهده نمیشود.

مطالعات  Lockhartو  ،)22( Lacyانارینژاد و همکاران

اگرچه موارد فوق از ادبیات موجود استخراج شد ،اما نوع ارایه

( )23و  )93( Sheltonدر ترسیم شاخصهای ارزشیابی تنها به

و سازماندهی عوامل و مؤلفههای ارزشیابی که با اجرای یک

عوامل درون سازمان همچون دانشجویان و استادان توجه

رویکرد فراترکیبی به دست آمده است ،در نوع خود بدیع

داشتهاند؛ در حالی که کیفیت خروجی سیستم آموزش مجازی

میباشد(.)21-23

(یعنی همان فارغالتحصیالن) برای کارفرمایان و بازار کار از

مزیت قابل توجه در یافتههای مطالعه حاضر ،دید جامع

اهمیت ویژهای برخوردار است.

حاصل از شاخصهای ارزشیابی است .کیفیت در نظر افراد

آنچه در این فراترکیب کامل کننده رویکردهای موجود

گوناگون سیستم آموزشی تعریف و تفسیر متفاوتی دارد.

میباشد ،دیدگاه چند بعدی به ارزشیابی کیفیت است .دیدگاهی

چنانچه در تعریف مفهوم کیفیت آموزش الزم است تا دیدگاه

که ابعاد گوناگون سیستم شامل وروری ،منابع ،فرایندها و

همه ذینفعان یعنی استادان ،دانشجویان ،مدیران اجرایی،

برونداد را در نظر میگیرد .شاید به نظر برسد که در این

کارفرمایان و جامعه به طور عام لحاظ گردد ،برای ارزشیابی

چارچوب جای برخی عوامل مانند درجه تأثیر آموزشهای

این مفهوم نیز الزم است تا منافع و انتظارات گروههای مذکور

مجازی خالی است .در پاسخ باید گفت که در پیشینه تحقیق،

در نظر گرفته شود .بنابراین در چارچوب ارزشیابی باید

شاخص ها و مولفه هایی مورد توجه قرار گرفته که قابل

شاخصها و مالکها به گونهای تنظیم شود که معیارهای

اندازهگیری بوده اند .البته در محتوای مورد تحلیل به

جامعه هدف اعم از دانشجو ،استاد ،کارفرما و ...را پوشش دهد.

شاخصهای کیفی مربوط به موضوع نیز اشاراتی شده است،

همانطور که در مؤلفههای استخراج شده برای ارزشیابی

ولی در مرحله عمل تنها آنهایی باقی ماندند که قابلیت

مشاهده میشود ،این امر محقق شده است؛ به طوری که نیاز

کمیسازی داشتند.

اساسی جامعه امروز در مؤلفههایی مانند نرخ اشتغال و
کارآفرینی لحاظ میگردد .این در حالی است که بیشتر

سپاسگزاری

رویکردهای موجود برای ارزشیابی کیفیت آموزش مجازی،

بدینوسیله از پروفسور الیزابت چانگ ،استاد حوزه فنآوری

انتظارات بازار کار و جامعه را نادیده گرفتهاند .به عنوان مثال،

اطالعات دانشگاه  New South Walesاسترالیا به جهت
راهنماییهای ارزنده در طول انجام مطالعه ،تقدیر و تشکر به
عمل میآید.
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Background & Objective: Due to the remarkable advantages of virtual education, the
increasing development of online education institutions has been approved by education and
training authorities all around the world. In spite of their remarkable growth, online
education institutions are facing significant challenges such as lack of trust from the society.
These challenges are mainly associated with the uncertainties regarding the quality of online
teaching and learning. Therefore, it seems essential to pay especial attention to the concept of
quality in virtual learning institutions and its measurement for which a comprehensive
framework of quality criteria and indicators is required. The main purpose of this study was
to extract the indicators and attributes of quality evaluation in virtual education from the
existing literature to facilitate the development of a holistic quality evaluation framework for
online learning in higher education.
Methods: In this qualitative research, meta-synthesis method based on the Walsh and Downe
approach was employed. The research method comprises of 6 steps (including goal definition,
systematic search for related papers, evaluation of documents, extracting related content,
content analyses, and interpretation of findings). From the total number of 438 potentially
related academic documents, 41 were selected and analyzed.
Results: Through the six step method, 12 quality indicators of online education have been
extracted in 4 aspects which include 47 attributes. The extracted indicators for quality
evaluation, considering the variety of approaches presented in the literature, provide a
comprehensive framework in which the target population, such as online learners, instructors,
and employers, has been considered.
Conclusion: The main indicators for evaluating the quality of virtual education comprised of
students, instructors, courseware/content, learning management system, unit/course structure,
technological infrastructure, teaching, learning, support services, professional development
programs, evaluation and assessment, and graduates. In the developed quality evaluation
framework, the measurement attributes of each indicator have been extracted from the
literature.
Key Words: Virtual education, Quality indicators, Measurement criteria, Meta-synthesis
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