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چکیده
 ارزشیابی ویکردر بر مبتنی عالی آموزش در ترکیبی آموزش کیفیت ارزشیابی الگوی ارائه هدف با حاضر مقاله
 اب و مقطعی پیمایش روش با که بود بنیادی این پژوهش هدف. است انجام شده 1398-99 سالِ در سیپ

 شامل کیفی بخش در پژوهش این آماری جامعه. است شده انجام( اکتشافی) آمیخته روش مبتنی رویکردی
 استفاده با نفر 11 نظری اشباع اصلِ بهباتوجه که بوده تهران آزاد دانشگاه الکترونیکی واحد در فعال خبرگان

 یالکترونیک واحد دانشجویان کمی بخش در و اندشده انتخاب نمونه عنوانبه هدفمند گیرینمونه روش از
 روش از استفاده با نفر 267 کوکران فرمول از استفاده با که بودند نفر 876 تعداد به، تهران آزاد دانشگاه

 هایبهمصاح کیفی بخش در هاداده گردآوری ابزار. شدند انتخاب نمونه عنوانبه، ساده تصادفی گیرینمونه
 منظوربه، کیفی بخش در. بود سؤال 83 با ساخته محقق پرسشنامة کمی بخش در و ساختاریافتهیمهن

 ابیارزشی کاربردی هایشاخص از ایمجموعه که شد استفاده مضمون تحلیل روشِ از هاداده وتحلیلتجزیه
، زمینه: از اندبارتع ترکیبی آموزش کیفیت ارزشیابی اصلی هایمقوله. شدند شناسایی ترکیبی آموزش کیفیت

 اعضاء، اهداف، هافرصت، انتظارات؛ از اندعبارت نیز فرعی هایمقوله و برونداد و فرایند، درونداد
 هایروش، یآموزش یفضاها و زاتیتجه، اناتکام، دانشجویان، الکترونیکی واحد مدیران، علمیهیئت

 الگویِ، ریتفسی - یساختار روش از استفاده با نیز کمی بخش در .محصول و یندهافرا بر نظارت و مدیریت
 ترینیربناییز مدیران مناسب انتخاب الگو این بر اساس. شد ارائه ترکیبی آموزش کیفیت ابییارزش نهایی
 مدیران قشن مطلوبیت و توانمندی بر شاخص این. است ترکیبی آموزش ارزشیابی نظام سازیپیاده در عنصر
 تحصیلی شتهر از رضایت و بودن کاربردی از رضایت، تدریس کیفیت از رضایت نیز درنهایت. گذاردمی تأثیر

 .آوردمی فراهم را

 تهآمیخ رویکرد، سیپ ارزشیابی، الکترونیک آموزش، ترکیبی آموزش ارزشیابی کلیدی: هایواژه
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 مقدمه
عنصری کلیدی در نظام آموزشی و توسعه نیروی انسانی در هر کشوری آموزش عالی 
شود. عملکرد نظام آموزشی ابزاری برای پاسخگویی به مشکالت و نیازهای محسوب می

نظام آموزش عالی وظیفه مهم تربیت نیروی انسانی متخصص را  ازآنجاکهجامعه است. 
 ،های مطلوبآن از شیوه هایفعالیتاجرا و ارزشیابی ، الزم است در طراحی، دارد برعهده

 یباال اریبس تیاهم بهباتوجه (.1397، و همکاران مند استفاده شود )همتیدقیق و نظام
 ییباال اریبس تیها از اهمعملکرد دانشگاه یابیارز، دانشگاه در رشد و توسعه کشور

آموزش عالی از ضروریات پویایی  ازجملهآموزشی  هاینظامارزیابی از برخوردار است. 
 گردد.آموزشی می هاینظامو عدم وجود فرایند ارزیابی باعث رکود  استها این نظام

ارزیابی نظام آموزش عالی فعالیتی رسمی است که برای تعیین کیفیت اثربخشی و یا 
راوان رغم مطالعات ف. علیآیددرمیهدف یا برنامه درسی به اجرا ، فرایند، ارزش برنامه

در این زمینه هنوز الگوی جامعی برای نظام آموزش عالی ارائه نشده است  گرفتهصورت
 (.1398، و همکاران )نادرزاده

آموزش  یتقاضا برا، شورهاکاز  یسب استقالل برخکو  یبا آغاز رشد شتابان صنعت
که  دیجد یآموزش هاینظاماز  یک(. ی2010، 1)باربارا شدروبرو  یاندهیابا رشد فز یعال

 یریادگیف اهدا شتریآموزش و تحقق هرچه ب یفیکسطح  باالرفتندر  مؤثری ارینقش بس
 یکشورها در باریناول یبرا یبیاست. آموزش ترک یبینظام آموزش ترک، داشته

، یرق)ط افتینقاط جهان گسترش  ریو اروپا و سا کایها در آمردمطرح و بع یناویاسکاند
 ارائه 2003در سال  2مارش توسط باریناول یبرا یرسم طوربه نوع آموزش  نی(. ا1398

 یبکیتر یریادگی معتقدند:، (2019) 3و همکاران یه (.1398، یقانقره و وارث نقل از) شد
 ظورمنبه یریادگی - یاددهی یندفرارابطه  بازطراحیو  بازاندیشیاز اساس مربوط به 

فع جهت ر، هزینهکمو  خطرکم، ثرؤروش م کی کردیرو نای اتخاذ و است بهتر یریادگی
 یریادگی – یاددهی یندفرا یرا برا فناوریهای شرفتیاست که پ یسازمان راتییچالش تغ

جزء تجارب و  یبکیآموزش تر، معتقد است (2019) 4ژانگبه ارمغان آورده است. 
ن یباز آنال هایدورهدرصد آن را  70تا  30ه ک شودمیمحسوب  یریادگی هایفرصت

و  یریادگی تواندمی؛ یرد راهبردیکرو عنوانبه یبکی. آموزش تردهدمیل کیتش میحج
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هبود محتوا را ب ارائهد و یدر تول پذیریانعطافو  یدسترس، شیافزا ان را؛یتعامل دانشجو
 و بوکیت) ندک نهینهاد یریادگی - یاددهی یندفرارا در  یسازمان اتو الزامات و تعهد

 (.2019، 1همکاران
، ن الگوای، انجام شده است پیس یابیارزش یالگوارائة الگو مبتنی بر ، پژوهشدر این 

الگو  نیاست. ا دهیگرددر دانشگاه اوهایو آمریکا طراحی  2میب لیاستاف توسط 1970در دهة 
ناصر ع یتمام، شودمدار محسوب می گیرندهتصمیمو  یتیریمد یابیارزش یکه جزء الگوها

 پارچهکی و یستمیس صورتبهرا  یبرنامه درس یو برون داد یندیفرآ، یدرون داد، ایزمینه
، رانیگ میتصم، گذارانسیاست اریرا در اخت موردنیازو اطالعات  دهدقرار می یابیمورد ارزش

 (.2002، میب لی)استاف دهدها قرار میبرنامه رانیو مد زانیبرنامه ر
 3فرایند و برونداد، دروندادها، سرآیند چهار واژه زمینه CIPPپ یس یابیارزش یالگو

 است:
ه ب، هابرنامه نیازسنجی قیاست که از طر یابیارزش ینوع درواقع ها:نهیزم یابیارزش
شده ن برآورده یازهاین نییها و تعاستفاده نشده در طرح یطیمح هایفرصت صیتشخ

هان ) دینماآن برنامه فراهم می هایهدف نییتع یبرا یمنطق نهیزم کیموجود پرداخته و 
 (.2019، 4آلیسو 

 اترییتغ جادیا یبرا یابرنامه نیتدو یابیارزش نیا یهدف اصل :دروندادها یابیارزش
درون  .است تیاز موقع یابیدر مرحله ارزش، شدهتعیینبه اهداف  افتنیو دست  یآموزش

بر  یبه نحو دروندادها شود.اطالق می، شوندمی ستمیکه وارد س یبه همه عناصر، داد
 دبتواند هدف خود را تحقق بخش ستمیتا س کننداثر می ستمیس یکنش و واکنش درون

 (.2019، 5دارما)
مک ک برنامه آموزشی های اجراییکنترل و هدایت شیوهاین مرحله به  ها:ندیفرا یابیارزش
، دهمورداستفا یآموزش لیاز وسا اندعبارت یبرنامه درس یندیعناصر فرا ترینمهم .کندمی

و  یریادگی، یاددهی هایروش، خدمت نیح یهای کارآموزبرنامه، و نحوه اجرا هاروش
 (.2018، 6و همکاران مارتینزها )برنامه یو نظارت بر اجرا تیریمد ةنحو
قرار  موردسنجشبرنامه  یحاصل از اجرا جیمرحله نتا نیدر ا :بروندادها یابیارزش

انتظارات  نیو رابطه ب ندشومی سهیبا اهداف برنامه مقا آمدهدستبه جیسپس نتا، دریگیم

                                                                                                                                        
1. Bukit, A. V., et al. 
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4. Han, F & Ellis, R. A. 
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6. Martínez, G. R., et al. 
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 محصوالت یابیعبارت است از ارزش یابیارزش نی. ادشومشخص می یواقع جیو نتا
: از اندعبارتآن  هایمؤلفه ترینمهمدهد و جامعه می لیکه نظام تحو ایشده بندیرتبه

 .(2019، دارما) اندرسانده انیها را به پاکه برنامه یکسان، آموختگاندانش
 وهیخود را به ش هایآموزشی تهران دانشگاه آزاد اسالم یکیواحد الکترون کهازآنجایی

 یگوبر اساس ال، واحد نیدر ا یبیآموزش ترک تیفیک یابیارزش، دهدارائه می یبیترک
 از یکی، یدانشگاه آزاد اسالم پژوهش است. نیدر ا یمحور مسئلة، پیس یابیارزش

 ظرفیت از یمیاست که حدوداً ن یپس از انقالب اسالم، یانتفاعریسسات آموزش غؤم
 یواحد دانشگاه 430دانشگاه با  نیکشور را به خود اختصاص داده است. ا یالآموزش ع

 هایآموزشاز  یابخش عمده، هزار دانشجو 000/350/1 حدود و فعال در سراسر کشور
 دهد.ارائه می یچهره به چهره و حضور صورتبهخود را 

 و اثربخش یادگیری الگو یک هم ترکیبی آموزش که اندداده نشان بسیاری مطالعات
 آموزش یکپارچگی با ترکیبی آموزش، است یادگیرندگان محبوب برای انتخاب هم یک

 پدید آموزشی محیط در بیشتر هدف انعطاف با و آنالین آموزش و چهره به سنتی چهره

 و سنتی آموزش به نسبت ترکیبی آموزش (. نقش2008، 1جربیک و استایسی) آمد
 عالوه (.2009، 2و همکاران بزیک-هوویک) است مؤثرتر دانشجو یادگیری الکترونیکی در

 از تریانعطافقابل روش الکترونیکی آموزش و چهره به آموزش چهره ترکیب، این بر

 ؛(2004، 3کانوکا و )گاریسون است، شودمی ارائه شیوه دو از هر یک به که صرف آموزش
 کشور ترکیبی در آموزش زمینة در هاپژوهش هنوز، به این مطالعات در نظر گرفتنِ با اما

 آموزش کیفیت بربه عوامل مؤثر  انجام شده کنون تا مطالعاتی که و است محدود

 هایمؤلفه و موردنظر الگو بهباتوجه هااین دوره تا کیفیت است الزم روازاین، اندپرداخته

، پژوهش این انجام از هدف بنابراین، قرار گیرد مورد ارزشیابی، آن از شدهاستخراج
وابط ی و ارائة الگویِ ربیآموزش ترکهای زیربنایی ارزشیابی شاخص ترینمهمشناسایی 
 است. پیس یابیارزش کردیروبا استفاده از  هاشاخصبین این 
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 روش
 1بنیادی است که با مبتنی بر روش پژوهش آمیخته، هدف ازنظرروشِ پژوهش حاضر 

مقطعی قرار  - یپیمایش هایپژوهش( انجام شده و از منظر زمانی نیز در دسته 2)اکتشافی
 دارد.

 واحداساتید و کارشناسان ، شامل مدیران در بخش کیفی پژوهش ی اینجامعه آمار
انتخاب  منظوربه. در این بخش است 1389-99تهران در سالِ  الکترونیکی دانشگاه آزاد

 کیفی و در مطالعاتگیری هدفمند استفاده شده است. حجم نمونه نمونه از روش نمونه
این اساس  بر(. 1391، ی)جالل کندیم دایادامه پ یبه اشباع نظر دنیمصاحبه تا رس ندیفرا
، خشب مالک انتخاب خبرگان در این نمونة بخش کیفی انتخاب شدند. عنوانبهنفر  11

ال و حداقل ده س تحصیالت و سابقه کاری بود که دارایِ حداقل مدرک تحصیلی دکتری
 ی تهران بودند.دانشگاه آزاد اسالم یکیالکتروندر واحد  کاری سابقه

جامعة آماری پژوهش در بخش کمی شامل دانشجویان واحد الکترونیکی دانشگاه 
حاسبه حجم نمونه از فرمول کوکران باشند. برای ممی 1389-99آزاد در سالِ تحصیلیِ 

حداقل نمونه الزم در ، نفر است 876حجم جامعه آماری  ازآنجاکهاستفاده شده است. 
 زیر محاسبه شد: صورتبهبخش کمی 

𝑛 =
𝑁 × (𝑍𝛼

2
)
2

× 𝑝𝑞

𝜀2(𝑁 − 1) + (𝑍𝛼
2
)
2

× 𝑝𝑞

=
876 × (1.96)2 × (0.5 × 0.5)

(0.05)2 × (956) + (1.96)2 × (0.5 × 0.5)
≌ 267 

 270بود که برای اطمینان بیشتر  موردنیازنفر  267ای به حجم بنابراین حداقل نمونه
 شدند نمونة بخش کمی انتخاب عنوانبه، گیری تصادفی سادهنفر با استفاده از روش نمونه

 45، سن ازنظردانشجو مرد بودند؛  180نفر از دانشجویان زن و  90، جنسیت ازنظرکه 
 123سال و  30تا  25نفر در ردة سنی  102، سال 25تا  20نفر از دانشجویان در ردة سنی 

نفر دارای  156تحصیالت نیز تعداد  ازنظرسال سن داشتند.  30بیش از  هاآننفر از 
نفر  32نفر دارای تحصیالت کارشناسی ارشد و تعداد  82تحصیالت کارشناسی و تعداد 
 اند.دارای تحصیالت دکتری بوده

                                                                                                                                        
1. mixed method 2. exploratory 
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 کیفیت آموزش ترکیبی در بخش کیفیهای الگوی ارزشیابی برای شناسایی شاخص
اصلی  سؤال 4ها های نیمه ساختاریافته با خبرگان استفاده شد. در این مصاحبهاز مصاحبه

 مطرح گردید.، طراحی شده بودند پیس یابیارزش کردیرو که بر مبنایِ
هایِ بخش کیفی از روش تحلیل مضمون مبتنی داده وتحلیلتجزیه منظوربهدر ادامه 

، ریدهنده و فراگسازمان، هیپا نیمضام شامل (2001) 1نگیاسترل دیاتر پیشنهادی بر روش
قرار گرفت و نکات  موردمطالعهها بارها متن مصاحبهاستفاده شد. به این صورت که 

ها به واحدهای سپس دادهشد.  MaxQDA افزارکد وارد نرم صورتبه هاآن یدیکل
های مرتبط با معنای اصلی شکسته شد. واحدهای معنایی در قالب جمالت و پاراگراف

ر بمعنایی نیز چندین بار مرور و سپس کدهای مناسب هر واحد معنایی نوشته و کدها 
ه و به دقت مطالع یاستخراج یبعد کدها ةدر مرحلبندی شد. تشابه معنایی طبقه اساس

به  دند کهش صیو تلخ بیتر ترکیهای انتزاعدر دسته یهای مفهومبر اساس شباهت
وتحلیل با اضافه شدن هر جریان تجزیه سازمان دهنده منجر شدند. نیمضام لیتشک

 ها تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت. مالکمصاحبه به همین ترتیب تکرار شد. مصاحبه
 دستیابی به اشباع نظری رسیدن به تکرار در کدهای استخراجی بوده است.

 ها در روش تحلیل مضمون از دو کدگذار استفاده شدبررسی پایایی مصاحبه منظوربه
یافته را تشکیل دهند. همچنین مضامین سازمان، کدهای اختصاص داده شده بهباتوجهتا 

بررسی ، که توسط هولستی ارائه شده است PAOتوافق کدگذاری با استفاده از شاخص 
 کیفی استروش مناسبی برای سنجش توافق در تحلیل محتوای ، شد. این شاخص

 (.2011، 2)وانگ

𝑃𝐴𝑂 =
2𝑀

𝑁1 + 𝑁2
=

2 ∗ 56

77 + 72
= 0.75 

اگر شاخص  طورکلیبهآمد.  به دست 75/0محاسبات انجام شده میزان پایایی  بهباتوجه
 نتایج تحلیل از پایایی مناسبی برخوردار است.، باشد 7/0هولستی باالی 

ای درجه 5و با طیف  سؤال 83در بخش کمی نیز از پرسشنامة محقق ساخته با تعداد  
نامه پرسش سؤاالتعملکرد استفاده شد. -ت های تحلیل اهمیجهت گردآوری داده، لیکرت

تأیید  رمنظوبهطراحی شدند و ، هاهای مستخرج از تحلیل کیفی مصاحبهبر اساسِ شاخص
نفر از متخصصان این حوزه )افرادی که در ارتباط با  5پرسشنامه به ، رواییِ این ابزار

                                                                                                                                        
1. Attride-Stirling, J. 2. Wang, W. 
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پژوهشی و اجرایی بودند( ارائه و مورد تأیید قرار گرفت و ، موضوع دارای سابقة علمی
برای سنجش پایایی پرسشنامه نیز از محاسبة ضریبِ آلفای کرونباخ استفاده شد که مقدار 

تفسیری الگوی نهایی - یبا استفاده از روش ساختار درنهایتبه دست آمد.  816/0آن 
ی ارائه گردید. الزم به ذکر است که محاسبات الگوسازی بیکآموزش تر تیفیک یابیارزش

 انجام گرفته است. MicMacافزار تفسیری در نرم- یساختار

 هایافته
های الگوی های نیمه ساختاریافته به شناسایی شاخصدر بخش کیفی با استفاده از مصاحبه

با  در این بخش شدهاستخراجهای ارزشیابی کیفیت آموزش ترکیبی پرداخته شد. داده
ر مرحلة د درنهایتقرار گرفتند که  وتحلیلتجزیهاستفاده از روش تحلیل مضمون مورد 

شاخص  83که با مالحظات نهایی انجام شده  کد شناسایی گردید 517کدگذاری باز 
 نهایی به دست آمد.

 یبیرکآموزش ت تیفیک یابیارزش یاصل یهامقوله، مضمون لیتحل جینتا بر اساس
، اراتانتظاز  اندعبارتهای فرعی نیز . مقولهو برونداد ندیفرا، درونداد، نهیاز: زم اندعبارت
 ،اناتکام، انیدانشجو، یکیواحد الکترون رانیمد، علمیهیئت اعضاء، اهداف، هافرصت

 .محصول، ندهایو نظارت بر فرآ تیریمد هایروش، یآموزش یفضاها زات ویتجه
های سنجش هریک از این عناصر نیز با تحلیل کیفی مشخص شده است. این عناصر گویه

دانشگاه  در واحد الکترونیکیبرای طراحی الگوی نهایی ارزشیابی کیفیت آموزش ترکیبی 
 قرار گرفتند. مورداستفاده آزاد

خش در ب، های ارزشیابی کیفیت آموزش ترکیبیدر ادامه پس از شناسایی شاخص
واحد الکترونیکی دانشگاه در  هاشاخصتحلیل اهمیت و عملکرد هریک از  ،کمیِ پژوهش

مذکور و ارزش  یهاو عملکرد شاخص تیدرجه اهمتهران انجام شد. در این بخش  آزاد
ل نتایج تحلیبه دست آمد. ، یفیک در بخش شدهاستخراجیِ هاعملکرد شاخص-ت یاهم

و عملکرد  071/2برابر با  تیاهم ازاتیامت نیانگیحاصل از م یمقدار ارزش نشان داده است
 یابیابعاد ارزش ةسیمقا یبرا یاسیحد آستانه و مق کی نیانگیم نی. ااست 752/2برابر با 

 سیاترمشود. می لیعملکرد تشک-ت یاهم سیخدمات است که بر اساس آن ماتر تیفیک
 .است ارائه شده 1در شکل  خدمات تیفیک یابیارزش یهارد شاخصکعمل -یت اهم
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 یبیآموزش ترک تیفیک یابیارزش هایعملکرد شاخص-. ماتریس اهمیت1شکل 

 و ارائة الگوی ارزشیابی شدهشناساییهای شاخصگام بعدی شناسایی روابط درونی 
ع دوم رب و( بهبودربع اول ) یهاشاخص بربخش  نیدر ا .استکیفیت آموزش ترکیبی 

- یجهت طراحی الگوی نهایی از روش الگوسازی ساختار. شده استتمرکز )ادامه( 
اده از استف با شدهشناساییهای روابط بین شاخصالگوی . استفاده شده است 1تفسیری

 تعیین شده است. 1جدول در ، الگوی مندرج

 تفسیری-در طراحی الگو ساختاری مورداستفاده. عالئم 1جدول 

 V A X O نماد
 عدم وجود رابطه دوسویهرابطه  تأثیر دارد iبر  jمتغیر  تأثیر دارد jبر  iمتغیر  رابطه

 هد:دفرمول زیر روش تعیین دسترسی را با استفاده از ماتریس مجاورت نشان می
 : تعیین ماتریس دسترسی نهایی1رابطه 

𝐴 + 𝐼
𝑀 = (𝐴 + 𝐼)𝑛

 

                                                                                                                                        
1. interpretive structural modelling 
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ماتریس دسترسی اولیه ماتریس همانی و ماتریس دسترسی نهایی است.  Aماتریس 
 گیرد.( صورت می2رابطه ) 1عملیات به توان رساندن ماتریس طبق قوانین بولین

 : قوانین بولینی2رابطه 
 (.260ص ، 1398، )آذر و خسروانی 1=1+1 ;1=1×1

باید  هاشاخصبندی سطح برای تعیین روابط وپس از تشکیل ماتریس دستیابی 
مجموعه دستیابی  Ciشناسایی شود. برای متغیر« نیازمجموعه پیش»و « مجموعه دستیابی»

 هاآنتوان به می Ciت که از طریق متغیرها( شامل متغیرهایی اس)خروجی یا اثرگذاری
 هانآها( شامل متغیرهایی است که از طریق نیاز )ورودی یا اثرپذیریرسید. مجموعه پیش

 رسید. Ciتوان به متغیرمی
ها ها و خروجیمجموعه ورودی. (MICMACل یتحل) وابستگی-ذ ماتریس قدرت نفو

 یبراگیرد. قرار می مورداستفادهوابستگی -ذ برای هر عنصر در تشکیل ماتریس قدرت نفو
 ییهان یدسترس سیدر ماتر ارهایمع یقدرت نفوذ و وابستگ یدیکل یارهایمع نییتع

ه را ب هاآنتوان می، مذکور یهاروابط و سطح شاخص نییشود. پس از تعمی لیتشک
ه ب هاآنسطح  برحسبرا  هاشاخصمنظور ابتدا  نینمود. به هم یطراح ییشکل الگو

 سطح 12 در یفیک یها. در پژوهش حاضر شاخصگرددیم میتنظ نییاز باال به پا بیترت
 یاه آزاد اسالمدانشگ یکیواحد الکترون یبیآموزش ترک تیفیک الگوی نهاییاند. قرار گرفته
 نمایش داده شده است. 2در شکل 

                                                                                                                                        
1. boolean rule 
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 تهران ارزشیابی کیفیت آموزش ترکیبی در واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد یالگو. 2شکل 

قرار گرفته است که  «رانیانتخاب مناسب مد»( بعد 12سطح مدل )سطح  نیدر باالتر
ز ا آموختگاندانشو  انیدانشجو تیکه رضا ندینمامدل عمل می ییربنایهمانند سنگ ز
کند. می تیسرا هاشاخص ریشروع و به سا هاشاخص نیدانشگاه از ا یخدمات آموزش

قرار دارد که با  «رانیمد یتوانمند»و  «انریت نقش مدیمطلوب»دو شاخص  11در سطح 
دو شاخص  10باشند. در سطح می گذارتأثیر 10بر سطح  نیارتباط دارند و همچن گریکدی
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قرار  «انیدانشجو یهاییتناسب آموزش با توانا»و  «و امکانات انیدانشجو نیتناسب ب»
ود اثر خ یسطح بعد برباشند و می گریکدیارتباط متقابل با  یدارا هاشاخص نیدارد. ا

انات و کت امیفاک»، «زاتیانات و تجهکام یبرابر»سه شاخص ، 9گذارند. در سطح می
بر ، گریکدیقرار دارد که عالوه بر ارتباط متقابل با  «به منابع یدسترس زانیم»، «التیتسه

محتوا و هدف  نیب یهماهنگ»دو شاخص  زین 8گذارد. در سطح سطوح باالتر خود اثر می
آن اثر  یسطوح باال یهاقرار دارد که بر شاخص «مناسب یدرس یمحتوا»و  «یآموزش

مرتبط بودن رشته »شاخص ، 7در ارتباط هستند. در سطح  زین گریکدیگذارند و با می
دو ، 6باشند. در سطح می تأثیرگذارو بعد آن  6 قرار دارد که بر شاخص سطح «دیاسات

قرار دارد  «یکیبا آموزش الکترون دیاسات ییآشنا»و  «هایناوراز ف دیاستفاده اسات»شاخص 
توجه به نظرات و » یهاشاخص زین 5سطوح خود اثرگذار هست. در سطح  یکه بر تمام

 نیقرار دارد. ا «دیتوسط اسات انیدانشجو یمشارکت ده»و « انیدانشجو هایدپیشنها
 4دارند و بر شاخص سطح  ارتباط گریکدیو با  رندیپذاز سطح قبل اثر می هاشاخص

و  دانش رشد» شاخص، 3گذارد. در سطح تأثیر می «یابیمناسب ارزش یهاروش»
از  تیرضا» یهاشامل شاخص 2قرار دارد که و بر سطح  «انیدانشجو یهامهارت
 ایتدرنهگذارد. اثر می «سیتدر تیفیاز ک تیرضا»و  «یدرس یهابودن برنامه یکاربرد
 .قرار دارد «یلیت از رشته تحصیرضا»اول شاخص  حدر سط

 گیریبحث و نتیجه
 یدر آموزش عال یبیآموزش ترک تیفیک یابیارزش یارائه الگو، هدف پژوهش حاضر

نتخاب اهای پژوهش نشان داد؛ یافته، طورکلیبهبود.  پیس یابیارزش کردیبر رو یمبتن
و  نایدانشجو نیتناسب ب، رانیمد یتوانمند، انریت نقش مدیمطلوب، رانیمناسب مد

ت یفاک، زاتیانات و تجهکام یبرابر، انیدانشجو یهاییتناسب آموزش با توانا، امکانات
، یآموزشمحتوا و هدف  نیب یهماهنگ، به منابع یدسترس زانیم، التیانات و تسهکام

 ییآشنا، اهیناوراز ف دیاستفاده اسات، دیمرتبط بودن رشته اسات، مناسب یدرس یمحتوا
 یت دهمشارک، انیدانشجو هایدپیشنهاتوجه به نظرات و ، یکیبا آموزش الکترون دیاسات

 یهادانش و مهارت رشد، یابیمناسب ارزش یهاروش، دیتوسط اسات انیدانشجو
و  سیتدر تیفیاز ک تیرضا، یدرس یهابودن برنامه یاز کاربرد تیرضا، انیدانشجو

ارزشیابی کیفیت آموزش ترکیبی در عوامل مهم در  ازجمله؛ یلیت از رشته تحصیرضا
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نجفی  هایپژوهشها با این یافته، طورکلیبهتهران هستند.  واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد
( 1391( و سیدی و یعقوبی )2008)، جربیک و استایسی، (1394جعفرپور )، (1396)

 .استهمسو 
دو شاخص  11در سطح و  رانیانتخاب مناسب مد، (12سطح مدل )سطح  نیدر باالتر

ورة . دارتباط دارند گریکدیقرار دارد که با  رانیمد یو توانمند انریت نقش مدیمطلوب
حضوری  هایکالس و آنالین دوره بین تعادل یک تا شود مدیریت ایگونهبه باید ترکیبی

را  دانشجویان تا داشته باشند را تدریس برای الزم انگیزة باید اساتید ایجاد کند. همچنین
در سایة مدیریت مناسب و توانمند ، که رسیدن به این انگیزه کنند تشویق یادگیری به

 ازجمله نیز هاآن دهیسازمانو  درس هایکالس زمان پذیر است. همچنین مدیریتامکان
دانشجویان است که  و رضایت دورة ترکیبی و میزان پیشرفت عوامل تأثیرگذار بر کیفیت

 .است مدیران وظایف جزء
 یبرابر ،انیدانشجو یهاییتناسب آموزش با توانا، و امکانات انیدانشجو نیتناسب ب

 یهنگهما، به منابع یدسترس زانیمو  التیانات و تسهکت امیفاک، زاتیانات و تجهکام
عواملی بودند که در سطوح  ازجمله؛ مناسب یدرس یمحتوای و آموزشمحتوا و هدف  نیب
( مطرح شد. امکانات و تجهیزات جزء ابزار ارتباطیِ دانشجویان و اساتید 10-9-8)

 و زمانهمبرقراری ارتباط  در مهمی نقش ارتباطی ابزارهای این، شوندمحسوب می
 یکی این خود که دارند اساتید با همچنین و توامح با و همدیگر با دانشجویان زمانناهم

 دانشجویان به چهره چهره و حضوری آموزش کنار در که است ترکیبی مزایای آموزش از

 داشته ارتباط اساتید همدیگر با نیز مختلف هایمکان و در دیگر هایزمان در توانندمی

، ارتباط است در (5)سطح مشارکت دانشجویان  عامل با امکانات و تجهیزات باشند. عامل
 بیشتر مشارکت و تعامل توانمی که است ارتباطی ابزارهای از این گیریبهره کهطوریبه

از  تیرضاتواند؛ می عامل دهد. همچنین اینمی افزایش ترکیبی در دورة را یادگیرندگان
، مطرح شد 2که در سطح  سیتدر تیفیاز ک تیرضا و یدرس یهابودن برنامه یکاربرد

 ایجاد کند.

ابزارهای  تواند شاملمی، مطرح شد 4؛ که در سطح یابیمناسب ارزش یهاروش
که مسلماً بر میزان  باشد غیرهسنجش و  مختلف راهبردهای، ارزیابی راهبردهای، ارزیابی

دورة  در تأثیر دارد. اساتید هادوره این کیفیت و ترکیبی آموزش از رضایت دانشجویان
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این  با اهداف همخوانی و ارزیابی برای مناسب انتخاب راهبردهای با آموزش ترکیبی
 گذارد.می تأثیر (2 سطحدانشجویان ) رضایت میزان و بر کیفیت راهبردها

؛ دیتوسط اسات انیدانشجو یدهمشارکت و انیدانشجو هایدپیشنهاتوجه به نظرات و 
حساب  به ترکیبی آموزش در ارزشیابیِ عوامل ترینمهم از یکی، مطرح شد 5که در سطح 

، دانشجو با تعاملی بین دانشجو، توان نوعی تعامل دانستآیند. این مشارکت را میمی
چهره  تعامالت وجود ترکیبی عالوه آموزش محیط محتوا. با دانشجو و استاد با دانشجو

 (.1394، کند )جعفرپور فراهم آموزش را محیط در مشارکت برقرار ابزارهای باید، چهره به
 را افراد رضایت بلکه، شودمی افراد میان ارتباط توسعه و بسط به منجر تنهانه مشارکت

 یادگیری به نسبت را رضایت از عمیقی تعامل الیه درواقعکند. فراهم می نیز ارتباط از

 به یادگیرنده پایبندی و ماندگاری همچون را مثبتی پسامدهای تواندمی که کندمی ایجاد

 عاملی مشارکت که است دالیلی از یکی خود این .باشد همراه داشته به را آموزش

 هایمهارترشد دانش و ، از همه ترمهمیادگیری و  از رضایت، بر یادگیری تأثیرگذار
 .است (3 سطحدانشجویان )
از  دیاسات ةاستفاد، 6سطح  که بر دو شاخصِ؛ دیمرتبط بودن رشته اسات، 7در سطح 

که این یافته با  اثرگذار است، یکیبا آموزش الکترون دیاسات ییو آشنا هایناورف
 که . زمانیاستهمسو ، (2008( و سعید )2008) 1گاریسون و واگان هایپژوهش

 و مساعدت اطالعاتِ شوندمی مواجه مشکالتی با دورة ترکیبی یک یادگیرندگان در

هنگامِ  به پاسخ در اساتید ناکامیکند. می تشویق یادگیری ادامه برای را دانشجویان، اساتید
توانایی  استاد یک اگر بنابراین ؛دارد دانشجویان یادگیری بر منفی تأثیر دانشجویان مسائلبه 

دانشجویان  مسائل و نیازها به و باشد داشته را یادگیری و دانش کافی هایفعالیتمدیریت 
طرفی  یافت. از خواهد بهبود دوره مدیریت و یادگیری از رضایت، دهد پاسخ هنگام به

 طوربه اطالعات فناوری یا ترکیبی آموزش هایمحیط مورد در اساتید هاینگرش دیگر
عامالن  از یکی اساتید چراکهدهد؛ می قرار تأثیر تحت آموزش از این حاصل مثبت نتایج

 یادگیری هستند. هایفعالیت در اصلی
 تیفیک یهاشاخص برخی، شد این تحلیل مشخصاز  آمدهدستبه جینتا بهباتوجه 

 یابیارزش یبر اساس الگو یدانشگاه آزاد اسالم یکیدر واحد الکترون یبیآموزش ترک
یشنهاد پ بنابراین ؛هستند انیدانشجو یبرا ادیز تیاهم یول، فیعملکرد ضع یدارا پیس

                                                                                                                                        
1. Vaughan, N. 
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روابط مشخص  قیرا از طر هاشاخص نیدانشگاه ا گیرندگانتصمیمو  رانیمد، شودمی
ران یانتخاب مناسب مد شاخصبا توجه اینکه  ؛شودیم شنهادیپهمچنین شده بهبود دهند. 

 یارهایبر مع تأکیدعالوه بر ، رانیدر انتخاب مناسب مد، قرار دارد الگوسطح  نیدر باالتر
کنند  هستفادا رانیدر انتخاب مد زین یستگیشا یارهایاز مع، رانیدر انتخاب مد تیصالح

 شند.استقرار بخ یدانشگاه آزاد اسالم یکیالکترون یواحدها یِرا در تما ساالریشایستهو 
توان به عدم همکاری برخی از مسئولین و های پژوهش نیز تنها میاز محدودیت

 کرد. اشاره ترمتنوع هایرشته از دانشجویان انتخاب در دانشجویان و محدودیت

 سپاسگزاری
ار جناب آقای دکتر سرمدی و سرکار خانم دکتر ناطقی و خانم در پایان از اساتید بزرگو

 کمال تشکر را دارم.، اندکردهدکتر محمدی نایینی که در انجام پژوهش مرا یاری 

 منابع
پژوهش در عملیات نرم رویکردهایِ ساختاردهی (. 1397ر. )، جاللی و .ف، خسروانی، .ع، آذر

 سازمان مدیریت صنعتی. تهران:. مسئله
 .سمتتهران: . یآموزش یابیارزش(. 1397). ع، بازرگان

. رسالة کارشناسی راهکار ارائه و ترکیبی آموزش کیفی هایمؤلفه ارزیابی(. 1394م. )، جعفرپور
 دانشگاه خوارزمی.، ارشد رشتة تکنولوژی آموزشی

 ،کیفی در علوم سالمت هایپژوهشمجلة کیفی.  هایپژوهشگیری در (. نمونه1391ر. )، جاللی
1(4) ،310-320. 
مؤثر  یعوامل علّ یی(. شناسا1396). ا، یزیتبر مقامیقائم و .م، یریام، .ا، انیکمال، .ح، رود ساز

 هاینظامپژوهش در فصلنامة  .رانیدر ا یدانشگاه یمجاز هایآموزش یبر الگو
 .144-121، (36)11، یآموزش

 سازی نظام آموزش ترکیبی برای آموزشطراحی و پیاده(. 1391ز. )، یعقوبی و .م، سیدی

 ،آموزش مجازی در علوم پزشکی ایرشتهمیانمجلة . بخشیتوانهای دانشجویان رشته
3(2) ،42- 50. 

 .واحد اصفهان یجهاد دانشگاهاصفهان:  .یآموزش عال تیریمد. (1398) .ج، ی بیدآبادیطرق
عملکرد  یابیعوامل ارز ییشناسا، (1397ا. )، دلزنده و .م، چرابین، .م، نادرزاده، .ع، معقول

، . فصلنامه علوم پزشکی نیشابورمشهد یعلوم پزشک دانشگاه یآموزش یهاگروه یسازمان
6(3) ،52-63. 



 21  ... کیفیت ارزشیابی الگوی ارائهو همکاران /  پری پور

 یآموزش هایگروهعملکرد  یابیمدل ارز یطراح، (1398ا. )، دلزنده و .ع، معقول، م.، نادرزاده
، (2)13، فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی. مشهد یدانشگاه علوم پزشک یهادانشکده

249-266. 
گیری برفی روشی هدفمند در نمونهگلوله، (1396. )ف، قلجایی و .ح، گلی، .م، فرنادری

 .121-101، (41)14، های توسعه در آموزش پزشکینشریه گام. کیفی هایپژوهش
گیری به یاد بخشیکیفیتهای آموزش ترکیبی و رابطه بین ابعاد و شاخص(. 1396ح. )، نجفی

-59، (4)7، و ارتباطات در علوم تربیتی اطالعات فناوری. فصلنامة در دانشگاه پیام نور
80. 

 یابیارزش یالگو ی(. طراح1398). ت، یمانیسل و .ی، نامور، .ع، یثمر، .ک، ینثمر انیرینص
 نینو هایاندیشهفصلنامه  .ختهیبه روش آم یاو حرفه یدر دانشگاه فن یآموزش تیفیک

 .228-199(، 3)15، یتیترب
 هایآموزشدر  هینظر نیدتریجد، یبیترک یریادگی. (1398ط. )، یقره قان و .م، وارث

در علوم  یپژوهش نینو دستاوردهای المللیبینکنفرانس  نیچهارم. پیوستههمبه
 .شناسیروانو  یتیعلوم ترب، یاجتماع

 یابیارزش .(1397) .م، یشهشهان یعبد و .م، ورزش نژاد، .م، انیاله بخش، .ع، پور رجیا، .ز، یهمت
در  CIPP ینوزادان بر اساس الگو ژهیو یهامراقبت یارشد پرستار یدوره کارشناس

 .332-324، (36)8، یآموزش در علوم پزشک یرانیمجله ااصفهان.  یدانشگاه علوم پزشک
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