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 چکيده
بستری جهت یکپارچه سازی در آموزش به شیوۀ الکترونیکی، سامانۀ مدیریت آموزش الکترونیکی 

های آموزشی با فناوری بوده و امکان دسترسی به محتوای آموزشی را در هر زمان و هرمکان دوره

تعامل میان اساتید و دانشجویان مهیا در این سامانه امکان برقراری . آوردبرای دانشجویان فراهم می

ای مجرایی اثربخش و سریع جهت انجام امور شک دسترسی به پهنای باند باالی شبکه است و بی

گیری کارگیری از تکنیک تصمیمدر این پژوهش با به. آموزشی در طول تحصیل دانشجویان است

کلیدی در  بهبود عملکرد سامانۀ  هایفازی به بررسی ارتباط علل و معلولی میان عوامل و شاخص

بدین منظور در ابتدا با بررسی ادبیات تحقیق و .مدیریت آموزش الکترونیکی پرداخته شده است

های کلیدی استخراج شدند، سپس استفاده از روش دلفی مدل مفهومی پژوهش و عوامل و شاخص

کرد دیمتل فازی استفاده شده ها از رویبه منظور تبیین و ارزیابی روابط بین این عوامل و شاخص

های کلیدی عملکرد سامانۀ مدیریت آموزش نتایج این تحقیق نشان داد عوامل و شاخص. است

های امور خدمات و های محتوایی، شاخصهای نرم افزاری، شاخصالکترونیکی شامل شاخص

-هایی میصباشد که در هریک شاهد زیر شاخهای عملکرد دانشجویان میپشتیبانی فنی و شاخص

در نهایت براساس نتایج تحقیق پیشنهادهایی جهت بهبود عملکرد سامانۀ مدیریت آموزش . باشیم

 .الکترونیکی ارائه شده است

های کلیدی، تکنیک سامانۀ مدیریت آموزش الکترونیکی، عوامل و شاخص : :يديکل واژگان

 دیمتل فازی
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 مقدمه

و اطالعات  های نوین ارتباطاتاند چرا که در آن شاهد ظهور و رشد سریع فناوریمیدهعصر  اضر را عصر ارتباطات و اطالعات نا

های نوین ارتباطی دست خوش تغییرات بنیادین و فرآیندهای سازمانی در سایه فناوری های گوناگوندر این عصر علوم، نظام. باشیممی

بانکداری  ،یدر عصر  اضر مفاهیمی چون دولت الکترونیک. هماهنگ سازنداند و الزم است تا جهت  فظ بقاء، خود را با این تحوالت گشته

های ارتباطی گیری از رشد فناوریالکترونیکی، تجارت الکترونیکی، آموزش الکترونیکی جایازین یا رقیب مفاهیم سنتی آنها شده و با بهره

 .]1[شود تر میها جامعروز به روز بکارگیری از آن

 

 آموزش هایسیستم از جدیدی ظهور نسل به افزار نرم مهندسی و سازیشبکه ای،چندرسانه هایزمینه در ونروزافز هایپیشرفت

 و آموزش فرآیند در ارتباطی و های اطالعاتیفناوری کارگیریهب با مرتبط مفهومی الکترونیکی آموزش .است رساندهیاری، رایانه بر مبتنی

دانشااه  121از % 57قریب به های جهانی اسر جهان در  ال گسترش بوده و طبق گزارشاین شیوۀ آموزشی در سر .است یادگیری

فرآیند یادگیری نیازمند به مکانیزمی جهت انتقال دانش با قابلیت تعامل با . گیرندبرترایالت متحده آمریکا از آموزش الکترونیکی بهره می

که در آموزش الکترونیکی، از سامانۀ مدیریت آموزش الکترونیکی بدین منظور ها است گذاری منابع علمی با آندانشجویان و به اشتراک

 . شوداستفاده می

شود که به منظور برقراری ارتباط میان اساتید، اتالق می  1متن بازی سامانۀ مدیریت آموزش الکترونیکی به بستۀ نرم افزاری

طرا ی شده است و مدیریت آموزش و فراگیری  2محتوای الکترونیکی های مجازی و همچنین دسترسی بهدانشجویان و مسئوالن دانشااه

و غیر  3افزاری توانایی پشتیبانی از انواع مختلف آموزش نظیر همزماناین بستۀ نرم. دانشجویان را در یک دانشااه مجازی بر عهده دارد

 .]2[را دارد همزمان 
 

یریت آموزش الکترونیکی سبب شده تا این نرم افزارهای آموزشی که های اساسی و مهم در سامانۀ مدشک عدم توجه به مؤلفهبی

رسانی الزم را در  یطه آموزش نداشته و تنها به منظور اطالع 7شوند، اثر بخشیترین دستاوردهای فناوری طرا ی و تهیه میبراساس تازه

یت آموزش الکترونیکی در  یطۀ آموزش و یادگیری های مدیرسامانۀ گیری عملکردمورد استفاده قرار گیرند، همچنین فقدان اندازه

های باالی پیاده سازی سامانه، اساتید و مدیران آموزشی نارش مثبتی پیرامون این شیوۀ آموزشی دانشجویان سبب شده تا با وجود هزینه

و  وفقیت آنها گامی مؤثر جهت نظارتگیری و سنجش میزان مهای آموزشی، اندازهاین اساس ارزیابی عملکردی سامانۀبر [3]. نداشته باشند

گذاری جهت مدیریتی مناسب و سرمایههای سازی شده در  یطۀ آموزشی، اتخاذ تصمیمهای پیادهتحلیل عملکرد و درک ارزش سامانۀ

وهش  اضر با بر این اساس، پژ. ] [بودهای آموزشی و در نهایت بهبود سیستم آموزش به شیوۀ الکترونیکی خواهد بهبود عملکرد سامانۀ

های کلیدی عملکرد در سامانۀ مدیریت آموزش الکترونیکی، سعی در شناخت این عوامل در راستای توسعۀ عملکرد بررسی عوامل و شاخص

 .سامانۀ مدیریت آموزش الکترونیکی و در نهایت ارتقای سیستم آموزش الکترونیکی دارد

 

 ادبيات تحقيق - 
های کمتر فراهم ساخته و دستیابی به در هر زمان و هرمکان را با هزینه یادگیری سریعیادگیری به شیوۀ الکترونیکی، فرآیند 

های الکترونیکی مستلزم استقرار یک نظام ارزیابی مستمر، تجزیه و توسعه و گسترش مؤثر آموزش [5]. دبخشفرآیند آموزش را تسهیل می

های آموزش الکترونیکی، با توجه به گسترش مراکز و مؤسسه. است ونیکیهای مدیریت آموزش الکترتحلیل اجزای آموزشی از جمله سامانۀ

 و شده انتخاب دروس الکترونیکی، آموزش مدیریت سامانۀ با دانشجویان تعامل نحوه مربوط به هایداده نظیر هاداده انبوه  جمامروزه شاهد 

دانشجویان با بکارگیری  رفتار تحلیل و مطالعه جهت ارزشی با عاتاطال  اوی هاداده این که باشیممی ... و نمرات دانشجو شده،  ذف دروس

 دانشجویان، یادگیری فرآیند بهبود منظور به دانشجویان تحصیلی امور با ارتباط در ایکارهای مشاورهراه ارائه و کاویهای دادهاز الاوریتم

هایی نظیر کارگیری از الاوریتمه ب. شد خواهد الکترونیکی آموزش مدیریت سامانۀ کارایی نهایت افزایش در و آموزشی آنها عملکرد افزایش

                                                           
1 Open source 
2 E-content 
3 Synchronous 
4 Asynchronous 
5 Effectiveness 
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ها خواهد بینی سطح درسی و معدل تحصیلی آنمنجر به  به تحلیل رفتار دانشجویان و پیش  آییو قوانین با هم 5بندی، خوشه بندیرده

 .] [شد 

 سازیبهینه در که باشیممی هاییشاخص شاهد بُعد هر رد و است گرفته قرار مورد ارزیابی مختلفی ابعاد از الکترونیکی آموزش

نرم افزاری آموزش  بُعد تمرکز به سه .هستند گذاراثر الکترونیکی آموزش ارتقای منظور به مدلسازی فرآیند و الکترونیکی آموزش عملکرد

سازی عملکرد آموزش الکترونیکی را دربرخواهد نهالکترونیکی، سخت افزاری و نظارت و پشتیبانی با بکارگیری از الاوریتم ژنتیک فازی، بهی

به  11و درخت تصمیم   1های عصبی، شبکه1های یادگیری ماشین نظیر ماشین بردار پشتیبانکارگیری از روشههمچنین با ب. ]5[ داشت

 .] [قرار گرفته است  قابلیت استفاده پذیری سامانۀ مدیریت آموزش الکترونیکی مورد ارزیابی 12همراه مدل رگرسیون خطی چندگانه

بندی جهت رده 13های چندگانههای تکاملی جهت ارزیابی رفتار دانشجویان و استفاده از رده بندیگیری از الاوریتمرکاهب

های هستان کارگیری از روشبه. ]1[ های آموزشی تحت وب  انجام شده استبینی نمرات نهایی آنها  در سیستمدانشجویان و پیش

وب معنایی در آموزش الکترونیکی مکانیزمی جهت تفسیر منابع آموزشی، استفاده مجدد از منابع آموزشی، ترکیب منابع   و   1شناسی

شناسی به تقویت و اثر بخشی آموزشی های هستانباشد که تولید محتوای آموزشی برمبنای روشسازی منابع آموزشی میآموزشی و غنی

را دربرخواهد %   مندی به استفاده از سیستم  به میزان و عالقه%  2ش توانمندی فراگیران به میزان گیری از آن افزایمنجر شده و بهره

های دانشجویان و های اساتید، ویژگیافزاری، محتوایی، خدمات و پشتیبانی فنی، ویژگینرم: توسعه مدل شش ضلعی با اضالع10]. [داشت

م آموزش الکترونیکی با اجماع نظر ده تن از خبرگان آموزش الکترونیکی ارائه گردید و نتایج های مالی به منظور ارزیابی عملکرد سیستجنبه

 .]11[باشند  اصله نشان داد که هر یک از اضالع از تأثیر بسزایی در افزایش رضایتمندی دانشجویان برخوردار می

کارگیری ه فزاری سامانۀ مدیریت آموزش الکترونیکی و باارزیابی عملکرد سامانۀ مدیریت آموزش الکترونیکی با تمرکز بر جنبه نرم

 اینبه منظور ارزیابی عملکرد سامانۀ مدیریت آموزش الکترونیکی دانشااه صنعتی امیرکبیر انجام پذیرفته است   112از مدل استاندارد ایزو 

. اندهدبو گیریاندازه قابل شاخص توسط چندین متغیرها این از هریک که است نموده ارائه را اصلی متغیر شش سامانۀ، ارزیابی جهت مدل

 بوده کبیر امیر صنعتی دانشااه الکترونکی آموزش سامانۀ مدیریت کیفیت بر متغیر شش این از هریک تأثیر بررسی پژوهش، این از هدف

 .]12[ است

 

 روش پژوهش و جامعۀ آماري -2

 

 پیمایشی -توصیفی تحقیق در. وصیفی از نوع پیمایشی استو از نظر ماهیت و روش ت 17 اضر نیز از نظر هدف کاربردیپژوهش

 .شودمی استفاده اینترنتی هایوبااه و کتب، مقاالت مطالعۀ ای،کتابخانه هایروش از پژوهش، ادبیات به مربوط اطالعات گردآوری منظور  به

 هایروش از متخصصان، نظرات از گیریبهره با اه،ر نقشه توجه به ضمن مر له هر در که است متعددی مرا ل طی مستلزم تحقیق این انجام

های پیشین، مصا به و نظرخواهی از خبرگان آموزش الکترونیکی لذا مدل مفهومی این پژوهش با بازبینی پژوهش .است شده استفاده دلفی

ها ها و زیرشاخصامل و شاخصسپس پرسشنامۀ دیمتل فازی جهت تبیین و ارزیابی روابط علل و معلولی میان این عو. ارائه شده است

زیرشاخص بوده است و خبرگان  27شاخص اصلی و   پرسشنامه مذکور شامل. نفر  از خبرگان این  وزه قرار گرفت  1تدوین و در اختیار 

روابط علی میان ها با استفاده از روش دیمتل فازی پس از جمع آوری پرسشنامه. به میزان تأثیر هر عامل نسبت به عامل دیار امتیاز دادند

 .باشدهای کلیدی در هر مجموعه از شاخص میبیانار زیر شاخص 1جدول . ها تعیین شده استها و زیر شاخصشاخص

 

 

                                                           
6
 Classification 

7 Clustering 
8 Association rules 
9 Support vector machine-SVM 
10 Neural Networks 
11 Decision tree 
12 Multiple linear regression 
13 Multiple classifiers 
14 ontology 
15

 Applied research 
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 مدل مفهومی پژوهش:  شکل 

 

 هاي کليدي عملکرد در سامانۀ مدیریت آموزش الکترونيکیها و زیرشاخصشاخص:   جدول 

 عالئم اختصاري  یر شاخصز شاخص

 شاخص های نرم افزاری

 
C1 

 F11 امنیت سامانه -جلوگیری از دسترسی غیر مجاز به سامانه

 F12 میزان عملیاتی بودن سامانه -دسترس پذیری

 F13 رفتار زمانی سامانه -سرعت

 F14 قابلیت نصب پذیری بر انواع سیستم های عامل و مرورگرها

 F15 انواع محتویات آموزشی قابلیت همکاری با 

 F16 تعامل پذیری با کاربران 

 F17 روز هفته 5ساعت شبانه روز و   2قابلیت پایداری در 

های محتوای شاخص

 آموزشی

 

C2 

 F21 صحت علمی

 F22 هم خوانی با اهداف درس

 F23 کارگیری از گرافیک و پویانماییه ب

 F24 هاکارگیری از نمودارها و جدوله ب

 F25 تناسب محتوای آموزشی با سطح آزمون

 F26 تعامل

 F27 تناسب در صدا و تصاویر

 F28 های مرتبط با فضای واقعی در محتوای آموزشیبکارگیری از مثال

شاخص های ارزیابی 

عملکرد خدمات و 

 پشتیبان فنی

 

C3 

 F31 های برخط جهت برگزاری بدون اختاللپشتیبانی از برگزاری کالس

 F32 میزان رفع مشکالت سیستمی اساتید و دانشجویان از راه دور

 F33 های فنی از طریق تلفنگویی به سؤالمیزان پاسخ

 F34 های برخطتهیه نسخه پشتیبان از کالس

 F35 های فنی از طریق پست الکترونیکگویی به سؤالمیزان پاسخ

 F36 رونیکی به دانشجویانفراهم سازی و پشتیبانی از سامانۀ خدمات الکت

 F37 پایش و ناهداری ازکتابخانه دیجیتال

شاخص های ارزیابی 

 عملکرد دانشجویان

C4 

 F41 های مجازیمیزان  ضور در کالس

 F42 های درسی در طول ترمانجام فعالیت

 F43 های علمیمشارکت در انجمن
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 هاهاي تجزیه و تحليل دادهتکنيک -3

 

از و شاخص های کلیدی  بر عملکرد سامنۀ مدیریت آموزش الکترونیکی  منظور شناسایی و تعیین عوامل  به در این مطالعه،

دلفی و سپس از از تکنیک دیمتل فازی جهت دستیابی به یک تجزیه و تحلیل دقیق تر در بررسی روابط تأثیرگذاری و تأثیرپذیری تکنیک 

این تکنیک با . های زوجی استگیری برپایه مقایسههای تصمیمدیمتل از انواع روش. شودهای تعیین شده استفاده میمیان عوامل و شاخص

ها، ساختار سلسله گرافها، با استفاده از تئوریمند به آنمندی از قضاوت خبرگان در استخراج عوامل یک سیستم و ساختاردهی سامانبهره

ای که شدت اثر آورد به گونهپذیری متقابل، عناصر مذکور به دست میذاری و تأثیرگمراتبی از عوامل موجود در سیستم را با روابط تأثیر

گیری را در شرایط عدم تکنیک دیمتل فازی با استفاده از متغیرهای زبانی، تصمیم.]13[کندروابط مذکور را به صورت عددی معین می

 .های این تکنیک به شرح زیر استگام. کنداطمینان محیطی تسهیل می

 

های این ماتریس را ای که سطرها و ستونگونهی نظرسنجی، بهاایجاد ماتریس روابط مستقیم؛ در این گام ماتریس اولیه:  گام اول

  .شوددهند، ایجاد میگیری تشکیل میمعیارهای مسئله تصمیم

 

( 2) ی کالمی فازی مطابق جدولطرا ی معیارهای زبانی فازی؛ در این مر له برای رفع عدم اطمینان از معیارها: گام دوم

 .] 1[استفاده شده است 

 تناظر اعداد کالمی با عبارات کالمی:  جدول 

 اثر خيلی زیاد اثر زیاد اثر متوسط اثر کم کامال بی اثر عبارت هاي کالمی

 (0.75,1,1) (0.5,0.75,1) (0.25,0.5,0.75) (0,0,25,0.5) (0,0,0.25) مقادیر کالمی 

 

برای هر پاسخ دهنده . اثر هر معیار را بر معیار دیار مشخص کند1شود براساس جدول هر پاسخ دهنده خواسته میدر این گام از 

 .شودهای فازی باشند تعریف میکه باید درایه n*nیک ماتریس 

ساخت ماتریس اولیه از میاناین ساده نظرات خبرگان : گیری اولیه یا ماتریس ارتباط مستقیمساخت ماتریس تصمیم: گام سوم

 .شوداستخراج می

 

در . شوداستفاده می( 2)برای بدست آوردن ماتریس نرمالیز شده از رابطه . ماتریس نرماالیز شده محاسبه می شود: گام چهارم

uij( 1)رابطه 
(k) شودرها انتخاب میبرابر با کران باال است که بیشینه مقدار مجموع آن در یکی از سط. 

 

 (1)رابطه 

 
 (2)رابطه 

 
 

استفاده می شود که با توجه به ماهیت فازی بودن ( 3)محاسبه ماتریس ارتباط کامل که برای محاسبۀ آن از رابطه : گام پنجم

در هریک از زیر ( 3)شده، رابطه های باال افراز های وسط و مؤلفههای پایین، مؤلفهمقایسات، ماتریس نرمال شده به سه زیر ماتریس مؤلفه

 .شوندها انجام شده و  و مجدد ترکیب میماتریس

 

  (3)رابطه 
 

 .ماتریس یکه یا همانی است  Iدر این رابطه
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 .شودفازی زدایی شده و قطعی می(  )ماتریس ارتباط کامل با بکارگیری از رابطه : گام ششم

 

 N=( l+m+4u) /6 ( )رابطه 

 
 

،  R-Jو  R+Jپس از محاسبۀ  .به ترتیب جمع هر سطر و جمع هر ستون هستند Jو Rکه  R-Jو R+Jسبۀ  مقادیر محا: گام هفتم

 R-Jو محور عمودی بیانار R+Jدر این نمودار محور افقی بیانار (. Jassbi et al,2011)گرددگذاری و اثرپذیری  ترسیم مینمودار شدت اثر

 .باشد آن عامل از اثرگذاری برخوردار است، در صورت منفی بودن آن عامل اثر پذیر خواهد بوداست و هر چه محور عمودی عاملی باالتر 

 

 .باشدهای اصلی ارزیابی عملکرد سامانۀ مدیریت آموزش الکترونیکی بر هم میبیانار  اهمیت و تأثیر گذاری شاخص( 3)جدول 

 

 مدیریت آموزش الکترونيکی هاي اصلی عملکرد سامانۀاهميت و تأثيرگذاري شاخص(  3)ل .جدو

 

 

 

 

 

 
 

محور افقی نموداراهمیت و محور عمودی نمودار . دهدهای اصلی  را نشان میزان اهمیت و تأثیرگذاری شاخصنیز می(  2)شکل 

 .دهدها را نشان میتأثیرگذاری و تأثیرپذیری شاخص

 

 
 

 هاي اصلیميزان اهميت و تأثيرگذاري شاخص( : 2)شکل 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 R+J R-J هاي اصلیشاخص

 0.757 5.171 شاخص هاي ارزیابی عملکرد نرم افزاري

 0.037- 4.694 شاخص هاي ارزیابی محتوایی

 0.029 5.179 شاخص هاي ارزیابی خدمات و پشتيبانی فنی 

 0.75- 5.302 شاخص هاي ارزیابی عملکرد دانشجویان
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 اريهاي نرم افزاهميت و تأثيرگذاري زیر شاخص( 4)جدول 

 R+J R-J زیرشاخص هاي نرم افزاري

 0.3 5.63 امنيت سامانه -جلوگيري از دسترسی غير مجاز به سامانه

 0.19- 5.63 ميزان عملياتی بودن سامانه -دسترس پذیري

 0.62 5.58 رفتار زمانی سامانه -سرعت

 0.18- 5.77 قابليت نصب پذیري بر انواع سيستم هاي عامل و مرورگرها

 0.15 5.97 مکاري با انواع محتویات آموزشی قابليت ه

 1.03- 5.16 تعامل پذیري با کاربران 

 0.33 5.44 روز هفته 7ساعت شبانه روز و  24قابليت پایداري در 

 

 
 

 هاي نرم افزاريگذاري زیر شاخصميزان اهميت و تأثير(:  3)شکل 

 
 

 بی محتواي آموزشیهاي ارزیاميزان اهميت و تأثيرگذاري زیرشاخص(: 5)جدول 

 

 R+J R-J زیر شاخص هاي ارزیابی محتوایی

 0.13 5.08 صحت علمی

 0.18 5.68 هم خوانی با اهداف درس

 0.29 5.24 کارگيري از گرافيک و پویانماییه ب

 0.09 5.28 هاکارگيري از نمودارها و جدوله ب

 0.28 5.71 تناسب محتواي آموزشی با سطح آزمون

 0.07- 4.48 تعامل

 0.33 5.88 تناسب در صدا و تصاویر

 1.13- 5.18 هاي مرتبط با فضاي واقعی در محتواي آموزشیبکارگيري از مثال
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 هاي ارزیابی محتواي آموزشیميزان اهميت و تأثيرگذاري زیرشاخص(: 4)شکل 

 
 هاي ارزیابی خدمات و پشتيبانی فنیميزان اهميت و تأثيرگذاري زیرشاخص(: 6)جدول

 

 R+J R-J یرشاخص هاي ارزیابی عملکرد خدمات و پشتيبانی فنیز

 0.11 6.38 هاي برخط جهت برگزاري بدون اختاللپشتيبانی از برگزاري کالس

 0.72- 6.11 ميزان رفع مشکالت سيستمی اساتيد و دانشجویان از راه دور

 0.73 4.61 هاي فنی از طریق تلفنگویی به سؤالميزان پاسخ

 0.07 4.85 هاي برخطپشتيبان از کالس تهيه نسخه

 0.86- 5.97 هاي فنی از طریق پست الکترونيکگویی به سؤالميزان پاسخ

 0.02 5.11 فراهم سازي و پشتيبانی از سامانۀ خدمات الکترونيکی به دانشجویان

 0.66 3.11 پایش و نگهداري ازکتابخانه دیجيتال

 

 

 

 
 

 هاي ارزیابی خدمات و پشتيبانی فنیاري زیرشاخصميزان اهميت و تأثيرگذ(: 5)شکل
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 ميزان اهميت و تأثيرگذاري زیرشاخص هاي عملکرد دانشجویان(: 7)جدول 

 

 R+J R-J زیرشاخص هاي ارزیابی عمکلرد دانشجویان

 0.25 9.19 هاي مجازيميزان حضور در کالس

 0.18- 9.05 هاي درسی در طول ترمانجام فعاليت

 0.07- 5.68 هاي علمیت در انجمنمشارک

 

 

 
 

 هاي ارزیابی عملکرد دانشجویانميزان اهميت و تأثيرگذاري زیرشاخص(: 6)شکل
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 گيرينتيجه -4

 
های نوین در  یطۀ آموزش و یادگیری با عنوان آموزش الکترونیکی فناوری اطالعات طی چندین دهۀ اخیر با ارائۀ شیوه

های جهانی قریب طبق گزارش. های آموزشی در مراکز و مؤسسات آموزشی داشته استیرچشم گیری در افزایش کیفیت و کاهش هزینه تأث

-سامانه الکترونیکی، آموزش در. گیرندهای برتر ایالت متحده آمریکا از آموزش الکترونیکی در کنار آموزش سنتی بهره میاز دانشااه% 57به 

 با سامانه یک. باشندمی دارعهده را فراگیران از تعامالت پشتیبانی آموزشی و فرآیند مدیریت الکترونیکی، آموزش هایدوره مدیریت های

-ها و شاخصفقدان سنجه وجود، این با .کندمی یاری آموزشی اهداف به یابیدست در را دانشجویان آموزشی، محتویات توزیع با باال اثربخشی

 با تا شده سبب دانشجویان یادگیری و آموزش  یطۀ در الکترونیکی آموزش های مدیریتسامانه اثربخشی و عملکرد ریگی هانداز جهت هایی

با توجه به  .باشند نداشته آموزشی شیوۀ این پیرامون مثبتی نارش آموزشی مدیران و اساتید سازی سامانه،پیاده باالی هایهزینه وجود

های دلفی، مدلی جهت های مدیریت آموزش الکترونیکی، سعی برآن شده است که با ادبیات تحقیق و روشاهمیت ارزیابی عملکرد درسامانه

شاخص اصلی   باشند، مورد شناسایی قرار گیرد بدین منظور های عملکردی میهای مهم که هریک دربردارندۀ زیرشاخصشناسایی شاخص

های کنیک دیمتل فازی تأثیرگذاری و تأثیرپذیری هریک شناخته شده و شکلزیرشاخص شناسایی شده است و با به کارگیری از ت 27و 

های فازی به کاربرده شد مجموعه مربوط به نظرات خبرگان نظریه منظور در نظر گرفتن ابهامهمچنین به .مربوط به هریک رسم شده است

 .شودگیری میموجب دقت بیشتردر چارچوب اندازه که

 :هابا توجه به شکل

هایی شاخص( R-J)> ،  با داشتن (C3)های ارزیابی خدمات و پشتیبانی فنی و شاخص( C1)های ارزیابی عملکرد نرم افزارشاخص -1

با داشتن (  C4)های ارزیابی عملکرد دانشجویانو شاخص( C2)های ارزیابی محتوای آموزشیباشند و شاخصگذار میعلی و  اثر

R-J<0 آیند، براین اساس توجه به وضعیت عملکرد نرم افزار و عملکرد خدمات و ساب میهایی اثرپذیر به  معلول و شاخص

 .تواند بر ارائه مطلوب محتوای آموزشی و استفاده بیشتر دانشجویان از سامانۀ مدیریت آموزش الکترونیکی گرددپشتیبانی فنی می

 سامانه یداری، پا(F12)بودن سامانه یاتی، نرخ عمل(F11) مجاز به سامانهریغ یدسترس از یریعملکرد جلوگ یابیارز یهاشاخصریز -2

(F17 ) سرعت شاخص ریوده و زب ی و اثرگذار عل یهارشاخصیز(F13)، یآموزش اتیاز انواع محتو یبانیپشت(F15)  و تعامل

 .باشندیممعلول و اثر پذیر از موارد فوق الذکر    (F16)با کاربران معلول یریپذ

 یینما ایو پو کیاز گراف یریکارگهب ،(F28)یواقع یمرتبط با فضا یهامثال از یریکارگه، ب( F22)ستطابق محتوا با اهداف در -3

(F23 )ییانمایو پو متن صدا، انیتناسب م زانیم یهاشاخصریبوده و ز ی و اثرگذار عل(F27) محتوا با  یو تطابق و همخوان

 .هستند و اثرپذیر  معلول( F25) ها آزمون

از  یبه مشکالت فن ییپاسخ گو زانی، م(F31) بدون مشکل یبرگزار یها براو کنترل از کالس یبانیپشت زانیم یهاشاخصریز - 

رفع  زانیم یهاشاخصریو ز هستند گذار ی و اثرعل (F37)تالیجیکتابخانه د ستمیاز س یو ناهدار شی، پا(F33)تلفن قیطر

 .باشندیمو اثرپذیر  معلول (F35) لیمیا قیطر از ییرفع مشکالت و پاسخ گو ،(F32)از راه دور  یمشکالت فن

-در زمان یدرس فیبه تکال ییپاسخ گو یهاشاخصریز بوده وگذار ی و اثرعل (F41)یمشارکت در کالس مجاز زانیشاخص مریز -7

 .ندیآیم به  ساب پذیرو اثر معلول( F42)  یعلم یهاو شرکت در انجمن (F42)مشخص یبند

 

: اند از های کلیدی اثرگذار بر عملکرد سامانۀ مدیریت آموزش الکترونیکی عبارتن است که زیر شاخصنتایج  اصله بیانار آ

ساعت شبانه روز و هفت روز هفته، تطابق محتوای   2پذیری سامانه، پایداری سامانه طی مجاز به سامانه، دسترسجلوگیری از دسترسی غیر

کارگیری از گرافیک و پویانمایی در محتوای های مرتبط با فضای واقعی و بهارگیری از مثالکهای هر درس، بهآموزشی با اهداف و خط مشی

های فنی از طریق تلفن، پایش و ناهداری گویی به سوالهای مجازی جهت برگزاری بدون اختالل، پاسخآموزشی، پشتیبانی و کنترل کالس

های مجازی با استفاده از تکنیک دیمتل فازی تعیین شده است و توجه به سسیستم کتابخانه دیجیتال، میزان مشارکت دانشجویان در کال

 .هریک از موارد فوق الذکر ارتقای عملکرد و کیفیت مطلوب سامانۀ مدیریت آموزش الکترونیکی را به همراه خواهد داشت

 

 



15-35،ص5931،زمستان4،شمارهیعلمیپژوهشدرعلومرایانهمجلـه
ISSN: 2745-3673  

http://www.Rcsj.ir 

 

 
 

 

 منابع و مراجع

 

 . 131،  3جلۀ ره آورد نو، شمارۀ ، م"تعامل در محیط آموزش الکترونیکی"، .طبسی، ز و سیدی نظرلو، ط [1]

[2] Cavus,N,.  " The evaluation of Learning Management Systems using an artificial intelligence 

fuzzy logic algorithm, Journal Advances in Engineering software,2010. 

[3] Selim,H,. Critical success factors for e-learning acceptance: ConWrmatory factor models, 

i. Computers & Education49,2007. 

[4] Hassanzadeh,A & kanaani,F & Elahi, Sh,. A model for measuring e-learning systems success in 

universities, Expert Systems with Applications, pp,10959–10966,2012. 

 .1 13، انتشارات چاپار، پژوهشااه فناوری اطالعات و ارتباطات ایران، "الکترونیکی وزشآم بر ایمقدمه".بابائی، م،  [7]

[6] Farahi, A,. provide a method for increasing the efficiency of Learning management systems 

using educational Data mining, Indian Journal of Science and Technology,2015. 

[7] Toloie Eshlagy ,A. Optimization of e-Learning Model Using Fuzzy Genetic Algorithm, 

International Journal of Information, Security and System Management, Vol.3, No.1, pp. 281-

285,2014. 

[8] Oztekin,A & Delen,D & Turkyilmaz, A & Zaim, A و  ,A machine learning-based usability 

evaluation method for eLearning systems.Journal decision support system,pp,63-73,2013. 

 .   2های آموزشی تحت وب؛رسالۀ دکترا، دانشااه میشیاان، ایالت متحده آمریکا، کاوی سیستمداده. مینایی بیدگلی، ب، [1]

[10] Jin,H,. Design of a performance-oriented workplace e-learning system using 

ontology.journal Expert systems with Applications, An international Journal, pp,3372-

3382,2011 

[11] Ozkan, S & Koseler, R,. Multi-dimensional students’ evaluation of e-learning systems in 

the higher education context: An empirical investigation/Journal computer and 

Education,pp,1285-1296,2009. 

آموزش  تیریمد یهاسامانه تیفیک یابیدر ارز  112 زویاستاندارد ا یریبکارگ". ژ ، ی،زادگان مقدم، د و عاشق میکر، پدرام، ح [12]

اطالعات،  تیپردازش و هدا ۀپژوهشنام "(.ریکب ریام یدانشااه صنعت یکیسامانه آموزش الکترون: یمطالعه مورد)  یکیالکترون

 . 131،  1  - 71، صص  2، شماره  25دوره 

ها بررسی روابط علت و معلولی بین معیارهای کیفیت خدمات در کتابخانه".ز ،اسفندیاری، سعید و صادقی آرانی،ح ، میرغفوری،  [13]

 .1311، 112-1 صص ، (75پیاپی ) 1رسانی،  کتابداری واطالع ".دیماتل فازی -با رویکرد ترکیبی الیب کوآل

[14] Jassbi, J., Mohamadnejad, F. & Nasrollahzadeh, H .و A Fuzzy DEMATEL Framework for 

Modeling Cause and Effect relationships of strategy ma. Safety Science, 49, 243–252,2011. 

 


