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  چکیده
آموزان دانش سیمدل آموزش سرو یو اعتبارسنج یپژوهش طراح نیا هدف

ه و ب یقی. روش پژوهش تلفاست) ML( اریس يریادگیبر  یمبتنمدارس 
 دیشامل اسات یفیدر بخش ک ياست. جامعه آمار یو کم یفیصورت ک

 دهنفر بو 30راهور به تعداد  سیدانشگاه، کارشناسان حوزه حمل و نقل، پل
مصاحبه صورت گرفته و ابزار  ندیصورت هدفمند با فرآبه يگیراست. نمونه

ساخته مشتمل بر نامه محققاطالعات عالوه بر مصاحبه، پرسش يآورجمع
 دأییبعد از ت تایکه نها است خاني آموزش الکترونیک سوال طبق الگو 57
کرونباخ  ي(محاسبه آلفا ییای) و پااستادان(قضاوت صاحب نظران و  یروائ
با استفاده از  يبخش جامعه آمار نیدراوارد بخش کمی شده که ) 92/0

تعیین نفر شرکت کننده)  560 نی(از ب نفر 389) تعداد 1972ورگان (جدول م
ساده انتخاب شدند. ابزار  یبه عنوان حجم نمونه به روش تصادفشده که 

 يساخته طبق الگومحقّق یسوال 29 ۀنامپرسشي در بخش کمی، آورجمع
 ییدشده بود که بعد از تأ میس مدارس تنظیسرو و یرانندگان تاکس يخان برا

و  هیتجز يشد. برا عیتوز یمدارس و تاکس سیرانندگان سرو نیدر ب ییوار
استفاده شد. در آمار  یو استنباط یفیتوص يهاي آمارها از روشداده لیتحل
و در  اریانحراف معن، یانگیمثل م یو پراکندگ ياز شاخص مرکز یفیتوص

 %95 نانیدر سطح اطم يدییو تأ یاکتشاف یل عاملیاز تحل یبخش استنباط
انجام گرفت. بر  3ال اس نسخه  یو پ 18اس اس  یاس پ يافزارهابا نرم

و  قیهاي عمحاصل از مصاحبه یفیهاي کداده لیو تحل هیاساس تجز
حال  نیها و در عمتن مصاحبه يمحتوا لیو تحل يو کدگذار یاکتشاف

 یبا بار عامل یپژوهش نشان داد بعد سازمان جیانت، ينظر یمطابقت آنها با مبان
و  یمؤثر در آموزش رانندگان تاکس شدهییدر جهت عوامل شناسا 589/0
 یبا بار عامل يفناورآن و بعد از ا است را دار تیاهم نیشتریمدارس ب سیسرو
  قرار گرفتند.  يابعاد در درجات بعد گریرا دارد و د تیاهم نیکمتر 511/0

  
  يدیکلهاي واژه
  یمنابع، اخالق یبانی، پشتی، سازمانتیریمد ،ي، فناوریابی، ارزشيپداگوژ

 

Abstract 
The purpose of this study is to design and validate a 
mobile learning (ML) school student education service 
model. The research method is integrated and qualitative 
and quantitative. The statistical population in the qualita-
tive section included university professors, experts in the 
field of transportation, and traffic police, including 30 
people. Purposeful sampling was done through the inter-
view process and the data collection tool, in addition to 
the interview, was a researcher-made questionnaire con-
sisting of 57 questions according to Khan e-learning 
model, which after confirming the validity (judgment of 
experts and professors) and reliability (alpha Cronbach: 
0.92). Then, the study entered the quantitative section in 
which 389 subjects (out of 560 participants) were select-
ed as the sample size by simple random sampling 
through Morgan (1972) table. The collection tool in the 
quantitative section was a 29-item researcher-made 
questionnaire based on Khan model for taxi and school 
service drivers, which was distributed among school and 
taxi drivers after verifying its validity. Descriptive and 
inferential statistical methods were used to analyze the 
data. In descriptive statistics, the central index and dis-
persion such as mean, standard deviation and in the 
inferential part of exploratory and confirmatory factor 
analysis at 95% confidence level with SPSS software. 
S18 and PLS version 3 were used. Based on the analysis 
of qualitative data obtained from in-depth and explorato-
ry interviews and coding and analysis of the content of 
the interview text and in the meanwhile, their compli-
ance with theoretical founda-tions, the results showed, 
that, the organizational di-mension with the factor of 
0.589 for effective identi-fied factors in  taxi driver and 
school service training are most important and  technol-
ogy with a factor load of 0.511 is the least important and 
other dimensions are in the next levels. 
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  مقدمه
شادتر و  یو زندگ يریپذستیهوشمند ز يشهرها ییهدف غا

اي شهروندان است. تهران هوشمند برنامه يتر براتیفیبا ک
شهروندان و حرکت  یزندگ تیفیهاي کشاخص يارتقا يبرا

جو مشارکت یپذیر با شهروندانو زیست داریپا يبه سمت شهر
د، مورد انتظار از برنامه تهران هوشمن ياست. دستاوردها
 تی، رضايشهر ينوآور تیهدادار، یپا يتوسعه شهر

و  تیریهاي مدو نظام تیمشارکت و شفاف يشهروندان، ارتقا
ها آپو توجه به استارت يشهر ییخدمات کارآمد در حکمروا

راندمان  يراستا ارتقا نیاست. در همهاي کوچک بنگاه و
 یبخش قابل توجه کیکه آموزش الکترون يشهرهاي تیفعال

هاي مهم شهر اهداف و برنامه رود، ازمی شماره باز آن 
آموزش و که  ستین یشود. شکهوشمند محسوب می

 هايرویکرد ها وفرآیندهاي مرتبط با آن در تمامی رشته
 باارزشی و مهم جنبه، خدمات در چه و صنعت در چه مدیریتی

شرفته کلید اصلی رونق و پی کشورهاي در. است کرده پیدا
پیشرفت آنها آموزش است که رکن اصلی پیشرفت و ترقی در 

بنابراین با این  .رودعرصه رقابت بازارهاي جهانی به شمار می
دیدگاه آموزش دیگر صرفاً به عنوان یک الزام سازمانی مطرح 

هاست گیري کالن سازمانشود بلکه یک راهبرد و جهتنمی
و  فقهاي سازمانی موتا بتوانند خود را در اهداف و مأموریت

پیشرو ببینند. امروزه هدف از آموزش عبارت است از شناسایی 
زارهاي آموزش و در نهایت کمک به مشکالت و حل آنها با اب

پیشرفت و بهبود سازمان و جلب رضایت سهامداران و 
اوصاف  نی). با همه ا12: 1382مشتریان است (خراسانی، 

 لیبه دل وانعم نیبر سر راه آموزش وجود دارد و ا یموانع فراون
در کشور ما نمود  کیآموزش الکترون يبودن ساختارها فیضع
کرونا  ید خواهد داشت. گرچه پاندمدرشهر هوشمن يشتریب

اي موجب جهش قابل مالحظه است اما یجهان دیامروز تهد
هاي الکترونیک خصوصاً آموزش از دور در بخش فعالیتدر

در حال حاضر با توجه به . دیگردکشورهاي جهان سوم 
هاي فراوان در آموزش رانندگان تاکسی و سرویس کاستی

باید براي ورود به این ود میمدارس که بر اساس الزامات موج
عرصه و یا تمدید مجوزات خود همه ساله مورد آموزش و 
بازآموزي قرار گیرند، وجود دارد. صرف نظر از اینکه در شرایط 

ها وجود ندارد، پاندمی کرونا امکان برگزاري این دوره
ها به روش سنتی ها حاکی از کم اثر بودن آموزشارزشیابی

ها، فقدان ابل مالحظه در برگزاري دورهبوده است. هزینه ق

رزورسانی سیستم ارزشیابی، عدم امکان آموزش محتواي به
شده در طول سال، کاهش درآمد رانندگان در زمان حضور در 

هاي آموزشی، ترافیک حاصل از مراجعه رانندگان که دوره
جنبۀ آموزش غیر حضوري رانندگان بر مبناي یادگیري سیار را 

هاي تیقابل يدارا اریس يریادگینظام رده است. دو چندان ک
هاي اي است که لزوم توجه و استفاده از آن در بخشستردهگ

مدارس  سیو سرو یآموزش رانندگان تاکس از جملهمختلف 
آموزش رانندگان تاکسی و سرویس از دیرباز سازد. را محرز می

 ناپدیراندرکاران بوده و یک ضرورت اجتنابمورد توجه دست
هاي آموزشی متعددي براي رانندگان رو دورهاست. از این

بینی شده و هرچه این جامعه قابل توجه رانندگان پیش
تر رانندگی کنند ضمن کاهش قابل توجه در مند و ایمنقانون

ترافیک شهرها ایمنی، کاهش معزالت روحی و روانی 
د آموزان و سایر رانندگان را نیز در پی خواهمسافران ودانش

 نهیدر زم یشگرفهاي شرفتیپر، یچند سال اخ یط درداشت. 
اطالعات و ارتباطات به وجود آمده است که به هاي يفناور

آموزش و  نیهاي نووجود آمدن روشه نوبه خود باعث ب
و  یهاي سنتکه آموزش يشده است، به طور يریادگی

و  یکیهاي از دور، الکترونخود را به آموزش يجا يحضور
هاي از انواع آموزش نیترجمله مهم ازو... داده است.  اریس

  باشد. می یکیدور، آموزش الکترون
) در بخش پیشنهادات رساله خود 1397علیرضا نعمتی (

تحت عنوان طراحی الگوي آموزش سیار براي کشت ارگانیک 
براي کشاورزان منظقه آذربایجان، به محققانی که قصد 

به ضرورت  سیار رساله خود با اشارهاستفاده از فناوري آموزش 
 يالگو یطراحو  اریس يریادگاز طریق ی یآموزش یسنجازین

تأکید  مختلف عیدر صنا اریس يریادگیکاربرد  يبرا یآموزش
دارد. نیاز آموزشی رانندگان مبنتی بر آموزش سیار با توجه به 

هاي آموزشی به صورت العاده برگزاري دورهاهمیت فوق
یط پاندمی کرونا در سرتاسر کره خاکی عالوه مجازي در شرا

بر مشکالتی که در آموزش حضوري بدان اشاره خواهد شد 
). از جمله 1392، يدی(وحرود شمار میامروزه یک ضرورت به

 است. اریس يریادگی، یکیالکترونهاي شانواع آموز نیترمهم
 يریادگیهاي رمجموعهیدر واقع از ز اریس يریادگی

 نیترمهم) 2005، 1ملون( شودمحسوب می یکیالکترون
را  »کیالکترون يریادگی«و  »اریس يریادگی« انیتفاوت م

                                                
1. Mellow 
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ارائه آموزش در هر  يبرا »اریس يریادگی« تیتوان در قابلمی
 »کیآموزش الکترون«دانست، حال آنکه  نمکان و هر زما

سازد و در محدود می یپژوه را به نوعتحرك دانش تیقابل
اغلب منوط به قرار  »یکیآموزش الکترون«استفاده از  قتیحق

در  نیو بنابرا استخود  وتریگرفتن فرد در پشت کامپ
هاي قابل وتریکامپ ی(و حتّ وتریکه استفاده از کامپ ییهامکان

مقدور  زینوع آموزش ن نی، استفاده از انیست ریپذحمل) امکان
گونه که اشاره  ، همان»اریس يریادگی«نخواهد بود. در مقابل، 

برداشته و شخص را قادر  انیاز م زیرا ن یمکان تیشد، محدود
مند نوع آموزش بهره نیسازد تا در هر مکان، بتواند از امی

که  ییهابر جنبهار، یس يریادگی رد ).2004، 1واوال و اتالشود (
اند. به کرده دیهستند، تأک اریس یمشخصه خدمات آموزش

و  يریادگیباعث سهولت  اریس يریادگیگر، یعبارت د
 شودمی میسیرسانه ب کی قیاز طر یبه مواد آموزش یدسترس

به طور عمده بر  )2000، 3). (میلوا و التا2008، 2کیگان(
رابطه  نیدر ا يکرده است. و دیتأک لیسهولت حرکت وسا

از  يریادگیرا ارائه آموزش و  اریس يریادگیکه من  دیگویم
، یدست يابزارهای، شخص تالیجید يارهایدست قیطر
 یعنیکنم، یم فیهمراه تعر يهاهوشمند و تلفن يهاتلفن
 يدارا اریس آموزشقابل حمل باشند.  یکه به راحت یلیوسا
است که توانسته است تا حدود  يمنحصر به فردهاي یژگیو
متداول را از  یهاي آموزشمشکالت موجود در روش يادیز
مکان،  شامل محدود نبودن به زمان و هاگیژیو نیببرد. ا نیب

تعامل با ، يریادگی يبه محتوا یفراهم کردن امکان دسترس
 دیکتأ)، 1386، یعبداله(ي ریادگی طیافراد حاضر در مح ریسا

 دیتول تیریآموزش، مد ندیفرا يریپذانعطاف، یبر کار گروه
و همکاران،  ی(فروشاناست  ریدانش و حل مسئله توسط فراگ

کند که امکان را فراهم می نیا اریس يریدگای .)1388
هاي امیاتفاق افتاده و پ یعیهاي طبیطیدر مح يریادگی

 يو امکان برقرار افتهیانتقال  یکیبه صورت الکترون یآموزش
زمان فراهم هم ریزمان و غارتباط و تعامل در هر دو شکل هم

آخرین گزارش مرکز مطالعات و  بنابر. )1391، ي(احمد شود
تهران، منبعث از گزارش مرکز آموزش  يشهردار يزیربرنامه
 يبرا یهاي آموزشدوره یرانیراهور، سازمان تاکس سیپل

                                                
1. Vavoula & Et la 
2. Keegan 
3. Mileva & et al 

رود آن گونه که انتظار میمدارس  سیو سرو یرانندگان تاکس
کارآمد و  یبرنامه آموزش کی انیم نیدر ا نیست.موثر 
روز باشد و آموزش آن  يکه متناسب با تکنولوژ یاتیعمل

آور حال الزام نیمتضمن رها نمودن کسب و کار نبوده و در ع
در  یقابل توجه ریها، تاثدغدغه نیضمن رفع ا تواندیباشد، م

داشته باشد. امروزه استفاده از  یکیترافهاي يکاهش ناهنجار
شده  جیرا ریز لیبه دال شورهااز ک ياریدر بس 4اریآموزش س

  :است
 يدارا ییآموزان مقاطع ابتدادانش یگردشگران حت اکثر

  تلفن همراه هسنتد.  ای لیموبا یگوش کی
از  يمندامکان بهره هایلموبا يبودن تکنولوژ باال
  را فراهم کرده است.  اریآموزش س
 یکیدر مناطق دورافتاده  یحت لیآسان به موبا یدسترس

  رود. بشمار می اریآموزش س يایاز مزا گرید
  یابزار سرگرم کیبه عنوان  لیاز موبا استفاده
ثبت بازخورد و  امکان رصد نمودن مخاطبان امکان

  افراد تحت آموزش دبکیف
که  يدسته از افراد نظارت سهل و آسان به آن امکان

  اند. کرده یرا ط یهاي آموزشدوره
هم دارد که  يگرید يایمزا لیاست استفاده از موبا واضح

رسد با به هفت مورد آن اشاره شده است. به نظر می تنها
 يکشورها در استفاده از تکنولوژ ریسا اتیتوجه به تجرب
  . استفاده نمود کیدر آموزش تراف آن بتوان ازیادگیري سیار، 

 این پژوهش یله اصلئبا توجه به آنچه که ذکر شد مس
مدارس موزان آدانش سیحال حاضر آموزش سرو که در است
شود و میگرفته ن يرانندگان جد يصرف وقت از سو لیبه دل

ابزار به دلیل اینکه فاقد  و نداردالزم را  یکارائاز این رو 
دوره  کی یاي جز طزهیانگ چیو رانندگان هی است قیتشو
ر تندارند و از همه مهم ازیمدرك مورد ن کسبي برا ياجبار
بر استفاده از آنچه که آموزش داده شده وجود  ینظارت چیه

مدارس از الزامات  سیو سرو یندارد. آموزش رانندگان تاکس
 ندیدر فرآ لیچرا که آموزش افراد دخ است؛حرفه  نیورود به ا

اي است که رانهیگشیهاي پحمل و نقل، از جمله روش
را در  یقابل توجه جیاي مناسب، نتانهیتواند با صرف هزمی
گذارد. در  يجا نقل بر حمل و یمنیا تیوضع يهبودب

رانندگان  شیآموزش و آزما ندیبه فرآ شرویپ يکشورها
                                                
4. Mobile learning 
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 ستهینگر یصورت تخصصه مدارس بهاي سیو سرو یتاکس
کودك و نوجوان،  یسن يگروها يازهایشده و متناسب با ن

ها را گردشگران و بچه یجائهحمل و جاب فهیکه وظ یرانندگان
هاي منتوع و م در معرض آموزشئدارند، به طور داعهده ه ب

مدارس را هاي سیشوند. رانندگان سروداده می قرار دیجد
 يریگادیصورت مستقل مورد توجه قرارداد. آموزش و به دینبا
که  یزمان در قرن حاضر است و از دیروش جد کی اریس

 اریبر جامعه آشکار کرده است توجه بس خود را عیاثرات وس
امکان  اریس يریگادیرا به خود جلب نموده است و  يادیز

، کیسازد (گرون برا فراهم می یعیطبهاي طیآموزش در مح
شهر  یاتیبرنامه عمل نیتدو). 2010 ،1و هانس کیکورت

شهر  يریز(مرکز مطالعات و برنامه هوشمند تهران بزرگ
اي است و حمل و نقل و گسترده اریابعاد بس يتهران) دارا

را  یو جامع عیبخش بزرگ، برنامه وس کیعنوان به کیتراف
و  ی، آموزشی، اجتماعیتا بتواند همه ابعاد فرهنگ طلبدمی
 یو فرهنگ یبعد اجتماعکه است  حپر واض و ردیدربرگ یاجرائ
است. در  ختهیآموزش آم شدت باه ل بنق حمل و و کیتراف
آن در  ریثأت ردیو موثر صورت پذ حیآموزش صح کهیصورت
شناخت . خواهد کرد داینمود پ یو اجتماع یفرهنگهاي بخش
 ژهیبه و شهرهاي بزرگ و یمنف ای مثبت ریتأث و شهر بستر
ري، شه کیالکترون و هوشمندهاي ستمیس از شهرهاکالن
 لیجل :؛ ترجمه2015 ،تیرا دی(ولو ضروري است امري
مثبت  راتیضرورت دارد به تأث نی). همچنیشاه

 یکیشهروندان آن جامعه پرداخته شود.  یهوشمندسازي زندگ
شهرهاي بزرگ،  بخش در در نیترو حساس نیترمهم از

 زانیم نقل شهري و حمل و ستمیس و کیافهوشمندسازي تر
شهروندان است.  یزندگ آن بر میرمستقیغ و میمستق راتیتأث
 برخوردار است واي ژهیو تیراستا از اهم نیدر ا کیتراف یمنیا
از تصادفات  یناش یتلفات انسان يتوجه به آمار باال با

 کیتراف یمنیبه ا یالزم است توجه خاص و مبسوط، یرانندگ
 رأثیت تواندیم کیآموزش تراف اریس يریگاد. یمبذول گردد
که مبالغ قابل  هايهاي شهردارنهیدر کاهش هز یقابل توجه

داشته باشد. از  ،کنندخصوص صرف می نیرا در ا یتوجه
کند تا اطالعات به کاربر کمک می اریس يریگادی گریطرف د

 2وی(شه ت کاربران به اشتراك بگذارد يبه روز و به موقع را برا

                                                
1. Hans, Cortic, Bic & Grown 
2. She & Tio 

 ازعدم استفاده  که در یاز مشکالت ی). برخ2016 ،همکارانو 
وقت جامعه هدف  قیض میبا آن مواجه هست اریآموزش س

شرکت  يهاي آموزش حضورد در دورهنتوانیاست که نم
 انی) ب1390( يآبادنجف يدیو ام ی، کاظمي. مرشدندینما
 ییقادر به پاسخگو گریآموزش د یهاي سنتاند که روشکرده
 یرانندگان تاکس آموزش. ستندیالعمر نمادام یآموزش يازهاین

 تواند درمی زانیچه م به اریمدارس به صورت س سیو سرو
 ي، انتقال دانش، نظارت بر حسن اجرایروزرسانهب

و الزامات مورد  کیهاي ارائه شده و ارتقا فرهنگ ترافآموزش
  شده موثر باشد؟ ادیرانندگان  ازبهین

باتوجه به مبانی نظري پژوهش حاضر در قالب سواالت 
 زیر تنظیم گردید. 

  
  پژوهشهاي سوال
آموزان دانش سرویس یارس یادگیري الگوي مناسب مدل

 است؟ کدام سیار آموزش بر مبتنی مدارس
در مدل  یشتريب أثیرخان ت یکاز ابعاد مدل الکترون یککدام 

  ؟دارد یارس یادگیري
  چیست؟ یارس یادگیري الگوي ابعاد از یک هر اولویت
خان در مدل  یکالکترون یريگیادهاي مدل از مولفه یککدام 

 ؟دارد یشتريب یتاهم یارموزش سآ
 یارس الگوي یادگیري بر میزان چه به پیشنهادي الگوي

 است؟  آموزان مدارس تاثیرگذارسرویس دانش
  

  قروش تحقی
در این پژوهش با توجه به هدف و ماهیت تحقیق از روش 

هاي کیفی و تحقیق ترکیبی یا آمیخته از طریق تلفیق روش
استراتژي تحقیق مبتنی بر کمی استفاده شده است. استفاده از 

هاي کیفی وکمی در یک مطالعه بیانگر کاربرد کاربرد روش
عات الروش تحقیق آمیخته است و مبتنی بر تقدم و توالی اط

هاي پژوهش در روش). 2011کرسول و پالنوکالرك، (است 
هاي کیفی و کمی و هاي مختلف روشترکیبی با بررسی جنبه

هاي پژوهشی در گویی به سؤالامکان پاسخ ترکیب این دو
شود. کرسول و پالنو کالرك هاي مختلف فراهم میحیطه

در پژوهش ترکیبی، طرح اکتشافی را از همه  )2011(
ته کنند که در طرح آمیخدانند و بیان میتر میبرجسته

یابی درباره موقعیت نامعین اکتشافی، پژوهشگر در صدد زمینه
 )هاشامل یک توالی از فعالیت(د بوده و به بررسی فرآین
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هاي کیفی پردازد. براي این منظور ابتدا به گردآوري دادهمی
شوند. در این هاي کمی گردآوري میپردازد و سپس دادهمی

شود. در هاي کیفی اهمیت بیشتري داده مینوع طرح به داده
این طرح پژوهشگر ابتدا از لحاظ کیفی موضوع پژوهش را با 

ان محدود بررسی کرده و سپس بر مبناي کنندگشرکت
نظر اقدام  هاي کیفی نسبت به ساخت ابزار موردیافته
که در این پژوهش  آنجا نماید. با توجه به مطالب فوق و ازمی

 مدل اعتبارسنجی و طراحی با توجه به هدف اصلی که
 آموزش بر مبتنی مدارس سرویس و تاکسی رانندگان آموزش
، بوده است هوشمند شهر عملیاتی مهبرنا راستاي در سیار

هاي آمیخته، مستلزم گردآوري و تحلیل مطالعه به روش
 صورت ها بههاي کمی و کیفی است که در آن دادهداده
شوند. نظر به لزوم انجام زمان یا متوالی گردآوري میهم

پژوهش به روش کیفی قبل از روش کمی، در این پژوهش از 
عنوان یکی بندي بهطرح اکتشافی متوالی و مدل تدوین طبقه

هاي آمیخته استفاده شده از راهبردهاي پژوهش در روش
 ینمتخصص، مرحله از پژوهش یندر ا يآمار . جامعۀاست

نعفان و ذي راهور یسناسان حوزه حمل و نقل، پلشامل کارش

پژوهش انتخاب  یفیانجام بخش ک يگروه برا ین. ابودند
ی در پژوهش کممصاحبه شرکت کردند.  یندشدند و در فرا

رانندگان  یهکلجامعه آماري این پژوهش، شامل گروه دوم از 
بودند. در پژوهش کمی تهران  مدارس یسو سرو یتاکس
ها در این مرحله به روش تصادفی انتخاب شدند. جامعه نمونه

مورگان، براي تعداد  –طبق جدول کرجسی آماري پژوهش 
کل جامعه آماري رانندگان و سرویس مدارس شهر تهران 

نفر به عنوان حجم نمونه مورد به روش  384تعداد 
  گیري تصادفی ساده انتخاب شدند. نمونه

در مرحله کمی پژوهش، بر اساس معیارهاي استخراج 

ساخته نامه محققشده از مرحله کیفی به طراحی پرسش
ساخته براساس الگوي نامۀ پژوهش محققپرداخته شد. پرسش

سوالی تدوین شد. از مجموع  47نامه خان به صورت پرسش
هاي استخراج شده و کدهاي استخراج شده از ابعاد و مؤلفه
مؤلفه آماده شد که تمامی  8اي با نامهها، پرسشمتن مصاحبه

)، 2)، کم (1اي: خیلی کم (درجه 5آنها بر مبناي طیف لیکرت 
) طراحی شدند. آزمون 5خیلی زیاد ()، 4)، زیاد (3متوسط (

نفر از نمونۀ آماري انجام شد،  30نامه بر روي مقدماتی پرسش

  نامه محقق ساختهپرسش .1جدول 
 سواالت متغیر  نامهپرسش

نامه پرسش
محقق ساخته 
طبق الگوي 

  )2001خان (

 14الی  1سواالت  )ي(پداگوژ
 17الی  15سواالت  ارزشیابی
 28الی  18سواالت   يفناور

 31الی  29سواالت   طراحی رابط و کاربر
 36الی  32سواالت  یریتمد

 43الی  37سواالت  سازمانی
 51الی  44سواالت  منابع یبانیپشت
 57الی  52سواالت   یاخالق

 29الی  1سواالت   نامه سرویس مدارس پرسش

  ضرایب پایایی پرسش نامه بر حسب ابعاد. 2جدول 
ضریب آلفاي  متغیر  نامهپرسش

 کرونباخ

نامه پرسش
محقق ساخته 
طبق الگوي 

  )2001خان (

 841/0 )ي(پداگوژ
 860/0 ارزشیابی
 908/0  يفناور

  871/0  طراحی رابط و کاربر
 796/0 یریتمد

 877/0 سازمانی
 765/0 منابع یبانیپشت
 819/0  یاخالق

 921/0  نامه سرویس مدارس پرسش

 خدمات آموزشی

 کیفیت خدمات آموزشی

 اخالقی پشتیبانی منابع سازمانی ارزشیابی فناوري مدیریت پداگوژي

 پژوهش کیفی هايیافته اساس بر آموزان مدارسسرویس دانش آموزش در شدهشناسایی عوامل الگوي .1شکل 
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مشکالت مربوط به روشن بودن، قابلیت درك و قابل پذیرش 
نامه پس از اجراي مقدماتی بازنگري شد بودن سؤاالت پرسش

نامه را کنندگان بعدي نسخۀ اصالح شده پرسشو شرکت
  تکمیل کردند. 

اتوجه به مقادیر ضرایب آلفاي کرونباخ به دست آمده ب
نامه مزبور از اعتبار توان ادعا کرد که پرسشها میبراي متغیر

در تحقیق حاضر جهت  و پایایی قابل قبولی برخوردار است.
ها و بررسی صحت فرضیات تحقیق، با تحلیل داده تجزیه و

ماري، از محترم راهنما، مشاور و مشاور آ استادانهماهنگی 
به روش  هاي تجزیه و تحلیل استنباطیروشآمار استنباطی 

  . انجام گرفته است PLSافزار مدل ساختاري با نرم
  

  هایافته
و جهت پاسخگویی به این سؤال پژوهش، بر اساس تجزیه 

هاي عمیق و هاي کیفی حاصل از مصاحبهتحلیل داده
ها و در اکتشافی و کدگذاري و تحلیل محتواي متن مصاحبه

حال مطابقت آنها با مبانی نظري، طبق نظر عین 
آموزش ها و عوامل اصلی تأثیرگذار در کنندگان مقولهمشارکت
یا بعد اصلی  مقوله 7توان در را می سرویس مدارسرانندگان 

  . 1بندي نمود. ابعاد اصلی مؤثر عبارتند از: مولفه طبقه 56و 

  تحلیل عاملی اکتشافی مبانی نظري .3جدول 
  ابعاد 

  (عوامل اصلی)
عدد آزمون تناسب کایزر مایر 

  و آزمون بارتلت
  ها مؤلفه

  (عوامل فرعی)
واریانس 

  ابعادکل 

  پداگوژي
KMo=0. 758
Barttlett=591. 955
Df=45
Sig=0/000

14 758/63 

  ارزشیابی
KMo=0. 742
Barttlett=465. 722
Df=45
Sig=0/000

3  769/69  

  فناوري
KMo=0. 851
Barttlett=1106. 611
Df=120
Sig=0/000

14  105/55  

طراحی رابط 
  و کاربر

Barttlett=614. 061
Df=45
Sig=0/000

3  015/50 

  مدیریت
KMo=0. 841
Barttlett=1477. 536
Df=136
Sig=0/000

5 984/64  

  سازمانی بعد
KMo=0. 742
Barttlett=465. 722
Df=45
Sig=0/000

7  145/60  

 پشتیبانی
  منابع

KMo=0. 851
Barttlett=1417. 536
Df=136
Sig=0/000

8  984/64  

 اخالقی بعد
KMo=0. 772
Barttlett=365. 722
Df=45
Sig=0/000

8  361/59  

تحلیل عاملی 
  اکتشافی کل

Kmo=0/843
Barttlett5410. 737
Df=1378
Sig=0/000

65  540/68  

  مدل ساختاري در حالت استاندارد .2شکل 
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. 3مؤلفه)  3. عامل ارزشیابی (2مؤلفه)  14عامل پداگوژي (
 3. بعد طراحی رابط و کاربر (4مؤلفه)  14عامل فناوري (

 7. عامل سازمانی (6مؤلفه)  5. عامل مدیریت (5مولفه) 
. عامل اخالقی 8مؤلفه)  8. عامل پشتیبانی منابع (7مولفه) 

تشخیص  مؤلفه) مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. براي 8(
ها و هاي مورد نظر (اندازه نمونهاین مسئله که تعداد داده

رابطه بین متغیرها) براي تحلیل عاملی مناسب هستند یا 
و آزمون  1مایر –خیر؟ از شاخص آزمون تناسب کایزر 

مایر شاخصی از  –استفاده شد. آزمون تناسب کایزر  2بارتلت
                                                
1. KMO( Kaiser-Meyer-Olkin Measure of sampling 

Adequacy  
2. Bartlets Test of sphericity 

جزئی گیري است که کوچک بودن هبستگی کفایت نمونه
کند. این شاخص در دامنۀ صفر و بین متغیرها را بررسی می

) تحلیل 50/0 -65/0یک قرار دارد. اگر مقدار شاخص بین (
 -85/0) خوب، بین (65/0 – 75/0عاملی متوسط، بین (

به باال به میزان عالی تحلیل عاملی براي  85/0) و از 75/0
  ها مناسب خواهد بود. داده

گردد، مقدار مالحظه می 3گونه که در جدول همان
مایر در تمامی ابعاد بیشتر از  –آماره آزمون تناسب کایزر 

باشد. نیزبیش از سطح معناداري می sigبوده و مقدار  7/0

دهنده این مطلب است که تحلیل عاملی براي این این نشان
باشد. درصد واریانس تبیین شده کل ها بسیار مناسب میداده
، درصدي از تغییرپذیري 4ها نیز در ستون آخر جدول مؤلفه

هاي استخراجی قابل توضیح سؤاالت را که توسط مؤلفه
که در تمامی ابعاد درصد واریانس تبیین  کنداست، بیان می

مایر  –هاي آزمون تناسب کایزر شده نسبتاً باالست. لذا داده
و آزمون بارتلت در تمامی ابعاد مناسب است بنابراین بر 

مؤلفه استخراج شده از  56اساس تحلیل عاملی اکتشافی از 
 14. عامل پداگوژي (1مبانی نظري و بخش کیفی پژوهش، 

 14. عامل فناوري (3مؤلفه)  3. عامل ارزشیابی (2مؤلفه) 
. عامل 5مولفه)  3. بعد طراحی رابط و کاربر (4مؤلفه) 

. عامل 7مولفه)  7. عامل سازمانی (6مؤلفه)  5مدیریت (

ضرایب مستقیم مسیر ارتباطی هر یک از ابعاد اثرگذار در . 4جدول 
 الگوي نهایی پژوهش

  رتبه  نتیجه معناداري  ضریب مسیر  بعد  ردیف
  3  است. معنادار  365/3  489/0  پداگوژي  1
  6  است. معنادار  271/3  367/0  ارزشیابی  2
  2  است. معنادار  304/2  511/0  فناوري  3
  4  است. معنادار  573/2  478/0  مدیریت  4
  8  است. معنادار  11/3  294/0  طراحی رابط و کاربر  5
  1  معنادار است.   981/3  589/0  بعد سازمانی  6
  7  است. معنادار  027/3  301/0  منابع پشتیبانی  7
  5  معنادار است.  983/3  427/0 اخالقی بعد  8

 معناداريمدل ساختاري در حالت  .3شکل 
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مؤلفه) باتوجه  8. عامل اخالقی (8مؤلفه)  8پشتیبانی منابع (
افزار اسمارت پی ال اس و مقدار ، نرم4به خروجی جدول 

آمده، بعد سازمانی با بار دست ضریب مسیر جدول فوق به
شده مؤثر در عوامل شناسایی  جهت در 589/0عاملی 

بیشترین اهمیت  تاکسی و سرویس مدارسآموزش رانندگان 
را دارا است و بعد از طراحی رابط و کاربر با بار عاملی 

کمترین اهمیت را دارد و دیگر ابعاد در درجات بعدي  294/0
  قرار گرفتند. 

  
  و بحث گیرينتیجه

 و خبرگان مصاحبه از آمده دسته ب جینتا اساسبر 
 و استاي دهیچیپ آموزش، کنش که گفت دیبا نامهپرسش

 کشور یعال آموزش نظام در آن تیفیک وی شناسبیآس يبرا
. پرداخت آن دهنده لیتشک ياجزا نقد و یبررس به یدبایم

 یکم توسعه و یآموزش امکانات شیافزا شاهد ما اگرچه
 مختلفهاي رشته در سرویس مدارس و تاکسیرانی، تنوع

سرویس مدارس و  به ورود شدن سهل و یلیتحص
سرویس مدارس و  تعداد روز به روز شیافزا و تاکسیرانی
 بودن ریفق اما میهست گوناگونهاي شکل با تاکسیرانی
 تیفیک بر ثرؤم شده ییشناسا عوامل از یدانشگاه آموزش
 و آموزش بودن تیفیکیب سبب پژوهش نیا در آموزش
 و یعال آموزش نظام ضعف تاًینها و یآموزشي محتوا
 شده افتی جینتا بودن ستارامه. است شده آن يمدآناکار

، نیشیپ گرفته صورتهاي پژوهش از یبرخ جینتا با پژوهش
 یعال آموزش در آموزش تیفیک در يجد تالمشک از یحاک
 روشهاي مولفه که داد نشان پژوهش نیا جینتا. است
 و ، امکاناتیآموزش يمحتوا یسازمانده، استاد سیتدر
 استعداد، زمان، مکان( راننده تیوضع، دانشکده زاتیتجه
 وی) پژوهش – یآموزش( استاداي حرفه تیحالص، ي)فرد

 تیفیبرک رگذاریتاث عوامل جمله از نینوهاي يتکنولوژ
ت، یاهم بیترت به و هستند کشور یعال آموزش در آموزش
اي حرفه صالحیتاستاد،  سیتدر روش« چونیی هامولفه
  . دارند قرار يبندرتبه نیا هیاول تیاولو در »استاد

 یک هر ارتباطی مسیر مستقیم باتوجه به نتیجه ضرایب
در آموزش  84/0مقدار  پداگوژيبعد ، اثرگذار ابعاد از

 با بعد نیا جهینتآموزان مدارس نقش دارد. سرویس دانش
 دو در پژوهش جینتا)، 1992( جانستون پژوهش جینتا

 احمدي زین و انیپاکار پژوهش و سنگاپور یداخل دانشگاه
 به خود پژوهش در جانستون رایز. باشدیم همسو) 1369(
 و یآموزش تکنولوژي یبانیپشت و استفاده که دیرس جینتا نیا

 و زمان در واندتیم آن از ريیگبهره در یکاف زةیانگ وجود
 که یسنت راهبردهاي وها روش با سهیمقا در کمتري ۀنیهز
 گذاشته اجرا به یعال آموزش مؤسسات در حاضر حال در
 نظر از بینجامد. بهتري یآموزش تیفیک به تواندیم ،شوندیم

 را یآموزش تیفیک و ريیادگی وري عامل، بهره نیا وي
 دانشگاه دو در پژوهش جینتا نیهمچن. دهدمی شیافزا
 هر در یمهندس تاکسیرانان که داد نشان زین سنگاپور یداخل
 همچون یدانشگاه زاتیتجه و امکانات دانشگاه، وجود دو

 و یورزش مسابقات ، برگزاريیورزش و یحیتفر امکانات
 در را یآموزش تکنولوژي امکانات و لیوسا از استفاده
 جینتا باالخره و انددانسته مؤثر یآموزش تیفیک شیافزا

 در بهبود که داد نشان احمدي زین و انیپاکار پژوهش
 و دانشگاه زاتیتجه و امکاناتی فیک و یکم تیوضع
 به یدگیرس و یدانشگاههاي کتابخانه امکانات خصوصهب

 تیفیک شیافزا و بهبود در را کتابخانه و کتاب مشکل
 باتوجه به نتیجه ضرایب. انددانسته مؤثر دانشگاه یآموزش
بعد مدیریت ، اثرگذار ابعاد از یک هر ارتباطی مسیر مستقیم

367/0 

 آموزش سرویس دانش آموزان مدارس

 یادگیري سیار (الگوي خان)

پداگوژ طراحی 
رابط و 

یبانی پشت سازمانی مدیریت ارزشیابی فناوري
478/0 

 اخالقی

427/0 301/0 589/0 294/0  511/0 
489/0 

 هاي کمی پژوهششده در آموزش سرویس دانش اموزان مدارس بر اساس یافتهالگوي عوامل شناسایی. 4شکل 
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در آموزش رانندگان تاکسی و سرویس مدارسی  80/0مقدار 
  نقش دارد. 

)، 1994( نریگارد پژوهش جینتا با بعد نیا جهینت
 و یسرخاب دوزي یمن) ی1997( همکارانش و استارك
) 1369( احمدي زین و انیپاکار) 1383( حصاري بهادري
 استفاده که داد نشان نریگارد یبررس جینتا رایز است؛ همسو

 بهبود اصول از ريیگبهره و مدرن یآموزشهاي روش از
 با تاکسیرانان پرورش به تواندیم استادان سوي از تیفیک

 نیا که کند کمکها تیقابل وها مهارت از باالتري سطوح
 خواهد باال یمطلوب نحو به را دانشگاه یآموزش تیفیک امر
 نشان زین همکارانش و استارك پژوهش جینتا نیهمچن. برد
 در را یعلم ئتیه اعضاي قوي طور به آنچه که داد
 قرار ریتأث تحت یدانشگاه یدرسهاي برنامه زيیرحطر
هاي شی، گرایعلم ئتیه اعضاي یلیتحصۀ رشت ،دهدمی
 ئتیه اعضاي خود، کارآموزي یلیتحص ۀرشت در یقیتحق
 استادان سوي از یدرسهاي کتاب محتواي بر تسلط و یعلم

 و یسرخاب دوزيی منی پژوهش جینتا که همچنان است.
هاي مالك از استفاده که داد نشان زین حصاري بهادري
 روش یچگونگ، یعلم ئتیه اعضاي نشیگز در عمل مورد
 دانشگاه یآموزش تیفیک شیافزا در کالس در آنان سیتدر
 فراهم که داد نشان زین انیپاکار پژوهش جینتا. است مؤثر
 خاطر تیرضا به توجه و اي حرفه ۀتوسع و رشد ۀنیزم کردن

 واندتیم دانشگاه استادان عملکرد از یابیاستادان، ارزش
 پژوهش جینتا باالخره و دهد شیافزا را یآموزش تیفیک

 تاکسیرانان و استادان که است نیا از یحاک احمدي
 یرفاه و ايحرفه مسائل به یدگیرس ارشد یکارشناس
 قلمداد یآموزش تیفیک شیافزا در عامل نیمهمتر را استادان
 مسائل به یدگیگر، رسید تاکسیرانان که یحال در اند کرده
باتوجه . انددانسته عامل نیترممه را خود یرفاه و ايحرفه

 ابعاد از یک هر ارتباطی مسیر مستقیم به نتیجه ضرایب
در آموزش رانندگان  68/0مدیریت دانشگاه مقدار ، اثرگذار

 با سؤال نیا جهینتتاکسی و سرویس مدارسی نقش دارد. 
 است؛ همسو) 1993( وتورپیمار و بارت کیما یبررس جینتا
 ۀادام جهت نانتاکسیرا که داد نشان آنان پژوهش جینتا رایز

 ای دانشگاه کی به ادیز بودجه وجود علت به لیتحص
: از است عبارت تیفیک آنها براي بلکه روندینم دانشکده

 یآموزش امور در تیقابل و تینان، سرعت، رضایعالقه، اطم
 بهبود و شیافزا متضمن عوامل نیا آنان دگاهید از که

باتوجه . است یعال آموزش مؤسسه کی در یآموزش تیفیک
 ابعاد از یک هر ارتباطی مسیر مستقیم به نتیجه ضرایب

در آموزش رانندگان  70/0بعد فناوري با مقدار ، اثرگذار
  تاکسی و سرویس مدارسی نقش دارد. 

 جانستون ییفردگرا یۀنظر جینتا با که بعد نیا جهینت
 جیسنگاپور، نتا یداخل دانشگاه دو در پژوهش جینتا) 1992(

 یمن) ی1989( وودهال) 1988( نکمنیبر و یلزل پژوهش
. باشدیم همسو) 1383( حصاري بهادري و یسرخاب دوزي

 بر یعال آموزش ۀمؤسس ای دانشگاههاي کمک جانستون رایز
 در را الزم خدمات آوردن فراهم و مشارکت زانیم اساس
 آن و داد قرار یابیارزش مورد تاکسیرانان یشخص رشد جهت
 جینتا. دانست مؤثر یآموزش تیفیک شیافزا و بهبود در را

 در که داد نشان زین سنگاپور یداخل دانشگاه دو در پژوهش
 وجود که اندهکرد ابراز یمهندس تاکسیرانان دانشگاه دو هر

دانشگاه،  طیمح تیامن شاملی دانشگاه التیتسه و خدمات
 مؤثر یآموزش تیفیک بهبود در را... و یبهداشت امکانات
هاي کمک وجود که افتندیدر نکمنیبر و یلزل. انددانسته
 شیافزا لیتحص به را آنها یتاکسیرانان، دسترس به یمال
 و یمالهاي کمکهاي برنامه که کردند برآورد آنها. دهدیم

 از شیب نام ثبت باعث دانشگاه سوي از شده ارائه خدمات
 درآمدي طبقه به متعلق وقت تمام ةرانند ونیلیم کی

 نهیهز کمک اثر آنان نیهمچن. شودیم نییپا و متوسط
 انیب به و یادگیري سیار ادامه به اصرار بر را وسایل آنالین

 یعال آموزش مؤسسه در آنان ماندن یباق به لیتما گرید
  . دانندیم

 یک هر ارتباطی مسیر مستقیم باتوجه به نتیجه ضرایب
بعد کارکنان و مسئولین دانشگاه با مقدار ، اثرگذار ابعاد از

در آموزش رانندگان تاکسی و سرویس مدارسی نقش  66/0
  دارد. 
) 1383( یتنکابن و قنبر پژوهش جینتا با بعد نیا جهیتن
 جینتا با نیهمچن و) 1369( احمدي زین و) 1369( انیپاکار
 سنگاپور یداخل دانشگاه دو یبررس از آمده دست به هینظر
 رایز. باشدیم همسو 2002 دسامبر تا اکتبری زمان دوره یط
 تیریمد ضعف که داد نشان یتنکابن و قنبر یبررس جینتا

 یپژوهش و یآموزش نظام مختلف سطوح در دانشگاه
 انیپاکاری بررس جینتا و شودیم محسوب مشکل نیترعمده
 زین و یدانشگاه تیریمد بهبود که داد نشان زین احمدي و

 تیفیک شیافزا باعث دانشگاه تیریمدهاي وهیش بهبود
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 یداخل دانشگاه دو پژوهش جینتا باالخره و شودیم یآموزش
 یمهندس دانشجویان که بود مطلب نیا انگریب زین سنگاپور

 به ریپذدسترس خدمات از باالتري دانشگاه، سطح دو هر در
 و دانشگاه تیریمد به خودهاي دهیا انیب براي ییهالکانا
 و نظرات گرفتن نظر در براي دانشگاه تیریمد لیتما
از این رو . اندداشته انتظار را آنها انتقادات و شنهاداتیپ

  گردد:پیشنهاد می
 مختلف ابعاد از تاکسیرانان رضایت نیز حاضر مطالعه در
 به بتوان اینکه براي و نیست یکسان آموزشی خدمات
 کلیه به باید یافت دست آموزشی خدمات مطلوب کیفیت
  کرد. توجه ضرورت و اولویت براساس ابعاد

 است آموزش خدمتی دهد کهمی نشان مطالعات بررسی
 و پذیردمی تأثیر آن کنندگانارائه از مستقیم صورت به که

 تاکسیرانان انتظارات و نیازها کردن برآورده بر بیشتري تاکید
 سمت به سرویس مدارس و تاکسیرانی کهاي گونه دارد، به

 انتظار و ادراك کنند، بنابراینمی پیدا سوق محوريندهران
 ترباالتر، مهم آموزشی خدمات و تسهیالت از تاکسیرانان

 . شد خواهد
 و زمینه این در شده انجامهاي پژوهش سایر به توجه با
 ابعاد تمام در که گردید حاضر، مشخص پژوهش نتایج

 و ابعاد برخی نظر از منفی شکاف آمورشی، اندك خدمات
 انتظارات اساس این دارد، بر وجود کیفیتهاي مولفه

 خدماتی از فراتر نیاز مورد و مطلوب خدمات از تاکسیرانان

 خدمات ابعاد از هیچکدام در و گرددمی ارائهآنها  به که است
 . است نشده برآورده کامالً آنها آموزشی، انتظارات

 وجود و آموزشی خدمات ابعاد در کیفیت منفی شکاف
 براساس باید که آنچه با موجود وضعیت در تفاوت

 در آموزش کیفیت ارتقاي منظور به و آموزشی استانداردهاي
 و ریزيبرنامه جهت راهنمایی گیرد، باید قرار آنان اختیار

 کاهش جهت ریزيبرنامه در لذا. باشد منابع تخصیص
آموزش رانندگان تاکسی و سرویس  بهبود و موجود شکاف
 تاکسیرانان انتظارات نمودن برآورده راستاي در باید یمدارس
  کرد. تالش ابعاد کلیه در

 جامع پاسخگویی سامانه اندازيراه مانند کارهاییراه
 سریع رفع و ارزشیابی، شناسایی در تاکسیرانان، جامعیت
 از عمومی، استفاده و ایمنی احتیاطات مشکالت، رعایت

 آموزش جدیدهاي تکنولوژي از گیريرفاهی، بهره امکانات
 بر که تاکسیرانان به دقیق اطالعات ارائه و بالینی و تئوري
آموزش  ارتقاي در توانندمی تاکسیرانان نظرات اساس

 . باشند مؤثر آموزان مدارسسرویس دانش
 ارائه ابعاد همه در که داد نشان پژوهش این نتایج
 ضرورت لذا شودمی دیده نیز هاییکاستی آموزشی خدمات
 نقایص، ارزیابی این حذف یا و کاهش جهت در ریزيبرنامه

 الزم امکانات نمودن فراهم و موجود فرآیندهاي بازبینی و
 . گرددمی احساس بیشتر آموزش کیفیت ارتقاي جهت

  
  منابع

 آموزش در سازيخصوصی). 1389( اسفندیاري، ت.، ر. آراسته، ح
 ).11-20، (1) 1(. علم نشاء. عالی

رویکرد مناسب ارزیابی ). 1374(بازرگان، عباس و همکاران 
هاي آموزشی در گروهدرونی براي ارتقاء مستمر کیفیت 

شناسی و علوم مجله روان» هاي علوم پزشکیدانشگاه
، 2. دوره جدید، سال پنجم، شماره تربیتی دانشگاه تهران

 . 7-26صص 
 تحقیقات، علوم سازمانی شناسیجامعه). 1389( بهروان، حسین
 و انگیزه بر مؤثر عوامل بررسی -ایران در اجتماعی و انسانی
 اجتماعی دانشگاه و انسانی علوم علمی اعضاي تحقیق توان

. انسانی تهران، علوم دانشگاه - دکترا ، رسالهمشهد فردوس
  .تربیتی علوم -222176

 و کیفیت. )1386( آبادي، قاسم احمد آزادي و پازارگادي، محمد
، عالی آموزش مؤسسات و هادانشگاه در کیفیت ارزیابی

 .بشري تهران، انتشارات
 اعضاي هاي نظراتمقایس بررسی). 1383( تنکابنی، محمد

 و انسانی هاي علومدرسی رشته برنامه درباره علمی هیئت
، تهران بهشتی شهید و هاي تهراندانشگاه در مهندسی فنی

  تهران. دانشگاه تربیتی علوم تحقیق، دانشکده گزارش
 ریزيبرنامه مناسب ساختار بررسی). 1393( حصاري، محمد

 انجمن همایش ، مجموعه مقاالتاصفهان دانشگاه در درسی
  .سمت ایران، تهران، انتشارات درسی ریزيبرنامه

 ). ارزیابی1396خسروي زاده، اسفندیا، زهره وندیان، کریم (
 اساس بر اراك دانشگاه ورزشی علوم گروه خدمات کیفیت

کیفیت،  عملکرد گسترش و سروکوال، کانو الگوي ترکیبی
 .37 -60، ص 12، شماره تربیتیفصلنامه پژوهش در ورزش 



 ML(     59(سیار  یادگیري بر مبتنی آموزان مدارسدانش سرویس آموزش مدل اعتبارسنجی و طراحی :و همکاران محمود امانپور قرائی

  

، اقتصاد دنیاي روزنامۀعالی،  آموزش ). بازار1392( ر. روشن، ا
 .28. تیر، ص شانزدهم، 2960 شمارة

. )1372( سیلور، جی، ویلیام ام. الکساندر و آرتورجی. لوئیس
، ترجمه ریزي درسی براي تدریس و یادگیري بهتربرنامه

انتشارات سمت با مشارکت نژاد، تهران: رضا خويالمغ
  انتشارات آستان قدس رضوي.
 خدمات کیفیت رزیابیا). 1398شهرکی، محمد رضا، ناروئی، مینا (

مدل  اساس بر مهندسی دانشجویان رضایت و آموزشی
 دانشکده: موردي مصنوعی (مطالعه عصبی شبکه و سروکوال
 آموزش فصلنامهبلوچستان)،  و سیستان دانشگاه مهندسی
 تابستان، 82، یکم، شماره و بیست سال ایران، مهندسی

 .9. صص، 1398
 و جمعیت ساختار ). تغییرات1391( نورالهی، ط.، شیري، م

هاي مجلۀ بررسیایران،  در عالی آموزش اجتماعی تقاضاي
 ).83-102، (1) 23( ایران، رسمی آمار

). 1394عباسی نیکو، م.، یاسینی، ع.، تابان، م.، پوراشرف، ي (
یی عوامل تأثیرگذار در بازاریابی آموزش عالی در ایران شناسا

(مطالعۀ موردي: مؤسسات غیرانتفاعی شهر اصفهان). 
شناسی همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روان

، قم، مرکز تحقیقات و مطالعات اسالمی هاي فرهنگیآسیب
 سروش.

 برند جذابیت تأثیر ). بررسی1394( نجات، س.، ثانی، م علیزاده
 :موردي مطالعۀ( نخبگان استخدام تمایل بر کارفرما
 مدیریت نشریه). نفت وزارت مجموعۀ هاي زیرشرکت
 ).205-  228، (1 .8، بازرگانی

ها، نظرگاه: درسی برنامه). 1393همکاران ( و فاضلی، محمود
 . سمت انتشارات: ، تهراناندازهاچشم و رویکردها

 سنتزپژوهی. )1395نصر، احمدرضا (. کاویانی، حسن
 در دهه کشور عالی آموزش درسیهاي هاي برنامهچالش

 برنامه مطالعات فصلنامه دو. رو پیش راهکارهاي و اخیر
 . 36-7)، 13(7. عالی آموزش درسی
بررسی ساختار نظام ). 1372( سن. و تنکابنی، حصغرقنبر، ا

مدیریت پژوهش وزارت فرهنگ و آموزش عالی (و مؤسسات 
  .5، شماره هاي تربیتیپژوهشوابسته)، 
 ). برآورد1391( بدیعی، ح.، رازقی، ح.، فرجادي، غ.، قویدل، ص
و  هاي کارشناسیدوره براي عالی آموزش تقاضاي

 و پژوهش فصلنامۀ، 1404 افق در ارشد کارشناسی
 .)43-68، (63، عالی آموزش در ریزيبرنامه

. دارد کاربردي چه و چیست تئوري ). گراندد1386( منصوریان، ي
، 1386، اردیبهشت اطالعاتی جامعۀ و اطالعات همایش
 اصفهان.

 جلیلیان، ن.، پزشکی، ا ابراهیمزاده.، ح. میرفخرالدینی، س
 مدیریت ارتباط سازيپیاده درجهت جامع مدلی ). ارائۀ1392(
 و تفسیري ساختاري سازيمدل تلفیقی رویکرد با دانشجو با

 دو، )یزد دانشگاه: مورد مطالعه( ساختاري معادالت سازيمدل
 ).5-36، (4)2 ، (آموزشی ریزيبرنامه مطالعات فصلنامۀ

 ). اثر1393( ابراهیمی، ا.، علوي، س.، سیاهرودي، م نجفی
 گري عشقمیانجی با هاي ضدبرنداقدام بر برند سازيهویت
، 3) 7 ، (بازرگانی مدیریت نشریه. برند به حسادت و برند به
)562 -5.( 

 از دانشجویان رضایت ). تاکسنومی1398نیکخواه فخانی، زهرا (
 دانشگاه آموزشی مدیریت در شده ارائه خدمات کیفیت

  .2: ، شماره14: ، دورهآموزش فناوري فصلنامهبجنورد، 
گذاران بدون خودرو: راهنماي سیاستتوسعه ). 2015( وید رایت

: ویراستارهی، جلیل شا: ، مترجمدر شهرهاي در حال توسعه
ریزي شهر انتشارات مرکز مطالعات و برنامه، محمود شورجه

  .يتهران (شهرداري تهران)، معاونت علم و فناور
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