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   چکیده
 اساس بر و کاربردي تحقیقات نوع از هدف، دیدگاه از حاضر پژوهش
 ابزار است. همبستگی - توصیفی تحقیقات جزو هاداده گردآوري روش

 استخراج گویه 21 شامل ساختهمحقق نامهپرسش ها،داده گردآوري
 آموزش اثربخشی ارزیابی به مربوط معتبر هاينامهپرسش از شده

 382 شامل و بوده ايخوشه تصادفی گیرينمونه روش است. مجازي
 تحصیلی سال در که است اصفهان استان نور پیام دانشگاه دانشجوي

 پاسخ نامهپرسش به و دیده تعلیم LMS سامانۀ با 1400-1401
 و متخصصان تأیید مورد نامهپرسش محتوایی ییروا ند.اداده

 94 کرونباخ آلفاي از استفاده با آن پایایی و گرفت قرار نظرانصاحب
   است. آزمون قبول قابل پایایی دهنده نشان که گردید برآورد درصد
 از رضایت شامل عامل 2 تعداد شده اعمال اکتشافی تحلیل با
 دو این شد. استخراج مانهسا فنی کیفیت از رضایت و آموزش کیفیت
 مطابق کند.می تبیین را کل واریانس از درصد 42/53 کل در عامل
 هاشاخص مقادیر و دارند معنادار رابطه یکدیگر با هاعامل حاصل نتایج
   دارد. قرار پذیرش مورد محدوده در

 اصفهان استان نور پیام دانشگاه دانشجویان رضایت نامهپرسش
 برخوردار قبولی قابل برازش از LMS کترونیکیال آموزش سامانۀ از

 کرد. استفاده دانشگاه این در نامهپرسش این از توانمی و است
  

  کلیدي هايواژه
 پیام دانشگاه مجازي، آموزش از رضایت ،LMS سامانه اعتبارسنجی،

  نور

Abstract 
The present study from the target perspective is the 
type of applied research and based on the data collec-
tion method is a descriptive-correlational research. 
Data collection tools included, a researcher -made 
questionnaire consisting of 21 items extracted from 
valid questionnaires related to the effectiveness of 
virtual education. The random sampling method is 
clustered and includes 382 students of Isfahan Payam 
Noor University who were trained by LMS in the 
academic year 1401-1400 and answered the ques-
tionnaire. The content validity of the questionnaire 
was approved by experts, and its reliability was esti-
mated at 94 % using Cronbach's alpha, indicating 
acceptable reliability. 

With the applied exploration analysis, 2 factors, 
including satisfaction with the quality of education 
and satisfaction with the technical quality of the sys-
tem, were extracted. These two factors explain 53.42 
% of the total variance. According to the results of 
the factors, they have a significant relationship with 
each other and the values of the indicators are within 
the acceptance range. 

Isfahan Payam Noor University Student Satisfac-
tion Questionnaire with LMS E-learning Organiza-
tion has a good fit. So this questionnaire can be used 
at this university. 
 
Keywords 
Validation, LMS System, Satisfaction with E-
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 مقدمه
 شکل به الکترونیکی آموزش 19 کوید پاندمی بروز با

 را آموزشی سیستم و شد فراگیر و یافت توسعه باورنکردنی
 به ).2020 ،1بتوري و (راپانتا کرد مختل جهانی سطح در
 اقدامی عنوان به و گیريهمه از پیشگیري براي ترتیب این
 تحصیل ادامه بیماري، گسترش سرعت کاهش براي

 برگزار الکترونیک آموزش صورت به منحصراً دانشجویان
 به منجر گیريهمه این ).2020 ،2التوف و (نیومن شد

 الکترونیکی آموزش ارزیابی و استفاده براي فرصتی و چالش
 نگرش بتوان آن از استفاده با که شد عالی آموزش در

 را الکترونیکی آموزش هايروش تاثیرگذاري و دانشجویان
 و جارکاس دادین،ه هیجازین، (هانی، کرد گیرياندازه

ی  توسط الکترونیکی آموزش تغییر ).2010 ،3تمیم
 تاثیر یادگیري عملکرد و اساتید دانشجویان، بر هادانشگاه
 و بودن غیرمنتظره به باتوجه ).2020 ،4(یوستان گذاشت
 عالی، آموزش موسسات و هادانشگاه از بسیاري آمادگی عدم

 و دهند وفق راتتغیی این با را خود شدند مجبور دانشجویان
 از درستی درك دانشجویان از بسیاري شد باعث حتی

 از را خود رضایت نتوانند و باشند نداشته خود انتظارات
 یانگ رنگم، ین، پنگ، (چن، کنند اعالم الکترونیکی آموزش

 منفی و مثبت هايجنبه ايمطالعه در ).2020 ،5کنگ و
 تجربۀ از ندانشجویا نارضایتی عوامل و الکترونیکی آموزش
 از رضایت که شد مشخص و شد بررسی الکترونیکی آموزش
 استاد با تعامل و الکترونیکی هايآزمون آموزشی، محتواي

 (ماکابله دارند اساسی نقش دانشجویان رضایتمندي تعیین در
 دانشجویان الکترونیکی آموزش از رضایت ).2021 ،6آلیا و

 تا ستا فنی دانش و پیشرفته هايآموزش نیازمند
 فضاهاي در شده، آموخته مهارت با بتوانند دانشجویان
 با و باشند داشته تعامل یکدیگر با الکترونیکی آموزش
 دهند بهبود را تحصیلی عملکرد موثر، و مفید مشارکت

 که دانشجویانی شده، انجام مطالعات طبق .)2020 ،7(بابر

                                                
1. Rapanta, Botturi 
2. Newman, Lattouf 
3. Hani, Hijazein, Hadadin, Jarkas, Tamimi 
4. Ustun 
5. Chen, Peng, Yin, Rongm, Yang, Cong 
6. Maqableh, Alia 
7. Baber 

 قرار آموزش تحت الکترونیکی آموزش از استفاده براي
 و نساح ال تراونه، (ال اندداشته بیشتري رضایت اند،تهگرف

 ).2021 ،8ابوآواد
 آموزي مهارت بین همبستگی این متعددي مطالعات در

 آموزش از رضایت و الکترونیکی آموزش براي دانشجویان
 و احمد تراونه، ال نساح، (ال است شده گزارش الکترونیکی

 جورفعت و یمرزوق حیدري، پژوهش در ).2021 ،9ابوآواد
 شیوة چه با افراد شود مشخص اگر که شده بررسی )،1399(

 براي مجازي فضاي هايقابلیت از توانندمی یادگیري
 یادگیري توانمی کنند، استفاده خودکنترلشان هايیادگیري

 طبق همچنین کرد. مدیریت مجازي فضاي در را افراد بهتر
 رضایت که است شده مشخص شده انجام مطالعات

 سن و جنسیت با الکترونیکی آموزش از دانشجویان
 بنابراین ).2020 ،10آموفا (یاسین، دارد ارتباط دانشجویان

 سیستم یک آموزشی محتواهاي و آموزشی برنامه توانمی
 دانشجویان سن و جنسیت با متناسب را الکترونیکی آموزش
 (اسکاتلنیچ، یابد بهبود آنها تحصیلی عملکرد تا کرد طراحی
 گفته مطالب به توجه با ).2019 ،11نپر و بتگوردلن ال،تکو
 تأثیر الکترونیکی، آموزش از دانشجویان رضایت شده

 به منجر و دارد الکترونیکی آموزش موفقیت در بسزایی
 و پناهی نامدار، (یکفالح، شودمی سیستم کیفیت ارتقاي

 توسط شده انجام پژوهش طبق همچنین ).2021 دهقانکار،
 که ترکیبی آموزش از گیريبهره )،1401( دینفر و سلیمی
 است، حضوري و الکترونیکی آموزش از ايآمیزه

  شود.می محسوب آموزش شیوة تریناثربخش
 فرآیند یک الکترونیکی، آموزش سیستم یک طراحی

 محیط باید طراحان و است متغیر زیادي تعداد شامل پیچیده
 هر براي که نندک طراحی ايگونه به را الکترونیکی یادگیري

 طراحی در کلیدي عامل شود. اعمال یادگیري سبک نوع
 هايمحیط خلق به یادگیرندگان بودن قادر محیط، این

 هاییمهارت کسب محیط این در است. خودشان یادگیري
 از فردي یادگیري مدیریت و خودارزیابی انتقادي، تفکر مثل

 یک که گفت توانمی بنابراین شود.می محسوب ضروریات
 و نوروزي علیپور، مطالعۀ در اما ندارد. وجود آل ایده محیط

                                                
8. Al-Tarawneh, Al-Nasa’h, Abu Awwad 
9. Al-Nasa'h, Al-Tarawneh, Ahmad, Abu Awwad 
10. Yawson, AmofaYamoah 
11. Scutelnicu, Tekula, Beth Gordon, Knepper 
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 آموزش محیط شده پیشنهاد کلی طور به )1400( نوریان
 از: عبارتند که باشد بعد 7 شامل شده طراحی الکترونیکی

 محیط درسی، برنامۀ رویکرد ارزشیابی، یادگیرنده، معلم،
  محتوا. و یادگیري-یاددهی فرآیند فیزیکی،
 ابر بر مبتنی آمورش مدیریت هايسیستم کارگیري به با

)LMS(1 میزبانی پویا صورت به و اینترنت روي بر که 
 نصب به اینکه جاي به آموزش حوزه طراحان شوند،می

 باشند، داشته نیاز دوره مدیریت افزارنرم و اجرایی هايبرنامه
 براي مرتبط 2وب تحت مرورگرهاي از راحتی به توانندمی
 جدید، آموزشی هايدوره ایجاد دروس، محتواي اريبارگذ
 استفاده کاربران با مستقیم ارتباط و الکترونیکی هايآزمون
 پژوهش در ).1398 رحیمی، و غیوري (دهقانیان، کنند

 خدمات به دسترسی سهولت ،)1399( عزیزي و شاهمحمدي
 و الکترونیکی فضاي در آفالین و آنالین پشتیبانی

 کیفیت بهبود براي نوین هايفناوري زارهاياب از گیريبهره
 بیان LMS مزایاي ترینمهم عنوان به دور راه از آموزش
 قابل و 3وب بر مبتنی افزارهاينرم هاسیستم این است. شده

 و آموزش فرآیند به که هستند 4ابر روي بر دسترس
 بر آموزش توسعه و مدیریت امکان و کرده کمک یادگیري
 امروزه ).2020 آموفا، (یاسین، کنندمی فراهم را وب بستر

LMS مدیریت و دانش کسب در مهم ابزاري عنوان به 
 رضایت که آنجایی از و شودمی گرفته کار به یادگیري
 عوامل بررسی بر است، تأثیرگذار سیستم بقاي بر کاربران
 ،5(گوین گرددمی تأکید همواره کاربران رضایت بر تأثیرگذار

2021.(  
 به که دهدمی نشان )2018( 6سعید و اراییسام پژوهش
 هايآموزش حوزه در ابري رایانش فناوري کارگیري

 و دسترس قابل نوین، رویکرد یک عنوان به الکترونیکی
 هايقابلیت پذیريانعطاف و محبوبیت به صرفه به مقرون

 پایگاه یک سیستم دراین افزاید.می هاآموزش این عملکردي
یآ هايفراداده دادة  و الزامات نگهداري براي 7موزش

 الکترونیک محتواي نگهداري همچنین و آموزشی ضروریات
                                                
1. Cloud Based learning management system 
2. Web Browzer 
3. Web-based software 
4. Cloud 
5. Nguyen 
6. Samarraie, Saeed 
7. Educational Metadata Database 

 در اطالعاتی آموزشی هايفراداده شود.می گرفته کار به
 توانندمی و نمایندمی ارائه آموزشی منابع و مراجع مورد
 الکترونیکی، آموزش شبکه روابط قبیل از آموزشی هايمؤلفه

 و الزامات مجموعه و اینترنتی فعال يهاداده از فهرستی
 قرار پوشش تحت هاداده توسط که آموزشی سیستم قوانین
  شوند. شامل را گیرندمی

 الکترونیکی آموزش از رضایتمندي سطح سنجش در
 وابسته متعددي عوامل به که دارد وجود زیادي هايمؤلفه
 یک موفقیت بر مؤثر هايمؤلفه که است واضح است.
 رضایتمندي میزان با الکترونیکی زشآمو سیستم

 دارد. ارتباط کنند،می استفاده سیستم از که دانشجویانی
 براي دانشجویان آمادگی سنجش سازه درباره هاپژوهش
 مورد 1990 دهه از الکترونیکی آموزش هايدوره به ورود
 ،8فالورز و استامپر (مارتین، گرفت قرار پژوهشگران توجه

 زیادي تعداد تدوین موجب هاژوهشپ این ادامه ).2020
 آموزش هاينظام اغلب کنونی شرایط در گردید. نامهپرسش
 روي الکترونیکی آموزش از استفاده به جهان سطح در عالی
 در الکترونیکی آموزش از استفاده زیاد احتمال به و اندآورده
 اساس بر همچنین داشت. خواهد استمرار نیز آینده

 هر )2020( 9دانیل توسط شده انجام لیالملبین هايپژوهش
 آموزش هايسیستم طریق از یادگیري هايفرصت قدر چه

 یابد، بهبود یادگیري کیفیت و یابد افزایش الکترونیکی
 کیفیت نهایتا یابد.می کاهش یادگیري و آموزش هايهزینه

 و الکترونیکی آموزش براي دانشجویان آمادگی با یادگیري
  دارد. بطهرا آنها رضایت سطح
 از دانشجویان رضایت سنجش براي که ابزاري جمله از
 کاربرد مقیاس شود،می استفاده الکترونیکی آموزش سیستم
 در را آن 10بروك که است سوال 10 شامل سیستم پذیري
 سهولت و سادگی وجود با کرد. طراحی میالدي 1996 سال
 يتار بوچریکا، هراتی، پژوهش تدریج به مقیاس، این اجراي

 سنجش براي مقیاس این که داد نشان )2016( 11الجایلیا و
 تنهایی به الکترونیکی آموزش سیستم از دانشجویان رضایت
 توسط »کاربران تجربه نامهپرسش« بنابراین . نیست کافی

                                                
8. Martin, Stamper, Flowers 
9. Daniel 
10. Brooke 
11. Harrati, Bouchrika, Tari, Ladjailia 
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 اما دارد. گویه 26 که شد ارائه )2008( 1شرپ و هلد لوگویتز،
 اهکوت فرم )2014( 2چوسکی توماس و هیندرکس شرپ،
 ادراك و است سوال 8 شامل که کردند ارائه را آن شدة
 را اطالعاتی تعاملی سیستم خصوص در کاربران ذهنی
  سنجد.می

-ارزشمندي سنجش هاينامهپرسش از یکی
 لویی به متعلق الکترونیکی آموزش هاينظام در رضایتمندي

 هايسازه خود پژوهش در که بود شخصی اولین لویی است.
 آموزش هاينظام اثربخشی بررسی در ار رضایتمندي
 زاده، ابراهیم (یزدانی، داد قرار استفاده مورد الکترونیکی،

 ارزشیابی منظور به )2005( 3لویی ).1390 علیپور، و رندي
 یادگیرندگان، نظر بر مبتنی الکترونیکی آموزش نظام یک
 پیشنهاد این کند.می پیشنهاد مؤلفه 4 قالب در را گویه 48
 هاينظام از اثربخشی سنجش در عامل چهار ساسا بر

 این است. گرفته ایده 4هاکلی و وبستر از الکترونیکی آموزش
 درس، یاددهنده، فناوري، ابعاد از: عبارتند عامل چهار

 دانشجویان آمادگی میزان که نکته این به توجه با دانشجو.
 نظام از دانشجویان رضایت با الکترونیکی، آموزش براي

 دانشجویان تحصیلی موفقیت نیز و الکترونیکی آموزش
 نامۀپرسش دو از )2021( بازرگان پژوهش در دارد، رابطه
 سامانه از رضایت مقیاس و الکترونیکی آموزش براي آمادگی
 تجربه نامهپرسش از پژوهش این در است. شده استفاده
 آموزش سیستم از دانشجویان رضایت سنجش براي کاربران

 آمادگی بین رابطه تا است شده ستفادها الکترونیکی
 دانشجویان رضایت با الکترونیکی آموزش براي دانشجویان

  شود. تحلیل و بررسی سیستم از
 استفاده مورد در دانشجویان رضایت باارزیابی همچنین

 تمایل بر مؤثر عوامل توانمی آنالین، آموزش هايسیستم از
 را الکترونیکی یادگیري هايسیستم از استفاده به تداوم

 زاده حمیدي جعفري، توسط که ايمطالعه در کرد. شناسایی
 مفهومی ساختار گرفت، صورت )1395( شناس حق و

 اطالعاتی هايسیستم موفقیت مدل اساس بر پژوهش
 داده توسعه سازمانی عدالت تئوري و »لین مک و دلون«

 از رضایت و تعاملی عدالت همچون عواملی است. شده
                                                
1. Lugwitz, Held, Schrepp 
2. Schrepp, Hinderks, Thomaschewski 
3. Levy 
4. Webster, Hockley 

 هستند عواملی الکترونیکی یادگیري هايسیستم زا استفاده
 یادگیري سیستم از استفاده تداوم به تمایل بر مستقیما که

  مؤثرند. الکترونیکی
 آموزش از رضایت بر تأثیرگذار عوامل از یکی

 که است الکترونیکی آموزش اثربخشی سنجش الکترونیکی،
 و تحقیق براساس هایینامهپرسش آن اهمیت به توجه با

 گرفته قرار استفاده مورد زمینه این در شده انجام مطالعات
 گرگ ).2021 دهقانکار، و پناهی نامدار، (یکفالح، است

 عنصر ده به خود الکترونیکی یادگیري کتاب در 5کیرزلی
 از عبارتند که است کرده اشاره الکترونیکی آموزش اساسی

 طراحی .3 یادگیري-یاددهی هايفعالیت .2 محتوا .1
 .6 بازخورد .5 آموزشی مواد سازماندهی .4 فحاتص

 .10 و انگیزه .9 کمک .8 کار حجم .7 پذیريانعطاف
 نظري مبانی گسترده مطالعه از پس .ارزشیابی هايروش
 بهتر که رسیدند نتیجه این به محققین الکترونیکی، آموزش
 که الکترونیکی یادگیري هايمؤلفه مطالعه این در است
 براي و گیرد قرار توجه مورد است، کرده انبی کیرزلی گرگ
 شود بررسی الکترونیکی آموزش دوره اثربخشی تعیین
  ).2010 ربیعی، و پرداختچی (فتحی،

 رضایتمندي میزان ارزیابی براي موجود هاينامهپرسش
 الکترونیکی آموزش سیستم نوع با متناسب دانشجویان
 یک از رضایت بر مؤثر عوامل همچنین است. شده طراحی
 متفاوتی و متنوع هايمؤلفه به الکترونیکی آموزش سیستم
 آموزشی هايمؤسسه و هادانشگاه براي که دارد بستگی
 در توافقی و یکدست شدة شناخته عوامل لذا است. متفاوت
 بود ضروري و الزم بنابراین است. نشده ارائه زمینه این
 که الکترونیکی آموزش کارایی در مطرح اصلی هايمؤلفه

 دانشگاه براي است، تأثیرگذار رضایتمندي میزان بر مستقیما
 دانشگاه این به منحصر هايویژگی به توجه با نور پیام

 معتبر نامهپرسش چند منظور این به شود. ارزیابی و تدوین
 از الکترونیکی آموزش کیفیت و اثربخشی ارزیابی به مربوط
 و شد بررسی )2009( کاسلر و اوزکان و )2006( لوي جمله
 همچنین و زمینه این در موجود مکتوب منابع به باتوجه
 اينامهپرسش دانشگاه، استادان پیشنهادات و نظرات بررسی
 طراحی در که مهمی هدف شد. طراحی گویه 21 شامل
 کیفیت حداکثري افزایش شد، دنبال نامهپرسش هايگویه

                                                
5. Greg Keasrsly 
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 متما که ايگونه به بود؛ گویه حداقل قالب در سنجی
 سیستم یک از دانشجو رضایتمندي بر تأثیرگذار هايجنبه

  دهد. پوشش را نور پیام دانشگاه در الکترونیکی آموزش
  
  پژوهش روش
 کاربردي تحقیقات نوع از هدف، دیدگاه از حاضر پژوهش

 جزو هاداده گردآوري روش اساس بر همچنین است.
 شامل آماري جامعۀ است. همبستگی -توصیفی تحقیقات

 تعداد که اصفهان استان نور پیام دانشگاه دانشجویان ۀکلی
 مورگان و کرجیسی جدول اساس بر و بوده نفر 74162 آنها

 کند.می کفایت نفر 382 معادل اينمونه حجم )1972(
 با است. ايخوشه تصادفی گیرينمونه روش همچنین
 ابري بستر بر الکترونیکی آموزش به مربوط مسائل بررسی
LMS، 21 طیف مقیاس براساس که شد تعریف یهگو 
 کامال 1( است شده گذاري نمره ايدرجه چهار لیکرت
 یک ها،داده گردآوري ابزار موافق). کامال 4 تا مخالف
 بررسی با آن سواالت که است ساخته محقق نامهپرسش
 کیفیت و اثربخشی ارزیابی به مربوط معتبر نامهپرسش چند

 کاسلر و اوزکان و )2006( ويل جمله از الکترونیکی آموزش
 و زمینه این در موجود مکتوب منابع به باتوجه و )2009(

 آموزش دورة در استادان روي پیش مسائل بررسی
 نظر از نیز سواالت محتوایی روایی شد. طراحی الکترونیکی

 مسئوالن از نفر 10 توسط نامهپرسش کمیت و کیفیت
 در مدرس اساتید و نور پیام دانشگاه الکترونیکی آموزش
 و گرفت قرار تأیید و بررسی مورد الکترونیکی، آموزش
 برآورد درصد 94 کرونباخ آلفاي از استفاده با آن پایایی
 قبولی قابل پایایی از آزمون دهدمی نشان که گردید

 روي بر شده اعمال اکتشافی تحلیل با است. برخوردار
 عامل 2 دادتع 1/0 از باالتر ویژه ارزش اساس بر ها،داده

 را کل واریانس کل از درصد 42/53 کل در که شد استخراج
 بازه در سواالت تمام به مربوط عاملی بار کند.می تبیین
 عامل براي کرونباخ آلفاي میزان است. 492/0 تا 799/0

 عامل براي و 93/0 سامانه در آموزشی ازکیفیت رضایت
  است. بوده 84/0 سامانه فنی ازکیفیت رضایت
 و توصیفی آمار روش به آمده دستبه عاتاطال
 قرار تحلیل و تجزیه مورد SPSS افزارنرم با استنباطی

 آمار هايشاخص از هاداده تحلیل و تجزیه براي گرفت.
  شد. استفاده استاندارد انحراف و میانگین شامل توصیفی

  
  هایافته
 نامهپرسش سنجیروان خصوصیات بررسی منظور به

 مقادیر ابتدا دانشجویان الکترونیکی یريیادگ از رضایت
 نتایج گرفت. قرار بررسی مورد هاعامل به مربوط توصیفی
  است. شده داده نشان 1 جدول در حاصل

  
 آموزش از رضایت اصلی عوامل استاندارد انحراف و میانگین .1 جدول

  الکترونیکی
  نهساما فنی ازکیفیت رضایت  سامانه در آموزشی ازکیفیت رضایت  عامل
  91/2  75/2  میانگین
 انحراف
  63/0  611/0  استاندارد

 کمیت و کیفیت نظر از نیز سواالت محتوایی روایی
 دانشگاه الکترونیکی آموزش مسئوالن نظر از نامهپرسش
 تأیید و بررسی نظرانصاحب و متخصصان استادان، نور، پیام

 یادگیري از رضایت نامهپرسش پایایی بررسی براي گردید.
 استفاده کرونباخ آلفاي شاخص از دانشجویان ترونیکیالک

 نتایج با مطابق است. شده داده نشان 2 جدول در نتایج شد.
 پایایی از هامؤلفه و مقیاس کل جدول، این در شده ارائه

  هستند. برخوردار مطلوب
  

 کرونباخ) (آلفاي درونی همسانی میزان و پرسش تعداد .2 جدول
  نامهپرسش کل و عامل هر براي
  کرونباخ آلفاي ضریب  سواالت تعداد  عامل

 در آموزشی ازکیفیت رضایت
  93/0  15  سامانه

  84/0  6  سامانه فنی ازکیفیت رضایت
  94/0  21  مقیاس کل

 با نامهپرسش درونی انسجام میزان بررسی منظور به
 شد محاسبه هاعامل بین همبستگی ضرایب آن، هايمؤلفه
  گردید. ارائه 3 جدول در نتایج خالصه و

  
 از رضایت هايمقیاس زیر همبستگی ماتریس .3 جدول

  الکترونیکی آموزش
  2  1  عامل

    1  سامانه در آموزشی ازکیفیت رضایت
  1  74/0  سامانه فنی ازکیفیت رضایت
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 همبستگی، ضرایب الگوي به توجه با 3 جدول با مطابق
  دارد. وجود هامؤلفه بین خوبی نسبتاً  درونی روابط
 چرخش روش از شده انجام اکتشافی عامل تحلیل در
 نتایج به استناد با و شد استفاده واریماکس نوع از متعامد

 کیزرمایرالکین آزمون )p=000/0( معناداري

)957/0=KMO( بارتلت کرویت و )23/4557(Bts= 2 
 یک هر براي شدهتبیین واریانس مقدار و آمد دست به عامل
 واریانس از درصد 42/53 مجموع در که شد برآورد عوامل از
 اکتشافی عامل تحلیل به مربوط نتایج کنند.می تبیین را کل
  است. شده ارائه 4 جدول در

 همچنین و یافته چرخش عامل بار از حاصل نتایج
  است. شده داده نمایش 5 جدول در عامل هر سواالت

 به متعلق سوال 15 تعداد ،5 شماره جدول با مطابق
 6 تعداد و سامانه در آموزشی ازکیفیت رضایت اول عامل
 سامانه فنی ازکیفیت رضایت دوم لعام به متعلق سوال
 آزمودن و آمده دست به عاملی ساختار تأیید براي است.
 گیرياندازه در هاعامل از یک هر سهم معناداري و قدرت

 آموزش از رضایت نامهپرسش اکتشافی عامل تحلیل نتایج .4 جدول
  الکترونیکی

 واریانس درصد  ویژه ارزش  عامل
  شده تبیین

 تراکمی درصد
  شدهتبیین واریانس

 یفیتازک رضایت
  71/46  71/46  81/9  سامانه در آموزشی

 ازکیفیت رضایت
  42/53  71/6  41/1  سامانه فنی

  الکترونیکی آموزش از رضایت نامهپرسش یافته چرخش عاملی بار .5 جدول
  استاندارد ضریب  ها گویه  سوال شماره  عامل

1  

  697/0  دارم. رضایت درسی هايفعالیت و تکالیف انجام در دانشجویان پیشرفت بر استاد نظارت از  1
  685/0  دارم. رضایت LMS درسامانۀ مؤثر پاسخ و پرسش و استاد با دانشجو تعامل از  2
 هايکالس در یادگیري و آموزش فرایند رد دانشجو کردن درگیر و آموزشی مؤثر هايروش از استفاده من نظر به  3

  657/0  شود.می انجام خوبی به الکترونیکی

 فراهم LMS سامانۀ در مشکالت هنگام زود رفع و مربوطه مسئوالن به آنالین آزمون مشکالت سریع انتقال امکان  4
 582/0  است.

  606/0  .شودمی انجام باکیفیت و دقیق مجازي ارزشیابی هايآزمون من نظر به  5
  492/0  شود.می داده اختصاص آنالین آزمون هر براي کافی زمان من نظر به  6
 ارزشیابی عنوان به مناسب شکل به دانشجو هايفعالیت سایر و پروژه کالسی،- گروهی هايفعالیت من نظر به  7

  722/0  شود.می استفاده دانشجو

 بهره کافی اندازه به کالس در درس ارائۀ طول در دانشجویان اب بحث و وگو گفت هايفرصت از اساتید من نظر به  8
  770/0  برند.می

  667/0  دارم. رضایت الکترونیکی صورت به عملی دروس برگزاري نحوة از  9
 خوبی به پاورپوینت و فیلم قالب در آموزشی محتواي از الکترونیکی هايکالس در دانشجو بهتر درك براي استادان  10

 692/0  کنند.می استفاده

 درسی هايسرفصل با منطبق و درسی واحدهاي تعداد با متناسب الکترونیکی هايکالس در دروس ارائۀ من نظر به  11
  661/0  شودمی انجام

  612/0  دارم. رضایت ترم طول در هادرس زمانبندي و کالس شروع زمان در الکترونیکی هايکالس نظم از  12
  540/0  دارم. رضایت آموزشی هاياطالعیه و الکترونیکی هايکالس برنامۀ مورد در انیرس اطالع چگونگی از  13
 کافی گروهی هايفعالیت انجام و همدیگر با دانشجویان تعامل براي LMS سامانۀ امکانات و ابزارها من نظر به  14

  652/0  است.

 خوبی به سامانه امکانات طریق از یا بوطهمر مسئول طرف از سامانه از استفاده هنگام مشکل بروز صورت در  15
  548/0  شوم.می پشتیبانی و راهنمایی

2  

  799/0  کنم.می استفاده هاکالس در شرکت براي LMS سامانۀ و اینترنت از راحتی به  16
 مناسب) هايوچارچوب صفحات رنگ و ظاهر بودن مناسب واضح, نمایش (شامل LMS سامانۀ صفحات طراحی از  17

  706/0  دارم. رضایت
  720/0  است. فراهم تصویر و صدا مناسب وکیفیت پیوسته اتصال الکترونیکی هايکالس برگزاري هنگام در  18
  646/0  است. شده داده اختصاص دانشجو به درسی هايوفعالیت تکالیف بارگذاري براي کافی فضاي سامانه در من نظر به  19
  706/0  است فراهم برایم تأخیر بدون و احتیر به شده ضبط هايکالس به دسترسی  20
  509/0  است. فراهم سامانه در وصلی و قطع از ناشی استرس از دور به و آرام آنالین آزمون محیط من نظر به  21
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 عامل تحلیل از الکترونیکی یادگیري از رضایت نامهپرسش
 ارائه 6 جدول در تحلیل این است. شده استفاده نیز تأییدي
  است. گردیده

 گیرياندازه الگوي برازش نیکویی هايشاخص .6 جدول
  )=415nپژوهش( هايآزمودنی کل در

957/0 Kaiser-Meyer-olkin…  
231/4557 Chi-square  

210 Df  
000/0 Sig  
 معنادار رابطه یکدیگر با هاعامل 6 جدول با مطابق

 پذیرش مورد محدوده در هاشاخص مقادیر همچنین دارند.

 است. برخوردار قبولی قابل برازش از لمد نتیجه در است.
  

   بحث و گیرينتیجه
 اعتبارسنجی پژوهش این از هدف شد، گفته که طور همان
 نتایج بود. الکترونیکی آموزش از رضایت نامۀپرسش
 عامل، دو در آمده دستبه میانگین که داد نشان توصیفی

 و سامانه در آموزشی ازکیفیت رضایت عامل براي 75/2
 توجه با است. سامانه فنی ازکیفیت رضایت عامل رايب 91/2
 15 تعداد ها،داده روي شده اجرا اکتشافی عامل تحلیل به

 در آموزشی ازکیفیت رضایت اول عامل به متعلق سوال
 15 تا 1 هايسوال از متشکل عامل این است. سامانه
 در آموزشی کیفیت از رضایت عامل است. نامهپرسش
 استاد نظارت از دانشجویان رضایت قبیل از مواردي سامانه،

 از رضایت دانشجویان، درسی هايفعالیت و پیشرفت بر
 از رضایت کالس، در پاسخ و پرسش روند و تعامل سطح
 درگیر و هاکالس در شده گرفته کار به آموزشی هايروش
 سریع انتقال امکان یادگیري، فرآیند در دانشجویان شدن

 رفع و دانشگاه مسئوالن به نآنالی هايآزمون مشکالت
 هايآزمون زمان بودن کافی دانشجویان، مشکل سریع
 به شده انجام هايارزشیابی از دانشجویان رضایت آنالین،
 ها،تحقیق و پروژه کالسی، و گروهی هايفعالیت صورت
 بین کالسی گفتگوي و بحث کیفیت و کمیت از رضایت

 عملی هايکالس برگزاري از رضایت اساتید، و دانشجویان
 ارائه آموزشی محتواهاي تنوع از رضایت مجازي، صورت به

 با متناسب دروس ارائه از رضایت اساتید، توسط شده
 نظم و بنديزمان از رضایت درسی، هايسرفصل
 هايبرنامه رسانیاطالع از رضایت مجازي، هايکالس

 و پشتیبانی از رضایت آموزشی، هاياطالعیه و کالسی
 را سامانه در مشکل بروز هنگام مسئوالن ییپاسخگو

 دانشجویان رضایت میزان عامل این کلی طور به سنجد.می
 هدف سنجد.می مختلف ابعاد در را سامانه آموزشی کیفیت از

 و کلی تأثیرگذار عوامل گرفتن درنظر با که است این کلی
 بعد در الکترونیکی آموزش سیستم یک موفقیت بر اصلی

 برگزاري در LMS سامانه بودن موفق انمیز آموزشی،
 به توجه با نور پیام دانشگاه در الکترونیکی آموزش هايدوره
  شود. ارزیابی آموزشی بعد از دانشجویان رضایت میزان

 و ساختار از رضایت دوم عامل به متعلق سوال 6 تعداد
 هايسوال از متشکل عامل این است. سامانه فنی کیفیت

 فنی ازکیفیت رضایت عامل است. هنامپرسش 21 تا 16
 براي سامانه امکانات از کلی رضایت قبیل از مواردي سامانه،
 امکانات و طراحی و ساختار از رضایت ها، کالس در شرکت
 سامانه، در تصویر و صدا کیفیت از رضایت سامانه، ظاهري
 براي سامانه در شده داده اختصاص فضاي بودن کافی

 و سریع دسترسی از رضایت رسی،د هايفعالیت بارگذاري
 محیط بودن فراهم شده، ضبط هايکالس به تأخیر بدون
 در سامانه در وصلی و قطع از ناشی استرس از دور به و آرام

 را سامانه در آنالین هايآزمون براي بار اوج شرایط
 از دانشجویان رضایت عامل این کلی طور به سنجد.می

 در سنجد.می فنی مختلف ابعاد در را سامانه فنی کیفیت
 بر تأثیرگذار عوامل بررسی با عامل، این هايگزاره واقع

 امکانات دیدگاه از الکترونیکی آموزش سیستم یک موفقیت
 در را LMS سامانه بودن موفق میزان فنی، ساختار و

 با نور پیام دانشگاه در الکترونیکی آموزش هايدوره برگزاري
 فنی ساختار دیدگاه از اندانشجوی رضایت سطح به توجه
  کند.می ارزیابی سامانه

 براي کرونباخ آلفاي از بااستفاده پایایی ضریب همچنین
 براي و 93/0 سامانه، در آموزشی ازکیفیت رضایت عامل
 94/0 کل براي و 84/0 سامانه، فنی ازکیفیت رضایت عامل
 روش از استفاده با مقیاس عاملی روایی بررسی در است.
 حاکی نتایج یک از باالتر افزوده ارزش با و تشافیاک تحلیل

 را کل واریانس از درصد مجموع که بود عامل دو وجود از
 مقیاس این عاملی روایی بررسی در همچنین کند.می تبیین
 تحلیل نتایج که شد استفاده نیز تأییدي عامل تحلیل از

 هاعامل تعیین در مدل خوب برازش از حاکی  تأییدي عامل
 تمامی از آمده دست به نتایج تحلیل این اساس بر .بود
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 برازش داراي مدل که داد نشان مدل برازش هايشاخص
 نیز هاپژوهش سایر در عامل 2 این است. قبولی قابل

 به توجه با و مجموع در است. تأیید مورد و شده استخراج
 که گرفت نتیجه چنین توانمی حاضر، پژوهش هايیافته

 براي دانشجویان الکترونیکی آموزش از ایترض نامۀپرسش
 قابل اعتبار و پایایی و روایی از نور پیام دانشگاه در استفاده
  است. برخوردار قبولی
  

  پیشنهادات
 و زن دانشجویان تفکیک با مطالعه این شودمی پیشنهاد
 هايگروه تفکیک و علوم آموزشی هايگروه تفکیک مرد،
 و است مورد 21 شامل هاگزاره شود. انجام مختلف سنی
 دامنه تا گنجاند آینده مطالعات در توانمی را دیگر موارد
 را الکترونیکی آموزش از رضایت کننده بینیپیش عوامل
 را دانشجویان رضایت جنبه فقط تحقیق دهد. گسترش
 مهمی نقش استادان که آنجایی از داد. قرار مطالعه مورد
 نظرسنجی است بهتر د،دارن افزارنرم این از استفاده در

 سمت از هاداده آوريجمع همچنین شود. انجام نیز استادان
 شود.می رضایت سطح ترکامل و ترعمیق درك باعث آنها

 حجم افزایش براي بیشتري منابع و زمان که صورتی در
  بود. خواهد تردقیق نتایج شود، داده اختصاص نمونه

 مقطع یاندانشجو جزبه هاداده آوريجمع همچنین
 تا شود اجرا نیز باالتر مقاطع دانشجویان براي کارشناسی،

 آوريجمع استادان و مدرسان از که هاییداده کنار در
 LMS بهبود براي کاربران تمام دوطرفه رضایت شود،می

  گردد. بررسی
  

  پژوهش هايمحدودیت
 الکترونیکی صورت به پژوهش این به مربوط نامهپرسش
 استفاده هویتی تأیید هیچ بنابراین .شد تکمیل و عرضه
 زیرا شود؛ دقت عدم به منجر است ممکن لذا نشد.

 یا شود، پر بار چندین تواندمی وب بر مبتنی نظرسنجی
 یک یا خانواده اعضاي از یکی مانند دیگري شخص توسط
 این از خارج که دانشجویانی توسط یا و شود پر دوست

 آموزش از رضایت مطالعه این شود. پر هستند، نظرسنجی
 آموزش جز ايچاره که گیريهمه شرایط در را الکترونیکی
 نوع در دانشجویان و کرده بررسی نبوده الکترونیکی
  اند.نداشته انتخاب قدرت خود آموزش
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