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 مقدمه

بهههرای اههههداف ارتباطهههات اطالعهههات و  یههههاآوریفناسهههتفاده از  ،های اخیهههردر دههههه   
 تهها تکه باعههش شههده اسههبهههای شههوریآگسههترش فن. از طرفههی اسههت افتهههیشافزای آموزشههی

 ,Ramezan Pour) یابههد تکامههلچشههمگیری ربههه طوهای یههادگیری الکترونیکههی شههیوه

ی هههاآوریفنو کههاربرد  عصههر حاضههرتحههوالت بههه نظههام آمههوزش عههالی نیههز بهها توجههه  (2020

ای کههه در ابلههو کشههورهای جهههان گونهههبه قرارگرفتههه ایههن تیییههرات آفرین، تحههت تههأ یرتحههو 
ای و تحههوالت جهههانی، های دانشههگاهی بهها نیازهههای توسههعهتر کههردن برنامهههبههرای هماهنهه 

  (.Ahmad, 2021انهههد )کیفیهههت آمهههوزش را در اولویهههت راهبهههردی خهههود قهههرار دادهارتقههها  
اسههت  ا رگههذار اطالعههات و ارتباطههات بههر توسههعه انسههانی آوریفههنو  عههالی عبههارتی، آمههوزش بههه
(Salehi, 2020)  که درصهههورتی و شهههودمی محسهههو  کشهههورها همهههه در تحهههو  منشهههأو

 بههه توجههه نیههز بهها کشههور توسههعه برنامههه تحقهه  ؛نباشههد مطلههو  پیامههدهای نظههام آمههوزش عههالی
 پیشههبرد جهههت عههالی آمههوزش ایهههلههذا نهاد ؛شههد خواهههد مشههکل دچههار ،عههالی آمههوزش نقههش

 ابزارهههای و الگوههها بههه ،نفعههان کلیههدی خههودبههه ذی مناسههو و مطلههو  خههدمات ارائههه و اهههداف
 یههادگیری-طور مسههتمر کیفیههت یههاددهینیههاز دارنههد کههه بتواننههد بههر اسهها  آن بههه مناسههبی

ها نشههان . بررسههی(Mncina, Mukurunge & Tlali, 2020)بخشههند را ارزیههابی و بهبههود  
ازجملههه  کههه رویکردههها و الگوهههای متفههاوتی وجههود دارد ،منظور ارزیههابی کیفیههتدهههد بهههمی

تههوان بههه الگههوی تیههمین کیفیههت، ارزیههابی درونههی، ارزیههابی بیرونههی، مههدیریت کیفیههت آن می
 و اعتباربخشهههی اشهههاره کهههرد. در همهههین راسهههتا برخهههی فراگیهههر، رویکهههرد تعهههالی بخشهههی 

 اسهههتفاده ،آمهههوزش عهههالینهادههههای در بهتهههرین مهههد  ارزشهههیابی  معتقدنهههد نظرانصهههاحواز 
اعتباربخشهههی  (.Yarmohammadian et al., 2020اسهههت )الگوههههای اعتباربخشهههی  از 

یههن نهههاد )مسههتقل و بیردولتههی( یهها خصوصههی کیفیههت یههن ی اسههت کههه طههی آنفرآینههد
عنوان یههن کههل یهها یههن برنامههه آموزشههی خهها  را ارزیههابی سسههه آمههوزش عههالی را بهههؤم

 وضههعیت موجههود آن ،شههدهکنههد تهها بتوانههد بههر اسهها  معیارههها و نشههانگرهای از پههیش تعیینمی
نهادههههای  کیفیهههت تهههوانمی اعتباربخشهههی انجهههام (. بهههاNguyen, 2021)را شناسهههایی کنهههد.  

 ،آن بهبههود بههرای و مههورد پههایش قههرار داده بیرونههی و درونههی منظههر دو از را آمههوزش عههالی
 هههر دهههدمی نشههان (. تحقیقههاتDe Souza, 2021نمههود )طراحههی و اجههرا  را الزم اقههدامات
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اسههت نمههوده  آمههوزش عههالی خههود نظههام در اعتباربخشههی فرآینههد اجههرای بههه اقههدام کههه کشههوری
(Bendixen, 2020) جهههذ  افهههزایش خهههود، تخصصهههی خهههدمات کیفیهههت ارتقهههای باعهههش 

 شههده اسههت ایحرفههه علمههیهیههأت  اعیههای و زبههده تعههداد کارکنههان افههزایش دانشههجویان،
(Alkhateeb, 2021) .آمههوزش  بههرای مؤسسههه اعتباربخشههی طریهه  از آمدهدسههتبه شهههرت

 اعیههای) یآموزشهه و اداری کارکنههان تعهههد و انگیههزه بههر مسههتقیمی تههأ یر و مهههم بسههیار ،عههالی

 و پژوهشههی آموزشههی دسههتاوردهای کیفیههت بهبههود بههه منجههر داشههت و خواهههد( علمههیهیههأت 
 .(Budiharso & Tarman, 2020) .شودمی آموزش عالی مؤسسات

بستر یادگیری در -یاددهی فرآیندآفرین در های تحو آوریفنکارگیری به ،در عصر حاضر
های آموزش عالی، تقاضا ها، افزایش متقاضیان نظامهای منابع مالی دانشگاهمحدودیت عالی، آموزش

العمر پذیر، نیاز به نیروی کار کیفی، ضرورت یادگیری مادامهای متنوع و انعطافجهت آموزش
 عصر دیجیتا های آموزش عالی در ها ازجمله چالشظهور بازیگران جدید و رقبای دانشگاه

شود که الگو این مهم زمانی حاصل می و ها راهی یافتمقابله با آن یبراکه باید  شودمحسو  می
 آموزش الکترونیکی در سطح آموزش عالی وجود داشته باشد  ارزیابیو چارچوبی برای 

 .شناسایی گردد مرتبط با آن یهامالک، معیارها و و عوامل
 ی )بحران کرونا( گذاران و رهبران دانشگاهی معتقدند با توجه به شرایط کنونسیاست

 یکی ،الکترونیکی یادگیری نظام مستمر ارزشیابی و کیفیت  ارتقا ،موجود هایو چالش

شود لذا این موضوع بایستی در صدر ترین اهداف راهبردی نظام آموزش عالی محسو  میاز مهم 
هایی که در این حوزه وجود ها و دبدبههای نظام مذکور قرار گیرد و همگام با سایر اولویتاولویت

 قادر باشند نقاط قوت و ضعف خود را شناسایی  ،ارزیابیکارگیری مد  مناسو دارد با به

بر اسا   (.Bibi, 2019برخوردار گردند )از مقبولیت جهانی  های بهبود کیفیت،با طراحی برنامه و
های ترین روشعنوان یکی از مهمهاعتباربخشی ب فرآیند مطرح شد های اخیردر سا آنچه تاکنون 

های پیشین موردتوجه قرارگرفته است. بررسی پژوهشتیمین و ارتقای کیفیت در آموزش عالی 
که ازآنجایی است. شده انجامدهد که اعتباربخشی در سطوح مختلف و بسترهای متفاوتی نشان می
سرعت  بهازجمله ایران در همه کشهههورهای جهان  در آموزش عالی یادگیری الکترونیکیامروزه 

دهند صورت اجباری ارائه میها را بهایی که این برنامهرو به گسترش است و هرروزه بر تعداد کشوره
ازپیش احسا  بیشدر محیط یادگیری الکترونیکی  ضرورت اعتباربخشیلذا  شودمیافههههزوده 

جهان، در طو  دو دهه گذشته  کشورهای سایر مانند نیز ایران اگرچه در (.kim, 2021گردد )می
های بسیاری مواجه با چالش الکترونین بستر در فعا  عالی آموزش نظام اقداماتی صورت گرفته اما
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آموزش عالی الکترونیکی  گسترش کمی مؤسسات ؛توان به مواردی نظیرمی هااست که از میان آن

بدون در نظر گرفتن مسائل کیفی، مسائل و مشکالت تعامل و ارتباطات پویای دانشجویان در محیط 
های فنی، ، مسائل مربوط به زیرساخت1یادگیری الکترونیکی یادگیری الکترونیکی و سیستم مدیریت

سرعت و دسترسی، ساختارهای پشتیبانی فنی و آموزشی فراگیران، نیروی انسانی متخصص، متعهد 
، زاتیتجهعلمی، تولید محتوای الکترونیکی، امکانات و  هیأتو باانگیزه، مسائل مربوط به اعیای 

شده در سطح ملی های انجامهمین راستا بررسی پژوهش در(. Mahlangu, 2018) کردهاشاره
(Yarmohammadian et al., 2020 ; Zarif Sanaee, 2020) موجود هاینارسائی و هاضعف 

 تیمین برای مناسو سازوکارهای نبود را آن و دلیل تأیید را کشور الکترونیکی یادگیری محیط در
بدون شن مسائلی از این قبیل در کارکرد  که نمایندالکترونیکی مطرح می عالی آموزش کیفیت

شود انتظارات و توقعات از کیفیت بهینه مؤسسات آموزش عالی الکترونیکی تأ یر گذاشته و باعش می
 اعتبار ،ها برآورده نشود و به دنبا  آنعملکرد آن

 ؛ردازندپو اطمینان الزم از مؤسسات آموزش عالی که به ارائه خدمات یادگیری الکترونیکی می 
گونه از نهادها و نوع خدمات نفعان آن محق  نشود و فراگیران اعتماد کافی نسبت به اینتوسط ذی

 ،آوریفنعلوم، تحقیقات و  وزارت یهااستیس به توجه با (.Toprak, 2018باشند )ها نداشته آن
 نظارت ،ریزیبرنامه لزوم و مؤسسات آموزش عالی الکترونیکی کیفی و کمی ارتقای بر مبنی

 طراحی هاآن اعتباربخشی ملی برای معیارهای و متأسفانه تاکنون ساختار مؤسسات، این هدایت و 
نهاد و متولیان مرتبط با ارزیابی و تیمین کیفیت در وزارت علوم  توسط اعتباربخشی فرآیند و نشده

 بستر در اعتباربخشی موضوع با خارجی هایاین در حالی است که پژوهش و گیردصورت نمی
 الکترونیکی یادگیری مؤسسات در اعتباربخشی الگوی کارگیریبه که دهدمی نشان ،الکترونیکی

تأ یرگذار  نهادهای مذکور به ذینفعان اعتماد افزایش و مستمر کیفیت بهبود و ارتقا  در طورقطعبه
 کیفیت ارزیابی به نسبت جهان کشورهای ابلو عالوه بر آن حتی در (Dayananda, 2020) است

 ارزیابی برای ینهادهای و (Olivera, 2019کرده ) ساختار سازی عالی آموزش

 به توانمی جمله آن از که اندنموده تأسیس نیز الکترونیکی عالی آموزش یهاستمیس اعتباربخشی و 
 ، مؤسسه آمریکای جنوبی 2های تدریس از راه دورانجمن اروپایی دانشگاه نظیر؛ نهادهایی

، شبکه نهاد 4، بنیاد اروپایی کیفیت یادگیری الکترونیکی3و کارائیو برای کیفیت آموزش از راه دور

                                                      
1. LMS 
2. EXCELENCE(EADTU) 

1. CALED 

2. (EFQUEL) ECB CHECK 
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، شورای تیمین کیفیت و اعتباربخشی از راه 2، کنسرسیوم یادگیری برخط آمریکا1آلمان -یادگیری

 الکترونیکی عالی آموزش سساتمؤ اعتباربخشی باهدف مذکور نهادهای اشاره کرد. 3دور آفریقا
حوزه  در ریزان برنامه و نظرمسؤالن از کیفیت دبدبه و موضوع اهمیت از نشان این و انداستقراریافته

شده در سطح موجود مطرح یهادبدبهها و بنابراین با توجه به چالش ؛الکترونیکی است یریادگی
(، ضرورت اعتباربخشی نظام UNESCO,2015) شدهالمللی توصیههای بینملی و نیز سیاست

در اولویت راهبردی نظام  یستیبا ،جینتایادگیری الکترونیکی و بهبود مستمر آن بر اسا   -یاددهی
 منظور به که تاکنون الگوی مناسو و بومی دهدیمنشان  هایبررسآموزش عالی ایران قرار گیرد. 

این در حالی است که  و آموزش عالی در بستر الکترونیکی طراحی نشده است یانهادهاعتباربخشی 
 اند.شدهصورت رسمی تأسیسبه ییهادنهاها و پژوهش ،حوزه این در المللیبین سطح در
ی الکترونیکی در نهادهای آموزش عال یاعتباربخشهههدر مورد  شهههدهانجام یهاپژوهشازجمله     
 در پژوهش خود با که(et al., 2020) Yarmohammadian همکاران و  انمحمدییار تندازعبار

 یهاشگاهدان یمراکز آموزش مجاز یابیو ارزش یاعتباربخش یمل یستمو استقرار س یطراح"عنوان 
ستاندارها "کشور یعلوم پزشک شگاه یمراکز آموزش مجاز یاعتباربخش یا  یعلوم پزشک یهادان
شور را در  ساخت،ز یتی،حاکم یطهح 4ک ش هایفرآیند یر شاوره یآموز ر نظر ب یمبتن یتو حما و م

 کردند. یطراح یاعتباربخش یخبرگان و الگو

 دور  در آموزش از راه یفیتک ینتیههم ی( در پژوهش خود با عنوان بررسههWhite (2018, وایت   
 زشدر آمو یفیتعوامل ک ییو شههناسهها یبه بررسهه یاییآسهه یدر کشههورها یکیالکترون یادگیریو 

 مؤسههسههات  یبندرتبهو  یاعتباربخشهه باهدف یاقاره آسهه یکیالکترون یهادانشههگاهاز راه دور در  
شگاهو  ست. عوامل و  یکیالکترون یادگیری یهادان سا یهامؤلفهپرداخته ا  یتوا ازنظر شدهییشنا

بارت اسههههت از یتک ینتیهههم :ع ند یف یت،مد هایفرآی یتبهبود ک یر  یادگیریو  یستدر یف
هایمع یکی،الکترون به سههه یار یتمد یسهههتممربوط  هایمع یکی،الکترون یادگیری یر  ط مربو یار

 یهاپژوهش ،النیالتحصفارغ یفیتدانشگاه، ک یهاو برنامه هافرآیند ی،به اهداف، رسالت، استراتژ
آورانه، نو یطیو مح یکیالکترون یادگیریبه جامعه، توسههعه فرهن   ینوآورانه، خدمات دانشههگاه

 صورتبهوسعه و نظارت و ت یفتک ینتیم یابیارز یهاستمیس یت، تقویو منابع انسان یتوسعه نهاد
 .یادرون مؤسسه

                                                      
3. (LANETOEV)EPPROBATE 

4. OLC 

5. ACDE 
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ش "خود با عنواندر پژوهش  (Demirel  (2018 ,دمیر  سعه دور )از را  یادگیری یاعتباربخ تو
 یابیارز ،موجود یاعتباربخشه هاییسهتمسه یمطالعه را، بررسه ینهدف از ا "(یاعتباربخشه یسهتمسه

ش یهاشاخص سات آموزش از راه دور مطرح کردند. مع یبرا یاعتباربخ س  شدهمطرح یارهایمؤ
  یتیحما یریتی،به سههه دسههته مد ،محق  ازنظراز راه دور  یادگیری اتمؤسههسهه یجهت اعتباربخشهه

 یو درس یآموزش یهابرنامهدانشکده/ مؤسسه/ دانشگاه( و سطح ) رتیمددر دو سطح  یفرآیندو 

  یاعتباربخشههه "با عنوان ددر پژوهش خو( Stander  (2019 , اسهههتندر شهههده بود. یبندمیتقسههه

به  "یجنوب یقایدر آفر یاز راه دور خصوص یدر مؤسسات آموزش عال یفیتک ینتیم یریتو مد
پژوهش  روش پرداخته اسههت. یآموزش عال مؤسههسههات یاعتباربخشههدر خصههو   ییارائه الگو

 یآموزش عال مؤسسات یرانبا مد افتهیساختار یمهبود. دوازده مصاحبه ن یفیک ی،اکتشاف صورتبه
 هشهت پارامتر مربوط  یدارا ی،در دانشهگاه انجام شهد. چارچو  مفهوم یفیتک ینو خبرگان تیهم

 یرا در موارد: طراح یجنوب یقایدر آفر یآموزش عال مؤسههسههاتدر  یفیتک ینتیههم یریتبه مد
 هاییاسههتسهه یریت،و مد یرهبر ،یعلم هیأت یاعیهها هایییاها و تواندانش، مهارت ی،سههازمان
 نفعانیذاز راه دور و روابط با  هایفرآیندها و برنامه یطراح یان،دانشههجو یلمنابع، پروفا ی،سههازمان
 .کندیذکر م المللنیباعم از دانشگاه، دولت و روابط  یو داخل یخارج

با عنوان   ( (Faizi, 2018فییهههی  کان"در پژوهش خود  عه م یتک ینتیهههم یسهههمتوسههه   یف

مؤسسات  یاعتباربخشو  یفیتک ینعناصر تیم "آموزش باز و از راه دور در پاکستان یو اعتباربخش
 یفیههتعنههاصهههر ک لیههوتحلهیههتجز ،کردنههد. هههدف از پژوهش یآموزش از راه دور بررسههه

سعه   یم یهاسمیمکانو تو ش یفیتک ینت سات آموزش از راه دور پاک یو اعتباربخ س ستان بود. مؤ

 متخصص انجام شد. 21پژوهش و مصاحبه با  یاتادب یآورجمع صورتبه یفیپژوهش با روش ک

 مربوط  شههودیمؤسههسههات م یاعتباربخشههکه منجر به  تیفیعناصههر ک نیترمهمنشههان داد از  جینتا
 بود. یمسائل آموزش و سازمان، یریتمد ،آوریفنبه عوامل 

آموزش  یاعتباربخشدر پژوهش خود با عنوان ( Kocdar & Aydin, 2019) یدینو آ کوکدار
 یچارچوب یجادا ،مطالعه ینهدف از ا را ارائه کردند: یلموارد ذ یهترک یبرا یاز دور و باز: چارچوب

 است. یهبازو از دور در ترک یآموزش عال یهابرنامه یاعتباربخش یبرا

 موجود  نهادهایسو، ابلو پژوهشگران و دهد که از ینبررسی پیشینه پژوهش نشان می

اند و از سوی منظور اعتباربخشی استفاده نمودهمعیارهای متفاوتی به المللی از عوامل ودر سطح بین
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های موجود در سطح ملی بسیار اندک و مد  ،شده در این حوزه در سطح ملیدیگر تحقیقات انجام
 یاتادببنابراین  ؛اندمند، مد  و یا الگویی بدین منظور طراحی نکردهصورت جامع و نظامز بهنی

 دهدینشان م یکی راالکترون یدر آموزش عال یفیتک ینتیم یریتدر درک مد یادیز یهاشکاف
را به خود جلو کرده  یتوجه کم یکیالکترون یآموزش عال هاینهاددر  یو موضوع اعتباربخش

 است.

ارائه  نهادها نیکه توسط ا یکیالکترون یادگیری یهابود که دوره ینپژوهش ا ینا یمسئله اصل 
نهادهای آموزش  یشاعتباربخیارها برای مع نیترمهمو  یاعتباربخشالگوی معتبر هستند؟ و  شودیم

 های مرتبطرو پژوهش حاضر با مروری بر پژوهشازاین ؟عالی الکترونیکی کدام است

به دنبا  تحق   محیط یادگیری الکترونیکی های آموزش عالی درها و مؤسسهبا اعتباربخشی دانشگاه 
 اهداف زیر است:

سایی-1 نهادهای آموزش اعتباربخشی  هایمعیارهای مرتبط با الگوها و مد  عوامل و ترینمهم شنا
 عالی در محیط یادگیری الکترونیکی؛

 نهادهایمنظور الگوی نظری اعتباربخشی به شدهشناسایییارهای عوامل و مع مندنظام بندیدسته-2
 ؛آموزش عالی در محیط بادگیری الکترونیکی

 یریادگی طیدر مح یآموزش عال یهادانشهههگاه و مؤسهههسهههه یاعتباربخشههه ینظر یارائه الگو -3
 .یکیالکترون

 

  روش

آموزش عالی در نهادهای  اعتباربخشی و معیارهای جهت مشخص کردن عوامل ،در این پژوهش    

برای این منظور، به  و است شده استفادهبستر الکترونیکی و ارائه چارچو  نظری از رویکرد کیفی 
  2عوامل و معیارها شناسایی و سپس از طری  آنالیز توصیفی 1مندکمن مرور نظام

کلیه  ،این تحقی جامعه آماری  .شد یبندطبقه 8QSR NVIvoافزار توسط نرم 3و آنالیز الگویی
یادگیری  مؤسساتبا موضوع اعتباربخشی که منتشرشده در مجالت علمی معتبر و کتو مقاالت

داده معتبر  هایپایگاهمند، مجالت علمی و در مرور نظام. شده استنظر گرفته در الکترونیکی بودند
ای مناسبی برای هوجو قرار گرفتند و کلیدواژهانتخا  و مورد جست ،و مرتبط با سؤا  تحقی 

                                                      
1. Meta-synthesis 

2. Descriptive Analysis 

3. Pattern Coding 
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 1اسکو پو  :از تندهای مورداستفاده در این تحقی  عبارپایگاهشدند.  مقاالت انتخا وجوی جست
 .ایران داخلی م  هایپایگاهبه زبان انگلیسی و  ،6، امرالد5، اسپرینگر4، ارین3، الزویر2و پروکوئست

راه  کلید واژگان مورداستفاده شامل: اعتباربخشی، ارزیابی درونی، ارزیابی بیرونی، یادگیری باز و از
در  ت؛وجو و انتخا  مقاالت مناسو اسجست ،مرحله بعدی .بودندیادگیری الکترونیکی و  7دور
 ؛گرفتند، طی مراحلی مورد ارزیابی و بربا  قرار گامبهگامصورت شده بهه مقاالت یافت ،مرحلهاین 

و در هر بار ارزیابی تعدادی  قرار گرفتبرای دستیابی به این منظور، مقاالت چندین بار مورد بازبینی 
مشخص کردن معیارهایی برای  ،این روش سازیپیادهمراحل  ترینمهمیکی از  شد.حذف  هاآناز

شده برای معیارهای پذیرش تعریف. استمرور  بعدی یهاگامپذیرش مقاالت جهت کاربرد در 
 زبان مقاالت: فارسی (1 از: است عبارتانتخا  مقاالت در این تحقی  

کیفی  -روش تحقی : کیفی، کمی(3 ؛2021میالدی تا  2010زمان انتشار: از سا  ( 2 ؛انگلیسی و
در مؤسسات آموزش عالی الکترونیکی، ارزیابی درونی و  یاعتباربخشموضوع مطالعه: (4 )آمیخته(؛
پس از جستجو و بررسی . نوع مطالعات: مقاالت منتشرشده در مجالت معتبر علمی( 5 بیرونی؛
 نهادهایاعتباربخشی در مقاله مرتبط با  341کلیدی تعداد  هایواژهمذکور و با توجه به  هایپایگاه

 مقاله حذف 306شده، تعریفاستخراج که پس از تطاب  با معیارهای  آموزش عالی الکترونیکی

در این تحقی   ماندهباقیکیفیت مقاالت  .باقی ماند یموردبررسنمونه  عنوانبهمقاله  35 تیو درنها 
الگویی  از ؛جهت تسریع و تسهیل جریان ارزیابی مقاالت .شدبررسی  (8ارزیابی منتقدانه)با روش 

 اعتبار  ،دقت ،که محق  را در ارزیابی استفاده شد لیستشامل ده شاخص، مشابه ین چن

ارزیابی مقاالت  گانهده هایشاخص. برای هر مقاله بر اسا  رساندمیاهمیت مطالعات یاری  و

ت گردیده و درنهای بندیرتبهشده است و مقاالت موجود ازنظر درجه کیفی امتیازی در نظر گرفته
 گانههای دهشاخص. شدند سازیپیاده مرحلهوارد  جهت استخراج اطالعات الزم، ماندهباقیمقاالت 
 اهداف پژوهش -1 از: است بر اسا  این روش عبارت مستندات علمی و معتبرارزیابی 

 یآورجمع -5 الکترونیکی بودن مؤسسات موردپژوهش -4پژوهش  ابزار -3 پژوهش روش -2 

                                                      
4. SCOPUS 
5. ProQuest 
6. ELSEVIER 
7. ERIC 
8. Springer 
9. Emerald 
10. Open and Distance Learning (ODL) 
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بیان روشن  -9 هایافتهوتحلیل دقت تجزیه -8مالحظات اخالقی  -7 اعتبار سند و آژانس -6 هاداده
 . بود ارزش پژوهش -10و  گیریو بحش و نتیجه هایافته

 کیفی هایدادهوتحلیل تجزیه 

پس از مشخص شدن مقاالت مرتبط با موضوع پژوهش و مطالعه کامل متن  در پژوهش حاضر،     

شد. معیارهای ابتدا تمام ،مقاله سایی  شنا ستخراجی معیارهای اعتباربخشی  شده از مطالعات را کد ا
ها را در ین مفهوم مشههابه سههپس با در نظر گرفتن مفهوم هر ین از این کدها، آن ؛گرفتیمدر نظر 
 هاهمپوشههانی آنشههده و مشههخص ؛داشههتندسههپس کدهایی که باهم همپوشههانی  ؛کردیم بندیدسههته
ها ای دارای محتوای مشههترک نیز مشههخص گردید و ین کد مشههترک به آنکده ید؛گرددمرتفع 

مجدداً کدهای  و قرارگرفته یموردبررسشده در مرحله بعدی کدهای شناسایی ؛شداختصا  داده 
شابه در ین زیرگروه قرار صا  دادهها گروهکدهای جدید به هر ین از زیر و گیردمیم شده اخت

توسههط تحلیل توصههیفی و در چرخه دوم از طری   ،این آنالیز و کدگذاری در مرحله او  ؛شههودمی
صهههورت به عامل 7 در معیار 38تعداد  ،درنهایت خروجی این مرحله و انجام شهههدنالیز الگویی آ

 .استبیرمشابه 

 هایافته

 دانشههگاهمرتبط با الگوی اعتباربخشههی  معیارهای موردتوجه پژوهشههگران در حوزهشههناسههایی -1
 :آموزش عالی در محیط بادگیری الکترونیکی هایمؤسسهو  

مشابه  میاستخراج مفاهابتدا مفاهیم مرتبط استخراج شد؛ در  ،یاعتباربخشجهت شناسایی معیارهای 
با در نظر گرفتن مراحل ذ یفیک یهاداده یاز روش کدگذار جام گرفت: لیو   هامرور داده-1ان

ما نیتدو-2  قه-4ها داده یدهسهههازمان-3 یکدگذار یراهن ندطب  باز یکدگذار-5 هاادهد یب

 .یفیک یهاداده لیتحل-8 تیدرنهاو  ییگزارش نها نیتدو-7 یمحور یکدگذار-6 
 باز استخراج شوند  یگفت که ابتدا تالش شد تا کدها دیبا هاافتهی یامرحله لیدر خصو  تحل

 یمرحله سهههع نیبعدازا ؛قرار گرفتند یتربزرگ یهادر قالو مقوله میمفاه ،آن یبعد و در مرحله
با مرور  .گردند یبندطبقه یبزرگ مفهوم یهادر قالو دسههته زین شههدهییشههناسهها میشههد که مفاه

شد، مقاالت مندنظام شخص  س فیبه طمقاالت که م سبتاً و شاز معیارهای  یعین ستر  یاعتباربخ در ب
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معیارهای  یبندجمع ی واصل یارهایمع ،(می)مفاهکدها یی شناسا پس ازاند. کردهاشاره یکیالکترون
 فرآیندالکترونیکی،  یادگیری -یاددهی فرآیندسهههازمانی، : عوامل کلی در قالو شهههدهشهههناسهههایی
ندپژوهش،  بانی،فرآی با پشهههتی مل  (،آوریفن) یتکنولوژ های مرتبط  ناختیروانعوا   مرتبط شههه

عان و ذی با ندنف مه فرآی عداد  و ریزی تعیین شهههدبرنا هایت خروجی این مرحله ت یار 38درن  در مع

 .استبیرمشابه صورت به عامل 7 

ادگیری یآموزش عالی در محیط  هایمؤسهههسههههدانشهههگاه و  اعتباربخشهههی نظریارائه الگوی  -3

 :الکترونیکی

 ها و شهههناسهههایی معیارهاگردد پس از تحلیل یافتهمشهههاهده می 1گونه که در شهههکل شهههماره همان

 .ها در بالو عوامل اعتباربخشی، الگوی نظری ذیل حاصل گردیدبندی آنو دسته 
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 (یاتبر ادب یپژوهش )مبتن یمفهوم یالگو 1شکل شماره                                   

 گیریبحث و نتیجه

آموزش عالی  یانهاده جهت شناسایی معیارهای اعتباربخشی مندنظاممروری  باهدفپژوهش حاضر 
 علمی  از مستنداتپس از تحلیل مفاهیم  این پژوهشدر  شد. یبندصورت الکترونیکی

عبارت است  شدهعوامل شناسایی معیار شناسایی شد. 38عامل با  7 المللی اعتباربخشیو نهادهای بین
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 سازمانی، هایفرآیند سازمانی، رهبری، ساختار و مدیریت) :ارشاملیمع 7عامل حکمرانی با  از
 3ریزی با برنامه عامل (سازمانی مقررات و قوانین انسانی، منابع مدیریت بازاریابی، جو، و فرهن 
  ایتوسعه برنامه آموزشی، ریزیبرنامه رسالت، و اندازچشم) :شاملمعیار 

 الکترونیکی محتوای) :شاملمعیار  11 یادگیری الکترونیکی با -یاددهی فرآیند .(سازمان راهبردی و
 دستیار دانشجو، ی،علم هیأت دانشجویان، به مستمر آموزشی، بازخورد سناریو طراحی ،یاچندرسانه

 یادگیری با متناسو تدریس هایروش الکترونیکی، دربستر یادگیری متنوع راهبردهای آموزشی،
 الکترونیکی بستر در مشارکت و تعامل تکمیلی، آموزشیمنابع  الکترونیکی،

 بخشیکیفیت) :ارشاملیمع 4با پژوهش عامل  (دستاوردهای یادگیری تحق  ارزیابی و 

  هاهمایش علمی، هیأت اعیای و دانشجویان مطالعاتی برای هایفرصت ها،نامهپایان به 

 یادگیری محیط پشتیبانی در عامل (المللیبین و ملی تخصصی و ارتباطات یهایشیاندهم و
عامل  فرهنگی(.-دانشجویی فنی و ای،آموزشی، مشاوره پشتیبانی) :شاملمعیار  4 الکترونیکی با

 افزار سخت افزار،نرم الکترونیکی، یادگیری هایسامانه ،رساختیز) :ارشاملیمع 5 اب آوریفن

نفعان در نهادهای ذی با مرتبط شناختیروان عاملهفتمین و آخرین  (آفرینتحو  هایآوریفن و
ی و رفتاری( عاطف شناختی، انگیزشی،) اریمع 4 :این عامل شاملکه آموزش عالی الکترونیکی است 

 .است

آموزش عالی  یادر نهادهاعتباربخشی را  معیارهایهرکدام از پژوهشگران  ،در عامل حکمرانی
 ,Adali) های اند. نتایج پژوهشالکترونیکی از ابعاد متفاوت بررسی و نسبت به آن تأکید داشته

2019; White, 2018; Demirel ,2018; Standard ,2019; Faizi et al., 2018),،  پژوهش با

نسبت  مدیران : تعهدقراردادند موردتوجهزیر را  مفاهیم ،در خصو  حکمرانی حاضر مطابقت دارد.
  کارکنان همه آگاهی کارکنان، توسعه و آموزش کیفیت در مؤسسه آموزش عالی، به

  مربوط موارد مؤسسه، کیفیت هایبرنامه و اهداف از دانشجویان و علمی هیأت اعیای و

 هاینامهتفاهم ها،نامهتواف  ،روشن و شفاف هاینامهآیین بودجه، وجود و انسانی منابع مدیریت به
 ن نیزنظراصاحو ،خصو  نیدر ا ای.حرفه صورتبه دانشجویان جذ  و همکاری و بازاریابی
 ستیبایم ،آموزش عالی الکترونیکی مؤسسات د کهمطرح کردن و حکمرانی درباره عوامل مدیریتی

 ینیآفردانش: مواردی مانند به کارآفرینی، پژوهشی، آموزشی، یهارسالتتحق  عالوه بر 
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(Aliakbari, Abili & Narenji Thani, 2020)  نیز توجه  یاحرفهارتباط با صنعت و بازاریابی
 .توسعه خود قرار دهند یهابرنامهو آن را جز   داشته باشند

آموزش عالی  یانهاده المللی، اعتباربخشیبینی هاریزی نیز پژوهشگران و آژانسدر عامل برنامه
 Adali) (2018هایاند. نتایج پژوهشرا از ابعاد متفاوت بررسی و به آن تأکید داشته الکترونیکی

,2019; White ,2018; Demirel ,2018; Standard ,2019; Faizi et al.,    نیز با پژوهش حاضر

 ،اندازچشم به نسبت تعهد و پایداری :مفاهیم ،یزیربرنامهدر خصو  پژوهشگران مطابقت دارد. 
 تدوین و سسه، تهیهؤم اهداف و وجودی فلسفه و هااستراتژی اهداف آموزشی، تدوین و رسالت
 شواهد،) برنامه، داشتن پژوهشی، و آموزشی مشخص و شفاف هایدستورالعمل و قوانین

 ساختار برنامه، اهداف: معیارهای با هابرنامه از مفصل ، سندی(اهداف و هابرنامه ها،دستورالعمل
  داخلی یهانامهنییآ با هابرنامه مطابقت برنامه، اجرای ضرورت برنامه، شفاف

 توسعه طراحی، ،روزبه و شده بازنگری وجود اهداف استانداردها؛ و ملی دانشگاهی یهانامهنییآ و
ریزی برای موسسه آموزش عالی الکترونیکی، برنامه استراتژین ها، وجود سندبرنامه بازبینی و

 برای مناسوسازوکار  ها، وجودطرح و هابرنامه پیشرفت یهاگزارش ودپایداری و توسعه، وج
های آموزشی برنامه شفافیت در ی وریپذانعطافارزشیابی،  نتایج بر اسا  هابرنامه وها طرح اصالح

 آموزشی هایفعالیت برای یکپارچه هایریزیبرنامه) یآموزش هایفعالیت و مدیریت

 .موردتوجه قراردادندرا  (یلیالتحصفارغ تانام  بت از 
آموزش عالی  ینهادهادر اعتباربخشی  الکترونیکی یادگیری -یاددهی فرآینددر خصو  

 E-Sik Accreditation Model, 2020; sin , 2017; Nguyen)های پژوهش نتایج الکترونیکی

,2018; Standard, 2019 Faizi et al., 2018)  .پژوهشگران  با پژوهش حاضر مطابقت دارد 

ارزشیابی،  الکترونیکی، محتوای بودنروز به الکترونیکی، محتوای آموزشی بر نقش طراحی تأکید با
 تهیه دوره، هر برای ریزیبرنامه) یهافعالیت طری  از الکترونیکی یادگیری و تدریس کیفیت بهبود

دسترسی به  دانشجویان، به اطالعاتی سیستم ارائه استانداردها، اسا  بر الکترونیکی محتوای تولید و
 ویدئویی، منابع :ازجمله علمی، هیأت اعیای و دانشجویان برای تکمیلی یهارسانه و اصلی مواد

 یادگیری یهایاستراتژ تعاملی، صورتبه تکمیلی یهارسانه تهیه الکترونیکی، و صوتی

 سیتدر هایفعالیت مدیریت درسی، هایبرنامه و پیشرفت بررسی ارزیابی، استراتژی تدریس، و 
 برای یکپارچه هایریزیبرنامه) یآموزش هایفعالیت مدیریت ،(ارزیابی و تدریس هایروش)
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 کیفیت ،استادان کیفیت) یآموزش ، مسائل(یلیالتحصفارغ تانام  بت از آموزشی هایفعالیت
 دانشجویان، با استادان تعامل آموزشی، هایبرنامه طراحی دور، راه از آموزشی و درسی هایبرنامه

 مهارتی، ،کاربردی،روز)به آموزشی محتوای و درسی هایبرنامه یکدیگر، با دانشجویان مشارکت
 با منطب  مستقل، زندگی هایمهارت اجتماعی، هایمهارت تقویت جامعه، و بازار نیازهای با مطاب 
 یریپذانعطافنتایج  تحق  راستای در دانشجویان پیشرفت برنامه ؛(یادگیری طراحی جهانی اصو 

 یادگیری هایخروجی) یریادگی نتایج و مشارکتی و فعا  یادگیری درسی، و آموزشی هایبرنامه
 پیشرفت و موفقیت شواهد و هابرنامه)(، النیالتحصفارغ و دانشجویی یدستاوردها دانشجویان،
 الکترونیکیآموزشی در محیط یادگیری  مختلف هایحوزه در دانشجویان

در اعتباربخشی  عامل پژوهش در خصو  .اندکردهاشارهیادگیری  -یاددهی فرآیندبه عامل  
 White , 2018; Nguyen , 2018; Stura)ی هاپژوهشنتایج  ،ی آموزش عالی الکترونیکینهادها

 بستر در پژوهش نظام بر طراحی تأکید با پژوهشگران با پژوهش حاضر مطابقت دارد.،  (2019,
 مالکیت ح  الکترونیکی، رعایت بستر در دفاع وپروپوزا   تصویو و هدایت نحوه الکترونیکی،

 و ملی منتشرشده مقاالت ،شدهشناخته رسمیت به دانشگاهی آ ار) نوآورانه هایمعنوی، پژوهش
 فراهم پژوهشی، مشاوره و پژوهشی خدمات گسترش ؛(کاربری و نوآورانه ویژگی با همراه المللیبین

 پشتیبانی در عامل در خصو  اند.کردهپژوهش به عامل پژوهش اشاره و تحقی  هایفرصت کردن
 ;Yarmohammadian et al., 2020; White ,2018)ی هاپژوهشالکترونیکی  یادگیری محیط

Demirel ,2018; sin ,2017; Nguyen ,2018; Standard ,2019; Faizi et al., 

2018;Gupta, 2020)   در و مناسو بر تعداد تأکید بابا پژوهش حاضر مطابقت دارد. پژوهشگران 

 ایمشاوره خدمات ارائه و یوادار آموزشی فنی، هایپشتیبانی برای کارمندان دستر 

 راهنمایی و ایمشاوره یهاتی)فعال رندهیادگی از پشتیبانی و یادگیرندگان مدیریت ،دانشجویان به 

 توسط فنی یهاتیحماآموزشی،  سؤاالت خصو  در تربیش پاسخگویی خدمات ارائه و 
 :مانند الکترونیکی یادگیری یهاستمیس از استفاده خصو  در دانشجویان به فنی کارشناسان

(lms,vc)، امنیتی مسائل خصو  در راهنمایی ،موقعبه ییگوپاسخ الزم، هایبرنامه نصو  

در خصو   اشاره داشتند. آن از استفاده نحوه سیستم به ورود به مربوط یهاآموزش باند، پهنای و
 Yarmohammadian et al., 2020;  White ,2018; Demirel) یهاپژوهش ،آوریفنعامل 

,2018; Nguyen ,2018; Standard ,2019; Faizi et al., 2018)   مطابقت با پژوهش حاضر
موبایل  :در یادگیری الکترونیکی مانند های جدیدبا تأکید بر استفاده از سامانهدارد. پژوهشگران 
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 الکترونیکی یادگیری مدیریت سیستم طراحی الکترونیکی، یادگیری و آموزش سیستم همراه، توسعه
 فیاهای مدیریت آنالینباکال   مرتبط یافزارهانرم الکترونیکی، آموزش هایبرنامه تولید تعاملی،
 ضبط استودیوی بودن کاربرپسند ،تیساو  ،هاسامانه ها،سامانه یکپارچگی و الکترونیکی یادگیری

  پشتیبانی افزارهاینرم از استفاده مناسو، باند پهنای تصویر، و صدا

 اند. قرار داده مدنظررا  یکپارچگی و اتصاالت سرعت، سهولت، امنیت، دسترسی، حمایتی، و

نفعان در نهادهای آموزش ذی با مرتبط شناختیعامل روان ،شدهشناسایی هفتمین و آخرین عامل
. نتایج استی و رفتاری عاطف معیار: شناختی، انگیزشی، 4این عامل شامل که عالی الکترونیکی است 

 ;Cook et al., 2020; Desousa ,2020; Salto ,2021) هایپژوهش حاضر نیز با پژوهش

Nguyen ,2021)   که پژوهشگران شدهییشناسامفاهیم  ،در این عامل. مطابقت دارد 

ی و مدیریت زمان در محیط راهبر ،نوآورانه هایمهارت :عبارت بود از ؛داشتند دیتأکبه آن  
عاطفی،  ی، هوشکیالکترون یادگیری به انگیزه و توجه، رببت و یادگیری الکترونیکی، تمرکز

امل شناسایی وع نیدتریجدی. این عامل از آورتا ا ربخش و  ارتباطات ی، تواناییریپذتیمسئول
 ارتقا جهت ،موجود هایدر نهادهای آموزش عالی با توجه به شرایط کنونی )بحران کرونا( و چالش

یکی از  ،شده است. در شرایط کنونیالکترونیکی مطرح یادگیری نظام مستمر ارزشیابی و کیفیت
شناختی توجه به عوامل روان ،معیارهای مهم جهت اعتبار مؤسسات آموزش عالی الکترونیکی

 هیأتاعیای  ،ی دانشجویانزشیانگتوجه به مسائل شناختی، رفتاری، ارتباطی  درواقعنفعان است. ذی
 که یادگیری است -یاددهی فرآیندبر کیفیت  رگذاریتأ علمی، کارکنان و مدیران از عوامل 

 ریزی شود.ی به این مهم توجه و برای آن برنامهستیبایم

 یهادبدبه از یکی ،نهادهای آموزش عالی الکترونیکی کیفیت ارتقای و حفظاینکه  به توجهبا    
 یادگیری خدمات که مؤسههسههاتیروزافزون  افزایش و از طرفیاسههت  بوده عالی آموزش در اصههلی

ئه را الکترونیکی  این در حیهههور خواهان که دانشهههجویانی تعداد افزایش نیچنهم و دهندمی ارا
  آموزشههی هایفعالیت و الکترونیکی یادگیری هایبرنامه کیفیت ارتقا  به نیاز هسههتند مؤسههسههات

. این پژوهش (Kocdar, 2019)است الزم اعتباربخشی مد  اسا  بر کیفیت تیمین هایسیستم و
شهههناسهههایی عوامل و معیارهای اعتباربخشهههی نهادهای آموزش عالی الکترونیکی جهت  باهدفنیز 

آنچه در بسهههتر انجام شهههد. مختلف  یهاپژوهشاز  یاعتباربخشهههمشهههخص کردن معیارهای مهم 
الکترونیکی است که دارای  یادگیری اهمیت دارد کیفیت آموزش عالی در مؤسساتالکترونیکی، 
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ست مختلفی معانی سازمان طور. همانا  ,UNESCO) ملل سازمان فرهنگی و علمی آموزشی، که 

های سهههازمانی کفایت الزم برنامه یادگیری و و یادگیری فرآیند باید از کیفیت؛ مطرح کرد( 2018
شی ستگی هدایت در جهت و مدیریتی و آموز صل اطمینان یادگیری هایشای  ،حا نیباا ؛شود حا

 مسهههتقیماً که اسهههت همه عناصهههری شهههناسهههایی شهههامل ،انطباق و سهههازگاری این به رسهههیدن

 ندارد بسهتگی یادگیری به صهرفاً آموزش کیفیت زیرا ؛گذاردمی تأ یر یادگیری-یاددهی فرآیند بر 

  فرآینداین  در مؤسههسههات آموزش عالی الکترونیکی که اسههت عناصههری همه بلکه مربوط به تعامل

 سازد.می ممکن را
گذاران و برنامه ریزان حوزه آموزش عالی در محیط یادگیری نتایج تحقی  حاضههر به سههیاسههت

سههو نیاز به نهادی از ین ،شههدهی شههناسههاییهامؤلفهکند که با اسههتفاده از الکترونیکی کمن می
 های راهبردی خود قرار داده و از سهههویی دیگر با پایشمنظور اعتباربخشهههی را در اولویت برنامهبه

و ارزشیابی نهادهای آموزش عالی الکترونیکی، معیارها، موانع و مشکالت را شناسایی و در جهت  
 علوم وزارت در که (گرددمی توصهههیه) رودمیانتظار بنابراین ؛ حفظ و ارتقا  کیفیت تالش کنند

 اقدامات و سههازوکارها و گردد تأسههیس تخصههصههی صههورتبه زمینه این در درگیر و متولی نهادی
 الکترونیکی عالی آموزش مؤسسات پژوهشی و آموزشی هایفعالیت کیفیت ارتقا  و بخشی بهبود
شیده آن در ستفاده با و گردد عملیاتی و اندی سو الگویی از ا سو و منا  ریزی،برنامه هایزمینه ،متنا

موردنظر  اهداف راسههتای در مهمی گام و سههاخته فراهم را اعتباربخشههی و کیفیت بهبود و تیههمین
 بردارد. خود

 کیفیت آموزش  ،یاعتباربخشههه یرا برا ینظران عوامل متنوعدر منابع مختلف، صهههاحو

اند که در این پژوهش تالش متفاوت ارائه کرده یهایبندالکترونیکی را در قالو دسهههته

ست بر مهم شده صل نیترا   متمرکز یریادگی– یاددهی فرآیند یعنی ؛آموزش فرآیند یوا

 شود. ارائهدر قالو الگوی پیشنهادی 

 در الگوی پیشههنهادی، راهنمای مناسههبی برای یافتن نقاط  شههدهیمعرف یارهایها و معمؤلفه

الکترونیکی در سههطح آموزش عالی محسههو   یهانقاط مثبت آموزش تیضههعف و تقو

 یریادگی-یاددهیوانند دسهههتورالعمل مناسهههبی برای ارتقای کیفیت تکه می شهههوندیم

 قرار دهند. نالکترونیکی در اختیار مجریا طیدر مح 
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 هایهمع یان  شههههدهفیتعر یار مدیران و مجر برای هر مؤلفهه، ابزار خوبی در دسههههت 

تا نقاط ضعف آموزش را در هر  دهدیآموزش الکترونیکی قرار م یهادورهبرگزارکننده 

 عامل یافته و در رفع یا بهبود کیفیت آن بکوشند.
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