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Abstract: The purpose of this study was to 
determine the quality of virtual systems 
based on ISO / IEC 9126 model from the 
perspective of postgraduate students of 
Islamic Azad University of Ahvaz. The 
research is of descriptive-survey type and 
of purpose. The statistical population of all 
postgraduate students of Islamic Azad 
University of Ahvaz is 4934. The sample 
size was 357 according to Morgan table but 
due to the possibility of returning some 
questionnaires 400 questionnaires were 
distributed. Finally, 378 questionnaires 
with correct data were selected and 
analyzed. SPSS and Excel software were 
used for data analysis. The results showed 
that the majority of students rated the 
quality of university virtual systems as 
moderate and the operational quality and 
efficiency of virtual systems of Islamic 
Azad University of Ahvaz based on ISO / 
IEC 9126 model. The reliability, usability 
and reliability of the information systems 
of Islamic Azad University of Ahvaz 
Branch were also evaluated poorly by the 
students. Finally, the quality of the 
portability of virtual systems was evaluated 
from the perspective of good students. 
Based on the results of the research, some 
suggestions have been made to improve the 
quality of the university's virtual systems. 

های سامانه تیفیک تعیین ،پژوهشاز اجرای این هدف چکیده: 
 دگاهیاز د 9126 ي.سی.ایآ/زویا یمجازی بر اساس الگو

 واحد اهواز يدانشگاه آزاد اسالم يلیتکم التیتحص انیدانشجو
 یهدف کاربرد حیثو از  يشیمایپ-يفیتوص ،پژوهشنوع . بود

 يلیتکم التیتحص نیادانشجو تمامي شامل جامعه آماری .است
. حجم بودنفر  4934به تعداد  واحد اهواز يدانشگاه آزاد اسالم

نفر است اما با توجه به  357نمونه بر اساس جدول مورگان 
 400احتمال برگشت برخي پرسشنامه به شکل مخدوش 

ی هادادهپرسشنامه با  378 ،در نهایت وپرسشنامه توزیع شد 
گردآوری اطالعات از  برای شد.انتخاب و تحلیل  ،صحیح

 نیز با هادادهوتحلیل ساخته استفاده شد. تجزیهپرسشنامه محقق
نشان داد که  . نتایجانجام گرفتافزار اس پي اس اس و اکسل نرم

 ومتوسط را دانشگاه  یهای مجازسامانه تیفیک انیدانشجو شتریب
 شگاهدان یهای مجازسامانه یيکارا تیفیبودن و ک ياتیعمل تیفیک

 9126 ي.سی.ایآ/زویا یواحد اهواز بر اساس الگو يآزاد اسالم
 تیقابل نان،یاطم تیقابلهمچنین اند. کرده يابیارزرا متوسط 

 آزاد دانشگاه يهای اطالعاتسامانه ینگهدار تیاستفاده و قابل
 فیعدانشگاه ض نیا انیدانشجو دگاهیاز د اهواز واحد اسالمي

از  یهای مجازسامانه یریپذانتقال تیفیک ،تیشد. در نها يابیارز
 پژوهش، نتایج حسب شد. يابیخوب ارز انیدانشجو دگاهید

 مذکور دانشگاه مجازی هایسامانه کیفیت بهبود برای يپیشنهادهای
 است. شده ارائه

Keywords: ISO / IEC Model 9126, Islamic 
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Quality of Virtual Systems. 

، دانشجویان 9126: الگوی ایزو/آی.ای.سي واژگان کلیدی
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 مقدمه
سریع در اقتصاد مواجه هستند.  راتییشدن بازارها و تغ يامروز با جهان یهاسازمان

 ،یفناور زیو ن يهای ارتباطاستفاده از اطالعات و سیستم ،غلبه بر این شرایط یبرا
یک  عنوانبهاطالعات  یرو، فناوراز این (.2013، 1لي و کرنزاست ) یالزم و ضرور

محور توسعه کشورها و مالک عمل  زیوکار و نکسب فقرات توانمندساز، ستون
های خرد و پروژه تیدر این حوزه، به موفق تیموفق .و موفق است شرویپ یهاسازمان

 تیحفظ وضع یبرا هاسازمان (.2010، 2اسوالبدارد ) ياطالعات بستگ یکالن فناور
های پروژه در گذاریصرف سرمایه یآن، مقادیر زیاد يو اثربخش يو کارای يرقابت
 های زیاد، هنوز نرخگذاریرغم سرمایههرچند که علي ،کننداطالعات مي یفناور

، 3چیورز، داگان و موری) اطالعات همچنان باال است یهای فناورپروژه شکست
 اریسه مع عنوانبه تیفینه و کگسترده مدیریت پروژه، زمان، هزی اتیادب در(. 2012

، 4باسو) اندشده ياطالعات شناسای یهای فناورپروژه ویژهبهها پروژه تیمهم در موفق
2014.) 

خورده تلقي شوند. وقت و هایي اطالعاتي ممکن است شکستسیستمبسیاری از 
ها و شرکت ،ها مي شود و در عین حالسازی این سیستمپول زیادی صرف پیاده

ترین ند منافع مورد نظر خود را از این سیستم به دست آورند. از مهمتوانميها نسازمان
ي که هنگامهاست. این سیستم نداشتن های اطالعاتي، کیفیتدالیل شکست سیستم

ت مطلوب نباشند و مشکالت سازمان را حل نکنند، یکیف دارای های اطالعاتيسیستم
های اطالعاتي به دست گذاری انجام شده در سیستممایهها منافعي از سرشرکت

گر فاصله یا تفاوت فکری بزرگي بین کاربران و افراد ا(. 2005، 5بوکهولتآورند )نمي
های ایجاد سیستم، ریسک بسیار زیاد شکست را در فني وجود داشته باشد، پروژه

 (.1391 نسب و معصومي،به نقل از حقیقي ،2007 ،6یانگ-ون-هوبردارند )

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Leyh & Crenze 
2. Schwalb 
3. Chevers, Duggan & Moore 
4. Basu 
5. Bookholdt 
6. Ho-Won Jung 
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 ستمیس کی يمشارکت واقع زانیم عنوانبهد توانمي های مجازیسامانه تیفیک
 دتوانمي تیفیک همچنین،. ردیسنجش قرار گ مورد يسازمان هایهدفبه  لیدر ن نیمع
 (.1395طالبي، شاهزاده و )گلستاني شود دهیکاربران سنج یتمندیرضا زانیم با

از دو جنبه قابل بررسي است. کیفیت محصول و  افزارنرمکیفیت  ،طور کليبه
های موجود ازلحاظ ساختاری به دو گروه عمده . مدلافزارنرمکیفیت فرایند ایجاد 

مراتبي ساختار الگوهای غیر سلسله شوند:مراتبي تقسیم ميمراتبي و غیر سلسلهسلسله
 2بیزی باور هایکهبشو ای( )ستاره 1استار و به دو دسته کلي مدل رندیکساني ندا

کننده و مینأای از سه جزء اصلي خریدار، تشوند. مدل ستارهتقسیم ميان( .بي.)بي
یک شبکه گرافیکي است که نودها  ،های بي.بي.ان. مدلاست تشکیل شده محصول

 دهد.آن ارتباط تأثیری بین متغیرها را نشان مي یهامتغیرهای احتماالتي هستند و یال
های کیفیت در سطح اول ، ویژگيهستنددو سطح دارای مراتبي اغلب های سلسلهمدل

ها در سطح دوم قرار دارند. ارتباط و خصوصیات فرعي یا معیارهای متناظر با ویژگي
 هایچند باشد. مدلچند یا چندبهبهد یکتوانميبین اجزای سطوح یک مدل کیفیت 

و (، 1995) 6درومي(، 1987) 5فارپس(، 1988) 4بوهم(، 1987) 3کالمک
مراتبي ارزیابي کیفیت های سلسله( ازجمله مدل1991) 9126ایزو/آی.ای.سي 

 .هستندافزارها نرم
افزار به استاندارد صنعت نرم ضروریبا توجه به نیاز  9126ایزو/آی.ای.سي  یالگو

المللي استانداردسازی سسه بینؤم از سوی 1991افزار، در سال شدن ارزیابي نرم
 2003در سال  سپسو  2001از گذشت تقریباً یک دهه، در سال  پسانتشار یافت و 

نسب و توسط متخصصان سازمان جهاني استاندارد اصالح و تکمیل شد )حقیقي
 (.1391معصومي، 

که  شدهافزاری به شش ویژگي کیفي اصلي تقسیم سطح اول مدل، کیفیت نرمدر 
های اند. ارتباط ویژگيز آنها در سطح دوم از چندین معیار کیفي تشکیل شدههر یک ا

طوری چند است، بهبهیک سطح اول مدل با معیارهای مدل در سطح دوم، به صورت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Star 
2. B.B.N: Bayesian Belief Network  
3. McCall 
4. Bohem 
5. FURPS 
6. Dromey 
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هایي برای ، مدل شاخصهمچنینپوشاني وجود دارد. که در این مدل کمترین هم
ویژگي اصلي کارکردی بودن،  6 یمدل دارا نیا .داردافزار نیز ارزیابي کیفیت نرم

دالیل انتخاب  .استاعتبار، قابلیت استفاده، کارایي، قابلیت نگهداری و قابلیت انتقال 
به صورت  توانميمدل مبنا در این پژوهش را  عنوانبه 9126مدل ایزو/آی.ای.سي 

 :چند گزینه زیر بیان کرد
مراتبي: این مدل دارای سه سطح مستقل برای تعیین کیفت ساختار سلسله -1

 است. افزارنرم

های کیفي: هر ویژگي یا صفت کیفي با یک جمله تعریف دقیق ویژگي -2
 تعریف شده است.

ها متداول: در این مدل برای توصیف و تعریف ویژگي هایناوعبارت و عن -3
و صفات کیفي فقط از یک عبارت یا واژه استفاده شده است که در عمل بسیار 

 متداول و قابل فهم است.

های کیفي ترین سطح مدل، برای همه ویژگيگیری: در پایینشاخص اندازه -4
گیری ای اندازههایي تعریف شده که دارای روش و مقیاسي برمدل، شاخص

صورت کامالً کاربردی تعریف شده معني که مدل کیفیت به اینهستند. به 
های دیگر مشهود ترین ضعف و کمبودی که در مدلکه مهماست، درحالي

 های کیفي است.گیری ویژگياندازه یهاشاخص نداشتناست، 

 اوضاع از آگاهي کمترین با به موضوع پژوهش، امروزه توجهبا توجه به ضرورت 
 مؤثر اجزای از کیفیت مقوله دریافت توانمي اطالعات فناوری در جهاني رقابت کنوني

 فناوری کارگیری به در کشور هایسازمان اینکه رغمعلي. است حوزه این موفقیت بر
 این بر مرتبط کیفي ابعاد به باید، که گونه آن اما هستند رقابت در یکدیگر با اطالعات

 به هاسازمان از بسیاری در اطالعاتي هایفناوریاز  و دهندنمي نشان توجه حوزه
 کیفیت از مجازی هایسیستم که هنگامي .دشونمي استفاده کارا و اثربخش صورت
 و وقت کاهش ازجمله سازمان مسائل حل توانایي سیستم نباشند، برخوردار مطلوب

را ... و دانشجویي هایدرخواست بررسي و ثبت روند در تسریع اداری، اقدامات هزینه
 دتوانمي بالقوه طوربه مجازی هایسامانه باالی کیفیت ،دیگر سوی از. داشت نخواهد

 مرتبط هم به دقیق، خدمات دنکر فراهم همچون يهایراه از را دانشجو وریبهره
 کاربران، برای مناسب تجهیزات از استفاده درخواست، مورد و اضافي خدمات دنکر

 بررسي از اجرای این پژوهش، دهد. هدف افزایش آنان، نیازهای و افراد به توجه



...9126های مجازی براساس الگوی ایزو/آی.ای.سی ارزیابی کیفیت سامانه 95  
 

 در هاسامانه این کیفیت بررسي رواین از است، دانشگاه این مجازی هایسامانه کیفیت
 این دانشجویان دید از هاسامانه این کیفیت چنانچه دشومي باعث اهواز آزاد دانشگاه
 جهت در عوامل این شناسایي با ندتوانب دانشگاه این مسئوالن باشد، ضعیف دانشگاه

 مورد جامعه ،دیگر سوی از. دهند صورت را الزم اقدامات هاسامانه این کیفیت بهبود
 هستند، بنابراین اهواز واحد اسالمي آزاد دانشگاه دانشجویان ،پژوهش این در بررسي

 نآ به پژوهش این در که هاسامانه این عملکرد و بازخورد از ندتوانمي دانشجویان
 شوند. آگاه و کنند استفاده ،شد خواهد اشاره
 عنوانبه استاندارد بحث پیش هامدت از الکترونیکي فراگیری و آموزش فرآیند رد
 مهندسي مؤسسه مانند مؤسساتي که ایگونهبه است، بوده مطرح مهم بسیار ایمقوله

 در مطرح هایبحث دنکر استاندارد برای بسیاری هایمدل الکترونیک و الکتریک
 این در شدهارائه هایمدل از یکي. انددهکر ارائه الکترونیکي فراگیری و آموزش زمینه

 هایسامانه کیفیت ارزیابي برای مقاله این در که است 9126 ایزو مدل خصوص،
 تحصیالت دانشجویان دیدگاه از 9126 سي.ای.آی/ایزو الگوی اساس بر مجازی
این  بر این اساس، .است شده گرفته کاربهاهواز  واحد اسالمي آزاد دانشگاه تکمیلي

های مجازی بر سامانه تیفیک» :استاصلي  این پرسشپژوهش درصدد پاسخگویي به 
دانشگاه  يلیتکم التیتحص انیدانشجو دگاهیاز د 9126 ي.سی.ایآ/زویا یاساس الگو
فرعي در ادامه ذکر  هایپرسشهمچنین  ؟«استچگونه  واحد اهواز يآزاد اسالم

 اند:شده

 ي.سی.ایآ/زویا یهای مجازی بر اساس الگوسامانه کیفیت عملیاتي بودن -1
واحد  يدانشگاه آزاد اسالم يلیتکم التیتحص انیدانشجو دگاهیاز د 9126

 د؟شوارزیابي مي اهواز چگونه
 ي.سی.ایآ/زویا یهای مجازی بر اساس الگوسامانه کیفیت قابلیت اطمینان -2

واحد  يدانشگاه آزاد اسالم يلیتکم التیتحص انیدانشجو دگاهیاز د 9126
 د؟شومي يابیاهواز چگونه ارز

 ي.سی.ایآ/زویا یهای مجازی بر اساس الگوسامانه کیفیت قابلیت استفاده -3
واحد  يدانشگاه آزاد اسالم يلیتکم التیتحص انیدانشجو دگاهیاز د 9126

 د؟شومي يابیاهواز چگونه ارز
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 9126 ي.سی.ایآ/زویا یهای مجازی بر اساس الگوسامانه کیفیت کارایي -4
واحد اهواز  يدانشگاه آزاد اسالم يلیتکم التیتحص انیدانشجو دگاهیاز د

 د؟شومي يابیچگونه ارز
 یهای مجازی بر اساس الگوسامانه کیفیت قابلیت نگهداری -5
دانشگاه آزاد  يلیتکم التیتحص انیدانشجو دگاهیاز د 9126 ي.سی.ایآ/زویا

 د؟شومي يابیواحد اهواز چگونه ارز ياسالم

 ي.سی.ایآ/زویا یهای مجازی بر اساس الگوسامانه پذیریکیفیت انتقال -6
واحد  يدانشگاه آزاد اسالم يلیتکم التیتحص انیدانشجو دگاهیاز د 9126
 د؟شومي يابیچگونه ارز اهواز

 
 پیشینه پژوهش

دهد. را نشان مي 9126های ایزو آی.ای.سي الگوی مفهومي مؤلفه(، 1نمودار )
ؤلفه و هر مؤلفه دارای چندین م 6طور که مشخص است این الگو دارای همان

 شاخه است.زیر

 1(2003، 9126ایزو/آی.ای.سی )9126 یس( ساختار الگوی ایزو/آی.ای.1نمودار )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. https://en.wikipedia.org/wiki/ISO/IEC_9126 



...9126های مجازی براساس الگوی ایزو/آی.ای.سی ارزیابی کیفیت سامانه 97  
 

، پاراسورامان ،تجربي هایپژوهشدیگر  و اولیه تحلیلي چارچوب این به توجه با
دند ارائه کر« سروکوال»به  موسوم بندیمقیاس ابزار ( یک1988) 1مل و بریازیت

 (.1380)لومسدن، 
طراحي مدل تضمین بررسي » را با عنوان(، پژوهشي 1396) ياسیاارشادی و 

دهي و اشاعة اطالعات ثبت، سازمان های اطالعاتي گردآوری وکیفیت برای سامانه
نتایج این پژوهش  .اجرا کردند« دانش آموختگان داخل کشور هایها/ رسالهنامهپایان

تری پاسخ داده شد و در این سامانه نیازهای کاربر به شکل شفافنشان داد که 
یافت. توسعة طرح کیفي و  مشکالت کیفي سامانة قبلي تا حد شایان توجهي کاهش

رفع تدریجي آنها  ناسایي مشکالت آتي وطور مستمر و مداوم به شتکنیک ممیزی به
 به پژوهشي در ،(1395) سبزعلي در قالب فرایند اقدامات اصالحي منجر خواهد شد.

 موفقیت و مشتری وفاداری اعتماد، بر سازمان اطالعاتي سیستم کیفیت تأثیر بررسي»
 هاییافته. اقدام کرد« (طلوع تحقیقاتي و بازاریابي گروه: موردمطالعه) بازار عملکرد
 کیفیت تأثیر ؛بود پژوهش هایفرضیه تمامي اعتبار و صحت دهندهنشان پژوهش
 مشتری الکترونیکي رضایت نیز و بازار عملکرد مشتری، الکترونیکي اعتماد بر سیستم

 نیز و بازار عملکرد مشتری، الکترونیکي وفاداری بر مشتری الکترونیکي اعتماد تأثیر
 مشتری، الکترونیکي وفاداری بر مشتری الکترونیکي رضایت تأثیر بازاریابي بخشي اثر

 عملکرد بر مشتری الکترونیکي وفاداری تأثیر و بازاریابي بخشي اثر نیز و بازار عملکرد
 این همه درصد 99 داریمعني سطح در که شوندمي بازاریابي بخشي اثر و بازار

 کارگیری به پژوهشي در ،(1395) همکاران و عبدليهمچنین  .شدند یدأیت هافرضیه
 در رفته کار به الکترونیکي افزارنرم کیفیت ارزیابي در 9126 ایزو استاندارد
 بین که داد نشان پژوهش این . نتایجرا بررسي کردند ایران دانشگاه هایکتابخانه
 ارزیابي مدل اثرگذار عامل 6 از یک هر با هاکتابخانه در رفته کار به افزارنرم کیفیت
 با مطالعه مورد افزارنرم و دارد وجود داریمعني و مستقیم رابطه افزارنرم این کیفیت
در  نیز (1390م و همکاران )اپدر .است سازگار 9126 ایزو استاندارد مؤلفه شش

های در ارزیابي کیفیت سامانه 9126به کارگیری استاندارد ایزو » با عنوانپژوهشي 
را سامانه آموزش مجازی دانشگاه صنعتي امیرکبیر  ،«یادگیری الکترونیکي در ایران

بین کیفیت سامانه فراگیری الکترونیکي دانشگاه  که مطالعه و بررسي کردند و دریافتند

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Parasuraman, Zeithaml, & Berry 
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داری اثرگذار مدل، رابطه مستقیم و معنيصنعتي امیرکبیر با هر یک از شش عامل 
  وجود دارد.

با را افزارها سازی قابلیت اطمینان نرمدلم خود (، در پژوهش2016) 1فلیپ
 ،افزارنرمیافت که این وی در. بررسي کرد 250002.ای.سي استفاده از الگوی ایزو آی

 .استود بسیار محد ،های رقابتيخصوص در محیطلحاظ قابلیت اطمینان به از
بر  يمبتني کیآموزش الکترون ستمیس تیفیکبه ارزیابي  يدر پژوهش (،2015) 3الیساوتا

استاندارد در بهبود این که های پژوهش نشان داد . یافتهاقدام کرد 9126 زویاستاندارد ا
منجر  ستمینقش دارد و به بهبود عملکرد کاربران س ستمیس تیفیسازی کو بهینه

در  افزارنرم تیفیک تیتوجه به اهم(، در پژوهشي با 2012) 4لینگورال و  .دشومي
بر  رگذاریو عوامل تأث افزارنرم يفیک یهامشخصه ،ياطالعات ستمیهر س تیموفق

در این پژوهش عوامل سازماني و عوامل فني را مشخص کردند.  افزارنرم تیفیک
 هایبررسي نیهمچنهای اطالعاتي بودند. ازجمله عوامل تأثیرگذار بر کیفیت سیستم

 هایمحصول پروژه تیفیدر ک ينسبت به عوامل فن يآنها نشان داد که عوامل سازمان
(، در 2011) 5دشارنایس برخوردار هستند. یباالتر تیاز اهم ياطالعات هایسیستم

در ارزیابي کیفیت  9126کارگیری استاندارد ایزو/آی.ای.سي به» با عنوانای مقاله
زیر مشخصه  27شامل ده مشخصه و  9126به این نتیجه رسیدند که ایزو « افزارهانرم

ها به کند، اما این مشخصهبه ما کمک زیادی ميافزارها در ارزیابي کیفیت نرمکه  است
طوری که ممکن است افراد آنها را به صورت شخصي تفسیر بهصورت انتزاعي هستند 

ن شده و شرح تری بیاها به صورت روشنبنابراین ضرورت دارد این مشخصه؛ کنند
های الکترونیکي سیستم خوبي از آنها برای ارزشیابي کیفیتبه داده شوند تا بتوان

 يفیمدل ک کی جادیا» عنوانبا  يپژوهش(، در 2009) 6بیسکوگلیو .کردمربوطه استفاده 
به  ،تیهر وب سا یمستقل برا يابیروند ارز در، «هاتیساوب يابیارز ندیفرا هیبر پا

 یارهایکه از مع يهای وارسها از سیاههتیساوب يابیارز یکه برا دندیرس جهینت نیا
، فینکا هوربست استفاده کنند. ،دست آمده به 9126 زویبر اساس استاندارد ا يفیمدل ک

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Felipe 
2. IEC-25000 
3. Elisaveta 
4. Gorla & Lin 
5. Desharnais et al 
6. Biscoglio et al 
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حامي فرایند  عنوانبه 9126 سي.ای.آی/ایزو»ای با عنوان (، در مقاله2005) 1و گوبل
برای بررسي سیستم را این استاندارد « توسعه سیستم یک سرویس وب اطالعاتي

با ارائه  9126های این پژوهش نشان داد که ایزو . یافتهندکردبررسي اطالعاتي وب 
های الکترونیکي دارد و به حل ی در روند توسعه سیستمچارچوبي باثبات، تأثیر زیاد

کند. آنها همچنین بیان کردند که مشکالت گوناگون در طول فرایند توسعه کمک مي
ضمن توجه به ابعاد عملکرد به اندازه ابعاد فني در چارچوب خود و با  9126ایزو 

م به ما ارائه انداز کاملي از سیستهای کیفي داخلي و خارجي، چشمترکیب ویژگي
 یيشناسا» با عنوان يپژوهش (، در2003) 2و همکاران فرانسیسکاهمچنین  دهد.مي

که با استفاده از  دندیرس جهینت نیبه ا «افزارنرم یهای کیفیت در معمارویژگي
 تیفینظارت بر ک یبرا ي رامناسب یمعمار توانمي 9126 زویا تیفیهای مدل کویژگي
تحلیل وتجزیه ندیفرا ،مدل نیا توان باهمچنین مي. انتخاب کرد ياطالعات هایسیستم
 .کرد لیرا تسه افزارنرمسیستم و توسعه  یمعمار

 
 روش پژوهش

. استپیمایشي و از نظر هدف یک پژوهش کاربردی -این پژوهش از نوع توصیفي
 يدانشگاه آزاد اسالم يلیتکم التیتحص انیدانشجو همهجامعه آماری این پژوهش، 

گرفته بخش تحصیالت تکمیلي این دانشگاه از . با توجه به آماری که بود واحد اهواز
دانشجو در مقطع کارشناسي ارشد و دکتری )منبع  4934این دانشگاه دارای  شد

جدول  بر اساس. حجم نمونه بود( 1397مدیریت دانشگاه آزاد اسالمي واحد اهواز، 
برگشت برخي پرسشنامه به شکل  احتمالبا توجه به اما است نفر  357مورگان 

ی صحیح هادادهپرسشنامه با  378پرسشنامه توزیع شد که در نهایت  400مخدوش 
 ي.سی.ایآ/زویا یالگووری اطالعات بر اساس دآ. به منظور گرشدانتخاب و تحلیل 

ساخته استفاده شد. این پرسشنامه بر اساس ابعاد الگوی پرسشنامه محققیک از  9126
طراحي و برای هر یک از ابعاد و معیارهای الگوی ایزوِ/آی.ای.سي  ،آی.ای.سي/ایزو

. روایي و پایایي این ابزار با استفاده از ضریب شدای تعیین جداگانه هایپرسش 9126
ید أیاستاد راهنما بررسي و ت ها را. روایي محتوایي پرسشنامهشدلفای کرونباخ تعیین آ

از روش آلفای کرونباخ استفاده شد. برای  نیز برای برررسي پایایي ابزار سنجش کرد و
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. Hörbst, Finka, & Goebel 
2. Francisca et al 
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 همه شده است.استفاده  اس.پي.اس.اسو اکسل  هایافزارنرماز  هادادهوتحلیل تجزیه
 سطح چون آن ابعاد و مجازی هایسامانه کیفیت متغیرهای به مربوط هایمقیاس
 برای بنابراین. هستند برخوردار نرمال غیر توزیع از است، 0.05 زیر آنها داریمعني

 هدف به توجه با که شد استفاده ناپارامتریک هایآزمون از پژوهش هایفرضیه بررسي
 دوخي آزمون پژوهش، این در استفاده مورد ناپارامتریک آزمون ،پژوهش هایفرضیه

 است. اینمونهتک
 

 محاسبه میزان ضریب آلفای کرونباخ( 1جدول )
 لفای کرونباخآ معیارها متغیر

 هاکیفیت سامانه

 751/0 عملیاتي بودن

 831/0 قابلیت استقاده
 702/0 قابلیت اطمینان

 886/0 کارایي
 747/0 قابلیت نگهداری

 800/0 قابلیت انتقال

 
 ها وتحلیل یافتهتجزیه 

 9126 ي.سی.ایآ/زویا یبر اساس الگو یمجاز یهاسامانه تیفیک اصلی: پرسش
واحد اهواز چگونه  يدانشگاه آزاد اسالم يلیتکم التیتحص انیدانشجو دگاهیاز د
 د؟شومي يابیارز

 
 های مجازیکیفیت سامانهای برای متغیر نمونهدو تکنتایج آزمون خی (2)جدول 

 متغیر

 های مجازیکیفیت سامانه

 درجه آزادی k2آماره  درصد تعداد

Sig 

)سطح 
 داری(یمعن

 39/34 130 ضعیف

73/128 2 01/0 
 77/36 139 متوسط
 57/28 108 خوب
 100 378 جمع
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 از درصد 39/34 که است این بیانگر سطوح این (2) جدولها در یافته به توجه با
 متوسط درصد 77/36 ضعیف، را دانشگاه این مجازی هایسامانه کیفیت دانشجویان،

 دانشجویان بیشتر بنابراین اند؛کرده بیان خوب را هاسامانه این کیفیت درصد 57/28 و
 ارزیابي متوسط را اهواز واحد اسالمي آزاد دانشگاه مجازی هایسامانه کیفیت

 .اندکرده
 یبر اساس الگو یمجاز یهابودن سامانه ياتیعمل تیفیک: فرعی اول پرسش

 يدانشگاه آزاد اسالم يلیتکم التیتحص انیدانشجو دگاهیاز د 9126 ي.سی.ایآ/زویا
 د؟شومي يابیچگونه ارز واحد اهواز

 
 عملیاتی بودنای برای متغیر نمونهدو تکنتایج آزمون خی (3)جدول 

 متغیر

 عملیاتی بودن

 درجه آزادی k2آماره  درصد تعداد

Sig 

)سطح 
 داری(یمعن

 72/17 67 ضعیف

11/48 2 001/0 
 56/46 176 متوسط

 71/35 135 خوب

 100 378 جمع

 
 از درصد72/17 که است این بیانگر سطوح این (3) جدول در هایافته به توجه با

را  اهواز واحد آزاد دانشگاه مجازی هایسامانه بودن عملیاتي کیفیت دانشجویان،
 را هاسامانه این بودن عملیاتي کیفیت نیز درصد71/35 و متوسط درصد56/46 ضعیف،

 مجازی هایسامانه بودن عملیاتي کیفیت دانشجویان بیشتر بنابراین اند؛کرده بیان خوب
 .اندکرده ارزیابي متوسط را اهواز واحد اسالمي آزاد دانشگاه

 یبر اساس الگو یمجاز یهاسامانه نانیاطم تیقابل تیفیک فرعی دوم: پرسش
 يدانشگاه آزاد اسالم يلیتکم التیتحص انیدانشجو دگاهیاز د 9126 ي.سی.ایآ/زویا

 د؟شومي يابیچگونه ارز واحد اهواز
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 قابلیت اطمینانای برای متغیر نمونهدو تکنتایج آزمون خی (4جدول )

 متغیر
 
 

 قابلیت اطمینان

 درجه آزادی k2آماره  درصد تعداد

Sig 

)سطح 
 داری(یمعن

 53/41 157 ضعیف

25/25 2 01/0- 
 03/37 140 متوسط

 42/21 81 خوب

 100 378 جمع

 
 قابلیت دانشجویان، از درصد53/41 دیدگاه از (4) جدول ها دریافته به توجه با

 درصد 3/37 ضعیف، اهواز واحد اسالمي آزاد دانشگاه مجازی هایسامانه اطمینان
 اطمینان قابلیت دانشجویان بیشتر بنابراین ؛بوده است خوب درصد 42/21 و متوسط
 .اندکرده ارزیابي ضعیف را اهواز واحد اسالمي آزاد دانشگاه اطالعاتي هایسامانه

 یبر اساس الگو یمجاز یهااستفاده سامانه تیقابل تیفیکفرعی سوم:  پرسش
 يدانشگاه آزاد اسالم يلیتکم التیتحص انیدانشجو دگاهیاز د 9126 ي.سی.ایآ/زویا

 د؟شومي يابیواحد اهواز چگونه ارز
 
 

 قابلیت استفادهای برای متغیر نمونهدو تکنتایج آزمون خی (5)جدول 

 متغیر
 
 

 قابلیت استفاده

 درجه آزادی k2آماره  درصد تعداد

Sig 

)سطح 
 داری(معنی

 11/52 197 ضعیف

68/88 2 001/0 
 18/35 133 متوسط

 69/12 48 خوب

 100 378 جمع
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 قابلیت دانشجویان، از درصد 11/52 دیدگاه از (5) جدول ها دریافته به توجه با
 68/12 و متوسط درصد 18/35 ضعیف، دانشگاه این مجازی هایسامانه از استفاده
 هایسامانه استفاده قابلیت کیفیت دانشجویان، بیشتر بنابراین ؛بوده است خوب درصد

 .اندکرده ارزیابي ضعیف را اهواز واحد اسالمي آزاد دانشگاه مجازی
 یبر اساس الگو یمجاز یهاسامانه یيکارا تیفیکفرعی چهارم:  پرسش

 يدانشگاه آزاد اسالم يلیتکم التیتحص انیدانشجو دگاهیاز د 9126 ي.سی.ایآ/زویا
 د؟شومي يابیچگونه ارز واحد اهواز

 
 کارییای برای متغیر نمونهدو تکنتایج آزمون خی (6)جدول 

 متغیر

 کارایی

 درجه آزادی k2آماره  درصد تعداد

Sig 

)سطح 
 داری(یمعن

 95/21 83 ضعیف

34/25 2 001/0 
 85/42 162 متوسط

 18/35 133 خوب

 100 378 جمع
 
 کیفیت دانشجویان، از درصد 95/21 دیدگاه از (6) جدول در هایافته به توجه با

 درصد 85/42 ضعیف، اهواز واحد اسالمي آزاد دانشگاه مجازی هایسامانه کارایي
 کارایي کیفیت دانشجویان، بیشتر بنابراین ؛بوده است خوب درصد 18/35 و متوسط
 .اندکرده ارزیابي متوسط را دانشگاه این مجازی هایسامانه

 یبر اساس الگو یمجاز یهاسامانه ینگهدار تیقابل تیفیکفرعی پنجم:  پرسش
 يدانشگاه آزاد اسالم يلیتکم التیتحص انیدانشجو دگاهیاز د 9126 ي.سی.ایآ/زویا

 د؟شومي يابیچگونه ارز واحد اهواز
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 قابلیت نگهداریای برای متغیر نمونهدو تکنتایج آزمون خی (7)جدول 

 متغیر

 قابلیت نگهداری

 درجه آزادی k2آماره  درصد تعداد

Sig 
)سطح 

 داری(یمعن

 32/42 160 ضعیف

04/31 2 001/0 
 56/37 142 متوسط

 10/20 76 خوب

 100 378 جمع

 
 کیفیتدرصد از دانشجویان،  32/42از دیدگاه  (7) جدول ها دریافته به توجه با

 56/37ضعیف، های مجازی دانشگاه آزاد اسالمي واحد اهواز قابلیت نگهداری سامانه
بنابراین بیشتر دانشجویان، کیفیت ؛ بوده استدرصد خوب  10/20درصد متوسط و 

های مجازی دانشگاه آزاد اسالمي واحد اهواز را ضعیف نگهداری سامانهقابلیت 
 اند.ارزیابي کرده

 یبر اساس الگو یمجاز یهاسامانه پذیریانتقال تیفیک فرعی ششم: پرسش
 يدانشگاه آزاد اسالم يلیتکم التیتحص انیدانشجو دگاهیاز د 9126 ي.سی.ایآ/زویا

 د؟شومي يابیواحد اهواز چگونه ارز
 

 پذیریانتقالای برای متغیر نمونهدو تکنتایج آزمون خی (8)جدول 

 متغیر

 انتقال پذیری

 درجه آزادی k2آماره  درصد تعداد

Sig 

)سطح 
 داری(یمعن

 71/35 135 ضعیف

06/43 2 001/0 
 51/18 70 متوسط
 76/45 173 خوب
 100 378 جمع

 
 این بیانگر سطوح این برای مشاهده قابل درصد (8) جدول ها دریافته به توجه با
 هایسامانه پذیری انتقال کیفیت دانشجویان، از درصد 71/35 دیدگاه از که است
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 76/45 و متوسط درصد51/18 ضعیف، اهواز واحد اسالمي آزاد دانشگاه مجازی
 کیفیت دانشجویان، بیشتر بنابراین ؛بوده است خوب پذیریانتقال کیفیت ،درصد
 ارزیابي خوب را اهواز واحد اسالمي آزاد دانشگاه مجازی هایسامانه پذیریانتقال
 .اندکرده

 
 اهو پیشنهاد گیرینتیجه

 مختلف سطوح بین، پرسش اصلي پژوهشی مربوط به هادادهبا توجه به نتایج تحلیل 
 و متوسط ضعیف،) اهواز واحد اسالمي آزاد دانشگاه مجازی هایسامانه کیفیت
 آزاد دانشگاه مجازی هایسامانه کیفیت دانشجویان بیشتر و دارد وجود تفاوت( خوب

 توانمي پرسش این نتایج تبیین در. اندکرده ارزیابي متوسط را اهواز واحد اسالمي
 قابلیت احتمال، قابلیت بودن، عملیاتي زمینه در سامانه این نامناسب عملکرد که گفت

 هاسامانه این که است شده باعث پذیری انتقال نگهداری، قابلیت کارایي، استفاده،
ند، از کن هبرآورد را هامانهسا این از استفاده زمینه در دانشجویان انتظارات دننتوان
 است.  شده ارزیابي متوسط دانشجویان نظر از سامانه این کیفیت رو،این

بیشتر ، پژوهشاول فرعي  پرسشی مربوط به هادادهبا توجه به نتایج تحلیل 
های مجازی دانشگاه آزاد اسالمي واحد اهواز دانشجویان کیفیت عملیاتي بودن سامانه

با توجه به اینکه  گفت توانمي پرسش این نتایج تبیین در. اندارزیابي کردهرا متوسط 
است که بتواند توابعي  کردنی برای فراهم افزارنرمحصول توانایي م عملیاتي بودن

شود، تحت شرایط مشخص استفاده مي افزارنرمي را زماني که نیازهای ضمني و جزئ
 زادآ دانشگاه مجازی هایسامانه به راحت يدسترس و مناسب سرعت ،کندبرآورده 

 مناسب هاسامانه این بودن عملیاتي کیفیت دانشجویان این نظر از که شد باعث اهواز
 .شود ارزیابي

بیشتر ، پژوهشدوم فرعي  پرسشی مربوط به هادادهبا توجه به نتایج تحلیل 
های اطالعاتي دانشگاه آزاد اسالمي واحد اهواز را دانشجویان قابلیت اطمینان سامانه

با عنایت به تعریف  گفت توانمي پرسش این نتایج تبیین در اند.ضعیف ارزیابي کرده
در شرایط  ی که هنگام استفادهافزارنرمتوانایي محصول  و ذکرقابلیت اطمینان 

 هنگام در خطا نکردن بروز مشخص بتواند همچنان در سطح مشخصي باقي بماند،
 قدرت همچنین و کاربر هر برای خطا بروز حداقل یا هاسامانه این با کارکردن
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 ارزیابي خوب احتمال شد باعث هاسامانه این در اطالعات بازیابي و پذیریبرگشت
 .شود زیاد ،دانشجویان نظر از هاسامانه

بیشتر ، پژوهش سوم پرسش فرعيی مربوط به هادادهبا توجه به نتایج تحلیل 
های مجازی دانشگاه آزاد اسالمي واحد قابلیت استفاده سامانهدانشجویان، کیفیت 

با توجه به  گفت توانپرسش مي این نتایج تبیین در اند.اهواز را ضعیف ارزیابي کرده
اینکه قابلیت استفاده میزان درک و یادگیری و جذابیت برای کاربر در هنگام استفاده از 

 و دستورهای از بعضي نفهمیدنی، تحت شرایط مشخص است، افزارنرممحصول 
 این کارکرد نحوه از دانشجویاننداشتن  شناخت ها،سامانه این در هابرنامه اجرای
 ضعیف دانشجویان نظر از هاسامانه این از استفاده قابلیت که شد باعث ها سامانه

 .شود ارزیابي
بیشتر ، پژوهشچهارم  پرسش فرعيی مربوط به هادادهبا توجه به نتایج تحلیل 

. اندنشگاه را متوسط ارزیابي کردههای مجازی این داکارایي سامانهدانشجویان، کیفیت 
ی در رابطه افزارنرمکارایي مناسب محصول  گفت توانمي پرسش این نتایج تبیین در

د شامل توانميبا تعداد منابع استفاده شده تحت شرایط وضع شده است. این منابع 
افزار سامانه و موادی مانند و سخت افزارنرمی دیگر، پیکربندی افزارنرممحصوالت 

 و نیازها رفع در هاسامانه این نداشتن کارایي و اثربخشيها باشد و کاغذ چاپ و لوح
 این کارایي دانشجویان این نظر از که شد باعث دانشجویان دانشگاهي کارهای
 .شود ارزیابي متوسط هاسامانه

بیشتر  ،پنجم پژوهش پرسش فرعيی مربوط به هادادهبا توجه به نتایج تحلیل 
های مجازی دانشگاه آزاد اسالمي واحد قابلیت نگهداری سامانهدانشجویان، کیفیت 

قابلیت  گفت توانمي پرسش این نتایج تبیین در اند.اهواز را ضعیف ارزیابي کرده
ی برای اصالح شدن است. افزارنرمنگهداری سامانه نیز در واقع، توانایي محصول 

با تغییرات محیط و  افزارنرماصالحات ممکن است شامل تصحیح، بهبود، سازگاری 
 با کاربر برای کاری محیطنکردن  سازیشخصينیازها و مشخصات توابع باشد، و 

نکردن  سازیيشخص ،هادادهنکردن  تحلیل غیره، و معالئ ها،فعالیت سوابق، از استفاده
 ضعیف هاسامانه این نگهداری قابلیت کاربران، نظر از که شد باعث هاسامانه این

 .شود ارزیابي
بیشتر ، پژوهشششم فرعي  پرسشی مربوط به هادادهبا توجه به نتایج تحلیل 

های مجازی دانشگاه آزاد اسالمي واحد اهواز پذیری سامانهانتقالدانشجویان، کیفیت 
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با توجه به اینکه  گفت توانمي پرسش این نتایج تبیین در اند.را خوب ارزیابي کرده
 به محیط دیگر سازماني ی انتقال داده شده از یک محیطافزارنرمتوانایي محصول 

 هایسیستم انواع روی زادآ دانشگاه مجازی هایسامانه از استفاده دلیله باست، 
 شده ارزیابي خوب دانشجویان نظر از هاسامانه این پذیریانتقال قابلیت کامپیوتری،

 .است
اصلي اول مبني بر اینکه کیفیت  پرسشدست آمده از ه با توجه به نتایج ب

متوسط  9126های مجازی دانشگاه آزاد اهواز بر اساس مدل ایزو/آی.ای.سي سامانه
اسالمي واحد اهواز  وری اطالعات و ارتباطات دانشگاه آزاداارزیابي شد به مدیریت فن

اه های مجازی جدید در دانشگبرای ایجاد و توسعه سامانه پس،د از این شوپیشنهاد مي
ی های مجازدر خصوص سامانه انیدانشجو یکاربرد یازهایبا شناخت کامل ناهواز، 

. آورندهای مجازی باکیفیت و کاربردی فراهم نظرسنجي از این دانشجویان، سامانه با
، نانیاطم تیقابل ي ماننددست آمده مبني بر کیفیت ضعیف معیارهایه با توجه به نتایج ب

دگان های مجازی این دانشگاه، به تولیدکنننگهداری سامانهو قابلیت  قابلیت استفاده
های عنوان نقاط ضعف سامانهاین معیارها بهبه د که شوها پیشنهاد مياین سامانه

تر این های دقیقریزیها با برنامهروزرساني این سامانهو در به کنندمجازی توجه 
در رابطه با این معیارها  هارضایت کاربران این سامانهتا کنند ها را برطرف ضعف

. با توجه به اینکه ممکن است خیلي از دانشجویان از کاربردهای واقعي یابدافزایش 
وری اطالعات و ارتباطات اهای مجازی دانشگاه آگاه نباشند به مدیریت فنسامانه

هایي برای د با برگزاری آموزششواد ميدانشگاه آزاد اسالمي واحد اهواز پیشنه
در دسترس دانشجویان برای راهنمایي استفاده از  يهاییان یا قرار دادن فایلدانشجو

های مجازی و مکانات سامانهگیری تمامي اها، کاربران را در جهت به کارنهساما
های دانش دانشجویان در خصوص سامانه ها و ارتقایمعیارهای کیفیت این سامانه

 .کنندمجازی این دانشگاه یاری 
  



 نامۀ آموزش عالی 108
 

 منابع
 برای کیفیت تضمین مدل طراحي (.1396روزبه )سي، ارشادی، محمدجواد؛ و ایا

 /هانامهپایان اطالعات اشاعة و دهيسازمان و ثبت، گردآوری اطالعاتي هایسامانه
 دانشکدة، مجله مدیریت و فناوری .کشور داخل آموختگانهای دانشرساله

 .190 -167، (2)9تهران،  دانشگاه مدیریت
 9126به کارگیری استاندارد ایزو  (.1390ژاله )عاشقي،  ؛ و، داوودمقدم ؛حسینپدرام، 

 و علوم فصلنامه .های یادگیری الکترونیکي در ایراندر ارزیابي کیفیت سامانه
 .517 -495، (2)27، ایران اطالعات فناوری

 بر سازمان اطالعاتي سیستم کیفیت تأثیر بررسي(. 1395کبری )، یمقاني سبزعلي
 و بازاریابي گروه: مطالعه موردبازار ) عملکرد موفقیت و مشتری یوفادار اعتماد،

 .45 -34. (2)2 ،کارآفریني و مدیریت مطالعات فصلنامه .(طلوع تحقیقاتي

 کارگیری به (.1395مهسا )مرادی،  ؛ وتیموری، محمد ؛مهروز، محبوبه عبدلي، سمانه؛
 در رفته کار به الکترونیکي افزارنرم کیفیت ارزیابي در 9126 ایزو استاندارد
 ،موزشيآگیری و ارزشیابي اندازه مطالعات فصلنامه ایران. دانشگاه هایکتابخانه

6(13 ،)33- 53. 
ارزیابي کیفیت خدمات فناوری  (.1395طالبي، بدری )شاه ؛ و، محبوبهزادهانيگلست

کسب و کار  تیریمطالعات مد .ISO/IEC 9126مدل مبنای  اطالعات بر
 .124-97 ،(15)4، هوشمند

Basu, R. (2014). Managing quality in projects: An empirical study. 
International Journal of Project Management, 32(1), 178-187. 

Biscoglio, I., Fusani, M., Lami, G., & Trentanni, G. (2009). 
Establishing Quality-Model Based Evaluation Process for 
Websites, ISTI (Institute of Science and Technologies in 
Informatics)-CNR (National Research Council), Via Moruzzi 1, 
56124 Pisa, Italy. 

Bookholdt J. K. (2005). Accounting Information Systems: 
Proccessing and Controls. McGraw Hill, 61-66. 

Chevers, D. A., Duggan, E., & Moore, S. (2012). A Jamaican study 
of the Contribution of Process, People and Perception to 
Information Systems Quality and Success. The Electronic Journal 
of Information Systems in Developing Countries, 55. 

Desharnais, J., Abran, A. & Suryn, W. (2011). Identification and 
analysis of attributes and base measures within ISO 9126. Journal 



...9126های مجازی براساس الگوی ایزو/آی.ای.سی ارزیابی کیفیت سامانه 109  
 

of Software Qual J, 19,447– 460. DOI 10.1007/s11219-010-9124-
5. 

Elisaveta, T. (2015). ISO 9126 Based Quality Assessment Approach 
for e- Learning System. Information Technologies & Control, 
10.1515/itc- 0008, 21-29. 

Felipe, Febrero,Coral, CaleroM,Ángeles, Moraga(2016), Software 
reliability modeling based on ISO/IEC SQuaRE. Information & 
Software Technology, 70, 18-29. 

Francisca, L., Ledis, Ch., Nicole, L., & Amar, R. (2003). Cherif 
Quality Characteristics for Software Architecture. Object 
Technology, 2(2), 133-150. 

Gorla, N. & Lin, S. C. (2010). Determinants of software quality: A 
survey of information systems project managers. Information & 
Software Technology, 52(6), 602-610. 

Horbst, A; Finka, K. & Goebel, G. (2005). The ISO/IEC 9126-1 as a 
supporting means for the system development process of a patient 
Information web service. Journal of Connecting Medical 
Informatics & Bio-Informatics, 13,967 -970. 

Ho-Won Jung (2007). Validating the external quality 
subcharacterisitics of software products according to ISO/IEC 
9126. Computer Standards & Interfaces, 29,653-661 

Leyh, C. & Crenze, L. (2013). ERP System Implementations vs. IT 
Projects: Comparison of Critical Success Factors. In Enterprise 
Information Systems of the Future. Springer Berlin 
Heidelberg.223-233. 

Parasuraman, A., Zeithaml, V. & Berry, L. L. (1988). SERVQUAL: 
A multiple-item scale for measuring consumer perceptions of 
service quality. Journal of Retailing, 63, 12-37. 

Schwalbe, K. (2010). Information Technology Project Management, 
6th d. Course Technology. 

 

 

 

 


