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تاریخ دریافت مقاله98/08/09 :
مهنوش باقری
فریبا نظری
چکیده :هدف از اجرای این پژوهش ،تعیین کیفیت سامانههای
مجازی بر اساس الگوی ایزو/آی.ای.سي  9126از دیدگاه
دانشجویان تحصیالت تکمیلي دانشگاه آزاد اسالمي واحد اهواز
بود .نوع پژوهش ،توصیفي-پیمایشي و از حیث هدف کاربردی
است .جامعه آماری شامل تمامي دانشجویان تحصیالت تکمیلي
دانشگاه آزاد اسالمي واحد اهواز به تعداد  4934نفر بود .حجم
نمونه بر اساس جدول مورگان  357نفر است اما با توجه به
احتمال برگشت برخي پرسشنامه به شکل مخدوش 400
پرسشنامه توزیع شد و در نهایت 378 ،پرسشنامه با دادههای
صحیح ،انتخاب و تحلیل شد .برای گردآوری اطالعات از
پرسشنامه محققساخته استفاده شد .تجزیهوتحلیل دادهها نیز با
نرمافزار اس پي اس اس و اکسل انجام گرفت .نتایج نشان داد که
بیشتر دانشجویان کیفیت سامانههای مجازی دانشگاه را متوسط و
کیفیت عملیاتي بودن و کیفیت کارایي سامانههای مجازی دانشگاه
آزاد اسالمي واحد اهواز بر اساس الگوی ایزو/آی.ای.سي 9126
را متوسط ارزیابي کردهاند .همچنین قابلیت اطمینان ،قابلیت
استفاده و قابلیت نگهداری سامانههای اطالعاتي دانشگاه آزاد
اسالمي واحد اهواز از دیدگاه دانشجویان این دانشگاه ضعیف
ارزیابي شد .در نهایت ،کیفیت انتقالپذیری سامانههای مجازی از
دیدگاه دانشجویان خوب ارزیابي شد .حسب نتایج پژوهش،
پیشنهادهایي برای بهبود کیفیت سامانههای مجازی دانشگاه مذکور
ارائه شده است.
واژگان کلیدی :الگوی ایزو/آی.ای.سي  ،9126دانشجویان
دانشگاه آزاد اسالمي اهواز ،کیفیت سامانه های مجازی.

تاریخ پذیرش مقاله98/12/14 :
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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.
Keywords: ISO / IEC Model 9126, Islamic
Azad University, Ahvaz Branch Students,
Quality of Virtual Systems.
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مقدمه
سازمانهای امروز با جهاني شدن بازارها و تغییرات سریع در اقتصاد مواجه هستند.
برای غلبه بر این شرایط ،استفاده از اطالعات و سیستمهای ارتباطي و نیز فناوری،
الزم و ضروری است (لي و کرنز .)2013 ،1از اینرو ،فناوری اطالعات بهعنوان یک
توانمندساز ،ستون فقرات کسبوکار و نیز محور توسعه کشورها و مالک عمل
سازمانهای پیشرو و موفق است .موفقیت در این حوزه ،به موفقیت پروژههای خرد و
کالن فناوری اطالعات بستگي دارد (اسوالب .)2010 ،2سازمانها برای حفظ وضعیت
رقابتي و کارایي و اثربخشي آن ،مقادیر زیادی صرف سرمایهگذاری در پروژههای
فناوری اطالعات ميکنند ،هرچند که عليرغم سرمایهگذاریهای زیاد ،هنوز نرخ
شکست پروژههای فناوری اطالعات همچنان باال است (چیورز ،داگان و موری،3
 .)2012در ادبیات گسترده مدیریت پروژه ،زمان ،هزینه و کیفیت بهعنوان سه معیار
مهم در موفقیت پروژهها بهویژه پروژههای فناوری اطالعات شناسایي شدهاند (باسو،4
.)2014
بسیاری از سیستمهایي اطالعاتي ممکن است شکستخورده تلقي شوند .وقت و
پول زیادی صرف پیادهسازی این سیستمها مي شود و در عین حال ،شرکتها و
سازمانها نميتوانند منافع مورد نظر خود را از این سیستم به دست آورند .از مهمترین
دالیل شکست سیستمهای اطالعاتي ،کیفیت نداشتن این سیستمهاست .هنگامي که
سیستمهای اطالعاتي دارای کیفیت مطلوب نباشند و مشکالت سازمان را حل نکنند،
شرکتها منافعي از سرمایهگذاری انجام شده در سیستمهای اطالعاتي به دست
نميآورند (بوکهولت .)2005 ،5ا گر فاصله یا تفاوت فکری بزرگي بین کاربران و افراد
فني وجود داشته باشد ،پروژه های ایجاد سیستم ،ریسک بسیار زیاد شکست را در
بردارند (هو-ون-یانگ ،2007 ،6به نقل از حقیقينسب و معصومي.)1391 ،
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کیفیت سامانههای مجازی ميتواند بهعنوان میزان مشارکت واقعي یک سیستم
معین در نیل به هدفهای سازماني مورد سنجش قرار گیرد .همچنین ،کیفیت ميتواند
با میزان رضایتمندی کاربران سنجیده شود (گلستانيزاده و شاهطالبي.)1395 ،
بهطور کلي ،کیفیت نرمافزار از دو جنبه قابل بررسي است .کیفیت محصول و
کیفیت فرایند ایجاد نرمافزار .مدلهای موجود ازلحاظ ساختاری به دو گروه عمده
سلسلهمراتبي و غیر سلسلهمراتبي تقسیم ميشوند :الگوهای غیر سلسلهمراتبي ساختار
2
یکساني ندارند و به دو دسته کلي مدل استار( 1ستارهای) و شبکههای باور بیزی
(بي.بي.ان) تقسیم ميشوند .مدل ستارهای از سه جزء اصلي خریدار ،تأمینکننده و
محصول تشکیل شده است .مدلهای بي.بي.ان ،یک شبکه گرافیکي است که نودها
متغیرهای احتماالتي هستند و یالهای آن ارتباط تأثیری بین متغیرها را نشان ميدهد.
مدلهای سلسلهمراتبي اغلب دارای دو سطح هستند ،ویژگيهای کیفیت در سطح اول
و خصوصیات فرعي یا معیارهای متناظر با ویژگيها در سطح دوم قرار دارند .ارتباط
بین اجزای سطوح یک مدل کیفیت ميتواند یکبهچند یا چندبهچند باشد .مدلهای
مککال ،)1987( 3بوهم ،)1988( 4فارپس ،)1987( 5درومي ،)1995( 6و
ایزو/آی.ای.سي  )1991( 9126ازجمله مدلهای سلسلهمراتبي ارزیابي کیفیت
نرمافزارها هستند.
الگوی ایزو/آی.ای.سي  9126با توجه به نیاز ضروری صنعت نرمافزار به استاندارد
شدن ارزیابي نرمافزار ،در سال  1991از سوی مؤسسه بینالمللي استانداردسازی
انتشار یافت و پس از گذشت تقریباً یک دهه ،در سال  2001و سپس در سال 2003
توسط متخصصان سازمان جهاني استاندارد اصالح و تکمیل شد (حقیقينسب و
معصومي.)1391 ،
در سطح اول مدل ،کیفیت نرم افزاری به شش ویژگي کیفي اصلي تقسیم شده که
هر یک از آنها در سطح دوم از چندین معیار کیفي تشکیل شدهاند .ارتباط ویژگيهای
سطح اول مدل با معیارهای مدل در سطح دوم ،به صورت یکبهچند است ،بهطوری
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که در این مدل کمترین همپوشاني وجود دارد .همچنین ،مدل شاخصهایي برای
ارزیابي کیفیت نرمافزار نیز دارد .این مدل دارای  6ویژگي اصلي کارکردی بودن،
اعتبار ،قابلیت استفاده ،کارایي ،قابلیت نگهداری و قابلیت انتقال است .دالیل انتخاب
مدل ایزو/آی.ای.سي  9126بهعنوان مدل مبنا در این پژوهش را ميتوان به صورت
چند گزینه زیر بیان کرد:
 -1ساختار سلسلهمراتبي :این مدل دارای سه سطح مستقل برای تعیین کیفت
نرمافزار است.
 -2تعریف دقیق ویژگيهای کیفي :هر ویژگي یا صفت کیفي با یک جمله
تعریف شده است.
 -3عبارت و عنوانهای متداول :در این مدل برای توصیف و تعریف ویژگيها
و صفات کیفي فقط از یک عبارت یا واژه استفاده شده است که در عمل بسیار
متداول و قابل فهم است.
 -4شاخص اندازهگیری :در پایینترین سطح مدل ،برای همه ویژگيهای کیفي
مدل ،شاخصهایي تعریف شده که دارای روش و مقیاسي برای اندازهگیری
هستند .به این معني که مدل کیفیت بهصورت کامالً کاربردی تعریف شده
است ،درحاليکه مهمترین ضعف و کمبودی که در مدلهای دیگر مشهود
است ،نداشتن شاخصهای اندازهگیری ویژگيهای کیفي است.
با توجه به ضرورت توجه به موضوع پژوهش ،امروزه با کمترین آگاهي از اوضاع
کنوني رقابت جهاني در فناوری اطالعات ميتوان دریافت مقوله کیفیت از اجزای مؤثر
بر موفقیت این حوزه است .عليرغم اینکه سازمانهای کشور در به کارگیری فناوری
اطالعات با یکدیگر در رقابت هستند اما آن گونه که باید ،به ابعاد کیفي مرتبط بر این
حوزه توجه نشان نميدهند و از فناوریهای اطالعاتي در بسیاری از سازمانها به
صورت اثربخش و کارا استفاده نميشود .هنگامي که سیستمهای مجازی از کیفیت
مطلوب برخوردار نباشند ،سیستم توانایي حل مسائل سازمان ازجمله کاهش وقت و
هزینه اقدامات اداری ،تسریع در روند ثبت و بررسي درخواستهای دانشجویي و ...را
نخواهد داشت .از سوی دیگر ،کیفیت باالی سامانههای مجازی بهطور بالقوه ميتواند
بهرهوری دانشجو را از راههایي همچون فراهم کردن خدمات دقیق ،به هم مرتبط
کردن خدمات اضافي و مورد درخواست ،استفاده از تجهیزات مناسب برای کاربران،
توجه به افراد و نیازهای آنان ،افزایش دهد .هدف از اجرای این پژوهش ،بررسي
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کیفیت سامانههای مجازی این دانشگاه است ،از اینرو بررسي کیفیت این سامانهها در
دانشگاه آزاد اهواز باعث ميشود چنانچه کیفیت این سامانهها از دید دانشجویان این
دانشگاه ضعیف باشد ،مسئوالن این دانشگاه بتوانند با شناسایي این عوامل در جهت
بهبود کیفیت این سامانهها اقدامات الزم را صورت دهند .از سوی دیگر ،جامعه مورد
بررسي در این پژوهش ،دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمي واحد اهواز هستند ،بنابراین
دانشجویان ميتوانند از بازخورد و عملکرد این سامانهها که در این پژوهش به آن
اشاره خواهد شد ،استفاده کنند و آگاه شوند.
در فرآیند آموزش و فراگیری الکترونیکي از مدتها پیش بحث استاندارد بهعنوان
مقولهای بسیار مهم مطرح بوده است ،بهگونهای که مؤسساتي مانند مؤسسه مهندسي
الکتریک و الکترونیک مدلهای بسیاری برای استاندارد کردن بحثهای مطرح در
زمینه آموزش و فراگیری الکترونیکي ارائه کردهاند .یکي از مدلهای ارائهشده در این
خصوص ،مدل ایزو  9126است که در این مقاله برای ارزیابي کیفیت سامانههای
مجازی بر اساس الگوی ایزو/آی.ای.سي  9126از دیدگاه دانشجویان تحصیالت
تکمیلي دانشگاه آزاد اسالمي واحد اهواز بهکار گرفته شده است .بر این اساس ،این
پژوهش درصدد پاسخگویي به این پرسش اصلي است« :کیفیت سامانههای مجازی بر
اساس الگوی ایزو/آی.ای.سي  9126از دیدگاه دانشجویان تحصیالت تکمیلي دانشگاه
آزاد اسالمي واحد اهواز چگونه است»؟ همچنین پرسشهای فرعي در ادامه ذکر
شدهاند:
 -1کیفیت عملیاتي بودن سامانههای مجازی بر اساس الگوی ایزو/آی.ای.سي
 9126از دیدگاه دانشجویان تحصیالت تکمیلي دانشگاه آزاد اسالمي واحد
اهواز چگونه ارزیابي ميشود؟
 -2کیفیت قابلیت اطمینان سامانههای مجازی بر اساس الگوی ایزو/آی.ای.سي
 9126از دیدگاه دانشجویان تحصیالت تکمیلي دانشگاه آزاد اسالمي واحد
اهواز چگونه ارزیابي ميشود؟
 -3کیفیت قابلیت استفاده سامانههای مجازی بر اساس الگوی ایزو/آی.ای.سي
 9126از دیدگاه دانشجویان تحصیالت تکمیلي دانشگاه آزاد اسالمي واحد
اهواز چگونه ارزیابي ميشود؟
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 -4کیفیت کارایي سامانههای مجازی بر اساس الگوی ایزو/آی.ای.سي 9126
از دیدگاه دانشجویان تحصیالت تکمیلي دانشگاه آزاد اسالمي واحد اهواز
چگونه ارزیابي ميشود؟
 -5کیفیت قابلیت نگهداری سامانههای مجازی بر اساس الگوی
ایزو/آی.ای.سي  9126از دیدگاه دانشجویان تحصیالت تکمیلي دانشگاه آزاد
اسالمي واحد اهواز چگونه ارزیابي ميشود؟
 -6کیفیت انتقالپذیری سامانههای مجازی بر اساس الگوی ایزو/آی.ای.سي
 9126از دیدگاه دانشجویان تحصیالت تکمیلي دانشگاه آزاد اسالمي واحد
اهواز چگونه ارزیابي ميشود؟
پیشینه پژوهش
نمودار ( ،)1الگوی مفهومي مؤلفههای ایزو آی.ای.سي  9126را نشان ميدهد.
همانطور که مشخص است این الگو دارای  6مؤلفه و هر مؤلفه دارای چندین
زیرشاخه است.

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

1

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

1
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با توجه به این چارچوب تحلیلي اولیه و دیگر پژوهشهای تجربي ،پاراسورامان،
زیتامل و بری )1988( 1یک ابزار مقیاسبندی موسوم به «سروکوال» ارائه کردند
(لومسدن.)1380 ،
ارشادی و ایاسي ( ،)1396پژوهشي را با عنوان «بررسي طراحي مدل تضمین
کیفیت برای سامانههای اطالعاتي گردآوری و ثبت ،سازماندهي و اشاعة اطالعات
پایاننامهها /رسالههای دانش آموختگان داخل کشور» اجرا کردند .نتایج این پژوهش
نشان داد که در این سامانه نیازهای کاربر به شکل شفافتری پاسخ داده شد و
مشکالت کیفي سامانة قبلي تا حد شایان توجهي کاهش یافت .توسعة طرح کیفي و
تکنیک ممیزی بهطور مستمر و مداوم به شناسایي مشکالت آتي و رفع تدریجي آنها
در قالب فرایند اقدامات اصالحي منجر خواهد شد .سبزعلي ( ،)1395در پژوهشي به
«بررسي تأثیر کیفیت سیستم اطالعاتي سازمان بر اعتماد ،وفاداری مشتری و موفقیت
عملکرد بازار (موردمطالعه :گروه بازاریابي و تحقیقاتي طلوع)» اقدام کرد .یافتههای
پژوهش نشاندهنده صحت و اعتبار تمامي فرضیههای پژوهش بود؛ تأثیر کیفیت
سیستم بر اعتماد الکترونیکي مشتری ،عملکرد بازار و نیز رضایت الکترونیکي مشتری
تأثیر اعتماد الکترونیکي مشتری بر وفاداری الکترونیکي مشتری ،عملکرد بازار و نیز
اثر بخشي بازاریابي تأثیر رضایت الکترونیکي مشتری بر وفاداری الکترونیکي مشتری،
عملکرد بازار و نیز اثر بخشي بازاریابي و تأثیر وفاداری الکترونیکي مشتری بر عملکرد
بازار و اثر بخشي بازاریابي ميشوند که در سطح معنيداری  99درصد همه این
فرضیهها تأیید شدند .همچنین عبدلي و همکاران ( ،)1395در پژوهشي به کارگیری
استاندارد ایزو  9126در ارزیابي کیفیت نرمافزار الکترونیکي به کار رفته در
کتابخانههای دانشگاه ایران را بررسي کردند .نتایج این پژوهش نشان داد که بین
کیفیت نرمافزار به کار رفته در کتابخانهها با هر یک از  6عامل اثرگذار مدل ارزیابي
کیفیت این نرمافزار رابطه مستقیم و معنيداری وجود دارد و نرمافزار مورد مطالعه با
شش مؤلفه استاندارد ایزو  9126سازگار است .پدرام و همکاران ( )1390نیز در
پژوهشي با عنوان «به کارگیری استاندارد ایزو  9126در ارزیابي کیفیت سامانههای
یادگیری الکترونیکي در ایران» ،سامانه آموزش مجازی دانشگاه صنعتي امیرکبیر را
مطالعه و بررسي کردند و دریافتند که بین کیفیت سامانه فراگیری الکترونیکي دانشگاه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1

. Parasuraman, Zeithaml, & Berry
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صنعتي امیرکبیر با هر یک از شش عامل اثرگذار مدل ،رابطه مستقیم و معنيداری
وجود دارد.
فلیپ ،)2016( 1در پژوهش خود مدلسازی قابلیت اطمینان نرمافزارها را با
استفاده از الگوی ایزو آی.ای.سي  225000بررسي کرد .وی دریافت که این نرمافزار،
از لحاظ قابلیت اطمینان بهخصوص در محیطهای رقابتي ،بسیار محدود است.
الیساوتا ،)2015( 3در پژوهشي به ارزیابي کیفیت سیستم آموزش الکترونیکي مبتني بر
استاندارد ایزو  9126اقدام کرد .یافتههای پژوهش نشان داد که این استاندارد در بهبود
و بهینهسازی کیفیت سیستم نقش دارد و به بهبود عملکرد کاربران سیستم منجر
ميشود .گورال و لین ،)2012( 4در پژوهشي با توجه به اهمیت کیفیت نرمافزار در
موفقیت هر سیستم اطالعاتي ،مشخصههای کیفي نرمافزار و عوامل تأثیرگذار بر
کیفیت نرمافزار را مشخص کردند .در این پژوهش عوامل سازماني و عوامل فني
ازجمله عوامل تأثیرگذار بر کیفیت سیستمهای اطالعاتي بودند .همچنین بررسيهای
آنها نشان داد که عوامل سازماني نسبت به عوامل فني در کیفیت محصول پروژههای
سیستمهای اطالعاتي از اهمیت باالتری برخوردار هستند .دشارنایس ،)2011( 5در
مقالهای با عنوان «بهکارگیری استاندارد ایزو/آی.ای.سي  9126در ارزیابي کیفیت
نرمافزارها» به این نتیجه رسیدند که ایزو  9126شامل ده مشخصه و  27زیر مشخصه
است که در ارزیابي کیفیت نرمافزارها به ما کمک زیادی ميکند ،اما این مشخصهها به
صورت انتزاعي هستند بهطوری که ممکن است افراد آنها را به صورت شخصي تفسیر
کنند؛ بنابراین ضرورت دارد این مشخصهها به صورت روشنتری بیان شده و شرح
داده شوند تا بتوان بهخوبي از آنها برای ارزشیابي کیفیت سیستمهای الکترونیکي
مربوطه استفاده کرد .بیسکوگلیو ،)2009( 6در پژوهشي با عنوان «ایجاد یک مدل کیفي
بر پایه فرایند ارزیابي وبسایتها» ،در روند ارزیابي مستقل برای هر وب سایت ،به
این نتیجه رسیدند که برای ارزیابي وبسایتها از سیاهههای وارسي که از معیارهای
مدل کیفي بر اساس استاندارد ایزو  9126به دست آمده ،استفاده کنند .هوربست ،فینکا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1

. Felipe
. IEC-25000
3
. Elisaveta
4
. Gorla & Lin
5
. Desharnais et al
6
. Biscoglio et al
2
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و گوبل ،)2005( 1در مقالهای با عنوان «ایزو/آی.ای.سي  9126بهعنوان حامي فرایند
توسعه سیستم یک سرویس وب اطالعاتي» این استاندارد را برای بررسي سیستم
اطالعاتي وب بررسي کردند .یافتههای این پژوهش نشان داد که ایزو  9126با ارائه
چارچوبي باثبات ،تأثیر زیادی در روند توسعه سیستمهای الکترونیکي دارد و به حل
مشکالت گوناگون در طول فرایند توسعه کمک ميکند .آنها همچنین بیان کردند که
ایزو  9126ضمن توجه به ابعاد عملکرد به اندازه ابعاد فني در چارچوب خود و با
ترکیب ویژگيهای کیفي داخلي و خارجي ،چشمانداز کاملي از سیستم به ما ارائه
ميدهد .همچنین فرانسیسکا و همکاران ،)2003( 2در پژوهشي با عنوان «شناسایي
ویژگيهای کیفیت در معماری نرمافزار» به این نتیجه رسیدند که با استفاده از
ویژگيهای مدل کیفیت ایزو  9126ميتوان معماری مناسبي را برای نظارت بر کیفیت
سیستمهای اطالعاتي انتخاب کرد .همچنین ميتوان با این مدل ،فرایند تجزیهوتحلیل
معماری سیستم و توسعه نرمافزار را تسهیل کرد.
روش پژوهش
این پژوهش از نوع توصیفي-پیمایشي و از نظر هدف یک پژوهش کاربردی است.
جامعه آماری این پژوهش ،همه دانشجویان تحصیالت تکمیلي دانشگاه آزاد اسالمي
واحد اهواز بود .با توجه به آماری که از بخش تحصیالت تکمیلي این دانشگاه گرفته
شد این دانشگاه دارای  4934دانشجو در مقطع کارشناسي ارشد و دکتری (منبع
مدیریت دانشگاه آزاد اسالمي واحد اهواز )1397 ،بود .حجم نمونه بر اساس جدول
مورگان  357نفر است اما با توجه به احتمال برگشت برخي پرسشنامه به شکل
مخدوش  400پرسشنامه توزیع شد که در نهایت  378پرسشنامه با دادههای صحیح
انتخاب و تحلیل شد .به منظور گردآوری اطالعات بر اساس الگوی ایزو/آی.ای.سي
 9126از یک پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد .این پرسشنامه بر اساس ابعاد الگوی
ایزو/آی.ای.سي ،طراحي و برای هر یک از ابعاد و معیارهای الگوی ایزوِ/آی.ای.سي
 9126پرسشهای جداگانهای تعیین شد .روایي و پایایي این ابزار با استفاده از ضریب
آلفای کرونباخ تعیین شد .روایي محتوایي پرسشنامهها را استاد راهنما بررسي و تأیید
کرد و برای برررسي پایایي ابزار سنجش نیز از روش آلفای کرونباخ استفاده شد .برای
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1

. Hörbst, Finka, & Goebel
. Francisca et al
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تجزیهوتحلیل دادهها از نرمافزارهای اکسل و اس.پي.اس.اس استفاده شده است .همه
مقیاسهای مربوط به متغیرهای کیفیت سامانههای مجازی و ابعاد آن چون سطح
معنيداری آنها زیر  0.05است ،از توزیع غیر نرمال برخوردار هستند .بنابراین برای
بررسي فرضیههای پژوهش از آزمونهای ناپارامتریک استفاده شد که با توجه به هدف
فرضیههای پژوهش ،آزمون ناپارامتریک مورد استفاده در این پژوهش ،آزمون خيدو
تکنمونهای است.
جدول ( )1محاسبه میزان ضریب آلفای کرونباخ
متغیر

معیارها

کیفیت سامانهها

آلفای کرونباخ

عملیاتي بودن

0/751

قابلیت استقاده

0/831

قابلیت اطمینان

0/702

کارایي

0/886

قابلیت نگهداری

0/747

قابلیت انتقال

0/800

تجزیهوتحلیل یافتهها
پرسش اصلی :کیفیت سامانههای مجازی بر اساس الگوی ایزو/آی.ای.سي 9126
از دیدگاه دانشجویان تحصیالت تکمیلي دانشگاه آزاد اسالمي واحد اهواز چگونه
ارزیابي ميشود؟
جدول ( )2نتایج آزمون خیدو تکنمونهای برای متغیر کیفیت سامانههای مجازی
کیفیت سامانههای مجازی
متغیر

تعداد

درصد

ضعیف

130

34/39

متوسط

139

36/77

خوب

108

28/57

جمع

378

100

آماره k2

درجه آزادی

Sig
(سطح
معنیداری)

128/73

2

0/01
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با توجه به یافتهها در جدول ( )2این سطوح بیانگر این است که  34/39درصد از
دانشجویان ،کیفیت سامانههای مجازی این دانشگاه را ضعیف 36/77 ،درصد متوسط
و  28/57درصد کیفیت این سامانهها را خوب بیان کردهاند؛ بنابراین بیشتر دانشجویان
کیفیت سامانههای مجازی دانشگاه آزاد اسالمي واحد اهواز را متوسط ارزیابي
کردهاند.
پرسش فرعی اول :کیفیت عملیاتي بودن سامانههای مجازی بر اساس الگوی
ایزو/آی.ای.سي  9126از دیدگاه دانشجویان تحصیالت تکمیلي دانشگاه آزاد اسالمي
واحد اهواز چگونه ارزیابي ميشود؟
جدول ( )3نتایج آزمون خیدو تکنمونهای برای متغیر عملیاتی بودن
عملیاتی بودن
متغیر

تعداد

درصد

ضعیف

67

17/72

متوسط

176

46/56

خوب

135

35/71

جمع

378

100

آماره k2

درجه آزادی

Sig
(سطح
معنیداری)

48/11

2

0/001

با توجه به یافتهها در جدول ( )3این سطوح بیانگر این است که 17/72درصد از
دانشجویان ،کیفیت عملیاتي بودن سامانههای مجازی دانشگاه آزاد واحد اهواز را
ضعیف46/56 ،درصد متوسط و 35/71درصد نیز کیفیت عملیاتي بودن این سامانهها را
خوب بیان کردهاند؛ بنابراین بیشتر دانشجویان کیفیت عملیاتي بودن سامانههای مجازی
دانشگاه آزاد اسالمي واحد اهواز را متوسط ارزیابي کردهاند.
پرسش فرعی دوم :کیفیت قابلیت اطمینان سامانههای مجازی بر اساس الگوی
ایزو/آی.ای.سي  9126از دیدگاه دانشجویان تحصیالت تکمیلي دانشگاه آزاد اسالمي
واحد اهواز چگونه ارزیابي ميشود؟
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جدول ( )4نتایج آزمون خیدو تکنمونهای برای متغیر قابلیت اطمینان
قابلیت اطمینان

متغیر
تعداد

درصد

ضعیف

157

41/53

متوسط

140

37/03

خوب

81

21/42

جمع

378

100

آماره k2

25/25

درجه آزادی

2

Sig
(سطح
معنیداری)

-0/01

با توجه به یافتهها در جدول ( )4از دیدگاه 41/53درصد از دانشجویان ،قابلیت
اطمینان سامانههای مجازی دانشگاه آزاد اسالمي واحد اهواز ضعیف 37/3 ،درصد
متوسط و  21/42درصد خوب بوده است؛ بنابراین بیشتر دانشجویان قابلیت اطمینان
سامانههای اطالعاتي دانشگاه آزاد اسالمي واحد اهواز را ضعیف ارزیابي کردهاند.
پرسش فرعی سوم :کیفیت قابلیت استفاده سامانههای مجازی بر اساس الگوی
ایزو/آی.ای.سي  9126از دیدگاه دانشجویان تحصیالت تکمیلي دانشگاه آزاد اسالمي
واحد اهواز چگونه ارزیابي ميشود؟

جدول ( )5نتایج آزمون خیدو تکنمونهای برای متغیر قابلیت استفاده
قابلیت استفاده

متغیر
تعداد

درصد

ضعیف

197

52/11

متوسط

133

35/18

خوب

48

12/69

جمع

378

100

آماره k2

88/68

درجه آزادی

2

Sig
(سطح
معنیداری)

0/001

ارزیابی کیفیت سامانههای مجازی براساس الگوی ایزو/آی.ای.سی ...9126

103

با توجه به یافتهها در جدول ( )5از دیدگاه  52/11درصد از دانشجویان ،قابلیت
استفاده از سامانههای مجازی این دانشگاه ضعیف 35/18 ،درصد متوسط و 12/68
درصد خوب بوده است؛ بنابراین بیشتر دانشجویان ،کیفیت قابلیت استفاده سامانههای
مجازی دانشگاه آزاد اسالمي واحد اهواز را ضعیف ارزیابي کردهاند.
پرسش فرعی چهارم :کیفیت کارایي سامانههای مجازی بر اساس الگوی
ایزو/آی.ای.سي  9126از دیدگاه دانشجویان تحصیالت تکمیلي دانشگاه آزاد اسالمي
واحد اهواز چگونه ارزیابي ميشود؟
جدول ( )6نتایج آزمون خیدو تکنمونهای برای متغیر کاریی
کارایی
متغیر

تعداد

درصد

ضعیف

83

21/95

متوسط

162

42/85

خوب

133

35/18

جمع

378

100

آماره k2

درجه آزادی

Sig
(سطح
معنیداری)

25/34

2

0/001

با توجه به یافتهها در جدول ( )6از دیدگاه  21/95درصد از دانشجویان ،کیفیت
کارایي سامانههای مجازی دانشگاه آزاد اسالمي واحد اهواز ضعیف 42/85 ،درصد
متوسط و  35/18درصد خوب بوده است؛ بنابراین بیشتر دانشجویان ،کیفیت کارایي
سامانههای مجازی این دانشگاه را متوسط ارزیابي کردهاند.
پرسش فرعی پنجم :کیفیت قابلیت نگهداری سامانههای مجازی بر اساس الگوی
ایزو/آی.ای.سي  9126از دیدگاه دانشجویان تحصیالت تکمیلي دانشگاه آزاد اسالمي
واحد اهواز چگونه ارزیابي ميشود؟
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جدول ( )7نتایج آزمون خیدو تکنمونهای برای متغیر قابلیت نگهداری
قابلیت نگهداری
متغیر

تعداد

درصد

ضعیف

160

42/32

متوسط

142

37/56

خوب

76

20/10

جمع

378

100

آماره k2

درجه آزادی

Sig
(سطح
معنیداری)

31/04

2

0/001

با توجه به یافتهها در جدول ( )7از دیدگاه  42/32درصد از دانشجویان ،کیفیت
قابلیت نگهداری سامانههای مجازی دانشگاه آزاد اسالمي واحد اهواز ضعیف37/56 ،
درصد متوسط و  20/10درصد خوب بوده است؛ بنابراین بیشتر دانشجویان ،کیفیت
قابلیت نگهداری سامانههای مجازی دانشگاه آزاد اسالمي واحد اهواز را ضعیف
ارزیابي کردهاند.
پرسش فرعی ششم :کیفیت انتقالپذیری سامانههای مجازی بر اساس الگوی
ایزو/آی.ای.سي  9126از دیدگاه دانشجویان تحصیالت تکمیلي دانشگاه آزاد اسالمي
واحد اهواز چگونه ارزیابي ميشود؟
جدول ( )8نتایج آزمون خیدو تکنمونهای برای متغیر انتقالپذیری
انتقال پذیری
متغیر

تعداد

درصد

ضعیف

135

35/71

متوسط

70

18/51

خوب

173

45/76

جمع

378

100

آماره k2

درجه آزادی

Sig
(سطح
معنیداری)

43/06

2

0/001

با توجه به یافتهها در جدول ( )8درصد قابل مشاهده برای این سطوح بیانگر این
است که از دیدگاه  35/71درصد از دانشجویان ،کیفیت انتقال پذیری سامانههای
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مجازی دانشگاه آزاد اسالمي واحد اهواز ضعیف18/51 ،درصد متوسط و 45/76
درصد ،کیفیت انتقالپذیری خوب بوده است؛ بنابراین بیشتر دانشجویان ،کیفیت
انتقالپذیری سامانههای مجازی دانشگاه آزاد اسالمي واحد اهواز را خوب ارزیابي
کردهاند.
نتیجهگیری و پیشنهادها
با توجه به نتایج تحلیل دادههای مربوط به پرسش اصلي پژوهش ،بین سطوح مختلف
کیفیت سامانههای مجازی دانشگاه آزاد اسالمي واحد اهواز (ضعیف ،متوسط و
خوب) تفاوت وجود دارد و بیشتر دانشجویان کیفیت سامانههای مجازی دانشگاه آزاد
اسالمي واحد اهواز را متوسط ارزیابي کردهاند .در تبیین نتایج این پرسش ميتوان
گفت که عملکرد نامناسب این سامانه در زمینه عملیاتي بودن ،قابلیت احتمال ،قابلیت
استفاده ،کارایي ،قابلیت نگهداری ،انتقال پذیری باعث شده است که این سامانهها
نتوانند انتظارات دانشجویان در زمینه استفاده از این سامانهها را برآورده کنند ،از
اینرو ،کیفیت این سامانه از نظر دانشجویان متوسط ارزیابي شده است.
با توجه به نتایج تحلیل دادههای مربوط به پرسش فرعي اول پژوهش ،بیشتر
دانشجویان کیفیت عملیاتي بودن سامانههای مجازی دانشگاه آزاد اسالمي واحد اهواز
را متوسط ارزیابي کردهاند .در تبیین نتایج این پرسش ميتوان گفت با توجه به اینکه
عملیاتي بودن توانایي محصول نرمافزاری برای فراهم کردن توابعي است که بتواند
نیازهای ضمني و جزئي را زماني که نرمافزار تحت شرایط مشخص استفاده ميشود،
برآورده کند ،سرعت مناسب و دسترسي راحت به سامانههای مجازی دانشگاه آزاد
اهواز باعث شد که از نظر این دانشجویان کیفیت عملیاتي بودن این سامانهها مناسب
ارزیابي شود.
با توجه به نتایج تحلیل دادههای مربوط به پرسش فرعي دوم پژوهش ،بیشتر
دانشجویان قابلیت اطمینان سامانههای اطالعاتي دانشگاه آزاد اسالمي واحد اهواز را
ضعیف ارزیابي کردهاند .در تبیین نتایج این پرسش ميتوان گفت با عنایت به تعریف
قابلیت اطمینان و ذکر توانایي محصول نرمافزاری که هنگام استفاده در شرایط
مشخص بتواند همچنان در سطح مشخصي باقي بماند ،بروز نکردن خطا در هنگام
کارکردن با این سامانهها یا حداقل بروز خطا برای هر کاربر و همچنین قدرت
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برگشتپذیری و بازیابي اطالعات در این سامانهها باعث شد احتمال ارزیابي خوب
سامانهها از نظر دانشجویان ،زیاد شود.
با توجه به نتایج تحلیل دادههای مربوط به پرسش فرعي سوم پژوهش ،بیشتر
دانشجویان ،کیفیت قابلیت استفاده سامانههای مجازی دانشگاه آزاد اسالمي واحد
اهواز را ضعیف ارزیابي کردهاند .در تبیین نتایج این پرسش ميتوان گفت با توجه به
اینکه قابلیت استفاده میزان درک و یادگیری و جذابیت برای کاربر در هنگام استفاده از
محصول نرمافزاری ،تحت شرایط مشخص است ،نفهمیدن بعضي از دستورهای و
اجرای برنامهها در این سامانهها ،شناخت نداشتن دانشجویان از نحوه کارکرد این
سامانه ها باعث شد که قابلیت استفاده از این سامانهها از نظر دانشجویان ضعیف
ارزیابي شود.
با توجه به نتایج تحلیل دادههای مربوط به پرسش فرعي چهارم پژوهش ،بیشتر
دانشجویان ،کیفیت کارایي سامانههای مجازی این دانشگاه را متوسط ارزیابي کردهاند.
در تبیین نتایج این پرسش ميتوان گفت کارایي مناسب محصول نرمافزاری در رابطه
با تعداد منابع استفاده شده تحت شرایط وضع شده است .این منابع ميتواند شامل
محصوالت نرمافزاری دیگر ،پیکربندی نرمافزار و سختافزار سامانه و موادی مانند
کاغذ چاپ و لوحها باشد و اثربخشي و کارایي نداشتن این سامانهها در رفع نیازها و
کارهای دانشگاهي دانشجویان باعث شد که از نظر این دانشجویان کارایي این
سامانهها متوسط ارزیابي شود.
با توجه به نتایج تحلیل دادههای مربوط به پرسش فرعي پنجم پژوهش ،بیشتر
دانشجویان ،کیفیت قابلیت نگهداری سامانههای مجازی دانشگاه آزاد اسالمي واحد
اهواز را ضعیف ارزیابي کردهاند .در تبیین نتایج این پرسش ميتوان گفت قابلیت
نگهداری سامانه نیز در واقع ،توانایي محصول نرمافزاری برای اصالح شدن است.
اصالحات ممکن است شامل تصحیح ،بهبود ،سازگاری نرمافزار با تغییرات محیط و
نیازها و مشخصات توابع باشد ،و شخصيسازی نکردن محیط کاری برای کاربر با
استفاده از سوابق ،فعالیتها ،عالئم و غیره ،تحلیل نکردن دادهها ،شخصيسازی نکردن
این سامانهها باعث شد که از نظر کاربران ،قابلیت نگهداری این سامانهها ضعیف
ارزیابي شود.
با توجه به نتایج تحلیل دادههای مربوط به پرسش فرعي ششم پژوهش ،بیشتر
دانشجویان ،کیفیت انتقالپذیری سامانههای مجازی دانشگاه آزاد اسالمي واحد اهواز
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را خوب ارزیابي کردهاند .در تبیین نتایج این پرسش ميتوان گفت با توجه به اینکه
توانایي محصول نرمافزاری انتقال داده شده از یک محیط سازماني به محیط دیگر
است ،به دلیل استفاده از سامانههای مجازی دانشگاه آزاد روی انواع سیستمهای
کامپیوتری ،قابلیت انتقالپذیری این سامانهها از نظر دانشجویان خوب ارزیابي شده
است.
با توجه به نتایج به دست آمده از پرسش اصلي اول مبني بر اینکه کیفیت
سامانه های مجازی دانشگاه آزاد اهواز بر اساس مدل ایزو/آی.ای.سي  9126متوسط
ارزیابي شد به مدیریت فناوری اطالعات و ارتباطات دانشگاه آزاد اسالمي واحد اهواز
پیشنهاد ميشود از این پس ،برای ایجاد و توسعه سامانههای مجازی جدید در دانشگاه
اهواز ،با شناخت کامل نیازهای کاربردی دانشجویان در خصوص سامانههای مجازی
با نظرسنجي از این دانشجویان ،سامانههای مجازی باکیفیت و کاربردی فراهم آورند.
با توجه به نتایج به دست آمده مبني بر کیفیت ضعیف معیارهایي مانند قابلیت اطمینان،
قابلیت استفاده و قابلیت نگهداری سامانههای مجازی این دانشگاه ،به تولیدکنندگان
این سامانهها پیشنهاد ميشود که به این معیارها بهعنوان نقاط ضعف سامانههای
مجازی توجه کنند و در بهروزرساني این سامانهها با برنامهریزیهای دقیقتر این
ضعفها را برطرف کنند تا رضایت کاربران این سامانهها در رابطه با این معیارها
افزایش یابد  .با توجه به اینکه ممکن است خیلي از دانشجویان از کاربردهای واقعي
سامانه های مجازی دانشگاه آگاه نباشند به مدیریت فناوری اطالعات و ارتباطات
دانشگاه آزاد اسالمي واحد اهواز پیشنهاد ميشود با برگزاری آموزشهایي برای
دانشجویان یا قرار دادن فایلهایي در دسترس دانشجویان برای راهنمایي استفاده از
سامانهها ،کاربران را در جهت به کارگیری تمامي امکانات سامانههای مجازی و
معیارهای کیفیت این سامانهها و ارتقای دانش دانشجویان در خصوص سامانههای
مجازی این دانشگاه یاری کنند.
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