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الگویی برای یادگیری الکترونیکی در مؤسسههای آموزش عالی کشور
کامران فیضی ،*1پیام حنفیزاده ،1محمدرضا نیلی احمدآبادی ،2حمیده

عالءالدین3

 .1گروه مدیریت صنعتی ،دانشکده مدیریت و حسابداری ،دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهران ،ایران.
 .2گروه تکنولوژی آموزشی ،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ،دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهران ،ایران.
 .3دانشجوی دکتری مدیریت فناوری اطالعات ،دانشکده مدیریت و حسابداری ،دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهران ،ایران.

چکیده

1

هدف :هدف این پژوهش ،ارائه الگویی برای یادگیری الکترونیکی در کشور ایران است.
طراحی /روششناسی /رویکرد :این پژوهش از نوع آمیخته بوده و در دو مرحله انجـام شـده اسـت :مرحلـه
نخست ،کاربردی توسعهای با جامعه آماری خبرگان مطرح دانشگاهی حوزه یادگیری الکترونیکی ،روش نمونهگیری
هدفمند ـ مالکمحـور و روشهـای گـردآوری داده ،مطالعـات کتابخانـهای و مصـاحبه؛ مرحلـه دوم ،همبسـتگی
(معادالت ساختاری) با نمونه آماری  376نفری از اعضای هیئتعلمی ،مـدیران و کارشناسـان فنـی و دانشـجویان
تحصیالت تکمیلی با ابزار گردآوری دادههای پرسشنامه پژوهشگرساخته.
یافتههای پژوهش :نتایج پژوهش تأثیر ابعاد تدوین ،محتوا ،پشتیبانی ،راهبرد آموزشی ،رابط کاربری ،بازاریـابی
اینترنتی ،فناوری ،کانال ارتباطی و عوامل فردی را بر رضایت کاربران و کارایی یادگیری الکترونیکی مؤسسههـای
آموزش عالی ایران تأیید کرده است؛ همچنین متغیر کانال ارتباطی بر محتوا و رضـایت کـاربران تـأثیری مثبـت و
معنادار داشته و تأثیر مثبت و معنادار رضایت کاربران بر کارایی یادگیری الکترونیکی نیز تأیید شده است.
محدودیتها و پیامدها :بهروزبودن و با جامعه جهانی و بـهویژه کشـورهای پیشـرفته حرکـتکـردن ،همیشـه
حلکننده مسائل نیست .باید مسائل بومی تشخیص داده شده و مناسب با آن از این بسـتر اسـتفاده شـود .هرچنـد
یادگیری الکترونیکی صرفاً یک سـری ابزارهـا نیسـت و نیـامی از راهبردهـا ،خطمشـیها ،شـیوههای یـادگیری،
آموزشی ،ارزشیابی و بازخورد است.
پیامدهای عملی :محتوای ارائهشده و دریافتی کاربران ،متناسب با ویژگیهای فردی آنها میباشد و میتواننـد
این محتوا را از طریق کانال مطلوب ارائه دهند و یا دریافت کنند.
ابتکار یا ارزش مقاله :پژوهش حاضر به لحاظ عوامل و ابعاد ،بکر و کمتر بررسـی شـده اسـت و میتوانـد بـه
پیشرفت دانش یادگیری الکترونیکی کمک کند .چنین الگـویی بایـد بـا شـرایط کشـور و نیازهـا و مأموریتهـای
مؤسسههای آموزش عالی ایرانی متناسب باشد.
کلمات کلیدی :یادگیری الکترونیک؛ معادالت ساختاری؛ مؤسسههای آموزش عالی.
نوع مقاله :مقاله علمی
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 .1مقدمه

در سالهای اخیر ،پیشرفتهای قابلتوجهی در فناوریهای ارتباطی و اطالعاتی صورت
گرفته است .هر فناوری و پدیده نوین ،پس از مدتی به کنکاش و ارزیابی عملکرد نیاز دارد تا
اشکاالت موجود شناسایی شود و موردبازنگری قرار گیرد .این بازنگری در مورد دولت ،تجارت،
بانکداری ،یادگیری و همه سیستمهای الکترونیک نیز صادق است .عالوه بر نیاز کلی به بازنگری
در عملکرد مدلهای موجود و ارائه الگوهای جدید ،افزایش استفاده از فناوریهای مدرن ارتباطی،
بهرهگیری از فناوریهای اطالعاتی و ارتباطی ،نیاز به ارتقای کیفیت یادگیری در یادگیری
الکترونیکی را بیش از پیش نمایان ساخته است (Culwin & Lancaster, 2000; Rowley,
) 2006 and Taherdoost et al., 2015چراکه با وجود رشد سریع اینترنت و مرسومشدن
یادگیری الکترونیکی در جوامع مختلف و علیرغم تمایل آشکار به استفاده از سیستمهای
یادگیری الکترونیکی برای تسهیل فعالیتهای آموزش و یادگیری ،تعداد کاربران این سیستمها با
سرعت موردانتیار افزایش نمییابد ).(Karimzadgan Moghaddam, D. et al., 2012
جامعه مجازی 1که یک جامعــــه آنالین از افراد دارای منافع مشترک و قــادر به تعامل و ارائه
خدمات است ) ،(Weill & Vital, 2003با خود بحث یادگیری الکترونیکی را بهعنوان یک
جامعه مجازی ) ،(Chan & Swatman, 2002بههمراه داشته است .برخی از عوامل حیاتی
موفقیت 2این جامعه (جامعه مجازی) که در کارایی و بازدهی یادگیری الکترونیکی با اهمیت
هستند ،عبارتاند از:
ـ ایجاد اعتماد در میان اعضای گروه مجازی؛
ـ یافتن تعداد زیاد اعضا و حفظ وفاداری آنها؛
ـ انگیزهدهی به یادگیرندگان برای یادگیری در زمان طوالنی؛
ـ کسب رضایت یادگیرنده با برآوردن انتیارات آنان.
مؤسسههای آموزش عالی در عمل با مسائلی روبهرو هستند که تمایلی به سرمایهگذاری
مجدد در این خصوص ندارند و نارضایتی کاربران و بهدنبال آن عدمکارایی یادگیری الکترونیکی،
گویای این مسئله است .برخی از این مسائل عبارتاند از :انتخاب یادگیری الکترونیکی توسط
دانشجویان کمسواد ،بهعبارتی کسانی که امکان قبولی در دورههای حضوری را ندارند از این نوع
آموزش استقبال میکنند (Safavi, E. et al., (2015); Khalili, L. et al., (2017); Siamak,
M. et al., (2103; Ali Nejad, M. et al., (2011) and Seyfori, V., & Ghafari, S.
)) (2012؛ تمرکز بیشتر بر دروس عمومی و کارایی پایین آن روی برخی دروس (Zarei

)) Zawaraki, A. & Badriyan, M. (2011); Atayi, Sh. & Najibi, A. (2010؛ عدم
1. Virtual community
)2. CSF (Critical Success Factors

122

چشمانداز مديريت دولتی ،سال نهم ،شماره  ،4زمستان 1397

اعتقاد استادان و دانشجویان به میزان تأثیر و کارایی یادگیری الکترونیکی و همچنین مخالفت
برخی از استادان متأثر از مسائل مالی و بعضاً احساس کمشدن ارزش و جایگاه برخی از رشتهها
(Maleki, A. et al., (2015); Wafaei Najjar, A. et al., (2011) and Harirchian, M.
)) et al., (2010و البته در این راستا شکاف نیری نیز وجود دارد .با توجه به اهمیت محتوای

الکترونیکی ،حتی درصورتیکه محتوای بسیار خوبی هم وجود داشته باشد ،این محتوا به شکل
درست منتقل نمیشود .در پژوهشهای بسیاری گزارش شده است که محتوای دریافتی توسط
مخاطب ،متناسب با ویژگیهای او نبوده و برای همه یکسان تعریف شده و این امر باعث
نارضایتی مخاطب شده است ) .(Hanfizadeh & Yarmohamadi, 2015اگرچه منابع انسانی
قابلانتقال هستند ،باید این نکته را هم مدنیر داشت که صالحیتهای فردی در هر سازمانی
نمیتواند ارزش آفرین باشد .بین سطح سواد اطالعاتی و عملکرد تحصیلی یادگیرندگان ،رابطه
مثبت و معنادار وجود دارد و سیر تحوالت نشان میدهد .در قرن  ،21مردم باید بر مهارت
پردازش اطالعات تسلط داشته باشند ) .(Ali Nejad, M. et al., 2011این پژوهش در پی
نشاندادن متغیرها و عوامل مؤثر بر یادگیری الکترونیکی است؛ بهنحویکه بتوان تأثیر رضایت
کاربران را بر کارایی یادگیری الکترونیکی نشان داد .اینکه الگوی یادگیری الکترونیکی برای
مؤسسههای آموزش عالی کشور چیست؟ مهمترین سؤالی که این پژوهش بهدنبال آن است.
 .2مبانی نظری و پیشینه پژوهش

یادگیری الکترونیکی .اصطالح یادگیری الکترونیکی از سال  199۸بهکار رفته است و هر نوع
یادگیری مبتنی بر فناوری را پوشش میدهد ) .(Wilson, D. et al., 2000با وجود استفاده
مکرر از این اصطالح ،تاکنون اجماع نیری بر تعریف آن حاصل نشده است .برخی پژوهشگران
یادگیری الکترونیکی را از طریق مقایسه آن با یادگیری توزیعشده 1،یادگیری برخط 2،یادگیری
مبتنی بر وب 3و یادگیری از راه دور 4تعریف میکنند .دیدگاههای متعددی در تعریف یادگیری
الکترونیکی وجود دارد .تعریفهایی که بر محتوا ،ارتباطات و برخی بر فناوری تأکید دارند
).(Mason & Rennie, 2006
واتانابه )2005( 5تعاریف یادگیری الکترونیکی را به دو گروه تقسیم کرده است :تعاریفی که
یادگیری الکترونیکی را آموزش از راه دور با استفاده از اینترنت و یا دیگر فناوریهای اطالعاتی
میدانند؛ دسته دوم یادگیری الکترونیکی را فرآیند خودیادگیری با استفاده از شبکههای ارتباطی
1. Distributed learning
2. Online learning
3. Web-based learning
4. Distance learning
5. Watanabe
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فناوری اطالعات و دیگر رسانهها تعریف میکنند .در این پژوهش یادگیری الکترونیکی ،مجموعه
وسیعی از برنامههای کاربردی و فرآیندهایی همچون یادگیری مبتنی بر وب ،یادگیری مبتنی بر
رایانه ،کالسهای مجازی و همکاریهای دیجیتال است .این تعریف ،ارائه محتوا از طریق کل
رسانههای الکترونیکی را نیز شامل میشود.
کارایی در یادگیری الکترونیکی .تعریف اولیه از کارایی 1،نسبت خروجی به ورودی است که از
دو دیدگاه قابلبررسی است :دیدگاه نخست ،صرفهجویی در منابع و دیگری باالبردن کیفیت
یادگیری (همانند افزایش دانش ،سواد رایانهای و غیره) برای هر یک از مخاطبان .در صورتی که
برگزارکنندگان بتوانند از میزان تأثیر هر فعالیت در کیفیت یادگیری فراگیران آگاهی یابند ،ضمن
صرفهجویی قابلتوجه در وقت و منابع ،باعث انتقال مطالب مفیدتر و سنجش واقعیتر دانشجویان
خواهد شد ) .(Rezapur, M. et al., 2013گاهی عدمکارایی و نامناسب بودن محتوا و
تناسبنداشتن آن با درک و فهم دانشجویان ،یادگیری را مشکل میکند یا نتیجه کمتری از
انتیار به بار میآورد ) .(Nick Nafas & Ali Abadi, Kh., 2013مفهوم کارایی بهعنوان یکی
از عوامل درونی یادگیری الکترونیکی مطرح میشود و در آن تناسب بین محتوا ،طراحی و
اثربخشی مطرح است .این کیفیت از منیر طراحی ،تجربه یادگیری الکترونیکی و خروجی یا
نتایج حاصل از یادگیری تعریف میشود؛ به عبارتی ساختار 2،محتوا 3،ارائه 4،خدمت 5و خروجی6
نشاندهنده کیفیت یادگیری الکترونیکی در مؤسسههای آموزش عالی هستند (Castillo-
).Merino & Serradell-Lopez, 2014; MacDonald, 2005 and Quis Team, 2005
در این پژوهش ،کارایی به مفهوم افزایش کیفیت یادگیری ناشی از رضایت مخاطبان ،مدنیر
است.
پیشینه پژوهش .جدول  ،1مهمترین پژوهشهای صورتگرفته در رابطه با الگوهای یادگیری
الکترونیکی و دیدگاههای متفاوت نسبت به آن را نشان میهد.

1. Performance
2. Structure
3. Content
4. Delivery
5. Service
6. Outcome
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جدول  .1پیشینه پژوهش
پژوهشگر

عنوان پژوهش

هدف

روش

نتیجه

)(Taha, 2006

خــدمات الکترونیکــی
اطالعـــات شـــبکهای
بــــرای پشــــتیبانی از
فرآینــدهای یــادگیری
الکترونیکی در دانشگاه
دبی

چگونــــــه کتابخانــــــه
الکترونیکـــی ،در محـــیط
رایانـــهای دانشـــگاهی در
دانشگاه دبی ،در تعامـل بـا
فرآینــــدهای یــــادگیری
الکترونیکی است.

(Fernandez,
)A. 2014

یادگیری الکترونیکی و
دادهکاوی آموزشـی در
رایانش ابـری :بررسـی
اجمالی

معرفی دادهکاوی آموزشـی

الهام از پرسشنامه پیمایشی
که در سـال 2003-2002
انجــــام شــــد و نتــــایج
پژوهشهای 2005-2004
در بررســــی مقبولیــــت
 Balckboardبهعنوان یک
پلتفـــرم مبتنـــی بـــر وب
بهوســـیله دانشـــجویان و
مصاحبه با استادانی کـه در
طرح یادگیری الکترونیکـی
شرکت داشتهاند به منیـور
یــــــافتن اطالعــــــات
الکترونیکــی از دورههــایی
کــه  Blacboardپشــتیبانی
میکند.
مطالعـــات کتابخانـــهای و
مرور مبانی نیری؛
بررسی اجمـالی از حـاالت
جاری ساختارها؛
پیدا کردن جزئیات مشترک
زیرساختها.

ارائه مدلی کـه بتـوان در
محیطهای دانشـگاهی از
آن استفاده کرد.

(Palanivel, K.
and
Kuppuswami,
)S. 2014

معمـــــاری بـــــرای
سیســتمهای یــادگیری
الکترونیکـــی کـــه از
رایانش ابری خدمتگرا
استفاده میکنند.

)(EDM

استفاده از رایانش ابـری در
یادگیری الکترونیکی،
شناســایی نقــات قــوت و
ضعف محیطهای ابری

فــراهمکــردنر راهحلهــای
ساختاری برای سیستمهای
شخصـــــی یـــــادگیری
الکترونیــک اســت کــه از
معمـــاری رایـــانش ابـــری
مبتنی بـر خـدمات اسـتفاده
میکنند (.)SOCCA
یکپـــارچگی محیطهـــای
یــادگیری الکترونیکــی بــه

شناســـایی بخشهـــای
اصـــــلی یــــــادگیری
الکترونیک؛
تأکید بـر انعطافپـذیری،
ســـــهولت ،ســـــهولت
دسترســـی ،پایـــداری و
قابلیـــــت اطمینـــــان
سیســـتمهای یـــادگیری
الکترونیک؛
ارائه راهحل رایانش ابـری
در یادگیری الکترونیکی؛
بیــان اهمیــت کــاربری
پلتفرم رایانش ابری برای
EDM؛ بیـــان مزایـــای
 EDMبـــرای تقویـــت
کیفیت آموزش؛
بیان معایب رایانش ابری.
 SOCCAطراحیهــــای
ســطح بــاالیی را بــرای
پشتیبانی بهتـر از قابلیـتر
چندمالکیتی رایانش ابری
پیشنهاد میکند .سـاختار
پیشـــــــنهادشـــــــده
 SOCCAPESنـــام دارد،
این معماری چندالیـهای
از الیههای تقاضا ،تـأمین
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هدف

پژوهشگر

عنوان پژوهش

(Hashemi and
Hashemi,
)2013

رایــانش ابــری بــرای
یادگیری الکترونیکی با
تأکید بر مسائل امنیتی.

کشف رایانش ابری و تـأثیر
مثبـــت آن بـــر یـــادگیری
الکترونیک؛
شناسایی مسائل امنیتی که
بــه یــادگیری الکترونیــک
مبتنی بر ابر مربوت هستند؛
فــراهمکــردن راهحلهــایی
برای مـدیریت چالشهـای
امنیتی.

)(Kohli, 2013

افــــزایش یــــادگیری
الکترونیکی با اسـتفاده
از رایـــانش ابـــری و
فناوری اطالعات.
محــــیط دادهکــــاوی
آموزشی

(Arora, A.
and Sharma,

پیشنهاد نوعی معماری

تأکیــــد بــــر یــــادگیری
الکترونیـــک در سیســـتم
آموزشی امروزی با اسـتفاده
از رایانش ابری
حــل مســائل آموزشــی و
تمــرین دانــشآمــوزان در
خارج از دانشگاه؛
حل مسئلهی سیستم بسـته
کــه در آزمایشــگاه رایانــه
مورداستفاده قرار میگیرد.
سیستم اشتراکیر مبتنـی بـر
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روش

منیـــور انعطافپـــذیری و
کارکرد بهتر.

(Maaita, A. et
)al., 2013

مطالعات کتابخانهای
(بررسی رایانش ابری؛
بررســـــی محیطهـــــای
یادگیری الکترونیکی؛
بیان و معرفی محیطهـای
یادگیری الکترونیکی مبتنی
بر ابر؛
ارائـــه راههـــای امنیتـــی
یادگیری الکترونیکی مبتنی
بر ابر؛
معرفــــــی و بررســــــی
تهدیــــدهای امنیتــــی و
شاخص اندازهگیری آنها؛
معرفی و بیان راهکارهـای
امنیتی و همپوشانی آن با
سیســـتمهای یـــادگیری
الکترونیکی)
مطالعات کتابخانهای

بررسی مدلها و منابعی که
درمــــــورد یــــــادگیری
الکترونیکی و رایانش ابری
وجود دارد.

نتیجه
و تحویــل تشــکیل شــده
است .مزیت این معماری
ارائهشده در این است که
از رویکرد ارائـه نرمافـزار
بهعنـوان یـک سـرویس
بـرای دادههـای بـزرو و
بستر ابری بهعنوان یـک
ســـــرویس و ارائـــــه
زیرســـاختها بـــهعنوان
سرویس پشتیبانی میکند
که دادهها مـیتواننـد بـا
امنیــت و ثبــات و ســایر
ویژگیهـــای مطلـــوب،
ذخیره شوند.
ارائه توصیههای امنیتـی،
سازوکارها و پروتکلهای
جدیـد امنیتـی در محـیط
یـــادگیری الکترونیکـــی
مبتنی برابر.

بیـــان اینکـــه سیســـتم
آموزشــی امــروزه بــرای
آموزش بهتر بـه رایـانش
ابری نیاز دارد.
تشریح نمونههایی کـه از
رایــانش ابــری اســتفاده
کردهاند.

سـاختاری بـرای سیســتم
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عنوان پژوهش

هدف

پژوهشگر
)M. 2013

برای سیستم یـادگیری
الکترونیکی مبتنـی بـر
ابر.

ابــر بــرای یکسانســازی
توزیعر منابع بین همه اقشـار
جامعه.

(Madjarov, I.,
)2014

راهحـــل مبتنـــی بـــر
خــدمات ابــری بــرای
ایجــاد یــک محــیط
مجازی و فردی.

پشتیبانی از ایجاد محتـوای
یادگیری دائمـی و ممکـن-
ســاختن کــاربرد خــدمات و
برنامـــــههای مختلـــــف
یادگیری.

(Macgregor,
G. & Turner,
)J., 2009

بـــازبینی اثربخشـــی
یـادگیری الکترونیکـی،
پیشــنهاد یــک مــدل
مفهومی

)Nguyen, T.
)et al, 2014

پــذیرش و اســتفاده از
سیســـتم اطالعـــاتی:
یــادگیری الکترونیکــی
مبتنی بر رایانش ابـری
در ویتنام.

بهبـــود فهـــم نیـــری از
متغیرهــــای کارآمــــدی
یـــادگیری الکترونیکـــی و
پیشنهاد مدل مفهومی مؤثر
برای کمک به ارزیابی آن.
مـــدلی بـــرای یـــادگیری
الکترونیکی در ویتنام.

(Odunaike,
SA. et al.,
)2014

کــاهش چــالشهــای
پایـــداری یـــادگیری
الکترونیکی روستایی با
اســـتفاده از فنـــاوری
رایانش ابری
دادهکــــاوی بــــرای
تـــذکرات فـــردی در
یادگیری الکترونیکی

باالبردن آگـاهی ذینفعـان
مؤسسههای آموزشی درباره
چشمانداز استفاده از رایانش
ابری.

(Cukusic, M.
)et al., 2010

مــدیریت فرآینــدهای
یادگیری الکترونیکی و
کــــارایی یــــادگیری
الکترونیکی.

(Dominguez,
A. K. et al.,
)2010

اســـتفاده از دادهکـــاوی در
سیســــتمهای یــــادگیری
الکترونیکــی بــرای تولیــد
خودکار تدرکات و جلوگیری
از بروز اشکاالت.
طراحی و ارزیابی یک مدل
جامع برای مدیریت آموزش
الکترونیکی؛
پردازش و تعریف رابطه بین
اجرای نیاممند مدل.

روش

اتخاذ محتوا برای ابزارهای
تلفــن همــراه ،همچنــین
محیطـــــی کـــــه در آن
درخواست مشتری دریافت
میشود را موردبحـث قـرار
میدهد
بازبینی و دید انتقـادی بـه
مقاالت مـرتبط بـا عوامـل
کارآمـــــدی یـــــادگیری
الکترونیکی.
جمــعآوری داده بهوســیله
پیمایش ساده و پرسشـنامه
که از طریق گوگـلداک و
ایمیــل ارســال شــد و 29
متغیر بهدست آمد و توسط
نرمافزار تحلیل شد.
مطالعات پژوهشهای قبلی
و بررسی انتقادی از آنها.

نتیجه
یـــادگیری الکترونیـــک
مبتنی بر ابر معرفی شـده
اســت کــه بــرای بخــش
آمــوزش بــوده و تــأثیرات
آن را بر دسترسـی جـامعر
منـــــابع در همـــــهجا
موردبحــث قــرار گرفتــه
است.
ارائـــه چـــارچوب ابـــری
مبتنی بر خدمات بهعنوان
بخشــی از یــک نرمافــزار
یـــادگیری الکترونیـــک
بهعنوان یک خدمت.
مــدل مفهـــومی بـــرای
عوامل درونـی و بیرونـی
مؤثر.

بهبود مدل قبلـی و ارائـه
مــدل جدیــد یــادگیری
الکترونیکی.

ارائـه عوامـل مـؤثر مثـل
اقتصــــادی ،سیاســــی،
کیفیت ،منابع ،ذینفعان و
فناوری و آموزش.

الگوریتمهای دادهکاوی

معرفی دو حالت تذکر بـا
ماهیت پیشـگیرانه و بعـد
از اشتباه.

دادن پرسشنامه به خبرگان

نتایج پژوهشها حاکی از
وجود ارتبات روشنی بـین
برنامـــهریزی و کنتـــرل
فرآینــــــد آمــــــوزش
الکترونیکــــی و نتــــایج
یادگیری آن است.

الگویی برای یادگیری الکترونیکی در ( ...فیضی و همکاران)
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 .3توسعه فرضیهها و مدل مفهومی .یکی از عوامل تحقق وفاداری کاربران در الگوهای
یادگیری الکترونیکی باالبردن کارایی یادگیری الکترونیکی است که با رضایت کاربران بهدست
میآید؛ بهطوریکه یکی از متغیرهای تشکیلدهنده کارایی یادگیری الکترونیکی ،رضایت کاربران
است (Caro et al., 2014; Mohammadyari & Singh, 2014 and Holsapple & Lee-
).Post, 2006
کارایی

رضایت کاربران

شکل  .1متغیر تشکیلدهنده کارایی(Caro et al., 2014; Mohammadyari & Singh, 2014 and Holsapple & Lee-
)Post, 2006

بر اساس نیریههای موجود ،زمانی که کاربر محتوای موردنیاز خود را از طریق یک کانال
مناسب دریافت کند ،موجب رضایت او میشود .ماچوال در سال  ،2010تعریفی شفاف از محتوا را
ارائه داده است و آن را بهمثابه یک فرآیند ذهنی میداند که به خروجی موردنیر مشتری منجر
خواهد شد .با مطالعه مبانی نیری ،مشخص شد که در قسمت فرآیند ذهنی ،فرآیندی طی
میشود که محتوا شکل میگیرد و خروجی این فرآین ،یکی از سه حالت محصول ،سرویس و یا
رویه است و محتوای تولیدشده از کانال به مخاطب ارائه میشود .این مفهوم در مدل  3C1بیان
شده است )(Hanafizadeh & Yarmohammadi, 2015؛ همچنین کانال ارتباطی (Mohr
) & Sohi, 1995و محتوا ) (Sun et al., 2008از متغیرهایی هستند که بر رضایت کاربر اثر
دارند و طبق نیر ) ،(Wan, 2010کانال ارتباطی از متغیرهایی همچون عوامل فردی و فناوری
تشکیل شده است و مورد بازاریابی اینترنتی نیز با مراجعه به مبانی نیری به متغیرهای کانال
افزوده شد و در مصاحبه با خبرگان موردتأیید قرار گرفت.

رضایت کاربران

کانال ارتباطی

شکل  .2متغیر تشکیلدهنده رضایت )(Mohr & Sohi, 1995

1. Cerebral process, Conduit, Conduitee
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رضایت کاربران

محتوا

شکل  .3متغیر تشکیلدهنده رضایت)(Sun et al., 2008

عوامل فردی
کانال ارتباطی
فناوری
شکل  .4متغیرهای تشکیلدهنده کانال ارتباطی )(Wan, 2010

متغیر محتوا نیز از فناوری ) ،(Gasco et al., 2004راهبرد آموزشی (Govindasamy,

) 2002و پشتیبانی و تدوین (مدیریت) ) (Khan, 2005; Govindasamy, 2002تشکیل شده
است.
محتوا

فناوری

شکل  .5متغیر تشکیلدهنده محتوا)(Gasco et al., 2004

پشتیبانی
محتوا
تدوین
شکل  .6متغیرهای تشکیلدهنده محتوا ))((Khan, 2005) and (Govindasamy, 2002

الگویی برای یادگیری الکترونیکی در ( ...فیضی و همکاران)

محتوا
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کانال ارتباطی

شکل  .7متغیر تشکیلدهنده محتوا )(Alonso, F. et al, 2005

متغیرهای بازاریابی اینترنتی (بهمعنای استفاده از کلیه راهبردها و ابزارهای اینترنتی برای معرفی
و جلب نیر مخاطبان) ،رابط کاربری و عوامل فردی با استفاده از مصاحبه و نیر خبرگان به
الگوی این پژوهش اضافه شدهاند .این پژوهش به دنبال ساخت یک مفهوم بوده و برای رسیدن
به آن از نیریههای موجود در مبانی نیری و خبرگان استفاده کرده است .با این مفاهیم و
یافتهها ،چارچوب نیری پژوهش برمبنای مطالعات نیری و بهعنوان دستاوردی از مدل  3Cدر
شکل  ،۸ترسیم شده است.

شکل  .۸الگوی مفهومی پژوهش

 .4روششناسی

پژوهش حاضر از نیر هدف جزو پژوهشهای کاربردی است؛ زیرا هدف آن تالش برای
پاسخ به معضل و مشکلی است که در دنیای واقعی وجود دارد و برای توسعه دانش کاربردی در
حوزه یادگیری الکترونیکی بهکار میرود .این پژوهش همچنین از نوع توسعهای است؛ زیرا با
هدف بهبود فرآیندها و روشها انجام گرفته است و میتواند به حل مشکل سازمانها کمک کند.
از نیر روش نیز با توجه به اینکه ابتدا وضعیت موجود فرآیندهای یادگیری الکترونیکی بررسی

130

چشمانداز مديريت دولتی ،سال نهم ،شماره  ،4زمستان 1397

میشود و سپس اعتبارسنجی یافتههای مرحله نخست در «مرکز آموزش الکترونیکی دانشگاه
تهران»« ،دانشگاه عالمه طباطبائی» و «مؤسسه آموزش عالی مهر البرز» صورت میگیرد،
تحلیل کیفی مقدم بر تحلیل کمّی است؛ بنابراین پژوهش از نیر هدف ،کاربردی ـ توسعهای و از
نیر نحوه گردآوری دادهها ،توصیفی و از نوع همبستگی و بهطور مشخص مبتنی بر معادالت
ساختاری است .چارچوب کالن این پژوهش در دو مرحله کلی بهصورت شکل  ،9است.
مرحله دوم :کمی

مرحله اول :کیفی

اعتبارسنجی الگوی ارائهشده برای مؤسسههای
آموزش عالی کشور بهوسیله معادالت ساختاری

بهدست آوردن الگوی کیفی
یادگیریالکترونیکی

شکل  .9چارچوب کالن پژوهش

در الگوی مفهومی پژوهش ،عوامل فردی ،بازاریابی اینترنتی ،تدوین (مدیریت) ،پشتیبانی،
راهبرد آموزشی ،رابط کاربری و فناوری ،متغیرهای مستقل تأثیرگذار بر متغیرهای وابسته محتوا،
کانال ارتباطی ،رضایت کاربران و کارایی یادگیری الکترونیکی هستند.
فرآیند نمونهگیری و تخمین حجم جامعه در دو مرحله انجام شد .در مرحله نخست پژوهش
که از نوع کیفی است ،جامعه آماری مدنیر شامل کلیه خبرگان مطرح دانشگاهی است که
عالقهمند به پژوهشهای یادگیری الکترونیکی هستند و در یکی از رشتههای مرتبط با فناوری
اطالعات و ارتباطات ،مدرک دکتری دارند و مدیرانی که روی سیاستهای توسعه یادگیری
الکترونیکی دانشگاهها نفوذ داشتهاند .در مرحله دوم که پژوهش کمّی است ،برای محکزدن مدل
پژوهش ،جامعه آماری متشکل از مدیران و کارشناسان فناوری اطالعات و استادان «دانشگاه
تهران»« ،دانشگاه عالمه طباطبایی» و «مؤسسه آموزش عالی مهر البرز» و سایر کاربران بوده و
روش نمونهگیری این مرحله نمونهگیری تصادفی ساده است.
برای انجام مراحل مختلف این پژوهش ،دو بار نمونهگیری صورت گرفته است .نمونه نخست
مربوت به استفاده از روش دلفی بهمنیور شناسایی ابعاد یادگیری الکترونیکی است و نمونهگیری
دوم در مرحله ک ّمی انجام شده است .برای انتخاب گروه دلفی ،چون هدف تعمیم نتایج مطرح
نیست ،از روش غیرتصادفی یا هدفمند مالکمحور استفاده شده است.
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جدول  .2سابقه اعضای پانل دلفی
نوع کار

تعداد افراد

عضو هیئتعلمی
مدیران فنی
کارشناسان

11
2
4

سابقه (سال)
بیشترین
16
10
20

کمترین
5
5
10

میانگین
10/5
5/7
15

با اقدامات باال ،فهرست اولیه مشتمل بر  34نفر تدوین شد که با فیلترکردن و اعمال
شاخصهایی که قبالً ذکر شد ،فهرست  17نفری بهدست آمد 2 .نفر از خبرگان در مراحل اولیه
انجام فرآیند پژوهش از ادامه کار انصراف دادند (علیرغم اعالم آمادگی برای همکاری ،هیچ
پاسخ حضوری یا الکترونیکی از آنها دریافت نشد) .درنهایت تعداد خبرگانی که با همکاری آنها
فرآیند پژوهش صورت گرفت 15 ،نفر بود.
جدول  .3تاریخ توزیع و گردآوری پرسشنامهها بین خبرگان
دور
اول
دوم
سوم

توزیع پرسشنامه

گردآوری

تاریخ توزیع
 3/3/96تا
5/3/96
27/4/96
17/6/96

میانگین تعداد

تعداد

آخرین تاریخ

تعداد

درصد

پیگیری از هر عضو

17

20/4/96

15

۸۸

 ۸بار

15
15

10/5/96
4/7/96

15
15

100
100

 4بار
 2بار

در نمونهگیری دوم ،ابتدا آمار استادان ،دانشجویان تحصیالت تکمیلی و کارشناسان فنی
«دانشگاه عالمه طباطبایی»« ،مرکز آموزش الکترونیک دانشگاه تهران» و «مؤسسه آموزش
عالی مهر البرز» با مراجعه به وبسایت این مراکز و همچنین «مؤسسه پژوهش و برنامهریزی
آموزش عالی» بهدست آمد .پس از محاسبات و استفاده از فرمول تخمین حجم نمونه کوکران،
تعداد  376حاصل شد.
دلفی ابزار ارتباطی بین گروهی از خبرگان است که گردآوری و تجزیهوتحلیل آرای اعضای
گروه را تسهیل میکند .برای شناخت ،تعدیل و استخراج مهمترین ابعاد یادگیری الکترونیکی
شناسایی شده از مبانی نیری پژوهش با شرایط مؤسسههای آموزش عالی ایران از روش دلفی
استفاده شده است .استفاده از روش دلفی در این پژوهش به دو دلیل است :نخست آنکه روش
دلفی برای پاسخ به سؤالهایی است که دارای پیچیدگی باالیی هستند؛ بهطوریکه افراد
غیرمتخصص قادر به پاسخگویی به چنین سؤالهایی نیستند؛ دوم اینکه در روش دلفی رسیدن به
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همرأیی و اجماع مدنیر است و سوم اینکه روش دلفی ذاتاً از غنای باالتری نسبت به پیمایش
برخوردار است که بهدلیل تعامالت چندگانه در این روش است.
سؤالهای پرسشنامهی نخست که مربوت به روش دلفی است ،با استناد به اطالعات
بهدستآمده از مبانی نیری پژوهش استخراج شد و پس از اصالحات الزم در اختیار اعضای
گروه دلفی قرار گرفت تا میزان اهمیت ابعاد شناساییشده را با توجه به شرایط یادگیری
الکترونیکی در ایران مشخص کنند؛ همچنین از خبرگان شرکتکننده در فرآیند دلفی درخواست
شد تا در کنار این ابعاد ،چنانچه بُعد دیگری را مدنیر دارند ،پیشنهاد کنند .در دور نخست،
سؤالهای مربوت به شاخصها در ابعاد مختلف به اعضای پانل داده شد و نیر آنها درباره میزان
اهمیت شاخصهای اعالم شده و ایدههای آنان دربارهی شاخصهایی که قبالً به آنها اشاره
نشده است ،دریافت شد .در دور نخست درصد موافقت با هر شاخص  70درصد در نیر گرفته شد
و شاخصهایی که باالتر از  70درصد بودند به دور دوم راه پیدا کردند .شاخصهای جدید
معرفیشده توسط خبرگان نیز به شاخصهای قبلی افزوده شد.
در دور دوم همانند دور نخست عمل شد؛ با این تفاوت که میانگین دادهشده توسط خبرگان
در دور اول به اطالع خبرگان داده شد تا مجدداً اعالم نیر کنند .در دور دوم مجموعه عواملی که
در دور اول پیشنهاد شده بودند برای تعیین میزان اهمیت در اختیار خبرگان قرار گرفت .در این
مرحله درصد موافقت خبرگان بهدست آمد؛ بدین ترتیب که اعضای پانل با همه ابعادی که در دور
نخست ارائه شده بود موافق و کامالً موافق بودند؛ همچنین  37مؤلفه را از میان  45مؤلفه ،با نرخ
موافقت  70درصد ،ضروری تشخیص دادند.
در دور سوم ،حذف عوامل با اهمیت متوسط و پایینتر و کاهش تعداد عوامل بهاندازه
قابلقبول برای ادامه کار انجام شد؛ همچنین مجموعه عوامل انتخاب شده و نیر پیشین هر عضو
بهعالوه میانگین نیر اعضای پانل ،ارائه شد .در این مرحله ،نیر اعضا درباره ترتیب اهمیت
عوامل انتخابشده دریافت شد .نتایج پرسشنامه مربوت به دلفی پس از سه بار رفتوبرگشت میان
اعضا به اجماع قابلقبول رسید .خروجی پرسشنامه در مرحله کیفی ،شناخت مهمترین ابعاد و
شاخصهای یادگیری الکترونیکی بود.
ابزار اصلی گردآوری دادهها در مرحله نخست ،مطالعات کتابخانهای و مصاحبه و در مرحله
دوم ،پرسشنامه پژوهشگرساخته است .در این پرسشنامه برای سنجش متغیرهای تدوین
(مدیریت) 10 ،سؤال ،محتوا 12 ،سؤال ،پشتیبانی 3 ،سؤال ،راهبرد آموزشی 12 ،سؤال ،رابط
کاربری 4 ،سؤال ،بازاریابی اینترنتی 5 ،سؤال ،فناوری ۸ ،سؤال ،کانال ارتباطی 6 ،سؤال ،عوامل
فردی 10 ،سؤال ،رضایت کاربران 4 ،سؤال و کارایی 9 ،سؤال با طیف پنج پنجتایی لیکرت در
نیر گرفته شده است .با استفاده از دادههای بهدست آمده از پرسشنامه ،میزان اعتماد با روش
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آلفای کرونباخ و شاخصهای پایایی ترکیبی ( 1)CRمحاسبه شد .این اعداد نشان میدهد که
پرسشنامه از قابلیت اعتماد و بهعبارتدیگر از پایایی الزم برخوردار است .بهمنیور سنجش روایی
سؤالها نیز روایی همگرا محاسبه شد .این روایی در مدل  PLSتوسط شاخص میانگین واریانس
( 2)AVEتحلیل میشود .این شاخص نشاندهنده میزان واریانسی است که یک سازه از
نشانگرهایش بهدست میآورد .برای این معیار مقادیر بیشتر از  ،0/5پیشنهاد شده است؛ چراکه
این مقدار تضمین میکند حداقل  50درصد واریانس یک سازه توسط نشانگرهایش تعریف
میشود .نتایج حاصل از بررسی روایی همگرا در این پژوهش در جدول  ،4ارائه شده است.
جدول  .4متغیرهای پرسشنامه
عامل

تعداد سؤال

آلفای کرونباخ

AVE

CR

تدوین

10

0/79۸

0/602

0/۸19

محتوا

12

0/922

0/542

0/934

پشتیبانی

3

0/766

0/593

0/774

راهبرد آموزشی

12

0/934

0/5۸2

0/943

رابط کاربری

4

0/۸03

0/63۸

0/۸74

بازاریابی اینترنتی

5

0/۸72

0/667

0/90۸

فناوری

۸

0/923

0/620

0/936

کانال ارتباطی

6

0/771

0/530

0/۸12

عوامل فردی

10

0/۸65

0/526

0/۸93

رضایت کاربران

4

0/۸33

0/669

0/۸۸9

کارایی

9

0/901

0/559

0/919

 .5تحلیل دادهها یافتهها

پژوهش حاضر بهدنبال ارائه الگویی برای یادگیری الکترونیکی در مؤسسههای آموزش عـالی
کشور بوده است .این الگو بـر مبنـای تجزیـهوتحلیل ایـدههای حاصـل از دیـدگاهها و نیرهـای
خبرگان دانشگاهها ،مصاحبه و پرسشنامه صورت گرفتـه اسـت .الگـوی استخراجشـده بـه لحـاظ

1. Composite Reliability
2. Average Variance Extracted
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معیارهای کاربردیبودن ،سادگی و سهولت ،جامعیت و مانعیت ،صحت و درستی ،قابلیت تعمـیم و
نوآوری توسط آزمونهای آماری تأیید شده است.
با توجه به الگوی اولیه و یافتههای بهدستآمده در مرحله کیفی ،در مورد روابط بین متغیرها،
الگوی نشان دادهشده در شکل  ،۸بهدلیـل رضـایتبخـشبـودن شـاخصهـای بـرازش مـدل و
معناداربودن برآوردهای آماری آن ،برای ارائه دادهها در نیر گرفته شده است.
قبل از ورود به مرحله آزمون فرضیهها و الگوی مفهومی پژوهش ،الزم است تا از صحت
مدل اندازهگیری متغیرها اطمینان حاصل شود؛ ازاینرو در ادامه مدلهای اندازهگیری متغیرها به
ترتیب آورده میشود که این کار توسط تحلیل عاملی تأییدی صورت گرفته است .تحلیل عاملی
تأییدی یکی از قدیمیترین روشهای آماری است که برای بررسی ارتبات بین متغیرهای مکنون
و متغیرهای مشاهدهشده (سؤالها) بهکار میرود و نمایانگر مدل اندازهگیری است .نتایج تحلیل
عاملی (جدول  )5نشان میدهد که کلیه مدلهای اندازهگیری ،مناسب و تمامی اعداد و
پارامترهای مدل ،معنادار هستند.
جدول  .5نتایج بارهای عاملی
متغیر مکنون

تدوین

محتوا

سؤالها

بار عاملی

آماره تی

Q1

0/۸60

12/174

Q2

0/575

5/7۸1

Q3

0/655

5/601

Q4

0/910

۸/070

Q5

0/924

7/722

Q6

0/905

15/762

Q7

0/476

10/716

Q8

0/699

9/221

Q9

0/۸13

20/654

Q10

0/۸07

19/۸74

Q11

0/760

17/203

Q12

0/715

13/7۸3

Q13

0/713

11/273

Q14

0/732

12/764

Q15

0/797

25/237

Q16

0/75۸

14/656

Q17

0/6۸2

9/700

Q18

0/7۸3

16/35۸
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پشتیبانی

راهبرد آموزشی

رابط کاربری

بازاریابی اینترنتی

فناوری
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سؤالها

بار عاملی

آماره تی

Q19

0/791

16/370

Q20

0/743

10/771

Q21

0/733

11/439

Q22

0/602

6/327

Q23

0/712

7/130

Q24

0/744

۸/311

Q25

0/۸4۸

24/053

Q26

0/۸24

21/166

Q27

0/760

13/269

Q28

0/۸19

17/949

Q29

0/6۸۸

11/094

Q30

0/۸04

21/355

Q31

0/797

17/۸07

Q33

0/791

21/6۸6

Q34

0/774

16/315

Q35

0/645

11/744

Q36

0/739

13/644

Q37

0/715

9/604

Q38

0/773

16/026

Q39

0/663

7/746

Q40

0/۸54

24/321

Q41

0/۸92

35/202

Q42

0/793

25/239

Q43

0/6۸7

16/242

Q44

0/۸79

30/154

Q45

0/۸59

17/000

Q46

0/۸44

25/004

Q47

0/799

17/253

Q48

0/720

11/039

Q49

0/796

20/419

Q50

0/۸10

19/630

Q51

0/۸6۸

27/۸۸0

Q52

0/79۸

19/۸99

Q53

0/۸33

23/706

136

چشمانداز مديريت دولتی ،سال نهم ،شماره  ،4زمستان 1397

متغیر مکنون

کانال ارتباطی

عوامل فردی

رضایت کاربران

کارایی یادگیری
الکترونیک

سؤالها

بار عاملی

آماره تی

Q54

0/752

13/525

Q55

0/755

13/259

Q56

0/746

14/233

Q57

0/605

6/971

Q58

0/614

5/۸26

Q59

0/596

5/۸6۸

Q60

0/944

1۸/75۸

Q61

0/74۸

11/939

Q62

0/797

19/41۸

Q63

0/699

15/420

Q64

0/6۸4

11/601

Q65

735

15/139

Q66

0/722

11/595

Q67

0/735

11/194

Q68

0/709

11/926

Q69

0/۸52

11/060

Q70

0/7۸9

1۸/616

Q71

0/660

9/377

Q72

0/646

10/347

Q73

0/705

9/396

Q74

0/۸26

24/379

Q75

0/۸51

31/140

Q76

0/۸7۸

3۸/440

Q77

0/724

13/514

Q78

0/694

10/47۸

Q79

0/739

13/755

Q80

0/791

21/533

Q81

0/724

12/343

Q82

0/774

20/456

Q83

0/752

17/119

Q84

0/754

16/651

Q85

0/769

13/679
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با توجه به جدول  ،5تمامی مقادیر سنجههای مرتبط با متغیرها ،باالتر از  0/5است؛ بنابراین
مدلهای اندازهگیری تمام متغیرها مناسب و کلیه اعداد و پارامترهای مدل ،معنادار است.
بررسی تحلیل مسیر .معیار  ،R2معیاری است که نشان از تأثیر یک متغیر برونزا و یک متغیر
درونزا دارد و سه مقدار  0/19و  0/32و  0/67بهعنوان مالک برای مقادیر ضعیف ،متوسط و
قوی برای آن در نیر گرفته میشود (چین.)1999 ،
2
قدرت پیشبینی مدل طراحیشده با استفاده از مقدار واریانس توضیحدادهشده  Rبرای
متغیرهای وابسته ،تحلیل میشود .مقادیر بزروتر یا مساوی  0/1برای واریانس توضیحدادهشده
قید شده است .در پژوهش حاضر با توجه به مقادیر جدول  ،6میتوان نتیجه گرفت که مدل
ساختاری پژوهش حاضر از قدرت پیشبینی کافی برخوردار است.
جدول  .6مقادیر R2

متغیر وابسته

R2

رضایت کاربران
محتوا
کارایی یادگیری الکترونیک
کانال ارتباطی

0/4۸1
0/۸۸2
0/672
0/549

با توجه به مطالب عنوانشده در خصوص تحلیل مدل اندازهگیری ،تمامی شاخصهای
موردبررسی ،شرایط الزم را دارا هستند و بنابراین الگوی پیشنهادی در این پژوهش از قدرت
پیشبینیکنندگی کافی برخوردار است .پس از بررسی و تحلیل مدل اندازهگیری ،در ادامه
فرضیههای پژوهش بررسی میشوند.
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شکل  .10مدل معادالت ساختاری در حالت تخمین ضرایب مسیر
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شکل  .11مدل معادالت ساختاری در حالت معناداری ضرایب ()T-Value

تشریح یافتههای مدل اصالحشده بر اساس فرضیهها .پژوهشهای مدلسازی معموالً با
پرسش شروع میشوند؛ ولی در هنگام نشاندادن روابط متغیرهای مستقل و وابسته ،سؤالها به
فرضیه تبدیل میشوند .پاسخ سؤالها ممکن است در ابتدا چندگانه باشند ،ولی در ادامه هنگام
رسیدن به جواب ،آزمون میشوند .همانگونه که در شکلهای  10و  ،11مشاهده میشود و با
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توجه به ضریب مسیر  0/317و همچنین آماره  tبه مقدار  3/۸74میتوان گفت« :با توجه به
اینکه آماره  tبیشتر از  2/57است ،در سطح اطمینان  99درصد کانال ارتباطی بر محتوا تأثیر
مثبت و معناداری دارد»؛ همچنین با توجه به ضریب  R2متغیر محتوا با مقدار  ،0/۸۸2نشان
میدهد که حدوداً  ۸۸درصد تغییرات متغیر محتوا توسط متغیر کانال ارتباطی تبیین میشود.
با توجه به ضریب مسیر  0/426و همچنین آماره  tبه مقدار  3/114میتوان گفت« :با توجه
به اینکه آماره  tبیشتر از  2/57است ،در سطح اطمینان  99درصد کانال ارتباطی بر رضایت
کاربران تأثیر مثبت و معناداری دارد» .با توجه به شکل  ،10کانال ارتباطی تأثیر مستقیم و
غیرمستقیم بر رضایت کاربران دارد که تأثیر کلی تقریباً برابر با  0/532است.
((0/317ضریب مسیر کانال به محتوا)* (0/334ضریب مسیر محتوا به رضایت) )0/532=0/426 +

با توجه به ضریب مسیر  0/334و همچنین آماره  tبه مقدار  3/059میتوان گفت« :با توجه
به اینکه آماره  tبیشتر از  2/57است ،در سطح اطمینان  99درصد ،محتوا بر رضایت کاربران تأثیر
مثبت و معناداری دارد».
ضریب  R2رضایت کاربران با مقدار  ،0/4۸2نشان میدهد که حدوداً  4۸درصد تغییرات
رضایت کاربران توسط متغیرهای کانال ارتباطی و محتوا تبیین میشود و با توجه به ضریب مسیر
 0/۸20و همچنین آماره  tبه مقدار  26/026میتوان گفت« :با توجه به اینکه آماره  tبیشتر از
 2/57است ،در سطح اطمینان  99درصد رضایت کاربران بر کارایی یادگیری الکترونیک تأثیر
مثبت و معناداری دارد»؛ همچنین مقدار ضریب  R2متغیر کارایی که  0/672است ،نشان میدهد
 67درصد تغییرات متغیر کارایی توسط متغیر رضایت کاربران تبیین میشود .تشریح مدل بر
اساس فرضیهها در جدول  ،7نشان داده شده است.
جدول  .7ضرایب مسیر ،آمارهی  tو ضریب تعیین
ضریب مسیر ()

آماره t

1

عوامل فردی بر کانال ارتباطی تأثیر معناداری دارد.

0/47۸

**6/4۸7

2

بازاریابی بر کانال ارتباطی تأثیر معناداری دارد.

0/357

**3/412

3
4
5
6
7
۸

فناوری بر کانال ارتباطی تأثیر معناداری دارد.
عوامل فردی بر محتوا تأثیر معناداری دارد.
بازاریابی بر محتوا تأثیر معناداری دارد.
فناوری بر محتوا تأثیر معناداری دارد.
پشتیبانی بر محتوا تأثیر معناداری دارد.
رابط کاربری بر محتوا تأثیر معناداری دارد.

0/409
0/179
0/034
0/203
0/40۸
0/392

**3/913
*2/174
0/3۸۸
*2/1۸2
**5/292
**5/51۸

فرضیه
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فرضیه
9
10
11
12
13
14

ضریب مسیر ()

آماره t

0/ 2۸0
0/291
0/317
0/426
0/334
0/۸20

**2/549
**4/216
**3/۸74
**3/114
**3/059
**26/026

راهبرد آموزشی بر محتوا تأثیر معناداری دارد.
تدوین بر محتوا تأثیر معناداری دارد.
کانال ارتباطی بر محتوا تأثیر معناداری دارد.
کانال ارتباطی بر رضایت کاربران تأثیر معناداری دارد.
محتوا بر رضایت کاربران تأثیر معناداری دارد.
رضایت کاربران بر کارایی یادگیری الکترونیک تأثیر معناداری دارد.
∗∗ p < 0.01

∗ p < 0.05

بر اساس آزمون  Anovaکه در جدول  ،۸نشان داده شده است ،بین میانگین محتوای
مورداستفاده مخاطبان مختلف ،تفاوت معنایداری وجود دارد؛ بهعبارتی محتوای موردنیر هر
کاربر با دیگری فرق میکند و همانطور که در جدول  ،9مشاهده میشود ،سطح معناداری متغیر
کانالهای ارتباطی بیشتر از سطح خطا ،یعنی  ،0/05قرار دارد .معناداری آزمون  Fتأیید نشده
است؛ بهعبارتدیگر بین میانگین کانالهای ارتباطی مخاطبان مختلف تفاوت معناداری وجود
ندارد.
با این تفاسیر هر یک از مخاطبان یادگیری الکترونیکی ،اعم از استاد ،دانشجو ،مدیر فنی و
سایرین ،محتوای موردنیر خود را از طریق کانال ارتباطی دلخواه بهدست میآورند .نتایج
همچنین حاکی از آن است که کانال ارتباطی معموالً پیشفرض است؛ بهعبارتی تولید محتوا ،با
فرض دانستن کانال انجام میگیرد و به معنای تبیین محتوا نیست.
جدول  .۸آزمون  ANOVAروی محتوا
مخاطب
محتوای
مورداستفاده
مخاطبان

بینگروهی
درونگروهی
کل

جمع مربعات
28/921
506/428
535/350

درجه

میانگین

آزادی

مربعات

3
372
375

9/640
1/361

f

sig

7/081

0/000

جدول  .9آزمون  ANOVAروی کانال ارتباطی
جمع
مربعات
کانالهای
ارتباطی

بینگروهی
درونگروهی
کل

10/293
1481/845
1492/138

درجه آزادی
4
371
375

میانگین
مربعات
2/573
3/996

f

sig

0/644

0/631
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بررسی شاخصهای برازش مدل

معیار نیکویی برازش 1.معیار  GOFمنوت به بخش کلی مدلهای معادالت ساختاری است.
بدین معنای که توسط این معیار پژوهشگر میتواند پس از بررسی برازش بخش اندازهگیری و
بخش ساختاری پژوهش خود ،برازش بخش کلی را نیز کنترل کند .معیار  GOFتوسط تننهاوس
و همکاران ،)2004(2ابداع شد و فرمول آن بهصورت زیر است:
̅̅̅̅̅√ = GOF
̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅ ∗ 𝑅 2
𝑌𝑇𝐼𝐿𝐴𝑁𝑈𝑀𝑀𝑂𝐶

برای این شاخص برازش ،مقادیر  0/25 ،0/01و  0/36بهعنوان مقادیر ضعیف ،متوسط و
قوی معرفی شده است .مقادیر محاسبهشده شاخصهای برازش در جدول  ،10مشاهده میشود.
جدول  .10نتایج
بازاریابی اینترنتی
رابط کاربری
راهبرد آموزشی
رضایت کاربران
عوامل فردی
فناوری
محتوا
تدوین
پشتیبانی
کارایی یادگیری الکترونیک
کانال ارتباطی
مقدار کل Redundancy

𝟐𝑹 و COMMUNALITY

𝟐𝑹

COMMUNALITY

0/4۸1
0/۸۸2
0/672
0/549

0/667
0/63۸
0/5۸2
0/669
0/ 526
0/620
0/542
0/602
0/593
0/559
0/530

Redundancy

0/321

0/47۸

0/375
0/290
0/366

با توجه به اینکه مقدار بهدستآمده برای معیار نیکویی برازش برابر ( 0/61۸بیشتر از )0/36
است ،میتوان گفت که مدل مفهومی پژوهش از برازش قوی برخوردار است (جدول .)11

1. GOF
2. Tenenhaus et al
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جدول  .11شاخصهای برازش مدل معادالت ساختاری پژوهش
شاخص

مقدار بهدستآمده

بازه موردقبول

GOF

0/61۸
0/6
0/593

مقادیر  /01ضعیف 0/25 ،متوسط و  0/36قوی
مقادیر  0/19ضعیف 0/32 ،متوسط و  0/67قوی
مقادیر مثبت نشاندهنده کیفیت مناسب و قابلقبول

𝑅2
COMMUNALITY

جدول  .12خالصه روش پژوهش
مرحله اول :توسعه نظری

جامعه آماری

روش
نمونهگیری
روش
گردآوری
دادهها

خبرگان مطرح دانشگاهی عالقهمند به پـژوهشهـای
یادگیری الکترونیکی (با پنج سـال سـابقه آموزشـی و
حداقل  4سـال یـادگیری الکترونیـک) دارای مـدرک
دکتــری در یکــی از رشــتههای مــرتبط بــا فنــاوری
اطالعات و ارتباطات؛
مدیران بـا نفـوذ بـر سیاسـتهـای توسـعه یـادگیری
الکترونیکی اجراشده توسط دانشگاه؛
کارشناســان فنــی مــرتبط بــا راهانــدازی ســامانههای
یادگیری الکترونیـک (کارشناسـی و حـداقل  ۸سـال
سابقه کار)
هدفمند مالکمحور
مطالعات کتابخانهای ،مصاحبه

حجم نمونه

 11عضو هیئتعلمی 2 ،مدیر فنی 4،کارشناس
نمونهگیری تا رسیدن به اجماع

تجزیهوتحلیل
دادهها

تحلیل دلفی ،فنون تحلیل محتوا ،رتبهبندی و
کُدگذاری

مرحله دوم :آزمون مدل

مــدیران و کارشناســان فنــاوری اطالعــات و
استادان «مرکز آمـوزش الکترونیـک دانشـگاه
تهــران»« ،دانشــگاه عالمــه طباطبــایی» و
«مؤسسه آموزش عالی مهر البرز»
درمجموع  16779نفر کارشناس فنی و مـدیر،
هیئتعلمی و دانشجوی تحصیالت تکمیلی

تصادفی ساده
پرسشنامه پژوهشگرساخته
 376نمونه با فرمول تخمین حجم نمونه
کوکران
«دانشگاه عالمه طباطبایی»« ،دانشگاه
تهران» و «مؤسسه آموزش عالی مهر البرز»
روشهای آماری توصیفی و استنباطی-
معادالت ساختاری با نرمافزار
Smart PLS

 .6نتیجهگیری و پیشنهادها

این پژوهش با هدف ارائه الگویی برای یادگیری الکترونیکی در کشور ایران انجام شده است.
این امر با مطالعه و بررسی مدلهای معتبر و اسـتخراج شـاخصهـای مـرتبط بـا دانشـگاههـا و
مؤسسههای آموزش عالی و همچنین نیرسنجی خبرگان بهمنیور توسعه الگـو در دانشـگاههـا و
مؤسسههای آموزش عالی ایران انجام شد .پژوهشگران در پژوهش حاضر بهدنبـال سـاخت یـک

144

چشمانداز مديريت دولتی ،سال نهم ،شماره  ،4زمستان 1397

مفهوم بودند و برای رسیدن به آن از نیریههای موجود در مبانی نیری و دیـدگاههـای خبرگـان
استفاده کردند .هدف این پژوهش باالبردن کارایی یـادگیری الکترونیکـی اسـت کـه بـا رضـایت
کاربران ،این هدف تحقق مییابد.
الگوی طراحیشده دارای  11بُعد شامل تـدوین ،محتـوا ،پشـتیبانی ،راهبـرد آموزشـی ،رابـط
کاربری ،بازاریابی اینترنتی ،فناوری ،کانال ارتباطی ،عوامل فردی ،رضایت کاربران و کارایی و 37
مؤلفه است که با استفاده از روشهای آماری به آزمون الگو پرداخته شد و نتایج حـاکی از اعتبـار
الگو بود.
پژوهش حاضر به لحاظ عوامل و ابعاد ،بکر و کمتر بررسی شده است و میتواند به پیشـرفت
دانش یادگیری الکترونیکی کمک کند .چنین الگویی باید با شرایط کشور و نیازها و مأموریتهای
مؤسسههای آموزش عالی ایرانی متناسب باشد .طرح این الگـو را میتـوان نـوآوری اصـلی ایـن
پژوهش دانست.
پژوهش حاضر به دنبال ارائه الگویی است که کارایی را در یادگیری الکترونیکی بهعنوان یک
جامعه مجازی ،ارتقا دهد .برخی نتایج این پژوهش با پژوهشهای پیشین مقایسه شده اسـت کـه
به شرح زیر هستند:
 .1مهمترین نتیجه این است که محتوای ارائهشده و دریافتی کاربران ،متناسب با ویژگیهای
فردی آنها باشد و این محتوا را از طریق کانال مطلوب ارائه دهند و یا دریافت کنند؛
 .2از کلیه راهبردها و ابزارهای اینترنتی جهت معرفی و جلب نیر مخاطبان استفاده شود؛
 .3یکی از مسائل مهم در مدلها و الگوهای یادگیری الکترونیکی ،تدابیر امنیتی است که با توجه
به الگوی پیشنهادی چنانچه تسهیالت تکنیکی و امنیت در ابعاد محتوا و کانال ارتباطی در نیر
گرفته شود این نتیجه حاصل خواهد شد.
 .4نبود نهاد قانونی ناظر بر اجرای یادگیری الکترونیکی در ایران؛ در حال حاضر کمیتهای در
«وزارت علوم» در زمینه تدوین مقررات و نیارت فعالیت میکند که البته نیام یادگیری
الکترونیک قدرتمند ،تشکیالتی فراتر از یک کمیته میطلبد.
بهطورکلی میتوان نتیجه گرفت که نتایج این پژوهش با نتایج پژوهشهای پیشین ،ناسازگار
نیست و در برخی از موارد که بهطور مشترک در پژوهش حاضر نیز بررسی شده است ،یافتهها
همراستا با نتایج پژوهشهای پیشین است؛ البته این نتایج حاکی از آن است الگوی جامعی برای
یادگیری الکترونیکی در مؤسسههای آموزش عالی ایران وجود ندارد .از نیر بهرهبرداری از
یادگیری الکترونیکی نیز ایران فاصله زیادی با کشورهای پیشرفته دارد.
مهمترین محدودیتهای که این پژوهش با آنها مواجه بود به شرح زیر است:
ـ نبود سیاستگذاری روشن و مشخص برای تلفیق یادگیری الکترونیکی در برنامه درسی رسمی؛
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ـ نبود زیرساخت فرهنگی الزم برای بهکارگیری یادگیری الکترونیکی؛
ـ وجود تشتت در زمینه این مفهوم و عدمدرک مشترک؛
ـ نبود طراح آموزشی ماهر و متخصص در این زمینه؛
ـ نگاه لوکس و گاهی تفننی به این حوزه؛
ـ استقبالنکردن شرکتها و مؤسسهها از فارغالتحصیالن حوزه یادگیری الکترونیکی؛
ـ ناآگاهی دانشجویان این دورهها قبل از ورود؛
ـ تفاوت قابلمالحیه هزینههای دریافتی از دانشجویان در مقایسه با مقدار هزینه اجرای دوره؛
ـ مشکل در دسترسی به وبگاه رسمی دانشگاههای برخی کشورها به علت مسدودبودن آیپی
ایران؛
ـ همکارینکردن برخی خبرگان در شروع روش دلفی؛
ـ ریزش برخی از اعضای پانل دلفی در طول انجام پژوهش؛
ـ کمبودن تعداد خبرگان زن در روش دلفی.
بهروزبودن و با جامعه جهانی و بهویژه کشورهای پیشرفته حرکتکردن ،همیشه حلکننده
مسائل نیست .باید مسائل بومی تشخیص داده شده و مناسب با آن از این بستر استفاده شود.
هرچند یادگیری الکترونیکی صرف ًا یک سری ابزارها نیست و نیامی از راهبردها ،خطمشیها،
شیوههای یادگیری ،آموزشی ،ارزشیابی و بازخورد است ،بااینحال در آموزش مهمترین بُعد،
اهداف آموزشی هستند که متناسب با آنها باید بسترگزینی شود ،نه اینکه ابتدا بستر انتخاب شده
و سپس به اهداف آموزشی فکر شود.
موضوعهای زیر برای پژوهشگرانی قصد پژوهش در حوزه یادگیری الکترونیکی را دارند
پیشنهاد میشود:
ـ چالشهای یادگیری الکترونیکی در استفاده از شبکههای اجتماعی ،اعم از داخلی و خارجی؛
ـ شناسایی و اولویتبندی عوامل مؤثر بر یادگیری الکترونیکی از دیدگاه کاربران؛
ـ مطالعه مدلهای یادگیری الکترونیکی مبتنی بر ابر ،برای مدیریت چالشهای یادگیری
الکترونیکی در ایران؛
الگوی یادگیری الکترونیکی مؤسسههای آموزش عالی میتواند اطالعات ارزشمندی را بـرای
مدیران در اجرای موفق یادگیری الکترونیکی در دانشگاهها به منیور توجیه سرمایهگذاری در این
حوزه فراهم آورد .این الگو موجب وفاداری ،رضایت کاربران ،مزیت رقـابتی و درنهایـت افـزایش
کارایی خواهد شد .یافتههای این پژوهش همچنین به مؤسسات آموزش عـالی کشـور در برپـایی
یادگیری الکترونیکی در جهت نوآوری کمک میکند.
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Abstract
Purpose:The current paper aims at providing a model for electronic learning in Iran.
Design/Methodology/Approach:This is a mixed type paper done in two stages. The
first step includes an applied development with the statistical community of the
experts in the field of e-learning, and the purposeful-criterion sampling method was
used with library studies and interviews data collection methods. The second step
includes correlational structural equations with the sample of 376 faculty members,
managers and technical experts and graduate students. data was collected using an
researcher-made questionnaire.
Research Findings: The results of the research confirmed the impact of design
dimensions, content, support, training strategy, user interface, Internet marketing,
technology, communication channels, individual factors on user satisfaction and the
e-learning efficiency of Iranian higher education institutions. Also, the
communication channel variable has a positive and significant effect on users'
content and satisfaction, and the positive and significant effect of user satisfaction
on e-learning performance has also been confirmed.
Limitaions & Consequences: Being up to date and to move along with the
international community and especially the advanced countries ,is not always a
matter of solving issues .national issues must be identified and appropriately
deployed on this platform .Although e-learning is not merely a series of tools, it is a
system of strategies, policies, learning practices, training, assessment and feedback.
Practical Consequences: The content provided and received by users is tailored to
their individual characteristics and can provide or receive this content through the
optimal channel.
Innovation or Value of the Article: In terms of factors and dimensions, less
attention has been paid to the current paper and it is unique and can contribute to the
development of electronic learning knowledge. This model should fit the country's
requirements and the needs and missions of Iranian higher education institutes.
Keywords: E-Learning, Structural Equation Modeling, Higher Education
Institutions.1
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