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to effectively continue their activities and increase their efficiency in accordance with organizational and
environmental changes. As a result of the increasing complexity and wast development of specializations in
the last century, the traditional education has been criticized for cost-effectiveness, being time-consuming,
being prescriptive, having ack of creativity and poor focus on education instead of business results. This
type of training is not enough to meet the needs of employees and manage complex affairs in organizations.
In this regard, organizations have taken advantage of e-learning to be able to keep their employees up-todate and active in terms of knowledge and skills required in line with the development of technology. The
purpose of this study was to provide an e-learning model on teachers' satisfaction of learning in branches of
Ardabil Islamic Azad University.

Methods: The study was conducted on the basis of Delphi and survey models of research. In the first stage,
the participants of this study were the lecturers and faculty members, and in the second stage, they were
the faculty members of Management in all branches of Ardabil Islamic Azad University. Samples of the first
stage were 136 subjects and in the second stage 20 subjects. The sampling method in the first stage was
random-stratified and in the second stage it was purposive sampling. Data collection instrument was an
e-learning researcher-made questionnaire. For data analysis Structural Measurement Model (Confirmatory
Factor Analysis) was used and for specifiying e-learning, Delphi three-staged method was used.

Findings: Findings included 77 concrete variables and 8 basic concepts (IT infrastructures, quality
of educational system, self-learning, learners' support, identifying and recording educational needs,
management of values, educational materials, society-based learning). In the first stage, the appropriacy of
the model was approved and showed that the structures were in a satisfactory level of validity, and in the
second stage, the quality of educational system, IT infrastructures, self-learning and learners' support, were
identified as the dimensions of e-learning.
Conclusion: Based on the findings of the research, it is suggested that the officials of the units of the
Islamic Azad University of Ardabil Province implemented e-learning with a consistent approach in line with
the organization's strategy and instructors’ satisfaction. In this regard, the units of Islamic Azad University
of Ardabil can form a specialized department of human resources in relation to e-learning of professors and
faculty members in addition to identifying talents, building e-learning processes, structures and systems to
promote their e-learning processes. Eventually, all systems cannot sustain functioning without evaluation.
E-learning does not work in a static environment and must be formed in a dynamic or organized way.
Therefore, the units of Islamic Azad University need to adjust the e-learning of their professors based on its
characteristics and to establish feedback and evaluation systems (internal and external evaluation system).
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پیشینه و اهداف :اجرای آموزش و بهسازی نیروی انسانی سبب میشود افراد بتوانند متناسب با تغییرات سازمانی و
محیطي ،بهطور مؤثر فعالیتهایشان را ادامه داده ،بر کار آیی خود بیفزایند .امروزه درنتیجه افزایش درجه پیچیدگیها و
توسعه روزافزون تخصصها در قرن اخیر و با توجه به اینکه آموزشهای سنتی به سبب هزینهبر ،زمانبر و تجویزی بودن،
کم کردن خالقیت و تمرکز غلط بر آموزش بهجای نتایج کسبوکار ،موردانتقاد قرارگرفتهاند .این نوع آموزشها برای رفع
نیازهای کارکنان و اداره امور پیچیده در سازمانها کافی نیست .در این راستا ،سازمانها به بهرهگیری از شیوهها و نظام
یادگیری و آموزش الکترونیکی اقدام کردند تا بتوانند همگام با توسعه فناوری ،کارمندان خود را ازنظر دانش و مهارت
موردنیاز کارشان بهروز و فعال نگهدارند .هدف پژوهش حاضر ارائه مدل یادگیری الکترونیک بر رضایتمندی اساتيد از
یادگیری در واحدهای دانشگاه آزاد اسالمي استان اردبیل است.

روشها :تحقیق حاضر در دو مرحله پیمایشی و دلفی انجام شد .جامعۀ آماری تحقیق را در مرحلۀ اول ،اساتید
حقالتدریس و اعضاي هیئتعلمی و در مرحلۀ دوم ،اعضای هیئتعلمی رشتۀ مدیریت واحدهای دانشگاه آزاد اسالمی
استان اردبیل تشکیل میدادند تعداد نمونه در مرحلۀ اول  136نفر و در مرحلۀ دوم  20نفر بودند .روش نمونهگیري
در مرحلۀ اول ،تصادفی طبقهای و در مرحلۀ دوم ،مبتنی بر هدف بود .ابزار گردآوري دادهها ،پرسشنامۀ محقق ساخته
یادگیری الکترونیکی بود .تجزیهوتحلیل دادهها از روش مدل اندازهگیری ساختاری (تحلیل عاملی تأییدی) و برای تعیین
یادگیری الکترونیکی از روش سه دورهای دلفی استفاده شد.
متغیر آشکار و  8مفهوم اساسی (زیرساختهای فناوری اطالعات ،کیفیت سیستم
یافتهها :یافتههای تحقیق شامل ّ 77
آموزشی ،خود یادگیری ،حمایت از یادگیرندگان ،شناسايي و ثبت نيازهاي آموزشي ،مدیریت ارزشها ،مواد آموزشی،
آموزش مبتنی بر جامعه) بود در مرحلۀ اول ،برازش مدل تائید شد و نشان داد که سازهها در سطح رضایتبخش
روایی قرار دارند .در مرحلۀ دوم؛ کیفیت سیستم آموزشی ،زیرساختهای فناوری اطالعات ،خود یادگیری و حمايت از
يادگيرندگان ،بهعنوان ابعاد یادگیری الکترونيکی شناسایی شدند.

نتیجهگیری :با توجه به يافتههاي پژوهش پيشنهاد ميشود كه مسئوالن واحدهاي دانشگاه آزاد اسالمي استان اردبيل
با رويكردي همسو در راهبرد سازمان و رضايتمندي اساتيد از يادگيري الكترونيكي زمينه را براي اجراي هر چهبهتر
يادگيري الكترونيكي اساتيد ايجاد كنند .در همين راستا واحدهاي دانشگاه آزاد اسالمي استان اردبيل ميتوانند با
شكلدهي يك دپارتمان تخصصي منابع انساني در رابطه با يادگيري الكترونيكي اساتيد و اعضاي هیئتعلمی دانشگاه
عالوه بر شناسايي استعدادها ،ساخت فرايندهاي يادگيري الكترونيكي ،نظامها و سامانهها ،ساختار و نظام پاداش ،براي
ارتقا و بهبود يادگيري الكترونيكي خود اقدام كنند .درنهایت همه نظامها بدون ارزيابي قادر به فعاليت نخواهند بود.
يادگيري الكترونيكي در يك محيط ايستا فعاليت نميكند و بايستي بهصورت پويا و يا ساماندهي شده شكل داده
شود .بنابراين واحدهاي دانشگاه آزاد اسالمي نيازمند آن هستند كه يادگيري الكترونيكي اساتيد خويش را بر اساس
ويژگيهايش تنظيم نموده و نظامهاي بازخورد و ارزيابي (نظام ارزيابي بعد داخلي و نظام ارزيابي بعد خارجي) براي آن
تأسیس نمايند

مقدمه
با پیشرفت فناوری و اطالعات و ارتباطات ،یادگیری الکترونیکی
بهعنوان یک الگوی جدید در آموزشهای مدرن پدیدار گشت.
یادگیری الکترونیکی روشی است که اهداف و برنامههای آموزش
را باکمک فناوری اطالعات و ارتباطات فراهم میسازد و بخشهای
مختلفی از اجتماع ،ازجمله شرکتها ،صنایع ،مؤسسات آموزشی

و مردم عالقهمند به یادگیری با سؤاالت و کاربردهای مختلفی
از این فناوری روبهرو هستند [ .]1استلر معتقد است در عصري
که اطالعات همهوقت و همهجا در اختیار دانشجو است مفهوم
یادگیري تغییریافته است .در چنین عصري باید به دانشجویان
چگونه اندیشیدن را آموخت [.]2
اجرای آموزش و بهسازی نیروی انسانی سبب میشود افراد بتوانند
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متناسب با تغییرات سازمانی و محیطي ،بهطور مؤثر فعالیتهایشان
را ادامه داده ،بر کار آیی خود بیفزایند .امروزه درنتیجه افزایش
درجه پیچیدگیها و توسعه روزافزون تخصصها در قرن اخیر و
با توجه به اینکه آموزشهای سنتی به سبب هزینهبر ،زمانبر و
تجویزی بودن ،کم کردن خالقیت و تمرکز غلط بر آموزش بهجای
نتایج کسبوکار ،موردانتقاد قرارگرفتهاند ،این نوع آموزشها برای
رفع نیازهای کارکنان و اداره امور پیچیده در سازمانها کافی
نیست .در این راستا ،سازمانها به بهرهگیری از شیوهها و نظام
یادگیری و آموزش الکترونیکی اقدام کردند تا بتوانند همگام با
توسعه فناوری ،کارمندان خود را ازنظر دانش و مهارت موردنیاز
کارشان بهروز و فعال نگهدارند [.]3
کان مصادیق یادگیري الکترونیکی را در یادگیري مبتنی بر
شبکه ،آموزش مبتنی بر اینترنت و یادگیري پیشرفته میداند [.]4
یادگیري الکترونیک به دانشجویان توانایی الزم براي یادگیري از
طریق اینترنت را میدهد و یادگیري آنها را در این فرایند تسهیل
مینماید [ .]5یادگیری الکترونیک يعني استفاده از فناوری اینترنت
برای تحول خدمات وسیعی که منجر به بهبود دانش و عملکرد
میشود .مرکز ملی کاربردهای ابررایانه یادگیری الکترونیک را
بهعنوان کسب و استفاده از دانشی معرفی کرده است که در ابتدا
توسط ابزار الکترونیک توزیع ميشد  ]6[.درواقع آموزش الکترونیکی
با تمام امکانات سختافزاري و نرمافزاري مربوط به آن ،علم بشر را
به سمت یک انقالب بزرگ به شبکه ،آموزش مبتنی بر اینترنت و
روشهاي یادگیري گسترشیافته سوق داده است .امروزه همراه با
رشد سریع سامانههای چندرسانهای و ف ّناوریهای وابسته به شبکه،
آموزش مبتنی بر اینترنت و روشهاي یادگیري گسترشیافته و
یادگیري سنتی هم به سمت محیطهاي مجازي سوق داده میشود
[ .]7توجه به آموزش الکترونیکی ،بهعنوان نوعی بستر مناسب براي
فراهمسازي آموزشهاي متنوع و موردنیاز مخاطبان ،به حدي است
که برخی آن را در حوزه صنعت خدمات قرار دادهاند [ .]6توسعه
فنآوري اطالعات در آموزش ،انعطافپذیري موجود در یادگیرنده
و یاد دهنده را افزایش داده و سبب گسترش استفاده از شیوههاي
جدید آموزش و یادگیري در موسسههاي آموزشی گردیده است
[ .]8آموزش عالی ،موظف به ارائه حجم وسیعی از دانش ،نگرش
و مهارتهاست و دانشجویان براي کسب صالحیتهاي شغلی،
باید به اهداف آموزشی بسیاري دست یابند [ .]9بررسی مطالعات
گذشته ،نشان داد که رضایت از یادگیری الکترونیکی باعث افزایش
تمایل یادگیرنده به استفاده مجدد از روش الکترونیکی در آینده
میشود [.]10
رضایتمندي الکترونیکي به معناي خرسندي یک مشتري با توجه
به تجربه پیشین خریدش از یک بنگاه بازرگانی الکترونیک است
[ .]11رضایت الکترونیكي عبارت است از میزان رضایت مشتري از
طراحی سایت ،اطالعات یا محتویات سایت ،راحتی خرید و امنیت
خرید و به معناي ترجیح کاال یا خدمات یک بنگاه الکترونیک
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نسبت به رقبا در هنگام خرید است [ .]12در بررسي الکترونیک
باید توجه کرد که رضایت الکترونیک توسط مجموعههايي از عوامل
و شرایط تحقق مییابد [ .]13کاربران با درجه باالی پذیرش و
آمادگی فناوری نیاز به حمایت فنی بیشتری دارند .کاربرانی که
درک بهتری از فناوری داشته و عملکرد بهتری نیز ارائه میدهند
تمایل بیشتری به کاربرد فناوری دارند سطحی از اشتیاق و تمایل
افراد به کاربرد فناوری ،به تجزیهوتحلیل عوامل مرتبط با رضایت
کاربران از خدمات یادگیری الکترونیکي کمک میکند [.]14
رضایت احساس خوشایندی است که برای استفادهکننده پس از
استفاده از نظام حاصل میشود؛ رضایت کاربر در جهت تمرکز
وسیع بر دیدگاه کلی کاربر از سیستم میباشد [.]15
یادگیری الکترونیکي از طریق اینترنت ،کامپیوتر و شبکههای
چندرسانهای بوده و درواقع ،چشماندازی بر آموزش آینده سازمانها
میباشد .یادگیری الکترونیک از قدرت شبکههای کامپیوتری،
فناوریهای اینترنت ،شبکههای ماهوارهای و علوم جدید دیجیتال
بهره میبرد و بهواقع هنر استفاده از فناوری شبکهها بهمنظور
طراحی ،انتخاب ،تحویل و اداره فرایند آموزش است [.]16
آمادگی پذیرش فناوری یا آمادگی الکترونیکی با سودمندی
استفاده و سهولت استفاده سنجیده میشود ،سودمندی استفاده
بهعنوان یک عامل مهم و اساسی برای مشخص کردن پذیرش یک
فناوری جدید شناساییشده است  ]6[.طبق مطالعه باتاچرجی نیز
زمانی فرد برای انجام وظایف و فعالیتهای خود از سیستمی خاص
استفاده میکند که سودمندی استفاده از آن را قب ً
ال درک کرده
باشد و بهعبارتیدیگر ،اگر فرد احساس کند که سیستم مذکور
برای وی سودمند است ،از آن استفاده خواهد نمود [.]17
سهولت استفادهشده درجهای است که نحوه کار با فناوریهای نوین
برای استفاده آسان از سوی کاربران ادراک شود ،سهولت استفاده
نیز به درجهای که فرد معتقد است استفاده از یک سیستم ،نیاز
به تالش خاصی ندارد ،اشاره دارد .هر دو مورد سهولت استفاده
و سودمندی استفاده در تمایل افراد به استفاده از یک سیستم
نقش تعیینکننده دارند [ .]18نگرش عبارت است از یک روش
نسبتاً ثابت در افکار ،احساس و رفتار نسبت به افراد ،گروهها و
موضوعهای اجتماعی یا قدری وسیعتر هرگونه حادثه در محیط
فرد  ]3[.تحقیقات نشان دادند که نگرش افراد ارتباط مثبتی با
رضایتمندی آنها دارد بهبیاندیگر هر چه نگرش افراد نسبت به
کاربرد و استفاده از فناوری و یادگیری الکترونیک مثبتتر باشد،
رضایتمندی ایشان نیز بهبود مییابد [ .]19محیطهاي آموزشی
حضوري یا سنتی به دالیلی همچون تشویق یادگیري انفعالی،
نادیده گرفتن تفاوتها و نیازهاي یادگیرندگان ،توجه نکردن به
مهارتهاي حل مسئله ،تفکر انتقادي یا دیگر تفکرات سطح باال
موردانتقاد قرارگرفتهاند [.]20
از سوی دیگر ،دانشگاه آزاد اسالمي از ارگانهاي شلوغ و پرکار
کشور میباشد که درگذشته تمامی فعالیتها و فرایندهای

خیراله سربلند

کاری در این اداره بهصورت سنتی و دستی انجام میگرفت.
اما امروزه با توجه به پیشرفت فناوریهای نوین و فناوریهای
مدرن ،دانشگاه آزاد اسالمي نیز مانند سایر سازمانها ،ناگزیر به
مکانیزه و الکترونیکي نمودن کلیه فعالیتهای سازمانی ازجمله
آموزش و توسعه منابع انسانی میباشند .در عصر اطالعات آموزش،
مؤسسات آموزش عالي نیز بایستی الکترونیکی شود و همزمان
با آن زیرساختهای الزم برای آن نیز فراهم گردد .درصورتیکه
اساتيد آمادگی پذیرش یادگیری الکترونیک را داشته باشند ،یقین
بدانند یادگیری الکترونیکي سبب بهبود عملکردشان خواهد شد
و همچنین از بهکارگیری فناوریهای نوین یادگیری راضی و
خشنود باشند ،امکان استفاده از این شیوه در ایشان افزایشیافته
و به استفاده مداوم از یادگیری الکترونیکي عالقهمند میشوند.
ازآنجاکه مدیریت منابع انسانی در هر اداره و سازمان تالش
میکنند ،آموزش و توسعه منابع انسانی را در رأس فعالیتهای
خویش قرار دهند و برگزاری کالسهای آموزش و دعوت از اساتید
برجسته برای آموزش اساتيد و كاركنان هزینه و وقت زیادی نياز
دارد ،محدودیتهای زمانی اساتيد و کارکنان برای شرکت در
کالسهای آموزش را نیز نباید نادیده گرفت .در صورت استفاده از
اینترنت و فناوریهای نوین برای آموزش اساتيد و کارکنان هم در
وقت و هزینه سازمان صرفهجویی میشود و هم اساتيد و کارکنان
میتوانند در فرصت مناسب به یادگیری از طریق اینترنت اقدام
نمایند و اگر چنانچه اساتيد و کارکنان این شیوه یادگیری را مفید
و آسان دانسته و نگرش مثبتی نسبت به آن داشته باشند ،خواستار
استفاده مداوم از این شیوه یادگیری شده و رضایتمندی ایشان
از این روش نیز افزایش مییابد .درنتیجه ،مدیران و برنامهریزان
نیروی انسانی واحدهاي دانشگاه آزاد اسالمي استان اردبيل بایستی
تمهیداتی میاندیشند که میزان رضایتمندی اساتيد بخصوص
اعضاي هیئتعلمی از یادگیری الکترونیکي را افزایش دهند .با
توجه به مطالب مطرحشده ،محقق درصدد ارائه مدل يادگيري
الكترونيك هست كه بتواند رضايتمندي اساتيد از يادگيري در
واحدهاي دانشگاه آزاد اسالمي اردبيل را جلب كند.
تمایل به استفاده از یادگیری الکترونیکی ،یک میل خاص به
یادگیری است که میتواند به تجربیات پیشین یادگیرنده و محتوای
آموزشی مرتبط باشد .محققان بیان داشتند که افرادی عالقهمند به
ادامه استفاده از محصول یا خدمت خاصی هستند که سطح باالی
از رضایتمندی را دارا باشند .با این اوصاف ،تمایل به یادگیری
الکترونیکي نیز مشابه تمایل به خرید برای مشتریان در نظر گرفته
میشود و در حقیقت ،افرادی تمایل به یادگیری الکترونیکی
بیشتری دارند که از تجارب گذشته خود و یادگیریهای پیشین،
احساس رضایتمندی داشته باشند [ .]21براي موفقيت در محيط
دانشگاهها بايستي بر ديدگاههاي دانشجويان از كيفيت خدمات
متمركز شود ،زيرا ادراكات آنان بر تصميمگيري آنها بهمنظور
انتخاب یکنهاد آموزشي اثرگذار است .درحالیکه توافق اندكي در

()454

KH. Sarboland.

مورد شاخصهاي مناسب براي ارزيابي كيفيت خدمات در آموزش
عالي وجود دارد ،چالشهاي موجود ،تشخيص و بهکارگیری ابراز
مناسبي بهمنظور كسب درك بهتر از موضوع كيفيت خدمات در
يادگيري الكترونيكي است [.]22
مطالعات پیشین داللت بر این دارند که تائید سبک و شیوه
یادگیری از سوی یادگیرندگان ،منجر به ایجاد احساس
رضایتمندی در ایشان شده و رضایتمندی ایجادشده نیز موجب
میشود تا یادگیرندگان تمایل بیشتری به استفاده از یادگیری
الکترونیکی داشته باشند .درواقع ،اگر یادگیرندگان سبک و شیوه
خاصی از یادگیری را مفید و مناسب تلقی نمایند ،تمایل ایشان به
استفاده از آن سبک و شیوه‑ خاص افزایش مییابد [ .]23نگرش
مثبت نسبت به فناوریهای نوین میتواند بهعنوان ابزاری برای
تمایل به استفاده از یادگیری الکترونیک برای کاربران عمل نماید
و تمایل به یادگیری الکترونیکی و نیز نگرش مثبت به فناوریهای
نوین میتواند سبب ایجاد احساس خوشایندی و رضایتمندی
در کاربران گردد .کاربرانی که نگرش مثبت بااليی نسبت به
فناوریهای نوین دارند ،نیازمند حمایتهای فناوریای بیشتری
هستند [ .]24مطالعه حاضر داراي اهميت است .چون ميتواند
درك ما را از چگونگي رضايتمندي اساتيد از يادگيري الكترونيك
و بهکارگیری آن در ميان اساتيد و اعضاي هیئتعلمی واحدهاي
دانشگاه آزاد اسالمي استان اردبيل ارتقا داده ،همچنين از جنبه
عملی و کاربردی میتواند يک سلسه اصول راهنما و کليدی تهيه
کند که بر توسعه استفاده صحيح كاربران از يادگيري الكترونيكي
را منجر گردد.
با توجه به اهميت موضوع ،تحقيقات زيادي درزمینهٔ فوق در
كشورهاي مختلف انجامشده است ازجمله:
بهراميان و ره نوردآهن [ ]25پژوهشي باهدف تعیین تأثیر كيفيت
سيستم اطالعاتي بر افراد و سازمان در پرتو رضايت و تمايل کاربران
انجام دادند .نتايج پژوهش نشان داد كه متغير كيفيت سيستم
اطالعاتي از طريق متغيرهاي ميانجي قصد كاربر و رضايت كاربر
بهصورت مستقيم بر متغير وابستهسازمانی تأثیر دارند .همچنين
متغير كيفيت سيستم اطالعاتي از طريق متغير ميانجي رضايت
كاربر بهطور مستقيم بر بعد فردي نيز تأثیر دارد.
تقوا ،رجبپور و بابااحمدي [ ]17پژوهشي باهدف یافتن عوامل مؤثر
بر پذيرش سامانههای آموزش الكترونيكي مبتني بر وب در آموزش
ضمن خدمت انجام دادند .نتایج پژوهش نشان داد كه خودكارآمدي
اينترنت بهطور قابلتوجهی با پذيرش رفتاري استفاده از يادگيري
الكترونيكي مبتني بر وب در آموزش ضمن خدمت از طريق عوامل
درك سودمندي در درك سهولت استفاده ارتباط مستقيم دارند و
عامل انگيزه استفاده تأثیر منفي قابلتوجهی بر پذيرش رفتاري از
طريق عامل درك سهولت استفاده دارد .ادراك سودمندي و درك
سهولت از داليل اصلي براي اینگونه سامانهها در آموزش ضمن
خدمت هستند.
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الهيخسروي ،حسنزاده و همكاران [ ]1پژوهشي باهدف بررسي
تأثیر الكترونيكي بر موفقيت بيمه الكترونيكي با استفاده از روش
معادالت ساختاري انجام دادند .نتايج تحقيق نشان داد كه در
وضعيت موجود ،آمادگي سازماني با ساختارهاي موفقيت بیمهنامه
الكترونيكي رابطه مثبت و معنيداري دارد و آمادگي شبكه بين
سازماني بر ميزان بهرهگيري از مزاياي بيمه الكترونيكي و آمادگي
محيط عمومي از طريق اثرگذاري بر سازمان و شبكه بين سازماني
بر موفقيت تأثیر ميگذارند.
نواميپور و همكاران [ ]26تحقيقي باهدف ارزيابي تأثیر سيستم
يادگيري الكترونيك بر رضايت كاركنان انجام دادند و يافتههاي
پژوهش نشان داد كه ارتباط مثبت و معنيداري ميان يادگيري
الكترونيكي و رضايتمندي كاركنان از يادگيري وجود دارد،
همچنين ارتباط مثبت و معنيداري ميان نگرش كاركنان نسبت
به يادگيري الكترونيك ،انگيزش ايشان براي يادگيري الكترونيك،
محتواي آموزش الكترونيك و رضايتمندي كاركنان از يادگيري
را نشان داد.
اسودر و همكاران [ ]27پژوهشي باهدف ارائه چارچوبي براي بهبود
رضايت از يادگيري الكترونيك و اجراي قدرتمند در آينده را انجام
دادند و نتايج حاصل از رگرسيون نشان داد كه رضايت كاربران از
يادگيري الكترونيك ميتواند پيشبيني كننده تمايل ايشان به
استفاده از يادگيري الكترونيك باشد.
هراتي و همكاران [ ]28پژوهشي باهدف ارزيابي رضايت كاربران از
سيستم يادگيري الكترونيك از طريق معيارهاي كاربران و قابليت
كاربرد سيستم انجام دادند نتايج حاصل از پژوهش نشان داد كه
قابليت استفاده از سيستم ،معيار كافي براي پذيرش ف ّناوری و
رضايتمندي كاربران نيست .معنيداري كاربران مانند مدتزمان
انجام كار نيز بر ميزان رضايت كاربران نقش دارند .نتايج همچنين
نشان داد كه كاربران راضي تمايل بيشتري به استفاده مجدد از
سيستم يادگيري الكترونيكي رادارند.
با توجه به اهميت و نقشي كه يادگيري الكترونيكي در سازمانها
بخصوص در مؤسسات آموزش عالي دارد ،ضرورت پژوهشهاي
بيشتر در تائيد يا رد يافتههاي پژوهشهاي قبلي احساس ميشود.
روش تحقيق
ازآنجاکه انجام تحقیق حاضر در دو مرحله طراحیشده ،نیازمند
دو نوع روش تحقیق است .روششناسی تحقیق در مرحلۀ اول،
کمی است و به شیوۀ پیمایشی اجرا شد .نوع تحقیق در این
ّ
مرحله ،توصیفی است؛ ازآنجهت که هدف تحقیق ،توصیف عینی
(شاخصهای منتج از مطالعات و پرسشنامههای قبلی) و دقیق یک
پدیده است و پیمایشی است؛ ازآنجهت که برای سنجش درک و
نظر نخبگان سازمانهای مختلف بخصوص اساتيد دانشگاهيان از
ابزار پرسشنامه استفاده شد .روششناسی تحقیق در مرحلۀ دوم،
کیفی از نوع دلفی است که در سه مرحله با نظر نخبگان دانشگاهی
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Table
Correlationاز1:
each question of the questionnaire based on research
های پرسشنامه برحسب متغ
سؤال
 .ofتناظر هر یک
جدول 1
variables
ach question of the questionnaire based on research variables
Question number

Variable

6,14,17,61,72

Manage values

25,44,46,49,53,60,64,71

Student behavior structure

4,5,23,35,36,39,42,43,54,55,59

Desirable organizational and
administrative processes

16,29,62,76

Understand the needs of the curriculum

26,28,38,48

Identify and record educational needs

37,63,65,74

Network training

1,2,3,18,45,70

Electronic server support

8,9,51

Usefulness of use

15,19,21,30,58

Training material

20,24,56,69,73

IT infrastructure

34,52,68

Quality of educational system

7,10,40,57,77

The structure of the behavior of the
professors

22,31,32,67

Community based education

13,27,41,66

Self-learning

11,12,33,41,50,75

Support for learners

انجام گرفت.
جامعۀ آماری تحقیق حاضر در مرحلۀ اول ،شامل کلیۀ اساتید
هیئتعلمی و حقالتدریس مشغول به تدریس در واحدهای
مختلف دانشگاه آزاد اسالمی استان اردبیل بودند .تعداد این افراد
 493نفر برآورد شد .جامعۀ آماری در مرحلۀ دوم 36 ،نفر از خبرگان
رشتۀ مدیریت و از اعضای هیئتعلمی رسمی واحدهای مختلف
دانشگاه آزاد اسالمی استان اردبیل بودند .با توجه به اینکه  20نفر
از آنها اعالم همکاری کردند ،بنابراین  20نفر بهعنوان نمونۀ آماری
انتخاب شدند.
روش نمونهگيري در مرحلۀ اول؛ با توجه به وجود دو گروه اساتید
هیئتعلمی و حقالتدریس ،براي نمونهگيري از روش تصادفي
طبقهای استفادهشده است که  211نفر از این افراد ،حقالتدریس و
 282نفر عضو هیئتعلمی رشته مديريت واحدهای مختلف دانشگاه
آزاد اسالمی استان اردبیل بودند.
روش نمونهگيري در مرحله دوم؛ به خاطر شناسايي متخصصان در
این مرحله ،از نمونهگيري مبتني بر هدف استفاده شد که در سه
دور انجام گرفت .در دور اول  20نفر ،در دور دوم  15نفر و دور سوم
 11نفر شرکت داشتند.
گردآوري اطالعات پژوهش در مرحلۀ اول ،بهوسیلۀ پرسشنامۀ
محقق ساخته با پاسخ بسته (طیف لیکرت) بود که بر اساس
شاخصهای استخراجی از مطالعات قبلی (یادگیری الکترونیکی)
تنظیم شد .پرسشنامه حاوی اطالعات عمومی و مشخصات فردی
و  77سؤال بسته بود که به تعداد  136عدد تهیه و توزیع شد و
درنهایت تمامی آنها برگشت داده شد .جدول  ،1تناظر هر یک از
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خیراله سربلند

متغیرهای پژوهش نشان میدهد.
سؤالهای پرسشنامه را برحسب ّ
ابزار جمعآوری اطالعات در مرحلۀ دوم ،در سه دور بود :دور اول،
پرسشنامۀ باز طراحیشده از مدل عملیاتی یادگیری الکترونیکی؛
دور دوم ،پرسشنامۀ بسته رتبهبندی پاسخهای دور اول؛ دور سوم،
پرسشنامۀ بسته رتبهبندی پاسخهای دور دوم.
برای ارزیابی روایی محتوایی ،در تحقیق حاضر از روش کیفی
کمی از ضریب نسبی
مراجعه به شرکتکنندگان در مصاحبه و ّ
روایی محتوا استفاده شد.
برای تعیین ضریب نسبی روایی محتوا از  15متخصص رشتۀ
مدیریت درخواست شد تا هر آیتم را بر اساس طیف سهقسمتی
«ضروری است»« ،مفید است ولی ضرورتی ندارد» و «ضرورتی
ندارد» ،بررسی کنند .سپس پاسخها مطابق فرمول ذیل محاسبه
شد.
])CVR= [(E-(N/2)) / (N/2

در این رابطه nE،تعداد متخصصانی است که به گزینۀ «ضروری»
پاسخ دادهاند و  Nتعداد کل متخصصان است .اگر مقدار محاسبهشده
از مقدار جدول استاندارد بزرگتر باشد ،اعتبار محتوای آن آیتم
پذیرفته میشود .با توجه به اینکه مقدار  CVRمقیاس بزرگتر از
 0.51روایی ذکرشده در جدول است ،اعتبار محتوایی آیتمها تائید
شده است.
هنگامیکه همۀ افراد گزينه «ضروري» را انتخاب ميكنندCVR ،
برابر  1ميشود (كه بهمنظور تبديل آسانتر به مقدار  0.99تعديل
ميشود).
در مرحلۀ اول تحقیق ،برای تعیین پایایی از ضریب آلفای کرونباخ
استفادهشده است که ابتدا  30پرسشنامه بهصورت آزمایشی توزیع،
سپس پایایی آن با استفاده از نرمافزار  SPSSبرآورد شد .ضریب
آلفای کرونباخ بهدستآمده ،حاکی از پایایی بسیار مناسب ابزار
تحقیق دارد.
در این تحقیق از دو روش ذیل برای جمعآوری اطالعات استفاده
شد:
 روش کتابخانهای که مربوط به ادبیات تحقیق است؛ بهگونهای کهاز کتب ،مجالت و مقالههای تخصصی مدیریت و مربوط به موضوع
تحقیق ،اعم از فارسی و التین بهرهبرداری شد.
 روش تحقیق میدانی؛ که شامل جمعآوری دادهها از طریقمصاحبه و پرسشنامه و تجزیهوتحلیل آنها برای تائید سؤاالت
تحقیق است.
تجزیهوتحلیل دادهها در مرحلۀ اول؛ برای برازش مدل ،از روش
مدل اندازهگیری ساختاری (تحلیل عاملی تأییدی) استفاده شد
که با نرمافزار لیزرل و اس.پی.اس.اس .صورت گرفته است .در
مرحلۀ دوم؛ برای تعیین یادگیری الکترونیکی در واحدهای مختلف
دانشگاه آزاد اسالمی استان اردبیل ،از روش سه دورهای دلفی
استفاده شد.

KH. Sarboland.

نتايج و بحث
مرحلۀ اول :آزمون مدل
يكي از روشهاي آماري براي تحلیل اطالعات موجود در مجموعه
دادهها ،روش تجزيۀ عاملها يا تحليل عاملي است .اين روش توسط
كارل پيرسون و چارلز اسپيرمن براي اولين بار هنگام اندازهگيري
متغیرها درزمانی
هوش مطرح شد و براي تعيين تأثيرگذارترين
ّ
متغیرهاي موردبررسی زياد و روابط بين آنها ناشناخته
كه تعداد
ّ
باشد ،استفاده میشود.
در این تحقیق از تحليل عاملي تأييدي استفادهشده است .پژوهشگر
به دنبال تهیۀ مدلی است که فرض میشود دادههای تجربی را بر
پایۀ چند پارامتر نسبتاً اندک ،توصیف و تبیین یا توجیه میکند.
این مدل مبتنی بر اطالعات پیش تجربی دربارۀ ساختار دادههاست
که میتواند به شکل )1 :نظریه یا فرضیه )2 ،طرح طبقهبندی
کننده معین برای گویهها یا پاره آزمونها در انطباق با ویژگیهای
عینی شکل و محتوا )3 ،شرایط معلوم تجربی یا  )4دانش حاصل از
مطالعات قبلی دربارۀ دادههای وسیع باشد [.]29
متغیر پنهان
متغیر پنهان (سازه) فرعیّ 10 ،
مدل تحقيق شامل ّ 15
متغیر پنهان مدیریت ارزشها،
متغیر مشاهدهشده ،استّ .
اصلی و ّ 77
ساختار رفتار دانشجو ،فرآیندهای مطلوب سازمانی واداری ،درک
نیازهای درسی ،شناسايي و ثبت نيازهاي آموزشي ،آموزش شبکهای،
حمایت سرورهای الکترونیکی ،سودمندی استفاده ،مواد آموزشی،
زیرساختهای فناوری اطالعات ،کیفیت سیستم آموزشی ،ساختار
رفتار اساتید ،آموزش مبتنی بر جامعه ،خود یادگیری ،حمايت
متغیر
از يادگيرندگان به ترتیب شامل5,8,11,4,4,4,6,3,5,5,3,5 :
ّ
مشاهدهشدهاند .برای تجزیهوتحلیل دادهها از نرمافزارهای آماری
آموس و لیزرل و اس.پی.اس.اس استفادهشده است.
متغیرها :برای بررسی نرمال بودن دادهها از شاخصهاي
توزیع
ّ
كشيدگي و چولگي با كمك نرمافزار آموس استفادهشده است
[ .]30استفاده از دامنۀ  7-تا  +7را بهعنوان بازۀ قابلقبول براي
كشيدگي و دامنۀ  -2تا  +2را براي چولگي توزيع نرمال پيشنهاد
کرده است .بر اساس نتایج بهدستآمده ،چولگي تمام آيتمها بين
 1.284تا 0.098-و كشيدگي آنها بین  - 1.034تا  + 1.177قرارمتغیرها دارای توزیع نرمال میباشند.
دارد .بر این اساس ،همۀ ّ
برای بررسي اوليۀ روايي و كفايت نمونهگيري نيز از شاخصهاي
آزمون كرويت بارتلت استفاده شد كه مقدار آن همواره بين صفر و
يك در نوسان است .شرط كفايت حجم نمونه در اين تحقيق برای
انجام تحليل عاملي ازاینجهت است كه ماتريس همبستگي بين
متغیرها ارتباط
متغیرها يك ماتريس واحد و همسان نيست و بين ّ
ّ
معنيداري وجود داشته و امكان شناسايي و تعريف عاملهاي
متغیرها وجود دارد [.]31
جديد بر اساس همبستگي ّ
نتایج جدول  2نشان میدهد که سطح معنيداري ( ).Sigآزمون
بارتلت برابر با  0.000و كوچكتر از پنج درصد است .همچنين
ازآنجاکه مقدار شاخص  KMOبرابر  0.882است (نزديك به يك)،
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CFI

TLI

RMSEA

NFI

AGFI

GFI

Acceptable
range
indicator
and
Significanc
e level

جدول  : 2آزمون بارتلت و  KMOبراي مناسب بودن حجم نمونه
بارهاي عاملي ،روايي همگراي سازهها را بررسي ميكند .بارهاي
حجم2:نمونه
andبودن
مناسب
testsراي
 KMOب
آزمون بارتلت
جدول 2
Table
Bartlett
KMO
 sampleوfor
size .suitability
Table 2. Bartlett and KMO tests for sample size suitability
عاملي زیاد (حداقل  )0.5نشاندهندۀ همگرایی بخشها روي برخي
Bartlett spree test indices
0.882
موضوعات مشترك است.
Chi 2 test
19672.196
متغیرهای تحقیق بهطور جداگانه
برای تحلیل دقیقتر ،همۀ
ّ
Degrees of freedom
2926
تجزیهوتحلیل شدند .برای تعیین روایی ساز ،ابعاد یادگیری
Significance level
0.000
الکترونیکی ،از تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد که هدف
متغیرهای
متغیرهای مکنون یا سازههای مجموعه
آن ،یافتن
ّ
ّ
جدول  : 3مقدار شاخصهای كلي برازش مدل
ازش مدل
جدول  .3مقدار شاخصهای كل بر
گیری شده با استفاده از رواسازی تحلیل عاملی است.
اندازه
Table 3. The index value of the overall fit model
Table 3: The index value of the overall fit model
مدل کلی تحقیق با استفاده از نرمافزار آموس تحلیل شد .نرمافزار
آموس ،مقدار معنيداری تی را روی مدل نشان نمیدهد ،بلکه
مقدار وزن رگرسیونی (بتا) را نمایش داده و مقدار تی را در جدولی
با عنوان وزن رگرسیونی نمایش میدهد.
Model
0.000
0.92
0.91
0.92
0.03
0.91
0.93
تمامی وزنهای رگرسیونی استاندارد نشده ،طبق آزمون .C.R
value
معنيدارند (تمامی آنها خارج از بازۀ  ±1.94بوده و بنابراین،
 05/0<Pمقدار وزن رگرسیون استانداردشده از  0.54تا  0.90تغییر
متغیر مشاهدهشده
میکند .این مقادیر نشان میدهد که 77
ّ
تناسب دادهها براي تحليل عاملي خوب است.
بهگونهای معنيدار ،توسط عاملهای مربوط نشان داده میشوند.
مدل اندازهگيري :روش مدل معادلۀ ساختاري بر اساس تعامل
واریانس بیانشده از  0.306تا  0.965یا بین 30.6تا 96.5درصد
منعطف ميان نظريه با دادههاي تحقيق و مرتبط کردن معلومات
تغییر میکند .واریانس باقيمانده باکم کردن این مقادیر از عدد
تجربي و نظريه برای درك بهتر دنياي واقعي اجرا میشود [.]32
 1به دست میآید .نتایج ،حاکی از تائید ساختار عاملی مدل است.
در مواردي كه اغلب سازههاي معرفیشده برآيندي از پديدههایند،
متغیرهاي پنهان و
چنين تحليلي براي مدلسازی بر اساس
ّ
مرحلۀ دوم :یادگیری الکترونیکی
مشاهدهشده مورد تائید است .مدلسازی معادلۀ ساختاري شامل
هدف اصلي روش دلفي را میتوان پيشبيني آينده دانست كه
متغیرهايي با شاخصهاي چندگانه و
خطاهاي اندازهگيري،
ّ
بر پايۀ همگرايي انديشههاي متخصصان حاصلشده است .در اين
مقايسههاي گروه چندگانه است.
روش ،حدسيات فردي در مورد تكامل آينده بايد تصحيح شود.
متغیر موجود در مدل
ماتریس واریانس ورودی که از روی 77
ّ
پيدايش هنجار گروهي تخصصي نتيجۀ مدنظر است .اهداف
محاسبه میشود ،حاوی  3003گشتاور نمونهای است .برای مدل
مهم ديگر اين روش عبارتاند از حل مسائل پيچيده و كمك
اندازهگیری 77 ،وزن رگرسیونی 94 ،واریانس میبایستی محاسبه
به تصميمگيري در مورد مسائل بغرنج .اين روش با اين هدف
شود (در کل  171پارامتر باید برآورد شود) .بنابراین ،مدل دارای
طراحیشده كه براي حل مسائل پيچيده و مهمي به كار رود كه
درجۀ آزادی  )2003-171=2832( 2832است و مقدار آمارۀ نیکویی
پرداختن به آن از تواناييهاي يك نفر فراتر است .اين روش در
برازش مربع خی محاسبه میشود .آزمون نیکویی برازش مربع خی
برنامهريزي ،مديريت و مسائل اجرايي كاربرد دارد و رشتههاي
نشان میدهد که مدل مفروض ،دادهها را بهخوبی برازش کرده
متعدد دانش ،مانند بازرگاني ،سياست ،صنايع ،پزشكي ،برنامهريزي
است.
آموزشي ،برنامهريزي شهري و ناحيهاي ميتوانند از آن استفاده
به دليل آنكه سازهها در سطح رضایتبخش پايايياند ،در خصوص
کنند [ ،]34بیان میکند که اگرچه فن دلفي در كاربردهاي آغازين
كيفيت مدل اندازهگيري براي نمونۀ كامل میتوان اطمينان داشت.
ً
خود عمدتا ابزار پيشبيني بود؛ در حال حاضر بيشتر بهعنوان
با استفاده از نرمافزار آموس ،مدل اندازهگيري برازش شد .مقدار
فرايندي براي بهبود ارتباطات و ايجاد توافق در حل هر مسئلۀ
شاخصهاي كلي برازش در جدول  3آورده شده است .طبق جدول
پيچيده به كار میرود [.]35
 ،3چهار شاخص برازش در محدودۀ قابلقبول و شاخص RMSEA
در این پژوهش ،ابتدا موضوع و ابعاد آن تعریف شد .بر اساس تعریف
تقریباً در محدودۀ قابلقبول است .با توجه به اینکه حداقل سه
موضوع ،تخصصهاي موردنیاز تعیین و اعضاي پانل دلفی در دو
شاخص برازش باید در محدودۀ قابلقبول قرار گیرد [ .]33بنابراین
مرحله و با استفاده از روش نمونهگیری غیر احتمالی ،شناسایی و
مدل مورد تائید است.
انتخاب شدند .پس از تعیین اعضاي پانل ،برای تعیین یادگیری
از طرفي ،روايي ابزار تحقيق نيز بايد تائید شود .روايي منطقي
الکترونیکی از روش دلفی بر اساس مراحل سهگانۀ اشمیت و
و وابسته به معيار در مرحلۀ آزمايشي تائید شد و روايي سازه
همکاران [ .]36استفادهشده است .پرسشنامههاي هر دور بهصورت
(همگرا و افتراقي) با استفاده از نمونه كامل بررسي شد .مقدار

()458

خیراله سربلند

KH. Sarboland.
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جدول  : 7رتبهبندی نهایی عوامل

ر
مؤلفههای
ابعاد و
هرست
 and elements of e-learning for panel membersجدول  .4ف
ّ
Table
4: List
of dimensions
یادگیی الکیونییک ازنظر اعضای پانل Table 7 : Final factor ratings
Table 4. List of dimensions and elements of e-learning for panel members
Dimensions of electronic learning

Dimensions of electronic learning

Manage values

training materialT

Student behavior structure

Student behavior structure

Desirable organizational and
administrative processes

Quality of educational system

Understand the needs of the
curriculum

The structure of the behavior of
the professors

Identify and record educational
needs

Community based education

Network training

Self-learning

Electronic server support

Support for learners

Usefulness of use

ی
کندال
ضریب
مقادیرگوناگون
تفسیمقادیر
تفسیر
جدول
جدول.5: 5
هماهنگیکندال
یب هماهنیک
گوناگون رض
ّ
Table
5.
Different
coordination factor
factor
Table 5: Differentvalues
values of
of the
the Kendall
Kendall coordination
Confidence in the order of
factors

Value of W

Interpretation

0.1

Very weak
consensus

Does not exist

0.3

Poor
consensus

Low

0.5

Average
consensus

Average

0.5

Strong
consensus

Much

جدول  .7رتبهبندی نهای عوامل
Table 7. Final factor ratings

Rating

Mean

Units of Islamic Azad University of
Ardabil Province

2

3.10

IT infrastructure

1

3.25

Quality of educational system

3

2.75

Self-learning

4

2.35

Support for learners

این مقیاس میتوان همبستگی رتبهاي میان  Kمجموعه رتبه را
یافت .چنین مقیاسی بهویژه در مطالعات مربوط به «روایی میان
داوران» مفید است .ضریب هماهنگی کندال نشان میدهد افرادي
که چند مقوله را بر اساس اهمیت آنها مرتب کردهاند ،بهطور
اساسی معیارهاي مشابهی را براي قضاوت دربارۀ اهمیت هر یک از
مقولهها بهکاربردهاند و از این لحاظ با یکدیگر اتفاقنظر دارند [.]37
این مقیاس با استفاده از فرمول ذیل محاسبه میشود:
رابطۀ  :1که در آن :حاصل جمع مربعات انحرافهای  R jها از
میان  R jها
رابطۀ :2

)

s
1 2 3
k N −N
12

(

= )2 w

∑ Rj
N

=s
∑( R j −

Very much
Very strong
0.9
 =Rjمجموع رتبههاي مربوط به یک عامل
consensus
 =Kتعداد مجموعههاي رتبهها (تعداد داوران)
 =Nتعداد عوامل رتبهبندي شده
تحقیق(  = 1 kحداکثر حاصل جمع مربعات انحرافهاي از میانگین
جدول  : 6نتایج به دست آمده از تحقیق
جدول  .6نتایج به دست آمد)هNاز N −
12
Table 6: Results of the study
Table
6.
Results
of
the
study
Rjها
Units of Islamic Azad
Coefficient
یعنی حاصل جمع  sکه در صورت وجود موافقت کامل بین k
Result
University of Ardabil Province
obtained
رتبهها مشاهده میشد.
IT infrastructure
813/0
Strong consensus
مقدار این مقیاس هنگام هماهنگی یا موافقت کامل ،برابر با یک و
Quality of educational system
753/0
Strong consensus
Self-learning
493/0
Poor consensus
در زمان نبود هماهنگی کامل ،صفر است.
Support for learners
526/0
Average consensus
اشمیت براي تصمیمگیري دربارۀ توقف یا ادامۀ دورهاي دلفی،
Identify and record
706/0
Strong consensus
دو معیار آماري ارائه میکند .اولین معیار ،اتفاقنظر قوي میان
educational needs
اعضاي پانل است که بر اساس مقدار ضریب هماهنگی کندال
Manage values
373/0
Poor consensus
تعیین میشود .در صورت نبود چنین اتفاقنظري ،ثابت ماندن
Training material
726/0
Strong consensus
این ضریب یا رشد ناچیز آن در دو دور متوالی ،نشان میدهد که
Community based education
173/0
Consensus very weak
افزایشی در توافق اعضا صورت نگرفته است و فرایند نظرخواهی
باید متوقف شود .گفتنی است که معنيداري آماري ضریب W
براي متوقف کردن فرایند دلفی کفایت نمیکند .براي پانلهاي
حضوري و غیرحضوری توزیع و گردآوري شدند.
با تعداد بیش از  10عضو ،حتی مقادیر بسیار کوچک نیز معنيدار
مقیاس اتفاقنظر :براي تعیین میزان اتفاقنظر میان اعضاي پانل،
بهحساب میآیند [.]38
از ضریب هماهنگی کندال استفاده شد .ضریب هماهنگی کندال،
دور اول :تولید ایده؛ در این مرحله شرکتکنندگان از بین
مقیاسی است براي تعیین درجۀ هماهنگی و موافقت میان چندین
متخصصان مدیریت و اعضای هیئتعلمی دانشگاهی انتخاب شدند
دسته رتبه مربوط به تعدادی شیئی یا فرد .در حقیقت؛ با کاربرد
3

2
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و از آنان خواسته شد با توجه به مدل یادگیری الکترونیکی مشخص
کنند این مدل برای واحدهای مختلف دانشگاه آزاد اسالمی استان
اردبیل مناسب است یا خیر .تعداد  20پرسشنامه توزیع و درنهایت،
 16پرسشنامه برگشت داده شد .در این قسمت ،افراد بر اساس
استنباط خود از مدل ،یادگیری الکترونیکی مناسب برای واحدهای
مختلف دانشگاه آزاد اسالمی استان اردبیل را مشخص کردند .بعد
از حذف ابعاد تکراری ،تعداد  15بُعد باقی ماند .جدول  ،4فهرست
ابعاد و مؤلفههای یادگیری الکترونیکی را نشان میدهد.
دور دوم :کاهش اقالم؛ در این مرحله 15 ،بُعد یادگیری الکترونیکی
شناساییشدۀ اعضا ،جمعبندی و طبقهبندی و واژگان یکسان برای
نوع ارزشها مشخص شد و درنهایت ،هشت بُعد قابلبررسی که
بهصورت جمعبندی شده در اختیار تمامی اعضا قرار گرفت و نظر
آنان دربارۀ میزان اهمیت هر یک دریافت شد .در این مرحله،
عوامل بااهمیت متوسط و پ ایینتر ،بر اساس جدول ضریب
ِ
1
هماهنگی کندال حذف شدند .جدول  ،5تفسیر مقادیر گوناگون
ضریب هماهنگی کندال و جدول  ،6نتایج بهدستآمده از تحقیق
را نشان میدهند.
عوامل بااهمیت متوسط و پایینتر ،بر
با توجه به نتایج جدول ،5
ِ
اساس جدول ضریب هماهنگی کندال حذف شدند و چهار بُع ِد
زیرساختهای فناوری اطالعات ،کیفیت سیستم آموزشی ،خود
یادگیری و حمايت از يادگيرندگان ،بهعنوان ابعاد با ضریب اهمیت
زیاد ،مناسب برای اجرای یادگیری الکترونیکی اساتيد در واحدهای
مختلف دانشگاه آزاد اسالمی استان اردبیل شناسایی شدند.
دور سوم :تعیین ترکیب عوامل؛ چهار بُعد یادگیری الکترونیکی
(زیرساختهای فناوری اطالعات ،کیفیت سیستم آموزشی ،خود
یادگیری و حمايت از يادگيرندگان) بهاندازۀ قابلقبول براي ادامۀ
کار مشخص شدند و سپس مجموعه عوامل انتخابی ،مجددا ً برای
دریافت ترتیب (رتبهبندی) میزان اهمیت عوامل ،به اعضا ارائه و از
نتایج آنان دریافت شد .اتفاقنظر در مورد تناسب مدل با واحدهای
مختلف دانشگاه آزاد اسالمی استان اردبیل حاصل شد .جدول 7
رتبهبندی نهایی عوامل را نشان میدهد.
بر اساس یافتههای تحقیق؛ کیفیت سیستم آموزشی با میانگین
 3.25در رتبۀ اول ،زیرساختهای فناوری اطالعات با میانگین 3.10
در رتبۀ دوم ،خود یادگیری با میانگین  2.75در رتبۀ سوم و حمايت
از يادگيرندگان با میانگین  2.35در رتبۀ چهارم قرار گرفتند.
با توجه به نتایج بهدستآمده ،میتوان گفت که یادگیری
الکترونیکی مناسب برای واحدهاي دانشگاه آزاد اسالمي استان
اردبيل ،کیفیت سیستم آموزشی ،زیرساختهای فناوری اطالعات،
خود یادگیری و حمايت از يادگيرندگان میباشند.
نتيجهگيري
اين تحقيق باهدف ارائه مدل یادگیری الکترونیک بر رضایتمندی
اساتيد از یادگیری در واحدهاي دانشگاه آزاد اسالمي استان
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اردبيل انجام گرفت .بهطورکلی نتایج حاصل از پژوهش حاضر به
شرح زير است :پس از بررسي جامع ادبيات تحقيق در مورد مدل
يادگيري الكترونيك و رضايتمندي اساتيد و اعضاي هیئتعلمی
از يادگيري و همچنين مصاحبه با خبرگان دانشگاهي ،کیفیت
سیستم آموزشی ،زیرساختهای فناوری اطالعات ،خود یادگیری
و حمايت از يادگيرندگان جهت رضايتمندي اساتيد از يادگيري
الكترونيكي در واحدهاي دانشگاه آزاد اسالمي استان اردبيل مورد
شناسايي و ارزيابي قرار گرفتند.
در بخش كمي پژوهش از روش معادالت ساختاري ،و از طريق
تحليل عاملي و نرمافزار آموس براي تائید مدل ارائهشده،
استفادهشده است كه با توجه به نتايج بهدستآمده ،تمامي ابعاد
يادگيري الكترونيكي داراي اعتبار الزم براي اندازهگيري مدل
ارائهشده رضايتمندي اساتيد از يادگيري الكترونيكي برخوردارند
و درنتیجه مدل ارائهشده در واحدهاي دانشگاه آزاد اسالمي استان
اردبيل مورد تائید قرار گرفت .با توجه به نتايج بهدستآمده از
آزمون فرضيات ميتوان نتيجه گرفت كه کیفیت سیستم آموزشی
با میانگین  3.25در رتبۀ اول ،زیرساختهای فناوری اطالعات با
میانگین  3.10در رتبۀ دوم ،خود یادگیری با میانگین  2.75در رتبۀ
سوم و حمايت از يادگيرندگان با میانگین  2.35در رتبۀ چهارم قرار
گرفتند.
همچنين براي مقايسه نتايج و يافتههاي تحقيق با تحقيقات صورت
گرفته ميتوان عنوان كرد كه اين پژوهش با تحقيقات بهراميان و
رهنوردآهن [ ، ]25تقوا ،رجبپور و بابااحمدي [ ،]34الهي ،خسروي،
حسنزاده و همكاران [ ،]18جعفری نواميپور و همكاران [،]26
اسودر و همكاران [ ،]27هراتي و همكاران [ ،]21همسو بوده است.
در خصوص جنبه اهميت و نوآوري تحقيق بايد به اين نكته اشاره
كرد كه محیط یادگیری الکترونیک آنچنان مناسب و جالب است
که یادگیری آنالین و مادامالعمر بهتدریج یکروند در آموزش
بخصوص در مؤسسات آموزش عالي میباشد .تغییرات سریع در
فناوری اطالعات و ارتباطات و بهویژه جامعه اطالعاتی که بهموجب
کاربرد یادگیری الکترونیکي رخداده است ،سبک یادگیری سنتی
را ناکارآمد و نامناسب جلوه میدهد.
همچنین یادگیری الکترونیک صرفنظر از ارائه گسترده منابع
اطالعاتی ،به یادگیرندگان این امکان را میدهد که خود دانش را
ایجاد کرده و مسیر و استراتژی شخصی یادگیری را پیریزی کنند.
یادگیری الکترونیکي ،سبب تحریک انگیزش و درخواستهای
آموزشی افراد میشود .این سبک یادگیری در مقایسه با سبک
خشک و غیر منعطف سنتی آموزش ،به یادگیرندگان اطالعاتی با
محتوای متنوع با نیاز آنها ارائه میدهد بهویژه آنكه با توجه بهمرور
ادبيات پژوهش ،تحقيق خاصي با اين جامعيت در چنين جامعه
آماري وجود ندارد .از سوي ديگر ،هر پژوهشي داراي محدوديتهاي
خاص خود است ،ازجمله محدوديتهاي اين تحقيق اين است كه
چون پژوهش حاضر در يك مقطع از زمان انجامشده است ،بنابراين
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خیراله سربلند

 فقط تصويري،بهجاي در نظر گرفتن تصويري بزرگ و بلندمدت
.مقطعي را نشان داده است
با توجه به يافتههاي پژوهش پيشنهاد ميشود كه مسئوالن
واحدهاي دانشگاه آزاد اسالمي استان اردبيل با رويكردي همسو
در راهبرد سازمان و رضايتمندي اساتيد از يادگيري الكترونيكي
زمينه را براي اجراي هر چهبهتر يادگيري الكترونيكي اساتيد
 مديران واحدهاي دانشگاه آزاد اسالمي استان.ايجاد كنند
اردبيل ميتوانند با برنامهريزي و اجراي منسجم در تقويت
يادگيري الكترونيكي مشخصشده تحقيق حاضر كه در راستاي
 كوشا،رضايتمندي اساتيد از يادگيري الكترونيكي تأثیرگذارند
 در همين راستا واحدهاي دانشگاه آزاد اسالمي استان.باشند
اردبيل ميتوانند با شكلدهي يك دپارتمان تخصصي منابع انساني
در رابطه با يادگيري الكترونيكي اساتيد و اعضاي هیئتعلمی
 ساخت فرايندهاي يادگيري،دانشگاه عالوه بر شناسايي استعدادها
 براي ارتقا و، ساختار و نظام پاداش، نظامها و سامانهها،الكترونيكي
 درنهایت همه نظامها.بهبود يادگيري الكترونيكي خود اقدام كنند
 يادگيري الكترونيكي.بدون ارزيابي قادر به فعاليت نخواهند بود
در يك محيط ايستا فعاليت نميكند و بايستي بهصورت پويا و
 بنابراين واحدهاي دانشگاه.يا ساماندهي شده شكل داده شود
آزاد اسالمي نيازمند آن هستند كه يادگيري الكترونيكي اساتيد
خويش را بر اساس ويژگيهايش تنظيم نموده و نظامهاي بازخورد
)و ارزيابي (نظام ارزيابي بعد داخلي و نظام ارزيابي بعد خارجي
.براي آن تأسیس نمايند
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[13] Lee MKO, Turban E. A trust model for consumer internet
shopping. International Journal of Electronic Commerce. 2001; 6(1):
75-91.

تشکر و قدردانی
از تمام کسانی که ما را در انجام این پژوهش یاری رساندند تشکر
.و قدردانی داریم

[14] De Melo Pereira FA, Martins Ramos AS, Gouvêa MA, da Costa
MF. Satisfaction and continuous use intention of e-learning service
in Brazilian public organizations. Computers in Human Behavior.
2015; 46: 139–148.

تعارض و منافع
».«هیچ گونه تعارض منافع توسط نویسندگان بیان نشده است

[15] Ziaei E, Moslemi M, Sharif Moghaddam H. Effect of traditional
and electronic services of public libraries on user satisfaction (Case
study of West Azarbaijan public libraries) Journal of Information and
Knowledge Management. 2013; 1(3): 39-51. Persian.
[16] Tarhini A, Hone K, Liu X. The effects of individual differences
on e-learning users’ behavior in developing countries: A structural
equation model. Computers in Human Behavior. 2014; 41: 153–163
.

منابع و مآخذ
[1] Kareemzadegan Moghaddam D, Khodaparast M, Unity D.
Evaluation of effective factors on e-learning reader satisfaction.
Journal of Information Processing and Management. 2011; 27(2):
487-462. Persian.
[2] Castells M. The information age: Economy, society and culture.

Tech. Edu. J. 13(2): 451-461, Spring 2019

)461(

1398  بهار،2  شماره،13  جلد،نشریه علمی فناوری آموزش

[27] Asoodar M, Vaezi SH, Izanloo B. Framework to improve e-learner
satisfaction and further strengthen e-learning implementation
Computers in Human Behavior. 2016; 63: 704-716.

[17] Yang Q, Pang C, Yen L, Tarn JM. Exploring consumer perceived
risk and trust for online payments: An empirical study in China’s
younger generation. Computers in Human Behavior. 2015; 50: 9–24.

[28] Jamali A, Ghorchian N, Lebanani M. The role of spirituality
in promoting the quality of higher education: Conceptual model.
Future Studies Journal of Management. 2012; 23(96): 77-93.
Persian.

[18] Elahie SH, Khosravi B, Hasanzadeh A, Khosravi H. The effect of
e-readiness on the success of electronic insurance using structural
equation method. Insurance Research Journal. 2012; 27(2): 134111. Persian.

[29] Zare Chahuki MA. Multivariate analysis methods (pamphlet).
Faculty of Natural Resources, University of Tehran; 2010. Persian.

[19] Wu YC, Hsieh LF, Lu JJ. What’s the relationship between
learning satisfaction and continuing learning intention? Social and
Behavioral Sciences. 2015; 191:2849- 2854.

[30] Byrne BM. Structural Equation Modeling with AMOS: Basic
Concepts, Applications, and Programming (2nd Ed.). New York:
Routledge; 2010.
[31] Momeni M, Qayumi AF. Statistical Analysis using SPSS. Tehran:
Author’s Publisher; 2009. Persian.
[32] Fornell C, Larckerm FD. Evaluating Structural Equation Models
with unobservable variables and measurement error. Journal of
Marketing Research. 1981; 18(1): 39-50.
[33] Ghasemi V. Structural Equation Modeling in social research
using Amos graphics. Tehran: Sociologists Press; 2010. Persian.
[34] Taqwa MH, Rajabpour A, Babakamdi S. Factors affecting
web-based e-learning Systems in in-service training. Technology
Management Studies. 2014; 1(3): 188-165. Persian.
[35] Emami, H., Aghdasi, M., & Asousheh, A. (2009). Electronic
learning in medical education. Journal of Research in Medical
Sciences, 33(2),102-111.
[36] Al-Qeisi K, Hegazy A. Consumer online behaviour: A perspective
on Internet banking usage in three non-western countries.
Economics & Finance. 2015; 23, 386 – 390.
[37] Schmidt R, Lyytinen K, Keil M, Chule P. Identifying software
project risks: An international Delphi study. Journal of Management
Information Systems. 2001; 17(4): 5-36.
[38] Sieglel SM, Castellan NJ. Nonparametric statistics for the
behavioral sciences. New York: McGraw-Hill; 1988.

[20] Pilgrim WJ. Obstacles to the integration of ICT in education:
Results from a worldwide educational assessment. Computer &
Education. 2001; 37: 163-178.
[21] Harrati N, Bouchrika I, Tari A, Ladjailia A. Exploring user
satisfaction for e-learning systems via usage-based metrics and
system usability scale analysis, Computers in Human Behavior.
2016; 61: 463-471.
[22] Martínez‐Argüelles M, Castán J, Juan A. How do students
measure service quality in e‐learning? A case study regarding an
Internet‐based university. Electronic Journal of e‐Learning. 2010;
8(2): 151 ‐ 160.
[23] Chow WS, Shi S. Investigating students’ satisfaction and
continuance intention toward e-learning: An extension of the
expectation– confirmation model. Social and Behavioral Sciences.
2014; 141: 1145-1149.
[24] Hajizadeh A, Asghari M. Statistical analysis and methods by
looking at research method in biotechnology and health sciences.
Tehran: Academic Jihad; 2011. Persian.
[25] Bahramian HR, Fe J. The effect of information systems quality
on individuals and organizations in respect of users’ satisfaction and
desire. Journal of Trilateral Human Resource Studies. 2014; 3(11):
48-31. Persian.
[26] Jafari Navimipour N, Zareie BA model for assessing the impact
of e-learning systems on employees’ satisfaction. Computers in
Human Behavior. 2015; 53: 475-485.

Citation: (Vancoure): Sarboland KH. [Providing an e-learning model on teachers' satisfaction of learning in
Ardabil Islamic Azad University]. Tech. Edu. J. 2019; 13(2): 451-461.
http://dx.doi.org/10.22061/jte.2018.3281.1837

