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Abstract

Introduction: This research was conducted to identify and rank the effective factors
in providing effective electronic education in Payame Noor University in Ardebil.
Methods: The research method was descriptive and analytical. The statistical
population consisted of all the managers of the Payame Noor University of Ardebil.
Of these, a total of 85 people were selected using a sampling method. Data were
gathered through researcher-made questionnaires. Data was analyzed using onesample t-test, path analysis and Smart PLS3 software.
Results: Based on the results, the status of effective factors on effective e-learning
and the only perceived self-efficacy factor was lower than the average. Moreover ,
interest variables for the continuity of e-learning, applicability, user satisfaction,
perceived quality of information and perceived self-efficacy have a significant effect
on effective e-learning. The impact of information quality on effective e-learning is
decreasing. Also, the internal motive variable, through influence on the applicable
variables and perceived merit function variables, through influence on the perceived
self-control variable, indirectly affected the effective electronic learning variable. In
addition, interest-dependent variables on e-learning continuity and information
quality, in addition to direct
Conclusion: The results of this study indicated the effective factors on e-learning and
direct effect of interest variables on the continuity of e-learning, applicability, user
satisfaction, perceived quality of information and perceived autonomy on effective elearning. In other words, it can be concluded that paying attention to the e-learning
infrastructure is the most important factor in determining the effectiveness of training
courses.
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چکیده
مقدمه :این پژوهش به منظور شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر در ارائه آموزش الکترونیکی اثر بخش در دانشگاه پیام نور اردبیل انجام شده
است.
روشها :روش پژوهش توصیفی ،از نوع تحلیلی بود جامعه آماری پژوهش را کلیه مدیران واساتید دانشگاه پیام نور مرکز اردبیل تشکیل می
داد .از این تعداد ،با استفاده از روش نمونه گیری کل شماری  85نفر انتخاب شدند .اطالعات مورد نیاز از طریق پرسشنامه های محقق ساخته جمع
آوری شد ،روایی ابزار توسط چند تن از متخصصان وصاحب نظران و اساتید مورد تایید قرار گرفت پایایی پرسشنامه نیز به روش آلفای کرونباخ
مطابق در حد قابل قبولی به دست آمد.دادهها با استفاده از آزمون  tتک نمونه ای  ،تحلیل مسیر و نرم افزار  Smart PLS3تجزیه و تحلیل شد.
یافتهها :نتایج حاصل نشان داد که مقدار آماره  tبرای عوامل موثر بر آموزش الکترونیکی اثربخش در سطح اطمینان  ./95معنادار است یعنی
وضعیت عوامل موثر بر آموزش الکترونیکی اثربخش مناسب و تنها عامل خودمختاری ادراك شده دارای میانگینی پایینتر از حد متوسط بود .نتایج
حاصل از تحلیل مسیر نیز نشان داد که متغیرهای عالقه به تداوم یادگیری الکترونیکی ،قابل کاربرد ،رضایت کاربر ،کیفیت اطالعات و خودمختاری
ادراك شده بر آموزش الکترونیکی اثربخش تاثیر معنادار دارند که تاثیر کیفیت اطالعات بر آموزش الکترونیکی اثربخش کاهنده می باشد همچنین
متغیر انگیزه درونی و متغیر شایستگی ادراك شده ،به صورت غیر مستقیم بر متغیر آموزش الکترونیکی اثربخش تاثیر گذاشته اند  .متغیرهای عالقه
به تدوام یادگیری الکترونیکی و کیفیت اطالعات  ،عالوه بر تاثیر مستقیم  ،به صورت غیر مستقیم و با واسطه متغیر های قابل کاربرد و رضایت
کاربر بر روی آموزش الکترونیکی اثر بخش تاثیر گذاشته اند.
نتیجهگیری :نتیجه این پژوهش که نشان از وضعیت مناسب عوامل موثر بر آموزش الکترونیکی اثربخش و هچنین تاثیرگذاری مستقیم
متغیرهای عالقه به تداوم یادگیری الکترونیکی ،قابل کاربرد ،رضایت کاربر ،کیفیت اطالعات و خودمختاری ادراك شده بر آموزش الکترونیکی
اثربخش دارد .به عبارتی؛ می توان نتیجه گرفت که توجه به زیرساخت های آموزش الکترونیکی مهم ترین عامل در تعیین اثربخشی دوره های
آموزشی خواهد بود.
واژگان کلیدی :شناسایی و رتبه بندی ،آموزش الکترونیکی اثربخش  ،دانشگاه پیام نور
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محتوای آموزش ،ارزیابی دانشجویان از مفیدبودن محتوای
آموزشِ و تنوع روش های ارزیابی دانشجویان را از جمله عوامل
مؤثر بر رضایت دانشجویان آموزش الکترونیکی نام برده اند.،
سان و همکاران در سال  ،]2[ 2008به این نتیجه رسیدند که
عدم کسب رضایت یادگیرنده ،به شکست یادگیری الکترونیکی
می انجامد و به طور حتم یادگیرنده از ادامه تحصیل انصراف
خواهد داد .به عقیده آربوق [ ]9انعطاف پذیری و کیفیت دوره
نقش مهمی در رضایت دانشجویان دارد .اصالن و ژو[ ]10در
پژوهشی نشان دادند که شایستگی ادراك شده ،اضطراب رایانه
ای ،مهارت های رایانه ای و عامل شناختی دانش آموزان
بیشترین تأثیر را در ادغام فناوری اطالعات و ارتباطات در
تدریس داشته اند .همچنین نتایج پژوهش کرکایرت و
همکاران[ ]11نیز نشان داد که توسعه حرفه ای معلمان از
انگیزاننده های قوی در یادگیری فناوری اطالعات و ارتباطات و
به کار گیری آن در آموزش محسوب می شود .ونکاتش و
براون[ ]12نیز نشان دادند که پیامدهای لذتی مانند خوشایند
بودن ،لذت بردن ،خوشی ،شاد بودن و سرحال وبودن همگی به
عنوان انگیزاننده های درونی برای پذیرش فناوری به شمار می
روند.
بدون شک نباید کورکورانه و پیش از شناخت مزایای نسبی
آموزش های الکترونیکی به رشد فزاینده این نوع آموزش در
دانشگاه ها و دیگر موسسات آموزش عالی اقدام نمود .بی تردید
بایستی ارزیابی و اثربخشی آموزش های ارائه شده مورد توجه
قرار گیرد و برای آن تدبیری اندیشیده شود .لذا با توجه به موارد
ذکر شده پژوهش حاضر ،با هدف شناسایی و رتبه بندی عوامل
موثر در ارائه آموزش الکترونیکی اثر بخش در دانشگاه پیام نور
اردبیل انجام شد.

روش کار
روش پژوهش توصیفی و از نوع تحلیليی میباشيد ..جامعيه
آماری پژوهش را کلیه مدیران واساتید دانشگاه پیيام نيور مرکيز
اردبیل تشکیل می داد که طبق اميار  85نفير ميی باشيند .روش
نمونهگیری در این پژوهش با توجه به مقدار جامعه آماری که به
تعداد  85نفر بود لذا به کلیه جامعه آماری پرسشنامه داده شيد و
از روش کل شماری استفاده گردید .برای گيردآوری داده هيا در
این پژوهش هم از روش میدانی و هم کتابخانه ای استفاده شيد
بدین صورت که جهت بررسی موضوع و مبانی نظری مربيوط از
منابع کتابخانه ای که شامل کتابها ،نشيریات ،پایيان ناميه هيا و
مقاالت داخلی وخارجی استفاده شد و همینطور در روش میيدانی
پس از هماهنگی با دانشيگاه پیيام نيور اردبیيل جهيت گيرفتن
مجوزهای الزم ،از پرشسنامه های عوامل موثر شامل  40سوال
و پرسشنامه آموزش الکترونیکی اثربخش شيامل  30سيوال بير
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مقدمه
در دهه اخیر ،گسترش سریع به کارگیری فناوری اینترنت،
تأثیر شایسته ای بر بسیاری از جنبههای زندگی افراد داشته
است .در پی به کارگیری فناوری روز در سیستم های اطالعات،
سیستم آموزشی نیز دستخوش دگرگونی های زیادی شده است
[ ]1و یادگیری الکترونیکی به عنوان الگوی جدید آموزش مدرن
مطرح می شود[ .]2بنابراین مفهوم پیشین یادگیری در حال
تغییرات اساسی است و دیگر محدود به کالس های حضوری
نمی شود [.]3
یادگیری الکترونیکی مهمترین کاربرد فناوری اطالعات
است که در قالب نظام های مختلف مثل یادگیری رایانه محور،
یادگیری برخط ،یادگیری شبکه محور و آموزش تحت شبکه
ارائه می رود .این اصطالح را اولین بار کراس وضع کرد و به
انواع آموزش هایی اشاره دارد که از فناوری های اینترنت و
اینترانت برای یادگیری استفاده می کند .کوپر[ ]4یادگیری
الکترونیکی را مجموعه فعالیت های آموزشی می داند که با
استفاده از ابزارهای الکترونیکی اعم از صوتی ،تصویری ،رایانه
ای و شبکه ای صورت می گیرد .مایر[ ]5به تعریف مفهومی از
یادگیری الکترونیکی پرداخته است و آن را یادگیری فعال و
هوشمندی می داند که ضمن تحول در فرایند یاددهی –
یادگیری در گسترش و تعمیق و پایدار ساختن فرهنگ فناوری
اطالعات و ارتباطات نقش اساسی و محوری خواهد داشت .
بنابراین تالش ها و تجربه های مربوط به این نوع یادگیری
در سراسر جهان بسیار مورد توجه قرار گرفته است .در ایران نیز
بیشتر دانشگاه ها در حال بکارگیری گسترده این فناوری هستند.
امروزه اغلب موسساتی که قبال آموزش الکترونیکی را به عنوان
مد زود گذر در نظر می گرفتند با سرعت در حال ارائه ی برنامه
های آموزش الکترونیکی هستند و تمامی آنها به دنبال تقلیل
دادن چالش ها و مسائل رویاروی آموزش الکتر.نیکی دانشگاهی
هستند[ .]6نکته ی بسیار مهم و ضروری که باید خاطر نشان
ساخت این است که علیرغم هیجان ،امکانات و جذابیتی که
دوره آموزش مجازی به همراه دارد ،بکارگیری آن بدون تجزیه و
تحلیل اینکه آیا دوره های آموزشی برگزار شده اثربخش بوده یا
خیر ،و عوامل دخیل در میزان اثربخشی آن چه بوده ،ممکن
است باعث شکست در تحقق اهداف دوره گردد[.]7
با توجه به اهمیت این امر تالش های زیادی از سوی
پژوشگران برای مطالعه و شناسایی عوامل فوق صورت گرفته
است لی ،یون و لی [ ]8عوامل کلی مؤثر بر اثربخشی آموزش
الکترونیکی را ویژگی های مدرس ،عوامل مرتبط با ابزار
آموزشی ،عوامل مرتبط با محتوای مطلب تدریس شده و
جذابیت دوره معرفی کردند .سان ،تسای ،فینگر ،چن و یه[]2
در پژوهشی عواملی همچون نگرش مدرس به آموزش
الکترونیکی ،کیفیت محتوای آموزشِ داده شده ،انعطاف پذیری

شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر در ارائه آموزش الکترونیکی اثر بخش در دانشگاه پیام نور مرکز اردبیل

اساس مقیاس پينج درحيه ای لیکيرت و یيک سيری اطالعيات
جمعیت شناختی نظیر جنسیت،رتبه دانشگاهی و سيابقه تيدریس
استفاده شد .در پژوهش حاضر پرسشنامه محقق ساخته از طریق
چند تن از متخصصان وصاحب نظران و اساتید محترم بخصوص
استاد راهنما مورد بررسی قرار گرفيت و پيس از رفيع اشيکاالت

مطرح شده توسط ایشان به لحاظ محتوایی و متناسب بيودن بير
اساس سوالهای مطرح شده در تحقیق ميورد تاییيد قيرار گرفيت
پایایی پرسشنامه نیز به روش آلفای کرونباخ مطابق با جيدول )1
به دست آمد .جهت تجزیه و تحلیل داده ها از  tتک نمونيه ای
و تحلیل مسیر استفاده شد.
میزان آلفای بدست آمده بعد از اجرا

مولفهها

0/78
0/85
0/88
0/75
0/79
0/87
0//80
0/82
0/84

کیفیت اطالعات
خودمختاری ادراك شده
شایستگی ادراك شده
ارتباط ادراك شده
انگیزه درونی
قابل کاربرد
عالقه به تداوم یادگیری الکترونیکی
رضایت کاربر
آموزش الکترونیکی اثربخش

نتایج
جيييدول  )2بیيييانگر آن اسيييت مقيييدار آمييياره tبيييرای
عواميييل ميييوثر بييير آميييوزش الکترونیکيييی اثيييربخش در
سيييطح اطمینيييان  ./95معنيييادار اسيييت پيييس ميييی تيييوان
چنيييین اسيييتنباط کيييرد کيييه وضيييعیت عواميييل ميييوثر بييير

آميييوزش الکترونیکيييی اثيييربخش مناسيييب ميييی باشيييد و
تنهيييا عاميييل شایسيييتگی ادراك شيييده دارای میيييانگینی
پایین تر از حد متوسط می باشد.

جدول  .2وضعیت عوامل موثر بر اثر بخشی آموزش الکترونیکی در دانشگاه پیام نور مرکز اردبیل
میانگین (میانگین نمره ازپنج)

انحراف استاندارد

t

سطح معنی داری

کیفیت اطالعات

20/11 )4/02

4/20

11/230

0/000

متغیرها

خودمختاری ادراك شده

12/63 )3/15

6/04

0/969

0/336

شایستگی ادراك شده

12/07 )2/01

4/17

-13/105

0/000

ارتباط ادراك شده

17/10 )3/42

6/98

2/779

0/007

انگیزه درونی

16/74 )3/34

7/25

2/212

0/030

قابل کاربرد

15/28 )3/82

3/32

9/089

0/000

عالقه به تداوم یادگیری الکترونیکی

21/82 )3/63

6/95

5/068

0/000

رضایت کاربر

19/63 )3/92

4/58

9/321

0/000

*میانگین مفهومی یا نقطه وسط طیف پرسشنامه )3
جدول . .3ضرایب رگرسیون آموزش الکترونیکی اثربخش
مدل

ضریب غیر استانداراد

ضرایب استانداراد

-1/089

0/280

-2/706

0/008

2/104

0/039
0/112

B

Std.Error

-5/755

5/285

کیفیت اطالعات

-0/877

0/324

-0/155

خودمختاری ادراك شده

0/189

0/090

0/048

شایستگی ادراك شده

0/221

0/137

0/039

1/608

ارتباط ادراك شده

0/141

0/229

0/041

0/616

0/540

انگیزه درونی

-0/370

0/227

-0/113

-1/629

0/107

قابل کاربرد

3/500

0/284

0/491

12/307

0/000

عالقه به تداوم یادگیری الکترونیکی

1/925

0/118

0/564

16/273

0/000

رضایت کاربر

1/893

0/313

0/366

6/055

0/000

ثابت

621

B

T

Sig

2020, Vol. 13, No.6

Edu Stra Med Sci

Downloaded from edcbmj.ir at 21:32 +0330 on Sunday November 28th 2021

جدول  .1میزان آلفای بدست آمده پرسشنامه بعد از اجرا

به اینکه متغیير عالقيه بيه تيداوم یيادگیری الکترونیکيی دارای
بیشترین تاثیر بود ایين متغیير را بيه عنيوان متغیير وابسيته وارد
معادله رگرسیون کيرده و تياثیر سيایر متغیرهيای مسيتقل را بير
آن آزمون می کنیم.

بيير اسيياس نتیجييه بييه دسييت آمييده از جييدول  )3فقييط
متغیيير عالقييه بييه تييداوم بييه یييادگیری الکترونیکييی و رضييایت
کاربر دارای تياثیر معنيی داری بير متغیير آميوزش الکترونیکيی
اثربخش می باشند  .به هميین خياطر در ایين مرحليه بيا توجيه
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شکل  .1عوامل موثر بر آموزش الکترونیکی اثربخش بر اساس ضرایب رگرسیون استاندارد شده
جدول  .4جدول ضرایب رگرسیون بر متغیر عالقه به تداوم یادگیری الکترونیکی
مدل

ثابت
کیفیت اطالعات
خودمختاری ادراك شده
شایستگی ادراك شده
ارتباط ادراك شده
انگیزه درونی
قابل کاربرد
رضایت کاربر

ضرایب استانداراد

ضریب غیر استانداراد
B

Std.Error

B

4/618
-0/113
-0/142
-0/191
-0/246
-0/151
1/768
0/168

5/065
0/312
0/085
0/130
0/219
0/218
0/186
0/301

-0/068
-0/123
-0/114
-0/247
-0/158
0/846
0/111

نتایج نشان می دهد که فقط متغیر قابل کابرد با بتای
 0/846دارای بیشترین تاثیر معنی داری بر متغیر عالقه به
تداوم یادگیری الکترونیکی می باشد و به غیر از متغیر رضایت
کاربر سایر متغیرهای مستقل دارای تاثیر معنی داری بر آن نمی

T

Sig

0/912
0/363
-1/664
-1/464
-1/127
-0/692
9/522
0/559

0/365
0/718
0/100
0/147
0/263
0/491
0/000
0/578

باشند.
حال با استفاده از نتایج جدول باال  )4می توانیم مدل تحلیل
مسیر را در مرحله بعد به شکل زیر تنظیم کنیم:

شکل .2عوامل موثر بر متغیر عالقه به تداوم یادگیری الکترونیکی
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خطی چند متغیره ،متغیر قابل کاربرد را به عنوان متغیر وابسته
قرار داده و تاثیر سایر متغیرهای مستقل را بر آن آزمون می
کنیم.

در مرحله بعد با توجه به این نتیجه که :متغیر قابل کاربرد ،
بعد از متغیر عالقه به تداوم یادگیری الکترونیکی بیشترین میزان
تاثیر را بر میزان یادگیری الکترونیکی اثربخش دارد .در این
مرحله از تحلیل مسیر ،با استفاده از دستور تحلیل رگرسیون

جدول  .5جدول ضرایب رگرسیون بر متغیر قابل کاربرد

ثابت
کیفیت اطالعات
خودمختاری ادراك شده
شایستگی ادراك شده
ارتباط ادراك شده
انگیزه درونی
رضایت کاربر
عالقه به تداوم یادگیری الکترونیکی

B

Std.Error

B

5/535
-0/201
0/049
-0/024
-0/115
0/325
0/169
0/306

2/022
0/128
0/036
0/055
0/091
0/083
0/124
0/032

-0/254
0/089
0/030
-0/242
0/708
0/233
0/639

2/738
-1/574
1/384
-0/439
-1/272
3/903
1/369
9/522

0/008
0/120
0/170
0/662
0/207
0/000
0/175
0/000

بتييييای  0/708و  0/639دارای تيييياثیر معنييييی داری بيييير
متغیر قابل کاربرد می باشند.
حييال بييا اسييتفاده از نتييایج جييدول بيياال مييی تييوانیم مييدل
تحلیيل مسييیر را در مرحلييه بعيد بييه شييکل زیير تنظييیم کنييیم:

نتييييایج جييييدول  )5در خصييييوص ضييييرایب تيييياثیر
متغیرهيييای مسيييتقل بييير متغیييير وابسيييته قابيييل کييياربرد
نشييان مييی دهييد کييه بييه ترتیييب دو متغیيير انگیييزه درونييی
و عالقيييه بيييه تيييداوم یيييادگیری الکترونیکيييی بيييا ضيييریب

شکل .3عوامل موثر بر متغیر قابل کاربرد

ضرایب تاثیر متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته رضایت کاربر
نشان می دهد که فقط متغیر کیفیت اطالعات با ضریب بتای
 0/855دارای تاثیر معنی داری بر متغیر رضایت کاربر می باشند.

در مرحله بعد با توجه به نتیجه به دست آمده ،متغیر رضایت
کاربر به عنوان متغیر وابسته قرار داده و تاثیر سایر متغیرهای
مستقل را بر آن آزمون می کنیم .نتایج جدول  )6در خصوص

جدول .6جدول ضرایب رگرسیون بر متغیر رضایت کاربر
مدل

623

ضرایب استانداراد

ضریب غیر استانداراد

B

T

Sig

0/565

0/574

18/132

0/000
0/090

B

Std.Error

ثابت

1/086

1/922

کیفیت اطالعات

0/933

0/051

0/855

خودمختاری ادراك شده

-0/055

0/032

0/073

-1/716

شایستگی ادراك شده

0/004

0/050

0/004

0/090

0/929

ارتباط ادراك شده

-0/001

0/083

0/002

-0/015

0/988

انگیزه درونی

-0/133

0/081

-0/211

-1/637

0/106

عالقه به تداوم یادگیری الکترونیکی

0/024

0/043

0/036

0/559

0/578
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ضریب غیر استانداراد

مدل

ضرایب استانداراد

T

Sig

0/140

قابل کاربرد

0/102

حييال بييا اسييتفاده از نتييایج جييدول بيياال مييی تييوانیم
ميييدل تحلیيييل مسيييیر را در مرحليييه بعيييد بيييه شيييکل زیييير
تنظیم کنیم:

0/102

0/175

1/369

در مرحله بعد با توجه به نتیجه به دست آمده ،متغیر خود
مختاری ادراك شده به عنوان متغیر وابسته قرار داده و تاثیر
سایر متغیرهای مستقل را بر آن آزمون می کنیم.

جدول  .7جدول ضرایب رگرسیون بر متغیر خودمختاری ادراك شده
ضریب غیر استانداراد

مدل

ثابت
کیفیت اطالعات
شایستگی ادراك شده
ارتباط ادراك شده
انگیزه درونی
عالقه به تداوم یادگیری الکترونیکی
قابل کاربرد
رضایت کاربر

ضرایب استانداراد

B

Std.Error

B

23/821
0/647
-0/518
-0/405
-0/006
0/492
-0/245
-0/667

6/122
0/404
0/164
0/286
0/288
0/356
0/147
0/389

0/449
-0/357
-0/468
-0/008
-0/271
-0/282
-0/506

نتایج جدول  )7در خصوص ضرایب تاثیر متغیرهای مستقل
بر متغیر وابسته خود مختاری ادراك شده نشان می دهد که
فقط متغیر کیفیت اطالعات با ضریب بتای  0/44دارای تاثیر

T

Sig

3/891
1/601
-3/164
-1/415
-0/023
1/384
-1/664
-1/716

0/000
0/114
0/002
0/161
0/982
0/170
0/100
0/090

معنی داری بر متغیر خودمختاری ادراك شده می باشد.
حال با استفاده از نتایج جدول باال می توانیم مدل تحلیل
مسیر را در مرحله بعد به شکل زیر تنظیم کنیم:

شکل  .5عوامل موثر بر متغیر خودمختاری ادراك شده
جدول .8ماتریس همبستگی بین عوامل بیرونی تاثیر گذار بر آموزش الکترونیکی اثربخش
متغیرها

کیفیت اطالعات
شایستگی ادراك شده
انگیزه درونی
ارتباط ادراك شده

1

2

3

1
**0/357
**0/520
**0/464

1
**0/209
**0/201

1
**0/939

4

1

جدول  .9ضرایب مسیر تاثیر رگرسیونی ) مستقیم  ،غیر مستقیم و کل بر آموزش الکترونیکی اثربخش
متغیرها

کیفیت اطالعات
خودمختاری ادراك شده
شایستگی ادراك شده
ارتباط ادراك شده
انگیزه درونی
قابل کاربرد
عالقه به تداوم یادگیری الکترونیکی
رضایت کاربر
2020, Vol. 13, No.6

تاثیر مستقیم

تاثیر غیر مستقیم

تاثیر کل

-0/155
0/048
0/491
0/564
0/366

0/3129
-0/0171
0/3476
0/4771
0/3137
-

0/4679
0/048
0/0171
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بحث
نتایج حاصل نشان داد که مقدار آماره  tبرای عوامل موثر بر
آموزش الکترونیکی اثربخش در سطح اطمینان  ./95معنادار
است یعنی وضعیت عوامل موثر بر آموزش الکترونیکی اثربخش
مناسب و تنها عامل خودمختاری ادراك شده دارای میانگینی
پایینتر از حد متوسط بود که نتایج حاصل با تحقیقات کاظمی ،
غفاری و هدایتی[]13همسو و با تحقیقات کاکایی و حکیم
زاده[ ]14و کامکار ،نیلی و علی آبادی[ ]15همسو نمی باشد که
در تبیین این یافته می توان گفت که همراه با پیشرفت های
چشم گیر در فناوری های روز دنیا ،شیوه های آموزشی نیز به
سرعت در حال تغییر و تکامل است .امروزه ،بهره گیری از
فناوری های نوین آموزشی توجه بسیاری از دانشکاه ها،
موسسات و مراکز آموزشی را به خود جلب کرده است .آموزش
الکترونیک ،یکی از شیوه های نوین است که با استفاده از
فناوری های مبتنی بر رایانه ،آموزش و یادگیری را آسان نموده و
به دلیل مزایای فراوانی که نسبت به آوزش سنتی دارد در سال
های اخیر در ایران مورد استقبال گسترده ای قرار گرفته است به
طوری که در برخی از مراکز آموزشی بخصوص دانشگاه پیام نور
در کنار آموزش سنتی و به عنوان مکمل آن و در بسیاری دیگر

625

به عنوان جایگزین آموزش سنتی مورد استفاده قرار می گیرد
بنابراین آموزش الکترونیک هم اکنون بخش مهمی از تدارکات
آموزش در سازمان هاست که نتیجه این تحقیق هم تاییدی
براین مطلب می باشد.
نتيييایج حاصيييل از تحلیيييل مسيييیر نیيييز نشيييان داد کيييه
متغیرهييای عالقييه بييه تييداوم یييادگیری الکترونیکييی ،قابييل
کيياربرد ،رضييایت کيياربر ،کیفیييت اطالعييات و خودمختيياری
ادراك شييده بيير آمييوزش الکترونیکييی اثييربخش تيياثیر معنييادار
دارنييد کييه تيياثیر کیفیييت اطالعييات بيير آمييوزش الکترونیکييی
اثربخش کاهنده ميی باشيد همچنيین متغیير انگیيزه درونيی از
طریييق تيياثیر بيير متغیيير قابييل کيياربرد و همچنييین متغیيير
شایسييتگی ادراك شييده از طریييق تيياثیر بيير متغیيير خييود
مختيياری ادراك شييده  ،بييه صييورت غیيير مسييتقیم بيير متغیيير
آمييوزش الکترونیکييی اثييربخش تيياثیر گذاشييته انييد و در ایيين
بييین متغیرهييای عالقييه بييه تييدوام یييادگیری الکترونیکييی و
کیفیت اطالعات  ،عالوه بير تياثیر مسيتقیم  ،بيه صيورت غیير
مسييتقیم و بييا واسييطه متغیيير هييای قابييل کيياربرد و رضييایت
کاربر بر روی آميوزش الکترونیکيی اثير بخيش تياثیر گذاشيته
انيد .در تبیيین و تشيریح ایين یافتيه ميی تيوان گفيت کيه در
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شکل  .6مدل تجربی عوامل موثر بر آموزش الکترونیکی اثربخش

نتیجه گیری
نتایج این پژوهش نشان از وضعیت مناسب عوامل موثر بر
آموزش الکترونیکی اثربخش و هچنین تاثیرگذاری مستقیم
متغیرهای عالقه به تداوم یادگیری الکترونیکی ،قابل کاربرد،
رضایت کاربر ،کیفیت اطالعات و خودمختاری ادراك شده بر
آموزش الکترونیکی اثربخش دارد .به عبارتی؛ می توان نتیجه
گرفت که توجه به زیرساخت های آموزش الکترونیکی مهم
ترین عامل در تعیین اثربخشی دوره های آموزشی خواهد بود.

سپاسگزاری
محقق از کلیه مدیران و اساتید دانشگاه پیام نور مرکز
اردبیل که با تکمیل پرسشنامه محقق را در اجرای این مطالعه
یاری نمودند ،تشکر می نماید.

مالحظات اخالقی
در این پژوهش رضایت آگاهانه مشارکت کنندگان ،اخالق
در استفاده از پرسشنامه و رعایت حقوق انسانی مشارکت
کنندگان در تمام اصول تحقیق مورد احترام بوده است .این مقاله
برگرفته از پایان نامه ارشد با شماره ابالغیه  0204/73572و
صورت جلسه به شماره /50092د می باشد.

تضاد منافع
هیچ گونه تعارضی در منافع بین نویسنده و مجله
راهبردهای آموزش در علوم پزشکی وجود ندارد.

منابع مالی
همه هزینه های این پژوهش بر اساس اعتبارات شخصی
پژوهشگر انجام شده است.
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حال حاضير یيادگیری الکترونیکيی مفهيومی مهيم در آميوزش
عالی اسيت و دانشيگاه هيای متنيوعی ایجياد شيده کيه هميه
نیياز جهيانی بيه آميوزش را نمایيانگر ميی کنيد چيون بيا
یيادگیری الکترونیکيی امکيان یيادگیری بيدون محيدودیت
زميانی و مکيانی متناسيب بيا نیازهيای دانشيجو فيراهم ميی
شيود.در طيی سيالیان گذشيته بيا توجيه بيه رشيد فنياوری
اطالعيات و ارتباطيات ،شياهد تغییيرات بنیيادی و فزاینيده ای
در آميوزش عيالی بيوده ایيم .اميروزه فنياوری اطالعيات و
ارتباطيات بيه عنيوان بخيش جيدایی ناپيذیر و تلفیيق شيده
محيیط کيار و کيالس در آميده و شيیوه هيای کسيب و کيار،
برقراری ارتبياط و یيادگیری را تغییير داده اسيت .هنير و عليم
تعلیم و تربیت بيا رشيد فنياوری اطالعيات و ارتباطيات تلفیيق
شيده و رویکيرد جدیيدی در یيادگیری را بيه نيام یيادگیری
الکترونیکييی بييه وجييود آورده اسييت چييون یييادگیری
الکترونیکييی بسييیاری از آرمانهييای آموزشييی را تحقييق
بخشيیده اسيت؛ ماننيد یيادگیری در هير مکيان و زميان،
یييادگیری مشييارکتی ،خودارزیييابی و خييودراهبری .صيياحب
نظيران عقیيده دارنيد کيه بسيیاری از مؤسسيات ارائيه کننيده
دوره های الکترونیکی در رسيیدن بيه هيدف اصيلی یيادگیری
شکست خورده اند؛ بنيابراین ارزیيابی کیفیيت ،بررسيی و ارتقيا
دور ه هيای الکترونیکيی یکيی از وظيایف آ نهيا ميی باشيد.
بييرای توسييعه بهتيير یييادگیری الکترونیکييی ،الزم اسييت
چهيارچوب نظيری روشينی در طراحيی و اجيرای آميوزش
وجيود داشيته باشيد درك کاميل عواميل ميؤثر در اثربخشيی
یيادگیری الکترونیکيی بيرای جليوگیری از اشيتباه و بيه دنبيال
آن شکسيت ضيروری اسيت چيون بسيیاری از محققيان،
تعیین و تعریيف اسيتانداردهای کیفیيت یيادگیری الکترونیکيی
را ضييروری مييی داننييد .پييس طبييق یافتييه هييای تحقیقييات
گذشته و هم چنيین تحقیيق حاضيرعوامل زیيادی در ایجياد و
خليق محيیط یيادگیری الکترونیکيی نقيش دارنيد در کيل ایين
یافته بيا تحقیقيات متعيددی از جمليه تحقیقيات آتشيک و مياه
زاده[]16؛ اصييييالن و ژو[]10؛ کرکييييایرت ،وندرلینييييده و ون
بریييک[]11؛ لیيياو و هوانييگ[]17؛ لييی ،یييون و لييی []18؛ لييیم،

لييی و نييام[]19؛ سييان و همکيياران[ ]2و رحمييان زاده ،بييل و
الیکیت[ ]20همسو و مطابقت دارد.
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