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مقدمه :امروزه استفاده از فناوری اطالعات در آموزش به جهت برخورداری از مزایای بسیار از جمله امکان استفاده در هر زمان و مکان ،از
مهمترین اهداف بسیاری از مؤسسات آموزشی در سراسر جهان و ایران میباشد .جهاد دانشگاهی واحد علوم پزشکی تهران به عنوان یکی
از برگزارکنندگان دورههای آموزشی تخصصی ،اقدام به برگزاری برخی دورههای آموزشی الکترونیکی نموده است .در این پژوهش سعی
داشتیم که نقش هر یک از عوامل مؤثر در آموزش الکترونیکی را در میزان موفقیت این نوع آموزش مورد بررسی قرار دهیم.
روش :در این پژوهش توصیفی میزان تأثیر هریک از این شش عامل از دیدگاه چهار گروه از شرکتکنندگان دورهها ،اساتید ،کارکنان و
مدیران جهاد دانشگاهی ،با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته شامل  39سؤال در مقیاس لیکرت ،در سال تحصیلی  1389-90مورد
بررسی قرار گرفته است .پرسشنامه از طریق پست الکترونیک برای  420نفر ارسال شد و در مجموع  188نفر در این پژوهش مشارکت
کردند .دادههای جمعآوری شده با استفاده از نرمافزار  SPSSو روشهای آمار توصیفی و استنباطی تحلیل شدند.
نتایج :نتایج به دست آمده از دیدگاه چهار گروه مشارکت کننده بیانگر اهمیت باالی کلیه عوامل مورد بررسی در پژوهش به ترتیب
مدیریت ،محتوای آموزشی ،امکانات مورد نیاز ،یاد دهنده ،قوانین و مقررات و یادگیرنده میباشد.
نتيجهگيري :هرچند که تفاوت بین عوامل مؤثر ناچیز است؛ اما همت مضاعف مسئوالن در برطرف کردن کاستیهای و نقاط ضعف سه
عامل اصلی و مؤثر مدیریت ،محتوای آموزشی و امکانات موردنیاز در موفقیت آموزش الکترونیک موردنیاز است.
كليد واژهها :یادگیری الکترونیکی ،آموزش الکترونیکی ،عوامل موفقیت
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عوامل مؤثر بر یادگيري الکترونيکی

اطالعات در دسترس روبهروست ،ضروری است با اتخاذ
راهکارهای مناسب ضمن آگاهی از وضعیت موجود نظام
یادگیری الکترونیکی در ایران ،زمینه بهبود و ارتقای کارآمدی
آن برای پاسخگویی به جا و مناسب به تقاضاهای روزافزون در
کشور فراهم شود .از جمله راهکارهای قابل قبول و مؤثر در این
خصوص ،شناسایی و ارزیابی عوامل مؤثر بر موفقیت آموزش
الکترونیکی است [.]5
امکان ارائه دروس در محیط چندرسانهای ،رفع
محدودیتهای زمانی و مکانی برای آموزش فراگیران ،امکان
ارائه بازخورد سریع و مواردی این چنین از جمله مزایای این
شیوه از آموزش به شمار میرود .بدیهی است در کنار این فواید
محدودیتها و موانعی نیز وجود خواهد داشت که بخش مهمی
از آنها به کمک آموزش فراگیران و بخش دیگری توسط
آموزش معلمان و اساتید مرتفع خواهد شد .نیاز به مهارت
کاربری حرفهای رایانه ،مشکالت موجود در زمینه امکانات و
تجهیزات ارتباطی ،عدم آشنایی با مؤلفههای نوین برنامهریزی
درسی و آموزشی و مانند آنها از مشکالتی است که باید به
طور جدی مورد توجه قرار گیرد [.]6
رشد سریع در یادگیری الکترونیکی به ویژه بعد از سال
 ،1990بسیاری از تنگناهای آموزش عالی را مرتفع نموده است؛
اما در همین زمان پروژههای زیادی که در زمینه استفاده از
یادگیری الکترونیکی طراحی شده بودند ،با شکست مواجه
شدند؛ لذا درک کامل از عوامل تأثیرگذار در اثربخشی یادگیری
الکترونیکی برای جلوگیری از اشتباه و به دنبال آن شکست،
ضروری است .بررسی ادبیات تحقیق در این زمینه شکاف بین
استفاده از فناوری و به کارگیری مدلهای آموزشی را نشان
میدهد [.]7
پژوهش در زمینه عوامل کلیدی موفقیت یادگیری
الکترونیکی ،برای اولین بار در ایاالت متحده آمریکا ،توسط
 Brillو  Popصورت گرفته که نتایج این تحقیق به عنوان
مبنایی برای تحقیقات بعدی در کشورهای مختلف قرار گرفته
است [ Govindasamy .]8در پژوهش خود به هفت عامل
اصلی در موفقیت یادگیری الکترونیکی اشاره میکند :پشتیبانی
سازمانی ،تدوین محتوا ،تدریس و یادگیری ،ساختار درس،
پشتیبانی از دانشجویان ،پشتیبانی از اعضای هیأت علمی و
ارزشیابی [.]9
بر اساس مطالعه  ،Selimعوامل اصلی در موفقیت یادگیری
الکترونیکی عبارتاند از :ویژگیهای آموزشگر (نگرش به
فناوری و کنترل آن ،سبک تدریس) ،ویژگیهای فراگیر
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مقدمه
در دانشگاهها باال بردن کیفیت یادگیری و تدریس همواره از
مسائل پر اهمیت بوده است [ .]1برای نیل به این مقصود
کمک گرفتن از فناوری برای پشتیبانی فعالیت تدریس و
یادگیری با توجه به کاستیهای موجود میتواند اثرگذار باشد.
در حال حاضر سیستم آموزشی دانشگاهها به شکلی میباشد که
دانشجویان قابلیت دسترسی همیشگی به اساتید را ندارند.
دانشجویان نمیتوانند هر زمان که نیاز به یادگیری در زمینهای
خاص را دارند ،مورد آموزش قرار گرفته و یا پاسخ سؤاالت
خویش را به دست آورند .با توجه به سیستم آموزشی موجود
فعل و انفعاالت آموزشی در یک سطح باقی مانده و تقویت
نمیشوند [.]2
استفاده از فناوریهای اطالعات و ارتباطات در زمینه
یادگیری منجر به ظهور حیطه نوینی تحت عنوان "یادگیری
الکترونیکی" شده است .حذف محدودیتهای مکان ،زمان و
سن یادگیرنده که روزگاری دور از ذهن به نظر میرسیدند،
امروزه دیگر محدودیتهای بزرگی برای آموزش محسوب
نمیشوند .از سوی دیگر ،باید توجه داشت که با به وجود آمدن
نیازهای گسترده و جدید در میان جوامع استفاده از رویکردهای
سنتی در نظام آموزشی کافی نیست.یادگیری مبتنی بر رایانه،
یادگیری مبتنی بر فناوری اطالعات ،کالس مجازی و ...راه را
برای پیدایش شیوهای نوین در آموزش هموار ساختهاند .در
حقیقت یادگیری الکترونیکی به منزله روش عمده و اصلی در
فرآیند یاددهی-یادگیری پذیرفته شده است .در همین راستا،
مؤسسات آموزشی حرکت به سوی کاربرد اینترنت برای عرضه
دروس دانشگاهی و آموزش از راه دور را آغاز کردهاند و به
منظور طراحی خوب دروس خود به تعیین نیازهای یادگیرندگان
و سطح دانش تخصصی آنان پرداختهاند [.]3
آموزش با استفاده از کامپیوتر و شبکههای Bulletin ( BBS
()Board Systemسیستم پیام رسان یا تابلو اعالنات) برای
نخستین بار در سال  1970صورت پذیرفت .پس از آن در دهه
 1980نخستین درسهای آنالین روی اینترنت ارائه شد .در
سال  1984نیز برای نخستین بار دوره لیسانس به صورت
آنالین برگزار گردید و باالخره در سال  1997نخستین دانشگاه
مجازی در کالیفرنیا شکل گرفت [.]4
در این برهه زمانی که یادگیری الکترونیکی در نظام آموزش
عالی از یک سو در مرحله شکلگیری و تدوین قرار دارد و از
سوی دیگر ،با چالشهایی مانند افزایش تقاضا برای عرضه
خدمات ،افزایش رقابت ،پیشرفت در فناوری و حجم باالی
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خدمات آموزش الکترونیکی ارائه شده در جهاد دانشگاهی علوم
پزشکی تهران ،میزان نقش عواملی چون یادگیرنده ،یاددهنده،
مدیریت ،محتوای آموزشی ،امکانات موردنیاز و قوانین و مقررات
و به صورت مطالعه موردی در جهاد دانشگاهی بر موفقیت
آموزش به شیوه الکترونیکی سنجیده شود.
با توجه به این که متقاضیان چنین دورههایی اغلب افرادی
هستند که دارای تحصیالت دانشگاهی میباشند ،پروژههای
آموزش الکترونیک از پتانسیل باالیی برای مورد استقبال واقع
شدن برخوردارند .در چنین پروژههایی چون هر پروژه دیگری،
عوامل متعددی در موفقیت و یا شکست پروژه دخیل هستند .در
برخی موارد شکست پروژهها در مراحل مختلف هزینههای
سنگینتری نسبت به کارگیری شیوههای سنتی آموزش در بر
خواهد داشت .شناخت عوامل موفقیت آموزش الکترونیکی و
نقش آنان ،سازمان را در تدوین استراتژی و تصمیمگیری یاری
خواهد کرد .این پژوهش عوامل موفقیت آموزش الکترونیکی را
در جهاد دانشگاهی واحد علوم پزشکی تهران بررسی نموده
است.
روش
پژوهش حاضر از نوع توصیفی است که به روش پیمایشی انجام
شد .هدف از انجام آن شناخت نقش عوامل موفقیت آموزش
الکترونیکی است که به صورت مطالعه موردی در جهاد
دانشگاهی واحد علوم پزشکی تهران انجام میپذیرد .به منظور
گردآوری دادهها ،در این پژوهش از پرسشنامه محقق ساخته
استفاده شد .عوامل موفقیت با استفاده از پژوهشهای پیشین و
متناسب با ساختار آموزشی جهاد دانشگاهی ،در این پژوهش
عبارتاند از :یادگیرنده ،یاددهنده ،مدیریت ،محتوای آموزشی،
امکانات موردنیاز و قوانین و مقررات.
جامعه آماری این پژوهش کارکنان معاونت آموزشی جهاد
دانشگاهی واحد علوم پزشکی تهران ( 20نفر) ،اساتید دورهها
( 50نفر) و فراگیران دورههای تخصصی ( 350نفر) میباشند .در
این پژوهش با توجه به محدود بودن جامعه آماری ،سرشماری
صورت پذیرفت و در مجموع  188نفر در این پژوهش مشارکت
کردند.
در پژوهش حاضر یک پرسشنامه واحد برای جمعآوری
اطالعات از یادگیرندگان الکترونیکی ،اساتید ،مدیران و کارکنان
جهاد دانشگاهی واحد علوم پزشکی تهران در نظر گرفته شد،
تدوین شده است .این پرسشنامه که مشتمل بر  39سؤال جهت
سنجش تأثیر  6عامل میباشد ،به شکل ورد و به صورت
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(مهارت در کامپیوتر ،تعامل ،محتوا و نحوه طراحی آن) ،فن
آوری (زیرساخت و سهولت دسترسی) و پشتیبانی [ ]10و در
نهایت  ]11[ Frazeenدر پژوهش خود با عنوان عوامل مؤثر
در کیفیت یادگیری الکترونیکی با پشتیبانی وب به چند عامل
اصلی پرداخته است و این عوامل را در چند زیرگروه آورده
است -1 :برنامه فناوری  -2عوامل مربوط به آموزشگر -3
عوامل مربوط به دانشجویان  -4عوامل مربوط به طراحی
آموزشی -5عوامل آموزشی [.]12
در پژوهشی که توسط صمدی و همکاران با عنوان "شناسایی
عوامل کلیدی موفقیت نظام یادگیری الکترونیکی در
دانشگاههای ایران" که در پنجمین کنفرانس ملی و دومین
کنفرانس بینالمللی یادگیری و آموزش الکترونیکی ارائه گردید
تالش شد با اتکا بر مطالعات تطبیقی و نظر خبرگان ملی مدل
مناسبی برای ارزیابی موفقیت یادگیری الکترونیکی در
دانشگاههای ایران ارائه شود .بدین منظور ابتدا مدلهای مطرح
در زمینه موفقیت نظامهای یادگیری الکترونیکی مورد بررسی
قرار گرفت ،سپس با توجه به عوامل شناسایی شده در موفقیت
نظامهای یادگیری الکترونیکی کشورهای مختلف و تلفیق آنها
با عوامل اصلی ،مدل مناسبی برای ارزیابی میزان موفقیت نظام
یادگیری الکترونیکی در دانشگاههای ایران ارائه شد .مطالعه
تطبیقی مدلهای مطرح در زمینه یادگیری الکترونیکی ،نشان
میدهد که عوامل مختلفی ،بنا به شرایط و اقتضائات بومی هر
کشور ،به عنوان عوامل کلیدی موفقیت نظام یادگیری
الکترونیکی مطرح شدهاند .مقایسه فراوانی عوامل کلیدی
موفقیت نظامهای یادگیری الکترونیکی در مدلهای پیشین
(مدل دانشگاه الکترونیکی ترکیه ،مدل موفقیت سامانه مدیریت
یادگیری سالمرون ،مدل سال و سیوان ،مدل استیسی و جربیک،
مدل سلیم ،مدل فرزن ،مدل باسیچ ،مدل تستا و فریتاس ،مدل
گاوینداسامی ،مدل گراف و کاینز ،مدل سونگ و همکاران ،مدل
کاگمن ،مدل هاراسیم ،مدل مؤسسه سیاستهای آموزش عالی،
مدل اولیور ،مدل ولری و لرد و مدل موفقیت یادگیری
الکترونیکی پاپ) ،نشان میدهد که عوامل یادگیرنده ،یاددهنده،
طراحی آموزشی ،خدمات پشتیبانی ،زیرساخت فناوری،
سیاستهای آموزشی ،نظام مدیریت و منابع مالی ،از جمله
عواملی هستند که در اغلب مدلهای موفقیت نظام یادگیری
الکترونیکی ،مورد توجه قرار گرفتهاند [.]13
با توجه به جمعبندی عوامل مؤثر بر یادگیری الکترونیکی در
نتایج حاصل از پژوهشهای پیشین ،در این پژوهش سعی بر
آن است تا با تجمیع برخی عوامل و متناسبسازی آنها با
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نتایج
در بین گزارههای مربوط به تأثیر یادگیرنده در موفقیت آموزش
الکترونیکی ،پاسخگویان به تأثیر «توانایی یادگیرنده در استفاده از
ابزارهای فناوری نظیر کامپیوتر و اینترنت» در «موفقیت آموزش
الکترونیکی» اعتقاد بیشتری داشتند .بر این اساس میزان اعتقاد
پاسخگویان به تأثیر «توانایی یادگیرنده در استفاده از ابزارهای
فناوری نظیر کامپیوتر و اینترنت» در «موفقیت آموزش
الکترونیکی»  78درصد بود .در کل با توجه به میانگین محاسبه
شده ،میتوان گفت که میزان اعتقاد به تأثیر «یادگیرنده» در
«موفقیت آموزش الکترونیکی»  73/4درصد است.
نتایج یافتهها نشان داد بین وجوه مختلف متغیرهای «جنس»،
«سن»« ،تحصیالت» و «اعتقاد به تأثیر یادگیرنده در موفقیت
آموزش الکترونیک» تفاوتی وجود ندارد .تنها تفاوت معنیدار
آماری بین گزارههای «نقشهای مختلف مشارکت کننده در
آموزش الکترونیکی» بود .بر این اساس نگاه کارمندان درباره
تأثیر «یادگیرنده» در موفقیت آموزش الکترونیک نسبت به
دیگران متفاوت بود .به این معنی که کارمندان نقش یادگیرنده را
در موفقیت آموزش الکترونیک کمتر از دیگران ارزیابی کردهاند.
در بین گزارههای مربوط به تأثیر یاددهنده در موفقیت آموزش
الکترونیکی ،پاسخگویان به تأثیر «پاسخگویی به موقع یاددهنده
به سؤاالت و نیازهای علمی یادگیرنده» در «موفقیت آموزش
الکترونیکی» اعتقاد بیشتری داشتند .بر این اساس میزان اعتقاد
پاسخگویان به تأثیر «پاسخگویی به موقع یاددهنده به سؤاالت و

نیازهای علمی یادگیرنده» در «موفقیت آموزش الکترونیکی»
 92/4درصد بود .با توجه به میانگین محاسبه شده ،میتوان گفت
که میزان اعتقاد به تأثیر «یاددهنده» در «موفقیت آموزش
الکترونیکی»  84/5درصد است.
نتایج یافتهها نیز حاکی از آن است که بین وجوه مختلف
متغیرهای «سن»« ،تحصیالت» و «اعتقاد به تأثیر یادگیرنده در
موفقیت آموزش الکترونیک» تفاوتی وجود ندارد و افراد در
گروههای مختلف سنی و تحصیلی اعتقاد یکسانی درباره تأثیر
«یاددهنده» در موفقیت آموزش الکترونیکی داشتند؛ اما نتایج این
بررسی تفاوت معنیدار آماری بین گزارهای «جنس» و
«نقشهای مختلف مشارکت کننده در آموزش الکترونیکی» در
«اعتقاد به تأثیر یادگیرنده در موفقیت آموزش الکترونیک» نشان
میدهد .به این معنی که زنها در مقایسه با مردها اعتقاد
بیشتری نسبت به تأثیر «یاددهنده» در موفقیت آموزش
الکترونیک داشتند .همچنین ارزیابی «افراد در نقشهای مختلف
مشارکت کننده در آموزش الکترونیکی» درباره تأثیر «یاددهنده»
در موفقیت آموزش الکترونیک متفاوت است .بر این اساس
«کارمندان» نسبت به اساتید ،مدیران و یادگیرندگان ،اعتقاد
بیشتری به تأثیر «یاددهنده» در موفقیت آموزش الکترونیک
داشتند.
در بین گزارههای مربوط به تأثیر مدیریت بر موفقیت آموزش
الکترونیکی ،پاسخگویان به تأثیر «عالقمندی مدیران آموزشی
برای استفاده از شیوههای آموزش الکترونیکی» در «موفقیت
آموزش الکترونیکی» اعتقاد بیشتری داشتند .بر این اساس میزان
اعتقاد پاسخگویان به تأثیر «عالقمندی مدیران آموزشی برای
استفاده از شیوههای آموزش الکترونیکی» در «موفقیت آموزش
الکترونیکی»  89/8درصد است .با توجه به میانگین محاسبه
شده ،میتوان گفت که میزان اعتقاد به تأثیر «مدیریت» در
«موفقیت آموزش الکترونیکی»  86/9درصد است.
همچنین بین وجوه مختلف متغیرهای «سن»« ،جنس» و
«تحصیالت» و «اعتقاد به تأثیر مدیریت در موفقیت آموزش
الکترونیک» تفاوتی وجود ندارد و افراد در گروههای مختلف
سنی ،جنس و تحصیلی اعتقاد یکسانی درباره تأثیر «مدیریت»
در موفقیت آموزش الکترونیکی داشتند؛ اما نتایج این بررسی
نشان میدهد که تفاوت معنیدار آماری بین گزارههای
«نقشهای مختلف مشارکت کننده در آموزش الکترونیکی» در
«اعتقاد به تأثیر مدیریت در موفقیت آموزش الکترونیک» وجود
دارد .بر این اساس «کارمندان» نسبت به اساتید ،مدیران و
یادگیرندگان ،اعتقاد بیشتری به تأثیر «مدیریت» در موفقیت
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الکترونیکی به اعضای جامعه آماری ارسال گردید .در این
پرسشنامه از مقیاس لیکرت  5گزینهای استفاده شده که انتخاب
گزینه خیلی زیاد نشانه اعتقاد به تأثیر باالی شاخص مورد سؤال
در موفقیت آموزش الکترونیک و گزینه خیلی کم نشانه تأثیر
پایین آن میباشد.
روایی پرسشنامه براساس نظر  3نفر از متخصصان حوزه
آموزش الکترونیک و پایایی آن با استفاده از  30نمونه
پرسشنامه و آزمون آلفای کرونباخ سنجیده شد .در این آزمون با
استفاده از نرمافزار  SPSSنسخه  15ضریب پایایی پرسشنامه
 0/732به دست آمد .جهاد دانشگاهی واحد علوم پزشکی تهران
قلمرو این پژوهش بوده که در سال تحصیلی  1389-90انجام
شد.
برای تحلیل دادهها از روشهای آمار توصیفی نظیر میانگین،
انحراف معیار و جدول توزیع فراوانی و همچنین روشهای آمار
استنباطی (آزمون خی دو) استفاده شده است.

ناظري و همکاران

مجله انفورماتيک سالمت و زیست پزشکی

102

«تحصیالت» و «اعتقاد به تأثیر امکانات مورد نیاز در موفقیت
آموزش الکترونیک» تفاوت معنیدار آماری وجود دارد .بر این
اساس زنها در مقایسه با مردها اعتقاد بیشتری به تأثیر
«امکانات موردنیاز» در موفقیت آموزش الکترونیک داشتند.
ارزیابی «افراد در نقشهای مختلف مشارکت کننده در آموزش
الکترونیکی» درباره تأثیر «امکانات موردنیاز» در موفقیت آموزش
الکترونیک متفاوت است .بر این اساس مدیران و کارمندان نسبت
به اساتید و یادگیرندگان ،اعتقاد بیشتری به تأثیر «امکانات مورد
نیاز» در موفقیت آموزش الکترونیک داشتند .همچنین افرادی که
تحصیالت باالتری داشتند ،اعتقاد کمتری درباره تأثیر «امکانات
موردنیاز» در موفقیت آموزش الکترونیکی داشتند.
در بین گزارههای مربوط به تأثیر قوانین و مقررات بر موفقیت
آموزش الکترونیکی ،پاسخگویان به تأثیر «تعیین میزان اعتبار
مدارک ارائه شده از طریق آموزش الکترونیکی توسط مراجع
ذیصالح» در «موفقیت آموزش الکترونیکی» اعتقاد بیشتری
داشتند .بر این اساس میزان اعتقاد به تأثیر «تعیین میزان اعتبار
مدارک ارائه شده از طریق آموزش الکترونیکی توسط مراجع
ذیصالح» در «موفقیت آموزش الکترونیکی»  92/2درصد
است .با توجه به میانگین محاسبه شده ،می توان گفت که میزان
اعتقاد به تأثیر «قوانین و مقررات» در «موفقیت آموزش
الکترونیکی»  83/2درصد است.
نتایج یافتههای استنباطی نیز حاکی از آن است که بین وجوه
مختلف متغیرهای «جنس»« ،سن»« ،تحصیالت» و «اعتقاد به
تأثیر امکانات مورد نیاز در موفقیت آموزش الکترونیک» تفاوت
معنیدار آماری وجود دارد .بر این اساس زنها در مقایسه با
مردها ،اعتقاد بیشتری به تأثیر «قوانین و مقررات» در موفقیت
آموزش الکترونیک داشتند .افراد متعلق به گروههای سنی باالتر،
اعتقاد بیشتری به تأثیر «قوانین و مقررات» در موفقیت آموزش
الکترونیکی داشتند و افراد متعلق به گروههای تحصیلی باالتر،
اعتقاد بیشتری به تأثیر «قوانین و مقررات» در موفقیت آموزش
الکترونیکی داشتند (جدول .)1
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آموزش الکترونیک داشتند.
در بین گزارههای مربوط به تأثیر محتوای آموزشی بر موفقیت
آموزش الکترونیکی ،پاسخگویان به تأثیر استفاده از منابع به روز
در محتوای آموزشی» در «موفقیت آموزش الکترونیکی» اعتقاد
بیشتری داشتند .بر این اساس میزان اعتقاد پاسخگویان به تأثیر
«استفاده از منابع به روز در محتوای آموزشی» در «موفقیت
آموزش الکترونیکی»  96/6درصد است .با توجه به میانگین
محاسبه شده ،میتوان گفت که میزان اعتقاد به تأثیر «محتوای
آموزشی» در «موفقیت آموزش الکترونیکی»  86/2درصد است.
نتایج نشان داد که بین وجوه مختلف متغیرهای «جنس» و
«تحصیالت» و «اعتقاد به تأثیر محتوای آموزشی در موفقیت
آموزش الکترونیک» تفاوت معنیدار آماری وجود دارد .بر این
اساس « زنها به نسبت مردها اعتقاد بیشتری به تأثیر «محتوای
آموزشی» در موفقیت آموزش الکترونیک داشتند .ارزیابی «افراد
در نقشهای مختلف مشارکت کننده در آموزش الکترونیکی»
درباره تأثیر «محتوای آموزشی» در موفقیت آموزش الکترونیک
متفاوت است .بر این اساس مدیران و کارمندان نسبت به اساتید و
یادگیرندگان ،اعتقاد بیشتری به تأثیر «محتوای آموزشی» در
موفقیت آموزش الکترونیک داشتند .افرادی که تحصیالت
باالتری داشتند ،اعتقاد کمتری درباره تأثیر «محتوای آموزشی»
در موفقیت آموزش الکترونیکی داشتند.
در بین گزارههای مربوط به تأثیر امکانات موردنیاز بر موفقیت
آموزش الکترونیکی ،پاسخگویان به تأثیر «وجود خدمات
پشتیبانی مناسب در سازمان» در «موفقیت آموزش الکترونیکی»
اعتقاد بیشتری داشتند .بر این اساس میزان اعتقاد به تأثیر «وجود
خدمات پشتیبانی مناسب در سازمان» در «موفقیت آموزش
الکترونیکی»  88درصد است .با توجه به میانگین محاسبه شده،
میتوان گفت که میزان اعتقاد به تأثیر «امکانات مورد نیاز» در
«موفقیت آموزش الکترونیکی»  84/8درصد است.
همچنین بین وجوه مختلف متغیرهای «جنس»« ،افراد در
نقشهای مختلف مشارکت کننده در آموزش الکترونیکی» و

تابستان  ،1396دوره چهارم ،شماره دوم

ناظري و همکاران

عوامل مؤثر بر یادگيري الکترونيکی
جدول  :1اعتقاد كلی پاسخگویان نسبت به سؤاالت و گزارهاي مطرح شده
گزاره

عامل

یادگيرنده

میزان عالقمندی یادگیرنده برای استفاده از شیوه های آموزش الکترونیکی

-

-

31/4

68/6

-

3/69

73/8

0/465

0/216

میزان اعتماد یادگیرنده به آموزش الکترونیکی

-

2

41

27/7

29/3

3/84

76/8

0/875

0/766

میزان تحصیالت یادگیرنده

-

-

20/2

72/3

7/4

3/87

77/4

0/512

0/262

توانایی یادگیرنده در استفاده از ابزارهای فناوری نظیر کامپیوتر و اینترنت

-

-

20/7

68/1

11/2

3/9

78

0/558

0/312

ارتباط یادگیرنده با سایر یادگیرندگان الکترونیکی

-

19/7

54/8

25/5

-

3/06

61/2

0/672

0/451

داشتن اطالعات الزم توسط یادگیرنده در زمینه آموزش الکترونیکی

-

-

40/4

52/2

7/4

3/67

73/4

0/61

0/372

کلی (شامل  6گزاره)

-

-

-

60/6

39/4

3/67

73/4

0/14

0/02

میزان عالقمندی یاددهنده برای استفاده از شیوههای آموزش الکترونیکی

-

-

22/9

36/7

40/4

4/18

83/6

0/778

0/605

سن یا تجریه یاددهنده در زمینه تدریس دوره مربوطه

-

-

29/8

42/6

27/7

3/98

79/6

0/76

0/577

اعتبار علمی یاددهنده در مجامع علمی کشور

-

یاددهنده

-

14/4

55/3

30/3

4/16

83/2

0/651

0/424

فراهم بودن امکان دسترسی به یاددهنده در زمان الزم

-

-

2/7

57/4

39/9

4/37

87/4

0/537

0/288

پاسخگویی به موقع یاددهنده به سؤاالت و نیازهای علمی یادگیرنده

-

-

-

37/8

62/2

4/62

92/4

0/486

0/236

روش های تدریس یاددهنده

-

-

17/6

30/9

51/6

4/34

86/8

0/761

0/579

ارتباط مستمر یاددهنده با یادگیرنده

-

-

2/7

71/3

26

4/23

84/6

0/483

0/234

ارزیابی مستمر یادگیرنده توسط یاددهنده

-

-

26/6

52/1

21/3

3/95

79

0/692

0/478

مدیریت
محتواي آموزشی

کلی (ادغام شده)

-

-

-

60/6

39/4

4/22

84/57

0/49

0/24

میزان عالقهمندی مدیران آموزشی برای استفاده از شیوه های آموزش الکترونیکی

-

-

-

51/1

48/9

4/49

89/8

0/501

0/251

حمایت مدیران ارشد از آموزش الکترونیکی

-

-

0/5

51/6

47/9

4/47

489/

0/511

0/261

همخوانی با سیاست های آموزشی سازمان

-

-

7/4

75/5

17

4/1

82

0/487

0/237

برنامه ریزی زمانی مناسب برای برگزاری دوره های آموزش مجازی

-

-

-

58

42

4/42

88/4

0/495

0/245

اطالع رسانی مناسب در زمینه دوره های آموزش الکترونیکی

-

-

4/3

52/1

43/6

4/39

87/8

0/571

0/326

برنامه ریزی مناسب برای حفظ امنیت اطالعات یادگیرندگان

-

-

17

44/1

38/8

4/22

84/4

0/717

0/514

کلی (ادغام شده)

-

-

-

45/2

54/8

4/34

86/9

0/499

0/249

غنای مطالب آموزشی ارائه شده به صورت الکترونیکی

-

-

-

31/9

68/1

4/68

93/6

0/467

0/218

استفاده از منابع به روز در محتوای آموزشی

-

-

-

17

83

4/83

96/6

0/377

0/142

قابلیت دسترسی آسان به محتوای آموزشی

-

-

3/2

42

امکانات مورد نياز
قوانين و مقررات

54/8

4/52

90/4

0/561

0/315

-

2/7

11/7

66

19/7

4/03

80/6

0/649

0/422

2/7

5/3

17

52/1

22/9

3/87

77/4

0/916

0/839

استفاده از امکانات صوتی و تصویری در ارائه محتوای آموزشی

-

-

20/2

54/8

25

4/05

81

0/672

0/452

مطابقت محتوای آموزشی با استانداردهای موجود

-

-

8

64/4

27/7

4/2

84

0/565

0/319

کلی (ادغام شده)

-

-

2/7

63/3

34

4/31

86/2

0/52

0/27

وجود زیرساخت فناوری مناسب در کشور

-

-

36/7

16

47/3

4/11

82/2

0/913

0/834

وجود زیرساخت فناوری مناسب در سازمان

-

-

36/2

19/1

44/7

4/09

81/8

0/898

0/806

فراهم بودن امکان دسترسی ارزان یادگیرنده به فناوریهای الزم

-

-

19/1

41/5

39/4

4/2

84

0/74

0/547

وجود منابع مالی کافی در سازمان

-

-

2/7

55/3

42

4/39

87/8

0/542

0/293

وجود خدمات پشتیبانی مناسب در سازمان

-

-

3/2

53/2

43/6

4/4

88

0/553

0/306

فراهم بودن امکان دسترسی یادگیرنده به برنامه های کاربردی الزم

-

-

-

61/2

38/8

4/39

87/8

0/489

0/239

وجود منابع انسانی الزم برای پاسخگویی به یادگیرندگان در سازمان

-

-

19/7

47/3

33

4/13

82/6

0/715

0/512

کلی (ادغام شده)

-

-

14/9

45/7

39/4

4/24

84/8

0/697

0/485

وجود قوانین و مقررات مدون در زمینه آموزش الکترونیکی در کشور

-

-

9/6

55/3

35/1

4/26

85/2

0/619

0/384

وجود مرجع پاسخگو در سازمان در صورت بروز مشکالت قانونی

-

-

38/3

4/8

56/9

4/19

83/8

0/96

0/922

تعیین میزان اعتبار مدارک ارائه شده از طریق آموزش الکترونیکی توسط مراجع
ذیصالح
وجود استانداردهای الزم در زمینه کیفیت و کمیت محتوای آموزشی ارائه شده

-

-

2/1

34/6

63/3

4/61

92/2

0/531

0/282

-

-

39/9

45/2

14/9

3/75

75

0/699

0/488

-

-

21/3

56/9

21/8

4/01

80/2

0/658

0/433

-

-

-

88/8

11/2

4/16

83/2

0/316

0/1

فرمت فایل های الکترونیکی محتوای آموزشی
ارائه ی محتوای آموزشی به صورت جلسه به جلسه

وجود اطالعات الزم در زمینه قوانین و مقررات آموزش الکترونیکی برای یادگیرنده
و یاددهنده
کلی (ادغام شده)
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نیاز» در موفقیت آموزش الکترونیک داشتند.
با توجه به تحلیل نتایج مربوط به میزان تأثیر یادگیرنده به
آموزش الکترونیکی ،از میان گزارههای مطرح شده توانایی
یادگیرنده در استفاده از ابزارهای فناوری و میزان تحصیالت
وی از مهمترین گزارهها از دیدگاه کلیه گروههای پاسخ دهنده
بوده است .این نتیجه بیشترین همخوانی را با ویژگیهای
مهارت در کامپیوتر و تعامل با محتوا که سلیم [ ]10در پژوهش
خود به عنوان مهمترین ویژگیهای برای یادگیرنده برشمرده
است ،دارد.
در مورد عامل یاددهنده همان طور که ذکر گردید پاسخگویی
به موقع به سؤاالت و نیازهای علمی یادگیرندگان مهمترین
گزاره از نظر کلیه گروههای پاسخ دهنده ارزیابی گردید که این
موضوع نیز با ویژگیهای آموزشگر در مطالعه سلیم []10
سازگاری دارد؛ اما ارزیابی مستمر یادگیرنده از میان گزارهها از
کمترین اهمیت برخوردار است و این درحالی است که در
پژوهش  ]9[ Govindasamyارزشیابی به عنوان یکی از
عوامل پنجگانه موفقیت مورد بررسی قرار گرفته است .این
تفاوت میتواند ناشی از تفاوت برنامههای آموزش الکترونیکی
که در سازمان مورد بررسی در حال انجام است ،تلقی گردد .چرا
که آزمون آنالین یکی از برنامههای اصلی دورههای آموزش
مجازی در جهاد دانشگاهی است و شاید به همین دلیل است
که ارزشیابی مستمر و خارج از این برنامه از ضرورت و اهمیت
کمتری برخوردار باشد و البته سهم باالی یادگیرندگان در میان
پاسخ دهندگان نیز نباید نادیده گرفته شود.
از میان گزارههای مربوط به نقش مدیریت ،پاسخدهندگان
بیشترین اعتقاد را به تأثیر میزان عالقهمندی مدیران در به
کارگیری شیوههای آموزش الکترونیکی و پس از آن حمایت
مدیران ارشد از آموزش الکترونیکی داشتهاند .این موضوع با
نشانگرهای تعریف شده در پژوهش صمدی [ ]14در ارزیابی
عامل مدیریت ،همخوانی قابل توجهی دارد.
در سنجش عامل محتوای آموزشی ،بیشترین نقش از دیدگاه
پاسخدهندگان متعلق به گزاره استفاده از منابع به روز در تهیه
محتوای آموزشی تخصیص یافته است .این ویژگی تقریباً در
تمامی پژوهشهای پیشین مورد توجه قرار گرفته و اهمیت آن
بر کسی پوشیده نیست .از میان گزارههای مربوط به امکانات
موردنیاز بیشترین تأثیر از دیدگاه پاسخدهندگان متعلق به
خدمات پشتیبانی است .این عامل در پژوهشهای
 ،]9[ Govindasamyسلیم [ ]10و صمدی و همکاران []13
به عنوان یک عامل مستقل در نظر گرفته شده است که نتایج
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بحث و نتيجهگيري
همانطور که پیش از این اشاره شد ،عوامل مورد بررسی با
استفاده از نتایج پژوهشهای پیشین و تجمیع و متناسبسازی
آنها با آموزش الکترونیکی در جهاد دانشگاهی واحد علوم
پزشکی تهران به دست آمده است .نتیجه تحلیل دادههای به
دست آمده از این پژوهش نیز مؤید تأثیرگذاری کلیه این عوامل
بوده است .در اغلب پژوهشهای پیشین ترتیب اهمیت این
عوامل مورد بررسی قرار نگرفته است ،چرا که این پژوهشها بر
اساس مطالعات تطبیقی صورت پذیرفته و اولویتبندی عوامل با
استفاده از دادههای کمی و از دیدگاه افراد با نقشهای مختلف،
صورت نپذیرفته است .از این رو میتوان گفت که این پژوهش
در زمان انجام نخستین پژوهش در جهت توصیف میزان تأثیر
هز یک از عوامل بر موفقیت آموزش الکترونیک بوده است.
اما در پژوهش صمدی [ ]13با استفاده از نظرات خبرگان ترتیب
اهمیت عوامل چنین به دست آمده است :یادگیرنده ،یاد دهنده،
طراحی آموزشی ،خدمات پشتیبانی ،مدیریت ،قوانین و مقررات،
زیرساخت فناوری ،سیاست آموزشی ،منابع مالی و استانداردها.
این نتایج تفاوتهای قابل توجهی با نتایج به دست آمده از
پژوهش حاضر دارد چرا که در این پژوهش میزان تأثیر عوامل
از دیدگاه افراد مشارکت کننده در آموزش الکترونیکی که
بیشترین تعداد آنها یادگیرندگان بودهاند ،سنجیده گردیده است.
خبرگان حوزه آموزش الکترونیک اغلب در نقش مدیران و
اساتید ظاهر خواهند شد و چنانچه در نظر داشته باشیم طراحی
دورههای آموزش الکترونیک را در دستور کار خود قرار دهیم
نباید از توجه به نگرش مخاطبان اصلی که همان یادگیرندگان
هستند ،مغفول بمانیم.
آنچه که در نتایج پژوهش قابل تأمل به نظر میرسد ،تأثیر
نحوه مشارکت پاسخ دهنده در آموزش الکترونیکی بر پاسخ به
گزارهها است .چنانچه در مورد کلیه عوامل به جزء قوانین و
مقررات تفاوت معناداری در دیدگاههای گروههای مختلف وجود
دارد .به اعتقاد یادگیرندگان و یاددهندگان مهمترین عامل
موفقیت ،عامل مدیریت است .از دیدگاه کارمندان مدیریت،
محتوای آموزشی و امکانات از میزان اهمیت یکسانی برخوردار
است و از دیدگاه مدیران محتوای آموزشی و امکانات مورد نیاز
در رتبه نخست اهمیت قرار دارند؛ بنابراین میتوان گفت
مدیران که سیاستگذاران و برنامهریزان اصلی این حوزه هستند
نقش خود را در میزان موفقیت آموزش الکترونیک باید بیش از
پیش مورد توجه قرار دهند .همچنین مدیران و کارمندان نسبت
به اساتید و یادگیرندگان ،اعتقاد بیشتری به تأثیر «امکانات مورد

تابستان  ،1396دوره چهارم ،شماره دوم
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ارائه شده در این پژوهش نیز نشان از اهمیت باالی خدمات
پشتیبانی دارد.
در پژوهشی با عنوان "رهیافتی برای ارتقای کیفیت در
محیطهای یادگیری الکترونیکی (دانشگاه مجازی)" آمده است:
بقا و دوام دانشگاههای مجازی در درجه اول به اعتماد و
اطمینان ذینفعان به ویژه دانشجویان بستگی دارد و اعتماد و
اطمینان ذینفعان نیز در گرو کیفیت روزافزون این دانشگاهها و
مؤسسات مجازی است؛ بنابراین کیفیت یکی از فاکتورهای مهم
و اثرگذار در ایجاد ،حفظ و توسعه این دانشگاهها میباشد [.]15
بررسی نتایج عامل قوانین و مقررات نشان میدهد که گزاره
تعیین میزان اعتبار مدارک ارائه شده از طریق آموزش
الکترونیکی توسط مراجع ذیصالح ،از باالترین اهمیت در میان
سایر گزارهها برخوردار است؛ لذا میتوان استفاده از عنوان جهاد
دانشگاهی را به عنوان یک نهاد دانشگاهی و معتبر ،در اقبال
مخاطبان و در نتیجه موفقیت آموزش الکترونیکی بسیار مؤثر
دانست .نتایج حاصله از نظرسنجی نشان میدهد که برخی از
حوزهها پاسخگویان اتفاق نظر زیادتری درباره تأثیر چند گزاره
در موفقیت آموزش الکترونیک دارند .استفاده از منابع به روز در
محتوای آموزشی ،غنای مطالب آموزشی ارائه شده به صورت
الکترونیکی ،پاسخگویی به موقع یاددهنده به سؤاالت و
نیازهای علمی یادگیرنده ،تعیین میزان اعتبار مدارک ارائه شده
از طریق آموزش الکترونیکی توسط مراجع ذیصالح و قابلیت
دسترسی آسان به محتوای آموزشی بیشرین اتفاقنظر را در بین
پاسخگویان در تأثیر بر موفقیت آموزش الکترونیک دارد .توجه
به آنها و تالش برای برطرف کردن موانع پیش روی هر کدام
از آنها ،در اعتالی آموزش الکترونیک تأثیرگذار خواهد بود.
در بین عوامل مؤثر بر موفقیت آموزش الکترونیکی ،پاسخگویان

سهم و تأثیر زیاد را به ترتیب برای عوامل مدیریت ،محتوای
آموزشی ،امکانات موردنیاز ،یاد دهنده ،قوانین و مقررات و
یادگیرنده قائل هستند .هرچند که تفاوت بین عوامل مؤثر ناچیز
است؛ اما همت مضاعف مسئوالن در برطرف کردن کاستیهای
و نقاط ضعف سه عامل اصلی و مؤثر در موفقیت آموزش
الکترونیک موردنیاز است.
در این پژوهش که پرسشنامه به صورت الکترونیک ارسال
شد ،به علت پراکندگی جغرافیایی شرکتکنندگان دورههای
آموزش الکترونیکی در جهاد دانشگاهی و عدم دسترسی یکسان
به اینترنت و پست الکترونیکی برای پاسخ به موقع به
پرسشنامه با محدودیت مواجه بودیم که با ارسال چند باره
ایمیل و در مورد اساتید و کارکنان با پیگیری حضوری و تلفنی
موفق به جمع آوری حداقل تعداد الزم شدیم.
با توجه به یافتههای پژوهش و تأثیر باالی قوانین و مقررات و
استانداردهای آموزش الکترونیکی و فقدان اطالعات مدون در
این زمینه در کشور ،پژوهش در زمینه آییننامهها ،استانداردها و
قوانین و مقررات آموزش الکترونیکی در کشور پیشنهاد
میگردد .همچنین با توجه به تأثیر باالی امکانات و زیرساخت
در موفقیت آموزش الکترونیکی ،میتوان بررسی کارآمدی
مدلهای آموزش الکترونیکی با توجه به مزایا و محدودیتهای
زیرساخت ها و امکانات موجود در کشور را به عنوان طرح
پژوهشی مورد توجه قرار داد .عالوه بر آن با توجه به تأثیر
باالی توانایی استفاده یادگیرندگان از ابزارهای فناوری از منظر
کلیه گروههای پاسخ دهنده ،پژوهش در زمینه نقش
آموزشهای پیش از دوره برای آشنایی با ابزارها و ویژگیهای
آموزش الکترونیکی در افزایش بهرهوری دورههای آموزش
مجازی قابل تأمل به نظر میرسد.
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Introduction: Today, the use of information technology in education, is one of the most important goals of
many educational institutions around the world and Iran, due to its advantages including the possibility to be
used at any time and place. ACECR branch of Tehran University of Medical Sciences, as one of the organizers
of specialized training courses, has already organized some e-learning courses. In this research, we tried to
examine the role of each of the effective factors in e-learning in the success rate of this type of education.
Methods: In this descriptive study, the effect of six factors, from the perspective of the four groups of
participants, professors and ACECR (Iranian academic center for education, culture and research) staff and
managers, was measured in 2010-2011, through using a researcher-made questionnaire including 39 questions
on Likert scale. The questionnaire was sent via e-mail to 420 people and a total of 188 people participated in
this study. The collected data were analyzed through SPSS software and using descriptive statistics and
inferential statistics.
Results: The results indicated the importance of all studied factors with the order of management, educational
content, facilities, teachers, rules and learner.
Conclusion: Although the difference between the effective factors is negligible, the extra effort of authorities
to remove the shortcomings and weaknesses of the three main and effective factors of management, educational
content and facilities needed for the success of e-earning is required.
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