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چکيده
این مطالعه با هدف ارائه مدل و اولویتبندی عو امل کلیدی موفقیت یادگیری الکترونیک انجام شده
است .جامعه ی آماری این تحقیق را دانشجویان دانشکده آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شیراز
تشکیل میدادند که تعداد آنها برابر با  715نفر میباشد؛ مطابق با جدول مورگان حجم نمونه برابر با
 250تعیین گردید؛ که به شیوه نمونهگیری غیرتصادفی در دسترس انتخاب شدند .با استفاده از
تکنیک توزیع دوجملهای ،از بین  21عوامل کلیدی موفقیت یادگیری الکترونیک که از پیشینه
تحقیق برگرفته شده بود 4 ،شاخص حذف و  17شاخص انتخاب شدند .این  17عامل بر اساس
تکنیک تحلیل عاملی اکتشافی در  5دسته کلی " کیفیت سیستم ،شایستگی اساتید و دستیاران
آموزشی ،اثربخشی محتوا ،تعامل اساتید و دانشجویان ،و شایستگی دانشجویان"قرار گرفتند .با
استفاده از تکنیک تحلیل عاملی تاییدی مرتبه اول و دوم (نرمافزار لیزرل) ،برازش مدل پیشنهادی
مورد تایید قرار گرفت .نتایج اولویتبندی عوامل کلیدی موفقیت یادگیری الکترونیک که بر اساس
تکنیک فرایند تحلیل سلسله مراتبی گروهی به دست آمد ،نشان داد که کیفیت برنامه سیستم
یادگیری الکترونیک ،کیفیت محتوای ارائه شده ،کاربر پسند بودن سیستم یادگیری الکترونیک و
سواد اطالعاتی استاد ،مهمترین عوامل موفقیت یادگیری الکترونیک بودند.
کليد واژه ها :عوامل کلیدی موفقیت ،یادگیری الکترونیک ،تحلیل عاملی تاییدی ،فرایند تحلیل
سلسله مراتبی.

 - 1دانشجوی کارشناسی ارشد ،واحد زرقان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،زرقان ،ایران
 -2استادیار گروه مدیریت ،واحد شیراز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،شیراز ،ایران
*نویسنده مسئولsoltani.hassan74@gmail.com :
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مقدمه
امروزه آموزش الکترونیکی 1در بسیاری از دانشگاههای دنیا مورد توجه قرار گرفته
است .آموزش الکترونیک دارای مزایای زیادی از جمله حذف فواصل زمانی ،حذف فواصل
مکانی ،کاهش هزینههای رفت و آمد ،انعطاف زمانی ،و  ...میباشد که موجب شده است در
ایران نیز مورد استقبال قرار گیرد .با توجه به تنوع دانشگاهها در ایران و سهولت امکان ورود،
دانشگاهها باید سعی در افزایش کیفیت آموزش و فرایند یادگیری دانشجویان خود داشته
باشند .روشن است که عوامل زیادی بر موفقیت یادگیری دانشجویان تاثیرگذار است .بنابراین
گام اول برای بهبود فرایند یادگیری دانشجویان ،شناسایی این عوامل میباشد .دانشگاه
الکترونیکی نیز برای ادامه حیات و حضور هرچه بیشتر موفق در عرصهی آموزشی ،بایستی به
این مهم توجهی ویژهای داشته باشد .امروزه با گسترش شبکههای ارتباطی و فناوری
اطالعات ،2واژههای نو ،ایدههای نوین و رویکردهای تازهای از فعالیتهای مرتبط با اینترنت و
فناوری اطالعات در حوزههای مختلف بهوجود آمدهاند .مفاهیمی از قبیل تجارت
الکترونیک ،3دولت الکترونیک ،4بازاریابی الکترونیک 5و ...بیش از پیش در حال توسعه و
گسترش هستند .آموزش الکترونیکی یکی از مفاهیم مرتبط با فناوری اطالعات و ارتباطات
است که میتواند نقش مؤثری در انتقال دانش بشری داشته باشد ( .)Selim, 2007آموزش
الکترونیکی با سرعت قابل توجهی رواج یافته و جایگاه خود را در ساختار آموزشی تثبیت
نموده است .در حال حاضر ،یادگیری الکترونیکی 6به عنوان یک الگوی جدید در سیستم
آموزشی دانشگاهها شناخته شده و مفهوم یادگیریهای سنتی را متحول کرده است ( Nneka,
 )2011و توانسته است با کمرنگ کردن محدودیتهای مکانی و زمانی ،فرایند آموزش را
آسانتر سازد ( .)Webster and Hackley, 2017در واقع آموزش الکترونیکی ،این امکان را
فراهم کرده است که طیف وسیعی از دانشجویان را از فاصلههای دور تحت آموزش قرار دهد
(.)Bowles, 2017
میتوان گفت آموزش عالی ،در سایهی این امکانات ،با سرعت کمّی و کیفی بیشتری
توسعه یافته و اشکال و رویکردهای تازهای همچون آموزش الکترونیکی را تجربه کرده است
1 Electronics Training
2 Information Technology
3 Electronic Commerce
4 Electronic Government
5 Electronic Marketing
6 Electronic Learning
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( .)5از اینرو با توجه به مزایای آموزش مجازی ،تقاضا برای برگزاری دورههای آموزشهای
مجازی دانشگاهها ،رو به افزایش نهاده است ) .(Zameer, 2010در چنین شرایطی طبیعی
است که روش های سنتی و قدیمی آموزش و یادگیری ،کارایی خود را از دست می دهد.
انسان برای همگام شدن با محیط متغیر امروزی ،باید به دنبال شیوه ها و رویههای جدیدی
برای انتقال دانش و افزایش یادگیری باشد .تمدن موج سوم جهت افزایش دانش افراد جامعه،
به ابزار قدرتمندی مانند آموزش و یادگیری الکترونیکی نیاز داشت که به موقع ،کمهزینه،
سریع و معتبر باشد).(Halkett,2002
میتوان استدالل کرد که با توجه به قابلیتهای باالی آموزش الکترونیکی و تقاضای زیاد
برای آموزش و کمبود منابع و ظرفیت نظام آموزشی کنونی در پاسخگویی به آن ،در به-
کارگیری و اهمیت آموزش الکترونیکی کوچکترین تردیدی وجود ندارد ( FitzPatrick,
 .)2012هماکنون محور توسعه آموزشهای الکترونیکی در اکثر کشورهای جهان ،آموزشهای
مجازی میباشد .بنابراین فرایند ایجاد و توسعه سیستمهای آموزش الکترونیکی به امری
ضروری و مهم بدل گردیده است ( .)Alaneme et al, 2010در جهان آینده جوامع موفق،
جوامع یادگیرنده خواهند بودواین جوامع متعهد به تعلیم و تربیت کارا و یادگیری در طول
عمر هستند .در این جوامع ،سرمایه انسانی بزرگترین منبع محسوب میشوند که توسعه آن
مستلزم سرمایه گذاری درآموزش آنها است .منابع انسانی مهمترین داشتهی هر سازمان
می باشد که هر سازمانی در جهت ماموریت و رسیدن به اهداف خود باید اقداماتی را در این
زمینه انجام دهد ( .)Soong et al, 2016امروزه دانشگاهها در عرصههای متنوع و متعددی از
جمله ابعاد مدیریت دانشجویان و اعضای هیأت علمی در سطح ملی و بینالمللی ،مدیریت
پژوهش و سرمایه گذاری در آن با همدیگر رقابت میکنند .آنها نیازمند حفظ اعتبار،
شهرت ،تولید کارهای پژوهشی سطح باال ،راضی نگهداشتن دانشجویان و اعضای هیأت علمی
و پاسخگویی به نیازهای روبه رشد جامعه میباشند ( .)Findlow, 2012از طرفی در دهههای
اخیر ،نظام آموزش عالی به علل مواجهه با رشد فرایند فناوری ،تغییرات وسیع اجتماعی و
اقتصادی و فرهنگی ،و تأمین نیازهای جامعه با موضوعات اساسی روبه رو شده است .نیروی
انسانی ماهر و مجرب ،در کنار سایر سرمایههای سازمان جز مهمترین منابع یک سازمان به
حساب میآیند که میتوانند نقش اساسی در پیشبرد فعالیتهای اجتماعی،فرهنگی ،علمی
داشته باشند.لذا هدف مطلوب مؤسسات آموزش عالی پرورش و هدایت و جذب نیروی انسانی
ماهر جهت توسعه همه جانبه نظام آموزش عالی میباشد ( Dillon and Gunawardena,
 .)2008فناوریهای نوظهور در زمینه ارتباطات و اطالعات ،جامعه را به شدت تحت تأثیر
خود قرار داده است .این تأثیرات به ویژه در نظامهای آموزشی و ابعاد جدید آن (آموزش
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الکترونیکی) خود را نشان میدهد .آموزش الکترونیکی به صورت امروزی با سرعت قابل
توجهی رواج یافته و جایگاه خود را در ساختار آموزشی بسیاری از کشورهای جهان تثبیت
نموده و هم اکنون روشهای مدرن آموزشی در حال نفوذ به تمام مراکز و مؤسسات آموزشی
و تجاری دنیا است .در حال حاضر ،یادگیری الکترونیکی به عنوان یک الگوی جدید در
سیستم آموزشی مدرن شناخته شده و مفهوم یادگیریهای گذشته را متحول کرده است
( .)Nneka, 2011با ورود به عصر فناوری اطالعات ،تغییرات عمدهای در حوزه آموزش ایجاد
شده است .یکی از مهمترین دستاوردهای این عصر ،آموزش الکترونیکی میباشد که موجب
ایجاد تحول شگرف در نظام آموزشی شده است .هم اکنون محور توسعه آموزشهای
الکترونیکی در اکثر کشورهای جهان ،آموزشهای مجازی میباشد .با توجه به حجم گسترده
تقاضا برای آموزش از یک سو و ناتوانی نظام کنونی در پاسخگویی به آن و همچنین
قابلیتهای فراوان روشهای نوین آموزش الکترونیکی از سوی دیگر ،ایجاد و توسعه سیستم-
های آموزش الکترونیکی به امری ضروری و مهم بدل گردیده است (.)Alaneme et al, 2010
همزمان با تغییرات سریع فنون و مهارتها و ظهور پدیدههای نوین در فناوری اطالعات،
وجود شبکه های ارتباطی بسیار گسترده از جمله اینترنت و ابزارها و امکانات آموزشی
پیشرفته ،روشهای آموزشی متحول شده اند و این امکان فراهم آمده که طیف وسیعی از
جویندگان علم و دانش در نقاط مختلف جهان و از فاصلههای دور تحت پوشش شبکه
آموزشی از راه دور درآیند و با روش هایی متفاوت از روشهای سنتی و معمول ،آموزش
ببینند (.)Soong et al, 2016
دانشگاه الکترونیکی که به دانشگاه قرن  21هم معروف است ،از زمانی که اینترنت
همگانی شد مطرح گردید .بیش از یک دهه است که دانشگاهها و مراکز آموزش عالی سراسر
کشور با مجوز وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری و هم چنین وزارت بهداشت و آموزش
پزشکی ،نسبت به برگزاری دورههای از راه دور و مجازی اقدام میکنند .امروزه با توسعۀ
روزافزون شبکههای ارتباطی و فناوری اطالعات ،از جمله حوزههای مرتبط با فناوری
اطالعات و ارتباطات که میتواند نقش مؤثری در انتقال دانش بشری داشته باشد ،آموزش
الکترونیکی است .در کشور ایران با توجه به جمعیت گستردة دانش پژوهان ،کمبود استادان
خبره ،کمبود فضاهای آموزشی و شاغل بودن بسیاری از دانشجویان ،آموزش و یادگیری
الکترونیک میتواند مهمترین روش آموزشی به ویژه در آموزش عالی قلمداد شود؛ بنابراین
ارزیابی عوامل مؤثر بر پذیرش آموزش الکترونیکی از دیدگاه کاربران و بررسی کارآمدی آن،
از اهمیت بسیاری برخوردار است (.)Michaels et al, 2016
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یادگیرندگان باید بدانند که چرا و چگونه در جهت کسب اهداف آموزشی بصورت مستمر
و مداوم تالش کنند و موفق شوند .انگیزه یادگیرندگان ،نگرش و درک از یادگیری الکترونیک
عامل مهمی در ارزیابی اتمام موفق برنامههای یادگیری الکترونیک مدنظر قرار میگیرد .اگر
چه محیط های تحت وب انعطاف بیشتری در یادگیرندگان برای یادگیری ایجاد میکند،
پژوهشها نشان میدهند که یادگیرندگان که در محیطهای یادگیری سنتی به تحصیل
می پرداختند مشکالت بسیاری در سازگار کردن خود با یادگیری تحت وب دارند و در
پذیرش آن مشکالت عدیدهای دارند (.)Maier et al, 2018
ارائه دهندگان یادگیری الکترونیک در کشورهای مختلف نیازمند فهم بیشتر این مستند
که چگونه یادگیرندگان عناصر یادگیری الکترونیک را درک کرده و به آن واکنش نشان
میدهند و چگونه این راهبرد موجب ارتقای یادگیری میشود ( .)Khan, 2000بعالوه شناخت
تمایالت یادگیرندگان و شناخت عوامل موثر بر عقاید و باورهای آنان در مورد یادگیری
الکترونیک موجب کمک به مدیران و دست اندرکاران آموزشی میشود تا مکانیزمهای را در
پیش گیرند تا در نهایت به جذب بیشتر دانشجو در سازگاری با محیط یادگیری گردد ( Lee,
 .)2010بنابراین هدایت تحقیقات و پژوهشها به سوی بررسی موثر درک یادگیرندگان،
نگرش ها و تمایل به استفاده از یادگیری الکترونیک امری ضروری و دارای اهمیت به نظر
میرسد و همچنین تحقیقهای بسیار اندکی در ایران بصورت مدلهای علمی در تعیین
روابط بین یادگیری الکترونیک و ویژگیهای روان شناختی یادگیرندگان صورت پذیرفته
است .بر اساس مدل آمادگی الکترونیکی مشاهده شده ،1میزان پذیرش یادگیری الکترونیک
از سوی سازمانها در کشورهای در حال توسعه بر اساس آمادگی الکترونیکی سازمانی
دریافتی 2و آمادگی الکترونیکی خارجی دریافتی ،3مورد مطالعه قرار میگیرد .آمادگی
الکترونیکی سازمانی دریافتی شامل متغیرهای "آگاهی ،منابع انسانی ،منابع کسب و کار،
تعهد و راهبری و هدایت" میباشد .هم چنین آمادگی الکترونیکی خارجی دریافتی بر اساس
شاخصهای آمادگی الکترونیکی نیروهای بازار ،آمادگی الکترونیکی دولت و آمادگی
الکترونیکی صنایع پشتیبان مورد سنجش و ارزیابی قرار میگیرد( Herman and Renz,
 .)2015مدل ارزیابی هدایت و رهبری الکترونیکی سازمانها ی دولتی ،4میزان آمادگی
1 Perceived e-Readiness Model
2 Perceived Organizational e-Readiness
3 Perceived External e-Readiness
4 3I3P
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استقرار یادگیری الکترونیک را بر اساس شاخصهای "آمادگی فناوری اطالعات ،سیاست
فناوری اطالعات ،نیروی انسانی ،زیرساخت فناوری اطالعات ،فرآیند ،فواید فناوری اطالعات /
صالحیت و شایستگی" مورد بررسی قرار میدهد ( .)Bowles, 2017مدل بلوغ کسب وکار
الکترونیک ،شاخصهای"استراتژی ،سازمان و شایستگی ها ،مدیریت عملکرد ،تحویل و
عملیات ،فرآیندهای ارزش شبکه ،امنیت و حریم شخصی ،سیستمها ،تکنولوژی ،مالیات و
قانون" را جهت بررسی میزان موفقیت یادگیری الکترونیک به کار میگیرد ( Ozkan and
.)Koseler, 2009

پيشينه پژوهشي
کانوال و رحمان) ( Kanwal and Rehman, 2017در مطالعه خود به شناسایی عوامل
موثر بر پذیرش یادگیری الکترونیکی در کشورهای در حال توسعه پرداختند .نمونهی آماری
این تحقیق را  354دانشجو دانشگاههای مجازی در کشور پاکستان تشکیل میدادند .بدین
منظور محققین مدل تئوری عوامل موثر بر پذیرش یادگیری الکترونیکی را پیشنهاد دادند و
از مدلسازی معادالت ساختاری جهت تست مدل و آزمون فرضیات تحقیق استفاده کردند.
یافتههای تحقیق نشان داد که خودکارآمدی رایانهای ،تجربه اینترنتی ،سرگرمی ،مشخصات
سیستم تاثیر معناداری بر سهولت استفاده دارند .همچنین مشخصات سیستم تاثیر زیادی بر
سودمندی ادراک شده دانشجو داشت .در این مدل تاثیر هنجارهای ذهنی بر سودمندی
ادراک شده رد شد.
اسکالر و جکسون) (Schuler and Jackson, 2009در پژوهش خود به به شناسایی عوامل
کلیدی موفقیت استقرار یادگیری الکترونیکی در تحصیالت تکمیلی دانشگاههای هند
پرداختند .جامعهی آماری این تحقیق را  214دانشجوی هندی تشکیل میدادند .این
پژوهش در نهایت چارچوبی را که تبیین کننده عوامل کلیدی موفقیت استقرار یادگیری
الکترونیکی میباشد ،ارائه داد .مدل پیشنهادی محققین شامل  24شاخص است که به
وسیلهی تکنیک تحلیل عاملی اکتشافی در  6دستهی کلی "ویژگیهای تدریس ،ویژگیهای
سازمانی و اجرایی ،فناوری ،ارزیابی ،پشتیبانی منابع و طراحی رابط" قرار گرفتند.
فیتزپاتریک ( )FitzPatrick, 2012در پژوهش خود به شناسایی عوامل کلیدی موفقیت
یادگیری الکترونیک پرداخت 394 .دانشآموز 94 ،استاد و  22خبره در این مطالعه شرکت
کردند .روایی پرسشنامه بااستفاده از تحلیل عاملی و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای
کرونباخ مورد تأیید قرار گرفت .بر اساس ادبیات نظری تحقیق ،شامل تکنولوژی ،طراحی،
نیروی انسانی ،پشتیبانی و ارزیابی به عنوان عوامل کلیدی موفقیت شناخته شدند .از دید
دانشجویان فناوری رتبه اول را به خود اختصاص داد ،از دید اساتید نیروی انسانی رتبه
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نخست را داشت ،طراحی مهمترین عامل از دید خبرگان بود و در مجموع عامل فناوری رتبه-
ی اول را کسب کرد.
سلیم ( )Selim, 2007در پژوهش خود به شناسایی عوامل کلیدی موفقیت پذیرش
یادگیری الکترونیک پرداختند 538 .نفر از دانشجویان اماراتی نمونهی آماری این تحقیق را
تشکیل میدادند .بر این اساس ویژگیهای تعلیمدهنده (دارای  13شاخص) ،ویژگیهای
دانشجو (شامل  22شاخص) ،فناوری (دارای  13شاخص) و پشتیبانی ( 5شاخص) به عنوان
عوامل کلیدی موفقی ت پذیرش یادگیری الکترونیک شناخته شدند .در این پژوهش از تکنیک
تحلیل عاملی تأییدی جهت بررسی برازش مدل پیشنهادی استفاده گردید.
در کشور ایران با توجه به جمعیت زیاد دانشجو ،کمبود استادان خبره ،کمبود فضاهای
آموزشی و شاغل بودن بسیاری از دانشجویان ،آموزش و یادگیری الکترونیک میتواند
مهمترین روش آموزشی محسوب شود؛ بنابراین ارزیابی عوامل کلیدی موفقیت یادگیری
الکترونیکی از دیدگاه کاربران ،از اهمیت بسیاری برخوردار است؛ چرا که بدون در نظر گرفتن
مؤلفههای اساسی یادگیری و پایش نکردن صحیح آن ،کاربرد پیشرفتهترین و جدیدترین فن-
آوریها بیهوده است؛ بنابراین شناسایی و اولویتبندی عوامل کلیدی موفقیت یادگیری
الکترونیک آن ،امری ضروری است .در ایران با توجه به استقبال روز افزون دانشگاهها و
مؤسسات آموزش عالی در گسترش ارایۀ شیوة یادگیری الکترونیکی به دلیل بهرهگیری از
مزایای آن ،لزوم سنجش میزان موفقیت سامانۀ یادگیری الکترونیکی ،از زمان به کارگیری در
دانشگاههای پیشتاز ،احساس میشود .چون بدون در نظر گرفتن مؤلفههای اساسی یادگیری
و پایش نکردن صحیح آن ،کاربرد پیشرفته ترین و جدیدترین فنآوریها کاری بیهوده است؛
بنابراین به منظور طراحی و تهیۀ دورههای یادگیری الکترونیکی ،ارزشیابی آن ضروری است.
در حال حاضر بیش از  20مرکز آموزش الکترونیکی مجازی رسمی مربوط به مؤسسات و
مراکز آموزش عالی کشور ،ثبت و راه اندازی شده است که خدمات گستردهای را به مخاطبان
ارائه میکند و بیش از  20هزار دانشجو را تحت پوشش خود قرار داده است .این خدمات ،از
ایجاد فرصتهای تحصیلی در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد گرفته تا بسترهای
تعاملی استاد و دانشجو در مقاطع دکترا و پسا دکترا را نیز شامل میشود .یکی از این مراکز،
دانشکده آموزشهای الکترونیک دانشگاه شیراز میباشد .با توجه به اینکه دانشگاههای
مختلف برای جذب دانشجو رقابت شدیدی دارند ،دانشگاه مجازی برای اینکه بتواند در این
عرصه موفق باشد ،بایستی کیفیت مدنظر دانشجویان را فراهم آورد تا بتواند در سایهی
مزایای خاص خود ،در این رقابت پیروز باشد .از اینرو ،به منظور بهبود کیفیت آموزش
الکترونیک الزم است تا عوامل کلیدی موفقیت آن از دیدگاه دانشجویان شناسایی و اولویت-
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بندی شود تا این دانشگاه بتواند در آینده فعالیت موفقیتآمیزتری داشته باشد .با توجه به
اینکه دانشگاه مجازی شیراز اولین دانشگاه آموزشهای الکترونیک ایران را در سال 1382
پیریزی کرد و در این راستا پیشرو میباشد ،بنابراین مطالعه فوق با هدف شناسایی و
اولویت بندی عوامل کلیدی موفقیت یادگیری الکترونیکی در این دانشگاه صورت میپذیرد.
بنابراین این پژوهش به دنبال پاسخ به این سؤال است که:
سوال اول پژوهش :مدل عوامل کلیدی موفقیت یادگیری الکترونیک دانشکده آموزش-
های الکترونیکی دانشگاه شیراز با استفاده از تکنیک تحلیل عاملی تاییدی چگونه است؟
سوال دوم پژوهش :عوامل کلیدی موفقیت یادگیری الکترونیک از دید دانشجویان
دانشکده آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شیراز کدامند؟
سوال سوم پژوهش :اولویتبندی عوامل کلیدی موفقیت یادگیری الکترونیک دانشکده
آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شیراز با استفاده از تکنیک فرایند تحلیل سلسله مراتبی
چگونه است؟
روش تحقیق
این پژوهش به لحاظ هدف از نوع پژوهش های کاربردی ،از نظر ماهیت توصیفی
همبستگی و از لحاظ جمع آوری اطالعات کمی است .جامعهی آماری این تحقیق را کلیه
دانشجویان دانشکده آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شیراز که تعداد آنها برابر با  715نفر
میباشد ،تشکیل میدهند .حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران برابر با  250نفر محاسبه
شده است .آزمودنیهای پژوهش به شیوه نمونهگیری غیرتصادفی در دسترس انتخاب و در
پژوهش شرکت داده شدند .در این پژوهش از دو پرسشنامه با مشخصات زیر استفاده شده
است:
 جهت انتخاب مهمترین شاخصهای یادگیری الکترونیک از پرسشنامه محقق ساخته 21سوالی استفاده گردید.
 جهت اولویتبندی عوامل کلیدی موفقیت یادگیری الکترونیک از پرسشنامه  33سوالیمبتنی بر مقایسات زوجی استفاده شد .مشخصات پرسشنامهی مورد استفاده جهت اولویت-
بندی عوامل کلیدی موفقیت یادگیری الکترونیک به شرح جدول  1میباشد:

جدول  .1پرسشنامهی مورد استفاده جهت اولویتبندی عوامل کلیدی موفقیت یادگیری
ماتریس مقایسه زوجی

الکترونیک

تعداد شاخص/زیرشاخص

تعداد
سوال
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شاخصهای اصلی

5

10

زیرشاخصهای کیفیت سیستم

5

10

4

6

زیرشاخصهای اثربخشی محتوا

3

3

زیرشاخصهای تعامل اساتید و دانشجویان

3

3

زیرشاخصهای شایستگی دانشجویان

2

1

زیرشاخصهای شایستگی اساتید و دستیاران
آموزشی

مجموع سواالت پرسشنامه

33

با توجه به اینکه در پژوهش حاضر از تکنیک تحلیل عاملی تاییدی جهت ارائه مدل
موفقیت یادگیری الکترونیک استفاده شده است ،جهت سنجش پایایی مدل از پایایی مرکب
استفاده گردیده است.
همچنین به منظور اولویتبندی عوامل کلیدی موفقیت یادگیری الکترونیک دانشکده
آموزش های الکترونیکی دانشگاه شیراز از تکنیک فرایند تحلیل سلسله مراتبی استفاده شده
است .در این تکنیک ،نرخ ناسازگاری 1معادل پایایی میباشد .در صورتیکه نرخ ناسازگاری
بیش از  0/1باشد بایستی در مقایسات تجدید نظر کرد و از خبرگان خواست که مجددا
ماتریس مقایسات زوجی را تکمیل کنند .همانطور که مالحظه می شود تمامی ماتریس
مقایسات زوجی از پایایی باالیی برخوردار هستند .جهت سنجش روایی مدل از تکنیک روایی
سازه  -همگرا استفاده گردیده است .برای تجزیه و تحلیل آماری به منظور آزمون سوالهای
تحقیق مراحل زیر طی شده است:
شناسایی عوامل کلیدی موفقیت یادگیری الکترونیک دانشکده آموزشهای الکترونیکی
دانشگاه شیراز  :بدین منظور با بررسی پیشینه تحقیق عوامل کلیدی موفقیت یادگیری
الکترونیک شناسایی شدند .به منظور تعیین مهمترین عوامل کلیدی موفقیت ،از تکنیک
توزیع  2جملهای( 2نرمافزار  )SPSS3استفاده شد.
تحلیل عاملی اکتشافی شاخصهای شناسایی شده
بررسی وضعیت توزیع دادههای متغیرهای پژوهش به وسیلهی تکنیک اسمیرنف-
کولموگروف تک نمونهای (نرمافزار )SPSS
1 Inconsistency Rate
2 Binominal
)3 Statistical Package for the Social Sciences (SPSS
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ارائه مدل موفقیت یادگیری الکترونیک :بدین منظور از تکنیک تحلیل عاملی تاییدی با
استفاده از نرمافزار لیزرل1
اولویتبندی عوامل کلیدی موفقیت یادگیری الکترونیک دانشکده آموزشهای
الکترونیکی دانشگاه شیراز :بدین منظور از نظرات  20نفر از دانشجویان استفاده شد و از
تکنیک فرایند تحلیل سلسله مراتبی با استفاده از نرمافزار اکسپرت چویس 2استفاده گردیده
است.

يافتهها
به منظور تعیین مهمترین شاخصهای عوامل کلیدی موفقیت یادگیری الکترونیک21 ،
شاخص برگرفته از پیشینهی تحقیق ،در قالب چک لیست مبتنی بر طیف  5گزینهای لیکرت
در اختیار آزمودنیهای تحقیق قرار داده شد و از آنها خواسته شد تا اهمیت هر یک را در
موفقیت یادگیری الکترونیک  5گزینهای تعیین کنند .با توجه به ترتیبی بودن مقیاس مولفه-
های مورد نظر در چک لیست توزیع شده ،از آزمون دو جملهای به منظور آزمون فرضیات
تحقیق استفاده میگردد .فرض صفر و فرض یک به صورت زیر تعریف میشوند:
فرض صفر: P1=P2
فرض یک: P1 ≠ P2
نسبت آزمون نیز  0/50در نظر گرفته میشود .خروجی این آزمون در جدول  2آمده
است:
جدول  .2نتایج آزمون دو جملهای
نسبت

کاربر پسند بودن سیستم یادگیری
الکترونیک
کیفیت برنامه سیستم یادگیری
الکترونیک
قابلیت ردیابی خطاهای سیستم
یادگیری الکترونیک
سهولت استفاده از سیستم یادگیری
الکترونیک

گروه

طبقه

فراواني

مشاهده

گروه 1
گروه 2
گروه 1
گروه 2
گروه 1
گروه 2
گروه 1
گروه 2

<3
>=3
<3
>=3
<3
>=3
<3
>=3

162
88
204
46
169
81
154
96

شده
0/65
0/35
0/82
0/18
0/68
0/32
0/62
0/38

نسبت

سطح

آزمون

معناداری

0/50

0/000

0/50

0/000

0/50

0/000

0/50

0/000

)1 Lisrel ((linear structural relations
2 Expert Choice

247

اولويت بندی عوامل کليدی موفقيت يادگيری الکترونيک با رويکرد  AHP/CFAدر ...

گروه 1
گروه 2
گروه 1
گروه 2
گروه 1
گروه 2
گروه 1
گروه 2

<3
>=3
<3
>=3
<3
>=3
<3
>=3

150
100
196
54
236
14
190
60

0/60
0/40
0/78
0/22
0/94
0/06
0/76
0/24

فراهم کردن محیط حمایتی برای

گروه 1

<3

177

0/71

دانشجویان توسط استاد

فراهم بودن بستر الزم جهت بحث و

گروه 2
گروه 1
گروه 2
گروه 1
گروه 2
گروه 1

>=3
<3
>=3
<3
>=3
<3

73
221
29
233
17
182

0/29
0/88
0/12
0/93
0/07
0/73

گفتگو در خصوص محتوا

گروه 2

>=3

68

0/27

امکان ارائه و توجه و رسیدگی به

گروه 1

<3

207

0/83

بازخوردهای دانشجویان در طول

گروه 2

>=3

43

0/17

دوره
سهولت ارتباط و تعامل بین استاد و

گروه 1

<3

230

0/92

فراگیران با یکدیگر در کالس مجازی

گروه 2

>=3

20

0/08

و پس از آن
فراهم بودن امکان تعامل بین

گروه 1

<3

185

0/74

گروه 2
گروه 1
گروه 2
گروه 1
گروه 2
گروه 1
گروه 2
گروه 1
گروه 2
گروه 1
گروه 2
گروه 1
گروه 2

>=3
<3
>=3
<3
>=3
<3
>=3
<3
>=3
<3
>=3
<3
>=3

65
195
55
181
69
138
112
128
122
139
111
126
124

0/26
0/78
0/22
0/72
0/28
0/55
0/45
0/51
0/49
0/56
0/44
0/50
0/50

زمان پاسخگویی سیستم
شایستگی دستیاران آموزشی
سواد اطالعاتی استاد
ایجاد انگیزه توسط یاد دهنده

کیفیت محتوای ارائه شده
دریافت و ذخیره محتوی

دانشجویان جهت نقد محتوا و پرسش
رفع اش
پاسخ و
کاالت یادگیری
نسبت به
مثبت
ونگرش
الکترونیک
خودکارآمدی کامپیوتری
سرعت اینترنت و پهنای باند
امنیت سیستم یادگیری الکترونیک
قابلیت اطمینان سیستم یادگیری
الکترونیک
داشتن اخالق حرفهای توسط
یاددهنده

0/50

0/02

0/50

0/000

0/50

0/000

0/50

0/000

0/50

0/000

0/50

0/000

0/50

0/000

0/50

0/000

0/50

0/000

0/50

0/50
0/50

0/000

0/000
0/000

0/50

0/000

0/50

0/114

0/50

0/752

0/50

0/088

0/50

0/950

بر اساس نتیجه جدول  ،2در خصوص  17شاخص ابتدایی این جدول میتوان گفت که:
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با توجه به اینکه سطح معناداری کوچکتر از  0/05شده است ،میتوان نتیجه گرفت که
فرض یک تایید میشود؛ یعنی بین میزان جوابهای گروه اول و گروه دوم اختالف معناداری
وجود دارد .با توجه به نسبتهای مشاهده شده در جدول 2با سطح اطمینان  95درصد می-
توان گفت که نسبت پاسخهای زیاد و خیلی زیاد ،بهطور معناداری از نسبت پاسخهای
متوسط و کمتر از آن ،بیشتر میباشد .بنابراین میتوان گفت که این شاخصها از دید
دانشجویان ،نقش مهمی در موفقیت یادگیری ایفا میکنند.
همچنین بر اساس نتیجه جدول 2در خصوص  4شاخص انتهای این جدول میتوان گفت
که:
با توجه به اینکه سطح معناداری بزرگتر از  0/05شده است ،میتوان نتیجه گرفت که
فرض صفر تایید میشود؛ یعنی بین میزان جوابهای گروه اول و گروه دوم اختالف معناداری
وجود ندارد و درصد پاسخهای این  2گروه با هم برابر است .بنابراین میتوان گفت که این
شاخص ها از دید دانشجویان ،در موفقیت یادگیری الکترونیک ،نقش مهمی ایفا نمیکنند و
بنابراین حذف میشوند.
نخستین گام در جهت اجرای تحلیل عاملی اکتشافی ،اجرای تستهای  KMOو بارتلت
میباشد .در صورتی که این مقدار بیشتر از  0/7باشد ،همبستگی موجود میان دادهها برای
تحلیل دادهها مناسب خواهد بود .نتایج جدول  3نشان میدهد که داده ها برای اجرای
تحلیل عاملی متناسب هستند:
جدول  .3شاخص های معناداری داده ها
KMO

مجذور کای
آزمون بارتلت

درجه آزادی

0/879

3195/25

136

سطح
معناداری
0/000

هم چنین جدول  4نشان می دهد که عوامل کلیدی موفقیت یادگیری الکترونیک قابل
تقلیل به  5عامل می باشند:
جدول -4تعداد عوامل شناسایی شده
مقادیر ویژه

عوامل

درصد تجمعی

درصد

کل

0/173

0/173

2/94

1

0/337

0/164

2/79

2
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0/461

0/124

2/11

3

0/559

0/098

1/66

4

0/637

0/078

1/32

5

برای محاسبه همسانی درونی این پرسشنامه از روش همبستگی خرده مؤلفه ها با کل
پرسشنامه استفاده شد .همبستگی خرده مؤلفه ها با کل پرسشنامه در جدول  -5نشان داده
شده است:
جدول  -5عوامل و شاخصهای مربوطه
تعامل
اساتید و
دانشجویان

اثربخشی
محتوا

شایستگی
اساتید و
دستیاران
آموزشی

کیفیت
سیستم
0/634

کاربر پسند بودن سیستم
یادگیری
الکترونیکیادگیری
برنامه سیستم
کیفیت

0/779

الکترونیک
خطاهای سیستم
قابلیت ردیابی
الکترونیک
سیستم
یادگیریاستفاده از
سهولت

0/749

الکترونیک
یادگیری
سیستم
پاسخگویی
زمان

0/684
0/794

0/700
0/772
0/726
0/629
0/604
0/516
0/711
0/763

شاخصها

0/643

شایستگی دستیاران آموزشی

0/709

سواد اطالعاتی استاد

0/682

ایجاد انگیزه توسط یاد دهنده

0/730

فراهم کردن محیط حمایتی
ارائهاستاد
توسط
دانشجویان
شده
محتوای
برایکیفیت
دریافت و ذخیره محتوی
فراهم بودن بستر الزم جهت
خصوص محتوا
گفتگو
بحث و
رسیدگی
ارائه ودرتوجه و
امکان
طول
دانشجویان
در بین
تعامل
بازخوردهایارتباط و
به سهولت
تعامل در
امکانیکدیگر
دوره با
فراگیران
استاد و
بین
فراهم بودن
پسبهاز
مجازی و
کالس
آنو
محتوا
نقد
جهت
دانشجویان
یادگیری
نسبت
مثبت
نگرش
پرسش اشکاالت
الکترونیککامپیوتری
خودکارآمدی
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در نهایت این  5عامل به ترتیب " کیفیت سیستم ،شایستگی اساتید و دستیاران
آموزشی ،اثربخشی محتوا ،تعامل اساتید و دانشجویان ،و شایستگی دانشجویان" نامگذاری
شدند.
در این پژوهش یک مدل جامع موفقیت یادگیری الکترونیک پیشنهاد شده است .در این
قسمت از پژوهش بایستی اعتبار و برازش مدل مورد بررسی قرار گیرد .بدین منظور از
تکنیک تحلیل عاملی تاییدی (نرمافزار لیزرل) استفاده شده است .یکی از پیشنیازهای
استفاده از این تکنیک و نرمافزار ،نرمال بودن توزیع متغیرهای دادههای پژوهش است؛ بدین
منظور از تکنیک کولموگروف-اسمیرنف تکنمونهای استفاده شده است که نتیجه آن در
جدول  6آمده است:
جدول  .6نتایج آزمون کولموگروف-اسمیرنف تکنمونهای
شاخص

آماره
آزمون

سطح
معناداری

کاربر پسند بودن سیستم یادگیری الکترونیک

0/841

>0/05p

کیفیت برنامه سیستم یادگیری الکترونیک

1/42

>0/05p

قابلیت ردیابی خطاهای سیستم یادگیری الکترونیک

1/39

>0/05p

سهولت استفاده از سیستم یادگیری الکترونیک

0/917

>0/05p

زمان پاسخگویی سیستم

0/933

>0/05p

شایستگی دستیاران آموزشی

0/980

>0/05p

سواد اطالعاتی استاد

0/971

>0/05p

ایجاد انگیزه توسط یاد دهنده

1/42

>0/05p

فراهم کردن محیط حمایتی برای دانشجویان توسط استاد

1/32

>0/05p

کیفیت محتوای ارائه شده

0/988

>0/05p

دریافت و ذخیره محتوی

0/786

>0/05p

فراهم بودن بستر الزم جهت بحث و گفتگو در خصوص محتوا

0/890

>0/05p

0/979

>0/05p

0/987

>0/05p

0/963

>0/05p

امکان ارائه و توجه و رسیدگی به بازخوردهای دانشجویان در
طول دوره
سهولت ارتباط و تعامل بین استاد و فراگیران با یکدیگر در
کالس مجازی و پس از آن
فراهم بودن امکان تعامل بین دانشجویان جهت نقد محتوا و
پرسش و پاسخ و رفع اشکاالت
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نگرش مثبت نسبت به یادگیری الکترونیک

0/846

>0/05p

خودکارآمدی کامپیوتری

1/35

>0/05p

بنابر خروجی جدول  6به دلیل اینکه سطح معناداری همهی متغیرها بیشتر از 0/05
شده است ،بنابراین با اطمینان  95درصد میتوان ادعا نمود که توزیع دادههای همهی آنها،
نرمال است (فرض صفر را میپذیریم) .بنابراین میتوان از تکنیک تحلیل عاملی تاییدی با
استفاده از نرمافزار لیزرل استفاده نمود.
نمودار  1تحلیل عاملی تاییدی مرتبه اول مدل موفقیت یادگیری الکترونیک در حالت
تخمین استاندارد نشان میدهد:

نمودار  .1مدل موفقیت یادگیری الکترونیک در حالت تخمین استاندارد (تحلیل عاملی تاییدی
مرتبه اول)

نمودار  2معناداری بارهای عاملی را نشان میدهد:
با توجه به اینکه در نمودار  ،2همهی ضرائب معناداری (مقادیر  ،) tبزرگتر از  1/96می-
باشد ،میتوان با اطمینان  95درصد معنادار بودن بارهای عاملی را پذیرفت.
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نمودار  2تحلیل عاملی تاییدی مرتبه دوم مدل موفقیت یادگیری الکترونیک در حالت
تخمین استاندارد نشان میدهد:

نمودار  .2مدل موفقیت یادگیری الکترونیک در حالت ضریب معناداری (تحلیل عاملی تاییدی
مرتبه اول)
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نمودار  .3مدل موفقیت یادگیری الکترونیک در حالت تخمین استاندارد (تحلیل عاملی تاییدی
مرتبه دوم)

بر اساس نمودار  3میتوان بارهای عاملی بین سازهی اصلی و  5شاخص اصلی مدل
موفقیت یادگیری الکترونیک مشاهده کرد .با توجه به اینکه در نمودار  ،3همهی ضرائب
معناداری (مقادیر  ،) tبزرگتر از  1/96میباشد ،میتوان با اطمینان  95درصد معنادار بودن
بارهای عاملی (قابل مشاهده در مدل  )3را پذیرفت .نمودار  4معناداری بارهای عاملی را
نشان میدهد.
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نمودار  .4مدل موفقیت یادگیری الکترونیک در حالت ضریب معناداری (تحلیل عاملی تاییدی
مرتبه اول)

جدول  7نتایج حاصل از میانگین واریانس استخراج شده ،پایایی مرکب و روایی سازه – -
همگرا بر اساس نتایج تحلیل عاملی تاییدی مرتبه اول و دوم را نشان میدهد:
جدول  .7میانگین واریانس استخراج شده ،پایایی مرکب و روایی سازه  -همگرا
میانگین
واریانس
استخراج شده

شاخص

پایایی
مرکب

روایی سازههمگرا

موفقیت یادگیری الکترونیک ()ELS

0/676

0/912

تأیید میشود

کیفیت سیستم()SQ

0/584

0/875

تأیید میشود

اثربخشی محتوا()CO

0/574

0/797

تأیید میشود

0/676

0/892

تأیید میشود

0/611

0/824

تأیید میشود

0/576

0/724

تأیید میشود

شایستگی اساتید و دستیاران آموزشی
()CPA
بازخورد تعامل()INT
شایستگی دانشجویان()SC

به دلیل اینکه بارهای عاملی بزرگتر از  0/5هستند و نیز میانگین واریانس استخراج شده
نیز بزرگتر از  0/5میباشد ،وجود روایی سازه – همگرا برای هر  4معیار ،تأیید میگردد.
هم چنین مقدار پایایی مرکب در سطح قابل قبولی قرار دارد (بزرگتر از .)0/7
در جدول  8به شاخصهای مهم سنجش برازش مدل تحلیل عاملی تاییدی مرتبه اول و
دوم مدل ،اشاره شده است:
جدول  .8شاخصهای برازش مدل مدل تحلیل عاملی تاییدی مرتبه دوم
مقادیر مدل

نسبت کای دو به درجه
آزادیریشه میانگین مجذور
برآورد خطای تقریب

تحلیل
عاملی مرتبه
اول
1/09
0/025

تحلیل
عاملی مرتبه
دوم
0/475
0/000

مقادیر
قابل قبول

<3
<
0/08

مطلوبیت
شاخص برازش

مطلوب
مطلوب
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>
0/05
>0/9

مطلوب

0/91

0/98

>0/9

مطلوب

0/92

1

>0/9

مطلوب

شاخص برازش غیر نرم

0/98

1

>0/9

مطلوب

شاخص برازش مقایسه

0/98

1

>0/9

مطلوب

0/98

1

>0/9

مطلوب

سطح معناداری

0/256

0/621

شاخص نیکویی برازش

0/92

1

شاخص نیکویی برازش
اصالح شده
شاخص برازش استاندارد

ای شاخص برازش فزاینده

مطلوب

همانطور که در جدول  7مشاهده میشود ،مقادیر تمامی شاخصها نشان دهندهی
برازش مناسب و قابل قبول الگوی مفهومی پژوهش میباشد .بنابراین ،همخوانی الگوی
مفهومی با دادههای گردآوری شده ،مورد تائید واقع میشود .با توجه به شاخصهای
برازندگی مدل میتوان گفت که مدل برازش شده بهطور کامل مناسب است ،زیرا فرض صفر
و فرض مقابل برازندگی مدل به این صورت تعریف میشود:
فرض صفر :مدل مناسبی برازش شده است.
فرض یک :مدل مناسبی برازش نشده است.
مقدار احتمال آماره کایدو بزرگتر از  0/05است ،که این مقدار بهمنزله عدم رد فرض
صفر است .بهعبارت دیگر ،مدل در سطح  95درصد اطمینان مناسب است.
به منظور اولویت بندی عوامل کلیدی موفقیت یادگیری الکترونیک از تکنیک فرایند
تحلیل سلسله مراتبی گروهی و نرمافزار اکسپرت چویس استفاده شده است .بدین جهت
نظرات  20نفر از دانشجویان مورد استفاده قرار گرفت .بر این اساس یک پرسشنامه 33
سوالی مبتنی بر مقایسات زوجی استفاده گردید.
جدول  9ماتریس مقایسه زوجی ،نرخ ناسازگاری و اوزان اهمیت شاخصهای اصلی را
نشان میدهد:
جدول  .9ماتریس مقایسه زوجی ،رخ ناسازگاری و اوزان شاخصهای اصلی موفقیت یادگیری
الکترونیک
نرخ
ناسازگاری

وزن

شایستگی
دانشجو

بازخورد
و تعامل

شایستگی
اساتید و
دستیاران
آموزشی

اثربخشی
محتوا

کیفیت
سیستم

شاخصهای
اصلی
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0/007

0/247

1/34

1/28

1/41

1/33

1/44

1/19

1/26

کیفیت سیستم

اثربخشی محتوا

0/221
1/51

1/43

شایستگی اساتید
و دستیاران
آموزشی

0/208

0/165

1/1

بازخورد و تعامل
شایستگی
دانشجو

0/159

جدول  10ماتریس مقایسه زوجی ،نرخ ناسازگاری و اوزان اهمیت زیرشاخصهای
کیفیت سیستم یادگیری الکترونیک را نشان میدهد:
جدول  .10ماتریس مقایسه زوجی ،رخ ناسازگاری و اوزان زیرشاخصهای کیفیت سیستم
نرخ
ناسازگاری
0/004

وزن

0/270
0/236
0/184

زمان
پاسخگویی
سیستم

قابلیت
ردیابی
خطاهای
سیستم

سهولت
استفاده

کاربرپسند
بودن

1/77

1/50

1/50

1/28

1/56

1/40

1/54

1/40

1/23

1/25
0/168

0/142

کیفیت
برنامه

زیرشاخص-
های کیفیت
سیستم
کیفیت
برنامه
کاربر پسند
بودن
سهولت
استفاده
قابلیت
ردیابی
خطاهای
سیستم
زمان
پاسخگویی

257

اولويت بندی عوامل کليدی موفقيت يادگيری الکترونيک با رويکرد  AHP/CFAدر ...

سیستم

جدول  11ماتریس مقایسه زوجی ،نرخ ناسازگاری و اوزان اهمیت زیرشاخصهای
اثربخشی محتوا را نشان میدهد:
جدول  .11ماتریس مقایسه زوجی ،رخ ناسازگاری و اوزان زیرشاخصهای اثربخشی محتوا
نرخ
ناسازگاری

0/002

وزن

0/403

دریافت
و
ذخیره
محتوا

فراهم
بودن
بستر
الزم
جهت...

1/45

1/27

کیفیت
محتوای
ارائه شده

زیرشاخصهای اثربخشی محتوا

کیفیت محتوای ارائه شده
فراهم بودن بستر الزم
جهت بحث و گفتگو در
خصوص محتوا

1/30
0/331

دریافت و ذخیره محتوا

0/266

جدول  12ماتریس مقایسه زوجی ،نرخ ناسازگاری و اوزان اهمیت زیرشاخصهای
شایستگی اساتید و دستیاران آموزشی را نشان میدهد:
جدول  .12ماتریس مقایسه زوجی ،رخ ناسازگاری و اوزان زیرشاخصهای زیرشاخصهای
شایستگی اساتید و دستیاران آموزشی
نرخ
ناسازگاری

0/004

وزن

0/325

0/258

ایجاد انگیزه
توسط
یاددهنده

شایستگی
دستیاران
آموزشی

فراهم
کردن
محیط
حمایتی
برای ...

1/69

1/33

1/41

1/47

1/20

سواد
اطالعاتی
استاد

زیرشاخصهای
شایستگی اساتید
دستیاران
و
آموزشی
سواد
اطالعاتی استاد
فراهم کردن
محیط حمایتی
برای دانشجویان
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توسط استاد

شایستگی
دستیاران
آموزشی

1/53
0/242

ایجاد انگیزه
توسط یاد دهنده

0/175

جدول  13ماتریس مقایسه زوجی ،نرخ ناسازگاری و اوزان اهمیت زیرشاخصهای
بازخورد و تعامل را نشان میدهد:
جدول  .13ماتریس مقایسه زوجی ،رخ ناسازگاری و اوزان زیرشاخصهای بازخورد و تعامل
نرخ
ناسازگاری

وزن

0/003

امکان ارائه و
توجه و
رسیدگی ...

فراهم بودن
امکان تعامل
...

1/42

1/08

0/403

1/56
0/331

0/266

سهولت
ارتباط و
تعامل ...

زیرشاخصهای بازخورد و
تعامل
سهولت ارتباط و تعامل
بین استاد و فراگیران با
یکدیگر در کالس مجازی و
پس از آن
فراهم بودن امکان تعامل
بین دانشجویان جهت نقد
محتوا و پرسش و پاسخ و
رفع اشکاالت
امکان ارائه و توجه و
رسیدگی به بازخوردهای
دانشجویان در طول دور

جدول  14ماتریس مقایسه زوجی ،نرخ ناسازگاری و اوزان اهمیت زیرشاخصهای
شایستگی دانشجویان را نشان میدهد:
جدول  .14ماتریس مقایسه زوجی ،رخ ناسازگاری و اوزان زیرشاخصهای شایستگی دانشجویان
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نرخ
ناسازگاری
0/003

خودکارآمدی
کامپیوتری

وزن

0/575

نگرش مثبت
نسبت به
یادگیری
الکترونیک

1/35

زیرشاخصهای شایستگی
دانشجویان
نگرش مثبت نسبت
یادگیری الکترونیک

0/425

به

خودکارآمدی کامپیوتری

با توجه به اوزان شاخصهای اصلی و اوزان محلی زیرشاخصها ،اوزان نهایی آنها،
محاسبه گردید .جدول  15اوزان نهایی عوامل کلیدی موفقیت یادگیری الکترونیک را نشان
میدهد:
جدول  . 15رتبه و اوزان نهایی عوامل کلیدی موفقیت یادگیری الکترونیک
رتبه

شاخص

وزن

1

کیفیت برنامه سیستم یادگیری الکترونیک

0/088

2

کیفیت محتوای ارائه شده

0/079

3

کاربر پسند بودن سیستم یادگیری الکترونیک

0/077

4

سواد اطالعاتی استاد

0/074

5

فراهم بودن بستر الزم جهت بحث و گفتگو در خصوص محتوا

0/064

6

سهولت استفاده از سیستم یادگیری الکترونیک

0/060

7

سهولت ارتباط و تعامل بین استاد و فراگیران با یکدیگر در کالس مجازی و
پس از آن

0/059

8

فراهم کردن محیط حمایتی برای دانشجویان توسط استاد

0/058

9

فراهم بودن امکان تعامل بین دانشجویان جهت نقد محتوا و پرسش و پاسخ
و رفع اشکاالت

0/058

10

نگرش مثبت نسبت به یادگیری الکترونیک

0/056

11

قابلیت ردیابی خطاهای سیستم یادگیری الکترونیک

0/055

12

شایستگی دستیاران آموزشی

0/055

13

دریافت و ذخیره محتوی

0/052

14

سهولت استفاده از سیستم یادگیری الکترونیک

0/046

15

خودکارآمدی کامپیوتری

0/044

16

ایجاد انگیزه توسط یاد دهنده

0/040
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امکان ارائه و توجه و رسیدگی به بازخوردهای دانشجویان در طول دوره

0/039

همانگونه که در جدول  15مشخص است ،شاخصهای "کیفیت برنامه سیستم یادگیری
الکترونیک ،کیفیت محتوای ارائه شده ،کاربرپسند بودن سیستم یادگیری الکترونیک ،سواد
اطالعاتی استاد " ،از دید دانشجویان باالترین رتبه را از بین  17عامل کلیدی موفقیت
یادگیری الکترونیک به خود اختصاص دادهاند.

بحث و نتيجهگيری
طبق یافتههای پرسش اول برای تعیین عوامل کلیدی موفقیت یادگیری الکترونیک
از دید دانشجویان دانشکده آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شیراز بر اساس پیشینهی
تحقیق 21 ،عامل کلیدی موفقیت یادگیری الکترونیک شناسایی شد .این عوامل شامل
کاربرپسند بودن سیستم یادگیری الکترونیک ،کیفیت برنامه سیستم یادگیری الکترونیک،
قابلیت ردیابی خطاهای سیستم یادگیری الکترونیک ،سهولت استفاده از سیستم یادگیری
الکترونیک ،زمان پاسخگویی سیستم ،شایستگی دستیاران آموزشی ،سواد اطالعاتی استاد،
ایجاد انگیزه توسط یاد دهنده ،فراهم کردن محیط حمایتی برای دانشجویان توسط استاد،
کیفیت محتوای ارائه شده ،دریافت و ذخیره محتوا ،فراهم بودن بستر الزم جهت بحث و
گفتگو در خصوص محتوا ،امکان ارائه و توجه و رسیدگی به بازخوردهای دانشجویان در طول
دوره ،سهولت ارتباط و تعامل بین استاد و فراگیران با یکدیگر در کالس مجازی و پس از
آن ،فراهم بودن امکان تعامل بین دانشجویان جهت نقد محتوا و پرسش و پاسخ و رفع
اشکاالت ،نگرش مثبت نسبت به یادگیری الکترونیک ،خودکارآمدی کامپیوتری ،سرعت
اینترنت و پهنای باند ،امنیت سیستم یادگیری الکترونیک ،قابلیت اطمینان سیستم یادگیری
الکترونیک و داشتن اخالق حرفهای توسط یاددهنده بودند .بر اساس تکنیک توزیع  2جمله-
ای  4عامل سرعت اینترنت و پهنای باند ،امنیت سیستم یادگیری الکترونیک ،قابلیت
اطمینان سیستم یادگیری الکترونیک و داشتن اخالق حرفهای توسط یاددهنده حذف شدند.
بنابراین عوامل کلیدی موفقیت یادگیری الکترونیک از دید دانشجویان دانشکده آموزشهای
الکترونیکی دانشگاه شیراز شامل  17شاخص میباشد.
طبق یافتههای پرسش دوم به منظور ارائهی مدل عوامل کلیدی موفقیت یادگیری
الکترونیک دانشکده آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شیراز ،ابتدا  17عامل شناسایی شده بر
اساس تکنیک تحلیل عاملی اکتشافی در  5دستهی کیفیت سیستم ،شایستگی استاتید و
دستیاران آموزشی ،اثربخشی محتوا ،تعامل اساتید و دانشجویان ،و شایستگی دانشجویان قرار
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گرفتند .در مرحله ی بعد با استفاده از تکنیک تحلیل عاملی تأییدی ،برازش مدل مورد آزمون
قرار گرفت .مدل شامل  5معیار اصلی و  17زیر معیار است:
کیفیت سیستم :کاربرپسند بودن سیستم یادگیری الکترونیک ،کیفیت برنامه سیستم
یادگیری الکترونیک ،قابلیت ردیابی خطاهای سیستم یادگیری الکترونیک ،سهولت استفاده از
سیستم یادگیری الکترونیک ،زمان پاسخگویی سیستم،
شایستگی اساتید و دستیاران آموزشی :شایستگی دستیاران آموزشی ،سواد اطالعاتی
اس تاد ،ایجاد انگیزه توسط یاد دهنده ،فراهم کردن محیط حمایتی برای دانشجویان توسط
استاد،
اثربخشی محتوا  :کیفیت محتوای ارائه شده ،دریافت و ذخیره محتوا ،فراهم بودن بستر
الزم جهت بحث و گفتگو در خصوص محتوا
تعامل اساتید و دانشجویان :امکان ارائه و توجه و رسیدگی به بازخوردهای دانشجویان در
طول دوره ،سهولت ارتباط و تعامل بین استاد و فراگیران با یکدیگر در کالس مجازی و پس
از آن ،فراهم بودن امکان تعامل بین دانشجویان جهت نقد محتوا و پرسش و پاسخ و رفع
اشکاالت،
شایستگی دانشجویان :نگرش مثبت نسبت به یادگیری الکترونیک ،خودکارآمدی
کامپیوتری.
برای تحلیل عاملی مرتبهی اول تحقیق ،همهی بارهای عاملی باالتر از  0/5و معنادار
بودند .مقدار احتمال آمارهی کای دو بزرگتر از  0/05به دست آمد که بهمنزلهی عدم رد
فرض صفر است .بهعبارت دیگر ،نشان میدهد که مدل در سطح  95درصد اطمینان مناسب
است .همچنین ،مقادیر هر دو شاخص برازندگی ( )GFIو شاخص برازندگی تعدیل شده
( )AGFIبه ترتیب برابر با  0/92و  0/91به دست آمد که که به دلیل اینکه مقادیر این 2
شاخص بزرگتر مساوی  0/90به دست آمده است ،مقداری قابل قبول برای تأیید برازندگی
مدل پیشنهادی محسوب میشوند .شاخص نرم شده برازندگی ( ،)NFIشاخص نرم نشده
برازندگی ( )NNFIنیز به ترتیب برابر با  0/92و  0/98حاصل شد که که به دلیل اینکه
مقادیر این  2شاخص بزرگتر مساوی  0/90به دست آمده است ،نشان از برازندگی قابل قبول
مدل پیشنهادی هستند .مقادیر شاخصهای برازندگی تطبیقی ( )CFIو شاخص برازش
افزایشی ( )IFIنیز برابر با  0/98به دست آمد که که به دلیل اینکه مقادیر این  2شاخص
بزرگتر مساوی  0/90به دست آمده است ،مقداری قابل قبول برای تأیید برازندگی مدل
پیشنهادی محسوب میشوند .شاخص جذر میانگین مجذور باقیماندهها ( )RMSEAنیز به
ترتیب برابر با  0/025به دست آمد که به دلیل اینکه مقادیر این شاخص کمتر از  0/05به

262

فصلنامه علمي– پژوهشي رهيافتي نو در مديريت آموزشي ،سال دهم ،شماره،2تابستان ،98پياپي 38

دست آمده است ،نشان از برازش مطلوب مدل تحلیل عاملی تاییدی مرتبهی اول تحقیق
دارد.
همچنین برای تحلیل عاملی تاییدی مرتبهی دوم تحقیق همهی بارهای عاملی باالتر از
 0/5و معنادار بودند .مقدار احتمال آمارهی کای دو بزرگتر از  0/05به دست آمد که بهمنزله-
ی عدم رد فرض صفر است .بهعبارت دیگر ،نشان میدهد که مدل در سطح  95درصد
اطمینان مناسب است .همچنین ،مقادیر هر دو شاخص برازندگی و شاخص برازندگی تعدیل
شده به ترتیب برابر با  1و  0/98به دست آمد که که به دلیل اینکه مقادیر این  2شاخص
بزرگتر مساوی  0/90به دست آمده است ،مقداری قابل قبول برای تأیید برازندگی مدل
پیشنهادی محسوب میشوند .شاخص نرم شده برازندگی ،شاخص نرم نشده برازندگی،
برازندگی تطبیقی و شاخص برازش افزایشی نیز برابر با  1به دست آمد که که به دلیل اینکه
مقادیر این  4شاخص بزرگتر مساوی  0/90به دست آمده است ،مقداری قابل قبول برای
تأیید برازندگی مدل پیشنهادی محسوب میشوند .شاخص جذر میانگین مجذور باقیماندهها
نیز به ترتیب برابر با  0/000به دست آمد که به دلیل اینکه مقادیر این شاخص کمتر از
 0/05به دست آمده است ،نشان از برازش مطلوب مدل تحلیل عاملی تاییدی مرتبهی اول
تحقیق دارد.
سوال سوم پژوهش :اولویتبندی عوامل کلیدی موفقیت یادگیری الکترونیک دانشکده
آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شیراز با استفاده از تکنیک فرایند تحلیل سلسله مراتبی
چگونه است؟
طبق یافتههای پرسش سوم بر اساس تکنیک فرایند تحلیل سلسله مراتبی ،عوامل
کلیدی موفقیت یادگیری الکترونیک دانشکده آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شیراز به شرح
زیر میباشد:
کیفیت برنامه سیستم یادگیری الکترونیک
کیفیت محتوای ارائه شده
کاربر پسند بودن سیستم یادگیری الکترونیک
سواد اطالعاتی استاد
فراهم بودن بستر الزم جهت بحث و گفتگو در خصوص محتوا
سهولت استفاده از سیستم یادگیری الکترونیک
سهولت ارتباط و تعامل بین استاد و فراگیران با یکدیگر در کالس مجازی و پس از آن
فراهم کردن محیط حمایتی برای دانشجویان توسط استاد
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فراهم بودن امکان تعامل بین دانشجویان جهت نقد محتوا و پرسش و پاسخ و رفع
اشکاالت
نگرش مثبت نسبت به یادگیری الکترونیک
قابلیت ردیابی خطاهای سیستم یادگیری الکترونیک
شایستگی دستیاران آموزشی
دریافت و ذخیره محتوی
سهولت استفاده از سیستم یادگیری الکترونیک
خودکارآمدی کامپیوتری
ایجاد انگیزه توسط یاد دهنده
امکان ارائه و توجه و رسیدگی به بازخوردهای دانشجویان در طول دوره
با توجه به یافته های به دست آمده و بر اساس اهمیت و اولویت آنها ،پیشنهادهای ذیل
توصیه می شود:
 کیفیت برنامه سیستم یادگیری الکترونیک بر اساس شاخصهایی مانند سرعت ،محتواو  ...مورد سنجش قرار بگیرد .هم چنین سهولت استفاده از سیستم یادگیری الکترونیک نیز
عامل دیگری است که بایستی مورد توجه قرار بگیرد .بدین منظور میتوان از فایل راهنمای
فارسی و پشتیبانی آنالین استفاده کرد .همچنین قابلیت ردیابی خطاهای سیستم یادگیری
الکترونیک موضو ع مهم دیگری است که بایستی وجود داشته باشد تا از اتالف وقت و هزینه-
ی دانشجویان جلوگیری نماید.هم چنین در سایت بایستی امکان دریافت و ذخیره محتوی به
شیوههای گوناگون از قبیل فایلهای ورد ،پی دی اف ،صوتی و  ....وجود داشته باشد.
 در طراحی برنامه سیستم یادگیری الکترونیک ،به جنبههای کاربر پسند بودن سیستمیادگیری الکترونیک نیز توجه شود و به گونهای مطابق با سلیقهی دانشجویان طراحی شود
که آنها ترغیب به استفاده مجدد شوند.
 برای دورههای الکترونیکی از اساتید باسابقه و باسواد در کنار کادر باانگیزه استفادهشود تا تصویر ذهنی افراد در خصوص این گونه دوره ها اصالح شود .همچنین اساتید این
دورهها ،میتوانند نقش زیادی در انگیزش دانشجویان ایفا نمایند و بهتر است از اساتید متعهد
استفاده شود.
 به نظرات ،انتقادات و پیشنهادات دانشجویان توجه شود و در این زمینه بازخورد الزمبه دانشجویان داده شود.
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- بستر الزم جهت بحث و گفتگو در خصوص محتوا پیشبینی شود؛ بدین منظور می.توان از محیطهای گفتگو در طی ساعات مشخصی از شبانهروز استفاده کرد
خودکارآمدی کامپیوتری یکی از مواردی است که به دانشجویان برمیگردد و دانشجویان
 بدین منظور،باید سعی کنند تا بر تسلط بر مفاهیم کامپیوتری در علمآموزی موفقتر باشند
میتوان از دورههای اختیاری آموزش علوم کامپیوتری و گنجاندن مطالب مورد نیاز
.دانشجوبان در قالب فایلهای متنی و تصویری استفاده کرد
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