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 چکیده

باشد. الکترونیکی با دیدگاه کارایی در مؤسسات آموزش عالی ایران میهدف پژوهش حاضر، ارائه الگویی برای یادگیری

معه آماری ای با جااست. مرحله اول؛ کاربردی توسعهروش پژوهش، از نوع آمیخته بوده و در دو مرحله انجام شده

، های گردآوری دادهمحور و روشملاک-گیری هدفمندالکترونیکی، روش نمونهخبرگان مطرح دانشگاهی حوزه یادگیری

-نفری از اعضای هیأت ۶۷۳آماریای و مصاحبه. مرحله دوم؛ همبستگی )معادلات ساختاری( با نمونهمطالعات کتابخانه

ساخته. ها پرسشنامه محققان تحصیلات تکمیلی با ابزار گردآوری دادهعلمی، مدیران و کارشناسان فنی و دانشجوی

برای  SmartPLSافزار های آماری توصیفی و استنباطی، معادلات ساختاری با نرمهمچنین از تحلیل دلفی و روش

هبرد آموزشی، رابط های حاصل از پژوهش تاثیر ابعاد تدوین، محتوا، پشتیبانی، راها استفاده شده است. یافتهتحلیل داده

الکترونیکیِ بر رضایت کاربران و کارایی یادگیری کاربری، بازاریابی اینترنتی، فناوری، کانال ارتباطی، عوامل فردی

است. همچنین متغیر کانال ارتباطی، بر محتوا و رضایت کاربران تأثیری مثبت را تایید کردهایران مؤسسات آموزش عالی 

است. بنابراین برای الکترونیکی نیز تأیید شدهیر مثبت و معنادار رضایت کاربران بر کارایی یادگیریو معنادار داشته و تأث

الکترونیکی، باید عوامل ذکر شده را مد نظر قرار تدوین برنامه آموزشی و بالابردن کارایی در یادگیری در نظام یادگیری

 داد.

 ریزی آموزشیاختاری، مؤسسات آموزش عالی، برنامهالکترونیکی، معادلات سیادگیری کلیدی: ه های واژ
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 مقدمه

است. هر وجود آمدههای ارتباطی و اطلاعاتی بههای قابل توجهی در فناوریهای اخیر، پیشرفتدر سال

تکنولوژی و پدیده نوین، پس از مدتی به کنکاش و ارزیابی عملکرد نیاز دارد تا اشکالات موجود شناسایی 

های زنگری قرار گیرد. این بازنگری در مورد دولت، تجارت، بانکداری، یادگیری و همه سیستمگردیده و مورد با

های موجود و ارائه الگوهای جدید، الکترونیک نیز صادق است. علاوه بر نیاز کلی به بازنگری در عملکرد مدل

تی و ارتباطی، نیاز به ارتقاء های اطلاعاگیری از فناوریهای مدرن ارتباطی، بهرهافزایش استفاده از فناوری

؛ 2۲۲۲، 1کستر)کالوین و لناست کیفیت یادگیری در یادگیری الکترونیکی را، بیش از پیش نمایان ساخته

-چراکه با وجود رشد سریع اینترنت و مرسوم شدن یادگیری. (2۲1۲، ۶و طاهردوست و همکاران 2۲۲۳، 2رولی

الکترونیکی جهت های یادگیریل آشکار به استفاده از سیستمرغم تمایالکترونیکی در جوامع مختلف و علی

یابد ها با سرعت مورد انتظار، افزایش نمیهای آموزش و یادگیری، تعداد کاربران این سیستمتسهیل فعالیت

، که ایجاد یک جامعــــه آنلاین از افراد دارای منافع 4جامعه مجازی(. 1۶۳1زادگان مقدم و همکاران،)کریم

بحث یادگیری الکترونیکی را ، (، با خود2۲۲۶، ۲ک و قــادر به تعامل و ارائه خدمات است )ویل و واتالمشتر

 ۷همراه داشته است. برخی از عوامل حیاتی موفقیته(، ب2۲۲2، ۳عنوان یک جامعه مجازی )چان و اسواتمنبه

 :ا اهمیت هستند، عبارتند ازاین جامعه )جامعه مجازی( که در کارایی و بازدهی یادگیری الکترونیکی ب

 ایجاد اعتماد در میان اعضای گروه مجازی 

 هایافتن تعداد زیاد اعضا و حفظ وفاداری آن 

 دهی به یادگیرندگان برای یادگیری در زمان طولانیانگیزه 

  رضایت یادگیرنده با برآوردن انتظارات آنانکسب 

گذاری مجدد مسائلی روبرو هستند که تمایلی به سرمایهشود مؤسسات آموزش عالی در عمل، با اما دیده می   

الکترونیکی، گویای این در این خصوص ندارند و عدم رضایت کاربران و به دنبال آن عدم کارایی یادگیری

سواد، مسأله است. برخی از این مسائل عبارتند از: الف( انتخاب یادگیری الکترونیکی توسط دانشجویان کم

)صفوی و  کنندگونه آموزش استقبال میهای حضوری را ندارند، از اینامکان قبولی در دوره بعبارتی کسانی که

و صیفوری  1۶۳۲نژاد و همکاران، ؛ علی1۶۳2؛ سیامک و همکاران، 1۶۳۳؛ خلیلی و همکاران، 1۶۳4همکارن، 

زارعی زوارکی و )، ب( تمرکز بیشتر بر دروس عمومی و کارائی پایین آن روی برخی دروس (1۶۳۲و غفاری، 
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، ج( عدم اعتقاد اساتید و دانشجویان به میزان تأثیر و کارایی یادگیری (1۶۳۳؛ عطایی و نجیبی، 1۶۳۲بدریان، 

شدن ارزش و جایگاه الکترونیکی و همچنین مخالفت برخی از اساتید متأثر از مسائل مالی و بعضاً احساس کم

(. د( 1۶۳۳و حریرچیان و همکاران،  1۶۳۲نجار و همکاران،  ؛ وفایی1۶۳4)ملکی وهمکاران، ها برخی از رشته

ریزی مناسب و روشن، باعث آسیب جدی به راهبرد آموزشی شده است؛ ه( عدم وجود نداشتن برنامه

های آموزشی، مسأله دیگری است که نظام یادگیری الکترونیکی با آن استانداردی مشخص برای ارزیابی برنامه

های مدیریت ترین مؤلفهریزی آموزشی یکی از اصلییابی را با اخلال مواجه کرده. برنامهدرگیر است و عامل ارز

است که اگر درست انجام نگیرد، کارایی و اثربخشی یادگیری را کاهش خواهد داد )عباسی کسائی و همکاران، 

ی الکترونیکی، حتی هم وجود دارد. و( با توجه به اهمیت محتوا شکاف نظری(. و البته در این راستا، 1۶۳۳

شود. در تحقیقات شکل درست منتقل نمیدر صورتی که محتوای بسیار خوبی هم داشته باشیم، این محتوا به

فراوان، گزارش شده است که محتوای دریافتی توسط مخاطب، متناسب با ویژگیهای او نبوده و برای همه 

. ز( (2۲1۲زاده و یارمحمدی، )حنفیده است یکسان تعریف شده است و این امر باعث عدم رضایت مخاطب ش

های فردی در هر اگرچه منابع انسانی قابل انتقال هستند ولی باید این نکته را هم مدنظر داشت که صلاحیت

بین سطح سواد اطلاعاتی و عملکرد تحصیلی یادگیرندگان، رابطه ح( . آفرین باشدتواند ارزشسازمانی نمی

، مردم باید بر مهارت پردازش اطلاعات 21دهد در قرن دارد و سیر تحولات نشان میمثبت و معنادار وجود 

اندازی برداری  و راهگونه که اشاره شد، در بهره. همان(1۶۳۲نژاد و همکاران، )علیباشند تسلط داشته 

روبرو  الکترونیکی در مؤسسات آموزشی عالی با مسائل و مشکلات عملی و همچنین شکاف نظرییادگیری

الکترونیکی به منظور توان اینگونه معرفی کرد: لزوم بازنگری یادگیریهستیم، که مجموعه این عوامل را می

های مدرن ارتباطی، عدم افزایش تعداد کاربران با سرعت مورد شناسایی اشکالات، افزایش استفاده از فناوری

اتید و دانشجویان به میزان تأثیر  و کارایی و .... که انتظار، عدم رضایت کاربران و عدم کارایی، عدم اعتقاد اس

دادن متغیرها و عوامل مجموعه این عوامل ما را بر آن داشت تا الگویی نو ارائه دهیم. این پژوهش در پی نشان

الکترونیکی است. به نحوی که  همکاری و مشارکت، استمرار و ارزیابی، تغییر و تحول که از مؤثر بر یادگیری

ریزی آموزشی هستند را در برگیرد و بتوانیم تاثیر رضایت کاربران را برکارائی یادگیری برنامه اصول

ترین سؤالی که این پژوهش به دنبال آن است، عبارتست از این که در نتیجه، مهمالکترونیکی، نشان دهیم.  

 الکترونیکی برای مؤسسات آموزش عالی کشور چیست؟ الگوی یادگیری

 هش:ادبیات پژو

-بکار رفته و هرنوع یادگیری مبتنی بر تکنولوژی را پوشش می 1۳۳۳اصطلاح یادگیری الکترونیکی از سال    

(. با وجود استفاده مکرر از این اصطلاح، تاکنون اجماع نظری بر تعریف آن حاصل نشده 2۲۲۲دهد )ویلسون، 

، 1، یادگیری برخط1یادگیری توزیع شدهاست. برخی محققان یادگیری الکترونیکی را از طریق مقایسه آن با 
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های متعددی در تعریف یادگیری کنند. دیدگاهتعریف می۶، و یادگیری از راه دور2یادگیری مبتنی بر وب

(. 2۲۲۳، 4الکترونیکی، وجود دارد. تعاریفی که بر محتوا، ارتباطات و برخی بر فناوری تأکید دارند )میسون و رِنی

)تعاریف یادگیری الکترونیکی را به دو گروه تقسیم کرده است.  تعاریفی که  ۲و افرادی همچون؛ واتاناب

دانند. های اطلاعاتی مییادگیری الکترونیکی را، آموزش از راه دور با استفاده از اینترنت و/ یا دیگر فناوری

رتباطی فناوری های االکترونیکی را به عنوان فرآیند خودیادگیری با استفاده از شبکهدسته دوم یادگیری

های مجموعه وسیعی از برنامهالکترونیکی، کنند. در این مقاله یادگیریها تعریف میاطلاعات و دیگر رسانه

های مجازی و کاربردی و فرآیندهایی همچون یادگیری مبتنی بر وب، یادگیری مبتنی بر رایانه، کلاس

 شود.های الکترونیکی را نیز شامل میکل رسانه های دیجیتال است. این تعریف ارائه محتوا از طریقهمکاری

، نسبت خروجی به ورودی است که از دو دیدگاه قابل بررسی است: دیدگاه نخست، ۳تعریف اولیه از کارایی   

ای و...( برای هریک جویی در منابع و دیگری بالابردن کیفیت یادگیری)همانند افزایش دانش، سواد رایانهصرفه

صورتی که برگزارکنندگان بتوانند از میزان تأثیر هر فعالیت در کیفیت یادگیری فراگیران آگاهی از مخاطبان. در

تر دانشجویان جویی قابل توجه در وقت و منابع، باعث انتقال مطالب مفیدتر و ستجش واقعییابند، ضمن صرفه

ا و عدم تناسب آن با درک و (.  گاهی عدم کارایی و نامناسب بودن محتو1۶۳2خواهد شد )رضاپور و همکاران،

آبادی، نفس و علیآورد )نیککند یا نتیجه کمتری از انتظار به بار میفهم دانشجویان، یادگیری را مشکل می

گردد و در آن تناسب بین الکترونیکی مطرح می(. مفهوم کارایی به عنوان یکی از عوامل درونی یادگیری1۶۳2

الکترونیکی و خروجی یا این کیفیت از منظر طراحی، تجربه یادگیری محتوا، طراحی و اثربخشی مطرح است.

، نشان 11و خروجی 1۲، خدمت۳، ارائه۳، محتوا۷گردد. به عبارتی ساختارنتایج حاصل از یادگیری تعریف می

(، 2۲14، 12و سرادل لوپز مرینو-الکترونیکی در مؤسسات آموزش عالی هستند )کاستیلودهنده کیفیت یادگیری

(. در این پژوهش، دیدگاه به کارایی از منظر  2۲۲۲، 14( و )گزارش گروه کوئیز2۲۲۲، 1۶نالد و تامپسوندو)مک

 باشد.افزایش کیفیت یادگیری است که ناشی از رضایت مخاطبان است مدنظر می
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 حتی و سازمانها بقای برای ناپذیر اجتناب هایرورتض از یکی موارد، کلیه در ریزیبرنامه حاضر عصر در     

 به دستیابی برای وسیله تنها شاید و کارآمد و ثرؤم بسیار ابزارهای از یکی را ریزیبرنامه است. بشری جوامع

 از تکنولوژی و علمی تحولات ایجاد بنای زیر عنوان به آموزشی ریزیبرنامه نمایند.می قلمداد هدفی هر

-عده دانند،می آموزش برای نگریآینده را آموزشی ریزیبرنامه برخی باشد.می برخوردار ایالعاده فوق اهمیت

 میان، این در کنند.می تلقی شده تعیین پیش از اهداف تحقق برای  منابع تخمین و نیازها بینیپیش را آن ای

-می کارآمد آموزشی نظام اجزاء از هریک مورد در تحلیلی  هایروش کاربرد را آموزشی ریزیبرنامه  ،1کومبز

 منابع سازیبه و آموزشی هایبرنامه از بسیاری موفقیت عدم علت که رسدمی نظربه (.1۶۲۶ )کومبز، داند

 نمود. جستجو کافی تعمق و تفکر بدون و "شده ریزی برنامه بدون" آموزش عملیات در توانمی را انسانی

-برنامه و ناسانکارش مسئولان، مدیران، پذیریآسیب تنها نه آموزشی صحیح هایریزیبرنامه که درصورتی

 را کار و نمود خواهد تضمین هم را سازمان و کارکنان اهداف به نیل بلکه داد، خواهد تقلیل را آموزشی ریزان

 در مجازی آموزش آمیزموفقیت اجرای و طراحی برای مناسب ریزیبرنامه .کرد خواهد ترساده مدیران برای

 هایمحدودیت و امکانات باب از موجود وضعیت اختشن به نیاز و است کلیدی و اساسی کاری هادانشگاه

 خود مطالعه در (2۲1۲) 2گامسن و چیگیرینگ (.1۶۳2 همکاران،  و )احمدی دارد مختلف هایجنبه از دانشگاه

 هایدوره مناسب ریزیبرنامه میان، آن در که اندکرده بیان اثربخش الکترونیکییادگیری برای را اصولی

 تعریف و روشن برنامه یک ارائه همچنین خورد،می چشم به نیز یادگیری هایاستراتژی از ترکیبی و آموزشی

 آفلاین و آنلاین هایفعالیت یادگیرنده( از انتظارات سازی)شفاف ارزیابیِ نحوره و یادگیری اهداف جمله از شده

 دنبال به را دگیری(یا جامعه در حضور حس ایجاد و انزوا احساس کاهش )که اجتماعی تعامل برای دوره در

 منظور به آموزشی محتوای ایدوره بازبینی کنند.می رضایت احساس آموزشی، برنامه پیشرفت با اساتید دارد.

 )مؤسسه باشدمی کیفی اصول از دیگر یکی برنامه، استانداردهای با سازگاری و برنامه کیفیت از اطمینان

 عالی، آموزش سطح در مجازی آموزش مزایای به توجه اب (.1۶۳۳صنایعی، ظریف ؛2۲۲۷ ،۶ایلینویز فناوری

 مهم نقش و است افزایش به رو ها،دانشگاه آموزش ریزیبرنامه در الکترونیکی، هایدوره برگزاری برای تقاضا

-راه و متفاوت هاینظام ارائه با زیرا دارد، آن سازیمتنوع و سازیمدرن در ویژه به عالی آموزش گسترش در

 همگان برای العمرمادام یادگیری مراکز به عالی آموزش مؤسسات که شودمی سبب دانش، دسازیروزآم های

 یعنی این و (1۶۳۳ همکاران، و کسائی عباس ؛1۶۳2 همکاران، و مجدباقری ؛2۲1۲ ،4)احمد شود تبدیل

 با باید لکترونیکیا یادگیری که اندداشته اذعان مختلف محققین مطالعات، اساس بر مجازی. جامعه در وفاداری

 آموزش مؤسسه حمایت مورد قانونی ملزومات و مالی منابع لحاظ از و باشد سازگار مؤسسه ساختار و راهبرد

                                                           
1 Coombs 
2 Chickering & Gamson 
3 Illinois Institute of Technology 
4 Ahmad 
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 را مستمر پیشرفت و بهبود بازخورد، کارهای و ساز و انسانی منابع کافی، و مناسب فناوری قرارگیرد، عالی

 ارتقاء (2۲۲۲ خان، ؛2۲1۲ همکاران، و اللهیفرج ؛1۳۳۳ ،1عالی آموزش  کیفیت کنترل )آژانس کندمی تضمین

 است. آموزشی ریزیبرنامه به توجه مستلزم کاربران رضایت و الکترونیکییادگیری کیفیت مستمر

الکترونیکی الکترونیکی بالا بردن کارایی یادگیرییکی از عوامل تحقق وفاداری کاربران در الگوهای یادگیری   

دهنده کارایی آید. بطوری که یکی از متغیرهای تشکیلت کاربران، بدست میاست، که با رضای

( و 2۲14، ۶(، )محمدیاری و سینگ2۲14، 2الکترونیکی، رضایت کاربران است )کارو و همکارانیادگیری

یق های موجود، زمانی که کاربر محتوای مورد نیاز خود را از طر(. بر اساس نظریه2۲۲۳، 4پست)هولسپل و لی

(. همچنین کانال 2۲1۲زاده و یارمحمدی، شود )حنفییک کانال مناسب دریافت کند، موجب رضایت او می

( از متغیرهایی هستند که بر رضایت 2۲۲۳، ۳(  و محتوا )سان و همکاران1۳۳۲، ۲ارتباطی )موهر و سوهی

یی همچون عوامل فردی و فناوری، ، کانال ارتباطی از متغیرها2۲1۲در سال  ۷کاربر اثر دارند و طبق نظر وَن

است و مورد بازاریابی اینترنتی نیز با مراجعه به ادبیات به متغیرهای کانال افزوده شد و در  تشکیل شده

(، راهبرد 2۲۲4، ۳مصاحبه با خبرگان مورد تایید قرار گرفت. متغیر محتوا نیز از فناوری )گاسکو و همکاران

( 2۲۲2داسامی، ( و )گوین2۲۲۲، 1۲پشتیبانی و تدوین )مدیریت( )خان (، 2۲۲2، ۳داسامیآموزشی )گوین

تشکیل شده است. همچنین متغیرهای بازاریابی اینترنتی )به معنی استفاده از کلیه راهبردها و ابزارهای 

اینترنتی جهت معرفی و جلب نظر مخاطبان(، رابط کاربری و عوامل فردی با استفاده از مصاحبه و نظر خبرگان 

اند. این پژوهش، به دنبال ساخت یک مفهوم بوده و برای رسیدن به آن از به الگوی این پژوهش اضافه شده

ها، الگوی مفهومی است. با این مفاهیم و یافتههای موجود در مبانی نظری و خبرگان استفاده کردهنظریه

 ترسیم شده است. 1شماره  در شکل 113Cپژوهش برمبنای مطالعات نظری و به عنوان دستاوردی از مدل 

 

 

                                                           
1 The Quality Assurance Agency for Higher Education 
2 Caro et al. 
3 Mohammadyari & Singh 
4 Holsapple & Lee-Post 
5 Mohr & Sohi 
6 Sun et al. 
7 Wan 
8 Gasco et al. 
9 Govindasamy 
10 khan 
11 Cerebral process, Conduit, Conduitee 



 301.............................................الکترونیکی با دیدگاه کارایی در مؤسسات آموزش عالی کشور.ارائه الگویی برای یادگیری

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 : الگوی مفهومی پژوهش1شکل شماره 
 

 :پژوهش روش

 
باشد زیرا هدف از آن تلاش برای پاسخ دادن های کاربردی میپژوهش حاضر بر مبنای هدف، جزو پژوهش    

کاربردی در حوزه به یک معضل و مشکل است که در دنیای واقعی وجود دارد و همچنین برای توسعه دانش 
باشد زیرا با هدف بهبود فرایندها ای نیز میالکترونیکی می باشد. همچنین، این پژوهش از نوع توسعهیادگیری
بر مبنای روش نیز، نظر به اینکه در ها کمک نماید. تواند به حل مشکل سازمانها انجام گرفته و میو روش

د فرآیندهای یادگیری الکترونیکی، پرداخته شد و سپس به دنبال این پژوهش ابتدا به بررسی وضعیت موجو
های مرحله اول درمرکز آموزش الکترونیکی دانشگاه تهران، دانشگاه علامه طباطبائی و اعتبارسنجی یافته

مؤسسه آموزش عالی مهر البرز بودیم، تحلیل کیفی مقدم بر تحلیل کمی بوده است. پس تحقیق از نظر هدف 
ای، و از نظر نحوه گردآوری اطلاعات توصیفی و از نوع همبستگی و بطور مشخص مبتنی بر توسعه -کاربردی

 باشد. می 2معادلات ساختاری است.  چارچوب کلان این پژوهش در دو مرحله کلی طبق شکل شماره 
 
 

 

کاربری رابط  

آموزشی راهبرد  

هاو فعالیت  

 نگهداری

 مدیریت

 بازاریابی

 عوامل فردی

 کانال

 محتوا

کاربران رضایت  
 کارایی 

 فناوری
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 : چارچوب کلان پژوهش2شکل شماره 
یابی اینترنتی، تدوین )مدیریت(، پشتیبانی، راهبرد آموزشی، در الگوی مفهومی پژوهش، عوامل فردی، بازار    

رابط کاربری و فناوری، متغیرهای مستقل تأثیرگذار بر متغیرهای وابسته محتوا، کانال ارتباطی، رضایت 
 الکترونیکی هستند. کاربران و کارایی یادگیری

د. در مرحله اول تحقیق، که پژوهش کیفی گیری و تخمین حجم جامعه در دو مرحله انجام شفرآیند نمونه     
الکترونیکی است، جامعه آماری مدنظر، شامل کلیه خبرگان مطرح دانشگاهی که علاقمند به تحقیقات یادگیری

اطلاعات و ارتباطات، مدرک دکتری دارند و مدیرانی که روی های مرتبط با فناوریهستند و در یکی از رشته
اند، بوده است. و در مرحله دوم، که پژوهش ها، نفوذ داشتهالکترونیکی دانشگاهسیاستهای توسعه یادگیری 

کمی داریم، برای محک زدن مدل تحقیق، جامعه آماری متشکل از مدیران و کارشناسان فناوری اطلاعات و 
بوده و روش  اساتید دانشگاه تهران، دانشگاه علامه طباطبایی و مؤسسه آموزش عالی مهر البرز و سایر کاربران

 باشد. گیری تصادفی ساده میگیری این مرحله نمونهنمونه
عمل آمده است. نمونه اول مربوط به استفاده از گیری بهبرای انجام مراحل مختلف این پژوهش، دو بار نمونه

انجام شده  گیری دوم در مرحله کمیالکترونیکی است و نمونهروش دلفی به منظور شناسایی ابعاد یادگیری
است. برای انتخاب تیم دلفی، چون هدف تعمیم نتایج مطرح نبوده، از روش غیر تصادفی یا هدفمند ملاک 

 محور استفاده شده است. 

 
 : سابقه اعضای پانل دلفی1جدول 

 تعداد افراد نوع کار
 سابقه )سال(

 میانگین کمترین بیشترین

 1۲۰۲ ۲ 1۳ 11 علمیعضو هیأت

 ۷/۲ ۲ 1۲ 2 فنی مدیران

 1۲ 1۲ 2۲ 4 کارشناسان

 

هایی که قبلاً نفر تدوین شد که با فیلتر کردن و اعمال شاخص ۶4با اقدامات فوق، فهرست اولیه مشتمل بر 
ی انجام فرایند پژوهش از ادامه نفر از خبرگان در مراحل اولیه 2دست آمد. تعداد نفری به1۷ذکر شد، فهرست 

 ل: کیفیمرحله او

 

 الکترونیکیبدست آوردن الگوی کیفی یادگیری

  

 مرحله دوم: کمی

برای مؤسسات  اعتبارسنجی الگوی ارائه شده

 بوسیله معادلات ساختاری آموزش عالی کشور

  



 380.............................................الکترونیکی با دیدگاه کارایی در مؤسسات آموزش عالی کشور.ارائه الگویی برای یادگیری

 

رغم اعلام آمادگی برای همکاری، هیچ پاسخ حضوری یا الکترونیکی از آنها دریافت کار انصراف دادند )علی
 نفر رسید. 1۲نشد( که در نهایت تعداد خبرگانی که با همکاری آنها فرآیند پژوهش انجام شد، 

 
 ها بین خبرگان: تاریخ توزیع و گردآوری پرسشنامه2جدول 

 دور

 گردآوری توزیع پرسشنامه
یگیری میانگین تعداد پ

 درصد تعداد آخرین تاریخ تعداد تاریخ توزیع از هر عضو

 اول
تا  ۳۳/۶/۶

۳۳/۶/۲ 
 بار ۳ ۳۳ 1۲ ۳۳/4/2۲ 1۷

 بار 4 1۲۲ 1۲ ۳۳/۲/1۲ 1۲ ۳۳/4/2۷ دوم

 بار 2 1۲۲ 1۲ ۳۳/۷/4 1۲ ۳۳/۳/1۷ سوم

 

فنی سه دانشگاه علامه  تکمیلی و کارشناسانگیری دوم، ابتدا آمار اساتید، دانشجویان تحصیلاتدر نمونه
سایت طباطبایی، مرکز آموزش الکترونیک دانشگاه تهران و مؤسسه آموزش عالی مهرالبرز، با مراجعه به وب

ریزی آموزش عالی، بدست آمد. پس از محاسبات و  استفاده از این مراکز و همچنین مؤسسه پژوهش و برنامه
 دست آمد.به ۶۷۳فرمول تخمین حجم نمونه کوکران، تعداد 

دلفی ابزار ارتباطی بین گروهی از خبرگان است که گردآوری و تجزیه و تحلیل آرای اعضای گروه را      
الکترونیکی شناسایی شده از ادبیات کند. برای شناخت، تعدیل و استخراج مهمترین ابعاد یادگیریتسهیل می

ستفاده شده است. استفاده از روش دلفی در این پژوهش با شرایط مؤسسات آموزش عالی ایران، از روش دلفی ا
باشد: اول آن که روش دلفی برای پاسخ به سؤالاتی است که از پیچیدگی بالایی پژوهش ناشی از دو دلیل می

باشند، دوم این که در طوری که افراد غیر متخصص قادر به پاسخگویی به چنین سؤالاتی نمیبرخوردار بوده به
به همرأیی و اجماع مد نظر است و سوم این که روش دلفی ذاتاً از غنای بالاتری نسبت به روش دلفی رسیدن 

 باشد.پیمایش برخوردار است که به دلیل تعاملات چندگانه در این روش می
ی اول که مربوط به روش دلفی بوده، با استناد به اطلاعات بدست آمده از ادبیات تحقیق سؤالات پرسشنامه     

تا میزان اهمیت ابعاد شناسایی  و پس از اصلاحات لازم در اختیار اعضای گروه دلفی قرار گرفت  اج شداستخر
کننده در الکترونیکی در ایران مشخص نمایند. همچنین از خبرگان شرکتشده را با توجه به شرایط یادگیری

دنظر دارند، پیشنهاد نمایند. در دور اول، فرایند دلفی درخواست شد تا درکنار این ابعاد، چنانچه بعد دیگری را م
-شد و نظر آنان درباره میزان اهمیت شاخص داده پانل اعضای به مختلف ابعاد در هاشاخص به مربوط سوالات

 دور هایی که قبلاً به آنها اشاره نشده است، دریافت گردید. دری شاخصهای آنان دربارههای اعلام شده و ایده
 به بودند درصد ۷۲ از بالاتر که هاییشد و شاخص گرفته نظر در درصد ۷۲ شاخص هر اب موافقت درصد اول
 قبلی های شاخص به نیز خبرگان توسط شده معرفی جدید های شاخص کردند. همچنین پیدا راه دوم دور

 شد. افزوده
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 به اول دور در نخبرگا توسط شده داده میانگین که تفاوت این با شد عمل اول دور همانند دوم دور در     
کنند. در دور دوم مجموعه عواملی که در دور اول پیشنهاد شده  نظر اعلام مجددا تا شد داده خبرگان اطلاع

بودند، برای تعیین میزان اهمیت در اختیار خبرگان قرار گرفت.  دراین مرحله، درصد موافقت خبرگان را بدست 
که در دور اول ارائه شده بود موافق و کاملاً موافق بودند. آمد، بدین ترتیب که اعضای پانل با همه ابعادی 

 درصد ضروری تشخیص دادند.  ۷۲مؤلفه، با نرخ موافقت  4۲مؤلفه را از میان  ۶۷همچنین 
قبول برای ادامه کار، تر و کاهش تعداد عوامل به اندازه قابلدور سوم، حذف عوامل با اهمیت متوسط و پایین

عه عوامل انتخاب شده و نظر پیشین هر عضو بعلاوه میانگین نظر اعضای پانل، ارائه انجام شد. همچنین مجمو
شد. در این مرحله، نظر اعضا درباره ترتیب اهمیت عوامل انتخاب شده، دریافت شد. نتایج پرسشنامه مربوط به 

در مرحله  دلفی پس از سه بار رفت و برگشت میان اعضاء، به اجماع قابل قبول رسید. خروجی پرسشنامه
بود. یکیالکترون یادگیری یابعاد و شاخصها ینشناخت مهمترکیفی، 

ای و مصاحبه بوده و در مرحله دوم، ابزار اصلی گردآوری اطلاعات در مرحله اول این مطالعات کتابخانه     
 سؤال، 1۲باشد. در این پرسشنامه برای سنجش متغیرهای تدوین )مدیریت(، ساخته میپرسشنامه محقق

 ۲سؤال، بازاریابی اینترنتی،  4سؤال، رابط کاربری،  12سؤال، راهبرد آموزشی،  ۶سؤال، پشتیبانی،  12محتوا، 
سؤال و کارایی،  4سؤال، رضایت کاربران،  1۲سؤال، عوامل فردی،  ۳سؤال، کانال ارتباطی،  ۳سؤال، فناوری، 

دست آمده از پرسشنامه، های بهاستفاده از دادهتایی لیکرت در نظر گرفته شده است. با  ۲سؤال با طیف پنج  ۳

دهنده محاسبه شد. این اعداد نشان (1CR) های پایایی ترکیبیشاخصمیزان اعتماد با روش آلفای کرونباخ و 
این است که پرسشنامه از قابلیت اعتماد و به عبارت دیگر از پایایی لازم برخوردار است. به منظور سنجش 

 شاخص میانگین واریانستوسط  PLSروایی همگرا محاسبه شد. این روایی در مدل روایی سؤالات نیز، 
)2(AVE  دهنده میزان واریانسی است که یک سازه از گیرد. این شاخص، نشانمورد تحلیل قرار می

، پیشنهاد شده است چرا که این مقدار ۲/۲آورد. برای این معیار مقادیر بیشتر از دست مینشانگرهایش به
شود. درادامه نتایج حاصل درصد واریانس یک سازه توسط نشانگرهایش تعریف می ۲۲کند حداقل ین میتضم

 شود. ، ارائه می۶از بررسی روایی همگرا دراین پژوهش، در جدول شماره 
 : متغیرهای پرسشنامه۶جدول 

 تعداد سؤال عامل
آلفای 

 کرونباخ
AVE CR 

 ۳1۳/۲ ۳۲2/۲ ۷۳۳/۲ 1۲ تدوین

 ۳۶4/۲ ۲42/۲ ۳22/۲ 12 محتوا

 ۷۷4/۲ ۲۳۶/۲ ۷۳۳/۲ ۶ پشتیبانی

 ۳4۶/۲ ۲۳2/۲ ۳۶4/۲ 12 راهبرد آموزشی

 ۳۷4/۲ ۳۶۳/۲ ۳۲۶/۲ 4 رابط کاربری

 ۳۲۳/۲ ۳۳۷/۲ ۳۷2/۲ ۲ بازاریابی اینترنتی

                                                           
1 Composite Reliability 
2 Average Variance Extracted 
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 تعداد سؤال عامل
آلفای 

 کرونباخ
AVE CR 

 ۳۶۳/۲ ۳2۲/۲ ۳2۶/۲ ۳ فناوری

 ۳12/۲ ۲۶۲/۲ ۷۷1/۲ ۳ کانال ارتباطی

 ۳۳۶/۲ ۲2۳/۲ ۳۳۲/۲ 1۲ عوامل فردی

 ۳۳۳/۲ ۳۳۳/۲ ۳۶۶/۲ 4 رضایت کاربران

 ۳1۳/۲ ۲۲۳/۲ ۳۲1/۲ ۳ کارایی

 
گیری متغیرها اطمینان پژوهش، لازم است تا از صحت مدل اندازهقبل از آزمون فرضیات و الگوی مفهومی    

کار توسط تحلیل شود که اینگیری متغیرها به ترتیب آورده میهای اندازهرو در ادامه مدلحاصل شود. از این
های آماری است که برای ترین روشعاملی تأییدی صورت گرفته است. تحلیل عاملی تأییدی یکی از قدیمی

شود و بیانگر مدل ارتباط بین متغیرهای مکنون و متغیرهای مشاهده شده )سؤالات( به کار برده می بررسی
گیری، مناسب و های اندازهی مدل( نشان داد که کلیه4گیری است. نتاج تحلیل عاملی )جدول شماره اندازه

 تمامی اعداد و پارامترهای مدل، معنادار هستند.
 لی: نتایج بارهای عام4جدول 

 آماره تی بار عاملی سؤالات متغیر مکنون

 تدوین

Q1 ۳۳۲/۲ 1۷4/12 

Q2 ۲۷۲/۲ ۷۳1/۲ 

Q3 ۳۲۲/۲ ۳۲1/۲ 

Q4 ۳1۲/۲ ۲۷۲/۳ 

Q5 ۳24/۲ ۷22/۷ 

Q6 ۳۲۲/۲ ۷۳2/1۲ 

Q7 4۷۳/۲ ۷1۳/1۲ 

Q8 ۳۳۳/۲ 221/۳ 

Q9 ۳1۶/۲ ۳۲4/2۲ 

Q10 ۳۲۷/۲ ۳۷4/1۳ 

 محتوا

Q11 ۷۳۲/۲ 2۲۶/1۷ 

Q12 ۷1۲/۲ ۷۳۶/1۶ 

Q13 ۷1۶/۲ 2۷۶/11 

Q14 ۷۶2/۲ ۷۳4/12 

Q15 ۷۳۷/۲ 2۶۷/2۲ 

Q16 ۷۲۳/۲ ۳۲۳/14 
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 آماره تی بار عاملی سؤالات متغیر مکنون

Q17 ۳۳2/۲ ۷۲۲/۳ 

Q18 ۷۳۶/۲ ۶۲۳/1۳ 

Q19 ۷۳1/۲ ۶۷۲/1۳ 

Q20 ۷4۶/۲ ۷۷1/1۲ 

Q21 ۷۶۶/۲ 4۶۳/11 

Q22 ۳۲2/۲ ۶2۷/۳ 

 پشتیبانی

Q23 ۷12/۲ 1۶۲/۷ 

Q24 ۷44/۲ ۶11/۳ 

Q25 ۳4۳/۲ ۲۲۶/24 

 راهبرد آموزشی

Q26 ۳24/۲ 1۳۳/21 

Q27 ۷۳۲/۲ 2۳۳/1۶ 

Q28 ۳1۳/۲ ۳4۳/1۷ 

Q29 ۳۳۳/۲ ۲۳4/11 

Q30 ۳۲4/۲ ۶۲۲/21 

Q31 ۷۳۷/۲ ۳۲۷/1۷ 

Q33 ۷۳1/۲ ۳۳۳/21 

Q34 ۷۷4/۲ ۶1۲/1۳ 

Q35 ۳4۲/۲ ۷44/11 

Q36 ۷۶۳/۲ ۳44/1۶ 

Q37 ۷1۲/۲ ۳۲4/۳ 

Q38 ۷۷۶/۲ ۲2۳/1۳ 

 رابط کاربری

Q39 ۳۳۶/۲ ۷4۳/۷ 

Q40 ۳۲4/۲ ۶21/24 

Q41 ۳۳2/۲ 2۲2/۶۲ 

Q42 ۷۳۶/۲ 2۶۳/2۲ 

 بازاریابی اینترنتی

Q43 ۳۳۷/۲ 242/1۳ 

Q44 ۳۷۳/۲ 1۲4/۶۲ 

Q45 ۳۲۳/۲ ۲۲۲/1۷ 

Q46 ۳44/۲ ۲۲4/2۲ 

Q47 ۷۳۳/۲ 2۲۶/1۷ 

 فناوری

Q48 ۷2۲/۲ ۲۶۳/11 

Q49 ۷۳۳/۲ 41۳/2۲ 

Q50 ۳1۲/۲ ۳۶۲/1۳ 

Q51 ۳۳۳/۲ ۳۳۲/2۷ 

Q52 ۷۳۳/۲ ۳۳۳/1۳ 
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 آماره تی بار عاملی سؤالات متغیر مکنون

Q53 ۳۶۶/۲ ۷۲۳/2۶ 

Q54 ۷۲2/۲ ۲2۲/1۶ 

Q55 ۷۲۲/۲ 2۲۳/1۶ 

Q56 ۷4۳/۲ 2۶۶/14 

 کانال ارتباطی

 

Q57 ۳۲۲/۲ ۳۷1/۳ 

Q58 ۳14/۲ ۳2۳/۲ 

Q59 ۲۳۳/۲ ۳۳۳/۲ 

Q60 ۳44/۲ ۷۲۳/1۳ 

Q61 ۷4۳/۲ ۳۶۳/11 

Q62 ۷۳۷/۲ 41۳/1۳ 

 عوامل فردی

Q63 ۳۳۳/۲ 42۲/1۲ 

Q64 ۳۳4/۲ ۳۲1/11 

Q65 ۷۶۲ 1۶۳/1۲ 

Q66 ۷22/۲ ۲۳۲/11 

Q67 ۷۶۲/۲ 1۳4/11 

Q68 ۷۲۳/۲ ۳2۳/11 

Q69 ۳۲2/۲ ۲۳۲/11 

Q70 ۷۳۳/۲ ۳1۳/1۳ 

Q71 ۳۳۲/۲ ۶۷۷/۳ 

Q72 ۳4۳/۲ ۶4۷/1۲ 

 رضایت کاربران

Q73 ۷۲۲/۲ ۶۳۳/۳ 

Q74 ۳2۳/۲ ۶۷۳/24 

Q75 ۳۲1/۲ 14۲/۶1 

Q76 ۳۷۳/۲ 44۲/۶۳ 

کارایی یادگیری 
 الکترونیک

Q77 ۷24/۲ ۲14/1۶ 

Q78 ۳۳4/۲ 4۷۳/1۲ 

Q79 ۷۶۳/۲ ۷۲۲/1۶ 

Q80 ۷۳1/۲ ۲۶۶/21 

Q81 ۷24/۲ ۶4۶/12 

Q82 ۷۷4/۲ 4۲۳/2۲ 

Q83 ۷۲2/۲ 11۳/1۷ 

Q84 ۷۲4/۲ ۳۲1/1۳ 

Q85 ۷۳۳/۲ ۳۷۳/1۶ 
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است.  ۲/۲های مرتبط با متغیرها، بالاتر از ر سنجهشود، تمامی مقادیملاحظه می ۲همانطور که در جدول شماره 
ی اعداد و پارامترهای مدل، معنادار گیری تمام متغیرها مناسب و کلیههای اندازهتوان گفت مدلبنابراین می

 است.

 بررسی تحلیل مسیر
 ۶2/۲و  1۳/۲مقدار زا دارد و سه زا و یک متغیر درون: معیاری است که نشان از تاثیر یک متغیر برون2Rمعیار

 (.1۳۳۳، چین) به عنوان ملاک برای مقادیر ضعیف، متوسط و قوی برای آن در نظر گرفته می شود ۳۷/۲و 
برای متغیرهای وابسته،  2Rبینی مدل طراحی شده، با استفاده از مقدار واریانس توضیح داده شده قدرت پیش
اند. در پژوهش حاضر واریانس توضیح داده شده قید کردهرا برای  1/۲شود. مقادیر بزرگتر یا مساوی تحلیل می

بینی توان نتیجه گرفت که مدل ساختاری پژوهش حاضر، از قدرت پیشمی ۲با توجه به مقادیر جدول  شماره 
 کافی برخوردار است. 

 2R: مقادیر ۲جدول
 R2 متغیر وابسته

 4۳1/۲ رضایت کاربران

 ۳۳2/۲ محتوا

 ۳۷2/۲ یککارایی یادگیری الکترون

 ۲4۳/۲ کانال ارتباطی

های شود که تمامی شاخصگیری، ملاحظه میبا توجه به مطالب عنوان شده در خصوص تحلیل مدل اندازه
-بینیباشند و بنابراین الگوی پیشنهادی در این پژوهش از قدرت پیشمورد بررسی، شرایط لازم را دارا می

های تحقیق مورد گیری، در ادامه فرضیهتحلیل مدل اندازه کنندگی کافی برخوردار است. پس از بررسی و
 بررسی قرار گرفته است.
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 :  مدل معادلات ساختاری در حالت تخمین ضرایب مسیر ۶شکل 
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 (t-value:  مدل معادلات ساختاری در حالت معناداری ضرایب)4شکل 

 : خلاصه روش پژوهش۳جدول 

 ون مدلآزم: دوم مرحله مرحله اول: توسعه تئوری 

جامعه 
 آماری

خبرگان مطرح دانشگاهی علاقمند به تحقیقات 
سال  4الکترونیکی)با پنج سال سابقه آموزشی و حداقل یادگیری

های یادگیری الکترونیک( دارای مدرک دکتری در یکی از رشته
 مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات،

کترونیکی اجراشده الهای توسعه یادگیریمدیران با نفوذ بر سیاست 
 توسط دانشگاه

های یادگیری اندازی سامانهکارشناسان فنی مرتبط با راه
 کار(سال سابقه ۳الکترونیک)کارشناسی و حداقل 

مدیران و کارشناسان فناوری اطلاعات و 
اساتید مرکز آموزش الکترونیک دانشگاه 
تهران، دانشگاه علامه طباطبایی و مؤسسه 

 البرزآموزش عالی مهر

 
نفر کارشناس فنی و مدیر،  1۳۷۷۳جمعا 

 هیات علمی و دانشجوی تحصیلات تکمیلی

روش 
 گیرینمونه

 تصادفی ساده هدفمند ملاک محور

روش 
گردآوری 

 هاداده

 ساختهپرسشنامه محقق ای، مصاحبهمطالعات کتابخانه

 حجم نمونه

 کارشناس 4،فنی مدیر2علمی، عضو هیأت 11
 یدن به اجماعگیری تا رسنمونه

 

 نمونه حجم نیتخمنمونه با فرمول  ۶۷۳
 کوکران
های علامه طباطبایی، تهران و دانشگاه

 مؤسسه آموزش عالی مهر البرز
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 ون مدلآزم: دوم مرحله مرحله اول: توسعه تئوری 

تجزیه و 
تحلیل 

 هاداده

 بندی و کدگذاریفنون تحلیل محتوا، رتبه تحلیل دلفی،
 -های آماری توصیفی و استنباطیروش

 Smart PLSمعادلات ساختاری با نرم افزار

 

 ی پژوهش:هایافته
است. پژوهش حاضر به دنبال ارائه الگویی برای یادگیری الکترونیکی در مؤسسات آموزش عالی کشور بوده    

ها، مصـاحبه و ها و نظـرات خبرگـان دانشـگاههای حاصـل از دیـدگاهاین الگو بر مبنای تجزیه و تحلیل ایـده
خراج شده به لحاظ معیارهای کـاربردی بـودن، سـادگی و سـهولت، پرسشنامه صورت گرفته است. الگوی است

 است. های آماری قرار گرفتهجامعیت و مانعیت، صحت و درستی، قابلیت تعمیم و نوآوری، مورد تأیید آزمون

 های مدل اصلاح شده بر اساس فرضیاتتشریح یافته
نشان دادن روابط متغیرهای مستقل و شوند ولی در هنگام تحقیقات مدلسازی معمولاً با پرسش شروع می

گردند. پاسخ سؤالات ممکن است در ابتدا چندگانه باشند ولی در ادامه وابسته، سؤالات به فرضیه تبدیل می
شود، و با توجه مشاهده می 4و  ۶های گونه که در شکلکنیم. همانرسیم، آن را آزمون میوقتی به جواب می

بیشتر از  tمی توان گفت: با توجه به اینکه آماره  ۳۷4/۶به مقدار  tین آماره و همچن ۶1۷/۲به ضریب مسیر 
درصد کانال ارتباطی بر محتوا تاثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین با  ۳۳می باشد، در سطح اطمینان  ۲۷/2

ر محتوا درصد تغییرات متغی۳۳دهد که حدوداً ، نشان می۳۳2/۲متغیر محتوا با مقدار  2Rتوجه به ضریب 
 شود.توسط متغیر کانال ارتباطی تبیین می

 tمی توان گفت: با توجه به اینکه آماره  114/۶به مقدار  tو همچنین آماره  42۳/۲با توجه به ضریب مسیر 
درصد کانال ارتباطی بر رضایت کاربران تاثیر مثبت و معناداری  ۳۳می باشد، در سطح اطمینان  ۲۷/2بیشتر از 

 دارد. 
شود، کانال ارتباطی تأثیر مستقیم و غیرمستقیم روی رضایت کاربران دارد دیده می ۶ونه که در شکل گهمان

 .۲۶2/۲که تأثیر کلی تقریباً برابر است با 
 (۲۶2/۲=42۳/۲)ضریب مسیر محتوا به رضایت( + ۶۶4/۲)ضریب مسیر کانال به محتوا(* ۶1۷/۲)

 tمی توان گفت: با توجه به اینکه آماره  ۲۲۳/۶به مقدار  t و همچنین آماره ۶۶4/۲و با توجه به ضریب مسیر 
 درصد محتوا بر رضایت کاربران تاثیر مثبت و معناداری دارد. ۳۳می باشد، در سطح اطمینان  ۲۷/2بیشتر از 
درصد تغییرات رضایت کاربران  4۳دهد که حدوداً ، نشان می4۳2/۲رضایت کاربران با مقدار   2Rضریب 

 tو همچنین آماره  ۳2۲/۲با توجه به ضریب مسیر  شود. و ی کانال ارتباطی و محتوا تبیین میتوسط متغیرها
 ۳۳می باشد، در سطح اطمینان  ۲۷/2بیشتر از  tمی توان گفت: با توجه به اینکه آماره  ۲2۳/2۳به مقدار 

  2Rمچنین مقدار ضریب درصد رضایت کاربران بر کارایی یادگیری الکترونیک تاثیر مثبت و معناداری دارد. ه
درصد تغییرات متغیر کارایی توسط متغیر رضایت کاربران  ۳۷دهد که است، نشان می ۳۷2/۲متغیر کارایی که 

 نشان داده شده است.  ۷شود. تشریح مدل بر اساس فرضیات در جدول شمارهتبیین می
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 و ضریب تعیین tی : ضرایب مسیر، آماره۷جدول 

 فرضیه
ضریب 

 (مسیر)
 tآماره 

 4۳۷/۳** 4۷۳/۲ ارتباطی تاثیر معناداری دارد. کانالعوامل فردی بر  1

 412/۶** ۶۲۷/۲ بازاریابی بر کانال ارتباطی تاثیر معناداری دارد. 2

 ۳1۶/۶** 4۲۳/۲ فناوری بر کانال ارتباطی تاثیر معناداری دارد. ۶

 1۷4/2* 1۷۳/۲ عوامل فردی بر محتوا تاثیر معناداری دارد. 4

 ۶۳۳/۲ ۲۶4/۲ بازاریابی بر محتوا تاثیر معناداری دارد. ۲

 1۳2/2* 2۲۶/۲ فناوری بر محتوا تاثیر معناداری دارد. ۳

 2۳2/۲** 4۲۳/۲ پشتیبانی بر محتوا تاثیر معناداری دارد. ۷

 ۲1۳/۲** ۶۳2/۲ رابط کاربری بر محتوا تاثیر معناداری دارد. ۳

 ۲4۳/2** ۲/ 2۳۲ معناداری دارد. راهبرد آموزشی بر محتوا تاثیر ۳

 21۳/4** 2۳1/۲ تدوین بر محتوا تاثیر معناداری دارد. 1۲

 ۳۷4/۶** ۶1۷/۲ کانال ارتباطی بر محتوا تاثیر معناداری دارد. 11

 114/۶** 42۳/۲ کانال ارتباطی بر رضایت کاربران تاثیر معناداری دارد. 12

 ۲۲۳/۶** ۶۶4/۲ ری دارد.محتوا بر رضایت کاربران تاثیر معنادا 1۶

 ۲2۳/2۳** ۳2۲/۲ رضایت کاربران بر کارایی یادگیری الکترونیک تاثیرمعناداری دارد. 14

 
 

نشان داده شده است، بین میانگین محتوای مورد استفاده  ۳که در جدول Anovaهمچنین بر اساس آزمون 
کند و مورد نظر هرکاربر با دیگری فرق می داری وجود دارد. بعبارتی محتوایمخاطبان مختلف، تفاوت معنی

بیشتر از سطح خطا یعنی  کانالهای ارتباطیشود، سطح معناداری متغیر، مشاهده می۳همانطور که در جدول 
بین میانگین کانالهای ارتباطی مخاطبان تایید نشده است. به عبارت دیگر  Fقرار دارد. معناداری آزمون  ۲۲/۲

 .ی وجود نداردمختلف تفاوت معنی دار

الکترونیکی اعم از استاد، دانشجو، مدیر فنی و شود که هریک از مخاطبان یادگیریبا این تفاسیر مشاهده می
آورند. همچنین نتایج حاکی از آن دست میسایرین، محتوای موردنظر خود را از طریق کانال ارتباطی دلخواه به

گیرد و ت بعبارتی تولید محتوا، با فرض دانستن کانال، انجام میفرض اساست که کانال ارتباطی معمولاً پیش
 به معنی تبیین محتوا نیست.

 روی محتوا ANOVAآزمون : ۳ جدول
 f sig میانگین مربعات درجه آزادی جمع مربعات مخاطب

 محتوای
 مورد

 استفاده
 مخاطبان

 9.640 3 28.921 بین گروهی

7.081 
 

.000 
 

 1.361 372 506.428 درون گروهی

  375 535.350 کل
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 روی کانال ارتباطی ANOVAآزمون  :۳جدول 
 f sig میانگین مربعات درجه آزادی جمع مربعات 

 ارتباطیکانالهای

 2.573 4 10.293 بین گروهی
.644 
 

.631 
 

 3.994 371 1481.845 درون گروهی
  375 1492.138 کل

 

 های برازش مدلبررسی شاخص
  1ر نیکویی برازشمعیا

منوط به بخش کلی مدل های معادلات ساختاری است. بدین معنی که توسط این معیار محقق   GOFمعیار
تواند پس از بررسی برازش بخش اندازه گیری و بخش ساختاری پژوهش خود، برازش بخش کلی را نیز  می

بداع گردید و فرمول آن در زیر آمده ا 2۲۲4در سال   2توسط تننهاوس و همکاران  GOF کنترل نماید. معیار
 است :

GOF =  

به عنوان مقادیر ضعیف، متوسط و قوی معرفی شده  ۶۳/۲و  2۲/۲و  ۲1/۲برای این شاخص برازش مقدار 
 ه است. نشان داده شد 1۲های برازش در جدول شماره است. مقادیر محاسبه شده شاخص

 
 COMMUNALITY و : نتایج 1۲جدول 

  COMMUNALITY Redundancy 

  ۳۳۷/۲ - بازاریابی اینترنتی

  ۳۶۳/۲ - رابط کاربری

  ۲۳2/۲ - راهبرد آموزشی

 ۶21/۲ ۳۳۳/۲ 4۳1/۲ رضایت کاربران

  ۲/ ۲2۳ - عوامل فردی

  ۳2۲/۲ - فناوری

 4۷۳/۲ ۲42/۲ ۳۳2/۲ محتوا

  ۳۲2/۲ - تدوین

  ۲۳۶/۲ - پشتیبانی

 ۶۷۲/۲ ۲۲۳/۲ ۳۷2/۲ کارایی یادگیری الکترونیک

 2۳۲/۲ ۲۶۲/۲ ۲4۳/۲ کانال ارتباطی

 Redundancy   ۶۳۳/۲ مقدار کل 

( می باشد، می توان گفت مدل ۶۳/۲)بیشتر از  ۳1۳/۲توجه به اینکه مقدار بدست معیار نیکویی برازش برابر 
 (.11قوی برخودار می باشد )جدول شماره مفهومی تحقیق از برازش 

 
 

                                                           
1 GOF 
2 Tenenhaus et al 
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 های برازش مدل معادلات ساختاری پژوهش: شاخص11جدول 
 ی مورد قبولبازه مقدار بدست آمده شاخص

GOF ۳1۳/۲  قوی  ۶۳/۲متوسط و  2۲/۲/ ضعیف، ۲1مقادیر 

 قوی  ۳۷/۲متوسط و  ۶2/۲ضعیف،  1۳/۲مقدار  ۳/۲ 

COMMUNALITY ۲۳۶/۲ ،نشانگر کیفیت مناسب و قابل قبول  مقادیر مثبت 

 

های بدست آمده در مرحله کیفی، در مورد روابـط بـین متغیرهـا، الگـوی با توجه به الگوی اولیه و یافته
های برازش مدل و معنـاداربودن برآوردهـای بخش بودن شاخص،  به دلیل رضایت1نشان داده شده در  شکل
 است.رفته شدهها در نظر گآماری آن، برای ارائه داده

 

 :بحث و نتیجه گیری 
الکترونیکی در کشور ایران انجام شده است. این امر بـا این پژوهش با هدف ارائه الگویی برای یادگیری

هـا و مؤسسـات آمـوزش عـالی و های مرتبط بـا دانشـگاههای معتبر و استخراج شاخصمطالعه و بررسی مدل
ها و مؤسسات آموزش عالی ایـران انجـام شـده لگو، در دانشگاههمچنین نظرسنجی خبرگان به منظور توسعه ا

 است. 

ما به دنبال ساخت یک مفهوم بودیم و بـرای رسـیدن بـه آن از تئوریهـای موجـود در مبـانی نظـری و 
الکترونیکی بود که با رضایت کـاربران، ایـن هـدف خبرگان استفاده کردیم. هدف ما بالا بردن کارایی یادگیری

ریزی آموزشی، فرمـول ریزی آموزشی است. برنامهو رضایت کاربران هم مستلزم توجه به برنامه شدمحقق می
ریزی در همه جا صادق و یکسـان کند  ولی اصول برنامهای ندارد و تحت شرایط زمانی و مکانی تغییر میویژه

ریـزی فاتی با اصول برنامـهاست. الگوی ارائه شده در یک نقطه و مقطعی در نظر گرفته شده است بنابراین منا
ریزی آموزشی، همکاری  و مشارکت مستمر است؛ تعیین نیازهای ملـی، آموزشی ندارد. مهمترین مرحله برنامه

ها و راهبردها. و این همان اصلی است کـه مربـوط بـه اجـرا و عمـل در ها اولویت و هدفانتظارات و خواسته
یرنده و رضایت او به عنوان کاربر، تأثیر دارد. برنامه آموزشی بایـد ریزی آموزشی است و مستقیماً بر یادگبرنامه

طور مداوم ارزیابی و تجدیدنظر گردد. همچنین با پیشرفت زمان، همگام گردد. بنابراین باید قابلیـت انعطـاف به
رونـد ریـزی بـرای ایـن اسـت کـه در داشته باشد؛ که در ابعاد راهبردآموزشی و تدوین، دیده شده است. برنامه

های مختلفی برای رسـیدن بـه مقصـد وجـود دارد. یکـی از مزایـای موجود، تغییر و تحول ایجاد کند یعنی راه
الگوی پیشنهادی این پژوهش، آن است که محتوای مورد نیاز از کانال منتخب بر اساس نیاز کاربر به او ارائـه 

دهنده ده است. یکـی از متغیرهـای تشـکیلشود که اصل تغییر و تحول، در بعد راهبرد آموزشی گنجانده شمی
الکترونیکی، رضایت کاربران بود. و در این میان طبق تئوریهای موجود، وقتی کـاربر محتـوای کارایی یادگیری

شود. طبق مبانی نظری، کانال ارتباطی و مورد نیاز را از طریق کانال مناسب دریافت کند، موجب رضایت او می
دهند. در این میـان، کانـال ارتبـاطی از متغیرهـایی ستند که رضایت کاربر را تشکیل میمحتوا از متغیرهایی ه

مثل عوامل فردی و فناوری، تشکیل شده  و مورد بازاریابی اینترنتی هم با مراجعه به ادبیات بدست آمده است 
ی و از پشتیبانی و تـدوین که با مصاحبه و نظر خبرگان تأیید شد. متغیر محتوا هم از فناوری،  از راهبرد آموزش

)مدیریت( تشکیل شده است. همچنین متغیرهای بازاریابی اینترنتـی )بـه معنـی اسـتفاده از کلیـه راهبردهـا و 
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ابزارهای اینترنتی جهت معرفی و جلب نظر مخاطبان(، رابط کاربری و عوامل فردی بـا اسـتفاده از مصـاحبه و 
 نظر خبرگان به این الگو اضافه شد.

بعد تدوین، محتوا، پشتیبانی، راهبرد آموزشـی، رابـط کـاربری، بازاریـابی  11احی شده دارای الگوی طر
مؤلفه است. که با استفاده از  ۶۷در رضایت کاربران و کارایی و  اینترنتی، فناوری، کانال ارتباطی، عوامل فردی

 شتند. های آماری به آزمون الگو پرداختیم  که نتایج، حاکی از اعتبار الگو داروش
توانـد بـه پیشـرفت دانـش پژوهش حاضر به لحاظ عوامل و ابعاد، بکر و کمتر بررسی شده اسـت و می

های مؤسسـات آمـوزش الکترونیکی کمک کند. چنین الگویی باید با شرایط کشور و نیازها و مأموریتیادگیری
 پژوهش به حساب آورد. توان نوآوری اصلی این عالی ایرانی متناسب باشد. طرح این الگو را می

شـود عبارتنـد از: الکترونیکی که باعث کارایی میاز جمله عوامل حیاتی موفقیت جامعه مجازی یادگیری
هـی بـه یادگیرنـدگان در زمـان ایجاد اعتماد در میان اعضا، یافتن تعداد زیاد اعضا و حفط وفاداری آنها، انگیزه

اضـر کوشـیده اسـت تـا الگـویی ارائـه دهـد کـه کـارایی را در تحقیـق ح  طولانی و کسب رضایت یادگیرنده.
الکترونیکی به عنوان یک جامعه مجازی، ارتقاء دهد. برخی نتایج ایـن تحقیـق بـا تحقیقـات پیشـین یادگیری

 مقایسه شده است که به شرح زیر هستند: 
های فردی آنها ب با ویژگیترین نتیجه این است که محتوای ارائه شده و دریافتی کاربران، متناس( مهم1) 

 باشد و این محتوا را از کانال مطلوب ارائه دهند و یا دریافت کنند.
 ( از کلیه راهبردها  و ابزارهای اینترنتی جهت معرفی و جلب نظر مخاطبان استفاده شود.2)
با توجه به الگوی  الکترونیکی، تدابیر امنیتی است کهها و الگوهای یادگیری( یکی از مسائل مهم در مدل۶)

پیشنهادی چنانچه تسهیلات تکنیکی و امنیت را در ابعاد محتوا و کانال ارتباطی، در نظر بگیریم به این نتیجه 
 خواهیم رسید.

ای در وزارت الکترونیکی در ایران؛ در حال حاضر کمیته( عدم وجود نهاد قانونی ناظر بر اجرای یادگیری4)
الکترونیک قدرتمند، تشکیلاتی کندکه البته نظام یادگیریات و نظارت فعالیت میعلوم در زمینه تدوین مقرر

 طلبد. فراتر از یک کمیته می
های پیشین، ناسازگار نبوده و در توان چنین نتیجه گرفت که نتایج پژوهش با نتایج پژوهشبطور کلی می    

-قرار گرفته است، توسط نتایج آنها تأیید می برخی از مواردکه بطور مشترک توسط تحقیق حاضر مورد بررسی

الکترونیکی در مؤسسات آموزش عالی شود. و البته این نتایج حاکی از آن است الگوی جامعی برای یادگیری
الکترونیکی، فاصله زیادی با کشورهای پیشرفته برداری از یادگیریایران وجود ندارد و همچنین  از نظر بهره

 باشد:ها مواجه بود به شرح زیر میترین محدودیتهایی که محقق در این پژوهش با آنمداریم. همچنین مه

 گذاری روشن و مشخص برای تلفیق یادگیری الکترونیکی در برنامه درسی رسمینبود سیاست 

 نبود زیرساخت فرهنگی لازم برای به کارگیری یادگیری الکترونیکی 

 ی به کارگیری یادگیری الکترونیکینبود زیرساخت های قانونی لازم برا 

 وجود تشتت در زمینه این مفهوم و عدم درک مشترک 

 نبود طراح آموزشی ماهر و متخصص در این زمینه 

 نگاه لوکس و گاهی تفننی به این حوزه 



 8231بهار و تابستان ، پانزدهم شماره هشتم  ریزی آموزشی، دورهدو فصلنامه مطالعات برنامه.        .332

 

 الکترونیکیها و مؤسسات از فارغ التحصیلان حوزه یادگیریعدم استقبال شرکت 

 ها، قبل از ورود ناآگاهی دانشجویان این دوره 

 های دریافتی از دانشجویان در مقایسه با مقدار هزینه اجرای دوره تفاوت قابل ملاحظه هزینه 

 های برخی کشورها به علت مسدود بودن آی پی ایران؛مشکل در دسترسی به وبگاه رسمی دانشگاه 

 عدم همکاری برخی خبرگان در شروع روش دلفی؛ 

 فی در طول انجام تحقیق؛ریزش برخی از اعضای پانل دل 

 کم بودن تعداد خبرگان زن در روش دلفی؛ 

به روز بودن و با جامعه جهانی و به ویژه کشورهای پیشرفته حرکت کردن، همیشه حل کننده مسائل     
نیست. باید مسائل بومی تشخیص داده شود و مناسب با آن از این بستر استفاده شود. هر چند یادگیری 

های یادگیری، آموزشی، ها، شیوهاً یک سری ابزارها نیست و نظامی از راهبردها، خط مشیالکترونیکی صرف
باشند، با این حال در آموزش مهمترین بعد، اهداف آموزشی هستند که متناسب با آنها ارزشیابی و بازخورد می

 فکر شود. باید بسترگزینی شود، نه اینکه ابتدا بستر انتخاب شده و سپس به اهداف آموزشی 
موضوعات تحقیقاتی زیر به عنوان موضوعات تحقیقاتی مرتبط با این تحقیق برای محققین قصد تحقیق در 

 شود:ی یادگیری الکترونیکی دارند، پیشنهاد میحوزه

 های اجتماعی اعم از داخلی و خارجی؛الکترونیکی در استفاده از شبکههای یادگیریچالش 

 الکترونیکی از دیدگاه کاربران؛دی عوامل مؤثر بر یادگیریبنشناسایی و اولویت 

 الکترونیکی های یادگیریالکترونیکی مبتنی بر ابر، برای مدیریت چالشهای یادگیریمطالعه مدل
 در ایران؛

-تواند اطلاعات ارزشمندی را برای مـدیران در پیـادهالکترونیکی مؤسسات آموزش عالی میالگوی یادگیری    

گذاری در این حـوزه فـراهم آورد. ایـن ها به جهت توجیه سرمایهالکترونیکی در دانشگاهازی موفق یادگیریس
هـای ایـن الگو موجب وفاداری، رضایت کاربران، مزیت رقابتی و درنهایت، کارایی خواهد بود. همچنـین یافتـه

  کند.جهت نوآوری کمک میالکترونیکی در پژوهش به مؤسسات آموزش عالی کشور در برپایی یادگیری
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 منابع
 ( .بررسی زمینه1۶۳2احمدی، حبیب؛ غلامی، خلیل و عزیزی، نعمت ،)ی آموزش مجازی در دانشگاه های توسعه

 . ۶۶های نوین تربیتی، شماره ریزی برای ارائه یک چارچوب راهبردی مناسب، اندیشهسوی برنامهکردستان: حرکت به

 ی آموزش الکترونیکی در نظام های توسعه(، چالش1۶۳2،سکینه و مهرعلیزاده، یدالله؛ )باقری مجد، روح الله، شاهی

، 12، شماره ۳ی آموزش در علوم پزشکی، دوره آموزش عالی )مطالعه موردی دانشگاه شهید چمران اهواز، مجله توسعه

 .1۶ -1، صفحات ۳2زمستان 

 رامی، سوسن؛ بهادرانی، مهناز و سلیمانیان، ملیحه. حریرچیان، شهید سید مهران؛ یارمحمدیان، محمدحسین؛ به

ی آگاهی، نگرش و عملکرد اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، (، آموزش مبتنی بر وب؛ مطالعه1۶۳۳)

 .2۲۲-24۶، صفحات ۶، شماره ۷مدیریت اطلاعات سلامت، جلد 

 (، رابطه سواد اطلاعاتی و انگیزش 1۶۳۳و شیبانی، بهناز، )زاده اقدم، صمد. خلیلی، لیلا، هدایتی خوشمهر، عزیز، رسول

 .2، شماره 4یادگیری دانشجویان، تعامل انسان و اطلاعات، جلد 

 ( ،تعیین روش1۶۳2رضاپور، محمدرضا، سپهری، محمد مهدی و رضاپور، حسن ،)های برتر سنجش فراگیران در دوره-

، شماره 1۷های مدیریت در ایران، دانشگاه تربیت مدرس، دوره شکاوی، پژوهرویکرد داده -الکترونیکیهای یادگیری

 .1۳۲-1۶۳، صفحات 4

 ( ،سنجش و ارزشیابی آموزش الکترونیکی: گزارش موردی از دوره 1۶۳۲زارعی زوارکی، اسماعیل و بدریان، مرضیه ،)

نس ملی و سومین آموزش الکترونیکی رشته مهندسی کامپیوتر دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، ششمین کنفرا

 المللی یادگیری و آموزش الکترونیک، تهران.کنفرانس بین

 (، معیارهای تولید دروس الکترونیکی و استانداردها با توجه 1۶۳4اکبر؛ باوقار، مجید و غفاری، حسین، )علیصفوی، سید

، صفحات 1، شماره 1۶، جلد ریزی در آموزش عالیبه جایگاه آنها در یادگیری الکترونیکی، فصلنامه پژوهش و برنامه

2۷-۲۷. 

 ( ،الگوی آموزش الکترونیکی دروس مهندسی، فصلنامه آموزش مهندسی 1۶۳۳عطایی، شروان و نجیبی، عاطفه ،)

 .1۷۲-14۳، صفحات 4۳ایران، شماره 

 ،آن  سطح سواد اطلاعاتی و نقش"(، 1۶۳۲ید محمد، )س شبیری،همن. و ب زندی،حمدرضا، سرمدی،مهرانگیز، م علی نژاد

های رسانی و کتابخانه، فصلنامه علمی پژوهش تحقیقات اطلاع"در فرآیند آموزش یادگیری الکترونیکی دانشجویان

 .۶۷۷-۶۷1، صفحات 2؛ شماره 1۷عمومی، دوره 

 های (، ارزیابی عوامل مؤثربر پذیرش سیستم1۶۳1زاده، علیرضا و متقیان، هدیه، )زادگان مقدم، داود، حسنکریم

های مدیریت در ایران، دانشگاه مبتنی بروب توسط اساتید دانشگاه با استفاده از یک مدل ترکیبی، پژوهش یادگیری

 .۷2-41، صفحات 1، شماره 1۷تربیت مدرس، دوره 

 ( .برنامه1۶۲۶کومبز، ف ،)منش، م.، مترجم(، انتشارات دانشگاه تهران، )تاریخ انتشار اثر ریزی آموزشی چیست؟، )برهان

 (.1۳۷۲اصلی  به زبان
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 (، نگرش اعضای هیأت علمی به اموزش 1۶۳4زاده، سقراط، تاران لایق، زینب و نجفی، لیلا )ملکی، اعظم، فقیه
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در دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، سازی نظام آموزش مجازی علمی نسبت به پیاده
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ABSTRACT 

The purpose of the present study is to present a model for e-learning with a 

performance perspective in Iranian higher education institutions. The research 

method, is mixed type and has been done in two stages. The first step includes 

an applied development with the statistical community of the experts in the field 

of e-learning, and the purposeful-criterion sampling method was used with 

library studies and interviews data collection methods. The second step includes 

correlational structural equations with the sample of 376 faculty members, 

managers and technical experts and graduate students. Data was collected using 

an researcher-made questionnaire. Also, Delphi analysis and descriptive and 

inferential statistical methods, structural equations with SmartPLS software are 

used for data analysis. The results of the research confirmed the impact of design 

dimensions, content, support, training strategy, user interface, Internet 

marketing, technology, communication channels, individual factors on user 

satisfaction and the e-learning efficiency of Iranian higher education institutions. 

Also, the communication channel variable has a positive and significant effect 

on users' content and satisfaction, and the positive and significant effect of user 

satisfaction on e-learning performance has also been confirmed. Therefore, in 

order to develop an educational planning and improve the efficiency of learning 

in the e-learning system, the factors mentioned must be considered. 
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