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Background and Objectives: The aim of this study was to investigate the effects of quality
factors on the success of e-learning systems. This research is based on the EESS model with
applying the changes obtained from previous studies and includes various qualitative
components such as technical system quality, information quality, educational system quality,
service quality, support system quality, learner quality, instructor quality, and content quality.
In this study, the effects of these eight qualitative factors on "perceived usefulness" and
"perceived satisfaction" as well as the effects of "perceived usefulness" on "perceived
satisfaction" have been investigated.
Methods: The statistical population includes 270 graduate students of information
technology management who were studying in the second semester of the academic year
2020-2021 at two universities and were using a learning management system (LMS) with
almost similar characteristics. 152 valid questionnaires have been collected. The five Likert
scale questionnaire, including 3 general questions and 51 questions related to model
variables, was used to collect data. The analysis of research hypotheses was performed using
the PLS technique and Smart PLS 3 was applied to administer the tests and examine the
hypotheses.
Findings: The results of the analysis show that technical quality, learner quality and content
quality affect the perceived satisfaction of the e-learning system. Information quality, service
quality, educational system quality, support system quality and instructor quality do not affect
the perceived satisfaction of the e-learning system. Information quality, learner quality,
instructor quality and content quality affect the perceived usefulness of the e-learning
system. Technical quality, service quality, educational system quality, and support factors
quality do not affect the perceived usefulness. The perceived usefulness significantly affects
the perceived satisfaction and also the perceived usefulness and the perceived satisfaction
significantly affect the benefits of using the e-learning system.
Conclusions: The results of this study empirically confirm the results of other studies on the
effect of quality on the success of e-learning systems and show that different qualitative
factors affect the benefits of the learners by influencing the "perceived satisfaction" and the
"perceived usefulness" and, as a result, they will lead to the success of e-learning systems.
The results of statistical analysis show that increasing the quality of the e-learning system can
provide the benefits of the learners such as increasing knowledge and academic success,
improving the learning process, effective communication with other students and instructors,
as well as saving time and money. The research results show the importance of the quality of
the learner, the instructor and the content in the success of the e-learning system and this
issue shows the importance of education in increasing the technical ability to use the system
and examine the methods to increase enthusiasm and encourage the learners and the
instructors to use the system as well as adjust the provided course content as much as
possible with the level of knowledge and needs of the learners. In addition, increasing the
information quality including the existence and availability of the required information, the
ease of use, the up-to-dateness and clarity of the information and its presentation method
(pens, images, etc.) are greatly effective on the success of the e-learning system. Conducting
appropriate research in a statistical population with a different field of study can provide more
accurate information about the relationship between the field of study and the success of the
e-learning system. In case of finding any differences in the results, the future studies can
examine the extent to which customized systems are needed for different fields of study.
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مقاله پژوهشی

بررسی تأثیر عوامل مؤثر کیفی بر منافع آموزش الکترونیکی با نقش میانجی رضایت دركشده و سودمندی
دركشده
سیده زهرا سیدی راد،

امیرهوشنگ تاجفر*

گروه مدیریت ،دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه پيام نور ،مركز تهران غرب ،تهران ،ایران

چکیده
پیشینه و اهداف :این پژوهش با هدف بررسی اثرگذاری عوامل كيفی مؤثر بر موفقيت سيستمهای آموزش الکترونيک
تاریخ دریافت 6 :مهر 1400
تاریخ داوری 10 :آبان 1400
تاریخ اصالح 22 :آبان 1400
تاریخ پذیرش 25 :آذر 1400

انجام شده است .مدل این پژوهش براساس مدل  EESSو اعمال تغييرات بهدست آمده از تحقيقات قبلی است و شامل
مؤلفههای مختلف كيفی از جمله كيفيت فنی سيستم ،كيفيت اطالعات ،كيفيت خدمات ،كيفيت سيستم آموزشی ،كيفيت
عوامل حمایتی ،كيفيت یادگيرنده و كيفيت مربی و كيفيت محتوای آموزشی میشود.
در این پژوهش تأثيرات این هشت عامل كيفی بر «سودمندی درکشده» و «رضایت درکشده» و همچنين ميزان تأثيرات
«سودمندی درکشده» بر «رضایت درکشده» بررسی شدهاند.

آموزش الکترونيک
موفقيت آموزش الکترونيک
ارزیابی آموزش الکترونيک
مدل موفقيت سيستمهای اطالعاتی
دلون و مکلين
رضایت از آموزش الکترونيک

روشها :جامعه آماری شامل  270نفر از دانشجویان كارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطالعات است كه در نيم سال دوم
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سال تحصيلی  1400-1399در دو دانشگاه مشغول به تحصيل بودند و از سيستم  LMSبا مشخصات تقریباً مشابه استفاده
میكردند .تعداد  152پرسشنامه معتبر جمعآوری شده است .از پرسشنامه با طيف ليکرت پنجتایی برای جمعآوری
دادهها استفاده شد كه شامل  3سؤال عمومی و  51سؤال مرتبط با متغيرهای مدل است.
تجزیهوتحليل فرضيههای تحقيق با استفاده از تکنيک حداقل مربعات جزئی انجام شده و از نرمافزار  Smart PLS 3برای
انجام آزمونها و آزمایش فرضيهها استفاده شده است.
یافتهها :نتایج تحليل نشان میدهد كيفيت فنی ،كيفيت یادگيرنده و كيفيت محتوای آموزشی بر ميزان رضایت ادراک
شده از سيستم آموزش الکترونيکی تأثير میگذارد .كيفيت اطالعات ،كيفيت سرویس ،كيفيت سيستم آموزشی ،كيفيت
خدمات حمایتی و كيفيت استاد بر ميزان رضایت ادراک شده از سيستم آموزش الکترونيکی تأثيری ندارد .كيفيت
اطالعات ،كيفيت یادگيرنده و استاد و كيفيت محتوای آموزشی بر سودمندی درکشده از سيستم آموزش الکترونيک مؤثر
هستند .كيفيت فنی و كيفيت سرویس و كيفيت سيستم آموزشی و كيفيت عوامل حمایتی تأثيری بر ميزان سودمندی
درکشده ندارد.
سودمندی ادراک شده به ميزان قابل توجهی بر رضایت ادراک شده مؤثر است و همچنين سودمندی ادراک شده و رضایت
ادراک شده ،به ميزان قابل توجهی بر منافع استفاده از سيستم آموزش الکترونيک تأثير دارد.
نتیجهگیری :نتایج این تحقيق ،نتایج حاصل از سایر تحقيقات انجام شده در خصوص اثر كيفيت بر موفقيت سيستمهای
آموزش الکترونيک را تأیيد میكند و نشان میدهد كه عوامل مختلف كيفی با اثرگذاری بر «رضایت درکشده» و
«سودمندی درکشده» بر منافع یادگيرندگان مؤثرند و منجر به موفقيت سيستمهای آموزش الکترونيک خواهند شد.
نتایج تحليل آماری نشان میدهد كه افزایش كيفيت سيستم آموزش الکترونيک میتواند منافع یادگيرندگان از جمله
افزایش دانش و موفقيت تحصيلی ،بهبود روند یادگيری ،ارتباط اثربخش با سایر دانشجویان و اساتيد ،همچنين صرفهجویی
در زمان و هزینه را تأمين كند.
نتایج تحقيق اهميت كيفيت یادگيرنده ،كيفيت استاد و كيفيت محتوای آموزشی را در موفقيت سيستم آموزش الکترونيک
به خوبی نشان می دهد و این موضوع نشانگر اهميت آموزش در جهت باال بردن توانایی فنی استفاده از سيستم و بررسی
روش هایی برای افزایش اشتياق و تشویق یادگيرندگان و استادان در استفاده از سيستم ،همچنين تطبيق هرچه بيشتر
محتوای درسی ارائه شده با سطح دانش و نيازمندی یادگيرندگان است .همچنين افزایش كيفيت اطالعات شامل وجود و
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در دسترس بودن اطالعات مورد نياز ،سهولت استفاده ،بهروز بودن ،وضوح و نحوه نمایش اطالعات(قلمها ،تصاویر )..،تا حد
زیادی در موفقيت سيستم مؤثر است.
انجام پژوهش مناسب در یک جامعه آماری با رشته تحصيلی متفاوت میتواند اطالعات دقيقتری در خصوص ارتباط بين
رشته تحصيلی با موفقيت سيستم آموزش الکترونيک ارائه دهد .در صورت تفاوت نتایج ،در پژوهشهای آینده میتوان به
بررسی ميزان نيازمندی به سيستمهای سفارشیسازی شده برای رشتههای تحصيلی مختلف پرداخت.

مقدّمه
با توجه به رشد و قابليتهای فناوری اطالعات و افزایش نفوذ آن و
فراگيری اینترنت ،آموزش مجازی بهعنوان یک جایگزین برای آموزش
فيزیکی مطرح شده و بهسرعت رو به گسترش است .فراگير شدن بيماری
كرونا تا حد زیادی اهميت آموزش مجازی را افزایش داد و باعث پوشش
حداكثری در همه مقاطع آموزشی شد .البته این فراگيری در دو سال
گذشته با چالشها و مشکالتی مانند عدم وجود زیرساختهای الزم،
عدم وجود دستورالعملهای مناسب برای ارائه محتوای آموزشی و
ارزشيابی و عدم مهارت كافی برای استفاده از ابزارهای الکترونيک مواجه
بوده است .در ابتدای تعطيلی مراكز آموزشی ،استفاده از انواع ابزارها
مانند اپليکيشنهای پيامرسان ،شبکههای اجتماعی و سایر بسترهای
آنالین برای ایجاد ارتباط بين دانشجویان و اساتيد ،همچنين برگزاری
كالسها از طریق پلتفرمهای عمومی و انتخاب سليقهای این پلتفرمها
باعث سردرگمی و بینظمیهای بسياری در اوایل شروع برگزاری تمام
كالسها بهصورت غيرحضوری بود.
در این ایام لزوم وجود یک بستر آنالین قدرتمند دارای امکانات كافی
برای رفع نيازهای آموزشی دانشجویان بيش از پيش نمایان شد.
همچنين مشخص شد ایجاد زیرساختهای الزم برای استفاده از مزایای
آموزش الکترونيک تا چه ميزان ضروری است؛ زیرا در زمان برگزاری
كالسها بهصورت همزمان یا برگزاری آزمونها ،ظرفيت محدود شبکه و
مشکالت سختافزاری و فنی باعث ایجاد اختالل در برگزاری كالسها و
آزمونها میشد.
در چنين شرایطی ،اطالع دانشگاهها و مؤسسات آموزشی از عوامل مؤثر
بر موفقيت سيستم آموزش الکترونيک بسيار مهم و حياتی است .نتيجه
این پژوهش و پژوهشهای مشابه میتواند در تصميمگيری برای اجرا و
ساخت سيستمهای پيشرفته آموزش الکترونيک ،انتخاب سيستمهای
بهينه متناسب با نوع آموزش و مشخصات یادگيرندگان ،راهبری و
پشتيبانی این سيستمها و همچنين ارتقای سطح سيستم آموزش
الکترونيک نقش بهسزایی داشته باشد.
در خصوص آموزش الکترونيکی قبالً پژوهشهایی انجام شده است.
رضایی راد ] [1نشان داد كه عوامل محتوای برنامه ،دسترسی به وب،
دخالت و مشاركت یادگيرندگان ،امنيت و پشتيبانی وبسایت ،تعهد
مؤسسه ،محيط یادگيری تعاملی ،صالحيت مربی و ارائه و طراحی ،به
ترتيب اولویت بهعنوان عوامل موفقيت برنامه آموزش الکترونيک در
آموزش عالی است.

الهی و همکاران ] [2بهمنظور طراحی چارچوبی برای عوامل مؤثر بر
گرایش دانشجویان مجازی به یادگيری الکترونيکی و سنجش آن
پژوهشی انجام دادند .هدف این پژوهش بسط و بومیسازی عوامل مؤثر
بر گرایش دانشجویان مجازی به یادگيری الکترونيکی بود كه در
پژوهشهای پيشين شناسایی شده بودند .نتایج نشان داد ویژگیهای
فردی و محيطی از وضـعيت مناسـبتـری نسبت به ویژگیهای رسانه
و محتوا برخوردار بودند .عدم ارائـه مناسـب و بـا كيفيـت دورههـا ،ناشی
از سيستمهای با كيفيت نسبتاً نامناسب بر رضایت دانشجویان از سيستم
اثرگذار بوده است.
پژوهشی كه توسط فرجالهی و همکاران ] [3برای سنجش تأثير كيفيت
(اطالعات،آموزش،فنی،خدمات) برميزان رضایت یادگيرنده در سامانه
آموزش الکترونيکی انجام شد داللت بر تأثير مستقيم و معناداری بين
مؤلفههای كيفيت اطالعات ،كيفيت آموزش ،كيفيت فنی ،كيفيت
خدمات و رضایت داشت .همچنين براساس ضرایب استاندارد شده
رگرسيونی (ضرایب تحليل مسير) ،از منظر اهميت ،كيفيت اطالعات
رتبه اول ،كيفيت آموزش رتبه دوم ،كيفيت فنی رتبه سوم ،كيفيت
خدمات رتبه چهارم شناسایی شدند.
حسنزاده ،كنعانی و الهی ] [4نشان دادند هرچه كيفيت فنی
سيستمهای آموزش الکترونيکی بيشتر باشد؛ رضایت كاربر نيز باالتر
است و رضایت بيشتر كاربران منجر به افزایش موفقيت سيستمهای
آموزش الکترونيکی میشود .نتایج نشان داد كيفيت سيستم آموزشی بر
رضایت كاربر تأثير میگذارد ؛ اما كيفيت خدمات تأثير مستقيمی بر
رضایت كاربر ندارد .درعينحال ،كيفيت خدمات از طریق كيفيت سيستم
آموزشی میتواند بر رضایت كاربر و قصد استفاده از آن تأثير بگذارد.
یعنی وقتی پشتيبانی بهتری از كاربران سيستم آموزش الکترونيکی انجام
میشود ،امکان ایجاد یادگيری مشترک از طریق ویژگیهای مرتبط در
سيستم بيشتر شده و منجر به رضایت بيشتر كاربر میشود .همچنين
نتایج نشان داد كه كيفيت محتوا و اطالعات موجود در سيستم بيشترین
تأثير را بر رضایت كاربر دارد .بنابراین هرچه كيفيت مطالب و اطالعات
بيشتر باشد ،كاربران از استفاده از سيستمهای اطالعاتی رضایت بيشتری
دارند.
در پژوهش متقيان و همکاران ] [5برای ارزیابی عوامل مؤثر بر پذیرش
سيستمهای یادگيری مبتنی بر وب از مدل «وانگ» و «وانگ» بهعنوان
مدل پایه استفاده شد .نتایج نشان دادند كه معيار ذهنی و كيفيت
اطالعات بر مفيد بودن از دید كاربر تـأثير مثبـت دارنـد ،همچنين،
خوداتکایی ،كيفيت خدمات ،معيار ذهنی و كيفيت اطالعات بر آسـانی
اسـتفاده از دیـد كـاربر تأثيرگذارند .بهعالوه ،مفيد بودن از دید كاربر،
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آسانی استفاده از دیـد كـاربر و كيفيـت سيسـتم همگـی تمایل اساتيد
به استفاده از سيستمهای یادگيری مبتنی بر وب را افزایش میدهنـد.
در تحقيقی كه خداداد حسينی و همکاران ] [6انجام دادند معلوم شد
كه عالوه بر ویژگیهای آموزشدهنده ،مواد آموزشی و محتوا ،ميزان
خوشایندی نيز بهگونهای مثبت بر قصد استفاده از آموزش الکترونيکی
اثرگذار است .نتایج این تحقيق نشان داد سهولت استفاده درک شده اثر
مثبتی بر سودمندی درک شده دارد به این معنی كه هر چقدر كاربران
احساس كنند راحتتر میتوانند با سيستم كار كنند ،در آن صورت آنها
احساس میكنند كه سيستم سودمند نيز خواهد بود .در این پژوهش
مشخص شد كه دانشجویان ایرانی معتقدند طراحی ،اجرا و توسعه این
سيستمها باید به گونهای باشد كه عملکرد كاربران را باال ببرد.
محمدی ] [7سعی كرد با بررسی تأثيرات كيفيت ابزارهای سيستمهای
آموزش همراه با كيفيت آموزشی ،كيفيت خدمات ،كيفيت سيستم فنی
و كيفيت محتوا و اطالعات و بررسی اثر آنها بر روی رضایت دانشجویان،
خأل تحقيقاتی را پر كند .او در این مطالعه ،مدل موفقيت  ISو  TAMرا
برای بررسی ادراكات كاربران در مورد سيستم آموزش الکترونيکی بهكار
برد و به ویژگیهای كيفيت مؤثر بر اهداف و رضایت كاربران در استفاده
از آموزش الکترونيکی همراه با تأثيرات سودمندی و سهولت استفاده
درکشده توجه كرد .چيدمان مناسب از منظر زمان و محيط برنامه،
امکان چاپ محتوا و انتقال آن از طریق برنامه ،امکان كنترل تمام جنبه-
های سيستم در حين كار ،وجود یک منوی ثابت برای كاربران ،محتوای
پشتيبانی كننده و اطالعات در قالب تصاویر ،فيلمها و صداها ،ایجاد
ارتباطات آموزش الکترونيکی صوتی و كنفرانس ویدیویی و گسترش
زیرساختهای  ITمورد نياز ،گزینههای اصلی بررسی شده در آن تحقيق
بودهاند .بهطور خالصه ،تحقيق محمدی نشان داد كيفيت سيستم
آموزشی بهصورت مستقيم روی یادگيرندگان اثر دارد و سيستم باید
بهگونهای طراحی شود كه عالیق یادگيرندگان را برانگيزد .در طراحی
محتوا و اطالعات آموزشی باید معيارهای زیبایی وخوانایی رعایت شود
تا یادگيری را تسهيل كند .محمدی ميزان تأثير فرهنگ را بسيار زیاد
ارزیابی كرده است .بهعنوانمثال در فرهنگ غربی مفيد بودن از اهميت
بيشتری برخوردار است؛ در حالیكه در فرهنگ شرقی به سهولت
استفاده بيشتر توجه میشود.
در پژوهش كيفی خراسانی و همکاران ] [8برای شناسایی عوامل كليدی
موفقيت مراكز آموزش الکترونيکی ،نظرات  10نفر از خبرگان از طریق
مصاحبه جمعآوری شده است .طبق یافتههای این مطالعه ،عوامل
كليدی رسيدن به موفقيت مراكز آموزش الکترونيک شامل  7عامل
یادگيرنده ،یاددهنده ،فنآوری ،مدیریت ،پداگوژی ،ارزیابی و ذیفعان
بيرونی است و این عوامل باید دارای  47ویژگی باشند تا رسيدن به
موفقيت را ممکن سازند.
نتایج تحليل در پژوهش كسانی و شمس ] [9نشان داد عوامل موفقيت
در آموزش الکترونيکی ،شامل سه بعد ساختاری (سازمانی ،آموزشی،
محتوایی ،پشتيبانی و كيفيت سيستم) ،محتوایی یا رفتاری (یادگيرنده
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و یاددهنده) و زمينهای یا محيطی (فناوری) است كه بررسی و مالحظه
كليه عوامل موفقيت آموزش الکترونيکی ،جهت رشد و پيشرفت آن
ضروری است.
پژوهش مرادی ] [10در دانشگاه مهر البرز نشان داد كه كيفيت سيستم
با رضایت كاربر و اثربخشی رابطه دارد .همچنين ارتباطی بين كيفيت
اطالعات با رضایت كاربر وجود دارد و كيفيت خدمات و سودمندی
درکشده و سهولت درکشده بر اثربخشی و رضایت تأثير دارد .بهعالوه
دانشجویان محتوای ارائهشده در سيستم  LMSرا مناسب ارزیابی كردهاند؛
اما سایر سيستمهای پيامرسان را به سيستم گفتگو در  LMSترجيح
میدهند.
پژوهش رجبی و سلطانی ] [11با هدف ارائه مدل و اولویتبندی عوامل
كليدی موفقيت آموزش الکترونيک انجام شده است .عوامل بررسی شده
در دستههای كلی «كيفيت سيستم ،شایستگی اساتيد و دستياران،
اثربخشی محتوا ،تعامل اساتيد و دانشجویان ،و شایستگی دانشجویان»
قرار گرفتند .نتایج اولویتبندی عوامل كليدی موفقيت آموزش
الکترونيک نشان داد كه كيفيت برنامه سيستم آموزش الکترونيک،
كيفيت محتوای ارائه شده ،كاربر پسند بودن سيستم آموزش الکترونيک
و سواد اطالعاتی استاد ،مهمترین عوامل موفقيت آموزش الکترونيک
بودند.
یک پژوهش نيز توسط زاهدیفرد ] [12انجام شده است كه نشان
میدهد كيفيت سيستم ،اطالعات و خدمات بر اثربخشی دورههای
آموزش الکترونيکی مؤثر بوده و كارآمدی دورههای آموزش الکترونيکی
نيز بر رضایت كاربر و مزایای ادراک شده اثرگذار هستند.
پژوهش كيفی نيازی و همکاران ] [13نشان داده است عوامل انسانی از
مهمترین عوامل مؤثر در موفقيت سيستمهای آموزش الکترونيک است.
این پژوهش كه در مورد سيستم آموزش الکترونيک دانشگاه فرهنگيان
استان خوزستان انجام شده است نشان میدهد عوامل مدیریتی و
زیرساختی ،زیرساختهای فناوری و پشتيبانی از عوامل زمينهای اثرگذار
بر موفقيت سيستم آموزش الکترونيک هستند .رسانههای آموزشی،
عوامل اجتماعی ،فرهنگی و اخالقی بهعنوان عوامل اثرگذار بر كيفيت
آموزش الکترونيک شناسایی شدند.
شيوفنلين ] [14براساس نظرسنجی از  232دانشجو ،از مدل دلون و
مکلين برای بررسی عوامل تعيين كننده موفقيت سيستمهای آموزش
آنالین استفاده كرد .نتایج نشان داد كه كيفيت سيستم ،كيفيت اطالعات
و كيفيت خدمات تأثير قابل توجهی در استفاده واقعی از طریق رضایت
كاربر و قصد رفتاری برای استفاده از سيستمهای آموزش الکترونيک
دارد.
پیچنسان و همکاران ] [15در تالش برای یافتن پاسخ این پرسش كه
«چه چيزی باعث موفقيت در آموزش الکترونيکی میشود؟» یک تحقيق
تجربی برای بررسی عوامل حياتی مؤثر بر رضایت یادگيرنده انجام دادند.
در این مطالعه یک مدل یکپارچه با شش بعد یادگيرندگان ،مدرسان،
دورهها ،فناوری ،طراحی و محيط ایجاد شد .نتایج نشان داد كه اضطراب
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كامپيوتر یادگيرندگان ،نگرش مربی نسبت به آموزش الکترونيکی،
انعطافپذیری دوره آموزش الکترونيکی ،كيفيت دوره آموزش
الکترونيکی ،سودمندی درکشده ،سهولت استفاده درکشده و تنوع در
ارزیابیها از مهمترین عوامل تأثيرگذار بر رضایت درکشده یادگيرندگان
است.
سانجوجو و همکارش ] [16با استفاده از مدل دلون و مکلين و مدل
TAMميزان موفقيت سيستمهای آموزش الکترونيک را در دو دانشگاه
مختلف ارزیابی كردند و به این نتيجه رسيدند كه انجام تحقيق در مکان-
های مختلف بر روی نتایج اثر میگذارد .در تحقيق آنها« ،كيفيت
اطالعات» در موفقيت سيستم آموزش الکترونيک مؤثر نبود .آنها علت
تفاوت در خروجیها را اولویت ،دیدگاه شخصی پاسخدهندگان و
پيشزمينهای كه توسط سازمان به پاسخدهندگان ارائه شده است عنوان
كردند .در پژوهش آنها ،تعداد پاسخدهندگان در دانشگاههای مختلف
متفاوت بود و خروجیهای متفاوتی نيز از نظرسنجی استخراج شد .آنها
نتيجه گرفتند استفاده از مدل با جمعيت خيلی بيشتر ممکن است اثرات
زیادی در نتایج بهدست آمده داشته باشد.
مرجانویک و همکاران ] [17از مدل توسعه یافته دلون و مکلين برای
ارزیابی موفقيت سيستم آموزش الکترونيک استفاده كردند .این سيستم
برای آموزش حين خدمت پرسنل در یک شركت توليدی راهاندازی شده
بود .نتایج آنها مدل را تأیيد كرد و نشان داد كيفيت فنی سيستم (به
عنوان مثال سهولت استفاده و كاربر پسند بودن) تا حد زیادی به افزایش
رضایت استفادهكنندگان و تمایل به استفاده از سيستم منجر خواهد
شد.
ستا و همکاران ] [18با جمعآوری و تحليل پاسخها از  157پرسشنامه
به این نتيجه رسيدند كه رضایت از سيستم آموزش الکترونيکی و تمایل
به استفاده از آن تحت تأثير عملکرد فردی قرار دارد .آنها برای ارزیابی
موفقيت سيستم آموزش الکترونيک از مدل موفقيت دلون و مکلين و
مدل پذیرش فناوری استفاده كردند .یافتههای تحقيق نشان داد كه
كيفيت سيستم آموزشی و كيفيت فنی از عوامل اصلی هستند كه باعث
تشویق كاربر و افزایش رضایت او از سيستم آموزش الکترونيکی
میشوند؛ درحالیكه تمایل به استفاده از سيستم آموزش الکترونيکی،
تحت تأثير كيفيت محتوا و اطالعات همچنين رضایت ادراک شده از
سيستم آموزش الکترونيکی است.
چين و همکاران ] [19در پژوهش خود در خصوص آزمایش موفقيت
سيستمهای آموزش الکترونيکی به این نتيجه رسيدند كه عملکرد
یادگيری بهوسيله سهولت استفاده و سودمندی درکشده حمایت
میشود .این حمایت زمانی وجود خواهد داشت كه پشتيبانی سيستم
آموزشی بهصورت خالقانهای انجام شود.
سليانا و همکاران ] [20با كمک مدل موفقيت دلون و مکلين موفقيت
یک سيستم آموزش الکترونيکی را ارزیابی كردند .این ارزیابی اثر كيفيت
اطالعات ،استفاده و رضایت یادگيرنده را بر موفقيت سيستم آموزش
الکترونيک بررسی كرد و نشان داد كيفيت اطالعات بر ميزان رضایت
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مؤثر است؛ اما كيفيت سرویس و كيفيت سيستم تأثيری بر رضایت
یادگيرندگان ندارد .با این وجود نتيجه این تحقيق نيز ثابت كرد كه
رضایت یادگيرنده بر منافع حاصل از سيستم برای او مؤثر است و بر
موفقيت سيستم آموزش الکترونيک تأثير مستقيم دارد.
در پژوهش یانگلی و همکاران ] [21كه در مورد سيستم آموزش
الکترونيک در دانشگاههای مجازی كره جنوبی انجام شد نيز نتيجه نهایی
نشاندهنده تأثير رضایت یادگيرنده بر موفقيت سيستم آموزش
الکترونيک بود .پژوهش یانگلی نيز بر پایه مدل موفقيت دلون و مکلين
انجام شد و نشان داد كيفيت اطالعات ،كيفيت سيستم و كيفيت خدمات
تأثير مثبتی بر رضایت كاربر دارند.
شهزاد و همکاران ] [22با استفاده از مدل دلون و مکلين ،ميزان
موفقيت سيستمهای آموزش الکترونيک را در دانشگاههای مالزی با
تمركز بر جنسيت در زمان پاندمی كووید  19ارزیابی نمودند .نتيجه
بررسی آنها نشان داد كه كيفيت اطالعات و كيفيت سيستم بر رضایت
یادگيرندگان زن و مرد مؤثر است؛ اما كيفيت سرویس در رضایت مردان
از سيستم آموزش الکترونيک تأثيری ندارد و در عينحال برای زنان این
عامل در رضایت از سيستم مؤثر است .همچنين مشخص شد برای هر
دو گروه زنان و مردان رضایت از سيستم بر منافع حاصل از آن و موفقيت
نهایی سيستم اثرگذار است.
هدف اصلی از انجام این پژوهش ،بررسی علل موفقيت سيستمهای
آموزش الکترونيک با توجه به مدلهای موفقيت سيستمهای الکترونيک
بوده است و در این پژوهش به جنبههای سيستمی ،امکانات ،فواید و
چگونگی ارائه محتوا از طریق سيستم بيشتر توجه شده است.
بررسی این عوامل میتواند به بهبود مسير طراحی سيستمهای آموزش
الکترونيک نيز منجر شود .همچنين با استفاده از نتایج این تحقيق
میتوان به ميزان اثرگذاری عوامل مهم و اهميت آنها بيشتر واقف شد
كه این وقوف در انتخاب ،اجرا ،پشتيبانی و بهينهسازی این سيستمها
نقش اساسی دارد.
فرضيه اصلی این تحقيق در قالب جمله زیر بيان شده است:
«كيفيت سيستم آموزش الکترونيک با نقش ميانجی «باورهای
یادگيرندگان» بر «منافع» آنها تأثير دارد».
مقصود از «باورهای یادگيرندگان»« ،رضایت درکشده» و «سودمندی
درکشده» است .فرضيههای فرعی
 H1aكيفيت فنی سيستم بر رضایت درکشده از سيستم آموزش
الکترونيکی تأثير میگذارد.
 H1bكيفيت فنی سيستم بر سودمندی درکشده از سيستم آموزش
الکترونيکی تأثير میگذارد.
 H2aكيفيت اطالعات بر رضایت از سيستم آموزش الکترونيکی تأثير
میگذارد.
 H2bكيفيت اطالعات بر سودمندی درکشده سيستم آموزش
الکترونيکی تأثير میگذارد.

شکل  :1مدل پژوهش
Fig. 1: The research model

 H3aكيفيت خدمات بر رضایت ادراک شده از سيستم آموزش
الکترونيکی تأثير میگذارد.
 H3bكيفيت خدمات بر سودمندی درکشده از سيستم آموزش
الکترونيکی تأثير میگذارد.
 H4aكيفيت سيستم آموزشی بر رضایت از سيستم آموزش الکترونيکی
تأثير میگذارد.
 H4bكيفيت سيستم آموزشی بر سودمندی سيستم آموزش
الکترونيکی تأثير میگذارد.
 H5aكيفيت عوامل حمایتی بر رضایت ادراک شده از سيستم آموزش
الکترونيکی تأثير میگذارد.
 H5bكيفيت عوامل حمایتی بر سودمندی ادراک شده سيستم آموزش
الکترونيکی تأثير میگذارد.
 H6aكيفيت یادگيرنده بر رضایت ادراک شده از سيستم آموزش
الکترونيکی تأثير میگذارد.
 H6bكيفيت یادگيرنده بر سودمندی درکشده سيستم آموزش
الکترونيکی تأثير میگذارد.
 H7aكيفيت استاد بر رضایت ادراک شده از سيستم آموزش
الکترونيکی تأثير میگذارد.
 H7bكيفيت استاد بر سودمندی درکشده از سيستم آموزش
الکترونيکی تأثير میگذارد.

 H8aكيفيت محتوای ارائه شده بر رضایت ادراک شده از سيستم
آموزش الکترونيکی تأثير میگذارد.
 H8bكيفيت محتوای ارائه شده بر سودمندی درکشده از سيستم
آموزش الکترونيکی تأثير میگذارد.
 H9aسودمندی درکشده بر رضایت ادراک شده از سيستم آموزش
الکترونيکی تأثير میگذارد.
 H9bسودمندی درکشده نسبت به سيستم آموزش الکترونيکی بر
منافع یادگيرندگان تأثير میگذارد.
 H10رضایت درکشده نسبت به سيستم آموزش الکترونيکی بر منافع
یادگيرندگان تأثير میگذارد.
در تحقيقات قبلی صورت گرفته در خصوص علل موفقيت سيستمهای
آموزش الکترونيک ،به نقش محتوای آموزشی ارائه شده در موفقيت
اشاره چندانی نشده بود .در این پژوهش عالوه بر بررسی اثر متغيرهای
كيفيت فنی ،كيفيت اطالعات ،كيفيت خدمات ،كيفيت سيستم
آموزشی ،كيفيت عوامل حمایتی ،كيفيت یادگيرنده و كيفيت استاد ،اثر
كيفيت محتوا (از حيث پيچيدگی و دشواری برای یادگيرنده) بر رضایت
درکشده و سودمندی درکشده نيز بررسی شده است.
در بررسی عوامل مؤثر كيفی این موضوع مشخص خواهد شد كه از ظر
یادگيرندگان ،هر یک از عوامل كيفی چقدر اهميت دارند و این موضوع
در برنامهریزی برای بهبود تأثيرگذاری سيستم بسيار مهم است .بررسی
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اثر پيچيدگی محتوا برای پاسخ به این پرسش انجام میشود كه در
صورت پيچيده بودن محتوا ممکن است كاربر سيستم نتواند از مزایای
ارائه شده در سيستم به ميزان كافی استفاده كند؟ و آیا مقدار زیاد این
پيچيدگی بر ميزان مفيد بودن دوره برای یادگيرنده مؤثر است و منجر
به نارضایتی یادگيرندگان از سيستم خواهد شد؟
كيفيت محتوای ارائه شده دارای ابعاد بسياری است و معموالً برای
ارزیابی آن از آزمونهای قبل و بعد از دوره به روش كرکپاتریک استفاده
میشود .با توجه به این روش ارزیابی كه مبنای آن ميزان مفيد بودن
دوره برای یادگيرندگان است ،در این پژوهش از معيار «ميزان پيچيدگی
محتوا از نظر یادگيرنده» استفاده شده است.

روش تحقیق
در این تحقيق از نتایج پژوهشهای بنيادی برای انجام تحقيق استفاده
شده است و هدف آن ارائه راهکارهای كاربردی برای افزایش موفقيت
سيستمهای آموزش الکترونيک است و بنابراین یک تحقيق كاربردی به
حساب میآید.
جمعآوری دادههای آماری ،از دو جامعه نمونه محدود (دانشجویان ارشد
فناوری اطالعات دانشگاه پيام نور غرب و دانشگاه الزهرا) انجام شده است
و میتوان تحقيق حاضر را یک تحقيق توصيفی از نوع مطالعه موردی
بهحساب آورد .همچنين برای دستیابی به اهداف تحقيق ،بررسی رابطه
بين متغيرهای مدل انجام شده است و از این جهت یک تحقيق
همبستگی است.
تعداد نمونه جامعه آماری انتخاب شده دانشگاه پيام نور غرب  200نفر
و تعداد نمونه جامعه آماری انتخاب شده دانشگاه الزهرا  70نفر است و
در مجموع طبق فرمول كوكران تعداد  158پرسشنامه جمعآوری شده
است .تعداد  6عدد از پرسشنامهها فاقد اعتبار تشخيص داده شد و از
نمونه آماری حذف شد و تحليل بر روی  152پرسشنامه باقيمانده انجام
گرفت.
پرسشنامه شامل دو بخش است ،بخش اول اطالعات عمومی در خصوص
پاسخدهندگان و بخش دوم سؤاالت طراحی شده در مورد ارزیابی
متغيرها .در بخش دوم  51سؤال با توجه به  11متغير موجود گنجانده
شده است كه برای پاسخ به آن از طيف ليکرت  5تایی برای بيان توافق
استفاده شده است.
برای سنجش سازگاری درونی پرسشنامه ،از آلفای كرونباخ استفاده شد
كه برای تمام متغيرها مقداری كمتر از  0.7بهدست آمد كه نشاندهنده
پایایی مدل است .در این تحقيق دادههای حاصل از پرسشنامه به دو
روش توصيفی و استنباطی تجزیهوتحليل شده و دادههای خام با استفاده
از تکنيکهای آماری و نرمافزار  Smart PLS3مورد تجزیهوتحليل قرار
گرفته است .تجزیهوتحليل فرضيههای تحقيق با استفاده از تکنيک
حداقل مربعات جزیی انجام شده است.
در تحليل داده به روش  PLSبرازش مدل اندازهگيری ،برازش مدل
ساختاری ،برازش كلی مدل و آزمون فرضيهها انجام شد .برای بررسی
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برازش مدلهای اندازهگيری پایایی شاخص ،روایی همگرا و روایی واگرا
بررسی شد .پایایی شاخص نيز طبق پيشنهاد داوری و رضازاده ][23
توسط سه معيار ضرایب بارهای عاملی ،آلفای كرونباخ و پایایی تركيبی
مورد سنجش قرار گرفت .بررسی برازش مدل ساختاری طبق پيشنهاد
هایر و همکاران ] [24به این ترتيب انجام شد :آزمون تورش واریانس
 ،VIFبررسی ضرایب معناداری  ،Zمعيار  R2و معيار  .Q2برازش كلی مدل
با كمک معيار  GOFبررسی شد.

نتایج و بحث
ضریب INS1

با استفاده از آزمون ضرایب بارهای عاملی مشخص شد
كمتر از  0.4است و باید حذف شود .گویههای  TEC6و TEC7و TEC2
و TEC5و TEC1همچنين گویههای  INF6و  INF3و  INF5به ترتيب ضرایب
از كمترین به بيشترین ،دارای ضریب بزرگتر از  0.4و كوچکتر از 0.7
بودند و مقدار  AVEكوچکتر از  0.5است ،بنابراین این گویهها باید
بررسی و در صورت نياز از مدل حذف شوند.
ابتدا گویه TEC6حذف شد و محاسبه مجدد انجام گرفت .مقدار  AVEبه
 0.5نرسيد .این مراحل برای گویههای  TEC7و  TEC2تکرار شد تا مقدار
 AVEبه باالتر از  0.5برسد .گویه  INF6نيز حذف شد و مقدار  AVEدر
محدوده مورد قبول واقع شد.
ضرایب  EDU1و  SUP1و  LER4و  INS4و  BNT4نيز دارای مقداری
بزرگتر از  0.4و كوچکتر از  0.7هستند كه با توجه به مقادیر مورد
قبول  AVEمیتوان این گویهها را حفظ نمود.
پس از اعمال تغييرات ،آلفای كرونباخ برای تمام متغيرها به جز
متغيرهای  EDUو INSمقداری باالتر از  0.7دارد .ضریب آلفای كرونباخ
این دو متغير ،این بخش از پرسشنامه را در محدوده «متوسط» از نظر
پایایی قرار میدهد كه با توجه به نزدیکی مقدار آن به  0.7و باال بودن
بقيه ضرایب ،این مقدار قابل قبول است.
مقدار پایایی تركيبی ( )CRبرای تمام سازهها مطابق ستون Composite
 Reliabilityدر جدول باالتر از  0.7و قابل قبول است .همچنان كه چين
] [25معتقد است ضریب  Rhoنسبت به آلفای كرونباخ از اطمينان
بيشتری برخوردار است .به ضریب  Rhoگاهی ضریب دایلون-گولداشتين
نيز گفته میشود .طبق جدول این مقدار برای تمام سازهها به جز EDU
در سطح قابل قبول (بيشتر از  )0.7قرار دارد و برای  EDUنيز بسيار
نزدیک به  0.7است .طبق ستون آخر جدول مقدار  AVEبرای تمام
سازهها در محدوده مورد قبول یعنی بيشتر از  0.5قرار دارد و این مقادیر
روایی همگرای مدل را تأیيد میكند.
با توجه به ماتریس فورنل و الركر مطابق جدول  ،2مقدار جذر AVE
متغيرها كه در قطر اصلی ماتریس قرارگرفتهاند ،از مقدار همبستگی
ميان آنها كه در خانـههـای زیـرین و چـپ قطراصلی درج شده بيشتر
است .ازاینرو میتوان گفت كه در پژوهش حاضر ،سـازهها در مـدل،
تعامـل بيشتری با شاخصهای خود دارند تا با سازههای دیگر و روایی
واگرای مدل در حد مناسب است.

جدول :1بارهای عاملی ،آلفای كرونباخ  ،پایایی تركيبی ،ميانگين
Table 1: Factor loadings, Cronbach’s alpha, composite reliability and AVE
Item
Cronbach's Alpha
rho_A
Composite Reliability

AVE

ميانگين

پایایی تركيبی

ضریب پایایی

آلفای كرونباخ

گویه

0.657

0.884

0.842

0.824

BNT

0.586

0.849

0.814

0.769

0.501

0.799

0.692

0.676

0.512

0.839

0.763

0.760

0.523

0.810

0.727

0.686

0.602

0.881

0.875

0.830

0.793

0.939

0.914

0.913

0.634

0.873

0.805

0.806

0.568

0.837

0.825

0.761

0.540

0.823

0.718

0.712

0.750

0.923

0.897

0.889

منافع
CPX

كيفيت محتوای آموزشی
EDU

كيفيت سيستم آموزشی
INF

كيفيت اطالعات
INS

كيفيت استاد
LER

كيفيت دانشجو
SAT

رضایت درکشده
SRV

كيفيت سرویس
SUP

كيفيت پشتيبانی
TEC

كيفيت فنی سيستم
USF

سودمندی درکشده
جدول  :2ماتریس همبستگی و بررسی روایی متغيرهای پژوهش براساس معيار فورنل الكر
Table 2: The correlation matrix and validity of research variables based on Fornell-Locker criterion
USF

TEC

SUP

SRV

SAT

LER

INS

INF

EDU

CPX

BNT

سودمندی
درکشده

كيفيت
فنی
سيستم

كيفيت
پشتيبانی

كيفيت
سرویس

رضایت
درکشده

كيفيت
دانشجو

كيفيت
استاد

كيفيت
اطالعات

كيفيت
سيستم
آموزشی

كيفيت
محتوای
آموزشی

منافع

0.811

BNT

منافع
0.766

-0.383

0.708

-0.173

0.549

0.716

0.491

-0.087

0.445

0.723

0.373

0.441

-0.302

0.645

0.776

0.582

0.574

0.501

-0.288

0.684

0.890

0.725

0.561

0.550

0.490

-0.454

0.724

0.796

0.402

0.430

0.353

0.553

0.548

-0.078

0.337

0.754

0.568

0.404

0.420

0.443

0.541

0.578

-0.078

0.485

0.735

0.393

0.491

0.676

0.568

0.484

0.608

0.500

-0.323

0.482

0.358

0.290

0.200

0.682

0.609

0.439

0.538

0.310

-0.323

0.686

CPX

كيفيت محتوای آموزشی
EDU

كيفيت سيستم آموزشی
INF

كيفيت اطالعات
INS

كيفيت استاد
LER

كيفيت دانشجو
SAT

رضایت درکشده
SRV

كيفيت سرویس
SUP

كيفيت پشتيبانی
TEC

كيفيت فنی سيستم
0.866

USF

سودمندی درکشده
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پس از انجام آزمونهای برازش مدل ،میتوان براساس نتایج بهدست
آمده ،قبول یا رد فرضيههای تحقيق را بررسی كرد .حاصل انجام عمليات
بوت استرپينگ با  5000نمونه در جدول  5موجود است .در صورتیكه
یک مسير دارای مقدار آماره  tبزرگتر از  1.96باشد؛ میتوان فرضيه
مرتبط با آن مسير را پذیرفت .در پژوهش حاضر از بين  19فرضيه9 ،
فرضيه رد شده است و  10فرضيه قابل پذیرش میباشد.
نتایج تحليل نشان میدهد كيفيت فنی ،كيفيت یادگيرنده و كيفيت
محتوای آموزشی بر ميزان رضایت ادراک شده از سيستم آموزش
الکترونيکی تأثير میگذارد .بنابراین فرضيههای  H1aو  H6aو H8a
پذیرفته میشوند.

عالوه بر ماتریس فورنل و الرگر شاخص دیگری با عنوان  HTMTنيز برای
كمک به تشخيص روایی واگرا وجود دارد كه میتواند با قدرت بيشتری
روایی واگرای مدل را تأیيد كند .حد مجاز معيار  HTMTميزان  0.85تا
 0.9است .اگر مقادیر این معيار كمتر از حد مجاز باشد؛ روایی واگرا قابل
قبول است و مقادیر مندرج در جدول  3روایی واگرا را تأیيد میكند.
برای بررسی برازش مدل ساختاری (مدل درونی) ،آزمون تورش واریانس
 VIFانجام شد .سطح قابل قبول این ضریب باید كمتر از عدد  5باشد.
این ضریب برای سازههای این مدل مطابق جدول  4است كه برای تمام
سازهها دارای مقدار كوچکتر از  5و در محدوده قابل قبول میباشد.

جدول  :3شاخص روایی واگرا
USF

TEC

SUP

SRV

سودمندی
درکشده

كيفيت
فنی
سيستم

كيفيت
پشتيبانی

كيفيت
سرویس

HTMT

)Table 3: Heterotrait-Monotrait Ratio (HTMT
EDU
INF
INS
LER
SAT

رضایت
درکشده

كيفيت
دانشجو

كيفيت
استاد

كيفيت
اطالعات

كيفيت
سيستم
آموزشی

CPX

BNT

كيفيت
محتوای
آموزشی

منافع

BNT

منافع
0.445

CPX

كيفيت محتوای آموزشی
0.253

0.705

0.686

0.201

0.553

0.511

0.588

0.430

0.843

0.743

0.715

0.619

0.325

0.798

0.798

0.701

0.659

0.599

0.511

0.829

0.466

0.509

0.456

0.700

0.752

0.185

0.402

0.693

0.432

0.466

0.585

0.672

0.819

0.158

0.598

0.501

0.645

0.835

0.711

0.679

0.823

0.700

0.421

0.629

0.316

0.230

0.749

0.701

0.539

0.651

0.358

0.358

0.785

EDU

كيفيت سيستم آموزشی
INF

كيفيت اطالعات
INS

كيفيت استاد
LER

كيفيت دانشجو
SAT

رضایت درکشده
SRV

كيفيت سرویس
SUP

كيفيت پشتيبانی
TEC

كيفيت فنی سيستم
0.443

USF

سودمندی درکشده
جدول  :4نتيجه آزمون تورش واریانس
USF

TEC

SUP

SRV

سودمندی
درکشده

كيفيت
فنی
سيستم

كيفيت
پشتيبانی

كيفيت
سرویس

VIF

Table 4: Collinearity Statistics (VIF)- Inner VIF Values
EDU
INF
INS
LER
SAT

رضایت
درکشده

كيفيت
دانشجو

كيفيت
استاد

كيفيت
اطالعات

كيفيت
سيستم
آموزشی

CPX

BNT

كيفيت
محتوای
آموزشی

منافع

BNT

منافع
1.217

1.301

1.908

1.908

2.245

2.702

1.760

1.800

2.120

2.443

CPX

كيفيت محتوای آموزشی
EDU

كيفيت سيستم آموزشی
INF

كيفيت اطالعات
INS

كيفيت استاد
LER

كيفيت دانشجو

سیده زهرا سیدیراد ،امیرهوشنگ تاجفر

Z. Seyedi Raad, A. Tajfar
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1.868

SAT

رضایت درکشده
1.864

1.936

1.967

1.968

2.122

2.189

SRV

كيفيت سرویس
SUP

كيفيت پشتيبانی
TEC

كيفيت فنی سيستم
1.868

2.041

USF

سودمندی درکشده
جدول  :5ضرایب مسير
Table 5: Path coefficients
Standard Deviation
T Statistics
)(STDEV
)|(|O/STDEV

Support

P Values

پشتيبانی از فرضيه

مقدار احتمال

آماره t

Accepted
Rejected
Rejected
Accepted
Rejected
Rejected
Rejected
Rejected
Rejected
Rejected
Accepted
Accepted
Rejected
Accepted
Accepted
Accepted
Accepted
Accepted
Accepted

0
0.062
0.34
0
0.583
0.06
0.458
0.917
0.627
0.76
0
0
0.559
0.05
0.004
0.006
0
0
0

5.263
1.865
0.954
4.962
0.549
1.884
0.742
0.104
0.485
0.305
3.554
4.394
0.584
1.961
2.883
2.747
5.277
4.635
5.786

همچنين طبق جدول نتایج ،كيفيت اطالعات ،كيفيت سرویس ،كيفيت
سيستم آموزشی ،كيفيت خدمات حمایتی و كيفيت استاد بر ميزان
رضایت ادراک شده از سيستم آموزش الکترونيکی تأثيری ندارد و مقادیر
t-valueنيز در تمام آنها بسيار كمتر از  1.64است .بنابراین  H2aو
H3aو  H4aو  H5aو  H7aپذیرفته نمیشوند.
مقدار  t-valuesبيانگر این موضوع است كه كيفيت اطالعات ،كيفيت
یادگيرنده و كيفيت استاد و كيفيت محتوای آموزشی بر سودمندی
درکشده از سيستم آموزش الکترونيک مؤثر هستند؛ پس فرضيات
H2bو  H6bو  H7bو  H8bپذیرفته میشوند.
تأثير كيفيت فنی بر ميزان سودمندی ادراک شده ) (H1bدارای آماره
tبامقدار  1.865است كه این فرضيه را رد میكند.
تأثير كيفيت سرویس بر ميزان سودمندی ادراک شده ) (H3bنيز دارای
آماره  tبامقدار  1.884و غيرقابل پذیرش است.
كيفيت سيستم آموزشی و كيفيت عوامل حمایتی تأثيری بر ميزان
سودمندی درکشده ) (H4bندارد.
سودمندی ادراک شده به ميزان قابل توجهی بر رضایت ادراک شده مؤثر
است ) (H9aو همچنين سودمندی ادراک شده ) (H9bو رضایت ادراک
شده ) (H10به ميزان قابل توجهی بر روی منافع استفاده از سيستم
آموزش الکترونيک تأثير دارد.

Path

.H

انحراف معيار

مسير

فرضيه

0.064
0.097
0.075
0.095
0.059
0.1
0.062
0.091
0.065
0.087
0.068
0.09
0.063
0.071
0.049
0.074
0.068
0.078
0.083

TEC -> SAT
TEC -> USF
INF -> SAT
INF -> USF
SRV -> SAT
SRV -> USF
EDU -> SAT
EDU -> USF
SUP -> SAT
SUP -> USF
LER -> SAT
LER -> USF
INS -> SAT
INS -> USF
CPX -> SAT
CPX -> USF
USF -> SAT
USF -> BNT
SAT -> BNT

H1a
H1b
H2a
H2b
H3a
H3b
H4a
H4b
H5a
H5b
H6a
H6b
H7a
H7b
H8a
H8b
H9a
H9b
H10

نتایج نشان میدهد كيفيت فنی سيستم شامل سادگی ساختار و سهولت
استفاده ،در دسترس بودن ،انعطافپذیری ،پایداری(دائم خراب نشدن)
و حفاظت از اطالعات ،بر ميزان رضایت یادگيرندگان مؤثر است اما بر
حس «سودمندی درکشده» از سيستم اثر ندارد .تأثير رضایت بر منافع
با نتایج تحقيقات الفریحت و همکاران ] [26و ملهم و ونگ ] [27سازگار
است .نتيجه پژوهش حسنزاده و همکاران نيز نشان داد هرچه كيفيت
فنی سيستمهای آموزش الکترونيکی بيشتر باشد ،رضایت كاربر بيشتر
میشود .نتایج با دستاوردهای زاهدیفرد ،حسينی و همکاران ،ستا و
همکاران و مرجانویک و همکاران همسو است .همچنين با نتایج الهی و
همکاران همسوست كه نشان دادند عدم ارائـه مناسـب و بـا كيفيـت
دورههـا ناشی از سيستمهای با كيفيت نسبتاً نامناسب بر رضایت
یادگيرندگان مؤثر است.
سدان و كيو ] [28و سدان ] [29نشان دادند كه كيفيت فنی سيستم
تعيينكننده اساسی سودمندی است كه با نتایج این تحقيق مغایر است.
طبق پژوهش رضایی راد نيز امنيت وبسایت كه از عوامل فنی محسوب
میشود در موفقيت سيستم مؤثر است .نتایج تحقيق مرید نيازی و
همکاران نيز زیرساختهای فناوری را از عوامل مهم موفقيت سيستم
آموزش الکترونيک بيان كرده است؛ اما در این تحقيق مشخص شده كه
كيفيت فنی سيستم بر سودمندی درکشده مؤثر نيست؛ بنابراین بر
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منافع یادگيرنده اثری ندارد .البته تحقيقات سليانا و همکاران نيز ارتباط
كيفيت سيستم و رضایت یادگيرندگان را رد كرده است.
كيفيت اطالعات شامل مواردی مثل وجود و در دسترس بودن اطالعات
مورد نياز ،سهولت استفاده ،بهروز بودن ،وضوح و نحوه نمایش
اطالعات(قلمها ،تصاویر )..،در سيستم آموزش الکترونيک است .نتيجه
تحقيق نشان میدهد ،كيفيت اطالعات تأثيری در ميزان رضایت
درکشده از سيستم ندارد؛ اما به ميزان قابل توجهی بر سودمندی
سيستم مؤثر است ) (t-value=4.962كه منجر به افزایش «منافع»
یادگيرندگان و موفقيت سيستم آموزش الکترونيک خواهد شد .این
نتيجه مخالف نتایج تحقيق الهی و همکاران است كه در آن كيفيت
رسانه بر رضایت استفادهكنندگان مؤثر بوده است .همچنين با نتایج
تحقيقات شيوفنلين ،حسنزاده و همکاران ،شهزاد و همکاران ،مرادی،
زاهدیفرد ،یانگلی و همکاران و سليانا و همکاران نيز همخوانی ندارد.
نتيجه پژوهش با تحقيقات كلوبس و مکگيل ] ، [30ائوم و همکاران
] [31و ساری و همکاران ] [32مغایرت دارد كه رابطه معنیداری بين
كيفيت اطالعات و رضایت از  LMSیافتند .در مورد اثر كيفيت اطالعات
بر سودمندی درکشده با نتایج پژوهش متقيان و همکاران ،مرادی و
زاهدیفرد همسو است كه نشان دادند كيفيت اطالعات بر ميزان
سودمندی سيستم تأثير دارد .همچنين با مطالعه چن ] [33سازگار
است .با توجه به اثر سودمندی درکشده بر رضایت درکشده ،میتوان
نتيجه گرفت بهطور كلی كيفيت اطالعات بر موفقيت سيستم مؤثر است.
این نتيجه با نتيجه رضایی راد و محمدی كه ارائه و طراحی را از عوامل
موفقيت سيستم آموزش الکترونيک میداند نيز منطبق است.
كيفيت خدمات(سرویس) مواردی مانند وجود دستورالعملها برای
استفاده از سيستم ،راهنمایی آنالین ،نحوه ارتباط با كاركنان فناوری
اطالعات و پاسخگویی آنها در زمان بروز خطا را شامل میشود .نتيجه
بررسی نشان میدهد كيفيت سرویس هيچ تأثيری بر «رضایت
درکشده» ندارد .مقدار  t-valueدر اثر كيفيت خدمات بر سودمندی
درکشده برابر  1.884و بسيار به عدد  1.96نزدیک است؛ اما با اینحال
نشان میدهد كيفيت سرویس بر «سودمندی درکشده» مؤثر نيست.
نتيجه بهدست آمده از اثر كيفيت سرویس بر ميزان رضایت با
پژوهشهای حسنزاده ،كنعانی و الهی ،سليانا و همکاران همسو است؛
اما با نتایج تحقيق شيوفنلين و یانگلی و همکاران و ملهم و ونگ كه
كيفيت خدمات را بر رضایت مؤثر میدانند مغایر است .مقایسه این
نتيجه با تحقيقات شهزاد و همکاران نياز به بررسیهای بيشتری دارد.
آنها نشان دادند كيفيت سرویس بر ميزان رضایت زنان از سيستم آموزش
الکترونيک مؤثر است؛ اما تأثيری در ميزان رضایت مردان ندارد .در
حاليکه در جامعه آماری این پژوهش تعداد زنان بيشتر است اما نتيجه
بدست آمده از پژوهش شهزاد و همکاران را رد میكند .پژوهشهای
الفریحت و همکاران ،یانگلی و همکاران ،گرال و سامرز ] [34و
زاهدیفرد اثر كيفيت خدمات بر ميزان رضایت را تأیيد كرده است كه با
نتيجه این تحقيق مغایر است .در این پژوهش اثر كيفيت سرویس بر
سودمندی نيز رد شده است .این نتيجه با دستاورهای چين و همکاران،
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متقيان و همکاران و مرادی مغایر است .در تحقيق الفریحت و همکاران
نيز اثر كيفيت سرویس بر سودمندی رد شده است .همچنين تحقيق
گرال و سامرز نيز اثر كيفيت سرویس بر ميزان سودمندی را تأیيد نکرد.
بهصورت كلی نتایج پژوهش مشخص میكند كه كيفيت سرویس اثری
بر روی منافع یادگيرنده ندارد در موفقيت سيستم آموزش الکترونيک
مؤثر نيست.
نتيجه پژوهش نشان میدهد كيفيت سيستم آموزشی هيچ تأثيری بر
رضایت و سودمندی درکشده ندارد .كيفيت سيستم آموزشی شامل
امکاناتی مثل تاالرهای گفتگو و چت ،امکانات ارتباطی ،سبکهای متنوع
یادگيری و امکانات ارزشيابی است .این نتيجه با نتایج حاصل از تحقيق
الفریحت و همکاران منطبق است .همچنين نتيجه تحقيق سليانا و
همکاران در مورد عدم تأثير كيفيت سيستم بر رضایت یادگيرندگان را
تأیيد میكند .شيوفنلين ،حسن زاده و همکاران ،كيم و همکاران ][35
و محمدی ،یانگلی و همکاران ،شهزاد و همکاران ،ستا و همکاران و
ساری و همکاران نشان دادند كيفيت سيستم آموزشی بر رضایت كاربران
مؤثر است كه با نتایج پژوهش حاضر مغایرت دارد .همچنين با تحقيقات
لی و همکاران ] [36و المایا و جليل ] [37كه نشان دادند كيفيت
سيستم آموزشی بر روی سودمندی درکشده تأثير دارد همسو نيست.
همچنين مغایر نتيجه مرادی و زاهدیفرد است كه كيفيت سيستم را بر
رضایت كاربر و اثربخشی مؤثر میداند .بنابراین طبق نتایج بهدست آمده،
كيفيت سيستم آموزشی تأثيری در موفقيت سيستم آموزش الکترونيک
نخواهد داشت.
منظور از عوامل حمایتی ،مواردی مانند حمایت از مالکيت معنوی،
مالحظات رفتاری ،مجوزهای دسترسی به محتوا و ترویج استفاده از
سيستم در چارچوب اخالقی و قانونی است .از نتایج تحليل آماری این
پژوهش میتوان دریافت كيفيت عوامل حمایتی تأثيری بر رضایت
درکشده و سودمندی درکشده ندارد .این نتيجه با تحقيق الفریحت و
همکاران و اوزكان و كسلر ] [38مغایر است .بنابراین طبق نتایج بهدست
آمده ،كيفيت عوامل حمایتی تأثيری در موفقيت سيستم آموزش
الکترونيک نخواهد داشت.
آنچه بهعنوان كيفيت یادگيرنده مطرح میشود شامل شاخصهایی مانند
نگرش یادگيرنده نسبت به سيستم ،ميزان ترس و دلهره زمان استفاده
از سيستم ،تجربه و توانمندی در استفاده و انجام وظایف درسی با
استفاده از سيستم است .طبق نتایج بهدست آمده ،كيفيت یادگيرنده به
ميزان زیادی بر رضایت درکشده و سودمندی درکشده مؤثر است .این
نتایج با نتيجه تحقيقات الفریحت و همکاران  ،اونگ ،الی و وانگ ]،[39
كلوباس و مکگيل ] ،[40سان و همکاران ] [41و اوزكان و كسلر منطبق
است و همسو با نتایج تحقيقات پیچنسان و همکاران در مورد اثر
اضطراب كامپيوتر یادگيرندگان بر رضایت آنهاست .همچنين مطابق
دستاورد متقيان و همکاران در خصوص تأثير خوداتکایی بر مفيد بودن
سيستم از دید كاربر است .بنابراین طبق نتایج بهدست آمده ،كيفيت
یادگيرنده در موفقيت سيستم آموزش الکترونيک مؤثر است.

سیده زهرا سیدیراد ،امیرهوشنگ تاجفر

Z. Seyedi Raad, A. Tajfar
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نتيجه تحليل آماری نشان میدهد كه كيفيت استاد بر رضایت درکشده
از سيستم آموزش الکترونيکی مؤثر نيست؛ اما بر سودمندی درکشده
اثرگذار است .منظور از كيفيت استاد ،اشتياق و همراهی او با
یادگيرندگان برای استفاده از سيستم ،تعامل با آنها از طریق امکانات
موجود در سيستم و نگرش مثبت او به سيستم آموزش الکترونيکی است.
مدل توسعه یافته توسط سان و همکاران و تحقيقات سيدرال و همکاران
] [42نشان داد كيفيت استاد بر رضایت درکشده مؤثر است كه با نتيجه
حاصل از این تحقيق مغایر است .همچنين نتيجه تحقيق پیچنسان و
همکاران مبنی بر اثر نگرش مربی نسبت به آموزش الکترونيکی بر
رضایت یادگيرنده را تأیيد نمیكند .لوگا ] [43و الفریحت و همکاران
رابطه معنیدار مثبتی بين كيفيت استاد و سودمندی و رضایت كاربر
یافتند كه ارتباط كيفيت استاد و سودمندی با نتایج بدست آمده از این
تحقيق همسو است .با توجه به اثر سودمندی درکشده بر رضایت
درکشده ،میتوان نتيجه گرفت به طور كلی كيفيت استاد بر موفقيت
سيستم مؤثر است.
در این تحقيق كيفيت محتوای ارائه شده با ميزان دشواری و پيچيدگی
آن برای یادگيرنده ارزیابی شده است كه شامل دشواری در فهم مطلب،
انجام تکاليف و ارزشيابی میشود .نتيجه پژوهش همسو با دستاوردهای
پیچنسان و همکاران است كه نشان داد انعطافپذیری دوره آموزش
الکترونيکی ،كيفيت دوره و تنوع در ارزیابیها در رضایت یادگيرندگان
مؤثر است. .این نتيجه با نتایج تحقيقات رضایی راد كه محتوای برنامه
را در موفقيت سيستم مؤثر میداند و با پژوهشهای بادله ] [44و مطالعه
لين و همکاران ] [45و ملهم و ونگ منطبق است .همچنين نتایج

پژوهش رجبی و سلطانی مبنی بر تأثير كيفيت محتوای ارائه شده بر
موفقيت سيستم آموزش الکترونيکی را تأیيد میكند .طبق نتایج بهدست
آمده ،كيفيت محتوای ارائه شده در موفقيت سيستم آموزش الکترونيک
مؤثر است.
در این تحقيق سودمندی درکشده با تأثير سيستم آموزش الکترونيک
در افزایش سرعت در انجام كارها ،بهبود یادگيری و ایجاد حس مفيد
بودن برای یادگيرنده تعریف شده است .نتایج تحقيقات حاضر هر دو
فرضيه را با قدرت تأیيد كرد كه منطبق با نظرات دیویس ] ،[46الفریحت
و همکاران ،ارباق] ،[47سدان ،الصباوی] ،[48ليمایم و چونگ] [49در
خصوص اثر سودمندی درکشده بر رضایت درکشده است .همچنين با
نتایج تحقيقات هوانگ و همکاران] ،[50پارک و همکاران] ،[51لی و
همکاران] [52و حسن و همکاران] ،[53در مورد اثر سودمندی
درکشده بر منافع منطبق است.
رضایت درکشده به این معنا بکار گرفته شده است كه استفاده از
سيستم برای یادگيرنده لذتبخش و راضیكننده است و تمام نيازهای
او را برآورده میكند ،بهعالوه تجربه خوشحال كنندهای برای یادگيرنده
فراهم میآورد .اثر رضایت درکشده بر منافع یادگيرنده در این تحقيق
تأیيد شد كه مطابق نتایج تحقيق حسن زاده و همکاران ،سيدرال و
همکاران ،ائوم و همکاران ،سليانا و همکاران ،یانگلی و همکاران و شهزاد
و همکاران است.
با توجه به نتایج حاصل از این پژوهش ،مدل نهایی به صورت شکل2
میباشد.

شکل  :2مدل نهایی پژوهش
Fig. 2: Final research model
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نتیجهگیری
موفقيت یک سيستم آموزش الکترونيک به موارد زیادی وابسته است.
در این پژوهش به اثر كيفيت پرداخته شد و نقش عوامل مختلف كيفی
از بعد فنی (كيفيت فنی ،كيفيت خدمات) ،اجتماعی (كيفيت عوامل
حمایتی) ،آموزشی (كيفيت اطالعات ،كيفيت سيستم آموزشی ،كيفيت
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غرب و الزهرا كه با تکميل پرسشنامه در پيشبرد اهداف پژوهش
مشاركت داشتند سپاسگزارم.

تعارض منافع
«هيچگونه تعارض منافع توسط نویسندگان بيان نشده است».

محتوای آموزشی) و فردی (كيفيت یادگيرنده ،كيفيت مربی) مورد توجه
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درکشده» و «رضایت درکشده» و همچنين ميزان اثر «سودمندی
درکشده» بر «رضایت درکشده» نيز بررسی گردید .مقدار ضریب R2

كه نشاندهنده قوت باالی تأثير گویهها بر این متغير است و دارای مقدار
باالتری نسبت به تحقيقات انجام شده قبلی است .این مقدار برای متغير
«سودمندی درکشده» و «منافع» نيز به ترتيب  0.483و  0.588است
كه در محدوده باالتر از متوسط قرار گرفته است.
نتایج این تحقيق بهصورت تجربی نتایج حاصل از سایر تحقيقات انجام
شده در خصوص اثر كيفيت بر موفقيت سيستمهای آموزش الکترونيک
را تأیيد میكند و نشان میدهد كه عوامل مختلف كيفی با اثرگذاری بر
«رضایت درکشده» و «سودمندی درکشده» بر منافع یادگيرندگان
مؤثر هستند و منجر به موفقيت سيستمهای آموزش الکترونيک خواهند
شد .نتایج تحقيق حاضر نشان داد از بين عوامل كيفی انتخاب شده،
كيفيت اطالعات ،كيفيت محتوای ارائه شده و نيز كيفيت استاد و دانشجو
بر منافع یادگيرنده مؤثر هستند و كيفيت سيستم آموزشی ،كيفيت
خدمات ،كيفيت عوامل حمایتی و كيفيت فنی اثری بر موفقيت
سيستمهای آموزش الکترونيک ندارند .افزایش كيفيت عوامل مؤثر در
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