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Background and Objective: The advent of information and communication
technologies, increasing access to computers in higher education and universities’
challenges such as increasing demand for education, the need for economic activities
to provide new resources and the use of information technology to provide education
services in the global market has caused universities to reconsider their traditional
roles and create new organizational structures. E-learning is one of the advances of
technology in education. Along with the growth of technology and its development in
the field of learning, experts in this field conceived the idea that they can meet the
educational needs of the learners by launching e-learning courses. Determining the
level of student satisfaction is one of the most important indicators of achieving the
desired quality. Studies also show that in order to continuously improve higher
education system, it is necessary to evaluate the quality of educational, research and
welfare services. Due to the above-mentioned reasons, examining the readiness and
potential of the e-learning system is inevitable. Therefore, the purpose of this study was
to evaluation the effectiveness of e-learning on the satisfaction of graduate students in Islamic
Azad University.

Methods: The research method is mixed (qualitative-quantitative). In qualitative
section, a theme-based questionnaire/focal group and in quantities section, a
surveying type was used. The statistical population of the research in the qualitative
section was experts in the field of e-learning, academic elites, professors and experts,
22 of whom were selected by non-random and snowball sampling. The selection
criteria was having more than 10 years of experience and being excellence in
education and research. The statistical population of the quantitative section were
postgraduate students of university units in northwestern Iran, among whom a
sample size of 219 was selected by stratified sampling. The data collection method
was interview in the qualitative section. In the quantitative section a 45-item
researcher-made questionnaire was used based on a 5-point Likert scale. Spatial and
local research area included university units in northwestern Iran consisting of 14
units in 2018: Tabriz, Bonab, Maragheh, Marand, Khoy, Parsabad Moghan, Ardabil,
Garmi, Khalkhal, Meshkinshahr, and Azarshahr. These units were selected because
their instructors had the following academic degrees: professors, associate professors
and assistant professors.
Findings: The results showed that all the components of the research was satisfactory
and with the exception of user interface all features of e-learning were efficient.
Conclusion:Inspired by theoretical foundations, research background, as well as the
results of qualitative data, it was observed that the effectiveness of e-learning method
has an impact on students’ satisfaction and also student satisfaction affects many
variables in northwestern university units in Iran. These include motivation in relation
to the goals of the organizational excellence, learning in anywhere any time,
participatory learning, self-assessment and self-directedness, improving the functions
of the educational system that provide a high return on extracurricular learning.
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ارزیابی میزان کارآمدی روش یادگیری الکترونیکی در ایجاد رضایت بین دانشجویان واحدهای دانشگاه
آزاد اسالمی شمالغرب ایران
خیراله سربلند
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واحدهای دانشگاه آزاد اسالمی

پیشینه و اهداف :ورود فناوریهای اطالعات و ارتباطات ،افزایش دسترسی به رایانه در آموزش عالی و مواجه
شدن دانشگاهها با چالشهایی نظير افزایش تقاضا برای آموزش ،نياز به فعاليتهای اقتصادی به منظور تهيۀ
منابع جدید و كاربرد فناوری اطالعات برای ارائۀ خدمات آموزش در بازار جهانی ،سبب شده است كه
دانشگاهها در مورد نقشهای سنتی خود تجدیدنظر و ساختارهای سازمانی جدیدی را ایجاد كنند .یادگيری
الكترونيكی یكی از شكوفاییهای پيشرفت تكنولوژی در تعليم و تربيت میباشد .همگام با رشد تكنولوژی و
تبلور آن در حوزه یادگيری ،متخصصان این حيطه را به این فكر واداشت كه به نياز آموزشی فراگيران از طریق
راهاندازی آموزش یادگيری الكترونيكی پاسخگو باشند .تعيين سطح رضایتمندی دانشجویان یكی از مهمترین
شاخص های دستيابی به كيفيت مطلوب در نظر گرفته شده است .مطالعات نيز نشان میدهد كه برای اصالح
مداوم نظام دانشگاهی ،ارزیابی كيفيت خدمات آموزشی ،پژوهشی و رفاهی ،ضروری است .با توجه به دالیل
ذكر شده ،بررسی آمادگی و پتانسيل نظام بكارگيری یادگيری الكترونيكی اجتنابناپذیر است .هدف پژوهش
حاضر ،ارزیابی ميزان كارآمدی روش یادگير ی الكترونيكی در ایجاد رضایت بين دانشجویان دانشگاه آزاد
اسالمی است.
روشها :روش تحقيق (كيفی-كمی) بود كه در بخش كيفی ،از نوع تحليل تم مصاحبهها  /گروه كانونی ،و در
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بخش كمی ،توصيفی و به صورت پيمایش بود .جامعه آماری پژوهش در بخش كيفی صاحبنظران حوزه
یادگيری الكترونيكی ،نخبگان دانشگاهی ،اساتيد و كارشناسان خبره ،بودند كه تعداد  22نفر به روش
نمونه گيری غيراحتمالی و گلوله برفی انتخاب شدند ،و معيار انتخاب دارا بودن سابقه باالی  10سال و شاخص
بودن در آموزش و پژوهش بود .همچنين جامعه آماری بخش كمی ،دانشجویان دوره تحصيالت تكميلی
واحدهای دانشگاهی شمالغرب ایران بودند كه از ميان آنان حجم نمونهای  219نفر به روش نمونهگيری
طبقهای انتخاب شد .روش جمعآوری دادهها در بخش كيفی ،مصاحبه بود ،و در بخش كمی از پرسشنامه
محقق ساخته  45گویهای بر مبنای مقياس ليكرت  5درجهای ،استفاده شد .قلمرو مكانی و زمانی تحقيق،
واحدهای دانشگاهی شمالغرب ایران مشتمل بر  14واحد دانشگاهی در سال  1397میباشد كه واحدهای
دانشگاهی تبریز ،بناب ،مراغه ،مرند ،خوی ،پارسآباد مغان ،اردبيل ،گرمی ،خلخال ،مشكينشهر ،آذرشهر به
دليل دارا بودن اساتيد با مرتبه علمی ،استاد ،دانشياری و استادیار انتخاب شدند.
یافتهها :بر اساس یافتههای پژوهش ،سازههای پژوهش در سطح رضایتبخش بود .همچنين تمامی
مؤلفه های كارآمدی روش یادگيری الكترونيكی به جز واسط كاربر و كارآمدی تمرین و تكاليف ارائه شده در
روش یادگيری الكترونيكی مطلوب بود.
نتیجهگیری :با الهام از مبانی نظری ،پيشينه تحقيق و همچنين نتایج دادههای كيفی ،و كمی مشاهده شد
كه كارآمدی روش یادگيری الكترونيكی بر رضایتمندی دانشجویان تأثيرگذار است و همچنين رضایتمندی
دانشجویان نيز بر متغيرهای زیادی در واحدهای دانشگاهی شمالغرب ایران تأثيرگذار است و پيامدهای مثبتی
از جمله :افزایش انگيزش در ارتباط با اهداف تعالی سازمانی ،یادگيری در هر مكان و زمان ،یادگيری مشاركتی،
خودارزیابی و خود راهبری ،ارتقای كاركردهای نظام آموزشی ،بازده باالیی بر یادگيری برونداد را فراهم
میآورد.
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مقدّمه
ورود فناوریهای اطالعات و ارتباطات ،افزایش دسترسی به رایانه در
آموزش عالی و مواجه شدن دانشگاهها با چالشهایی نظير افزایش
تقاضا برای آموزش ،نياز به فعاليتهای اقتصادی به منظور تهيۀ منابع
جدید و كاربرد فناوری اطالعات برای ارائۀ خدمات آموزش در بازار
جهانی ،سبب شده است كه دانشگاهها در مورد نقشهای سنتی خود
تجدیدنظر و ساختارهای سازمانی جدیدی را ایجاد كنند [ .]1یادگيری
الكترونيكی یكی از شكوفاییهای پيشرفت تكنولوژی در تعليم و تربيت
میباشد .همگام با رشد تكنولوژی و تبلور آن در حوزه یادگيری،
متخصصان این حيطه را به این فكر واداشت كه به نياز آموزشی
فراگيران از طریق راهاندازی آموزش یادگيری الكترونيكی پاسخگو
باشند [.]2
فناوریهای اطالعاتی و ارتباطی زندگی را در بسياری از ابعاد آن
دگرگون ساخته و باعث ورود شيوههای جدید یاددهی یادگيری در
نظام آموزش عالی شده است .از جمله این شيوهها یادگيری
الكترونيكی است [ .]3توسعه فنآوری اطالعات در آموزش،
انعطافپذیری موجود در یادگيرنده و یاددهنده را افزایش داده و
موجب گسترش استفاده از شيوههای جدید آموزش و یادگيری در
موسسههای آموزشی گردیده است [ .]4یادگيری الكترونيكی بسياری
از آرمانهای آموزشی را تحقق بخشيده است .مانند :یادگيری در هر
مكان و زمان ،یادگيری مشاركتی ،خودارزیابی و خودراهبردی .سرف و
شوتس ،عقيده دارند كه بسياری از مؤسسات ارائه كننده آموزش
یادگيری الكترونيكی در رسيدن به هدف اصلی یادگيری شكست
خوردهاند بنابراین ،ارزیابی كيفيت ،بررسی و ارتقاء آموزش الكترونيكی
یكی از وظایف آنها میباشد [.]5
آموزش الكترونيكی ،روشهای آموزشی كنونی را تكميل میكند و در
بعضی از موارد جایگزین آن میشود .آموزش یا یادگيری الكترونيک با
رشد و توسعۀ فناوری اطالعات و ارتباطات در حوزة تعليم و تربيت
مطرح شد و توجه زیادی را به خود جلب كرد [ .]6بونک معتقد است
كه تاكنون هيچ فناوری دیگری همانند محيط شبكه ،نقش برجستهای
در روشهای آموزشی ایفا نكرده است .وی معتقد است كه ورود
اینترنت ،دو رویكرد مهم را در آموزش الكترونيكی باعث شده است:
اول ،گسترش مدلهای آموزشی تعاملی و مشاركتی و گروهی ،و دوم،
انتشار وسيع اطالعات از طریق شبكه [ .]7به طور كلی هدف آموزش
الكترونيكی فراهم كردن امكان دسترسی یكسان ،همزمان و
جستجوپذیر در دورههای درسی و ایجاد فضای آموزشی یكنواخت
برای اقشار مختلف در هر نقطه و بهينهسازی شيوههای ارایۀ مطالب
درسی به منظور یادگيری عميقتر و جدیتر است .در چنين فضای
آموزشی بر خالف آموزش سنتی ،افراد به اندازة توانایی خود از
موضوعات بهرهمند میگردند [ .]8اغلب دانشگاهها امروزه ،در حال
تالش برای افزایش اثربخشی فنآوریهای نوظهور در فعاليتهای
آموزشی خود هستند [.]9
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یكی از نهادهای اجتماعی كه در این عصر دستخوش تغييرات وسيع
شده ،نهاد آموزش و یادگيری در سطوح عمومی و عالی است .در گذر
به جامعه اطالعاتی ،نقش عمده بر دوش دانشآموختگان جامعه است و
آموزش و یادگيری میباید بر اساس رویكردهای جدید تنظيم شود.
پيشنياز وارد شدن به این پهنه ،گسترش سریع و وسيع آموزش
الكترونيكی ،از پایينترین تا باالترین سطح نظام آموزشی كشور
میباشد [ .]5مدل پيشرفت علم ،تحول از یک پارادایم به پارادایم دیگر
است و در هر حوزه فكری میتوان پارادایمی را یافت .فناوری اطالعات،
پارادایم جدیدی است كه در هر حوزهای كاربرد دارد و ضمن ایجاد
پارادایمهای دیگر ،سبب تغيير چهره جهان ما شده و امكان آموزش
متناسب با نيازهای عصر حاضر را فراهم نموده است .به عنوان مثال،
آموزش مجازی یا الكترونيكی پارادایم جدیدی در حوزه آموزش و
یادگيری پدید آورده و امكان یادگيری را در هر زمينه ،برای هر فرد،
در هر زمان ،و در هر مكان ،به صورت مادامالعمر فراهم آورده است
[.]10
اگر در گذشتهی بسيار نزدیک ،موضوع یادگيری الكترونيكی جنبه
حاشيهای داشت ،اما در حال حاضر ،بسياری از دانشگاهها را به
اندیشيدن و برنامهریزی برای بهرهگيری از این پدیده واداشته است
[ .]11انتخاب و كاربست اطالعات و ارتباطات در فرایند یاددهی و
یادگيری برای استادان دالیل متعددی دارد كه از آن جمله میتوان به
تقویت و بهبود فرآیند یاددهی و یادگيری ،افزایش انعطافپذیری در
فعاليتهای شغلی با توجه با از ميان برداشتن محدودیت زمانی و
مكانی ،پاسخ دادن به نياز دانشجویان برای فعاليتهای آموزشی به
صورت الكترونيكی ،برقراری تعامل مستمر با دانشجویان و ایجاد
زمينههای جدید برای خالقيت در فعاليتهای آموزشی اشاره داشت
[.]12
در دنيای مدرن امروزی ،آموزش وسيله مهمی شده است كه افراد از
طریق آن برای رسيدن به اهداف و دستاوردهای شخصی و جستجوی
مسيری برای زندگی بهتر تالش میكنند [ .]13فرایند آموزش ،یعنی
یاددهی و یادگيری را میتوان حاصل تعامل هر سه عنصر استاد،
دانشجو و محتوا در نظر گرفت [ .]14بنابراین ،بهمنظور افزایش كيفيت
آموزش ،الزم است كه آموزش بر اساس سبک یادگيری افراد بنا شود و
بر اساس رسيدن به یک هدف خاص برنامهریزی شود [ .]15به طور
كلی ،بایستی فرصتی را فراهم كرد تا در آن به یادگيرندگان امكان
كسب مهارتهای فردی ،مدیریت انگيزهها و توانایی جستجو و
یكپارچهسازی اطالعات برای حل مسئله فراهم گردد .برای این منظور
باید از آخرین فنآوری روز جهت ارتقا و مؤثرتر كردن برنامههای
اجرایی در جهت دستیابی به نتایج مطلوب استفاده كرد [.]16
بنابراین یادگيری الكترونيكی باید تعاملی باشد تا یادگيری در سطوح
باال را ارتقا بخشد و به توليد معنای فردی كمک كند [ .]17موثرترین
دوره یادگيری الكترونيكی زمانی ایجاد میشود كه استاد و یادگيرنده
در تعامل باشند [ .]18به عبارت دیگر ميزان موفقيت در دورههای
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آموزشی بر خط یا اینترنتی تا حد زیادی به كيفيت تعامل ميان عناصر
آموزشی بستگی دارد [.]19
برای ایجاد تغييرات سازنده در هر نظام آموزشی ،وجود اطالعات
توصيفی در مورد وضع موجود و ميزان رضایتمندی دانشجویان از
خدمات ارائه شده ضروری است .با استفاده از این اطالعات میتوان
ضمن تقویت عوامل مثبت و اصالح عوامل منفی ،رضایت هر چه بيشتر
اساتيد و دانشجویان را فراهم آورد [ .]20تمركز بر رضایت دانشجو نه
تنها دانشگاه را قادر به مهندسی مجدد سازمان خود برای انطباق با
نيازهای دانشجویان میسازد بلكه به دانشگاه اجازه میدهد نسبت به
توسعۀ یک سيستم نظارتی مستمر برای برخورد اثربخش با نيازهای
دانشجویان بپردازد .بنابراین رویكرد رضایت دانشجو برای توسعۀ
فرهنگ و بهبود مداوم كيفيت مهم است [ .]21روز به روز شرایط
بازاری بيشتر بر آموزش عالی حاكم میشود و به همان ميزانی كه
تقاضا برای آموزش عالی بيشتر میشود ،حساسيت نسبت به كيفيت
فرایندها و بروندادهای دانشگاهی نيز افزایش مییابد [ .]22امروزه
اصل رضایت استفادهكنندگان از خدمات ،اصلی مورد قبول در سطح
جهان است .زیرا موضع استفاده كننده در مقابل خدمات دریافت شده
میتواند به طور منطقی بيانكننده كارآیی خدمات ارائه شده باشد.
نظریهپردازان مدیریتی ،بررسی رضایت كاربران را باعث ایجاد
معيارهایی در زمينه و نوع خدمات واقعی دریافت شده و عامل حركت
به سوی كمال و بقاء سازمان و حفظ جامعه هدف میدانند [.]23
ارزیابی رضایت اساتيد ،و دانشجویان از خدمات آموزش عالی به منظور
بهبود مداوم برنامههای درسی ،تدریس ،كاركنان ،و امكانات ضروری
است .در طول زمان این ارزیابی مداوم ،اطالعات حياتی را برای
تصميمگيری مؤثر ،كنترل عملكرد ،و تخصيص منابع فراهم میكند
[.]24
هدف از مرور پژوهشها ،ایجاد چارچوبی مفهومی برای درك عميق
كارآمدی روش یادگيری الكترونيكی در رضایتمندی دانشجویان
تحصيالت تكميلی است .با توجه به اهميت موضوع ،تحقيقات زیادی
در زمينه فوق در سازمانها و دانشگاههای مختلف انجام شده است از
جمله:
رفيعی و همكاران [ ]25پژوهشی تحت عنوان ارزیابی كارآمدی روش
یادگيری الكترونيكی در آموزش منابع انسانی در دانشگاه پيام نور
استان مركزی انجام دادند و نتایج پژوهش نشانگر آن است كه
كاربران سامانۀ یادگيری الكترونيكی ،دارای دسترسی مطلوب،
پشتيبانی خوب و ارائه درس مناسب هستند .آزمون رتبهبندی فریدمن
حاكی از آن است كه از بين عوامل فوق ،متغير دسترسی از وضعيت
بهتری برخوردار است .از سوی دیگر ،از نظر آزمون و ارزشيابی،
تمرینها و تكاليف ،منابع اطالعاتی ،محتوای الكترونيكی و واسط
كاربری از وضعيت مناسبی برخوردار نيستند كه با توجه به آزمون
رتبهبندی ،در این ميان متغير تمرینها و تكاليف وضعيت نامناسبتری
دارد.
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رستگارپور و گرجیزاده [ ]26موضوعی تحت عنوان ارزیابی كارآمدی
دورههای یادگيری الكترونيكی در دانشگاه تربيت مدرس از دیدگاه
كاربران را بررسی كردند نتایج پژوهش ،به لحاظ آماری نشانگر آن
است كه كاربران سامانه یادگيری الكترونيكی به سامانه دسترسی
مطلوب دارند ،از پشتيبانی مناسب بهرهمند میباشند ،از آزمون و
ارزشيابی مناسب بهرهمند میباشند ،از تمرینها و تكاليف مناسب
بهرهمند نمیباشند ،از منابع مناسب بهرهمند میباشند از محتوای
الكترونيكی مناسب بهرهمند نمیباشند ،از واسط كاربری مناسب
بهرهمند نمیباشند و از ارایه درس مناسب بهرهمند میباشند.
پژوهان و همكاران [ ]27پژوهشی با عنوان ميزان رضایتمندی
دانشجویان از خدمات و امكانات آموزشی دانشگاه علوم پزشكی سبزوار
انجام دادند و نتایج پژوهش نشان داد كه ميزان رضایتمندی كلی
دانشجویان از وضعيت امكانات و خدمات آموزشی دانشگاه در حد
متوسط است.
جعفریراد و همكاران [ ]28پژوهشی با عنوان بررسی وضعيت رضایت
دانشجویان تحصيالت تكميلی از كيفيت خدمات دانشگاههای دولتی
شهر تهران انجام دادند و یافتههای پژوهش نشان داد كه رضایت از
كيفيت خدمات دانشگاه ،خدمات آموزشی ،پژوهشی ،خدمات رفاهی ،و
اداری به شكل معنیداری پایينتر از حد متوسط است .به نظر میرسد
با توجه به اینكه هدف آموزش عالی پيشرفت دانش به منظور ایجاد
جامعهای بهتر است .دانشگاهها باید بيش از پيش پاسخگوی نيازهای
متقاضيان و استفادهكنندگان از خدمات خود باشند.
كشاورز و همكاران [ ]29موضوعی تحت عنوان بررسی ميزان تاثير
یادگيری الكترونيكی بر پيشرفت تحصيلی دانشجویان دانشگاه علوم
پزشكی اصفهان را بررسی كردند و بهطور كلی این پژوهش نشان داد
كه یادگيری الكترونيكی در پيشرفت تحصيلی دانشجویان دانشگاه
علوم پزشكی اصفهان بيش از سطح متوسط موثر میباشد .فراگيران در
جریان یادگيری الكترونيكی مطالب را عميقتر یاد میگيرند و
ویژگیهای شخصيتی و اعتماد به نفس آنها در جهت مثبت افزایش
مییابد.
رحيمی و عباسیرستمی [ ]30پژوهشی تحت عنوان بررسی رضایت
دانشجویان از خدمات آموزشی ،رفاهی و اداری دانشكدههای فنی و
حرفهای استان مركزی انجام دادند و نتيجه پژوهش نشان داد كه با
توجه به سطح معنیداری برای خدمات آموزشی ،پژوهشی و رفاهی كه
كوچكتر از  0/05است ،ميانگين سطح هر یک از این خدمات تفاوت
معنیداری با عدد  3دارد .ميانگين سطح خدمات پژوهشی و رفاهی،
پایينتر از متوسط بهدست آمد .در مورد خدمات اداری نيز ميانگين
سطح خدمات اداری تفاوت معنیداری با عدد  3ندارد.
با توجه به اینكه تعيين سطح رضایتمندی دانشجویان یكی از
مهمترین شاخصهای دستيابی به كيفيت مطلوب در نظر گرفته شده
است .مطالعات نيز نشان میدهد كه برای اصالح مداوم نظام
دانشگاهی ،ارزیابی كيفيت خدمات آموزشی ،پژوهشی و رفاهی،
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ضروری است ،با توجه به موارد و دالیل ذكر شده ،بررسی آمادگی و
پتانسيل نظام بكارگيری یادگيری الكترونيكی اجتنابناپذیر است .به
دليل اهميت و گسترش آموزش یادگيری الكترونيكی در دوره
تحصيالت تكميلی واحدهای دانشگاه آزاد اسالمی ،این پژوهش به
دنبال ارزیابی وضعيت و كارآمدی آموزش یادگيری الكترونيكی در
رضایتمندی دانشجویان واحدهای دانشگاه آزاد اسالمی شمالغرب
ایران از دیدگاه دانشجویان تحصيالت تكميلی ،اساتيد و نخيگان است
تا بتواند ،پيشنهادات كاربردی جهت كيفيتبخشی به این نوع آموزش
برای ارائه خدمات بيشتر به دانشجویان ،در نتيجه جلب رضایتمندی
دانشجویان كه مشتریان دانشگاه آزاد هستند ارائه دهد.
لذا با همين رویكرد ،در این پژوهش ،كارآمدی روش یادگيری
الكترونيكی در واحدهای دانشگاه آزاد اسالمی شمالغرب ایران از
دیدگاه دانشجویان با توجه به گزارس یونسكو [ ]31در رابطه با ارزیابی
استاندارد توليد و ارایه درس الكترونيكی برای دانشگاهها ،قيد شده،
معيارهای فوق :دسترسی دانشجویان به سامانه یادگيری الكترونيكی،
پشتيبانی از دانشجویان در سامانه یادگيری الكترونيكی ،كيفيت و
كار آمدی تمرین و تكاليف ،دسترسی دانشجویان به منابع اطالعاتی،
دسترسی دانشجویان به محتوای الكترونيكی ،دسترسی دانشجویان به
واسط كاربر ،كيفيت و نحوه ارائه درس به دانشجویان ،مورد مطالعه
قرار گرفته است تا با شناسایی وضعيت موجود ،نقایص و نقاط ضعف
اصالح شده و اقدامات الزم جهت ارتقا و كارآمدسازی اجرا گردد.
طبق گزارش یونسكو ،ارزیابی استاندارد توليد و ارایه درس به روش
الكترونيكی برای دانشگاهها به شرح زیر تقسيم میشود:

دسترسی دانشجویان به سامانه یادگيری الكترونيكی
یادگيری الكترونيكی به منزله استفاده از فنآوری اطالعات و ارتباطات
در فرآیند آموزش است و بنابراین ،رشد یادگيری الكترونيكی به طور
مستقيم به ميزان دسترسی به سامانه فنآوری اطالعات و ارتباطات
بستگی دارد [.]32

پشتيبانی از دانشجویان در سامانه یادگيری الكترونيكی
پشتيبانی شامل كمک به كاربران و دانشجویان در بكارگيری
سختافزار و نرمافزار ،مدیریت دادهها و سطوح دسترسی به دادههای
متناسب با نياز ،میباشد [.]33

كيفيت و كارآمدی تمرین و تكاليف
آموزش به روش یادگيری الكترونيكی بيشتر حالت غيرحضوری دارد.
بنابراین فعاليتهای فردی و گروهی برای دانشجویان تعریف میشود.
تمرین و تكليف ،از مهمترین ابزارهایی است كه بين استاد و دانشجو رابطه
ایجاد میكند .استاد از این طریق میتواند به دانشجویان بازخورد مناسب
را ارایه دهد.

دسترسی دانشجویان به منابع اطالعاتی
شامل خالصه درس ،منابع اطالعاتی الكترونيكی و فهرست وبگاههای
متناسب با درس است كه این بخش نيز میتواند در كارآمدی سامانه
یادگيری الكترونيكی موثر باشد.
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دسترسی دانشجویان به محتوای الكترونيكی
بدنه اصلی آموزش به روش یادگيری الكترونيكی را محتوای
الكترونيكی تشكيل میدهد .از همان لحظات آغازین تشكيل آموزش به
روش یادگيری الكترونيكی ،طراح آموزشی نسبت به توليد محتوای
الكترونيكی اقدام میكند [.]34

دسترسی دانشجویان به واسط كاربر
یک ميانجی بين انسان و ماشين (دستگاه) واسط كاربر ،است كه امكان
استفاده از آن را برای انسان فراهم مینماید .واسط كاربری ،بخش
دیدنی و قابل لمس یک ابزار است كه كاربر به طور مستقيم با آن سر
و كار دارد [.]35

كيفيت و نحوه ارائه درس به دانشجویان
یكی از مهمترین و جذابترین بخشهای مربوط به یک سامانه
یادگيری الكترونيكی ،نحوه ارایه درس است .با توجه به این كه نحوه
ارائه درس در سامانه به صورت برخط اجرا میشود ،چگونگی ارایه باید
به گونهای صورت پذیرد كه بتواند رضایت كاربران سامانه را جذب كند.

روش تحقیق
روش این پژوهش ،از نظر هدف كاربردی و از نظر شيوه گردآوری
دادهها به صورت تركيبی (روش كيفی و كمی) میباشد .روش پژوهش
در بخش كيفی از نوع تحليل تم مصاحبهها  /گروه كانونی و در بخش
كمی از نوع توصيفی و به صورت پيمایش است.
جامعه آماری پژوهش در بخش كيفی صاحبنظران حوزه یادگيری
الكترونيكی ،نخبگان دانشگاهی ،اساتيد و كارشناسان خبره ،بودند كه
تعداد  22نفر به روش نمونهگيری غيراحتمالی و گلوله برفی انتخاب
شدند ،و معيار انتخاب دارا بودن سابقه باالی  10سال و شاخص بودن
در آموزش و پژوهش بود .همچنين جامعه آماری بخش كمی،
دانشجویان دوره تحصيالت تكميلی واحدهای دانشگاهی شمالغرب
ایران بودند كه از ميان آنان حجم نمونهای  219نفر به روش
نمونهگيری طبقهای با انتساب متناسب انتخاب و با كمک نرمافزارهای
 SPSSو  PLSو از طریق آزمون  tتک نمونهای مورد آزمون قرار گرفت.
روش جمعآوری دادهها در بخش كيفی ،مصاحبه بود ،و در بخش كمی
از پرسشنامه محقق ساخته  45گویهای بر مبنای مقياس ليكرت 5
درجهای ،استفاده شد .پس از تهيه پرسشنامه اوليّه ،محتوای آن در
اختيار  8متخصصّ در زمينه آموزش عالی قرار گرفت و با جمعبندی
نهایی نظرهای آنان پرسشنامه نهایی تهيّه شد.
قلمرو مكانی و زمانی تحقيق ،واحدهای دانشگاهی شمالغرب ایران
مشتمل بر  14واحد دانشگاهی در سال  1397میباشد كه واحدهای
دانشگاهی تبریز ،بناب ،مراغه ،مرند ،خوی ،پارسآباد مغان ،اردبيل،

خیراله سربلند
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جدول  :1نمونهای از كدگذاری سطح یک-رده هيات علمی

گرمی ،خلخال ،مشكينشهر ،آذرشهر به دليل دارا بودن اساتيد با مرتبه

Table 1: An example of a one-level faculty level coding

علمی ،استاد ،دانشياری و استادیار انتخاب شدند.

Case study first a faculty category

برای بررسی اعتبار پژوهش از روش بازبينی اعضا استفاده شد .بدین
ترتيب كه برخی مصاحبه شوندگان بازخورد ارائه دهند و نظرات خود

Marker

Keywords for the faculty category

Level one codes

PA1

In the field of faculty, they can provide
quality education

Specialized
knowledge

را درباره مفاهيم و ابعاد مصاحبهها بيان نمایند.
با توجه به اینكه در این پژوهش برای سؤال تحقيق از مصاحبه بهعنوان
ابزار اصلی گردآوری دادههای كيفی استفاده شد ،برای پایایی تحقيق از
روشهای زیر استفاده شد:
 اجرای فرایند نظاممند ثبت ،ضبط و نوشتن دادهها (ضبط صدا،پيادهسازی مصاحبه و نگارش دادههای شفاهی) در تمامی مصاحبهها.
 تحليل سيستماتيک و روشمند و استخراج منطقی مقوالت ومفاهيم انتزاعی كالنتر بر مبنای روش كدگذاری

تحليل یافتهها
در این بخش به بررسی و تحليل مصاحبهها پرداخته شده است .تحليل

نمونهای از كدگذاری سطح دو (شایستگی) رده -هيات علمی در
جدول  2نشان داده شده است.
جدول  :2نمونهای از كدگذاری سطح دو (شایستگی) رده  -هيات علمی
Table 2: An example of a second-level coding (eligibility) of a faculty member
Code
marker

Double level code
)(competency

Row

PA33

Bailment

1

PA23, PA24

Strategic thinking

2

مصاحبهها :در این بخش دادههای جمعآوری شده از مصاحبه با
خبرگان با استفاده از روش كدگذاری تحليل شد .این دادهها كه از
مصاحبه عميق با  22نفر حاصل شده است در طی سه مرحله
(كدگذاری باز ،كدگذاری محوری و كدگذاری انتخابی) تحليل شدهاند.
تمامی این افراد دارای مدرك تحصيلی دكتری تخصصی با حداقل 10
سال سابقه كار در حوزه مربوطه و طی كردن سطوح مختلف ردههای

نمونهای از كدگذاری سطح سوم (مقولههای فرعی) رده -هيات علمی
در جدول  3نشان داده شده است.
جدول  :3نمونهای از كدگذاری سطح سوم (مقولههای فرعی) -رده هيات علمی
Table 3: Example of third level coding (sub categories) - faculty category
Sub categories

پژوهشی هستند .فرایند كدگذاری در چهار سطح صورت گرفته است.
بدین ترتيب كه در كدگذاری سطح یک به گفتارهای كليدی (كد) ،در
كدگذاری سطح دو به مفهوم (شایستگی) ،در كدگذاری سطح سه به

Individual characteristics

The management is up ordinary
ethics

Knowledge

general and specialized knowledge
entrepreneurship

مقولههای فرعی و در كدگذاری سطح چهار به مقوله اصلی توجه شده
است .شواهد گفتاری یا نكات كليدی وقایع كوچكی هستند كه دارای
بار معنایی مستقل میباشند.
نامگذاری مفهومی (كدگذاری سطح یک) به شواهد رفتاری را
مفهومپردازی میگویند كه در این پژوهش با عنوان كد ذكر شدهاند.
پس از شناسایی و نامگذاری مفاهيم موجود ،مفاهيم مشابه بر اساس
منطق تلفيق شده (كدگذاری سطح دو) و هر یک با عنوان یک
شایستگی كه با مفهوم شایستگی نامگذاری شدهاند .پس از تلفيق

معيارهای ارزیابی استاندارد توليد و ارائه درس الكترونيكی در دوره
تحصيالت تكميلی واحدهای دانشگاه آزاد اسالمی شمالغرب ایران كه
شامل  7مؤلفه میباشد ،در جدول  4نشان داده شده است.
جدول  :4معيارهای كارآمدی روش یادگيری الكترونيكی ،بر رضایتمندی دانشجویان
دوره تحصيالت تكميلی واحدهای دانشگاهی شمالغرب ایران
Table 4: Effective criteria of e-learning methods on satisfaction of graduate
students of the islamic azad university units of northwest of iran

مفاهيم شناسایی شده در سطحی باالتر مقولههای فرعی استخراج

Components

شدهاند و در نهایت مقولههای اصلی پژوهش استخراج شده است .با

Access

توجه به گستردگی مصاحبههای صورت گرفته و عدم امكان بيان

Support

تمامی مصاحبههای صورت گرفته ،نمونهای از تحليل صورت گرفته
شده روی مصاحبهها در ادامه بيان میشود .نمونههای كدگذاری در
جداول  1تا  3مشاهده میشود.
نمونهای از كدگذاری سطح یک (گفتار كليدی) -رده هيات علمی در
جدول  1نشان داده شده است.

The concept of suitability

Quality and efficiency of homework
assignment
Information contents
Electronic contents
User interface
The quality and method of presenting the
course

Key areas

Efficacy criteria of e-learning
method, the basis of
satisfaction of graduate
students
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پيامدها ،نتایج مثبت ،و رضایتمندی دانشجویان دوره تحصيالت
تكميلی واحدهای دانشگاهی شمالغرب ایران از روش یادگيری
الكترونيكی در جدول  5نشان داده شده است.
جدول  :5مؤلفهها و پيامدهای كارآمدی روش یادگيری الكترونيكی موثر بر
رضایتمندی دانشجویان تحصيالت تكميلی واحدهای دانشگاهی شمالغرب ایران
Table 5: Effective components and consequences of e-learning methods on
satisfaction of graduate students of the islamic azad university units of
northwest of iran
Components

Key areas
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تشكيل گروه كانونی
گروه كانونی بهمنظور اعتبار سنجی كارآمدی روش یادگيری
الكترونيكی بر رضایت دانشجویان تحصيالت تكميلی با حضور  7نفر از
متخصصان حوزه منابع انسانی و متخصصان یادگيری الكترونيكی كه
در مرحله اول با آنان مصاحبه صورت گرفته بود ،به مدت  4ساعت
برگزار گردید .در این نشست كه با مدیریت پژوهشگر برگزار گردید،
نظرات صاحبنظران مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت جمعبندی و
اجماع مشاركتكنندگان حاصل شد ،كه در شكل  1ارائه شده است.

نتایج و بحث

Increasing maturation in relation the goals of
organization excellence

ارزیابی كارآمدی یادگيری الكترونيكی
Learning at any time and place
Cooperative learning

Self-assessment and self-direction

Improving educational system functions

Effective consequences of
e-learning methods on
satisfaction of graduate
students in northwest
country university units

برای ارزیابی كارآمدی یادگيری الكترونيكی از آزمون مقایسه ميانگين
(آزمون  tتک نمونهای) استفاده شده است .با توجه به اینكه از
پرسشنامه طيف  5گزینه ای ليكرت استفاده شده است و همچنين با
توجه به اینكه در محاسبه معيارها از ميانگين تعداد سؤاالت هر معيار
استفاده شده است ،نمرههای هر معيار در محدوده  1تا  5قرار
میگيرند .بنابراین حد متوسط متغيرها  3خواهد بود .و عدد بزرگتر از
 3نشان دهنده وضعيت مطلوب میباشد.

شكل  :1مدل مفهومی ارزیابی تأثير ميزان كارآمدی روش یادگيری الكترونيكی در ایجاد رضایت در بين دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی شمالغرب ایران
Fig. 1: Conceptual model of evaluation of e-learning methods on satisfaction of graduate students of the islamic azad university units of northwest of iran
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برآورد مدل

نتایج آزمون ارزیابی كارآمدی یادگيری الكترونيكی نشان داد كه
مؤلفههای كيفيت كارآمدی تمرین و تكليف ( )2/2464و واسط كاربر
( )2/4045دارای وضعيت نامطلوب میباشد .ميانگين این متغيرها
كمتر از حد متوسط بوده و سطح معنیداری آزمون برابری ميانگين
این متغيرها كمتر از سطح خطای  0/05میباشد .سایر متغيرها یعنی
دسترسی ( ،)3/2پشتيبانی ( ،)3/3منـابع اطالعاتی ( ،)3/8محتـوای
الكترونيكی ( ،)3/4و كيفـيت و نحوه ارائه دروس ( )3/4دارای ميانگين
باالتر از حد متوسط بوده و سطح معنیداری بدست آمده برای آزمون t
كه از سطح خطای  0/05كمتر میباشد ،بنابراین نتيجه میشود كه
آزمون برابری ميانگين این متغير با مقدار حد متوسط رد میشود .از
اینرو میتوان نتيجه گرفت دسترسی ،پشتيبانی ،منابع اطالعاتی،
محتوای الكترونيكی و كيفيت و نحوه ارائه دروس دارای وضعيت
مطلوب میباشد.
آزمون برابری ميانگين مولفههای ارزیابی كارآمدی یادگيری
الكترونيكی با ميانه معيار (عدد  )3در جدول  6آورده شده است.

مدلسازی مسيری ( PLSحداقل مربعات جزئی) فاقد معيار بهينهسازی
شده و كلی است .طبق ساختار مدلسازی مسيری  ،PLSالزم است هر
قسمت از مدل بهينه شود به همين دليل در مدلسازی مسيری  PLSاز
سه شاخص اشتراك ،شاخص افزونگی و شاخص نيكویی برازش ()GOF
استفاده میشود .شاخص اشتراك ،كيفيت مدلهای اندازهگيری
انعكاسی را برای هر بلوك نشان میدهد .این شاخص بيان میكند
چقدر از تغييرپذیری متغيرهای مشاهده شده در یک بلوك از متغير
مكنون تبيين میشود .شاخصافزونگی ،معيار سنجش كيفيت مدل
ساختاری برای هر بلوك درونزا است .شاخص نيكویی برازش هر دو
مدل اندازهگيری و ساختاری را مدنظر قرار میدهد و به عنوان معياری
برای پيشبينی عملكرد كلی به كار میرود .نتایج حاصل برای این
مقادیر در جدول  7نشان داده شده است بر اساس مقادیر بدست آمده
میتوان گفت تمامی شاخصها داری مقادیر مناسبی میباشند (نزدیک
مقدار یک هستند).

جدول  :6آزمون برابری ميانگين مولفههای ارزیابی كارآمدی یادگيری الكترونيكی با ميانه معيار (عدد )3
Table 6: Mean equivalence test for evaluating the effectives of e-learning with mean criteria
State

Test result

Sig

t

SD

M

Variable

Desired

Significant

0.017

2.398

1.23717

3.2000

)Access ( S 1

Desired

Significant

0.000

4.188

1.14295

3.3227

)Support (S 2

Undesired

Significant

0.000

-9.288

1.21953

2.2364

)Quality and efficiency of homework assignment (S 3

Desired

Significant

0.000

11.015

1.17515

3.8727

)Information contents (S 4

Desired

Significant

0.000

5.491

1.30143

3.4818

)Electronic contents) S 5

Undesired

Significant

0.000

-7.099

1.24416

2.4045

)User interface )S 6

Desired

Significant

0.000

5.678

1.25863

3.4818

)The quality and method of presenting the course (S 7

جدول  :7شاخصهای برازش مدل
Table 7: Model fit indices
Combined
reliability

AVE

Subscription
validity

Redundancy
index

Subscription index
with cross-validation

Cranach's
alpha
coefficients

Variable

0.969

0.818

0.818

0.755

0.755

0.962

KYL

Efficiency of e-learning

0.960

0.828

0.828

0.701

0.743

0.947

PRD

Consequence of student's
satisfaction

0.967

0.880

0.880

0.801

0.699

0.954

RDD

Perceived satisfaction of student

GOF

0.852

Good fit index

0.887

Overall determination coefficient

0.965

combined reliability

0.841

AVE

نشریه علمی فناوری آموزش ،جلد  ،14شماره  ،1زمستان 1398

بر این اساس میتوان نتيجه گرفت كه مدل بصورت مناسبی برآورد
شده است .نتایج برآورد مدل معادالت ساختاری در شكل  2نشان
میدهد كه ضریب متغير كارآمدی یادگيری الكترونيكی در تاثيرگذاری
كارآمدی یادگيری الكترونيكی بر رضایت درك شده دانشجو برابر
 0/962میباشد.
همچنين معنیداری ضرایب در شكل  3نيز نشان داد مقدار آماره t
بدست برای این ضریب برابر  108/096میباشد كه بزرگتر از مقدار
بحرانی ( )1/96است .از اینرو میتوان نتيجه گرفت كه كارآمدی
یادگيری الكترونيكی بر رضایت درك شده دانشجو مثبت و معنیداری
دارد .همچنين برآورد مدل معادالت ساختاری در شكل  2نشان
میدهد كه ضریب رضایت درك شده دانشجو در تاثيرگذاری رضایت
درك شده دانشجو بر پيامدهای رضایتمندی دانشجویان برابر0/923
میباشد .همچنين معنیداری ضرایب در شكل  3نيز نشان داد مقدار
آماره  tبدست آمده برای این ضریب برابر  54/715میباشد كه بزرگتر
از مقدار بحرانی ( )1/96است .از اینرو میتوان نتيجه گرفت كه رضایت
درك شده دانشجو بر پيامدهای رضایتمندی دانشجویان مثبت و
معنیداری دارد.
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نتیجهگیری
این پژوهش با هدف ارزیابی كارآمدی روش یادگيری الكترونيكی در
ایجاد رضایت بين دانشجویان دوره تحصيالت تكميلی واحدهای
دانشگاه آزاد اسالمی شمالغرب ایران انجام گرفت .به طوركلی ،نتایج
حاصل از پژوهش حاضر به شرح زیر است :پس از بررسی جامع ادبيات
تحقيق در كارآمدی روش یادگيری الكترونيكی بر رضایتمندی
دانشجویان ،و با در نظر گرفتن مزایا و محاسن رضایتمندی
دانشجویان از كارآمدی روش یادگيری الكترونيكی و همچنين مصاحبه
با خبرگان دانشگاهی و سازمانی ،معيارهای كارآمدی روش یادگيری
الكترونيكی زمينهساز رضایت درك شـده دانشجـویان شامل:
دستـرسی ،پشتيـبانی ،كيفيت و كارآمدی تمرین و تكاليف ،منابع
اطالعاتی ،محتوای الكترونيكی ،واسط كاربر ،كيفيت و نحوه ارائه درس
مورد شناسایی و ارزیابی قرار گرفت .در بخش كمی پژوهش از روش
مدلیابی معادالت ساختاری ،و با رویكرد حداقل مربعات جزئی
استفاده شده است.

شكل  :2ضرایب استاندارد شده مدل مفهومی تحقيق
Fig. 2: The standardized coefficients of the conceptual model of research

شكل  :3معنیداری ضرایب استاندارد شده مدل مفهومی تحقيق آماره ()t
)Fig. 3: Significance of standardized coefficients of the conceptual model of research, statistics (t

)،(PLS
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مرحله اول تجزیه و تحليل ،از آزمون مقایسه ميانگين (آزمون  tتک
نمونهای) برای ارزیابی كارآمدی یادگيری الكترونيكی استفاده شد كه
با توجه به نتایج بهدست آمده ،مولفههای دسترسی ،پشتيبانی ،منابع
اطالعاتی ،محتوای الكترونيكی ،كيفيت و نحوه ارائه درس بدليل دارا
بودن ميانگين باالتر از حد متوسط و سطح معنیداری بدست آمده
آزمون  tكه از سطح خطای  0/05كمتر میباشد ،دارای وضعيت
مطلوب بوده و مؤلفههای كيفيت كارآمدی تمرین و تكليف ،واسط
كاربر ،دارای ميانگين كمتر از حد متوسط بوده دارای وضعيت نامطلوب
میباشد.
با الهام از مبانی نظری ،پيشينه تحقيق و همچنين نتایج دادههای
كيفی ،و كمی مشاهده شد كه كارآمدی روش یادگيری الكترونيكی بر
رضایتمندی دانشجویان تأثيرگذار است و همچنين رضایتمندی
دانشجویان نيز بر متغيرهای زیادی در واحدهای دانشگاهی شمالغرب
ایران تأثيرگذار است و پيامدهای مثبتی از جمله :افزایش انگيزش در
ارتباط با اهداف تعالی سازمانی ،یادگيری در هر مكان و زمان،
یادگيری مشاركتی ،خودارزیابی و خود راهبری ،ارتقای كاركردهای
نظام آموزشی ،بازده باالیی بر یادگيری برونداد را فراهم میآورد.
در خصوص جنبه اهميت و نوآوری این تحقيق باید به این نكته اشاره
كرد كه در دنيای پر رقابت امروزی ،موضوع آموزش و كارآمدی روش
یادگيری در دانشگاهها ،مفهوم رضایتمندی ،مفهومی بسيار مهم و
قابل تامل است ،به ویژه آنكه با توجه به مرور ادبيات پژوهش ،تحقيق
خاصی با این جامعيت در چنين جامعه آماری وجود ندارد .از سوی
دیگر ،هر پژوهشی دارای سختیها ،كمبودها ،موانع و محدودیتهای
خاص خود است ،كه در ابتدای امر باعث كاهش سرعت روند كار و در
درجه دوم باعث نقص نتایج و یا اطالعات بهدست آمده میشود .تحقيق
موجود نيز با توجه به شرایط زمانی و مكانی و همچنين منابع و
اطالعات موجود ،از این امر مستثنی نيست از جمله محدودیتهای این
تحقيق این است كه چون پژوهش حاضر در یک مقطع از زمان انجام
شده است ،بنابراین به جای در نظر گرفتن تصویری بزرگ و بلندمدت،
فقط تصویری مقطعی را نشان داده است.
با توجه به یافتههای پژوهش پيشنهاد میشود:
 واحدهای دانشگاه آزاد اسالمی با رویكردی همسو در راهبرد سازمانو كارآمدی روش یادگيری الكترونيكی بر رضایتمندی دانشجویان را
برای اجرای هر چه بهتر تعالی سازمانی ایجاد كند.
 مدیران واحدهای دانشگاه آزاد اسالمی میتوانند با برنامهریزی واجرای منسجم در تقویت معيارهای كارآمدی روش یادگيری
الكترونيكی مشخص شده تحقيق حاضر ،كوشا باشند.
 در همين راستا مدیران واحدهای دانشگاه آزاد اسالمی شمالغربایران میتوانند با شكلدهی یک دپارتمان تخصصی كارآمدی روش
یادگيری الكترونيكی در رابطه با زمينهسازی رضایتمندی دانشجویان
عالوه بر شناسایی استعدادها ،ساخت معيارهای كارآمدی روش

یادگيری الكترونيكی ،نظامها ،سامانهها ،ساختار و نظام پاداش ،برای
ارتقا و بهبود رضایتمندی دانشجویان خود اقدام كنند.
 مدیران واحدهای دانشگاه آزاد اسالمی شمالغرب ایران ضروریاست كه روش یادگيری الكترونيكی خودشان را براساس ویژگیهایش
تنظيم نماید و نظامهای بازخورد و ارزیابی برای آن تاسيس نماید.

مشارکت نویسندگان
تمام نویسندگان به نسبت سهم برابر در این پژوهش مشاركت داشتند.

تشکر و قدردانی
از تمام كسانی كه ما را در انجام این پژوهش یــاری رســاندند تشــكر و
قدردانی داریم.

تعارض منافع
«هيچ گونه تعارض منافع توسط نویسندگان بيان نشده است».
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