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  فصلنامه  
  آوري اطالعات و ارتباطات در علوم تربیتی فن

  1390 تابستانـ  چهارمـ شماره  اولسال 

  
ارزیابی میزان رضایت و اهمیت عوامل مؤثر بر اثربخشی 

  هاي الکترونیکی از دیدگاه کارکنان آموزش
  )بانک سامان: مطالعه موردي(

  1*اباصلت خراسانی

  ** هومن دوستی

  چکیده
بر میزان  هاي یادگیري آوري، محتوا، مدرس و شیوه ارزیابی میزان اهمیت چهار فاکتور فن پژوهش، این از هدف

نفـر   110جامعه آماري شامل . و نیز میزان رضایت از آنها از دیدگاه کارکنان بود هاي الکترونیکی اثربخشی دوره
شـرکت   1390نیکـی برگـزار شـده در سـال     هـاي الکترو  از کارکنان بانک سامان در سراسـر ایـران، کـه در دوره   

طبق جدول مورگـان   نفر 86 اي به تعداد ساده، نمونه تصادفی گیري روش نمونه از بین این افراد به. اند، بود کرده
 از ها، توصیفی آوري داده لحاظ نحوه جمع از و کاربردي هدف تحقیق، لحاظ از پژوهش حاضر. انتخاب گردید

نامـه محقـق سـاخته دو     پرسـش  و اي کتابخانـه  منـابع  ها، گردآوري داده اصلی ابزار. دباش می مقطعی پیمایشی نوع
توصـیفی   آمـار  هـاي  از آمـاره  اسـتفاده  بـا  هـا  نامـه  پرسش از آمده دست به هايداده. وجهی در مقیاس لیکرت بود

خـی دو، ضـریب همبسـتگی پیرسـون، آزمـون      (و آمـار اسـتنباطی   ) میانگین، درصـد، فراوانـی، انحـراف معیـار    (
 هاي تحلیل از آمده دست نتایج به. گرفت قرار تحلیل و تجزیه مورد SPSSافزار  با کمک نرم) ناپارامتري فریدمن

کلیـدي دارنـد کـه بـه      هـاي الکترونیکـی نقـش    رهدر اثربخشی دو ،که هر چهار عامل نامبرده داد نشان شده انجام
آوري بـا ضـریب    ، نوع فـن 699/0هاي یادگیري با ضریب همبستگی  کیفیت و شیوه :اند از ترتیب اولویت عبارت

و مـدرس بـا ضـریب همبسـتگی      573/0هـاي الکترونیکـی بـا ضـریب هبسـتگی      ، محتواي دوره654/0همبستگی 
398/0.  
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  مقدمه

فرآینـدهاي یـاددهی ـ یـادگیري کـه زمـانی بـه         ،آوري اطالعات و ارتباطات باعث شد پیشرفت فن
شد، رفته رفته با نهادینه شدن آموزش سازمانی در نیمـه دوم قـرن    ـ شاگردي ارایه می صورت استاد

مـوج سـوم در اواخـر دهـه     . ها تدوین و اجرا گردند هاي حضوري و پودمان ه صورت دورهبیستم، ب
صنعتی را در سطوح مختلـف وارد برهـه جدیـدي     ـ  و به تبع آن انفجار اطالعات دنیاي سنتی 1950

از آن به عنـوان   ،شود بار دانش بشري در آن دگرگون می که هر چند سال یک نمود که به سبب این
 هـاي فرصـت  وسـیع  در حوزه آموزش، باعث گسترش این امر. شود می   اطالعات یاد  عمر عصر نیم
 هاي سـنتی  با روش امر این که اي گونه به است، شده و آموزشی علمی منابع به دسترسی و یادگیري
 هـاي  محـیط  تـرین  مطـرح  از الکترونیکـی یکـی   از ایـن رو یـادگیري  . است نبوده تصور قابل اصوالً
نـوع   ایـن  بـه  مربـوط  هـاي  تجربه و ها تالش بنابراین،. شود می محسوب اطالعات عصر در یادگیري
امروز شرط بقا و داشتن میزان بیشتري . است گرفته قرار توجه مورد بسیار جهان در سراسر یادگیري

از سهم بازار براي هر سازمانی وابسته به سرعت، راحتی و سـادگی چـرخش اطالعـاتی در سـازمان     
به بحثی چالش برانگیـز و مـورد   » سازمان یادگیرنده«ها بحث  دیگر در اکثر سازمانبه عبارت . است

سـازمانی دانسـت کـه     ،توان سازمان یادگیرنده را می. توجه جدي مدیران و رؤسا تبدیل گشته است
اگـر یـادگیري   . آمـوزد  همیشه و در همه حال در حال یادگیري است و از محیط خـود پیوسـته مـی   

 جا و هـر زمـان بـدانیم، شـاید بتـوان نقطـه مشـترکی را بـین مفهـوم          الکترونیکی را یادگیري در همه
اشـتن و مـداومت   هـر دو مفهـوم بـر جریـان د    . سازمان یادگیرنده و یادگیري الکترونیکی بیان نمود

عبـارت اسـت از رهانیـدن     ،یادگیري تأکید دارند، پس باید گفت نقطه مشترك بین این دو مفهـوم 
گـوي  توانـد جـواب   پر واضح است که رویکرد سنتی به آموزش نمی. یادگیري از قید زمان و مکان

. دد قرار گیرندهاي بازخوراند اطالعاتی مورد مهندسی مج بلکه باید فرآیندها و روش ،این امر باشد
این رویکرد جدید در یادگیري که بر درگیر نمودن فراگیر در امر آموزش تأکیـد دارد و همچنـین   

هاي ممکن جهت تحقق این امر است، آمـوزش الکترونیکـی    ترین روش ترین و کوتاه یکی از سریع
زینه اثربخش در واقع زمانی که در یک وضعیت پایدار و ه). 1386و  1388شریعتمداري، (باشد  می

). 2004، 1برسـین (مخاطبان زیادي نیازمند آموزش هستند، آموزش الکترونیکی بهترین پاسخ اسـت  
 و زیـاد  تعـداد  آمـوزش  بـراي  معلم محور هاي نظیر؛ کالس آموزش سنتی هاي شیوه که است مسلم

                                                      
1. Bersin 
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صورت  به الکترونیکی، یادگیرندگان یادگیري در. است مشکل و بر بر، هزینه زمان کارکنان، متنوع

 بـه  نیـاز  خواننـد،  مـی  خود درس خواه دل سرعت با دارند، دسترسی آموزشی هاي دوره به ساعته 24
 تـداخل  کارکنـان  کاري برنامه در شود، می حضوري مرتفع هاي کالس با مراجعه براي آمد و رفت
، 1همکـاران اترجـا و  (یابـد   مـی  درصد کـاهش  30 تا 25 یادگیري براي زمان الزم و شود نمی ایجاد
ها را به جامعه اطالعاتی در سطح خرد تبدیل نمـوده اسـت و    یادگیري الکترونیکی، سازمان). 2008

ها دیگر تنها یک کارمند نیستند، بلکه شـهروندان الکترونیکـی محسـوب     گونه سازمان کارکنان این
یادگیري الکترونیکی را کسب و اسـتفاده از دانـش توزیـع     )2000( و همکاران 2ونتیلینگ. شوند می

ــا اســتفاده از ابزارهــاي الکترونیکــی تعریــف مــی  مصــادیق یــادگیري ) 2000( 3کــان. کننــد شــده ب
 .دانـد  پیشـرفته مـی   یادگیري و اینترنت بر مبتنی آموزش شبکه، بر مبتنی یادگیري در را الکترونیکی

 ارتبـاط  طریق وسایل از که شود می اطالق هایی آموزش به الکترونیکی یادگیري دیگر، تعاریف در
، 4گاوینداسـامی (شـود   مـی  ارایـه  هایپرتکسـت  و اکسـترانت  اینترانـت،  اینترنت، قبیل از الکترونیکی

هـاي   در واقع آموزش الکترونیکی بر تلفیق محیط آموزشی و معلـم، بهـره گیـري از رسـانه    ). 2002
سـاختار و فرآینـدهاي آموزشـی مبتنـی بـر کاربسـت فنـاوري        ارتباطی جدید، طراحـی هوشـمندانه   

افـزاري و   امکانات سختبا تمام  موزش الکترونیکیآ). 1382منتظر و دیانی، (اطالعات تأکید دارد 
 امـروزه  .دهـد  سمت یک انقالب بزرگ آموزشی سوق مـی  هرا ب علم بشر، ربوط به آناري مزاف نرم

 بر مبتنی آموزش به شبکه، وابسته هاي و تکنولوژي اي چندرسانه هاي سیستم سریع رشد با همراه

 یـادگیري  هـاي  سمت محـیط  به هم سنتی یادگیري و یافته گسترش یادگیري هاي و روش اینترنت

ویژگی اصلی یادگیري الکترونیکی، ). 1390فالح نژاد و جانعلی زاده، (شود  می هداد سوق مجازي
در حقیقـت هـدف اصـلی یـادگیري     . اطالعات استسهولت در ارتباط، تعامل و دسترسی آسان به 
پـارچگی آنهـا بـراي     هاي تـدریس، در عـین یـک    الکترونیکی پذیرفتن تنوع منابع آموزشی و روش

با تأمل در ساختار یادگیري الکترونیکی و بررسی تعـاریف و  . تحقق یادگیري مؤثر یادگیرنده است
پـذیر،   الکترونیکـی را رویکـردي انعطـاف   توان یـادگیري   یک نگاه کلی می نظریات ارایه شده، در

آوري اطالعات  نجامع و فراگیر در آموزش دانست که فرآیند یادگیري را با استفاده از افزارهاي ف
اي که یادگیرندگان، امکـان انتخـاب زمـان و مکـان آمـوزش، قالـب و ابـزار         گونه سازد، به میسر می

                                                      
1. Atreja et al. 
2. Wentling 
3. Khan 
4. Govindasamy 
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یابند و با سرعت و سـهولت بیشـتري    د را میآموزشی دلخواه و مناسب با نیازها و شرایط خاص خو

هـاي آموزشـی الکترونیکـی نیازمنـد      سازي برنامـه  طراحی و پیاده. توانند به خودآموزي بپردازند می
ها در  گذاري بسیاري از سرمایه. باشد ها می آوري عوامل مؤثر بر موفقیت این برنامه شناخت و فراهم

زمـان کیفیـت    آوري اطالعات، قـادر اسـت بـه طـور هـم      فن اند که این زمینه با این فرض تأیید شده
هاي آموزشـی بـا هزینـه کمتـر را میسـر       آموزش و یادگیري را ارتقا داده و امکان دسترسی به دوره

معتقدند بدون در نظـر گـرفتن   ) 1385(اندرسون و الومی ). 1389صمدي، بازرگان و منتظر، (سازد 
بنابراین . سازي و اثربخشی آن امیدوار بود توان به پیاده میاهداف و الزامات یادگیري الکترونیکی، ن

هاي الکترونیکـی شناسـایی و    ها و عوامل مؤثر بر موفقیت و اثربخشی آموزش ضروري است، مؤلفه
 در ارتباطـات  و هـاي اطالعـات   آوري فن اصلی هاي مؤلفه )1383(شریفی . مورد بررسی قرار گیرند

 موقعیـت  و شـرایط : اسـت  کـرده  تقسـیم  شـرح  ایـن  بـه  کلـی  دسته پنج در و شناسایی را ها دانشگاه
صـمدي و  . ادراکـی  بعـد  و سازي،کاربسـت  آمـاده  دانشـگاه،  هـاي   یمشـ  خـط  و ها سیاست دانشگاه،

هاي مطرح در زمینه موفقیـت نظـام یـادگیري الکترونیکـی؛      با مطالعه تطبیقی مدل) 1389(همکاران 
ل موفقیت سامانه مـدیریت یـادگیري سـالمرون، مـدل     همچون مدل دانشگاه الکترونیکی ترکیه، مد

سال و سیوان، مدل استیسی و جربیک، مدل سلیم، مدل فرزن، مـدل باسـیج، مـدل تسـتا و فریتـاس،      
مدل گاوینداسامی، مدل گراف و کاینز، مدل سونگ و همکـاران، مـدل کـاگمن، مـدل هاراسـیم،      

ري و لـرد، مـدل موفقیـت یـادگیري     هاي آموزش عالی، مدل اولیور، مـدل ولـ   مدل مؤسسه سیاست
ت، بـه عنـوان عوامـل کلیـدي     د عوامل مختلفی، بنـا بـه شـرایط و مقتضـیا    الکترونیکی پاپ، دریافتن

اند و در پایان براساس نتـایج حاصـل از ایـن مطالعـه      موفقیت نظام یادگیري الکترونیکی مطرح شده
نماینـد کـه عبارتنـد     کلیدي مؤثر بر موفقیت نظام یادگیري الکترونیکی را مطرح مـی  عواملتطبیقی 

آوري، نظـام مـدیریت    یادگیرنده، مدرس، طراحی آموزشی، خدمات پشـتیبانی، زیرسـاخت فـن   : از
 مطالـب  بـه  توجـه  بـا . هاي آموزشی، قوانین و مقـررات آموزشـی و اسـتانداردها    منابع مالی، سیاست

هـاي   کار رفته و نیـز پشـتیبانی   آوري به فن: است، نقش چهار عامل کلیدي رصددد تحقیق این فوق،
ــیوه   ــت و ش ــتادان و کیفی ــوا، اس ــده، محت ــان تحــت    انجــام ش ــدگاه کارکن ــادگیري را از دی ــاي ی ه

زیـرا  . ها مورد بررسی قرار دهدهاي الکترونیکی، بر میزان اثربخشی و موفقیت این آموزش آموزش
آوري نوین الزم است عوامل مؤثر بر موفقیت آن شناسـایی و نقـاط ضـعف     به منظور توسعه این فن
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در ادامـه ایـن چهـار عامـل بـه صـورت مختصـر        . این عوامل به منظور موفقیت بیشتر، بر طرف گرد

  :تشریح خواهند شد
آوري ناظر بر تمام وجوهی است کـه بـه لحـاظ     فن :هاي انجام شده کار رفته و نیز پشتیبانی آوري به فن §

منظـور از پشـتیبانی   . گیـرد  هاي یادگیري الکترونیکی مورد اسـتفاده قـرار مـی    آورانه در نظام فن
شـود   خدماتی است که از سوي نظام یادگیري الکترونیکی به ذینفعان این نوع آموزش ارایه می

  ).1389صمدي و همکاران، (تا فرآیند آموزش و یادگیري را براي فراگیران تسهیل کند 
هـاي درس، تکـالیف درس،    هاي درس، هدف امل به خصوصیاتی همچون سرفصلاین ع :محتوا §

  .هاي آموزشی، نحوه سازماندهی درس، حجم مطالب و به روز بودن آن اشاره دارد برنامه
کنـد و   کننـده الکترونیکـی عمـل مـی     در یادگیري الکترونیک، مدرس به عنوان تسـهیل  :مدرس §

هـاي ارزشـیابی را    هاي یادگیري و شـیوه  ، فعالیتهدف هاي آموزشی، منابع یادگیري با کیفیت
  ).1389به نقل از صمدي و همکاران،  ،2004 ،1بایسچوف(مشخص نماید 

براسـاس  . دهـد  این عامل خود فراگیر را نیـز مـورد بررسـی قـرار مـی      :هاي یادگیري کیفیت و شیوه §
  .هاي فردي، فراگیران داراي سبک هاي یادگیري متفاوتی هستند تفاوت

ارزیابی میزان رضـایت و اهمیـت    :جه به مطالب فوق، هدف اصلی این پژوهش عبارت است ازبا تو
بـه   یـابی  دسـت در راسـتاي  . هاي الکترونیکی از دیـدگاه کارکنـان   عوامل مؤثر بر اثربخشی آموزش

  :هدف اصلی پژوهش، سؤاالت زیر قابل بررسی است
هاي انجام شده بر اثربخشی و موفقیـت   کار رفته و نیز پشتیبانی آوري به میزان اهمیت نوع فن .1

آوري و خـدمات پشـتیبانی    هاي الکترونیکی و همچنین میزان رضایت فراگیران از فـن  دوره
  چگونه است؟

هـاي الکترونیکـی و همچنـین     میزان اهمیت خصوصیات محتوا بر اثربخشی و موفقیت دوره .2
  میزان رضایت فراگیران از محتوا چگونه است؟

هـاي الکترونیکـی و    هـاي آن بـر اثربخشـی و موفقیـت دوره     و ویژگیمیزان اهمیت مدرس  .3
  همچنین میزان رضایت فراگیران از مدرس چگونه است؟

هـاي الکترونیکـی و    هاي یادگیري بر اثربخشی و موفقیت دوره میزان اهمیت کیفیت و شیوه .4
 هاي یادگیري و کیفیت آن چگونه است؟ همچنین میزان رضایت فراگیران از شیوه

                                                      
1. Bischoff 
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 هاي مـورد اسـتفاده بـراي ارزیـابی هـر      از لحاظ آماري تفاوت معناداري در بین شاخص آیا .5

 یک از عوامل چهارگانه وجود دارد؟

  روش

گـردآوري   نحـوه  و تحقیق مالك هدف اساس دو بر توان می را رفتاري علوم در تحقیق هاي روش
نـوع   از تحقیـق،  هـدف  لحـاظ  از پـژوهش حاضـر  ). 1382و همکـاران،   سـرمد ( کرد تقسیم ها داده

   .باشد می مقطعی پیمایشی نوع از ها، توصیفی آوري داده لحاظ نحوه جمع از و کاربردي
ها  شامل کلیه کارکنان بانک سامان در استان تهران و سایر شهرستان ،جامعه آماري در این پژوهش

از کل جامعه . اند، بوده است شرکت کرده 1390هاي الکترونیکی برگزار شده در سال  که در دوره
مورگـان،   نمونه تعیین حجم براساس جدول و ساده تصادفی گیري روش نمونه به) نفر 110(آماري 
 از ها آوري داده نمونه، به منظور جمع گروه انتخاب پس از .گردید انتخاب رنف 86 تعداد به اي نمونه

نامه ابتدا براساس مطالعـات و   به منظور تدوین پرسش. نامه محقق ساخته استفاده گردید یک پرسش
هـایی   نظران چهار عامل در نظر گرفته شد و سپس براي بررسی هر عامـل، گویـه   مصاحبه با صاحب
نامـه داراي دو   پرسـش . داد که تمامی جوانب مربوط بـه آن عامـل را پوشـش مـی    در نظر گرفته شد 

تـا  » خیلـی راضـی  «سنجید که از گزینـه   میمیزان رضایت را  ،وجه اول. وجه در مقیاس لیکرت بود
خیلـی  «سـنجید کـه از گزینـه     تنظیم گردیده بود و وجه دیگر میزان اهمیـت را مـی  » خیلی ناراضی«

 گردیـد  تأیید متخصصان نظر استفاده از با نامه پرسش روایی. ظیم گردیده بودتن» خیلی کم«تا » زیاد
 محاسـبه گردیـد و میـزان    SPSSافـزار   نـرم  توسط کرونباخ آلفاي روش ضریب به نیز آن پایایی و

. باشـد  همسانی درونـی تقریبـاً کامـل ابـزار مـی      از حاکی که آمد دست به 97/0برابر  کرونباخ آلفاي
و آمـار   توصـیفی  آمـار  هـاي  بـا آمـاره   پـژوهش،  اهـداف  بـه  توجـه  بـا  نیز شده آوري جمع هاي داده

تحلیـل   دو، ضـریب همبسـتگی پیرسـون و آزمـون ناپـارامتري فریـدمن،       استنباطی شامل آزمون خی
بنـدي   بنـدي و اولویـت   الزم به ذکر است که از آزمون ناپارامتریک فریدمن به منظـور رتبـه  . گردید
  .زیابی عوامل چهارگانه استفاده شدتفاده براي ارهاي مورد اس شاخص
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  ها یافته

هـاي انجـام شـده بـر اثربخشـی و       کـار رفتـه و نیـز پشـتیبانی     آوري به میزان اهمیت نوع فن :سؤال اول
آوري و خـدمات پشـتیبانی    هاي الکترونیکی و همچنین میزان رضایت فراگیران از فن موفقیت دوره
  چگونه است؟

  هاي انجام شده کار رفته و نیز پشتیبانی آوري به فن خصوصیات: 1جدول 

  بررسی میزان رضایت
Valid  

  بررسی سطح اهمیت
Valid  فراوانی  درصد  فراوانی  درصد 

 کم  2  3/2 ناراضی  0  0
 متوسط 34 5/39  متوسط  34  5/39
 زیاد 50 1/58  راضی  52  5/60

 کل 86 100  کل  86  100
  انحراف معیار=  21/6

  ماکزیمم=  75
  میانگین=  73/57

  مینیمم= 15
هاي  شاخص
  آماري

  انحراف معیار=  81/9
  ماکزیمم=  75

  میانگین=  21/57
  مینیمم= 15

ي  ها شاخص
  آماري

  
آوري و  فراگیـران اهمیـت نـوع فـن    % 1/58با توجه به اینکه  دهد که نشان می 1هاي جدول  داده

آوري  فراگیـران نـوع فـن   % 5/60طرف دیگر اند و از  خدمات پشتیبانی را در حد زیاد ارزیابی کرده
تـوان نتیجـه    مـی لـذا   .انـد  کار گرفته شده و خدمات پشتیبانی ارایه را در حد راضی ارزیابی کـرده  به

آوري و خدمات پشتیبانی یکی از عوامل کلیـدي مـؤثر بـر     گرفت که از نظر کارکنان عامل نوع فن
یجه دیگر که قابل اسـتنباط اسـت؛ عملکـرد    هاي الکترونیکی است و نت موفقیت و اثربخشی آموزش
  .آوري این عامل است خوب بانک سامان در فراهم

آوري مورد استفاده و خدمات پشتیبانی ارایه شده در  ماتریس همبستگی بین میزان اهمیت نوع فن: 2جدول 
  هاي الکترونیکی و میزان رضایت کارکنان از آن دوره

رفته و نیز  کار بهآوري  اهمیت فن  
  هاي انجام شده پشتیبانی

 کار بهآوري  رضایت از فن
هاي انجام  رفته و نیز پشتیبانی
  شده

  654/0  ضریب همبستگی
  000/0  داري سطح معنی
  86  تعداد
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دهـد، بـین    نتایج حاصل از ضریب همبسـتگی پیرسـون نشـان مـی    ، 2 هاي جدول یافته با توجه به

 مثبـت هاي انجام شده رابطه  کار رفته و نیز پشتیبانی هآوري ب فنمیزان رضایت و اهمیت خصوصیات 
   .وجود دارد )Sig= 000/0( معناداري
هاي الکترونیکی و همچنین  میزان اهمیت خصوصیات محتوا بر اثربخشی و موفقیت دوره :سؤال دوم

  میزان رضایت فراگیران از محتوا چگونه است؟
  الکترونیکیهاي  خصوصیات محتواي دوره: 3جدول

  بررسی میزان رضایت
Valid  

  بررسی سطح اهمیت
Valid  فراوانی  درصد  فراوانی  درصد 

 کم  0  0 ناراضی  0  0
 متوسط 32 2/37  متوسط  0  0

 زیاد 54 8/62  راضی  86  100
 کل 86 100  کل  86  100

  انحراف معیار=  63/6
  ماکزیمم=  60

  میانگین=  47/44
  مینیمم= 12

هاي  شاخص
  آماري

  انحراف معیار=  21/7
  ماکزیمم=  60

  میانگین=  58/46
  مینیمم= 12

ي  ها شاخص
  آماري

  
فراگیران اهمیـت محتـوا را در حـد زیـاد      %8/62با توجه به اینکه و  3هاي جدول  دادهبر اساس 
ده را در حـد راضـی ارزیـابی    فراگیـران محتـواي ارایـه شـ    % 100اند و از طرف دیگر  ارزیابی کرده

توان نتیجه گرفت که از نظر کارکنان عامل محتوا یکی دیگر از عوامل کلیدي مؤثر بر  میاند،  کرده
گویان از محتـواي   پاسخ% 100با توجه به اینکه . هاي الکترونیکی است موفقیت و اثربخشی آموزش

اند، نتیجـه دیگـر کـه قابـل اسـتنباط اسـت؛ عملکـرد عـالی بانـک سـامان در            ارایه شده راضی بوده
  .وري این عامل استآ فراهم

  هاي الکترونیکی و میزان رضایت کارکنان از آن ماتریس همبستگی بین میزان اهمیت محتوا در دوره: 4جدول 

  یالکترونیک يها دوره ياهمیت محتوا  

هاي  رضایت از محتواي دوره
  الکترونیکی

  573/0  ضریب همبستگی
  000/0  داري سطح معنی
  86  تعداد
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دهـد، بـین    نتایج حاصل از ضریب همبسـتگی پیرسـون نشـان مـی    ، 4 هاي جدول یافته با توجه به

 ) r=573/0( مثبـت رابطـه  هـاي الکترونیکـی،    خصوصـیات محتـواي دوره  میزان رضـایت و اهمیـت   
   .وجود دارد )Sig= 000/0( معناداري
هـاي الکترونیکـی و    و موفقیـت دوره  هاي آن بر اثربخشی میزان اهمیت مدرس و ویژگی :سؤال سوم

  همچنین میزان رضایت فراگیران از مدرس چگونه است؟
  هاي الکترونیکی عامل مدرس در دوره: 5جدول 

  بررسی میزان رضایت
Valid  

  بررسی سطح اهمیت
Valid  فراوانی  درصد  فراوانی  درصد 

 کم  0  0 ناراضی  6  7
 متوسط 380 2/44  متوسط  48  8/55
 زیاد 48 8/55  راضی  32  2/37

 کل 86 100  کل  86  100
  انحراف معیار=  02/5

  ماکزیمم=  35
  میانگین=  15/24

  مینیمم=  7
هاي  شاخص
  آماري

  انحراف معیار=  92/4
  ماکزیمم=  35

  میانگین=  11/27
  مینیمم=  7

ي  ها شاخص
  آماري

  
فراگیران اهمیت مـدرس را در حـد زیـاد    % 8/55با توجه به اینکه و  5هاي جدول  دادهبر اساس 
عملکـرد مـدرس دوره را در حـد    رضـایت از  فراگیـران  % 8/55اند و از طـرف دیگـر    ارزیابی کرده

عامل مدرس نیز یکی دیگـر از   ،توان نتیجه گرفت که از نظر کارکنان می ،اند متوسط ارزیابی کرده
% 8/55با توجه به اینکـه  . رونیکی استهاي الکت عوامل کلیدي مؤثر بر موفقیت و اثربخشی آموزش

انـد و در مقایسـه بـا میـزان رضـایت       گویان، عملکرد مدرس را در سطح متوسط ارزیابی کرده پاسخ
کارکنان از دو عامل قبلی و نیـز بـا در نظـر داشـتن نقـش کلیـدي مـدرس در موفقیـت و اثربخشـی          

ه بانک در عامل مـدرس نسـبت بـ   توان نتیجه گرفت که عملکرد  می ،هاي الکترونیکی دارد آموزش
  .گردد تر ارزیابی می آوري پایین دو عامل محتوا و فن
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  از آن الکترونیکی و میزان رضایت کارکنان هاي ین میزان اهمیت مدرس در دورهماتریس همبستگی ب: 6جدول 

  اهمیت نقش مدرس دوره  

  رضایت از مدرس دوره
  398/0  ضریب همبستگی

  000/0  داري سطح معنی
  86  تعداد

  
دهـد، بـین    نتایج حاصل از ضریب همبسـتگی پیرسـون نشـان مـی    ، 6 هاي جدول یافته با توجه به

 )Sig= 000/0( معنـاداري ) r= 398/0( مثبـت رابطـه   نقـش مـدرس دوره،  میزان رضـایت و اهمیـت   
   .وجود دارد

هــاي  ري بــر اثربخشــی و موفقیــت دورههــاي یــادگی میــزان اهمیــت کیفیــت و شــیوه :ســؤال چهــارم
  ؟اي یادگیري و کیفیت آن چگونه استه الکترونیکی و همچنین میزان رضایت فراگیران از شیوه

  هاي یادگیري الکترونیکی ها و کیفیت یادگیري در دوره شیوه:  7جدول 

  بررسی میزان رضایت
Valid  

  بررسی سطح اهمیت
Valid  فراوانی  درصد  فراوانی  درصد 

 کم  3  5/3 ناراضی  6  7
 متوسط 35 7/40  متوسط  50  1/58
 زیاد 48 8/55  راضی  30  9/34

 کل 86 100  کل  86  100
  انحراف معیار=  23/10

  ماکزیمم=  35
  میانگین= 79/50

  مینیمم= 7
هاي  شاخص
  آماري

  انحراف معیار= 17/11
  ماکزیمم= 75

  میانگین= 58/55
  مینیمم= 15

ي  ها شاخص
  آماري

  
هـا و کیفیـت    وهفراگیـران اهمیـت شـی   % 8/55بـا توجـه بـه اینکـه     و  7هاي جدول  دادهبر اساس 

هـا و کیفیـت    وهفراگیـران شـی  %  1/58انـد و از طـرف دیگـر     ارزیابی کـرده  یادگیري را در حد زیاد
جـه گرفـت کـه از نظـر کارکنـان عامـل       تـوان نتی  مـی  ،انـد  ارزیابی کرده یادگیري را در حد متوسط

نیــز یکــی دیگــر از عوامــل کلیــدي مــؤثر بــر موفقیــت و اثربخشــی   یــادگیريهــا و کیفیــت  شــیوه
  . هاي الکترونیکی است آموزش
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هاي الکترونیکی و میزان  در دوره ها و کیفیت یادگیري ماتریس همبستگی بین میزان اهمیت شیوه: 8جدول 

  رضایت کارکنان از آن

  هاي یادگیري شیوه اهمیت  

  هاي یادگیري رضایت از شیوه
  699/0  ضریب همبستگی

  000/0  داري سطح معنی
  86  تعداد

  
بـین  دهـد،   مـی  نتایج حاصل از ضـریب همبسـتگی پیرسـون نشـان    ، 8 هاي جدول یافته با توجه به

 مثبـت رابطـه   هاي یادگیري الکترونیکی در دورهها و کیفیت یادگیري  شیوهمیزان رضایت و اهمیت 
)699/0 =r (معناداري )000/0 =Sig( وجود دارد.   

 هاي مورد استفاده براي ارزیابی هـر  آیا از لحاظ آماري تفاوت معناداري در بین شاخص :سؤال پنجم
  یک از عوامل چهارگانه وجود دارد؟

براي پاسـخگویی   ؛ لذاداراي دو سطح بود ،نامه مورد استفاده در این پژوهش از آنجا که پرسش
  .شود ن استفاده گردید که در ادامه نتایج آن ارایه میاز آزمون ناپارامتري فریدم ،به این سؤال
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  آوري مورد استفاده و خدمات پشتیبانی هاي عامل اهمیت نوع فن هاي بین گویه مقایسه رتبه )الف

  آوري و خدمات پشتیبانی فریدمن در زمینه اهمیت فن ناپارامترينتایج آزمون : 9جدول 

 سطح اهمیت موضوع
میانگین 
 اي رتبه

 آزمون رتبه

  1 09/9 پاسخ دهی سریع شما از سوي تیم پشتیبانی فنی از طریق تلفن
 

01/38Chi-square =   
 
 

14Df =  
 
 

001/0Sig =   

مطمئن به  یابی دستجلوگیري از هک شدن و (امنیت سیستم 
 )سیستم

84/8 2 

 3 53/8 )از طریق اینترنت(ها از هر کجاي دنیا  به محتواي دوره یابی دست
 4 52/8 )از طریق اینترنت( امکان ارایه تکالیف از هر کجاي دنیا 

انعطاف برنامه از نظر (یادگیري در هر زمان دلخواه از شبانه روز 
 )زمانی

29/8 5 

 6 25/8 میزان دسترسی به سیستم در منزل
 7 19/8 )به شکل غیر حضوري(امکان برگزاري امتحان از راه دور 

  8  08/8  به همه درس هاي دوره از یک درگاهدسترسی 
هاي به کار گرفته شده و  آوري در مجموع شما سطح اهمیت فن

  9  95/7  پشتیبانی هاي الزم را چگونه ارزیابی می کنید

  10  65/7  هاي فنی ارایه شده کیفیت پشتیبانی
دهی سریع به شما از سوي تیم پشتیبانی فنی پس از ساعاتی از  پاسخ

  11  62/7  ایمیلطریق 

امکان دسترسی مطمئن و مناسب به شبکه و نداشتن مشکالت ناشی 
  12  59/7  از تراکم و شلوغی در شبکه

  13  51/7  )باال آمدن سیستم(زمان عملیات سیستم 
  14  07/7  میزان کاهش خطاهاي سیستم

اتاق گپ زنی، بولتن : مانند(استفاده از ابزارهاي مختلف سیستم 
  15  87/6  )خبري

  
 )Chi-square = 013/38(دهد که با توجه به مقـدار آزمـون    نشان می 9نتایج حاصل از جدول 
آماري بـا اطمینـان    داري است، باید گفت که به لحاظ معنی 01/0تر از  که در سطح خطاي کوچک

آوري مـورد اسـتفاده و خـدمات پشـتیبانی تفـاوت       هاي عامل اهمیـت نـوع فـن    بین گویه درصد 99
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 49/… هاي عوامل مؤثر بر اثربخشی آموزش ارزیابی میزان رضایت و اهمیت

 
 دهـی  پاسـخ اي،  براسـاس میـانگین رتبـه    ،داري وجود دارد و همچنین طبق نتایج به دست آمده معنی
دهنـده بیشـترین    بـوده اسـت کـه نشـان     09/9برابـر بـا    تلفن طریق از فنی پشتیبانی تیم سوي از سریع

ها  گویهرفته و نیز خدمات پشتیبانی بوده است و سایر  کار بهآوري  اهمیت در بین عوامل مؤثر بر فن
  .هاي بعدي قرار دارند نیز در الویت

  آوري مورد استفاده و خدمات پشتیبانی هاي عامل رضایت از نوع فن هاي بین گویه مقایسه رتبه )ب
  آوري و خدمات پشتیبانی فریدمن در زمینه رضایت از فن ناپارامترينتایج آزمون : 10جدول 

 سطح اهمیت موضوع
میانگین 
 اي رتبه

 آزمون رتبه

  1 66/9 )از طریق اینترنت(به محتواي دوره ها از هر کجاي دنیا  یابی دست
 

154/171Chi-square =   
 
 

14Df =  
 
 

000/0Sig =  

مطمئن به   یابی دستجلوگیري از هک شدن و (امنیت سیستم 
 )سیستم

64/9 2 

 3 51/9 )از طریق اینترنت( امکان ارایه تکالیف از هر کجاي دنیا 
 4 04/9 )به شکل غیر حضوري(برگزاري امتحان از راه دور امکان 

 5 79/8  )باال آمدن سیستم(زمان عملیات سیستم 

انعطاف برنامه از نظر ( یادگیري در هر زمان دلخواه از شبانه روز
 )زمانی

76/8 6 

هاي به کار گرفته شده  در مجموع شما سطح رضایت از  فن آوري
 7 42/8  کنید چگونه ارزیابی مینی هاي الزم را و پشتیبا

  8  22/8 پاسخ دهی سریع شما از سوي تیم پشتیبانی فنی از طریق تلفن
  9  17/8  دسترسی به همه درس هاي دوره از یک درگاه

  10  07/8  میزان دسترسی به سیستم در منزل
  11  14/7  میزان کاهش خطاهاي سیستم

فنی پس از ساعاتی  پاسخدهی سریع به شما از سوي تیم پشتیبانی
  12  85/6  از طریق ایمیل

  13  16/6  هاي فنی ارایه شده کیفیت پشتیبانی
امکان دسترسی مطمئن و مناسب به شبکه و نداشتن مشکالت 

  14  09/6  ناشی از تراکم و شلوغی در شبکه

اتاق گپ زنی، بولتن : مانند( استفاده از ابزارهاي مختلف سیستم
  15  11/5  )خبري
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-Chi = 154/171(دهـد کـه بـا توجـه بـه مقـدار آزمـون         نشـان مـی   10حاصل از جـدول   نتایج

square (دار است، باید گفت که به لحاظ آمـاري بـا    معنی 01/0تر از  که در سطح خطاي کوچک
هـاي انجـام    کـار رفتـه و نیـز پشـتیبانی     آوري به هاي عامل از رضایت فن بین گویه درصد 99اطمینان 

 بـه  دسـتیابی اي  آمده میـانگین رتبـه   همچنین طبق نتایج به دست. اري وجود داردد شده تفاوت معنی
بــوده اســت کــه  66/9برابــر بــا  )اینترنــت ازطریــق( دنیــا کجــاي هــر از درســی واحــدهاي محتــواي
رفته و خدمات  کار بهآوري  دهنده بیشترین رضایت در بین عوامل مؤثر بر میزان رضایت از فن نشان

  .هاي بعدي قرار دارند ها نیز در الویت پشتیبانی بوده است و سایر گویه
  هاي الکترونیکی هاي عامل اهمیت محتواي دوره هاي بین گویه مقایسه رتبه )ج

  هاي الکترونیکی فریدمن در زمینه اهمیت محتواي دوره ناپارامترينتایج آزمون : 11جدول 

 سطح اهمیت موضوع
میانگین 
 اي رتبه

 آزمون رتبه

  1 27/7 به محتواي دروس دوره یابی دست
 

49/60Chi-square =   
 
 

11Df =  
 
 

000/0Sig = 

 2 22/7 کیفیت محتواي دروس دوره
 3 02/7 جالب بودن مطالب و موضوعات درس
 4 95/7 میزان لذت بخش بودن دروس دوره

 5 94/6  امکان سریع جمع آوري اطالعات

شما سطح اهمیت محتواي دروس را در این دوره در مجموع 
 کنید چگونه ارزیابی می

81/6 6 

 7 56/6  حجم مطالب دروس دوره
مانند ( به سایر اطالعات مربوط به درس یابی دستامکان 
 )ها، تکالیف سرفصل

27/6  8  

  9  26/6  ...)محتواي دروس و (کاربري آسان 
در ... دوره، تکالیف و نحوه سازماندهی دوره، محتواي دروس 

  10  94/5  سراسر دوره در دوره ها

استفاده از رابط کاربر یکسان براي همه دروس الکترونیکی 
  11  060/5  دوره

  12  17/5  مشکل بودن مطالب و موضوعات درس
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 51/… هاي عوامل مؤثر بر اثربخشی آموزش ارزیابی میزان رضایت و اهمیت

 
-Chi = 49/60(دهد که بـا توجـه بـه اینکـه مقـدار آزمـون        نشان می 11نتایج حاصل از جدول 

square ( داري است، باید گفت که بـه لحـاظ آمـاري بـا      معنی 01/0تر از  سطح خطاي کوچکدر
هاي الکترونیکـی تفـاوت معنـی داري     بین گویه هاي عامل اهمیت محتواي دوره درصد 99اطمینان 

 دروس محتـواي  بـه  دسترسـی اي  وجود دارد و همچنین طبق نتایج به دست آمـده از میـانگین رتبـه   
دهنده بیشترین اهمیت در بین عوامل مؤثر بر اهمیـت محتـواي    است که نشان هبود 27/7برابر با  دوره
  .هاي بعدي قرار دارند ها نیز در الویت هاي الکترونیکی بوده است و سایر گویه دوره

  هاي عامل رضایت از محتواي دوره هاي الکترونیکی هاي بین گویه مقایسه رتبه )د
  هاي الکترونیکی فریدمن در زمینه رضایت از محتواي دوره ناپارامترينتایج آزمون : 12جدول 

 سطح اهمیت موضوع
میانگین 
 اي رتبه

 آزمون رتبه

  1 88/7 به محتواي دروس دوره یابی دست
 

356/41Chi-square =   
 
 

11Df =  
 
 

000/0Sig = 

 2 91/6 جالب بودن مطالب و موضوعات درس
 3 81/6  ...)محتواي دروس و (کاربري آسان 

استفاده از رابط کاربر یکسان براي همه دروس الکترونیکی 
 4 80/6  دوره

مندي محتواي دروس را در  در مجموع شما سطح رضایت
 کنید این دوره چگونه ارزیابی می

66/6 5 

مانند ( به سایر اطالعات مربوط به درس یابی دستامکان 
 )ها، تکالیف سرفصل

54/6 6 

 7 48/6 دوره میزان لذت بخش بودن دروس
  8  26/6  حجم مطالب دروس دوره
  9  16/6 کیفیت محتواي دروس دوره

  10  04/6  آوري اطالعات امکان سریع جمع 
  11  97/5  مشکل بودن مطالب و موضوعات درس

... نحوه سازماندهی دوره، محتواي دروس دوره، تکالیف و 
  12  49/5  در سراسر دوره در دوره ها
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-Chi =356/41(دهد که با توجـه بـه اینکـه مقـدار آزمـون       نشان می 12جدول  نتایج حاصل از

square (بـین   درصـد  99است، باید گفت با اطمینان  دار عنیم 01/0تر از  در سطح خطاي کوچک
همچنـین   . داري وجود دارد یکی تفاوت معنیهاي الکترون هاي عامل رضایت از محتواي دوره گویه
بـوده اسـت    88/7برابر با  دوره دروس محتواي به دسترسیاي  آمده میانگین رتبه نتایج به دست طبق

هاي الکترونیکـی بـوده    دهنده بیشترین اهمیت در بین عوامل مؤثر بر رضایت محتواي دوره که نشان
  .هاي بعدي قرار دارند است و سایر گویه ها نیز در الویت

  هاي الکترونیکی هاي عامل اهمیت مدرس در دوره هاي بین گویه مقایسه رتبه ) .ه
  هاي الکترونیکی فریدمن در زمینه اهمیت مدرس در دوره ناپارامترينتایج آزمون : 13جدول 

 سطح اهمیت موضوع
میانگین 
 اي رتبه

 آزمون رتبه

  1 38/4 میزان تعامل برخط استاد با دانشجو
 

064/16Chi-square =   
 
 

6Df =  
 
 

013/0Sig = 

اي  در نظر گرفتن زمان کافی براي انجام وتحویل رایانه
 تکالیف

21/4 2 

درس را در این دوره،  استاداندر مجموع شما سطح اهمیت 
 کنید بندي می چگونه درجه

09/4 3 

 4 00/4 کیفیت تعامل برخط استاد با دانشجو

 5 88/3 یادگیري کافی از استادان در طول دوره

حجم تکالیف محول شده از سوي استادان به صورت برخط 
 براي هر درس در طول دوره

76/3 6 

 جو،و  آزادي جست(میزان آزادي انتخاب دروس ومحتوا 
 )پردازش اطالعات انتخاب و

69/3 7 

  
-Chi =064/16(دهد که با توجـه بـه اینکـه مقـدار آزمـون       نشان می 13نتایج حاصل از جدول 

square( بین  درصد 95داري است، باید گفت با اطمینان  معنی 05/0تر از  در سطح خطاي کوچک
همچنین طبق نتایج بـه   .داري وجود دارد دوره تفاوت معنیهاي عامل اهمیت نقش مدرس در  گویه

بـوده اسـت کـه     38/4دست آمده میانگین رتبه اي میزان تعامـل بـرخط اسـتاد بـا دانشـجو برابـر بـا        
یشترین اهمیت در بین عوامل مؤثر بـر اهمیـت نقـش مـدرس دوره بـوده اسـت و سـایر        دهنده ب نشان
  .هاي بعدي قرار دارند ها نیز در الویت گویه

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

 53/… هاي عوامل مؤثر بر اثربخشی آموزش ارزیابی میزان رضایت و اهمیت

 
  هاي الکترونیکی هاي عامل رضایت از مدرس در دوره هاي بین گویه مقایسه رتبه )ح 

  ي الکترونیکیها نتایج آزمون ناپارامتري فریدمن در زمینه رضایت از مدرس دوره: 14جدول 

 سطح اهمیت موضوع
میانگین 
 اي رتبه

 آزمون رتبه

درس را در این  استاداندر مجموع شما سطح اهمیت 
 دوره، چگونه درجه بندي می کنید

45/4 1 
 
 

403/26Chi-square =   
 
 

6Df =  
 
 

000/0Sig = 

 2 38/4 میزان تعامل برخط استاد با دانشجو
 3 24/4 دانشجوکیفیت تعامل برخط استاد با 

 4 08/4 یادگیري کافی از استادان در طول دوره
 جو، و آزادي جست(میزان آزادي انتخاب دروس ومحتوا 

 )پردازش اطالعات انتخاب و
74/3 5 

تحویل رایانه اي  در نظر گرفتن زمان کافی براي انجام و
 تکالیف

70/3 6 

حجم تکالیف محول شده از سوي استادان به صورت 
 برخط براي هر درس در طول دوره

44/3 7 

  
-Chi = 403/26(کـه مقـدار آزمـون     دهد که با توجه به این نشان می 14نتایج حاصل از جدول 

square( بین  درصد 99داري است، باید گفت با اطمینان  معنی 01/0تر از  در سطح خطاي کوچک
هاي الکترونیکی تفاوت وجود دارد  و همچنین طبق نتـایج   هاي عامل رضایت از مدرس دوره گویه

بـوده اسـت کـه     45/4مندي کلی از مـدرس دوره برابـر بـا     به دست آمده، میانگین رتبه اي رضایت
هـاي الکترونیکـی بـوده     دهنده بیشترین اهمیت در بین عوامل مـؤثر بـر رضـایت محتـواي دوره     نشان

  .است و گویه میزان تعامل برخط استاد در الویت بعدي قرار دارد
هـاي یـادگیري در دوره هـاي     هـاي عامـل اهمیـت کیفیـت و شـیوه      هـاي بـین گویـه    مقایسه رتبه )خ 

  الکترونیکی
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  هاي یادگیري فریدمن در زمینه اهمیت کیفیت و شیوه ناپارامترينتایج آزمون : 15جدول 

 سطح اهمیت موضوع
میانگین 
 اي رتبه

 آزمون رتبه

کاهش هزینه سفر و کاهش زمان صرف شده شما براي یادگیري 
 هاي حضوري نسبت به دوره

34/9 1 
 
 

989/80 Chi-square=  
 
 

14Df =  
 
 

000/0Sig =  

فراهم نمودن امکان تنظیم و انتخاب زمان یادگیري و آموزش 
 توسط خود فراگیر

13/9 2 

تان از شما  حمایت و پشتیبانی خانوادهدر ضمن تحصیل امکان 
 فراهم بود

02/9 3 

در هاي یادگیري  در مجموع سطح اهمیت مربوط به کیفیت و شیوه
 کنید این دوره را چگونه ارزیابی می

85/8 4 

ن کنم من هم بخشی از کالس هستم هرچند که ای احساس می
 5 53/8  گردند ها به شکل برخط برگزار می دوره

 6 41/8 آوري مربوطه راحتی شما در یاگیري برخط و کاربري از فنمیزان 
هاي خانوادگی در ضمن تحصیل  امکان رسیدگی به مسؤولیت

 7 10/8  براي شما فراهم بود

  8  02/8 امکان و توان انجام سفر در حین تحصیل
فکر می کنید چقدر با حمایت مدیرتان بتوانید ضمن کار به 

  9  88/7  یادگیري هم بپردازید

  10  80/7  هاي مجازي یاد گرفتن کافی مطالب در کالس
  11  56/7  اي شما در این دوره افزایش یافت هاي اینترنتی و رایانه مهارت

  12  94/6  ...)گفت گوي اینترنتی و (ها  مقدار تعامل با همکالسی
  13  86/6  ها نسبت به دوره نگرش و طرز برخورد همکالسی

  14  85/6  ها همکالسیکیفیت تعامل با 
  15  69/6  به اینترنت پر سرعت یابی دستمناسب بودن هزینه 

  
-Chi = 989/80(دهد که با توجه بـه اینکـه مقـدار آزمـون      نشان می 15نتایج حاصل از جدول 

square( بـین  درصد  99داري است، باید گفت با اطمینان  معنی01/0تر از  در سطح خطاي کوچک
همچنـین طبـق   . داري وجـود دارد  تفاوت معنی یادگیري هاي شیوه و کیفیتهاي عامل اهمیت  گویه

 یـادگیري  بـراي  شـده  صرف زمان وکاهش سفر هزینه کاهشاي  نتایج به دست آمده، میانگین رتبه
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دهنـده بیشـترین اهمیـت در بـین      بـوده اسـت کـه نشـان     34/9برابر با  )حضوري هاي دوره به نسبت(

هاي بعدي قـرار   ها نیز در الویت بوده است و سایر گویه یادگیري هاي شیوه و کیفیتل مؤثر بر عوام
  .دارند و دومین عامل مؤثر فراگیر محور بودن آن است

  هاي الکترونیکی هاي یادگیري در دوره هاي عامل رضایت از کیفیت و شیوه هاي بین گویه مقایسه رتبه )ل
  هاي یادگیري فریدمن در زمینه رضایت از کیفیت و شیوه ناپارامترينتایج آزمون : 16جدول 

 سطح اهمیت موضوع
میانگین 
 اي رتبه

 آزمون رتبه

کاهش هزینه سفر و کاهش زمان صرف شده شما براي یادگیري نسبت به 
 هاي حضوري دوره

45/10 1 
 
 
Chi-square 
= 718/130  

 
 

14Df =  
 
 

000/0Sig =  

و انتخاب زمان یادگیري و آموزش توسط خود  فراهم نمودن امکان تنظیم
 فراگیر

26/9 2 

 3 23/9 در ضمن تحصیل امکان حمایت و پشتیبانی خانواده تان از شما فراهم بود
 4 17/9 آوري مربوطه میزان راحتی شما در یاگیري برخط و کاربري از فن
 هاي یادگیري در این در مجموع سطح اهمیت مربوط به کیفیت و شیوه

 دوره را چگونه ارزیابی می کنید
68/8 5 

 6 63/8  اي شما در این دوره افزایش یافت هاي اینترنتی و رایانه مهارت
فکر می کنید چقدر با حمایت مدیرتان بتوانید ضمن کار به یادگیري هم 

 7 28/8  بپردازید

  8  23/8 امکان و توان انجام سفر در حین تحصیل
ها به  بخشی از کالس هستم هرچند که این دورهاحساس می کنم من هم 

  9  87/7  شکل برخط برگزار می گردند

  10  49/7  هاي مجازي یاد گرفتن کافی مطالب در کالس
هاي خانوادگی در ضمن تحصیل براي شما  امکان رسیدگی به مسؤولیت

  11  02/7  فراهم بود

  12  91/6  ها نسبت به دوره نگرش و طرز برخورد همکالسی
  13  31/6  ها کالسی کیفیت تعامل با هم
  14  31/6  به اینترنت پر سرعت یابی دستمناسب بودن هزینه 
  15  16/6  ...)گفت گوي اینترنتی و (ها  کالسی مقدار تعامل با هم
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-Chi =718/130(دهد که با توجه به اینکـه مقـدار آزمـون     نشان می 16نتایج حاصل از جدول 

square ( بـین   99/0داري اسـت، بایـد گفـت بـا اطمینـان       معنی 01/0تر از  کوچکدر سطح خطاي
داري وجـود دارد و همچنـین    تفاوت معنی یادگیري هاي شیوه و کیفیتاز  هاي عامل رضایت گویه

 بـراي  شـده  صـرف  زمـان  وکـاهش  سـفر  هزینـه  کـاهش اي  طبق نتایج به دست آمده، میانگین رتبـه 
دهنده بیشترین اهمیت در  بوده است که نشان 45/10ابر با بر )حضوري هاي دوره به نسبت( یادگیري

هـا نیـز در    هـاي الکترونیکـی بـوده اسـت و سـایر گویـه       بین عوامل مؤثر بـر رضـایت محتـواي دوره   
  .هاي بعدي قرار دارند  الویت

 بحث و نتیجه گیري

 قـرار  بررسی مورد هاي الکترونیکی عوامل مؤثر بر موفقیت و اثربخشی آموزش پژوهش حاضر، در
آوري و خـدمات پشـتیبانی، محتـوا،     نـوع فـن  : چهـار عامـل   کـه  داد نشان پژوهش این نتایج. گرفت

هاي الکترونیکی نقش تعیین  هاي یادگیري در موفقیت و اثربخشی آموزش مدرس و کیفیت و شیوه
ریک از هاي ه بندي گویه از طرف دیگر نتایج حاصل از جداول فریدمن که براي رتبه. کننده دارند

عوامل چهارگانه بر اساس دو فاکتور اهمیت و رضایت، مورد استفاده قـرار گرفـت حکایـت از آن    
داشت که در هر عامل معموال یک یا دو گویه بیشتر از سایر موارد از دیدگاه کارکنان در موفقیـت  

و فـاکتور  با توجـه بـه د   از طرف دیگر اگر. می کنندآفرینی  هاي الکترونیکی نقش و اثربخشی دوره
هاي سـؤاالت اول   توان با توجه به یافته بندي گردد، می چهارگانه اولویتعوامل  ،اهمیت و رضایت

بنـدي فریـدمن در سـؤال پـنجم، ایـن اولویـت بنـدي را در         تا چهارم و نتایج حاصل از جداول رتبـه 
  .داد نمایش 17جدول 
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  میت و رضایت از آنها از دیدگاه کارکنانبندي عوامل چهارگانه با توجه به اه اولویت :17جدول 

ضریب   متغیر
  الویت  همبستگی

  1  699/0  ↔  هاي یادگیري هاي یادگیري رضایت از کیفیت و شیوه اهمیت کیفیت و شیوه
رفته و  کار بهآوري  رفته و پشتیبانی رضایت از فن کار بهآوري  اهمیت فن
  2  654/0  ↔  پشتیبانی

  3  573/0  ↔  هاي الکترونیکی الکترونیکی رضایت از محتواي دورههاي  اهمیت محتواي دوره
  4  398/0  ↔  اهمیت نقش مدرس رضایت از مدرس دوره

  
خـوانی   هـم ) 1389(، صـمدي و همکـاران   )1389(ق صـمدي  هاي تحقی هاي تحقیق با یافته یافته
سطح رضایت و بـا   نامه داراي دو سطح بود، با توجه به که پرسش از طرف دیگر باتوجه به این. دارد

توان نتیجه گرفت کـه دوره از اثربخشـی الزم برخـوردار بـوده کـه بـا        می ،17توجه به نتایج جدول 
  .خوانی دارد هم) 1389(نتایج تحقیق خلعتبري و همکاران 

تـرین   هاي آموزش الکترونیکـی مهـم   توان نتیجه گرفت که توجه به زیرساخت می ؛به طور کلی
به عبارت دیگر آموزش زمـانی اثـربخش خواهـد    . ها خواهد بود این دورهعامل در تعیین اثربخشی 

آوري و خـدمات   بنابراین هر قدر به چهار عامل فـن . بود که آموزش اثربخش طراحی و اجرا گردد
هاي الکترونیکی توجه گردد به  هاي یادگیري در آموزش پشتیبانی، محتوا، مدرس و کیفیت و شیوه

  .ها افزوده خواهد شد ن آموزشهمان میزان بر اثربخشی ای

  منابع
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