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بررسی نگرش دانشجویان به میزان اثربخشی عوامل مؤثر بر توسعهی آموزش
الکترونیکی (موردمطالعه :دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) نوشهر)
داود کیاکجوری ،5سیّدمحمّد میرتقیان رودسری
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چکیده
مبتني بر نیازهای امروز کشور ايران در آموزش علوم دريايي و نفوذ آموزش الکترونیکي در طیف گستردهای از
فعالیتهای آموزشي ،بررسي میزان اثربخشي عوامل مؤثر بر توسعهی آموزش الکترونیکي در آموزش علوم دريايي
ضرورت مييابد .هدف اصلي تحقیق حاضر بررسي عوامل مؤثر بر توسعهی آموزش الکترونیکي در دانشگاه علوم دريايي
امام خمیني (ره) نوشهر است .تحقیق حاضر از نوع کاربردی و به روش توصیفي-همبستگي ميباشد .جامعهی آماری
تحقیق شامل کلیه دانشجويان دانشگاه علوم دريايي امام خمیني (ره) نوشهر است .حجم نمونهی آماری از طريق جدول
مورگان  272نفر تعیین گرديد .دادههای تحقیق از طريق پرسشنامهی استاندارد (شاهحسیني و همکاران)5951 ،
جمعآوری گرديد .روايي پرسشنامه از طريق بررسي مدلهای اندازهگیری متغیرهای تحقیق و پايايي آن با پیش توزيع
 93پرسشنامه و استفاده از آزمون آلفای کرونباخ (آلفای کل  )3/559تايید شد .بهمنظور آزمون فرضیهها ،از مدلسازی
معادالت ساختاری مبتني بر تکنیک حداقل مربعات جزئي از طريق نرمافزار ويژوال پي.ال.اس  5/31استفاده گرديد.
نتايج نشان داد که تمامي فرضیهها تايید شدند و از ديدگاه دانشجويان دانشگاه علوم دريايي امام خمیني (ره) نوشهر،
تمامي عوامل به ترتیب اثرگذاری (عامل آموزشگاهي ،فناوری ،پشتیباني منابع ،مديريت ،طراحي رابط ،اخالقي،
ارزشیابي و تربیتي) بر توسعه ی آموزش الکترونیکي تأثیر دارند .همچنین با توجه به نظامي بودن محیط دانشگاه علوم
دريايي امام خمیني (ره) نوشهر اهم پیشنهادها ازاينقرار است که مسئوالن و مديران دانشگاه ،ميبايست زماندار بودن
خدما ت را تضمین نمايند؛ مهارت کادر دانشگاهي (اساتید و کارکنان) در حوزهی آموزش الکترونیکي بهطور پیوسته
ميبايست مورد ارزيابي قرار گیرد و با توجه به ماهیت نظامي دانشگاه و با تأکید بر حوزهی آموزش الکترونیک ،سبک
رهبری مناسب اتخاذ گردد.
واژگان كلیدی :آموزش علوم دریایی ،توسعه آموزش الکترونیکی ،عوامل مؤثر.

تاريخ دريافت مقاله59/35/25 :
تاريخ پذيرش مقاله59/31/95 :

 -5دانشیار مديريت دانشگاه آزاد اسالمي ،چالوس (نويسنده مسئول)davoodkia@iauc.ac.ir :
 -2عضو باشگاه پژوهشگران جوان ،دانشگاه آزاد اسالمي ،واحد چالوس
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مقدمه

کلیک ،کلیک ،کلیک؛ اين صدای آموزش در قرن بیست و يکم است  ...در دست هر دانشآموزی ،موشوارهای وجود دارد
(لوويناستین 2335،5به نقل از فتحيواجارگاه و همکاران .)5953 ،امروزه ،دانشجويان ،ديگر افرادی که نظام آموزشي
معاصر برای آنها طراحيشده است ،نیستند .آنها دسترسي وسیعي به فناوریها دارند و با فناوریهای نوين نیز آشنا
هستند (چئونگ و هئو2335 ،2؛ به نقل از نصیری و همکاران .)5959 ،اين دانشجويان ،کاربرد فناوریهای اطالعات را
جز مفیدی از دورههای آموزشي ميدانند (الکي و همکاران .)2359 ،9در حال حاضر ،يکي از اساسيترين مباحث در
آموزش علوم آن است که مراکز آموزشي چگونه بايد دانشجويان را برای جامعهای که بهگونهای فزاينده در حال
اطالعاتي شدن است ،آماده کنند؟ (انجنگا و فوری 2353،1به نقل از خیرانديش)5959 ،
فشار روزافزوني بر موسسههای آموزش عالي در مناطق مختلف جهان اعمالشده تا به سمت بهرهگیری از فنّاوری
اطالعات و ارتباطات حرکت کنند و میزان دسترسي به برنامههايشان را برای مخاطبان وسیعتر نمايند (تراب-نخوسي،9
2335؛ به نقل از مهديون و همکاران .)5953،ارتقا و توسعهی سطح کیفیت آموزشي ،نیاز به انتقال دانش در کوتاهترين
زمان دارد؛ بهطوریکه سیستم های سنتي آموزش جهت برآوردن نیازهای آموزشي مدون امروزی کافي نیست (کاظمي
ملک محمودی و همکاران.)5951 ،
برای غلبه بر چنین چالشها ،شیوههای متفاوتي وجود دارد .مهمترين آن شیوهای است که در بیانیهی جهاني آموزش
عالي در اجالس جهاني يونسکو ،پاريس سال  ،5552منعکسشده و در آن آمده است« :مؤسسات آموزش عالي بايد
نخستین نهادهايي باشند که از مزيتها و امکانات بالقوه فناوری اطالعات و ارتباطات بهرهمند ميشوند ،در اين راستا
بايد به ايجاد محیطهای نوين آموزشي برای هماهنگي با عصر اطالعات و تبیین نظامهای مجازی بپردازند» (حداديان،
 .)5953درواقع ،توسعه ی آموزش ،يک ضرورت جهاني و آموزش الکترونیکي ،يکي از بهترين راهحلهای آن است
(يعقوبي.)5922 ،
6
آموزش الکترونیکي ،استفاده از منابع اينترنت محور در آموزش است (تراپادا و همکاران  .)2356 ،آموزش الکترونیکي
رايج ترين شکل آموزش از راه دور است و مزايای استفاده از اين نظام آموزشي ،همترازی رشد برنامههای آموزشي برای
دانشجويان از رشتههای مختلف (پزشکي ،مديريت ،مهندسي ،داروسازی ،فناوری اطالعات و )...است (استانسکو و
موسات .)2359 ،7اين شیوه از آموزش ،ابزار مهمي در آموزش عالي عصر ديجیتال محسوب ميشود (شوپووا2352 ،2؛
به نقل از شاهحسیني و همکاران )5951 ،که سبب معرفي تغییرات فرآيند تدريس-يادگیری در نظام آموزش عالي شده
است (ونکاتارمان و سیواکومار2359 ،5؛ به نقل از شاهحسیني و همکاران .)5951 ،همچنین آموزش ]الکترونیکي[ و از
راه دور به يکي از فعالیتهای با حاشیهی سود باال در صنعت آموزش تبديل شده است (پروگستاپورن و همکاران،53
.)2359
آموزش عالي ،در سايهی امکاناتي که پیشرفت فناوری فراهم آورده است ،با شتاب بیشتری ازنظر کمّي و کیفي
توسعهيافته و اشکال و رويکردهای تازه ای همچون آموزش الکترونیکي را تجربه کرده است (شاهي و همکاران.)5927 ،
استفاده مناسب از آموزش الکترونیکي بهعنوان بهترين استراتژی برای بهبود کیفیت تدريس ،يادگیری ،و ايجاد

1- Lowenstein
2- Cheung & Hew
3- Lockey et al.
4- Njenga & Fourie
5- Turab-Nkhosi
6- Tarpada et al.
7- Stanescu & Musat
8- Shopova
9- Venkataraman & Sivakumar
10- Prougestaporn et al.
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فرصتهای برابر است (گلزاری و همکاران)2355 ،5؛ بطوريکه تقاضای آموزش الکترونیکي در سطح آموزش عالي با
توجه به منافعي که اين سبک از آموزش دارد ،در برنامهی آموزشي دانشگاهها رو به افزايش گذاشته است (زامیر،2
2353؛ به نقل از خیرانديش .)5959 ،برای مثال 95 ،درصد از دانشجويان کالجهای آمريکا در پايیز  ،2353حداقل يک
درس را بهصورت آموزش الکترونیکي گذراندهاند (بل و فدرمان2359 ،9؛ به نقل از خیرانديش.)5959 ،
با نگاهي به چالشهای آموزش عالي در هزاره سوم ،سند چشمانداز بیستساله ايران  5131و پتانسیلهای فناوری
اطالعات و ارتباطات ،حرکت به سمت آموزشهای الکترونیکي دانشگاهي برای استفاده بهتر از فناوری اطالعات و
ارتباطات در فرآيند آموزش عالي و دستیابي به آموزشهای کیفيتر ،مسیر مناسبي به نظر ميرسد (گلزاری و همکاران،
 .)5925محیط رقابتي دنیای امروز و توسعهی علم و فناوری ،استفاده از آموزش الکترونیکي را در جامعهی بشری امری
اجتنابناپذير کرده است .در يک دههی اخیر ،وجود چالشهايي از قبیل تقاضای روزافزون آموزش عالي ،عدمکفايت
بودجه ،کمبود اعضای هیئتعلمي تماموقت و عدم محدوديت جغرافیايي آموزش الکترونیکي موردتوجه قرارگرفته است؛
بهطوریکه روشهای سنتي آموزش ديگر قادر به نیازهای آموزشي مادامالعمر فراگیران نیست (کاظمي ملک محمودی
و همکاران .)5951 ،بررسي مطالعات در حوزهی آموزش الکترونیکي نشان ميدهد که سهولت دسترسي به منابع
آموزشي ،امکان دسترسي در هر زمان و هر مکان ،انعطافپذيری (سلیماني)5953 ،؛ کاهش هزينه و اتالف وقت،
يادگیرنده محور بودن (آرکورفول و آبايدو )2359 ،1و افزايش پیشرفت تحصیلي دانشجويان (موثیبي( )2359 ،9به نقل
از شاهحسیني و همکاران )5951 ،از ويژگيهای اصلي آن است.
يکي از حوزههای آموزش عالي ،آموزش عالي علوم و فنون دريايي و اقیانوسي است .آموزش علوم دريايي و نیازهای
امروز جامعه ايران مبني بر فوايد و مزيتهای دريا و بهرهمندیهای آن ،اگر از ضروريات جامعه نباشد ،کمتر از آنهم
نیست (بیگپور .)5959 ،نظام آموزش عالي در حوزهی علوم و فنون دريايي و اقیانوسي ،نظامي راهبردی و حساس
برای کلیه زمینههای اصلي جامعه است؛ توسعه و پیشرفت کشورهای پیشرو در زمینههای علوم و فنون دريايي از طريق
آموزشوپرورشهای مرتبط در اين حوزه در دانشگاههای آنها بهدستآمده است؛ درواقع آنها با سرمايهگذاریهای
کالن آموزشي در عمل ،منابع اقیانو سي را يا در اختیار داشته و يا برای در اختیار گرفتن آنها برنامهريزی ميکنند
(معاونت آموزشي وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری.)5952 ،
بر اساس سند راهبردی توسعهی آموزش عالي کشور در حوزهی علوم و فنون دريايي و اقیانوسي ،از مهمترين نقاط
ضعف کشور در خصوص علوم و فنون دريايي و اقیانوسي ،ميتوان به پايین بودن سطح آموزشهای عمومي دريايي و
اقیانوسي و فقر آموزش های کاربردی اشاره نمود (معاونت آموزشي وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری .)5952 ،با توجه به
اينکه آموزش الکترونیکي در طیف گستردهای از فعالیتهای آموزشي بهکاربرده ميشود (بدرولخان ،)2339 ،6ميتوان
از آن در نظام آموزش عالي در حوزهی علوم و فنون دريايي و اقیانوسي استفاده نمود؛ زيرا ماهیت و نوع محتوای
يادگیری در دروس مختلف علوم دريايي ،استفاده از امکانات چندرسانهای را برای تسهیل يادگیری فراگیران ضروری
نموده است.
يکي از دانشگاههايي که در حوزه ی علوم و فنون دريايي و اقیانوسي جمهوری اسالمي ايران فعالیت مينمايد ،دانشگاه
علوم دريايي امام خمیني (ره) نوشهر ميباشد .اين دانشگاه در سال  5995تحت عنوان مرکز آموزش عالي علوم دريايي
تأسیس و در سال  5963با جذب اولین دوره دانشجويي رسماً فعالیت خود را آغاز نمود .در حال حاضر ،دانشگاه علوم
دريايي امام خمیني (ره) ،دارای شش دانشکده ،اقدام به رفع نیازهای آموزش عالي نیروی دريايي و برخي از

1- Golzari et al
2- Zameer
3- Bell & Federman
4- Arkorful & Abaidoo
5- Mothibi
6- Badrul Khan
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سازمانهای دريايي کشور ،در سطح کارشناسي مينمايد .برنامه آموزشي اين دانشگاه بر مبنای تربیت افسران نیروی
دريايي ارتش جمهوری اسالمي ايران پايهگذاری شده است (سايت ارتش جمهوری اسالمي ايران.)5959 ،
بايد توجه داشت که يکي از مهمترين مراکز نیروهای نظامي ،مراکز آموزش عالي آنها بوده و کارآمدی اين نیرو تابعي از
کارآمدی نظام آموزشي آن است .ازاينرو ،دانشگاهها و مراکز آموزش عالي نظامي در ساختار نظامي-استراتژيک نیروهای
مسلح يک سازمان مهم بهحساب ميآيد و نتايج عملکرد آن نقش حیاتي در عملکرد نیروهای مسلح خواهد داشت
(نیکوکار و همکاران )5922 ،که دانشگاه علوم دريايي امام خمیني (ره) نوشهر (با توجه به آموزش عالي نظامي علوم و
فنون دريايي) از اين قاعده مستثنا نیست .از مهم ترين راهبردهای توسعه آموزش عالي کشور در بخش علوم و فنون
دريايي کاربست روش های نوين آموزش متناسب با هر حوزه از اين علوم است که شامل گسترش فناوریها و وسايل
کمکآموزشي ،برگزاری دورههای بهکارگیری وسايل کمکآموزشي و فناوریهای نوين آموزشي بهصورت مستمر و
ميباشد (معاونت آموزشي وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری.)5952 ،
آموزش الکترونیکي بسیاری از تنگناهای آموزش عالي علوم و فنون دريايي را مرتفع مينمايد؛ امّا با توجه به نوظهور
بودن فناوری اطالعات و تأثیر پیچیدهی آن در نظام آموزشي ،شواهد تجربي و تاريخي اندکي در خصوص تأثیر اين
موضوع بر اثربخشي آموزش الکترونیکي آموزش عالي علوم و فنون دريايي در دسترس است .از طرفي با توجه به نیاز
دانشگاه ها به آموزش الکترونیکي جهت سهولت ،دقت و سرعت در پیشرفت کارها ،ضرورت انجام اين تحقیق را برجسته
مينمايند .ازاينرو ،مسئله تحقیق حاضر اين است که ازنظر دانشجويان ،میزان اثربخشي عوامل مؤثر بر توسعهی آموزش
الکترونیکي در دانشگاه علوم دريايي امام خمیني (ره) نوشهر به چه صورت است؟
5
پیادهسازی آموزش الکترونیکي بهطور خودکار ،اثربخشي آموزشي را به همراه ندارد (يانسون و جانسون  ،)2356 ،بلکه
بايد عوامل الزمه شناسايي شوند .ازاينرو پژوهش درزمینهی اثربخشي دورههای آموزش الکترونیکي به تصمیم گیران
]در اينجا دانشگاه علوم دريايي امام خمیني (ره)[ کمک ميکند تا با شناسايي عوامل مؤثر بر اثربخشي دورههای
آموزش الکترونیکي ،راهبردهای مناسبي برای سرمايهگذاری بیشتر در عوامل اثربخش و طراحي مجدد يا حذف عوامل
غیر اثربخش بهکارگیرند (خیرانديش.)5959 ،
در زمینه واژه آموزش الکترونیکي مباحث متعدد و گاه متعارضي در ادبیات بکار رفته به چشم ميخورد (گلزاری و
همکاران .)5925 ،البته در اين زمینه بدرولخان ( ،)2339اسامي مختلف و متعددی ازجمله يادگیری مبتني بر وب،2
آموزش مبتني بر اينترنت ،9يادگیری توزيعشده ،1يادگیری پیشرفته توزيعي ،9آموزش مبتني بر وب ،6يادگیری برخط،7
يادگیری باز و منعطف ،2و ...را مترادف با آموزش الکترونیکي معرفي نموده است و لیندستروم )2335( 5نیز ،واژههايي
چون آموزش از راه دور ،آموزش باز و از راه دور ،يادگیری مبتني بر وب ،يادگیری منعطف و يادگیری مبتني بر شبکه را
مترادف با آموزش الکترونیکي خوانده است (گلزاری و همکاران.)5925 ،
گاوينداسامي )2332( 53در تعريفي وسیع بیان ميدارد که ،آموزش الکترونیکي به آموزشهايي اطالق ميشود که
مباحث علمي از طريق وسايل ارتباط الکترونیکي همچون ،اينترنت ،اکسترانت و هايپرتکست به دانشجويان انتقال
مييابد و در تعريف ديگر ،هورتون و هورتون )2339( 55بیان ميدارند که آموزش الکترونیکي شامل هرگونه استفاده از
1- Yanson & Johnson
)2- Web Based Learning (WBL
)3- Internet Based Training (IBT
)4- Distributed Learning (DL
)5- Advance Distributed Learning (ADL
)6- Web Based Instruction (WBI
)7- On line Learning (OL
)8- Open Flexible Learning (OFL
9- Lindstrom
10- Govindasamy
11- Horton & Horton
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فناوریهای وب و اينترنت بهمنظور خلق تجربههای يادگیری است (خیرانديش .)5959 ،آموزش الکترونیکي ،آموزش
مبتني بر کامپیوتر ،آموزش مبتني بر اينترنت و آموزش مبتني بر وب ،از روشهای جديد آموزشي سازمانها ميباشد
(محمدی .)5922 ،آموزش الکترونیکي زيرمجموعه و فصل مشترك فناوری اطالعات و فناوری آموزشي است؛ به
عبارتي ،ظهور قرن فناوری اطالعات و رهاوردهای آن ،تغییرات سريع در ساختار آموزشي ازجمله مرز گستری و انجام
آموزش در خارج از مکان و زمان را در برداشته است (گلزاری و همکاران.)2355 ،
آموزش الکترونیکي در ايران ،مانند دي گر کشورهای آسیايي از رشدی آرام برخوردار است (کاردان و فهیمي فر.)5925 ،
اسالمي نژاد و همکاران )2353( 5به نقل از نصیری و همکاران ( )5959بیان داشتهاند که در کشور ايران بهطورکلي از
نیمه دوم سال  5923به بعد ،توجه به اين مقوله جدیتر شد و فعالیتهای عملیاتي در زمینه آموزش اينترنتي و
بهرهگیری از پهنای باند مخابراتي برای ارائه دوره های آموزشي در گوشه و کنار کشور آغاز شد .دانشگاه صنعتي شريف،
دانشگاه اصفهان ،دانشگاه شیراز و دانشگاه عالمه طباطبايي ،از مهم ترين مراکز آغازکننده آموزش الکترونیکي در کشور
بودند (نصیری و همکاران.)5959 ،
در پژوهش حاضر با نگاهي مروری به ادبیات تحقیق ،مدلها و الگوهای مؤثر بر توسعه آموزش الکترونیکي
بررسيشدهاند .به اعتقاد جعفر پور و بهرام پور ( ،)5922چهار عامل ويژگيهای استاد ،ويژگيهای دانشجو ،ويژگيهای
فناوری اطالعات و سیستم پشتیباني دانشگاه در توسعه آموزش الکترونیکي در دانشگاههای کشور ضروری ميباشند.
گلزاری و همکاران( )5925در ارزشیابي کیفیت دروني آموزش الکترونیکي عوامل انساني؛ زيرساخت؛ حمايت و
پشتیباني؛ فرهنگي؛ قانوني؛ اقتصادی و سیاسي؛ همکاریهای بینالمللي؛ و مديريت و رهبری را ارزيابي نمودند.
بردبار و همکاران( ) 5925در تحقیق خود عوامل سازماني ،فنّاوری ،ذينفعان ،سواد اطالعاتي ،روشهای آموزشي ،منابع
آموزشي و عوامل محیطي را موردبررسي قراردادند .اين در حالیست که خراساني و دوستي ( )5953تنها چهار عامل را
بر اثربخشي دورههای الکترونیکي مؤثرند ميدانند که شامل :فناوری ،محتوا ،مدرس و شیوههای يادگیری ميباشند.
همچنین ،به اعتقاد خیرانديش( ،)5953الگوی مؤثر بر آموزش الکترونیکي شامل مؤلفههای فني-تکنولوژيکي ،فرهنگي-
اجتماعي ،آموزشي ،حقوقي-اداری و اقتصادی است .از ديدگاه هداوند و کاشانچي ( )5952در تحقیق خود مهمترين
عوامل تأثیرگذار بر آموزشهای الکترونیکي را حمايت مديريت از آموزشهای الکترونیکي و کاربری آسان دورهها بیان
نمودهاند.
خدابخشي و همکاران( )5959مؤلفههای کیفیت آموزشهای الکترونیکي در آموزش عالي کشاورزی را در پنج عامل
مجزای طراحي-اجرا ،آموزشگر ،زيرساختي-پشتیباني ،مالي-سیاستگذاری و مديريتي-ارزشیابي بررسي نمودند .باقری
مجد و همکاران( )5952چهار عامل مديريتي ،فنّاوری ،سازماني و فردی را بهعنوان موانع توسعه آموزش الکترونیکي در
نظام آموزشي دانشگاه شهید چمران اهواز موردبررسي قراردادند و معتقدند که اين عوامل در آموزش عالي مجازی
بهصورت ترکیبي مهم و مؤثر ميباشند.
خیرانديش( ) 5959پنج دسته از عوامل اصلي مؤثر بر اثربخشي آموزش الکترونیکي را شناسايي نمود که شامل عوامل
مرتبط با دانشگاه (موسسه آموزشي برگزارکننده دوره) ،ويژگيهای دانشجو ،ويژگيهای مدرس ،عوامل آموزشي و
عوامل محیطي ميشد .میری و علي پور( ) 5959عوامل مؤثر درروند آموزش الکترونیکي مربوط به عوامل سازماني،
فنّاورانه ،ذينفعان ،سواد اطالعاتي ،روش آموزش الکترونیکي ،منابع و محیطي دانستهاند .عبدلي و محمدحسني()5951
در تحقیق خود دريافتند که مهمترين مؤلفههای ارزشیابي يادگیری الکترونیکي شامل قابلیت استفاده ،کیفیت محتوا و
اطالعات ،دسترس پذيری ،ارتباط ،تعامل و رابط کاربرها ،مديريت و قابلیت کنترل ،سیستم فني و خدمات و پشتیباني
هست.
کاظمي ملک محمودی و همکاران ( )5951عوامل مؤثر در توسعهی آموزش الکترونیکي را زيرساختهای سختافزاری
و نرم افزاری ،ارتباطات اجتماعي و فنون همکاری ،محتوای تدريس و مفاد آموزشي ،شیوهی ارزيابي فراگیران ،رشتههای
1- Eslaminejad et al
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آموزشي و درنهايت شیوهی جذب دانشجو تعیین کردند .ملکي و همکاران( )5951اساتید دانشگاه بهعنوان يکي از
مؤلفههای مهم اجرای برنامه آموزش الکترونیکي بايد عالوه برداشتن دانش و مهارت ،نگرش مثبتي نسبت به اثربخش
بودن اين روش آموزشي داشته باشند .شاهحسیني و همکاران( )5951از طريق مدل بدرولخان ( )2339به بررسي
کیفیت خدمات موسسه آموزشي الکترونیکي مهر البرز پرداختند و دريافتند عامل آموزشگاهي بیشترين و عامل
مديريتي کمترين ارتباط را باکیفیت آموزش الکترونیکي دارند.
بدرولخان( ،)2339عوامل مؤثر بر موفقیت آموزش الکترونیکي را شامل :عوامل آموزشي ،فناوری ،طراحي رابط،
مديريت ،پشتیباني منابع ،انساني ،سازماني و ارزشیابي معرفي نمود .نتايج تحقیق شائو و همکاران ،)2336(5مشخص
ساخت که مالك های مؤثر بر موفقیت آموزش الکترونیکي ،شامل پشتیباني سازماني ،ابعاد و توسعه دوره ،ياددهي و
يادگیری ،ساختار دوره ،دانشجو ،سنجش و ارزيابي است.
لیم و همکاران )2337(2عواملي چون ويژگيهای فردی؛ طراحي دوره؛ ويژگيهای سازماني را در قالب مدل اثربخش
آموزش الکترونیکي گزارش دادند .الم و مکنافت )2332(9از طريق بررسي تأثیر ابعاد راهبردها (چارچوب سؤاالت
ارزشیابي)؛ توسعه و بهبود برنامه؛ جمعآوری دادهها؛ تجزيهوتحلیل دادهها؛ تصمیمگیری و اقدام بر آموزش الکترونیکي،
مدل سه اليهای آموزش الکترونیکي را گزارش نمودند .لي و همکاران )2335(1عوامل مؤثر بر اثربخشي آموزش
9
الکترونیکي را شامل ويژگيهای مدرس؛ عوامل مرتبط با ابزار آموزشي؛ محتوای مطالب؛ جذابیت دوره دانستهاند .جافي
( )2355بر عوامل مهم موفقیت محیطهای يادگیری الکترونیکي در آموزش عالي را ارايه نمود که شامل :جذب،
محتواها ،پاسخگويي و کیفیت ،قابلیت استفاده و تعامل ،اطمینان ،تخصص در تدوين محتوا ،انگیزش ،تعهد است.
بهعالوه ،يافتههای مارتینز ) 2355( 6نشان داد که عوامل انساني و فني از عوامل کلیدی يادگیری الکترونیکي محسوب
ميشوند .حسنزاده و همکاران )2352( 7اظهار داشته اند در يادگیری الکترونیکي عواملي همچون رضايت کاربر ،کیفیت
فني سیستم ،کیفیت آموزشي سیستم ،کیفیت اطالعات و تماسها ،قصد استفاده ،مزايای استفاده از سیستم ،کیفیت
خدمات ،استفاده از سیستم ،وفاداری به سیستم و دستیابي به اهداف ،مؤثر ميباشند .وو و لین )2352( 2به اين نتیجه
رسیدند که در اثربخشي يادگیری الکترونیکي عواملي چون منابع انساني ،قابلیتهای عملیاتي ،فرآيند خدمت ،الزامات
اطالعاتي ،سیستم مديريت ،توسعهی برنامه ی درسي ،مواد درسي ،طراحي آموزشي ،فرآيند آموزشي ،رديابي و ناوبری،
رسانههای آموزشي ،پشتیباني آموزشي ،فناوری و ارزيابي نقش دارند.
لیاو و هوآنگ )2359(5مدل اثربخشي آموزش الکترونیکي را از طريق بررسي ويژگيهای مدرس؛ ويژگيهای دانشجو؛
عوامل مرتبط با دانشگاه؛ عوامل آموزشي؛ عوامل محیطي ارايه نمودند .ناگونوا و لوگا ،)2359(53ويژگيهای فردی،
آموزشي و سازماني را متغیرهای مؤثر بر پیامدهای آموزش الکترونیکي ميدانند .ساگانت )2351(55اظهار ميکند که در
ارزيابي نظام يادگیری الکترونیکي ،بايد بر ابعاد اصلي کیفیت اطالعات (محتوا ،قابلیت ناوبری) و کیفیت سیستم (بخش
فني و پاسخگويي) تاکید کرد .ابراهیم ) 2359(52معتقد است که در يادگیری الکترونیکي بايد بر سه عامل مديريتي،
پشتیباني ،و اهداف يادگیری تاکید داشت.

1- Chao et al
2- Lim et al.
3- Lam & McNaught
4- Lee et al.
5- Jaffee
6- Martinez
7- Hassanzadeh et al.
8- Wu & Lin
9- Liaw & Huang
10- Nagunwa & Lwoga
11- Sugant
12- Ibrahim
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به طورکلي بررسي ادبیات تحقیق در خارج و داخل ايران نشان ميدهد که با توجه به اينکه تحقیقات فراواني درزمینهی
موضوع ارزيابي کیفیت خدمات در آموزش عالي الکترونیکي انجام گرفته ،بیشتر تحقیقات در اين حوزه بدون در نظر
گرفتن دو ويژگي مهم يادگیری الکترونیکي (ويژه و پیچیده بودن) بر تحلیل تارنماها و تجارت الکترونیکي تاکید
داشتهاند و مدل جامعي برای بررسي جنبههای مختلف کیفیت خدمات الکترونیکي در آموزش عالي طراحي نشده است
(شاهحسیني و همکاران .)5951،بل و فدرمان( )2359نیز معتقدند ،کمتر مطالعهای وجود دارد که تمام جنبههای مؤثر
بر اثربخشي آموزش الکترونیکي را مدنظر قرار داده باشد (خیرانديش .)5959 ،بههرحال ،هدف اين مدلها که بر اساس
تجارب و يافتههای تحقیقات ارايه ميشوند ارايه چارچوبي برای کاهش اضطراب فراگیران و چالشهای فناوری نوين
هست تا بر اساس آن آموزش و يادگیری الکترونیکي بهطور اثربخشي طراحي و اجرا گردند (شاعیدی و صادق زاده،
.)5955
روش تحقیق
با توجه به بررسيهای انجامشده در ادبیات تحقیق ،چارچوب نظری و مدل مفهومي تحقیق حاضر ،بر اساس مدل
شاهحسیني و همکاران ( )5951که آنهم اقتباس از مدل بدرولخان ( )2339ميباشد ،شکل گرفت .از ديدگاه
شاهحسیني و همکاران ( ،)5951مدل بدرولخان ( )2339يکي از الگوهای معتبر دنیا درزمینهی آموزش الکترونیکي
محسوب ميشود .اين مدل در حقیقت از چارچوب آموزش الکترونیکي بهعنوان يک ذرهبین هشتضلعي برای بازنگری
در زنجیره ،با طرح سؤاالت مرتبط و مناسب با هر يک از ابعاد چارچوب آموزش الکترونیکي به ارزشیابي ميپردازد
(گلزاری و همکاران .)5925 ،مدل مفهومي تحقیق در شکل ( )5ارايه شده است.

شکل ( )1مدل مفهومی تحقیق
منبع :تعدیل و اقتباس از شاهحسینی و همکاران ()1931

مبتني بر مدل مفهومي ،فرضیههای تحقیق به اين صورت بیان ميشوند:
فرضیه اول :از ديدگاه دانشجويان دانشگاه علوم دريايي امام خمیني (ره) نوشهر عامل آموزشگاهي بر توسعهی آموزش
الکترونیکي اثرگذار است.
فرضیه دوم :از ديدگاه دانشجويان دانشگاه علوم دريايي امام خمیني (ره) نوشهر عامل تربیتي بر توسعهی آموزش
الکترونیکي اثرگذار است.
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فرضیه سوم :از ديدگاه دانشجويان دانشگاه علوم دريايي امام خمیني (ره) نوشهر عامل فناوری بر توسعهی آموزش
الکترونیکي اثرگذار است.
فرضیه چهارم :از ديدگاه دانشجويان دانشگاه علوم دريايي امام خمیني (ره) نوشهر عامل طراحي رابط بر توسعهی
آموزش الکترونیکي اثرگذار است.
فرضیه پنجم :از ديدگاه دانشجويان دانشگاه علوم دريايي امام خمیني (ره) نوشهر عامل مديريت بر توسعهی آموزش
الکترونیکي اثرگذار است.
فرضیه ششم :از ديدگاه دانشجويان دانشگاه علوم دريايي امام خمیني (ره) نوشهر عامل پشتیباني منابع بر توسعهی
آموزش الکترونیکي اثرگذار است.
فرضیه هفتم :از ديدگاه دانشجويان دانشگاه علوم دريايي امام خمیني (ره) نوشهر عامل اخالقي بر توسعهی آموزش
الکترونیکي اثرگذار است.
فرضیه هشتم :از ديدگاه دانشجويان دانشگاه علوم دريايي امام خمیني (ره) نوشهر عامل ارزشیابي بر توسعهی آموزش
الکترونیکي اثرگذار است.
تحقیق حاضر ،کاربردی و از نوع کمّي به توصیفي-تحلیلي است .جامعهی آماری تحقیق شامل کلیه دانشجويان دانشگاه
علوم دريايي امام خمیني (ره) نوشهر ميباشد .حجم نمونهی آماری از طريق جدول مورگان  272نفر محاسبه گرديد.
روش نمونهگیری بهصورت تصادفي ساده بوده است .دادههای تحقیق از طريق پرسشنامهی استاندارد با طیف لیکرت
9تايي ( =5خیلي کم تا  =9خیلي زياد) جمعآوری گرديدند .در جدول ( )5ابعاد و گويههای پرسشنامه ارايه شده است.
جدول ( )1شاخصهایی نهایی مدل
منبع :تعدیل و اقتباس از شاهحسینی و همکاران ()1931

ابعاد

شاخص

آموزشگاهي

 .5رهبری؛  .2راهبرد و اهداف؛  .9مهارت کادر دانشگاهي؛ .1روابط بیروني؛  .9برند سازی؛  .6اطمینان در
رسیدگي به شکايات؛  .7عمل به وعده؛  .2زماندار بودن خدمات؛  .5تناسب هزينه و منفعت؛  .53جبران
خطاها.

تربیتي

 .55عمق در يادگیری؛  .52کیفیت اطالعات محتوا؛  .59کمّیت اطالعات محتوا؛  .51کیفیت تدريس؛ .59
تنوع در تدريس؛  .56وضوح اهداف و درخواستها؛  .57دانشجو محوری؛  .52حضور و پاسخگويي
استادان؛  .55سیالبس روزآمد؛  .23اطالعات آموزشي.

فناوری

 .25قابلیت اعتماد زيرساخت؛  .22تناسب امکانات با نیاز.

طراحي رابط

 .29سرعت پاسخگويي سايت؛  .21کانالهای ارتباطي (دانشگاهي و غیردانشگاهي)؛  .29میزان ارتباط
الکترونیکي؛  .26ارتباط تعاملي آنالين.

مديريت

 .27امکانات دانلود؛  .22امکان آپلود؛  .25سوابق دقیق و بازيابي پذير؛  .93اطالعرساني خدمات.

پشتیباني منابع

 .95تسهیالت دانشگاهي؛  .92پشتیباني پايگاه داده.

اخالقي

 .99توجهات فردی؛  .91ادب و دلسوزی در رفتار؛  .99مساوات در عمل؛  .96حفظ اطالعات شخصي؛ .97
حفظ مالکیت معنوی؛  .92انعطاف و آزادی عادالنه؛  .95توجه به عاليق مشتريان.

ارزشیابي

 .13ارزيابي محتوا؛  .15بازخورد برای بهبود خدمات؛  .12بازخورد.

روايي پرسشنامه از طريق بررسي مدلهای اندازهگیری متغیرهای تحقیق و پايايي آن با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ
(با پیش توزيع  93پرسشنامه و آلفای کل  )3/559تايید شد که به تفکیک در جدول ( )2گزارششده است .بهمنظور
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دستیابي به اعتبار همگرا و میزان همبستگي ،آزمونهای پايايي مرکب 5و میانگین واريانس استخراجشده 2ارزيابي
شدند .همانطورکه در جدول ( )2ديده ميشود ،بار عاملي تمامي گويهها از  3/9بزرگتر و نیز قدر مطلق معناداری (آماره
 )tگويهها از  5/56بزرگتر است که نشاندهندهی مدلهای اندازهگیری مناسب است .پايايي برای همهی عوامل باالتر
از  3/2و میانگین واريانس بین  3/929تا  3/252است که اعتبار همگرايي خوب سازه را نشان ميدهد.
جدول ( )2روایی و پایایی در اندازهگیری مدلهای تحقیق

متغیر

گویه

بار عاملی

آماره t

AVE

CR

آلفا

آموزشگاهي

 .5رهبری
 .2راهبرد و اهداف
 .9مهارت کادر دانشگاهي
 .1روابط بیروني
 .9برند سازی
 .6اطمینان در رسیدگي به شکايات
 .7عمل به وعده
 .2زماندار بودن خدمات
 .5تناسب هزينه و منفعت
 .53جبران خطاها

3/227
3/723
3/262
3/663
3/751
3/772
3/227
3/272
3/722
3/797

99/312
23/673
95/923
55/273
99/252
22/271
99/261
99/911
22/125
22/121

3/929

3/599

3/593

تربیتي

 .55عمق در يادگیری
 .52کیفیت اطالعات محتوا
 .59کمّیت اطالعات محتوا
 .51کیفیت تدريس
 .59تنوع در تدريس
 .56وضوح اهداف و درخواستها
 .57دانشجو محوری
 .52حضور و پاسخگويي استادان
 .55سیالبس روزآمد
 .23اطالعات آموزشي

3/292
3/651
3/292
3/675
3/767
3/761
3/229
3/725
3/759
3/652

13/559
59/555
17/622
57/259
25/293
26/255
99/995
63/295
29/332
52/713

3/956

3/596

3/521

فناوری

 .25قابلیت اعتماد زيرساخت
 .22تناسب امکانات با نیاز

3/225
3/225

57/211
-57/212

3/777

3/271

3/273

طراحي رابط

 .29سرعت پاسخگويي سايت
 .21کانالهای ارتباطي
 .29میزان ارتباط الکترونیکي
 .26ارتباط تعاملي آنالين

3/529
3/579
3/557
3/562

91/219
553/919
96/259
551/517

3/252

3/573

3/563

مديريت

 .27امکانات دانلود
 .22امکان آپلود
 .25سوابق دقیق و بازيابي پذير
 .93اطالعرساني خدمات

3/295
3/573
3/223
3/599

95/957
279/796
16/319
92/252

3/223

3/517

3/522

پشتیباني
منابع

 .95تسهیالت دانشگاهي
 .92پشتیباني پايگاه داده

3/292
3/292

55/563
-55/565

3/796

3/212

3/213

)1- Composite Reliability (CR
)2- Average Variance Extracted (AVE
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اخالقي

 .99توجهات فردی
 .91ادب و دلسوزی در رفتار
 .99مساوات در عمل
 .96حفظ اطالعات شخصي
 .97حفظ مالکیت معنوی
 .92انعطاف و آزادی عادالنه
 .95توجه به عاليق مشتريان

3/793
3/762
3/297
3/752
3/751
3/551
3/753

23/575
29/569
95/225
93/196
93/296
557/555
21/635

3/695

3/595

3/553

ارزشیابي

 .13ارزيابي محتوا
 .15بازخورد برای بهبود خدمات
 .12بازخورد

3/597
3/299
3/565

559/663
92/222
596/225

3/219

3/512

3/599

همچنین ،تحلیل داده های کمّي از طريق معادالت ساختاری و روش حداقل مربعات جزئي و با استفاده از نرمافزار
ويژوال پي.اِل.اِس 55/31صورت پذيرفت .مدليابي پي.اِل.اِس در حوزههای متنوع ازجمله حوزهی علوم رفتاری کاربرد
فراوان دارد(ون .)2353،2رويکرد پي.اِل.اِس ،رويکرد مناسب برای جامعهی پژوهشي ايران ميباشد (سیّدعباسزاده و
همکاران )5955،دلیل انتخاب روش و نرمافزار مذکور اين است که اين نوع مدليابي ،در شرايطي که تعداد نمونهها و
گويهها محدود و توزيع متغیرها شايد غیر نرمال باشد ،بهعنوان روش قدرتمندی مطرح ميشود (خیرانديش.)5959 ،
در تحقیق حاضر ،تعداد گويهها در دو بُعد "فناوری" (2گويه) و "پشتیباني منابع" (2گويه) محدود است.
یافتههای تحقیق
در راستای رسیدن به هدف تحقیق حاضر ،يعني بررسي نگرش دانشجويان به میزان اثربخشي عوامل مؤثر بر توسعهی
آموزش الکترونیکي در دانشگاه علوم دريايي امام خمیني (ره) نوشهر از الگوی معادالت ساختاری مبتني بر تکنیک
حداقل مربعات جزئي استفاده ميشود .در ارزيابي مدلهای ساختاری ،ارزيابي ضرايب مسیر بین متغیرهای نهفته در
مدل است .اندازهی ضريب مسیر ،نشاندهندهی قدرت رابطهی بین دو متغیر نهفته است .درصورتيکه قدر مطلق
مقادير  tبزرگتر از  5/56باشد ،اين رابطه معنادار است .نتايج بررسي مدل ساختاری در جدول 9و شکل 2گزارششده
است.
جدول ( )9نتایج بررسی مدل ساختاری

فرضیهها

ضریب مسیر

آماره t

سطح

معنی -نتیجه

داری
 5توسعه آموزش الکترونیکي  آموزشگاهي

3/27

5/7239

3/335

تايید رابطه

 2توسعه آموزش الکترونیکي  تربیتي

3/62

9/7233

3/335

تايید رابطه

 9توسعه آموزش الکترونیکي  فناوری

3/76

2/6599

3/335

تايید رابطه

 1توسعه آموزش الکترونیکي  طراحي رابط

3/79

5/2231

3/335

تايید رابطه

 9توسعه آموزش الکترونیکي  مديريت

3/71

2/6227

3/335

تايید رابطه

توسعه آموزش الکترونیکي  پشتیباني 3/79
منابع

6/2399

3/335

تايید رابطه

 7توسعه آموزش الکترونیکي  اخالقي

3/75

2/1229

3/335

تايید رابطه

 2توسعه آموزش الکترونیکي  ارزشیابي

3/61

1/3973

3/335

تايید رابطه

6

1- VisualPLS1.04
2- Wen
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شکل ( )2مدل آزمون شده تحقیق

همانطورکه از نتايج جدول 9مشخص ميباشد ،تمامي ضرايب مسیر مربوط به رابطهی بین توسعهی آموزش الکترونیکي
با ابعاد مربوط به خود در سطح  3/335معنيدار هستند؛ اين امر ،يعني تمام فرضیهها تايید شدند و ابعاد مشخص شده
به خوبي توسعهی آموزش الکترونیکي را تبیین ميکنند.
بحث و نتیجهگیری
هدف اصلي تحقیق حاضر بررسي نگرش دانشجويان به میزان اثربخشي عوامل مؤثر بر توسعهی آموزش الکترونیکي در
دانشگاه علوم دريايي امام خمیني (ره) نوشهر بود تا از اين طريق ،راهکارهايي جهت بهکارگیری موفقیتآمیز اين
سیستم ارايه گردد .نتايج نشان داد که تمامي فرضیهها تايید شدند و عوامل مذکور بر توسعهی آموزش الکترونیکي در
دانشگاه علوم دريايي امام خمیني (ره) نوشهر تأثیر داشتند و به ترتیب از بیشترين تا کمترين تأثیر شامل عامل
آموزشگاهي ،فناوری ،پشتیباني منابع ،مديريت ،طراحي رابط ،اخالقي ،ارزشیابي و تربیتي ميباشند.
عامل آموزشگاهي (با ضريب تأثیر 3/27و تبیین  )%79/7که با موضوعات امور اداری ،امور تحصیلي و خدمات دانشجويي
مرتبط با آموزش الکترونیکي در ارتباط است ،بیشترين تأثیر را در توسعهی آموزش الکترونیکي از ديدگاه دانشجويان
دانشگاه علوم دريايي امام خمیني (ره) نوشهر دارد که با نتايج تحقیق خیرانديش( )5959و شاهحسیني و همکاران
( )5951همراستا است .اين عامل ،شاخصهای رهبری ،راهبرد و اهداف ،مهارت کادر دانشگاهي ،روابط بیروني ،برند
سازی ،اطمینان در رسیدگي به شکايات ،عمل به وعده ،زماندار بودن خدمات ،تناسب هزينه و منفعت و جبران
خطاهای صورت گرفته بهوسیلهی دانشگاه و برنامههايي برای بهبود وضعیت اداری ،تحصیلي و خدمات دانشجويي دارد.
دومین عامل مؤثر بر توسعهی آموزش الکترونیکي ،عامل فناوری (با ضريب تأثیر  3/76و تبیین  )%97/2مرتبط با
موضوعات زيرساختها ،سختافزارها و نرمافزارهاست که با نتايج تحقیق باقریمجد و همکاران ( ،)5952میری و
عليپور( ،)5959شاهحسیني و همکاران( ،)5951وو و لین( )2352و ساگانت( )2351همسو است.
سومین عامل پشتیباني منابع (با ضريب تأثیر  3/79و تبیین )%96/2است که اين نتیجه با تحقیقات جعفر پور و
بهرامپور( ،)5922گلزاری و همکاران( ،)5925خدابخشي و همکاران( ،)5952عبدلي و محمدحسني(،)5951
شاهحسیني و همکاران( ،)5951بدرولخان( ،)2339شائو و همکاران( ،)2336وو و لین ( )2352و ابراهیم ( )2359در
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يک راستا قرار دارد .پشتیباني منابع به دانشجويان اطمینان ميدهد که زيرساختي وجود دارد ،پشتیباني موردنیاز آنان
را فراهم ميکند و اين امنیت را به آنها ميدهد که در انجام دادن وظايف و تکالیف خواستهشده تنها نیستند؛ عامل
پشتیباني منابع مرتبط با موضوعات پشتیبانيهای آنالين درزمینهی نحوهی استفاده از سیستم ،منابع آنالين و آفالين و
 ...است.
چهارمین عامل که از ديدگاه دانشجويان دانشگاه علوم دريايي امام خمیني (ره) نوشهر بر توسعهی آموزش الکترونیکي
تأثیر دارد ،عامل مديريت است (با ضريب تأثیر 3/71و تبیین  )%91/2که اين نتیجه با تحقیقات گلزاری و
همکاران( ،)5925هداوند و کاشانچي( ،)5952خدابخشي و همکاران ( ،)5952باقریمجد و همکاران ( ،)5952عبدلي و
محمدحسني( ،)5951شاهحسیني و همکاران( ،)5951بدرولخان( ،)2339وو و لین( )2352و ابراهیم( )2359همراستا
است .عامل مديريت ،مرتبط با مراحل مختلف فرآيندهای آموزش الکترونیکي شامل برنامهريزی ،طراحي ،تولید ،ارايه و
نگهداری ميباشد .اين عامل ،مديريت فرآيند توسعهی محتوا و نیز مديريت محیط آموزش الکترونیکي را شامل ميشود.
عامل پنجم ،عامل طراحي رابط (با ضريب تأثیر  3/79و تبیین  )%99/9که با نتايج تحقیقات خراساني و دوستي
( ،)5953عبدلي و محمدحسني ( ،)5951کاظمي ملک محمودی و همکاران ( ،)5951شاهحسیني و همکاران (،)5951
بدرولخان ( ،)2339لیم و همکاران ( ،)2337لي و همکاران ( ،)2335جافي ( ،)2355ساگانت ( )2351همراستا است.
عامل طراحي رابط ،موضوعات طراحي صفحات و سايت ،طراحي محتوا ،ناوبری ،قابلیت دسترسي و قابلیت استفاده
ارتباط دارد.
ششمین عامل ازلحاظ اهمیت و ارتباط با توسعهی آموزش الکترونیکي ،عامل اخالقي است (با ضريب تأثیر  3/75و
تبیین  )%93/1و با نتیجه تحقیقات گلزاری و همکاران( ،)5925خیرانديش ( ،)5953کاظمي ملک محمودی و همکاران
( ،)5951شاهحسیني و همکاران ( )5951از طريق مدل بدرولخان( ،)2339جافي )2355(5همسو است .عامل اخالقي
با تأثیرات اجتماعي و سیاسي ،تنوع فرهنگي ،تعصبات ،تنوع جغرافیايي ،تنوع يادگیرندهها ،شکاف ديجیتالي ،آداب
معاشرت و موضوعات قانوني ارتباط دارد و دارای شاخصهای توجهات فردی ،ادب و دلسوزی در رفتار ،مساوات در
عمل ،حفظ مالکیت معنوی ،انعطاف و آزادی عادالنه و توجه به عاليق دانشجويان است.
عامل هفتم در توسعه ی آموزش الکترونیکي دانشگاه علوم دريايي امام خمیني (ره) نوشهر ،عامل ارزشیابي است (با
ضريب تأثیر  3/61و تبیین  )%15که با نتیجه تحقیقات خدابخشي و همکاران ( ،)5952کاظمي ملک محمودی و
همکاران ( ،)5951شاهحسیني و همکاران ( ،)5951بدرولخان( ،)2339شائو و همکاران ( ،)2336وو و لین ( )2352در
يک سو قرار دارد .عامل ارزشیابي با موضوعات فراگیران و ساختار و محیط يادگیری ارتباط دارد .اين عامل دارای سه
شاخص ارزيابي محتوا ،بازخورد برای بهبود خدمات و بازخورد استادان به دانشجويان ميباشد.
هشتمین و آخرين عامل اثرگذار در توسعه ی آموزش الکترونیکي ،عامل تربیتي (آموزشي) است (با ضريب تأثیر  3/62و
تبیین  )%92/1که با نتیجه تحقیقات خیرانديش ( )5953و ( ،)5959شاهحسیني و همکاران ( ،)5951بدرولخان
( ،)2339وو و لین ( )2352لیاو و هوآنگ ( )2359و ناگونوا و لوگا ( )2359همراستا است .عامل تربیتي شامل
مجموعهی گسترده ای از مسائل مربوط به آموزش و يادگیری است که با موضوعاتي از قبیل تحلیل محتوا ،تحلیل
مخاطبان ،تحلیل اهداف ،تحلیل رسانه ،رويکرد طراحي ،راهبردهای آموزشي ،سازماندهي ارتباط دارد.
بهطورکلي ،تمامي عوامل آموزشگاهي ،تربیتي ،فناوری ،طراحي رابط ،مديريتي ،پشتیباني منابع ،اخالقي و ارزشیابي بر
توسعهی آموزش الکترونیکي در دانشگاه علوم دريايي امام خمیني (ره) نوشهر تأثیرگذار بوده و مبتني بر میزان تأثیر
هرکدام از اين عوامل ميتوان پیشنهادهايي را به شرح زير ارايه نمود:
 با توجه به نظامي بودن محیط دانشگاه علوم دريايي امام خمیني (ره) نوشهر ،مسئوالن و مديران ،در ابتدا بايد به
دنبال بهبود شاخصهای عامل آموزشگاهي باشند:
 آنها بايد زماندار بودن خدمات را تضمین نمايند؛1- Jaffee
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 مهارت کادر دانشگاهي (اساتید و کارکنان) در حوزهی آموزش الکترونیکي بهطور پیوسته ميبايست مورد ارزيابيقرار گیرد .استادان ماهر و کارآمدی که بهويژه توانايي کار با سیستم آموزش الکترونیکي را داشته باشند ،برای تدريس
دعوت شوند (حضور بهموقع و پاسخگويي متنوع استادان -توجه عادالنه به درخواستها)
 با توجه به ماهیت نظامي دانشگاه و با تاکید بر حوزهی آموزش الکترونیک ،سبک رهبری مناسب اتخاذ گردد؛ عملبه وعدهها (خدمات) در حوزهی آموزش الکترونیک ميتواند به ايجاد تصوير و برند منحصربهفرد برای دانشگاه منجر
شود؛

 دوما ،بايد به دنبال بهبود شاخصهای عامل فناوری باشند:
 انجام اقداماتي جهت افزايش اطمینان به زيرساختهای در حوزهی آموزش الکترونیک (سیستم و محتوای آموزشيالکترونیکي تهیه و تولیدشده ،بايد همواره از سوی دانشجويان ،اساتید و کارکنان ،ارزشیابي و بهطور مستمر بازنگری و
بهروزرساني شود؛
 تناسب امکانات با نیازهای دانشجويان (به ارائهی بازخورد و گزارشها از پیشرفت تحصیلي دانشجويان در طولترم،توجه زيادی شده و عالوه بر مستمر بودن ،بايد بهموقع هم باشند)؛
 سوم اينکه شاخصهای پشتیباني منابع بهبوديافته و تقويت گردد:

-

تسهیالت دانشگاهي موردبررسي ،ارزيابي ،اصالح و يا ارتقا يابد؛
پشتیباني پايگاه داده؛

 با توجه ساير ابعاد ،الزامات آموزش الکترونیکي همچون امکانات دانلود؛ امکان آپلود؛ سوابق دقیق و بازيابي پذير؛ و
اطالعرساني خدمات مدنظر قرار گیرد؛ سیستمهای آموزش الکترونیکي به لحاظ کاربرپسند بودن ،آساني استفاده از آن،
وجود ابزارهای تعاملي ،میزان امنیت و حفظ حريم فردی موردبررسي کیفي و کمّي قرار گیرد؛ دانشگاه بايد ارتباطات
قویتری با دانشگاهها و مؤسسات علوم و فنون دريايي معتبر ديگر داشته باشد (تحت پروتکلهای خاص دانشگاه علوم
دريايي امام خمیني (ره) نوشهر).
منابع
باقریمجد ،روحاهلل .شاهي ،سکینه .و مهر علیزاده ،يداهلل .)5952( .چالشهای توسعهی آموزش الکترونیکي در نظام آموزش عالي
(مطالعه موردی دانشگاه شهید چمران اهواز) ،توسعهی آموزش در علوم پزشکي ،دوره  ،6شماره .59-5 ،52
بردبار ،آرش .نقيزاده ،محمدمهدی .زگردی ،بیتاسادات .و لقايي ،طیبه ،)5925( .بررسي و اولويتبندی عوامل مؤثر در پیادهسازی
موفق آموزش الکترونیکي ازنظر اعضای هیئتعلمي دانشگاه علوم پزشکي فسا ،مجلهی افق توسعهی آموزش پزشکي ،دوره
 ،1شماره .91-17 ،5
بیگپور ،محمدرضا .)5959( .فراگیری علوم دريايي يا مینگذاری برای نسل آينده؟ ،مانا (شبکهی اطالعرساني مستقل جامعهی
دريايي)] ،http://www.mana.ir/110/index.aspx?nid=65000&mId=13622 ،تاريخ دسترسي.[5959/55/51 :
جعفر پور ،محمود .و بهرام زاده ،محمدمهدی ،)5922( .ارزيابي عوامل مؤثر بر توسعهی آموزش الکترونیکي در دانشگاههای کشور،
هفتمین کنفرانس بینالمللي مديريت] ،http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/764520 ،تاريخ دسترسي.[5959/55/51 :
حداديان ،احمد .) 5953( .ارزيابي وضعیت آموزش الکترونیکي کشور در عصر جهانيشدن ،مطالعات راهبردی جهانيشدن،
دوره  ،2شماره .512-557 ،1
خدابخشي ،آزاده .موحدیمحمدی ،حمید .و شعبانعليفمي ،حسین .)5952( .تحلیل مؤلفههای کیفیت آموزشهای الکترونیکي در
آموزش عالي کشاورزی ايران ،تحقیقات اقتصاد و توسعهی کشاورزی ايران ،دوره  ،11شماره .737-659 ،1
خراساني ،اباصلت .و دوستي ،هومن .) 5953( .ارزيابي میزان رضايت و اهمیت عوامل مؤثر بر اثربخشي آموزشهای الکترونیکي از
ديدگاه کارکنان (مطالعهی موردی :بانک سامان) ،فنآوری اطالعات و ارتباطات در علوم تربیتي ،سال  ،5شماره .92-92 ،1
خیرانديش ،مهدی .)5953( .الگوی امکانسنجي اجرای آموزشهای مجازی ،راهبردهای آموزش ،دوره  ،1شماره -597 ،9
.512
69

تابستان  ،59شماره 9

فصلنامه علمي پژوهشي آموزش علوم دريايي

خیرانديش ،مهدی ( .)5959تبیین مدل عوامل تأثیرگذار بر اثربخشي آموزش الکترونیکي در دورههای کارشناسي ارشد
دانشگاههای علم و صنعت و تهران ،مديريت فناوری اطالعات ،دوره  ،6شماره .612-625 ،1
سايت ارتش جمهوری اسالمي ايران] ،»http://www.aja.ir« ،تاريخ دسترسي.[5959/55/51 :
سلیماني ،الهام ،)5953( .اثربخشي آموزشهای سازماني با تاکید بر آموزش الکترونیکي ،نخستین همايش آسیبشناسي آموزش
]تاريخ
،http://www.civilica.com/Paper-CORGEDU01-CORGEDU01_034.html
سازماني.
دسترسي.[5959/55/51 :
شاعیدی ،علي .و صادق زاده ،سیّد حسن .)5955( .بررسي مدلهای مختلف طراحي يادگیری الکترونیکي .رسانه (مديا)  ،دوره ،9
شماره .92-99 ،9
شاه حسیني ،محمدعلي .نارنجي ثاني ،فاطمه .عبادی ،رحیم .و رودباری ،حمید .)5951( .ارزيابي کیفیت خدمات نظام ياددهي-
يادگیری الکترونیکي در آموزش عالي ،تحقیقات کتابداری و اطالعرساني دانشگاهي ،دوره  ،15شماره .939-277 ،2
شاهي ،سکینه .نوه ابراهیم ،عبدالرحیم .و مهر علیزاده ،يداهلل .)5927( .ارتباطات گشودهی آموزش عالي ،ضرورت رويارويي با
چالشهای جهاني شوندگي؛ مطالعهی موردی دانشگاههای دولتي خوزستان ،پژوهش و برنامهريزی در آموزش عالي ،شماره
.19-55 ،93
عبدلي ،سمانه .و محمدحسني ،نسرين .)5951( .سنتز پژوهي مؤلفهها ،ابزارها و روشهای بهکاررفته در ارزشیابي يادگیری
الکترونیکي و ارايه الگويي جامع برای ارزشیابي آموزش الکترونیکي ،مطالعات اندازهگیری و ارزشیابي آموزشي ،سال ،9
شماره .572-599 ،5
فتحي واجارگاه ،کوروش .پرداختچي ،محمدحسن .و ربیعي ،مهدی .)5953( .ارزشیابي اثربخشي دورههای آموزش مجازی در نظام
آموزش عالي ايران (مطالعهی موردی :دانشگاه فردوسي مشهد) ،فنآوری اطالعات و ارتباطات در علوم تربیتي ،سال ،5
شماره .25-9 ،1
کاردان ،احمد .و فهیمي فر ،احمد .)5925( .توسعه آموزش عالي با رويکرد به آموزشهای مجازی :پاسخ به نیازها ،افزايش
دسترسي و چالشهای پیش رو ،همايش توسعه مبتني بر داناييhttp://www.civilica.com/Paper-CKBD01- ،
] ،CKBD01009.htmlتاريخ دسترسي[5959/55/51 :
کاظمي ملک محمودی ،شیما .پیری توسنلو ،مسعود .نوروزی ،نصراله .و آريايي ،محمد .)5951( .بررسي عوامل مؤثر بر توسعهی
آموزش الکترونیکي از ديدگاه دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي گلستان ،توسعهی آموزش جندیشاپور ،سال  ،6شماره ،9
.296-225
گلزاری ،زينب .کیامنش ،علیرضا .قورچیان ،نادرقلي .و جعفری ،پريوش .)5925( .تدوين و اعتبارسنجي الگوی پیشنهادی
ارزشیابي کیفیت دروني آموز الکترونیکي در نظام آموزش عالي کشور ،مطالعات برنامهی درسي آموزش عالي ،سال  ،5شماره
.529-563 ،5
محمدی ،داود .)5922( .رساله دکترا تبیین و تحلیل مؤلفههای نظام يادگیری الکترونیکي در آموزشهای علمي-کاربردی
کشاورزی ايران ،دانشگاه تهران ،دانشکده کشاورزی.
معاونت آموزشي وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری .)5952( .سند راهبردی توسعه آموزش عالي کشور در حوزه علوم و فنون دريايي
و اقیانوسي] ،http://www.znu.ac.ir/files/uploaded/editor_files/planning/files.pdf ،تاريخ دسترسي:
.[5959/55/51
ملکي ،اعظم .فقیه زاده ،سقراط .تاران اليق ،زينب .و نجفي ،لیال .)5951( .نگرش اعضای هیئتعلمي به آموزش الکترونیکي؛
دانشگاه علوم پزشکي زنجان ،راهبردهای آموزش در علوم پزشکي ،دوره  ،2شماره .561-563 ،9
مهديون ،روحاهلل .قهرماني ،محمّد .فراست خواه ،مقصود .و ابوالقاسمي ،محمود .)5953( .کیفیت يادگیری در مراکز آموزش
الکترونیکي دانشگاهي ،مطالعهای کیفي ،تحقیقات کتابداری و اطالعرساني دانشگاهي ،سال  ،19شماره .533-77 ،92
میری ،مريمالسادات .و علي پور ،فرزانه .)5959( .تعیین عوامل مؤثر بر توسعهی آموزش الکترونیکي در دانشگاه علوم پزشکي
جهرم ،فناوری اطالعات و ارتباطات ايران ،سال هفتم ،شمارههای 25و.72-69 ،22
نصیری ،فخرالسادات .قنبری ،سیروس .اردالن ،محمدرضا .و کريمي ،ايمان .)5959( .تأثیر زيرساختها و امادگي اعضای
هیئتعلمي در پیادهسازی اثربخش آموزش الکتر ونیک بر اساس مدل پذيرش فناوری ،دوماهنامه راهبردهای آموزش در
علوم پزشکي ،دوره  ،7شماره .992-993 ،9
61

9  شماره،59 تابستان

فصلنامه علمي پژوهشي آموزش علوم دريايي

 طراحي الگوی سنجش کارايي و اثربخشي.)5922( . مجید، و سجادیپناه. حمزه، رايج. علي، سجّادیپناه. غالمحسین،نیکوکار
.571-599 ،9  شماره،5  دوره، مديريت دولتي،مراکز آموزش عالي نظامي
،6  دوره، راهبردهای آموزش در علوم پزشکي، عوامل مؤثر بر يادگیری الکترونیکي.) 5952( . علیرضا، و کاشانچي. سعید،هداوند
.59-53 ،2 شماره
 چهارمین، تحلیل عاملي عوامل مؤثر بر موفقیت يادگیری الکترونیکي از ديدگاه دانشجويان مجازی،) 5922( . جعفر،يعقوبي
. دانشگاه علم و صنعت ايران، تهران،کنفرانس ملي و اولین کنفرانس بین المللي آموزش الکترونیک
: ]تاريخ دسترسي،http://www.civilica.com/Paper-ICELEARNING04-ICELEARNING04_020.html
.[5959/55/51
Chao, T. Saj, T. & Tessier, F. (2006). Establishing a Quality Review for Online Courses, EDUCAUSE
Quarterly; 29(3): 32-36.
Golzari A. Kiamanesh, A. R. Ghourchian, N. G. & Jaafari, P. (2011). Assessment model of E-learning for
higher education, Journal of American Science; 7(7): 792-799.
Hassanzadeh, A. & Kanaani, F. & Elahi, S. (2012). A model for measuring e-learning systems success in
universities, Expert Systems with Applications, 39(12): 10959-10966.
Ibrahim, O. (2015). Suggested Model for E-learning Quality service. Journal of Business Management &
Social Sciences Research, 4(1): 54-58.
Jaffee, D. (2011). Globalization and web-Based technology, Available at: http://www.unf.edu/djaffee
/virtualtran.htm, [Access Date: 14/11/1395].
Badrul Khan, H. )2005). Managing E-Learning Strategies: Design, Delivery, Implementation and
Evaluation, Information Science Publishing.
Lam, P & .McNaught, C. (2008). A Three-Layered Cyclic Model of E-Learning Development and
Evaluation, Journal of Interactive Learning Research, 19(2): 313-329.
Lee, B. C., Yoon, J. O. & Lee, I. (2009). Learner’s acceptance of e-learning in South Korea: Theories and
results, Journal of Computers & Education, 53(4): 1320-1329.
Liaw, S. S. & Huang, H. M. (2013). Perceived satisfaction, perceived usefulness and interactive learning
environments as predictors to self-regulation in e-learning environments, Journal of Computers &
Education, 60(1): 14-24.
Lim, H., Lee, S. G. & Nam, K. (2007). Validating E-learning factors affecting training effectiveness,
International Journal of Information Management, 27(1): 22-35.
Lockey, S. A., Dyal, L., Kimani, P. K. Lam, J Bullock, I., Buck, D., Davies, R. P. & Perkins, G. D.
(2015). Electronic learning in advanced resuscitation training: The perspective of the candidate,
Resuscitation, No. 97; 48-54.
Martinez-Caro, E. (2011), Factors affecting effectiveness in e-learning: An analysis in production
management courses. Comput. Appl. Eng. Educ, 19: 572-581.
Nagunwa, T. & Lwoga, E. (2013). Developing an eLearning strategy to implement medical competency
based curricula: experiences from Muhimbili University of Health and Allied Sciences. International
Journal of Education and Development using ICT, 8(3): 7-21.
Prougestaporn, P., Visansakon, T., & Saowapakpongchai, K. (2015). Key Success Factors and Evaluation
Criterias of e-Learning Websites for Higher Education, International Journal of Information and
Education Technology, 5(3); 233-236.
conference the future of education. Bulgaria.
Sugant, R. (2014). A Framework for Measuring Service Quality of E-Learning Services, Proceedings of
the Third International Conference on Global Business, Economics, Finance and Social Sciences
,(GB14Mumbai Conference) Mumbai, India. 19-21 December 2014.
Shaik, N.; Lowe, S. & Pinegar K. (2006). DL-SQUAL: A multiple-item scale for measuring service
quality of online distance learning programs. Online Journal of Distance Learning Administration,
8(2): http://www.westga.edu/~distance/ojdla/summer2005/shaik82.htm. [Access Date: 14/11/1395].
Stanescu, M. & Musat, N. (2015). Quality analysis model of the e-learning training system for sports
Occupations, Procedia - Social and Behavioral Sciences, No. 180; 1351-1356.
Tarpada, S. P. Morris, M. T. & Burton, D. A. (2016). E-learning in orthopedic surgery training: A
systematic review, Journal of Orthopaedics, No. 13; 425-430.
Wen, W. S. (2010). Linking Bayesian networks and PLS pat modeling for causal analysis. Expert
Systems with Applications, 37: 134-139.
Wu, H. & Lin, H. (2012). A hybrid approach to develop an analytical model for enhancing the service
quality of e-learning, Computers & Education, 58(4): 1318-1338.
69

9  شماره،59 تابستان

فصلنامه علمي پژوهشي آموزش علوم دريايي

Yanson, R. Johnson, R. D. (2016). An empirical examination of e-learning design: The role of trainee
socialization and complexity in short term training, Computers & Education, No. 101; 43-54.
Zameer, A. (2010). Virtual education system: current myth & future reality in Pakistan. Informing
Science and Information Technology, 7(1): 1-8.

66

