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استفاده از آموزش مجازی به خلق ،مدیریت و توسعه آموزش به طور اثربخش ،سریع و اقتصادی کمک میکند.
امروزه موفقیت آموزش مجازی یکی از مهمترین موضوعات در مددیریت آموزیدی مدیبایدد .هدد ژدهوهش
حاضر ،ارزیابی عوامل مؤثر بر موفقیت آموزش مجازی یامل کیفیت سیستم ،کیفیت اطالعات و محتدوا عوامدل
تسهیلکننده ،کیفیت استاد ،تعامل بین استاد و دانشجویان و تمایل کداربر اسدت .روش تحقیدق ،توصدیفی از ندو
ژیمایشی بود .ابزار گردآوری اطالعات ،ژرسشنامه محققساخته بود که روایی محتدوایی آن توسدم متخصصدان
تأیید و ژایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ  0/29بهدست آمد .جامعه آماری ژهوهش کلیه کاریناسان
ژهوهشگاه صنعت نفت بود که در سال  1921دورههای آموزش مجازی را گذارانده بایند که در حدود  950نفر
بودند که از بین آنها 151 ،نفر به عنوان نمونه و به روش نمونهگیری تصادفی طبقهای -نسبی انتخاب یدند .بدرای
تجزیه و تحلیل دادهها از آمار توصیفی ،یامل میدانگین و انحدرا اسدتاندارد و بدرای آزمدون فرضدیههدا از آمدار
استنباطی ،یامل آزمون کولموگرو  -اسمیرنو  ،آزمون  tتک نمونهای و آزمون فریدمن استفاده یده اسدت.
نتایج نشان داد که عوامل مؤثر بر موفقیت آموزش مجازی در ژهوهشگاه صنعت نفت در یرایم مناسبی هستند و
رتبهبندی این عوامل نشان داد که عوامل کیفیت اطالعات و محتوا ،تمایل کاربر و کیفیت سیستم دارای وضعیت
مناسبتری نسبت به سایر عوامل هستند.
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مقدمه

در قرن جدید تنها چیزی که سازمانها را میتواند از بقیه رقبدا جلدوتر بینددازد ،یدادگیری سدریعتدر
است .همزمان و همراه با تحوالت و تغییرات وسیعی که در جهان به وجود آمده اسدت ،رویکردهدا
و دیدگاههای اندیشمندان نسبت به آموزش و یادگیری نیز تحوالتی دایته اسدت .در گذیدته ،واژه
آموزش 1را به کار میبردند که به معنای آموزش دادن بوده است و اکنون واژه آموختن را بده کدار
میبرند .در آموزش سنتی چون مبنای کار در آموزش دادن بوده است در نتیجه آموزش به صورت
اجبار ،تنبیه و با زور همراه بوده و احتماالً نتیجه افت تحصیلی چه در کالس درس و چده در خدار
کالس را به همراه دایته است .اما ،در یادگیری با رویکدرد جدیدد ،از آنجدا کده یدادگیری خواسدته
خود فرد است ،همراه با بازدهی باالیی است ).(Gerami, 2006
با ورود به عصر جدید که آن را عصر اطالعات نامیدهاند ،زندگی انسدانهدا و روابدم بدین آنهدا
دچار دگرگونی اساسی یده است و تحوالت گستردهای در زمینه فنآوری اطالعدات و ارتباطدات
به وقو ژیوسته اسدت ( .)Webster, 2001اینترندت ،کامییوترهدای یخصدی ،تلفدنهدای بدیسدیم،
ماهواره و دیگر وسایل ارتباطی ژیشرفته باعث تغییر در ییوه کار کردن ،روشهدای کسدب و کدار،
آموزش و دیگر جنبههای زندگی انسان یدده اسدت ( .)Carter, 2005ایدترا

داندش بده کمدک

فن آوری اطالعات و ارتباطات میتواند ،ثروت جدامعی را بدرای ملدتهدا در قالدب آمدوزش بهتدر،
سرمایه اجتمداعی و بهبدود بیشدتر کیفیدت زنددگی را ایجداد کندد ).(Jahanian & Etebar, 2012
دنیای امروز که دنیای سرعت و ژیشرفت نامیده یده ،نیازمندد بهدرهگیدری از روشهدایی اسدت کده
افراد با صر

زمان کمتر به آمدوزش دسترسدی دایدته بایدند و گسدترش آمدوزش مجدازی و نفدو

امکانات از راه دور به عمق جوامع با هد

ارایه آمدوزش از طریدق روش ندوین از جملده مسدیرهای

میانبری است که میتواند به مقاصدد بزرگدی دسدت یابدد (Norozi Koohdasht, Mohammad

).Davoudi & Jafari, 2013
با استفاده از آموزش مجازی 9امکان خلق ،مدیریت و توسعه آموزش به نحو اثربخش ،بده طدور
سریع با قابلیت دسترسی فوری ،کاهش هزینه هدا و بهبدود ندرخ بازگشدت سدرمایه 9آمدوزش محقدق
مییود ) .(Ngai, Poon & Chan, 2007در سالهای اخیدر آمدوزش مجدازی بده عندوان یکدی از
1. Training
2. E-Learning
3. Return on Investment
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کاربردهددای مهددم فددنآوریهددای جدیددد اطالعددات و ارتباطددات در جهددان مطددر و فعالیددتهددای
گستردهای در این راستا آغاز گردیده است .با توجه به تغییرات سدریعی کده در محدیم ژیرامدون در
حال یکلگیری است ،اجرای نظامهای مجازی به منظور ارایه خدمات و فدنآوریهدای جدیدد در
زمینه تددری

و یدادگیری بده صدورت یدک نیداز اساسدی مطدر یدده اسدت (Fathi Vajargah,
1

) .Pardakhtchi & Rabeeyi 2011منظدور از آمدوزش مجدازی  ،بدهطدور کلدی بهدرهگیدری از
سیستمهای الکترونیکی ،مثل کامییوتر ،اینترنت ،حافظههای الکترونیکی ،9نشریههدای الکترونیکدی
خبرنامههای مجازی و نظایر این ها است که با هد

9

کاسدتن از رفدت و آمددها و صدرفهجدویی در

وقت و هزینه و ضمناً یادگیری بهتر و آسانتر است .البته سیستمهایی که آموزش مجازی به حساب
میآیند و امکان یادگیری از راه دور را فراهم میکنند ،متنو هستند .ولی در وهلده اول آنچده کده
مهم است آگاهی عالقهمندان از نو این سیستمها و انتخاب صحیح و نحوه استفاده درسدت از آنهدا
است .این سیستمها ،برخی مواقع میتوانند ،جایگزین کالسهای حضوری هم بایند .در عین حال،
برای افراد سختکوش و عالقهمند میتوانند مکمل کتاب و کالس بایند .در یک جملده مدیتدوان
گفت آموزش مجازی آوردن یدادگیری بدرای مدردم اسدت بده جدای آوردن مدردم بدرای یدادگیری
) .(Fotoorechi, 2004آمدوزش مجدازی در زمینده آمدوزش بدرای بسدیاری از یدرکتهدا و اندوا
مختلف فراگیران مفید است ،باعث صدرفه جدویی در وقدت و تولیدد نتدایج قابدل سدنجش مدییدود.
آموزش مجازی نسبت به آموزش سنتی بسیار کاراتر است ،زیرا؛ وقت و هزینه کمتدری صدر

آن

مییود (.)Berman & Katoma, 2008
واژههایی چون آمدوزش مجدازی ،باندکداری الکترونیکدی و از ایدن دسدت در حدالی جسدته و
گریخته به گوش میخورند که سالها است بده صدورت عملدی در بسدیاری از کشدورها در اجدرا و
بازدهی کالن هستند و عالوه بر برگشت سرمایههای هنگفت موجدب صدرفهجدویی قابدل توجده در
منابع و ظرفیتهای مختلدف یدده اسدت ) .(Alireza'ii, 2009آمدوزش مجدازی حدوزه وسدیعی از
ال ابدزاری تدا تعدابیری مبتندی بدر تغییدر ژدارادایم حدوزه یدادگیری و آمدوزش را یدامل
نگاه های کام ً
مییود .هر یک از ایدن حدوزههدا نیازمندد مؤلفدههدای گونداگون مفهدومی ،راهبدردی ،سداختاری و

1. Virtual Education
2. Electronic Memories
3. Electronic Publications
4. Virtual Bulletins

 /346فصلنامه فنآوری اطالعات و ارتباطات در علوم

تربیتی /سال پنجم  /شماره اول /پاییز 3131

عملکردی جهت استقرار ،ارزیابی و بهرهبرداری است .عوامل کلیدی موفقیت ،یاخصهایی هستند
که میزان موفقیت سازمان را در آموزش مجازی نشان میدهند که در خور تأمل و بررسی میبایدند
) .(Saghafi, Mir Saeed, Ghazi & Kharat, 2009از ویهگیهای قرن بیسدت و یکدم ،توسدعه
یگفتآور فن آوری اطالعات و ارتباطات و فراگیر یدن یبکه جهانی اطالعداتی ،جهدت افدزایش
سرعت و کیفیت در ارایه خدمات با اطمینان مطلوب میبایدد ( .)Salehi & Hajizad, 2010ایدن
آموزش؛ یعنی ،آموزش مجازی با اینکه هنوز زمان رید خود را میگذراندد ،بدر آمدوزش سراسدر
دنیا تأثیر گذایته است .در سطح کالن دیری نخواهد ژایید کده ایدن ژدیدده تدأثیر خدود را بدر ابعداد
مختلف آموزش حرفهای در سطح بین الملل بده عندوان یدک انقدالب آموزیدی بده نمدایش خواهدد
گذایت .رید سدریع در یدادگیری الکترونیکدی بده ویدهه بعدد از سدال  1220بسدیاری از تنگناهدای
آموزش عالی را مرتفع نموده است ،با اینکه ژروژههای زیدادی کده در زمینده اسدتفاده از یدادگیری
الکترونیکی طراحی یده بودند ،با یکست مواجه یدند .لذا ،در

کامل از عوامدل تدأثیرگدذار در

موفقیددت آمددوزش مجددازی بددرای جلددوگیری از ایددتباه و بدده دنبددال آن یکسددت ،ضددروری اسددت
) .(Yaghoobi, 2009آموزش الکترونیکی روشهدای آموزیدی کندونی را تکمیدل مدیکندد و در
بعضی از موارد جایگزین آن مییود .یکی از رویکردهدای اصدلی آمدوزش الکترونیکدی ،آمدوزش
ترکیبی به معنی بهکارگیری بیش از یک رسانه در امر آموزش است .مانند ترکیب آمدوزش توسدم
معلم و ابزارهای بر ژایه وب که البته ،با این روش ،آموزش الکترونیکی جدایگزین آمدوزش کندونی
نمییود ،بلکه؛ آن را تکمیل میکند .هر چند که در موارد بسیاری آموزش الکترونیکی بده تنهدایی
میتواند ژاسخگوی نیازهای آموزیی باید (.)Zameni & Kardan, 2010
آموزش مجازی در ایران صنعتی نوژا در تکنولوژی آموزیی و آمدوزش از راه دور اسدت ،امدا،
مراکز و مؤسسات آموزیی به ویهه دانشگاهها در تالش هستند تا هرچه سریعتر الگدویی مناسدب بدا
ساختار آموزیی و فرهنگی کشور در زمینه آموزش الکترونیکی ارایه کنند .عالوه بدر مزیدتهدایی
کدده آمددوزش الکترونیکددی ماهیتدداً از آن برخددوردار اسددت ،یکددی از مهددمتددرین دالیددل ضددرورت
سازمان دهی مراکدز و مؤسسدات آمدوزش الکترونیکدی در ایدران ،تقاضدای روزافدزون آمدوزش در
کشور است که با توجه به محدودیت مندابع و ظرفیدت آموزیدی در نظدام آموزیدی فعلدی بده یدک
موضو خاص اجتماعی تبدیل یده است .با توجه به اهمیت آموزش مجازی در ابعاد مختلدف آن،
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یناسایی عوامل مؤثر در موفقیت آموزش مجازی و ارزیابی آنها به منظور تعیین وضع موجدود آنهدا
برای کمک به اجرای موفق آن ،انجام این ژهوهش بسیار ضروری به نظر میرسد.
فعالیتهای ژهوهشی همواره در یرکت ملی نفت ایران مد نظر بوده است .این فعالیتها بدا تأسدی
اداره توسعه و تحقیقات یرکت ملی نفدت ایدران در سدال  1991یدکل سدازمانی بده خدود گرفدت.

سی  ،طبق موافقت اصولی سال  1911یورای گسترش وزارت فرهنگ و آموزش عالی؛ ایدن اداره
به ژهوهشگاه صنعت نفت تغییر نام یافته و فعالیتهای ژهوهشی خود را دنبال نمود .هد

اولیده ایدن

ژهوهشگاه ،ژهوهش در زمینه کاربردهای مواد نفتی بوده است و امروزه ابعاد گسدتردهای را ژویدش
میدهد .ژهوهشگاه صنعت نفت به عنوان بزرگترین مرکز تحقیق و توسدعه ایدران ،سدازمانی اسدت
دانش بنیان که رسالت اصلی آن تأمین فنآوریهای مورد نیاز و رفع مشکالت صنایع نفدت ،گداز و
ژتروییمی میباید و تولید ثدروت از طریدق تولیدد علدم و فدنآوری اصدلیتدرین هدد

راهبدردی

ژهوهشگاه است .در این سازمان آموزش نیروی انسانی از اهمیت و جایگاه ویههای برخوردار اسدت
و با توجه به استقبال این سازمان از آموزشهای مجازی در سالهدای اخیدر بررسدی میدزان موفقیدت
این آموزشها و بررسی عوامل مؤثر بر موفقیت آنها بسیار مهم است.
بدده منظددور یناسددایی عوامددل مددؤثر بددر موفقیددت آمددوزش مجددازی و احاطدده بدده ادبیددات موضددوعی،
ژهوهشهای انجام یده در ادامه بررسی گردید.
خیراندددیش ) (Kheirandish, 2011ژهوهشددی تحددت عنددوان «الگددوی امکددانسددنجی اجددرای
آموزشهای مجازی در یرکت ملی ژخش فرآوردههای نفتی» ،انجام داده اسدت .در ایدن ژدهوهش
ارزیابی اجرای دوره های آموزش مجازی بدر اسداس یدش مؤلفده فرهنگدی -اجتمداعی ،آموزیدی،
حقوقی -اداری ،راهبردی ،اقتصادی و فنی -تکنولوژی انجام یده که همه مؤلفههای الگو بده جدز
مؤلفه راهبردی ،از وضعیت مطلوبی برای اجرای آموزش مجازی برخوردار بودندد .فتحدی (Fathi,

) 2011ژهوهشی تحت عنوان «ارزشیابی اثربخشدی دورههدای آمدوزش مجدازی در نظدام آمدوزش
عالی ایران (مطالعه مدوردی :دانشدگاه فردوسدی مشدهد)» ،انجدام داده اسدت .وی از مددل کریسدلی

1

اسفاده کرده که یامل ده مؤلفه اسدت .1 :محتدوا .9 ،فعالیدتهدای یداددهی -یدادگیری .9 ،طراحدی
صددفحات . ،سددازماندهددی مددواد آموزیددی .5 ،بددازخورد .1 ،انعطددا ژددذیری .7 ،حجددم کددار.1 ،
کمکرسانی .2 ،انگیزه و  .10روشهای ارزشیابی .وضعیت این عناصر با نظرسنجی از  11استاد و
1. Kearsly
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 5 7دانشجوی دوره های آمدوزش مجدازی نشدان داد کده از نظدر اسدتادان اثربخشدی دوره آمدوزش
مجازی مطلوب بوده و دانشجویان اثربخشی این دوره را در حد متوسم برآورد نمودهاند.
یزداندی ) (Yazdani, 2009ژهوهشدی بدا عندوان «ارزشیددابی میدزان اثربخشدی نظدام یددادگیری
الکترونیکی دانشکده مجازی علوم حدیث» انجدام داده اسدت کده در آن بدا اسدتفاده از مددل ارزش
رضایتمندی از نظامهای یادگیری الکترونیکی فردوسی و لدوی ) (Ferdousi & Levy, 2010و بدا
نظر سدنجی از دانشدجویان مقطدع کاریناسدی و کاریناسدیاریدد در ریدتههدای آمدوزش مجدازی،
اثربخشی یدادگیری الکترونیکدی سدنجیده یدده اسدت .در مددل مدورد اسدتفاده ،دو عامدل ارزش و
رضایتمندی مورد توجه قرار گرفتده اسدت کده نتدایج ژدهوهش نشدان داد کده عوامدل مدذکور و در
مجمو اثربخشی دورههای یادگیری الکترونیکی در جامعه مورد بررسی در سطح متوسم است.
یعقددوبی ) (Yaghoobi, 2009ژهوهشددی بددا عنددوان «تحلیددل عدداملی عوامددل مددؤثر بددر موفقیددت
یادگیریالکترونیکی از دیدگاه دانشجویان مجازی» ،انجدام داده اسدت کده در آن عوامدل مدؤثر بدر
موفقیت یادگیری الکترونیکی در آموزش عالی کشور ،مطالعه ،یناسایی و دستهبندی یدند .جامعده
آماری تحقیق را دانشجویان مجازی مقطع کاریناسیارید در دانشگاههای ییراز ،علدم و صدنعت و
امیرکبیر تشکیل دادند .داده ها نشان داد که محتوای آموزیی مناسب ،فراهم بدودن زیرسداختهدای
فنآوری اطالعات و ارتباطات ،استفاده از نرمافدزار و انتخداب رسدانه آموزیدی مناسدب از دیددگاه
دانشجویان مجازی عوامل مؤثر در موفقیت نظام یادگیری الکترونیکی محسوب مییوند.
علیرضایی ) )Alireza'ii, 2009ژهوهشی با عنوان «یناسدایی و اولویدتبنددی عوامدل مدؤثر در
موفقیددت آمددوزش الکترونیکددی» ،انجددام داده اسددت .در ایددن تحقیددق فاکتورهددای مهددم در موفقیددت
آموزش مجازی از نشریات منتشدر یدده معتبدر جهدانی از سدال  9000تدا  9001یناسدایی یددند .بدا
نظرسنجی از  910متخصدص انفورماتیدک و کداربرانی کده در مددارس هویدمند بدا ارایده خددمات
آینایی دارند ،هشت دسته عامل برای موفقیدت آمدوزش مجدازی مدورد تأییدد قدرار گرفتدهاندد کده
عبارتند از :اعتماد عمدومی ،دسترسدی بده اطالعدات ،قابلیدت دسترسدی عمدومی ،کیفیدت خددمات،
حداقل کردن زمان ،ارایه خدمات ،کارآیی خدمات و آگاهی.
فریدز ،آلشدیر ،ژگدی و ون ) (Freeze, Alshare, Peggy & Wen, 2010ژهوهشدی بدا عندوان
«مدل موفقیت سیستم اطالعاتی در آموزش مجازی مبتنی بر در

دانشجویان» ،انجام دادند کده در

آن از مدل موفقیت سیستم اطالعاتی در سدنجش موفقیدت سیسدتم آمدوزش مجدازی اسدتفاده یدده
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است .آنها با بررسی عوامل تأثیرگذار بر موفقیت و اثربخشی دورههدای آمدوزش مجدازی؛ در مددل
ژیشنهادی خود عوامل کیفیت سیستم ،کیفیت اطالعات ،میزان استفاده از سیستم ،و رضدایت کداربر
را به عنوان عوامل مؤثر بر موفقیت دورههای آموزش مجازی مورد تأیید قرار دادند.
تئو ) (Teo, 2010aژهوهشی با عنوان «مدلسازی معادله ساختاری عوامدل تدأثیرگدذار بدر رضدایت
استادان و دانشجویان در آموزش مجازی» انجام داده است .با بررسی ادبیات موضدوعی و تحقیقدات
انجام یده در زمینه عوامل تأثیرگذار بر رضایت از دورههای آموزش مجازی ،مدلی در ایدن رابطده
ژیشنهاد گردیده است که در آن مدل عوامل  .1طراحدی دوره .9 ،کیفیدت اسدتاد .9 ،در
بودن دوره و  .در

از مفیدد

سهولت استفاده از فنآوری به عنوان عوامل مؤثر بدر رضدایت دانشدجویان و

استادان از آموزش مجازی مورد تأیید قرار گرفته است.

درك از مفيدبودن دوره

طراحی دوره

رضايت
كيفيت استاد

(موفقيت سيستم
آموزش مجازي)

درك سهولت استفاده از
فنآوري

عوامل تسهيلكننده

شكل  .3عوامل تأثیرگذار بر رضایت استادان و دانشجویان در آموزش مجازی )(Teo, 2010a

تئددو ) (Teo, 2010bژهوهشددی بددا عنددوان «توسددعه و اعتبارسددنجی یدداخصهددای ژددذیرش آمددوزش
مجازی» ،انجام داده است که در آن توسعه و اعتبارسدنجی مددلی انجدام گرفتده اسدت کده ژدذیرش
دانشجویان از آموزشهای مجازی را اندازهگیری میکندد .در ایدن مددل ،کیفیدت اسدتاد ،در

از
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مفید بودن دوره و عوامل تسهیل کننده به عنوان عوامل مؤثر بر ژذیرش آموزش مجازی مورد تأییدد
قرار گرفته است.
فردوسدی و لدوی ) (Ferdousi & Levy, 2010ژهوهشدی بدا عندوان «توسدعه و اعتبارسدنجی مددل
بررسی تأثیر عوامل یخصی بر تمایل فراگیران به اسدتفاده از سیسدتمهدای آمدوزش مجدازی» انجدام
دادهاند که در آن با بررسی مبانی نظری و ادبیات موجود در زمینده عوامدل یخصدی تدأثیرگدذار بدر

تمایل فراگیران به استفاده از آموزشهای مجازی چهار عامدل یناسدایی و بدا اسدتفاده از روشهدای
آماری رگرسیون خطی چندگانه و رگرسیون لجستیک ترتیبی تأثیر هر چهار عامل مورد تأیید قدرار
گرفته اسدت .ایدن مددل یدامل عوامدل  .1مقاومدت در برابدر تغییدر .9 ،ارزش در

یدده آمدوزش

مجازی .9 ،قابلیت کار با کامییوتر و  .نگرش در مورد آموزش مجازی به عندوان عوامدل مدؤثر بدر
تمایل به استفاده از آموزش مجازی مورد تأیید قرار گرفتهاند.
مقاومت در برابر تغيير
ارزش درك شده آموزش مجازي

تمايل به استفاده از
آموزش مجازي

قابليت كار با كامپيوتر
نگرش در مورد آموزش مجازي

شكل  .2مدل تأثیر عوامل شخصی بر تمایل فراگیران به استفاده از سیستم های آموزش مجازی & (Ferdousi
)Levy, 2010

مارتنیز ) (Martinez, 2011ژهوهشی با عنوان «عوامل تأثیرگذار بر اثربخشی آموزش مجدازی:
تحلیلی در دورههای مدیریت تولید» ،انجام داده است .در زمینده عوامدل تدأثیرگدذار بدر موفقیدت و
اثربخشی دوره های آموزش مجازی مدلی ژیشنهاد کدرده اسدت .در ایدن مددل ،عوامدل  .1وضدعیت
ایتغال .9 ،تجربه قبلی آموزش مجازی .9 ،انعطا ژذیری . ،تعامل بین دانشجو و اسدتاد .5 ،تعامدل
بین دانشجو و دانشجو و  .1ترکیب آموزش مجازی و آموزش حضوری به عندوان عوامدل مدؤثر بدر
اثربخشی آموزش مجازی مورد تأیید قرار گرفتهاند.
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وضعيت اشتغال

تجربه قبل از آموزش

رضايت

يادگيري
(موفقيت
آموزش
مجازي)

انعطافپذيري

تعامل بين دانشجو و استاد

تعامل بين دانشجو و دانشجو

تركيب آموزش مجازي و
حضوري
شكل  .1عوامل تأثیرگذار بر اثربخشی آموزش مجازی )(Martinez, 2011

با توجه به مروری بر ادبیات و ژیشینههای موجود در زمینه عوامل تأثیرگدذار بدر موفقیدت دورههدای
آموزش مجازی ،مدل مفهومی تحقیق حاضر ارایه یده در یکل با نظر متخصصان در نظر گرفتده
یده است که بر همین اساس سؤاالت ژهوهش طراحی گردید.
 .1وضعیت تمایل فراگیران بده اسدتفاده از آمدوزش مجدازی بده عندوان عداملی مدؤثر بدر موفقیدت
آموزش مجازی در ژهوهشگاه صنعت نفت چگونه است؟
 .9وضعیت کیفیت سیستم آموزش مجازی به عنوان عاملی مؤثر بر موفقیدت آمدوزش مجدازی در
ژهوهشگاه صنعت نفت چگونه است؟
 .9وضعیت کیفیت اطالعدات و محتدوای دوره هدای آمدوزش مجدازی بده عندوان عداملی مدؤثر بدر
موفقیت آموزش مجازی در ژهوهشگاه صنعت نفت چگونه است؟
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 .وضعیت وجود عوامل تسهیل کننده آموزش مجازی به عنوان عاملی مؤثر بر موفقیدت آمدوزش
مجازی در ژهوهشگاه صنعت نفت چگونه است؟
 .5وضعیت کیفیت استاد آموزش مجازی به عنوان عاملی مدؤثر بدر موفقیدت آمدوزش مجدازی در
ژهوهشگاه صنعت نفت چگونه است؟
 .1وضعیت وجود امکان تعامل بین دانشجویان و استاد در آموزش مجازی به عندوان عداملی مدؤثر
بر موفقیت آموزش مجازی در ژهوهشگاه صنعت نفت چگونه است؟
 .7اولویت عوامل مؤثر بر موفقیت آموزش مجازی در ژهوهشگاه صنعت نفت چگونه است؟
تمايل فراگيران به استفاده از آموزش
مجازي )(Ferdousi & Levy, 2010

كيفيت سيستم
) (Freeze, Khaled & Peggy, 2010

كيفيت اطالعات و محتوا

موفقيت آموزش مجازي
تمايل به استفاده از آموزش
مجازي

()Yaghoobi, 2009

عوامل تسهيلكننده
()Teo, 2010a

كيفيت استاد
()Teo, 2010b

امكان تعامل بين دانشجويان ،بين دانشجويان
و استاد ()Martinez, 2011

شكل  .4مدل مفهومی تحقیق
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روش

با توجه به اینکه ژهوهش حاضر در ژی کاربرد نتایج یافتههدا در ژهوهشدگاه صدنعت نفدت اسدت ،از
حیث هد  ،کاربردی است و تالیی برای ژاسخ دادن به یک مجموعه روابطی است که در دنیدای
واقعی وجود دارد.
هد

از انتخاب روش تحقیق آن است که محقق مشخص نماید چه ییوه و رویدی را اتخدا کندد،

تا او را هر چه دقیقتر ،آسانتر و سریعتر در دسدتیدابی بده ژاسدخ یدا ژاسدخهدایی بدرای ژرسدش یدا
ژرسشهای تحقیق مورد نظدر کمدک کندد .انتخداب روش تحقیدق بسدتگی بده هدد هدا و ماهیدت
موضدو ژدهوهش و امکاندات اجرایدی دارد ) .(Naderi & Seif Naraghi, 2010بندابراین ،روش
تحقیق در این ژهوهش توصیفی از نو ژیمایشی میباید .توصیفی به این دلیل که ژهوهش درصددد
است که به توصیف یرایم یا ژدیدهها بیدردازد .ژیمایشدی از آن جهدت کده ژهوهشدگر قصدد دارد،
نظرات مدیران ،ژهوهشگران و کاریناسان را در مورد موضو جویا یود.
جامعده آمدداری ایددن ژدهوهش ،یددامل کلیدده مدددیران ،ژهوهشدگران و کاریناسددان یددرکتکننددده در
دورههای آموزش مجازی در ژهوهشگاه صنعت نفت در سال  1921میباید که در حدود  950نفدر
میبایند .با توجه به مشخص بودن حجم جامعه ،بر اساس جدول کرجسی و مورگدان 151 ،نفدر بده
روش نمونهگیری تصادفی طبقهای -نسبی انتخاب یدند .از ایدن تعدداد  199نفدر مدرد و  99نفدر زن
بودند .ژرسشنامهها میان مدیران ،ژهوهشگران و کاریناسدان یدرکتکنندده در دورههدای آمدوزش
مجازی توزیع و جمعآوری گردید.
ابزار گردآوری اطالعات ،ژرسشنامه محققساخته میباید .بدرای تهیده ژرسدشنامده بعدد از مطالعده
منابع موجود و تدوین ژرسشنامه اولیه ،اقددام بده جمدعآوری نظدرات افدراد صداحبنظدر در حدوزه
دانشگاه و ژهوهشگاه صنعت نفت ید که در نهایت با یکژارچهسازی نظرات و اعمدال اصدالحات،
اطمینان حاصل ید که ژرسشنامه همان خصیصههای مورد نظر ژهوهشگران را میسنجد ،در نتیجده
روایی محتوایی ابزار مورد تأیید قرار گرفت .برای بررسی ژایایی ،ابتدا ابزار بده صدورت ژدایلوت بدر
روی  90نفددر اجددرا یددد کدده ضددریب آلفددای کرونبدداخ  0/29بددهدسددت آمددد .بددرای انجددام ژددهوهش،
ژرسشنامه  90سؤالی تدوین ید که در آن مؤلفه کیفیدت سیسدتم بدا  5سدؤال ،کیفیدت اطالعدات و
محتوا با سؤال ،عوامل تسدهیلکنندده بدا  9سدؤال ،کیفیدت اسدتاد بدا  1سدؤال ،تعامدل بدین اسدتاد و
دانشجویان با  9سؤال ،تعامل کاربر با سؤال و موفقیت آموزش مجازی بدا  9سدؤال مدورد ارزیدابی
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قرار گرفت .با توجه به این که در ژرسشنامه ،طیف ژاسخها از خیلیکم تا خیلیزیاد و امتیاز متناظر
با آنها از  1تا  5بود ،بنابراین امتیاز  1نشداندهندده وضدعیت بسدیار نامناسدب و امتیداز  5نشداندهندده
همچنین عدد  ،9بده عندوان میدانگین نظدری تعریدف
وضعیت بسیار مناسب عامل مورد نظر میباید .
یده است و اگر میانگین یاخصهای هر عامل از  9کوچکتر باید آن عامل در وضعیت مطلدوبی
قرار ندارد و اگر از  9بزرگتر باید آن عامل در وضعیت مناسبی قرار دارد .برای بررسی این مدورد
باید از آزمون میانگین استفاده نمود که در آن حد مرزی  9میباید.
برای تجزیه و تحلیل دادههای بهدسدت آمدده در آمدار اسدتنباطی بدا توجده ایدنکده آزمدون کولمدوگرو -
اسمیرنو

نشان داد توزیع دادهها نرمال است ،به کمک نرمافزار  SPSSبرای آزمدون سدؤاالت از آزمدون t

تک نمونهای و برای رتبهبندی عوامل از آزمون فریدمن استفاده ید.
یافتهها

ابتدا برای بررسی نرمال بودن دادهها از آزمون کولمدوگرو  -اسدمیرنو بده یدر جددول  1اسدتفاده
ید.
جدول  .3آزمون كولموگروف -اسمیرنوف ()n=316

میزان آماره
آزمون
سطح معناداری
دو دامنه

تمایل

تعامل بین استاد

كیفیت

عوامل

كیفیت اطالعات

كیفیت

كاربر

و دانشجویان

استاد

تسهیلكننده

و محتوا

سیستم

0/25

1/15

1/99

1/11

0/71

0/79

0/91

0/1

0/10

0/19

0/10

0/17

با توجه به اینکه سطح معناداری محاسبه یده برای کلیده عوامدل بدزرگتدر از سدطح خطدا ()0/05
میباید ،نتیجه گرفته مییود که توزیع ژاسخها برای کلیه عوامل از توزیع نرمدال تبعیدت مدیکندد.
بهمنظور بررسی چگونگی عوامل موثر بر موفقیت آموزش مجازی؛ نمودار  ،1وضعیت عوامل مدؤثر
بر موفقیت آموزش مجازی را نشان میدهد.
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4.14

4.16

4.02

4.2
4.1
4

3.89

3.9
3.71
3.54

3.8
3.7

3.58

3.6
3.5
3.4
3.3
3.2

موفقيت

تعامل بين

آموزش

استاد و

مجازي

دانشجويان

كيفيت

عوامل

كيفيت

كيفيت

تمايل

استاد

تسهيل

سيستم

اطالعات و

كاربر

كننده

محتوا

نمودار  .3میانگین شاخصهای مربوط به عوامل مؤثر بر موفقیت آموزش مجازی

با توجه به نمودار  1و بررسی وضعیت گویههای ژرسشنامه در  7مؤلفه مدد نظدر ژدهوهش مدیتدوان
چنین نتیجه گرفت:
 میانگین یاخصهای مربوط به عامل تمایل کاربر  /11میباید که نشان میدهد ،این عامدل
در وضعیت خوب تا عالی قرار دارد.
 میانگین یاخصهای مربوط به عامدل کیفیدت اطالعدات و محتدوا  /1مدیبایدد کده نشدان
میدهد ،این عامل در وضعیت خوب تا عالی قرار دارد.
 میانگین یاخصهای مربوط به عامل کیفیت سیستم  /09میبایدد کده نشدان مدیدهدد ،ایدن
عامل در وضعیت خوبی قرار دارد.
 میانگین یاخصهای مربوط به عامل عوامل تسهیل کننده  9/71میباید که نشدان مدیدهدد،
این عامل در وضعیت متوسم تا خوبی قرار دارد.
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 میانگین یاخصهای مربوط به عامل کیفیت استاد  9/51میباید که نشان میدهد ،این عامل
در وضعیت متوسم تا خوبی قرار دارد.
 میانگین یاخصهای مربوط به عامل تعامل بین استاد و دانشجویان  9/5مدیبایدد کده نشدان
میدهد ،این عامل در وضعیت متوسم تا خوبی قرار دارد.
 میانگین یاخصهای مربوط به موفقیت آموزش مجازی  9/12میبایدد کده نشدان مدیدهدد،
موفقیت آموزش مجازی در سطح متوسم تا خوبی است.
با توجه به اینکه نرمال بودن توزیع ژاسخها مدورد تأییدد گرفدت ،از آزمدون  tتدک نموندهای بدرای
ژاسخ به سؤاالت ژهوهشی  1الی  1استفاده یده است که نتایج آن در جدول  9آمده است.
جدول  .2آزمون فرضیات
Test Value = 9

شماره سؤاالت
پژوهشی

t

درجه

سطح

اختالف

آزادی

معناداری

متوسط

فاصله اطمینان  31درصد
برای اختالف
حد باال

حد پایین

1

95/17

155

0/000

1/11

1/99

1/1

9

99/11

155

0/000

1/09

1/01

0/25

9

97/17

155

0/000

1/1

1/99

1/01

11/95

155

0/01

0/71

0/19

0/51

5

19/79

155

0/01

0/51

0/11

0/ 2

1

11/90

155

0/09

0/5

0/1

0/

همانطور که در جدول  9مالحظه میگردد با توجه به این که سطح معنداداری محاسدبه یدده بدرای
کلیه سؤاالت کوچکتر از سطح خطا  0/05میباید و اختال

متوسم کلیه عوامل از حد متوسدم

بیشتر است ،نتیجه گرفته مییود که کلیه عوامل مؤثر بدر موفقیدت آمدوزش مجدازی در ژهوهشدگاه
صنعت نفت در وضعیت مناسبی هستند.
همچنین ،برای ژاسخ به سؤال  ،7مبنی بر اولویتبندی عوامل مؤثر بر موفقیدت آمدوزش مجدازی ،از
آزمون فریدمن استفاده ید که نتیجه آن به یر جدول  9است.
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جدول  .1اولویتبندی عوامل مؤثر بر موفقیت آموزش مجازی

آزمون فریدمن
151

تعداد
مقدار کای دو

99/015

درجه آزادی

5

سطح معناداری

0/000

با توجه به اینکه سطح معناداری محاسبه یده ( )0/000کوچکتر از سطح خطدا ( )0/05مدیبایدد،
نتایج رتبهبندی عوامل در جدول نشان داده یده است.
جدول  .4رتبهبندی عوامل مؤثر بر موفقیت آموزش مجازی

رتبه

عامل

میانگین رتبه

1

کیفیت اطالعات و محتوا

/ 7

9

تمایل کاربر

9/21

9

کیفیت سیستم

9/21

عوامل تسهیلکننده

9/19

5

تعامل بین دانشجویان و استاد

9/75

1

کیفیت استاد

9/71

همانطور که در جدول  ،نشان داده یده رتبهبندی بین یش عامل بده ترتیدب از بداالترین عبارتندد

از :کیفیت اطالعات و محتوا ،تمایل کاربر ،کیفیت سیستم ،عوامل تسهیلکنندده مدیبایدد و تعامدل
بین دانشجویان و استاد و کیفیت استاد ژایینتر از بقیه عوامل میبایدند .رتبدهبنددی فدوم مدیتواندد،
راهنمددای مناسددبی در تعیددین اولویددت بددرای بهبددود عوامددل مددؤثر بددر موفقیددت آمددوزش مجددازی در
ژهوهشگاه صنعت نفت باید.

 /318فصلنامه فنآوری اطالعات و ارتباطات در علوم

تربیتی /سال پنجم  /شماره اول /پاییز 3131

بحث و نتیجهگیري

هددر سددازمان بددرای تصددمیمگیددری در خصددوص ژیددادهسددازی آمددوزش مجددازی بایسددتی دایددتههددا،
محدددودیتهددای موجددود و هددمچنددین ،مشددکالتش را یناسددایی و میددزان آمددادگی خددود را بددرای
ژیادهسازی آموزش مجازی بررسی کند .بدین منظور ،تبیین وضعیت سازمان در ابعداد مختلدف و از
دیدگاههای متفاوت ضروری است .بدیهی است که بدون دایتن طر و استراتهی معین و نیز بدون
تأمین منابع مالی ،حرکت به سوی ژیادهسازی آمدوزش مجدازی موفقیدتآمیدز نخواهدد بدود .اتخدا
استراتهیهای صحیح برای ژیادهسازی آموزش مجازی ،اطمینان مدورد نیداز سدرمایهگدذار و مجدری
ژیادهسازی سیستم را تأمین خواهد کرد .آموزش سنتی معموالً به فرآیندد یناسدایی نیداز ،طراحدی و
برنامهریزی آموزش ،اجرا و ارزیابی و بازخور سیستم اطالم میگردد ،در حالیکه در آموزشهدای
نوین به اهدا

سازمان؛ یعنی ،توسعه سریع اطالعات حیاتی ،آموزش مداوم ،هزینه کمتر ،ژیشدرفت

کارکنان ،بهبود عملکرد ،چالشهای درون سازمانی به منظور تنو جغرافیایی فراگیران ،تعداد زیداد
فراگیران ،نیاز به آموزش سریع ،نیاز روز افزون به اطالعات و مقابله با فشدارهای بدرون سدازمانی در
ارتباط با رقابتهای خشن ،کمبود فرصتهای بازاریابی ،عمر کمتدر محصدوالت ،تغییدرات مسدتمر
تکنولوژی ،رید بازار ،سیکل تولید کوتاهتر ،تنو محصوالت و ژیوستن به بازارهای جهدانی تأکیدد
میگردد .برای بهکارگیری آموزشهای نوین ،بهکارگیری سده عامدل طراحدی ،تکنولدوژی و ابدزار
انتقال اطالعات الزم است .بنابراین ،با توجه به اینکه هر یرکت در زمان انتخاب هدر یدیوه ممکدن
است ،برخی از این عوامل را دایته باید ،ژ

نقطه مشتر

این سه عامل به عنوان فضای یدادگیری

مناسب تلقی میگردد که یکی از روشهای ایجاد این فضای مناسب آموزش مجازی است.
با توجه به نتایج بهدست آمده از سؤال اول ژهوهش مبنی بر این که تمایل کاربران به استفاده از
آموزش مجازی یکی از عوامل تأثیرگذار بر موفقیت آموزش مجازی است ،نتایج بهدست آمدده بدا
دیگر تحقیقات ) (Ferdousi & Levy, 2010, Freeze et al., 2010, Yazdani, 2009همراستا
بوده است .بنابراین ،میتوان نتیجه گرفت که میزان استفاده واقعی از فنآوری اطالعدات و آمدوزش
مجازی و به تبع آن موفقیت آن را ژیشبیندی مدیکندد چندانکده برمدان و همکداران & (Berman

) Katoma, 2008معتقد هستند ،آموزش مجازی در زمینه آمدوزش بدرای بسدیاری از یدرکتهدا و
انوا مختلف فراگیران مفید است ،باعث صرفهجویی در وقت و تولید نتایج قابل سنجش مییود.
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در سؤال دوم مبنی برکیفیت سیستم آمدوزش مجدازی یکدی از عوامدل تأثیرگدذار بدر موفقیدت
آموزش مجازی است ،نتایج بهدست آمده با دیگر تحقیقدات (Freeze et al., 2010, Alireza'ii,

) ،2009, Yazdani, 2009هدمسدو اسدت .بندابراین ،مدیتدوان نتیجده گرفدت بدا توجده بده وجدود
سختافزار و نرم افزارهای گوناگون ،کیفیدت سیسدتم و راحتدی کدار کدردن بدا آن بده گوندهای کده
خودراهبردی و خودیادگیری را در بر دایته باید ،بسیار مهم است.

تحلیل یافته های حاصل از سدؤال سدوم ژدهوهش مبندی بدر بررسدی کیفیدت اطالعدات و محتدوا
دورههای آموزش مجازی یکی از عوامل تأثیرگذار بر موفقیدت آمدوزش مجدازی ،نتدایج بدهدسدت
آمدده بدا تحقیقدات )(Teo, 2010b, Yaghoobi, 2009, Freeze et al., 2010, Fathi, 2011

همسو است .بنابراین ،میتوان نتیجه گرفت کیفیت اطالعات و محتوا بر تمایل کداربران ،رضدایت و

عالقهمندی کاربران برای استفاده بیشتر از آموزش مجازی اثرگذار است.
یافتههای سؤال چهارم ژهوهش مبنی بر تأثیرگذاری عوامل تسدهیلکنندده بدر موفقیدت آمدوزش
مجازی ،با نتایج بهدست آمدده بدا تحقیقدات دیگدر محققدان (Yaghoobi, 2009, Teo, 2010a,

همسو است .بنابراین ،میتوان نتیجه گرفت در صورتی کده
) Fathi, 2011, Freeze et al., 2010
در فرآیند آموزش و یادگیری عواملی مانند در

نیاز فراگیران ،در

مفیدد بدودن دوره ،طراحدی

آسان صفحات ،انعطا ژدذیر بدودن سیسدتم ،وجدود زیرسداخت فدنآوری در نظدر گرفتده یدود بدر
موفقیت آموزش مجازی تأثیر بگذارد.
تحلیل دادههای سؤال ژنجم ژهوهش مبنی بر کیفیت استاد به عنوان یکی از عوامل تأثیرگذار بدر
موفقیت آموزش مجازی ،با نتایج بهدسدت آمدده بدا دیگدر تحقیقدات (Teo, 2010b, Alireza'ii,

) ،2009, Martinez, 2011همراستا است .بنابراین ،میتوان نتیجه گرفت توجه به صدالحیتهدای
یخصیتی ،اخالقی و حرفدهای اسدتاد و نفدو ی کده مدیتواندد در فراگیدران دایدته بایدند و ایدنکده
تفاوتهای فردی بین فراگیران را رعایت کند در موفقیت آموزش مجازی سهم بهسزایی دارد.
یافتههای حاصل از سؤال یشم ژهوهشی مبنی برتعامل بین دانشدجویان و اسدتاد یکدی از عوامدل
تأثیرگذار بر موفقیت آموزش مجازی ،با نتایج بهدست آمده با تحقیقات سایر محققان (Ferdousi

مسدو
) & Levy, 2010, Martinez, 2011, Teo, 2010a, Alireza'ii, 2009, Fathi, 2011هد 
است .بنابراین ،میتوان نتیجه گرفت امکان تماس رو در رو و یدا بدا اسدتفاده از فدنآوری اطالعدات
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بین دانشجویان و استاد ،در دسترس بودن استاد ،ژاسخگو بودن استاد میتواند ،در موفقیت آمدوزش
مجازی اثرگذار باید.
در رابطه با سؤال آخر تحقیق که بده بررسدی اولویدتبنددی هدر یدک از عوامدل ژرداختده ،در یدک
نتیجهگیری کلی می توان ،چنین نتیجه گرفت کده مسدؤوالن و کاریناسدان بدرای تبددیل تهدیدد بده
فرصت میتوانند ،روی چهار عامل کیفیت اطالعات و محتوا ،تمایل کاربر ،کیفیت سیستم ،عوامدل
تسهیلکننده که در رتبه بندی از میانگین بهتری برخوردار بودند و جزو نقاط قدوت سیسدتم هسدتند،
متمرکز یوند ،تا بتوانند ،دو عامل تعامدل بدین دانشدجویان و اسدتاد و کیفیدت اسدتاد را بدا توجده بده
مواردی که در سؤال ژنجم و یشم مطر گردید ،برطر

کنند .زیرا تعامل بین دانشجویان و اسدتاد

عبارت است از ،امکان تماس رو در رو و یا با استفاده از فنآوری اطالعات بین دانشجویان و اسدتاد
مدیبایسدت ،ترتیدب برگدزاری جلسدات
میباید .بنابراین ،واحد آموزش ژهوهشدگاه صدنعت نفدت 

حضوری یا مجازی را جهت ایجاد امکان تعامل و برگزاری جلسات گروهی درسی بین همکالسان
و نیز بین همکالسان و استادان ژیشبینی نماید.
مشدومهدا و

میبایست،
همچنین برای عامل کیفیت استاد نیز واحد آموزش ژهوهشگاه صنعت نفت 

دورههدای آمدوزش مجدازی را ژدیشبیندی نمایدد ،از

کنترلهای الزم برای ایجاد انگیزه در اسدتادان

جمله طبقهبندی ژرداخت به استادان بر اساس میزان یادگیری کاربران که بدا آزمدونهدای اسدتاندارد
سنجیده مییود.
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