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Abstract
Today, information technology is used as a tool to improve education in organizations
and universities. Due to the dependence of education on information technology, the elearning framework has been welcomed as a method worldwide. The purpose of this
study is to identify and prioritize the key factors of success in implementing e-learning.
The research method of this research is applied research in terms of purpose and
quantitative research in terms of data collection. By reviewing the relevant literature, 6
dimensions and a total of 56 indicators were identified for the implementation of
e-learning. The multiplicity of indicators led to the use of fuzzy Delphi technique to
reduce the number of indicators using the opinions of 20 scholars and academic experts.
After selecting the indicators of high importance using the Analytical Hierarchy Process
(AHP), the weight and importance of the dimensions and indicators were determined.
The managerial dimension was the most important and the organizational dimension
was the least important.
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چکیده
امروزه فناوری اطالعات به عنوان ابزاری جهت بهبود آموزش در سازمان ها و دانشگاه ها به کار گرفته می شود .با
توج ه به وابستگی آموزش به فناوری اطالعات ،چارچوب آموزش الکترونیک به عنوان یک روش در سطح جهانی
مورد استقبال قرار گرفته است .هدف از انجام ای ن پژوهش شناسایی و اولویتبندی عوامل کلیدی موفقیت در
پیاده سازی آموزش الکترونیک است .روش پژوهش این تحقیق از منظر هدف از نوع تحقیقات کاربردی و از منظر
گردآوری داده ها از نوع تحقیقات کمّی است .با مرور ادبیات مرتبط  6بعد و مجموعاً  56شاخص جهت پیاده سازی
آموزش الکترونیک شناسایی گردید  .متعدد بودن شاخص ها منجر به استفاده از تکنیک دلفی فازی جهت کاهش
تعداد شاخص ها با استفاده از نظرات  20تن از اساتید و خبرگان دانشگاهی گردید  .پس از انتخاب شاخص های با
اهمیت باال با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی ( ،)AHPوزن و اهمیت ابعاد و شاخص ها تعیین گردید؛ که
بعد مدیریتی دارای بیشترین اهمیت و بعد سازمانی نیز دارای کمترین اهمیت بود.

کلمات کلیدی :عوامل کلیدی موفقیت ،یادگیری الکترونیک ،مدیریت فناوری اطالعات ،روش دلفی فازی ،روش تحلیل
سلسله مراتبی ()AHP
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مقدمه
همزمان با تغییرات سریع فنون و ظهور پدیدههای نوین در فناوری اطالعات و تأثیر آنها بر شیوههاا و روشهاای زیساتن،
فرایند آموزش نیز که یکی از ارکان اساسی و بنیادین جوامع است ،متحول و دگرگون شده است .وجود شبکههای ارتبااطی
بسیار گسترده از جمله اینترنت و ابزارها و امکانات آموزشی پیشرفته ،روشهای آموزشی را متحول نماوده و ایان امکاان را
فراهم ساخته است که طیف وسیعی از جویندگان علم و دانش در نقاط مختلف جهان و از فواصل دور تحت پوشش شابکۀ
آموزشی درآیند (الدیاب و همکاران2017 1،؛ کیو و همکاران.)2018 2،
آموزش الکترونیکی (مجازی) رویکردی نوین در آموزش است که برای فراگیاران امکاان یاادگیری در هار زماان و در هار
مکان را فراهم مینماید (سید و همکاران .)20213،در سالهاای اخیار ،تجربیاات ارزشامندی در زمیناه آماوزش الکترونیکای
شکلگرفته که همراه با پیچیدگیهای آموزشی ،فرهنگی ،حقوقی ،نظارتی ،فنای و زیرسااختی باوده اسات (کاساترو و

زرمناو4،

 .)2020از این رو ،ظرفیتسازی انسانی ،سازمانی و مدیریتی در پیکره نظام آموزش الکترونیکی نیازمند رفع چالشهاای ناشای
از عدم تعریف ،ادبیات و مقررات یکسان و لزوم احیای برداشتهای مشترک از نقشهاای ناوین تربیتای و آموزشای هماراه باا
کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات در طراحی آموزشی و برنامههای درسی است (الاجمی و همکاران.)2021 5،
آموزش الکترونیکی یکی از راههای یادگیری از راه دور و شیوه جدیدی اسات کاه محایط آن شاامل بیشاتر ویژگایهاای
کالسهای فیزیکی است و فراگیران از طریق یک زیرساخت فناوری اطالعات (سامانه) محتوای آموزشی را دریافات کارده و باا
اساتید ارتباط برقرار میکنند (احمد و شمسالدین2013 6،؛ چِن و همکاران .)20137،الزم به ذکر اسات کاه نقاش آن ساامانه،
کامالً برجسته است و اعتقاد بر این است که بیش از  70درصد آموزش تحت تأثیر این سامانه در قالب یک محیط تعاملی قارار
میگیرد (مک ناقتون و همکارن .)20108،رویکرد آموزش در یک محایط تعااملی کارآماد فعاالیتی مانظم و سانجیده دربااره
موضوع یا مسئلهای خاص است که مخاطبین در تعامل با یکدیگر در قالب گروههای چند نفره درباره آن موضوع یاا مسائله باه
مطالعه ،اندیشه ،بحث و اظهاارنظر مایپردازناد (سانماارتین و همکااران2020 9،؛ یاساون و یااموه .)202010،در ایان روشهاا
برخالف روشهای معمول مخاطبین فعاالنه در فرایند آموزش شرکت میکنند و مسئولیت یادگیری را بر عهده مایگیرناد .در
همین راستا ،ابعاد شناسایی شده بر اساس ادبیات موضوعی محیط تعاملی انتخااب و ماورد بررسای و تحلیال قارار مایگیرناد
(شهزاد و همکاران .)202111،ابعاد عوامل متعددی جهت پیادهسازی موفق آماوزش الکترونیاک در ادبیاات وجاود دارد کاه باه
طور جامع به نسبت به تحلیل و بررسی آنها اشاره نشده است .به عنوان مثال ،سااالری همکااران در ساال  1388نسابت باه
تحلیل عوامل مرتبط با پذیرش آموزش الکترونیک توسط دانشجویان پرستاری پرداختاد .آنهاا باا اساتفاده از مادل پاذیرش
فناوری نسبت به اجرای پژوهش خود پرداختناد و اهمیات و همچناین وزن عوامال را تعیاین نکردناد (سااالری و همکااران،
 .)1388در این پژوهش با مرور جامع ادبیات نسبت به تصمیمگیری و تحلیل شاخصها پرداخته میشود .عدم استفاده از یاک
رویکرد تصمیمگیری تلفیقی نیز در ادبیات مرتبط مانند پژوهشهای (الاجمی و همکاران )2021 ،و (کیو و همکااران)2018 ،
شناسایی گردید که این خأل در این پژوهش تکمیل خواهد شد.

1. Aldiab et al.
2. Kew et al.
3. Syed et al.
4. Castro and Zermeno
5. AlAjmi et al.
6. Ahmad & Shamsudin
7. Chen et al.
8. McNaughton et al.
9. San-Martín et al.
10. Yawson & Yamoah
11. Shahzad et al.
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با توجه به وجود عوامل متعدد در آموزش الکترونیکی ،روشهای تصمیمگیری چند شاخصه ،به دلیال خصوصایات نسابی
آنها توسط محققان بیشتر از سایر روشها تأکید میشود (حیدری دهوئی و همکاران .)2021 1،روشهای تصمیمگیاری چناد
شاخصه2از میان مجموعه محدود گزینههای مسئله ،بهترین گزیناه را باا توجاه باه معیارهاا و ویژگایهاای موجاود پیشانهاد
میکند .الزم به ذکر است که تعیین و محاسبه وزن معیارها که در ایان پاژوهش ،ابعااد و شااخصهاای آماوزش الکترونیکای
هستند ،از اهمیت فراوانی برخوردار است (وانگ و لو .)2010 3،بر اساس ادبیات موضوعی ،محاسبه وزن معیارهاای یاک مسائله
بر اساس دو روش خبرهمحور و دادهمحور صورت میپذیرد که در این پژوهش بر اسااس روش فرایناد تحلیال سلسالهمراتبای4
انجام میگیرد .پیش از آن نیز با توجه به متعدد بودن تعداد شاخصهای آماوزش الکترونیکای ،بار اسااس روش دلفای فاازی،
تعدادی از آنها از فرایند پژوهش خارج خواهند شد .در همین راستا ،سؤاالت این پژوهش در راستای نیل به هدف پژوهش باه
شرح زیر خواهند بود:
 مهمترین ابعاد و شاخصهای کلیدی موفقیت در پیادهسازی آموزش الکترونیکی چه مواردی هستند؟
 کدام یک از این ابعاد از نقش و اهمیت باالتری برخوردار هستند؟
 وزن و اهمیت نسبی عوامل منتخب و نهایی چگونه است؟
هدف این پژوهش اهمیت بخشیدن به فاکتورهای کلیدی موفقیات در ساازمان و توجاه باه ایان امار توساط شارکتهاا،
سازمانها و مؤسسات و دانشگاهها است تا بتوانناد باا توجاه باه مشاکالت حاضار در آماوزش حراوری ،فرآینادهای آماوزش
الکترونیکی را توسعه دهند .شناسایی و تحلیل ابعاد تأثیرگذار و همچنین شاخصهاای تأثیرگاذار و اولویات آنهاا در آماوزش
الکترونیکی مورد بحث این پژوهش خواهد بود.
پیشینۀ پژوهش
فرآیند طراحی و توسعه آموزش الکترونیکی میتواند شامل دورهها ،ترمها ،کارگاهها ،پرتالهای آماوزش بارخط ،گاروههاای
گپ و موارد دیگری باشد .این امر باید به صورت ترکیبی صحیح و دقیق از منابع شخصی ،سختافزار و نرمافزارهای خااص،
معیارهای تعاملی و رسانهای و طراحی موارد بر اساس توانایی کاربر انجام شاود .توساعهدهنادگان بایاد نسابت باه فرآیناد
برنامهریزی تحصیلی ،دانش محتوا ،محیط طراحی و تحویل دورههای درسی و فراگیران ،تسلط داشته باشند .آنها بایاد باا
شخصیت ،وظایف تحصیلی و سن فراگیران خود نیز آشنا باشند .فراگیران به عنوان یکی از مهمترین عوامل در امر تحصیل،
باید به صورت واضح و کامل شناخته شوند (مک ناقتون و همکارن.)2010 ،
مارتین و همکاران در پژوهش خود به بررسی روابط احتمالی بین متغیرهای چهارچوب مفهاومی (باورهاای خودکارامادی،
کیفیت سیستم و تأثیر سازمانی) و تعهد مستمر آموزش پرداختند .نتایج نشان مایدهاد کاه داشاتن یاک سیساتم مادیریت
یادگیری در موسسه تعهد مربیان را تقویت میکند .مؤسسات باید محیط یادگیری متناسب با نیااز مربیاان ،بساتری خالقاناه،
مشارکتی ،امن ،دوستانه و به روز با تعامالت کیفی ایجاد کنند (سنمارتین و همکاران.)2020 ،
سالوم و همکاران عوامل مؤثر بر پذیرش سیستمهای آموزش الکترونیکی توسط دانشجویان دانشگاه را ماورد بررسای قارار
دادند .برای دستیابی به این هدف ،آنها مدل جدیدی را پیشنهاد کردند که هدف آن بررسی تأثیر ناوآوری ،کیفیات ،اعتمااد و
اشتراک دانش در پذیرش آموزش الکترونیکی بود .نتایج نشان داد کاه اشاتراک و کیفیات داناش در دانشاگاههاا بار پاذیرش
آموزش الکترونیکی در بین دانشجویان تأثیر مثبت دارد .نوآوری و اعتمااد تاأثیر قابال تاوجهی بار پاذیرش سیساتم آماوزش
الکترونیکی نداشت (سالوم و همکاران.)2019 5،

1. Heidary Dahooie et al.
)2. Multiple Attribute Decision Making (MADM
3. Wang & Luo
)4. Analytic Hierarchy Process (AHP
5. Salloum et al.
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هانگ و همکاران با استفاده از روش دلفی به بررسی عوامال حیااتی موفقیات چاارچوب یاادگیری الکترونیاک پرداختناد.
دستاورد این پژوهش بیانگر ایجااد تاوازن میاان مادیریت تغییار ،مادیریت ماداوم فراینادها ،مادیریت فنااوری ،برناماهریازی
استراتژیک و مدیریت پروژه است (هانگ و همکاران.)2013 1،
ابعاد آموزش الکترونیکی
ابعاد اصلی به عنوان عوامل کلیدی موفقیت در پیاده سازی آموزش الکترونیکی در شکل  1نشان داده شده است.
تشریح اهمیت و دالیل انتخاب ابعاد نشان داده شده در بخش بعدی صورت گرفته اسات .باا مارور سیساتماتیک
ادبیات و شناسایی شاخص های متعدد در حوزه آموزش الکترونیکی ،طبقه بندی این شاخص ها بار اسااس ادبیاات
موضوعی منجر به انتخاب و تعیین ابعاد مدیریتی ،انسانی ،فرهنگای ،ساازمانی ،فراینادی ،تکنولاوژی و مادیریت
زیرساخت گردید (سالوم و همکاران.)2019 ،
بعد مدیریتی به جرئت اصال و پایاه پیااده ساازی آماوزش الکترونیکای اسات (ال اجمای و همکااران2021 ،؛
کومباکارا .)2008 2،بعد مدیریتی شامل برنامه ریزی ،اجرا و ک نترل است .با این تعریف شااخص هاای ایان بعاد باه
طور قابل مالحظه ای افزایش می یابد .به نوعی بعد مدیریتی به هماه آیاتم هاای زیار مجموعاه بارای اثار بخشای
پیاده سازی یک سیستم یادگیری الکترونیکی اثر بخش اشاره دارد .بعد مدیریتی هدف آن این است ک ه به صاورت
یک سی ستم را به صورت یک سیستم یک پارچه و منسجم مبدل نماید .بعد مدیریتی عملیات فرای ند را برنامه ریزی
می کند .شاید بتوان گفت ک ه موفقیت کل سیستم در آموزش الکترونیکی در گرو عملکرد اثربخش بعاد مادیریتی
خواهد بود (لوسیو نیتو و همکاران.)2012 3،
بعد انسانی به عنوان سرمایه اصلی سازمان شناخته میشود .موفقیت یک سازمان در گرو در اختیار داشتن نیاروی انساانی
توانمند ،پویا و متعهد است .در برخی از متون نیروی انسانی را به عنوان دارایی ساازمان مایشناساند کاه نقشای برجساته در
موفقیت سازمان دارد چرا که افراد توانمند منشأ تحول هستند و مایتوانناد فرآیناد یاادگیری الکترونیکای را متحاول نمایناد
(رینتاال.)2020 4،

عوامل کلیدی موفقیت در
پیادهسازی آموزش الکترونیک

مدیریتی

انسانی

فرهنگی

سازمانی

فرایندی

تکنولوژی

مدیریت
زیرساخت

شکل  .1ابعاد اصلی به عنوان عوامل کلیدی موفقیت در پیاده سازی آموزش الکترونیکی

1. Huang et al.
2. Kumbakara
3. Lucio-Nieto et al.
4. Rintala
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بعد فرهنگی به ایجاد و رویکرد یک ساختار کامالً یکپارچه در فرهنگ سازمانی اعم از فرهنگ رسمی و غیار رسامی اشااره
دارد .الگوی مشترک فکر کردن ،احساس کردن و عکسالعمل نشان دادن در یک گروه از انسانهاا را فرهناگ گویناد .مفهاوم
فرهنگ با رفتار سازمانی به طور ملموسی آمیخته است و برخی این دو مفهاوم را معاادل یکادیگر مایدانناد .ریساکپاذیری،
نوآوری ،توجه به کار تیمی و ثبات در رفتار برخی از بعدهای مؤثر فرهنگی در سازمان میباشند که سعی میگردد باا ایان بعاد
هدف بعد مدیریتی که یکپارچه سازی سازمان در عملکرد است را بهتر محقق (شاو.)2020 1،
بعد سازمانی ،اشاره به استاندارد ساازی ،رسامی باودن ،سااختار مناد باودن فرآینادها دارد ،تمرکاز ،پیچیادگی ،انادازه و
تکنولوژی از ابعاد بعد سازمانی است که نقشی بیبدیل در تشکیل سازمان دارد .نوع رویکرد به هار یاک از ایان عوامال ،رفتاار
سازمان را کامالً متفاوت خواهد نمود .سلسله مراتب ،خط فرماندهی و حیطه نظارت از مفاهیم اصلی بعد سازمانی است (احماد
و شمسالدین.)2013 ،
بعد فرآیندی اشاره به جعبه سی اه سازمان دارد .می توان اذعان نمود که پرکاربردترین واژه در ادبیات کساب و
کارهای امروزی واژه فرآی ند است .فرآی ندها در سازمان در نقش مویرگ ها در بدن هستند که تأمین مواد غذایی و
خون رسانی به سلول های بدن را انجام می دهند .فرآی ندمحور شدن از اتالف در سازمان می ک اهاد و موجاب ارتقاا
بهره وری سازمانی خواهد گردید .به طور کلی فرایندهای کسب و کار مجموعه ای از فعالیت ها هستند که یاک یاا
چند ورودی دارند و خروجی آن ها برای مشتری فرایند ،ارزش ایجاد می کند .به عبارتی دیگر فرایندهای کساب و
کار مجموعه ای از فعالیت هایی هستند که با یکدیگر ارتبااط منطقای دارناد و بارای دساتیابی باه یاک دساتاورد
مشخص در کسب و کار ،انجام می شوند (پوالرد و کاتر-استیل.)2009 2،
بعد تکنولوژی ،جز الینفک زندگی بشر امروزی است .موضوع تکنولوژی به واسطه تغییرات ساریع آن هماواره بایاد ماورد
پایش سامانها قرار گیرد .اغلب در سازمانها واحد توسعه و تحقیقات سعی در استفاده از تکنولاوژیهاای ناوین در ساازمان و
کاربردی نمودن آن دارد .تکنولوژی واژهای عام برای کل فرآیندها در سازمان است .تکنولوژی ابزار یا فرآیندی اسات کاه بارای
ساختن محصوالت بهتر به کار گرفته میشود؛ اما از نظر اهل علم ،تکنولوژی محصول نهایی تحقیقات یاا هماان داناش فنای و
اطالعاتی است که میتواند به محصولی تجاری تبدیل شود (گوین و همکاران.)2014 3،
بعد مدیریت زیرساخت رکن اصلی فرآیند آموزش الکترونیکی است .بدون زیرساخت و ساامانههاای فنای امکاان آماوزش
الکترونیکی وجود ندارد .باید توجه داشت که بیش از  70درصد انتقال مفهوم در اثربخشی و کارایی مدیریت زیرسااخت نهفتاه
است .شاید بتوان اذعان داشت که مدیریت زیرساخت چنان تأثیر قابال مالحظاهای در پیشارفت آماوزش الکترونیکای داشاته
است که به اعتقاد برخی از افراد بدون بعد زیرساختهای فنی و سامانههای مارتبط امکاان آماوزش الکترونیکای آمااده نباوده
است و به نوعی میتوان گفت که مدیریت زیرساخت خود پداگوژی خلق میکناد کاه اماری ناوین در فرآینادهای یااددهی و
یادگیری الکترونیکی است (آلی.)2004 4،
به طور کلی در ای ن هفات بعاد  56زیرمعیاار شناساایی گردیاد کا ه در جادول  1باه اختصاار زیرمعیارهاای
(شاخص ها) شناسایی شده در ادبی ات موضوع و مصاحبه با خبرگان امر مورد اشاره قرار داد ه اسات .الزم باه ذکار
است ک ه در حوزه مدیریتی  17بعاد ،در حاوزه فرهنگای  9بعاد ،در حاوزه فرآینادی  5بعاد ،در حاوزه مادیریت
زیرساخت  9بعد و در حوزه تکنولوژی  4بعد و در حوزه سازمانی  4بعد و در حوزه انسانی  6بعد شناسایی گردید.
همان طور که ذک ر گردید .بسیاری از ای ن ابعاد بر اساس بررسی تحقیقات مشابه و طی مرور ادبیات تحقیق حاصل
گردیده است.

1. Shaw
2. Pollard & Cater-Steel
3. Nguyen et al.
4. Ally
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جدول  .1ابعاد و شاخصهای کلیدی موفقیت در پیاده سازی آموزش الکترونیک
بعد

شاخص
بررسی طرح امکانسنجی آموزش الکترونیکی
گزارش هزینه  -فایده
حمایت مدیریت ارشد
تأمین و تخصیص بودجه کافی و منابع مالی جهت ارتقا اثربخشی
سودآوری فرآیندهای آموزش الکترونیکی
مدیریت مؤثر مالی
تعیین اهداف روشن و قابل اندازهگیری
مدیریت داراییها و پیکربندی

مدیریتی

مدیریت دسترسپذیری و هدفگذاری در اجرا
تعیین راهبردی بهبود مستمر
شناخت نیازها و انتظارات فراگیران پیش از شروع
میزان تمرکززدایی
سیاستهای امنیتی کارکنان
فرآیند مدیریت استراتژیک
مدیریت استقرار سامانههای آموزشی
مدیریت حوادث و رخداد
مدیریت بازخوردها در اصالح
فرهنگ سازمانی
فرهنگ شایستهساالری
تعامالت بین بخشی و همکاری درون تیمی
مشارکت ذینفعان

فرهنگی

فرهنگ مشتری مداری
فرهنگ سازمانی پذیرنده تغییر
ایجاد فرهنگ حمایتکننده
ارتباط گسترده با فراگیران
کار تیمی در فرهنگ سازمانی
چابکی سازمان جهت مدیریت تغییرات
استقرار عملیاتی فرایندهای آموزش الکترونیکی

فرآیندی

پایش فرآیند محتوای الکترونیکی
استفاده از سنجههای متمرکز بر فراگیران
کیفیت اطالع رسانی و پاسخگویی
برنامهریزی استراتژیک
ایجاد تیم پروژه مجازی

مدیریت زیرساخت

تعیین مناسب نقشها و مسؤولیت پروژه
تمرین نگهداشت و بازبینی
مدیریت استمرار خدمات فناوری اطالعات
مدیریت امنیت اطالعات
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شاخص
اولویت بندی فرآیندها
پایش و ارزیابی مداوم عملکرد در طی بهره برداری از سامانهها
انتخاب و بهکارگیری مشاوران توانمند
همسویی فناوری اطالعات و کسبوکار

تکنولوژی

ایجاد زیرساختهای سخت افزاری مناسب
مستند سازی سیستم
کانالهای ارتباطی
فرای آزاد سازمانی

سازمانی

ساختار سازمانی
کمپینهای بازاریابی در داخل سازمان
دستاوردها و موفقیتهای سازمانی
سرانه کارکنان به فراگیران در سازمان
آموزش مؤثر نیروی انسانی

انسانی

در سازمان ITتعداد کل کارکنان با مهارت
قابلیت کارکنان برای انطباق با تغییر
دانش و تخصص کارکنان درگیر در سامانهها
بهرهوری نیروی انسانی به عنوان سرمایه اصلی

روش پژوهش
با توجه به اینکه هدف از انجام این پژوهش شناسایی و اولویتبندی عوامل کلیدی موفقیت در آماوزش الکترونیکای در اسات ،لاذا
روش پژوهش حاضر از منظر هدف کاربردی است؛ چرا که نظریه جدیدی توسعه داده نمیشود و از تئاوریهاا و نظریاات موجاود
استفاده گردید تا بتوان به سؤاالت پژوهش پاسخ داد .از منظر گردآوری دادهها نیز پژوهش حاضر کمّی است؛ چرا که بر باه منظاور
دستیابی به اهداف پژوهش از پرسشنامهای با طیف  5تایی لیکرت استفاده گردید .جامعه آماری پاژوهش شاامل اسااتید خباره در
آموزش الکترونیکی هستند که شناخت کافی از فرآیندهای آموزش الکترونیکی دارا میباشند؛ همچنین عالقهمند باه مشاارکت در
کار پژوهشی میباشند .نمونه تحقیق که با استفاده از فرمول کوکران در سطح اطمینان  %95و خطای  ،%5مشاخص گردیاد .ایان
نمونه شامل تعداد  20نفر میباشند که به صورت تصادفی از خبرگان که سابقه حرور فعاالنه در آموزش الکترونیاک را داشاتهاناد،
انتخاب شدند .از بین پرسشنامههای توزیع شده 15 ،پرسشنامه برگشت داده شد .الزم به ذکر اسات کاه ایان پرساشناماه دارای
سؤال باز نیز بود تا نظرات تکمیلی افراد خبره در قالب سؤاالت باز نیز جمعبندی گردد تاا خألهاای احتماالی تحقیاق باه حاداقل
موارد برسد .روش جمعآوری دادههای پژوهش از نوع میدانی است در این پژوهش از ابزار کیفی و کمای بارای جماعآوری دادههاا
استفاده میشود .در روش کیفی از مصاحبه آزاد و نیمهساختارمند و در روش کمی از پرسشنامه ساختارمند اساتفاده مایشاود .در
این پژوهش از دو پرسشنامه استفاده میگردد .در پرسشنامه اول دادههای مورد نیاز با طارح  56ساؤال ،بارای پاساخ باه ساؤاالت
پژوهشی ،عوامل موفقیت در آموزش الکترونیکی گردآوری شدند .مبنای تحلیال پرسشانامه اول روش دلفای فاازی اسات کاه بار
اساس نحوه ارزشگذاری متغیرهای زبانی در قالب اعداد فازی مثلثی و محاسابات فاازی الزم جهات اجارای روش دلفای صاورت
میپذیرد .الزم به ذکر است که با استفاده از دلفی فازی تعداد شاخصها تعدیل گردید تا فرآیند مقایسه زوجای در پرسشانامه دوم
با سهولت بیشتری رخ دهد .مبنای تحلیل پرسشنامه دوم برای رتباهبنادی عوامال موفقیات در پیاادهساازی اساتفاده از تکنیاک
سلسله مراتبی  AHPاست .در پرسشنامه اول شاخصهای عوامل کلیدی موفقیت در آماوزش الکترونیکای را بار اسااس ادبیاات
نظری پژوهش در هفت عامل مطرح گردید و در پرسشنامه دوم اولویت بندی این عوامل کلیدی مد نظر قرار گرفت.
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با استفاده از روش  AHPاین عوامل وزندهی شده و تعیین اهمیت گردیدند .محاسبات دلفی فازی در نرم افازار اکسال و
محاسبات  AHPدر نرم افزار اکسپرت چویس صورت گرفت .تعداد خبرگاان پاژوهش نیاز  15نفار اسات کاه در اداماه آماار
توصیفی وضعیت کلی آنها تشریح گردید .روایی تحقیق بر اساس روایی صوری مورد تأیید قرار گرفت .الزم به ذکار اسات کاه
در پرسشنامه اول مقدار آلفای کرونباخ مورد محاسبه قرار گرفت که عدد آن برابر  0/84گردیاد .در پرسشانامه دوم نیاز چاون
مبنا مقایسه زوجی متغیرها با یکدیگر بوده است؛ لذا از مفهوم نارخ ناساازگاری اساتفاده گردیاد تاا مااتریسهاای ناساازگار از
محاسبات حذف گردند .الزم به ذکر است که هیچ ماتریس ناسازگاری در فرآیند مقایسات زوجی گزارش نگردیاد کاه نشاان از
خبره بودن جامعه تحقیق در مقایسات زوجی و نظرات صائب ایشان دارد.
تجزیهوتحلیل یافتهها
در جدول  2بر اساس آمار توصیفی ،مشخصات دموگرافیک پاسخدهندگان به پرسشنامه اولیه و مقایسات زوجای از جنباه میازان
سابقه کار و سطح تحصیالت به توصیف ویژگیهای جمعیتشاناختی پاساخدهنادگان باه شارح ذیال پرداختاه خواهاد شاد .در
پرسشنامه اول از تکنیک دلفی فازی جهت تعدیل شاخصها استفاده گردید .این پرسشنامه شامل  56عوامل موفقیات در اساتقرار
آموزش الکترونیکی بود که در اختیار اعرای گروه خبره قرار گرفت و از آنها درخواست شد نظر خود را درباره هار معیاار در قالاب
متغیرهای کالمی مندرج در پرسشنامه بیان کنند .نتایج اولیه از نظرات خبرگان با استفاده از تکنیک دلفی فاازی تحلیال شاد و از
 56شاخص شناسایی شده تعداد  36شاخص انتخاب شدند .برای فازی سازی اعداد ،ابتدا بر اساس طیف جدول  3باه عادد فاازی
تبدیل میکنیم سپس میانگین فازی از امتیازات اخذ میشود و در انتها میانگین فازی به عدد قطعی تبدیل میشاود .نتاایج نهاایی
محاسبات فازی سازی در مرحله اول دلفی ،در جدول  4نشان داده شده است .به عناوان مثاال معیاار ردیاف  1محاسابات دلفای
فازی به صورت زیر است 1 :خبره امتیاز متوسط 11 ،خبره امتیاز زیاد و  3خبره امتیاز خیلی زیاد تخصیص دادهاند.
جدول  .2آمار توصیفی تحقیق
سابقه خدمت

درصد فراوانی

تحصیالت

درصد فراوانی

 5تا  10سال

80/34

کارشناسی

7

 11تا  15سال

13

کارشناسی ارشد

12

بیشتر از  15سال

6/66

دکتری

81

جمع

1

جمع

1

جدول  .3درجات تبدیل واژههای زبانی به فازی مثلثی
درجات کیفی

درجات فازی مثلثی

خیلی کم

()0.25،0،0

کم

()0،0.25،0.5

متوسط

()0.25،0.5،0.75

زیاد

()0.5،0.75،1

خیلی زیاد

()0.75،1،1
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در روش دلفی فازی شاخصهایی که میانگین قطعی کمتار از  0/7را کساب کاردهاناد ناا معتبار شاناخته شاده و تأییاد
نمیشوند .با توجه به نتایج روش دلفی فازی در این پژوهش ،از بین  56شاخص 20 ،شاخص میاانگین قطعای کمتار از  0/7را
کسب کردهاند و لذا حذف میشوند و  36شاخص که میانگین قطعی بیشتر از  0/7را کسب کردهاند ،تأیید نهایی میشاوند کاه
در جدول  4نشان داده شدهاند.
جدول  .4نتایج نهایی دلفی فازی
شاخص

میانگین فازی

میانگین
قطعی

وضعیت

1

شناخت نیازها و انتظارات فراگیران پیش از شروع

()0.53،0.78،0.98

0/767

تأیید

2

بررسی طرح امکان سنجی آموزش الکترونیکی

()0.63،0.88،1

0/839

تأیید

3

گزارش هزینه فایده

()0.58،0.83،0.97

0/794

تأیید

4

حمایت مدیریت ارشد

()0.58،0.83،0.95

0/789

تأیید

5

تأمین و تخصیص بودجه کافی و منابع مالی جهت ارتقا اثربخشی

()0.48،0.73،0.93

0/717

تأیید

6

سودآوری فرآیندهای آموزش الکترونیکی

()0.55،0.8،1

0/783

تأیید

7

مدیریت مؤثر تغییر

()0.33،0.55،0.78

0/556

رد

تعیین اهداف روشن و قابل اندازهگیری

()0.53،0.78،0.97

0/761

تأیید

مدیریت داراییها و پیکربندی

()0.47،0.7،0.85

0/672

رد

10

مدیریت دسترسپذیری و هدفگذاری در اجرا

()0.4،0.62،0.8

0/606

رد

11

تعیین راهبردهای بهبود مستمر

()0.42،0.67،0.87

0/650

رد

12

سیاستهای امنیتی کارکنان

()0.32،0.55،0.77

0/544

رد

13

میزان تمرکززدایی

()0.4،0.63،0.85

0/628

رد

14

مدیریت استقرار سامانه آموزشی

()0.53،0.78،0.95

0/756

تأیید

15

مدیریت حوادث و رخدادها

()0.37،0.6،0.8

0/589

رد

16

مدیریت بازخوردها در اصالح

()0.53،0.78،0.92

0/744

تأیید

17

فرهنگ مشتری مداری

()0.55،0.8،0.95

0/767

تأیید

18

فرهنگ سازمانی پذیرنده تغییر

()0.5،0.75،0.93

0/728

تأیید

19

ایجاد فرهنگ حمایت کننده

()0.5،0.75،0.93

0/728

تأیید

ارتباط گسترده با فراگیران

()0.47،0.7،0.85

0/672

رد

کار تیمی در فرهنگ سازمانی

()0.4،0.62،0.8

0/606

رد

22

مشارکت ذینفعان

()0.42،0.67،0.87

0/650

رد

23

فرهنگ سازمانی

()0.32،0.55،0.77

0/544

رد

24

فرهنگ شایستهساالری

()0.4،0.63،0.85

0/628

رد

25

چابکی سازمان جهت مدیریت تغییرات

()0.6،0.85،0.98

0/811

تأیید

26

استقرار عملیاتی فرآیندهای آموزش الکترونیکی

()0.53،0.78،0.95

0/756

تأیید

پایش فرآیند محتوای الکترونیکی

()0.5،0.75،0.93

0/728

تأیید

استفاده از سنجههای متمرکز بر مشتری

()0.52،0.77،0.95

0/744

تأیید

29

فرایند مدیریت استراتژیک

()0.38،0.63،0.83

0/617

رد

30

کیفیت اطالع رسانی و انتقال تغییر

()0.53،0.78،0.93

0/750

تأیید

پایش و ارزیابی مداوم عملکرد در طی بهرهبرداری از سامانهها

()0.37،0.58،0.8

0/583

رد

برنامهریزی استراتژیک

()0.58،0.83،0.97

0/794

تأیید

ردیف

8
9

20
21

27
28

31
32

بعد

مدیریتی

فرهنگی

فرآیندی

مدیریت
زیرساخت
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شاخص

میانگین فازی

میانگین
قطعی

وضعیت

33

تعیین مناسب نقشها و مسئولیت پروژه

()0.5،0.75،0.92

0/722

تأیید

34

ایجاد تیم پروژه مجازی

()0.38،0.6،0.8

0/594

رد

35

تمرین نگهداشت و بازبینی

()0.58،0.83،1

0/806

تأیید

36

مدیریت استمرار خدمات فناوری اطالعات

()0.5،0.75،0.95

0/733

تأیید

37

مدیریت امنیت اطالعات

()0.48،0.73،0.95

0/722

تأیید

38

اولویتبندی فرآیندها

()0.55،0.8،0.97

0/772

تأیید

39

انتخاب و بهکارگیری مشاوران توانمند

()0.57،0.82،0.97

0/783

تأیید

40

انتخاب دقیق و بهکارگیری نرم افزارهای مناسب

()0.58،0.83،0.98

0/800

تأیید

41

ایجاد زیرساختهای سخت افزاری مناسب

()0.65،0.9،0.97

0/839

تأیید

همسویی فناوری اطالعات و کسبوکار

()0.5،0.75،0.93

0/728

تأیید

مستندسازی سیستم

()0.35،0.6،0.82

0/589

رد

44

زیرساخت تغییر

()0.35،0.58،0.83

0/589

رد

45

کانالهای ارتباطی

()0.58،0.83،0.98

0/800

تأیید

46

فرای آزاد سازمانی

()0.53،0.78،0.95

0/756

تأیید

47

ساختار سازمانی

()0.5،0.75،0.93

0/728

تأیید

تعامالت بین بخشی و همکاری تیمی درون سازمانی

()0.57،0.82،0.95

0/778

تأیید

49

دستاوردها و موفقیتهای سریع

()0.38،0.62،0.83

0/611

رد

50

کمپینهای بازاریابی در داخل سازمان

()0.35،0.6،0.83

0/594

رد

51

سرانه کارکنان به فراگیران در سازمان

()0.48،0.73،0.92

0/711

تأیید

52

 ITتعداد کل کارکنان با مهارت

()0.55،0.8،0.93

0/761

تأیید

آموزش مؤثر نیروی انسانی

()0.27،0.52،0.75

0/511

رد

قابلیت کارکنان برای انطباق با تغییر

()0.68،0.93،0.98

0/867

تأیید

55

دانش و تخصص کارکنان درگیر در سامانهها

()0.55،0.8،0.95

0/767

تأیید

56

بهرهوری نیروی انسانی به عنوان سرمایه اصلی

()0.6،0.85،0.98

0/811

تأیید

ردیف

42
43

48

53
54

بعد

تکنولوژی

سازمانی

انسانی

در ادامه با استفاده از نرم افزار  Expert choiceنسبت به اولویت بندی هفت بعد اصلی اقدام شد و همچنین
با مقایسه زوجی شاخص های هر یک از ابعاد اصلی آموزش الکترونیک اهمیت (وزن نسبی) و اولویات هار یاک از
آن ها نیز محاسبه و تعیین گردید .نهایتاً یافته های پژوهش مربوط باه وزن ابعااد در جادول  5و مرباوط یاه وزن
شاخص ها در شکل  2نشان داده شده است.
جدول  .5اولویت و وزن نسبی ابعاد و شاخصهای آموزش الکترونیک
بعد

وزن نسبی

رتبه

بعد

وزن نسبی

رتبه

مدیریتی ()C1

0/317

1

تکنولوژی ()C5

0/071

5

فرهنگی ()C2

0/241

2

فرآیندی ()C3

0/047

6

انسانی ()C7

0/167

3

سازمانی ()C6

0/033

7

مدیریت زیرساخت
()C4

0/125

4
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0.57

0.04

0.044

0.063

0.067

0.069

0.121

0.158

0.205

0.232

0.149

C11 C12 C13 C14 C15 C16 C17 C18 C19

الف) اوزان شاخصهای بعد مدیریتی ()C1

ب) اوزان شاخصهای بعد فرهنگی ()C2

0.083

0.113

0.156

0.243

0.406
0.051

0.067

0.1

0.14

0.163

د) اوزان شاخصهای بعد مدیریت زیرساخت ()C4

0.142

0.196

0.278

0.383
0.075

0.119

C51

ه) اوزان شاخصهای بعد تکنولوژی ()C5

0.165

C35

C34

C33

C32

و) اوزان شاخصهای بعد فرایندی ()C3

0.581

0.171

0.248

C63

0.27

C52

C42

C41

C62

C61

ز) اوزان شاخصهای بعد سازمانی ()C6
شکل  .2وزن نسبی ابعاد و شاخصهای آموزش الکترونیک

0.37

C54

C47

C46

C45

C44

C43

0.231

C72

C71

ج) اوزان شاخصهای بعد انسانی ()C7

C53

C22

0.247

C75

C74

C73

0.282

C23

C21

C31
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بر اساس نتایج حاصل شده:
 بعد مدیریتی با وزن  0/317رتبه اول را دارد .بعد فرهنگی با وزن  0/241رتبه دوم ،بعد انساانی باا وزن  0/167رتباه
سوم ،بعد مدیریت پروژه با وزن  0/125رتبه چهارم ،بعد تکنولوژی با وزن  0/071رتبه پنجم ،بعاد فرآینادی باا وزن
 0/047رتبه ششم و بعد سازمانی با وزن  0/033رتبه هفتم را دارد .ایان موضاوع نشااندهناده اهمیات فاوقالعااده
موضوع مدیریتی در یکپارچه سازی کل فرآیند است.
 در میان شاخصهای مدیریتی ،شناخت نیازهای مشتریان پیش از شاروع پیاادهساازی آماوزش الکترونیکای باا وزن
 0/232رتبه اول را کسب کرده است .مطالعات امکانسنجی پیش از شروع پیادهساازی آماوزش الکترونیکای باا وزن
 0/205و تعیین اهداف روشن و قابل اندازهگیری با وزن  0/158به ترتیب رتبههای دوم و سوم را دارند.
 در میان شاخصهای فرهنگی ،فرهنگ مشتریمداری با وزن  0.570رتبه اول را دارد .فرهنگ سازمانی پذیرنده
تغییر با وزن  0/282و ایجاد فرهنگ حمایت کننده یادگیری الکترونیکی با وزن  0/149به ترتیب رتبههای دوم
و سوم را دارند.
 در میان شاخص های فرایندی ،چابکی سازمان جهات مادیریت تغییارات باا وزن  0/370رتباه اول را دارد.
استقرار عملیاتی فرآیندهای با وزن  0/270و پایش مستمر فرآیند محتو ا با وزن  0/165به ترتیب رتبه هاای
دوم و سوم را دارد.
 در می اان شاااخص هااای ماادیریت زی رساااخت ،برنامااه ری ازی اسااتراتژی ک بااا وزن  0/247رتبااه اول را دارد.
اولویت بندی فرآیندها با وزن  0/231و انتخاب و به کاارگیری مشااوران توانمناد باا وزن  0/163باه ترتیاب
رتبه های دوم و سوم را دارند.
 در میان شاخصهای تکنولوژی ،انتخاب دقیق و بهکارگیری نارمافزارهاای مناساب باا وزن  0/383رتباه اول را دارد.
ایجاد زیرساختهای سختافزاری مناسب با وزن  0/278و همسویی فناوری اطالعات و کسبوکار باا وزن  0/196باه
ترتیب رتبههای دوم و سوم را دارند.
 در میان شاخصهای سازمانی ،ساختار سازمانی با وزن  0/581رتبه اول را دارد .فرای آزاد سازمانی باا وزن  0/248و
تعامالت بین بخشی و همکاری تیمی درون سازمانی با وزن  0/171به ترتیب رتبههای دوم و سوم را دارند.
 در میان شاخصهای انسانی ،تعداد کل کارکنان  ITسازمان با وزن  0/406رتباه اول را دارد .قابلیات کارکناان بارای
انطباق با تغییر با وزن  0/243و دانش و تخصص کارکنان درگیر در پروژه با وزن  0/156به ترتیاب رتباههاای دوم و
سوم را دارند.
نتیجهگیری
آموزش الکترونیکی یکی از راههای یادگیری از راه دور و شیوه جدیادی اسات کاه محایط آن شاامل بیشاتر ویژگایهاای
کالسهای فیزیکی است و فراگیران از طریق یک زیرساخت فناوری اطالعات (سامانه) محتوای آموزشی را دریافت کارده و
با اساتید ارتباط برقرار میکنند (احمد و شمسالدین2013 ،؛ چِن و همکااران .)2013 ،پیاادهساازی آماوزش الکترونیکای
میتواند نقش قابل توجهی بر موفقیت سازمانهاا و مؤسساات آموزشای داشاته باشاد (الحبیاب و رولای .)2018 1،عوامال
متعددی در پیادهسازی موفق آموزش الکترونیکی وجود دارد .هادف ایان پاژوهش اهمیات بخشایدن باه عوامال کلیادی
موفقیت در سازمان و توجه به این امر توسط شرکتها ،سازمانها و مؤسساات و دانشاگاههاا باود تاا بتوانناد باا توجاه باه
مشکالت حاضر در آموزش حروری فرآیندهای آموزش الکترونیکی را توسعه دهند .در هماین راساتا ،در گاام اول ابعااد و
شاخصهای آموزش الکترونیکی بر اساس ادبیات مرتبط شناسایی گردید .با توجه به متعدد باودن شااخصهاای شناساایی
شده ،در گام دوم با استفاده از تکنیک دلفی فازی شاخصهای شناسایی شده کاهش یافتند و شاخصهاای باا اهمیات بااال
1. Alhabeeb & Rowly
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انتخاب شدند .در گام سوم ،به منظور تعیین اهمیت و وزن شاخصهای منتخب تکنیک  AHPمورد استفاده قرار گرفات و
وزن نسبی هر یک از ابعاد و شاخصها مورد محاسبه قرار گرفت.
شناسایی ابعاد تأثیرگذار و همچنین شاخص های تأثیرگذار و اولویت آن ها در آموزش الکترونیکی ماورد بحاث
ای ن پژوهش بود .بر این اساس پیشنهاد می گردد تا ابعاد مدیریتی را در سرلوحه فرآیند یکپارچاه ساازی آماوزش
الکترونیکی قرار گیرد (االدوان و همکاران .)2021 1،همان طور ک ه قابل مالحظه است ،شناسایی انتظارات فراگیران
بیشترین اولوی ت را در حوزه پیاده سازی آموزش الکترونیکی دارد .سی ستم آموزش الکترونیکی بر اساس انتظارات و
نیازها پایه ریزی شده است .الزم به ذکر است ک ه عدم توجه به حوزه انتظارات می تواند خسارات قابل مالحظه ای را
به فراگیران و فرآیند یاددهی و یادگیری وارد نماید .شاخص دیگر کاه دارای اولویات بااالیی اسات ،انجاام طارح
امکان سنجی در ای ن حوزه است .بعد فرهنگی نیز پشتیبانی ک ننده بعد مدیریتی است .الزم به ذکر است کاه ایان
بعد در جای گاه دوم به لحاظ اولوی ت بر اساس پژوهش مارتبط قارار گرفتاه اسات (سایدرال و همکااران.)2018 2،
رویکرد مشتری مداری توجه به نهادینه ک ردن فرهنگ تغییر و روحیه حمایتی مدیری ت ارشاد از جملاه ماوارد باا
اولویت در ای ن بعد است ک ه بدون توجه به بستر فرهنگی و حس فراگی ر نسبت به تغیی رات تکنولوژی و همراه شدن
فراگیر با این تغیی رات آموزش الکترونیکی بدون نتی جه خواهد بود (اتیم و همکاران .)2021 3،فراگیر باید احسااس
نماید ک ه سازمان به دنبال پشتیانی و حمایت از وی در یادگیری است و آموزش با رویکا رد نظاارت جهات ارتقاا
مهارت فراگیران الزم و ضروری است .بعد سوم در اولویت بندی بعد فرآیندی است .هی چ سازمانی نمی تواند نقاش
چابکی در فرآیندها را برای پاسخگویی سریع تر به مشتری ان مد نظر قرار ندهد .چابکی نقشی به بدیل برای تبدیل
شدن یک سازمان به سازمان پاسخگو دارد .فرآی ندها سبب استاندارد سازی آموزش الکترونیکی می شود این عمل
هر چقدر با دقت و تالزم بی شتر همراه باشد خروجی آموزش الکترونیکی اثربخش تر و ملموس تر خواهد باود و باه
نوعی تأثیر غی رقابل انکاری بر پی شرفت فراگیر در یادگیری خواهد داشت .بعد چهارم مدیریت زی رساخت است .ای ن
بعد به نوعی ماهی ت آموزش الکترونیکی است .بدون وجود زی رساخت آموزش الکترونیکی بدون معنا است .اماروزه
زی رساخت پداگوژی می سازد؛ یعنی نوع عملکرد زی رساخت به قدری شتابان است ک ه پداگوژی سااز اسات .داشاتن
برنامه ریزی استراتژیک در مدیریت زی رساخت ضروری است اینکه فرایند از ک جا شروع و به ک جا خاتم مای شاود و
اولویت های سازمان در سامانه های زیرساختی به چه ترتیب است از برنامه هاای اساتراتژیک ساازمان اسات .ایان
موضوع که مدیریت استراتژیک در زیرساخت بیشترین اولوی ت را دارد به این دلیل است که زیرساخت کامالً یاک
مفهوم استراتژیک در سازمان است .بعد پنجم تکنولوژی است .تکنولوژی در مفهوم تحقیا ق و توساعه معناا دارد.
عصر حاضر سبب شده است که تکنولوژی موضوعی پویا گردد .تکنولوژی در معنای عام به معنای ابزارسازی برای
رسیدن به هدف است .در زیرمعیارها تدوی ن نرم افزارها بیشترین اولوی ت را دارا است؛ چرا ک ه آموزش الکترونیکی
فرآیندی است ک ه به طور قابل مالحظه با ابزارسازی در ارتبااط اسات (علای و همکااران .)2018 4،بعاد ساازمانی
اولوی ت ششم است .توجه باه فراای آزاد اعاالم نظار در ساازمان و چاارت ساازمانی بیشاترین اولویات هاا را در
پیاده سازی و استقرار یادگیری الکترونیکی دارد (عباسی.)2019 5،
با وجود استداللهای صورت گرفته و به منظور کسب نتاایج دقیاقتار پیشانهاد مایگاردد پژوهشاگران بعادی از الگاوی
بدرالخان در پژوهش خود استفاده نمایند .همچنین به منظور پیادهسازی موفق آموزش الکترونیکی پیشنهاد میگردد راهکارهاا
و استراتژیهایی نیز برای هر یک از ابعاد تعیین گردد.
1. Al-Adwan et al.
2. Cidral et al.
3. Atim et al.
4. Ali et al.
5. Abbasi
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