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چکیده
امروزه ،كاربرد ابزارهای یادگیری نظیر فناوری اطالعات و اینترنت برای آموزش های سازمانی كاركنان به
شدت در حال گسترش است .یادگیری الکترونیکی یکی از مطرح ترین محیط های یادگیری در عصر
اطالعات محسوب می شود .اما توجه به عوامل موثر بر عملکرد و پذیرش این سیستم ها به جای سیستم
های یادگیری سنتی از سوی كاركنان سازمان ها ،در حال حاضر از اولویتهای تحقیقاتی است .در این راستا،
هدف از تحقیق حاضر « تعیین تأثیر سواد دیجیتال و نفوذ اجتماعی بر عملکرد یادگیری الکترونیکی با در نظر
گرقتن متغیر میانجی تداوم آموزش الکترونیکی در شهرداری منطقه  2تهران» ،بوده است .فرضیه های
تحقیق بر اساس مدل تحقیق تدوین شده اند .جامعه آماری تحقیق را مدیران و كارشناسان شهرداری منطقه
دو شهر تهران بالغ بر  130نفر تشکیل داده اند كه بر اساس رابطه كوكران ،در یک نمونه  100نفره با
پرسشنامه ای حاوی  16سوال مورد نظرسنجی قرار گرفتند .برای آزمون فرضیه ها از روش مدل یابی
معادالت ساختاری و به جهت عدم نرمال بودن داده ها ،از نرم افزار  smartPLSنسخه  2بهره گیری شده
است .نتایج تحقیق نشان داد تمام فرضیات تأیید شدند به این صورت كه سواد دیجیتال دارای اثر مثبت بر
تداوم آموزش الکترونیکی به میزان  47درصد  ،حمایت سازمانی دارای اثر مثبت بر تداوم آموزش الکترونیکی
به میزان  49درصد و تداوم آموزش الکترونیکی دارای اثر مثبت بر عملکرد یادگیری الکترونیکی به میزان 86
درصد ،می باشد .پیشنهاد اساسی به سازمان برگزاری جلسات آموزشی و آشنا ساختن كاركنان با ویژگی های
آموزش الکترونیکی و مزایای آن است.
كلید واژگان :سواد دیجیتال ،حمایت سازمانی ،تداوم آموزش الکترونیکی ،عملکرد یادگیری الکترونیکی.

 .1استادیار گروه مدیریت ،واحد تهران مركز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران
 . 2دانشجوی دكترای گروه مدیریت ،واحد تهران مركز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران
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مقدمه:
مبحث كیفیت آموزش یکی از دغدغههای عمده مدیران سازمانها و صنایع میباشد .با آغاز عصر
الکترونیک و ایجاد تغییر و تحوالت عمده ،مزیت رقابتی در سازمانهای امروزی ،نیروی انسانی آن
میباشد كه توجه به این سرمایه عظیم میتواند وضعیت بسیاری از سـازمانها و صـنایع را متحول و
دگرگون سازد .به این دلیل كه رشد و توسعه انسانی و آموزش آنان ،هزینه و زمانبر است ،مدیران به
دنبال راهکارهایی هستند كه بتوان هزینه و زمان آموزش افراد را به حداقل رساند .اینجاست كه
گزینهای بـه نـام آموزش الکـترونیکی پیشروی مدیران قرار میگیرد .یادگیری الکترونیکی ،به ویژه
در قالب فن آوری مبتنی بر وب ،به طور فزاینده ای توسط سازمان ها برای آموزش كاركنان خود مورد
استفاده قرار گرفته است ( وانگ و چیانگ ،)2012 ،1چرا كه باعث كاهش هزینه آموزش ،افزایش
انعطاف پذیری یادگیری از نظر محل و زمان شده و مدیران را قادر می سازد تا كاركنان را برای
آموزشهای بیشتر تشویق كنند ( ادمیرال و الكهورست .)2015 ،2آمارها نشان می دهند كه این نحوه
آموزش در سازمان های آمریکایی  200میلیارد دالر صرفه جویی در امور آموزشی به دنبال داشته
است ( رایسون .)2013 ،3این مزایا برای سازمان های بزرگ ،كه بسیاری از كاركنان شاغل در مکان
های مختلف با مسافت های دور از هم در حال كار هستند ،مزیت برطرف ساختن نیاز به ارتباط و
همکاری را فراهم می آورد .اما از دیگر سو ،بررسی ها نشان می دهد پذیرش یادگیری الکترونیکی در
برخی سازمان ها و شركتهای كوچک و متوسط كه دارای تعداد كاركنان كمتری هستند و معموال در
یک سازمان در كنار هم مشغول فعالیت هستند ،با ابهام روبروست .همچنین پذیرش یادگیری
الکترونیکی در سازمان ها با مشکالتی از جمله بودجه فناوری محدود و یک نگرش تردیدوار از ادراک
كاركنان نسبت به آموزش الکترونیکی كه عمدتاً ناشی از كم بودن سواد الکترونیکی آنان ( به معنای
آگاهی ،درک و توانمندی در استفاده كارامد از ابزارها و امکانات دیجیتال برای یادگیری) ،و ادراک
غیر تعاملی بودن یادگیری در این شیوه می باشد (وو و چن .)2015 ،4بنابراین در حالی كه مزیت
یادگیری الکترونیکی نس بت به یادگیری سنتی برای آموزش كاركنان سازمان ها ،به طور گسترده ای
از سوی مدیران پذیرفته شده است ،اما پذیرش آن به طور كامل مورد اتفاق نظر همه مدیران و
سازمان ها نیست ( رایسون.)2013 ،
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یادگیری الکترونیکی به عنوان یکی از مصادیق یادگیری مبتنی بر شبکه ،آموزش مبتنی بر اینترنت
و یادگیری پیشرفته تعریف شده است ( كان .)2010 ،1در تعاریف دیگر ،یادگیری الکترونیکی به
آموزش هایی اطالق می شود كه از طریق وسایل ارتباط الکترونیکی از قبیل اینترنت ،اینترانت،
اكسترانت و  ...ارائه می شود (گاوینداسامی .)2012 ، 2بنابراین ،از تعاریف یادگیری الکترونیکی این
گونه استنباط می شود كه دایره كاربران و آموزش دهندگان بسیار وسیع است .با این همه ،در ادبیات
مرتبط با یادگیری الکترونیکی كمتر به بررسی نگرش و توانایی كاربران (یادگیرندگان) و آموزش
دهندگان در استفاده از این نظام یادگیری پرداخته شده است .طرز نگرش كاربر به نحوه به كارگیری
فناوری اطالعات در امر آموزش ،از عوامل بسیار مؤثر محسوب می شود ،به عبارت دیگر ،درک نگرش
و دیدگاه كاربران به یادگیری الکترونیکی می تواند به ایجاد فضای یادگیری مناسب تری برای
آموزش منجر شود (اسنودن.)2016 ، 3
از جانب دیگر ،شهرداری ها به عنوان سازمان های بزرگ اجرایی در شهرها و استان های كشور،
با انواعی از فعالیت ها و فرایندهایی كه نیازمند تخصص های مختلف در امور عمرانی و اجرایی و
خدماتی است ،در حال فعالیت هستند .این سازمان ها ،در زمره سازمان هایی هستند كه بحث آموزش
در قسمت های مختلف آنها از اولویت برخوردار است و ساالنه تعداد بسیاری از كالس های ضمن
خدمت و بدو خدمت آموزشی در آنها برای كاركنان جدید و قدیمی برگزار می گردد.
تنوع خدمات در این سازمانها ( خدمات عمرانی ،خدمات فضای سبز شهری ،صدور مجوزها و
فرایندهای حقوقی ،فعالیت های حمل و نقل شهری و اتوبوس رانی ،فعالیت های آموزشی ،فرهنگی،
هنری و اجتماعی برای شهروندان و  )...لزوم آموزش مداوم كاركنان و مدیران آن ها در زمینه این
فرایندها و فعالیت ها را بیش از پیش برای این سازمان ها نموده است .همین امر باعث شده است كه
بسیاری از شهرداری های كشور در حال حاضر از شیوه آموزش الکترونیک برای آموزش پرسنل خود
بهره ببرند و بسیاری از دوره های آموزشی خود را به صورت الکترونیکی برگزار نمایند .اما متاسفانه
تاكنون در مورد سنجش عملکرد این شیوه یادگیری در آموزش موثر كاركنان شهرداری ها و نیز
بر رسی نقش سواد دیجیتالی كاركنان این سازمان ها ،و نیز دیگر متغیرهای انتظار تالش و عملکرد،
نفوذ اجتماعی و حمایت سازمانی مدیران این سازمان ها كه بتواند تداوم قصد استفاده از این سیستمها
را برای آموزش كاركنان توسط خود آنان و مدیران بخشهای مختلف در شهرداری ها بررسی نماید،
صورت نگرفته است .همین امر یک شکاف و خال تحقیقاتی است كه لزوم پژوهش در این زمینه را
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برای این سازمان های بزرگ خدماتی ( و نیز دیگر سازمانهای اجرایی بزرگ كه می توانند از نتایج این
تحقیق بهره ببرند) ایجاب می نماید .بنابراین هدف اصلی و اهداف فرعی این مطالعه به شرح زیر
هستند:
هدف اصلی :بررسی نقش سواد دیجیتال و حمایت سازمانی در عملکرد یادگیری الکترونیکی با در
نظر گرفتن متغیر میانجی تداوم آموزش الکترونیکی
اهداف فرعی:
 نقش سواد دیجیتال در تداوم آموزش الکترونیکی نقش حمایت سازمانی در تداوم آموزش الکترونیکی نقش تداوم آموزش الکترونیکی در عملکرد یادگیری الکترونیکیادبیات تحقیق
امروزه اطالعات نقش كلیدی در توسعه و پیشرفت جوامع ایفا می كند و در شرایط كنونی
دست یابی به اطالعات و دانش و مدیریت آن ،امکان توسعه و پیشرفت را برای بیشتر جوامع فراهم
كرده است ،بنابراین زندگی در دنیای كنونی نیازمند آموزش و پرورش مبتنی بر دانایی ،تحقیق و
نوآوری است و استفاده از فناوری های جدید ارتباطی ،ما را در این امر یاری می كند (تاو .)2014 ،1از
دیگر سو ،توسعه و اسـتفاده از فـناوری های ارتباطی در سیستم های آموزشی ،سازهای برای تغییر در
آموزش هستند كه سبب تسهیل ارائه و دریافت برنامه های آموزشی در فواصل مکانی شدهاند
(اسنودن.)2016 ،
سواد:
واژه سواد در گذر زمان از تکامل تدریجی برخوردار بوده است .سواد در برگیرنده مهارتهای مورد
نیاز برای هر شخص است تا بتواند نقش مناسبی را در جامعه ایفا كند .سادهترین حالت سواد مشتمل
بر توانمندی كاربرد زبان است .بدین معنا كه فرد باسواد قادر به خواندن ،نوشتن و درک زبان بومی
خود باشد .اما امروزه مهارتهای دیگری نیز برای بهرهگیری از اطالعات ،حضور در جهان ارتباطات و
تعامل پویا با رسانههای مبتنی بر فناوری اطالعات الزم است .این گونه مهارتها در عبارت «سواد
دیجیتالی» خالصه میشود كه آنها را برای اولین بار بازور كوفسکی در سال  1974میالدی مطرح
كرد .البته عبارت های دیگری همچون «سواد كامپیوتری" -مترادف با سواد  ،اطالعات الکترونیکی و
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سواد فناوری اطالعات" -سواد كتابخانهای"  " ،سواد رسانهای"" ،سواد شبکهای" -مترادف با "سواد
اینترنتی" و "ابرسواد" و "سواد دیجیتالی" نیز مطرح شده است ( لیو و همکاران.)2010 ،1
سواد دیجیتال:
سواد دیجیتال به مهارتهای فنآوری اطالعات وابسته است .فرد باسواد از نظر فنآوری اطالعات
قادر است تا رایانهها ،نرمافزارهای كاربردی ،پایگاههای داده و فنآوریهای دیگر را برای انجام امور
گوناگون مربوط به تحصیل ،حرفه و امور شخصی خود به كار گیرد .بنابراین افرادی كه مایل هستند تا
به سواد اطالعاتی دست یابند ابتدا باید مهارتهای تکنولوژیکی مربوطه را كسب كنند .گزارش سال
 1999انجمن ملی اطالعات در مورد تفاوت دو واژه فوقالذكر به شرح زیر میباشد .سواد اطالعاتی
شامل محتوا ،ارتباطات ،تجزیه و تحلیل ،جستجوی اطالعات و ارزشیابی آن میباشد در صورتی كه
فنآوری اطالعات بسیار فراتر از مفهوم سواد رایانهای است و به فهم عمیق و رو به افزایش فنآوری
و استفاده ماهرانه از آن میپردازد .سواد اطالعاتی آغازگر ،حافظ و توسعه دهنده یادگیری مادامالعمر
است از طریق قابلیتهایی كه فنآوریها فراهم كردهاند (خان.)2010 ،
رسانههای دیجیتالی در گذار متحوالنه مطالعه سهم دارند .این رسانه ها عوامل قدرتمندی هستند
كه به صورت سنتی در محیط چاپی وجود ندارند ،ولی مزایایی مثل قابلیت تعامل ،غیرخطی بودن،
فوری بودن دسترسی به اطالعات و همگرایی متن و تصویر ،شنیدار و دیدار را نیز ارائه می كنند.
سواد دیجیتال یا به تعبیر دیگر سواد رسانهای ،براساس نظر الیزابت تامن 2مانند فیلتری داوری كننده
است؛ جهان متراكم از پیام ،از الیه های فیلتر سواد رسانه ای عبور می كند تا شکل مواجه با پیام
معنادار شود .پیام رسانه ای در سه الیه عمل می كند (خان:)2010 ،
الیه اول  :اهمیت برنامه ریزی شخصی در شیوه استفاده از رسانه ها ( رژیم رسانه ای)؛ به این
معنا كه مخاطب به انتخاب برنامه هایی كه بیشتر مورد توجه اوست اقدام می كند و به صورت
مشخصی از تلویزیون ،ویدئو ،بازیهای الکترونیکی ،فیلم ها و دیگر رسانه ها استفاده می كند و
میزان مصرف را كاهش می دهد.
الیه دوم  :در این سطح ،مخاطب به جنبه های نامحسوس تر رسانه توجه دارد و به پرسشها و
موضوع های عمیقی مانند چه كسی از ارسال پیام سود می برد و چه كسی ضرر می نماید ،می
پردازد.

Liu et al.
Tomon

1
2

 ❑138فصلنامه علمي -پژوهشي تحقيقات مديريت آموزشي  -سال سيزدهم ،شماره دوم ،زمستان1400

الیه سوم  :این الیه مهارتهای الزم برای تماشای انتقادی رسانه ها را ارائه می دهد .مخاطب
با این مهارت ها به تجزیه ،تحلیل و پرسش درباره چارچوب ساخت پیام و جنبه های جا افتاده در آن
میپردازد .شناخت حقایق و جنبه هایی از پیام كه حذف شده در این الیه اهمیت دارد .به عبارت
دیگر ،فهم مخاطب از متن ،در گرو شناسایی ابعاد جا افتاده پیام است .این بعد از سواد رسانه ای به
اندازه ای اهمیت دارد كه آن را" فهم سطح باالتر "می نامند.
حمایت سازمانی
نخستین بار آیزن و همکارانش 1در سال  1986با انتشار مقاله ای در «مجله روانشناسـی
كاربردی» مفهوم حمایت دریافت شده از سوی سازمان را معرفی كردند .طبق تعریـف آیزن و
همکارانش ( )1986كاركنان زمانی از سوی سازمان احساس حمایت می كننـد كـه سـازمان برای
همکاریهایشان ارزش قائل شود و به رفاه آنها اهمیت دهد .با اینکه تعـداد مطالعـات انجام شده در
این حوزه تا اواسط دهۀ نود اندک بود ،ولی در سال های اخیر تعـداد پـژوهش هـا در این زمینه
افزایش یافته است (آیزن و همکاران .)2014 ،مبنای نظری حمایت سازمانی ،نظریۀ تبادل اجتماعی
است .طبـق ایـن نظریـه ،در روابـط اجتماعی وقتی كسی در حق دیگری لطفی می كند ،او خود را
موظف احساس می كند كه لطف او را جبران كند .هر چه این لطف و كمک بزرگتر باشد ،فـرد بیشـتر
تمایـل دارد آن را جبـران كند .محققان معتقدند بین كاركنان و كارفرمایان نیز چنین تبادل
اجتماعیای در جریان اسـت ،زیرا سازمان منبعی است كه نیازهای كاركنان را برآورده می كند و
بنابراین رابطۀ بـده بسـتان در مورد روابط بین كاركنان و كارفرمایان صادق است .نظریۀ حمایت
سازمانی بیـان مـی كنـد كه كاركنان دیدگاهی كلی از میزان حمایت سازمان نسبت به خود شکل
مـی دهنـد و در ازای این حمایت به اهداف سازمان و تحقق آنها توجه می كنند .به عبارت دیگر
وقتی سـازمان بـه رفاه كاركنان توجه كند ،كاركنان این توجه را با تعهد بیشتر و عملکرد بهتـر
جبـران مـی كننـد (آیزن و همکاران .)2014 ،نظریه پردازان تبـادل اجتماعی معتقدنـد ارزش رابطۀ
بده بستان زمانی بیشتر می شود كه به صورت اختیاری انجـام شـود .زمـانی كـه كاركنان احساس
كنند سازمان خود به رفاه آنها توجه می كند و نه به خـاطر الزامـات قـانونی یا فشار اتحادیه  ،پاسخ
بهتری به آن می دهند و در جهت تحقـق اهـداف سـازمان بهتـر عمـل می كنند عالوه بر این،
سازمان منبع ارضای برخـی از نیازهای اجتماعی كاركنان مانند نیاز به احراز هویت ،نیاز به تعلق و
عـزت نفـس بـه شـمار می آید .بنابراین كاركنان برای حفظ منبع ارضای ایـن نیازهـا و بـر اسـاس
هنجـار تبـادل بـه سازمان در رسیدن به اهدافش كمک می كنند (آیزن و همکاران.)2014 ،
Ajzen et al.
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در یک دسته بندی كلی ،پژوهش های پیشین را در دو گروه كلی می توان جـای داد:
 . 1دسـتۀ اول در برگیرنده پژوهش هایی است كه به بررسی مقدمات حمایت دریافت شـده
پرداختـهانـد .در این پژوهش ها حمایت دریافت شده متغیری وابسته است و آنچه باعث ایجاد حـس
حمایـت در كاركنان می شود ،شناسایی و بررسی می شود .به عبـارتی آن دسـته از اقـدامات سـازمان
كـه باعث می شود كاركنان احساس كنند سازمان از آنها حمایـت مـی كنـد ،در ایـن پـژوهش هـا
بررسی شده است.
. 2دستۀ دوم پژوهش هایی هستند كه پیامدهای حمایت دریافت شده را بررسـی كرده اند .در این
مطالعات پژوهشگران سعی كـر ده انـد نشـان دهند كه حمایت سازمانی دریافت شده بر متغیرهایی كه
برای سازمان اهمیت دارد ،هدف گیری كرده است.
نتایج پژوهش های دستۀ اول نشان داده است سه اقدام سازمان باعث مـی شـود كاركنـان
احساس كنند از آنها حمایت می شود یا حمـایتی كـه از سـوی سـازمان احسـاس مـی كننـد افزایش
یابد .این اقدامات عبارتند از :
 .1عدالت سـازمانی
 .2حمایـت مـافوق
 .3پاداش های سازمانی و شرایط شـغلی (آیزن و همکاران)2014 ،
آموزش و یادگیري الکترونیکی:
توسعه و اسـتفاده از فـناوری های ارتباطی در سیستم های آموزشی ،سازهای برای تغییر در
آموزش هستند كه سبب تسهیل ارائه و دریافت برنامههای آموزشی در فواصل مکانی شدهاند .فناوری
های جدید نوع نیازهای مـردم و سـازمان ها را تغییر میدهند .پیشرفت در فناوریهایی همچون
رایانهها و روبوت ها راه هایی جدید را برای ایجاد و افزایش روش های نوین تدریس پیش روی
آموزش گران گشوده است .این تغییرات فناوری بر آموزش به ویژه روش های تـدریس اثرات چشم
گیری داشته است (زمانی .)1388 ،
با گسترش ارتباطات الکترونیکی ،آموزش از راه دور موقعیتی جدید یافته و بـه رهـیافتی آمـوزشی
برای آموزش شاغالن و كسانی كه نمیتوانند برای یادگیری در كالسهای حضوری حـاضر شـوند
تبدیل شده است .در پاسخ به این خواستهها ،سازمانهای آموزش كاركنان از راه دور تالش میكنند
كه برای فراگیرانشان نظام آمـوزشی كـاملی از ثـبتنام تا آزمون را فراهم آورند تا در كیفیت ،كمیت و
در موقعیت ارائه آموزش برای فراگیران ،با دیگر سازمانها برابر باشد (عرب مازار یزدی و آزادمنش،
.)1389
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بررسی ها نشان می دهد در حال حاضر یادگیری الکترونیکی بخش مهمی از شیوه های آموزش
شاغالن سازمان هاست و جذابیت آن در حال افزایش است ( جانسون و آراگون .)2015 ،1اما باید
دانست كه آموزش الکترونیکی در سازمان ها نیاز به ایجاد زیرساخت هایی دارد .چو )2011( 2معتقد
است ،یادگیری الکترونیکی در سازمانها به  4عامل حمایتی مهم رهبری ،فرهنگ یادگیری ،زیرساخت
فناوری و حمایت مالی نیاز دارد .به كارگیری یادگیری الکترونیکی در سازمان نیازمند رهبری است كه
ارزشهای یادگیری را در سازمان نهادینه كند .با فرض اینکه یادگیری الکترونیک ،مداخله ای مبتنی بر
فناوری است و اینکه فناوری به طور دائمی در حال پیشرفت است ،ارتقای مستمر و ابداع نوآوری در
راه حل های یادگیری الکترونیکی اجتناب ناپذیر است  .در نتیجه موفقیت یادگیری الکترونیکی به
رهبرانی نیاز دارد كه رهبران گروه تولید محتوای الکترونیکی را درک كنند و از آنها برای تالش در
جهت فراهم نمودن بهترین راه حل های یادگیری الکترونیکی و تجارت مربوط به آن حمایت نمایند.
همچنین ویت و استوارت )2015( 3اظهار می دارند كه رهبران نقش مهمی در ساخت فرصت برای
نوآوری و روزآمد نمودن راه حل های یادگیری الکترونیکی بازی می كنند .به خصوص آنها باید
فرهنگ یادگیری را در سازمان تقویت كنند  ،حمایت مالی فراهم كنند و مهم تر از همه یادگیری را به
صورت بیرونی ( نظیر دادن انواع پاداش در ازای انتقال یادگیری) ،و درونی ( نظیر ایجاد احساس نیاز
به یادگیری در كاركنان) تشویق كنند.
از طرف دیگر ،در صورتی كه هر یک از  4عامل تضمین كننده موفقیت یادگیری الکترونیکی
فراهم شود ،جذب یادگیرندگان ،به یادگیری الکترونیکی و انتقال یادگیری به محیط كار ،از مهمترین
نتایج هستند .وقتی برای یادگیرندگان دسترسی به دوره های آموزش الکترونیکی فراهم شده باشد ،و
آنها ارتباط این دوره ها را با كار خود ،درک كنند تمایل آنها به استفاده از یادگیری الکترونیکی افزایش
مییابد.
انجام تحلیلهای مختلف در ابتدای دوره بکارگیری آموزش الکترونیکی ،موجب می شود كه
تجارب یادگیری فراهم شده برای یادگیرندگان مناسب تر و انگیزه آنها برای یادگیری بیشتر باشد .اگر
هنگام انجام این تحلیلها فقدان مهارتهای پایه ای ( نظیر مهارت كار با رایانه) ،در یادگیرندگان و
باور آنها مبنی بر عدم امکان موفقیت در یادگیری الکترونیکی ( خودكارآمدی پایین) مشخص نشود،
یادگیری و انتقال آن به شغل آنها ،به حداقل ممکن می رسد .برای تدارک بهترین راه حل یادگیری
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الکترونیکی ،تحلیل یادگیرندگان بزرگسال و مشکالت عملکردی كه در محیط كار آنها وجود دارد،
ضروری است (ویت و استوارت.)2015 ،
یادگیری الکترونیکی در این تحقیق به صورت زیر تعریف می شود:
یادگیری الکترونیکی به عنوان یکی از مصادیق یادگیری مبتنی بر شبکه ،آموزش مبتنی بر اینترنت
و یادگیری پیشرفته تعریف شده است (خان .)2010 ،1در تعاریف دیگر ،یادگیری الکترونیکی به
آموزش هایی اطالق می شود كه از طریق وسایل ارتباط الکترونیکی از قبیل اینترنت ،اینترانت،
اكسترانت و هایپرتکست ارائه می شود (گاوینداسامی.)2012 ،
قصد تداوم آموزش الکترونیکی نیز به این صورت تعریف می شود:
قصد ادامه كار استفاده از یک تکنولوژی آموزش الکترونیکی  ،منجر به گسترش نتایج ارزشمند،
مانند پیشرفت حرفه ای و عملکرد كاری در كاركنان می گردد و نشان دهنده پذیرش آن فناوری و
قصد ادامه كار با آن است (وانگ و همکاران.)2010 ،
برخی از مطالعاتی كه در خصوص این تحقیق انجام شده به شرح زیر است:
 توحیدی اصل و نیک اقبال زاده ( )1394در تحقیقی با عنوان "بررسی تاثیر سواد دیجیتالیبر تمایل استفاده از خدمات دولت الکترونیک مطالعه موردی ساكنین شهرداری منطقه ،"14
با هدف شناسائی و بررسی نقش و تاثیر نقش سواد دیجیتالی بر تمایل مردم به استفاده از
خدمات دولت الکترونیک به تحقیق پرداخته اند .براساس یافته های تحقیق حاضر
متغیرهای پنهان سازه سواد دیجیتال عبارتند از  :شایستگی دیجیتال ،كاربری دیجیتال و
انتقال دیجیتال .همچنین متغیرهای پنهان سازه تمایل به استفاده از خدمات دولت
الکترونیک متغیرهای وابسته تحقیق را تشکیل می دهند .متغیرهای پنهان مربوط به سازه
تمایل به استفاده از خدمات دولت الکترونیک عبارتند از :سودمندی درک شده و سهولت
استفاده درک شده .نتایج آزمون های فرض آماری نیز نشان داده است سواد دیجیتال بر
تمایل به استفاده از خدمات دولت الکترونیک موثر است .همچنین بین ابعادسواد دیجیتال
(یعنی شایستگی دیجیتالی ،كاربری دیجیتالی و انتقال دیجیتالی) و تمایل مردم به استفاده از
خدمات دولت الکترونیک رابطه معنا دار وجود دارد.
 برهانی و همکاران ( )1393در تحقیقی با عنوان "تأثیر آموزش در محیط مجازی بر نگرشدانشجویان پرستاری نسبت به آموزش مجازی و ارتباط آن با سبک یادگیری" ،در ابتدا ذكر
كرده اند كه موفقیت آموزش مجازی بدون در نظر گرفتن دیدگاه افراد نسبت به آن،
Khan
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امکانپذیر نیست .با این وجود ،نگرش دانشجویان در پایان یک دوره مجازی ،مقولهای است
كه كمتر در مطالعات منتشر شده ،مورد توجه قرار گرفته است .نتایج تحقیق نشان داده است
كه شركت در یک دوره برنامه آموزش مجازی میتواند نگرش دانشجویان شركتكننده در
این دوره را بهبود بخشد و نگرش نسبت به آموزش مجازی ،در افراد با سبکهای مختلف
یادگیری تفاوتی نداشته است.
باختری و طبرسا (  )1391در تحقیقی با عنوان "میزان رضایت مندی كاركنان دولت از
سیستم آموزش الکترونیکی ( مورد مطالعه :كاركنان وزارت بهداشت ،درمان و آموزش
پزشکی) " به این نتایج رسیده اند كه كه در سطح یک درصد كلیه روابط عوامل مذكور با
رضایت مندی كاركنان دولت از سیستم اموزش الکترونیکی مثبت و معنادار میباشد .در
نهایت پیشنهادهایی برای افزایش میزان رضایتمندی از این سیستم و تحقیقات آتی ارائه
شده است.
دادمند و همکاران ( )1389در تحقیقی با عنوان "ارزیابی موفقیت سیستم اطالعاتی مالی
دانشگاه فردوسی مشهد با بکارگیری مدل تعدیل شده دلون و مکلین" ،به این نتیجه رسیدند
كه كه كیفیت سیستم اطالعات مالی دانشگاه پیشگوی مناسبی برای استفاده كاربران و
رضایت آنها از این سیستم است .همچنین كیفیت سیستم اطالعاتی با تأثیرات فردی رابطه
مثبتی دارد .كیفیت اطالعات سیستم اشارهشده نیز با رضایت كاربران این سیستم رابطه
مستقیم دارد ،ولی رابطهای بین كیفیت اطالعات و استفاده كاربران مشاهده نگردیده است.
علوی و شریعتی (  )1389در تحقیقی با عنوان "رضایت كاركنان دانشگاه علوم پزشکی
تهران از دوره های آموزش ضمن خدمت الکترونیکی" ،به این نتیجه رسیده اند كه بیشترین
میانگین رضایت كاركنان مربوط به مقوله رضایت از برنامه و كمترین آن مربوط به رضایت
از محتوای دوره های آموزشی بوده است .متغیرهای زمینه ای شامل سابقه كار ،نوع استخدام
و م درک تحصیلی تاثیری بر رضایت كاركنان از شركت در دوره های آموزش الکترونیکی
نداشتند.
محمدی ( )2015در تحقیقی با عنوان "بررسی نگرش كاربران الکترونیکی به آموزش
الکترونیک ،تلفیق دو مدل پذیرش تکنولوژی و مدل موفقیت سیستمهای اطالعاتی " ،هدف
از این مقاله را بررسی مدل یکپارچه پذیرش تکنولوژی و مدل موفقیت سیستمهای اطالعاتی
برای كشف اثر ویژگی های كیفیت ،سهولت درک استفاده ،سودمندی ادراک شده در نیت و
رضایت كاربران ،همراه با اثر واسطه ای قابلیت استفاده سیستم های الکترونیکی در
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آموزش الکترونیکی در ایران برشمرده اند كه در نهایت فرضیات تایید شدند و سیستم های
الکترونیکی در آموزش الکترونیکی موثر است.
محمدیاری و سینگ( )2014در تحقیقی با عنوان "درک تاثیر آموزش الکترونیک بر عملکرد
فردی :بررسی نقش سواد دیجیتال" ،پیشنهاد شده است كه سطح فرد از سواد دیجیتالی بر
عملکرد او از طریق تاثیر بر عملکرد و تالش و انتظارات او از آموزش الکترونیکی و فناوری
تاثیر گذار است .نتایج نشان داده است كه این روابط معنی دار بود ه است :سواد دیجیتالی بر
عملکرد و تالش انتظارات كاربران ،انتظارات عملکرد در قصد ادامه ،و قصد ادامه با عملکرد.
این یافته ها نشان می دهد كه سواد دیجیتالی فرد تسهیل كننده استفاده از آموزش
الکترونیکی است و باید برای بررسی تاثیر آنها بر عملکرد در نظر گرفته شود.
تائو ( )2014در تحقیقی با عنوان "نوع شناسی ادراک دانشجو و معلم در مسائل آموزش
الکترونیکی در آموزش عالی تایوان" ،نشان داده است كه نوع ادراک معلمان شیوه آموزش
الکترونیکی در آموزش عالی تایوان با نوع ادراک و بینش دانشجویان و دانش آموزان به این
شیوه اموزشی از حیث كیفیت آموزشی متفاوت بوده است .این نتیجه لزوم سیاست گذاری
های متفاوت برای هر دو دسته را در جهت بهبود آموزش الکترونیک در آموزش عالی این
كشور نشان داده است.
سات و همکاران ( )2012در تحقیقی با عنوان "دانش ،درک و عمل استفاده از آموزش
الکترونیکی در میان دانش آموزان سالمت در كواالالمپور" ،در میان استادان و دانشجویان
در دانشگاه های مالزی و دانشگاه كواالالمپور ،به بررسی میزان آگاهی ،درک و قصد نهایی
عمل استفاده از یادگیری الکترونیکی پرداخته اند .نتایج این مطالعه نشان داده است كه
سیستم آموزش الکترونیکی معموال توسط استادان و دانشجویان فقط برای بارگذاری
یادداشت های علمی ،سخنرانی و دانلود جزوات درسی مورد استفاده قرار گرفته است و هنوز
از آن به عنوان سیستمی مدون جهت پیاده سازی دوره های آموزشی استفاده نشده است.
سانگ و همکاران ) 2010 ( 1در تحقیقی با عنوان "انطباق دولت الکترونیک با توجه به سواد
اطالعاتی شهروندان در كامبوج " به بررسی عوامل موثر براستفاده از سیستم اطالعات
پرداخته اند .یافته های این تحقیق نشان می دهد كه رابطه مثبتی بین مولفه هایی چون
درک سودمندی خدمات دولت الکترونیک ،درک استفاده آسان ،اطمینان به خدمات،

Sang et al. 1
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هنجارهای ذهنی ،مزیت نسبی ،كیفیت خروجی و تصورات و قصد استفاده از خدمات دولت
الکترونیک وجود دارد.
چارچوب نظري
با توجه به مطالب بیان شده ،توجه به نقش و اهمیت سواد الکترونیک یا اصطالحا سواد دیجیتال
بسیار مهم است .ابعاد سواد دیجیتال به صورت شایستگی دیجیتالی (توانائی یافتن اطالعات از وب،
نگارش و ویرایش متن ،ارتباط الکترونیک ،عکاسی دیجیتال ،كار با صفحهگسترده ،ارائه مطالب
(پاورپوینت) ،كار با پایگاه داده و توانائی كار در محیط یک كامپیوتر شخصی است) ،كاربری دیجیتالی
(توانائی افراد در استفاده از شایستگی دیجیتال در شرایط زندگی فردی ،اجتماعی و سازمانی) و انتقال
دیجیتال (استفاده خالقانه از توانمندی دیجیتال در جهت گسترش توان و دانش حرفهای است كه بر
تداوم آموزش الکترونیکی موثر است (دلون .) 2016 ،1در كنار این عامل ،نباید به نقش حمایت
سازمانی سازمان از كاربران در آموزش الکترونیک بی توجه بود .حمایت سازمان و حمایت مدیریت
ارشد نسبت به تشویق كاركنان به بهره گیری از سیستم های آموزشی نوین و جلب مشاركت آنان و
هدایتشان برای پذیرش سیستم های تعاملی و آموزشی كه نهایتا منجر به تسهیم دانش در سازمان نیز
خواهد شد ،بسیار حایز اهمیت است ( اچهارت و همکاران .)2015 ،2نهایتاً محققان معتقدند كه تداوم
در آموزش الکترونیکی منجر به پیشرفت حرفه ای و بهبود یادگیری الکترونیکی می گردد (وانگ و
چانگ . )2010 ،بر اساس مطالب مطرح شده مدل مفهومی تحقیق به صورت نمودار  1قابل ارائه
است:

نمودار  -1مدل مفهومی تحقیق
Delone
Davenport et al.
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فرضیات تحقیق:
بر اساس مدل مفهومی فوق 3 ،فرضیه به شرح زیر قابل تدوین هستند:
 -1سواد دیجیتال بر تداوم آموزش الکترونیکی تأثیرگذار است.
 -2حمایت سازمانی بر تداوم آموزش الکترونیکی تأثیرگذار است.
 -3تداوم آموزش الکترونیکی بر عملکرد یادگیری الکترونیکی تأثیرگذار است.
روش پژوهش
پژوهش حاضر از لحاظ هدف كاربردی و از نظر نحوه جمع آوری داده ها ،توصیفی از نوع پیمایشی است.

ابزار وروش گردآوری داده ها
ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه و روش آن ،میدانی است .سواالت پرسشنامه این تحقیق برگرفته
از مقاله (ونکاتش و همکاران )2010 ،1استخراج شده كه برای هر متغیر  4سوال در نظر گرفته شده
كه در مجموع دارای  16سوال است .به جهت بومی سازی و انجام اصالحات بر اساس شرایط سازمان
مورد مطالعه از نظر متخصصین نیز استفاده شده است.
جامعه و نمونه آماری
جامعه آماری این تحقیق ،مدیران و كارشناسان شاغل در شهرداری منطقه  2بوده كه تعداد آنها
معادل  130نفر می باشند .روش نمونه گیری تصادفی ساده بوده كه بر اساس رابطه كوكران ،نمونه
آماری بالغ بر  100نفر گردید.
تجزیه و تحلیل داده ها
به منظور تعیین روش تجزیه تحلیل داده ( نرمال بودن و یا نرمال نبودن توزیع داده ها) در ابتدا
آزمون كولموگروف – اسمیرنوف مورد بهره گیری قرار می گیرد كه نتایج آن مطابق جدول  1است.
جدول  -1بررسی نرمال بودن توزیع داده ها
متغیر
سواد دیجیتال
حمایت سازمانی
تداوم آموزش الکترونیکی
عملکرد یادگیری الکترونیکی

سطح معنی داري
0/000
0/000
0/000
0/000

نتیجه
توزیع داده ها نرمال نیست.
توزیع داده ها نرمال نیست
توزیع داده ها نرمال نیست.
توزیع داده ها نرمال نیست.

Venkatesh

1
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به منظور بررسی فرضیات ،با توجه به عدم نرمال بودن توزیع داده ها (سطوح معنی داری كمتر از
 0/05است ).و همچنین تعداد نسبتاً محدود نمونه آماری ،نرم افزار  smartPLSبکار گرفته شد.
روایی پرسشنامه
همانطور كه اشاره شد سواالت از منابع معتبر استخراج شده اند ولی با این وجود مورد اصالحات
خبرگان قرار گرفتند ،بنابراین روایی محتوایی مورد تأیید قرار گرفت .در مورد روایی سازه و روایی
همگرا ( میانگین واریانس استخراج شده) ،بر اساس مقادیر جدول  2مورد تأیید قرار گرفتند.
جدول  -2بررسی روایی پرسشنامه
میانگین واریانس استخراج شده

عملکرد

0/720

تداوم آموزش

0/630

حمایت سازمانی

0/690

سواد دیجیتال

0/592

مقدار آماره تی
10/082
10/757
22/028
8/730
11/432
9/695
29/790
11/784
15/137
14/039
21/180
4/947
36/615
13/493
3/036
96/361

بار عاملی
0/740
0/753
0/836
0/745
0/792
0/805
0/899
0/824
0/872
0/661
0/844
0/781
0/949
0/851
0/552
0/974

گویه ها
گویه 1
گویه 2
گویه 3
گویه 4
گویه 5
گویه 6
گویه 7
گویه 8
گویه 9
گویه 10
گویه 11
گویه 12
گویه 13
گویه 14
گویه 15
گویه 16

متغیر

فرنل و الركر ( )1981بیان می كنند كه اگر مقدار میانگین واریانس استخراج شده باالتر از 0/5
باشد ،بنابراین متغیر مورد نظر بیشتر از  50درصدواریانس سازه های خودر ا تبیین می كنند و دارای
روایی همگرا هستند .همچنین مقادیر بار عاملی و آماره تی به ترتیب باالتر از  0/4و  1/96است كه به
معنای تأیید روایی سازه ای پرسشنامه است.
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پایایی پرسشنامه
جهت سنجش پایایی از آلفای كرونباخ و پایایی تركیبی استفاده می شود و چون هر دو شاخص
برای هر چهار متغیر بیشتر از  0/7هستند ،بنابراین پایایی پرسشنامه تأیید می گردد .این مقادیر با
استفاده از نرم افزار  smartPLSمحاسبه می شوند (جدول .)3
جدول  -3شاخص پایایی پرسشنامه
متغیر
سواد دیجیتال
حمایت سازمانی
تداوم آموزش الکترونیکی
عملکرد یادگیری الکترونیکی

آلفاي كرونباخ
0/773
0/850
0/801
0/860

پایایی تركیبی
0/853
0/889
0/871
0/908

بررسی مدل اندازه گیری (بیرونی) و مدل ساختاری(مدل درونی)
در مورد مدل اندازه گیری در جدول  2بحث شده است كه نمودار آن در ادامه نمایش داده می
شود .در خصوص مدل ساختاری هم مقادیر آماره تی با  1/96مقایسه می شوند .اگر بیشتر باشند
فرضیات تأیید می گردند (نمودار .)2

نمودار  -2نمودار معنی داری
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نمودار  -3تخمین استاندارد
مالحظه می شود كه در بخش ساختاری (درونی) مدل ،تمام اعداد نمودار معنی داری بزرگتر از
 1/96و بارهای عاملی ( نمودار تخمین استاندارد) نیز بزرگتر از  0/4است ( نمودار  ،)3بنابراین هر چهار
فرضیه تأیید می شوند .معیار برازش داده ها یا  GOF1نیز برابر  0/451حاصل شده كه از 0/36بیشتر
بوده و برازش مدل تأیید می شود (آیتکن 2و همکاران.)2009 ،
بحث و نتیجه گیري
هدف این تحقیق بررسی نقش سواد دیجیتال و حمایت سازمانی بر عملکرد یادگیری الکترونیکی
با در نظر گرفتن متغیر میانجی تداوم آموزش الکترونیکی بوده است .این بررسی از دیدگاه كاركنان
شهرداری منطقه دو شهر تهران انجام قرار گرفته است كه جامعه آماری تحقیق را تشکیل داده اند.
روش تحقیق از نظر هدف كاربردی بوده و از حیث ماهیت و روش توصیفی – پیمایشی بوده است.
در ادامه با استفاده از روش تحقیق میدانی و ابزار گردآوری داده پرسشنامه ای  16سوالی به سنجش
نظرات جامعه آماری پرداخته شده است و در نهایت با استفاده از مدل یابی معادالت ساختاری ،پس از
تبدیل فرضیه پژوهشی به فرضیه آماری ،نسبت به آزمون فرضیه های تحقیق پرداخته شده كه همگی
تأیید شدند.
بر اساس تجزیه و تحلیل داده ها ،در مورد فرضیه اول ،سواد دیجیتالی كاركنان مورد مطالعه دارای
اثر مثبت بر تداوم آموزش الکترونیکی آنان به میزان  47درصد بوده است .این نتیجه با نتایج تحقیق
توحیدی اصل و نیک اقبال زاده ( )1394با عنوان " بررسی تاثیر سواد دیجیتالی بر تمایل استفاده از
خدمات دولت الکترونیک مطالعه موردی ساكنین شهرداری منطقه  ،"14از حیث دستیابی به این
Goodness of Fit
Aitken et al.
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نتیجه كه " سواد دیجیتال بر تمایل به استفاده از خدمات دولت الکترونیک موثر است"؛ و نیز نتایج
تحقیق محمدیاری و سینگ ( )2014با عنوان " درک تاثیر آموزش الکترونیک بر عملکرد فردی:
بررسی نقش سواد دیجیتال" ،از حیث دستیابی به این نتیجه كه " سواد دیجیتالی بر انتظار عملکرد
كاربران دارای تاثیر مثبت بوده است"؛ همخوانی داشته است .
بنابراین با توجه به نتیجه فرضیه یک ،به مدیران و كارشناسان شهرداری منطقه  2شهر تهران
توصیه می شود:
در وهله اول به نیاز سنجی آموزشی كاركنان خود در زمینه سواد اطالعاتی و سواد دیجیتالی
•
بپردازند و نقاط ضعف و قوت كاركنان خود در این زمینه را شناسایی نمایند.
پس از شناسایی نیازهای آموزشی كاركنان در زمینه سواد اطالعاتی ،امکانات الزم برای
•
افزایش سطح سواد دیجیتالی كاركنان خود را به واسطه آموزش های برنامه ریزی شده و
مدون ،بروز سازی آموزش ها و  ...فراهم نمایند.
ساز و كاری ترتیب دهند تا كاركنان برخی از امور جاری خود را با كمک از فضای مجازی و
•
اینترنت انجام دهند تا از این مجرا هم سطح سواد دیجیتالی آنها افزایش یابد ،و هم كارایی
شغلی شان بیشتر گردد.
بر اساس تجزیه و تحلیل داده ها ،در مورد آزمون فرضیه دوم ،حمایت سازمانی دارای اثر مثبت بر
قصد تداوم آموزش الکترونیکی به میزان  49درصد است .این نتیجه موید آن است كه در سازمان
مورد مطالعه مدیریت ارشد سازمان  ،در استفاده از آموزش الکترونیکی برای توسعه شغلی مستمر
كاركنان نفش مفید و كمک كننده داشته است و به طور كلی ،سازمان مورد مطالعه از استفاده از
آموزش الکترونیکی برای توسعه شغلی مستمر كاركنان حمایت خوبی به عمل آورده است.،
این نتیجه با نتایج تحقیق محمدیاری و سینگ ( )2014با عنوان " درک تاثیر آموزش الکترونیک
بر عملکرد فردی :بررسی نقش سواد دیجیتال" ،از حیث دستیابی به این نتیجه كه " حمایت سازمانی
دارای تاثیر مثبت بر قصد تداوم استفاده از سیستمهای آموزش الکترونیک بوده است"؛ همخوانی
داشته است.
بنابراین با توجه به نتیجه فرضیه دو ،به مدیران و كارشناسان شهرداری منطقه  2شهر تهران
توصیه می شود:
دوره های آموزشی مخصوص مدیران و كارشناسان ارشد به ویژه در بخش مدیریت منابع
•
انسانی سازمان ،در جهت آشنایی هر چه بیشتر با مزایا و نتایج مثبت بهره گیری از آموزش
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های الکترونیکی برای بهبود عملکرد كاركنان در بخش های مختلف سازمان ،ترتیب داده
شود.
نتایج دوره های آموزش الکترونیکی در مورد بهبود عملکرد كاركنان به صورت مدون و
•
مشخص به اطالع مدیران سازمان برسد تا آنها را بیشتر به مزایای این شیوه آموزش آشنا
كرده و حمایت سازمانی آن ها از این شیوه برانگیخته شود.
در مورد آزمون فرضیه سوم ،قصد تداوم آموزش الکترونیکی دارای اثر مثبت بر روی هر عملکرد
افراد به میزان  87درصد بوده است .این نتیجه موید آن است كه از آنجایی كه كاركنان قصد ادامه
استفاده از آموزش الکترونیکی برای توسعه شغلی مستمر خو به واسطه وجود سواد اطالعاتی مورد نظر
و انتظار تالش مورد نظر را دارند ،و برای ادامه توسعه شغلی مستمرشان از آموزش الکترونیکی به جای
هر جایگزینی مانند آموزش های حضوری سنتی استفاده می نمایند  ،بنابراین این تصور را دارند كه
استفاده از آموزش الکترونیکی باعث بهبود عملکرد آنها در مدیریت شغل شان در سازمان شده است،
با استفاده از آموزش الکترونیکی ،بهره وری شان در مدیریت شغل خود در سازمان افزایش یافته
است  ،اثر بخشی مدیریت شغل بیشتری در سازمان ،داشته اند و به طور كلی ،آموزش الکترونیکی در
مدیریت شغلی آنها در سازمان ،مفید بوده است.
این نتیجه با نتایج تحقیق البدوی و علیجانی (  )1387با عنوان "آیا یادگیری الکترونیکی ،بهره
وری كاركنان را افزایش می دهد؟" از حیث دستیابی به این نتیجه كه " تاثیر مثبت یادگیری
الکترونیکی بر بهره وری كاركنان به اثبات رسیده است"؛ و نیز نتایج تحقیق محمدیاری و
سینگ( )2014با عنوان " درک تاثیر آموزش الکترونیک بر عملکرد فردی :بررسی نقش سواد
دیجیتال" ،از حیث دستیابی به این نتیجه كه " قصد تداوم استفاده از سیستم های آموزش
الکترونیک بر عملکرد كاری كاركنان موثر بوده است"؛ همخوانی داشته است.
بنابراین با توجه به نتیجه فرضیه سه ،به مدیران و كارشناسان شهرداری منطقه  2شهر تهران
توصیه می شود:
به بهبود هر چه بیشتر و بهتر امکانات تعاملی بین كاربر و سیستم های آموزش الکترونیکی
•
اندیشیده و آن را اجرایی نمایند.
كاربر پسندی این سیستمها را با قرار دادن امکانات تعاملی بروز ،سیستمهای چند رسانه ای و
•
 ...افزایش دهند.
ساختار فنی سیستم های آموزش الکترونیک را به صورت مرتب مورد بازبینی و مهندسی
•
مجدد و ارتقا قرار دهند.
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به محققین آتی نیز پیشنهاد می گردد كه این تحقیق را در سایر مناطق شهرداری انجام داده و
نتایج را با نتایج این تحقیق مقایسه نمایند.
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