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 چکیده

این پژوهش با هدف ارائه چارچوب ادراکی الگو ارزیابی سیستم مدیریت یادگیری الکترونیکی در بانک  
ها آمیخته، از نظر اجرا توصیفی دادهمسکن انجام شده است. مطالعه حاضر از نظر هدف کاربردی، از نظر نوع 

ای، مصاحبه نیمه ساختار یافته و پرسشنامه ها از روش کتابخانهاز نوع پیمایشی است. به منظور گردآوری داده
محقق ساخته استفاده شد. روایی پرسشنامه با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی و اکتشافی بدست آمد. پایایی 

های کیفی از طریق کدگذاری برآورد شد. تحلیل داده 38/0پرسشنامه از طریق محاسبه ضریب آلفای کرونباخ 
های آماری مرتبط شامل تحلیل عاملی اکتشافی های کمی با استفاده از آزمونادهصورت گرفت. برای تحلیل د

های مؤثر بر ارزیابی سیستم مدیریت یادگیری الکترونیکی، آزمون کولموگروف ها و شاخصبرای تعیین مؤلفه
ای الگوی هها، آزمون ضرایب معناداری برای سنجش ارتباط میان مؤلفهو اسمیرنوف برای بررسی توزیع داده

های مربوطه و در ها و شاخصبندی مؤلفهتحقیق، تحلیل عاملی تأییدی، محاسبه بار عاملی برای اولویت
انجام  smart plsافزار نهایت ارزیابی کلی الگوی به دست آمده از تکنیک الگویابی معادالت ساختاری با نرم

شاخص برای ارزیابی سیستم  83لفه و مؤ 5اساس نتایج حاصله، الگوی استخراجی دارای  بر شده است.
ها و استخراج الگوی باشد. پس از نهایی شدن تحلیل دادهمدیریت یادگیری الکترونیکی در بانک مسکن می

ها و نظران بانک درخصوص مؤلفهنفر از خبرگان و صاحب 80الگو با  مفهومی، به منظور بررسی اعتبار
پذیرفت و سپس بر اساس پرسشنامه محقق ساخته سنجش اندیشی و توافق صورت های الگو همشاخص

 میزان تناسب اجزای الگو با انجام آزمون تی هتلینگ صورت پذیرفت. 
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 مقدمه -1
ریزی شده که هدف آن ایجاد ه فعالیت یا تدبیر از پیش طرحآموزش عبارت است از هرگون 

یادگیری در یادگیرندگان است و یادگیری یعنی ایجاد تغییر نسبتا پایدار در رفتار بالقوه یادگیرنده، 
با توجه به تعاریف مختلف، آموزش امری است که . مشروط به آنکه این تغییر بر اثر تجربه رخ دهد

شود. و به دنبال یادگیری، تغییر در رفتار، نگرش و شیوه تفکر ایجاد میشود موجب یادگیری می
ای برای زیرا یادگیری هدف و آموزش وسیله ،یادگیری و آموزش، دو فرایند مرتبط با هم هستند

رسیدن به این هدف است. بدون تردید جایگاه آموزش به عنوان یکی از موضوعات بسیار اساسی و 
کس پوشیده نیست، چرا که وجود نیروی انسانی ماهر ه در جوامع مختلف بر هیچزیربنایی فرآیند توسع

شود. اصوالً و متخصص یکی از عوامل فرآیند توسعه اقتصادی ـ اجتماعی هر جامعه محسوب می
توان منطقی و گذاری به منظور رشد مستمر و توسعه اقتصادی را در شرایطی میهرگونه سرمایه

گذاری در امر آموزش و تربیت نیروی انسانی ماهر همراه باشد. که با سرمایهسودمند ارزیابی نمود 
گذاری در این خصوص نه تنها عاملی برای توسعه اقتصادی ـ اجتماعی کشورها و جوامع سرمایه

های های فنون و تخصصی در زمینهیشود، بلکه عاملی برای استقالل و خودکفامختلف محسوب می
 (. 1) باشدموردنیاز هم می

آموزش و کاربرد دانش و علوم رفتاری برای اصالح و تغییر رفتار فردی، گروهی و سازمانی  
های گردد، انسان طبیعتاً موجودی تغییرپذیر است با تواناییبنای بهسازی سازمانی محسوب میسنگ

و پرورش صحیح  های آموزشریزیتوانند تحت نظام و برنامهها میییبالقوه و نامحدود، که این توانا
باشد، البته اهداف آموزش در ها میبه فعل در آیند که این وظیفة خطیر به عهده مدیریت سازمان

د که نباشبندی میها متعددند و تحت عنوان اهداف اجتماعی، سازمانی و فردی قابل دستهسازمان
ماید و آنچه که در نظام نتحقق این اهداف منافع الگوی سیستمی مدیریت منابع انسانی را تأمین می

(. 2) گیرد نتایج حاصل از آموزش است و نه صرفاً انجام آموزشها مورد تأکید قرار میبهسازی سازمان
های اجرایی در کشور ها و سازمانهای مدیران دستگاهآموزش کارکنان همواره از دغدغهدر ایران نیز 
 بسیارهای اجرایی در آمارهای رسمی وری نیروی کار شاغل در دستگاهاخص بهرهشبوده است. 

های متناسب با وظایف شغلی، یکی از ارتقای آموزشبسیاری  شود و به گماننامطلوب تلقی می
گیری با بهره اًها عمدتشود. واحدهای آموزش سازمانمی عنوانمهمترین راهکارهای افزایش این امر 

مدت تا بلند مدت را برای کارکنان خویش  وتاههای آموزشی کهای سنتی، زمینه برگزاری دورهاز روش
فراهم ساخته و همواره با مشکالتی نظیر حضور نامستمر فراگیران، کم توجهی به حضور مؤثر و 

رجوع  اعتراض توأم مدیران و ارباب آموزش واقعی و کاربردی مفاهیم، انفکاك کارکنان از محیط کار و
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های آن اندیشه ش و بازآموزی نیروی انسانی و محدودیتهای قابل توجه آموزهزینه. رو هستندروبه
ها، ارتقای کیفیت آموزش، امکان های برتر و جایگزین به قصد کاهش هزینهاستفاده از فناوری
ذینفعان در . بر این اساس (8) سازدتر و عادالنه به منابع آموزشی را متصور میدسترسی گسترده

های یادگیری توانمند و پشتیبانی شده از طریق طراحی محیط پارادایم یادگیری و آموزشی نیازمند
مناسب منابع هستند. آنها نیازمند آموزش مبتنی بر پاسخگویی به تقاضا، در هر زمان و هرکجا با 

کنندگان آموزش باید کیفیت باال و پشتیبانی خوب هستند. برای ماندن در چنین بازار رقابتی، تأمین
 .(4) و کارا را توسعه دهند تا نیازهای جامعه را برآورده سازند های یادگیری مؤثرسیستم

آموزش مجازی قریب به یک دهه است که در جهان و به فاصله کمی در ایران توسعه یافته  
خواهی در های سنتی آموزشی و تحولهای نظاماست. افزایش تقاضا برای کسب علم، محدودیت

هایی سوق داده است که در آن زمان و مکان ارزش ذاتی های فراگیری، جهان را به سوی روشروش
توان مهمترین عامل جهش اند، از این رو آموزش مجازی یا الکترونیکی را میخود را از دست داده

های اصلی جامعه به زودی به عنوان یکی از شاخص کهعلمی و فرهنگی در جهان معاصر دانست 
ی، با ارایه راهکارهای جامع و متناسب با نیازهای اطالعاتی برشمرده خواهد شد. آموزش مجاز

های فوق فائق آمده و ضمن افزایش کارایی آموزش، مشکالت ناشی از تواند بر کاستیسازمان، می
  .(5) های درس را نیز کاهش دهدحضور فیزیکی افراد در کالس

قط نیروی کار نیستند، بلکه مدار فکارکنان دانشامروزه صاحبنظران منابع انسانی بر این باورند که  
شوند و آنچه که یک سازمان را موفق کرده و برای آن مزیت رقابتی سرمایه سازمان محسوب می

ترین عامل در موفقیت وری سرمایه است. از سوی دیگر جلب رضایت مشتری، مهمکند، بهرهایجاد می
اهش سهم بازار و در نهایت هر سازمانی است و ناکامی در تحقق بخشیدن به این امر به معنی ک

مدار، های مشتریکاهش سودآوری و موفقیت سازمان در عرصه کسب و کار خواهد شد. در سازمان
شوند که ای اداره میبینند تا خدمات برجسته و با کیفیت ارایه دهند و نیز به گونهکارکنان آموزش می

داشته باشد. آنچه مسلم است در با کیفیت رفتار موردنیاز برای جلب و جذب مشتری همخوانی 
ترین نقش را در ارائه ها و مؤسسات مالی که کارکنان اساسیهای خدماتی همچون بانکسازمان

در این راستا بانک مسکن به  .(6) کنند، این امر نمود بیشتری خواهد یافتخدمات به مشتریان ایفا می
ده از آموزش الکترونیکی را در دستور کار خود های پیشرو در امور بانکی استفاعنوان یکی از سازمان

قرار داده است. چرا که عالوه بر مزایای عمومی که برای آموزش الکترونیکی برشمردیم ، به دلیل 
آید، ناگزیر از استفاده از آموزش ها بوجود میها و دستورالعملتغییرات زیادی که در بخشنامه

ت به کارکنان و در نتیجه به روز نگه داشتن آنان است. این تر تغییراالکترونیکی برای انتقال سریع
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ها و شعب مختلف آن در نفر نیروی انسانی است که در ادارات کل، مدیریت 12،250بانک دارای 
ریزی، طراحی گذاری، برنامهکنند و اداره کل آموزش بانک مسئولیت سیاستسرتاسر کشور فعالیت می

هران و نظارت و پایش نحوه اجرای آموزش در مدیریت شعب های آموزشی در تو اجرای دوره
شهرستان ها را به عهده دارد. طبعاً بانک مسکن با توجه به کمبود امکانات و فضاهای موجود و در 

بایست های بانکداری نوین، میعین حال افزایش نیازهای آموزشی کارکنان همگام با تحوالت سیستم
های الزم به نحو غنی و روزآمد را از طریق از یک سو دانش و مهارتکاری را انتخاب نماید تا راه

لذا این  آموزش به کارکنان انتقال دهد و از سوی دیگر مانع رعایت کیفیت الزم در آموزش نشود،
ها استقرار و توسعه سیستم یادگیری الکترونیکی را در دستور کار سازمان نیز همگام با سایر سازمان

های برابر آموزشی را پیش روی کارکنان خود ست تا به این وسیله از یک سو فرصتخود قرار داده ا
 قرار دهد و از سوی دیگر با استفاده از مزایای این سیستم ، کیفیت آموزش را بهبود بخشد.

 آموزشی نظام موفقیت با مساوی الکترونیکی آموزش کارگیری به صرف که گفت توانالبته نمی 
 تواندمی که است علمی استاندارهای با مطابق آن کارگیری به چگونگی بلکه ،ستا آن کار برنده به

 استاندارهاز ا وسیعی طیف شامل اصول کارگیری به این .افزایش دهد را هانظام این موفقیت یزانم

 قرار الکترونیکی آموزش هایطراحی محیط فنی استانداردهای و اصول آن طرف یک در که شودمی

 از لذا یکی .آموزشی طراحی الگوهای و هاالگو بر مبتنی آموزشی اصول آن دیگر رفط در و دارد

 چه تا که است الکترونیکی آموزش هایسیستم ارزیابی مبحث است، الزم آن به توجه که موضوعاتی

بدین منظور در پژوهش حاضر سعی بر آن  .(7) برند می کار به عمل در را معیارها اصول و این اندازه
تا با مطالعه، بررسی و شناخت جامع سیستم مدیریت یادگیری الکترونیکی در بانک مسکن و است 

های اثرگذار بر آن موانع و نقاط ضعف موجود در فرایند یادگیری و ها و شاخصتبیین ابعاد، مؤلفه
کن، ترین الگو ارزیابی سیستم مدیریت یادگیری الکترونیکی در بانک مساز طریق ارائه مناسب آموزش

گیری از نقاط قوت شناسایی شده جهت ارتقاء کارایی، اثربخشی و و ضمن بهره شدهردیابی و بررسی 
تدابیر الزم اندیشیده شود. در حال حاضر با توجه به  ،افزایش هر چه بیشتر و سریعتر راندمان سیستم

بانک که در بستر های آموزشی الکترونیکی ضمن خدمت در عدم ارزیابی سیستماتیک از برگزاری دوره
گردد، درك درستی از میزان کیفیت و و اجرا می ریزیبرنامه ،L.M.Sسیستم یادگیری الکترونیکی 
بینانه هایی که بتواند زمینه نیازسنجی آموزشی واقعها و همچنین بازخورداثربخشی برگزاری این دوره

از این منظر  .نماید وجود ندارد های الکترونیکی مهیاو طراحی دقیق و کارآمدی را در حوزه آموزش
حلقه مفقوده ارزیابی سیستم مدیریت یادگیری الکترونیکی در بانک به عنوان مسئله اصلی مطرح 

های ها و شاخصبه عبارتی در این مطالعه، پژوهشگر به دنبال شناسایی و تعیین ابعاد، مؤلفه ؛باشدمی
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از طریق ارائه الگو مفهومی ارزیابی بومی و  وری سیستم مدیریت یادگیری الکترونیکیتوسعه بهره
 گرایی است.ایکارآمد با رویکرد درون سازمانی و حرفه

های مدیریت یادگیری مطالعه، بررسی و ارزیابی سیستم»مرور ادبیات و پیشینه موضوع  
و « آموزش در هر کجا و هر زمان»در عصر کنونی موضوع بیانگر این است که « الکترونیکی

های مقطعی را نفی یک اصل پذیرفته شده است که نگاه سنتی به آموزش« العمرری مادامیادگی»
 کند. می

در قرن »گوید: می« پنجمین فرمان»پردازان مدیریت و نویسنده کتاب پیتر سنج یکی از نظریه 
جاد جدید توانایی یادگیری سریعتر از رقبا، تنها چیزی است که برای سازمان شما مزیت رقابتی ای

های مدیریت یادگیری های حاصل از مرور پیشینه موضوع ضرورت بکارگیری سیستمیافته«. کندمی
های متنوعی را در ها و شاخصهای پیشنهادی جهت ارزیابی آنها، ابعاد، مؤلفهالکترونیکی و الگو

ادامه به مرور  دهد که درهای الکترونیکی ارائه میراستای توسعه و ارتقاء کارایی و اثربخشی آموزش
 پردازیم. ها میبرخی از این پژوهش

فناوری اطالعات، به کنند که ( در مطالعه خود این چنین عنوان می2016و همکاران ) 1شایک 
شکل دیگری بخشیده و بر چگونگی کسب و انتقال دانش در جامعه تاثیر زیادی  ،تعامالت علمی

ن مراکز اصلی خلق و انتقال علم، به تدریج شکل ها و مراکز علمی به عنواداشته است. دانشگاه
دیگری را به خود خواهند گرفت. در این میان یکی از موضوعاتی که مدیران و مسووالن آموزش عالی 
باید به طور جدی به آن بیندیشند، ایجاد دانشگاه مجازی و تحقق یادگیری الکترونیکی در آن است. 

های مختلف است که از دید سیستمی، آمادگی طی از جنبهتحقق این امر مستلزم فراهم آمدن شرای
شود. در این مقاله تالش شده است با اتکا بر مطالعات تطبیقی و نظر خبرگان الکترونیکی نامیده می

شود. این الگو شامل وجوه مختلفی شامل  یهیادگیری الکترونیکی ارا دگیالگو مناسبی برای ارزیابی آما
مادگی مدیریت، آمادگی استاندارد، آمادگی محتوا، آمادگی قوانین، آمادگی آمادگی سیاست آموزشی، آ

افزار، آمادگی شبکه و مالی، آمادگی منابع انسانی، آمادگی فرهنگ، آمادگی امنیت، آمادگی سخت
آمادگی پشتیبانی است. با به کارگیری این الگو تحلیل کاملی از آمادگی یادگیری الکترونیکی دانشگاه 

ها و مقتضیات بومی اهد شد. شایان ذکر این که الگو کاربردی در این تحقیق بر اساس ویژگیخو یهارا
الکترونیکی در  یریکشور و به طور کلی و عمومی تدوین شده است و قابلیت کاربرد در ارزیابی یادگ

  .(3) ها را نیز داراستسایر دانشگاه

                                                 
1. Shaik 
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به  یازن یکنون یایدر دننمایند که ان می( در مطالعات خود اذع2015) 1همچنین مارشال و میشل 
یجاد ا یآموزش هایدر نظام یادیبن ییراتکسب اطالعات، تغ یارتباط برا یداشتن اطالعات و برقرار

در  این. است شده هادر عرصه آموزش کارکنان سازمان یکیالکترون یادگیریموجب ظهور و  کرده
از  یطیمستلزم فراهم آمدن شرا هادر سازمان یکیالکترون یادگیریاست که تحقق نظام  یحال

 ی. هدف اصلگویندیم یکیالکترون یادگیری یبه آن آمادگ یستمیس یدمختلف است که از د هایجنبه
 و هاسازماندر  یکیالکترون یادگیری هاییستماستقرار س یآمادگ یابیجهت ارز یارائه الگو یقتحق ینا

مختلف و با اتکا بر  هایالگو یابیبا ارز یقتحق هدفبه  بییااست و لذا جهت دست مالی مؤسسات
 یکاز خبرگان،  ینظرسنج یجنتا یزو ن یاطالعات حاصل از مطالعات مل یلتحلو  یقیمطالعات تطب

 یزانانتخاب شد. سپس براساس نظر خبرگان م یعد اصلبُمتشکل از هفت  ایشدهیچهارچوب بوم
مناسب بودن ساختار الگو، جهت سنجش هدف مورد  یند و همچنابعا ینا یرگذاریتأث یبو ضر یتاهم

 هاییالگو با کمک کاربرگ ینمشخص شد. در ادامه، ا یمعادالت ساختار سازینظر، با استفاده از الگو
بانک مورد استفاده قرار گرفت که در  یآمادگ یزانالگو است، جهت سنجش م هایشاخص یحاوکه 

 عرصه است.  ینورود به ا رایسازمان ب ینا یآمادگعدم  یانگرکل، ب
 یبه فناور دسترسی در هانقاط قوت و ضعف سازمان ییشناسا یبرا یابزار مناسب یشنهادیپ یالگو

 ین،و همچن یمجاز هایآموزش ینهدر زم یشترب یاثر بخش یاطالعات و ارتباطات و استفاده از آن برا
 .(9) آنهاست ینب یجیتالیشکاف د یلتحلو  یهتجز
اطالعات و  هاییاورنمؤثر از ف ( در مطالعه خود، استفاده2014) 2در این راستا کیلی و باور 

های جدید پذیرش نقش مستلزم یکیآموزش الکترون هاییطدر محرا و کار  آموزش یندارتباطات در فرا
 اطالعات وجوگرانجست یدبا یرانفراگ ینکهازجمله ا دانند.یند یادگیری میدر فرا یرانفراگ از سوی

 آنان استفاده یبرا ینترنتا یجهان در شبکه که یعیوس اطالعات زشباشند و بتوانند درخصوص ار
 دانش از انتقال یزن دهندگانآموزش نقش یطیشرا یندر چن بپردازند. یابیو ارزش یداور به موجود است
مستلزم داشتن  یکیآموزش الکترون ین. بنابرایابدیم ییرتغ یرییادگ یندفرا گریلتسه به و معلومات

 شدنیجهان یکنون یطدر شرا یدجد یها و کالً الگوها، روشاهداف ها،یاستراتژ ها،یاستها، سبرنامه
در  یکیالکترون یهاآموزش یتوضع یموضوع، درصدد بررس یتپژوهش، با توجه به اهم این است.

 یآمار است. جامعه یمایشیـ پ یفیو از نظر روش اجراء توص یف کاربرداز لحاظ هد و کشور است
که با توجه به  اندیآموزش و پرورش و آموزش عال متخصصان و خبرگان حوزه یهشامل کل یقتحق ینا

                                                 
2. Marshall, S. & Mitchell 

1. Kelly and Bauer 
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 عنوان نمونهساده به یتصادف یریگروش نمونه یقنفر از طر 267مشخص نبودن حجم جامعه تعداد 
 40)پرسشنامه یدانیو م یااطالعات از دو روش کتابخانه یآورجمع یشدند. براانتخاب  یقمورد تحق

استفاده شدن و  یتقابل مؤلفهدر  یتوضع دهدینشان م یقتحق نتایج ( استفاده شده است.اییهگو
 کهیقرار دارد. درحال یدر سطح مطلوب یکیآموزش الکترون یاصل یهااز مؤلفه یزشانگ تعامل و مؤلفه

و  ییگوجذب، محتواها، پاسخ یهامؤلفه یتمورد پژوهش وضع نمونهدر ر نخبگان و متخصصان از نظ
 (.10) قرار دارد یفیمحتوا و تعهد در حد ضع یندر تدو صتخص ینان،اطم یفیت،ک
 ینترنت،ا یعرشد سر نمایند که باگونه بیان می( در مطالعه خود این2012) 1عالوه بر این وو و لین 

آشکار به استفاده از  یلتما یرغمدر جوامع مختلف مرسوم شده است. عل یکیکترونال یادگیری
 ینتعداد کاربران ا یادگیری،آموزش و  هاییتفعال یلبر وب جهت تسه یمبتن یادگیری هاییستمس
 یابیجهت ارز یبیالگو ترک یکاز  یق،تحق ین. در ایابدینم یشبه سرعت مورد انتظار افزا هایستمس
بر  یمبتن یادگیری هاییستمس یرشبر پذ یو رفتار شناختیگرا، روانیاطالعات یستمامل سعو یرثأت

 115شده از  آوریجمع هایداده یق،استفاده شده است. به منظور آزمون الگو تحق یدوب توسط اسات
دند که نشان دا یجشدند. نتا یلو تحل یهتجز یمعادالت ساختار سازیاستاد دانشگاه با استفاده از الگو

 ی،اثربخشخود ین،مثبت دارند، همچن یرثأکاربر ت یدبودن از د یداطالعات بر مف یفیتو ک یذهن یارمع
. به عالوه، یرگذارندثأکاربر ت یداستفاده از د یاطالعات بر آسان یفیتو ک یذهن یارخدمات، مع یفیتک

به استفاده از  یداسات یلتما یهمگ یستمس یفیتکاربر و ک یداز د هاستفاد یکاربر، آسان یدبودن از د یدمف
 ینکاربر مهمتر یدبودن از د یدمف ینحال،با ا دهند،یم یشبر وب را افزا یمبتن یادگیری هاییستمس

  .(11) ( استیرش)پذ یستماز س یو استفاده واقع یلعامل موثر بر تما
الکترونیکی فراهم  های( نیز پژوهشی تحت عنوان آیا استانداردهای کیفیت دوره2007) 2کالوسون 

ی رضایت دانشجویان آموزش عالی هستند یا خیر ؟ انجام داده است. وی سعی کرده در آورنده
گیری کیفیت چه استانداردهای طراحی آموزشی برای اندازه -1پژوهش خود به دو سؤال پاسخ دهد : 

ویان از تجربه این الگو تا چه میزان در کسب رضایت دانشج -2های مجازی مؤثر هستند؟ دوره
 109ای نامهیادگیری الکترونیکی مؤثر است؟ دو گروه آزمایش و کنترل تشکیل گردید؛ سپس پرسش

موردی برای سنجیدن کیفیت دوره ) متغیر مستقل ( تهیه و اجرا گردید. در پایان دوره نیز 
د. سپس با استفاده از گیری متغیر وابسته ) رضایت یادگیرندگان ( اجرا گردیای برای اندازهنامهپرسش

آزمون غیر پارامتریک یومان ویتنی تفاوت رضایت یادگیرندگان و کسانی که موافق و مخالف دوره 

                                                 
1. Wu and Lin 

2. Clawson 
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های مجازی تنها بودند بین دو گروه بررسی شد. استانداردهای راهبردهای آموزشی برای کیفیت دوره
 .(12دار شد )معنی %88متغیر مستقلی بود که به احتمال  13یکی از 

( در بررسی خود درباره فناوری یادگیری مبتنی بر وب، با تأکید بر نقش 2006) 2و لیو 1گارسیا-پومالس 
اند که شکل و شیوه ارائه در یادگیری مبتنی بر یار در فراخوانی اطالعات، نشان دادهویدیوی آموزش

یط وب از دیدگاه سازی محوب دارای اهمیت بسیاری است. آنان بر اهمیت نقش طراحان در آماده
سازی و تکامل شکل و شیوه نمایش تأکید شناسانه و گیرایی آن برای یادگیرندگان در بهینهزیبایی
 (.18اند )کرده

 آمادگی استقرار ارزیابی جهت الگوی ( در پژوهشی تحت عنوان ارائه1892همچنین فیضی و بهزادی ) 

مالی، آمادگی بانک ملی را جهت استقرار  اتمؤسس و هادر سازمان یادگیری الکترونیکی هایسیستم
های به دست آمده را در قالب الگو یادگیری الکترونیکی مورد ارزیابی قرار داده و شاخص هایسیستم

 هایسیستم استقرار آمادگی ارزیابی جهت بومی الگوی ارائه تحقیق این اصلی هدفاند. ارائه نموده

 هدف به دستیابی جهت . بر این اساساست مالی ؤسساتم و هاسازمان در الکترونیکی یادگیری

 مطالعات از حاصل طالعاتا تحلیل و تطبیقی مطالعات بر اتکا با و مختلف هایالگو ارزیابی با تحقیق

 اصلی عدبُ هفت از متشکل ایشده بومی چهارچوب یک خبرگان، از نظرسنجی نتایج نیز و ملی

 همچنین و ابعاد این أثیرگذاریب تضری و اهمیت زانمی خبرگان نظر اساس بر سپس. شد انتخاب

 ساختاری معادالت الگوسازی از استفاده با نظر، مورد هدف سنجش جهت الگو، ساختار بودن مناسب

 جهت است، الگو هایشاخص حاوی که هاییکاربرگ کمک با الگو این ادامه، در. شد مشخص

 این آمادگی عدم بیانگر کل، در که گرفت قرار استفاده مورد ملی بانک آمادگی میزان سنجش

 و قوت نقاط شناسایی برای مناسبی ابزار پیشنهادی الگو. است عرصه این به ورود برای سازمان
 بیشتر بخشی اثر برای آن از استفاده و ارتباطات و اطالعات فناوری به دسترسی در هاسازمان ضعف

 (.14ست )آنها بین دیجیتالی شکاف لیلتح و تجزیه همچنین، و مجازی هایآموزش زمینه در
 پذیرش فناوری بر مؤثر عوامل ( در پژوهشی دیگر با عنوان فراتحلیل1891زاده و همکاران )قربانی 

 های ایرانی مورد تحلیل قرار داده است. درایران، پذیرش فناوری اطالعات را در سازمان در اطالعات

 وتحلیل فراتحلیل تجزیه جامع افزارنرم از استفاده با و فراتحلیل روش کارگیری به با پژوهش این

 با در ارتباط شده انجام هایپژوهش و مقاالت ها،نامهپایان از زیادی تعداد بررسی از پس ها،داده

 .شد متغیر شناسایی و فرضیه 21 و انتخاب مطالعه 19 تعداد ایران، در اطالعات فناوری پذیرش

                                                 
3. Cristina Pomales-Garcia 

4. Yili Liu 
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درك  فناوری، به کارگیری وسعت کارکنان، توانمندسازی متغیرهای که دهدمی نشان فراتحلیل نتیجه
در  اطالعات فناوری پذیرش بر را تأثیر بیشترین به ترتیب سودمندی از درك و استفاده سهولت از

 (.15د )انداشته ایرانی هایسازمان
مجازی  های( نیز در پژوهش الگوی ارزیابی آمادگی اجرای آموزش1890خیراندیش و صالحی ) 

های الگوی ارزیابی اجرای های نفتی ایران، ابعاد و مؤلفهدر ستاد شرکت ملی پخش فراورده
اند. های نفتی ایران را مورد بررسی قرار دادههای مجازی در ستاد شرکت ملی پخش فراوردهآموزش
 با ونهنمو  استبوده  ایران نفتی هایفراورده پخش ملی شرکت ستاد پژوهش، این آماری جامعه

 پرسشنامه هاداده گردآوری روش شد. تعیین شده بندیهقطب تصادفی گیرینمونه روش از استفاده

 پذیرش از حاکیه حاصل نتایج است. شده استفاد میدانی – توصیفی تحقیق روش از و بوده حضوری

 نی،ف اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، هایؤلفهم متوسط و ضعیف وضعیت و الگو هایؤلفهم تمامی

 (.16) است راهبردی مؤلفه نامطلوب وضعیت و آموزشی و اداری، حقوقی،
یادگیری  دهد که به منظور ارزیابینه نظری و تجربی تحقیق نشان مییمروری بر پیش 

. شده است های مختلفی استفادهو آموزش عالی از الگو آموزشی های مدیریتدر حوزه الکترونیکی
در بسترهای غیرآموزشی و غیرالکترونیک بوده، در حالی که در آموزش  هاخاستگاه برخی از این الگو
اند و بارها روائی و پایایی آنها توسط محققان مختلف مورد تأیید قرار گرفته عالی عمومیت زیادی یافته

 های الکترونیکی طراحی شده است. ها نیز مختص محیطاست. برخی دیگر از این الگو
 
توان بیان کرد برای ارتقای کیفیت و جه به ادبیات و پیشینه مرور شده میدر یک نگرش کلی با تو 

های مرتبط با آن شناسایی و ها و شاخصهای مدیریت یادگیری الکترونیکی باید مؤلفهبازدهی سیستم
ها و تبیین گردد. بنابراین با عنایت به مسأله اصلی این پژوهش که شناسایی و تبیین ابعاد، مؤلفه

باشد، اهداف زیر این های مدیریت یادگیری الکترونیکی بانک مسکن میی ارزیابی سیستمهاشاخص
 پژوهش را هدایت نموده است:

 رزیابی سیستم مدیریت یادگیری الکترونیکی در بانک مسکن کدام است؟اهای ها و شاخصمؤلفه .1
یکی در بانک مسکن های ارزیابی سیستم مدیریت یادگیری الکترونها و شاخصبندی مؤلفهاولویت .2

 چگونه است؟

 چارچوب ادراکی الگوی ارزیابی سیستم مدیریت یادگیری الکترونیکی در بانک مسکن کدام است؟  .8

 اعتبار الگوی ارزیابی سیستم مدیریت یادگیری الکترونیکی در بانک مسکن تا چه حد است؟ .4
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 روش تحقیق  -2
ها مدیریت یادگیری الکترونیکی در سازمان این پژوهش با هدف ارائه الگویی برای ارزیابی سیستم 

 آمیخته هاداده آوری نظرجمع از کاربردی، هدف نظر از پژوهش )بانک مسکن( انجام شده است. این

مقطعی )مرحله  پیمایشی بنیاد )مرحله کیفی( و داده نوع از پژوهش روش اجرای نظر از و اکتشافی
اسناد  یو بررس یپرسشنامه، مصاحبه حضور یرنظ اطالعات یجمع آور هاییکبا تکنکه  کمّی( است

 یریبا به کارگ یتنموده و در نها یمورد نظر جمع آور یو مدارك؛ اطالعات الزم را از نمونه آمار
توصیف و تجزیه و تحلیل داده های به دست آمده و (، به Smart PLSمناسب ) یآمار یافزارهانرم

نظران و جامعه آماری در بخش کیفی را صاحبد. پردازیم در نهایت پاسخ به سواالت تحقیق
متخصصان یادگیری الکترونیکی در حوزه منابع انسانی بانک مسکن تشکیل دادند که مالك انتخاب 

پژوهشی و تجربیات عملی در زمینه پژوهشی،  –آنها بر اساس معیارهایی مانند مقاالت علمی
نفر به عنوان حجم نمونه به  80شباع نظری، تخصصی و اجرایی صورت گرفت که با استفاده از اصل ا

های نیمه ساختار یافته، محتوای آن به گیری هدفمند انتخاب شدند. پس از اتمام مصاحبهروش نمونه
سازی آن توسط پژوهشگر، مرحله سازی شد. پس از انجام مصاحبه و پیادهصورت کلمه به کلمه پیاده

باز، محوری و انتخابی انجام شد. در کدگذاری باز،  کدگذاری صورت گرفت. کدگذاری در سه مرحله
سطح نخست مفاهیم مرتبط با موضوع مطالعه مشخص گردید و کدهایی که دارای معانی یکسان 
بودند در یک طبقه قرار داده شدند که این مرحله کدگذاری محوری نام دارد و در آن طبقات بر اساس 

تر نمایان شدند. در نهایت ه با هم ترکیب و طبقات انتزاعیالگوی پارادایمی بسط یافتند و طبقات مشاب
کدگذاری انتخابی به منظور شناسایی عوامل اصلی انجام گرفت. در بخش کمی، جامعه آماری شامل 
کلیه کاربران سیستم یادگیری الکترونیکی در ادارات مرکزی بانک مسکن، اعم از مدیران و 

ن و فرمول تعیین حجم نمونه و با توجه به حجم جامعه کارشناسان بود که بر اساس جدول مورگا
ساخته نفر برآورد شد. در این بخش از پرسشنامه محقق 273نفر، حجم نمونه حدود  1000پژوهش 

های مؤثر در ارزیابی سیستم مدیریت یادگیری الکترونیکی استفاده شد. ابتدا با مقایسه و تحلیل مؤلفه
ای برای تأیید ادبیات و مصاحبه های انجام شده، پرسشنامه داده های جمع آوری شده از مرور

های استخراج شده شامل محتوای آموزشی، مدیریت منابع انسانی، روش آموزشی، مؤلفه
های فنی و پشتیبانی و در نهایت سنجش و ارزیابی طراحی گردید. این پرسشنامه بر اساس زیرساخت

 باشد. سؤال می 81بخش و  5و دارای ( 1تا خیلی کم= 5مقیاس لیکرت )خیلی زیاد=
روایی صوری پرسشنامه از طریق اجرای آزمایشی، روایی محتوایی از طریق مرور جامع ادبیات و  

نظران و روایی سازه نیز با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی و اکتشافی بدست آمد. برای قضاوت صاحب
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ستفاده شد. ضریب آلفای کرونباخ برای مؤلفه تعیین پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ ا
،  717/0، مؤلفه روش آموزشی  385/0، مؤلفه مدیریت منابع انسانی  782/0محتوای آموزشی 

به  385/0و در نهایت کل پرسشنامه  721/0و سنجش و ارزیابی  711/0زیرساخت فنی و پشتیبانی 
 دست آمد.

های میانگین، انحراف معیار، چولگی و از شاخصهای کمی ابتدا با استفاده برای تحلیل داده
ها در ارتباط با های پژوهش و سپس به تجزیه و تحلیل دادهکشیدگی، تجزیه و تحلیل توصیفی مؤلفه

های آماری مرتبط های پژوهش با استفاده از آزمونهای پژوهش پرداخته شد. بررسی سواللسوا
های مؤثر بر ارزیابی سیستم مدیریت ها و شاخصفهشامل تحلیل عاملی اکتشافی برای تعیین مؤل

ها، آزمون ضرایب یادگیری الکترونیکی، آزمون کولموگروف و اسمیرنوف برای بررسی توزیع داده
های الگوی تحقیق، تحلیل عاملی تأییدی، محاسبه بار معناداری برای سنجش ارتباط میان مؤلفه

مربوطه و در نهایت ارزیابی کلی الگوی به دست آمده با های ها و شاخصبندی مؤلفهعاملی و اولویت
 انجام شده است.  smart pls افزارنرم

 

 های پژوهش یافته -3

های ارزیابی سیستم مدیریت ها و شاخصهای حاصل از سؤال اول: مؤلفهیافته

 یادگیری الکترونیکی در بانک مسکن کدام است؟
های مرتبط با ه موضوع بررسی شده و عوامل و شاخصبرای پاسخ به پرسش فوق ادبیات و پیشین 

ارزیابی سیستم مدیریت یادگیری الکترونیکی مورد شناسایی قرار گرفت. سپس مفاد فرم مصاحبه 
بندی شد. بدین آوری و دستهها و اطالعات الزم جمعتنظیم و پس از اجرای مراحل مصاحبه، داده

بی سیستم مدیریت یادگیری الکترونیکی در قالب کدهای های مؤثر در ارزیاها و شاخصترتیب مؤلفه
بندی قرار گرفت و در پایان با استفاده از کدگذاری انتخابی و با باز و محوری مورد شناسایی و طبقه

های حاصله مشخص گردید. بعد از کدگذاری انتخابی توجه به ادبیات موضوع براساس تحلیل یافته
آورده  1های ارزیابی سیستم مدیریت یادگیری الکترونیکی در جدول هبندی مؤلفهای کیفی، دستهداده

 شده است. 
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 های تحقیق: تعیین وضعیت مؤلفه1جدول شماره 

درصد  فراوانی کد مؤلفه ها

فراوانی 

 نسبی

 نتایج

 تأیید  MA 21 70% محتوای آموزشی

 تأیید RA 26 36% روش آموزشی

 ییدتأ MME 19 68% مدیریت منابع انسانی 

 تأیید ZFP 27 90% های فنی و پشتیبانی زیرساخت

 تأیید SA 17 56% سنجش و ارزیابی 
 

دهد که از نظر متخصصان و صاحب نظران مؤلفه ها در جدول فوق نشان میفروانی گویه 
های فنی و پشتیبانی اولویت اول و مؤلفه سنجش و ارزیابی اولویت آخر را در میان زیرساخت

ها مصاحبه %50های یاد شده در بیشتر از ناسایی شده دارد. ضمناً با توجه به اینکه مؤلفههای شمؤلفه
 های مؤثر و اصلی الگوی تحقیق پذیرفته شدند. اند، به عنوان مؤلفهمورد اشاره قرار گرفته

شاخص  83شاخص شناسایی شده در کدگذاری باز، تعداد  101با استفاده از این روش، از مجموع 
 5شاخص، مؤلفه روش آموزشی: 6شاخص، مؤلفه مدیریت منابع انسانی: 6فه محتوای آموزشی: )مؤل

شاخص( جهت  4شاخص و مؤلفه سنجش و ارزیابی: 17های فنی و پشتیبانی:شاخص، مؤلفه زیرساخت
 طراحی الگوی ارزیابی سیستم مدیریت یادگیری الکترونیکی مورد قبول واقع گردید. 

های اثرگذار در ارزیابی سیستم بررسی رابطه و تعیین کفایت مؤلفهدر بخش کمی به منظور 
 مدیریت یادگیری الکترونیکی از تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی استفاده شد. 

 

 های اصلی تحقیقمولفه تحلیل عاملی و اعتبار گویه های مربوط به  :2ل شماره جدو

 متغیر
 برداری نمونهکفایتآلفای

 الکین-مایر-کیزر

 زمون کرویت باتلتآ

 مجذور کای
درجه 

 آزادی

سطح 

 معناداری
 000/0 10 485/546 780/0 یآموزش یمحتوا

 000/0 15 513/688 385/0 یمنابع انسانمدیریت 

 000/0 21 797/459 759/0 یروش آموزش

 000/0 86 131/1670 369/0 های فنی و پشتیبانیزیرساخت

 000/0 6 41/847 753/0 یابیسنجش و ارز

 000/0 465 683/4743 372/0 یکیلکترونا یادگیری یریتمد یستمس



 181)مورد مطالعه: بانک مسکن(  یکیالکترون یادگیری یریتمد یستمس یابیارز یالگو یارائه چارچوب ادراک 

 

 

بر مبنای مقدار تقریبی مجذور های تحقیق با توجه به اینکه مؤلفهبر مبنای آزمون کرویت بارتلت، 
اند، از کفایت الزم در ماتریس همبستگی قرار گرفته قابل قبول کای اسکوئر در سطح معناداریِ

ای پرسشنامه تحقیق در جامعه های اصلی و احراز اعتبار سازهمؤلفهر ساختار های مربوطه دشاخص
با یکدیگر همپوشانی و همبستگی  مؤلفههای مندرج در هر شاخصباشند. بنابراین آماری، برخوردار می

های متمایزکننده و شاخصای باالئی در سنجش متغیرهای اصلی تحقیق دارند و در عین حال ریشه
بر  همچنین گردد.های اصلی تحقیق، به هیچ وجه مالحظه و مشاهده نمیمؤلفهیز در ساختار یا زائد ن

 و اعتبار از برازندگیدرصد(  70)باالتر از  الکین -مایر -برداری کیزرآزمون کفایت نمونهاساس مقادیر 
 باشند.دار میهای موردنظر و همچنین کفایت نمونه برداری محتوائی، برخورکافی در استفاده از گویه

های ارزیابی سیستم مدیریت یادگیری ها و شاخص: مؤلفه3جدول شماره 

 الکترونیکی در بانک مسکن

 هاشاخص هامؤلفه ردیف

 
1 

 
 یآموزش یمحتوا

 ی، بهرهااز امکانات چندرسانه یبردار ، بهرهبا اهداف دوره یآموزش یتناسب محتوا
محتوا با زمان  یکی، تناسباللکترون یودن محتواب ین، استانداردنو یهایاز فناور یبردار

 یآموزش یسنج ، نیازدوره یبرگزار

 
2 

 

 
 یمنابع انسان

ها و نقش یکی، وجودآموزش الکترون ینهروشن در زم یهایمشها و خطیاستوجود س
ی، سازمان یتو حما یزهانگ یکی، ایجاددر آموزش الکترون یازمورد ن یهایتمسئول

 ییپاسخ گو ، قابلیتمدرس یریپذیتو مسئول یکی، تعهدوزش الکترونآم یندفرا مدیریت
 مدرس

 
8 

 
 یروش آموزش

منابع و مواد  یمنطق یدهیکی، سازمانها و فنون متنوع آموزش الکترونروش یریبکارگ
، و مشاوره مدرس ییراهنما ی، خدماتدر دوره آموزش یرفعال بودن فراگ ی، میزاندرس

 و تسلط مدرس توانمندی

 
 
4 

 
 

 یفن یهایرساختز
 پشتیبانیو 

از آموزش  یبانیپشت یبرا یکاف یزاتملزومات و تجه ی، وجودو قانون یمال یتحما
به منابع  یدسترس یک، قابلیتآموزش الکترون یستماستفاده از س یک، سهولتالکترون
 یشخص یستم، میزانس یبروز رسان یک، قابلیتآموزش الکترون ینددر فرآ یاطالعات

 یتعامل یستم، میزانس یطمح یباییو ز یتجذاب یستم، میزانس یستم، امنیتس یساز
یفیت و ک یستمی، سرعتو س یفن ی، پشتیبانیمستندساز یستم، قابلیتبودن س
ی، او رسانه یستمیس یابزارها یقاز طر رسانی، اطالعهاو آزمون یی، تکالیفپاسخگو
 یآموزش یاستانداردها ایتی، رعمال ی، حمایتبه منابع اطالعات یدسترس قابلیت

یران، فراگ یروشن برا ینمره گذار یارهایمع ی، وجودآموزش یبرنامه ها یاثربخش یابیسنجش و ارز 5
 یجامع سنجش شغل یهاآزمون یران، برگزاریفراگ یادگیریمستمر سطح  ارزیابی

 های نگارندگان(منبع: )یافته
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های ارزیابی سیستم ها و شاخصفهبندی مولهای حاصل از سؤال دوم: اولویتیافته

 مدیریت یادگیری الکترونیکی در بانک مسکن چگونه است؟

ها و بندی مولفهاولویت ی، براSmart PLS افزارنرم در هاداده یلتحل یتممطابق با الگور 
، مقادیر بار عاملی در بانک مسکن یکیالکترون یادگیری یریتمد یستمس یابیارزهای الگوی شاخص

مورد محاسبه قرار گرفت زیرا  (یمفهوم یالگو یرهایمربوط به مس یبار عامل استاندارد شده بی)ضر
را  در بانک مسکن یکیالکترون یادگیری یریتمد یستمس یابیارزبر ها مؤلفه یرشدت تاثاین مقدار، 
ثیر بیشتری ای که مقدار بار عاملی باالتری دارد، یعنی این که شدت تاکند؛ بنابراین، گویهیمشخص م

های ارزیابی سیستم مدیریت ها و شاخصبندی مؤلفهداشته و از اولویت باالتری برخوردار است. اولویت
مربوط به هر یک از آنها به شرح جداول ذیل آورده یادگیری الکترونیکی بر اساس مقادیر بار عاملی 

های بانی در میان سایر مؤلفههای فنی و پشتیدهد زیرساختشده است. مقادیر به دست آمده نشان می
 شناسایی شده، اولویت نخست را دارد. 

های ارزیابی سیستم مدیریت یادگیری بندی مؤلفه: اولویت4شماره  جدول

 الکترونیکی
 یمقدار بار عامل مؤلفه ها شماره

 03681 پشتیبانیو  یفن یهایرساختز 1

 03539 یمنابع انسان 2

 03561 یروش آموزش 8

 03556 یابیجش و ارزسن 4

 03527 یآموزش یمحتوا 5

 های نگارندگان(منبع: )یافته 

 های مؤلفه مدیریت منابع انسانیبندی شاخص: اولویت5شماره  جدول
 مقدار بار عاملی شاخص ردیف مؤلفه
 
 
 

 مدیریت 
 یمنابع انسان

 03306 یکیآموزش الکترون یندفرا یریتمد 1

 03773 پذیرییتو مسئول تعهد 2

آموزش  ینهروشن در زم هایمشیو خط هایاستس وجود 8
 یکیالکترون

03722 

 03636 و تسلط مدرس توانمندی 4

 03590 یکیدر آموزش الکترون یازموردن هایمسئولیت و هانقش وجود 5

 03587 یسازمان یتو حما یزهانگ ایجاد 6

 های نگارندگان(منبع: )یافته
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 های مؤلفه روش آموزشی بندی شاخصلویت: او6شماره  جدول
 مقدار بار عاملی شاخص ردیف مؤلفه
 
 

 یروش آموزش

 03779 ییپاسخگو یتقابل 1

 03748 در دوره یرفعال بودن فراگ میزان 2

 03692 یمنابع و مواد درس یمنطق سازماندهی 8

 03633 و مشاوره ییراهنما خدمات 4

 03532 یکینوع آموزش الکترونها و فنون متروش بکارگیری 5

 های نگارندگان(منبع: )یافته

 

 های فنی و پشتیبانیهای مؤلفه زیرساختبندی شاخص: اولویت7شماره  جدول
 مقدار بار عاملی شاخص ردیف مؤلفه
 
 
 
 
 
 

 یهایرساختز
 پشتیبانیو  یفن

 03344 یستمس سازییشخص یزانم 1

 03384 یستمس امنیت 2

 03381 یستمس یطمح یباییو ز یتبجذا میزان 8

 03381 یمال حمایت 4

 03316 یستمس یبروزرسان قابلیت 5

 03303 یستمبودن س یتعامل میزان 6

 03303 یآموزش یاستانداردها رعایت 7

 03721 یمستندساز قابلیت 3

 03695 یکالکترون آموزش ینددر فرا یبه منابع اطالعات یدسترس قابلیت 9

 03695 یبه منابع اطالعات یدسترس بلیتقا 10

 03690 یستمیو س یفن پشتیبانی 11

 03631 ییپاسخگو یفیتو ک سرعت 12

 0367 و آزمون ها تکالیف 18

 03557 یکآموزش الکترون یستماستفاده از س سهولت 14

 03554 یقانون حمایت 15

 03517 یاو رسانه یستمیس یابزارها یقاز طر رسانیاطالع 16

از آموزش  یبانیپشت یبرا یکاف یزاتملزومات و تجه وجود 17
 یکیالکترون

03450 

 های نگارندگان(منبع: )یافته
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 های مؤلفه سنجش و ارزیابی بندی شاخص: اولویت8شماره  جدول
 مقدار بار عاملی شاخص ردیف مؤلفه
 

سنجش و 
 یابیارز

 03342 یرانفراگ یادگیریمستمر سطح  یابیارز 1

 03325 یرانفراگ یروشن برا گذارینمره یارهایمع وجود 2

 03320 یآموزش هایبرنامه اثربخشی 8

 03315 یجامع سنجش شغل یهاآزمون برگزاری 4

 های نگارندگان(منبع: )یافته

 

 های مؤلفه محتوای آموزشیبندی شاخص: اولویت9شماره  جدول
 مقدار بار عاملی شاخص ردیف مؤلفه
 
 

 یحتوام
 یآموزش

 03353 استاندارد بودن محتوای الکترونیکی 1

 03303 بهره برداری از فناوری های نوین 2

 03743 های نوینای و فناوریبرداری از امکانات چندرسانهبهره 8

 03726 تناسب محتوا با زمان برگزاری دوره 4

 03604 تناسب محتوا با اهداف دوره 5

 03571 نیازسنجی اموزشی 6

 های نگارندگان(منبع: )یافته

 

های حاصل از سؤال سوم: چارچوب ادراکی الگوی ارزیابی سیستم مدیریت یافته

 یادگیری الکترونیکی در بانک مسکن کدام است؟
در ابتدا با مرور ادبیات پژوهش و بررسی الگو های مختلف ارائه شده توسط پژوهشگران در زمینه  

مؤلفه اصلی برای ارزیابی سیستم  5لگوی اولیه محقق بدست آمد که شامل یادگیری الکترونیکی ا
 مدیریت یادگیری الکترونیکی به همراه شاخص هایی برای هر کدام از آنها بود. 

سپس مطابق با الگوی اولیه استخراج شده از ادبیات و پیشینه تحقیق و دانش کسب شده محقق، 
نظران سؤاالت طراحی شده جهت خبرگان ن و صاحبطی مصاحبه نیمه ساختاریافته از متخصصا

های محتوای آموزشی، مدیریت منابع انسانی و روش آموزشی تغییر موردپرسش قرار گرفت. مؤلفه
های فنی و پشتیبانی تغییر نام نکردند. مؤلفه ساختار فیزیکی نظام یادگیری الکترونیکی به زیرساخت

ها حذف و مؤلفه سنجش و ارزیابی اضافه تکرار در مصاحبه داد و مؤلفه قابلیت اعتماد به دلیل عدم
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های شناسایی شده تهیه و در جامعه نمونه ها و شاخصدر ادامه یک پرسشنامه بر اساس مؤلفه گردید.
 آوری شد. های حاصل جمعتوزیع گردید و داده

یادگیری  به منظور ارائه و آزمون آماری الگوی بدست آمده برای ارزیابی سیستم مدیریت 
 Smart PLSافزار یابی معادالت ساختاری با کاربرد نرمالکترونیکی در بانک مسکن، از تکنیک الگو

شود. در ارزیابی برآورد مسیر بین متغیرها بررسی می وسیلهاستفاده شده است. الگوی ساختاری به
 ها پرداخته شده است. آنشود که در ادامه به هرکدام از الگوی ساختاری از چند معیار استفاده می

تصویر کشیده به tداری ضرایب شکل زیر نتایج آزمون الگوی مفهومی پژوهش را در حالت معنی 
است. در صورتی که مقدار این اعداد  tبین متغیرها در الگو، اعداد معناداری  است. معیار سنجش رابطه

ها در سطح ر نتیجه تائید آن رابطه یا رابطهبین متغیرها و د بیشتر باشد، نشان از صحت رابطه 96/1از 
 tمقدار اعداد معناداری  دهندهها، نشاناست. مقادیر محاسبه شده بر روی پیکان %95اطمینان 

با نماد  یمنابع انسان یریتمد یر، متغMAبا نماد  یآموزش یمحتوا یرشکل، متغ یندر اباشد. می
MMEبا نماد  یروش آموزش یر، متغRAهای فنی و پشتیبانی با نماد زیرساخت یر، متغZFP ،

با نماد  یکیالکترون یادگیری یریتمد یستمس یرو متغ SAبا نماد  یابیارز یرسنجش و متغ یرمتغ
SMYE شده است. هداد یشنما 

 

 
 در حالت ضرایب معناداری یقتحق یمعادالت ساختار : مدل1 شکل
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توان بیشتر می باشد، بنابراین می 96/1گزارش شده در شکل فوق، همگی از  T-valueنتایج  

مد نظر قرار  یمعادالت ساختار مدل یسواالت برادرصد، کلیه  95نتیجه گرفت که در سطح معناری 
 GoF1های الگو نیست. برای برازش کلی الگو معیار یرد و نیازی به حذف هیچ یک از گویهگیم

( 2004) 2ن معیار توسط تننهاوس و همکارانگیرد. ای)شاخص نیکویی برازش( مورد استفاده قرار می
 (:1898شود )داوری و رضازاده، ابداع گردید و طبق فرمول زیر محاسبه می

)2 (:1رابطه ) RiesCommunalitGoF  
آید و های الگو به دست میاز میانگین مقادیر اشتراکی مؤلفه iesCommunalitبه طوری که  

ها )سواالت( توسط متغیر مرتبط با خود تبیین میدهد که چه مقدار از تغییر پذیری شاخصشان مین

معرفی  GOFبه عنوان مقادیر ضعیف، متوسط و قوی برای  86/0و  25/0، 01/0شود. سه مقدار 
یک الگو،  GOFو نزدیک به آن برای  01/0مقدار  شده است. به این معنی که در صورت محاسبه

های وان نتیجه گرفت که برازش کلی آن در حد ضعیفی است و باید به اصالح روابط بین سازهتمی
برازش کلی الگو در سطح قابل قبول قرار دارد )وتزلس و  86/0و  25/0الگو پرداخت. برای مقادیر 

 (. 2009، 8همکاران

  

 الگوی تحقیق R2 و یاشتراک یرمقاد: 11شماره  جدول
 R2مقدار  یمقادیر اشتراک مؤلفه

 - 03715 یآموزش یمحتوا

 - 03721 یمنابع انسانمدیریت 

 - 03381 یروش آموزش

 - 03756 های فنی و پشتیبانیزیرساخت

 - 03638 یابیسنجش و ارز

 03997 03672 یکیالکترون یادگیری یریتمد یستمس

 03997 03729 میانگین

 های نگارندگان(منبع: )یافته

                                                 
1 . Goodness of Fit 

2 . Tenenhaus et al 

3. Wetzels et al 
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 به صورت زیر قابل محاسبه است: GoFال، مقدار با توجه به جدول با

 852.0997.0672.0( 2  RiesCommunalitGoF

 
محاسبه شده که نشان از برازش کلی قوی  03363برای الگوی این پژوهش برابر با  GOFمقدار 

 یابیارزو بسیار مناسب الگو دارد. با توجه به نتایج فوق، چارچوب ادراکی الگوی نهایی به منظور 
 باشد.به شکل زیر قابل ارائه می در بانک مسکن یکیالکترون گیرییاد یریتمد یستمس

 
کی الگوی ارزیابی سیستم مدیریت یادگیری الکترونیکی را: چارچوب اد2کل ش

 مسکن در بانک
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های حاصل از سؤال چهارم: اعتبار الگوی ارزیابی سیستم مدیریت یادگیری یافته

 الکترونیکی در بانک مسکن تا چه حد است؟

، سؤاالت در در بانک مسکن یکیالکترون یادگیری یریتمد یستمس یابیارزمنظور اعتبار الگوی  به 
ای لیکرت در خصوص میزان کیفیت و اعتبار الگوی گزینه 5های طیف عنوان اصلی با پاسخ 9قالب 

ها نفر از متخصصان حوزه یادگیری الکترونیکی قرار داده و از آن 80ارائه شده مطرح و در اختیار 
پرسشنامه تأیید الگو را تکمیل و نظرات خود را درمورد الگوی ارائه شده در پرسشنامه  خواسته شد که

  ثبت نمایند.
های استخراج شده، به منظور بررسی اعتبار الگو و ارزیابی چارچوب تدوین به منظور بررسی داده 

این ارائه شده است.  11دول استفاده گردید که نتایج این آزمون در ج 1هتلینگ Tشده از آزمون 
های ( را بین صفتGoodness of fitهای چند متغیره است که همقوارگی )آزمون از نوع آزمون

  دهد.مختلف از جامعه بدست می
 

 هتلینگ Tنتایج آزمون : 11شماره جدول 

 های اعتبار الگوشاخص ردیف
 هتلینگ Tآزمون 

 سطح معناداری Fآماره 

 03002 103581 فلسفه و اهداف 1

 03002 113423 مبانی نظری  2

 03000 113285 منابع اطالعاتی  8

 03000 103653 های شناسایی شدهمؤلفه 4

 03000 103516 مراحل استقرار طرح 5

 03002 103028 فرآیند اجرای اعتبار الگو 6

 03002 103995 نظام ارزشیابی و بازخورد الگو 7

 03002 113634 آموزشیبرونداد اجرای اعتبار  3

 03000 103151 میزان تناسب چارچوب ادراکی 9

 های نگارندگان(منبع: )یافته
 

                                                 
1.Hotelling T Test 



 193)مورد مطالعه: بانک مسکن(  یکیالکترون یادگیری یریتمد یستمس یابیارز یالگو یارائه چارچوب ادراک 

 

 

باالیی  در سطحالگو و چارچوب ادراکی آن  یتمقبول یزانمهای بدست آمده با توجه به آماره 
فیت و اعتبار توان عنوان کرد که بر اساس نظر خبرگان الگوی ارائه شده از کیارزیابی گردید. لذا می

 باشد.باالیی برخوردار می
 

 گیری بحث و نتیجه -4
های اجرایی در کشور بوده ها و سازمانهای مدیران دستگاهآموزش کارکنان همواره از دغدغه 

 مطابق باهای اجرایی وری نیروی کار شاغل در دستگاهشاخص بهرهبا توجه به عدم مطلوبیت  است.

ها متناسب با وظایف شغلی، یکی از مهمترین ارتقای آموزش ،ییارسبه گمان ب، آمارهای رسمی

های گیری از روشبا بهره ها عمدتاً. واحدهای آموزش سازمانخواهد بود آنراهکارهای افزایش 

های آموزشی کوتاه مدت تا بلند مدت را برای کارکنان خویش فراهم سنتی، زمینه برگزاری دوره

نظیر حضور نامستمر فراگیران، کم توجهی به حضور مؤثر و آموزش ساخته و همواره با مشکالتی 

... رو  اعتراض توأم مدیران و ارباب رجوع و واقعی و کاربردی مفاهیم، انفکاك کارکنان از محیط کار و

ها، ارتقای های برتر و جایگزین به قصد کاهش هزینهاستفاده از فناوری . بدین ترتیب،به رو هستند

بیش از پیش ضروری به نظر تر و عادالنه به منابع آموزشی امکان دسترسی گستردهکیفیت آموزش، 

 کار برنده به آموزشی نظام موفقیت با مساوی الکترونیکی آموزش کارگیری به صرفرسد. لیکن می

 میزان تواندمی که استی علم استاندارهای با مطابق آن کارگیری به چگونگی بلکه ن نخواهد بودآ

  .افزایش دهد را هانظام نای موفقیت

 الکترونیکی موزشی آهاسیستم ارزیابی مبحث است، الزم آن به توجه که موضوعاتی از لذا یکی 

شود. با توجه به اهمیت موضوع، برده می کار به عمل در معیارها اصول و این اندازه چه تا که است

ادگیری الکترونیکی در بانک مسکن از مسأله اصلی این پژوهش ارایه الگوی ارزیابی سیستم مدیریت ی

 به به منظور دستیابی لذاباشد. های مربوطه میها و شاخصطریق شناسایی و تبیین ابعاد، مؤلفه

در نهایت  تطبیقی و مطالعات بر اتکا با و های مختلف موجوداهداف مورد نظر، ضمن بررسی الگو

به  شاخص 83مؤلفه و  5متشکل از  ایشده چارچوب بومی خبرگان، نظرسنجیایج حاصل از نت تحلیل

به شکل  یادگیری الکترونیکی ارزیابی سیستم مدیریت نظام حاضر حال از آنجایی که دردست آمد. 
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 به متولی آموزش دیگر که ها و مؤسسات مالیبانک در حوزه آموزش منابع انسانی فعال و جامع

لذا امکان مقایسه الگو به دست آمده با الگوی ، وجود ندارد هستند، خود و مشتریان کارکنان مدیران،

 باشد. ها میسر نمیمشابه در سایر سازمان

های ذکر شده در حوزه یادگیری بررسی وجوه اشتراك این پژوهش با نتایج حاصل از بررسی الگو 

دهد دستاوردهای این پژوهش در الکترونیکی که در فصل دوم به تفصیل ذکر گردیده است، نشان می

های ارزیابی سیستم مدیریت یادگیری الکترونیکی با نتایج حاصل ها و شاخصاسایی و تبیین مؤلفهشن

با  (2014ساگانت )های مدیریتی و پشتیبانی، با شاخص (2015اوال ابراهیم )از مطالعات افرادی چون 

نی، منابع انساهای با شاخص (2012وو و لین )های کیفیت محتوایی و کیفیت سیستمی، شاخص

های عملیاتی، فرایندی، الزامات اطالعاتی، توسعه برنامه درسی، طراحی آموزشی، فرایند قابلیت

با  (2012زاده و همکاران )های آموزشی، پشتیبانی آموزشی، فناوری، ارزیابی، حسنآموزشی، رسانه

ها، ماسرضایت کاربر، کیفیت فنی سیستم، کیفیت آموزشی سیستم، کیفیت اطالعات و ت هایشاخص

فنی، آموزشی، حمایت و پشتیبانی، های با شاخص (2010کیفیت خدمات استفاده از سیستم، معصومی )

پشتیبانی سازمانی و های با شاخصارزیابی، مؤسسه آموزش عالی سیاست در واشنگتن دی سی 

ی، پشتیبانی محتوا، طراحی آموزشی، ارزیابی، فناورهای با شاخص المللی یادگیریارزیابی، انجمن بین

یادگیری، پشتیبانی و ارزیابی، میرغفوری و همکاران های با شاخص (2015دوره، مارشال و میشل )

دسترسی، اطالعات، اطمینان، نحوه ارائه و جذابیت، زیتهامل و همکاران های با شاخص (1892)

، سازی، شخصیقابلیت اعتماد، پاسخگویی، دسترسی، کارایی، زیبایی شناختیهای با شاخص (2012)

های دسترسی به استاد، تکالیف خوب، برنامه دقیق درسی، ( با شاخص2014سابراهمنیام و همکاران )

ارزیابی مستمر، دریافت بازخور، خدمات عاری از اشتباه، خدمات بدون تأخیر )پشتیبانی فنی و 

 موزشی انطباق دارد. سیستمی(، بایگانی دقیق و قابل بازیافت، دسترسی به کارکنان، امکانات کمک آ

تواند در های پژوهش، الگوی ارائه شده میگیری کرد که براساس یافتهتوان نتیجهبنابراین، می 

ارزیابی سیستم مدیریت یادگیری الکترونیکی بانک مسکن مناسب و در رفع مشکالت و موانع موجود 

وه بر نتایج به دست آمده، و ارتقای بازدهی و کیفیت آن از مطلوبیت کافی برخوردار باشد. عال
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های شناسایی شده، ها و شاخصهای جانبی پژوهش حاکی از آن است که در کنار ابعاد، مؤلفهیافته

های حمایت مدیران، تقویت فرهنگ آموزش و یادگیری، تقویت انگیزه کارکنان از طریق ایجاد فرصت

های راهبردی آموزشی، تعیین برنامهتواند در مسیر برابر آموزشی و توسعه کارراهه شغلی آنان می

های آموزش الکترونیکی تر بر اساس تغییرات مستمر در حوزه بانکداری و توسعه دورهنیازسنجی دقیق

های فردی و های یادگیری متنوع بر اساس ویژگیدر نظر گرفته شود. همچنین استفاده از روش

های فردی در بین رد توجه قرار گیرد. البته تفاوتتواند موجایگاه سازمانی فراگیران در هر دوره نیز می

دهد. اما روش آموزشی باشد و سرعت یادگیری را تحت تأثیر خود قرار میناپذیر میفراگیران اجتناب

تواند طوری طراحی شود که بیشترین هماهنگی را در میان های یادگیری الکترونیکی میدر سیستم

های آموزشی را به بهترین شکل محقق نماید. توجه به نهایت هدففراگیران دوره به وجود آورد و در 

بایست در انتخاب های متفاوت آنان نیز از دیگر مواردی است که میجایگاه سازمانی فراگیران و انگیزه

های آموزشی مدنظر واقع گردد. انگیزه قوی در فراگیران هر دوره، سطح تعامل و سرعت روش

د قرار خواهد داد. عالوه بر این فراهم نمودن امکان ارایه بازخورد با یادگیری را تحت تأثیر خو

باشد. های مدیریت یادگیری الکترونیکی نیز قابل مالحظه و تأمل میرویکردهای هدایتی در سیستم

ارتقای کیفیت یادگیری، افزایش سطح عملکردی در فراگیران و دستیابی به اهداف آموزشی با استفاده 

های نیسم بازخورد و تعامل دو سویه میسر خواهد شد. در این رابطه استفاده از آزموناز ایجاد مکا

های باشد. همچنین آزمونالکترونیکی به منظور سنجش اطالعات و میزان یادگیری کارکنان مؤثر می

گردد در صورت عدم موفقیت در ارایه یک موضوع و یا محتویات ای موجب میالکترونیکی میان دوره

 ، نسبت به اعمال تغییرات الزم اقدام نمود تا در روند آموزش خللی ایجاد نگردد. خاص
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