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چکيده
پژوهش حاضر با هدف شناسایي و رتبهبندی مولفههای موثر بر یادگيری از طریق موبایقد در
ميان کارکنان بانک توسعه صادرات انجام گرفته است .جامعه آماری این پژوهش شقامد  1200نفقر
کارکنان شاغد در بانک توسعه صادرات ایران بقود اسقت  .بقا بقرای تيقيق حاضقر بقا توجقه بقه
ویژگيهای جامعه آماری شيو نمونهگيری خوشهای چندمرحلهای برگزید شد .در ایقن روش هقر
منطقه یک خوشه و هر کارمند بانک توسعه صادرات ایران ،یک واحد نمونه در نظر گرفته شقد .در
این تيقي ميق برای انداز گيری متغيرهای تيتبررسقي از پرسقشنامقه ميقق سقاخته اسقتفاد
گردید .پایایي پرسشنامه با استفاد از ضریب آلفقای کرونبقاب بقرای پرسقشنامقه تيقيق 0/8117
بدست آمد .وضعيت توزیع متغيرها با استفاد از آزمون کولوموگروف و اسميرنف بررسي کقه همقه
آنها نرمال هستند .اطالعات حاصد از پرسشنامهها با استفاد از آزمونهای تيليد عامد تائيقدی و
تي.تکنمونهای و تاپسيس تيليد و نتایج زیر بدست آمد .مولفههای نوآوری در یادگيری ،تازگي و
کاربر پسند بودن مييط یادگيری ،هميشه در دسترس بودن و یادگيری مسقتمر ،عملرقرد و کقارایي
باال ،انعطافپذیری و چندمنظور بودن ،وجقود زیرسقاختهقای مناسقب ،امنيقت در دسترسقي بقه
اطالعات مورد نياز و وجود برنامه آموزشقي مقدون و مناسقب بقر یقادگيری الرترونيرقي از طریق
موباید در ميان کارکنان بانک توسعه صادرات موثر هستند ( )p> 0/05وشاخصهای انعطافپذیری
( )0/20464وجود برنامه آموزشي مدون و مناسقب ( )0/19464و وجقود زیرسقاختهقای مناسقب
( )0/1857بيشترین اهميت را دارند.
کليدواژهها :مولفههای موثر بر یادگيری از طری موباید ،بانک توسعه صادرات.
 - 1عضققو هيققات علمققي دانشققرد حس قابداری و مققدیریت دانشققها آزاد اسققالمي واحققد اسالمش ق ر (رایانامققه:

)doshmanziari@gmail.com
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مقدمه
امروز اکثر سازمانها بر این باورند که گذر از مرحلقه سقنتي برگقزاری و اجقرای برنامقههقای
آموزشي کارمندان به سمت آموزش الرترونيري ضرورتي غيرقابدانرار است (سقراجي.)1 :1388 ،
بر اساس تيقيقات بهعمدآمد در شقرکتهقا و مؤسسقاتي کقه تقاکنون از ایقنگونقه تج يقزات و
امرانات آموزشي ب ر گرفتهاند ،نشان ميدهد کقه اجقرای ایقن م قم در سقه حقوز اصقلي :ب بقود
عملررد ،افزایش کارآیي و اثربخشي و کاهش هزینههقای آمقوزش تقيثير بقهسقزایي داشقته اسقت،
بهطوریکه آمارها نشان ميدهد حدود  40درصد هزینه ایقنگونقه شقرکتهقا و مؤسسقات بقدون
کاهش اثربخشي از طری جایهزیني و برارگيری آموزشهای الرترونيري کاهش داشقته اسقت .در
بُعد افزایش کارآیي و اثربخشي مشخص شد است که آمقوزشهقای الرترونيرقي زمقان یقادگيری
فراگيران را بهطور متوسط بين  25تا  50درصد کاهش داد و زمان فعقال حفقا اطالعقات نيقز بقه
نسبت قابد مالحظهای افزایش یافته است (رحماني و همراران .)32 :1385 ،همچنقين بقا آمقوزش
الرترونيري ميتوان مييط کاری با نيروی انساني آموزش دید در حداقد زمان ممرن ایجاد نمقود
که نتيجه آن ب ر وری بيشتر در سازمان خواهد بود .بقهعقالو  ،آمقوزش از طریق مجقازی ،سقبب
تس يد در یادگيری در هر زمان و مران ميشود و این روش اصول م مي مانند فعال بودن کارکنان،
یادگيری انفرادی ،پاسخ سریع و تررار مطاب با نياز را با هقم ترکيقب مقيکنقد و فرصقتي را بقرای
کاربرد و افزایش م ارتهای کامپيوتری کارکنان فراهم ميکند (غالميسيني.)54 :1387 ،
استفاد از ترنولوژی آموزشي در فرایند یادگيری به معنای اعم آن چيز تاز ای نيست و ققدمت
آن را ميتوان همزمان با قدمت تعليم و تربيت دانست؛ اما ترنولوژی آموزشقي بقه سقبک نقوین و
یادگيری الرترونيک شاید کمتر از د سال است که مورد توجه متخصصقان تعلقيم و تربيقت غربقي
قرار گرفته است .در سال  1900در آمریرا اصطالحاتي از قبيد وساید دیداری ،شنيداری و وسقاید
کمققک آموزشققي وارد جریققان آمققوزش و پقرورش شققد و تقریبقاً در حققدود سققال  1950بققه بعققد
روانشناسان استفاد از روشهای مختلف ارائه دانش یعني استفاد از ترنولوژی آموزشي را بهعنوان
یک ترنيک یا روش در امر آموزش فراگيران مطرح کردند اما همچنان استفاد از ابزارهای آموزشي
شدیداً مورد توجه قرار داشت .یادگيری از طری موباید دارای نقش م ميدر اجرای استراتژیهای
آموزش الرترونيک بهعنوان یک قابليت پویا ميباشد و اجاز سازگاری سریع با مييط هقای متغيقر
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را فراهم آورد و به سازمانها اجاز ميدهد به صورت پيوسته آموزش را برای بخشهای مختلقف
خود فراهم کند (بيهوآسيری .)844 :2015،

از طری موباید امران یادگيری ،طبقهبندی و اشتراکگذاری عقایقد ميقان همقه افقراد را بقا کمقک
اینترنت و توسعه ترنولوژی فراهم مقيآورد و بقهکقارگيری آن بقرای یاددهنقدگان و یادگيرنقدگان
بهعنوان یک سيستم حياتي پذیرفته شد است .توجه به ترنولقوژی مقورد اسقتفاد در یقادگيری از
طری موباید ،فاکتوری م م است که به از بين بردن ميقدودیتهقای یقاددهي و یقادگيری از ایقن
سيستم کمکرساني ميکند .این نوع نهرش برای شناسایي نقاط قوت و ضعف و تس يد کقردن در
توسعه زیرساختهای ترنولوژی به خدمت گرفته ميشود .یقادگيری از طریق موبایقد یقک رونقد
تيقيقاتي جدید است که بسياری از ميققان را به کاووش در خصوص این ترنولوژی جذب کرد
و مطالعه در این خصوص بقرای توسقعه یقادگيری و زیقرسقاختهقای آن امقری ضقروری اسقت
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یادگيری از طری موباید از مولفههای م م در سطوح باالی ترنولوژی اموزشي است .یقادگيری

(العمران.)93 : 2015 ،
امروز سازمانها بر فراهمسقازی فرصقتهقای یقادگيری بقرای کارکنقان در سقطوح متفقاوت
سازماني تاکيد داشته و همزمان با افزایش توجه به آموزش انتظقارات و توقعقات نيقز ارتققا یافتقه
است .اگر در گذشته برگزاری دور های آموزشي و شرکت کارکنقان در آنهقا اقنقاعکننقد بقهنظقر
ميرسيد ،امروز از آموزش انتظقار مقيرود کقه بتوانقد تيقق اهقداف سقازماني را تسق يد نمایقد
(ق رماني .)12: 1382،ميققان ميگویند که یادگيری سازماني تن ا توانایي سازماني ميباشد که قادر
به ایجاد ارزش برتر برای مشتری در بلندمدت است چقون یقادگيری امرقان سقازگاری پيوسقته بقا
الزامات و شرایط به سرعت در حال تغيير بازار را فرهم مي آورد و یک قابليت پویای واقعي اسقت
(آقباشلو.)3: 1394،
در این ميان ،دیهر روشهای سنتي آموزش سيستمهای بانرداری ،بهتن ایي پاسخگوی حرکقت
سریع علم و دانش و تغيير مدام نيازهای جوامع در دنيقای انفورماتيقک نخواهقد بقود و بقه شقدت
نيازمند استفاد از شيو های نوین آموزشهای الرتریري ميباشد .بنا براین تامد در مسقلله آمقوزش
بانرداری از یکسو و قابليتهای یادگيری مجازی از سوی دیهر ،لزوم ب ر بقرداری از ایقن شقيو
آموزشي را بيشازپيش آشرار ميسازد و پرداختن به این موضوع را را برای شناخت نقاط قوت و
حوز های قابد ب بود آموزش فراهم ميآورد و امران شردگيری سقازماني یادگيرنقد بقا کارکنقاني
توانمند را ایجاد ميکند.
همانگونه که اشار شد ،ضرورت استفاد از روشهای نوین آموزشي با توجقه بقه تغييقرات
سریع نيازهای جوامع احساس ميشود .توجه به آموزشهای مجازی بهعنوان بسقتر مناسقب بقرای
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فراهمسازی آموزشهای متنوع و مورد نياز کارکنقان ،بقه حقدی اسقت کقه برخقي آن را در حقوز
صنعت خدمات قرار داد اند .با ورود سيستمهقای الرترونيرقي اتوماسقيون اداری و حقذف کاغقذ،
سامانه های مجازی و الرترونيک روزبهروز اهميت بيشتری ميیابنقد (رسقتهار و همرقاران:1391 ،
 .)31در این مجال با عنایت به اهميت آموزش الرترونيري و به دنبال آن یقادگيری از طریق ابقزار
الرترونيک و تيکيد سند ملي چشمانداز بر توسقعه کمقي و کيفقي آن بقه ایقن مقولقه مقيپقردازیم.
بنابراین ،از مطالب فوق به خوبي ميتوان دریافت که استفاد از ابقزار نقوین در امقر آمقوزش و در
ن ایت یادگيری افراد بسيار م م و اساسي است .در این راسقتا بقرای اسقتفاد صقيي از ابزارهقای
جدید از جمله اینترنت ،موباید ،شبرههای اجتماعي و غير باید به دنبال شناسایي عوامد مقوثر بقر
آنها بود و بر اساس اهميت و اولویت هقر یقک عوامقد شناسقایي شقد  ،را هقای ب بقود و نيقو
برارگيری این ابزارها را به خوبي شناسایي نمود .پقژوهش پقيشرو یقادگيری از طریق موبایقد را
نهتن ا در طراحي استراتژی بلره همچنين در ارائهی پاسخ سریع و موثر به مييط کسبوکار بسقيار
رقابتي و به سرعت در حال تغيير که خودش شامد اجرای استراتژی اسقت یقک قابليقت سقازماني
کليدی ميداند .بسياری از نویسندگان ،یادگيری را بهعنوان یري از جنبههای حياتي رقابقتپقذیری
بهشمار ميآورند و آن را با عملررد سازماني مربوط ميسازند .در ایقن تيقيق بقه بررسقي مبقاني
نظری و پيشينه تيقي مرتبط با موضوع تيقي پرداخته ميشود و پژوهشهر برآن است به شناسایي
و رتبهبندی مولفههای موثر بر یادگيری از طری موباید در ميقان کارکنقان بانقک توسقعه صقادرات
ایران به پردازد.
مباني نظری و پيشينهشناسي پژوهش
یادگيری در حقيقت مف وم بسيار گسترد ای دارد که در قالبهایي چون نهرشهای نو ،کاربرد
دانش در استدالل ،تفرر و مواردی از این دست بهوجود ميآید .به عبارت ب تر یادگيری فرآیندی
است که در آن رفتارها و ادراکات افراد تغيير یافته و فرد بهگونهای دیهر مياندیشد عمد ميکنند.
(شوقي.)21 :1386 ،
یادگيری یعني تغيير کم و بيش دائمي در رفتار بالقو یادگيرند  ،مشروط بر اینره این تغيير بر اثر
تجربه رب داد باشد .در ترنولوژی آموزشي برای ایجاد تغيير تقریباً دائمي در رفتار بالقو فرد
برنامهریزی ميشود ،این برنامه را اجرا کنيم و ميزان تغيير در رفتار را بسنجيم و برای اینره تغيير در
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رفتار شامد نهرشها و عواطف ،م ارتهای حرکتي و رواني ،اطالعات و دانستههای فرد را ایجاد
کرد از کليه امرانات و منابع انساني و غيرانساني استفاد ميشود (اميری و جوزی.)17 :1390 ،

ميققان پيرامون یادگيری سازماني زمينهساز شردگيری نظریه سازمان یادگيرند بود است.
یادگيری سازماني بهطور فزآیند ای در ميان سازمانهایي که به افزایش مزیت رقابتي ،نوآوری و
اثربخشي عالقهمندند مورد توجه ویژ قرار گرفته است (رهنورد.)11 : 1378 ،
یادگيری سازماني ظرفيت یا فرآیندهای درون سازماني برای نه داری یا ب بود عملررد سازمان بر
اساس تجارب است .به عبارتي ،یادگيری سازماني فرآیند جمعي اکتساب و خل شایستهيها است
که در روش مدیریت موقعيتها تغيير ایجاد کرد و شرایط را متيول خواهد کرد .ميتوان گفت
که یادگيری سازماني وضعيت ثابت یا هدف ميدود نيست ،بلره فرآیند مستمر تطبي با شرایط
مييطي و ترامد است که طي آن ،گرو های درون سازمان تشوی ميشوند م ارتها ،دانش و
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مف وم یادگيری سازماني به لياظ زماني قبد از سازمان یادگيرند توسعه داد شد است .کار جدی

اجماع دربار ی مقصد سازمان را توسعه دهند .یادگيری سازماني متشرد از مجموعهای از تعامالت
بين انطباقهای فردی و گروهي و انطباق درسط سازماني است (ناظم ومطلّبي.)33:1390،
یادگيری سازماني فرآیندی است پویا که سازمان را قادر ميسازد تا به سرعت با تغيير سازگاری
یابد .این فرآیند شامد توليد دانش جدید ،م ارتها و رفتارها ميشود .یادگيری سازماني را اصلي
ایجاد کار دانشي و ب بود کارآیي سازمان است (ژانگ .)11 :2009 ،فرهنگ یادگيری بهعنوان
درجهای که در آن سازمانها یادگيری را از طری ابزارهای متفاوتي مانند :تيصيد ،آموزش و
مشاور  ،تشوی ميکنند ،تعریف ميشود .تمامي یادگيری سازماني بر اساس یادگيری فردی است
که در مغز افراد اتفاق ميافتد .تيکيد به روی یادگيری فردی منجر به یک انتظار فزآیند از ایجاد
دانش در سازمانها ميشود .بنابراین ،سازمانها باید هم به روی یادگيری فردی و هم یادگيری
گروهي تمرکز نمایند تا عملررد سازماني را از طری

یادگيری باال ببرند (هاسمن و دویت،

 .)30:2003برای مثال ،دانش یادگرفته شد از شرستها در توسعه ميصوالت جدید ميتواند
اساسي برای موفقيت در آیند باشد و این نشان ميدهد که سازمانها باید یک فرهنگ دیرینه برای
ترویج یادگيری از شرست را توسعه دهد .دانش ميتواند از طری سازمانها با مقایس بزرگ
جلسات از ب ترین سياستها ،عمليات و فرآیندهای کار با چرخش شغلي متخصصها و با
برنامههای تيصيلي ،استعا شود .بهطورخاص برای اعمال نفوذ دانش سازماني صری  ،فرآیندهای
انتقال دانش که شامد ارتباط و مشاور در ميان مردم از بخشهای مختلف ،سلسلهمراتب و
موقعيتهای م م ميشود؛ از اینرو ،سازمانهای روشنفرر برای تعبيه فرهنگ یادگيری عمي درون
خود سازمان تالش ميکنند (لي وهمراران.)186:2011،
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نقش فنآوری اطالعات و ارتباطات در يادگيری

فنآوری اطالعات و ارتباطات در مدت زمان کوتاهي که از پيدایش آن ميگذرد توانسته است
تغييرات فراواني را در نيو زندگي بشر به وجود آورد .یري از زمينههایي که س م عمد ای از این
تغييرات را به خود اختصاص داد است ،یادگيری است .نقش فنآوریهای اطالعاتي و ارتباطي در
چرخه یادگيری بسيار اهميت دارد .در یادگيری به شيو سنتي ،فرد مجبور بود که بهطور مداوم
بخواند و بنویسد و ارتباط تقریباً یک طرفه بود ،اما با برارگيری فنآوری اطالعاتي و ارتباطي در
یادگيری ،فرد عالو بر این م ارتهای پایه ،نيازمند داشتن م ارت در استفاد از فنآوریهای
اطالعاتي و ارتباطي ميباشد .یادگيریهای مبتنيبر فنآوریهای نوین اطالعاتي ،با ایجاد تغييرات
بنيادین در مفاهيم آموزش سنتي ،توانسته است بسياری از ناکارآمدیهای نظامهای آموزشي را رفع
کرد و دگرگونيهای اساسي را در آموزش به وجود آورد .با استفاد از دنيای مجازی در یادگيری،
ميتوان به روشهای نوین و کارآمدی از یادگيری دست یافت .علت کاربرد فنآوری اطالعاتي و
ارتباطي در یادگيری ،آموزش ب تر و سریعتر ميباشد .کاربرد فنآوری اطالعات و ارتباطات در
آموزش ،نوع جدیدی از یادگيری را به وجود آورد ،بهطوریکه یادگيری تن ا بهصورت حضوری
انجام نميشود (احمدی.)34:1388 ،
یادگيری الرترونيک یک را برای شرکتها بهمنظور ب بود فرآیند جریان اطالعات برای ب بود
دانش و دستيابي به آن است .ماهيت سيستم طوری است که ميدودیتهای زماني و جغرافيایي
کاربران را از ميان برميدارد .بهعالو در دسترس بودن و انعطافپذیری اغلب در مقایسه با آموزش
چ ر به چ ر سنتي مزیت دارد (سوسا وسوسا پينو .)483 :2013 ،یادگيری الرترونيک به اختصار
ميتواند بهعنوان یک سيستم آموزشي مبتنيبر وب روی یک مييط نرمافزاری همرا با دسترسي به
کامپيوتر ،اینترانت یا اینترنت تعریف شود .مف وم یادگيری الرترونيک دو عنوان فرعي شامد
همزمان (که در آن یک گرو از افراد و یک مربي یک جلسه کنفرانس آنالین را در یک مييط
کامپيوتری تشريد ميدهند) و غيرهمزمان (که در آن افراد خودآموزشي را در مييطهای کامپيوتری
به اجرا در ميآورند) دارد .افراد هر زمان که بخواهند به مطالب درس دسترسي دارند و با
همتایانشان یا مدرسشان از طری ابزارهای ارتباطي مثد ایميد ارتباط برقرار ميکنند .بهمنظور
موفقيت سيستم یادگيری را دور در یادگيری الرترونيک ،این برنامه باید هم به صورت همزمان و
هم ناهمزمان برنامهریزی شود (یویسد.)123 :2006،
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با تشريد سایت برای بخشهای مختلف سازمان ميباشد .یادگيری الرترونيک این امران را فراهم
ميسازد که نقاط کنترلي داشته باشيم که سنجش تعامالت کاربر و پيامدهای کاربر را اجاز ميدهد.
در این سناریوها ،یادگيری الرترونيک خصوصيات بالقو مفيدی را دارد که فراتر از ارائه یادگيری
ميباشد (سوسا وسوسا پينو.)483 :2013 ،
نقش يادگيری الکترونيک در آموزش و برنامهريزی منابع سازماني

در دنيای پر سرعت امروز ،بسيای از مرزها ميان اصطالحات و موضوعات هر روز بيشتر
کمرنگ مي شوند .با تاثير ب بود ناشي از ترنولوژی در هر بعد زندگيمان ،این مرزها حتي بيشتر از
پيش ميو ميشوند .اقتصاد پرسرعت امروز نيازمند اتخاذ تصميمات سریع با دقت زیاد و چابري
وافر برای سازگاری با شرایط اقتصادی که با سرعت آب و هوای روزانه تغيير ميکنند ميباشد.

شناسایي و رتبه بندی مولفههای موثر بر یادگيری از طری موباید

نقطه قوت یادگيری الرترونيک استفاد از آن بهعنوان ابزاری برای استانداردسازی ميتوا در مقایسه

برای امرانپذیر ساختن این خصوصيات ،هر شرکت عمد ای از یک سيستم برنامهریزی منابع
سازماني همانطور که قبالً گفته شد استفاد ميکند .بازار برنامهریزی منابع سازماني مثد هر بازار
دیهری رقابتي است .با توجه به اینره بازیهران عمد ای برای تاسيسات هر چه بزرگتر و س م بازار
هر چه بيشتر رقابت ميکنند ،مشرالتي وجود دارند که باید بر آنها فائ آمد .این مشرالت را
ميتوان پذیرش ،آشنایي و آموزش ناميد .این موانع ميتوانند همانطور که در زیر آمد است
توصيف شوند .از آنجا که برنامهریزی منابع انساني تاسيسات عمد ایهستند و عموماً با شرکت
تلفي

شد اند ،آشنایي با ظاهر و کارکردهای آنها شرکت را قادر ميسازد از پتانسيد کامد

برنامهریزی منابع سازماني در مدت زمان کوتا تری ب ر بهيرد .همچنين برنامهریزی منابع سازماني
ميتواند بهعنوان یک ترنولوژی مداخلهگر توصيف شود چون بعضي فرآیندهای کسبوکار را
بهصورتي معنادار در شرکتها تغيير ميدهد .به شرطي که فرآیندها و جریانات کار جدید توسط
تمام کارکنان پذیرفته شوند ،مزایای زیادی از یک سيستم برنامهریزی منابع سازماني حاصد
ميشود .آموزش آخرین گام بعد از نصب  ERPاست اما پذیرش سيستم جدید توسط کارکنان
مستلزم وقت زیاد و گاهي بودجه اضافه است .بهمنظور بهحداقد رساندن تاثير این موانع ،آموزش
و برنامهریزی منابع سازمان پایه در کنار فرآیندهای کسبوکار بهصورت پيوسته در برنامه درسي
دانشرد های حقوق و بازرگاني در سرتاسر ج ان تلفي ميشود .در حال حاضر با رشد ترنولوژی،
سيستم آموزش و یادگيری را دور توسط بسياری از دانشها ها ارائه ميشود .آنها در حال امتيان
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کردن ابزارهای آموزش از را دور برای گنجاندن آنها در برنامه درسيشان هستند
(دالورین.)1356:2014،
مدل یادگيری الرترونيک و برنامهریزی منابع سازماني توسط دانشها ویرتوریا توسعه یافت و به
منطقه آسيا پيشن اد شد که متشرد از چ ار ترنولوژی ارائه خدمات کاربردی ،کالس درس
مجازی ،مربي الرترونيک و نقطه مرکزی است.
ارائه خدمات کاربردی؛ برای غلبه بر موانع بهمنظور ارائه زیرساخت الزم برای دانشها هایي
استفاد ميشود که در آسيا قرار گرفتهاند .در این دانشها های آسيایي ،دانشجویان بعد از نصب
نرمافزار ساپهيو روی کامپيوترهایشان ميتوانند از طری

اینترنت به ارائه خدمات کاربردی

دسترسي حاصد کنند.
در کالس درس مجازی ،ترنولوژی دوبار براساس اینترنت است و اینجا آموزش ای.ار.پي ارائه
ميشود .دانشجویان ميتوانند به سيستم وصد شوند ،صدای مربي را بشنوند و اسالیدها را ببينند
که توسط مربي روی صفيه نمایش هایشان معرفي ميشوند .بعد از سخنراني ،دانشجویان ميتوانند
به سيستم ای.ار.پي دسترسي حاصد کنند تا آنچه در کالس درس مجازی آموخته اند را امتيان
کنند .یک ميانجي کاربر در کالس درس مجازی نشان داد شد است (هاوکينگ

و

همراران.)24 :2004،
از سوی دیهر مربيان ميتوانند جزو ها یا اسناد ترميلي اضافه را در مييط طراحي شد توسط
مربي الرترونيک ضبط کنند .این بدان معناست که نقطه مرکزی دسترسي به اسناد آموزشي
ای.ار.پي را برای دانشها های آسيایي امران پذیر ميسازد .برای مدیریت مطالب آموزشي برای
تدریس به دانشجویان برای آموزش ای.ار.پي ،یک ابزاری که بهعنوان "نقطه مرکزی" خواند
ميشود توسعه یافته است .این سایت دانشجویان را قادر ميسازد تراليف ،نمونه سواالت امتياني
و سخنرانيها را در قالبهای مناسب دانلود کنند .این سایت همچنين ارتباطات ميان دانشجویان با
پرسند درس مربوطه را امرانپذیر ميسازد .از اینرو افراد ميتوانند در مورد سواالت یا مسائد به
صورت تعاملي بيث کنند .این مدل یادگيری الرترونيک برنامهریزی منابع سازماني تدریس مدرن
را برای برنامه درسي منابع سازماني ارائه ميدهد .همچنين به افراد انعطاف پذیری ميدهد که به
این معناست که ميتوانند آموزشها یا تمرین ایشان را در هر زمان که مي خواهند انجام دهند.
بنابراین افراد ميتوانند دانش و م ارتهای ،برنامهریزی منابع سازمانيشان را ب بود بخشند
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(دالورین.)1356:2014،

مسعود الراشد و لوئير فرناندو ( )2015در مقالهای با عنوان مطالعه تجربي از عوامد بيراني
موفقيت در برنامههای تلفن همرا از منظر مدرسان ،نتایج دقي و سيستماتيري از عوامد حياتي
موثر بر موفقيت آموزش تلفن همرا از دیدگا مدرسان ارائه داد اند و معتقدند از آنجا که مدرسان
یري از گرو های کاربری بسيار م م بهحساب ميآیند ،لذا دریافت آنها از عوامد موثر بر موفقيت
آموزش تلفنهمرا بسيار حياتي ميباشد .با این وجود ،هيچ یک از عوامد مورد تجزیهوتيليد
آماری ،معنيدار نبودند .دليد این مسلله را به تعداد زیاد فرضيههای تست شد و انداز کوچک
جامعه آماری مورد مطالعه نسبت داد اند .از اینرو ،بر این باورند که در مطالعات آیند در این
خصوص باید تعداد فرضيهها را کم کرد و جامعه آماری را افزایش داد .همچنين نتایج نشان

شناسایي و رتبه بندی مولفههای موثر بر یادگيری از طری موباید

پيشينه تحقيق

ميدهد که بر اساس نظر مدرسان ،شایستهي فني یادگيرندگان و طراحي کاربر پسند و گسترش
جامعه یادگيرند و دسترسي بسترهای نرمافزاری ،ارتباط منفي با موفقيت یادگيری از طری تلفن
همرا دارند .البته به قطعيت نميتوان گفت زیرا نتایج آماری بهدست آمد  ،چندان معنيدار نبود
است .در ن ایت این تيقي بهدليد ميدود بودن جامعه آماری ،پاسخگو موضوع مورد بررسي نبود
است؛ لذا در کارهای آیند باید به این بخش از تيقي بسيار توجه کرد.
ميمد صرراب ،ميمود البصير و صال النيلي ( )2016در مقاله خود با عنوان حرکت به سمت یک
مدل کيفي از جنبههای فني برای خدمات یادگيری از طری

موباید بهطور گسترد ای اذعان

داشتهاند که پویایي و در دسترس بودن ،موانع اصلي برای کاربرد موثر روشهای یادگيری
الرترونيري هستند .درحاليکه ظ ور انواع فنآوریهای تلفنهمرا ميتواند پيشن ادی مناسب برای
از بين بردن این موانع باشد .همچنين بيان داشتهاند که فقدان پژوهش در خصوص جنبههای
مختلف کيفيت خدمات یادگيری از طری موباید در مييط آموزشي احساس ميشود و مطالعه
خود را با هدف ارائه مدل کيفي و مشخص ساختن جنبههای انتزاعيتر و خدمات عمومي با
کيفيتتر یادگيری از طری موباید صورت داد اند .مجموعهای از جنبههای کيفيت فني از مطالعه
ادبيات موضوع با تمرکز بر یادگيری استانداردها و کيفيت برنامههای نرمافزاری موباید و
دستورالعمدهای آن بهدست آمد است .برای نشان دادن امران مدل پيشن ادی ،چ ار مطالعه
مختلف بهعنوان نمایند هر یک از جنبههای کيفيت فني انتخاب شد در یک تمرین تجمعي
صورت گرفته است .این مدل جدید به همرا کيفيت فني غيرکاربردی بهوسيله ارزیابي تمام
اجزای مدل و آناليزهای رضایتمندی ذینفعان بهصورت کاربردی مورد بررسي قرار گرفته است.
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مورد تجربي پژوهش ،مطالعه برجسته مجموعهای از عوامد زمينهای کيفيت فني موثر در انتخاب
برنامههای کاربردی یادگيری از طری موباید بود و مطالعات موردی نشان داد امران استفاد از
مدل ارائه شد برای ارزیابي برنامههای کاربردی آموزش تلفنهمرا موجود است .این یافتهها
همچنين نشان ميدهد که رابطه علت و معلولي بين رضایت یادگيرند و بهطور کلي جنبههای
کيفيت فني از مدل ارائه شد وجود دارد و پيچيدگي فرآیند مدیریت کيفيت برای یادگيری هموار
ناشي از برخورد بين عوامد مختلف از جمله آموزش ،تعليم ،ميتوای مدیریت ،توسعه نرمافزار و
فنآوری های تلفن همرا است و بر این باورند که با وجود شباهت این پژوهش به یک پروژ
نرمافزاری ،یادگيری از طری موباید شامد فرآیندهای توسعه و ارزیابي بسيار پيچيد تری و نياز به
تجزیهوتيليد تمامي عوامد در زمينههای مختلف دارد و این موضوع بيشتر در خصوص هزینههای
کلي روند مدیریت کيفي ،اثرگذار است .مدل کيفيت ارائه شد تاثير مثبتي در نتایج کلي فرایند
یادگيری بهوسيله ارزیابي جنبههای فني دارد ،این درحالي است که حفا کيفيت یادگيری را نيز به
همرا دارد .همچنين در خصوص تيقيقات آیند پيشن اد ميدهند که مطالعه بر روی مشخصات
ب بود یافتهای از جنبههای کاربردی شامد فاکتورهای فني و غيرفني صورت گيرد.
للوناردو بارولي  ،جوزف پریتو  ،فاتوس زافا  ،سنتي کاباله و ژرژ ميهوئد ( )2016در مقاله خود
با عنوان رویررد روششناختي برای ارزیابي قابليت اعتماد و پيشبيني در تلفن همرا برای
یادگيری مشارکتي آنالین معتقدند که را حد قابداعتماد بودن و امنيت فنآوری ،از نزدیک به
یادگيری مشارکتي آنالین مربوط است و آنها ميتوانند با اهدافي چون رسيدن به نيازهای امنيتي
برای شرکتکنندگان و طراحان یادگيری الرترونيک ترکيب شوند .عالو براین ،یادگيری مشارکتي
یک مدل آموزشي در حال ظ ور است که توانایي جذب یادگيری در هر زمان و مراني را برای
یادگيرند ارائه ميدهد .در این مقاله به توجيه مدلهای اعتماد بهعنوان یک نياز عملرردی برای
ب بود امنيت اطالعات پرداخته شد است .برای رسيدن بهاین منظور ،یک رویررد روششناختي
مدلسازی شد برگرفته از یادگيری مشارکتي آنالین ،پيشن اد شد که مجموعه پيشن ادات منجر
به ساخت یک رویررد نظری با هدف ارائه طراحان و مدیران

آموزش الرترونيک با

دستورالعمدهایي برای ترکيبات امنيتي به همرا فعاليتهای جمعي آنالین از طری ارزیابي قابليت
اعتماد شد است .در ن ایت بهاین جمع بندی رسيد اند که درحال حاضر رویررد پيشبيني
نوآورانه برای ارائه رفتار اعتماد بهمنظور افزایش امنيت در ارزیابي آنالین مسللهای ضروری است.
216

این مطالعه نشان داد که چهونه روش شبره عصبي ميتواند از پيشبيني ارزیابي الرترونيري

ارزیابيهای نظيربهنظير فرآیندها و فعاليتهای مشترک همرا آنالین انجام ميشوند .فرآیندها و
فعاليتهای درگير در این دور یادگيری ،بهعنوان بررسي مستمر ميسوب ميشوند و طراحي یک
شبره عصبي برای ارزیابي الرترونيري با حفا توالي قابليت اعتماد ضروری است.
برتام و همراران ( )2015در پژوهشي با عنوان آموزش مجازی :انجام کار واقعي؟ بهاین نتيجه
رسيد اند که برای انجام یک کار تيمي موف باید از یک مييط آموزش مجازی قوی برای کارهای
پيچيد مشترک برای همه کارمندان استفاد شود .همچنين آموزش مجازی استاندارد منجر به انهيز
بيشتر در بين کارمندان شد و ميزان عملررد سازماني بعد از انجام یک دور آموزش مجازی
استاندارد افزایش یافته است.

شناسایي و رتبه بندی مولفههای موثر بر یادگيری از طری موباید

حمایت کنند .روشهای پيشبيني ارزیابي الرترونيري در یک دور آنالین واقعي بر اساس

زهد تنریرولو و عابد ستيرکا ( )2014در مقالهای با عنوان توسعه فاکتورهایي که ميتواند در
یادگيری پایدار از طری موباید اثرگذار باشد اینگونه اظ ار داشتهاند که در د سال گذشته استفاد
از دستها های تلفن همرا در سراسر ج ان و بسياری از موسسات آموزشي با استفاد از مزایای
استفاد از دستها های تلفنهمرا افزایش داشته است .نتایج تيقيقات نشان ميدهد که تاکنون
تعداد کمي از تالشها در این زمينه ،نتایج پایداری را نشان داد اند .برای مثال ،غالباً ميزان باالی
ترک تيصيد در دور های آنالین گزارش شد است .بدی ي است طرحهایي که ذاتاً با تنظيمات
پيچيد مواجه هستند و در نتيجه ممرن است وعد های خود را ميق نسازد ،تصویب نميشوند
و از اینرو پایدار نخواهند بود .از سویدیهر مروری بر ادبيات تيقي نشان داد است که پایداری
در یادگيری از طری موباید نهتن ا به تصویب آموزش یادگيری از طری موباید بستهي دارد بلره
نيازهای آموزشي ،فاکتورهای موفقيت ،ميدودیتها و چالشها و تغييرات و ریسک مسائلي است
که هموار بههمرا پروژ های یادگيری از طری موباید مطرح ميباشند.
سندوو و همراران ( )2013در پژوهشي با عنوان رابطه شيو های مدیریت منابع انساني و تع د
سازماني ،نتایج حاصد از این مطالعه نشان داد که بين متغيرهای مدیریت منابع انساني و تع د
سازماني رابطه معنيدار آماری قوی و مثبت وجود دارد .یافتههای این مطالعه ارائه پشتيباني برای
متغير مربوط است و نتایج حاصد از مطالعات قبلي را تایيد ميکند.
واناسيری باسيری ،ادن زایمهخون ،هانهجون زو ،جائه جونگ رو و اندرو سيهانک ( )2011در
پژوهش خود با عنوان عوامد موفقيت بيراني برای یادگيری الرترونيري در کشورهای در حال
توسعه :یک تجزیه و تيليد مقایسهای بين کارشناسان و اعضای هياتعلمي فناوری اطالعات و
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ارتباطات ،شش بعد برای اجرای سيستمهای آموزش الرترونيري در کشورهای در حال توسعه را
درنظر گرفتهاند که شامد ویژگيهای یادگيرندگان ،ویژگيهای مدرسان ،کيفيت موسسه و خدمات،
کيفيت زیرساختها و سيستم ،کيفيت دور و اطالعات و انهيز بيروني مدرسان ميباشد .براساس
نتایج بهدستآمد ميان دو گرو  ،م مترین ابعاد برای کارشناسان فناوری اطالعات و ارتباطات
ویژگيهای یادگيرندگان است درحاليکه زیرساختها و کيفيت سيستم نيز از دیدگا اعضای
هيلتعلمي دانشرد یادگيری از ابعاد م م ميسوب ميشوند .نتيجتاً در پایان اعالم داشتهاند که
موفقيت یادگيری الرترونيري در کشورهای درحال توسعه وابسته به دیدگا ن ادی و چشمانداز
ملي است ،زیرا در اینگونه کشورها توجه به این قبيد موارد در پياد سازی آموزش الرترونيري
کامد و موف حياتي است و معتقدند که در پژوهشهای آیند عالو بر اینره از طرفي تمرکز اصلي
باید برگرو های مختلف ذینفعان (بهعنوان مثال دانشآموزان ،مدیران) و س امداران در زمينههای
مختلف و این موضوع که نتایج چهونه ممرن است در طول زمان تغيير یابند باشد ،از طرف دیهر
باید دیدگا سط ملي سياستگذاران را همرا با دیدگا های رهبران در صنایع مختلف درنظر
گرفت .این بينش ممرن است اطالعات مفيد را در خصوص پياد سازی آموزش الرترونيري
درکشورهای درحال توسعه نشاندهد.
هوانگ و چانگ ( )2011در پژوهشي به بررسي یادگيری از طری تلفن همرا بر ب بود یادگيری،
نهرش و انهيز فراگيران پرداختند .نمونه آماری به دو کالس  29و  32نفر تقسيم و به ترتيب در
دو گرو آزمایش و کنترل قرار گرفنتد .نتایج تيقي نشان داد که بهطور متوسط گرو آزمایش ب تر
از گرو کنترل عمد کرد است.
پورجمشيدی و همراران ( )1393در مقالهای با عنوان عوامد موثر بر تعامد دانشآموز به معلم در
مييط یادگيری مبتنيبر وب با هدف شناسایي عوامد موثر بر تعامد دانشجو -مدرس در آموزش و
پرورش مبتنيبر وب به ارائه را حد مناسب بهمنظور افزایش تعامد برخواستهاند و بهاین نتيجه
رسيد اند که عوامد موثر بر تعامد یادگيرند با استاد در مييط یادگيری مبتنيبر وب شامد
م ارتهای ترنيري و ابزاری ،م ارتهای ارتباطي ،تع د و نظم و انضباط ،توانایي علمي ،صوتي
آنالین و ارتباط ویدئویي ،کميت و کيفيت امرانات ارتباطي ،انهيز و نهرش نسبت به آموزش
مجازی استاد و دانشآموزان است.
تابند صادقي و حيدری و بخشيدر ( )1392در پژوهشي با عنوان مقایسه دو روش آموزش
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سنتي دارد ،لذا پيشن اد ميشود برنامههای آموزش مداوم با چنين رویرردی اجرا شود.
هداون ،مشير زاد و رئيسي ( )1391در پژوهشي با عنوان بررسي تاثير یادگيری بر توسعه دانش و
ب بود م ارتهای شغلي م ندسان ،مورد پژوهي :شرکت م ندسي برق رسانيرو ،بهاین نتيجه
رسيد اند که دور های مجازی اجرا شد در مولفههای توسعه دانش ،ب بودهای م ارتهای شغلي
و ایجاد شایستهيهای حرفهای م ندسان کمتر از سط متوسط بود و نتوانسته است اهداف مورد
نظر را برآورد سازد.
رستهار و گرجيزاد ( )1391در پژوهشي با عنوان ارزیابي کارآمدی دور های یادگيری
الرترونيري در دانشها تربيتمدرس از دیدگا کاربران ،به این نتيجه رسيد اند که به لياظ آماری

شناسایي و رتبه بندی مولفههای موثر بر یادگيری از طری موباید

پزشري رفسنجان ،بهاین نتيجه رسيد اند که اجرای روش آموزش الرترونيک نتایجي مشابه روش

نشانهر آن است که کاربران سامانه یادگيری الرترونيري به سامانه دسترسي مطلوب دارند ،از
پشتيباني مناسب ب ر مند ميباشند ،از آزمونها و ارزشيابي مناسب ب ر مند ميباشند ،از تمرینها و
تراليف مناسب ب ر مند نميباشند ،از منابع مناسب ب ر مند ميباشند ،از ميتوای الرترونيري
مناسب ب ر مند نمي باشند ،از واسط کاربری مناسب ب ر مند نميباشند و از ارائه درس مناسب
ب ر مند ميباشند.
دالور و قرباني ( )1390در پژوهشي با عنوان نقش آموزشهای مجازی در یادگيری خالق
دانشجویان از دیدگا اعضای هيلتعلمي دانشها های ش رستان بجنورد ،بهنتایج زیر دست یافتهاند
که آموزش ترکيبي (آنالین و حضوری) یعني مولفه یادگيری مبتنيبر کامپيوتر دارای بيشترین نقش
بر یادگيری خالق است و مولفههای دیهر یعني یاددهي مبتنيبر کامپيوتر و آموزش مبتنيبر وب در
رتبههای بعدی قرار دارند .همچنين اساتيد هيلتعلمي نهرش مثبتي در مورد نقش آموزشهای
مجازی در یادگيری خالق دارند .در این پژوهش هدف دستیافتن به این مطلب بود که از بين
یادگيری مبتنيبر کامپيوتر و آموزش مبتنيبر وب کداميک نقش بيشتری بر یادگيری خالق
دانشجویان دارد .الزم بهذکر است اگرچه آموزش مجازی در یادگيری خالق دانشجویان موثر
است ،با این حال ب تر است که اعضای هيلتعلمي هم آموزش ببينند .بهاینمنظور الزم است که
دانشها ها به تج يزات دیجيتالي و زیرساختهای مبتنيبر وب ،مج ز گردند.
افشه و همراران ( )1390درتيقي خود به بررسي کاربرد فنآوری اطالعات در آموزش و تيثير آن
بر ب ر وری کارکنان دانشها آزاد پرداختهاند .هدف این تيقي بررسي تيثير کاربرد اینترنت و
فنآوری شبره داخلي اینترانت و اکسترانت در آموزش بر ب ر وری کارکنان بود است و اینره
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تيثيرگذاری کدام یک از این ابزار بيش از بقيه ميباشد .روش تيقي مورد استفاد برای رسيدن به
مقاصد این پژوهش ،روش مقطعي و نوع تيقي شبه آزمایشي است و از نظر هدف از نوع تيقي
کاربردی ميباشد و از روشهای آمار توصيفي و استنباطي با استفاد از نرمافزار اس.پي.اس.اس
انجام شد است .جامعه آماری در این تيقي کليه کارکنان دانشها آزاد اندیمشک به تعداد  86نفر
است که همين تعداد نيز بهعنوان نمونه انتخاب شد .در تيقي حاضر از پرسشنامه بهعنوان ابزار
تيقي برای آزمون فرضهای تيقي استفاد شد و پایایي آن با استفاد از ضریب آلفای کرونباب
 %89بهدست آمد .همچنين در پایان از طری این نرمافزار ،با اطمينان  %95و خطای قابد قبول %5
آزمون مقایسه ميانهين تک نمونهای (تي.تست) انجام گرفت .نتایج تيقي نشان ميدهد که کاربرد
اینترنت ،اینترانت و اکسترانت به ميزان خيلي زیادی بر ب ر وری کارکنان تيثير ميگذارد .همچنين
نتایج بيانهر این است که هيچ تفاوت معنيداری بين ميزان تاثير کاربرد اینترنت ،اینترانت و
اکسترانت بر ب ر وری کارکنان دانشها وجود ندارد به این معني که کاربرد هر دو روش در
آموزش در حد زیادی بر ب ر وری کارکنان تاثير ميگذارد (افشه وهمراران.)22:1390،
ساراني ( )1390تاثير یادگيری از طری

تلفن همرا بر یادگيری و انهيز پيشرفت تيصيلي

دانشجویان دانشها بيرجند در درس زبان انهليسي عمومي را مورد پژوهش قرار داد .در پایان
نتایج آزمون  tتفاضد را نشان داد که روش آموزش از طری تلفن همرا بر یادگيری دانشجویان
تاثير مثبت دارد .همچنين آزمون کوواریانس نشان داد که روش آموزش از طری تلفن همرا بر
انهيز و پيشرفت دانشجویان تاثير مثبت دارد.
ش سواری اصف اني و مصلينژاد و سبيانيان ( )1389در پژوهشي با عنوان مقایسه تاثير استفاد از
دو روش آموزش مجازی و سنتي بر م ارتهای قابليتمدار دانشجویان ،به این نتيجه رسيد اند که
استفاد از سيستمهای مجازی به دليد فعال بودن فراگير در امر یادگيری قابليتمدار و با توجه به
تعاملي بودن نوع آموزش در آموزشهای علوم پزشري توصيه ميشود ،اگرچه در بسياری از
م ارتهای عملي ،ب ر گيری از روش سنتي در کنار آموزشهای نوین ،با توجه به نوپا بودن
آموزشهای مجازی ،ميتواند زمينه تعمي م ارتهای فراگرفته شد را فراهم آورد.
پاپ زن ( )1389پژوهشي با هدف بررسي تاثيرآموزش از طری تلفن همرا بر ميزان یادگيری
هنرجویان و مقایسه آن با روش آموزش سخنراني در هنرستان کشاورزی خوشههای زرین
ش رستان روانسر در استان کرمانشا انجام داد است .طي یک مطالعه نيمهتجربي 30،هنرجوی پسر
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از آزمون  10سؤالي بر اساس اهداف رفتاری درس ،پيشآزمون انجام شد و سپس به گرو آزمایش
از طری تلفن همرا و به گرو کنترل از طری سخنراني ،طي دو جلسۀ دو ساعته ،آموزش داد شد
و با همان سؤاالت ،پسآزمون انجام شد و با آزمون  tمورد قضاوت آماری قرار گرفت .نتایج
پژوهش نشان داد با وجود اینره هر دو روش آموزش سخنراني و آموزش از طری تلفن همرا بر
یادگيری هنرجویان تاثير مثبت دارد ،ولي آموزش از طری تلفن همرا نسبت به آموزش از طری
سخنراني تاثير بيشتری بر ميزان یادگيری هنرجویان داشت.
سوالهای تحقيق

مولفههای موثر بر یادگيری الرترونيري از طری موباید در ميان کارکنان بانک توسعه صقادرات
کدام هستند؟

شناسایي و رتبه بندی مولفههای موثر بر یادگيری از طری موباید

اقتصادی خانواد به دو گرو همتا ( 15نفر آزمایش و  15نفر کنترل) تقسيم شدند .ابتدا با استفاد

با چه روشي ميتوان مولفههای موثر بر یادگيری از طری موباید را شناسایي و رتبهبندی کرد؟
هر یک از مولفههای موثر بر یادگيری از طری موباید دارای چه باری بقود و در چقه رتبقهای
قرار دارند؟
روش تحقيق
با توجه به موضوع و فرضيهها ،تيقي حاضر به ليقاظ هقدف از نقوع کقاربردی و از حيقث
روش توصيفي و همبستهي است که اطالعات آن به شيو ميداني و غيرميداني جمعآوری گردیقد
است .پژوهشگر در این تيقي برای انداز گيری متغيرهای تيتبررسي از طری پرسشنامه که از
روش دلفي ت يه شد بود ،اطالعات مورد نياز را جمعآوری کقرد .همچنقين از آنجقایيکقه آلفقای
کرونباب معموالً شاخص کامالً مناسبي برای سنجش قابليت اعتماد ابزار انقداز گيقری و همقاهنهي
دروني ميان عناصر آن است ،قابليت اعتماد پرسشنامه مورداستفاد در این تيقي نيز به کمک آلفای
کرونباب ارزیابي شد است .پایایي پرسشنامه با استفاد از ضریب آلفای کرونبقاب  0/8117بدسقت
آمد؛ از این رو پایایي آن تائيد شد .در پژوهش حاضر بقا توجقه بقه قلمقرو زمقاني و مرقاني انجقام
تيقي  ،جامعه آماری این پژوهش شامد  1200نفر کارکنان بانک توسعه صادرات ایران بود است.
با توجه به ویژگيهای جامعه آماری شيو نمونهگيری خوشهای و با استفاد از جدول برآورد حجم
نمونه جرسي مورگان تعداد نمونه آماری  291نفر انتخاب شد.
تجزيهوتحليل دادهها و يافتهها
تحليل عاملي اکتشافي
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انداز کفایت نمونه ( )KMOمعادل  0/78و عدد معنيداری آزمون کرویت نمونقه بارتلقت در
تيليد عاملي اکتشافي توسط  SPSSبه ترتيب برابر  4812/39و  0/0001است که نشان مقي دهقد
انداز نمونه برای انجام تيليد عاملي مناسب است .الزم به ذکر است که ایقن  3عامقد حقدود 65
درصد واریانس مربوط را تبيين ميکنند.
سوال  :1مولفه های موثر بر یادگيری الرترونيري از طری موباید در ميان کارکنان بانک توسقعه
صادرات کدام هستند؟
برای پاسخ به این سوال ابتدا  24نفر از افراد متخصص و صاحب نظر شامد متخصصقان منقابع
انساني ،که  20نفر دارای مدرک تيصيلي کارشناسيارشد و  4نفر مدرک دکتری که سابقه تقدریس
در دانشها را داشته اند .و همچنين سقابقه کقار و فعاليقت هقر  24نفقر بقاالی  20سقال تيقيق و
پژوهش بود است ،انتخاب شدند .دیدگا کارشناسقان و اسقاتيد در خصقوص شقاخصهقا در جقدول
شمار  1ارائه ميگردد:
جدول  .1دیدگاه کارشناسان و اساتید در خصوص شاخصها
ردیف

شاخصهای موثر

میانگین

انحراف
معیار

آمارهt

سطح
معنیداری

نتیجه

1

نوآوری در یادگيری

6.5000

1.27733

3.501

0.002

تائيد

2

تازگي و کاربر پسند بودن مييط یادگيری

7.3000

1.62546

4.952

0.000

تائيد

3

هميشه در دسترس بودن و یادگيری مستمر

7.4000

1.66702

5.097

0.000

تائيد

4

عملررد و کارایي باال

6.5000

1.43270

3.121

0.006

تائيد

5

انعطاف پذیری و چند منظور بودن

6.3000

1.34164

2.667

0.015

تائيد

6

وجود زیر ساختهای مناسب

7.1000

1.77408

4.033

0.001

تائيد

7

امنيت در دسترسي به اطالعات مورد نياز

6.6000

2.21003

2.226

0.038

تائيد

8

وجود برنامه آموزشي مدون و مناسب

6.8000

1.43637

4.04

0.001

تائيد

با توجه به نتایج مشص شد  ،چون در همه موارد سط معنيداری از عدد  0/05کمتقر اسقت،
لذا خبرگان تمام شاخصهای از قبد مشخص شد را قبول دارند و همه آنها تائيد شدند.
همچنين نتایج نظرسنجي خبرگان در خصوص مولفههای موثر بر یادگيری از طری موبایقد در
جدول شمار  2ارائه ميگردد:
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جدول  .2دیدگاه خبرگان در خصوص مولفههای موثر بر یادگیری از طریق موبایل

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

آموزش با موباید قابليت توسعه و رفع نيازهای
آموزشي را دارد
روش آموزش با موباید سبب ب تر شدن وضعيت
یادگيری ميشود
روش آموزش با موباید سبب کاهش زمان پاسخ
دهي و شفافيت در ارائه خدمات ميگردد
روش آموزش با موباید سبب حداقد کردن زمان
جستجو مطالب مورد نياز ميشود
روش آموزش با موباید بسيار جذاب برای کاربران
است.
مييط گرافيري نرم افزارهای یادگيری بسيار دلنشين
مي باشد.
به علت در دسترسي هميشهي ،روش آموزش با
موباید تداوم یادگيری را به همرا دارد.
در روش آموزش با موباید افراد از زمانهای خود به
نيو ب تری برای آموزش استفاد ميکنند
روش آموزش با موباید سبب کيفيت ب تر یادگيری
شد است.
استفاد از این روش م ارتهای تخصصي شما را
افزایش داد است
روش آموزش با موباید سبب افزایش توانمندی افراد
نسبت به امرانات موباید ميشود.
سيستم عامدهای موباید امرانات در خور توج ي به
کاربران خود ميدهند
این روش قابليت چندگانه (عرس ،گيفت ،فيلم ،متن،
جداول و  )....را دارا ميباشد
امرانات نرمافزارهای آموزشي موباید قابد تغيير
است.
ميزان آشنایي شما با شرح وظایف تان پس از استفاد
از این نوع یادگيری افزایش یافته است

معیار

معنیداری

6.2000

1.00525

5.339

0.000

تائيد

6.2000

1.00525

5.339

0.000

تائيد

6.2000

1.50787

3.559

0.002

تائيد

7.1000

1.88903

4.972

0.000

تائيد

6.5000

1.93309

3.470

0.003

تائيد

6.3000

2.07998

2.795

0.012

تائيد

6.3000

2.07998

2.795

0.012

تائيد

6.6000

1.90291

3.760

0.001

تائيد

6.3000

97872.

5.940

0.000

تائيد

6.1000

1.20961

4.067

0.001

تائيد

6.3000

1.62546

3.577

0.002

تائيد

7.3000

97872.

8.510

0.000

تائيد

6.9000

1.77408

4.790

0.000

تائيد

6.4000

1.46539

4.273

0.000

تائيد

6.1000

1.65116

2.979

0.008

تائيد

شناسایي و رتبه بندی مولفههای موثر بر یادگيری از طری موباید

ردیف

عوامل موثر بر شاخصها

میانگین

انحراف

آماره t

سطح

نتیجه
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ردیف

عوامل موثر بر شاخصها

میانگین

انحراف
معیار

آماره t

سطح
معنیداری

نتیجه

این روش از انعطاف پذیری الزم برخوردار است و
در صورت لزوم قابليت جایهزیني با ابزارهای دیهر

16

6.8000

1.43637

5.604

0.000

تائيد

را دارد
زیر ساخت استفاد از موباید در همه جا بطور

17

یرسان وجود دارد
نرم افزار مورد استفاد در این روش به راحتي قابد

18

نصب و استفاد ميباشد
روش آموزش از طری موباید بر ایجاد تعاملي

19

عادالنه و درگيری فعاالنه شما متمرکز شد است
روش آموزش از طری موباید  ،دسترسي به

20

اطالعات روزآمدتری فراهم ميشود
روش از امنيت الزم برای حفا اطالعات ميرمانه

21

برخوردار است
این روش قابليت به حداقد رساندن ریسک از بين

22

رفتن اطالعات را دارا ميباشد
ميتوای ارائه شد در این روش برای یادگيری و

23

آشنایي با وظایف مناسب است.
دور آموزشي از طری موباید کمک رساني در رابطه
با مشرالت مرتبط با ميتوا و فن آوری به صورت

24

6.5000

1.57280

4.265

0.000

تائيد

7.0000

1.12390

7.958

0.000

تائيد

6.6000

1.53554

4.660

0.000

تائيد

6.4000

1.31389

4.765

0.000

تائيد

6.3000

1.49032

3.901

0.001

تائيد

6.6000

1.04630

6.839

0.000

تائيد

6.4000

1.31389

4.765

0.000

تائيد

7.1000

1.37267

6.842

0.000

تائيد

برخط و آنالین ميباشد

با توجه به نتایج مشص شد  ،چون در همه موارد سط معنيداری از عدد  0/05کمتقر اسقت ،لقذا خبرگقان
تمام شاخصهای از قبد مشخص شد را قبول دارند و همه آنها تائيد ميشود.
سوال  :2با چه روشي ميتوان مولفههای موثر بر یادگيری از طری موباید را شناسایي و رتبهبندی
کرد؟
شاخصهای اصقلي (مولفقههقای مقوثر بقر یقادگيری) و گزینقههقا (طریق موبایقد) شناسقائي
گردید اند .بنابراین ماتریس امتيازدهي گزینهها براساس معيارها تشريد شد است .برای امتيقازدهي
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مولفههای موثر بر یادگيری براساس هر معيار از طيف ليررت نه درجه اسقتفاد شقد اسقت .نمقر

نظرات کارشناسان در جدول شمار  3ارائه گردید است:
جدول  .3ماتریس تصمیمگیری تکنیک تاپسیس
ردیف

گزینه

میانگین هندسی

1

نوآوری در یادگيری

5.748

2

تازگي و کاربر پسند بودن مييط یادگيری

6.320

3

هميشه در دسترس بودن و یادگيری مستمر

6.093

4

عملررد و کارایي باال

5.827

5

انعطاف پذیری و چند منظور بودن

8.165

6

بودنوجود زیر ساختهای مناسبامنيت

7.765

7

در دسترسي به اطالعات مورد نياز

6.000

8

وجود برنامه آموزشي مدون و مناسب موباید

7.789

شناسایي و رتبه بندی مولفههای موثر بر یادگيری از طری موباید

متناسب به هر یک از مولفههای موثر بر یادگيری براساس شاخصها با توجه بقه ميقانهين هندسقي

برای مياسبه این مقادیر از پرسشنامهای مرکب از  24پرسش استفاد شد است که هر یک از
معيارهای هفتهانه تصميم گيری دربار روش تامين اینترنت را مورد سنجش قرار ميدهد .زمانيکقه
از نظر بيش از یک فرد برای تعيين اوليقت معيارهقا و زیرمعيارهقا اسقتفاد مقيشقود ترنيقکهقای
متعددی برای رسيدن به یک دیدگا کلي وجود دارد .اکزل و سقاعتي ( )1983اسقتفاد از ميقانهين
هندسي را ب ترین روش برای ترکيب مقایسات زوجي معرفي کرد اند .به همين دليد در این مطالعه
نيز از ميانهين هندسي استفاد شد است .مقادیر مندرج در جدول بقاال بقرای اسقتفاد در ترنيقک
تاپسيس باید بيمقياس شود .با توجه به فرآیندهای روش تصميمگيقری تاپسقيس ،برونقداد نقرمافقزار در
جدول شمار  4ارائه ميگردد:

جدول  .4ماتریس تصمیمگیری بیمقیاس شده
ردیف

گزینه

میانگین هندسی

1

نوآوری در یادگيری

0.399

2

تازگي و کاربر پسند بودن مييط یادگيری

0.445

3

هميشه در دسترس بودن و یادگيری مستمر

0.437
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4

عملررد و کارایي باال

0.429

5

انعطاف پذیری و چند منظور بودن

0.554

6

بودنوجود زیر ساختهای مناسبامنيت

0.491

7

در دسترسي به اطالعات مورد نياز

0.379

8

وجود برنامه آموزشي مدون و مناسب موباید

0.523

در گام سوم باید ماتریس بيمقياس ( )Nبه ماتریس بيمقياس موزون ( )Vتبقدید شقود .بقرای بدسقت
آوردن ماتریس بيمقياس موزون باید اوزان شاخصها را داشته باشيم .وزن هر یک از شاخصها با اسقتفاد
از از آزمون فریدمن مياسبه شد که نتایج در جدول زیر آمد است.
جدول  .5وزن معیارهای اصلی و مقدار نرمال شده
ردیف

گزینه

وزن رتبه

مقدار نرمال

1

نوآوری در یادگيری

4/05

0.125

2

تازگي و کاربر پسند بودن مييط یادگيری

4/58

0.1607

3

هميشه در دسترس بودن و یادگيری مستمر

4/38

0.15964

4

عملررد و کارایي باال

3/75

0.07143

5

انعطاف پذیری و چند منظور بودن

5/15

0.20464

6

بودنوجود زیر ساختهای مناسبامنيت

4/85

0.1857

7

در دسترسي به اطالعات مورد نياز

4/33

0.14551

8

وجود برنامه آموزشي مدون و مناسب موباید

4/93

0.19464

بنابراین با توجه به مقادیر مياسبه شد مندرج در جدول باال مقيتقوان نتيجقه گرفقت ب تقرین
گزینه یادگيری از طری موباید است و اولویت را کارها با استفاد از تيليد تاپسقيس بقه صقورت
زیر ميباشد:

 .1انعطافپذیری و چندمنظور بودن
 .2وجود برنامه آموزشي مدون و مناسب
 .3وجود زیرساختهای مناسب
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 .4تازگي و کاربر پسند بودن مييط یادگيری
 .5هميشه در دسترس بودن و یادگيری مستمر

 .7نوآوری در یادگيری
 .8عملررد و کارایي باال
سوال  :3هر یک از مولفههای موثر بر یادگيری از طری موباید در چه وضعيتي قرار دارند؟
اکنون به تائيد یا رد مولفههای موثر بر یادگيری از طری موباید از دیدگا جامعه آمقاری نمونقه
خواهيم پرداخت.
جدول  .6وضعیت موجود مولفههای موثر بر یادگیری از طریق موبایل
ردیف

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

عوامل موثر بر شاخصها
آموزش با موباید قابليت توسعه و رفع نيازهای
آموزشي را دارد
روش آموزش با موباید سبب ب تر شدن وضعيت
یادگيری ميشود
روش آموزش با موباید سبب کاهش زمان پاسخ
دهي و شفافيت در ارائه خدمات ميگردد
روش آموزش با موباید سبب حداقد کردن زمان
جستجو مطالب مورد نياز ميشود
روش آموزش با موباید بسيار جذاب برای کاربران
است.
مييط گرافيري نرم افزارهای یادگيری بسيار دلنشين
مي باشد.
به علت در دسترسي هميشهي ،روش آموزش با
موباید تداوم یادگيری را به همرا دارد.
در روش آموزش با موباید افراد از زمانهای خود به
نيو ب تری برای آموزش استفاد ميکنند
روش آموزش با موباید سبب کيفيت ب تر یادگيری
شد است.
استفاد از این روش م ارتهای تخصصي شما را
افزایش داد است

میانگین

انحراف
معیار

آماره t

سطح
معنیداری

نتیجه

6.1959

98232.

20.767

000.

تائيد

6.1890

98367.

20.620

000.

تائيد

6.1203

1.46545

13.041

000.

تائيد

6.9794

1.82310

18.521

000.

تائيد

6.3058

1.80400

12.348

000.

تائيد

6.1134

1.93628

9.809

000.

تائيد

6.1065

1.93667

9.747

000.

تائيد

6.3746

1.80628

12.982

000.

تائيد

6.3058

95372.

23.357

6.0309

1.17843

14.924

000.
000.

شناسایي و رتبه بندی مولفههای موثر بر یادگيری از طری موباید

 .6امنيت در دسترسي به اطالعات مورد نياز

6.30
58
تائيد
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ردیف

11
12
13
14
15

عوامل موثر بر شاخصها
روش آموزش با موباید سبب افزایش توانمندی افراد
نسبت به امرانات موباید ميشود.
سيستم عامدهای موباید امرانات در خور توج ي به
کاربران خود ميدهند
این روش قابليت چندگانه (عرس ،گيفت ،فيلم ،متن،
جداول و  )....را دارا ميباشد
امرانات نرمافزارهای آموزشي موباید قابد تغيير
است.
ميزان آشنایي شما با شرح وظایف تان پس از استفاد
از این نوع یادگيری افزایش یافته است

میانگین

انحراف
معیار

آماره t

سطح
معنیداری

نتیجه

5.9828

1.42262

11.785

000.

تائيد

6.9313

1.14865

28.682

000.

تائيد

6.8076

1.76286

17.491

000.

تائيد

6.2234

1.39517

14.958

000.

تائيد

5.7560

1.52415

8.462

000.

تائيد

این روش از انعطاف پذیری الزم برخوردار است و
16

در صورت لزوم قابليت جایهزیني با ابزارهای دیهر

6.7732

1.41547

21.370

000.

تائيد

را دارد
17
18
19
20
21
22
23

زیر ساخت استفاد از موباید در همه جا بطور
یرسان وجود دارد
نرم افزار مورد استفاد در این روش به راحتي قابد
نصب و استفاد ميباشد
روش آموزش از طری موباید بر ایجاد تعاملي
عادالنه و درگيری فعاالنه شما متمرکز شد است
روش آموزش از طری موباید  ،دسترسي به
اطالعات روزآمدتری فراهم ميشود
روش از امنيت الزم برای حفا اطالعات ميرمانه
برخوردار است
این روش قابليت به حداقد رساندن ریسک از بين
رفتن اطالعات را دارا ميباشد
ميتوای ارائه شد در این روش برای یادگيری و
آشنایي با وظایف مناسب است.
دور آموزشي از طری موباید کمک رساني در رابطه
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24

با مشرالت مرتبط با ميتوا و فن آوری به صورت
برخط و آنالین ميباشد

6.4639

1.56290

15.978

6.9038

1.07207

30.293

000.
000.

تائيد
تائيد

6.5258

1.53416

16.965

000.

تائيد

6.2440

1.24524

17.042

000.

تائيد

6.1684

1.45122

13.734

000.

تائيد

6.4845

1.06136

23.860

000.

تائيد

6.3540

1.27380

18.132

000.

تائيد

6.8488

1.44000

21.901

000.

تائيد

اعضای جامعه آماری وضعيت موجود تمام شاخصهای از قبد مشخص شد را قبول دارنقد و همقه آنهقا
تائيد ميشود.
نتيجه گيری و پيشنهاد
نتيجهگيری

بر اساس نتایج سقوال اول و اینرقه از نظقر خبرگقان 8 ،شقاخص از قبقد مشقخص شقد و
همچنين  24مولفه مرتبط بر یادگيری الرترونيري از طری موباید در ميقان کارکنقان بانقک توسقعه
صادرات موثر هستند .هر چند در تيقيقات گذشته ،مواردی که بهطورخاص به یقادگيری از طریق
موباید اشار کرد اند ،تيقي های ساراني ( ،)1390پقاپ زن ( ،)1389غریبقي و ميمقدی (،)1389

شناسایي و رتبه بندی مولفههای موثر بر یادگيری از طری موباید

با توجه به نتایج مشص شد  ،چون در همه مقوارد سقط معنقيداری از عقدد  0/05کمتقر اسقت ،لقذا

صال النيلي ( ،)2015ژرژ ميهوئد ( ،)2015عابد ستيرکا ( ،)2014هوانگ و چانقگ ( ،)2011ایقزر
( )2010که به نوعي این موضوع را در حد بسيار کوتا تر از تيقي جقاری و در حقد چنقد متغيقر
بررسي کرد اند که نتایج همسویي داشتهاند؛ امقا در تيقيققات پورجمشقيدی و همرقاران (،)1393
تابند صادقي ،حيدری و بخشيدر ( ،)1392هقداون ،مشقيرزاد و رئيسقي ( ،)1391دالور و قربقاني
( ،)1390افشه و همراران ( ،)1390ش سواریاصف اني ،مصلينژاد و سبيانيان ( ،)1389رجبيدانالو
( ،)1388غالمحسيني ( ،)1387الراشد و لوئير فرناندو ( ،)2015برتام و همرقاران ( ،)2015سقندوو
و همراران ( ،)2013اندرو پ سيهانک ( ،)2011بهطورکلي به تقاثير یقادگيری از طریق ابزارهقای
ارتباطي جدید همچون آموزشهای مجازی و یادگيری الرترونيک و تيت وب تاکيقد داشقتهانقد،
نتایج حاصد از این تيقي با نتایج تيقي های گذشته به نيوی همسقو اسقت و م قمتقرین علقت
همسویي آن این است که به دليد جذاب بودن و داشتن ماهيت چند کاربر و استفاد زیاد از آن در
شبرههای اجتماعي است .یادگيری از طری موباید جدیدترین روش بر پایه رشد سریع ترنولوژی
موباید در سراسر ج ان است ،عدمتطاب در نقرب رشقد ترنولقوژی بقهخقودیخقود و اسقتفاد از
ترنولوژی در یادگيری موضوعي است که ميققان عالقه گسترد ای بقه آن دارنقد .بقا ایقن وجقود،
تيقيقات در این زمينه بيشتر بر شناخت عوامد موف از دیدگا یادگيرندگان متمرکز شقد اسقت و
همچنين نفوذ زیاد در ترویج استفاد از این روش در ميان یادگيرندگان ميباشد.
بر اساس نتایج سوال دوم و اینره از نظر خبرگان ،شاخصهای انعطافپذیری و چندمنظور بقودن و
وجود برنامه آموزشي مدون و مناسب بيشترین اهميت را دارند .هر چند در تيقيققات گذشقته ،مقواردی را
م متر برای یادگيری از طری موباید اشار کرد اند ،نتایج تيقي هقای سقاراني ( ،)1390پقاپ زن (،)1389
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صال النيلي ( ،)2015ژرژ ميهوئد ( ،)2015ستيرکا ( ،)2014هوانگ و چانگ ( ،)2011به نوعي این موضوع
را در حد بسيار کوتا تر از تيقي جاری و در حد چند شاخصه م م دانستهاند که نتایج همسویي داشتهانقد،
اما در تيقيقات پورجمشيدی و همراران ( ،)1393تابنقد صقادقي ،حيقدری و بخشقيدر ( ،)1392هقداون،
مش قيرزاد و رئيس قي ( ،)1391دالور و قربققاني ( ،)1390افشققه و همرققاران ( ،)1390ش سققواریاصققف اني،
مصلينژاد و سبيانيان ( ،)1389رجبي دانالو ( ،)1388غالمحسيني ( ،)1387الراشد و لوئير فرناندو (،)2015
برتام و همراران ( ،)2015سندوو و همراران ( ،)2013اندرو پ سيهانک ( )2011بهطورکلي هر کدام علتي
را م متر برای یادگيری الرترونيک و مجازی دانستهاند ،نتایج حاصد از این تيقيق بقا نتقایج تيقيق هقای
گذشته به نيوی همسو است ،م مترین علت همسویي آن این است که دسترسي آسان ،پاسخگویي سریع و
آسان ،انعطافپذیری ،مقياسپذیری ،قابليت اسقتفاد  ،قابليقت نه قداری ،عملرردگرایقي ،قابليقت اطمينقان،
قابليت اتصال ،کارایي ،رابط کاربری و امنيت تلفن همرا در دنيای امروز سبب شد تا ميقققان مختلقف آن
را وسيله مطملني برای یادگيری بدانند.
بر اساس نتایج سوال سوم و اینره  24مولفه مرتبط بر یادگيری الرترونيري از طری موباید در ميقان
کارکنان بانک توسعه صادرات که قبالً توسط خبرگان تائيد شد بود ،مورد تائيد اعضای جامعه نيز ميباشقد
و اینره ،مولفههای روش آموزش با موباید و سيستم عامدهای موباید و وجود قابليقت چندگانقه بيشقترین
اهميت را دارند .هر چند در تيقيقات گذشته ،مواردی که بهطور خاص به یادگيری از طری موبایقد اشقار
کرد اند ،نتایج تيقي های ساراني ( ،)1390پاپ زن ( ،)1389صال النيلقي ( ،)2015ژرژ ميهوئقد (،)2015
ستيرکا ( ،)2014هوانگ و چانگ ( ،)2011بهنوعي این موضوع را در حد بسيار کوتا تر از تيقي جقاری و
در حد چند متغير بررسي کرد اند که نتایج همسویي داشتهاند .اما در تيقيققات پورجمشقيدی و همرقاران
( ،)1393تابند صادقي ،حيدری و بخشيدر ( ،)1392هداون ،مشقيرزاد و رئيسقي ( ،)1391دالور و قربقاني
( ،)1390افشه و همراران ( ،)1390ش سقواریاصقف اني ،مصقلينقژاد و سقبيانيان ( ،)1389رجبقي دانقالو
( ،)1388غالمحسقيني ( ،)1387الراشقد و لقوئير فرنانقدو ( ،)2015برتقام و همرقاران ( ،)2015سقندوو و
همراران ( ،)2013اندرو پ سيهانک ( ،)2011بهطورکلي به تاثير یادگيری از طری ابزارهای ارتباطي جدید
همچون آموزشهای مجازی و یادگيری الرترونيک و تيت وب تاکيد داشتهاند ،نتایج حاصد از این تيقي
با نتایج تيقي های گذشته بهنيوی همسو است ،م مترین علت همسویي آن این است که تعامقد یقادگيری
از طری موباید در افراد بسيار باال ميباشد بهنيویکه امروز افراد تا حد باالیي از این ابزار برای یقادگيری
در زمانهای فراغت خود استفاد ميکنند.
پيشنهادها
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 -1کالس ای آموزشي بيشتری برای پرسند در خصوص استفاد از ابزارهای یادگيری از طری موبایقد
برگزار شود.

 -3پشتيباني الزم به خصوص در زمينه مالي برای به رفع مشرالت در تامين تج يزات الزم انجام شود.
 -4به دليد آنره شيو های آموزشي ابزارهای یادگيری از طری موباید بهگونهای است کقه یقادگيری را
جالبتر ،باانهيز تر ،م يج و معنيدار ميسازد و جسم ،روح و ذهن فرد را در فرایند یادگيری درگير ميکند،
م ارتهای ابتدایي و پایه را به کارکنان آموزش دهند و آنها را برای مقابله با مشرالتي که در آینقد بقا آن
روبرو خواهند شد ،آماد کنند.
 -5فرآیندهای کاری در سازمانها با برقارگيری فنقاوری اطالعقات و مرانيزاسقيون و اسقتفاد ب تقر از
اینترنت و یادگيری از طری موباید مورد توجه قرار گيرد.
 -6شناسایي ضعفهای موجود در بستر زیرساخت به توسقعه زیرسقاختهقای فقنآوری اطالعقات و
ارتباطات در سازمان ایجاد و شاخصهای آن با استانداردهای ج اني ارتقا یابند.

شناسایي و رتبه بندی مولفههای موثر بر یادگيری از طری موباید

 -2قوانين و مقررات الزم برای استفاد از ابزارهای یادگيری از طری موباید ت يه شود.

 -7یک چشمانداز با کارآیي باال برای سازمان ترسيم کنند و پرسند را به انجام کارهای بزرگ و چالشي
و نوآورانه و خالقانه با استفاد از استفاد از کامپيوتر در فعاليتهای خود ترغيب شوند و به پرسقند خقالق
در مناسبتهای مختلف پاداشهایي اعطا کنند.
 -8برای برار گيری ب تر ،مدیریت فناوری اطالعات ميتوان ،نقاط قوت و ضعف شریانهای اطالعاتي
درون سازمان را شناسایي و بهطور دائم در فرر اصالح و ب بقود آن بقود و بسقترهای الزم ج قت افقزایش
امنيت اطالعات سازماني را از طری موباید فراهم آورد.
 -9مدیران با راهبردها و اقداماتي بهصورت عملي و شفاف به حمایت از پرسنلي که با رغبت و انهيز
دروني در راستای استفاد بيشتر از یادگيری از طری موباید تالش مي کند ،اهتمام ورزند.
 -10مدیران با راهبردها و اقداماتي بهصورت عملي موانع یادگيری از طری موباید را برطرف کنند.

منابع و مآخذ
الف) منابع فارسي
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توسعه آموزش علوم پزشري ،دانشها علوم پزشري بابد ،دور دوم ،شمار  ،1صص .59-64
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 شوقي ،کریم (« .)1386مقایسه وضعيت مولفههای سازمان یادگيرند » ،پایاننامه کارشناسيارشد ،تبریز :دانشقها آزاداسالمي واحد تبریز.
 غالميسيني ،ليال (« .)1387یادگيری الرترونيک و جایها آن در نظام آموزش دانشهاهي» ،مجله دانشرد پيراپزشريارتش جم وری اسالمي ایران ،سال سوم ،شمار  ،2صص .28-35
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