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 مقاله پژوهشی 

 

 یمدل نظر کی: کیالکترون یریادگیاستاد بر کاربرد  یتوانمند یانجینقش م
 ریمس لیتحل

 
 *اینفیشر دیعمران، حمپور محمدصالح ،ینظر هیرق

 

 

 چكيده

ما ا ،در آموزش هستند یفناور یدر آموزش بشر دارد. اگرچه معلمان کاربران اصلای ژهیو گاهیجا کیالکترون یریادگیامروزه مقدمه: 

دهد یم نشان زیدارند. مرور متون ن یامکان آموزش نیاز ا دیاسات یمنددر بهره یاژهیو گاهیجا زیدروس ن تیو ماه ازیمورد ن یهارساختیز
دهد.  حیرا توض کیالکترون یریادگیدو عامل و کاربرد  نیا نیرابطه ب یتواند به نحومی کیدر آموزش الکترون دیاسات یتوانمند ریکه متغ

 کیالکترون یریادگیدروس در استفاده از  تیو ماه یامکانات آموزش نیبر رابطه ب دیاسات یتوانمند یانجینقش م یمطالعه حاضر با هدف بررس
 شد. انجام

دانشگاه علوم پایه  علمیاعضای هیأتاز  ینفر 53نمونه  کیکننده در  ینیبشیپ یتگهمبس کردیحاضر با رو یمطالعه مقطعها: روش

استاد و کاربرد  یدروس، توانمند تینقطه نظراتشان را در خصوص امکانات، ماه دیاسات نیانجام شد. ا 9915مازندران در سال  یپزشک
و  میتقنمودند. سپس اثرات مس انیخود، ب یدر گروه آموزش کیآموزش الکترون یامکان سنج هرا براساس پرسشنام کیالکترون یریادگی

 قرار گرفت. یابیمورد ارز ریمس لیمدل تحل کیعوامل به کمک  نیا غیرمستقیم

 91/2کند) ینیبشیا پر کیالکترون یریادگیکاربرد  تواندیم میصورت مستق به یکیالکترون یریادگیدروس، امکانات  تیبرخالف ماهنتايج: 

=β دیاسات یتوانمند ریشده و متغ تیتقو دیاسات یتوانمند یانجیبا وجود نقش م ریتأث نی(. ا305/2تا  -992/2:  %13 نانیاطم، فاصله 
  (.931/2تا  -229/2:  %13 نانی، فاصله اطمβ= 01/2)دیمطالعه گرد ییمدل نها تیباعث تقو ینسب یانجیم ریمتغ کی وانعنبه

. پس وجود امکانات است کیالکترون یریادگی کارگیریبهدر  دیاسات یتوانمند یانجیم رینقش متغ تیاز اهم یحاک هاافتهیگيري: نتيجه

که  گرددیم شنهادی. لذا پستین یکاف ک،یالکترون یریادگیکاربرد  زانیم ینیبشیپ یبرا رشته کیدروس  تیو ماه کیالکترون یریادگی
 شود. ژهیاهتمام و ،علمیتاعضای هیأ یها به توانمندسازساخت ریز هیبر ته عالوه کیالکترون یریادگیتوسعه  یبرا

 

 ،توانمندی اساتید.یآموزش مجاز ،کیالکترون یریادگی ،یآموزش پزشکهای کلیدی: واژه
 432تا  449 (:39)02؛ 9911 اسفند مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي/

 
 

 مقدمه

                                                 
دانشکده  ،ی(، گروه پرستاردانشیار) این فیشر دیدکتر حمنویسنده مسؤول:  *

 .رانیا ،یمازندران، سار یآمل، دانشگاه علوم پزشک یپرستار
pegadis@yahoo.com 

آمل، دانشگاه علوم  یدانشکده پرستار ،ی(، گروه پرستاراری)استاد ینظر هیرق دکتر

                  (؛ rnazari@mazums.ac.ir. )رانیا ،یمازندران، سار یپزشک

ی شده از سوی دهسازمانی هافعالیت سرییکآموزش، 

. (0و9)است یاددهنده برای تسهیل یادگیری در یادگیرنده

سالمت جامعه،  یارشد، گروه پرستار یکارشناس یور عمران، دانشجوپمحمد صالح

. رانیا تهران،تهران،  یتهران، دانشگاه علوم پزشک ییو ماما یدانشکده پرستار

 (ms_82820@yahoo.com)؛

 تاریخ پذیرش: ،91/1/11، تاریخ اصالحیه: 91/9/11 مقاله: تاریخ دریافت

92/5/11 
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 و آموزش سنتی یهااز آن جایی که کارایی روش

ارتباطات کاهش  و اطالعات عصر در یادگیری، به تنهایی

 درحال محیط با شدن همگام برای انسان یافته است،

باشد. یکی  جدید یهارویه و هاشیوه دنبال به باید تغییر،

، یادگیری الکترونیکی است که جزو هااز این روش

ی نوین آموزشی مبتنی بر فناوری، محسوب شده هاروش

یک . جمعی از محققین در (9)و تعاریف متفاوتی دارد (9)

بررسی گسترده با استفاده از نظرسنجی دلفی، یادگیری 

یادگیری معرفی  -الکترونیکی را رویکردی برای یاددهی 

ی هاو رسانه هاکردند که مبتنی بر استفاده از دستگاه

الکترونیکی است. این روش به عنوان ابزاری برای بهبود 

 دسترسی به آموزش، ارتباط و تعامل درنظرگرفته

را  ی جدید درک و توسعه یادگیریهاوشر .شودمی

 یهافن آوری و از آنجا که اینترنت .(3)کندمی تسهیل

آموزش  روی پیش را جدیدی یهاوب، فرصت بر مبتنی

، (5و1)ی مختلف علوم پزشکی قرار داده است هارشته

آن در مهارت دانشجویان این  کارگیریبهاثرات مثبت 

 هاآن نیترمهم. از جمله (5)نیز بیان شده است هارشته

به دسترسی آسان، به روز کردن اطالعات،  توانیم

استقالل در یادگیری، حق انتخاب محتوا برحسب عالئق، 

ی هاپاسخافزایش امکان ثبت اطالعات و تجزیه و تحلیل 

 . بررسی(92و1)دانشجویان و ارائه بازخورد اشاره کرد

 که انشجویانید درصد 52 از بیش که داد نشان مطالعه یک

 یهاآموخته از بودند، کرده شرکت الکترونیکی یادگیری در

 و مجیدی نیز به نقل از والر .(99اند)بوده راضی خود

 یادگیری" نویسد:می (Waller and Wilsonویلسون )

به همین . (90)"است مؤثر یادگیری فرآیند الکترونیک،

روزافزونی در انگلستان،  به طوردالیل، از آموزش مجازی 

 ی که دربه طورشود. شمال امریکا و استرالیا استفاده می

آموزش عالی انگلستان حداقل یک  مؤسساتدرصد  13

اندازی شده است. البته از محیط محیط یادگیری مجازی راه

یادگیری مجازی به عنوان یک مکمل غالب در تدریس رو 

 در یادگیری . این شیوه(99)شوددر رو استفاده می

 .است نوپا ایران بسیار کشور پزشکی علوم یهادانشگاه

 تبریز، بهشتی، شهید تهران، پزشکی علوم یهادانشگاه

 یادگیری یهادوره اندازی در راه اصفهان و مشهد

 . جهت(93و99اند)از پیشگامان بوده الکترونیکی

 سازمانی ساختار باید نظام آموزشی، این بکارگیری

 چون شرایطی شود و متحول پزشکی ی علومهادانشگاه

 آموزشی استانداردهای تدوین قوی، یهارساختیزایجاد 

 دانشجویان، و آموزشگران برای ارزیابی الزم

 در جامعه فرهنگی تغییر نگرش و مناسب سازیفرهنگ

 بخش و دولت و مشارکت یگذارسرمایه آموزش، امر

همین دلیل . به (91)گردد فراهم زمینه این در خصوصی

کاربرد یادگیری الکترونیک در آموزش پزشکی به عنوان 

علوم  یهای کلیدی در دانشگاههایکی از مسائل و چالش

 سیر با سازگاری به تبدیل شده که آنان را ناگزیر پزشکی

. زیرا راه اندازی و توسعه (95)نموده است جدید تحوالت

 باسیادگیری الکترونیکی مستلزم ابزار و زیرساخت من

ی مورد استفاده در یادگیری ها. از جمله ابزاراست

 -صوتی  توان به اینترنت، ابزارهایمی الکترونیک

سک و لوح فشرده، ی چندرسانه ای، دیهاتصویری، سیستم

( اشاره Animation)پویانمایی  ویدیویی ونوارهای 

. البته میزان دسترسی همه اساتید و امکانات (91و95)کرد

دانشگاه نیز از دیگر فاکتورهای تأثیرگذار در و تجهیزات 

. مطالعات انجام (09و02)زمینه یادگیری الکترونیکی است

ی انسانی، فناورانه، هاشده در ایران، زیرساخت

(، اداری، اجتماعی، فرهنگی، مدیریتی و pedagogyتربیتی)

اقتصادی را برای توسعه یادگیری الکترونیک الزم 

 .(00 و90اند)دانسته

در اجرای موفقیت آمیز یادگیری  گذارکی از عوامل تأثیری

ی اساتید از قبیل نگرش به فناوری و هاالکترونیک، ویژگی

توان از جمله موانع رسیدن می حتی .(09)کنترل آن است

به یادگیری الکترونیکی با کیفیت را، ناآشنایی برخی اساتید 

با فناوری اطالعات و تر استادان قدیمی به خصوص

دیگر، قابلیت  گذار. عامل تأثیر(09)برشمردای رایانه
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ی هامحتوای آماده شده دروس و تناسب آن با دوره

. داراب و منتظر در مطالعه (03)یادگیری الکترونیکی است

ی ارتباطی میان عناصر اصلی یادگیری هاخود وجود شبکه

الکترونیکی )یاددهنده، یادگیرنده، محتوا( را به عنوان یکی 

چهارده شاخص اصلی برای شکل گیری یک محیط  از

کنند. اگرچه دانش و تجربه در می یادگیری مجازی تعریف

نظر گرفته شده بایستی به درستی به دانشجویان منتقل 

شود، اما همان قدر هم الزم است برنامه آموزشی به خوبی 

. عالوه (00)هماهنگ شود و متناسب با محتوا ارائه گردد

 س، مشارکت در آموزش الکترونیکبر محتوای درو

مستلزم  و مدرسین مهارت و آمادگی سطح به وابسته

. از طرفی است امکانات دانشگاه در هر رشته تخصصی

یادگیری الکترونیک نیاز  -برای مشارکت در فرآیند یاددهی

ی نسبت به آموزش سنتی از جمله تربیشی هابه توانمندی

. (0)ستا اینترانت و اکسترانتتوانمندی استفاده از اینترنت، 

ی که استاد توانایی مفید برای حضور فعال در یک به طور

ه این . ب(01)محیط یادگیری الکترونیکی را داشته باشد

ی یادگیری هامشخص شد که امکانات و زیر ساخت ترتیب

الکترونیک، محتوای دروس و توانمندی اساتید در ارائه 

ین استراتژی مهم آموزشی یادگیری الکترونیک بر کاربرد ا

ر تواند رابطه سایمی هستند و توانمندی اساتید گذارتأثیر

عوامل را با کاربرد آموزش الکترونیک توضیح دهد. 

 یانجینقش م یبررسبا هدف حاضر بنابراین مطالعه 

 تیو ماه یامکانات آموزش نیب رابطهبر  دیاسات یتوانمند

 .شد انجام کیادگیری الکترونیدروس در استفاده از 

 

 هاروش

 ینیبشیپ یهمبستگ کردیرو کی هیپا بر حاضر مطالعه

جامعه آماری مورد مطالعه انجام شد.  9915 سال در کننده

 مازندران یپزشک علوم دانشگاهپایه  علمیهیأت عضو 022

که در فرصت مطالعاتی یا  علمیهیأتاعضای . ندبود

 معاونت تأیید از بعدوارد مطالعه نشدند.  ،مرخصی بودند

 آموزش توسعه و مطالعات مرکز یهمکار با و یآموزش

 کنیلبه صورت  شده یطراح پرسشنامه دانشگاه، یپزشک

 انآن از و ارسال علمیتاعضای هیأکلیه  یبرا یکیالکترون

تلفن  قیاز طر زمان قهیدق 1تا  9 صرف با تا شد درخواست

نفر از  53به آن پاسخ دهند. شخصی  رایانه اهمراه ی

به پرسشنامه پاسخ کامل دادند.  علمیهیأتاعضای 

پرسشنامه مورد استفاده دو بخش داشت. در بخش اول 

سن،  جنس،شامل  کنندگانمشارکت کیاطالعات دموگراف

آنان مورد پرسش  یآموزش سنواتو  یرشته، رتبه علم

 امکان در خصوص پرسشنامهقرار گرفت. بخش دوم 

بُعد  9 در نیمحقق توسط که بود یکیادگیری الکترون یسنج

از  یادرجه 3 لیکرت اسیاساس مق بر گویه 09و تعداد 

روایی محتوی  .شده بود هیته( 9کم ) یلی( تا خ3) ادیز یلیخ

تن از خبرگان و محاسبه  92این پرسشنامه با توجه به نظر 

(و نسبت روایی محتوی CVIشاخص روایی محتوی )

(CVR )عد اول بُ در(. 55/2و  59/2) به ترتیب  گردید تأیید

یادگیری امکانات "به ترتیب پرسشنامه تا چهارم 

 ارائه یبرا دروس تیماه"، هیگو 1 با "یالکترونیک

 استفاده در "استاد یتوانمند" زانیم ،هیگو 9 با "کیالکترون

ی ها)از جمله کار با رایانه، روشاز یادگیری الکترونیک 

 5با تولید محتوای الکترونیک و مصادیق آموزش مجازی( 

 هیگو 9با  "کاربرد یادگیری الکترونیک" زانیمو  هیگو

ابعاد نیز بعد  نیا ی. ثبات درونندسنجش قرار گرفت ردمو

عضو  02از انجام یک مطالعه پایلوت بر روی 

 کرونباخ آلفای با روش )که جزء نمونه نبودند(علمیهیأت

 13= ضریب اطمینان 12/2تا  51/2 ریمقادشد و  نییتع

%،529/2=α  ییادگیری الکترونیکامکانات "برای بُعد"، 

برای بُعد  α=50/2،% 13= ضریب اطمینان 50/2تا  59/2

= 91/2تا  52/2 ،"کیالکترون ارائه یبرا دروس تیماه"

 یتوانمند"برای بُعد  α=50/2،% 13ضریب اطمینان 

 α=51/2 ،% 13= ضریب اطمینان 52/2تا  53/2و "استاد

 بدست آمد.  "کاربرد یادگیری الکترونیک"برای بُعد 

 ابها طبیعی داده عیدا توزتاب یآمار لیتحل و هیتجز یبرا

Kolmogorov–) اسمیرنوف –آزمون کولموگروف 
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Smirnov ) (23/2<p) جمعیت  یهایژگیشد. و دهیسنج

ات فرضیو سپس  ندشد زیآنال یفیبا آمار توص شناختی

جهت ارزیابی مدل نظری ارائه  .مورد ارزیابی قرار گرفتند

 نگیبوت استرپشده با رویکرد تحلیل مسیر، 

(Bootstrappingاستفاده شد )(05) . ترکم یمعنادارسطح 

 SPPS18 افزار ها با نرمدر نظر گرفته شد داده 23/2از 

Inc.,Chicago, IL, USA)  ) وAMOS24 هیمورد تجز 

 قرار گرفتند.  لیو تحل

 هدانشگا اخالق کمیته طرح پیشنهادی مطالعه حاضر توسط

 کد با مازندارن پزشکی علوم

IR.MAZUMS.REC.1397.259 شد تأیید .

 گردید. تکمیل فردی مشخصات و نام بدون هاپرسشنامه

 تکمیل را پرسشنامه داوطلبانه به طور علمیتهیأاعضای 

 شان ارتقاء و ارزشیابی در تأثیری آنان نظر و نمودند

  .است نداشته

 

 نتايج

پایه فرستاده شد.  علمیهیأتپرسشنامه برای همه اعضای 

. درصد از اعضاء ، پرسشنامه را تکمیل نمودند 32تقریبا 

پرسشنامه  53فقط  ، به سواالت پاسخ دادند ی کهنفر 11از 

 93در این مطالعه  کنندگانمورد قبول بود. اکثر مشارکت

درصد(  9/59 )استادیار نفر 52درصد( و 1/39مرد )نفر

سال  90/92±11/1بودند. میانگین سابقه آموزشی اساتید 

درصد( متغیرها به  13بود. میانگین و)فاصله اطمینان 

 90/0±15/2 "کاربرد یادگیری الکترونیک"ترتیب برای 

 "یادگیری الکترونیکی امکانات "(، 95/0-95/0)

ماهیت دروس برای ارائه "(،90/9-92/9) 59/2±01/9

توانمندی "( و 15/0-03/9) 90/9±19/2 "الکترونیک

 ( بود.31/0-59/0) 52/0±32/2 "استاد

 نیب یهمبستگنشان داد که  هامتغیربین  یهمبستگ

 یتوانمند" و "ییادگیری الکترونیکامکانات " یهامتغیر

کاربرد یادگیری "با  "استاد در یادگیری الکترونیک

 .(9 جدولدار است )معنا یاز نظر آمار "الکترونیک

 

 ی پژوهشهامتغیر نیب یهمبستگ :9جدول 

و  نیانگیم 

 اریمعانحراف 

یادگیری  امکانات

 یالکترونیک

 در استاد یتوانمند

 الکترونیک یادگیری

 ارائه یبرا دروس تیماه

 کیالکترون

یادگیری  کاربرد

 الکترونیک

    9 52/0± 32/2 ییادگیری الکترونیک امکانات

 319/2 90/0 ±15/2 یادگیری الکترونیک در استاد یتوانمند

229 /2P<  

9   

 012/2 01/9 ±59/2 کیالکترون ارائه یبرا دروس تیماه

229 /2 P< 

290/2- 

229 /2 P> 

9  

 019/2 90/9 ±19/2 یادگیری الکترونیک کاربرد

229 /2 P< 

932/2 

229 /2 P< 

299/2- 

229 /2 P> 

9 

 

 یتوانمند" اثر مستقیم داد که نشان تحلیل مسیر نتایج

کاربرد یادگیری " بر ،"استاد در یادگیری الکترونیک

(. با β=932/2) وجود دارد یمعنا دار به طور "الکترونیک

 " یهامتغیراثر مستقیم  0در جدول 0توجه به مدل شماره 

 ائهار یبرا دروس تیماه" و "ییادگیری الکترونیک امکانات

استاد در یادگیری  یتوانمند"متغیر  بر "کیالکترون

 امکانات" شیافزا کهی به طور. بود  معنادار "الکترونیک

استاد در  یتوانمند" 19/2 زانیم به "ییادگیری الکترونیک

اما  ؛دهدمی شیافزا معنادار به طوررا  "یادگیری الکترونیک

 " 00/2 زانیبه م "کیالکترون ارائه یبرا دروس تیماه"

 ادارمعن به طوررا  "استاد در یادگیری الکترونیک یتوانمند

 اگرکه  مینیبمی جدول نیمه 9مدل شماره  درکند. می کم
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بر  "ییادگیری الکترونیک امکانات "متغیر اثر مستقیم چه

 بوده است معنادار "کاربرد یادگیری الکترونیک"

(909/2=β) ،ارائه یبرا دروس تیماه" ی اثر مستقیمول 

اما مدل  (.β=-925/2) نبوده است معناداربر آن  "کیالکترون

 امکانات "مستقل  یهامتغیر میاثرات مستق جدول نیا چهار

 ارائه یبرا دروس تیماه" و " ییادگیری الکترونیک

 یندتوانم" ،"کاربرد یادگیری الکترونیک" بر "کیالکترون

کاربرد یادگیری "بر "استاد در یادگیری الکترونیک

یری یادگ امکانات "متغیر  دو غیرمستقیم اثرو  "الکترونیک

 را "کیالکترون ارائه یبرا دروس تیماه"و  " یالکترونیک

ستاد ا یتوانمند" یِانجیم متغیر یگکنند لیتعد اثر با همراه

 نیا اساس برشان داده است. ن "در یادگیری الکترونیک

 "کیالکترون ارائه یبرا دروس تیماه" میجدول اثر مستق

نبوده  معنادار "کاربرد یادگیری الکترونیک" یرو

 با آن غیرمستقیمکه تأثیر  ی( در صورتβ= -23/2است)

 "استاد در یادگیری الکترونیک یتوانمند"یانجیم نقش

مدل  نییتب بیضر نی(. همچنβ= -00/2)است شده معنادار

 امکانات " مستقلِ متغیر دو حالی کهر ددهد می نشان یینها

 ارائه یبرا دروس تیماه" و " ییادگیری الکترونیک

کاربرد "انسیوار درصد 92 از ترکم توانندمی "کیالکترون

 متغیر حضور در کنند، نییتب را "یادگیری الکترونیک

 ییاتوان "استاد در یادگیری الکترونیک یتوانمند"یِانجیم

 .(0)جدول ابدیمی شیدرصد افزا 99به  انسیوار نییتب

مدل  یکما  مدل شود،می مشاهده 9 شکل در که طورهمان

از  یبرازندگ یهاشاخصاشباع شده است و  یرمس یلتحل

و  کاملبه صورت  آن در RMSEA, CFI , GFIجمله 

 بود. یک یمساو

 

 تحلیل مسیرمتغیرهای مورد پژوهش نتایج :0 جدول

 مسیر 
 ضرایب مسیر

استاندارد 

 شده

P 
 %13سطح اطمینان 

 کران باال کران پایین

 مدل
9 

229/2 =p، 99/99( =9850)F، 0/90 %  =0R      

 911/2 901/2 229/2 932/2 یادگیری الکترونیک کاربرد← یادگیری الکترونیک در استاد یتوانمند 

 مدل
0 

229/2> =p، 00/09( =0859)F، 9/91 %  =0R     

 925/9 121/2 229/2< 101/2 یادگیری الکترونیک در استاد یتوانمند← ییادگیری الکترونیک امکانات

 -295/2 -950/2 295/2< -009/2 یادگیری الکترونیک در استاد یتوانمند← کیالکترون ارائه یبرا دروس تیماه

 مدل
9 

291/2 =p، 90/9( =0859)F، 1/1 %  =0R     

 119/2 905/2 229/2  909/2 یادگیری الکترونیک کاربرد← ییادگیری الکترونیک امکانات

 219/2 -050/2 995/2 -925/2 یادگیری الکترونیک کاربرد← کیالکترون ارائه یبرا دروس تیماه

 مدل
9 

225/2 =p، 015/9( =9852)F، 5/99 %  =0R     

 291/9 393/2 229/2< 19/2 یادگیری الکترونیک در استاد یتوانمند← ییادگیری الکترونیک امکانات

 911/2 -093/2 299/2 -00/2 یادگیری الکترونیک در استاد یتوانمند← کیالکترون ارائه یبرا دروس تیماه

 931/2 -229/2 293/2 01/2 یادگیری الکترونیک کاربرد← یادگیری الکترونیک در استاد یتوانمند

 305/2 -992/2 009/2 91/2 یادگیری الکترونیک کاربرد← ییادگیری الکترونیک امکانات

 993/2  -005/2 133/2  -23/2 یادگیری الکترونیک کاربرد← کیالکترون ارائه یبرا دروس تیماه
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 ی کننده کاربرد یادگیری الکترونیکبینپیشمدل تجربی نهایی  ا: شکل

 بحث

 یانجیم نقش یبررس مطالعه نیا یاصل هدف

 یبینپیش درازدیدگاه ایشان  "توانمندی استاد"متغیر

 تقلِمس متغیر دو وسیلهبه "کاربرد یادگیری الکترونیک"

 یبرا دروس تیماه"و  "یالکترونیکیادگیری  امکانات "

ه یی کراستا مدل نها نیدر ا .است بوده "کیالکترون ارائه

 دو متغیر مستقل نینشان داد که ا در شکل یک آمده است،

 میمستق به طوررا  انسیدرصد وار 92از  ترکمتوانند می

ستاد ا یتوانمند"یِانجیدر حضور متغیر م یول کنند نییتب

 99 هب انسیارو نییتب ییتوانا "در یادگیری الکترونیک

، اوتچ جینتا نیا یراستا در. است افتهی شیافزا درصد

(Oketch )یابیارز یدر مدل خود برا زیو همکاران ن 

مانند مهارت روان  یسسات، عواملؤم یکیالکترون یآمادگ

 یریادگی یفرد بر خروج ی)تأثیر حالت ذهن یشناخت

 ،افراد و سازمان( یفن یی)توانا ی(، مهارت فنیکیالکترون

( و محتوا )موضوع یکاغذریغ زاتیتجه تی)مالک زاتیتجه

ترایک  بعالوه. (05)( را مهم دانستندیآموزش یو محتوا

(Trayek )معلمان  نیخود در ب یهاو همکاران در پژوهش

 و نترنتیبه ا اتصالداشتند که گرچه  انی، بینیلسطف

 رساختیبه روز، دو زای انهیرا یهاوجود کالس

توسعه یادگیری الکترونیک در مدارس  یبرا یضرور

 روان ی وزاتیتجه ،یفن یهایآمادگ نیا است اما عالوه بر

 یریادگی در معلمان ییتوانا شیافزا جهت یشناخت

مطالعات انجام شده  .(01و91)است ازین زین یکیالکترون

در  دیاسات یبر نقش مهم توانمند زین گرید یهادر دانشگاه

کاربرد یادگیری الکترونیک تأکید  زانیم

توانا  یرا برا یگوناگون یو اجزا (92و01و02)داشتند

برشمردند که ازجمله  یکیالکترون یدر آمادگ دیشدن اسات

 و یروان شناخت ،یفن یآنها شامل: آمادگ نیپرکاربردتر

 یتوانمند نیگفت که ا دی. البته با(00و91)بود یزاتیتجه

 یآموزش و یاقتصاد ،یفرهنگ ،یاجتماع ابعاد در دیبا

 انیدر مطالعه خود ب زین و همکاران ی. قنبر(99)باشد

در یادگیری  علمیهیأت یمهارت اعضا نیکردند که ب

 معنادارالکترونیک و امکانات موجود در دانشگاه ارتباط 

 ازیمورد ن التینبود تسه لیدله که ب یبه طوروجود دارد؛ 

قادر به استفاده  دیدرصد اسات 3/03در دانشگاه مذکور، 

 مطالعه ما اما. (09)نبودند نیآموزش آنال یهاتیاز سا

ه ک یتأثیر امکانات را در صورت ،فوق افتهی تأییدضمن 

 یادگیری راهبرد کارگیریبهدر  یکاف یتوانمند دیاسات

 لذاشده نشان داد.  تیالکترونیک داشته باشند، تقو

 یهایتوانمند شیافزا یدر راستا ییهاکارگاه یبرگزار

ی تولید محتوای مجازی هادر کار با رایانه، روش دیاسات

در  زهیانگ جادیا و شناخت مصادیق آموزش مجازی و

 یریادگیاستفاده از  یبرا انیو دانشجو نیمدرس

و  یکیزیهم راستا با توسعه امکانات فی، کیالکترون

 شود. می هیتوص یزاتیتجه
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بود که بر اساس مدل شماره مطالعه این  نیا گرید افتهی

با کاربرد  یادگیری الکترونیک یبرگزار امکاناتسه 

اشت. د یو معنادار میمستق یهمبستگ یادگیری الکترونیک

 بر. اما (90و03)استمطالعات  ریبا سا سوهم افتهی نیا

بر  کیالکترون ارائه یبرا دروس تیماه مدل، نیهم هیپا

قابل توجه و  یهمبستگ کاربرد یادگیری الکترونیک

 یِگرمیانجیتأثیر با  نیا حالی کهنداشت. در یمعنادار

 و افتهی شیافزا یگیرچشم به طور دیاسات یتوانمند

 تیفیک بر یقبل شده انجام مطالعات .است شده معنادار

 رد آنها تیقابل نه است بوده متمرکز کیالکترون یمحتوا

اسفنریانتو  جمله، از. کیالکترونبه صورت  ارائه

(Sfenrianto ) اند کرده انیمطالعه خود ب درو همکاران

 یفناور یهارساختیز و فرهنگ یفاکتورها بر عالوهکه 

 یریادگی ندیبر فرآ زین محتوا تیفیک ،یریادگی ستمیس در

 سوداگر و همکاران ن،ی. عالوه برا(99)دارد ییتأثیر بسزا

یادگیری  یساز ادهیدر ارائه مدل خود جهت استقرار و پ

شرق کشور نشان  ستیز طیدر ادارات مح یالکترونیک

 را رتأثی نیتربیش یتکنولوژ و یآموزش عدبُ اگرچهدادند، 

 هر طیدارد، اما چون شرا یدر تحقق یادگیری الکترونیک

 یمحتوا یمتفاوت است، طراح گریسازمان با سازمان د

جهت  نیاز ا افتهی نی. ا(99)باشد متفاوت دیبا زیدروس ن

دروس  یمحتوا در نحوه طراح تیتأثیر ماه انگریکه ب

بوده است. اما نکته جالب توجه  سوهمما  افتهیاست، با 

دروس  تیماه نیمعکوس ب یهمبستگ ،ما یهاافتهیدر 

 نیاستاد بوده است. ا یبا توانمند کیارائه الکترون یبرا

 یدیاساتاحتماالً کرد که  هیتوج گونه نیتوان امی را افتهی

 کیارائه الکترون برایدروس رشته خود را  تیکه قابل

 کارگیریبهبه  ازینچون احساس دانستند، می تربیش

 تیمثل واقع کیالکترون یریادگیاز تری دهیچیپ یهاوهیش

خود را  یتوانمندنمودند، لذا می یمجاز تیافزوده و واقع

ما  افتهیهرحال ه ب اند.احساس کرده ترکم نهیزم نیدر ا

کننده  یبینپیشتواند نمی دروس تیکرد ماه انیب

 ینمندتوااین که باشد جز  کیالکترون یریادگی کارگیریبه

 .ابدیآن دروس ارتقا  دیاسات

مهمترین محدودیت مطالعه حاضر کم بودن حجم نمونه به 

در تکمیل  علمیاعضای هیأتعلت مشارکت ناکافی 

پرسشنامه بود که تالش شد در هنگام تجریه و تحلیل این 

ی آماری )بوت استرپینگ( هامشکل با استفاده از روش

. اما نقطه قوت مطالعه ما بررسی اثبات (05)تعدیل گردد

با مدل تحلیل مسیر است که توانسته عالوه بر  هامتغیر

را  هاسنجش اثرات کل، اثرات مستقیم و غیرمستقیم متغیر

با روش رگرسیون تنها قادر به  حالی کههم بسنجد در 

 بودیم.  هاگزارش اثرات مستقیم متغیر

 

 گيرينتيجه

 یتوانمند"یانجیم رینقش متغ تیاز اهم یحاک هاافتهی

ش رو نیا کارگیریبهدر  "کیالکترون یریادگیدر  دیاسات

 و کیالکترون یریادگیاست. پس وجود امکانات  یآموزش

 یبرا کیارائه الکترون یرشته برا کیدروس  تیماه

عضای اتوسط  کیالکترون یریادگیکاربرد  زانیم یبینپیش

گردد که دست می شنهادی. لذا پستین یکاف علمیهیأت

 هیعالوه بر ته کیالکترون یریادگیتوسعه  یاندرکاران برا

 ییهاو دوره هاکالس ی، به برگزارهاساخت ریلوازم و ز

آموزش  قیبا مصاد علمیتاعضای هیأ ییآشنا یبرا

  آنها همت گمارند. کارگیریبهو نحوه  یمجاز

 

 قدرداني

دانشگاه علوم  علمیاعضای هیأتتیم پژوهش از کلیه 

و اند پزشکی مازندران که در این پژوهش مشارکت کرده

مرکز مطالعات و توسعه  کمیته پژوهش در آموزش

آموزش دانشگاه علوم پزشکی مازندران به علت حمایت از 

کنند. همچنین از آقای مهندس فرهاد می این طرح تشکر

به ما کمک  های قسمتی از دادهآورجمعنیا که در عارفی

 گزاریم.سپاس اند،کرده
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The Mediating Role of Teachers' Ability on the Application of E-

learning: A Theoretical Path Analysis Model 
 

Roghieh Nazari1, Mohammad Saleh pour Emran2, Hamid Sharif Nia3 
 

Abstract 

 
Introduction: Today, e-learning plays colorful role a special place in human education. Although teachers are 

the major users of technology in education, the prerequisite infrastructure and the nature of the courses also 

have a special effect in the benefit of teachers from this educational opportunity. A review of the literature 

showed that the teachers' ability in e-learning can explain the relationship between these two factors and the 

application of e-learning. In so doing, this study endeavored to investigate the mediating role of teachers' ability 

on the relationship between educational facilities and the nature of courses in the use of e-learning based on 

faculty members' views. 

Methods: This cross-sectional study with the predictive correlation approach has was conducted in 85 faculty 

members of Mazandaran University of Medical Sciences in the academic year 2019. They expressed their 

views on the facilities, the nature of the courses, and the ability of the teacher and the application of e-learning 

in their educational group, based on the e-learning feasibility questionnaire. Then, the effects of the factors 

were evaluated using a path analysis model. 

Results: The results indicated that, contrary to the nature of the courses, e-learning facilities can directly 

predict the use of e-learning (β = 0.16, 95% confidence interval: -0.130 to 0.527). However, this effect was 

enhanced despite the mediating role of teacher empowerment, and the empowerment variable of professors as 

a relative mediator that underscored the theoretical model of the study (β = 0.26, 95% confidence interval: -

0.003 to 0.459). 

Conclusion: The findings revealed the importance of the mediating role of mediators' ability to use e-learning. 

Therefore, the existence of e-learning facilities and the characteristics of the courses are not enough to predict 

the application of e-learning. Therefore, it is suggested that special attention should be paid to elevating the 

faculty members to develop e-learning in addition to providing infrastructure. 
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