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 چکیده

وامل آموزشی و بندی عو اولویت شناساییهدف کلی این تحقیق 

در  از نظر دانشجویان فناوری موثر بر موفقیت آموزش الکترونیکی

کارشناسی ارشد پردیس بین المللی دانشگاه مجازی های دوره

. این تحقیق از نظر هدف از نوع تحقیقات باشدفردوسی مشهد می

است.  محقق ساخته باشد. ابزار اصلی تحقیق پرسشنامهکاربردی می

ه با استفاده از اعتبار محتوا و پایایی آن با استفاده از روایی پرسشنام

های کیفی از طریق برآورد گردید. داده 68/0ضریب آلفای کرونباخ 

با های حاصله داده مورد تحلیل قرار گرفت و در نهایتمصاحبه 

به منظور پاسخگویی تجزیه و تحلیل شد. ، SPSSافزار استفاده از نرم

وش مسیر رگرسیون جهت بررسی تاثیر متغیر به سواالت تحقیق از ر

. نتایج به دست آمده نشان داد استفاده گردید مستقل بر متغیر وابسته

که دو عامل کیفیت ارزشیابی و محتوای ارائه شده مناسب با سطح 

فراگیر نسبت به سایر عوامل آموزشی از اهمیت باالتری برخوردار 

بت به عوامل فناوری بر تاثیر عوامل آموزشی نس باشند همچنینمی

 موفقیت آموزش الکترونیکی بیشتر است.

فناوری آموزش الکترونیکی، آموزش مجازی، های کلیدی: واژه

 .یادگیری الکترونیکی موفقیت آموزش الکترونیکی، اطالعات،

 مقدمه -1

های انها و سازمبا توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات، دانشگاه

ردازش و . پ]1[ ندروی آوردونیکی الکتر متفاوت به ارائه آموزش

ای و افزار رایانهمفزار و نراتها با استفاده از سختوزیع داده

یادگیری . ]2[ تجهیزات راه دور را فناوری اطالعات گویند

 شودترین کاربرد فناوری اطالعات محسوب میالکترونیکی مهم

متفاوتی ی یادگیری الکترونیکی از نظر افراد گوناگون معان. ]3[

 اشاره چند نمونه از تعاریف یادگیری الکترونیکی به دارد در زیر

به کارگیری فناوری اطالعات در فرایند یادگیری را  شده است:

استفاده از فناوری اطالعات را . ]4[یادگیری الکترونیک گویند

برای مدیریت، طراحی، ارائه، انتخاب، تبادل، هدایت و راهبری، 

. ]5[ ندیه یادگیری، یادگیری الکترونیک گوپشتیبانی و توسع

ترین روش یادگیری مبتنی بر فناوری و به طور کلی، به یشرفتهپ

یادگیری به صورت الکترونیکی از طریق وب و یا هر نوع بستر 

ادگیری . ی]6[ یادگیری الکترونیکی گفته می شودارتباطی دیگر 

الکترونیکی نظیر  هایالکترونیکی ارائه محتوا به وسیله کلیه رسانه

ای، نوارهای اینترنت، اینترانت، اکسترانت، پخش ماهواره

 .]7[ های فشرده استصوتی/تصویری، تلویزیون تعاملی و لوح

موسسات آموزشی در هر کشور بنا به مقتضیات آموزشی آن 

اند. در ایران عواملی نظیر افزایش روزافزون کشور به وجود آمده

ایجاد بستر مناسب جهت ادامه تحصیل متقاضیان آموزش عالی و 

ها و موسسات آموزش از راه شاغلین در ایجاد و توسعه دانشگاه

پاسخگویی به نیازهای . ]8[ دور نقش بسزایی داشته است

ها با کیفیت آموزشی قابل قبول آموزشی متقضیان و تامین آن

. ]9[های اصلی نظام آموزش عالی در ایران استیکی از چالش

های آموزش الکترونیکی بدون توجه و در نظر دوره برگزاری

شوند قطعا با ها میگرفتن عواملی که موجب موفقیت در این دوره

شکست این شیوه آموزشی همراه خواهد بود. با توجه به این امر 

بندی عوامل آموزشی و هدف کلی این تحقیق، شناسایی و اولویت

از نظر دانشجویان در  فناوری موثر بر موفقیت آموزش الکترونیکی

های  مجازی کارشناسی ارشد پردیس بین المللی دانشگاه دوره

 باشد و سواالت تحقیق عبارتند از:فردوسی مشهد می
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که توجه به  دهدمینشان ها یافتهپژوهش کینگ و بویت، در 

های سازمانی جهت حمایت فرهنگ سازمانی و توسعه زیرساخت

. ]11[ها ضروری استکترونیکی در سازمانو موفقیت آموزش ال

دهد که نمرات ا نشان میهدر پژوهش مرینو و لوپز، یافته

های قبل تاثیر قابل توجهی بر عملکرد دانشجویان در آموزش

در پژوهش . ]11[ ها در دوره آموزش الکترونیکی نداشته استآن

تر یادگیرنده رویز و همکاران، عنوان شد عواملی نظیر کنترل بیش

بر محتوا و استفاده از انواع رسانه موجب شده که آموزش 

بسیار مفید و موثر واقع شود. همچنین جهت موفقیت  الکترونیکی

های آن مورد توجه قرار گیرد آموزش الکترونیکی باید زیرساخت

های دیجیتالی، ها عبارتند از: مخازن و یا کتابخانهاین زیرساخت

مدیریت دسترسی به مواد یادگیری الکترونیکی، اجماع در 

ارگاه و همکاران در پژوهش فتحی واج. ]12[ استانداردهای فنی

های آموزش مجازی این مولفه ها با جهت سنجش اثربخشی دوره

 -2محتوا  -1 اهمیت دانسته شدند و مورد بررسی قرار گرفتند:

 -4طراحی صفحات  -3یادگیری  -های یاددهیفعالیت

حجم  -7پذیری انعطاف -6بازخورد  -5سازماندهی مواد آموزشی 

. نتایج های ارزشیابیروش -11انگیزه  -9رسانی کمک -8کار 

الکترونیکی اثر بخشی دوره آموزش  ساتیداز نظر انشان داد که 

مطلوب بوده و دانشجویان اثر بخشی این دوره را درحد متوسط 

ها نشان داد در پژوهش رضایی راد، یافته .]13[ اندارزیابی نموده

که استفاده از جدیدترین امکانات و تجهیزات در حیطه آموزش 

لکترونیکی بدون توجه به عوامل موفقیت در یادگیری ا

فایده است. در این تحقیق عوامل موفقیت در الکترونیکی بی

یادگیری الکترونیکی، شناسایی شدند که به ترتیب اولویت 

همکاری ، سایتدسترسی به  آموزشی،محتوای عبارتند از: 

، امنیت و پشتیبانی وب سایت، تعهد مشارکت یادگیرندگان

و ارائه و  قابلیت و توانایی اساتیدسسه، محیط یادگیری تعاملی، مو

 با تاکید بر اینکه، زمانپور و میرزابیگیدر پژوهش  .]14[ طراحی

های یادگیری های هنگفت صرف شده برای سامانههزینه

بتوانند مگر این که دانشجویان  نیست،الکترونیکی برگشت پذیر 

موفقیت مدلی جهت ، یابندها به موفقیت دست در این سامانه

آموزش عالی پیشنهاد شد. در این دانشجویان مجازی شاغل در 

باطات، کیفیت نظیر کیفیت محتوا، کیفیت ارتعواملی مدل 

یت به عنوان عوامل موثر بر موفق رودرفناوری و مالقات رو

و همچنین معدل دانشجو به یادگیری الکترونیکی عنوان شد 

. ]15[الکترونیکی در نظر گرفته شد عنوان مالک موفقیت آموزش

در پژوهش سراجی و همکاران، عنوان شد که برخی از موارد 

 مواد و منابع یادگیریتهیه ارائه محتوا،  نظیر نحوه چگونگی

های الکترونیکی مطابق با در دانشگاه ارزشیابی متدهای

تواند باشند که این خود میهای برنامه درسی نمیاستاندارد

در پژوهش . ]16[ت این شیوه آموزشی را فراهم آوردموجب شکس

های آموزش الکترونیکی از ه، اغلب دانشجویان دورهجوکار و خاص

کنند و میزان استفاده آن ها در سطح منابع اطالعاتی استفاده می

وقت  دهد دو عامل کمبودها نشان مییافته متوسط ارزیابی شد.

گیری از بر میزان بهره هاو نبود کیفیت اطالعات در کتابخانه

منابع اطالعاتی اثرگذار است. بنابراین ارائه اطالعات و منابع 

الکترونیکی یک ضرورت محسوب تکمیلی در نظام آموزش 

ر نبود در پژوهش فیضی و رحمانی، مواردی نظی. ]17[شودمی

و خطوط  افزاریهای سختهزینهافزاری، امکانات مناسب نرم

سازی ان موانع و چالشهای موفقیت پیادهارتباطی مناسب به عنو

 . ]18[انددگیری الکترونیکی عنوان شدهیا
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و اولویت بندی عوامل آموزشی و  شناساییهدف تحقیق حاضر، 

در از نظر دانشجویان فناوری موثر بر موفقیت آموزش الکترونیکی 

کارشناسی ارشد پردیس بین المللی دانشگاه مجازی های دوره

از نوع همبستگی و روش تحقیق حاضر  باشد.ردوسی مشهد میف

روش توصیفی از نوع ، که به باشدکاربردی می از نظر هدف

آوری اطالعات مورد نیاز برای جمع پیمایشی اجرا گردیده است.

در این پژوهش ای و میدانی استفاده بعمل آمد. روش کتابخانهاز 

ها، مقاالت، جعه به کتابای با مرابا استفاده از روش کتابخانه

های اطالع هها، جستجو در پایگاها، سایتنامهمجالت، پایان

رسانی علمی و مراکز اطالع رسانی اطالعات الزم گردآوری شد و 

 مصاحبه و پرسشنامه تدوین شد.استفاده از روش میدانی با 

های کارشناسی ارشد دورهجامعه آماری این تحقیق، دانشجویان 

ن المللی دانشگاه فردوسی مشهد تشکیل دادند که پردیس بی

باشند. حجم نمونه با ( می=311Nنفر ) 311ها تعداد کل آن



نفر تعیین  73، %91ب اطمینان با ضریاستفاده از فرمول کوکران 

در این تحقیق از روش نمونه گیری تصادفی ساده (. =73nشد)

بر اساس  ایها پرسشنامهآوری دادهجهت جمعبهره گرفته شد. 

طراحی و تدوین شد. به منظور افزایش روایی مقیاس لیکرت 

پرسشنامه از نظرات متخصصان و کارشناسان امور پژوهشی و 

های مشابه در تحقیقات دیگر مطالعه کتب، مجالت و پرسشنامه

در بررسی روایی پرسشنامه پس از تایید نظرات  بهره گرفته شد.

پرسشنامه در  25، تعداد متخصصان مربوطه و تدوین پرسشنامه

جامعه آماری توزیع شد تا عالوه بر تعیین پایایی آن نظرات افراد 

جامعه آماری ) در خصوص پرسشنامه ( درباره واضح و قابل فهم 

برای تعیین پایایی پرسشنامه از  .بودن سواالت نیز بررسی شود

روش آلفای کرونباخ استفاده شد. ضریب آلفای کرونباخ 

به دست آمد که نشان دهنده پایایی باال سازه  86/1پرسشنامه 

های به دست آمده از پرسشنامه، با باشد. در نهایت دادهابزار می

از روش رگرسیون مورد  گیری و بهره SPSSافزار استفاده از نرم

 قرار گرفت.تجزیه و تحلیل 
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زن و از پاسخگویان،  5/42% بر اساس اطالعات به دست آمده

مرد می باشند. بررسی شیوه آموزشی دانشجویان  %5/57

از پاسخگویان، آموزش  8/91های مجازی نشان داد که %دوره

در این تحقیق به پژوهشی هستند. -آموزشی 2/8حور و %م

بر موفقیت موثر و فناوری عوامل آموزشی بندی بررسی و اولویت

سی ارشد های کارشنااز نظر دانشجویان دوره آموزش الکترونیکی

 در تعریف پرداخته شده است. المللی فردوسی مشهدپردیس بین

موفقیت آموزش الکترونیکی متغیرهایی در نظر گرفته شده است 

 باشند:که به شرح زیر می

در تعریف مفهومی، پیشرفت شغلی  متغیر پیشرفت کاری:

در این پژوهش . ]19[ هاستهمان موفقیت شغلی و تعالی مهارت

به این معنی است که این که آیا دوره آموزش  پیشرفت کاری

الکترونیکی برای شغل یادگیرنده مفید واقع شده است و تا چه 

حد این دوره کمک به ارتقا جایگاه اجتماعی یادگیرنده کرده 

گیری دو معیار فوق میزان پیشرفت کاری در است. با اندازه

 شود.های آموزش الکترونیکی سنجیده میدوره

پیشرفت تحصیلی به عنوان یکی از  شرفت تحصیلی:متغیر پی

ابعاد پیشرفت در نظام آموزش وپرورش است. که به معنی 

موفقیت دانش آموزان در گذراندن دروس یک پایه تحصیلی 

د ر امر یادگیری مطالب درسی می باشمشخص و یا موفقیت د

ایج ترین مالک برای تعیین پیشرفت تحصیلی میانگین ر. ]21[

زیرا دارای  ،وس مختلف، مورد استفاده قرار می گیردنمرات در

ثبات و اعتبار بیشتری نسبت به سایر مالک ها است و دقیق تر 

اگر یادگیرنده بتواند . ]21[ پیشرفت تحصیلی را نشان می دهد

با شیوه آموزش الکترونیکی خوب ارتباط برقرار کند در ارزشیابی 

ش معدل به عنوان معیار کامال مشهود است. بنابراین در این پژوه

شود و مناسب جهت سنجش پیشرفت تحصیلی در نظر گرفته می

معدل یادگیرنده نسبت به گذشته و شیوه سنتی آموزش مورد 

 گیرد.قیاس قرار می

اینکه شرکت در : متغیر افزایش مهارت و توانایی یادگیرنده

دوره آموزش الکترونیکی تا چه حد موجب افزایش مهارت و 

 در یادگیرنده شده است. توانایی

مستقل  هاییب متغیراکه به بررسی ضر 1با توجه به جدول

عوامل آموزشی   (Sigپرداخته شده است، سطح معنی داری )

باشد که نشان دهنده این است که عوامل می 15/1تر از کم

از  به عبارت دیگرباشند. آموزشی از اهمیت باالیی برخوردار می

بر میزان آموزشی نسبت به عوامل فناوری عوامل  نظر دانشجویان

برای بررسی  تری دارند.موفقیت آموزش الکترونیکی تاثیر بیش

بر موفقیت آموزش الکترونیکی از ضریب  متغیرهامیزان تاثیر 

استفاده شده است. باشد، می  Betaاستاندارد، که همان ضریب 

در  کند که به ازای یک واحد تغییرضریب استاندارد عنوان می

ضریب استاندارد چه میزان نتیجه تغییر خواهد کرد. به  متغیر

است به این معنی که به ازای یک واحد  315/1عوامل آموزشی، 

از یک واحد نیز نتیجه  315/1به اندازه تغییر در عوامل آموزشی، 

است  126/1ضریب استاندارد عوامل فناوری،  .تغییر خواهد کرد

واحد تغییر در عوامل فناوری، به  به این معنی که به ازای یک

 .از یک واحد نیز نتیجه تغییر خواهد کرد 126/1اندازه 

 

 

 



 بررسی  ضریب متغیر مستقل:  1جدول

 

عوامل از نظر دانشجویان سوال اول تحقیق:  -1-4

آموزشی موثر بر موفقیت آموزش الکترونیکی به ترتیب 

 اولویت کدام است؟

کیفیت عبارتند از:  در بعد آموزشی مورد بررسی متغیرهای

ارزشیابی، نحوه چگونگی ارائه محتوا، پیوستگی و انسجام 

لف محتوا، محتوای ارائه شده مناسب با سطح های مختبخش

فراگیر، ارائه محتوا با انواع مختلف رسانه اعم از صوت و تصویر، 

منابع تکمیلی و کمک آموزشی، طراحی سایت و صفحه، سهولت 

دسترسی به مطالب آموزشی، امکانات و ابزار مورد نیاز جهت 

  های تکمیلی حضوری.برقراری ارتباط، دوره

فوق به عنوان متغیرهای مستقل و متغیر موفقیت متغیرهای 

دوره آموزش الکترونیکی به عنوان متغیر وابسته مورد بررسی قرار 

تاثیر شود، تا مشخص شود کدام یک از عوامل آموزشی داده می

در  های آموزش الکترونیکی دارد.تری بر متغیر موفقیت دورهبیش

 .شودبه ضرایب رگرسیونی پرداخته می 2جدول 

( کلیه متغیرها به غیر از متغیر Sigسطح معنی داری)2در جدول

کیفیت ارزشیابی و متغیر محتوای ارائه شده مناسب با سطح 

باشند که نشان دهنده این است که می 15/1تر از فراگیر، بیش

یرها دو متغیر نام برده شده از اهمیت باالتری نسبت به سایر متغ

 بینی رگرسیونی قرار دارند.برخوردار می باشند و در مدل پیش

 

 

 

 

 (آموزشی) عوامل  : بررسی  ضرایب متغیرهای مستقل2جدول

 

متغیر محتوای ارائه شده با سطح فراگیر با  2با توجه به جدول 

در رده اول، متغیر کیفیت ارزشیابی با ضریب  391/1ضریب تاثیر 

آموزشی با در رده دوم، متغیر منابع تکمیلی و کمک  334/1تاثیر 

در رده سوم، متغیر نحوه چگونگی ارائه  232/1ضریب تاثیر 

در رده چهارم، متغیر ارائه محتوا با  16/1محتوا با ضریب تاثیر 

 Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

B Std 

.Error 
Beta   

بعد 

 آموزشی

442/1 196/1 315/1 249/2 128/1 

بعد 

 فناوری

165/1 145/1 126/1 143/1 257/1 

 Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

B Std. 

Error 

Beta   

 129/1 539/1  528/1 813/1 ثابت

 112/1 584/2 334/1 126/1 325/1 کیفیت ارزشیابی

نحوه چگونگی 

 ارائه محتوا

111/1 184/1 161/1 314/1 194/1 

پیوستگی و 

انسجام بخش های 

 مختلف محتوا

115/1- 215/1 113/1- 173/1- 942/1 

محتوای ارائه شده 

مناسب با سطح 

 فراگیر

379/1 161/1 391/1 362/2 122/1 

ارائه محتوا با انواع 

مختلف رسانه اعم 

 صوت، تصویر از

111/1 173/1 116/1 635/1 528/1 

منابع تکمیلی و 

 کمک آموزشی

192/1- 133/1 232/1- 448/1- 153/1 

طراحی سایت و 

 صفحه

136/1- 132/1 135/1- 272/1- 786/1 

سهولت دسترسی 

 به مطالب آموزشی

139/1- 173/1 138/1- 225/1- 823/1 

امکانات و 

ابزارمورد نیاز 

جهت برقراری 

 رتباطا

164/1 139/1 168/1 461/1 647/1 

های تکمیلی دوره

 حضوری

183/1 189/1 116/1 931/1 356/1 



 116/1انواع مختلف رسانه اعم از صوت و تصویر با ضریب تاثیر 

های تکمیلی حضوری با ضریب تاثیر در رده پنجم، متغیر دوره

یر امکانات و ابزار مورد نیاز جهت در رده ششم، متغ 116/1

در رده هفتم، متغیر  168/1برقراری ارتباط با ضریب تاثیر 

های مختلف محتوا با ضریب تاثیر پیوستگی و انسجام بخش

در رده هشتم، متغیر طراحی سایت و صفحه با ضریب  113/1

در رده نهم و متغیر سهولت دسترسی به مطالب  135/1تاثیر 

در رده دهم قرار دارند. در جدول  138/1تاثیر  آموزشی با ضریب

عوامل آموزشی بر اساس میزان تاثیر بر موفقیت آموزش  3

 الکترونیکی نشان داده شده است.

 : عوامل آموزشی بر اساس میزان تاثیر3جدول 

 

 

عوامل فناوری از نظر دانشجویان سوال دوم تحقیق:  -2-4

موثر بر موفقیت آموزش الکترونیکی به ترتیب اولویت 

 کدام است؟

میزان سرعت متغیرهای مورد بررسی در بعد فناوری عبارتند از: 

افزار الزم برای استفاده از منابع ار و نرمافزسخت، اینترنت

، افزارهای الزم جهت استفاده از سایت دانشگاهنرم، دانشگاه

 .پشتیبانی فنی و آنالین از اعضای هیات علمی و دانشجویان

متغیرهای فوق به عنوان متغیر مستقل و متغیر موفقیت دوره 

قرار داده آموزش الکترونیکی به عنوان متغیر وابسته مورد بررسی 

تاثیر شوند، تا مشخص شود کدام یک از عوامل فناوری می

در  های آموزش الکترونیکی دارد.تری بر متغیر موفقیت دورهبیش

 شود.به ضرایب رگرسیونی پرداخته می 4جدول 

 

 (فناوری)عوامل  بررسی  ضرایب متغیرهای مستقل: 4جدول

 

 

اولویت بندی ضریب  عوامل آموزشی

 تاثیر

 391/0 ارائه شده مناسب با سطح فراگیر محتوای 

 334/0 کیفیت ارزشیابی 

 232/0 منابع تکمیلی و کمک آموزشی

 18/0 نحوه چگونگی ارائه محتوا

 118/0 انواع مختلف رسانه اعم از صوت، تصویر 

 108/0 های تکمیلی حضوری دوره

 086/0 امکانات و ابزارمورد نیاز جهت برقراری ارتباط 

 013/0 های مختلف محتوا ی و انسجام بخشپیوستگ

 030/0 طراحی سایت و صفحه 

 036/0 سهولت دسترسی به مطالب آموزشی 

 Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

B Std. 

Error 
Beta   

 111/1 711/2  635/1 714/1 ثابت

میزان سرعت 

 اینترنت

114/1 118/1 158/1 153/1 298/1 

افزار و سخت

افزار الزم برای نرم

استفاده از منابع 

 دانشگاه

111/1- 229/1 111/1- 148/1- 962/1 

افزارهای الزم نرم

جهت استفاده از 

 سایت دانشگاه

231/1 224/1 231/1 126/1 311/1 

و  پشتیبانی فنی

آنالین از اعضای  

هیات علمی و 

 دانشجویان

153/1 121/1 188/1 267/1 212/1 



تر از کلیه متغیرها بیش (Sigسطح معنی داری ) 4در جدول

در مدل دهد متغیرهای بعد فناوری باشد که نشان میمی 15/1

متغیر  4جدولبا توجه به  بینی رگرسیونی قرار نمی گیرند.پیش

با ضریب تاثیر  افزارهای الزم جهت استفاده از سایت دانشگاهنرم

پشتیبانی فنی و آنالین از اعضای  در رده اول، متغیر  231/1

در رده دوم،  188/1با ضریب تاثیر  هیات علمی و دانشجویان

در رده سوم و  158/1متغیر میزان سرعت اینترنت با ضریب تاثیر 

با  افزار الزم برای استفاده از منابع دانشگاهو نرمافزار سختمتغیر 

عوامل  5در رده چهارم قرار دارند. در جدول  111/1ضریب تاثیر 

فناوری بر اساس میزان تاثیر بر موفقیت آموزش الکترونیکی 

 نشان داده شده است.

 : عوامل فناوری بر اساس میزان تاثیر0جدول

 

 نتیجه گیری -0

عوامل آموزشی نسبت به  شجویاناز نظر دان دهدها نشان مییافته

در این باشند. تری برخوردار میعوامل فناوری از اهمیت بیش

ابزار آموزشی موزشی به بررسی محتوا، امکانات و در بعد آمطالعه 

عوامل آموزشی موثر بر از نظر دانشجویان پرداخته شده است. 

ی موفقیت آموزش الکترونیکی به ترتیب اولویت عبارتند از: محتوا

ارائه شده با سطح فراگیر، کیفیت ارزشیابی، منابع تکمیلی و 

کمک آموزشی، نحوه چگونگی ارائه محتوا، ارائه محتوا با انواع 

های تکمیلی حضوری، دوره، از صوت و تصویر مختلف رسانه اعم

گی و پیوستار مورد نیاز جهت برقراری ارتباط، امکانات و ابز

راحی سایت و صفحه و در ، طهای مختلف محتواانسجام بخش

سهولت دسترسی به مطالب آموزشی. متغیر کیفیت نهایت 

ارزشیابی و متغیر محتوای ارائه شده مناسب با سطح فراگیر 

آموزشی از اهمیت باالتری برخوردار نسبت به سایر عوامل 

مطالعات فتحی واجارگاه و  ها با نتایجکه این یافته باشند.می

یابی اثربخشی دوره های آموزش مجازی با موضوع ارزش همکاران

 ی راد با موضوعرضای در نظام آموزش عالی ایران، تحقیق

شناسایی عوامل موفقیت در اجرای برنامه آموزش الکترونیکی در 

آموزش عالی، تحقیق سراجی و همکاران با موضوع ویژگی های 

طرح برنامه درسی دانشگاه های مجازی ایران و مقایسه آن با 

 راهنمای طراحی برنامه درسی دانشگاه مجازی، با تحقیقالگوی 

با موضوع بررسی عوامل موثر بر عملکرد  زمانپور و میرزابیگی

با تحقیق و تحصیلی یادگیرندگان الکترونیکی در آموزش عالی 

منابع اطالعاتی به عنوان یکی از نظام با موضوع  جوکار و خاصه

 هت دارد.مشاب های پشتیبانی در آموزش الکترونیکی

از  در بعد فناوری به مقوله تکنولوژی آموزشی توجه شده است.

عوامل فناوری موثر بر موفقیت آموزش  نظر دانشجویان

افزارهای الزم جهت نرمالکترونیکی به ترتیب اولویت عبارتند: 

پشتیبانی فنی و آنالین از اعضای  ، استفاده از سایت دانشگاه

سرعت اینترنت و  در نهایت  ، میزانهیات علمی و دانشجویان

این  .استفاده از منابع دانشگاه جهت افزار الزمافزار و نرمسخت

با موضوع بررسی  نتایج مطالعات زمانپور و میرزابیگیها با یافته

عوامل موثر بر عملکرد تحصیلی یادگیرندگان الکترونیکی در 

با تحقیق فیضی و رحمانی با موضوع یادگیری و آموزش عالی 

 مشابهت دارد.لکترونیکی در ایران مسائل و راهکارها ا

 پیشنهادات -8

با توجه به نتایج به دست آمده از میزان تاثیر عوامل آموزشی و 

ها، فناوری بر موفقیت آموزش الکترونیکی، موارد زیر به دانشگاه

موسسات آموزش عالی و مراکزی که در زمینه آموزش 

 شود:میالکترونیکی فعالیت دارند توصیه 

شود محتوا به صورت استاندارد و در چارچوب پیشنهاد می

مناسب تهیه شود. در تهیه محتوا باید این ویژگیها مد نظر قرار 

های زمانی منظم، گیرد: ارائه با انواع مختلف رسانه، ارائه در بازه

های مختلف آن و مناسب با وجود پیوستگی و انسجام بین بخش

 سطح یادگیرنده.

ها امکان پشتیبانی فنی و آنالین از دانشگاه شوداد میپیشنه

روز را فراهم کنند و دانشجویان و اساتید، در تمامی ساعات شبانه

 اولویت بندی ضریب تاثیر عوامل فناوری

 231/1 افزارهای الزم جهت استفاده از سایت دانشگاه نرم

پشتیبانی فنی و آنالین از اعضای  هیات علمی و 

 دانشجویان

188/1 

 158/1 میزان سرعت اینترنت 

 -111/1 افزار الزم برای استفاده از منابع دانشگاه افزار و نرمسخت



 به منظورافزاری الزم افزاری و نرمتسهیالت سختیا  بودجه

 برای دانشجویان در نظر بگیرند.استفاده از سایت و منابع دانشگاه 

، موسسات آموزش عالی و مراکزی هاپیشنهاد می شود دانشگاه

که در زمینه آموزش الکترونیکی فعالیت دارند در طراحی سایت 

خود دقت الزم به عمل آورند و مواردی نظیر استفاده از ابزار و 

امکانات روز دنیا جهت برقراری ارتباط و سهولت دسترسی به 

 مطالب آموزشی را در طراحی خود لحاظ کنند.

شگاه ها در جهت افزایش تعامل دانشجویان پیشنهاد می شود دان

و اساتید و باال بردن مشارکت پذیری در نظام آموزش 

 الکترونیکی، از دستیاران آموزشی نیز بهره گرفته شود.

شود ارزشیابی متناسب با استانداردهای جهانی و با پیشنهاد می

شرایط محیا شود تا ارزشیابی به و  صورت پذیردکیفیت باال 

 وری انجام گیرد.صورت حض

و منابع  احداث شوندهای الکترونیکی شود کتابخانهپیشنهاد می

 تکمیلی و کمک آموزشی در اختیار دانشجویان قرار گیرند.
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، فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در "طراحی برنامه درسی دانشگاه مجازی

 .1387، 118-97، صفحات 51آموزش عالی، شماره 

منابع اطالعاتی به عنوان یکی "جوکار، عبدالرسول و خاصه، علی اکبر،  [17]

موردی، دانشجویان از نظام های پشتیبانی در آموزش الکترونیکی: مطالعه 

، فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در "دوره های آموزش مجازی دانشگاه شیراز

 .1386، 112-91 ، صفحات43آموزش عالی، شماره 

یادگیری الکترونیکی در ایران  "فیضی، کامران و رحمانی، محمد،  [18]

مه ریزی ، فصلنامه پژوهش و برنا"مسائل و راهکارها ) با تاکید بر آموزش عالی(

 .1383، 121-99، صفحات 33در آموزش عالی، شماره 

های ای و نظریهراهنمایی و مشاوره شغلی و حرفهشفیع آبادی، عبداهلل،  [19]

 .1382، تهران، انتشارات رشد، انتخاب شغل

بررسی رابطه میان هوش و پیشرفت تحصیلی در دانش "، یدری، حح [20]

پایان ، "ت محمد)ص(شهرستان ملک آبادآموزان پسر پایه اول دبیرستان حضر

 .1391ی، تهران، دانشگاه خوارزم، نامه کارشناسی

بررسی ارتباط ویژگی ها و مکان کنترل مادر و فرزند "، شلویری، گلرخ [21]

با پیشرقت تحصیلی دانش اموزان دختر و پسر پایه چهارم ابتدایی شهر تهران 
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، اسی ارشد روانشناسی تربیتیپایان نامه کارشن، "76 -1375در سال تحصیلی

 .1377 ، تهران،دانشگاه تهران

 

 

 

 

 

 

 

 


