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 چکیده
بايست برای  های الکترونيکی، آموزش عالی می در عصر تغييرات و تحوالت شتابنده فناوری

ها و تهديدها،  هماهنگ شدن و وفق دادن خود با تغييرات تکنولوژيکی در آموزش، به شناسايی فرصت
های يادگيری الکترونيکی اهتمام جدی نمايد. از اين رو، هدف  عه سيستماندازی و توس طراحی، راه

ها و تهديدهای يادگيری الکترونيکی در دانشگاه رازی کرمانشاه  اصلی پژوهش حاضر بررسی فرصت
ی آماری شامل  شناسی پژوهش مبتنی بر رويکرد آميخته به روش تشريحی بود. جامعه بود. روش

های کشاورزی و  ها به جز دانشکده ان دانشگاه رازی کرمانشاه )تمام دانشکدهمديران، اساتيد و دانشجوي
ای نسبی در بخش  صورت تصادفی طبقه نفر به 534بود. تعداد  6394 – 95شيمی( درسال تحصيلی 

صورت هدفمند در بخش کيفی انتخاب شدند. دو ابزار پرسشنامه )خوشرنگ و  نفر به 60کمّی و تعداد 
 =a 89/0ها استفاده شدند. ضريب پايايی پرسشنامه  آوری داده و مصاحبه برای جمع( 6393همکاران، 

های کيفی از  و در تحليل Amos22و  Spss19افزار  های کمّی از نرم به دست آمد. در تحليل
ترين  اثربخشی آموزشی مهم –ی هزينه ها استفاده شد. نتايج کمّی نشان داد، مؤلفه کدگذاری باز مصاحبه

عنوان  يادگيری به -دانشجو و تدريس  –عاطفی و ارتباطی استاد  –های ذهنی  مؤلفه فرصت و
های کيفی راهکارهای غلبه بر تهديدها و موانع  تهديدهای يادگيری الکترونيکی شناخته شدند. در تحليل

 ی اصلی سطح سازمانی، سطح آموزشی و سطح کاربران شناسايی شد. يادگيری الکترونيکی در سه مقوله
 

 ها و تهديدها، پژوهش آميخته، دانشگاه رازی کرمانشاه. يادگيری الکترونيکی، فرصت های کلیدی: واژه
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 مقدمه
خاص در  طور بهعام و مراکز آموزشی را  طور بهعصر اطالعات کليه جوامع بشری را 

ها، موقعيت و شرايطی قرار داده که استمرار حيات خود را مستلزم استفاده از راهکارها، ابزار

نوين، يادگيری  های شيوه(. يکی از اين 2003، 6)سلوين دانند میو رويکردهای نوين  ها شيوه

رآيند يادگيری موثر تعريف شده فيادگيری الکترونيکی به عنوان نوعی است.  2الکترونيکی

شود و از حمايت و خدمات انواع ديگر است که در آن محتوا به صورت ديجيتالی ارائه می

( يادگيری الکترونيکی 2006. کميسيون فناوری و يادگيری بزرگسال )رخوردار استيادگيری ب

داند که از طريق فناوری الکترونيکی همچون ی تجارب يادگيری و آموزشی میشامل کليه را

های فشرده ای، تلويزيون تعاملی و لوحاينترنت، نوارهای ديداری و شنيداری، پخش ماهواره

يادگيری الکترونيکی به چند دهه قبل  (.6396دوست و رضوی،  )رحيمیشوند ارائه می

از راه دور، رسماً در  های آموزششکل جديدی از  عنوان بهدر آموزش عالی که  گردد بازمی

گرفته  به کاردانشگاه ايالتی نيويورک طراحی و  در 3ويليام. دی. گريز يادينتوسط  6999سال 

وضع  4ی الکترونيکی برای اولين بار توسط کراساصطالح يادگير(. 6387)غالمحسينی،  شد

اينترنت و اينترانت برای يادگيری  های فناوریاشاره دارد که از  هايی آموزششد و به انواع 

را برای مؤسسات  بسياری یها فرصت يادگيری الکترونيکی(.6381)آتشک،  کند میاستفاده 

 از: اند عبارت ها فرصت. اين آورد یم به وجود يادگيرندگانتجاری و  یها سازمانآموزشی، 

تحويل خدمات آموزشی در هر مکان و زمان و  ،استفاده مؤثر از فناوری اطالعات و ارتباطات

 ،شده سازی شخصیيادگيری  ،دسترسی در لحظه به اطالعات ،مالی يیجو صرفه، به هر شخص
يادگيری  های الشچ، ها فرصتدر کنار . (2060، 5ميلوانوويک) همکاری و تعامل بهبوديافته

فناوری )دسترسی . از منظر قرارداد موردبررسیاز منظرهای گوناگونی  توان میالکترونيکی را 

تا حدودی به دانش استفاده از  کاربران به رايانه و اينترنت يا اينترانت ضروری است. همچنين

و  بر هزينهاست  ممکن ها اينکند، نياز است.  رايانه و حل مشکالتی که در اين زمينه بروز می

ها و  باشند(. از منظر مشارکت اجتماعی )دانشجو امکان تعامل با دوستان و همکالسی بر زمان

                                                      
1-  Selwyn 

2-  E – learning 

3-  William, Day, Geriz, Yadyn  

4-  Cross 

5-  Milovanovic 
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ها او را  کمک گرفتن هنگام مواجهه با مشکالت احتمالی را ندارد و ممکن است تصاوير و متن

يق وب راضی نکند(. از منظر آموزشی )در بسياری از دانشجويان هنگام دريافت درس از طر

توان انگيزش ايجاد کرد. به علت تعيين سرعت يادگيری توسط خود دانشجو،  می سختی به

دوره به پايان نرسد. ممکن است اختالالتی در هنگام کار ايجاد شود، مانند  گاه هيچممکن است 

...( از منظر اساتيد  در محل دريافت دوره آموزشی و های تلفنی، حضور افراد ديگر تماس

شود، لزوم جوابگويی به  مسائلی که اساتيد در يادگيری الکترونيکی با آن مواجه می )يکی از

دانشجويان در خارج از ساعات اداری و حتی در زمان تعطيالت است. هزينه اساتيدی  سؤاالت

، 6های يادگيری الکترونيکی تحت وب را اداره کنند نيز باالست( )کورتوس که بتوانند دوره

مهم در های  توان گفت با بکارگيری مولفه می لذا (.6383فيضی و رحمانی، ، به نقل از 2000

را برای ارتقاء کيفيفت يادگيری در يادگيری ها  توان زمينه می يادگيری -فرايند ياددهی

 (.6393)مهديون و همکاران،  الکترونيکی فراهم کرد

يادگيری  بديل بیالکترونيکی، نقش  های فناوریدر عصر تغييرات و تحوالت شتابنده 

الکترونيکی در توسعه آموزش و مديريت آموزشی بر کسی پوشيده نيست و يادگيری 

های آموزش و يادگيری را در قرن بيست و يکم تغيير خواهد  الکترونيکی ناگزير تمامی روش

برای هماهنگ  بايست میآموزش عالی در اين راستا  (.2005، 2داد )کراسينجر، نايت و کينلی

و تهديدها،  ها فرصتق دادن خود با تغييرات تکنولوژيکی در آموزش، به شناسايی شدن و وف

که اين امر به  يادگيری الکترونيکی مبادرت ورزد های سيستمو توسعه  اندازی راهطراحی، 

شناخت هر چه بيشتر مديران، اساتيد، دانشجويان، کارکنان و عوامل اجرايی خواهد انجاميد و 

 دوردانشگاه در زمينه يادگيری الکترونيکی و  ویر در رو های فرصتوت و نقاط ق بر  تکيهبا 

کارآمدتر  سازی پيادهن در جهت آ بر  تکيهمبنايی فراهم نمود که با  توان میتهديدها،  کردن

يادگيری الکترونيکی در دانشگاه اقدام جدی نمود )مهديون، قهرمانی، فراستخواه و ابوالقاسمی، 

ادگيری الکترونيکی در يک دانشگاه وجود اعتقاد راسخ مديريت به شرط توسعه ي (.6390

است  مفروض شرايطیکه برای آن  کارگيری و توسعه فراگير اين تکنولوژی است وجوب به

 برای یساز فرهنگ نيازمند چيز هر از بيش الکترونيکی يادگيری یکارگير بهی  توسعه اول؛

 علمی هيأت اعضای یساز فرهنگ هی است.دانشگا مديران برای نيز و علمی هيأت اعضای

                                                      
1-  Kurtos 
2-  Crutsinger, Knight, & Kinley 
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 الزامی است دوم؛ ضروری ها دانشگاه در مرتبط آموزشی یها کارگاه با برگزاری دانشگاهی

 نيز و تشکيالتی کردن جايگاه روشن و دانشگاه هر در الکترونيکی آموزش ايجاد واحد کردن

انسجام  ها دانشگاه در را الکترونيکی آموزش واحدهای آن، کارکرد مشخص وظايف شرح ابالغ

 از بخشی ارائه برای الزامات آموزشی و تشويقی مقررات ايجاد سوم؛ بخشيد. خواهد توسعه و

يادگيری  یها سامانه و مجازی فضای طريق از تعامالت آموزشی و يادگيری محتواهای

 ترونيکیالک يادگيری یکارگير بهدر  را ها مقاومت زيادی حد تا تواند یم دانشگاهی الکترونيکی

 (.6392)زارع بيدکی، افزايش دهد  را ها رغبت و کاهش

 یها پژوهش یشناس روش(، در خصوص 6389نتايج پژوهشی که سراجی و عطاران )

کيفی  های شناسی روشو خارجی انجام دادند، نشان داد  مربوط به يادگيری الکترونيکی ايرانی

اما در ايران  پيداکردهايگاه خود را های يادگيری الکترونيکی خارجی ج و ترکيبی در پژوهش

 شود. ها ترجيح داده می شناسی روشکمّی بر ساير  شناسی روشهنوز 

، نشان داده شد که (6383فيضی و رحمانی )از پژوهش  آمده دست به یها دادهدر تحليل 

مشکالت خاص بسترهای مخابراتی ايران، ضرورت دسترسی دانشجو به رايانه و خط ارتباطی 

يادگيری الکترونيکی، عدم انتقال فرهنگ  یها روشمقابله و مخالفت افراد ذينفع با  مناسب،

دانشگاهی از طريق يادگيری الکترونيکی، مسائل و مشکالت خاص اجرا در دفعات نخست، 

آن، ضرورت  يافتگی ساختطرح درس در يادگيری الکترونيکی و لزوم  تأليفنحوه خاص 

مناسب و  افزارهای سخت یها نهيهزخدمات،  کننده ارائه فزارا نرموجود امکانات مناسب برای 

تواند  يی دانشجويان، ماهيت غيرحضوری يادگيری الکترونيکی، میگرا مدرکمسائل مربوط به آن، 

سازی يادگيری الکترونيکی در سطح آموزش عالی ايران را با مشکل و عدم موفقيت مواجه  پياده

شوندگان در پژوهش راهکارهايی در دو بخش  مصاحبه که با توجه به نظر متخصصان و سازد

(، پژوهشی را در زمينه بررسی 6388تاکتيکی و راهبردی ارائه نمودند. زمانپور و ميرزابيگی )

که  عوامل مؤثر بر عملکرد تحصيلی يادگيرندگان الکترونيکی در آموزش عالی انجام داده بودند

های يادگيرنده، مديريت  ( سه بعد، ويژگیTSMدر اين پژوهش بر اساس مدل موفقيت فناوری )

يادگيری و ادراکات از سامانه را موردبررسی قراردادند و نتايج نشان داد؛ از ميان آن ابعاد، بعد 

مستقيم بر پيشرفت طور  ادراک از سامانه بيشترين تأثير بر موفقيت يادگيرندگان داشته و به

 (، 6390زاده ) الهی، سرمدی و ابراهيم رجخطيب زنجانی، زندی، ف است.تحصيلی اثرگذار 
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های موجود در يادگيری الکترونيکی  پژوهشی را در زمينه تحليل ساختاريافته الزامات و چالش

های يادگيری الکترونيکی از  انجام دادند، نتايج نشان داد؛ در کشور ايران، طيف الزامات و چالش

 های گذاری افزاری، سياست فرهنگی، ارتباطی و سختهای  های سنتی تا ايجاد زيرساخت تغيير ديدگاه

همگانی و رسمی، تدوين قوانين و ايجاد بسترهای قانونی و حقوقی در نظام آموزش کشور، 

ايجاد نظام مديريت آموزش الکترونيکی، تهيه بسترهای توليد محتوای الکترونيکی بر اساس 

محتوای الکترونيکی بومی گستردگی سازی توليد  استانداردهای جهانی توليد محتوا و خصوصی

(، نيز در پژوهش خود با عنوان 6390راد ) موسوی، محمدزاده، نصرآبادی و پزشکیدارد. 

کارگيری و توسعه يادگيری الکترونيکی در دانشگاه  شناسايی و تحليل موانع و عوامل بازدارنده به»

مهارتی،  –و محتوا، نبود دسترسیيافتند که نبود تناسب ميان روش  به اين نتيجه دست« پيام نور

تشويقی، زيرساختی و موانع مرتبط با تلفيق آموزش الکترونيکی با  –نگرشی، فرهنگی، اعتباری

ی و توسعه يادگيری الکترونيکی ريکارگ بهموانعی هستند که در پيش روی  ازجملهآموزش سنتی 

ق خود عنوان نمودند که تعامل (، در نتايج تحقي6390طباطبايی، اخگر و ناصرزاده ) وجود دارند.

های ديجيتالی و  شده، دسترسی به کتابخانه دانشجو(، ارائه برنامه آموزشی از پيش تدوين –)استاد 

ترين عوامل بر رضايت دانشجوی الکترونيکی  های علمی با دريافت وزن قوی اثربخش پايگاه

هار عامل مديريتی، عامل های آموزش الکترونيکی را در چ (، چالش6389هستند. باقری مجد )

(، در يک مطالعه 2004) 6نوريکو هارا نمايد. تکنولوژی، عامل سازمانی، عامل فردی بيان می

دور مبتنی بر وب در دانشگاه اينديانا، به بررسی پديده اضطراب  موردی درباره آموزش از راه

 2قيق نلسون و تامسوننتايج تح (.6389)به نقل از بابايی، پردازد  دانشجويان در محيط وب می

دهد که کمبود وقت، نبود مشوق برای آموزشگران، مشغله کاری زياد، نبود  (، نشان می2005)

ها، تماس با دانشجويان و کمبود تجهيزات  حمايت مديريتی، موانع اعتباری، کيفيت دوره

وانع توسعه م ترين مهم(، 2007) 3ترين موانع يادگيری الکترونيکی هستند. پاندا و ميشرا عمده

يادگيری الکترونيکی را دسترسی کم به اينترنت و وجود نداشتن آموزش درباره يادگيری 

را های يادگيری الکترونيکی  (، در پژوهشی فرصت2060) ميلوانوويک دانند. الکترونيکی می

تحويل خدمات آموزشی در هر زمان و ؛ استفاده مؤثر از فناوری اطالعات و ارتباطات، ازجمله

                                                      
1-  Noriko Hara 

2-  Nelson & Thompson 

3-  Panda & Mishra 
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در هزينه، دسترسی در لحظه به اطالعات، يادگيری  توجه قابلجويی  ، صرفههر شخصن و به مکا

 .برد نام می آموزش برخط، راحتی شده سازی شخصی

لذا با توجه به اينکه برنامه يادگيری الکترونيکی يک برنامه راهبردی بوده و قبل از هر 

اسايی و در جهت حل مسائل آن ها و تهديدهای رودروی آن را شن فرصت بايست میاقدامی 

اقدام جدی نمود. بر اين اساس در پژوهش حاضر بر آنيم که با استفاده از بررسی ادبيات و 

و تهديدهای يادگيری  ها فرصتمبانی نظری موضوع و همچنين رويکرد روش تحقيق آميخته، 

 قرار دهيم. موردبررسیزير  های سؤالالکترونيکی در دانشگاه رازی کرمانشاه را در قالب 

 ؟اند کدمو تهديدهای يادگيری الکترونيکی در دانشگاه رازی کرمانشاه  ها فرصت -6

عاطفی و ارتباطی  –اثربخشی آموزشی، عوامل ذهنی –ی هزينهها عاملتأثير هر يک از  -2
عنوان فرصت يا تهديد بر يادگيری الکترونيکی  يادگيری به -تدريس و عامل دانشجو –استاد

 چگونه است؟

موجود دانشگاه رازی کرمانشاه در حوزه يادگيری الکترونيکی به چه صورت  وضعيت -3
 ؟باشد یم

چه راهکارهايی در جهت غلبه بر تهديدها و موانع يادگيری الکترونيکی در دانشگاه رازی  -4
 کرمانشاه وجود دارد؟

 

 روش تحقیق

ها از نوع ميزان کنترل متغير ازنظررويکرد پژوهش حاضر آميخته و از نوع تشريحی بود. 

و تهديدهای  ها فرصتچيستی هدف از نوع تحقيقات کاربردی است.  ازنظرو  غيرآزمايشی

گيری با پرسشنامه مناسب را دارد. در  يادگيری الکترونيکی موضوعی کمّی است و قابليت اندازه

. اند کدمها و تهديدهای يادگيری الکترونيکی  شود که فرصت اين روش و مرحله مشخص می

است، وضعيت موجود يادگيری الکترونيکی در  شده بررسیديگری که در اين پژوهش موضوع 

از وضعيت موجود و غلبه بر  رفت بروندانشگاه رازی و همچنين ارائه راهکارهايی برای 

رويکرد که  باشد میبا توجه به ديدگاه متخصصان و خبرگان دانشگاه  شده شناختهتهديدهای 

کند که  تواند باشد. رويکرد کيفی شرايطی را فراهم می واقعی میکيفی مؤثرترين روش پی بردن 

های پژوهش کمّی وجود دارند( به  گيری اوليه )که در فرضيه و جهت داوری پيشبتوان بدون 

  افزار نرمکمّی، از  های دادهبرای تحليل . يافت دست ها پديدهدرک نزديک و عميقی از علل 
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Spss 19  وAmos22 های کيفی از کدگذاری باز استفاده شد. ادهو برای تحليل د 

های  با توجه به قلمرو موضوعی، جامعه آماری پژوهش حاضر، دانشجويان دوره

دکتری و اعضای هيئت علمی دانشگاه رازی کرمانشاه )در تمام کارشناسی، کارشناسی ارشد و 

بودند. دو  6394 – 95های کشاورزی و شيمی( در سال تحصيلی  جز دانشکده ها به دانشکده

گيری برای پژوهش حاضر وجود دارد. در بخش کمّی با استفاده از فرمول کوکران  مرحله نمونه

نفر هيئت علمی به دست آمد. برای  648تعداد  نفر دانشجو و 381درصد، تعداد  5با خطای 

ای نسبی استفاده  انتخاب نمونه دانشجويان به تفکيک دوره تحصيلی از روش تصادفی طبقه

گيری هدفمند و گلوله برفی تا مرحله اشباع اطالعات  ديد. در بخش کيفی از روش نمونهگر

مالحظات اخالقی در اجرای پژوهش نيز مدنظر (. 2و  6شرح جداول )استفاده به عمل آمد. 

 کنندگان مشارکتميزان و چگونگی احترام پژوهشگر به  دهنده نشان، درواقعقرار گرفت که 

 موردنظر(. در همين خصوص، قبل از مصاحبه با شخص 2004، 6است )گرارد و تايلور

گر متعهد گرديد در نگهداری مفاد مصاحبه و  و مصاحبه آورده عملهماهنگی الزم به 

 کنندگان مشارکت بااطالعو انتشار نکردن آن اقدام نمايد. همچنين،  کنندگان مشارکتمشخصات 

 بررسی شد. ضبط و برای استخراج نکات کليدی ها مصاحبهتمام 
 

 .  جامعه و نمونه آماری در دو بخش دانشجويان و کادر هيئت علمی6جدول    
 حجم نمونه به تفکیک دوره تحصیلی نمونه جامعه دوره تحصیلی

 نفر 381 نفر 7000 دانشجو
 نفر 692 4997 ليسانس

 نفر 604 .27 ليسانس فوق
 نفر 90 2393 دکتری

 نفر 648 نفر 300 هيئت علمی
 

 .  نمونه پژوهش و تعداد آن )بخش کيفی(2جدول           

 تعداد جنسیت حوزه تخصصی گروه مورد مصاحبه
 5 مرد و علم اطالعات IT اعضای هيئت علمی

 2 زن و مرد و علوم تربيتی IT دانشجويان

 3 مرد آموزش مديران
 

                                                      
1-  Gorard & Taylor 
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است که توسط ها در بخش روش کمّی استفاده از پرسشنامه  آوری داده ابزار جمع

سه بعد  مورداستفادهپرسشنامه شد.  اعتباريابی( هنجاريابی و 6393خوشرنگ و همکاران )

 –عاطفی و ارتباطی استاد –(، عوامل ذهنی6 – 60هزينه و اثربخشی آموزشی )سؤاالت 

( را 26 – 28يادگيری )سؤاالت  –( و عوامل مرتبط با تدريس66 – 20دانشجو )سؤاالت 

جهت متخصصان آموزش قرار گرفت و  تائيدابزار مورد اين . روايی دهد میقرار  موردسنجش

نفر از افراد جامعه آماری اجرای آزمايشی صورت گرفت که مقدار  10بررسی پايايی بر روی 

های کيفی از مصاحبه عميق  در بخش کيفی، برای گردآوری دادهبه دست آمد.  =α 89/0آن 

 منظور بهدقيقه بود. در زمان مصاحبه  45ين مدت مصاحبه ميانگاستفاده شد. نيمه ساختارمند 

يا  "منظور شما از .... چيست؟"پيگيری همانند  سؤاالتبيشتر از  سازی شفافرفع ابهام و 

های  استفاده شد. در پژوهش حاضر در تعيين قابليت اطمينان يافته "لطفاً بيشتر توضيح دهيد؟"

آن به اين شرح است: از بين  6عتبارتوان گفت قابليت ا حاصل از روش کيفی می

آمد که اين امکان  به عملو متخصصان گوناگونی در دانشگاه رازی مصاحبه  کنندگان شرکت

کنندگان در تحقيق از  دهد. شناخت مشارکت های پژوهش را افزايش می روشن شدن سؤال

 (6390ن و نوشادی، يکی ديگر از موارد ايجاد قابليت اعتبار است )ايما آمده دست بههای  يافته

 موردنيازکنندگان اطالعات  با شناخت از مصاحبه مرحله  به  مرحلهکه در پژوهش حاضر 

ای مشابه برای همه  هايی با زمينه گردآوری شد. در فرآيند گردآوری اطالعات کيفی پرسش

های جديد درباره موضوع  طراحی گرديد و از سوی ديگر نظرات و ديدگاه شوندگان مصاحبه

قرار گرفت و  موردبررسیهای نظرات  ها و شباهت وهش به دست آمد که در پايان تفاوتپژ

های  يافته 2گرديد که اين فرآيند نشان از قابليت اعتماد استخراج ها آنهای اصلی از درون  تم

ودن موضوع تحقيق و همچنين به داليل مشخص ب آمده دست بههای  تحقيق را دارد. يافته

 3انتقال قابلتوان به جامعه ديگر  آوری اطالعات را می در جمع کنندگان کتشرگسترده مشارکت

آمد. در  به عملها از روش کدگذاری باز استفاده  داده وتحليل تجزيه منظور  به دانست.

مرور و بازخوانی شده و سپس مفاهيم اصلی استخراج و به  دقت بهکدگذاری باز ابتدا متون 

آن ايجاد مفاهيمی است که اساس الگوی اصلی تحقيق کيفی را  شود. حاصل کد داده می ها آن

                                                      
1-  Credibilility 

2-  Dependability 

3-  Transferability 
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های حاصل از  دهند. در پژوهش حاضر پس از تنظيم و ساماندهی تمام يادداشت شکل می

جلسات مصاحبه، تمام متون خط به خط بررسی و به جمالت و عباراتی تجزيه شدند که 

د. سپس، همه جمالت و عبارات شون های خام مطالعات ميدانی تلقی می ، همان دادهدرواقع

بندی شدند.  پيوسته مقايسه و در قالب جمالت و عبارات مشابه گروه صورت به شده استخراج

 ها آنبندی جمالت مشابه، مفهوم يا مفاهيم خاصی که در تمام جمالت به  پس از گروه

بندی و در  تهمفاهيم، مفاهيم مشابه دس ی همهبود، استخراج شدند. پس از استخراج  شده اشاره

 شدند.  بندی گروه باالتری انتزاعی سطح
 

 ها یافته
 در اين قسمت در هر نوع تحقيقی از اهميت خاصی برخوردار است. ها داده ليوتحل هيتجز

 –آميخته )کمّی ی مطالعهاز  شده آوری جمعاطالعات  ليوتحل هيتجزحاصل از فرآيند  یها افتهي

 شود. کيفی( ارائه می
 

 ؟اند کدمو تهديدهای يادگيری الکترونيکی در دانشگاه رازی کرمانشاه  ها صتفراول:  سؤال

جدول  به شرحکه نتايج آن  آمد به عملاستفاده  Spss افزار نرماول از  سؤالبرای بررسی 

 .باشد یم( 3)
 

 در دانشگاه رازی کرمانشاه و تهديدهای يادگيری الکترونيکی ها فرصت  .3جدول 

 خطای
 استاندارد

 گینمیان
 مقدار

 ماکسیمم

 مقدار
 مینیمم

 حجم
 نمونه

 ها گویه

 ؟است مناسب اقتصادی ازنظر الکترونيکی يادگيری 534 6900 5900 3990 0996

 ؟نيست الزم خاصی فيزيکی فضای الکترونيکی يادگيری برای 534 6900 5900 2997 6909

 روش اين، مدرس به نسبت فراگيران زياد تعداد به توجه با 534 6900 5900 3950 6900
 ؟دارد مزيت

 خط) خوابگاه، دانشکده در دانشجو موردنياز امکانات 534 6900 5900 4944 0998
 ؟است مهم...(  و کامپيوتر، اينترنت

 ؟گردد می فراهم، شاغل افراد برای تحصيل ادامه و يادگيری فرصت 534 6900 5900 3919 6903

 اثربخشی باعث اينترنت به دائمی دسترسی و موبايل وجود 534 6900 5900 3917 6905
 ؟گردد می الکترونيکی يادگيری

 تأثير افزايش باعث، اينترنتی منابع بودن دسترس در 534 6900 5900 3988 0984
 ؟شود می الکترونيکی آموزش

 صدا شدن وصل و قطع، مطلب زمان هم تصويری ارائه در 534 6900 5900 4903 0987
 گردد می آموزش اثربخشی کاهش باعث، تصوير و
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 خطای
 استاندارد

 گینمیان
 مقدار

 ماکسیمم

 مقدار
 مینیمم

 حجم
 نمونه

 ها گویه

 .دارد وجود ناپيوسته مقاطع برای يادگيری فرصت 534 6900 5900 3955 0985

 غير افرادی توسط تمرين حل و سامانه به دسترسی امکان 534 6900 5900 3982 0996
 دارد وجود، دانشجو از

 و اداناست الکترونيکی يادگيری برای الزم سازی فرهنگ 534 6900 5900 4907 0985
 شود انجام، دانشجويان

 IT درسی واحد عنوان به سامانه با کار نحوه تدريس 534 6900 5900 4907 0990
 است الزم دانشجويان

 برای الکترونيکی يادگيری سامانه با آشنايی کارگاه برگزاری 534 6900 5900 4902 0990
 است الزامی استادان

 احساسات انتقال و عاطفی عوامل، لکترونيکیا آموزش در 534 -5900 5900 -3946 6909
 شود نمی گرفته نظر در

 شود می دانشجويان و استادان مقاومت باعث فناوری از ترس 534 -5900 -6900 -3921 0999

 ارائه در استادان بازده کاهش، الکترونيکی آموزش در 534 6900 5900 3923 6907
 ندارد وجود خستگی علت به مطالب

 های مهارت و استاد شخصيت تأثير الکترونيکی آموزش در 534 -5900 -6900 -3942 6963
 است کم دانشجو بر او ارتباطی

 است بيشتر يکديگر با فراگيران تعامل، الکترونيکی يادگيری در 534 6900 5900 3904 6903

 است تر مشکل استاد توسط فراگيران کنترل 534 -5900 -6900 -3929 6904

 است تر مشکل استادان برای محتوا توليد 534 -5900 -6900 -3922 6908

 است مؤثرتر الکترونيکی و سنتی آموزش از ترکيبی 534 6900 5900 3991 0989

 های دانشگاه از متبحر و معروف استادان تدريس امکان 534 6900 5900 3981 6900
 دارد وجود الکترونيکی روش به ديگر

 فراگيران تمام دسترس در اينترنت وسيله به درسی های فايل 534 6900 5900 3994 0997
 گيرد می قرار

 درروش آموزشی محتوای مرور بار چندين امکان 534 6900 5900 3985 0994
 .دارد وجود الکترونيکی

 به نسبت الکترونيکی آموزش در تدريس های روش تنوع 534 6900 5900 3917 0991
 .است بيشتر سنتی روش

 اين با تمرينات به ارسالی های پاسخ تغيير و مرور امکان 534 6900 5900 3958 0994
 .دارد وجود روش

 بودن استادمحوری مشکل الکترونيکی روش به تدريس 534 6900 5900 3934 6905
 .کند می برطرف را درس کالس

 .تاس ضعيف الکترونيکی روش وسيله به ها مهارت يادگيری 534 -5900 -6900 -3966 6969

 گانه اول( های ده آموزشی )گويه اثربخشی و عامل هزينه 534 2930 4980 3974 0943

های  دانشجو )گويه -استاد ارتباطی و عاطفی -ذهنی عامل 534 -6960 6960 0968 0937
 گانه دوم( ده

 يادگيری )هشت گويه آخر( -تدريس عامل 534 6913 4963 2988 0947
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ها بر اساس طيف ليکرت بوده  ه اينکه امتيازدهی به پرسش(، با توجه ب3مطابق جدول )

باشند،  3دارای ميانگين بيشتر از  که یدرصورتی مثبت دارند،  نمرههايی که  است، بنابراين گويه

هايی که  گويه طور نيهمآيند.  عنوان يک فرصت و در غير اين صورت يک تهديد به شمار می به

داشته باشند، يک فرصت هستند  -3که ميانگينی کمتر از  یباشند، درصورت دارای نمره منفی می

آيند. در رابطه با سه  عنوان يک تهديد به شمار می باشد، به -3ها بيشتر از  و اگر ميانگين آن

 -دانشجو و عامل تدريس -عاطفی و ارتباطی استاد -)هزينه و اثربخشی آموزشی، ذهنی عامل

داشته باشد، يک فرصت بوده و اگر  3ميانگينی بيشتر از طور مشابه، هر عاملی که  يادگيری(، به

شده  باشد، يک تهديد به شمار خواهد آمد. با توجه به توضيحات ارائه 3دارای ميانگين کمتر از 

داشته باشد )در  3توان نتيجه گرفت، هر عاملی که فاصله بيشتری از  ، می(3و جدول )

شود(، فرصت بيشتری را در يادگيری  ر گرفته میدر نظ -3ی منفی فاصله از  نمرههای با  گويه

 در دانشجو موردنياز امکاناتشود، گويه چهارم ) مالحظه میکند.  الکترونيکی ايجاد می

، نسبت به 4944( با ميانگين ؟است مهم...(  و کامپيوتر، اينترنت خط) خوابگاه، دانشکده

 خاصی فيزيکی فضای ترونيکیالک يادگيری برایها بيشترين فرصت و گويه دوم ) سايرگويه

نمايد.  ، بيشترين تهديد را برای يادگيری الکترونيکی ايجاد می2997( با ميانگين ؟نيست الزم

باشد، يک  که ميانگين ده گويه اول پرسشنامه می عامل هزينه و اثربخشی آموزشی طورکلی به

دانشجو و  -ستادعاطفی و ارتباطی ا -ديگر )عوامل ذهنی حساب آمده و دو عامل فرصت به

. نديآ یمعنوان تهديدهای يادگيری الکترونيکی به شمار  يادگيری(، به -عوامل مرتبط با تدريس

گانه  های ده اند، عامل دوم )گويه شده از طرف ديگر از بين دوعاملی که تهديد، تشخيص داده

ی برای يادگيری ، تهديد بيشتر0968دانشجو(، با ميانگين  -عاطفی و ارتباطی استاد -دوم، ذهنی

 نمايد. الکترونيکی ايجاد می

 

عاطفی و  –اثربخشی آموزشی، عوامل ذهنی  –های هزينه  تأثير هر يک از عامل سؤال دوم:

عنوان فرصت يا تهديد بر يادگيری الکترونيکی  يادگيری به -و تدريس دانشجو –ارتباطی استاد 

 چگونه است؟
 .باشد یمزير  به شرحفاده گرديد که نتايج است Amos 22 افزار نرمبرای بررسی آن از 

توان ميزان اثرگذاری هر يک از سه عامل را بررسی نمود و تغيير  ، می(6) با توجه به نمودار

 ،ei اين عوامل را به ازای هر واحد تغيير در يادگيری الکترونيکی مشاهده کرد. در اين نمودار،
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600/0 

                                75/3            600/0 

        08/0 

         42/0 

                     68/0          600/0 
 

      07/0      37/0 

 

         68/0                     88/2          600/0 

 

        44/0 

 .  عوامل مؤثر بر يادگيری الکترونيکی6نمودار 
 

 ی خطای موجود است. دهنده نشان، i  3 ,2 ,1 =که طوری به

، به ازای هر واحد تغيير در متغير يادگيری الکترونيکی، عامل اول شده مشخصمطابق اعداد 

عاطفی و ارتباطی  -عوامل ذهنی، عامل دوم )0942 (، به ميزانهزينه و اثربخشی آموزشی)

 ی اندازه به( يادگيری -با تدريسعوامل مرتبط و عامل سوم ) 0907 زانيم(، به دانشجو -استاد

و تأثيرگذار  دهنده تشکيلکه از عوامل  . بنابراين، هزينه و اثربخشی آموزشیابدي یم، تغيير 0968

بر يادگيری الکترونيکی است، دارای سهم بيشتری در تبيين اين متغير بوده و فرصت بيشتری را 

عاطفی و  -عامل ذهنی که گردد یمحظه . در مقابل مالدينما یمدر يادگيری الکترونيکی ايجاد 

دانشجو، نسبت به دو عامل ديگر )هزينه و اثربخشی آموزشی و عوامل مرتبط با  -ارتباطی استاد

يادگيری( نقش کمتری را در تبيين و توضيح متغير يادگيری الکترونيکی ايفا کرده و  -تدريس

(، 6نمودار )از  آمده دست بهتايج . الزم به ذکر است که ندينما یمفرصت کمتری را نيز ايجاد 

بهبود يادگيری  منظور به، شده ارائهمطابق توضيحات  .کنند یم تائيد را نيز (3جدول ) ی جهينت

اثربخشی آموزشی  -ی، روی عامل هزينه گذار هيسرماالکترونيکی در دانشگاه رازی، بايد بيشترين 

 دگيری الکترونيکی، تقويت گردد.عنوان يک فرصت، در متغير يا صورت گيرد و اين عامل به
 

 های کیفی تحلیل

وضعيت موجود دانشگاه رازی کرمانشاه در حوزه يادگيری الکترونيکی به چه ال سوم: ؤس

 ؟باشد یمصورت 

 يادگيری

 الکترونيکی

 

 هزينه و اثربخشی آموزشی

 

 دانشجو -اطفی و ارتباطی استادع -عوامل ذهنی

 يادگيری -عوامل مرتبط با تدريس

e1 

e2 

e3 
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حاصل از مصاحبه از روش تحليل محتوا استفاده شد. در اين  یها داده وتحليل تجزيهبرای 

بر اساس مراحل روش کدگذاری باز انجام شد. بعد از طی فرايند  وتحليل تجزيهمطالعه نيز 

اصلی استنباط و  ی مقوله 3مفهوم يا مقوله فرعی و  1کد اوليه و  28مرحله کدگذاری باز، 

 (.4استخراج شد )جدول 
 

 وضعيت موجود يادگيری الکترونيکی دانشگاه رازی کرمانشاه.  4جدول 

 کد مصاحبه ها داده مفهوم مقوله

 طحس
 زيرساختی

 افزاری نرم

درصد اساتيد و  70دسترسی بيش از 
دانشجويان دانشگاه به اينترنت در مکانهای 

 مختلف
 1،م3م

 68مگابيت ) 270برخورداری از پهنای باند 
هزار کاربر  665کيلو بيت( که حدود 

 ظرفيت دارد
 1،م3م

 افزاری سخت

برخورداری از امکانات و ابزارهای 
و خوابگاه )رايانه،  ها رده الکترونيکی در

 مودم و ويدئو پروژکشن...(
 60،م7م

 4م مجهز بودن کتابخانه ديجيتالی در دانشگاه

فعال بودن بخش فناوری اطالعات و 
 8،م1م مهندسی کامپيوتر در دانشگاه

برخوردار از نيروی انسانی متخصص و 
 1،م3،م2م خبره در بخش فناوری اطالعات و آموزش

 سطح
 سازمانی

گذاری  سياست
ريزی  و برنامه

 دانشگاه

ريزی مدون و جامع  نبود سياست و برنامه
در خصوص يادگيری الکترونيکی در 

 دانشگاه
 60،م9،م5،م3م

دار يادگيری  نبود واحد يا بخشی که عهده
 7،م4،م3م الکترونيکی در دانشگاه باشد.

سازی  تشتت آراء در خصوص پياده
 60،م7،م3م کی در دانشگاهيادگيری الکتروني

سياست دانشگاه مبنی بر حفظ وضع 
 ،8،م7،م1م موجود بوده و فعاليت جديد اولويت ندارد.

فرهنگ و 
محيط 
 سازمانی

رغبت برخی اساتيد و مديران ميانی 
اندازی هرچه زودتر سيستم  دانشگاه به راه

 يادگيری الکترونيکی
 3م

سمی يادگيری الکترونيکی در محيط غيرر
شده اما در محيط رسمی دانشگاه  شروع

 هنوز شروع نشده است.
 7،م5م

سازی  عدم وجود اعتقاد و التزام به پياده
يادگيری الکترونيکی در رده مديران عالی 

 دانشگاه
 9،م7،م1م
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 کد مصاحبه ها داده مفهوم مقوله

بين  سازمانی در بخش الکترونيکی فرهنگ
اساتيد، دانشجويان و مديران ضعيف 

 باشد. می
 3،م2،م6م

سطح 
 اربرانک

سطح يادگيری 
الکترونيکی در 

 بين اساتيد

ترس ذهنی برخی اساتيد دانشگاه از 
 5،م3،م6م يادگيری الکترونيکی

نياز به برگزاری کارگاه آموزش يادگيری 
 8،م5،م4،م6م الکترونيکی جهت اساتيد

رغبت تعداد کمی از اساتيد به استفاده از 
 روش يادگيری الکترونيکی

 4،م3،م2م

ساتيد درروش تدريس کتاب و کاغذ را ا
 دانند تر از منابع الکترونيکی می مرجح

 1م

فرهنگ ضعيف ارتباط و تعامل الکترونيکی 
 اساتيد

 1،م3م

های  برخی اساتيد رغبت کار با سامانه
 الکترونيکی را ندارند.

 9،م7،م4،م3،م2،م6م

فرصت نداشتن اساتيد برای مشارکت 
 8،م5،م3م يادگيری الکترونيکی

وجود نداشتن پاداش کافی برای زمان و 
ی صرف شده برای يادگيری ها کوشش

 الکترونيکی توسط اساتيد
 8،م1،م3م

نگرانی اساتيد از فشار کاری در بخش 
 7،م4م الکترونيکی

سطح يادگيری 
الکترونيکی در 

بين 
 يادگيرندگان

دسترسی محدود يا ارتباطات محدود 
ان در فضای دانشجويان با مدرس

 الکترونيکی
 60،م9،م5،م4م

دسترسی دانشجويان به اينترنت، موبايل، 
 60،م9م ی ديجيتالیها کتابمحتواها و 

فرهنگ ضعيف تعامل الکترونيکی در بين 
 60،م9م دانشجويان

 60،م9،م8،م1م دانش کم دانشجويان درباره رايانه

ناتوانی دانشجويان برای انجام دادن کار 
 9،م7،م3م وهی )يادگيری مشارکتی(گر

 

چه راهکارهايی برای غلبه بر تهديدهای يادگيری الکترونيکی در دانشگاه چهارم:  سؤال

 رازی وجود دارد؟

 راهکارهای مرتفع کردن تهديدهای يادگيری الکترونيکی در باال،برای پاسخ به پرسش 

 صلی مشخص و استنباط شد مقوله ا 3مفهوم يا مقوله فرعی و  61کد اوليه و  56قالب 

 (.5)جدول 
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 های اصلی حاصل از مصاحبه در قالب مفاهيم و مقوله های داده بندی دسته . 5 جدول
 کد مصاحبه ها داده مفاهیم مقوله

 سطح
 سازمانی

اعتقاد و الزام  -
مديران عالی به 

يادگيری 
 الکترونيکی

 
تشکيل  -

کارگروه 
تخصصی 
متشکل از 

  ITمتخصصان
 و آموزش

 
ايجاد واحد  -

آموزش 
الکترونيکی 
 هدف محور

 
طراحی و  -

اندازی  راه
سيستم يادگيری 

الکترونيکی 
آسان، جذاب و 

 گر هدايت
 

زمانی  هم -
اندازی  راه

سيستم يادگيری 
الترونيکی و 

 آموزش کاربران

های يادگيری  ها و برنامه تدوين سياست
 4،م3،م6م الکترونيکی مدون و علمی در دانشگاه

د فرهنگ يادگيری الکترونيکی در دانشگاه با ايجا
روش آموزش کاربران و تشکيل کارگروه 

 تخصصی
 3،م6م

اعتقاد مديران و اساتيد به اثربخشی يادگيری 
 7،م1،م6م الکترونيکی

اولويت قرار دادن يادگيری الکترونيکی در 
 9،م8،م3م  های آموزشی دانشگاه برنامه

انسانی متخصص و خبره استفاده از ظرفيت منابع 
 3،م2م سازی يادگيری الکترونيکی دانشگاه در پياده

مقاومت کاربران الکترونيکی را بايد تبديل به 
ی پذيرش تغيير، آموزش  الزمهپذيرش نمود و 

 کاربران است
 3،م2م

 ايجاد نياز به يادگيری الکترونيکی در دانشگاه
 60،م 9،م5،م4م،3،م2م )استفاده از ابزار تحميلی نباشد(

يادگيری الکترونيکی بايد هدف محور و فناورانه 
 1،م4،م2م محور گردد

صورت ابزاری  سازی يادگيری الکترونيکی به پياده
 7،م5م يا نمايشی صورت نگيرد.

صورت  ايجاد واحد آموزش الکترونيکی به
 8،م7،م4م آموزش فعلی جداگانه يا مختلط با واحد

روز و  ستم آموزش الکترونيکی بهاندازی سي راه
 1، م3م جذاب

خريد تجهيزات و سيستم آموزش الکترونيکی 
 روز باشد. بايد با دقت و به

 ،7،م5،م4،م3،م2،م6م
 60،م9،م8م

سيستم يادگيری الکترونيکی بايد طوری طراحی 
گردد که کاربران را هدايت و در فضای مجازی و 

 اطالعات سردرگم نکند.
 5،م3م

اندازی سيستم ِيادگيری الکترونيکی و آموزش  راه
 3م زمان باهم انجام و عملياتی شوند کاربران هم

استفاده  سيستم يادگيری الکترونيکی آسان و قابل
 8،م5م برای همه کاربران طراحی شود.

مکمل سيستم يادگيری  ITعلم اطالعات و 
 .الکترونيکی باشند

 1،م2،م6م

ها مطلوب ارائه  دهنده و سرويسها  اگر زيرساخت
نشوند کاربران و يادگيرندگان دلسرد و نسبت به   4،م2م
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 کد مصاحبه ها داده مفاهیم مقوله
 .شوند يادگيری الکترونيکی بدبين می

اندازی سيستم يادگيری الکترونيکی در  راه
صورت پايلوت در يکی از  ترين زمان و به کوتاه

 ها دانشکده
 5م

 سطح
 آموزشی

استفاده  -
درست و مؤثر 

ی از ابزارها
الکترونيکی در 
 محيط آموزشی

 
توليد محتوای -

آموزشی توسط 
 استاد مربوطه

 
نگرش مثبت  -

اساتيد به توليد 
محتوای 

 الکترونيکی
 

ارائه محتوای  -
آموزشی از 

طريق پورتال 
 استاد
 

سازی  شبيه -
 مجازی

 
ترکيب  -

يادگيری 
الکترونيکی و 

 سنتی
 

ارائه دروس  -
صورت  به

ترکيبی از 
حضوری يا 

رگاهی و کا
 غيرحضوری

پرتی  ابزارهای الکترونيکی نبايد باعث حواس
 8،م5م دانشجو در محيط کالس شود.

يادگيری الکترونيکی بايد ابزاری باشد که قوه 
ديداری يادگيرنده را در محيط کالس تقويت 

 کند.
 5،م3م

اگر از ابزارهای الکترونيکی درست استفاده نکنيم 
 کند. له ايجاد میبين استاد و دانشجو فاص

 4،م2م

وسعت مخاطبان يادگيری الکترونيکی را گسترش 
 9،م1م دهيم.

های درسی بايد در پورتال هر  محتواها و فايل
 9،م8،م1،م4م استاد توليد شود تا اعتبار آن حفظ گردد.

منابع و مطالب الکترونيکی موردنياز دانشجو بايد 
 8،م1،م5،م3،م2،م6م جو گردد.شده و منجر به يادگيری دانش هدايت

های  گسترش ديتاها، منابع الکترونيکی و پايگاه
 60،م9،م1،م5م اطالعاتی در دانشگاه

عنوان يک  اساتيد به توليد محتوا الکترونيکی به
 ابزار آموزشی نگاه کنند.

،م1،م5،م4،م3،م2،م6م
 60،م8

توليد محتوا بايد توسط استاد مربوطه صورت 
ای باشد که ارتباط بين استاد و  سيلهگيرد تا و

 دانشجو حفظ گردد.
 5،م3م

عنوان يک ابزار توانمند ساز استاد  توليد محتوا به
 تلقی شود.

 60،م1،م2م

برای خروج از مقوله استادمحوری کالسها 
 7،م1،م6م کارگاهی و مشارکتی برگزار گردد. صورت به

 9،م8،م1م شگاهیسازی مجازی دروس کارگاهی و آزماي شبيه

الگوی ترکيبی )روش الکترونيکی + روش سنتی 
 يا فعلی(

 7،م1م

دروسی که نياز به منابع چاپی دارند ابزارهای 
الکترونيکی نقش مکمل داشته و دروسی که بتوان 

 صورت بهاز طريق رايانه يا مجازی ارائه داد 
 محتوای الکترونيکی تهيه گردد.

 1م

انش و يادگيری بيشتر از فرهيختگی، ايجاد د
ای از  گيرد. آميخته طريق کاغذ )کتاب( صورت می

 روش سنتی و الکترونيکی بهتر است.
 9،م8م
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 کد مصاحبه ها داده مفاهیم مقوله
ترکيب روش سنتی آموزش با روش الکترونيکی 

ی همديگر را مرتفع و قطع خالءهاشود  باعث می
 و وصل اينترنت را حل نمايد.

 7،م5،م3م

سطح 
 کاربران

تقويت  -
اط فرهنگ ارتب
و تعامل 
 الکترونيکی

 
استفاده از  -

ابزارهای 
الکترونيکی 

عنوان مکمل  به
 ارتباطی کاربران

 
شريک  -

تعاملی استاد و 
 دانشجو

 
برگزاری  -

کارگاه آموزشی 
 جهت کاربران

 
آموزش و  -

يادگيری 
 مشارکتی

در تعامل الکترونيکی بايد مطالب و رفتارهای 
 ،60،م8م درست و اثربخش رد و بدل شود.

الزمه روابط انسانی ديدار چهره به چهره است و 
ابزارهای الکترونيکی بايد تسهيل گر و کمک 

 .کننده باشند
 8م

يادگيری الکترونيکی را به معنای ديدار الکترونيکی 
فرض نکنيم زيرا فاصله استاد و دانشجو کم و تأثير 

 شود. استاد بر دانشجو کمرنگ می
 60،م9م

هزار ارتباط بين استاد و  3000چهره  ديدار چهره به
کند. يادگيری الکترونيکی و  دانشجو را ايجاد می

 تر خواهند بود. سنتی مکمل هم قرار گيرند اثربخش
 8،م7م

 

ترس ذهنی اساتيد در ورود به يادگيری 
 9،م8،م7،م5،م3م الکترونيکی بايد شکسته شود.

حی صورت جداگانه پورتال خود را طرا اساتيد به
نموده و تعامل و ارتباط با دانشجو از طريق آن 

 صورت گيرد.
 1،م3م

عنوان يک ابزار توانمند ساز برای  توليد محتوا به
 9،م7م استاد تلقی شود.

برای استاد  24/7آموزش و ارتباط الکترونيکی 
شرط اينکه وقت و زمان  يک تهديد بوده به

 شده باشد. تعريف
 1م

 60،م9، م1م  .عنوان شريک تعاملی بپذيرد ا بهاستاد، دانشجو ر

 3،م6م تغيير در استراتژی، ظرفيت فکری، نگرش و رفتار استاد

سامانه يادگيری الکترونيکی طوری طراحی گردد 
که دانشجويی اگر در کالس درس حضور پيدا 
 نکند، بتواند در فضای مجازی آن را دنبال نمايد.

 9،م8،م3م 

اه آموزشی جهت آشنايی اساتيد و برگزاری کارگ
دانشجويان با سيستم يادگيری الکترونيکی در 

 بندی کوتاه زمان
 60،م9م

 3،م2م پذيرش استاد و درگير شدن در فرهنگ دانشجويی جديد

 ،5،م4،م3،م2م برقراری ارتباط با اساتيد بيرون از کالس درس
 60،م 9م

بدون  امکان دريافت اطالعات جديد و موردنياز
 1،م4،م2م محدوديت

 7،م5م فراهم آوردن زمينه يادگيری مشارکتی

 3،م2م پيوند دادن تجارب يادگيری با يکديگر
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 گیری بحث و نتیجه
نسبت به موضوع  جانبه همهتر و پی بردن به ديدگاه  در پژوهش حاضر برای درک عميق

تشريحی  ای آميختهوش تحقيق از ر شده بياننمودن ابهام  برطرف، و نيز برای موردبررسی

و تهديدهای يادگيری الکترونيکی  ها فرصتاستفاده گرديد. در اين روش امکان بررسی چيستی 

( و چگونگی غلبه بر تهديدهای يادگيری الکترونيکی )از طريق پژوهش کمّی)از طريق 

 پژوهش کيفی( فراهم شد.

يکی در دانشگاه رازی کرمانشاه و تهديدهای يادگيری الکترون ها فرصت، سؤالدر پاسخ به 

يک فرصت و  عنوان بهعامل هزينه و اثربخشی آموزشی، نتايج تحقيق کمّی نشان داد؛  ؟اند کدم

يادگيری،  -دانشجو و عوامل مرتبط با تدريس -عاطفی و ارتباطی استاد -دو عامل ديگر ذهنی

عاطفی و ارتباطی  -وم )ذهنیعامل د و نديآ یمعنوان تهديدهای يادگيری الکترونيکی به شمار  به

 نمايد. ، تهديد بيشتری برای يادگيری الکترونيکی ايجاد می0968دانشجو(، با ميانگين  -استاد

عاطفی و  –اثربخشی آموزشی، ذهنی  –های هزينه  هر يک از عامل تأثير ،سؤالدر پاسخ به 

ديد بر يادگيری فرصت يا ته عنوان بهيادگيری  -و عامل تدريس دانشجو –ارتباطی استاد 

هزينه  های عامل ، هر يک ازبا توجه به نتايج بخش دوم تحقيق کمّی الکترونيکی چگونه است؟

 دانشجو -عاطفی و ارتباطی استاد -ذهنی و عامل يادگيری -اثربخشی آموزشی، تدريس -

اثربخشی  -هزينه ثيرگذارند و عامل أفرصت يا تهديد بر يادگيری الکترونيکی ت عنوان به

و تأثيرگذار بر يادگيری الکترونيکی است، دارای سهم  دهنده تشکيلکه از عوامل  وزشیآم

 ؛نمايد بيشتری در تبيين يادگيری الکترونيکی داشته و فرصت بيشتری را در آن ايجاد می

 امکاناتاثربخشی آموزشی، گويه  -های مربوط به عامل هزينه از ميان گويه ،ديگر عبارت به

 ها هيگو(، نسبت به ساير ... و کامپيوتر اينترنت، خط) خوابگاه دانشکده، در دانشجو موردنياز

و اين فرصت با نتايج تحليل  آورد یمبيشترين فرصت را برای يادگيری الکترونيکی به وجود 

به اينترنت دسترسی  ها مکاندرصد کاربران دانشگاه در همه  70توصيفی که نشان داد، باالی 

در نظر نگرفتن فضای فيزيکی و گويه دانشگاه بايد به آن توجه نمايد  دارند همخوانی دارد و

را بر عامل هزينه و  تهديد ترين مهمگويه  28خاص برای يادگيری الکترونيکی، از ميان 

. در راستای اين تهديد، مصاحبه دو نفر از مديران آموزشی اثربخشی يادگيری الکترونيکی دارد

ايد ضمن فراهم کردن فضا و مکان خاص جهت امکانات اوليه مبنی بر اين بود که دانشگاه ب
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افزاری، واحد آموزش الکترونيکی در هر دانشکده ايجاد نموده و در حد امکان برای برگزاری  سخت

 الکترونيکی از فضاهای موجود استفاده بهينه نمايند. -صورت کارگاهی  ها به برخی کالس

ی با سامانه يادگيری الکترونيکی برای اساتيد گويه الزامی بودن برگزاری کارگاه آشناي

 -ذهنی بيشترين فرصت و گويه تعامل يادگيرندگان با يکديگر بيشترين تهديد را برای عامل

. گويه امکان تدريس استادان متبحر آورد میبه وجود  دانشجو -عاطفی و ارتباطی استاد

به روش  ها مهارتيادگيری  ديگر به روش الکترونيکی بيشترين فرصت و گويه های دانشگاه

نتايج حاصل در . نمايد میيادگيری ايجاد  –الکترونيکی بيشترين تهديد را برای عامل تدريس 

(، مبنی بر آموزش کاربران 6392( و زارع بيدکی )6396با نتايج پژوهش مزينی )اين خصوص 

ين نتايج . همچنتهديدهاآموزشی در جهت غلبه بر  های کارگاه برگزاریو الزام بودن 

که تعامل در محيط يادگيری  (2060و ميلوانوويک ) (2005های نلسون و تامسون ) پژوهش

 برند همخوانی دارد. مهم برای کاربران نام می های چالشالکترونيکی را يکی از 

، وضعيت موجود يادگيری الکترونيکی در دانشگاه رازی سؤالدر خصوص پاسخگويی به 

 زيرساختی ی مقولهليل کيفی نشان داد؛ دانشگاه رازی در سطح به چه صورت است؟ نتايج تح

سطوح سازمانی  های مقولهاما در  ؛( وضعيت مناسبی داردافزاری سختی و افزار نرم)

دانشگاه، فرهنگ و محيط سازمانی دانشگاه( و کاربران يادگيری  ريزی برنامهو  گذاری سياست)

اساتيد و سطح يادگيری الکترونيکی در بين  الکترونيکی )سطح يادگيری الکترونيکی در بين

گفت، تهديدهای يادگيری الکترونيکی  توان می که طوری به. باشد يادگيرندگان( ضعيف می

سازمانی و کاربران  های مقولهدر بخش اول و دوم تحقيق کمّی مربوط به  شده شناسايی

به ، 2000کورتوس )قيقی تح های يافته. در اين خصوص باشد میيادگيری الکترونيکی دانشگاه 

 .نمايد می تائيداين تهديدها را  (6383نقل از فيضی و رحمانی، 

، چه راهکارهايی برای غلبه بر تهديدها و سؤالبخش دوم تحقيق کيفی مربوط به پاسخ 

که در  طور همانگفت،  توان میموانع يادگيری الکترونيکی وجود دارد؟ بود. در اين راستا 

مربوط به عامل ذهنی  های حيطهن تهديدها و موانع يادگيری الکترونيکی در تحقيق کمّی بيشتري

يادگيری و در بخش اول تحقيق کيفی  -و عامل تدريس دانشجو –عاطفی و ارتباطی استاد  –

سازمانی و کاربران يادگيری الکترونيکی شناسايی شد. در اين  ی حيطهدر  ها ضعف ترين مهم

 حاصل از مصاحبه، راهکارهای غلبه بر  های دادهوای کيفی بخش با استفاده از تحليل محت
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 تهديدها و موانع يادگيری الکترونيکی به تفکيک مشخص و استنباط شد.

مفاهيم اعتقاد و الزام مديران عالی به يادگيری الکترونيکی، اولويت قرار دادن يادگيری 

سيستم يادگيری الکترونيکی  اندازی راهآموزشی دانشگاه، طراحی و  ی برنامهالکترونيکی در 

، ايجاد واحد آموزش الکترونيکی هدف محور، تشکيل کارگروه گر هدايتآسان، جذاب و 

و آموزش راهکارهای غلبه بر موانع سازمانی  ITتخصصی متشکل از متخصصان بخش 

 های عامل(، 2002) 1و فيليپس (6392باقری مجد ) های پژوهششناخته شدند. در اين راستا 

 .برند میموانع و علل شکست يادگيری الکترونيکی نام  ترين مهمتی و سازمانی را از مديري

مفاهيم آموزش و يادگيری مشارکتی، شريک تعاملی استاد و دانشجو، استفاده از ابزارهای 

مکمل ارتباطی کاربران، برگزاری کارگاه آموزشی جهت کاربران، تقويت  عنوان بهالکترونيکی 

کاربران يادگيری الکترونيکی  توانمند سازعوامل  عنوان بهعامل الکترونيکی فرهنگ ارتباط و ت

دانشجو شناخته شدند. اين نتايج با  –عاطفی و ارتباطی استاد  –در جهت غلبه بر موانع ذهنی 

اساتيد و دانشجويان و روش  سازی آمادهبر  تأکيدبا  (،2004نوريکو هارا )پژوهشی  های يافته

ت توسعه يادگيری الکترونيکی و همچنين با نظريه تعامل چندگانه يادگيری ارتباطی مناسب جه

که تعامل  (6390)طباطبايی و همکاران و پژوهش  (6384) اندرسون گريسون و الکترونيکی

علمی و ابزارهای الکترونيکی  های پايگاهديجيتالی،  های کتابخانهدانشجو، دسترسی به  –استاد 

 دانند، مطابقت دارد. الکترونيکی می ر رضايت دانشجو از يادگيریها ب ترين عامل را اثربخش

ثر از ابزارهای الکترونيکی در محيط آموزشی، نگرش مثبت ؤمفاهيم استفاده درست و م

اساتيد به توليد محتوای الکترونيکی، توليد محتوای الکترونيکی توسط استاد مربوطه، ارائه 

ترکيب يادگيری الکترونيکی با آموزش فعلی يا سنتی، محتوای آموزشی از طريق پورتال استاد، 

در محيط  سازی شبيه، غيرحضوریترکيبی از حضوری يا کارگاهی و  صورت بهارائه دروس 

يادگيری شناخته شدند. برخی مفاهيم اين بخش  -مجازی، راهکارهای مربوط به موانع تدريس

 مزايای و امکانات ازمجازی در محيط  یساز شبيه(، در خصوص 6385پور ) با پژوهش امين

 از پيشگيری جهت پزشکیه و پاي علوم، های صنعتی رشته که در است الکترونيکی يادگيری

 تعامل با محتوا، د.دارن زيادی اهميت خطرناکهای  آزمايش انجام از ناشی خطرات و عواقب

 برقرار ارتباط درسی محتوای با استاد مستقيم حضور به نياز بدون تا سازد می قادر را دانشجو

                                                      
1-  Phillips 
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 به است دسترسی قابل الکترونيکی صورت به که جداولی و ها فيلم ،اساليدها ،متون از و کرده

( در 2008) 6س و گرایوويلک، نگاش ی يهنظرو  کند استفاده خود دلخواه ترتيب و ميزان

 صوص آموزش ترکيبی، همخوانی دارد.خ

 

 پیشنهادها
ثيرگذار بر أو عوامل ت ها فرصتاستفاده بهينه از  ورمنظ بههای پژوهش حاضر  بر اساس يافته

 گردد: يادگيری الکترونيکی و غلبه بر تهديدها و موانع توسعه يادگيری الکترونيکی پيشنهاد می

برای اجرای  موردنيازو استانداردهای  ها دستورالعملآموزش عالی بايد جهت تدوين  .6

 های ريزی و برنامه ها سياست ها انشگاهدسيستم يادگيری الکترونيکی در  سازی پيادهصحيح 

 .منسجم و مدونی ارائه نمايد

بودن  صرفه بهبر يادگيری الکترونيکی همچون،  تأثيرگذارو عوامل  ها فرصتبه  ها دانشگاه .2

هزينه آموزش الکترونيکی نسبت به آموزش سنتی، دسترسی حداکثری اساتيد و دانشجويان 

ديگر به  های دانشگاهامکان تدريس استادان متبحر  به اينترنت و ابزارهای الکترونيکی،

روش الکترونيکی، برگزاری کارگاه آشنايی با سامانه يادگيری الکترونيکی برای اساتيد و 

فرصت يادگيری و ادامه تحصيل برای افراد شاغل از طريق يادگيری الکترونيکی در جهت 

 د.يادگيری الکترونيکی در دانشگاه توجه نماين سازی پياده

اصلی  ی مؤلفهدر جهت مرتفع نمودن تهديدها و موانع يادگيری الکترونيکی سه  ها دانشگاه .3

 سازمانی، آموزشی و کاربران را تقويت نمايند.

 

 

 

 

 

 

                                                      
1-  Negash, Wilcox, & Gray 
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 منابع
فصلنامه پژوهش و (. مبانی نظری و کاربردی يادگيری الکترونيکی، 6381آتشک، محمد )

 .651-635(، 43)63 ،ریزی در آموزش عالی برنامه

مجموعه مقاالت (. بررسی ساختار و مزايای آموزش الکترونيکی، 6385پور، فرزانه ) امين

: دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران ، تهرانهمایش از آموزش الکترونیکی تا دانشگاه مجازی

 جنوب.

 ،فصلنامه پژوهشتحليل محتوای کيفی،  .(6390نوشادی، محمودرضا ) و ايمان، محمدتقی

3(2،) 44-65. 

، تهران: پژوهشگاه علوم و ای بر یادگیری الکترونیکی مقدمه(. 6389بابايی، محمود )

 .رفناوری اطالعات ايران، نشر چاپا

بر اهمیت  تأکیدبررسی موانع توسعه آموزش الکترونیکی با (. 6389اله ) باقری مجد، روح

نامه کارشناسی ارشد،  ، پايانیادگیری در نظام آموزشی دانشگاه شهید چمران اهواز –یاددهی 

 دانشگاه شهيد چمران اهواز.

سنجی  (. طراحی و روان6393خوشرنگ، حسين؛ دادگران، ايده و شايگان، حوريه )

مجله دانشگاهی یادگیری های يادگيری الکترونيکی،  پرسشنامه بررسی تهديدها و فرصت

 .60-6(، 3) 5 ،الکترونیکی

زاده،  لهی، مهران؛ سرمدی، محمدرضا و ابراهيما خطيب زنجانی، نازيال؛ زندی، بهمن؛ فرج

های موجود در يادگيری الکترونيکی،  الزامات و چالش ساختاريافته(. تحليل 6390عيسی )

 .6009-995(، 8) 66 ،مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی

ی (. امکان سنجی اجرای پروژه6396رحيمی دوست، غالمحسين و رضوی، سيد عباس )

(، 2)2-69ی علوم تربيتی دانشگاه شهيد چمران اهواز، دوره ششم، مجلهرونيکی، يادگيری الکت

6450611. 

(. بررسی عوامل مؤثر بر عملکرد 6388و ميرزابيگی، محمدعلی ) اله زمانپور، عنايت

(، 65) 4، فصلنامه مطالعات برنامه درسیيادگيرندگان الکترونيکی در آموزش عالی، 

63-615. 
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های علوم  ی توسعه يادگيری الکترونيکی در دانشگاهها چالش(. 6392)زارع بيدکی، مجيد 

مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش ی توسعه در آموزش پزشکی، ها گامپزشکی ايران، 

 .503 – 500(، 4) 60 پزشکی،

های مربوط به يادگيری  شناسی پژوهش (. روش6389عطاران، محمد ) و سراجی، فرهاد

 .52 – 78(، 31) 9، های آموزشی نوآوریفصلنامه الکترونيکی، 

(. ارائه يک مدل 6390طباطبايی، فهيمه؛ اخگر، بابک و ناصرزاده، سيدمحمدرضا )

 3، فصلنامه مدیریت فناوری اطالعات جامع از مسير رضايتمندی يادگيرنده الکترونيکی،
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