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 چکیده

های آموزش الکترونیکی در هدف از این پژوهش مطالعه کارآمدی دوره
دانشگاه پیام نور از دیدگاه دانشجویان مدیریت ورزشی بود. روش پژوهش 

    یانتوصیفی از نوع پیمایشی بود. جامعه مورد مطالعه، دانشجو
ارشد مدیریت ورزشی در دانشگاه پیام نور بودند. حجم نمونه کارشناسی

ی بودند که به صورت هدفمند و نفر از دانشجویان مدیریت ورزش 85شامل 
از پرسشنامه استاندارد ها آوری دادهتصادفی انتخاب شدند. جهت جمعغیر
آن، توسط اساتید  که روایی( استفاده شد 3133زاده )و گرجیر گارپورست

از ضریب همبستگی آلفای کرونباخ استفاده نظر و پایایی آن با صاحب
 ژوهش از آمار توصیفی و استنباطیشد. در این پ تأیید= آلفا(  31/3)
های تحقیق حاضر نشان نتایج و یافتهتک متغیره( استفاده شد. آزمون تی )

های یادگیری الکترونیکی در های کارمدی دورهداد که تمامی مؤلفه
 دانشگاه پیام نور به جز کیفیت دسترسی دانشجویان به واسط کاربر و

ارائه شده در یادگیری الکترونیکی از دیدگاه  کارآمدی تمرین و تکالیف
 دانشجویان مدیریت ورزشی کارآمد و مطلوب بوده است.
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Abstract  

The aim of this research was to study the effectiveness 

of e-learning courses in Payam Noor University from 

the perspective of sport management students. The 

research method was descriptive and survey. The 

Statistical Society of this study were master science of 

sport management students in PNU. The sample 

consisted of 84 students of sports management that was 

selected through random sampling. To collect data was 

used a standard questionnaire Rastegarpor and 

Gorjozade (1390). The validity of questionnaire was 

verified by using comments of experts in sport 

management and the reliability of the total 

questionnaire was found to be (α = 0.93) according to 

Chronbach’s alpha. For data analysis were used 

descriptive and inferential statistics (T-test). The results 

and findings of this study showed that all components 

of e-learning courses in Payam Noor University was 

efficient and desirable, except quality of access to the 

user interface and effective exercises and assignments.  
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 مقدمه
امروزه، کاربرد ابزارهای یادگیری و آموزش نظیر فناوری 

حال گسترش است. همگام با اطالعاتی و اینترنت به شدت در 
وزش و یادگیری نیز های گوناگون، آموری در زمینهارشد فن
ه کمک های جدید قرار گرفته و روز به روز بوریافن تأثیرتحت 

عنوان حقوق شوند. در عصر حاضر، آموزش به متحول میها آن
ها، عامل تغییر و پیشرفت اجتماعی شناخته شده  اولیه انسان

شناسان تربیتی معتقدند که شرایط است. بسیاری از روان
اساس ازماندهی شود که هر یادگیرنده بریادگیری باید چنان س

)شریعتمداری و  های خود به فعالیت و یادگیری بپردازد توانایی
عنوان های اخیر آموزش مجازی به(. در سال3183 ،ملکائیان

های جدید اطالعات و ارتباطات یکی از کاربردهای مهم فناوری
ای در این راستا آغاز های گستردهدر جهان مطرح و فعالیت

گردیده است. با توجه به تغییرات سریعی که در محیط پیرامون 
زی و های مجارای نظامگیری است اجدر حال شکل

 ههای جدید در زمینخدمات و فناوری الکترونیکی به منظور ارائه
 تدریس و یادگیری به صورت یک نیاز اساسی مطرح شده است

آموزش الکترونیکی به نظام آموزشی (. 3335، 3و لی )اونگ
دهنده و آموزش گیرنده، به کمک شود که آموزش اطالق می

ها قرار داده، با ناوری در اختیار آنارهایی که فوسایل و ابز
از نظر محققان، یادگیری  (.3331، 3)چوی یکدیگر در ارتباطند

عنوان یک نظام مبتنی بر فناوری، سازماندهی و هالکترونیکی ب
شود که به دانشجویان توانایی الزم  مدیریت محور تعریف می

را در ها یری آندهد و یادگبرای یادگیری از طریق اینترنت را می
نماید. در واقع آموزش الکترونیکی با تمام  این فرایند تسهیل می

افزاری مربوط به آن، علم بشر را به افزاری و نرمامکانات سخت
سمت یک انقالب بزرگ، به شبکه آموزش مبتنی بر اینترنت و 

)کشاورز و همکاران،  های یادگیری نوین سوق داده استروش
ی الکترونیکی را در یادگیری ( یادگیر3333) 1(. کان3133

مبتنی بر شبکه، آموزش مبتنی بر اینترنت و یادگیری پیشرفته 
ی به یسازی شرایط یادگیری و پاسخگوداند. جهت فراهممی

ها راهکارهای افزون داوطلبان ورود به دانشگاهتقاضای روز
های مختلفی استفاده شده است. تاکنون توسعة کمی دوره

حضوری ادامه داشته حضوری و نیمهصورت ه دانشگاهی ب
   نه دانشگاهی، ایجاد و توسعه های شبادوره هاست. توسع

                                                                            
1. Ong & Laia 

2. Choy 

3  . khan 

ها توسط بخش خصوصی ای، گشایش دانشگاههای مکاتبهدوره
کارهای های خارجی از جمله راهو همچنین مشارکت با دانشگاه

متداول بوده است. ولی امروزه کاربرد ابزارهای یادگیری و 
ر فناوری اطالعاتی و اینترنت به شدت گسترش آموزش، نظی

های  ترین محیطیافته است. یادگیری الکترونیکی یکی از مطرح
ها شود. بنابراین، تالشیادگیری در عصر اطالعات محسوب می

های مربوط به این نوع یادگیری در سراسر جهان بسیار  و تجربه
ارتباطی جدید های  مورد توجه قرار گرفته است. لذا ورود فناوری

به عرصه آموزش ماهیت فرایند یاددهی و یادگیری دانشگاهی 
های یادگیری جدید، یعنی روش را تغییر داده و به ایجاد محیط

 ،)اکبری و همکاران یادگیری الکترونیکی منجر شده است
دهد که آموزش مجازی آکادمیک تحقیقات نشان می (.3133

و ارزشیابی مناسب،  در صورت تدوین مناسب محتوای آموزشی
لذا در این   (.3331، 5تورموند) سیستم موفق و کارآمدی است

ژوهش خود به این نتایج دست (، در پ3186راستا، قائدی )
اند که دسترسی دانشجویان به برنامه درسی آموزشی، یافته

محتوای برنامه درسی و شیوه ارزشیابی در حد متوسط و باالتر 
از دانشجویان در محیط مجازی نیز  ارزیابی شده و پشتیبانی

(، در تحقیق 3183ضعیف ارزیابی شده است. ربیعی و همکاران )
اند که دوره الکترونیکی از نظر خود به این نتایج دست یافته

 ی ـهای یاددهی در حد مطلوب، فعالیتمحتوای الکترونیک
حد نامطلوب  های ارزشیابی دریادگیری در حد متوسط و روش

(، در تحقیق خود به این 3188لفقاری و همکاران )است. ذوا
اند که آموزش الکترونیکی از نظر کیفیت نتایج دست یافته

یادگیری، سهولت دسترسی به حجم باالیی از اطالعات و 
دانش، دسترسی سریع و به موقع اطالعات در زمان اندک، 

های آموزشی و ارتقای علمی دانشجویان و کاهش برخی هزینه
(، در 3183) در حد مطلوب است. ربیعی و همکاران مدرسان

تحقیق خود با عنوان ارزیابی کیفیت درونی برنامه درسی دوره 
آموزش مجازی دانشگاه فردوسی مشهد به این نتایج دست 
یافتند که کیفیت برنامه درسی دوره آموزش مجازی دانشگاه 
فردوسی مشهد از لحاظ عناصر هدف، محتوا، طراحی صفحات، 

بندی، زمان، فضا و ارزشیابی در سطح اد آموزشی، گروهمو
های یادگیری در سطح متوسط و عنصر مطلوب، عنصر فعالیت

(، در 3133بندی در سطح نامطلوب قرار دارد. جهانیان ) گروه
    یج دست یافتند که دانشجویانتحقیق خود به این نتا

های آموزش مجازی، از دسترسی به کننده در دورهشرکت

                                                                            
4  . Thurmond 
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های مجازی، یادگیری از طریق این امکانات مراکز آموزش
همچنین  روش و کاربرد روش آموزش مجازی، رضایت داشتند.

ج (، در تحقیق خود به این نتای3133) زادهرستگارپور و گرجی
یادگیری الکترونیکی به سامانه  دست یافتند که کاربران سامانه

ارزشیابی، منابع  دسترسی مطلوب دارند، از پشتیبانی، آزمون و
مند درسی، ارائه درس و واسط کاربری مناسب و مطلوب بهره

ها و تکالیف و محتوای الکترونیکی مناسب هستند ولی از تمرین
(، چندین مزیت 3333) 3باشند. همچنین روزنبرگ مند نمیبهره

کند. وی معتقد برای یادگیری الکترونیکی در آموزش مطرح می
دهد،  ها را کاهش میرونیکی؛ هزینهاست که یادگیری الکت

ها به روز برد، محتوای این آموزشقدرت پاسخگویی را باال می
ساعته در هر زمان  35و قابل اعتماد است، امکان یادگیری 

شود، امکان جویی میکننده صرفهوجود دارد، در وقت استفاده
یادگیری در هر مکان وجود دارد و قابلیت توسعه دارد. البته 

های خاصی نیز دارد همچون؛ موزش الکترونیکی محدودیتآ
برداری و دسترسی به   های آشنایی همگان در بهرهمحدودیت

رایانه و خدمات جانبی، عدم امکان استفاده کاربران از موارد 
مندی از روابط اخالقی تجربی، محروم ماندن فراگیران در بهره

الت انسانی و و تربیتی بین استاد و دانشجو،  فقدان تعام
 (.  3331، 3)باکلیی، فقدان ارتباط چهره به چهره عاطف

های مجازی نیز در برنامه در طی سالیان اخیر استفاده از آموزش
عمده یکی از . های معتبر جهان قرار گرفته استکاری دانشگاه

وری ارتباطات و اطالعات در ادالیل گسترش استفاده از فن
جمعیت دانشجویی و تقاضای روز آموزش عالی، رشد سریع 

ها و افزون برای ورود به دانشگاه و ادامه تحصیل در زمینه
رشد سریع یادگیری الکترونیکی، های مختلف است. لذا  رشته

به وقوع پیوست، توانست  3333ویژه آن چه در طول دهه به
بسیاری از موانع بر سر راه آموزش عالی را برای ثبت نام تعداد 

داوطلبان آموزش عالی از میان بردارد و این فرصت  بیشتری از
ها قرار دهد که افزایش تقاضا برای آموزش را در اختیار دانشگاه

های  را پاسخگو باشند. یادگیری الکترونیکی یکی از شکوفایی
)رستگارپور و  باشد پیشرفت تکنولوژی در تعلیم و تربیت می

های حلکی از راه(. تحقیقات نشان داده که ی3133زاده، گرجی
یابی به موفقیت، بررسی تجربه گذشته است. در ایران با دست

ها و مؤسسات آموزش عالی توجه به استقبال روزافزون دانشگاه
گیری  ه شیوه یادگیری الکترونیکی به دلیل بهرهئدر گسترش ارا

                                                                            
1. Rosenberg 

2  . Buckley 

های یادگیری از مزایای آن، لزوم سنجش میزان موفقیت سامانه
های پیشتاز احساس کارگیری در دانشگاهان بهالکترونیکی از زم

های اساسی یادگیری شود. چون بدون در نظر گرفتن مؤلفهمی
ترین و جدیدترین و عدم پایش صحیح آن، کاربرد پیشرفته

ها کاری بیهوده است، بنابراین به منظور طراحی و تهیه وریافن
ست ها ضروری اهای یادگیری الکترونیکی ارزیابی دورهدوره

یابی جزو الینفک (. سنجش و ارزش3183زاده و کنعانی، )حسن
های مهم و هر نوع نظام آموزشی است و از جمله فعالیت

)زارعی زوارکی،  آیدگذار در فرآیند آموزش به حساب میتأثیر
(. درک این که کدام عوامل در اثربخشی نظام یادگیری 3183

تلقی شود، به این تواند، مهم  الکترونیکی از دید کاربران می
های مناسبی را مشیگونه مؤسسات کمک خواهد کرد، تا خط

گذاری در عوامل اثربخش و طراحی مجدد با حذف برای سرمایه
(. 3183اثربخش، اعمال کنند )یزدانی و همکاران،  عوامل غیر

یادگیری های  لذا محقق با توجه به اهمیت و گسترش دوره
یام نور، در این پژوهش به دنبال الکترونیکی در دانشگاه بزرگ پ

های یادگیری بررسی بررسی وضعیت و کارآمدی دوره
   ور از دیدگاه دانشجویان الکترونیکی دانشگاه پیام ن

ارشد مدیریت ورزشی است تا بتواند با مطالعه کارشناسی
وضعیت و کارآمدی آموزش الکترونیکی از دیدگاه دانشجویان، 

ها جهت فیت بخشی به این دورهپیشنهادات کاربردی جهت کی
ارائه خدمات بیشتر به دانشجویان، در نتیجه جلب رضایت 

 دانشجویان که مشتریان دانشگاه پیام نور هستند ارائه دهد.
 

 روش تحقیق
های یادگیری هدف این پژوهش، مطالعه کارآمدی دوره

   انشجویان الکترونیکی دانشگاه پیام نور از دیدگاه د
ارشد مدیریت ورزشی بود. روش پژوهش حاضر کارشناسی

این پژوهش به  هایباشد و دادهتوصیفی از نوع پیمایشی می
      های اجتماعیصورت مجازی، از طریق ایمیل و شبکه

آوری شد. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی دانشجویان جمع
 ارشد مدیریت ورزشی هستند که در نیمسال دومکارشناسی

های آموزش مجازی و الکترونیکی در دانشگاه در دوره 3135
گیری ه به شیوه نمونهبودند. حجم نمون حال تحصیل پیام نور در

شمار انتخاب شدند. مند و به صورت کلغیرتصادفی و هدف
و  پرسشنامه استاندارد رستگارپورها، از آوری دادهجهت جمع

آن، توسط اساتید  که روایی( استفاده شد 3133زاده )گرجی
استفاده از ضریب همبستگی آلفاینظر و پایایی آن با صاحب
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اساس مقیاس شد. پرسشنامه بر تأیید= آلفا(  31/3کرونباخ )
های است. به این ترتیب که برای پاسخ گذاری شدهلیکرت نمره

 4تا  3ای از خیلی ضعیف تا عالی از گزینه 4سؤاالت در طیف 
های نمره در نظر گرفته شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده

های یل از شاخصپرسشنامه قابل تحل 85آوری شده از جمع
معیار و نیز جهت مقایسه آمار توصیفی میانگین و انحراف

ای تک نمونهt  آماری با میانگین جامعه از آزمونمیانگین نمونه 

داری  های آماری در حد معنی استفاده شد. ضمناً همه آزمون
(34/3  =α.به آزمایش گذارده شدند ) 

 

 های تحقیقیافته
با  33/14ها میانگین سنی آزمودنینتایج تحقیق نشان داد که 

% 53ها مرد و % آزمودنی41سال بود.  633/3انحراف استاندارد 
 % آنها مجرد بودند.53ها متاهل و % آزمودنی43آنها زن بودند. 

 
 ای دسترسی دانشجویان به سامانه یادگیری الکترونیکیتک نمونه tآزمون  .3جدول 

 میانگین تعداد متغیر
انحراف 

 استاندارد

Test Value = 1 

t df p هاتفاوت میانگین 

دسترسی دانشجویان به سامانه 
 یادگیری الکترونیکی

85 614/1  631/3  113/3 81 333/3 614/3 

 
شود میانگین دسترسی  گونه که در جدول باال مشاهده میهمان

دانشجویان به سامانه یادگیری الکترونیکی در گروه نمونه 
بود که به طور معناداری  631/3با انحراف استاندارد  614/1

(333/3>p از نمره برش )باالتر بود و تی محاسبه شده  1

ر دادهنده معنا( است که نشان66/3جدول ) t( بزرگتر از 113/3)
از بنابراین،  ین نظری است.بودن میانگین بدست آمده با میانگ

گیری الکترونیکی دسترسی به سامانه یاد نظر دانشجویان
 مطلوب بوده است.

 
 ای کیفیت پشتیبانی از دانشجویان در سامانه یادگیری الکترونیکیتک نمونه tآزمون  .2جدول 

 میانگین تعداد متغیر
انحراف 

 استاندارد

Test Value = 1 

t df p تفاوت میانگین ها 

پشتیبانی از دانشجویان در سامانه 
 یادگیری الکترونیکی

85 538/1  346/3  331/5 81 333/3 538/3 

 
شود میانگین پشتیبانی  گونه که در جدول باال مشاهده میهمان

فنی و آموزشی دانشجویان استفاده کننده از سامانه یادگیری 
 346/3با انحراف استاندارد  538/1الکترونیکی در گروه نمونه 

باالتر بود  1( از نمره برش p<333/3بود که به طور معناداری )

( است که 66/3جدول ) t( بزرگتر از 331/5و تی محاسبه شده )
ر بودن میانگین بدست آمده با میانگین نظری دادهنده معنانشان

فنی و آموزشی از دانشجویان در سامانه است. بنابراین، پشتیبانی
 نشگاه پیام نور مطلوب بوده است.یادگیری الکترونیکی در دا

 

 ای کارآمدی تمرین و تکالیف دانشجویان در سامانه یادگیری الکترونیکیتک نمونه tآزمون  .1جدول 

 میانگین تعداد متغیر
انحراف 

 استاندارد

Test Value = 1 

t df p هاتفاوت میانگین 

531/3 85 تمرین و تکالیفکیفیت و کارآمدی   831/3  353/3 81 385/3 433/3- 

 

شود میانگین کیفیت و  گونه که در جدول باال مشاهده میهمان
کارآمدی تمرین و تکالیف ارائه شده به دانشجویان در سامانه 

با انحراف استاندارد  531/3یادگیری الکترونیکی در گروه نمونه 
 1( از نمره برش p<385/3بود که به طور معناداری ) 831/3

جدول  t(کوچکتر از 353/3تر بود و تی محاسبه شده )پایین
( است. بنابراین دانشجویان دوره مجازی در سامانه 66/3)

مند یادگیری الکترونیکی از تمرین و تکالیف مطلوب بهره
 نبودند.
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 در سامانه یادگیری الکترونیکیای دسترسی دانشجویان به منابع اطالعاتی تک نمونه tآزمون  .4جدول 

 میانگین تعداد متغیر
انحراف 

 استاندارد

Test Value = 1 

t df p هاتفاوت میانگین 

دسترسی دانشجویان به منابع 
 اطالعاتی

85 383/1  433/3  814/3 81 331/3 383/3 

 
شود میانگین  مشاهده می 5شماره  گونه که در جدولهمان

دسترسی دانشجویان به منابع اطالعاتی در سامانه یادگیری در 
طور بود که به 433/3با انحراف استاندارد  383/1گروه نمونه 

باالتر بود و تی محاسبه  1( از نمره برش p<331/3معناداری )

ها ( است. بنابراین داده66/3جدول ) t( بزرگتر از 814/3شده )
دسترسی به دانشجویان دوره مجازی از نظر دهد که نشان می

امانه یادگیری الکترونیکی مطلوب ـاتی در ســمنابع اطالع
 است.

  
 ای دسترسی دانشجویان به محتوای الکترونیکی در سامانه یادگیری الکترونیکی تک نمونه tآزمون  .9جدول 

 میانگین تعداد متغیر
انحراف 

 استاندارد

Test Value = 1 

t df p هاتفاوت میانگین 

دسترسی دانشجویان به محتوای 
 الکترونیکی

85 136/1  335/3  534/1 81 331/3 136/3 

 
شود میانگین دسترسی  گونه که در جدول باال مشاهده میهمان

دانشجویان به محتوای الکترونیکی در سامانه یادگیری در گروه 
بود که به طور  335/3با انحراف استاندارد  136/1نمونه 

باالتر بود و تی محاسبه  1( از نمره برش p<331/3معناداری )

ها ( است. بنابراین داده66/3جدول ) t( بزرگتر از 534/3شده )
جویان دوره مجازی ــترسی دانشــنشان می دهد که دس

امانه یادگیری الکترونیکی مطلوب ــمحتوای الکترونیکی در س
 است.

  
 ای دسترسی دانشجویان به واسط کاربر در سامانه یادگیری الکترونیکیتک نمونه tآزمون  .6جدول 

 میانگین تعداد متغیر
انحراف 

 استاندارد

Test Value = 1 

t df p هاتفاوت میانگین 

344/3 85 دسترسی دانشجویان به واسط کاربر  358/3  133/3 81 335/3 354/3- 

 
شود میانگین دسترسی  گونه که در جدول باال مشاهده میهمان

دانشجویان به واسط کاربر در سامانه یادگیری الکترونیکی در 
بود که به طور  358/3با انحراف استاندارد  344/3گروه نمونه 
تر بود و تی پایین 1( از نمره برش p<335/3معناداری )

( است. 66/3جدول ) tکوچکتر از  (133/3محاسبه شده )
امانه یادگیری ــجویان دوره مجازی در ســبنابراین دانش

د ــمنری مطلوبی بهرهــط کاربــکی از واسـرونیــالکت
 د.ــنبودن

 

 ای کیفیت و نحوه ارائه درس به دانشجویان در سامانه یادگیری الکترونیکیتک نمونه tآزمون  .7جدول 

 میانگین تعداد متغیر
انحراف 

 استاندارد

Test Value = 1 

t df p هاتفاوت میانگین 

کیفیت و نحوه ارائه درس به 
 دانشجویان

85 483/1  668/3  386/4 81 333/3 483/3 
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شود میانگین کیفیت و  همانگونه که در جدول باال مشاهده می
نحوه ارائه درس به دانشجویان در سامانه یادگیری الکترونیکی 

بود که به  668/3با انحراف استاندارد  483/1در گروه نمونه 
باالتر بود و تی  1( از نمره برش p<333/3طور معناداری )
( است. بنابراین 66/3) جدول t( بزرگتر از 483/1محاسبه شده )

دهد که کیفیت و نحوه ارائه درس به ها نشان میداده
 دانشجویان در سامانه یادگیری الکترونیکی مطلوب است.

 

 گیریبحث و نتیجه
های های تحقیق حاضر نشان داد که تمامی مؤلفهنتایج و یافته
های یادگیری الکترونیکی در دانشگاه پیام نور به کارمدی دوره

کارآمدی  کیفیت دسترسی دانشجویان به واسط کاربر و جز
ارائه شده در یادگیری الکترونیکی از دیدگاه  تمرین و تکالیف

 دانشجویان مدیریت ورزشی کارآمد و مطلوب بوده است.
های تحقیق حاضر نشان می دهد که دانشجویان مدیریت یافته

 ورزشی دوره مجازی دانشگاه پیام نور از کیفیت و امنیت
دسترسی، امکان دسترسی در هر زمان و مکان با رایانه معمولی 
و حتی با موبایل و امکان دسترسی به سامانه یادگیری 
الکترونیکی بدون نیاز به تنظیمات خاص در حد مطلوب 

های حمیدیان و برخوردار هستند. این نتیجه منطبق با یافته
 ان(، ذوالفقاری و همکار3186ئدی )(، قا3185) همکاران

های تحقیق ارزیابی کارآمدی ( و یافته3133(، جهانیان)3188)
های یادگیری الکترونیکی در دانشگاه تربیت مدرس از دوره

 ( است.3133زاده، )رستگارپور و گرجی دیدگاه دانشجویان
 دهد که دانشجویان مدیریتهای تحقیق حاضر نشان مییافته

، های فنیپشتیبانیورزشی دوره مجازی دانشگاه پیام نور از 
افزارهای ارتباطی جهت پاسخگویی به موقع، پشتیبانی نرم

های الزم های آموزشی جهت آموزشها، فایلنصب در سیستم
برای به کاربری صحیح سامانه در حد مطلوب برخوردار هستند. 

زاده (، بیک3186) های قائدیالف نتایج پژوهشخراین نتیجه ب
 های تحقیق ارزیابی کارآمدی ه( و یافت3133) و همکاران

های یادگیری الکترونیکی در دانشگاه تربیت مدرس از دوره
 ( است.3133زاده، رستگارپور و گرجی) دیدگاه دانشجویان

 دهد که دانشجویان مدیریتهای تحقیق حاضر نشان مییافته
های فردی و ورزشی دوره مجازی دانشگاه پیام نور از تمرین

رس، ارائه تحقیقات و کارهای عملی فردی و گروهی برای هر د
و  مسألهفضای حل ، گروهی جهت افزایش دانش و اطالعات

، کیفیت و تبادل اطالعات، بازخورد مناسب خالقیت جهت بحث

و  و حجم تکالیف ارائه شده توسط استادان برای هر درس
جهت ارتباط بیشتر با اساتید در حد مطلوب  تمرین و تکالیف

های پروژه ارزیابی برخوردار نیستند. این نتیجه منطبق با یافته
حمیدیان و همکاران، ) آموزش الکترونیکی در دانشگاه تهران

    ( و 3183) های تحقیق ربیعی و همکاران(، یافته3185
 های یادگیریهای تحقیق ارزیابی کارآمدی دورهیافته

 لکترونیکی در دانشگاه تربیت مدرس از دیدگاه دانشجویانا
 ( است.3133زاده، رستگارپور و گرجی)

 دهد که دانشجویان مدیریتهای تحقیق حاضر نشان مییافته
ورزشی دوره مجازی دانشگاه پیام نور از منابع اطالعاتی و 

اف و پاورپوینت، ارائه خالصه درس به دیدرسی به صورت پی
اف و پاورپوینت، معرفی نشریات علمی و معرفی دیصورت پی

های متناسب با درس مطلوبی برخوردار هستند. این نتیجه وبگاه
در  پروژه ارزیابی آموزش الکترونیکی هایمنطبق با یافته

های تحقیق ( یافته3185حمیدیان و همکاران، ) دانشگاه تهران
ارزیابی کارآمدی های تحقیق و یافته (3183) ربیعی و همکاران

تربیت مدرس از های یادگیری الکترونیکی در دانشگاه دوره
 ( است.3133زاده، رستگارپور و گرجیدیدگاه دانشجویان)

 دهد که دانشجویان مدیریتهای تحقیق حاضر نشان مییافته
ورزشی دوره مجازی دانشگاه پیام نور از محتوای الکترونیکی 

ر هستند. این نتیجه منطبق با متناسب با درس مطلوبی برخوردا
)ربیعی،  های تحقیق انجام شده در دانشگاه فردوسی مشهدیافته

و بر  (3133پور و همکاران، ( و نتایج پژوهش )کاظم3188
یادگیری  هایهای تحقیق ارزیابی کارآمدی دورهخالف یافته

 الکترونیکی در دانشگاه تربیت مدرس از دیدگاه دانشجویان
 ( است.3133زاده، گرجی )رستگارپور و

 دهد که دانشجویان مدیریتهای تحقیق حاضر نشان مییافته
ورزشی دوره مجازی دانشگاه پیام نور از امکان دسترسی به 
ساختار درس و منابع اطالعاتی و محتوایی با حداقل کلیک، 

های مناسب در طراحی صفحات و دروس، استفاده از رنگ
های درس، امکان ر همه بخشیکسان بودن قالب و ساختار د

تغییر ظاهر صفحات توسط کاربر بدون از بین بردن سایر 
معیارها و درکل از واسط کاربر مطلوبی برخوردار نیستند. این 

های پروژه ارزیابی آموزش الکترونیکی در نتیجه منطبق با یافته
   ( و برخالف3185)حمیدیان و همکاران،  دانشگاه تهران

های یادگیری ق ارزیابی کارآمدی دورههای تحقیتهیاف
 الکترونیکی در دانشگاه تربیت مدرس از دیدگاه دانشجویان

 ( است.3133زاده، رستگارپور و گرجی)
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 دهد که دانشجویان مدیریتهای تحقیق حاضر نشان مییافته
ورزشی دوره مجازی دانشگاه پیام نور از تاالرهای گفت وگوی 

، برنامه مدون استاد برای حضور و ارائه درس، هریزی شدبرنامه
های محتوای دروس با کیفیت، محتوا، مواد درسی و آزمون

های ها و فعالیتها، پروژهبندی تمرینبندی شده، زمانزمان
گروهی برای یادگیری، بررسی مستمر فعالیت دانشجویان و 

کل از ارائه  پشتیبانی دانشجویان متناسب با سطح یادگیری و در
های درس مطلوبی برخوردار هستند. این نتیجه منطبق با یافته

یادگیری الکترونیکی در  هایتحقیق ارزیابی کارآمدی دوره
)رستگارپور و  دانشگاه تربیت مدرس از دیدگاه دانشجویان

پور و همکاران، ( و نتایج پژوهش )کاظم3133زاده، گرجی
های تحقیق انجام شده در دانشگاه خالف یافته(، و بر3133

های پروژه ارزیابی و یافته (3188)ربیعی،  فردوسی مشهد
حمیدیان و همکاران، ) گاه تهرانآموزش الکترونیکی در دانش

لذا براساس تجربه حاصل از تحقیقات و آموزش در ( است.3185
سالیان گذشته باید پذیرفت که آموزش الکترونیکی یک 

گردد، چرا که این روش بسیاری از ضرورت محسوب می
 با  و   های معمول در آموزش فیزیکی را حذف کردهمحدودیت

آل شده کمک آموزشی، محیطی ایدهسازی افزودن شرایط شبیه
راهم نموده است. و آرمانی برای انتقال اطالعات آموزشی را ف

ها، باعث امکان ارتباط وری اطالعات و رایانهاهمچنین ظهور فن
بهتر، اشتراک دانش، بهبود کیفیت آموزش، فراهم نمودن امکان 
دسترسی یکسان، ایجاد فضای آموزشی یکنواخت برای اقشار 

ه مطالب درسی ئهای اراسازی شیوهنقطه و بهینه در هر مختلف
با توجه به تحقیقات  تر شده است.به منظور یادگیری عمیق

های سنتی آموزش، دیگر پاسخگوی  گیریم که روشنتیجه می
این حجم عظیم تقاضا برای آموزش نیست و توسعه نهضت 

ن عنواسوادآموزی الکترونیکی به جای سوادآموزی متعارف، به
اطالعاتی و ایجاد یک جامعه   کار برای گذر به جامعهیک راه

 گردد.الکترونیکی پیشنهاد می
کارگیری این امکانات در یادگیری و آموزش الزم جهت به لذا

های فناوری اطالعات و ارتباطات و است، زیرساخت
استانداردهای آموزشی با کیفیت و توانمندتر گردد، همچنین 

جهت تغییر نگرش سنتی جامعه در امر سازی مناسب فرهنگ
گذاری و مشارکت دولت و بخش خصوصی  آموزش، سرمایه

 صورت گیرد.
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. پنجمین "های یادگیری الکترونیکیثر در سنجش موفقیت سیستمؤه چهارچوبی برای عوامل مئارا"(. 3183) کنعانی، فاطمه و زاده، علیرضاحسن
 المللی یادگیری و آموزش الکترونیکی، تهران. کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین

علمی دانشکده پرستاری و  هیأتنگرش اعضای "(. 3188) هللاحمدی، فضل ا و ذوالفقاری، میترا؛ سرمدی، محمدرضا؛ نگارنده، رضا؛ زندی، بهمن
 )حیات(، مجله دانشکده پرستاری و مامایی علوم پزشکی تهران. "مامایی علوم پزشکی تهران به تدریس از نظام یادگیری الکترونیکی ترکیبی

 .13-13(، صص 53)34

ارزیابی کیفیت درونی برنامه درسی دوره آموزش مجازی دانشگاه "(. 3183) لو، صالح رشیدخواجهحاجی و ربیعی، مهدی؛ محبی امین، سکینه
 .33-16، صص 3، شماره 5، دوره مجله افق توسعه آموزش پزشکی. "فردوسی مشهد

. "رانهای یادگیری الکترونیکی در دانشگاه تربیت مدرس از دیدگاه کاربارزیابی کارآمدی دوره"(. 3133) زاده، سحرگرجی و رستگارپور، حسن
 .4-13. سال دوم، شماره سوم، صص فصلنامه اطالعات و ارتباطات در علوم تربیتی

 . سومین کنفرانس ملی آموزش الکترونیکی، تهران."سنجش و ارزشیابی آموزش الکترونیکی"(. 3183) زارعی زاروکی، اسماعیل

ضرورت و نقش آموزش الکترونیکی در ارتقاء فرایند یاددهی یادگیری دانشجویان از دیدگاه "(. 3183) ملکانیان، صدیقه و شریعتمداری، مهدی
 المللی یادگیری و آموزش الکترونیکی، تهران.. پنجمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین"علمی دانشگاه هیأتاعضاء 
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های آموزش الکترونیکی مندی مشمولین آموزش مداوم از برنامهبررسی میزان رضایت"(. 3133) طاهری، مریم و صفایی، زهرا؛ عمادی، علیرضا
 .31-33(، صص 6)3. دوره هفتم، شماره مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی یزد. "3133دانشگاه علوم پزشکی سمنان سال 

 مجازی در نظام آموزش عالی ایرانارزشیابی اثر بخشی دوره آموزش "(. 3133) ربیعی، مهدی و فتحی واجارگاه، کورش؛ پرداختچی، محمد حسن
 .6-33شماره چهارم، صص  ،. سال اولوری اطالعات و ارتباطات در علوم تربیتیافصلنامه فن. "موردی: دانشگاه فردوسی مشهد(مطالعه)

آموزش مجازی رشته مهندسی کامپیوتر گرایش فناوری ارزشیابی برنامه درسی "(. 3186) عطاران، محمد و قائدی، بتول؛ عسگری، مجیدعلی
 . دومین کنفرانس ملی آموزش الکترونیک. تهران."اطالعات از دیدگاه اساتید و دانشجویان در دانشگاه علم و صنعت

یکی بر پیشرفت یادگیری الکترون تأثیردر تحقیق خود با عنوان بررسی میزان "(. 3133) اسماعیلی، زهره و کشاورز، محسن؛ رحیمی، محسن
 .31-33، صص 3، دوره اول، شماره حیدریهفصلنامه علمی دانشگاه علوم پزشکی تربیت. "تحصیلی دانشجویان، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

لکترونیکی ارزشیابی میزان اثربخشی نظام یادگیری ا"(. 3183) زارع، حسین و پور، احمدزاده، عیسی؛ زندی، بهمن؛ علییزدانی، فریدون؛ ابراهیم
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