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Abstract 
Introduction: The present study reviews the role of employing E-learning in the teaching and 
learning process at Payam Noor University, Mazandaran province, Iran, from the faculty 
members' point of view during 2012. 
Material & Methods: This study is practical in terms of purpose and descriptive in terms of 
nature and survey in terms of method. The statistical population consisted of 300 faculty 
members. 103 persons were selected using the Kerjcie-Morgan table according by the simple 
random sampling method. The data collection tool was a researcher-made questionnaire. The 
face and content validity of the questionnaire was approved by experts and its reliability was 0.87 
according to retest and Cronbach's alpha coefficient. Data analysis was done by means of 
descriptive and inferential (chi-square test) statistics. 
Results: From the faculty members' point of view, online and conventional training, internet, 
video-conference, multimedia, mobile based training and also training via TV and audio-video 
tapes are effective in the student's learning-teaching process. 
Conclusion: Professors and students can employ introduced E-learning tools in order to promote 
and improve the educational quality and the teaching-learning process in Payam Noor University 
Centers of Mazandaran province. 
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  چکیده

یس و یادگیري از دیدگاه اعضاء هیئت علمی تدر کارگیري آموزشی الکترونیکی در فرآیند هب پژوهش حاضر بررسی نقش :مقدمه
  .باشد می 91در سال  مازندراننور  دانشگاه پیام

نفر از استادان عضو  300جامعه آماري آن  پیمایشی وپژوهش از نظر هدف کاربردي، ماهیت توصیفی و روش  :ها مواد و روش
عنوان   صورت تصادفی ساده به  با بر اساس جدول کرجسی و مورگان و به نفر 103که تعداد  ،نور مازندران علمی دانشگاه پیامت هیئ

یید متخصصان و پایایی آن از روایی صوري و محتوایی آن مورد تأ ساخته که گیري پرسشنامه محقق ابزار اندازه .نمونه انتخاب شدند
) خی دوآزمون (ها با آمار توصیفی و استنباطی  تجزیه و تحلیل داده. حاصل گردید 87/0طریق بازآزمایی و آلفاي کرونباخ معادل 

  .انجام گردید
موزش برخط و حضوري، شبکه وب، ویدئو آ نور مازندران، ه پیاماعضاء هیات علمی دانشگانتایج نشان داد که از دیدگاه  :نتایج

یادگیري -ها، آموزش از طریق موبایل، تلویزیون آموزشی و نوارهاي صوتی و تصویري در فرآیند یاددهی اي کنفرانس، چندرسانه
  . قش دارددانشجویان ن

  اصیل مقاله
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نور  یادگیري در مراکز دانشگاه پیام-استادان و دانشجویان جهت ارتقاء و بهبود کیفیت آموزشی و فرآیند یاددهی :گیري نتیجه
  .برداري نمایند مازندران از ابزارهاي آموزش الکترونیکی معرفی شده بهره

  
  يکلیدواژگان 
  ها ها، ضبط، دانشگاه اي هاي برخط، آموزش، ویدئو کنفرانس، چندرسانه نظام

 
  مقدمه 

عرصه آموزش  ،ده استش ي اطالعات با هدف تحوالت بنیادینر دستخوش هجوم فناوریهایی که در چند سال اخ از جمله عرصه
 و اهداف به رسیدن براي آن طریق از که افراد است شده مهمی وسیله آموزش امروزي، مدرن دنیاي در ].1[ تو یادگیري اس

 یا تکمیل درجه با معموًال آموزش، بودن مؤثر .]2[کنند  تالش می بهتر زندگی براي مسیري و جستجوي یشخص دستاوردهاي
. شود می انجام شده خواسته فعالیت در عملکرد بهبود با هم تدریس بودن مؤثر همچنین. شود می انجام اهداف آموزشی به رسیدن

 نسبت دقیقه در شده اخذ دانش میزان(شود  می سنجیده دانش اخذ توانایی با که است جدید آموزشی در محتواي تسلط آموزش، نتایج
[آموزش زمان کل به  فردي، هاي مهارت کسب امکان یادگیرندگان به در آن تا کرد فراهم را فرصتی بایستی کلی طور به ].3) 

 فناوري آخرین از باید منظور این براي. فراهم گردد مسئله حل براي اطالعات سازيیکپارچه و جستجو توانایی و ها انگیزه مدیریت
 افزایش منظوربنابراین به ].4[ استفاده کرد مطلوب نتایج به دستیابی جهت در اجرایی هاي برنامه مؤثرتر کردن و ارتقا جهت ،روز

 ریزي برنامهخاص  هدف یک به رسیدن اساس بر و شود بنا افراد یادگیري اساس سبک بر آموزش که است الزم آموزش، کیفیت
. دهد ي نوین، کارایی خود را از دست میها ها و روش ظهور فناوري هاي سنتی و قدیمی آموزش و یادگیري، با امروزه روش ].5[ شود
هاي جدیدي براي انتقال دانش و افزایش  ها و رویه یر اطراف خود باید به دنبال شیوهالتغی ران براي همگام شدن با محیط دائمفراگی

دارد که به موقع، کم هزینه، سریع و مطمئن  یازجهت افزایش دانش افراد جامعه، به ابزاري قدرتمند ن تمدن موج سوم .باشد یادگیري
 اگر یادگیري. آموزش و یادگیري الکترونیکی یکی از این دستاوردهاي بشري است که دنیاي ما را متحول کرده است ].6[ باشد

هاي صوتی،  ابزارهاي الکترونیکی نظیر دستگاهمندي از  ي آموزشی اطالق کنیم که با بهرهها الکترونیکی را به مجموعه فعالیت
پذیریم که توجه، تحقیق،  گاه میآن ،چهره آموزش را در کشور ما تغییر داده است غیره، اي، مجازي و اي، شبکه تصویري، رایانه

ها امري اساسی، مهم و  ها و ملت تمام دولتگذاري در راستاي یادگیري الکترونیکی براي  ریزي و سیاست گذاري، برنامه سرمایه
 یعنی یکم و بیست قرن اول دهه اول نیمه در جهان شده پذیرفته و غالب مشی خط که رسد می نظر به ].7[ ناپذیر است اجتناب

 مشی خط تعیین در بنابراین .است شده تعیین ارتباطات و اطالعات فناوري از مندي بهره اساس بر میالدي 2005 تا 2000 هاي سال
 سطح در خواه و باشد مدنظر ابتدایی آموزش سطح در توسعه خواه ،گرفت نادیده را مهم عامل این هاي ویژگی توان نمی نیز آموزش
  ].8[ عالی یا متوسطه آموزش

د اطالعات و در جامعه مبتنی بر دانش پا به عرصه وجوهاي دنیاي مدرن است که در عصر  آموزش الکترونیکی یکی از پدیده
الت این یادگیري زاییده چرخه تحو. اي برخوردار است خود از سرعت و گسترش قابل مالحظهمدت  گذاشته است و در تاریخچه کوتاه

افزاري  افزاري نمود نرم قبل از ظهور بعد سخت فناوري هاي نوین که مفهوم واقعی آن است چرا که  فناوري سریع و رو به گسترش 
 و مراکز که است الزم اما است دور از آموزش و آموزشی فناوري  زمینه در نوپا صنعتی ایران در الکترونیکی آموزش]. 9[دارد 

هاي  محیط طرح زمینه در کشور فرهنگی و آموزش ساختار با مناسب الگوي از استفاده با ها دانشگاه ویژه به ایران آموزشی سساتمؤ
موزش با کیفیت و نیازهاي روزافزون مردم به آ]. 10[ گمارند همت المللی بین استانداردهاي اساس بر )الکترونیکی( مجازي آموزش

براي  یی جدیدها آن داشت که روش متخصصان را بر ،یادگیري هاي نوین براي ارتقاء فرآیند هاي مبتنی بر فناوري توان باالي محیط
زمان جمعیت کثیري از فراگیران را  طور هم ان با استفاده از آن، بهم اقتصادي و با کیفیت باشند و هم بتوآموزش ابداع نمایند که ه

عنوان روش موفق یادگیري در عصر  ارائه گردید و به سرعت خود را بهآموزش تحت وب  1990از اوایل دهه . تحت آموزش قرار داد
سان، رایگان و جستجوپذیر در الکترونیکی فراهم نمودن امکان دسترسی یکیکی از اهداف آموزش  .دانش و آگاهی معرفی نمود

طالب درسی به هاي ارائه م سازي شیوه اقشار مختلف در هر نقطه و بهینه هاي درسی و ایجاد فضاي آموزشی یکنواخت براي دوره
اد به اندازه توانایی خود از موضوعات خالف آموزش سنتی، افر در چنین فضاي آموزشی بر .تر است تر و جدي منظور یادگیري عمیق

یادگیري نشان -اي آموزشی و فرایندهاي یاددهی چندرسانه زاده با عنوان اصول نتایج مطالعه زارعی و عوض. ]11[گردند  مند می هبهر
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، انیمیشن و ویدئو صوت، تصویرهاي گرافیکیکارگیري عناصر گوناگون از قبیل متن،  هتواند با ب هاي آموزشی می اي داد که چندرسانه
سانه همچنین این نوع ر. دهدیادگیري را نیز تحت پوشش قرار گوناگون  هاي چند حسی براي فراگیران، سبکضمن ایجاد نوعی محیط 

بررسی  به ،Komisو  Jimoyiannis در پژوهشی دیگر ].12[ تواند انگیزه فراگیران را افزایش دهد با داشتن امکانات تعاملی می
هاي  عنوان گروه ساله را به 15-16 آموزان آنان دو گروه از دانش. پرداختند اي در تدریس و یادگیري فیزیک هاي رایانه سازي شبیه

به هر دو گروه مبحث سرعت و شتاب در حرکت پرتابی را به صورت سنتی تدریس کردند، اما براي . کنترل در نظر گرفتند آزمایش و
نتایج پژوهش نشان داد که گروه آزمایش . استفاده کردند اي نیز انهسازي رای سنتی از شبیهایش عالوه بر تدریس آموزش گروه آزم

در بررسی  Lebediker .]13[ کنند د و نمرات باالتري را نیز کسب میدرك مفهومی بهتري از شتاب و سرعت در حرکت پرتابی دارن
ها و سن اعضاي هیأت علمی و نگرش آن فت که بین جنسیتنگرش اعضاي هیأت علمی آمریکا نسبت به استفاده از کامپیوتر دریا

 ت علمى دانشگاه الینویز شمالىأدر بررسى استفاده اعضاى هی Lan .]14[ داري وجود دارد سبت به استفاده از رایانه رابطه معنین
)Northern Ilinios University(  اى، با نگرش نسبت به استفاده  بین متغیرهاى مهارت رایانه: به نتایج زیر دست یافت رایانهاز

اده از مواد آموزشی مبتنی به بررسی این که آیا استف ،و همکاران Ioannouدر تحقیق دیگر ].15[ دار وجود دارد معنى رابطه رایانهاز 
رش و ها در نگ اي چندرسانهفتند که استفاده از ، به این نتیجه دست یاثیر دارد یا نهأر یادگیري درس مطالعات اجتماعی ترسانه دبر چند

دهد که میزان پیشرفت  در تحقیق دیگري نشان می Kamar ].16[ ثیر بسزایی داشته استأآموزان ت ایجاد عالقه و یادگیري دانش
 35در این پژوهش  .ندا زان از رشد بیشتري برخوردار بودهآمو اند نسبت به سایر دانش نی که از طریق موبایل آموزش دیدهآموزا دانش

 همچنین و ]17[ موبایل تمایل دارند فناوري به آموزش از طریق % 65آموزان عالقمند به شرکت در کالس حضوري و  نشدرصد دا
Kung هاي مختلف زبان انگلیسی از قبیل مکالمه، درك  هاي اینترنتی را در یادگیري بخش ثیر شبکهأدر تحقیقی که انجام داد ت

 ناتبیان و ساختارهاي دستوري مورد بررسی قرار داده و در پایان به این نتیجه رسید که استفاده از این امکا هنحو مطلب، نوشتن،
همچنین . ]18[ طور کلی در یادگیري زبان انگلیسی افزایش دهد هاي مختلف زبان انگلیسی و به تواند یادگیري را در بخشمی

Haed و Sparrowhawk ي،گیردیا ةنگیزا یشافزا در هیژو شیزموآ يهازنیا به گویی     پاسخ در را کمکی يهاوريفنا قابلیت نیز 
 یندافر تسهیل ،تحصیلی موفقیت ايبر هیژو شیزموآ يهازنیا داراي ادفرا از رنتظاا سطح یشافزا زش،موآ به سترسید انمیز یشافزا

 دنکر گیردر ،معلولیت عنو به توجه با جایگزین يگیردیا و شیزموآ يفعالیتها زيهمساافر ن،گیرندگادیا ديفر يهاوتتفا به توجه
 از پشتیبانی ،تحصیلی پیشرفت شیابیارز و سنجش یندافر تسهیل ،قعیوا ندگیز به طمربو يگیردیا يفعالیتها با نگیرندگادیا

 و Moreira .]19[ ندا داده ارشگز خانه و جامعه بین طتباار دیجاا ،مدیریتی يفعالیتها حجم دنکر کم و زشموآ مدیریت
Ribeiro  یارتباطي اطالعاتی و ها يورافندر پژوهش خود به این نتیجه دست یافتند که )ICT= Information & 

Communication Technology (کسب  جیبر موانع و ترو غلبهجهت آموزان  معلمان و دانش يابزار مهم برا کیعنوان  به
 يها سبک، امکانات از معلمان یاطالعات و ارتباطات، به آگاه ياز فناور حیآموزش صح يساز ادهیپهمچنین . باشد می مهارت

ی فناوري اساس يها مهارتباید  معلمان آموزش و پرورش حاصل نشان داد جینتا. دارد یآموزان در کالس بستگ دانش يریادگی
کارگیري  حاضر نیز بررسی نقش به هدف تحقیق. اطالعات را حمایت تخصصی و پشتیبانی فرایند تدریس و یادگیري کسب نمایند

  .]20[ باشد آموزش الکترونیکی در فرآیند تدریس و یادگیري می
  :باشد به شرح زیر می االت پژوهشدر این راستا سؤ

یادگیري در آموزش عالی - آموزشی در ارتقاء فرآیند یاددهیزیون یآموزش از طریق تلوت علمی آیا به نظر اعضاي هیئ .1
  نقش دارد؟

یادگیري در آموزش عالی نقش -یاددهیو حضوري در ارتقاء فرآیند  برخطبه روش  آموزشت علمی هیئآیا به نظر اعضاي  .2
 دارد؟

یادگیري در آموزش عالی نقش -یاددهیآموزش از طریق ویدئوکنفرانس در ارتقاء فرآیند ت علمی هیئآیا به نظر اعضاي  .3
 دارد؟

 یادگیري در آموزش عالی نقش دارد؟-یاددهیریق موبایل در ارتقاء فرآیند آموزش از طت علمی هیئآیا به نظر اعضاي  .4
یادگیري در آموزش عالی نقش -یاددهیها در ارتقاء فرآیند  اي آموزش از طریق چندرسانهت علمی هیئآیا به نظر اعضاي  .5

 دارد؟
  یري در آموزش عالی نقش دارد؟یادگ-یاددهیآموزش از طریق شبکه وب در ارتقاء فرآیند ت علمی هیئآیا به نظر اعضاي  .6
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یادگیري در آموزش -یاددهیآموزش از طریق نوارهاي صوتی و تصویري در ارتقاء فرآیند ت علمی هیئآیا به نظر اعضاي  .7
 عالی نقش دارد؟

  
  ها مواد و روش

نفر از  300 شاملجامعه آماري . باشد پیمایشی میاین پژوهش از نظر هدف کاربردي، از نظر ماهیت توصیفی و از نظر روش 
نفر با  103که از این جامعه تعداد  است بوده 1390- 91در سال تحصیلی  مازندراناستان نور  علمی دانشگاه پیامت هیئاساتید عضو 

بوده  ساخته پرسشنامه محقق پژوهشابزار . عنوان نمونه انتخاب شدند صورت تصادفی ساده به  استفاده از جدول کرجسی و مورگان به
این ابزار . تنظیم گردید آموزش الکترونیکیهاي مختلف در زمینه  نامه ها و پایان اي، مقاله است که بر اساس مطالعات نظري، کتابخانه

بر این اساس . گویه بوده است 40، و داراي )5(تا خیلی زیاد ) 1(که دامنه تغییرات آن از خیلی کم  لیکرتاي  درجه 5داراي مقیاس 
 5(، ویدئوکنفرانس )گویه 5(، شبکه وب )گویه 5(نقش آموزش برخط و حضوري  گیري دیدگاه اعضاء هیئت علمی درباره زهجهت اندا

، )گویه 5(و نوارهاي صوتی و تصویري ) گویه 7(، تلویزیون آموزشی )گویه 6(، آموزش از طریق موبایل)گویه 7(ها  اي ، چندرسانه)گویه
هاي علوم  نفر از اساتید دانشگاهی با درجه دکتري در حوزه 10منظور تعیین روایی از قضاوت   به ود،در پرسشنامه در نظر گرفته شده ب

هاي  حذف و اضافهاز استفاده گردید که پس ) نفر 1(عالی و آموزش ) نفر 1(گیري  ، سنجش و اندازه)نفر 3(، روانشناسی )نفر 5(تربیتی 
نفر از اساتید  25ها در اختیار  همچنین به روش بازآزمایی پرسشنامه. ار گرفتصوري و محتوایی آن مورد تأیید قر رواییالزم 

 87/0گیري برابر  سپس با استفاده از ضریب آلفاي کرونباخ پایایی ابزار اندازه. شهر قرار گرفت نور ساري، نکا و قائم هاي پیام دانشگاه
  .انجام گردید) خی دو  آزمون ناپارامتري(و استنباطی ) و درصد فراوانیفراوانی (ها با آمار توصیفی  تجزیه و تحلیل داده. حاصل گردید

  
  ها یافته

  هاي جمعیت شناختی بررسی ویژگی .1
  

 مشخصات نمونه آماري بر حسب جنسیت، سن و سطح تحصیالت: 1جدول 
  درصد فراوانی  فراوانی  ها زیر مقیاس  ها ویژگی

  جنسیت
  % 71  73  مرد
 % 29  30  زن

  سن

 % 8  8  سال 40کمتر از 
 % 42  43  سال 50الی  40
 % 33  34  سال 60الی  50
 % 17  18  سال و بیشتر 61

  سطح تحصیالت
 % 42  43  کارشناسی ارشد

 %58  60  دکتري
  

و  آنها مرددرصد  71دهد که  نشان میهاي مورد بررسی در این پژوهش  یآزمودن هاي در رابطه با ویژگی 1شماره  جدول فراوانی
 17و پنجاه الی شصت سال درصد  33 چهل تا پنجاه سال،درصد  42کمتر از چهل سال، درصد  8 .باشند دیگر زن میدرصد  29

 .باشد دیگر دکتري میدرصد  58و  کارشناسی ارشد آنهادرصد  42سطح تحصیالت . شصت و یک سال و بیشتر سن دارنددرصد 
 .باشد نجاه سال سن داشته و سطح تحصیالتشان دکتري میبین چهل تا پمرد بوده که  هاي مورد بررسی یآزمودن اکثریتبنابراین 

 
 هاي پژوهش با استفاده از آزمون خی دو بررسی سؤال .2
از  .دهد یادگیري نشان می و تدریس فرآیند در الکترونیکی آموزشی کارگیري به نقش دیدگاه اعضاء هیئت علمی را درباره، 2جدول 

نقش آموزش برخط و حضوري، شبکه وب، ویدئوکنفرانس،  دیدگاه و نظر اعضاء هیئت علمی دربارهگیري  آنجایی که جهت اندازه
سوال در  5و  7، 6، 7، 5، 5، 5ها، آموزش از طریق موبایل، تلویزیون آموزشی و نوارهاي صوتی و تصویري به ترتیب  اي چندرسانه

هاي مربوط به هر عامل  ها کل پاسخ در تعداد سوال) نفر 103(ها  هبنابراین از ضرب تعداد نمون. پرسشنامه در نظر گرفته شده بود
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تعداد (در مقایسه با فراوانی مورد انتظار ) هاي زیاد و خیلی زیاد ها به گزینه تعداد پاسخ(میزان فراوانی مشاهده شده . محاسبه شده است
آموزش برخط  اند هاي زیاد و خیلی زیاد بر این عقیده ینهاعضاء هیئت علمی با انتخاب گزدهد که  نشان می) ها به هر پنج گزینه پاسخ

 67(، آموزش از طریق موبایل )درصد 67(ها  اي ، چندرسانه)درصد 73(، ویدئوکنفرانس )درصد 62(، شبکه وب )درصد 68(و حضوري 
  .یري نقش دارندیادگ و تدریس فرآیند در، )66 درصد(و نوارهاي صوتی و تصویري ) درصد 65(، تلویزیون آموزشی )درصد

 
  یادگیري و تدریس فرآیند در الکترونیکی آموزشی کارگیري هب نقش دیدگاه اعضاء هیات علمی درباره بررسی :2 جدول

 درصد موافقت فراوانی مورد انتظار فراوانی مشاهده شده  هاکل پاسخ  سوال عوامل

 % 68 103 351  515  5  و حضوري برخطآموزش 

 % 62 103 318 515  5  شبکه وب

 % 73 103 376 515  5  ویدئوکنفرانس

 % 67 2/144 484  721  7  ها اي چندرسانه

 % 67 6/123 411  618  6  آموزش از طریق موبایل

 % 65 2/144 472  721  7  زیون آموزشییتلو

 % 66  103  341  515  5  نوارهاي صوتی و تصویري

 
  یادگیري و تدریس فرآیند در الکترونیکی آموزشی کارگیري به نقش دربارهدیدگاه اعضاء هیات علمی  بررسی آزمون خی دو جهت :3 جدول

  سطح معناداري  درجه آزادي  خی دو محاسبه شده  عوامل

 000/0  4 408/294  و حضوري برخطآموزش 

 000/0 4  330/250  شبکه وب

 000/0 4 961/265  ویدئوکنفرانس

 000/0 4 416/454  ها اي چند سانه

تلفن  آموزش از طریق
  همراه

770/395 4 000/0 

 000/0 4 103/300  زیون آموزشییتلو

  000/0  4  447/232  هاي صوتی و تصویرينوار

   
 فرآیند در الکترونیکی آموزشی کارگیري هب نقش نتایج آزمون خی دو، جهت بررسی دیدگاه اعضاء هیات علمی درباره، 3جدول 

اعضاء  دیدگاه توان ادعا نمود که می) α=  01/0( درصد 99اساس، در سطح اطمینان بر این  .دهد یادگیري را نشان می و تدریس
ها، آموزش از طریق  اي وري، شبکه وب، ویدئوکنفرانس، چندرسانهو حض آموزش برخطهر یک از عوامل،  ت علمی درباره نقشهیئ

 :چرا که براي هر عامل داریم یادگیري، مثبت است و تدریس فرآیند در هاي صوتی و تصویريیزیون آموزشی و نوارموبایل، تلو
)01/0=α < 000/0=Sig.(.  

  
  گیري  بحث و نتیجه

مورد استفاده قرار   eLearningسال گذشته در امر آموزش مفهوم جدیدي با عنوان 5خصوص در  در طول سه دهه اخیر و به
سازي آموزش در داخل اي براي به عنوان گزینه توسعه ملی، آموزش الکترونیکی به با توجه به اهمیت آموزش در روند. گرفته است

آموزش و همچنین رویکرد روزافزون  به دلیل روشن نبودن مفاهیم اساسی آموزش الکترونیکی و. مورد توجه باشد دتوان کشور می
 الکترونیکی آموزش .رسد امر مورد نیاز به نظر میکارگیري آموزش الکترونیکی در ایران، بررسی ابعاد گوناگون این  هدر ب پرورش
 به که است سنتی آموزش جهت عنوان مکملیبه و دهد می قرار تأثیر تحت را آموزشی سیستم است و شده آغاز که است حرکتی
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 در راهبردي هايبرنامه و دارد وجود آن مدیریت سازماندهی و مناسب هاي روش توسعه به نیاز الکترونیکی هاي آموزش ویژگی جهت
ریق تلویزیون آموزش از ط(هفت دسته مؤلفه  ،یقبراساس نتایج تحق .گردد عملیاتی و شده تدوین باید سازمانی ملی و سطوح

هاي  عنوان روش به) ها و نوارهاي صوتی و تصویري اي کنفرانس، موبایل، چندرسانه و حضوري، ویدئوبرخط  ،شبکه وب ،آموزشی
ها  فت و نتایج حاصل از یافتهمورد بررسی قرار گر ،یادگیري دانشجویان نقش دارند-را که در ارتقاء فرآیند یاددهی آموزش الکترونیکی

. در فرآیند تدریس و یادگیري نقش دارند کارگیري آموزشی الکترونیکی هب بر مطلق صورت به عوامل این که آن است حاکی از
نتایج . باشد هاي آموزش الکترونیکی مثبت می کارگیري روش هنور نسبت به ب علمی دانشگاه پیامت هیئرش اعضاي همچنین نگ

 Chuan، و همکاران Komis ،Lebediker، Lan،Ioannouو  Jimoyiannis ،زاده زارعی و عوضهاي  با یافتهتحقیق حاضر 
Kung  وSparrowhawk و Heald  وRibeiro شده و مزایاي آموزش با توجه به نتایج تحقیقات انجام . باشد همسو می

این روش آموزشی . ن روشی مناسب در آموزش و یادگیري، رسمی و غیررسمی، استفاده نمودعنوا وان بهت ، از آن میالکترونیکی
دریافت و کمک آموزشی براي  عنوان یک وسیله تواند به این روش آموزشی می. را جبران نماید هاي آموزش سنتی تواند محدودیت می

هاي  ، برنامه)طور مثال جهت ارسال خالصه مقاالت به(ها  ها و همایش کنگره ، همچنین درهاي حضوري مطالب کالس ذخیره خالصه
رهنمود مناسبی براي طراحی هاي الکترونیکی  هاي آموزشی با استفاده از فناوري اجراي برنامه. کاربرد داشته باشدآموزش کارکنان 

تواند تحت بررسی و پژوهش بیشتري قرار گیرد  باشد که می می هاي مختلف جازي براي رشتهدور و از طریق م هاي آموزشی از برنامه
هاي نوین تدریس  ها در استفاده از روش ه با توجه به سیاست کالن دانشگاهجا کاز آن .ع مختلف مورد استفاده قرار گیردو براي مقاط

توان نتیجه تحقیق را با پشتوانه  بندي کلی و نهایی می در یک جمعشد، با یادگیري الکترونیکی در آینده می درصدد اجرایی کردن نظام
هاي آموزش الکترونیکی جدید قادرند محیط یادگیري  هاي روش اي هاي قبلی به این صورت بیان کرد که رایانه و چندرسانه پژوهش

اي به روند  کننده هاي تقویت یادگیري شوند، محركرا دگرگون سازند، آن را جذاب کنند، سبب جذب دانشجویان و فراگیران به فرایند 
آموزش و یادگیري تزریق کنند تا کیفیت آموزشی بهبود یابد و به این صورت باعث افزایش انگیزه فراگیران نسبت به یادگیري دروس 

افزایش . شود بیشتر می با افزایش انگیزه، تالش و کوشش دانشجویان براي یادگیري بیشتر و در نتیجه نمرات آنان بهتر و. شوند
هایشان شده و در نهایت به ایجاد  انگیزه و باال رفتن نمرات باعث به وجود آمدن نگرش مثبت دانشجویان نسبت به خود و توانایی

هاي آموزشی متنوع  از آنجا که آموزش الکترونیکی قادر به بهینه کردن آموزش و یادگیري است و محیط. انجامد خودپنداره مثبت می
هاي درسی، تحولی ایجاد  گیري مناسب و اصولی از آن، در روند آموزش و برنامه آورد، نظام آموزشی ما باید با بهره غنی فراهم می و

کارهایی براي متحول کردن نظام آموزشی و  توان موارد زیر را به مثابه راه با توجه به نتایج و تحقیقات انجام شده، میبنابراین . کند
افزار  با عنایت به جدید بودن، تازگی و جنبه جذابیت منحصر به فرد شیوه ارائه مطالب آموزشی با استفاده از نرم :کرد یادگیري عنوان

بنابراین به مسئوالن پیشنهاد . آموزشی عالقه و توجه فراگیران را جلب کرده و بالطبع یادگیري فعال آنان را موجب گردیده است
هاي آموزشی کار تدریس را باالخص درمقاطع  اي حصر به فرد آموزش الکترونیکی و چندرسانههاي من شود که به دلیل ویژگی می

طور قابل  به این ترتیب رغبت، عالقه و پیشرفت تحصیلی فراگیران به. افزاري تعاملی همراه سازند هاي نرم حساس آغازین با برنامه
ی که سپري کردن آنها همیشه با ترس و اضطراب و استرس هاي درسی و دروس اي برانگیخته خواهد شد و دیگر کالس مالحظه

ها باشند  هایی گرم، پرنشاط و فعال که در آنها دانشجویان گرداننده اصلی کالس ، به کالس)مانند ریاضی و غیره(باشد  همراه می
باید استادان به . تر ساخته است این امر به کاهش ساعات کاري استادان کمک شایانی کرده و آنها را کاراتر و خالق. شود تبدیل می

ها در تدریس ترغیب گردند که این امر باعث باال رفتن کیفیت آموزش و یادگیري و  اي استفاده از آموزش الکترونیکی و چندرسانه
از  با استفاده. کند هاي زیادي این مسأله را تأیید می همچنین احساس لذت و شعف و عدم خستگی دانشجویان خواهد شد که پژوهش

هاي زیاد، به آنها صورت  توان موضوعات آموزشی را قابل تجسم و تصور نمود و با به وجود آوردن جاذبه هاي الکترونیکی می آموزش
بازخورد سریع و . ها، کار را براي فراگیران راحت و استفاده از آن را با اقبال مواجه کرده است صبر و حوصله زیاد رایانه. واقعی بخشید

ها در اختیار کاربران قرار  هاي متنوعی که رایانه ها، تمرینات و تجربه حق انتخاب. سازد ها، یادگیري را مؤثرتر می ایانهبه موقع ر
گردد مراکز آموزشی و خصوصاً آموزش عالی، با فراهم کردن مقدمات کار نظیر  پیشنهاد می همچنین. دهند نیز از امتیازات آنهاست می

گیري از نظر  و تهیه چند اسالید صرفاً به نمادسازي اکتفا نکرده و با بهره ADSLدیو پروجکشن، خطوط نصب تخته الکترونیکی، وی
هاي  کارگیري آموزش الکترونیکی، زمینه ریزي دقیق و منظم و رصد کردن بازخوردها از تغییرات و تحوالت به متخصصان و با برنامه

ي اساتید و دانشجویان فراهم گردد که این قطعاً نیازمند عزم همه نهادها و کارگیر فرهنگی و اقتصادي الزم براي استفاده و به
 نظام این کشور، هاي دانشگاه ویژهبه آموزشی مراکز از بسیاري هم ما کشور در اگر چه. مسئوالن در سطح کالن و خرد جامعه است
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 یکی به اینکه توجه با. اندداده انجام مقوله این روي بر زیادي گذاري و سرمایه داده قرار خود بلندمدت هاي برنامه از جزئی را آموزشی
 بررسی تنگناهاي است، حضوري آموزش نظام تنگناهاي رفع و کیفیت آموزشی افزایش الکترونیکی یادگیري توسعه هايهدف از

 در هاي مجازي دوره مجریان و ریزان برنامه به تواند می کشور در آنها رفع الکترونیکی در یادگیري جایگاه و حضوري عالی آموزش
الکترونیکی  صورت به که درسی محتویات و مطالب رسانی روز به بر این، عالوه .کند کمک ها دوره این اثربخش ریزي برنامه جهت

 علمی و درسی مطالب صحت دقت، کیفیت، باالبردن نهایت موجب در که است چاپی مطالب از تر هزینه کم و تر ساده بسیار ،هستند
 محتوا مکرر بازبینی امکان وجود علت به شده مطالب ارائه انسجام و استحکام. شود می آنها تهیه براي دانشجویان کاهش هزینه و

 .باشد می تر قوي
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