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Abstract 
Since E-learning is rapidly expanding in developing countries, it is important to note and invest 
on the related educational processes. E-learning is a learner-based model which enables learners 
to find information at personal pace and at the desired time. E-learning is not merely the use of 
electronic devices and modern technology. In designing such courses attention should be paid to 
educational aims and theories, and the characteristics and needs of the learners. 
To be a suitable educational method and to survive competition, E-learning should be able to 
improve educational performance and increase learner satisfaction compared with common 
modes of education. Learner satisfaction from the educational course is an influential factor in 
learner persistence, educational performance, and attracting new learners in educational 
processes, especially E-learning. Therefore, we aimed to determine the effective factors in 
increased learner satisfaction from E-learning courses. A documentary-analytical method has 
been used and after describing the E-learning process, its advantages and disadvantages and 
leaner satisfaction of this method have been assessed. The influential factors are scientific and 
theoretical knowledge and attitude of the educator towards electronic learning and new 
technologies, attitude, self-efficiency and the learner's anxiety towards computers and electronic 
learning, and the variety and facilitated technology application. Ultimately, some suggestions 
have been presented for increasing learner satisfaction in E-learning systems.  
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  چکیده

اسر جهان در حال رشد و توسعه عنوان یک روش جدید از آموزش، با سرعت زیاد در سر هینکه یادگیري الکترونیکی ببا توجه به ا
محور  یري الکترونیکی یک مدل یادگیرندهیادگ. گذاري در فرایندهاي آموزشی با این روش، جزء ضروریات است توجه و سرمایه است،

یادگیري الکترونیکی، صرفاً . کند مان مطلوب و با سرعت شخصی کمک میدر ز است که یادگیرندگان را براي یافتن اطالعات
هاي تربیتی، اهداف آموزشی  ها، به نظریه جدید نیست و باید در طراحی و تدوین این دورههاي  فناوري استفاده از وسایل الکترونیکی و

  .هاي یادگیرنده توجه ویژه داشت ها و خواست و ویژگی
باید بتواند در بهبود عملکرد  باشد و در صحنۀ رقابت باقی بماند،ی چنانچه بخواهد روش آموزشی مفیدي یادگیري الکترونیک

یادگیرندگان از دورة تحصیلی خود،  مندي رضایتنجا که از آ. ، پیشی بگیردهاي مرسوم یادگیرندگان از روش مندي رضایتتحصیلی و 
ویژه یادگیري  ه، عملکرد تحصیلی و جذب یادگیرندگان جدید در فرایند آموزش بیکی از عوامل تأثیرگذار در ماندگاري یادگیرندگان

یادگیري هاي  مندي یادگیرندگان از دوره رضایتعوامل تأثیرگذار بر افزایش با هدف شناسایی در این مقاله  الکترونیکی است،
 مندي، به معرفی معایب آن و رضایت مزایا وتحلیلی، ضمن توضیح یادگیري الکترونیکی، - سعی شده با روش اسنادي ،الکترونیکی

 نسبت به یادگیري الکترونیکی و یاددهندهدانش عملی و نظري و نگرش  عوامل تأثیرگذار عبارتند از. عوامل تأثیرگذار بپردازداین 
 ، سازگاريارزش، ودنمفید بنسبت به کامپیوتر و یادگیري الکترونیکی،  اضطراب یادگیرنده و خودکارآمدي، نگرشهاي جدید،  فناوري

  مروري مقاله
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در  یادگیرندگان مندي رضایتدر پایان پیشنهادهایی جهت افزایش میزان . فناوري ، تنوع و کاربرد آسانرشتۀ تحصیلی کیفیت و
  .شده استارائه  هاي یادگیري الکترونیکی سیستم

  
  يکلیدواژگان 

 مندي، یادگیرنده، یاددهنده، یادگیري الکترونیکی رضایت، یادگیري
  مقدمه 

بارة سیستم آموزشی و هستند که نیاز به بازاندیشی درر ههاي متعددي روب ، مؤسسات آموزش عالی با تقاضا و چالش21در قرن 
افزایی، سرعت  ساالن به بازآموزي و دانشافزایش جمعیت یادگیرندگان، نیاز بزرگ ها عبارتند از این تقاضا و چالش. خود دارند

-فرایند آموزشی به فرایند یاددهی رقابت و چالش در تخصیص منابع، تغییر صی شدن مشاغل،صمتغیر و تخ، فناوريهاي  پیشرفت
  .هاي مختلف هاي جهانی و ارتباط با فرهنگ یادگیري، رواج فزایندة فرهنگ دیجیتال، لزوم داشتن دیدگاه

یري یادگ. آموزش، با سرعت زیاد در سراسر جهان در حال رشد و توسعه است عنوان یک روش جدید هیادگیري الکترونیکی ب
مطلوب و با سرعت یادگیري فرد کمک محور است که یادگیرندگان را براي یافتن اطالعات در زمان  مدل یادگیرندهالکترونیکی یک 

  . کند می
Martinez-Torres ،طالعات و ارتباطات براي تقویت تسهیل دسترسی داند که از فناوري ا را روشی می یادگیري الکترونیکی

به منابع و خدمات یادگیري، تبادل و مشارکت از دور یادگیرندگان و مراکز علمی که حتماً در یک مکان و زمان معین نیستند، استفاده 
از  .دهد یندها را پوشش میداند که مجموعۀ وسیعی از کاربردها و فرا ، یادگیري الکترونیکی را اصطالحی میSimpsonو  ]1[کند  می

شامل ارائه محتوا از طریق  آن تعامل الکترونیکیهاي مجازي و  وب، یادگیري مبتنی بر کامپیوتر، کالس جمله یادگیري مبتنی بر
یادگیري . و غیره )CD RAM( اه رم دي هاي تعاملی، سی اینترنت، اینترانت یا اکسترانت، آیدئو و ویدئو، ماهواره، تلویزیون

  ].2[ کار رود هگردد، ب افزارهاي تبادلی تسهیل می ه نرمطور الکترونیکی یا به وسیل هتواند براي هر یادگیري که ب الکترونیکی می
هاي رفتاري و  یادگیري سنتی بر مبناي آموزه- فرآیند یاددهی که کند را با هم مقایسه کرده و بیان می دو فرایند یادگیري آتشک،

که ضرورت یادگیري  در حالی. داردشکل گرفته است که در آن معلم نقش غالب و مسلط در فرآیند آموزش را  ،اکثر شناختیحد
یادگیري است که در آن هر فراگیر خود در ساخت دانش و معرفت -گرایی به فرآیند یاددهی گیري رویکرد ساختن ، شکلالکترونیکی
  ].3[ نقش دارد

هاي دیگري  پذیري، مزیت ، یادگیري با سرعت شخصی و انعطافوه بر عدم محدودیت زمانی و مکانییادگیري الکترونیکی عال
-ا، مشارکتی بودن فرایند یاددهیاز جمله پویایی و روزآمدي محتو .هم دارد که باعث گسترش سریع آن در جوامع علمی شده است

یادگیرنده  ۀهایی که موجب افزایش عالق یک کالس، استفاده از شیوهظرفیت  عدم نیاز به انتظار یادگیرنده براي تکمیل ،]4[ یادگیري
کان تحصیل ام ،کاهش هزینه ]5[ روشن مطالب آموزشی و تدارك آسان بازخورد به یادگیرندگان ئهشود، ارا موزشی میبه مطالب آ

 ۀتحصیلی فرزندانشان و امکان توسعهاي جسمی و ذهنی، فراهم کردن امکان دسترسی والدین به عملکرد  براي افراد با معلولیت
  .]6[ تر براي یاددهندگان اي راحت حرفه

بدون که یادگیري الکترونیکی  هاي دورهست از جمله ا رو هروب ی نیزهای یادگیري الکترونیکی با چالش ،ها اما با وجود این مزیت
یا  و دهد را با پداگوژي قدیم مورد استفاده قرار میجدید  فناوريکه  است رویکردي ،]7[ شوند اندازي می راه ،تحقیقات دقیق علمی

  .]6[متمرکز است  آن الکترونیکی بودن بر ،یادگیري متمرکز باشد هاي نظریه یادگیري الکترونیکی به جاي اینکه بر
 مسئوالن آنبراي  که موانع و مشکالتی وجود دارد این روش آموزشی همچون روش آموزش مرسوم،، در اجراي عالوه بر اینها

  .افت یا عدم موفقیت یادگیرندگان، کاهش کیفیت یادگیري و نرخ نگهداري یادگیرندگان از جمله. ایجاد نگرانی کرده است
باید بتواند در بهبود عملکرد  باشد و در صحنۀ رقابت باقی بماند،یادگیري الکترونیکی چنانچه بخواهد روش آموزشی مفیدي 

یادگیرندگان از دورة تحصیلی خود،  مندي رضایتنجا که از آ. هاي مرسوم پیشی بگیرد رندگان از روشیادگی رضایتمنديتحصیلی و 
ویژه یادگیري  هیکی از عوامل تأثیرگذار در ماندگاري یادگیرندگان، عملکرد تحصیلی و جذب یادگیرندگان جدید در فرایند آموزش ب

یادگیري  به معرفی اده از تحقیقات انجام شده در ایران و خارج از ایرانبا استف نخست در این مقاله سعی شده .الکترونیکی است
بپردازد و سپس پیشنهادهاي  یادگیرندگان الکترونیکی مندي رضایتعوامل تأثیرگذار بر افزایش میزان  مندي و رضایتالکترونیکی، 

  .مندي ارائه کند جهت افزایش رضایت
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  مندي  ضایتر
. کند هنگام رسیدن به آرزوهایش پیدا میداند که شخص  را احساسی می» مندي رضایت«یتی، در فرهنگ علوم تربنژاد  شعاري

هاي انسانی، نقش مؤثّري را  دست آوردن خواسته هرضایت، یک پدیدة کیفی است که وجود انسان را همیشه تقویت نموده و در راه ب
 ،شود ازهاي جسمی و روانی فرد تعریف میتابعی از میزان کامروایی و ارضاي نی عنوان هکه ب مندي رضایتمفهوم  .]8[ دارد عهده به

 تحقیقاتطبق . گیرد می بر ها و ابعاد زندگی را در زمینه هی است که همسشنا هاي انگیزش و نیازها در روان مفهومی برخاسته از نظریه
پیشرفت تحصیلی و ، ز متغیرهاي مهم و مؤثّر در انگیزشمندي یادگیرندگان، یکی ا رضایتکند که  بیان می Rector انجام شده،

از  مندي یادگیرندگان، رضایتاین است که  بیانگر Porterو  Umbachهمچنین تحقیق  .است دلبستگی به محیط آموزشی
   ].9[است  هاي تحصیلی رشد مهارتمتغیرهاي مهم بر 

واکنش عاطفی کاربر در ارتباط با تجاربی است که در برخورد با یک  هکنند که بیان استمندي مفهومی کامًال ذهنی  رضایت
ا فناوري، همگامی ب هاي آموزشی، فعالیت ، زماندر نوع و ارائه محتوا توجه به عواملی چون تنوع. آورد دست می خدمت یا محصول به

. مندي کاربران یاري کند افزایش میزان رضایتتواند ما را در جهت  می ،کاربرانمندي  سنجش مدوام میزان رضایت و شناخت نیازها
  ].10[گرفته شده است  نظر عنوان یک نشانۀ کلیدي براي تداوم در یادگیري الکترونیکی در همندي ب رضایت

 از جمله .دانند هاي یادگیري الکترونیکی تأثیرگذار می مندي یادگیرندگان دوره رضایت هاي متفاوتی را بر نظران، عامل صاحب
Arbaugh، جنسیت کنندگان در کالس، نحوة استفاده یادگیرنده و دن، آسانی کاربرد، قابلیت انعطاف، تعامل با شرکتمفید بو عوامل ،

stokes ، ،طبیعت و خلق و خوي یادگیرندهHong ،هاي کامپیوتري اولیه، تعامل با استاد و  جنسیت، سن، سبک یادگیري، مهارت
شته را از عوامل مهم این امر شده براي ر زمان صرف هاي رشته، مباحثات ارائه شده و فعالیتدیگر یادگیرندگان،  تعامل با

هاي ارزیابی متفاوت،  یادگیري الکترونیکی، سن، روش فناوريهاي کامپیوتري، دانش اولیه دربارة  مهارت Thurmondtal.دانند می
، Piccoli tal ،فردي رفتارهاي میان هاي شناختی و ی روشاهداف انگیزش ،Nocente وKanuka شده به کار گروهی، زمان صرف

هاي یادگیري،  سبک فناوري،هاي علمی، کنترل  ، اضطراب کامپیوتري، نظریهفناوريهاي  ، مشخّصهفناوريبلوغ، انگیزه، آسانی 
و  نظري و عملی و زمان خودکارآمدي، کیفیت، قابل اعتماد بودن، اعتبار، سرعت، توالی، فراوانی دانش اعضاي هیأت علمی، دانش

Arbaugh، ع رسانه، تجربه قبلی و قابلیت انعطاف رسانه، مفید بودن وم بیان تعامل را از جملۀ این عوامل مه آسانی کاربرد، تنو
در بخش مربوط به یادگیرنده، عواملی مانند نگرش یادگیرنده در مورد کامپیوتر، اضطراب یادگیرنده معتقد است ، Sun .]11[اند  ردهک

در بخش مربوط به یاددهنده، نگرش او نسبت به یادگیري الکترونیکی و  مهم است ونسبت به کامپیوتر و خودکارآمدي یادگیرنده 
و کیفیت اینترنت،  فناوري، کیفیت فناوريپذیري و کیفیت رشته، در بخش  در حوزة رشته، انعطاف، گویی به یادگیرندگان میزان پاسخ

بر  ،زان تعامل یادگیرندگان با دیگرانبخش طرّاحی، مفید بودن و کاربرد آسان و در نهایت در بخش محیط، تنوع ارزیابی و می در
معرفی کرده  مندي رضایتتأثیرگذار بر  عنوان عوامل هرا ب عامل Isik ،9. ]11[ شان تأثیر دارد رضایتمندي یادگیرندگان از دورهمیزان 

  :است
 .)هاي یادگیري الکترونیکی کنترل فعالیتدرت ق ،او در پاسخ دادن ییاتوان به یادگیرنده،موقع  هپاسخ ب( یاددهنده .1
یق کاربرد ترونیکی از طرهاي یادگیري الک اطالعات، مشارکت در فعالیت فناوري/ در مورد کامپیوتر( نگرش یادگیرنده .2

 .)پیچیدگی کاربرد کامپیوترهااز هراس  ننداشت ،کامپیوتر
حذف موانع فیزیکی براي تعامل پویا، ادراك ، ها و سطح مشارکت ها، مکان، روش قابلیت انعطاف رشته( رشتۀ تحصیلی .3

 ).کاربازار با  رشتهیادگیرندگان از اثربخشی و کارآیی سازگاري 
، آسانی دسترسی .شود یستم خاص، باعث بهبود عملکردش میبا کاربرد یک س است که فرداي درجه ،سودمندي( مفید بودن .4

اي از تناسب و سازگاري بین نیازها و  درجه ،ون کوشش زیاد است و عامل سازگارياي از کاربرد یک سیستم خاص بد درجه
 ).هاي فصلی و تجارب گذشتۀ یادگیرنده است ارزش

 ).محصول رزیابی کاربر از استفادةا( ارزش .5
مربوط به ارتباط و صحت  ،کیفیت اطالعات. چطور اطالعات در سیستم پردازش شده است یعنی کیفیت سیستم( کیفیت .6

 ).فراهم کردن خدمات با کیفیت باال براي مشتریان یعنی کیفیت خدمات .یک سیستم است اطالعات تولید شده در
است که یک ارزیابی براي اثرات و احتمال موفقیت قبل از تمایل یادگیرنده به سمت عملکرد تحصیلی ( خودکارآمدي .7

 .)عملکرد به یک وظیفه است
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 ).و سرعت انتقال شبکه فزار کاربرپسندا نرم کیفیت اینترنت،فناوري، کیفیت (فناوري  .8
   .]12[ )سازگاري مناسب نسبت به فنّاوريه ب ومورد کامپیوترها، نگرش ا اضطراب یادگیرنده در( اضطراب یادگیرنده .9

Tugba حضور (مندي یادگیرنده در یادگیري الکترونیکی را مورد بررسی قرار داد و عوامل حضور  نیز عوامل تأثیرگذار بر رضایت
دست  وي معتقد است نتایج به. مندي گزارش داد عنوان یک عامل مهم رضایت را به) فیزیکی، حضور اجتماعی و احساس باهم بودن

هاي دنیاي مجازي آگاهی دهد که یادگیرندگان زمانی که ارتباط اجتماعی باالتري  به طراحان محیط تواند آمده از این مطالعه می
. بخش باشد و رضایت تواند یک موضوع مهم محیط نیز می همچنین بیان احساسات براي دیگر اعضاي گروه در. تر هستند دارند راضی

ها و افزایش حضور و رضایتمندي یادگیرنده توجه  هاي واقعی محیط هها به مشخص بنابراین مهم است که در طراحی دوره و فعالیت
و سودمندي و آسانی کاربرد ابزارهاي ) حضور اجتماعی و حضور شناختی(نشان داد که حضور  Youngنتایج تحقیقات  ].13[ شود

دهنده  نشان Wen Chenaحقیقات ت]. 14[داري دارند  ها رابطۀ مثبت و معنی مندي از تحصیل در این دوره الکترونیکی با رضایت
نفس دانشجویان است و رابطۀ منفی بین احساس دانشجویان نسبت به رکود  مندي و هویت علمی و عزت رابطۀ مثبت بین رضایت

یک مدل مفهومی موفقیت یادگیري الکترونیکی  Yengina]. 15[شان وجود دارد  مندي آنها از دورة تحصیلی اقتصادي و رضایت
در  ].16[مندي یاددهنده تدوین کرد و نشان داد که رضایت یاددهنده با تعامالت اجتماعی، ذهنی و فنی او مرتبط است  براي رضایت

  .شود با جزئیات بیشتر بیان می Isik و Sunاز نظر  مندي رضایتاین بخش، عوامل تأثیرگذار بر 
  و یاددهنده مندي رضایت

، Thurmondو  Arbaugh .مندي یادگیرنده دارد رضایت برموقع استاد، تأثیر مهمی  هتحقیقات نشان داده است که پاسخ ب
موقع مربی، یادگیرندگان را براي  ههمکاري ب ،شوند با مشکالتی رو به رو میبرخط یک دورة  وقتی یادگیرندگان در دارند اظهار می

موقع استاد یا ناتوانی او در پاسخ دادن، تأثیر منفی  هاسخ بکنند که عدم پ اشاره می Sookو  Jung .کند ادامۀ یادگیریشان تشویق می
هاي یادگیري الکترونیکی و پاسخ دادن به نیازها و مشکالت  بنابراین اگر یک استاد قادر به کنترل فعالیت. روي یادگیري دانشجو دارد

هاي یاددهندگان نسبت به یادگیري  که نگرشدریافت  Piccoli .یابد مندي آنها بهبود می رضایت ،وقت باشد یادگیرندگان در اسرع
هاي  عناصر اصلی در فعالیت یاددهندگان از زیرامثبتی روي نتایج یادگیري الکترونیکی دارد  اطالعات، تأثیر فناوريالکترونیکی و 

  .آیند یادگیري به حساب می
  و نگرش یادگیرنده مندي رضایت

Arbaughم در  فناوري ش یادگیرنده در مورد کامپیوتر یاکه نگر دارد بیشتر محقّقان معتقدند ، اظهار میاطالعات، عاملی مه
هاي  نگرش یادگیرنده، عبارت است از عقیدة یادگیرنده در مورد مشارکت در فعالیت. از یادگیري الکترونیکی است رضایتمندي

 .شود می عنوان یک ابزار کمکی محسوب هرونیکی، بالکت کاربرد کامپیوتر در یادگیري. وتریادگیري الکترونیکی از طریق کاربرد کامپی
Piccoliرش اطالعات نگ فناوري رها هراس نداشته باشند و نسبت بهکه یادگیرندگان از پیچیدگی کاربرد کامپیوت دارد وقتی ، بیان می

تأثیر نگرش  نیز Hannatine .شود حیط یادگیري الکترونیکی مؤثّر میم باعث رضایت بیشتر و یادگیري در ،مثبت داشته باشند
باعث افزایش  هاي مثبت در مورد کامپیوترها معتقد است که نگرش Sun. یادگیرنده را روي عالقه به یادگیري، نشان داده است

 پس نگرش مثبت نسبت به. دهد هاي منفی عالقه را کاهش می شود و نگرش یادگیري مبتنی بر کامپیوتر می شانس موفقیت در
  .رضایتمندي از یادگیري استو ارتباطات یک عامل مهم در ایجاد  فناوري

  و رشتۀ تحصیلی مندي رضایت
حذف . یادگیرنده باشند مندي رضایتکنندة  عوامل تسهیل از توانند ها و سطح مشارکت، می ، مکان، روشها دوره قابلیت انعطاف

معتقد است که  Harasim .]12[ شود ادگیري تعامل میهاي ی موانع فیزیکی براي تعامل پویا، باعث تقویت ساخت و فرصت
پذیري رشته در یادگیري  انعطاف. توانند بدون وجود محدودیت، در هر زمان و مکان با یکدیگر ارتباط داشته باشند یادگیرندگان می

کار، یادگیري و زمان رفت و  الکترونیکی عبارت است از ادراك یادگیرندگان از اثربخشی و کارآیی سازگاري یادگیري الکترونیکی با
. ادگیرنده الکترونیکی خواهد داشتی مندي رضایت ربدگیري الکترونیکی تأثیر مثبتی در یا دوره پذیري بنابراین، انعطاف. ان استآمدنش

Piccoli اساس مدل  بر. داند مندي از یادگیري الکترونیکی می رضایت ربرا یکی از عوامل مهم اثرگذار ، کیفیت طرّاحی دوره
هاي سطوح باالي  تواند براي توسعۀ مدل ، میITگرایی، ارتباطات تعاملی و ارائۀ رسانۀ ایجاد شده توسط یا ساختاریادگیري تعاملی 

 .]12[ر و ایجاد دانش مفهومی کمک کند تفّک
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  )Usability( و مفید بودن مندي رضایت
وه از کاربران در یک زمینۀ خاص در خصوص اثربخشی و کارآیی تولید یا خدمتی است که توسط یک گر منظور از مفید بودن،

می از عوامل اصلی مفیدبودن  را سودمندي، آسانی استفاده و سازگاري، Taylor. شود کار گرفته می مندي کاربر به رضایتمحصول و 
آسانی  .شود بهبود عملکردش میاي است که فرد با کاربرد یک سیستم خاص، باعث  درجه ،سودمندي معتقد است حقیقت در داند و

اي از تناسب و سازگاري بین نیازها و  اي از کاربرد یک سیستم خاص بدون کوشش زیاد است و عامل سازگاري، درجه درجه ،دسترسی
   .]13[ هاي فصلی و تجارب گذشتۀ یادگیرنده است ارزش

 )Value( و ارزش مندي رضایت
به ارزش  رضایت کاربر، مستقیمًا. دست آورده است هاساس ادراکاتی است که از آن ب رارزش و ارزیابی کاربر از استفادة محصول ب

  .]13[کند  رضایت کاربر نیز افزایش پیدا می ،یابد شده افزایش می که ارزش ادراك زمانی .درك شده ارتباط دارد
  مندي و کیفیت رضایت

حقیقت، کیفیت  در. سیستم، کیفیت اطالعات و کیفیت خدماتسه زیر شاخۀ کیفیت یادگیري الکترونیکی عبارتند از کیفیت 
ر رضایت کاربر تأثیر بکیفیت اطالعات،  کیفیت سیستم و. دهد که چطور اطالعات در سیستم پردازش شده است سیستم نشان می

مندي کاربر  رضایتش یک سیستم است که باعث افزای کیفیت اطالعات، مربوط به ارتباط و صحت اطالعات تولید شده در. گذارد می
  .]13[ اشاره دارد کیفیت باال براي مشتریان کیفیت خدمات هم به فراهم کردن خدمات با. شود سیستم می

  مندي و خودکارآمدي رضایت
Isikمحقّقان، خودکارآمدي کامپیوتر را، . داند مندي یادگیرندگان می ، خودکارآمدي را یکی دیگر از عوامل تأثیرگذار بر رضایت

در سیستم یادگیري الکترونیکی، نقش اطالعات و طرّاحی . اند نظر گرفته ر مفیدبودن سیستم دربکنندة تأثیرگذار  عنوان یک تعدیل هب
 EDT: Expectancy( ورده نشدن انتظاراتبرآنظریه  Chiu. مندي کاربران سیستم است سیستم از عوامل تأثیرگذار روي رضایت

Disconfirmation Theory( اربرد سیستم الکترونیکی تمایل کاربر براي ادامه ک براساس آن، آنچه را که  ح کرد که برمطر را
مفید . شود ارزیابی رضایت کاربر استخراج می ، سه عامل بسیار مهم برايChiuاز مدل  .دهد مورد آزمایش قرار می ،گذارد تأثیر می

، اظهار Marakas .]13[ل کمکی در کنار این سه عامل است معنوان یک عا هبودن، کیفیت و ارزش و عامل خودکارآمدي نیز ب
رد خودکارآمدي تمایل یادگیرنده به سمت عملکرد تحصیلی است که یک ارزیابی براي اثرات و احتمال موفقیت قبل از عملک دارد می

یادگیري الکترونیکی را انجام  به هاي مربوط با اطمینان بیشتري فعالیت ،با سطح خودکارآمدي باال یادگیرندگان. به یک وظیفه است
ان یک عامل مهم در عنو هخودکارآمدي را ب ،Jooو  Choi ،Ong. شود مندي آنها می رضایتدهند که این مسئله، باعث بهبود  می

همچنین نشان داده که خودکارآمدي اینترنتی، به شکل بسیار با  Thompson .داده است محور، مورد توجه قرار یادگیري شبکه
یادگیرنده نشان دادند که یادگیرندگان  122 ربتحقیق  با، Newlinو  Wang .گذارد الین تأثیر می اهمیتی روي عملکرد کاربران آن

خودکارآمدي . کنند بهتري را کسب می هاي شبکه دارند و رتبه با سطوح خودکارآمدي باالتر تمایل بیشتري به یادگیري مبتنی بر
  ].12[مندي یادگیرنده تأثیر دارد  رضایت برصورت مستقیم  هاینترنتی یادگیرنده، ب

کاربر از سیستم یادگیري الکترونیکی دارد  مندي رضایت تحقیقات نشان داده است که خودکارآمدي کامپیوتري، ارتباط مستقیم با
تر است که همین باعث افزایش  صورت کارا هقادر به کاربرد ابزارهاي یادگیري الکترونیکی بزیرا یک فرد با خودکارآمدي باال، 

  ].13[ شود مندي او می رضایت
  فناوري و مندي رضایت

یک  .مندي یادگیرنده دارد بر روي رضایتمی کیفیت اینترنت، اثر مه و فناورياند که کیفیت  تحقیقات متعددي نشان داده
موانع کمتري براي  کاربران تمایل دارند از ابزارهایی که. کننده به یادگیري معنادار است کاربرپسند، از عناصر کلیدي کمکافزار  نرم

 فناوري و، معتقد است قابلیت اعتماد باالتر در Webster .داستفاده کنن ،شوند د و باعث ارتقاء یادگیري آنها میکنن آنها ایجاد می
 TAM: Technology(فرض مدل پذیرش فنّاوري معتقدند  Leeو  Pituch. ت بهتري در یادگیري داردسرعت انتقال شبکه، اثرا

Acceptance Model(ها، مثل  ها در رشته یادگیرنده و آسانی کاربرد رسانه این است که سودمندي ادراك شده توسط ، بر
رضایتمندي یادگیرندگان را شود و تجارب یادگیري و  الکترونیکی میرش مثبت به یادگیري افزارها، باعث ایجاد نگ ها و نرم سایت وب

  ].12[ دهد کترونیکی را در آینده افزایش میبخشد و شانس استفاده از یادگیري ال ارتقاء می
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  و اضطراب یادگیرنده مندي رضایت
از دیدگاه پردازش  .از سیستم یادگیري الکترونیکی است مندي رضایتمورد کامپیوترها، عاملی حیاتی در  اضطراب یادگیرنده در

، باعث نگرش افراد با سازگاري مناسب نسبت به فنّاوري. شود ه باعث کاهش عملکرد یادگیرنده میوجود آمد هاطالعات، اضطراب ب
باید به  یري الکترونیکیمندي کاربران و بهبود اثربخشی یادگ رضایتبنابراین، براي افزایش  .شود کاهش اضطراب یادگیرنده می

براي ایجاد رضایت  .تقویت آموزشی و یادگیري دانشجویان جهت فهم و درك بهتر از کامپیوتر و فنّاوري مربوط به آن مبادرت شود
نظر  صورت همیشه در دسترس در هگیرندگان بریزي یاد رب براي حل مشکالت فنّی و برنامهبیشتر یادگیرندگان، باید یک دستیار مج

 برع ارزیابی و تعامل با دیگران، تنو مانندمتغیرهاي محیطی  .هاي یادگیرندگان الکترونیکی شود ته شود که باعث کاهش نگرانیگرف
 دشو می هاي ارزیابی متفاوت در یک سیستم یادگیري الکترونیکی، باعث کاربرد روش. از یادگیري الکترونیکی تأثیر دارد رضایتمندي

صورت مناسبی ارزیابی  ههاي یادگیري آنها ب اد شده است و کوششجطی میان آنها و یاددهندگانشان ایکاربران فکر کنند که ارتبا
رضایت  ،تري را طراحی کند ها و ابزارهاي ارزیابی متنوع اساس این مطالعه، اگر یک سیستم یادگیري الکترونیکی، روش بر. شود می

  ].12[ هد یافتیادگیرندگان افزایش خوا
  

  گیري  نتیجه
هاي یادگیري الکترونیکی، جزء  گذاري در فرایندهاي آموزشی با روش هاي عصر حاضر، توجه و سرمایه با توجه به ویژگی

ر طراحی و تدوین این جدید نیست و باید د هاي فناوريضروریات است و یادگیري الکترونیکی، صرفاً استفاده از وسایل الکترونیکی و 
  .هاي یادگیرنده توجه ویژه داشت ها و خواست هاي تربیتی، اهداف آموزشی و ویژگی ها، به نظریه دوره

صیلی یادگیرندگان از دورة تحصیلی خود، یکی از عوامل تأثیرگذار در ماندگاري یادگیرندگان، عملکرد تح مندي رضایتنجا که از آ
. گیردهاي مرسوم پیشی  ید بتواند در جلب رضایت یادگیرندگان، از روشپس یادگیري الکترونیکی با و جذب یادگیرندگان جدید است،

 ضروري یادگیري الکترونیکیهاي  از دورة تحصیلی براي مسئوالن نظام مندي رضایتلذا آگاهی نسبت به عوامل مؤثر در افزایش 
  . ستا

از جمله در . بر آن تأثیر داردعوامل متعددي و است بسیار وابسته  ،موقعیتبه مندي  رضایتطور که محققان بیان کردند،  همان
هاي  مهارت ،تجربه قبلی ،انگیزه سبک یادگیري، ،خصوصیات خانوادگی ،جنسیت و سنمانند  خصوصیات فرديبخش یادگیرنده، 

 یگر یادگیرندگان،د تعامل با استاد و تعامل با ،نگرش یادگیرنده در مورد کامپیوتر ،خودکارآمدي ،اضطراب کامپیوتري ،کامپیوتري اولیه
او و در بخش  نظري و عملی دانش و گویی به یادگیرندگان میزان پاسخ ،لکترونیکیا نگرش او نسبت به یادگیري در بخش یاددهنده،

شده  زمان صرف ،مباحثات ارائه شده مفید بودن، آسانی کاربرد سودمندي، ،تنوع ،توالی پذیري و کیفیت رشته، انعطاف رشته تحصیلی،
شناخت ی، ها، روندها و فضاي آموزش روشرشته، در بخش محیط آموزشی،  يرآسانی کاربرد و تطابق و سازگا کار گروهی،به 

و  اعتبار، سرعت، ها آسانی کاربرد و تنوع در ارزیابی ،قابلیت انعطاف، آنها مندي رضایتسنجش مدوام میزان  نیازهاي کاربران و
  .و کیفیت اینترنت فناوري کیفیت ،آسانی کاربرد رسانه مفید و ،تنوع ،و در بخش فناوري  همگامی با فنّاوري

مندي یادگیرندگان و بهبود عملکرد فرایندهاي یادگیري  گردد براي افزایش رضایت با توجه به مطالب ارائه شده پیشنهاد می
  :الکترونیکی در طراحی آنها، به موارد زیر توجه شود

 رب، تأثیر مهمی آنهاموقع  هپاسخ بو  اطالعاتفناوري ي الکترونیکی و نسبت به یادگیر هاي یاددهندگان نگرشاز آنجا که  ·
گذارد، لذا در انتخاب  مییادگیري  رباو در پاسخ دادن، تأثیر منفی  موقع یا ناتوانی هعدم پاسخ بو  یادگیرنده دارد مندي رضایت

 .فناوري هاي جدید و یادگیري الکترونیکی توجه شودو آموزش یاددهندگان باید به دانش و نگرش آنها نسبت به 
که  وقتی ، توجه شود زیراکاربرد کامپیوترنسبت به  یادگیرندههاي کامپیوتر باید به مسئلۀ نگرش  هاي اولیۀ مهارت در آموزش ·

 ،اشته باشنداطالعات نگرش مثبت دفناوري یادگیرندگان از پیچیدگی کاربرد کامپیوترها هراس نداشته باشند و نسبت به 
 .شود می ترالکترونیکی مؤثّر آموزشمحیط  باعث رضایت بیشتر و یادگیري در

هر چه یادگیرنده توانایی ایجاد ارتباط بهتر و . توجه شود ،در هر زمان و مکانبه ایجاد و گسترش تعامل بین ارکان یادگیري  ·
مندي او  را داشته باشد، رضایت ل سازمان آموزشیو دیگر عوام بیشتر با یاددهنده، یادگیرندگان دیگر، محتواي آموزشی

 .بیشتر خواهد بود
 .خوانی داشته باشد آیندة یادگیرندگان هم کارهایی دایر کرد که با نیازهاي بازار  در طراحی یادگیري الکترونیکی، باید رشته ·
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اي از  درجه(آسانی دسترسی  ،)شود یستم خاص، باعث بهبود عملکردش میبا کاربرد یک س اي که فرد درجه(سودمندي به  ·
تجارب ، ها ازگاري بین نیازها و ارزشاي از تناسب و س درجه( و سازگاري )کاربرد یک سیستم خاص بدون کوشش زیاد

 .توجه شود )گذشتۀ یادگیرنده
چطور اطالعات در ( کیفیت سیستمبه  د، بایدگذار ر رضایت کاربر تأثیر میب و خدمات اطالعات، کیفیت سیستماز آنجا که  ·

فراهم کردن خدمات با ( و کیفیت خدمات )ارتباط و صحت اطالعات تولید شده( ، کیفیت اطالعات)شود میسیستم پردازش 
 .توجه شود) کیفیت باال براي مشتریان

ي الکترونیکی کاربر از سیستم یادگیر مندي رضایت ارتباط مستقیم با یادگیرنده خودکارآمديبا توجه به تحقیقات انجام شده،  ·
یادگیري الکترونیکی را انجام  هاي مربوط به یادگیرندگان، با سطح خودکارآمدي باال با اطمینان بیشتري فعالیتو دارد 

لذا در طراحی  کنند کسب میهم هاي بهتري را  شبکه دارند و رتبه تمایل بیشتري به یادگیري مبتنی برو همچنین دهند  می
 .ی باید به این عامل توجه شودفرایند یادگیري الکترونیک

افزار کاربرپسند، از عناصر کلیدي  یک نرم .مندي یادگیرنده دارد بر روي رضایتکیفیت اینترنت، اثر مهمی  و فناوريکیفیت  ·
د و باعث کنن موانع کمتري براي آنها ایجاد می کاربران تمایل دارند از ابزارهایی که. کننده به یادگیري معنادار است کمک

 .استفاده کنند ،شوند رتقاء یادگیري آنها میا
گیرندگان ریزي یاد رب براي حل مشکالت فنّی و برنامهبراي ایجاد رضایت بیشتر یادگیرندگان، باید یک دستیار مج ·

 .هاي یادگیرندگان الکترونیکی شود نظر گرفته شود که باعث کاهش نگرانی در دسترس در وقت تمامصورت  هب
شود که کاربران فکر کنند که ارتباطی میان آنها و  الکترونیکی، باعث میهاي ارزیابی متفاوت در یک سیستم یادگیري  روش

اساس این مطالعه، اگر یک سیستم  بر. شود صورت مناسبی ارزیابی می ههاي یادگیري آنها ب یاددهندگانشان ایحاد شده است و کوشش
 .رضایت یادگیرندگان افزایش خواهد یافت ،تري را طراحی کند عهاي ارزیابی متنوها و ابزار یادگیري الکترونیکی، روش
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