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Abstract 
Introduction: Nowadays, e-learning is gaining widespread popularity all over the world. One of 
the new models of trend is education through mobiles which has grown increasingly in some 
developed countries owing to the development of mobile technology. 
Material and Methods: To design a model for determining the level of e-readiness in 
educational centers for deployment of mobile learning, the researcher studied different e-learning 
readiness assessment models, and based on the available literature and one of the e-learning 
readiness assessment models, designed a domestic model. To determine and accredit the 
adequacy of the proposed model, the researcher prepared a valid and reliable questionnaire to 
collect the viewpoints of 45 experts in the field from 10 top universities in Iran.  
Results: The collected data were carefully analyzed, and the adequacy of the model was 
accredited and according to suggested points the final and refined model was designed. Then, 
based on the proposed model, the level of Isfahan University e-learning center readiness for 
deployment of Mobile learning was measured. 
Conclusion: Regarding this accredited, domestic e-readiness assessment model, the model is 
now ready for use at any school and university.  
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 چکیده

 این در آموزشی جدید الگوهاي از یکی .است افزایش حال در سرعت به الکترونیکی آموزش از استفاده روند امروزه :مقدمه
 چشمگیري توسعه پیشرفته کشورهاي از برخی در لیموبا زاتیتجهي ها يفناور توسعه با که است) سیار( موبایل آموزش ،عرصه
  .است داشته

 موبایل، آموزش استقرار جهت آموزشی مراکز الکترونیکی آمادگی میزان سنجش براي مدلی تدوین رمنظو به: ها روشمواد و 
 اساس بر و یکیالکترون آموزش هاي مدل از یکی الهام از با الکترونیکی، یادگیري آمادگی سنجش مختلف هاي مدل مطالعه از پس

 از نظرسنجی پرسشنامه پیشنهادي، مدل کفایت ییدأت و یینتع منظور به سپس .شد تدوین و طراحی بومی مدلی موضوع، ادبیات
  .گرفت قرار زمینه این در کشور برتر دانشگاهی مرکز 10 از نفر 45 اختیار در و تدوین ،خبرگان

و مدل طراحی  گرفت قرار ییدأت مورد مدل کفایت ،مختلف هاي آزمون و ها تحلیل انجام و ها پرسشنامه آوري جمع از پس :نتایج
 اصفهان صنعتی دانشگاه الکترونیکی هاي آموزش مرکز الکترونیکی آمادگی میزاني شنهادیپ مدل اساس بر سپس .نهایی گردیدشده 
  .گرفت قرار گیري اندازه و سنجش مورد موبایل آموزش استقرار جهت
 مدل مزبور آماده ، و آزمایش آناستخراج مدل بومی سنجش آمادگی الکترونیکی آموزش موبایل  اکنون با :گیري یجهنت

  .باشد ک از مراکز آموزشی و دانشگاهی میکارگیري در هر ی هب

  اصیل مقاله
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 واژگان کلیدي

  آموزشی، آمادگی الکترونیکی، فناوري یادگیري، آموزش
    

 مقدمه 
ي ریادگی محور، انهیراي ریادگی مثل مختلفي ها نظام قالب در که است اطالعاتي فناور کاربرد نیتر مهمی کیالکتروني ریادگی

 مجموعه رای کیالکتروني ریادگی Cooper. ]1[ شود یم ارائه شبکه تحت آموزش و محور شبکهي ریادگی نابرخط،ي ریادگی برخط،
. ردیگ یم صورتي ا شبکه وي ا انهیرا ،يریتصو ،یصوت از اعمی کیالکتروني ابزارها از استفاده با که داند یمی آموزشي ها تیفعال

ي ها شبکه سوم نسل شیدایپ آن علت که داشت خواهد نیزي شتریب رشد ندهیآ در و افتهی شیافزا اریسي ها ستمیس از استفاده امروزه
 آموزش نظیر آموزشی هاي ستمیس گوناگون انواع توسعه باعث آن و باشد یم ها رساختیز و لیوسا ،يفناور ارتقاء لهیوس هب میس یب

 اجتماع افراد انیم در .ردیگ قرار استفاده موردی متفاوت اموري برا کاربران ازی فمختلي ها گروه لهیوس هب تواند یم که است شده اریس
 ای فیتکال ،بخوانند را خودي ها درس اریسي ها آموزش لهیوس هب توانند یم کنند یم مسافرت قطار ای اتوبوس با کهی انیدانشجو
  .]2[ ندینما ارسال بوطهمر استادي برا را آنها و دهند انجام برخط صورت هب را خودي ها آزمون

  
  تاریخچه موضوع

یکی از رویکردهاي نوین آموزشی در کشورهاي توسعه یافته استفاده از آموزش الکترونیکی موبایل می باشد که مطالعات جدي 
در . است آغاز شده است و کاربردهاي متفاوتی از قبیل آموزش رانندگی تا برگزاري دوره دکتري داشته  2000در این زمینه از سال 

کشور ما نیز از دو الی سه سال گذشته مطالعاتی در این زمینه آغاز شده است و این طرح پژوهشی اولین گام علمی و عملی در راه 
  ].2[استقرار آموزش الکترونیکی موبایل محسوب می گردد 

  
   اریس آموزش و الکترونیکی آموزش
 ایآ .کند یم مطرح را آموزش وهیش دو نیا نیب ارتباط به مربوطی اساس الؤس کی یکیالکترون آموزش کنار در اریس آموزش تولد
ی مشترک نقاطي رو ای هستند ربط یب هم به نسبت دو نیا ایآ برعکس؟ ای استی کیالکترون آموزش ازی خاص حالت اریس آموزش
 منظور به. دارد اشاره اریسي ها ياورفن وی کیالکترون آموزش کنار در اریس آموزش مختلف میمفاه به االتؤس نیا شوند؟ یم همگرا
ي برا مفهوم دو نیا اول گام عنوان به. میکن سهیمقا هم با را همراه وی کیالکترون آموزش تا میهست درصدد ما الؤس نیا به پاسخ

 .کند یم صمشخ راي مجازي فضا در آموزش محدوده مفهوم دو نیا فیتعار. شوند یم فیتعر آنهایی واگرا ایی یهمگرا نقاطی ابیرد
ي ها سیسرو و ها تیفعال و است شده بنا ارتباطات و اطالعاتي فناور ازي مند بهره براساس که استی آموزش ،یکیالکترون آموزش
 اطالق اریسي فناور لهیوس هبی آموزش تعامل هر به )m-Learning( اریس آموزش. ]3[ کند یم فراهم را آموزش برخط مرتبط

  ].4[ باشد داشته رای آموزش مطالب بهی دسترس تیقابل ،مکان هر از معمول طور هب دانشجو که گردد یم
  

  مجازي آموزش الکترونیکیی  آمادگ ارزیابیي ها مدل
 جوامع در آن با مرتبط کاربردهاي و اطالعات فناوري کارگیري به و استفاده پذیرش، توانایی الکترونیکی آمادگی از منظور

 مدل از عبارتند آنها مهمترین که است شده ارائه مختلفی هايمدل الکترونیکی یادگیري آمادگی ارزیابی منظوربه .]5[ باشد می
Carlos Machado، مدل ،الکترونیکی یادگیري به دستیابی براي آمادگی مدل ،الکترونیکی یادگیري براي آمادگی ارزیابی مدل 

 مدل ،Rozenberg مدل ،الکترونیکی یادگیري پذیرش براي آمادگی ترکیبی مدل ،ها سازمان در الکترونیکی یادگیري آمادگی
Brod bent، مدل Anderson، مدل Honey، مدل Rogerz، مدل ،دانش گروه مدل Nilison . شاخص میان مقایسه 1جدول

 مشاهده ،الکترونیکی آمادگی در مؤثر هاي شاخص مقایسه از. دهدمی نشان را الکترونیکی یادگیري آمادگی هايمدل در مطرح هاي
 با اینک. اند گرفته قرار توجه مورد ها مدل تمامی در مالی منابع و فرهنگی آمادگی محتوا، آمادگی فنّی، ساخت زیر آمادگی که شودمی

 توان می الکترونیکی، یادگیري آمادگی اصلی هايشاخص با آنها تلفیق با و آموزشی هاي محیط ایجاد در شده شناسایی وجوه به توجه
 الزم الکترونیکی یادگیري تحقق براي .کرد ارائه ایران هاي دانشگاه در الکترونیکی یادگیري آمادگی ارزیابی براي را اسبیمن مدل
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 .گیرد قرار ارزیابی مورد سازمانی آمادگی و انسانی منابع آمادگی سیاسی، آمادگی فنّی، زیرساخت لحاظ از آمادگی مختلف ابعاد است
 بررسی مورد سازمان و بومی زیست مقتضیات به وابسته شدت به آمادگی ارزیابی براي مناسب مدلی افتنی که کرد اشاره باید اما

 اریس آموزش الکترونیکی آمادگی ارزیابی براي را مناسبی چارچوب تحقیق، اصلی ساختار تعیین با است ضروري رو این از ].6[ است
   .نهاد بنا

  
  یکیالکترون آموزشی ابیارزي ها مدل در ها شاخصی فراوان: 1جدول

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  

  
  

  
  ها مواد و روش

. اند شده داده صیتشخ مناسبی خاص مقاصدي برا وی معرف مختلف پژوهشگران توسط قیتحق مختلفي ها روش زمان طول در
 .]7[ داردی بستگ قیتحق نهیزم و تیماه به که است شدهی معرفي متعددي ها روش زینی انسان علوم حوزه در پژوهش انجامي برا

 استیی ها روش مجموعه شامل هم که چرا شود یم محسوبی دانیم قیتحقي ها شاخه از که استی شیمایپ-یفیتوص حاضر قیتحق
 ای موجود طیشرا شتریب شناخت به تواند یم قیتحقي اجرا هم و استی بررس موردي ها دهیپد ای طیشرا کردن فیتوص آن هدف که

 رو آن از . گردد یم محسوب زینی مقطع استی شیمایپ آنکه بر عالوه قیتحق نوع نیا .کند کمکي ریگ میتصم اگردفر لیتسه
 رو آن از و کند یم انیب را موجود طیشرا تیماه و رود یم کار بهي آمار جامعه کي یها یژگیو عیتوزی بررسي برا که استی شیمایپ

  ].8[ شود یم انجام زمان از مقطع کی در صفت چند ای کی ربارهد ها دادهي گردآور منظور به که استی مقطع
  اریس آموزشي اجرای کیالکترونی آمادگی ابیارزی مفهوم مدل

 را مذکور ستمیسي اجزا کالن مدل ستم،یس کی عنوان بهي شنهادیپ مدلي اجزا انیم روابط بهتر درك منظور به بخش نیا در
   :شوند یمي بند دسته ریز صورت هب بعد 4 در که بوده) اریمع( شاخص 13ي داراي شنهادیپ مدل .میده یم ارائه

  .باشد یم اریسی کیالکترون آموزش طهیح با مرتبطی آموزشي ها استیسی آمادگی بررس شامل: ياستگزاریس بعد ·
 کنانکار و انیدانشجو استادان،(ی انسان منابع و تیریمدی آمادگی بررس شامل: اریسی کیالکترون آموزشي اجرا بعد ·

  .است) یفن وی آموزشي ها بخش
  .باشد یمی آموزش نظارت وی ابیارزی آمادگی بررس شامل: نظارت وی ابیارز بعد ·
 مقررات، و نیقوان ،یمال امور استانداردها، فرهنگ، لیقب از کننده یبانیپشت عواملی آمادگی بررس شامل: یبانیپشت بعد ·

 .باشد یمی ارتباط شبکه و) اریس( لیموبا زاتیتجه ت،یامن ،یآموزشي محتو

سانی
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 مدل

   ü  ü ü  مدل آمادگی یادگیري الکترونیکی(EIU) 
 ü  ü ü ü ü مدل ارزیابی آمادگی براي یادگیري الکترونیکی  

ü ü  ü  ü ü 
مدل آمادگی براي دست یابی به یادگیري 

 ترونیکیالک
ü   ü   ü مدل آمادگی یادگیري الکترونیکی در سازمانها 
ü ü  ü  ü ü مدل ترکیبی براي پذیرش یادگیري الکترونیکی 
ü ü  ü   ü مدل رزنبرگ 
ü ü  ü   ü مدل براد بنت 
ü ü  ü  ü ü مدل اندرسون 
ü ü    ü ü مدل هانی 
ü       مدل راجرز 
ü ü  ü   ü مدل گروه دانش 
   ü  ü ü مدل نیلسون  
ü   ü  ü ü مدل ماچادو  
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  )سیار(مدل سیستمی ارزیابی آمادگی الکترونیکی آموزش موبایل : 1نمودار 

 
 و ها دانشگاه در تیریمد و اطالعاتي فناور ،یکیالکترون آموزش حوزه خبرگان هیکل قیتحق نیا در مطالعه موردي آمار جامعه

 مباحث با آشنا و متخصص استادان از نفر 45 اریاخت در شدهی طراح يها پرسشنامه منظور نیبد .است بوده کشوری آموزش مراکز
 آموزش طهیح با مرتبطی آموزش رانیمد وی کیالکترون آموزشي مجر و کار اندر دستی آموزش وی فن کارشناسان ،یکیالکترون آموزش
 .دادند پاسخ خبرگان ازی نظرسنجي ها رمف به آنان از نفر 31 که گرفت قرار کشور مطرحی آموزش مرکز و دانشگاه 10 دری کیالکترون
ی کیالکتروني ریادگی عرصه خبرگانی اصل جامعه است شدهی سع و بودهی مل ها پرسشنامه عیتوز طهیح شود یمي ادآوری نیا بر عالوه

  .ردیگ بر در را
 در پرسشنامهي ابتدا در .شد میتنظ هیگو 13 باي ا پرسشنامه موضوع اتیادب و مذکور مدل پرسشنامه اساس بر حاضر قیتحق در

 نظرات بودن ارزشمند بر نیهمچن و خبرگاني همکار ضرورت و پرسشنامه لهیوس به ها دادهي آور جمع از هدفی حیتوضي ا نامه
ي انتها در) غیره و التیتحص ت،یجنس رینظ(  پاسخگوی فیتوص اطالعات کسب جهت زین الؤس چند. است شده دیکأت دهندگان پاسخ

 کامًالي برا 5 و مخالف کامًالي برا 1 اسیمق دامنه(ي ا درجه پنج کرتیل فیط از ها پاسخ نیتدوي برا .است شده طرح پرسشنامه
  . است شده استفاده ،رود یم شمار به بستهي ها پاسخي ریگ اندازهي ها اسیمق نیتر جیرا ازی کی که) موافق

 
  ها یافته
 از استفاده با اعتماد تیقابل ایی یایپا زانیم. میکن یم استفاده پرسشنامه از قدر این تحقی مختلف،ي ابزارهای ابیارز به توجه با

 مدلي ها شاخص از کی هر جینتا .ردیگ یم قراری بررس موردی اکتشافی عامل لیتحل از استفاده باي ا سازهیی روا و کرونباخي آلفا
 بیضر حاصلي ها افتهی براساس. کنند یم دییأت راي نهادشیپ مدل تیکفا ها یبررس از حاصل جهینت .دیآ یم دست هب 2 جدول مطابق

 از باالتر ها شاخص اغلبي برا )KMO )Kaiser-Meyer-Olkin بیضر نیهمچن بوده، درصد 7/96 پرسشنامه کرونباخي آلفا
  .باشد یم 75/0

 آزمون از استفاده با خبرگان دید از مدلي ها شاخص تیاهم درجه نییتع به مرحله نیا در :خبرگان دید از ها شاخص تیاهمی بررس
بدین منظور ابتدا نرمال بودن داده ها را توسط نرم افزار بررسی نموده و در این مورد اطمینان حاصل   ،میپرداز یمي ا نمونه تکی ت

 مطالعه دموري ها شاخص همه نیانگیم که میکن یم مشاهده و داده انجام را لیتحل) 3 عدد( انهیم گرفتن نظر در با می کنیم سپس 
 درجهي دارا شدهی معرفي ارهایمعی تمام خبرگان دید از که معناست این بدان و باشد یم 3 از شیب درصد 5ي معنادار سطح با

  .است شده بیان 3 جدول در آزمون نیا از حاصل جینتا .هستندیی باال تیاهم
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  پیشنهادي مدل در ها شاخص نتایج: 2جدول

 یآمادگ شاخص
ي آلفا

 کرونباخ
KMO 

 کل انسیوار سازه دییتا نحوه
 ییایپا ییروا (%)

 ü ü 4/75 792/0 916/0 یآموزش  استیس
 ü  ü 75/79 856/0 943/0 فرهنگ
 ü ü 67/67 78/0 878/0 دانشجو
 ü ü 84/72 815/0 938/0 استاد

 ü ü 51/74 865/0 955/0 کارکنان
 ü ü 35/46 643/0 673/0 اریس زاتیتجه

 ü ü 87/72 775/0 919/0 یارتباط شبکه
 ü ü 91/70 781/0 929/0 نیقوان
 ü ü 12/77 863/0 939/0 تیریمد

 ü ü 07/63 849/0 893/0 استاندارد
 ü ü 83/71 842/0 921/0 يمحتو

 ü ü 86/69 836/0 926/0 تیامن
 ü ü 27/60 797/0 882/0 یمال
 ü ü 43/72 768/0 917/0 یبانیپشت

  ü ü 53/68 836/0 938/0 نظارت وی ابیارز
  

  
  يا نمونه تک t آزموني مبنا بر ها شاخص تیاهمی بررس :3 جدول

3 >مقدار آزمون   

t شاخص میانگین تفاضل میانگین سطح معناداري درجه آزادي 

56/3  30 001/0  71/0  70/3 سیاست آموزشی آمادگی   

05/4  30 0001/0  73/0  73/3  آمادگی فرهنگی 

13/5  30 00001/0  81/0  80/3  آمادگی دانشجو 

06/5  30 0001/0  87/0  87/3  آمادگی استادان 

15/4  30 0001/0  73/0  73/3  آمادگی کارکنان 

29/10  30 0001/0  آمادگی تجهیزات 4 1 

89/7  30 0001/0  18/1  18/4  آمادگی شبکه ارتباطی 

02/4  30 0001/0  70/0  70/3  آمادگی قوانین و مقررات 

25/4  30 0001/0  81/0  81/3 دگی مدیریتآما   

38/4  30 0001/0  61/0  61/3  آمادگی استانداردها 

58/5  30 0001/0  87/0  87/3  آمادگی محتوي 

12/4  30 0001/0  66/0  66/3  آمادگی امنیت 

8/4  30 0001/0  73/0  73/3  آمادگی مالی 

19/5  30 0001/0  85/0  84/3  آمادگی پشتیبانی 

82/3  30 0001/0  67/0  66/3  آمادگی ارزیابی 
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ی آمادگ زانیم بر ها شاخص از کی هر ریتاث زانیم نییتعي برا قسمت نیا در: یکیالکترونی آمادگ زانیم در ها شاخص يبند تبهر
 از کی اثبات دنبال به لیتحل نیا در. میکن یم استفاده Friedmanي ناپارامتر انسیوار زیآنال از آنهاي بند رتبه نیهمچن وی کیالکترون

  :میهست ریز اتیفرض
H0 :است کسانی یکیالکترونی آمادگ عوامل تیاهم خبرگان نظر از.  
H1 :ستین کسانی یکیالکترونی آمادگ عوامل تیاهم خبرگان نظر از.  

  
  نتایج آزمون فریدمن :4جدول 

 سطح معناداري درجه آزادي خی دو
24/32 14 004/0 

  
 15ي آزاد درجه با 24/32 با برابر فوق اتیفرض ازی کی اتاثبي برا دوی خ آماره زانیم شود یم مشاهده 4 جدول در که همانگونه

 فرض ،است کمتر 05/0 سطح در اول نوعي خطا زانیم ازي معنادار سطح زانیم که آنجا از. است 004/0ي معنادار سطح و باشد یم
 جهت دمنیفر آزمون از صلحا جینتا  2 نمودار ].9[ شود یم ردی بررس تحت عواملي رگذاریثأت زانیم و تیاهم زانیم بودن کسانی

  .است شده انیب ها شاخصي بند رتبه
  

  
  ها در مدل آمادگی الکترونیکی برحسب درصدبندي شاخصاولویت: 2نمودار

  
 جهت شده ارائهي شنهادیپ مدل تیکفا دییأت از پس :اصفهانی صنعت دانشگاهی کیالکتروني ها آموزش مرکزی کیالکترونی آمادگ

 دانشگاهی کیالکتروني ها آموزش مرکز در را مذکور مدل کشور،ی آموزش مراکز در اریس آموزش استقراری کیالکترونی آمادگ سنجش
 ابتدا منظور نیبد. مینمودي ریگ اندازه مدل نیا از استفاده با را مرکز نیای کیالکترونی آمادگ زانیم و گذاشته اجرا به اصفهانی صنعت

 وی آموزش کارکنان ران،یمدي برا پرسشنامه 5 خبرگان، ازی نظرسنج جهت شدهی طراح پرسشنامه وي شنهادیپ مدل اساس بر
 و ها سنجه ،االتؤس از کی هر سنجشي برا دیبا. شدی طراح استادان و انیدانشجو ،يمحتو دیتول وی فن کارکنان ،یپژوهش

 5 نیا شود یم ادآوری ضمن در .است شده استفاده کرتیلي ا درجه پنج اسیمق از قیتحق نیا در که کرد فیتعریی ها اسیمق
 و ها پاسخ ها، پرسش تا داده پوشش را مدل پرسشنامه در استفاده موردي ها پرسش تمام که است شدهی طراحي ا گونه به پرسشنامه

 قیقتح روش. ندینما فایای اساسی نقش قیتحق هدف با رابطه در و دهیبخش جهت را ها دادهي آور جمع ندیفرآ که کنند طلب رای جینتا
 دانشگاهی کیالکتروني ها آموزش مرکز انیدانشجو وی علم ئتیهي اعضا و استادان ران،یمد و کارکناني آمار جامعه و بودهی دانیم

ی آمادگی ابیارز جهینت در اتیفرض آزمون و ها پرسشنامه از آمده دست هب جینتا لیتحل منظور به. دش یم شامل را اصفهانی صنعت
 ،باشد) 3( انهیم از شیب شاخص توسط شده کسب ازاتیامت نیانگیم اگری عنی ،شد استفادهي ا نمونه تکی ت آزمون از ،یکیالکترون

 این که دیگرد مشخص الزمي آماري ها لیتحل انجام از پس. گردد یم رد صورت نیا ریغ در و دییأت دهندگان پاسخ دید از شاخص
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 جینتا 3 نمودار در. ندارد را موبایل آموزش استقرار جهت الزم الکترونیکی آمادگی حاضر حال در ،5 از 95/2 میانگین کسب با مرکز
  .است شده ارائه آمده دست هب

  
  هاي الکترونیکی دانشگاه صنعتی اصفهانمیزان ارزیابی آمادگی الکترونیکی مرکز آموزش: 3نمودار 

  
  يریگ جهینت و بحث

ها و مراکز آموزش  الکترونیکی آموزش موبایل در دانشگاه این پژوهش که نخستین تحقیق در خصوص سنجش میزان آمادگی
هاي همراه نسل سوم و  دهد که امید است با توجه به ظهور تلفن گردد، مدلی بومی در این زمینه را ارائه می عالی کشور محسوب می

  .دبرداري قرار گیر زودي مورد بهره توسعه ارائه خدمات تصویري برخط در کشور، این نوع آموزش به
شاخص آمادگی سیاست آموزشی، فرهنگ، دانشجویان، استادان، کارکنان فنی و آموزشی، تجهیزات  15ساس مدل پیشنهادي بر ا

، پشتیبانی و ارزیابی و نظارت آموزشـی  مالی ،امنیت ،محتوي الکترونیکی ،استانداردها ،مدیریت ،قوانین و مقررات ،سیار، شبکه ارتباطی
 .استخراج گردید 5ها بر اساس جدول  ها میزان اهمیت شاخص جزیه و تحلیل دادهس از تطراحی و تدوین شده است پ

  
ها در مدل ارزیابی آمادگی الکترونیکی استقرار آموزش موبایل وزن شاخص: 5جدول  

درصد اهمیت 
 شاخص در مدل

 رتبه شاخص شاخص

 1 آمادگی شبکه ارتباطی 15/9
 2 آمادگی محتوي 48/7
 3 ات سیارآمادگی تجهیز 45/7
 4 آمادگی مدیریت 4/7
 5 آمادگی استادان 34/7
 6 آمادگی پشتیبانی 82/6
 7 آمادگی دانشجو 8/6
  8 آمادگی فرهنگی 62/6
  9 آمادگی مالی 33/6
  10 آمادگی سیاست آموزشی 28/6
  11 آمادگی امنیت 9/5
  12 آمادگی ارزیابی و نظارت 83/5
  13 آمادگی کارکنان آموزشی و فنی 83/5
  14 آمادگی قوانین و مقررات 51/5
  15 آمادگی استانداردها 24/5
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  هاي الکترونیکی دانشگاه صنعتی اصفهان نتایج بررسی میزان آمادگی الکترونیکی مرکز آموزش
 در مرکـز  شـده،  توزیع هاي پرسشنامه از شده استخراج نتایج اساس بر :آموزشی سیاست شاخص در مرکز الکترونیکی آمادگی میزان
 .نـدارد  زمینـه  ایـن  در اي شـده  تعیـین  و مـدون  برنامه و بوده الزم مشی خط و سیاست فاقد اریس الکترونیکی آموزش اجراي با ارتباط

 الزم لـذا . باشد می شاخص این در الکترونیکی آمادگی عدم از نشان که بوده 6/1 شده گیري اندازه الکترونیکی آمادگی میزان همچنین
  .پذیرد انجام الزم هاي گزاري سیاست و ها مشی خط مرکز در اریس الکترونیکی آموزش استقرار جهت است

 حال در که است آن از حاکی ها پرسشنامه تحلیل و تجزیه از حاصل نتایج :فرهنگ شاخص در مرکز الکترونیکی آمادگی میزان
 آموزش با زیادي آشنایی ،بررسی مورد ماريآ جامعه در افراد و بوده متوسط ،موبایل آموزش استقرار به عمومی اقبال حاضر

 موبایل آموزش استقرار به بیشتري تعهد و عالقه مدیران و دانشجویان ،بررسی مورد هاي گروه بین در .ندارند موبایل الکترونیکی
 زمینه این در زمال آمادگی عدم از نشان که است شده ارزیابی 63/2 ،شاخص این در مرکز الکترونیکی آمادگی میزان کل در. دارند
  .دارد

 جهت الزم آمادگی از دانشجویان که داد نشان بررسی این :)دانشجو( انسانی منابع شاخص در مرکز الکترونیکی آمادگی میزان
 لقبی از موبایل هاي فناوري و بوده آشنا اطالعات فناوري اصلی مفاهیم با کافی اندازه به آنها .هستند برخوردار موبایل آموزش استقرار

MMR ،GPRS ،Wi-Fi دارا را موبایل الکترونیکی آموزش طریق از تحصیل جهت الزم انگیزه نیهمچن و شناسند می را و غیره 
  .است شده ارزیابی 75/3 شده توزیع هاي پرسشنامه اساس بر شاخص این. هستند

 کردند دریافت قبولی نمره گیري اندازه ینا در نیز استادان :)استادان( انسانی منابع شاخص در مرکز الکترونیکی آمادگی میزان
 محیط در تدریس هاي شیوه با و داشته را کافی آشنایی اطالعات فناوري پایه مفاهیم با که داشتند بیان آنان که ترتیب بدین

 جهت الکترونیکی ايابزاره و اینترنت از و بوده آشنا الکترونیکی محتوي تولید نحوه با عالوه به .دارند را الزم آشنایی الکترونیکی
 در ولی هستند آشنا نیز آن با مرتبط هاي فناوري و موبایل الکترونیکی آموزش با همچنین .کنند می استفاده داشنجویان با ارتباط
 در الزم آمادگی وجود از نشان که بود 29/3 ارزیابی این میزان کل در. هستند بیگانه نسبتاً الکترونیکی آموزش نظام مقررات با مقابل

  .دارد اریس آموزش استقرار جهت مرکز استادان
 یک استقرار اجزاي مهمترین از یکی عنوان به کارکنان :)کارکنان( انسانی منابع شاخص در مرکز الکترونیکی آمادگی میزان

 هاي آموزش به که ندداشت اظهار آنها .نشدند قبولی نمره دریافت به موفق اندکی اختالف با ارزیابی این در که هستند آموزشی سیستم
 کار جهت الزم توانایی و بوده آشنا اطالعات فناوري اساسی مفاهیم با همچنین .هستند نیازمند مویابل آموزش استقرار زمینه در الزم

 مرکز در ها مسئولیت و ها نقش تعریف میزان که دارند اعتقاد نیز و هستند دارا را خود نیاز مورد افزارهاي نرم و افزاري سخت ادوات با
 نکته .هستند زمینه این در الزم هاي آموزش برگزاري متقاضی لذا ،ندارند را موبایل هاي فناوري با الزم آشنایی آنها و بوده متوسط
 12/3 احراز با مرکز کارکنان کل در. بود الکترونیکی آموزش نظام مقررات با آنان متوسط از کمتر آشنایی ارزیابی این در توجه شایان
  .نمایند کسب موبایل آموزش استقرار جهت را الزم آمادگی توانند می تالش اندکی با که دادند نشان

 مرکز که دارند اعتقاد مرکز الکترونیکی محتوي تولید و فنی کارکنان :سیار تجهیزات شاخص در مرکز الکترونیکی آمادگی میزان
 مرکز در الزم تجهیزات سایر ولی ،باشد می موبایل آموزش استقرار جهت مخابراتی و ارتباطی الزم هاي زیرساخت فاقد حاضر حال در
 را ها کالس در شرکت جهت الزم سیار تجهیزات آنها که داشتند اظهار دانشجویان همچنین. اند دانسته کافی موضوع تحقق براي را

 بودن  دسترس در و پشتیبانی تهیه، نهمچنی و دارند کافی اطالع تجهیزات این توسط درس کالس به اتصال طریقه از و بوده دارا
  .زد ییدأت مهر شاخص این در مرکز آمادگی میزان به ،5 از 84/3 اخذ با شاخص این کل در. اند کرده ارزیابی مطلوب را سیار تجهیزات

 حال در رکشو مخابراتی و ارتباطی هاي زیرساخت وضعیت به توجه با :ارتباطی شبکه شاخص در مرکز الکترونیکی آمادگی میزان
 دانشجویان و فنی کارکنان وجود این با .شد نخواهد الزم امتیاز اخذ به موفق مرکز در شاخص این که است بینی پیش قابل حاضر،

 دارند اعتقاد همچنین .شوند می متصل اینترنت به خوبی نسبتاً سرعت با آنان و بوده مناسب داخلی ارتباطی شبکه داراي مرکز معتقدند
 سیار تجهیزات به کشور ارتباطی شبکه در اختصاصی باند پهناي میزان و اینترنتی ارتباط بودن دسترس در و پایداري به اداعتم قابلیت

 توسط شاخص این کل در. ندارد د وجو اینترنت به موبایل تجهیزات اتصال جهت قوي پشتیانی کشور در و دارد متوسطی وضعیت
 الزم الکترونیکی آمادگی داراي شاخص این در مرکز آن بودن، 18/3 زیر دلیل به که ستا شده ارزیابی 5 از 88/2 دهندگان، پاسخ
  .باشد نمی
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 مقررات و قوانین وجود عدم در عمده ضعف به توجه با :مقررات و قوانین شاخص در مرکز الکترونیکی آمادگی میزان
 آموزش استقرار جهت الزم الکترونیکی آمادگی فاقد نیز شاخص این الکترونیکی، آموزش بروندادهاي و فرآیندها از کننده پشتیبانی

 و ها داده امنیت نامه آیین و کارکنان عملکرد تنبیه و تشویق نامه نظام که است آن از حاکی دهندگان پاسخ نظرات. باشد می موبایل
 ارائه نامه نظام آموزشیاران، و تاداناس کارکنان، به پرداخت مدون نامه آیین نظیر عناوین سایر ولی ،دارد وجود حدودي تا اطالعات

 این در جامعی طرح که دارد وجود ضعیف حد یا و ندارد وجود یا الکترونیکی آثار نشر حق حفظ نامه نظام الکترونیکی، محیط در درس
 عرصه در موجود مقررات و قوانین در بازنگري لزوم بیانگر که باشد می 64/2 شاخص این الکترونیکی ارزیابی. باشد نمی ها زمینه

  .است کشور الکترونیکی آموزش
 الزم آمادگی از شاخص این مرکز مدیریت مجموعه راسخ عزم به توجه با: مدیریت شاخص در مرکز الکترونیکی آمادگی میزان

 مچنینه .هستند آشنا خود مسئولیت حیطه با کافی اندازه به مدیران که ترتیب بدین است برخوردار موبایل آموزش استقرار جهت
 موبایل الکترونیکی آموزش از آنها شناخت که داشتند بیان آنها ولی کرد خواهند پشتیبانی آموزش نوع این استقرار از نیز ارشد مدیران

 وجود ،5 از 33/3 نمره کسب با شاخص این کل در. است متوسط حد در آن اجراي جهت الزم سازمانی منابع تخصیص امکان نیز و
  .کرد ییدأت را زمینه این در الکترونیکی آمادگی

 الکترونیکی آموزش دانشجویان براي مناسبی پذیرش روش مرکز در :استانداردها شاخص در مرکز الکترونیکی آمادگی میزان
 و شبکه و داده امنیت سیار، تجهیزات زمینه در ولی است موجود الکترونیکی صورت هب دروس ارائه جهت استانداردهایی و دارد وجود
 و بازنگري وجود صورت در الزم استانداردهاي زمینه این در است الزم و باشد می الزم استانداردهاي فاقد مرکز الکترونیکی يمحتو

 الکترونیکی آمادگی عدم از که باشد می 82/2 شاخص این در مرکز الکترونیکی آمادگی ارزیابی. گردند تدوین صورت این غیر در
  .دارد حکایت شاخص این در مرکز

 اجراي هاي بخش مهمترین از یکی الکترونیکی محتوي تولید :الکترونیکی محتوي شاخص در مرکز الکترونیکی آمادگی میزان
 تصویري متنی،( مختلف قالبهاي در الکترونیکی محتوي که اند داشته ابراز محتوي تولید کارکنان باشد می) سیار( الکترونیکی آموزش

 هاي روش از ولی. برند می بهره کارآمد و روز هب الکترونیکی ابزارهاي و افزارها نرم از زمینه این در همچنین .کنند می تولید) غیره و
 بیان را شاخص نیا الکترونیکی آمادگی شدند موفق ،5 از 37/3 نمره کسب با آنها کل در .ندارند زیادي اطالع موبایل محتوي تولید

  .نمایند
 این در که باشد می موبایل آموزش استقرار در مهم هاي مقوله از یکی امنیت :امنیت صشاخ در مرکز الکترونیکی آمادگی میزان

 بوده برخوردار الزم فیزیکی امنیت از مرکز که اند داشته اظهار فنی کارشناسان .است شده الزم امتیاز کسب به موفق مرکز نیز شاخص
 ولی دارد وجود غیره و  آتش دیواره نظیر اطالعات امنیت واکنشی ادوات همچنین و کاربران هویت احراز جهت الزم کارهاي و ساز و

 کل در. است نپذیرفته صورت خاصی کار الکترونیکی گواهی و دیجیتالی امضاي مکانیزم ،ISMS امنیتی استاندارد استقرار زمینه در
  .داراست را زمینه این در الزم الکترونیکی امادگی ،5 از 42/3 نمره کسب با مرکز

 الکترونیکی آموزش اجراي کننده پشتیبانی هاي بخش مهمترین از مالی امور :مالی شاخص در مرکز الکترونیکی آمادگی میزان
 توانایی حاضر حال در شده، ارائه هاي پاسخ اساس بر .باشد می الزم الکترونیکی مادگیآ فاقد نیز شاخص این در مرکز که باشد می

 جهت بودجه مینأت امکان همچنین بوده، محدود سیار تجهیزات طریق از اینترنت به تصالا جهت الزم بودجه مینأت در دانشجویان
 قوانین تجهیزات خرید جهت ضمن در .است شده ارزیابی ضعیف کارکنان براي آموزشی هاي دوره برگزاري نیز و الزم تجهیزات خرید

 زمینه این در الکترونیکی آمادگی عدم نشانگر که گردد می ابیارزی 5 از 75/2 شاخص این کل در. ندارند را الزم پذیري انعطاف موجود
  .است
 احراز آن الکترونیکی آمادگی که است مواردي جمله از شاخص این :پشتیبانی شاخص در مرکز الکترونیکی آمادگی میزان 

 گوناگون هاي روش از کارکنان وهعال به .باشد می پشتیبانی بخش داراي تدارکات و مالی فنی، و آموزشی زمینه در مرکز .است گردیده
 تجهیزات پشتیبانی و اطالعاتی پشتیبانی در مرکز که این دیگر نکته .هستند دانشجویان گوي پاسخ ،الکترونیکی و تلفنی حضوري،

 الزم الکترونیکی آمادگی 66/3 نمره کسب با مرکز پشتیبانی شاخص کل در. است شده ارزیابی ضعیف دهندگان پاسخ توسط سیار
  .داراست را موبایل استقرار جهت

 الکترونیکی آمادگی میزان بیشترین داراي شاخص این در مرکز :نظارت و ارزیابی شاخص در مرکز الکترونیکی آمادگی میزان
 دوجو آموزشیاران و استادان کارکنان، عملکرد اثربخشی ارزیابی مکانیزم که اند داشته اظهار آموزشی کارکنان و مدیران .است بوده
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 تشخیص به قادر موجود مکانیزم با و بوده دانشجویی هاي پروژه تحویل و ارائه براي مکانیزمی وجود نیازمند مرکز نهمچنی .دارد
 از 91/3 کسب با مرکز  کل در .ندارد وجود سیار الکترونیکی آموزش ارزیابی براي مشخصی نظام و است دانشجویان غیاب و حضور

  .داراست را شاخص این در الزم الکترونیکی آمادگی ،5
 مدل با اصفهان صنعتی دانشگاه الکترونیکی هاي آموزش مرکز الکترونیکی آمادگی ارزیابی از حاصل نتایج تحلیلدر نهایت، 

 آموزش استقرار جهت الزم الکترونیکی آمادگی حاضر حال در ،5 از 955/2 میانگین کسب با مرکز این که است آن از حاکی مذکور
  .ندارد را موبایل

  :شرح زیر است هاي پژوهش به محدویت
 .جدید بودن موضوع تحقیق و اندك بودن منابع مطالعاتی در این زمینه ·
 .ها توسط خبرگان ن و زمان بر بودن تکمیل پرسشنامهدشواري دسترسی به خبرگا ·
 .ها ان جهت پاسخگویی به پرسشنامهنظر و انگیزه کافی در استادان و صاحبوقت  کمبود ·

 .جود دید مناسب برخی از خبرگان در خصوص مسائل مدیریتی حوزه آموزش الکترونیکیعدم و ·
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