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Abstract 
Introduction: We aimed to assess the feasibility of E-learning at the Islamic Azad University of 
Marvdasht in 2012. 
Materials and Methods: This investigation was a descriptive and applied study. The study 
population consisted of 55 faculty members and 510 MS and senior BA students from various 
majors. The sample size was calculated to be 40 for faculty members and 390 for students using 
the Morgan Table. The data were collected using Memghani's virtual education feasibility 
questionnaire from Alzahra University, Tehran. The data were analyzed using the Chi-square 
test.  
Results: We found that the feasibility of E-learning at Marvdasht Azad University is at a very 
high level based on the faculty member and students' viewpoints. The level of interest and 
tendency of faculty members and students for virtual education was very high (90%). Faculty 
members believed that infrastructures (hardware and software) were important in the 
development of virtual education. 
Conclusion: With the popularity and adoption of this system among different societies and the 
dissolution of cultural barriers, it seems that preparing the necessary infrastructures and 
equipment of this technology at the organizational and national level could be effective in its 
development. 
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  چکیده

 1391سنجی آموزش الکترونیکی در دانشگاه آزاد اسالمی واحد مرودشت در سال  هدف این پژوهش بررسی امکان :مقدمه
  .باشد می

جامعه آماري این پژوهش از دو . باشد مییشی و از نظر هدف کاربردي توصیفی از نوع پیما ،روش تحقیق: ها روشمواد و 
دانشجویان کارشناسی  مچنین دانشجویان کارشناسی ارشد ونفر و ه 55به تعداد  ضاء هئیت علمی و مسئولین دانشکدهگروه شامل اع

مونه از حجم ن. ل مورگان انتخاب گردیدر اساس جدوحجم نمونه ب. باشند هاي مختلف می نفر در رشته 510ه باال به تعداد ب 6ترم 
ابزار . اند اي انتخاب شده گیري طبقه نفر که از روش نمونه 390نشجویان دا نفر و حجم نمونه از میان 40میان اساتید و مسئولین 

توصیفی فراوانی و سطح آمار  در .بوده است از دانشگاه الزهرا تهران ممقانی سنجی آموزش مجازي ها، پرسشنامه امکان گردآوري داده
  .دو استفاده شده است کاي طح آمار استنباطی از آزمون درصد و در س

استقرار آموزش مجازي در دانشگاه آزاد اسالمی مرودشت از نظر مسئولین و اساتید و  هاي پژوهش نشان داد امکان یافته :نتایج
اساتید و دانشجویان نسبت به آموزش مجازي در  و تمایل میزان عالقمندي. ر داردهمچنین در بین دانشجویان در سطح باالیی قرا

  اصیل مقاله
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در توسعه آموزش ) ها زیرساخت(افزاري  افزاري و نرم اساتید نقش امکانات سخت. دست آمد هب) درصد 90حدود ( باالیی سطح بسیار
  .در سطح بسیار باالیی قرار دارد مجازي
رسد آماده کردن  نظر می بهو به نوعی حل شدن موانع فرهنگی،  با پذیرش و مقبولیت این سیستم در بین جوامع :گیري یجهنت

در به عنوان مکمل هاي این سیستم نقش بسزایی ی و ملی در سطح سازماندیگر این فناوري  ها و تجهیزات مورد نیاز زیرساخت
  .آن خواهد داشتشرفت یپ

  
 واژگان کلیدي

   آموزش از دور ،آموزش مجازيالکترونیکی، یادگیري 
    

 ه مقدم
به ، بسیاري از تعاریف و خدمات اجتماعی تغییر یافته و یا به موازات آن گسترش شبکه اینترنتها و  با ورود رایانه به زندگی انسان

حاضر در عصر  ].1[ گردد در زندگی روزمره بیشتر نمایان میها  سمت تحول بنیادي در حرکت است و هر روزه تأثیرات این دگرگونی
بینی شده است که  پیش .از یک سازمان جهانی ارسال کنند اي عت و با کمترین هزینه بر هر نقطهطالعات را به سرتوانند ا افراد می

ر افزا ها، تارنما، نرم رادیو تلفن ،پیک صوتی ،اي استفاده از پیک رایانه.  در قرن بیست و یکم افزایش یابدباالفناوري تبادل اطالعات با 
   ].2[عمومیت خواهند یافت  ها، دور و سایر سیستم گروهی، دورنگار، کنفرانس از

ها و  موزش در کشور از یک طرف و جذابیتتمایل یا تقاضاي روز افزون براي تحصیالت دانشگاهی و توجه بیش از پیش به آ
لذا لزوم . ورندآ وجود می جه به آموزش الکترونیکی را به، نیروي کششی براي توهاي مبتنی بر وب از طرف دیگر هاي آموزش قابلیت

هاي  کارگیري فناوري هرسانی در آموزش و پژوهش و همچنین ب و استفاده وسیع از فناوري اطالع و ارتباطات ورود به عرصه اطالعات
، اقتصادي و علمی براي افزایش سهم کشور در یشتر در دستیابی به اهداف فرهنگی، اجتماعیجدید پیشرفته براي رسیدن به سرعت ب

  ].3[مبتنی بر وب در آموزش گردیده است فناوري ، باعث انتخاب دهنده اي تشکیل و کاهش فشارهاي هزینه تولید دانش
در آستانه قرن بیست و یکم تحوالت بنیادین در . به دانشگاه بیش از ظرفیت آنهاست در اغلب کشورها تعداد داوطلبان ورود

هاي اداره  انفجار اطالعات، توسعه ارتباطات، تحوالت در نظام. دها و محصوالت آموزش عالی در جهان صورت گرفته استفراین
ر و تحول اساسی نموده یخوش تغیهم پیوستگی جوامع جهانی به نگاه و نیاز به آموزش عالی را دست ه، تحوالت فرهنگی و بحکومت

ا آنها مواجهه گردیده است این هایی است که نظام آموزش عالی در سده جدیدي ب ول، چالشمهمترین پیامد این تغییر و تح. است
  : توان به شرح ذیل بیان نمود ها را می چالش
العمر به منظور همراه شدن با قافله شتابان تغییـرات شـگرف در نظـام     و لزوم نظام آموزش مستمر و مادامسرعت تولید دانش  ·

  آموزش جهانی 
اد اطالعاتی و تحقق جایگاه مناسب و همگرا بـا پدیـده   تقاضاي روز افزون براي ورود به نظام دانشگاهی براي دستیابی به سو ·

  جهانی شدن 
محوري هسته اصلی آن است و جذب دانشجویان با و کاربر ی که عدالتشضرورت پاسخگویی به تقاضاي روزافزون براي آموز ·

  ].4[پروراند  ارجی را در بطن خود میاستعداد داخلی و خ
 و مؤثر طور به تا هستند یادگیري الکترونیکی سازي بهینه و سازماندهی پی در هادانشکده و عالی آموزش مؤسسات از بسیاري

 دستاوردها این از مندي بهره انتظار به عالی آموزش مؤسسات و ها سایر دانشگاه میان، این در. کنند دنبال را یادگیري فرایند صحیح
  ].5[د بمانن عقب الکترونیکی یادگیري قافله از ندارند که تمایل چرا هستند

  اندازي نظام آموزش مجازي  هاي راه مؤلفه
   :اندازي نظام آموزش مجازي عبارتند از هاي راه دهد اهم مؤلفه و مرور متون آموزش مجازي نشان میمطالعات تطبیقی 

اي و  هـاي مـاهواره   فیبـر نـوري، گیرنـده   (هاي زیربنایی مخابرات  مشتمل بر سیستم: )Technology( زیر ساخت فناوري .1
 .غیرهو  دهندگان خدمات اینترنتی هاي اینترنت، سرویس ، شبکه)رهغی
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ي مسـتلزم کارکنـان فنـی و پشـتیبانی، طراحـان فنـی و       اندازي نظام آموزش مجاز راه): Humanity( زیر ساخت انسانی .2
آموزش مجـازي  ن اصلی نظام عنوان کاربران و بازیگرا ریزان و مدیران به آموزشی، اعضاي هیئت علمی، دانشجویان، برنامه

 .است
تم ، تغییر از آموزش کنترل شده کالسی بـه سیسـ  تغییر پارادایم یاددهی و یادگیري: )Pedagogy( زیر ساخت پداگوژیکی .3

 .و غیره) زمان زمان و غیر هم هم(جدید  هاي آموزشی ، سبکهاي زمانی و مکانی فارغ از محدودیت فرديیادگیري 
 گرایـی  اینترنـت (اشاعه فرهنگ تئوکراسـی  : )Cultural & Social &Value( و ارزشی زیر ساخت فرهنگی، اجتماعی .4

)Theocracy( (هاي ملی و بومی، توجه به شکاف دیجیتالی و غیره تربیت شهروند جهانی با حفظ ارزش. 
گـذاري، گسـترش    بدون واسطه، بازده سرمایه ، اقتصادتجارت الکترونیکی، درآمدزایی): Economic( زیر ساخت اقتصادي .5

 .نتخاب از نظر موضوع درسی، استاد، رسانه، قیمت، سرعت، سبک یادگیري و غیره براي دانشجوا
یري سـازمانی بـه   تأکید بـر یـادگ  (مدیریت دانش ): Management and Leadership( زیر ساخت مدیریت و رهبري .6

و دستیابی بـه تخصـص و   انباشته شدن دانش در یک سازمان  هایی براي سهیم شدن و ، گسترش راهجاي یادگیري فردي
راهبـرد دو جانبـه رقابـت و     اتخـاذ  .)نی در دسترس افراد دیگر نیـز باشـد  مهارت کارکنان و تبدیل آن به شکلی که به آسا

و رهبري از جمله مدیریت مشـارکتی، مـدیریت پـیش کنشـی، پویـا و آینـده پـژوه،         ، راهبردهاي جدید مدیریتهمکاري
قـوانین اجرایـی آمـوزش     هـا و  مشی ها و خط ، تدوین سیاستیستن به مسائل سازمانینگر یو جهانالمللی  رویکردهاي بین
 .مجازي و غیره

ي الکترونیکی و بدون کاغذ، نظام پشتیبانی سـازمانی،  نظام ادار: )Support System( زیر ساخت اداري و نظام پشتیبانی .7
   ].6[مات دیجیتالی و غیره به منابع و خد ، دسترسیآموزشی و فنی براي دانشجو، استاد و کارکنان

جدا  دارد که در محیط پیرامون خویش استاد و دانشجو به لحاظ زمانی و مکانی از یکدیگر به آموزشی اشاره آموزش مجازي
، منابع )Course Management Applications( هاي خاص از جمله تقاضاي مدیریت رشته هستند و استاد از طریق شیوه

  ].7[ کند و ارتباط را با فراگیر ایجاد می محتواي درسی ، اینترنت و ویدئو کنفرانس)Multimedia( اي چندرسانه
هاي نوین و  هاي جایگزین، رسانههاي نوین آموزش مبتنی بر فناوري با عناوین متفاوتی مانند روشروش ،آموزش الکترونیکی

کاملی از  سد بهترین عبارت که تعریف جامع وراما به نظر می .است حل آموزشی خوانده شده اي، رسانه دانش، بهترین راهرسانه چند
 World( هر چند آموزش الکترونیکی از فناوري شبکه گسترده جهانی .هاي مذکور باشد، همان آموزش الکترونیکی استمتمام نا

Wide Web( وه بر آموزش بر مبناي وب،در عرصه آموزش الکترونیکی، عال. شودوجه به آن محدود نمی گیرد ولی به هیچبهره می 
 Computer Based( آموزش بر مبناي رایانه خودآموزي و دور، بازآموزي، تعلیم و تربیت از دور، آموزش از آموزش غیرحضوري،
Training (CBT)( 8[ توانند مطرح شوندمی نیز[ .  

 هر. از آنکه در دنیاي واقعی شروع شود، قبل منظور تعیین احتمال موفقیت پروژه سنجی، یک مطالعه مقدمانی است به امکان
 به وگیرد  قرار ارزیابی مورد غیره و فنی انسانی، نیروي زمانی، مالی، جمله از مختلف منظرهاي از بایستمی اجرا از قبل ايپروژه

 پذیردمی صورت اهدلخو نتایج به رسیدن براي سازمانی هايقابلیت از اطمینان کسب جهت در فرآیند این. شود سنجیامکان اصطالح
   ].9[ کرد گیريتصمیم آن انجام عدم یا پروژه یک انجام به نسبت بتوان تا

داراي آموزش هاي  ر دانشگاهالکترونیکی د یادگیري به دانشجویان و استادان نگرش در پژوهشی با عنوان بررسی نقوي
 احساس. دارند آموزشی کمک ابزار عنوانبه ترونیکیالک یادگیري به مثبتی نگرش که استادان گردید مشخص. الکترونیکی پرداخت

  ].10[بوده است  الکترونیکی یادگیري از استفاده به آنها تمایل مهمترین عامل استادان خودکامیابی و بودن مفید
اورزي از دیدگاه اعضاي رضایی و همکاران در پژوهشی با عنوان بررسی مسائل توسعه آموزش مجازي در آموزش عالی کش

درصد از واریانس مسائل  17/58 ،، اجرایی و منابع انسانی و فرهنگیکه چهار مسئله مالی، فنی دادنشان  پرداختند نتایج ت علمیهیئ
، و ها امکانات و گسترش زیر ساخت ها نیاز به در دانشکده مجازي جهت توسعه آموزش اوًال. اند وسعه آموزش مجازي را تبیین نمودهت

هاي سنتی تدریس است و  توجه به ماهیت آن متفاوت از روش صورت مجازي با س بهوارائه در ثانیًا. باشدتخصیص اعتبار الزم می 
، برگزاري علمی و آزمایشگاهی وجود دارد  سودر ،با توجه به اینکه در رشته کشاورزي ثالثًا. کند کارهاي متفاوت را طلب می و ساز

 رابعاً. گرفته شوداده قرار کنار روش سنتی مورد استفدر صورت ترکیبی و  هب ،صورت مجازي در آموزش عالی کشاورزي جلسات به
اي هیئت علمی و آموزش اعض در عین حال جذب نیروي انسانی متخصص و ماهر در زمینه فناوري اطالعات و ارتباطات و
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اما این  باشد میبزارهاي مهم فناوري آموزش مجازي اگرچه از ا نهایتدر . باشد می در این مسئله دانشجویان، از مسائل مهم و اساسی
  ].11[ باشد ، ضروري میسازي فرهنگی در جامعهبستر لذا ،باشد هاي فرهنگی، اثربخش نمی مؤلفهابزارها و مفاهیم بدون 

کی فی جامع آموزش الکترونیبه معر ،"21هاي سده  ، نیاز سازمانآموزش الکترونیکی"اي با عنوان  نژاد و سهیلی در مقاله جاویدان
ها با نیروي  نتایج نشان داد که طرح آموزش الکترونیکی براي سازمان. پرداخت ها هاي آن براي سازمان ها و محدودیت و فرصت

  ].12[دارد  پذیري بیشتري ی زیاد و دفاتر کاري متعدد توجیهانسان
 "ي به شیوه الکترونیکی در ایرانزطراحی و ارائه مدل نظري براي آموزش کشاور" خرازي و اسفندیاري مقدم پژوهشی با عنوان

منظور اجراي این  الزامات اجراي الکترونیکی به ،زشیاز دیدگاه کارشناسان و مربیان آموزشی با توجه به شرایط آمو .ندانجام داد
 ارتباطی الزم، ساختبا فناوري اطالعات و ارتباطات، زیر منابع انسانی ییاما آشنا. اغلین بخش تا حد قبولی وجود داردآموزش براي ش

  .]13[هایی نیز همراه است  کاستی با و فضاي مورد نیاز براي توسعه) تیو دول یبخش خصوص(گذاري الزم  اعتبارات و سرمایه
بت به ت علمی دانشکده پرستاري دانشگاه علوم پزشکی تهران نسئنگرش اعضاي هی"پژوهشی با عنوان  ،ذوالفقاري و همکاران

مثبت داشته و ها نگرش  درصد نمونه 66ن داد که ها نشا یافته. ندانجام داد "ي الکترونیکی ترکیبیگیرتدریس از طریق نظام یاد
، جنسیت و سابقه تدریس با نحوه نگرش نسبت به آماري تفاوت معناداري از نظر سن تحلیل. اند هیچکدام نگرش منفی نداشته

  .]14[ه بود ابیشتر همرا آمادگی تر ب یوه الکترونیکی ترکیبی نشان داد و نگرش مثبتتدریس ش
Mclineden العاتی و هاي اط دور و دسترسی به فناوريهاي آموزش از  آموزان به برنامه عالقه دانشدر پژوهشی  و همکاران

اما  نددور مردد هستهاي آموزش از  دا از شرکت نمودن در برنامهآموزان در ابت هاي نشان داد که دانش یافته .ارتباطی را بررسی کردند
 هاي ارتباطی تجربه قبلی نداشتند همچنین در استفاده از فناوري. یابد آموزان افزایش می مندي دانش ها عالقه بعد از ورود به این دوره

  .]15[کردند  ا به خوبی از امکانات استفاده میام
انجام دادند، نشان داده  ،کالتر با شناسایی مشدر خصوص بهبود کیفیت آموزش از دو و همکاران Jamatsho در پژوهشی که
کمتر از نیمی از . طالعاتی و ارتباطی دسترسی ندارندبه اندازه کافی به خدمات فناوري ا) درصد 87(آموزان  شد که اکثر دانش

آموزان  شاز دان) درصد 35(اند و تنها  آموزان در طول برنامه داشته عامالتی با دیگر دانشگزارش کردند که ت) درصد 43(آموزان  دانش
  .]16[اند  که دسترسی آسان به رایانه داشته گزارش کردند

در امر آموزش در دانشگاه فناوري ها در رویکرد یادگیران نسبت به  با عنوان تفاوت نسل Hendryxدر پژوهشی که 
Wisconsin–Stout نو  هاي فناوريز مشتاق به استفاده ا ،نسل گذشته انجام داد به این نتیجه رسید که نسل حاضر نسبت به

  .]17[ باشد می
 Sharma مقدماتی و بررسی عوامل  هاي بحثپس از  وي .ش از دور در فیلیپین پرداخته استآموزسنجی  امکان بهپژوهشی در

و  ، کارکنان ماهرر است، زیرا منابع کافیپذی سویی کاربرد گسترده آموزش از دور در فیلیپین امکان گیري کرده است که از مؤثر نتیجه
کافی براي براي آموزش از دور در این ) ضايتقا(از سوي دیگر بازار کار  توان از میان آنها یکی را برگزید، وجود دارد والگوهایی که ب

  .]18[دانست ثر و قابل توجه زش مؤها را در توسعه و رشد هر چه بیشتر استقرار این آمو همچنین نقش زیر ساخت .کشور موجود است
سال  در سنجی آموزش الکترونیکی در دانشگاه آزاد اسالمی واحد مرودشت پژوهش بررسی امکان جام ایناناز کلی  هدف
  . باشد می 91-90تحصیلی

   :باشد این تحقیق درصدد یافتن پاسخ به سؤاالت ذیل می
 باشد؟ از دیدگاه اساتید به چه میزان میسنجی آموزش مجازي در دانشگاه آزاد مرودشت  امکان .1
 ؟باشد ستقرار این آموزش به چه میزان میالقمندي دانشجویان به اتمایل و ع .2
 ؟باشد ستقرار این آموزش به چه میزان میتمایل و عالقمندي اساتید و مسئوالن آموزشی به ا .3
 نقشچه میزان در توسعه آموزش مجازي از دیدگاه مسئولین و اساتید ) ها زیر ساخت(افزاري  افزاري و نرم امکانات سخت .4

  دارند؟
  

 ها مواد و روش
ت توصیفی از نوع تحقیقا ءو از نظر روش گردآوري اطالعات جز ء تحقیقات کاربردي استاین تحقیق از لحاظ هدف جز

- به باالي دوره کارشناسی و کارشناسی 6ان ترم جامعه آماري این پژوهش شامل اعضاء هیئت علمی و دانشجوی. باشد پیمایشی می
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 12ریزي  هاي آموزشی شامل مدیریت و برنامه گروهاساتید و مسئولین بر حسب . باشد میاحد مرودشت آزاد اسالمی وارشد دانشکده 
ه تعداد آنها در مجموع باشند ک نفر می 8نفر، تربیت بدنی  7نفر، حسابداري  6نفر، زبان انگلیسی  10نفر، مشاوره  12شناسی  نفر، روان

نفر،  150نفر، مشاوره  155شناسی  روان شامل گروه کارشناسی و کارشناسی ارشد مقاطع دانشجویان نیز بر حسب. باشند نفر می 55
جموع که م گردد نفر را شامل می 75زبان انگلیسی و در مقطع کارشناسی گروه  باشد نفر می 155ریزي آموزشی  مدیریت و برنامه
  . باشند نفر می 535تعداد دانشجویان 

نفر انتخاب  390انشجویان و حجم نمونه از بین د نفر 40از بین اساتید و مسئولین تعیین حجم نمونه بر اساس جدول مورگان 
  .عدد بوده است 366طرف دانشجویان  عدد و از 38اعضاي هیئت علمی و مسئولین  سويپرسشنامه عودت داده شده از . شده است

در مقاطع ارشد و ( ریزي آموزشی برنامه ت و، مدیریمشاوره ،شناسی از گروه روان. باشد اي تصادفی می گیري طبقه روش نمونه
  .اند عنوان نمونه انتخاب شده درصد به 10درصد و در مقطع گروه زبان انگلیسی  30 هر کدام به تعداد) کارشناسی

ر د] 19[ تهران الزهرا علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاهدر  که )ویژه اساتید و دانشجویان (هایی است  ابزار پژوهش پرسشنامه
 تایید و نظران و اساتید روایی پرسشنامه توسط صاحب .تهیه شده است 1385مقانی در سال  توسط آموزش مجازياستقرار زمینه 

دست آمده  هب% 75ضریب آلفاي کرونباخ  ز طریقپایایی پرسشنامه ا. نامه از روایی الزم برخوردار استبنابراین پرسش. دست آمد به
در سطح توصیفی استفاده از  .صیفی و استنباطی استفاده شده استدر سطح تو هاي آماري در این تحقیق از شاخص .است

  . دو استفاده شده است کاياز آزمون  هاي مرکزي و در سطح استنباطی شاخص
  
  ها  یافته
 باشد؟ از دیدگاه اساتید به چه میزان میسنجی آموزش مجازي در دانشگاه آزاد مرودشت  امکان: اول سئوال .1

  سنجی استقرار نظام آموزش مجازي از دیدگاه اساتید بررسی امکان :1جدول

  گزینه
فراوانی 
مشاهده 

  شده
  کاي دو  فراوانی مورد انتظار

درجه 
 P-value  آزادي

  3/12  11  کم
  

1/8  
  
2  

  
01/0  

  3/12  6  متوسط
  3/12  20  زیاد

 
هاي مشاهده  با توجه به فراوانی و معنادار گردیده) 01/0( معناداري در سطح) 1/8(برابر با ) دو کاي(در جدول فوق مقدار آماره 

میزان (دیدگاه اساتید در سطح باالیی است لذا استقرار نظام آموزش مجازي از . باشد فراوانی مربوط به گزینه زیاد می شده بیشترین
  .)باشد می%) 55حدود ( باالیی از نظر مسئولین در سطح نسبتًاآموزش  این قرارتاس

 ؟باشد ستقرار این آموزش به چه میزان میتمایل و عالقمندي دانشجویان به ا :مدو سئوال
 

  تمایل و عالقمندي دانشجویان به آموزش مجازي: 2جدول

  گزینه
فراوانی 
مشاهده 

  شده

فراوانی 
مورد 
  انتظار

  کاي دو
درجه 
 P-value  آزادي

  122  2  متوسط
  

9/189  
  
2  

  
0001/0  

  122  154  زیاد
خیلی 
  زیاد

210  122  

 



  

  

  سنجی استقرار آموزش الکترونیکی امکان

  1، شماره 4، دوره 92 بهار

M
E

D
IA

 

25 

هاي مشاهده  با توجه به فراوانی و معنادار گردیده) 01/0(معناداري  در سطح) 9/189(برابر با ) دو کاي(در جدول فوق مقدار آماره 
افراد % 98( باشد بسیار باال می آموزشلذا تمایل دانشجویان نسبت به استقرار این . باشد فراوانی مربوط به گزینه زیاد می شده بیشترین

  .)اند سازي این نوع آموزش ابراز داشته مایل و عالقمندي خود را به پیادهدر سطح بسیار باالیی ت
 ؟باشد ستقرار این آموزش به چه میزان میتمایل و عالقمندي اساتید و مسئوالن آموزشی به ا :سوم سئوال

 
  اساتید به آموزش مجازي تمایل و عالقمندي: 3جدول

  گزینه
فراوانی 
مشاهده 

  شده

فراوانی 
مورد 
  انتظار

  کاي دو
درجه 
 P-value  آزادي

    5/18  8  متوسط
9/11  

  
1  

  
  5/18  29  زیاد  001/0

 
هاي مشاهده  با توجه به فراوانی و معنادار گردیده) 01/0(معناداري  در سطح) 9/11(برابر با ) دو کاي(در جدول فوق مقدار آماره 

باشد  نظام آموزش مجازي در سطح باال میلذا تمایل اساتید نسبت به استقرار . باشد فراوانی مربوط به گزینه زیاد می شده بیشترین
  .)باشند ین نوع آموزش تمایل داشته و عالقمند مینسبت به اجراي ا% ) 78(اساتید نیز همچون دانشجویان در سطح باالیی (

موزش مجازي از دیدگاه مسئولین و اساتید چه در توسعه آ) ها زیر ساخت(افزاري  افزاري و نرم امکانات سخت :چهارم سئوال
  دارند؟ میزان نقش

 
  در توسعه آموزش مجازي از دیدگاه مسئولین و اساتید) ها زیر ساخت(افزاري  افزاري و نرم نقش امکانات سخت: 4جدول 

  گزینه
فراوانی 
مشاهده 

  شده

فراوانی 
مورد 
  انتظار

  کاي دو
درجه 
 P-value  آزادي

  3/12  1  متوسط
  

1/57  
  
2  

  
  3/12  2  زیاد  0001/0

  3/12  34  خیلی زیاد
  

هاي مشاهده  با توجه به فراوانی و معنادار گردیده) 01/0(معناداري در سطح ) 1/57(برابر با ) دو کاي(در جدول فوق مقدار آماره 
زیر (افزاري  افزاري و نرم سخت سئولین و اساتید نقش امکاناتلذا م. باشد انی مربوط به گزینه خیلی زیاد میشده بیشترین فراو

در  راها  رساختزی نقش امکانات و )%98(اکثر قریب به یقین اساتید ( دانند زش مجازي را در حد بسیار باال میدر توسعه آمو) ها ساخت
  ).دانند ستقرار این آموزش مهم و حیاتی میا

  
  گیري  بحث و نتیجه
آموزش نوین که مبتنی بر عدم حضور و  خارج از بیانگر آن است که رویکرد هاي تحقیقات صورت گرفته در داخل و نتایج یافته

عالوه بر ارتقاء سطح آموزش، درگیر شدن دانشجو در کار و فعالیت  ،باشد ، همراه میاطالعات ستفاده از ابزارها و فناوري جدیدا
با استقبال مخاطبان به ویژه ) زمان و مکان(هاي افراد  یادگیرندگان به علت حذف محدودیت افزایش انگیزش آموزشی و همچنین

که اجراي این آموزش در اکثریت مراکز  این تحقیق بر این واقعیت استهاي اخیر و  لذا نتایج پژوهش .روبرو شده استنسل حاضر 
حاضر به خوبی روشن ن در تحقیق این ادعا از میزان عالقمندي باالي اساتید و دانشجویا. و اقبال گسترده روبرو شده است با استقبال

عامل اصلی در ) منابع انسانی، اجتماعی و فرهنگی ،فناوري، اقتصادي(اعم از  ها زیرساخت نسبی بعضی آماده نبودن باشد و صرفًا می
پژوهان معرفی  از دیدگاه کارشناسان و دانشایجاد محدودیت و عدم پیشرفت مناسب و مد نظر در استقرار نظام آموزش الکترونیکی 

   .باشد میمناسب و قابل قبولی  در دانشگاه مذکور در وضعیت نسبتًا) استقرار آموزش مجازي(لذا امکان  .استشده 



 

 

  سنجی استقرار آموزش الکترونیکی امکان
 

m
 e

 d
 i 

a 
@

 c
 e

 e
 l 

. s
 u

 m
 s 

. a
 c

 . 
i r

 
ht

tp
://

m
ed

ia
j.s

um
s.a

c.
ir/

on
lin

e 

26 

 .مرودشت نسبتا مناسب است امکان استقرار آموزش مجازي در دانشگاه آزاد اسالمینتایج حاصل براي سئوال اول نشان داد 
سازي  یکی مجازي به دانشجویان و اساتید، اتوماسیوناص صفحات الکترون، اختصر دانشگاه در استقرار فضاي مجازيهاي اخی حرکت

هاي نو همگی در باال رفتن و امکان  ق فضاي مجازي، خرید فناوريیم و اداري از طرنا ور دانشجویی، انجام امور ثبتبخشی از ام
  . در سطح باالیی مشخص ساخته استاساتید  دیداستقرار آن را از 

سیار خوبی قرار تمایل و عالقمندي دانشجویان به استقرار و استفاده از این فناوري در سطح بتایج نشان داد در مورد سئوال دو ن
با . ]17،16،15،12[باشد  می Mclinedenو  Hendryx، Jamshoo، نژاد مطالعات جاویداناین نتیجه همسو با  .شود دارد و تایید می

به تغییرات دارد و همچنین با فناوري الکترونیکی و مجازي ارتباط تنگاتنگی داشته  نسبت بیشتريپذیرش  ،توجه به اینکه نسل جدید
  .نشان داده است در این تحقیق سازگاري و پذیرش در استفاده از این فناوري را در سطح بسیاري خوبیلذا  ،است

در سطح یستم یادگیري الکترونیکی سدست آمده براي سئوال سوم تحقیق نشان داد که نگرش و تمایل اساتید نسبت به  نتایج به
ایستادگی در برابر تغییرات و  ].10،14[ باشد می نقوي دست آمده توسط ذوالفقاري و این نتیجه همسو با نتایج به. باشد می ییباال

م آموزشی استقرار این نوع نظا تمایل اساتید به مقاومت در برابر شیوه سنتی تدریس در مقابل شیوه نوین آموزش در کاهش نسبی
  . تأثیر نبوده است بی

نقش از دیدگاه مسئولین و اساتید ) ها زیر ساخت(افزاري  افزاري و نرم امکانات سخت کهال چهارم نشان داد نتایج حاصل براي سؤ
 ژاد، خرازين از مطالعات رضایی، جاویداندست آمده  هاین نتیجه همسو با نتایج ب .دارد در توسعه آموزش مجازيکننده  اساسی و تعیین

هایی مورد  استقرار نظام آموزش الکترونیکی مؤلفهطور که اشاره گردید براي  همان. ]11،12،13،18[است  Sharma، اسفندیاري و
ابراتی و ساخت مخزیر. دنبال خواهد داشت نوین به اندازي این نظام لل جدي را در راهها خ فقدان هر یک از مؤلفه. باشد نیاز می

دهی و یادگیري، زیرساخت فرهنگی و مقبولیت دایم یادساخت تغییر پارااسان مجرب، زیراخت منابع انسانی و کارشنساینترنتی، زیر
، به نقش آن در توسعه آموزش ها زیرساخت دیگر هاي فراملی و ده ط و تعامل با مراکز علمی و بنگاهساخت سیاسی و ارتباعمومی، زیر

ش مجازي و الکترونیکی و تهیه استقرار نظام آموز(دسترسی به این مهم دیهی است ب. در یک نظام آموزشی تاکید دارد مجازي
  . توان به این مقصود دست یافت ها با نگاه استراتژیک و جهانی میکه تن باشد مییک نگاه کالن  )ي آنها زیرساخت
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