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Abstract 
With the growing use of information and communication technologies for education worldwide, 
e-learning has been widely regarded as an imperative tool for educational institutions and training 
centers all over the world. The review of satisfaction, level
technologies in distance education and also 
role in planning the future of educational institute
the key factors affecting the increased learner desire to continue education in the web
learning and ultimately provide a model for these factors.
This paper reviewed 88 relevant articles published between 1988 and 2013. 
factors considered important in the 
sustainable education in e-learning
motivation). This model, as an indicator
and ultimately boost their involvement 
institutes to gain a better understanding of how e
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، بستگی داردادامه تحصیل  تمایل او بهو 

بررسی رضایت و سطح حضور یادگیرنده و همچنین 

هاي آینده ریزيهآنها نقش بسزایی در برنام

بررسی عوامل کلیدي مؤثر بر افزایش با هدف 

  .انجام شدمل این عوا توصیف

مطالعه مورد بررسی قرار  88 ،اندمنتشر شده

است را مدنظر کید شده أها ت و در اکثر مطالعات بر آن

که نمایانگر نقش   "تمنا"مدل تداوم تحصیل در یادگیري الکترونیکی با عنوان 

 .در رضایت یادگیرنده است را معرفی نمودند

ب رضایت یادگیرندگان از یادگیري الکترنیکی و در نهایت اشتیاق و تمایل آنان 

مدل مذکور می تواند در شناسایی عوامل موثر بر تداوم تحصیل یادگیرنده در آموزش 

  .آموزشی مفید واقع شود
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the growing use of information and communication technologies for education worldwide, 
learning has been widely regarded as an imperative tool for educational institutions and training 

. The review of satisfaction, level of learner’s presence, usefulness of 
technologies in distance education and also the relationships among such issues 
role in planning the future of educational institutes. To this end, this review aims to investigate 

he increased learner desire to continue education in the web
learning and ultimately provide a model for these factors. 
This paper reviewed 88 relevant articles published between 1988 and 2013. Having in mind the 

important in the previous studies, the researchers have propose
learning known as TEAM (technology, environment, attitude and 
an indicator, can be used to measure the students’ satisfaction level 

ately boost their involvement in e-learning. It can also assist educational centers and 
a better understanding of how e-learning could be applied more productively

Distance Learning, Satisfaction, Effective Factors, Student, Retained Learning 

و الکترونیکی به رضایت یادگیرنده روش یادگیري در  موفقیتدستیابی به 

بررسی رضایت و سطح حضور یادگیرنده و همچنین  .دیابمیبر تداوم تحصیل در آموزش الکترونیکی اهمیت 

آنها نقش بسزایی در برنام هاي نوین در آموزش از دور و یافتن روابط اساسی بینسودمندي استفاده از تکنولوژي

با هدف  فراتحلیلی، - مرورياین مطالعه و، راز این. دور دارد ها و مؤسسات آموزشی از

توصیف تمایل یادگیرنده به ادامه تحصیل در یادگیري مبتنی بر وب و در نهایت ارائه مدلی براي

منتشر شده 2013تا  1988هاي  مقاله حاضر، از بین مقاالت مرتبط با موضوع که بین سال

و در اکثر مطالعات بر آنمحققان عواملی که در مطالعات پیشین بیشتر به آنها پرداخته شده 

مدل تداوم تحصیل در یادگیري الکترونیکی با عنوان  گیري از نتایج این مطالعه

در رضایت یادگیرنده است را معرفی نمودند "انگیزش "و  "نگرش"،  "

ب رضایت یادگیرندگان از یادگیري الکترنیکی و در نهایت اشتیاق و تمایل آنان بینی کننده کسدهنده عوامل پیش

مدل مذکور می تواند در شناسایی عوامل موثر بر تداوم تحصیل یادگیرنده در آموزش . باشدبه ادامه تحصیل به روش از راه دور می

آموزشی مفید واقع شودمبتنی بر وب و دستیابی به مزایاي این شیوه جدید یادگیري براي مراکز 

 دانشجو، تداوم تحصیل ثر،عوامل مؤیادگیري از راه دور، رضایت، 
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the growing use of information and communication technologies for education worldwide, 
learning has been widely regarded as an imperative tool for educational institutions and training 

presence, usefulness of 
among such issues have a significant 

, this review aims to investigate 
he increased learner desire to continue education in the web-based 

Having in mind the 
proposed a model for 

TEAM (technology, environment, attitude and 
students’ satisfaction level 

assist educational centers and 
learning could be applied more productively. 

  

 چکیده

دستیابی به از آنجا که 

بر تداوم تحصیل در آموزش الکترونیکی اهمیت  ثراي مؤزمینهعوامل 

سودمندي استفاده از تکنولوژي

ها و مؤسسات آموزشی ازدانشگاه

تمایل یادگیرنده به ادامه تحصیل در یادگیري مبتنی بر وب و در نهایت ارائه مدلی براي

مقاله حاضر، از بین مقاالت مرتبط با موضوع که بین سال در 

محققان عواملی که در مطالعات پیشین بیشتر به آنها پرداخته شده . گرفته است

گیري از نتایج این مطالعهبا بهرهو قرار داده 

"محیط  "،  "تکنولوژي“

دهنده عوامل پیشاین مدل ارائه 

به ادامه تحصیل به روش از راه دور می

مبتنی بر وب و دستیابی به مزایاي این شیوه جدید یادگیري براي مراکز 

  

 واژگان کلیدي

یادگیري از راه دور، رضایت، 

  مروري مقاله
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طور  گستر وب، براي آموزش به خصوص شبکه جهان

هاي بسیاري را و دانشگاه ]1[ ها دگرگون ساخته

صورت همگام با آموزش سنتی یعنی داراي 

در واقع یادگیري الکترونیکی نقش مؤثري بر 

Online(محیط یادگیري مجازي و ، 

لکترونیکی در دو دهه اخیر گسترش یافته است، تحقیقات جهت بررسی افزایش تمایل به 

توان به مدل در این میان می .]6،7[ 

  . اشاره کرد ،انددور کمک کرده ي به درك موفقیت آموزش از

دست آوردن موفقیت و بهبود نتایج یادگیري 

هاي مفید و سودمند یژگیو: هاي یادگیري الکترونیکی مورد توجه قرار گیرد

. ]14[ هاي مثبت یادگیرندههاي اثربخش یادگیري و ویژگی

یادگیرنده، : اي عوامل مهم در کسب رضایت یادگیرنده را در ابعاد زیر برشمردند

محیط و عدم رضایت را مانع انگیزه یادگیرنده در ادامه تحصیل به شیوه نوین از 

نسبت به دانشجویانی که به روش آموزش چهره 

نتایج استفاده از محیط یادگیري که اند 

هرحال، آموزش الکترونیکی ممکن است براي همه دانشجویان 

 ،خود را ادامه دهند یا رها کنند برخطهاي 

رضایت از یادگیري الکترونیکی باعث افزایش تمایل یادگیرنده به استفاده مجدد از روش آموزش الکترونیکی در آینده 

ثر بر تداوم استفاده از روش یادگیري الکترونیکی، فاکتورهاي 

جستجو . گرفتنددر مطالعه مروري حاضر، مطالعات گذشته با استفاده از ابزارهاي جستجوي الکترونیکی مورد تجزیه و تحلیل قرار 

هاي استفاده از بانک و با با ترکیبی از کلمات کلیدي یادگیري الکترونیکی، درك یادگیرنده، عوامل، رضایت، نگرش و انگیزش و تداوم

از بین مقاالت مرتبط با سپس . انجام شد

انتخاب و بر حسب  صورت کامل در دسترس بود،

مطالعه  88 ،سپس از میان مقاالت. بندي و مطالعات مشابه در یک گروه قرار داده شد

طور مستقیم با مطالعه حاضر در ارتباط بودند، انتخاب و مورد تجزیه و تحلیل 

و  ]17[ باشدعنوان یک روش آموزشی مدرن، رضایت یادگیرنده یک عامل مهم در موفقیت روش می

توان گفت یادگیري در واقع می. ]18[

و برعکس یادگیري  ]4[ وري دانشجویان را افزایش دهد

ن داده شده است که رضایت از در بررسی مطالعات گذشته، نشا

  .]1،3،6،15،16[ دهدتمایل یادگیرنده را به استفاده مجدد و ادامه تحصیل با این روش افزایش می

از . عوامل اثرگذار بر رضایت و افزایش تمایل به ادامه تحصیل را شناسایی کرده است

دسترسی به امکانات مناسب، سودمندي و سهولت استفاده، شرایط محیطی و 

ثر بر تداوم تحصیل، محققان عواملی که در مطالعات پیشین بیشتر به آنها پرداخته 

  "تمنا"کید شده است را مدنظر قرار داده و مدل تداوم تحصیل در یادگیري الکترونیکی را با عنوان 
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خصوص شبکه جهان هب هاي ارتباطیفناوريهاي اخیر، در سراسر دنیا استفاده از 

ها دگرگون ساختهآموزش و یادگیري را در دانشگاه ،هاي جدیدفناوري. گسترش است

صورت همگام با آموزش سنتی یعنی داراي  روش آموزش سنتی یا به بر آن داشته است که از این شیوه نوین آموزشی به جاي

در واقع یادگیري الکترونیکی نقش مؤثري بر  .]1- 3[ سطحی از ارتباط چهره به چهره با اساتید و سایر دانشجویان استفاده کنند

Online(برخط یادگیري مبتنی بر وب، آموزش . ]4[ کندها ایفا میتوسعه فرایند آموزشی دانشگاه

  .]5[ هاي معروف یادگیري الکترونیکی هستندمترادف

لکترونیکی در دو دهه اخیر گسترش یافته است، تحقیقات جهت بررسی افزایش تمایل به همچنان که استفاده از یادگیري ا

نیز بیشتر شده است برخطاستفاده از یادگیري الکترونیکی و متغیرهاي مهم برخورد با آموزش 

ي به درك موفقیت آموزش ازا حدکه ت ]11،12،13[ ییدمدل انتظار و تأ 

Huang، دست آوردن موفقیت و بهبود نتایج یادگیري  هپیشنهاد دادند که براي ب 2007اي در سال در مطالعه

هاي یادگیري الکترونیکی مورد توجه قرار گیردالکترونیکی چهار عنصر کلیدي در زمان توسعه محیط

هاي اثربخش یادگیري و ویژگیفعالیت محیط یادگیري، افزایش رضایت از محیط یادگیري الکترونیکی،

اي عوامل مهم در کسب رضایت یادگیرنده را در ابعاد زیر برشمردندطی مطالعه ،2008و همکاران در سال 

محیط و عدم رضایت را مانع انگیزه یادگیرنده در ادامه تحصیل به شیوه نوین از  آنها طراحی،. فناوريدهنده، دوره و کالس، 

نسبت به دانشجویانی که به روش آموزش چهره  ،بینندآموزش می برخطاند دانشجویانی که به روش برخی مطالعات نشان داده

اند البته مطالعاتی نیز نشان داده. ]15[ اندرضایت بیشتري داشته

هرحال، آموزش الکترونیکی ممکن است براي همه دانشجویان  هب. ]3[ شودهمیشه منجر به رضایت یادگیرنده نمی

هاي شود دانشجویان کالسبررسی فاکتورهایی که سبب می رايب 

رضایت از یادگیري الکترونیکی باعث افزایش تمایل یادگیرنده به استفاده مجدد از روش آموزش الکترونیکی در آینده 

ثر بر تداوم استفاده از روش یادگیري الکترونیکی، فاکتورهاي منظور شناسایی عوامل مؤمطالعه به 

  .شدمندي یادگیرنده از یادگیري الکترونیکی بررسی  رضایت

در مطالعه مروري حاضر، مطالعات گذشته با استفاده از ابزارهاي جستجوي الکترونیکی مورد تجزیه و تحلیل قرار 

با ترکیبی از کلمات کلیدي یادگیري الکترونیکی، درك یادگیرنده، عوامل، رضایت، نگرش و انگیزش و تداوم

ISI  وScience Direct،Springer   وGoogle Scholar انجام شد

صورت کامل در دسترس بود، که بهمطالعه  154، بودند منتشر شده 2013تا  1988

بندي و مطالعات مشابه در یک گروه قرار داده شدعواملی نظیر مطالعه مروري یا اصیل گروه

طور مستقیم با مطالعه حاضر در ارتباط بودند، انتخاب و مورد تجزیه و تحلیل  هگزینش شد، بدین صورت که از هر گروه، مقاالتی که ب

عنوان یک روش آموزشی مدرن، رضایت یادگیرنده یک عامل مهم در موفقیت روش می در یادگیري الکترونیکی به

[ بسزایی داشته باشدتواند بر رفتار یادگیرندگان نقش درك رضایت از آموزش الکترونیکی می

وري دانشجویان را افزایش دهدتواند بهرهتأثیر مثبتی بر یادگیرندگان دارد و می

در بررسی مطالعات گذشته، نشا. دهدرفتار یادگیرنده را در جهت منفی سوق می

تمایل یادگیرنده را به استفاده مجدد و ادامه تحصیل با این روش افزایش می 

عوامل اثرگذار بر رضایت و افزایش تمایل به ادامه تحصیل را شناسایی کرده است ،این مطالعه با توجه به مقاالت پیشین

دسترسی به امکانات مناسب، سودمندي و سهولت استفاده، شرایط محیطی و  شناختی، فاکتورهاي اجتماعی، روان

ثر بر تداوم تحصیل، محققان عواملی که در مطالعات پیشین بیشتر به آنها پرداخته دلیل گستره وسیع عوامل مؤ

کید شده است را مدنظر قرار داده و مدل تداوم تحصیل در یادگیري الکترونیکی را با عنوان ها تأ ن
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 مقدمه 

هاي اخیر، در سراسر دنیا استفاده از  در سال

گسترش استاي رو به  فزاینده

بر آن داشته است که از این شیوه نوین آموزشی به جاي

سطحی از ارتباط چهره به چهره با اساتید و سایر دانشجویان استفاده کنند

توسعه فرایند آموزشی دانشگاه

مترادف ،یادگیري مبتنی بر کامپیوتر

همچنان که استفاده از یادگیري ا

استفاده از یادگیري الکترونیکی و متغیرهاي مهم برخورد با آموزش 

 و] 8-10[ پذیرش تکنولوژي

Huangو   Liawهمچنین

الکترونیکی چهار عنصر کلیدي در زمان توسعه محیط

محیط یادگیري، افزایش رضایت از محیط یادگیري الکترونیکی،

و همکاران در سال  Sunهمچنین 

دهنده، دوره و کالس، آموزش

  ].6[ اندراه دور معرفی کرده

برخی مطالعات نشان داده

رضایت بیشتري داشته، بینندمیبه چهره آموزش 

همیشه منجر به رضایت یادگیرنده نمی ،الکترونیکی

 یمناسب نباشد و به تحقیقات

  .]15[است  نیاز

رضایت از یادگیري الکترونیکی باعث افزایش تمایل یادگیرنده به استفاده مجدد از روش آموزش الکترونیکی در آینده از آنجا که 

مطالعه به در این  ،]1،6،16[ شودمی

رضایت کننده افزایش بینی پیش

در مطالعه مروري حاضر، مطالعات گذشته با استفاده از ابزارهاي جستجوي الکترونیکی مورد تجزیه و تحلیل قرار 

با ترکیبی از کلمات کلیدي یادگیري الکترونیکی، درك یادگیرنده، عوامل، رضایت، نگرش و انگیزش و تداوم

ISIاز جمله  برخطاطالعاتی 

1988هاي  الموضوع که بین س

عواملی نظیر مطالعه مروري یا اصیل گروه

گزینش شد، بدین صورت که از هر گروه، مقاالتی که ب

  .قرار گرفت

در یادگیري الکترونیکی به

درك رضایت از آموزش الکترونیکی می

تأثیر مثبتی بر یادگیرندگان دارد و می ،الکترونیکی مطلوب

رفتار یادگیرنده را در جهت منفی سوق می ،الکترونیکی نامطلوب

 ،روش یادگیري مبتنی بر وب

این مطالعه با توجه به مقاالت پیشین

فاکتورهاي اجتماعی، روان له این عوامل،جم

دلیل گستره وسیع عوامل مؤ هب. باشدمی تکنولوژي

نشده و در اکثر مطالعات بر آ



   ارائه یک مدل پیشنهادي براي توصیف عوامل مؤثر بر تداوم تحصیل فراگیر در یادگیري الکترونیکی

این . براي توصیف عوامل مؤثر بر تداوم تحصیل فراگیر در یادگیري الکترونیکی ارائه دادند

ایت یادگیرندگان از یادگیري الکترنیکی و در نهایت اشتیاق و تمایل آنان به ادامه 

  .گیردثر بر تداوم تحصیل یادگیرنده در محیط آموزش الکترونیکی به تفکیک مورد بررسی قرار می

الکترونیکی مبتنی بر تکنولوژي است، چند پژوهشگر نشان دادند که کیفیت سیستم یادگیري 

تواند در دسترس بودن کامپیوتر و اینترنت می

خانه دسترسی داشته باشند، نمرات باالتري نسبت به 

تواند یکی از معایب آموزش بنابراین اگر تکنولوژي انتظارات یادگیرندگان را برآورده نکند، می

ر صورتی که یادگیرنده استفاده از تکنولوژي وب را مفید 

  .]16[ شود و در ادامه تحصیل در مقطع باالتر تأثیرگذار است

 پیوترکار با کام و بیان کردند مهارت اندیکی از مواردي است که برخی پژوهشگران به آن پرداخته

راي رفع مشکل سیستم و همچنین وجود پشتیبان فنی ب

استفاده از سیستم آموزش الکترونیکی، به رضایت یادگیرنده منجر 

هاي مبتنی بر وب در کاربري کاربر پسند نه تنها باعث افزایش تمایل یادگیرنده به گذراندن کالس

ر بعد تکنولوژي بر رضایت افراد عواملی که د

  

یک سیستم مبتنی بر وب است که بدون در نظر گرفتن بعد زمانی و مکانی، دانش و 

همچنین در میان تواند دامنه تعامل میان فراگیران و مربیان و 

موزشی و بخشی از نیازهاي آ زمان افزایش دهد و در نتیجه منجر به رضایت

یاي سیستم یادگیري پذیري محیط یادگیري الکترونیکی تأکید کردند و آن را یکی از مزا

 تواند در زمان و مکان مناسب براي دانشجویان انجام شود

حتی دانشجویان شاغل اظهار . ]15[ پذیري در زمان و تعامل بین دانشجویان با روش سنتی تفاوت چندانی ندارد

، با ]1،3[ دهد تا به تحصیل خود ادامه دهند و در شغل خود نیز باقی بمانند

پذیري دوره در حالی که انعطاف .]3[ از فقدان ارتباط چهره به چهره با اساتید و دیگر دانشجویان اظهار تأسف کردند

هاي مثبت در یادگیري الکترونیکی عنوان یکی از تجربه

دهد و ممکن عملکرد فرد را به شدت تحت تأثیر قرار می

همچنین کیفیت محتواي دوره آموزش الکترونیکی زمانی که موفقیت سیستم و رضایت 

وري بیشتر توان گفت کیفیت دوره یادگیري الکترونیکی به بهره

 ،2در شکل . ]6[ هد و تأثیر شایانی بر رضایت یادگیرنده دارد

ارائه یک مدل پیشنهادي براي توصیف عوامل مؤثر بر تداوم تحصیل فراگیر در یادگیري الکترونیکی

براي توصیف عوامل مؤثر بر تداوم تحصیل فراگیر در یادگیري الکترونیکی ارائه دادند )تکنولوژي، محیط، نگرش و انگیزش

ایت یادگیرندگان از یادگیري الکترنیکی و در نهایت اشتیاق و تمایل آنان به ادامه کننده کسب رض بینیدهنده عوامل پیش

  . باشدتحصیل به روش از راه دور می

ثر بر تداوم تحصیل یادگیرنده در محیط آموزش الکترونیکی به تفکیک مورد بررسی قرار میدر ادامه عوامل کلیدي مؤ

الکترونیکی مبتنی بر تکنولوژي است، چند پژوهشگر نشان دادند که کیفیت سیستم یادگیري  با توجه به اینکه یادگیري

در دسترس بودن کامپیوتر و اینترنت می .]6،18-20[ ثیر قابل توجهی داردلوژي بر میزان رضایت یادگیرنده تأ

خانه دسترسی داشته باشند، نمرات باالتري نسبت به  امپیوتر و اینترنت دراگر دانشجویان به ک .بر ارزیابی دانشجویان تأثیر بگذارد

بنابراین اگر تکنولوژي انتظارات یادگیرندگان را برآورده نکند، می. ]3[ کننددیگر دانشجویان کسب می

ر صورتی که یادگیرنده استفاده از تکنولوژي وب را مفید هاي یادگیري الکترونیکی داستفاده از روش .]22،21

شود و در ادامه تحصیل در مقطع باالتر تأثیرگذار استبشناسد، باعث افزایش رضایت یادگیرنده می

یکی از مواردي است که برخی پژوهشگران به آن پرداخته ،دانش استفاده از تکنولوژي

همچنین وجود پشتیبان فنی ب .]23،1[ است مهم بسیار هاي مبتنی بر تکنولوژي

استفاده از سیستم آموزش الکترونیکی، به رضایت یادگیرنده منجر  الت یادگیرنده و نیز در دسترس بودن دستورالعمل

کاربري کاربر پسند نه تنها باعث افزایش تمایل یادگیرنده به گذراندن کالسواسطهمچنین، 

عواملی که د، 1در شکل  .]1[ یادگیرنده دارد بلکه تأثیر مستقیم بر نشاط و فعالیت

  .نشان داده شده است

  ژيبعد تکنولو :1رتصوی

  

یک سیستم مبتنی بر وب است که بدون در نظر گرفتن بعد زمانی و مکانی، دانش و  ،سیستم یادگیري الکترونیکی

تواند دامنه تعامل میان فراگیران و مربیان و این رویکرد جدید می]. 6[ دهداطالعات را در دسترس افراد قرار می

زمان افزایش دهد و در نتیجه منجر به رضایت زمان یا ناهم را از طریق ارتباط هم

  .]15[ افزایش تقاضا براي ادامه تحصیل در مقاطع باالتر شود

پذیري محیط یادگیري الکترونیکی تأکید کردند و آن را یکی از مزا مطالعه بر اهمیت انعطاف

تواند در زمان و مکان مناسب براي دانشجویان انجام شودیادگیري مبتنی بر تکنولوژي وب می. ]20،15،6،3،1

پذیري در زمان و تعامل بین دانشجویان با روش سنتی تفاوت چندانی ندارد

دهد تا به تحصیل خود ادامه دهند و در شغل خود نیز باقی بمانندبه آنها اجازه می برخطپذیري آموزش 

از فقدان ارتباط چهره به چهره با اساتید و دیگر دانشجویان اظهار تأسف کردند

عنوان یکی از تجربه و به] 1،6[ باشدیکی از فاکتورهاي رضایت یادگیرنده می

عملکرد فرد را به شدت تحت تأثیر قرار می ،یادگیرنده-یاددهنده و یادگیرنده-، عدم تعامل یادگیرنده

همچنین کیفیت محتواي دوره آموزش الکترونیکی زمانی که موفقیت سیستم و رضایت . ]22[ است به نارضایتی یادگیرنده ختم شود

توان گفت کیفیت دوره یادگیري الکترونیکی به بهرهباره میدر این. ]20[ یابدیادگیرنده مدنظر است، اهمیت می

هد و تأثیر شایانی بر رضایت یادگیرنده دارددانجامد و آنها را به فعالیت بیشتر در محیط سوق می

  .رد یادگیرنده نشان داده شده استبا رضایت ف
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تکنولوژي، محیط، نگرش و انگیزش(

دهنده عوامل پیشمدل ارائه

تحصیل به روش از راه دور می

در ادامه عوامل کلیدي مؤ 

  

  تکنولوژي

با توجه به اینکه یادگیري

لوژي بر میزان رضایت یادگیرنده تأالکترونیکی و تکنو

بر ارزیابی دانشجویان تأثیر بگذارد

دیگر دانشجویان کسب می

22،21[ الکترونیکی تلقی شود

بشناسد، باعث افزایش رضایت یادگیرنده می

دانش استفاده از تکنولوژي

هاي مبتنی بر تکنولوژي شرکت در کالس براي

الت یادگیرنده و نیز در دسترس بودن دستورالعملپاسخ به سؤا

همچنین، . ]1،3،6[ گردد می

بلکه تأثیر مستقیم بر نشاط و فعالیتشود  میآینده 

نشان داده شده است ،ثیرگذار هستندتأ

  محیط

سیستم یادگیري الکترونیکی اساساً

اطالعات را در دسترس افراد قرار می

را از طریق ارتباط هم ربا یکدیگ فراگیران

افزایش تقاضا براي ادامه تحصیل در مقاطع باالتر شود

مطالعه بر اهمیت انعطاف ینچند

20،15،6،3،1[ الکترونیکی برشمردند

پذیري در زمان و تعامل بین دانشجویان با روش سنتی تفاوت چندانی ندارد انعطاف و البته ]3[

پذیري آموزش اند که انعطافشتهدا

از فقدان ارتباط چهره به چهره با اساتید و دیگر دانشجویان اظهار تأسف کردند ،این حال

یکی از فاکتورهاي رضایت یادگیرنده می یادگیري الکترونیکی

، عدم تعامل یادگیرنده]19[ یاد شده است

است به نارضایتی یادگیرنده ختم شود

یادگیرنده مدنظر است، اهمیت می

انجامد و آنها را به فعالیت بیشتر در محیط سوق مییادگیرندگان می

با رضایت فارتباط عوامل محیطی 
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 ثر بر نگرش یادگیرنده نسبت بهتحقیقات در مورد عوامل مؤ

مرتبط با فرد یادگیرنده است و رضایت یادگیرنده بر پایه نگرش او 

 مدل پذیرش تکنولوژي ،که یکی از این عوامل

ترین عنوان یکی از اصلی مدل پذیرش تکنولوژي، به

. ]8- 27،10[ اندنسبت به استفاده از یادگیري الکترونیکی از آن سود برده

. ]28،6[ کندبودن استفاده از یادگیري مبتنی بر تکنولوژي اشاره می

 بر ،همچنین سهولت استفاده، به درك کاربر از اینکه استفاده از تکنولوژي نیاز به تالش زیادي ندارد و به سادگی قابل انجام است

اند اضطراب نسبت به کامپیوتر را سطحی از اضطراب یادگیرنده در محیط یادگیري الکترونیکی تعریف کرده

است زمانی که یادگیرنده در استفاده از ابزارهاي فناوري اضطراب کمتري داشته باشد، نگرش مثبتی به کامپیوتر  

عدم اعتماد بنفس و اضطراب . ]23،6،1

ث سودمندي سیستم، عامل دیگري است که در نگرش یادگیرنده نقش داشته و بر اعتقاد کاربر به اینکه استفاده از تکنولوژي باع

تواند نگرش یادگیرنده را به سمت و سوي تصور 

. ]12،6[ شود یادگیرنده از یادگیري مبتنی بر وب احساس رضایت کند

منفی  ،نگرش او مثبت و در غیر این صورت

ها باید به نگرش و انتظارات براي اینکه آموزش الکترونیکی در آموزش عالی جایگاه خود را پیدا کند، دانشگاه

 ،پس از بررسی نتایج آماري حاصله ، محققین

هاي یادگیري الکترونیکی در خودتنظیمی یادگیرنده در 

-مطالعات مختلف نشان دادههمچنین، 

گونه دریافت که  توان این می .]30،31[

صورت  ، به3در شکل  .یک ارتباط دو طرفه وجود دارد

عامل مؤثر بر شکست یا موفقیت  ،هاي یادگیري الکترونیکی است که در برخی مقاالت

این عامل نیز با فرد یادگیرنده در ارتباط است و هر دو نوع انگیزش درونی و 

 

ارائه یک مدل پیشنهادي براي توصیف عوامل مؤثر بر تداوم تحصیل فراگیر در یادگیري الکترونیکی

  بعد محیط :2تصویر

  

تحقیقات در مورد عوامل مؤ گونه که استفاده از یادگیري الکترونیکی رو به گسترش است،

مرتبط با فرد یادگیرنده است و رضایت یادگیرنده بر پایه نگرش او  ،فاکتور این .]25،24[ نیز افزایش یافته است

  .]23،1[ هاي اطالعاتی و ارتباطی استنسبت به کامپیوتر، اینترنت و سایر تکنولوژي

که یکی از این عوامل انددادهر نگرش یادگیرنده ارائه ثر مختلفی بؤعوامل م

Technology Acceptance Model :TAM (مدل پذیرش تکنولوژي، به. ]26[ باشدمی

نسبت به استفاده از یادگیري الکترونیکی از آن سود برده ،هایی است که پژوهشگران براي بررسی مقاصد کاربر

بودن استفاده از یادگیري مبتنی بر تکنولوژي اشاره می نگرش یادگیرنده، به تصور یادگیرنده از مطلوب یا نامطلوب

همچنین سهولت استفاده، به درك کاربر از اینکه استفاده از تکنولوژي نیاز به تالش زیادي ندارد و به سادگی قابل انجام است

اضطراب نسبت به کامپیوتر را سطحی از اضطراب یادگیرنده در محیط یادگیري الکترونیکی تعریف کرده

است زمانی که یادگیرنده در استفاده از ابزارهاي فناوري اضطراب کمتري داشته باشد، نگرش مثبتی به کامپیوتر  

23،6،1[ آورددست می هبهتري از سیستم یادگیري الکترونیکی بکند و در پی آن نتایج 

  . ]6[ شودمانع رضایت او می ،یادگیرنده در استفاده از کامپیوتر

سودمندي سیستم، عامل دیگري است که در نگرش یادگیرنده نقش داشته و بر اعتقاد کاربر به اینکه استفاده از تکنولوژي باع

تواند نگرش یادگیرنده را به سمت و سوي تصور می ،سهولت استفاده و سودمندي سیستم. ]29[ اشاره دارد

شود یادگیرنده از یادگیري مبتنی بر وب احساس رضایت کندو موجب  ]28[ مثبت نسبت به یادگیري الکترونیکی سوق دهد

نگرش او مثبت و در غیر این صورت ،هاي یادگیرنده باشدالکترونیکی متناسب با نیازها و ویژگیواضح است که اگر یادگیري 

براي اینکه آموزش الکترونیکی در آموزش عالی جایگاه خود را پیدا کند، دانشگاه

  

، محققینو همکاران انجام شد Liawتوسط  2012اي که در سال 

هاي یادگیري الکترونیکی در خودتنظیمی یادگیرنده در دریافتند که رضایت درك شده، سودمندي و همچنین تعاملی بودن محیط

همچنین، . ]7[ اندبینی کننده ذکر شدهامل پیشعنوان عو و به محیط یادگیري الکترونیکی دخیل هستند

[ است یکیالکترون یادگیري در مورد یادگیرندهمؤثر بر نگرش  یارفاکتور بس

یک ارتباط دو طرفه وجود دارد ،بین رضایت یادگیرنده و افزایش نگرش او نسبت به یادگیري الکترونیکی

  .موارد گفته شده نشان داده شده است

  

  
   بعد نگرش :3تصویر

هاي یادگیري الکترونیکی است که در برخی مقاالتانگیزش یادگیرنده یکی دیگر از جنبه

این عامل نیز با فرد یادگیرنده در ارتباط است و هر دو نوع انگیزش درونی و  .]33،32،19[ آموزش مبتنی بر وب بیان شده است
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  نگرش

گونه که استفاده از یادگیري الکترونیکی رو به گسترش است،همان

نیز افزایش یافته است ییادگیري الکترونیک

نسبت به کامپیوتر، اینترنت و سایر تکنولوژي

عوامل م ،مطالعات قبلی

)Technology Acceptance Model

هایی است که پژوهشگران براي بررسی مقاصد کاربر روش

نگرش یادگیرنده، به تصور یادگیرنده از مطلوب یا نامطلوب

همچنین سهولت استفاده، به درك کاربر از اینکه استفاده از تکنولوژي نیاز به تالش زیادي ندارد و به سادگی قابل انجام است

اضطراب نسبت به کامپیوتر را سطحی از اضطراب یادگیرنده در محیط یادگیري الکترونیکی تعریف کرده ،بارهدر این .]29[ گرددمی

است زمانی که یادگیرنده در استفاده از ابزارهاي فناوري اضطراب کمتري داشته باشد، نگرش مثبتی به کامپیوتر   و نشان داده شده

کند و در پی آن نتایج پیدا می

یادگیرنده در استفاده از کامپیوتر

سودمندي سیستم، عامل دیگري است که در نگرش یادگیرنده نقش داشته و بر اعتقاد کاربر به اینکه استفاده از تکنولوژي باع

اشاره دارد ،گرددافزایش کارایی می

مثبت نسبت به یادگیري الکترونیکی سوق دهد

واضح است که اگر یادگیري 

براي اینکه آموزش الکترونیکی در آموزش عالی جایگاه خود را پیدا کند، دانشگاه بنابراین .]4[ خواهد بود

  .]21[ دانشجویان توجه کنند

اي که در سال در مطالعه ،ینعالوه بر ا

دریافتند که رضایت درك شده، سودمندي و همچنین تعاملی بودن محیط

محیط یادگیري الکترونیکی دخیل هستند

فاکتور بس یک یمیاند خود تنظ

بین رضایت یادگیرنده و افزایش نگرش او نسبت به یادگیري الکترونیکی

موارد گفته شده نشان داده شده است ،خالصه

  

  انگیزش

انگیزش یادگیرنده یکی دیگر از جنبه

آموزش مبتنی بر وب بیان شده است
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انگیزش درونی و بیرونی یادگیرندگان زن و مرد را مورد 

تفاوت  ،ی وجود نداشت ولی در انگیزش بیرونی دانشجویان زن و مرد

بر زندگی اجتماعی آنان تأثیر منفی  ،هاي کالسی

هاي سنتی و چهره به ، کالسهاي مبتنی بر وب

 هاي درونی افراد و رضایت آنها از محیط مرتبط است

. ]17[ موفق نباشند هاي برخط ممکن است در کالس

انگیزه  ،برخی مطالعات نشان دادند دانشجویان فعال

در واقع . ]36[ با انگیزش یادگیرنده ارتباط مستقیم دارد

رو  از این. ]34[ باشدنظر از جنسیت آنها می

 یادگیرنده براي ادامه تحصیل به روش مبتنی بر وب خواهد شد

  .وري از سیستم یادگیري الکترونیکی نشان داده شده است

  

براي توصیف عوامل مؤثر بر افزایش تمایل 

نشان داده شده است که عوامل  "تمنا"

یادگیرنده از روش یادگیري الکترونیکی، گذارد و با افزایش رضایت 

تکنولوژي، نگرش،  پیشنهادي پژوهش،مدل 

اولین بعد، . کندمعرفی می برخطگیري یادگیرنده براي ادامه تحصیل در آموزش 

اظهار داشتند مشکالت ناشی از  ،کنندگان در یادگیري الکترونیکی

را یکی از فاکتورهاي مؤثر بر رضایت از  برخط

مشاهده کرد از میان دانشجویانی که از دوره یادگیري 

کترونیکی شرکت هاي یادگیري الالکترونیکی رضایت داشتند، بیش از نیمی از آنها اظهار تمایل نمودند که در آینده در دوره

در این . باشدعنوان یکی از علل تداوم تحصیل شناخته شد، بعد محیط می

عاملی براي افزایش رضایت و در نتیجه افزایش تمایل یادگیرنده 

عنوان یکی  ، بههاي تنوع در ارزیابی و درك یادگیرنده از دیگران

ولی دیگر مقاالت هرکدام  ،]6[ معرفی شده است

  .عنوان علل موفقیت و رضایت یادگیري الکترونیکی بیان نمودند

تی نیز سودمندي در مقاال. عامل دیگري که مطالعه حاضر بر اهمیت آن در تداوم تحصیل تأکید دارد، نگرش یادگیرنده است

و رضایت  است شده پیشنهاد ،سیستم از استفاده

یادگیرنده باشد و محیطی را  گوي انتظارات

نیز بیان کرد  Malik. کندسازي کند که یادگیرنده بتواند در آن به فعالیت بپردازد، فرد داراي انگیزه شده و احساس رضایت می
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 . Cuadrado-Garcíaانگیزش درونی و بیرونی یادگیرندگان زن و مرد را مورد  ،ايو همکاران در مطالعه

ی وجود نداشت ولی در انگیزش بیرونی دانشجویان زن و مردهیچ تفاوت ،در این مطالعه در انگیزش درونی

هاي کالسیاینکه دانشجویان مرد بیان کردند که فعالیت خصوص مشاهده شد، به

Mullen هاي مبتنی بر وبعنوان کردند درك دانشجویان در محیط ،و همکاران

هاي درونی افراد و رضایت آنها از محیط مرتبط استبه انگیزه دانشجویان، دیگر ویژگی ،و این درك متفاوت

ممکن است در کالس ،شوندهاي سنتی موفق میبنابراین دانشجویانی که در کالس

برخی مطالعات نشان دادند دانشجویان فعال. ]35[ انگیزش افراد را افزایش ندهد ،، ممکن است استفاده از تکنولوژي

با انگیزش یادگیرنده ارتباط مستقیم دارد ،وريو افزایش بهره] 28[ تري نسبت به دانشجویان غیرفعال دارند

نظر از جنسیت آنها می صرف ،یک فاکتور قوي در تقویت انگیزش یادگیرندگان ،الکترونیکی

یادگیرنده براي ادامه تحصیل به روش مبتنی بر وب خواهد شد افزایش انگیزش فرداز مانع  ،ها شاید بتوان گفت نارضایتی از فعالیت

وري از سیستم یادگیري الکترونیکی نشان داده شده استیت و فعالیت فرد و بهرهارتباط انگیزش و رضا

  
  بعد انگیزش :4تصویر

  

براي توصیف عوامل مؤثر بر افزایش تمایل  "تمنا"مدل پیشنهادي  ،5پس از بررسی و تحلیل فاکتورهاي فوق، در تصویر 

"در مدل . یادگیرنده به ادامه تحصیل در یادگیري الکترونیکی نمایش داده شده است

گذارد و با افزایش رضایت ثیر میادگیرنده تأتکنولوژي، محیط، نگرش و انگیزش بر رضایت ی

  .وي تمایل به ادامه تحصیل در این شیوه نوین خواهد داشت

 

مدل . پژوهش حاضر با هدف ایجاد مدل تداوم تحصیل در آموزش الکترونیکی انجام شد

گیري یادگیرنده براي ادامه تحصیل در آموزش میمانگیزش و محیط را به عنوان ابعاد مؤثر بر تص

کنندگان در یادگیري الکترونیکیشرکت ،و همکاران Hillمطابق مطالعه 

برخطژي هایی بود که آنها تجربه کردند و احساس راحتی با تکنولویکی از چالش

مشاهده کرد از میان دانشجویانی که از دوره یادگیري Buzzetto-More  ،در مطالعه دیگري. ]19[ عنوان نمودند

الکترونیکی رضایت داشتند، بیش از نیمی از آنها اظهار تمایل نمودند که در آینده در دوره

عنوان یکی از علل تداوم تحصیل شناخته شد، بعد محیط می ، بهبندي کلیبعد دیگر که در جمع

عاملی براي افزایش رضایت و در نتیجه افزایش تمایل یادگیرنده  ،پذیري، تعامل، کیفیت محتواهاي انعطاف

هاي تنوع در ارزیابی و درك یادگیرنده از دیگرانبعد محیط با ویژگی اي دیگر، در مطالعه .به ادامه تحصیل شناخته شد

معرفی شده استاز ابعاد کلیدي در رضایت یادگیرنده و ادامه تحصیل به روش یادگیري الکترونیکی 

عنوان علل موفقیت و رضایت یادگیري الکترونیکی بیان نمودند عامل انسانی و کیفیت محتوا را بهپذیري، تانعطاف

عامل دیگري که مطالعه حاضر بر اهمیت آن در تداوم تحصیل تأکید دارد، نگرش یادگیرنده است

استفاده هنگامدر رفتار فرد  کننده بینیپیش یک عامل عنوان به ،استفاده

  ].38،37[ دانشجو با نگرش او گره خورده است

گوي انتظارات اگر یادگیري مبتنی بر وب پاسخ. باشددیگر، انگیزش فرد یادگیرنده می

سازي کند که یادگیرنده بتواند در آن به فعالیت بپردازد، فرد داراي انگیزه شده و احساس رضایت می
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. شودمیشامل را بیرونی 

در این مطالعه در انگیزش درونی .دادندبررسی قرار 

مشاهده شد، به معناداري

Mullen. ]34[ داشته است

و این درك متفاوت باشدچهره متفاوت می

بنابراین دانشجویانی که در کالس. ]34،33[

، ممکن است استفاده از تکنولوژيهمچنین

تري نسبت به دانشجویان غیرفعال دارندقوي

الکترونیکیهاي یادگیري فعالیت

شاید بتوان گفت نارضایتی از فعالیت

ارتباط انگیزش و رضا ،4در تصویر . ]6[

  

پس از بررسی و تحلیل فاکتورهاي فوق، در تصویر 

یادگیرنده به ادامه تحصیل در یادگیري الکترونیکی نمایش داده شده است

تکنولوژي، محیط، نگرش و انگیزش بر رضایت ی

وي تمایل به ادامه تحصیل در این شیوه نوین خواهد داشت

  

 يریگ جهینتبحث و 

پژوهش حاضر با هدف ایجاد مدل تداوم تحصیل در آموزش الکترونیکی انجام شد

انگیزش و محیط را به عنوان ابعاد مؤثر بر تص

مطابق مطالعه . تکنولوژي است

یکی از چالش ،تکنولوژي

عنوان نمودند برخط،یادگیري 

الکترونیکی رضایت داشتند، بیش از نیمی از آنها اظهار تمایل نمودند که در آینده در دوره

بعد دیگر که در جمع. ]16[ خواهندکرد

هاي انعطاف ویژگی محیط با ،مطالعه

به ادامه تحصیل شناخته شد

از ابعاد کلیدي در رضایت یادگیرنده و ادامه تحصیل به روش یادگیري الکترونیکی 

انعطاف ،به صورت جداگانه

عامل دیگري که مطالعه حاضر بر اهمیت آن در تداوم تحصیل تأکید دارد، نگرش یادگیرنده است

استفاده سهولت و سیستم

دانشجو با نگرش او گره خورده است

دیگر، انگیزش فرد یادگیرنده میعامل  

سازي کند که یادگیرنده بتواند در آن به فعالیت بپردازد، فرد داراي انگیزه شده و احساس رضایت می شبیه
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د و تداوم بین انگیزش فر زیرا ،]1،23

Chiu  و همکاران به عواملی نظیر قابلیت

 Street ،در پژوهشی دیگر. ]39[ ندا کلیدي مؤثر بر رضایت و ادامه تحصیل دست یافته

انصراف یا ادامه  ،که این رفتار ،گذارد

 ها و نگرش رفتارها، از اي نشان داد مجموعه

کند و یادگیرنده را به ادامه تحصیل به این شیوه 

دهنده، دوره و کالس، تکنولوژي، طراحی و 

جامد و انمی یبه شکست یادگیري الکترونیک

 هاي نوین در آموزش از دور و یافتن روابط

بنابراین مطالعه حاضر با . سسات آموزشی از دور دارد

عنوان فاکتورهاي حیاتی در افزایش تمایل 

در مقاالت دیگر به صورت منفرد یا  

که نتیجه بررسی اهمیت هر یک از  است

کننده کسب رضایت یادگیرنده از یادگیري الکترنیکی و در نهایت اشتیاق و 

ثر بر تداوم تحصیل تواند در شناسایی عوامل مؤ

در واقع زمانی . مفید واقع شود ،دستیابی به مزایاي این شیوه جدید یادگیري براي مراکز آموزشی

پژوهش نیازمند توسعه و  این .توان این چهار عامل را نادیده گرفت

باشد که ارتباط تداوم و انصراف از تحصیل یادگیرندگان را 

  
  مدل تمنا براي توصیف عوامل کلیدي مؤثر بر تداوم تحصیل در یادگیري الکترونیکی
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1،23[ شودموفقیت آموزش الکترونیکی محقق نمی ،تا زمانی که یادگیرنده از یادگیري راضی نباشد

  .تحصیل در یادگیري الکترونیکی ارتباط مستقیم وجود دارد

Chiuدر صورتی که . مطالعه حاضر، ابعاد فوق را جهت تداوم تحصیل معرفی کرده است

کلیدي مؤثر بر رضایت و ادامه تحصیل دست یافته هاي عاملعنوان 

گذاردهاي شخص بر روي رفتار او در آینده تأثیر میفاکتورهاي دوره، محیط و ویژگی

نشان داد مجموعه ،2012در سال Hart همچنین . ]40[ باشدمی برخط

کند و یادگیرنده را به ادامه تحصیل به این شیوه کمک می برخط آموزشی دوره کامل موفقیت به ،یادگیرنده

Sun  دهنده، دوره و کالس، تکنولوژي، طراحی و موزشعوامل یادگیرنده، آ ،2008و همکاران در سال

به شکست یادگیري الکترونیک ،که عدم کسب رضایت یادگیرنده و به این نتیجه رسیدند ند

  .]6[ طور حتم یادگیرنده از ادامه تحصیل انصراف خواهد داد

هاي نوین در آموزش از دور و یافتن روابطبررسی رضایت و سطح حضور یادگیرنده و همچنین سودمندي استفاده از تکنولوژي

سسات آموزشی از دور داردها و مؤهاي آینده دانشگاهریزيهاساسی بین آنها نقش بسزایی در برنام

عنوان فاکتورهاي حیاتی در افزایش تمایل  لوژي، محیط، نگرش و انگیزش را بهچهار عامل تکنو ،گیري از تجربیات سایر مقاالت

 عواملی که در مطالعه ذکر شد، .کترونیکی در آینده معرفی کردیري ال

است ،هاي ارائه شدهدر مدل ،با سایر مقاالتوجه اشتراکش اند و چندگانه مورد بررسی قرار گرفته

  .عوامل در مطالعات گذشته بوده است

کننده کسب رضایت یادگیرنده از یادگیري الکترنیکی و در نهایت اشتیاق و  بینیدهنده عوامل پیشارائه

تواند در شناسایی عوامل مؤشک مدل مذکور، میبدون . باشدتمایل او به ادامه تحصیل به روش از راه دور می

دستیابی به مزایاي این شیوه جدید یادگیري براي مراکز آموزشییادگیرنده در آموزش مبتنی بر وب و 

توان این چهار عامل را نادیده گرفتسازي موفق یادگیري الکترونیکی مدنظر است، نمی

باشد که ارتباط تداوم و انصراف از تحصیل یادگیرندگان را دگیرندگان میارزیابی مداخالت مبتنی بر شواهد بر روي گروه بزرگی از یا

  .دست آمده در این مطالعه بسنجد
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