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Abstract 

The aim of this research was to measure the satisfaction of students with the e-learning 

system during the outbreak of Corona pandemic. In this study, after conducting library 

studies and existing documents in the study community Factors affecting students' 

satisfaction were extracted from the e-learning system and research hypotheses were 

designed based on it. A researcher-made questionnaire was used to test the research 

hypotheses. In this questionnaire, the validity of the factor analysis method and the 

reliability of the Cronbach's alpha coefficient were confirmed. The reliability test of the 

questionnaire was performed for 51 samples and the results showed acceptable reliability. 

The questionnaire was distributed electronically through an e-learning system among a 

sample of 307 people obtained from the Cochran's formula from the study population 

who were students of Mehralborz University in 1399. Structural equation analysis method 

was used to analyze the data and the results showed that the model generally fits well. 

And the dimension of environment has the most effect on perceived satisfaction, followed 

by student dimension, user interface design, professor and technology, respectively, and 

the flexibility of educational units has the least effect on perceived satisfaction. 
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یادگیری الکترونیکی در دوران شیوع -سنجش میزان رضایت دانشجویان از نظام یاددهی

 پاندومی کرونا در دانشگاه مهرالبرز

 2محمد عباس زاده، 1نظرزادهمریم 

 چکیده

 پاندومی شیوع زمان در الکترونیکی یادگیری-یاددهی نظام از دانشجویان رضایت میزان سنجش هدف با حاضر پژوهش

 هاگردآوری داده و اجرا نحوه نظر از و کاربردی هدف نظر از ،کمی تحقیق نوع نظر از پژوهش این. استانجام شده  کرونا

 از تحقیق پیشینه و نظری مبانی قبیل از اطالعاتی گردآوری به منظور. است شده انجام همبستگی -توصیفی روشبه 

. است شده استفاده پرسشنامه ابزار و از میدانی روش از تحقیق سؤاالت و هافرضیه بررسی برای و ایکتابخانه مطالعات

 مهرالبرز دانشگاه دانشجویان از که نفر 307 حجم با اینمونه از ساخته محقق پرسشنامه از استفاده با تحقیق این هایداده

شده است.  محاسبه کوکران فرمول از استفاده با ساده تصادفی گیرینمونه شیوه به، گردآوری و هستند 1399در سال 

 است بوده تحقیق ابزار بودن روا بیانگر نتایج که شد استفاده تأییدی عاملی تحلیل روش از پرسشنامه روایی بررسی جهت

 51 برای پرسشنامه پایایی آزمون. ه استشد استفاده کرونباخ آلفای ضریب روش از پرسشنامه پایایی بررسی جهت و

 ساختاری معادالت تحلیل روش از هاداده وتحلیلتجزیه برای. است بوده قبولقابل پایایی از حاکی نتایج و انجام نمونه

 دارای ،محیط بعد و است برخوردار مناسبی برازش از طورکلیبه مدل که داده استنشان  پژوهش نتایج شد؛ استفاده

 فناوری و استاد کاربری، هایواسط طراحی دانشجو، بعد ترتیب به آن از پس و است شده ادراک رضایت بر اثر بیشترین

 .است شده ادراک رضایت بر اثر کمترین دارای آموزشی واحدهای پذیریانعطاف و دارند قرار
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 مقدمه

 حوزه به بلکه است، نشده محدود بازرگانی و تجاری اقتصادی، یهاحوزه بهتنها  ارتباطات و اطالعات فناوری نفوذ دامنه

 ایگسترده ارتباطی یهاشبکه ظهور. است یافته گسترش نیز است، بشر تعالی و رشد بقاء، رکن ینترمهم که آموزش

پوشش طیف  امکان و شده آموزشی یهاروش در تحول باعث پیشرفته، آموزشی امکانات و هاابزار کنار در اینترنت مانند

 با وکرده است  فراهم آموزشی شبکه پوشش تحت نزدیک و دور فواصل از و مختلف نقاط در را فراگیران از وسیعی

 به را تخصصی و علمی یهاآموزش حضوری، یهاکالس در شرکت به نیاز بدون سنتی، یهاروش از متفاوت یهاروش

 آموزشی روش ترینیشرفتهپ عنوانبه ،شودیم نامیده الکترونیکی آموزش که جدید آموزشی روش این. درآورد اجرا مرحلۀ

 هاییستمس کیفیت یا و اثربخشیمستقیم  یریگاندازه کهییآنجا از. (2008،   1کندی)رود به شمار می امروز دنیای در

 کنند  یم استفاده کاربران رضایت مانند یرمستقیمغ معیارهای از تحقیقات از بسیاری، است دشوار بسیار آموزشی،

 ینترمهم از یکی کاربران رضایت که دهدیم نشان به وضوح اطالعاتی هاییستمس در مورد تحقیقات و( 1992،   2)سدون

 یهسرما و زمان تا سازد قانع را هاآن تواندیم کاربران رضایت جلب زیرا ،است هادستگاه این موفقیت ارزیابی عوامل

 صورت این در که شود کاربران وفاداری به منجر تواندیم رضایت افزایش. دهند اختصاص هایستمس این به را بیشتری

 احساس ایجاد باعث حتی و شوندیم هایستمس این بهدیگر  افراد جلب و توسعه و رشد برای منابع بهترینها به آن

 یک عوامل، این که دید توانیم وضوحبه. دنشویم هایستمس این برای آمده وجود به مشکالت برابر در آنان مسئولیت

 (.2009،   3)لی و چانگ دهندیم تشکیل الکترونیکی آموزش هاییستمس موفقیت در هدفمند حلقه

 یادگیری سیستم جمله از اطالعاتی هاییستمس با بیشتری آشنایی، جامعه در، کرونا پاندومی دوران در اینکه به توجه با

 تقاضای ،شود ایشان رضایت موجب که دریابند را منافعی آن، در که یصورت در کاربران این است، شده ایجاد الکترونیکی

 در ایران یهادانشگاه اکثر کرونا، پاندومی پایان از پس که رسدیم نظر به. کرد خواهد پیدا افزایش الکترونیکی آموزش

 سطحی و ساده ترکیب که باید توجه داشت البته. کنند اقدام آموزش حوزه در الکترونیکی رویکرد به وسیعی سطحی

 بر عالوه محیط این هاییژگیو و هایتقابل از کافی شناخت بدون فناورانه؛ ابزارهای و امکانات با یآموزش نظام عناصر

 دهندهارائه مؤسسات از بسیاری که است دلیل همین به و می شود نیز کاربران نارضایتی موجب، یادگیری کیفیت کاهش

 اندخورده شکست کاربران رضایت جمله از الکترونیکی یادگیری اصلی اهداف به دستیابی در الکترونیکی یهادوره

 جامعه عنوانبه الکترونیکی آموزش یهادوره برگزاریساله در  15با سابقه  مهرالبرز دانشگاه روینا از (.2011،   4)کالرک

 یوجههشت مدل از برگرفته مهرالبرز، دانشگاه در الکترونیکی یادگیری-یاددهی الگوی .است شده انتخاب موردپژوهش

 در الکترونیکی یادگیری اجرای برای موردنظر چارچوب که خان مدل محتوای و شکل در تغییری با و است( 2005) خان

 چهره، به چهره آموزش هدفمند، یادگیری یکپارچه، مدیریت: وجه ده دارای الگو این است، بوده هم مهرالبرز دانشگاه

 یادگیرنده، سازمان و یادگیری-یاددهی فرایند شدن الکترونیکی ،یاشبکه علمی جامعه آموزشی، دستیاران آموزشی، پرتال

 در دانشجویان رضایت سنجش مدل روینا از(. 1394 عبادی،) است جامع و مستمر ارزشیابی و یاچندرسانه محتوای

 برای استفاده مورد یهامدل بررسی با و مهرالبرز الکترونیکی یادگیری-یاددهی اجرای مدل به توجه با مهرالبرز دانشگاه

 شرایط و زمان عامل گرفتن نظر در و پژوهشگران سایر توسط الکترونیکی یادگیری سیستم از دانشجو رضایت سنجش

 مهرالبرز دانشگاه در که استراتژیک و راهبردی یهابرنامه و( کرونا ویروس پاندومی شیوع با یزمانهم) 1399 سال خاص

 شده تدوین است، گرفته انجام دانشجویان در رضایت ایجاد یجهنت در و کارایی افزایش و سازمان تعالی هدف جهت در

 در که کرونا پاندومی شیوع دوران در الکترونیکی یادگیری سیستم از دانشجویان رضایت عوامل بررسی با بتواند تا ؛است

                                                           
1. Kennedi 

2. Seddon 

3. Lee & Chang 

4. Clark 
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 اصلی هدف دوران، این از یشپ یهاپژوهش نتایج با آن نتایج مقایسه و است شده انجام متفاوت اجتماعی و زمانی شرایط

 .کند دنبال را پژوهش

 

 پژوهشمبانی و چارچوب نظری 

 رایانه، ت،اینترن مانند الکترونیکی ابزارهای از که یادگیری ،یاددهی فرآیندهای به کلیه یادگیری الکترونیکی:

 گویندمی الکترونیکی یادگیری کنندیم تسهیل را یادگیری هاییتمأمور استفاده و یرهو غ یاچندرسانه یافزارهانرم

 (.32: 1394 عبادی،)

به منزله یک رویداد نوآورانه است که از امکانات وب برای آموزش دادن مخاطب از راه دور استفاده  آموزش الکترونیکی:

 (2005،   1)خانمی شود 

 در البته و یادگیرنده و یاددهنده عوامل تعامل حاصل یادگیری،-یاددهی رایندف یادگیری الکترونیکی:-نظام یاددهی

 (.1382زاده،یم)ابراه است الکترونیکی یادگیری یاددهی نظام یک عناصر سایر با مستمر تعامل

 کنندگاناستفاده انتظارات انطباق درجه ،کنندگاناستفاده رضایت از منظور :سیستم از کاربر یک شدهادراک رضایت

( 1386 سده، جشن و ایزدی مازار عرب) است سازییادهپ از پس آن نتایج عملکرد با سازییادهپ از قبل سیستم عملکرد از

 دریافت سیستم از مناسبی العملسعک به وی عمل مقابل در آیا اینکه به نسبت کاربر برداشت را رضایت شیث، و هاروارد

 .(2004،   2)نورمن است کرده تعریف خیر، یا و است داشته

 پژوهش ۀپیشین

که رضایت  دهدمیواضح نشان  طوربهموضوع رضایت از سیستم یادگیری الکترونیکی  مورد در ایکتابخانهمطالعات 

اطالعاتی در نظر گرفته شده  هایسیستمفاکتور ارزیابی موفقیت  ترینمهم عنوانبه هاپژوهشکاربران در بسیاری از این 

 :کرد بندیدسته توانمیدسته عمده  چهار دررا  هاپژوهشاست. این 

بر رضایت دانشجویان در سیستم یادگیری  تأثیرگذارکه به دنبال شناسایی عوامل  شودمی هاییپژوهش: شامل دسته اول

(، 1389، سهرابی یورتچی و همکاران)(، 1387، جمشیدی) هایپژوهشبه  توانمیو در این دسته  اندبودهالکترونیکی 

بر  مؤثر( در جهت شناسایی عوامل 2008،   4سان و همکاران پی چن)و ( 1395، مقدمابراهیمی )(، 2012،   3علی)

 .کردرضایت کاربران از سیستم یادگیری الکترونیکی اشاره 

 

 اندپرداختهیکی است که به سنجش میزان رضایت دانشجویان از سیستم یادگیری الکترون هاییپژوهششامل  :دسته دوم

یان در دانشگاه سنجش رضایت دانشجو هدف با( 1390،و همکاران درخشنده) هایپژوهشبه  توانمیو در این دسته 

و  (1395 همکاران،شاهوردی و )(، 1390، ناهمکارکریم زادگان مقدم و )(، 1391)اوتارخانی و دالوری،مهرالبرز، 

 .کرد( اشاره 1390، آفندیده)

 

یادگیری الکترونیکی در دوران  است که به نحوی به دنبال ارزیابی یک متغیر در سیستم هاییپژوهش: شامل دسته سوم

)موسوی و جعفری، و نتایج پژوهش با سنجش رضایت کاربران مرتبط بوده است، در این راستا  اندبودهشیوع پاندومی کرونا 

و در پایان راهکارهایی داده قرار  سیبرر موردکرونا را  دورانآموزش مجازی در  هایچالش( اهمیت و فرصت و 2020

راهکارهای نهایی جهت افزایش  (2020، همکارانابطحی فروشانی و ) در پژوهش، انددادهارائه  هاچالشبرای حل این 

                                                           
1. Khan 

2. Norman 

3. Ali 

4. Pei-Chen Sun et al 
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عبدالحسنی و ). است شدهارائه  از شیوع پاندومی کرونا آمده وجودبه  از شرایط گیریبهرهآموزش مجازی  کیفیت

مدلی جامع پیرامون بهبود ، آموزش الکترونیکی هایچالشکرونا و مزایا و  شرایط کردنضمن لحاظ  (،2020،  1ناهمکار

 آموزش مجازی هایچالش( به بررسی 1399)قراری و همکاران، و  (2020،میرانی سرگزی) .ه انددارائه دا آموزش مجازی

( به مطالعه 1400یزی و حسین نژاد، عز)( و نیز 1400،عابدینی) پرداختند و در ایراندر دوران شیوع پاندومی کرونا 

( به بررسی بهترین 1399، رضایی) همچنین پژوهش وآموزش مجازی در دوران کرونا  هایچالشدر مورد  پدیدار شناخته

، فردینسلیمی و ) .اندپرداخته  آموزش مجازی() کرونادانشجویان در دوران شیوع ویروس  هایآموختهارزشیابی از  هایراه

به دنبال  ویژه صورت به( 1400بر کرباسدهی، ره)و  هستند( به دنبال نقش ویروس کرونا در آموزش مجازی 1399

 ایبالقوه(، به بررسی توان 1399، غفوری فرد). باشدمیکرونا  گیریهمهمعضالت و راهکارهای آموزش مجازی در زمان 

)رنجبر کوچکسرایی و . پردازدمیکه در آموزش مجازی ایران وجود دارد و ویروس کرونا موجب شکوفایی آن شده است، 

 .اندکرونا پرداخته  گیریهمهدر دوران  ی( به بررسی دیدگاه کاربران در مورد آموزش الکترونیک1400همکاران، 

 

 گیریهمهت یادگیرندگان از آموزش مجازی در دوران بررسی رضایبه است که  هاییپژوهش: شامل و دسته چهارم

الکترونیکی  رضایتدر  کرونا تأثیرمطالعه  ( در پژوهش خود به1399، عزیزی و ضرابیان): اندپرداختهکرونا ویروس 

تافیک ) ( و2021،   2عثمانی)( و 1400،همکارانفارسی و )و همچنین دارای سیستم مجازی  هایدانشگاهدانشجویان در 

نیکو ). اندپرداخته کووید میوپاند طی مجازی آموزش و تحصیلی دوره کیفیت از رضایتمندی بررسی( به 2022،   3و االم

یادگیری الکترونیکی  هایسیستمکننده رضایت دانشجویان دانشگاه از  بینیپیشتعیین عوامل پیشین به ( 2021،   4و کیم

 .اندپرداخته 19-در شرایط کووید

 ادگیری الکترونیکیی-رضایتمندی دانشجویان از نظام یاددهی هایمؤلفه :1جدول 

 پژوهشگران پژوهش حاضر

 مؤلفه بعد
 جمشیدی

(1387) 

 درخشنده

و 

 همکاران

(1390) 

یورتچی و 

 همکاران

(1389) 

 مجاهدین 

(1390) 

کریم 

زادگان 
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1. Abolhassani et al 

2. Osmani 

3. Taufik, & Alam 

4. Nikou and Kim 

https://civilica.com/search/paper/k-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-o-Title-ot-desc/
https://civilica.com/search/paper/k-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-o-Title-ot-desc/
https://civilica.com/search/paper/k-%D8%B1%D8%B6%D8%A7%DB%8C%D8%AA-o-Title-ot-desc/
https://civilica.com/search/paper/k-%D8%B1%D8%B6%D8%A7%DB%8C%D8%AA-o-Title-ot-desc/
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 دانشگاه

 

 

 مدل و متغیرهای پژوهش

 در شده ارائه خدمات و شرایط الکترونیکی، یادگیری-یاددهی الگوی گرفتن نظر دربا  و پیشین یهاپژوهش به توجه با

 هاییستمس جمله آن از و اطالعاتی هاییستمس عرصه در سریعیشرفت پ به توجه با البته و پژوهش هدف مورد دانشگاه

 سیستم از دانشجویان رضایت عمده علل یا و هایورود پژوهش، زمان بر حاکم شرایط و زمان عامل الکترونیکی، یادگیری

 پژوهشی مدل طراحی در دانشجویان در رضایت ایجاد اساسی پیامدهای یا و خروجی همچنین و الکترونیکی یادگیری

 .می شوند معرفی و شناسایی

 

 یادگیری الکترونیکی-پیامدها و خروجی رضایت دانشجویان در نظام یاددهی

رضایت دانشجو از تصمیم خود در انتخاب سیستم آموزش الکترونیکی  صورتبهرضایت دانشجو از تصمیم خود: که  -1

 .شودیمتعریف 

در حوزه بازاریابی، حفظ  که استنشان از وفاداری درک شده دانشجو  واقع در: که یندهآانتخاب مجدد سیستم در  -2

 .شودمیتعریف  ،به تغییر رغم تمایلشعلیمشتری 

و در حوزه بازاریابی، تعهد مشتری در معنای ی: که نشان از وفاداری دانشجو است توصیه سیستم آموزش الکترونیک -3

 .شودمیبه کسانی که در حال حاضر مشتری این خدمات نیستند، تعریف  یتوصیه سیستم آموزش الکترونیک

احساس برآورد نیازها و توقعات خود در سیستم آموزش الکترونیکی،  صورتبهاستنباط دانشجو از کیفیت عملکرد: که  -4

 .دهدیمخود را نشان 

 

 یادگیری الکترونیکی-نظام یاددهی دانشجویان در یتابعاد سنجش رضا

 کاربران ،دیگر یعبارت بهمربوط به خود دانشجویان و یا  هاییصهخصو  هایژگیواین بعد مربوط به  :بعد دانشجو -1 

آموزشی به دنبال  هاییستمسست که دانشگاه و یا به عبارتی ا فردی ،دانشجوآموزش مجازی است.  های یستمسنهایی 
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آورد  حساب بهآموزشی  هاییستمسمشتری  عنوان بهرا در این نگرش، دانشجو  توانیمبر رفتار وی است. پس  یرتأث

 ،فناوری اطالعات  گرایش دانشجویان نسبت به استفاده از :اصلی مؤلفهاین بعد شامل سه (. 1390و همکاران، درخشنده)

 (.1391)اوتارخانی و دالوری، یادگیری است هاییژگیوو فناوری اطالعات  و نگرانی نسبت به یشتشو

فردی، فراگیران دارای  یهاتفاوتو بر اساس  کندیمخود فراگیر را بررسی  ،این عامل یادگیری: هاییژگیو -

 ییدتأ(. مطالعات پیشین داللت بر این دارند که 1390سبک یادگیری متفاوت هستند )خراسانی و دوستی،

سبک و شیوه یادگیری از سوی یادگیرندگان، منجر به ایجاد احساس رضایتمندی در ایشان شده و رضایتمندی 

تا یادگیرندگان تمایل بیشتری به استفاده از یادگیری الکترونیکی داشته باشند.  شودیمنیز موجب  شده یجادا

، تمایل ایشان به کنند، اگر یادگیرندگان، سبک و شیوه خاصی از یادگیری را مفید و مناسب تلقی واقع در

 (.2014،  1)چو و شی یابدیماستفاده از آن سبک و شیوه افزایش 

ابزاری برای  عنوانبه تواندیمنوین  هاییفناورنگرش مثبت به  گرایش دانشجو نسبت به فناوری اطالعات: -

نیکی و نیز نگرش و تمایل به یادگیری الکترو کندتمایل به استفاده از یادگیری الکترونیکی برای کاربران عمل 

. کاربرانی شودران سبب ایجاد احساس خوشایندی و رضایتمندی در کارب تواندیمنوین  هاییفناورنسبت به 

ری هستند فناوری بیشت هاییتحماند، نیازمند نوین دار هاییفناورکه نگرش مثبت باالیی نسبت به 

 (.1389 و اصغری، زادهیحاج)

اضطراب کامپیوتر، اشاره به ترس یا بیمی دارد که فرد هنگام استفاده از  نگرانی نسبت به فناوری اطالعات: -

. اضطراب کامپیوتر پاسخی عاطفی است که با ترس هیجانی و پیامدهای بالقوه منفی کندیمکامپیوتر احساس 

 توأم صورتبهکامپیوتری و اینترنت  هاییفناور. با توجه به اینکه استفاده از (2008،   2)ای می چو استهمراه 

چنین استنباط کرد که اضطراب کامپیوتر بر نگرش به کامپیوتر  توانیمدر یادگیری الکترونیکی مطرح است، 

 (.2010،   3و همکاران زادهیلاسماعدارد ) یرتأثو اینترنت 

و نحوه آموزش و عملکرد  هاآن، نگرش دهندگانآموزشرفتاری اساتید و  هاییژگیوین بعد مربوط به ا بعد استاد: -2

)اوتارخانی و  این بعد است دهندهیلتشک مؤلفهنگرش نسبت به فناوری سه  و پاسخگویی ،. شیوه آموزشیمی شود هاآن

 (.1391دالوری،

 یهاهدفو  کندیممل عالکترونیکی  کنندهیلتسه عنوانبهدر یادگیری الکترونیکی، مدرس  شیوه آموزشی: -

به نقل از . دکنارزشیابی را مشخص  هاییوهشیادگیری و  هاییتفعال، یفیتباکآموزشی، منابع یادگیری 

مین اساس ه ردارند و بریـادگیری مختلفـی برخو یهاروشآنچه مسلم است، دانشجویان از  (.1389محمدی، )

انشجویان د همهحداکثر یادگیری رسیدن به بـرای  را مختلف آموزشـی یهاروش باید علمییاتهاعضای 

 (.1386 کرمـی و خواجـه، شانیعال) یرندکارگبه

در علمی یاتهباور عمومی و اقتضائات محیط یادگیری الکترونیکی بر این است که عملکرد عضو  پاسخگویی: -

زیرا  ؛آموزش و یادگیری الکترونیکی بایستی به صورتی باشد که دانشجویان همیشه حضور او را احساس کنند

آموزشگر با فراگیران از اهمیت تعامل  ،شودیم. همچنین گفته کندیماین امر از انزوای دانشجویان جلوگیری 

                                                           
1. Chow & Shi 

2. Yee_mei Chu 

3. Esmaeilzadeh et al 
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میزان رضایت فراگیران استفاده  بینییشپعاملی برای  عنوانبهراه دور در این آموزش به حدی است که از آن 

 (.2010،  1)کو و روزن شودیم

 

انشـجویان، نسبت و در ادامه د هادانشگاه علمییاتهغییر نگرش و ادراک اعضای ت نگرش نسبت به فناوری: -

 فنّاوری یهسادر  هانشگاهدا؛ زیـرا که شودیممحسوب  هادانشگاهچالشی برای  عنوانبهبه فنّاوری اطالعات، 

 ).1381 ،سـتودهو  حیـاتی (تحقیقی هستندفرایندهای  یایادگیری و دنبال پیشرفت تدریس، به  طالعاتا

و  عامل: ایجاد فضای گرم 7در  یادگیری الکترونیکی در محیط ( نقش و وظایف مدرس را1394، یعباد)

ی مداوم در مورد ، ارائه محتوا و مفاهیم مهم درس، ارزشیابهابحث، مدیریت و رهبری هاتجربهصمیمی، بیان 

یادگیری الکترونیکی و  هاییتفعالیادگیرندگان و ارائه بازخورد، مدیریت فرایند آموزش، طراحی  یهاآموخته

 .داردیمبیان  فی منابع یادگیری مرتبطمعر

آموزشی در سیستم  یهاکالسمربوط به واحدها و  هاییژگیواین بعد شامل  آموزشی: واحدهای یریپذانعطاف -3

خواهد  یفردمنحصربه هاییژگیو ،شودیمآنالین برگزار  صورت به هاکالس. با توجه به اینکه این شودیمآموزش مجازی 

که  است منعطفی یبندزماناین ویژگی شامل . سنتی معمول متمایز خواهد کرد یهاکالسرا نسبت به  هاآنداشت که 

مجازی برای دانشجویان  صورتبه هاکالسکه برگزاری  یزمانداشت و ذخیره  توانیممجازی  یهاکالسبرای برگزاری 

 یهپادانشرونیکی تنوع و گوناگونی فراگیران از حیث سن و و اساتید دارد و یکی دیگر از این موارد در محیط یادگیری الکت

واحدهای  هاییژگیو ینترمهمیکی از  که برای گوناگونی دانشجویان یریپذانعطافیعنی  ؛یادگیری است یهاسبکو حتی 

ن بستر الزم با اجزای آموزشی آوردممتاز محیط یادگیری الکترونیکی، فراهم  هاییژگیوآموزشی الکترونیکی است. یکی از 

ارتباط آفالین را یا  زمانهمیا همان ارتباط آنالین و یا ارتباط غیر  زمانهم، یعنی امکان ارتباط است هازماندر همه 

مجالی است برای برقراری تعادلی که دانشجویان بین خودشان با خانواده  یریپذانعطاف(. 1394)عبادی، می کندفراهم 

 (.2008،   2)پی چن سان و همکاران کنندمیمربوط به یادگیری برقرار  هاییتفعالو 

 استفاده موردگیری الکترونیکی یاد-یاددهی یهانظامرانه در تمام وجوهی است که به لحاظ فناوناظر بر  فناوری: -4

موزش آفته در سیستم اطالعاتی بکار ر فناوری هایمنظور از این بعد کیفیت ابزارها و  (.1389)محمدی،  گیردیمقرار 

هستند )اوتارخانی  ناپذیر سیستم آموزش مجازی یجزء جدای اطالعاتی هاییفناورگفت  توانیم واقع در .مجازی است

 (.1391و دالوری،

ای مربوط به سیستم س هینترفیاطراحی در این تحقیق به معنی نحوه طراحی و ساخت  کاربری: یهاواسططراحی  -5

فع سازد. طراحی مناسب سیستم ربا سیستم ارتباط برقرار کند و نیازهای خود را  یراحتبهبر بتواند رکا کهینحوبه ؛است

و این سیستم را برای خود مفید و  ن استفاده کنندآاز  یآسانبهکاربران  تا شودیمن باعث آمربوط به  یافزارهانرمو 

 و یادگیری دشوه درگیر و فعال یادگیرند تا شودیمو طراحی محتوای یادگیری به شکل صحیح باعث  سودمند بدانند

این بعد  مربوط به مؤلفه سهسهولت کاربرد درک شده و سودمندی (. طراحی محتوا، 145: 1394 عبادی،بخشد )ارتقا 

 .هستند

 یهابرنامه درس، تکالیف درس، یهاهدف درسی، یهاسرفصل همچون خصوصیاتی به محتوای آموزشی: -

 (.1390 تی،دوس و خراسانی) دارد اشاره آن بودن روزبه و مطالب حجم درس، یدهسازمان نحوه آموزشی،

                                                           
1. Ko & Rossen 

2. Pei-chen Sun et al 



-------------------- 1400 تابستان، 2، شمارۀ 2دورۀ ، دانشنامۀ تحول دیجیتال -------- --------- -------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -------- --------- -------- -------- --------- -------- --------------- ------- --------- ------- -------- -------- ------- --------------- ----------- ------- -------- -------- --------------- -------- ---------------- ------- -------- -------- ------- --------- ------- ------- --------- ------- -------- -------- ------- ---------------- -------- --------------- -------- -------- -------- ------- -------- -------- ---------- -------- ------- ------- --------- ------- -----------25 

 

      کرد تعریف استفاده، آسانی از ذهنی برداشت توانیم رااین مولفه  کاربری: یهاواسطسهولت کاربرد  -

مرتبط است.  یشنماصفحهسایت در یادگیری الکترونیکی با ظاهر و عملکرد طراحی صفحه وب (.2008،   1)تئو

، ترراحت، برای پیمایش اندشده یدهسازمانمنطقی  صورتبه یتساوبما باید مطمئن شویم که تمامی صفحات 

: 1394 )عبادی، باشندیم استفادهقابلو برای همه کاربران حتی کاربران ناتوان  اندیابیدستقابل ،به سهولت

(. سهولت کاربرد درک شده و یا طراحی پیمایش در یادگیری الکترونیکی باید توانایی حرکت ساده و سریع 145

در سراسر  یدهسازمانفراگیران در سایت را فراهم سازد. استفاده شفاف و سازگار از متن، گرافیک و سایر عالئم 

 (.145: 1394 بادی،ع) کندیمسایت به سهولت استفاده و سرعت کمک 

 استفاده، تعریف ودنب مفید از ذهنی برداشت توانیم رااین مولفه  کاربری: یهاواسط شدهادراک سودمندی -

 در که دارد رارق ایده این اساس بر استفاده به تصمیم بر شدهادراک سودمندی مستقیم اثر (.2008)تئو،  کرد

و  یااژه) گیرندیم نآ از استفاده به تصمیم هاآن ببرد، باال را فردی کاری بازدهی اییلهوس اگر کاری، محیط

 .(1392همکاران،

یک نهاد بیرونی و محیطی  عنوانبهاز سیستم است که از طرف دانشگاه  هایییژگیو ،منظور از بعد محیط محیط: -6

 خارج از سیستم تعریف کرد هاییتموجوددانشگاه و یا  توانیممحیط را  واقع در. گذاردیم یرتأثروی رضایت دانشجو 

شامل سه بخش ) یبانیپشتارزیابی، تعامالت و خدمات تنوع در  مؤلفهبعد شامل سه این  (.1391)اوتارخانی و دالوری،

 .است پشتیبانی دانشگاه و فنی و مشاوره(

 هایادگیریو ابزاری برای بهبود  هاآموختهعاملی برای تحکیم  سویکاز  هاآموختهارزیابی از  :ارزیابیتنوع در  -

شگاه الکترونیکی، ست. در طرح برنامه درسی دانا هاآموختهبرای تعیین میزان  اییلهوساست و از سوی دیگر 

یری، تلقی شیوه ارزشیابی با توجه به اصولی همچون تناسب ابزارها با تکالیف و ارزشیابی با اهداف یادگ

ارهای گوناگون برای ارزیابی، راهبردها و ابز یریکارگبهبخشی از تجربه یادگیری،  عنوانبهراهبردهای ارزشیابی 

، واقعی و متناسب نگرکل ارائه بازخورد و بهبود فرایند یادگیری، استفاده از تکالیف قصدبهاستفاده از ارزشیابی 

ترونیکی و امه درسی الکبا زندگی واقعی، تناسب راهبردهای ارزشیابی با نظریه یادگیری حاکم بر طرح برن

آشنایی،  یهاآزمون، ایینهچندگز یهاآزمونمانند  شوندیمجلوگیری از سرقت ادبی دانشجویان انتخاب 

وسط تالکترونیکی، پروژه، تدوین مقاله علمی، خودآزمایی و سنجش  کارپوشهارزشیابی میزان مشارکت، 

الکترونیکی هستند )سراجی  یهادانشگاهر برنامه درسی ارزشیابی متداول د هاییوهشاز  ییهانمونه هایهمکالس

 (.1386 و همکاران،

دانشجویان و همچنین  باعـث افزایش ارتباط میان دانشجویان با استادان تواندیمفنّاوری اطالعات  تعامالت: -

خـود ارتبـاط برقرار ادان از طریق پست الکترونیکی بـا اسـت توانندیمدانشجویان  کهیطوربه؛ شودبا یکدیگر 

 (.1998،   2)آبلینگر سازندخود را مطرح  یهاسؤالکنند و 

تا فرایند آموزش  شودیم ارائهبه ذینفعان که نظام یادگیری الکترونیکی  درخدماتی است  خدمات پشتیبانی: -

(. خدمات پشتیبانی در یک دوره یادگیری الکترونیکی، 1389و یادگیری را برای فراگیران تسهیل کند )محمدی،

و این  کندیمآنان را فراهم  یازموردنکه زیرساختی وجود دارد که پشتیبانی  دهدیمبه دانشجویان اطمینان 

                                                           
1. Teo 

2. Oblinger 
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عامل (. 1394، شاه حسینی و همکاران) یستندنتنها  شدهاستهخوکه در انجام وظایف  دهدیمامنیت را به آنان 

آنالین در زمینه نحوه  صورتبهو فنی که بیشتر  یامشاورهآموزشی، ت پشتیبانی شامل پشتیبانی ادارای، خدما

 .است ...استفاده از سیستم، منابع آنالین و آفالین و 

، رفع مشکالت و غیره برای دانشجویان هایلفاورود به سیستم، دانلود و آپلود  منظوربهباید  پشتیبانی فنی آنالین

، عدم تطابق هادادهدر دسترس باشد. هموار به دلیل سرورهای خراب، مشکالت شبکه، خراب شدن پایگاه 

 ادی،مدیریت یادگیری و غیره، مشکالت فنی به وجود خواهد آمد )عب هاییستمسبا  افزارنرمجدید  یهانسخه

1394: 150.) 

 

 پژوهش مفهومی مدل

 :است شده طراحی 1 شکل صورت به پژوهش مفهومی مدل تحقیق، نظری مبانی اساس بر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : مدل مفهومی پژوهش1شکل 

 

 فرضیات پژوهشی:

 :شودیمفرضیات پژوهشی زیر جهت بررسی مدل در نظر گرفته بدین ترتیب با طراحی مدل مفهومی، 

 یرتأثیادگیری الکترونیکی  -دانشجویان در نظام یاددهی شدهادراکمربوط به دانشجویان، روی رضایت  هاییژگیو -1

 .گذاردیم

 یرتأثیادگیری الکترونیکی  -دانشجویان در نظام یاددهی شدهادراکمربوط به اساتید، روی رضایت  هاییژگیو -2

 .گذاردیم

 یرتأثیادگیری الکترونیکی  -دانشجویان در نظام یاددهی شدهادراکواحدهای آموزشی، روی رضایت  یریپذانعطاف -3

 .گذاردیم
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 .گذاردیم یرتأثیادگیری الکترونیکی  -دانشجویان در نظام یاددهی شدهادراکفناوری، روی رضایت  -4

 .گذاردیم یرتأثیادگیری الکترونیکی  -دانشجویان در نظام یاددهی شدهادراککاربری، روی رضایت  یهاواسططراحی  -5

 یرتأثدگیری الکترونیکی یا -دانشجویان در نظام یاددهی شدهادراکمربوط به محیط، روی رضایت  هاییژگیو -6

 .گذاردیم

 روش پژوهش

 در حال تحصیل دانشجویانکلیه  پژوهش،همبستگی است. جامعۀ آماری در این  -توصیفی ،ع تحقیقاز نو پژوهش حاضر

 شدهمحاسبه  فرمول کوکرانو تعداد نمونه با استفاده از  است 1399در مقطع کارشناسی ارشد در سال  البرزمهر دانشگاه

 پژوهشدر این  یریگنمونهروش  .شدنفر محاسبه  307نفر، تعداد نمونه  1503که با توجه به جامعه آماری  است

 تصادفی ساده است. یریگنمونه

یادگیری -از نظام یاددهی شدهادراکسنجش رضایت  هساخت محقق پرسشنامه پژوهشدر این  استفاده موردبزار ا

 استفاده مورد هایپرسشنامهپژوهش و بررسی به چارچوب مفهومی و ادبیات  توجه با این پرسشنامه الکترونیکی است.

قرار  استفادهمورد پژوهشگران پیشین که برای سنجش رضایت دانشجویان از سیستم یادگیری الکترونیکی طراحی و 

پژوهش حاضر  هایمؤلفهمدل پژوهشی ایشان نزدیک به  هایمؤلفه( که 1391،اوتارخانی و دالوری)گرفته بود، باالخص 

در دسترس دانشجویان  تهیه شد. این پرسشنامه از طریق پرتال آموزشی دانشگاه مهرالبرز ،استبرای سنجش رضایت 

در پژوهش، تنظیمات در پرسشنامه ساز  کنندگانمشارکتضمین حقوق قرار گرفت. جهت رعایت مالحظات اخالقی و ت

و آزادی در عدم مشارکت و دریافت  دهندهپاسخآنالین پرتال آموزشی دانشگاه مهرالبرز با رعایت ناشناس بودن نام 

 5لیکرت ) ایدرجهپنجهای این پرسشنامه بر اساس مقیاس  گویهموضوع پژوهش انجام گرفت.  مورد دراطالعات الزم 

 .شده است گذارینمرهخیلی کم(  1کم،  2متوسط، 3زیاد،  4خیلی زیاد، 

 هاییپرسشنامه. معموالً در شده استدر این تحقیق جهت بررسی پایایی پرسشنامه از روش ضریب آلفای کرونباخ استفاده 

دارند، پژوهشگران از فرمول ضریب آلفای کرونباخ برای سنجش پایایی پرسشنامه بهره  ایچندگزینه هایپاسخکه 

 . فرمول محاسبه ضریب آلفای کرونباخ عبارت است از:گیرندمی

( )

k

i

i

sum

s
k

k S
  



 2

1
2

1
1

 

2های پرسشنامه،تعداد سؤال kکه در آن 
is  سؤالواریانس i 2و ام

sums  است. سؤاالتواریانس کل 

که در جدول  طورهماننشان داده شده است.  2نمونه انجام شد که نتایج آن در جدول  51آزمون پایایی پرسشنامه برای 

، استاست بیشتر  7/0برای مقاصد کاربردی که  قبولقابلمقدار آلفای کرونباخ برای تمام ابعاد، از حد  می شودمالحظه 

 .است قبولقابلکه پرسشنامه دارای پایایی  کردا توان ادعلذا می

 : آزمون آلفای کرونباخ جهت بررسی پایایی پرسشنامه2جدول 

 مقدار آلفای کرونباخ تعداد نمونه تعداد سؤاالت ابعاد پرسشنامه

 725/0 51 9 دانشجو

 940/0 51 7 استاد

 785/0 51 4 واحدهای آموزشی
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 مقدار آلفای کرونباخ تعداد نمونه تعداد سؤاالت ابعاد پرسشنامه

 832/0 51 7 طراحی

 722/0 51 4 فناوری

 837/0 51 9 محیط

 926/0 51 4 شدهرضایت ادراک

 945/0 51 44 کل پرسشنامه

 

 قابل 3. نتایج این تحلیل در جدول شده استجهت بررسی روایی پرسشنامه از روش تحلیل عاملی تأییدی استفاده 

کیفیت کلی برازش مدل هستند. با توجه به اینکه شاخص کای دو  دهندهنشانبرازش مدل،  هایشاخصاست.  مالحظه

 کهصورتی دراما  ؛و درجه آزادی آن وابسته به حجم نمونه هستند، جهت بررسی کیفیت برازش مدل مناسب نیستند

 05/0از  ترکوچک RMSEAو شاخص  باشد 5، نسبت کای دو به درجه آزادی کمتر از 05/0کمتر از  داریمعنیسطح 

برازش نامناسب  1/0 برازش متوسط و بیش از 1/0تا  08/0برازش نسبتاً خوب، بین  08/0تا  05/0شد برازش خوب، بین با

 خواهد بود.

است. با توجه به اینکه مقدار  مشاهدهقابل 3پرسشنامه نیز در جدول  هایسنجهو  هامؤلفهمیزان بار عاملی هر یک از 

 نتیجه درگفت بارهای عاملی معنادار هستند و  توانمی ،است 96/1عاملی بیش از به هر بار استیودنت مربوط -tآماره 

 می شود.روایی پرسشنامه تأیید 

 : تحلیل عاملی جهت بررسی روایی پرسشنامه3جدول 

 ابعاد

 برازش مدل هایشاخص

 مؤلفه

 همبستگی هایشاخص

 سنجه

 همبستگی هایشاخص

شاخص 

 کای دو

درجه 

 آزادی

نسبت کای 

درجه  دو به

 آزادی

سطح 

 معناداری
RMSEA 

 میزان

بار  

 عاملی

مقدار آماره 

t-

 استیودنت

 میزان

بار  

 عاملی

 مقدار آماره

 t-

 استیودنت

 081/0 000/0 77/4 24 45/114 دانشجو

گرایش 

یادگیرنده 

نسبت به 

 ITاستفاده از 

81/0 08/6 

Q1 95/0 91/16 

Q2 84/0 56/16 

Q3 24/0 17/4 

تشویش و 

نگرانی نسبت 

 ITبه 

9/0 94/5 

Q4 78/0 33/13 

Q5 82/0 9/13 

Q6 78/0 32/13 

 هایویژگی

 یادگیری
23/0 91/2 

Q7 64/0 61/4 

Q8 45/0 05/4 
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 ابعاد

 برازش مدل هایشاخص

 مؤلفه

 همبستگی هایشاخص

 سنجه

 همبستگی هایشاخص

شاخص 

 کای دو

درجه 

 آزادی

نسبت کای 

درجه  دو به

 آزادی

سطح 

 معناداری
RMSEA 

 میزان

بار  

 عاملی

مقدار آماره 

t-

 استیودنت

 میزان

بار  

 عاملی

 مقدار آماره

 t-

 استیودنت

Q9 80/0 9/5 

 050/0 048/0 78/1 11 61/19 استاد

 59/13 83/0 پاسخگویی
Q10 73/0 27/12 

Q11 87/0 05/13 

گرایش 

 دهندهآموزش

نسبت به 

 فناوری

87/0 61/13 

Q12 73/0 01/13 

Q13 71/0 67/12 

Q14 83/0 65/14 

شیوه 

آموزشی 

 اساتید

96/0 51/16 

Q15 86/0 63/18 

Q16 89/0 33/19 

 049/0 036/0 73/1 11 07/19 طراحی

 34/11 68/0 محتوا

Q21 74/0 32/15 

Q22 89/0 83/19 

Q23 90/0 92/19 

سودمندی 

 درک شده
93/0 4/14 

Q24 47/0 37/7 

Q25 84/0 21/12 

سهولت 

کاربرد درک 

 شده

97/0 77/11 

Q26 76/0 87/10 

Q27 64/0 45/9 

 063/0 000/0 18/3 24 3/76 محیط

تنوع در 

 ارزیابی
83/0 52/9 

Q32 73/0 85/8 

Q33 62/0 65/7 

 1/11 81/0 تعامالت

Q34 85/0 03/18 

Q35 93/0 24/21 

Q36 82/0 63/17 

Q37 78/0 3/16 
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 ابعاد

 برازش مدل هایشاخص

 مؤلفه

 همبستگی هایشاخص

 سنجه

 همبستگی هایشاخص

شاخص 

 کای دو

درجه 

 آزادی

نسبت کای 

درجه  دو به

 آزادی

سطح 

 معناداری
RMSEA 

 میزان

بار  

 عاملی

مقدار آماره 

t-

 استیودنت

 میزان

بار  

 عاملی

 مقدار آماره

 t-

 استیودنت

خدمات 

پشتیبانی 

دانشگاه از 

 هایفعالیت

 آموزشی

67/0 62/9 

Q38 88/0 78/16 

Q39 78/0 51/14 

Q40 75/0 99/13 

واحدهای 

 آموزشی
01/9 2 51/4 000/0 079/0 

 پذیریانعطاف

واحدهای 

 آموزشی

- - 

Q17 82/0 04/16 

Q18 82/0 06/16 

Q19 62/0 23/11 

Q20 69/0 69/12 

 - - فناوری 034/0 026/0 35/1 2 7/2 فناوری

Q28 78/0 64/13 

Q29 92/0 29/16 

Q30 25/0 24/4 

Q31 53/0 25/9 

رضایت 

 شدهادراک
77/9 2 885/4 002/0 063/0 

رضایت 

 الکترونیکی
- - 

Q41 88/0 26/19 

Q42 87/0 87/17 

Q43 84/0 78/17 

Q44 87/0 88/18 

 هاوتحلیل یافتهتجزیه

رابطه بین متغیرهای مستقل و وابسته را  ،با استفاده از تحلیل معادالت ساختاری توانیمبا توجه به تأیید روایی تحقیق، 

تحلیل  یهامدلاز  آمدهدستبهتحقیق با روش میانگین وزنی با کمک بارهای عاملی  یهامؤلفه. هر یک از کردبررسی 

استیودنت -t ، محاسبه و سپس مدل معادالت ساختاری برازش داده شد. آماره3در جدول  هاسنجهعاملی برای هر یک از 

( مدل نیز در شکل ستانداردشدها)ضرایب رگرسیون  استانداردشدهو آماره تخمین بارهای عاملی  2مدل مفهومی در شکل 

 نشان داده شده است. 3
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 استیودنت مدل تحقیق-t: مقادیر آماره 2شکل 

 

 : تخمین بارهای عاملی استانداردشده مدل تحقیق3شکل 

 96/1از  تربزرگبرای رابطه بین ابعاد،  tگفت چون مقادیر آماره  توانمی، 2استیودنت در شکل -tبا توجه به مقدار آماره 

 3که در شکل  گونههمان. پردازیممیهستند. اکنون به بررسی روابط بین ابعاد مدل  دارمعنیاین روابط  نتیجه دراست، 

به ترتیب بعد  آن از پساست.  شدهادراک( بر رضایت 92/0 بعد محیط دارای بیشترین اثر )بار عاملی ،شودمیمالحظه 

( قرار دارند و 63/0 ( و فناوری )بار عاملی66/0(، استاد )بار عاملی 81/0عاملی ر (، طراحی )با84/0دانشجو )بار عاملی 

است. تمامی اثرات مستقیم،  شدهادراک( دارای کمترین اثر بر رضایت 41/0واحدهای آموزشی )بار عاملی  پذیریانعطاف

 قوی و معنادار هستند.
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 شاخص 5 برازش، هایآماره مجموع اده شده است. ازنشان د 4های نیکویی برازش مدل برازش یافته در جدول شاخص

، شاخص  3، شاخص برازندگی 2برازندگی یافتهتعدیل ، شاخص 1تقریب خطای واریانس برآورد برازش، جذر نیکویی

از  طورکلیبهکه مدل  دهندمینشان  هاشاخصو نسبت کای دو به درجه آزادی محاسبه شدند. این   4برازندگی تطبیقی

 برازش مناسبی برخوردار است.

 نیکویی برازش مدل معادالت ساختاری هایشاخص: 4جدول 

 شاخص

 کای دو
 RMSEA GFI AGFI CFI نسبت کای دو به درجه آزادی درجه آزادی

03/748 231 23/3 049/0 97/0 99/0 91/0 

 گیرینتیجه

رونیکی در دانشگاه مهرالبرز در دوران یادگیری الکت-سنجش رضایت دانشجویان از نظام یاددهی هدف بااین پژوهش 

 هرچند ،ستاسازگار پیشین داخل کشور  یهاپژوهشبا  نسبتاً پژوهشنتایج این شیوع پاندومی کرونا انجام گرفت. 

 دارد.، بومی کشورمان وجود تفاوت فرهنگی و به دلیل که در خارج از کشور انجام شده است، ییهاپژوهشبا  ییهااختالف

در  استفاده دموریادگیری الکترونیکی و بررسی مدل آموزشی  یستماز سبر رضایت دانشجویان  مؤثرپس از بررسی عوامل 

رونیکی طراحی و معیارهای سنجش یادگیری الکت-دانشگاه مهرالبرز، مدل سنجش رضایت دانشجویان از نظام یاددهی

شی، فناوری مورد واحد آموز یریپذانعطافکاربری،  یهاواسطویان شامل: استاد، دانشجو، محیط، طراحی رضایت دانشج

از برازش  یطورکلبهکه مدل  دهندیمبررسی نیکویی برازش، همگی نشان شاخص  5ی و ارزیابی قرار گرفت و شناسای

بر  مؤثرعوامل  و استبر رضایت دانشجویان، بعد محیط دارای بیشترین اثر  مؤثراست. از میان عوامل  برخوردارمناسبی 

که با  ستابعد محیط: تنوع در ارزیابی، تعامالت و خدمات پشتیبانی است. این موضوع همان نقطه عطف این پژوهش 

تغییر نگرش  ریتأث نبوده است و این همان یرگذاریتأثتوجه به بررسی پیشینه، تاکنون بعد محیط و عوامل آن در صدر 

 هاییستمسله اطالعاتی و از آن جم هاییستمسنسبت به  از شروع شیوع پاندومی کرونا سال یکجامعه پس از گذشت 

موجب تغییر در  تواندیم هایستمسکه به دنبال آن تغییر در نیازها و انتظارات کاربران این  یادگیری الکترونیکی است

 .شودرضایتمندی ایشان 

 

. استدانشجو  شدهادراکبر روی رضایت ( 84/0بار عاملی با ) یرتأثبعد دانشجو در رتبه دوم  اول پژوهشی:فرضیه 

 هاییستمسیادگیرنده در  هاییژگیو مؤلفهخصوص در که: دهدیمدر بعد دانشجو نشان  مؤثر یهامؤلفهبررسی نتایج 

 یادگیرندگان مجازی موفق را هاییژگیو( 2009،  5دووایور) تحقیقات مختلفی انجام شده است.یادگیری الکترونیکی، 

همچون مهارت کار با اینترنت، مهارت خودآموزی،  هایییژگیوبه  اغلب هاپژوهش. در این کرده اندشناسایی و ارائه 

، یراهبرخود به یادگیری، مهارت  یمندعالقه، داشتن تفکر حل مسئله و انتقادی، مهارت مدیریت زمان، یختگیخودانگ

، مهارت استفاده از منابع یادگیری پذیرییتمسئولخودارزیابی، قدرت پرسشگری، مهارت مباحثه، توان ارتباط با گروه، 

سراجی و است )شده  یدتأکیادگیرندگان مجازی موفق  هاییژگیو مثابهبهراهبردهای یادگیری  یریکارگبهبرخط و 

                                                           
1. Root mean square error of approximation (RMSEA) 

2. Adjusted goodness of fit index (GFI) 

3. Goodness of Fit Index (AGFI) 

4. Comparative fit index (CFI) 

5. Duvivier 
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مطلوب دانشجویان در دوره الکترونیکی آموزش عالی ایران را  هاییژگیو(، 1387، یعقوبی و همکاران)(. 1394 سیفی،

به در فناوری اطالعات و انگیزه ورزی  یهامهارتخالقیت،  مشارکتی، یهامهارت، پذیرییتمسئول، نفساعتمادبهداشتن 

ان و آمادگی الکترونیکی فردی دانشجوی یهاتفاوت( نشان دادند که بین 1397، دلیلی صالح و همکاران). اندآوردهشمار 

یادگیرنده یکی از  هاییژگیوو  ها( مهارت1394، یفیسسراجی و )تفاوت معناداری وجود دارد و بر اساس پژوهش  هاآن

است و برای دانشجویانی که میزان مهارت یادگیری و فناوری  هادانشگاهمجازی  یهادورهعناصر مهم بر بهبود کیفیت 

گرایش دانشجو نسبت به فناوری  مؤلفه ت تحصیلی آنان نیز متوسط است. درخصوصرضای ،اطالعات در حد متوسط دارند

اد با اینترنت آشنایی افر یرتأثتعدادی از تحقیقات دیگر، و ( 2006،  1روکا و همکاران) نتیجه پژوهش حاضر، ماننداطالعات 

و در این تحقیقات دیده شده است افرادی که  انددادهو کامپیوتر بر آسانی کار با سیستم و رضایت از سیستم را نشان 

دارند، کار کردن با سیستم یادگیری  مهارت کامپیوتری بیشتری دارند و در کار کردن با اینترنت احساس راحتی

(. 1392دارند )پهلوانی نژاد و همکاران، هایستمسو یا رضایت باالتری در استفاده این  است ترآسانالکترونیکی برای آنان 

سون و )و از آن جمله  اندندادهقرار  ییدتأنگرش بر رضایت دانشجو را مورد  یرتأثالبته پژوهشگرانی نیز وجود دارند که 

وان قبل از ورود دانشجو به مریکا و تایآکه در  ندآن را این مسئله ذکر کرد دلیلکه  باشندیم( 2008،  2همکارانش

 حل شده است. یباًتقرو این مسئله در آنجا  کنندیماستفاده از کامپیوتر برگزار  یهامهارتآموزش  یهاکالس، سیستم

است و در  مؤثرنتایج پژوهش در دانشگاه مهرالبرز حاصل از این است که نگرش نسبت به فناوری اطالعات بر رضایت 

ورود دانشجویان  محضبهآموزشی یادگیری الکترونیکی  یهاکالساین دانشگاه نیز توجه به این امر با برگزاری  یهانامهبر

روی  (،2008، همکارانشسون و )یعنی نگرانی نسبت به فناوری اطالعات  مؤثرسوم  مؤلفهاما در مورد ؛ شودیممشاهده 

( نشان دادند اضطراب استفاده از کامپیوتر، رضایت از یادگیری 2001،  3همکارانپیکولی و ) .بوده است یرگذارتأثرضایت 

که دانشجویانی  داردیم( در پژوهش خود بیان 1387، مثنوی). دهدیمقرار  یرتأثتحت  توجهی قابل طوربهالکترونیکی را 

فرعی تکالیف خود توجه بیشتری داشته و باعث کاهش کیفیت یادگیری  یهاجنبهرا دارند به  هایانهراکه اضطراب کار با 

( مقطع تحصیلی و وجود زیرساخت 1396)شهنوازی و همکاران، که در پژوهش  طورهمان. شودیم هاآنالکترونیکی در 

ی استفاده (، رشته تحصیلی دانشجویان در نگرش و آمادگی دانشجویان برا1388، همکارانشجیع و )مناسب و در پژوهش 

بعد دانشجو در رضایت دانشجویان  یرتأثدر سنجش  گرمداخلهدانسته شده است، این سه فاکتور  مؤثراز فناوری اطالعات 

البته توجه به این نکته . می شود امل توسط سایر پژوهشگران پیشنهاداین سه ع یرتأثباید مورد توجه قرار گیرد و بررسی 

کرونا نیازمند توجه به این نکته است که  یریگهمهپیش از  یهاپژوهشضروری است که مقایسه نتایج این پژوهش با 

اجتماعی  هاییتمحدوداضطراب مرتبط با  افسردگی و یا مانندبه، هایریسوگبرخی از  تواندیمموقعیت یک دوره بحرانی 

 .را به همراه داشته باشد

 

. سه استدانشجو  شدهادراکبر روی رضایت  (66/0بار عاملی )با  یرتأثدر رتبه چهارم  بعد استاد فرضیه دوم پژوهشی:

یعقوبی ). باشندیمبر این بعد: شیوه آموزشی مدرس، گرایش مدرس نسبت به فناوری اطالعات و پاسخگویی  مؤثر مؤلفه

در یادگیری الکترونیکی را مدیریت و تشویق، تعامل مجازی،  علمییاتهاعضای  هاییژگیو ینترمهم( 1387، همکارانو 

محیط تعاملی و نگرش مثبت به یادگیری الکترونیکی را به شمار  ینتأمپشتیبانی از دانشجویان، تعهد الکترونیکی، 

فناوری اطالعات و ارتباطات را از  یریکارگبهآموزش و  یهاروش( تسلط استادان به 1389، نعمتی آهنگر)و  آورندیم

با پژوهش  هاپژوهشاین  هاییافته؛ که انددانستهتوسعه آموزش مجازی  یجهنت درعوامل افزایش رضایت دانشجویان و 

اظهار  هاآن که با تحقیقات ما سازگار نیست. به نتایجی رسیدند (2008، سون و همکارانش) حاضر سازگاری دارد اما

 یهاپاسخزمان ندارند تا بتوانند  قدرآنمختلف  یهاعلته ب کنندیممجازی شرکت  یهاکالسکه در  ادیکه افر کنندیم
                                                           
1. Roca et al 

2. Sun et al 

3. Piccoli et al 



34 ----- -------- -------- -------- --------- --------  رونیکی در دوران شیوع پاندمی ...یادگیری الکت-میزان رضایت دانشجویان از نظام یاددهی سنجش  ------------------------------------------------

را بدهند و  هاآنپاسخ  توانندینممشغولیت دارند که  قدرآنکه اساتیدشان  دانندیماساتید خود را چک کنند یا اینکه 

 خصوصبهدر یک محیط یادگیری الکترونیکی، کاربران،  .نیستند هاآنو درنتیجه منتظر پاسخ  کنندیمرا درک  هاآن

از جانب  موقعبهمشاغل هستند، ممکن است زمان زیادی را به دیدن پاسخ  وقتتمامیا  وقتپاره صورتبهکه  ییهاآن

(. 2008،  1)پی چن سان و همکاران در طول دوره خواهد شد هاآنمدرس صرف کنند که این موضوع منجر به نارضایتی 

رابطه معنادار ند نشان داد( 1394)نریمانی و همکاران، که  طورهماننتیجه گرفت که  توانیمبه آنچه بیان شد  توجهبا 

آموزش  علمییاتهتوسط اعضای  یحرفه هاییستگیشاو میزان رعایت  بین میزان رضایت دانشجویان و مستقیم

خصوص نقش آموزشی و شایستگی معلمان در پژوهشی که در( 1391، ناکبری بورنگ و همکارا) .الکترونیکی وجود دارد

باالترین میانگین مربوط به نیازهای آموزشی  نشان داد که ،انددادهشاغل در محیط آموزش الکترونیکی، انجام  دانشگاهی

به کسب آگاهی از تغییرات و الزامات آموزش الکترونیکی و همچنین  یلتما ،علمییاتهاست، بدین معنا که اعضای 

دروس  ارائهد که کیفیت ر می رسنیز ضروری به نظ البته توجه به این موضوع و بیشتری در این زمینه دارند یهاآموزش

 فاوت بوده است.برنامه درسی استادان و تجربه مدرسان مت هاییریگجهت برحسبالکترونیکی توسط استادان  صورتبه

 

( بر روی رضایت 41/0)بار عاملی با  یرتأثواحدهای آموزشی در رتبه آخر  یریپذانعطافبعد  فرضیه سوم پژوهشی:

 همراستا (2008،  2همکارانشسون و )ما با  هاییافتهواحدهای آموزشی  یریپذانعطافدر بعد  .استدانشجو  شدهادراک

داد که سیستم آموزش  ( نشان1387، ذوالفقاری) و گذاردیم یرتأثواحدها روی رضایت دانشجویان  یریپذانعطافاست و 

 کهییآنجا از یادگیری، رضایت دانشجویان را در پی داشته است. در یریپذانعطافالکترونیکی ترکیبی به دلیل امکان 

مربوط به یادگیری است  هاییتفعالانشجویان با یادگیری الکترونیکی مجالی برای برقراری تعادل بین شغل و خانواده د

در هزینه، امکان آموزش در هر مکان، یادگیری  ییجوصرفهدر زمان،  ییجوصرفهو با  (2008)پی چن سان و همکاران، 

 یهاپژوهش. در می شودموجب اثربخشی آموزش  مجازی یهاانجمنکردن دانش و ایجاد  روزبهاز طریق همکاری و 

بر رضایت دانشجو قرار  یرگذاریتأثاز جهت  3تا  1در رتبه  معموالًدر دوران پیش از شیوع پاندومی کرونا،  شدهانجام

اعم از حضوری و  هادانشگاهاما در پژوهش حاضر با توجه به شرایط زمانی که موجب شده است که همه  ؛داشته است

حاصل از سیستم یادگیری الکترونیکی  یریپذانعطاف یرتأث، آورند یروبه اجرای آموزش الکترونیکی  اجبار به یرحضوریغ

 یرگذارتأثسابق  مانندبر رضایت دانشجویان  یجهنت دریک مزیت رقابتی برای دانشجویان فاقد اعتبار شده و  عنوان به

 .یستن

 

 یرتأثدانشجو  شدهادراک( بر روی رضایت 41/0بعد فناوری واحدهای آموزشی با )بار عاملی فرضیه چهارم پژوهشی: 

سون و )اباصلت و اوتارخانی و... همخوانی دارد اما پژوهش  پژوهشگرانی مانند هاییافتهبا  آمدهدستبه. نتایج گذاردیم

 یرتأثروی رضایت  یکیچهنه کیفیت فناوری و نه کیفیت اینترنت  ،در بعد فناوری که داردیم( بیان 2008، همکارانش

 واقع درحل شده است.  پژوهش موردجامعه در  یطورکلبهاین مطلب باشد که فناوری  دهندهنشانو شاید این  گذاردینم

باعث  شدتبه هاآنولی عدم وجود  ؛شودینممنجر به رضایت  هاییفناورگفت کیفیت باالی اینترنت و سایر  توانیم

 یرتأثروی رضایت  تواندیم یارسانهابزارهای چند که نددر این باب دریافت( 2021،  3و یایوک اللی) .شودیمنارضایتی 

( بیان 1390، کریم زادگان و همکاران). در تکمیل آنچه گفته شد شودیمبگذارد که در تحقیق ما همان کیفیت فناوری 

، اما کندیمرا در فرایند یادگیری الکترونیکی ایفا  کنندهیلتسهکه در وضعیت مطلوب، فناوری نقش کمکی و  کردند

 محمدی گل). شوداینکه فناوری در خدمت یادگیری باشد، بر آن غالب  یجابه شودیمنادرست فناوری باعث  یریکارگهب

                                                           
1. Pei-chen Sun et al 
2. Sun et al 
3. Lila & Yayuk Hayulina 
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که  ندنشان داد سنجش رابطه میان کیفیت و رضایت در فضای الکترونیکی در ارائه چارچوبی برای( 1389، و شریری

 .همبستگی قوی و مثبتی بین کیفیت الکترونیکی و رضایت کاربران وجود دارد

 

 یرتأثدانشجو  شدهادراک( بر روی رضایت 81/0)بار عاملی  کاربری با یهاواسطبعد طراحی فرضیه پنجم پژوهشی: 

 قرار دارد. یرگذاریتأثو در رتبه سوم  گذاردیم

 مرتبط تحقیقـات از بسیاری مبنای کاربر دید سیستم از با کار سهولتمفید بودن سیستم و با توجه به اینکه دو عامل 

 (،1997،  1سـدون)در تحقیقـات  ،قرار گرفته است الکترونیکی یادگیری هاییستمو س اطالعـاتی هاییستمس پـذیرش بـا

 اطالعـاتی هاییستمس پذیرش زمینه در دیگر تحقیقـات از بسیاری ( و2006،  3پیتاج لی و) (،2006،  2همکاران و روکا)

 رضایت بر زیادی تأثیر عامل دو ایناند داده نشان داده ورا مورد بررسی قرار  عامـل دو ایـن الکترونیکـی یـادگیری یـا

 ،طراحیاند، نشان داده (2008، 4 سون و همکارانش)(. پژوهش 1391دارد )فرج الهی و همکارن،  هایستمس ایـن از افـراد

و همچنین نتایج پژوهش در  تحقیقات ما همخوانی دارد هاییافتهاست که با  یرگذارتأثروی رضایت  استفادهسهولت 

 (1385، زرهساز و همکاران) ( سازگاری دارد. پژوهش1394، همکاراناشراقی ایوری و )، با پژوهش استفادهزمینه سهولت 

، یادگیری افزارنرم هاییامپ، واژگان و افزارنرمعات نمایش اطال صفحه مانندوضعیت مواردی ، استفادهدر زمینه سهولت 

با توجه به  .کندارزیابی میدیدگاه کاربران  را از افزارنرمو امکانات  هایتقابلو  افزارنرم، راهنمای افزارنرمچگونگی کار با 

مدیریت یادگیری است و در دانشگاه مهرالبرز، پرتال  یادگیری الکترونیکی، سامانه هاییستمساینکه واسط کاربری برای 

سنجش رضایت  واقع درو نتایج این بخش از پژوهش  استمدیریت یادگیری الکترونیکی  سامانه آموزشی مهرالبرز،

مثبتی بر تمایل افراد به ادامه  طوربهو مفید بودن و سهولت کاربرد سامانه  باشدیمدانشجویان از پرتال آموزشی مهرالبرز 

 یر مثبت دارد. تأثاستفاده از سامانه یادگیری الکترونیکی 

که رعایت استانداردها در  شودیم( دیده 1386، صفوی)محتوا بر رضایت دانشجویان سازگاری با پژوهش  یرتأثدر زمینه 

نتظار مشخص با محصوالت دانشجو با یک ا شودیمباعث  که چرا ؛داندیمتولید محتوا را باعث ایجاد رضایت در دانشجو 

 .می کندالکترونیکی انس گیرد و این موضوع در طول تحصیل به او کمک زیادی 

 

و  گذاردیم یرتأثدانشجو  شدهادراک( بر روی رضایت 92/0با )بار عاملی محیط  هاییژگیوبعد  :فرضیه ششم پژوهش

از: تنوع در ارزیابی،  اندعبارتمحیط  هاییژگیودر بعد  مؤثر مؤلفهقرار دارد. با توجه به اینکه سه  یرگذاریتأثدر رتبه اول 

 برای بسط موضوع اشاره کرد: توسط پژوهشگران پیشین آمدهدستبهبه نتایج  توانیمو خدمات پشتیبانی؛  تعامالت

( 1395، عظیمی و همکاران) که طورهمانشجویان دارد تنوع در ارزیابی بر رضایت دان یرتأثپژوهش نشان از  هاییافته

 هاییابیارزعدم رضایت دانشجویان آموزش مجازی بیشتر به این موضوع اشاره دارد که که  دارندیمدر پژوهش خود بیان 

 هاییابیارزشتوجه به طراحی  روینا از. شوندینمآموزش مجازی در بیشتر موارد متناسب با شرایط و نیاز دانشجو طراحی 

راهنمای عمل در طراحی که  روستینا ازو  رسدیممناسب و متنوع در محیط یادگیری الکترونیکی ضروری به نظر 

در دنیای  که دارندیمو در این زمینه بیان  اندکردهرا تهیه یادگیری الکترونیکی  هاییطمحپایانی در  هاییابیارزش

الکترونیکی ما به مفهـوم متفـاوتی از سـنجش نیـاز داریم تا ما را به سمت تولید و کاربرد دانـش هـدایت کنـد، یـادگیری 

متنـوع و نـوین  هاییهرو، انتظـارات را آشـکار و مشکالت یادگیری را از میان بردارد. این مهم در سایه اتخاذ داریمعنرا 

 اجرای ارزشیابی، یلدالارزشیابی،  یهاکنشتعاریف و ( در پژوهش خود 1394، رنجبر و کرمی) .استسـنجش عملـی 

                                                           
1. Seddon 

2. Roca et al 
3. Lee & Pituch 
4. Sun et al 
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را  ارزشیابی یهاروش ارزشیابی یادگیری الکترونیکی، یالگوها ابزارهای ارزشیابی، الکترونیکی، ارزشیابی یادگیری انواع

 .کرده اندبررسی 

 در تعامل انواع و یادگیری الکترونیکی در تعامل ( نقش1392، شهیدی و ظریف صانعی)( و 1397، محمودی و جعفری)

 در مورد( 2008، سون و همکارانش)پژوهش  هاییافتهدر  .اندداده قرار بررسی و بحث مورد الکترونیکی را آموزش محیط

و با نتایج پژوهش ما ناهمخوانی  گذاردینم یرتأثروی رضایت  در محیط یادگیری الکترونیکی نشان داده است که تعامالت

( در پژوهش خود به موضوع تعامل در محیط یادگیری الکترونیکی پرداخته و عدم تعامل در محیط 1387، یمانیسل) دارد.

 .داندیمیادگیری الکترونیکی را باعث کاهش انگیزه یادگیرنده در ادامه دوره آموزشی و کاهش موفقیت یادگیری او 

تعامل میان استاد و دانشجو  یژهوبهنشان دادند که هرچه میزان و دفعات تعامل آموزشی  (1392، نمحمودی و همکارا)

( تعامالت آسان در مباحث 2009،  1و همکاران آن). یابدیمافزایش یابد، تعهد دانشجویان برای ماندن در تحصیل افزایش 

( نشان دادند که هرچه 1396، فردو معصومی  زادهیمابراه)و  دانندیم مؤثرخط را در رضایت یادگیرندگان الکترونیکی بر

و  تریقعممجازی بیشتر شود، دلگرمی و انگیزه دانشجویان نیز بیشتر شده و سبب یادگیری  یهادانشگاهانواع تعامل در 

وانی به عنصر متخصصان عرصه یادگیری الکترونیکی باید توجه فرا که روستینا از. شودیمآنان  تریفیتباکمعنادارتر و 

، بلکه بینندینمبرای ادامه دوره درسی در خود  اییزهانگیادگیرندگان،  فقطنهزیرا بدون تعامل ؛ تعامل داشته باشند

دانشجو موجب کاهش اضطراب یادگیرندگان و افزایش  -(. تعامل استاد1393)اندرسون، پیوندندینمیادگیری نیز به وقوع 

 یهاروشبه  تواندیمیادگیری الکترونیکی خواهد شد که این تعامل  هاییطمحانگیزه آنان برای ادامه تحصیل در 

اهای شنیداری و دیداری و همزمان و همزمان متنی و یا استفاده از محتو گوناگونی انجام شود مانند ارتباطات غیر

که یادگیرندگان دانش خود را با  دهدیمو تعامل یادگیرنده با یادگیرنده زمانی رخ ( 1985،  2)هولمبرگ یاچندرسانه

یادگیری الکترونیکی  هاییطمحو این تعامالت در  (2013،  3 )پروکوفیوا کندیمو بازخورد دریافت  کردههمتایشان تسهیم 

 .آوردیمو امکان ساخت دانش مشارکتی را فراهم  شودیمانجام 

ت اداری، خدمات به ابعاد ضروری از جمله: خدمات پشتیبانی، خدماو پژوهشگران در پژوهش خود،  نظرانصاحباغلب 

 (.1397 )آریانی و همکاران، .کرده اندخدمات مشاوره دانشجویی و خدمات فنی اشاره آموزشی، 

آموزشی برای مواجهه با شرایط  مؤسسات(، آمادگی 2021،  5 لیال و یایوک)و ( 2021،  4 کیمنیکو و )مطابق با پژوهش 

کیفیت طراحی دوره و سبک  بوده است. مؤثریادگیری -بر وضعیت رضایت دانشجویان از سیستم یاددهی 19کویید 

با توجه به نتایج  .است یرتأثیادگیری الکترونیکی در رضایت دانشجو دارای  هاییستمستدریس اساتید و نیز مدیریت 

  ،6فتانی)سنجش رضایت دانشجویان در این پژوهش از یک دانشگاه مجازی با مدل آموزشی ترکیبی، نتایج پژوهش 

 یریگهمهباشد که برای ادامه روش تحصیل مجازی پس از پایان دوران  تواندیم بر نتایج این پژوهش ییدیتأ(، 2020

که از  یمجاز یهادانشگاهدیگر اجرای یک دوره آموزشی ترکیبی بهینه است، بر این اساس استفاده از تجارب کرونا، 

نه آموزش که در زمی ییهادانشگاهبرای سایر  یمؤثرراهنمای  تواندیم، کرده اندآموزشی ترکیبی استفاده  یهامدل

( اشاره داشت که نتایج 2022،  7امامی مقدم و همکاران)به پژوهش  توانیمو در همین راستا  مجازی نوپا هستند، باشد

 یهادورهدارای آمادگی جهت برگزاری  هادانشگاهتعداد کمی از  سیستماتیک و مروری حاکی از آن است که پژوهش این

سیستم یادگیری آمریکا و اردن دارای کمترین میزان رضایت از  متحدهیاالتامجازی هستند و ایران در کنار دو کشور 

و دانشجویان این کشورها به نقش فعال اساتید در فرآیند آموزش آنالین و پاسخگویی و بازخورد  اندبودهالکترونیکی 

                                                           
1. An et al 

2. Holmeberg 

3. Prokofieva 

4. Nikou & Kim 

5. Lila & Yayuk Hayulina 

6. Fatani 

7. Emami Moghadam et al 
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به بررسی  (1399، یانضرابعزیزی و )نیز  و اندداشتهو نیز کیفیت کلی سیستم و زیرساخت فناوری اطالعات توجه  موقعبه

 اندآوردهکرونا به آموزش مجازی روی  یریگهمهکه در دوران  ییهادانشگاهرضایت دانشجویان از سیستم آموزش مجازی 

که  مفید بودن سیستم از دید کاربر و دیگری آسانی کار با سیستم، نتایج این پژوهش حاکی از آن است که اندپرداخته

را داشته  یرتأثدر رضایت دانشجویان بیشترین یادگیری الکترونیکی  هایتمیسس و اطالعاتی هاییستمسپذیرش همان 

مجازی در  یهادورهمجازی در مدیریت و طراحی  یهادانشگاهتجارب اذعان داشت که  توانیمکه  روستینا ازاست. 

موثرتری بردارند و نیز با  یهاقدمآماده است تا در جهت کسب رضایت دانشجویان  هاآنکرونا به کمک  یریگهمهدوران 

 یهامدلکه در دانشگاه مجازی دانشجویان نسبت به مدیریت و  کردمشاهده  توانیمتوجه به نتایج پژوهش در دست، 

موجب افزایش رضایت  آنچهکاربری الکترونیکی رضایت باالیی دارند و  یهاواسطمجازی و نیز  یهادورهآموزشی 

 یطراح یزنو  تعاملی مناسب و متنوع و پرسرعت یهاروش، استفاده از انواع می شودمجازی  یهادانشگاهدانشجویان 

 یریگهمهمناسب و متنوع در محیط یادگیری الکترونیکی است. به مشابه پژوهش در دست، در دوران  هاییابیارزش

 یهاطرح یریکارگبه( به نیاز دانشجویان در سیستم آموزش مجازی در 2020،  1المشارف و خاهرو) کرونا، پژوهش

( 2022، االمتافیک و )اشاره داشته است و نیز  گذارانیاستسارزیابی جایگزین برای مدرسان، یادگیرندگان، مدیران و 

نیز در پژوهش خود عامل نارضایتی دانشجویان عموماً در عامل اثربخشی یادگیری در دوران شیوع کرونا، تکالیف مستقلی 

 ، اظهار شده است.باشندیم مؤثرو در ارزیابی  شودیمد از طریق آنالین ارائه که توسط اساتی و فراوانی

، به اندداشتهه رسمی دانشگا یهادورهپژوهشگران سعی بر سنجش رضایت کاربران فقط برای دانشجویان  ،این مطالعه در

 توجه مورددر مطالعات آینده  آنالین باید یهادورهیادگیری مجازی، مانند وبینارها و  یهاجنبهارزیابی سایر  رسدیمنظر 

 هاآنهای فعلی و مقابله با هر یک از ریزی استراتژیک برای رویارویی با چالشاستفاده از ابزار برنامه یتنها درقرار گیرد. 

ری به ش بیاید ضرونامطمئن و ریسکی که در آینده ممکن است پی هاییتوضعبا  یاییرؤو نیز برای ایجاد آمادگی برای 

مینه مدیریت یک زجهت استفاده از تجارت یکدیگر در  هادانشگاهو ایجاد همکاری داخلی و خارجی بین  رسدیمنظر 

 .رسدیمادگیری الکترونیکی ضروری به نظر ی -نظام یاددهی

 منابع
 .11-3 .2شماره  .روپیک ن .باز و از راه دور آینده یهاانشگاهدیادگیری و  -فرایند یاددهی .1382 .ع زادهیمابراه

یادگیری در پردیس مجازی.  یادگیری الکترونیکی. کیفیت هاییطمح. بررسی انواع تعامل در 1396 .د ممی فرمعصو، ع زادهیمابراه

 .62-47: 25(52. )2. دوره 13درسی. سال  یزیربرنامهفصلنامه پژوهش در 

سایی عوامل    . 1395. ن سلیمانی  ،ف بخشفرح ،ن ابراهیمی مقدم ضایت کاربران آموزش الکترونی  مؤثرشنا شگاه تهران بر ر . ک دان

 .تهران. و حسابداری اقتصاد تحوالت نوین در مدیریت، المللیینباولین کنفرانس 

 دومین کنفرانس. ان کرونامجازی در دور یهاآموزشاز  ادراک .1399 .ح یآبادعباسمیرزائی  ،م کتابی فشکی ،آ ابطحی فروشانی س

 .و مدیریت اقتصاد مهندسی صنایع،

 بینییشپی در . بررسی نقش کیفیت خدمات پشتیبانی یادگیرندگان آموزش الکترونیک1397 .س ه حسینی ،م ، معینی کیاآریانی ا

 .40-17. 2. سال هفتم، شماره یشناسروانراهبردهای انگیزشی آنان. رویش 

مل فردی و سازمانی با باورهای شناختی در ارتباط بین عوا یاواسطه. نقش 1391.ه غالمی، آ خضری، ج ، امانی ساری بگلوج یااژه

 .10-1. 1پذیرش فناوری اطالعات. نشریه علوم رفتاری. دوره ششم. شماره 

آموزش  افزارنرمر . مطالعه رضایتمندی دانشجویان مجازی از تعامل با رابط کارب1394 .ث ضیایی ،ه شریف مقدم، ن اشراقی ایوری

 .84-75. 2 شماره ( دانشگاه پیام نور. فصلنامه مدیریت اطالعات و دانش شناسی. سال دوم.lmsجازی )م

 تهران. کارشناسی ارشد. دانشگاه علوم پزشکی نامهیانپا. ارزیابی دوره یادگیری الکترونیکی. 1390. آفندیده ن

                                                           
1. Almusharraf & Khahro 
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 بر ایران یهادانشگاه در الکترونیکی یادگیری کیفیت ارزیابی. 1391. ح کارشکی، م آهنچیان، ح ثانی جعفری، م بورنگ اکبری

 .98-75. 66 شماره. عالی آموزش در یزیربرنامه و پژوهش فصلنامه و مدرسان تجربه و درسی برنامه هاییریگجهت اساس

ناشر: موسسه . یادگیری الکترونیکی از تئوری تا عمل. ترجمه: عشرت زمانی و سید امین عظیمی، 1393 .ف الومی، اندرسون ت

 مهرالبرز. چاپ اول.

مدیریت بازرگانی.  اندازچشم. سنجش رضایت دانشجویان از سیستم آموزش الکترونیکی. ماهنامه 1391 .و دالوری، اوتارخانی ع

 .78-53. 10شماره 

رای بررسی میزان ب بینییشپ. ارائه مدل 1392. س علی اوسطی ،س م ، شبیریس م موسی کاظمی، پهلوانی نژاد د ن، فرج الهی م

تربیتی. سال  یشناسرواندارای نظام آموزشی از راه دور. فصلنامه  یهادانشگاهرضایت یادگیرنده در سامانه یادگیری الکترونیکی 

 .23-1. 30. شماره 9

در آموزش  یزیربرنامهمحتوا در یادگیری الکترونیکی. پژوهش و  یفتأل. معیارهای انتخاب ابزارهای 1386 .م سیادتی، تقی یاره ف

 .89-75(:1)43. 13عالی. دوره 

و  آموزش الکترونیکی با استفاده روش تحلیل عاملی یهادورهبر رضایت کاربران از  یرگذارتأث. شناسایی عوامل 1387. جمشیدی گ

DEMATEL 12-1مدیریت.  المللیینب. هشتمین کنفرانس. 

 .کارشناسی ارشد نامهیانپاعه آموزش مجازی در مقطع متوسطه شهر تهران. بررسی نیازهای راهبردی توس. 1384. فر ز جمشید

 آموزش توسعه رهیافت: کرونا دوران در مجازی آموزش یهاچالش و هافرصت تحلیل .1400.ج کیهان ،ق ، عزیزیا زادهیحاج

 .174-204(, 1)9 ،پژوهی تدریس. کرونا پسا در مجازی

با بررسی روش تحقیق در بیوتکنولوژی و علوم بهداشتی. تهران: جهاد  هاروشآماری و  وتحلیلیهتجز. 1389 .م اصغری، ا زادهیحاج

 دانشگاهی.

شیراز و علوم  یهادانشگاه علمییاتهدر استفاده از منابع الکترونیکی در میان اعضای  مؤثر. بررسی عوامل 1381.ه ، ستودهحیاتی ز

. 1(36. )12نوری. مجله علوم اجتماعی و انسانی. دانشگاه شیراز. دوره  هاییسکدبر شبکه اینترنت و  یدتأکپزشکی شیراز با 

189-203. 

الکترونیکی از دیدگاه کارکنان  یهاآموزشبر اثربخشی  مؤثر. ارزیابی میزان رضایت و اهمیت عوامل 1390.ه دوستی، خراسانی ا

 .58-37. 4و ارتباطات در علوم تربیتی. سال اول. شماره )مطالعه موردی، کارکنان بانک سامان(. فصلنامه فناوری اطالعات 

مدل  بر اساس. بررسی رضایت دانشجویان سیستم آموزش الکترونیک دانشگاه مهرالبرز 1390.ح ر رضوانی، ع ، کرمانشاهدرخشنده م

 جهت اخذ کارشناسی ارشد. دانشگاه مهرالبرز. نامهیانپاکانو. 

 سال در سبزوار یپزشک علوم دانشجویان در الکترونیکی یادگیری آمادگی بررسی. 1393. ی تبرایی، ف نژاد حسن، م صالح دلیلی

 .440-429. 3 شماره. 25 دوره(. اسرارسبزوار ) پزشکی علوم دانشگاه فصلنامه. 1394-1393

سیستم آموزش الکترونیکی ترکیبی.  یریکارگبه. بررسی رضایت دانشجویان و مدرسین پرستاری و مامایی از 1387 .ذوالفقاری م

 .109-99. 11فصلنامه پژوهش پرستاران. شماره 

کارشناسی  نامهیانپا. 1388. بررسی تأثیر آموزش مجازی معلمان و دانشجویان در دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1388 ربیعی، م.

 ارشد مدیریت آموزشی. دانشگاه شهید بهشتی.

(, 55)16 تربیتی. یشناسروان فصلنامه. راهکارها و هاچالش: کرونا دوران در دانشجویان یهاآموخته از ارزشیابی. 1399. م عرضایی 

179-214. 

 .دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی. ارزشیابی یادگیری الکترونیکی. 1394 .آ کرمی، ف رنجبرگل

 . تهران. مطالعات اجتماعی و فرهنگی

 یریگهمه دوران در الکترونیک دیدگاه کاربران در مورد آموزش. 1400. ی جنتی پ،نیکجو  روحانی نسب م،، کوچکسرای س رنجبر

 .1-10(:4)10 ینـیبــال تعــالــی. مروری مطالعه :جهان در 19 یدکوو

. راهکارها و معضالت: 2019 ویروس کرونا گیریهمه طی آموزاندانش مجازی . آموزش1400. ا کرباسدهی رهبر ،ف کرباسدهی رهبر

 .224-225(:3) 16. یزد پزشکی علوم آموزش توسعه و مطالعات مرکز مجله
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ن رضایت یسیمرغ و تعی افزارنرمکاربر  مطرح در رابط هاییژگیوبررسی و تحلیل عناصر و  .1385 .ر م داورپناه، ر ا فتاحی ،زرهساز م

. فصلنامه کتابداری و افزارنرمدانشجویان دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد از تعامل با این 

 .127-36:142،یرساناطالع

نگرش و  یاواسطهاضطراب بر نگرش به یادگیری الکترونیکی: نقش  یرتأث. 1392 .س خ مرادیانی دیزه رود، ح م ، خانیزمان پور ع ا

 .98-77. 28. شماره 9تربیتی. سال  یشناسروانکامپیوتر و اینترنت. فصلنامه  یکارآمد خود

یادگیری الکترونیکی بر رضایت و موفقیت تحصیلی دانشجویان مجازی. فصلنامه  یهامهارت. بررسی نقش 1394 .سیفی آ ،سراجی ف

 .2فناوری آموزش و یادگیری. شماره 

. طراحی برنامه درسی دانشگاه مجازی. فصلنامه مطالعات برنامه درسی. 1386 .م علی عسگری، ادری ع ان ،م ، عطارانسراجی ف

 .118-79. 6. شماره 2دوره 

 مترجم: داوود کریم زادگان. تهران: انتشارات دانشگاه پیام نور.گیری الکترونیکی. . نگاهی بر تعامل در محیط یاد1387. سلیمانی ح

. فصلنامه پژوهش در یادگیری هاچالشو  هافرصتبر  یدتأک. نقش ویروس کرونا در آموزش مجازی با 1399. م ع ، فردینسلیمی س

 .49-60(: 30)2آموزشگاهی و مجازی. سال هشتم. 

دارای آموزش  یهادانشگاهبررسی نگرش استادان و دانشجویان به یادگیری الکترونیکی: پیمایشی در ». 1386. سید نقوی م ع

 .176-157. 43(1. )13در آموزش عالی. دوره  یزیربرنامهالکترونیکی در ایران. فصلنامه پژوهش و 

رضایت دانشجویان. فصلنامه  یریگشکلدر  مؤثر. شناسایی عوامل 1389. ح ر یزدانی، شفیعا س ،ی مب، موسی خان سهرابی یورتچی

 .61-39. 4دولتی. شماره  اندازچشم

ارزیابی میزان رضایت دانشجویان کارشناسی ارشد از . 1395 .س ر موسوی قهفرخی، ج شاهوردی ،ا م رستمی نیا، مشاهوردی 

 هاییمپارادا المللیینبدومین کنفرانس . خدمات آموزش الکترونیکی دانشگاه پیام نور تهران غرب و ارائه راهکار ارتقا کیفیت آن

 . تهران .نوین مدیریت، نوآوری و کارآفرینی

 به نسبت تکمیلی تحصیالت دانشجویان مهارت سطح و گرایش نگرش، تعیین. 1398. ن ا صراف جوادیان، ج غالمیان ،ر شجیع

 .120-101. 6 شماره. عالی آموزش فصلنامه. اطالعات فناوری

 فناوری از استفاده جهت دانشجویان آمادگی میزان بررسی. 1396. م محمدقاسمی، ز میری، باقری س ،ا مهرآیین ،شهنوازی ع

 .66-60. 3 شماره. 6 دوره. یبخشتوان و پزشکی علوم فصلنامه. الکترونیکی یادگیری

سال  یادگیری مجازی در علوم پزشکی. ایرشتهینب. مجله تعامل در یادگیری الکترونیکی. 1392. صنایعی نظریف ، شهیدی ف

 .50- 49 :3(14) .چهارم

در یادگیری الکترونیکی. فصلنامه  هاآن. معیارهای تولید دروس الکترونیکی و استانداردها با توجه به جایگاه 1386 .صفوی، س ع

 .52-27. 13(1در آموزش عالی. ) یزیربرنامهپژوهش و 

دانشگاه مازندران: یک مطالعه علمی یاتههای آن در دوران کرونا از منظر بانوان آموزش مجازی و چالش. 1400. م عابدینی بلترک

 .141-161 (:42) 8های تربیتی. نشریه پژوهش ه.پدیدارشناسان

 یهامهارتدانشگاه علوم پزشکی هرمزگان با  علمییاته. بررسی میزان آشنایی اعضای 1386. ا ، خواجهکرمی ن شانیعال

 .1، شماره 7کامپیوتری. مجله الکترونیکی پژوهشگاه اطالعات و مدارک علمی ایران. دوره 

 نخست. چاپ . دانشگاه الکترونیکی در هزاره سوم. ناشر موسسه آموزش عالی مهرالبرز.1394 .عبادی ر

. ماهنامه کنندگاناستفادها رضایت حسابداری و ارتباط آن ب یافزارنرم یهابسته. کیفیت 1386. م جشن سده، رب مازار یزدی مع

 .38-28. 189حسابداری. شماره 

 .151-171 :دوازدهم تربیتی. سال در علوم و ارتباطات اطالعات یآورفنفصلنامه . 1400. ، حممرآبادی نژاد حسین، عزیزی ز

ششمین . دارای سیستم مجازی یهادانشگاهکرونا در رضایت الکترونیکی دانشجویان در  یرتأثبررسی . 1399 .ف ضرابیان، عزیزی ع

  .تربیتی و علوممشاوره ، روانشناسی المللیینبکنفرانس 

. بررسی کیفیت نظام ارزیابی عملکرد دانشجویان در آموزش مجازی ایران و روسیه. 1395 ن. سلیمانی ،ب ب ع ، زمانی س ا عظیمی

 .223-214. 3. شماره 9. سال یپزشکمجله راهبردهای آموزش در علوم 

 علوم در آموزش ایرانی مجله. شد شکوفا کرونا ویروس با که ایبالقوه توان: ایران در مجازی آموزش رونق .1399 .م فرد غفوری

 .33-34 :20 شماره 2. پزشکی

https://www.magiran.com/volume/83338
https://www.magiran.com/volume/83338
https://www.magiran.com/volume/83338
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 طی مجازی آموزش و تحصیلی دوره کیفیت از رضایتمندی بررسی. 1400. ا س ع، سجادی آفاقی، ی احمدی، شعلیاری  ،ز فارسی

 .174-185(:23)2 نظامی طب مجله. دوم نیمسال در آجا پزشکی علوم دانشگاه پرستاری دانشجویان در 19کووید  پاندمی

خدمات(  -فنی -آموزش -کیفیت )اطالعات یرتأث. مطالعه 1391.شبیری س م ،س م موسی کاظمی، د ن فرج الهی م، پهلوانی نژاد

 .2، شماره 1آموزشی. سال  یزیربرنامهبر میزان رضایت یادگیرنده در سامانه یادگیری الکترونیکی. فصلنامه 

 16 مجله اپیدمیولوژی ایران. .های شیوع بیماری کرونا بر آموزشها و چالشبررسی آسیب. 1399. ر، قربانی م ، محمدیم قراری

(5:) 37-29. 

بر رضایت یادگیرنده الکترونیکی. فصلنامه پژوهشگاه علوم  مؤثر. ارزیابی عوامل 1390. د وحدت، م ، خداپرستکریم زادگان مقدم د

 .478-27:461(2و فناوری اطالعات ایران. )

ط سایبری. پنجمین ارائه چارچوبی برای ارزیابی رابطه بین رضایت دانشجویان و کیفیت محی .1389. س ع شهریاری، ح گل محمدی

 .10-1. تهران. ICTمدیریت  المللیینبکنفرانس 

یادگیری و  المللیینببر کیفیت یادگیری الکترونیکی. پنجمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس  مؤثر. عوامل 1398 .محمدی و 

 آذرماه 11و  10آموزش الکترونیکی. ایران. تهران. 

آن بر عملکرد اقتصادی  یرتأثالکترونیکی و  یهاآموزش. اجرای بهینه 1392 .س م طباطبایی فردآبادی ،محمدی پور زرندی ح

 .13-1. 4مدیران شهرداری تهران. فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری. شماره 

نوین آموزشی. تهران: مجموعه مقاالت همایش کاربردی یادگیری  هاییفناور. اضطراب رایانه مانعی جدی پیش روی 1387 .مثنوی ا

 لکترونیکی در علوم پزشکی.ا

آموزشی و ماندگاری دانشجویان  . تحلیلی بر رابطه فراوانی تعامل1392 .م یاللهفرج، م کاظمی موسی ،ع زادهیمابراه ،حمودی مم

 .68-56: 15 مدیا .در آموزش الکترونیکی

. روانشناسی و علوم اجتماعی المللیینبیازدهمین کنفرانس . تعامل و انواع آن در یادگیری الکترونیکی. 1397 .ن جعفری، م محمودی

  .تهران

کاربردی  یهاپژوهشاولین کنفرانس ملی . هاچالشو  هافرصتآموزش مجازی در دوران کرونا، . 1399 .ف جعفری، موسوی س م

 .میناب. در فرایندهای تعلیم و تربیت

 یندوم آموزش مجازی در ایران، یهاچالشو  کرونا. 1399. ر خوش خواهش ،م عسکری، ج م حیدری آبروان ،ن میرانی سرگزی

 .شاورهم سی، علوم تربیتی، علوم اجتماعی وکنفرانس روانشنا

توسعه آموزش مجازی در نظام آموزش عالی ایران از دیدگاه استادان  یهاراه. در تحقیقی به بررسی 1389ا.  آهنگر ذ نعمتی

 .رشته تکنولوژی آموزشی .دانشگاه آزاد ساری .کارشناسی ارشد نامهیانپا .مجری یهادانشگاه

. مجله دانشگاهی یادگیری و آموزش الکترونیکی مدرس شایسته، رضایت دانشجو. 1394 .ع عاصمی ،ب ب ع ، زمانینریمانی م

 .39-30. 3. شماره 6الکترونیکی. دوره 

در یادگیری الکترونیکی  علمییاتهمطلوب دانشجویان و اعضای  هاییژگیو». 1387 .م عطاران، ه ایروانی، ا یعقوبی ج، ملک محمدی

-159(. 3)12در آموزش عالی.  یزیربرنامهفصلنامه پژوهش و . «یمجاز یهادورهدر آموزش عالی ایران: دیدگاه دانشجویان 

173. 

رونیکی از دیدگاه دانشجویان مجازی. کنفرانس بر موفقیت یادگیری الکت مؤثر. تحلیل عاملی عوامل 1389 .ه بجبل ،ج یعقوبی

 .تهران .ایران .آموزش و یادگیری الکترونیکی المللیینب
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