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Abstract
Purpose: This research is aimed to identify E-learning readiness Rate of postgraduate
students of Institute for Higher Education ACECR, Khuzestan.
Methodology: The current research is an applied study which used an analytical-survey
method. Sampling from the research population was done using the Cochran formula on 153
post graduate students of Khuzestan Institute for Higher Education registered in the first
semester of 2018-2019 academic year. was performed Sampling was stratified random
sampling .Data gathering instruments was a researcher-made questionnaire; Its validity has
been confirmed by experts and reliability of the questionnaire were observed using the
Cronbach Alph method, ite reliability was measures (%854 For data analysis, descriptive
statistics and referrrential statistics (T-test and one way ANOVA, variance analysis) were
used.
Findings: The analysis of the obtained results from surveying the rate post graduate students
of Institute for Higher Education ACECR, Khuzestan readiness for participating in electronic
learning shows that the average of students’ readiness in the six is 3/81 of 5. This figure
shows the electronic learning of the students is moderate.
Conclusion: With providing the required infrastructure and training courses and
emphasizing the importance of electronic learning at the present time. Students must be
encouraged to participate in E-learning courses and obliged to increase their knowledge and
skills in this respect.
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چکیده
حاضه با ،ف شناسایی ضعیت مما ری یا ریهی ا کاه یکی ا گجشیان تحصیتد تکمی ی مؤسس ممش ع ما ی جها ا گها ی
هدف :پژ
خش ساان شکل رهفا است.
پیمایگی تح ی ی بهای ا جام من اسافا ع است .مش ریهی ا جامع
حاضه ا ظه ،ف کاربه ی است ا ر ع پژ
روششناسی :پژ
با اسافا ع ا فهمشل کشکبان بهای تع،ا  351فه ا ا گجشیان تحصیتد تکمی ی مؤسس ممش ع ما ی خش ساان ک ر یمسال ا ل - 3131
پژ
 3131مگغشل ب تحصیل بش  ،ا جام رهفت .ر ع مش ریهی تصا فی ابق ای بش  .ابزار ره م ری ااتماد پهسگنام محقق ساخا بش ک ر ایی
من تشسط ماخصصان تأیی ،ش،ع ضهیب پایایی من  ./158م فای که باخ بش  .جهت تجزی تح یل ا ع ا ا ممار تشصیفی ممار اسانباای (م مشن تی
تح یل اریا س یکاهف ) اسافا ع ش.،
یافتهها :تح یل اایج حاصل ا بهرسی میزان مما ری ا گجشیان تحصیتد تکمی ی مؤسس ممش ع ما ی جها ا گها ی خش ساان بهای شهکت ر
یا ریهی ا کاه یکی حاکی ا من است ک میا هین مما ری ا گجشیان ا منظه  6بع ،مشر بهرسی  1/13ا  5است ک گان ن،ع مما ری ر ح،
ماشسط ا گجشیان بهای شهکت ر یا ریهی ا کاه یکی است.
بحث و نتیجهگیری :با فها ط م ری یهساخت ای مشر یا
میتشا یط ر جهت ارتقای مما ری رام به اریط.

بهرزاری رع ای ممش شی تأکی ،به ا میت یا ریهی ا کاه یکی ر مصه حاضه

واژههای کلیدی :یا ریهی ا کاه یکی مما ری ا کاه یکی مؤسس ممش ع ما ی جها ا گها ی خش ساان ا گجشیان.
اسئئتنا  :م کمحم ،ی س عی ،ح اجی ینا عاب ،ینی محس ن ( .)3131س نج می زان مم ا ری ی ا ریهی ا کاه یک ی ا گ جشیان
تحصیتد تکمی ی مؤسس ممش ع ما ی جها ا گها ی خش ساان .م،یهیت ااتماد ا شناسی .61- 51 )8(6
(DOI): 10.30473/MRS.2021.46826.1381

-------------------------تاریخ ریافت)3131- 31- 13( :
تاریخ پذیرش)3133- 33- 33( :

85

فصلنامه مدیریت اطالعات و دانششناسی ،سال ششم ،شمارة چهارم( ،پیاپی  ،)28زمستان 1031

مقدمه
پیشرفتهای اخیر در صنعت رایانه و اطالعرسانی ،ورود و ظهور
شبکههای اطالعرسانی ،چند رسانهایها ،فناوریهای ارتباطی،
ابزارها و توسعۀ ارتباطات اینترنتی و رایانه محور و همچنین
قابلیت استفاده از این وسایل ارتباطی در هر زمان و مکان،
روشهای جدیدی را پیش روی طراحان ،برنامهریزان و مدیران
آموزشی قرار داده و نظر بسیاری از اندیشمندان را به خلق
شیوه هایی برای تأمین نیاز روزافزون آموزش با استفاده از منابع
آموزشی ،جلب کرده است .به این ترتیب ،الگوهای سنتی
یادگیری متحول شدند و استفادة روزافزون از فناوریهای
نوظهور مبتنی بر شبکه ،تحوالت چشمگیری را در رویکردها و
روش های آموزشی در عصر جدید به وجود آورد و کاربران را با
حجم گستردة اطالعات و دانش مواجه کرد (فرهنگی ،یزدانی و
حقشناس .)1031 ،آموزش و یادگیری نیز در زمره حوزههایی
است که بهشدت تحتتأثیر فناوری اطالعات و ارتباطات و
سرعت رشد آن بوده که این تأثیرپذیری منجر به شکلگیری
مفهومی جدید به نام «یادگیری الکترونیکی» شده است (منتظر
و گشول درهسیبی .)1033 ،با ورود به عصر اطالعات ،نهاد
آموزش از نخستین نهادهایی است که دستخوش تغییرات
اساسی شده است .فراگیر شدن استفاده از اینترنت و
تکنولوژیهای نوین ،افزایش اهمیت منابع انسانی و نیازها ،پدید
آمدن روشها و ابزارهای مختلف برای محیطهای علمی و
کسبوکار ،چالشهای متعددی درزمینۀ روشهای آموزش به
وجود آورده است .آموزش الکترونیکی بهعنوان پارادایمی جدید،
این حوزه را متحول ساخته است .با توجه به قابلیتهای بسیار
باالی این سیستم آموزشی و حجم عظیم تقاضا برای آموزش و
ناتوانی نظام آموزش کنونی در پاسخگویی به آن ،در باب
ضرورت بهکارگیری و اهمیت آموزش الکترونیکی تردیدی
وجود ندارد .آموزشهای الکترونیکی از روشهای آموزشی
نوینی است که در حال حاضر مورد توجه بسیاری از مؤسسات
علمی و سازمانها قرار گرفته است .این نوع آموزشها در
حقیقت کمبودها و کاستیهای روشهای آموزشی سنتی را به
نوعی برطرف کرده است و مزایا و فواید زیادی را برای
مؤسسات علمی و سازمانها به ارمغان آورده است (عیسی
آبادی ،محمودی و توسلی نیا .)1036 ،نوآوریهای یادگیری
الکترونیکی و سایر نوآوریهای رسانهای مبتنی بر آموزش
آنالین برای بهبود کیفیت آموزش معرفی شدند (هادینیگ،1
سوکانتا 2و هدایت.)2313 ،
1. Hadining
2. Sukanta

یادگیری الکترونیکی یکی از مطرحترین محیطهای یادگیری در
عصر اطالعات محسوب میشود .دانشجویان و استادان
بهعنوان مهمترین عناصر سیستم آموزشی ،نقش محوری و
تعیینکننده برای بهکارگیری مؤثر و موفقیتآمیز فناوری
یادگیری الکترونیکی در امر آموزش و یادگیری دارند و اطالع از
آمادگی و نگرش آنها جهت پیادهسازی و اجرای موفقیتآمیز
چنین روشی ضروری مینماید .با توجه به مطالب ذکر شده و
همچنین با عنایت به اینکه آمادگی و نگرش منابع انسانی برای
ورود به عرصه یادگیری الکترونیکی یکی از مهمترین عواملی
است که می تواند در موفقیت یا شکست یادگیری الکترونیکی
نقش تعیین کننده داشته باشد و گسترش مؤثر آموزشهای
الکترونیکی در کشور بدون توجه به آمادگی و نگرش کاربران،
دانشجویان و استادان به این فناوری ،موفقیتآمیز نخواهد بود؛
لذا ،بررسی آمادگی و نگرش آنها برای شرکت در نظام
یادگیری الکترونیکی قبل از اقدام به پیادهسازی چنین نظامی
ضروری به نظر میرسد .در این زمینه با توجه به نقش محوری
دانشجویان و استادان در سیستمهای آموزشی ،ضرورت بررسی
آمادگی و نگرش این گروهها در استفاده از روش یادگیری
الکترونیکی روشن میگردد .نتایج پژوهش حاضر میتواند به
اتخاذ تصمیمات الزم و برنامهریزی صحیح جهت فراهم کردن
بستر مناسب برای پیادهسازی نظام الکترونیکی بیانجامد .موارد
مذکور اهمیت و ضرورت موضوع مورد مطالعه را مشخص کرده
و توجیه انجام آن را محرز میسازد (هدایتی خوشمهر ،قاسمزاده
علیشاهی و ملکی  .)1031بنابراین ،تاکنون پژوهشی برای
شناسایی مهارت ها و سنجش آمادگی یادگیری الکترونیکی
دانشجویان تحصیالت تکمیلی مؤسسه آموزش عالی جهاد
دانشگاهی خوزستان انجام نشده است.
بررسی میزان آمادگی دانشجویان بهعنوان یکی از
مخاطبان نظام یادگیری الکترونیکی و بررسی نگرشها جهت
پیاده سازی و اجرای نظام یادگیری الکترونیکی امری واجب و
ضروری است تا نقاط قوت و ضعف شناسایی شده و در راه
درست قدم برداشته شود (شهنوازی ،مهرآیین ،باقری ،میری و
محمدقاسمی .)1036 ،بر این اساس این پژوهش با هدف
سنجش میزان آمادگی یادگیری الکترونیکی دانشجویان
تحصیالت تکمیلی مؤسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی
خوزستان در نیمسال اول تحصیلی  1031 -1031انجام گرفت.
پیشینه پژوهش
ارزیابی آمادگی یادگیری الکترونیکی از مقدمات توسعۀ یادگیری
الکترونیکی است و آمادگی یک سازمان را برای دستیابی به

ملکمحمدی و حاجی زینالعابدینی .سنجش میزان آمادگی یادگیری الکترونیکی دانشجویان تحصیالت تکمیلی ...

مزایای یادگیری الکترونیکی اندازه میگیرد .در این راستا محققان
بسیاری به ارزیابی آمادگی دانشگاهها ،نهادها و سازمانهای
مختلف برای پیادهسازی نظام یادگیری الکترونیکی پرداختهاند
(کمالیان و فاضل .)1011 ،هر چند که آمادگی یادگیرنده برای
شرکت در این محیط جدید بهندرت ارزیابی شده است ،اما هر
کدام از پژوهشهای انجام یافته در این زمینه تأثیر بسزایی در
هموارسازی این مسیر داشته است .از این نمونه پژوهشها
میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
خادملو ،علیزاده ،حسینی ،محمدی و فخار ( )1031در
پژوهشی به بررسی دیدگاه دانشجویان بهداشت و داروسازی
درباره کاربرد نظام یادگیری الکترونیک پرداختند .به این نتایج
دست یافتند که متغیرهای سن و جنسیت با ابعاد الکترونیکی در
سطح  5درصد خطا رابطۀ معنیداری داشت (.)P≥./35
درمجموع دانشجویان ،آمادگی نسبتا قابل قبولی برای اجرای
نظام یادگیری الکترونیکی دارند.
ملکی مرشت ،قلعهای و موسوی ( )1031در پژوهشی به
بررسی میزان آمادگی دانشجویان دانشگاه ارومیه برای شرکت در
نظام یادگیری الکترونیکی پرداختند .به این نتایج دست یافتند که
دانشجویان دانشگاه ارومیه برای شرکت در یادگیری الکترونیکی
از آمادگی در سطح متوسط برخوردار هستند.
محمداسماعیل و کریمی ( )1030در پژوهشی به این نتایج
دست یافتند که دانشجویان مقاطع تحصیالت تکمیلی علم
اطالعات و دانششناسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم
تحقیقات تهران از آمادگی باالیی برای یادگیری الکترونیکی
برخوردار هستند.
موسوی صاحبالزمانی ،ملکی ،فقیهزاده ،اوجاقلو و نوروزی
( )1038در پژوهشی به بررسی میزان آمادگی یادگیری
الکترونیکی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زنجان سال 1030
پرداختند .نتایج نشان داد که با در نظر گرفتن مجموع حیطهها
اکثریت دانشجویان از آمادگی یادگیری الکترونیکی خوبی
برخوردارند که با رشتۀ تحصیلی دانشجویان ارتباط معنیداری
داشت ولی با جنسیت و سن دانشجویان ارتباط معنیداری
نداشت.
پرتقالی ( )1035در پایاننامه کارشناسی ارشد خود ،به این
نتایج رسید که دانشجویان دانشکده پزشکی دانشگاه علوم
پزشکی گیالن در مقطع فیزیوپاتولوژی حداقل آمادگی الزم
جهت اجرای یادگیری الکترونیکی را دارند.
شهنوازی ،مهرآیین ،باقری ،میری و محمدقاسمی ( )1036در
پژوهشی به بررسی میزان آمادگی دانشجویان دانشگاه علوم
پزشکی زابل جهت استفاده از فناوری یادگیری الکترونیکی
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پرداختند .نتایج نشان داد که میانگین شاخصهای میزان آمادگی
جهت استفاده از یادگیری الکترونیکی به ترتیب در بعد دسترسی
به فناوری ( 13/32ضعیف) ،مهارتها و ارتباطات پیوسته 02/16
(متوسط) ،انگیزش ( 3/52ضعیف) ،توانایی یادگیری از طریق
رسانهها ( 11/11ضعیف) ،گفتگوهای گروهی اینترنتی 13/11
(ضعیف) و مسائل مهم جهت موفقیت در یادگیری الکترونیکی
( 11/20خوب) بود.
دلیلی صالح ،حسننژاد و تبرایی ( )1031در پژوهشی نشان
دادند که بین دانشجویان رشتههای مختلف و آمادگی یادگیری
الکترونیکی آنان تفاوت معنیداری وجود دارد.
هدایتی خوشمهر ،قاسمزاده علیشاهی و ملکی ( )1031در
پژوهشی به این نتایج رسیدند که دانشجویان دانشگاه شهید
مدنی آذربایجان برای شرکت در یادگیری الکترونیکی از آمادگی
در سطح متوسط برخوردار هستند.
هوری 1و دیگران ( )2312در پژوهشی به این نتایج دست
یافتند که دانشجویان تحصیالت تکمیلی از آموزش الکترونیکی
سیستم دانشگاه باالتر از حد متوسط رضایت دارند.
پارکس 2و دیگران ( )2315در پژوهشی نشان دادند که
دانشجویان در عمل برای فعالیتهایی مانند ،خواندن و نوشتن
الکترونیکی در سطح معمول ،شناسایی ابزار الکترونیک برای
انجام تکالیف ،ارائه پاسخ روشن و مختصر در گفتگوهای
اینترنتی ،ساخت استدالل ،تعامل با دیگر دانشجویان بهخوبی
آماده نیستند ،در حالی که برای استفاده از فناوری و اینترنت مانند
استفاده از موتورهای جستجو و دانلود و آپلود منابع آماده هستند.
محامد )2313( 0در پژوهشی به بررسی میزان آمادگی
یادگیری الکترونیکی از دیدگاه دانشجویان پزشکی دانشگاه فلوجه
عراق پرداخت .نتایج نشان داد که دانشجویان به علت عدم
دسترسی کافی به فناوری ،فرهنگ ،نگرش و محتوا ،آمادگی الزم
را برای یادگیری الکترونیکی ندارند.
هادینیگ ،8سوکانتا 5و هدایت )2313( 6در پژوهشی به
بررسی دیدگاه میزان آمادگی یادگیری الکترونیکی دانشجویان
کاراونگ اندونزی پرداختند .نتایج نشان داد که میزان آمادگی
دسترسی به فناوری دانشجویان جهت یادگیری الکترونیکی باال
بوده است.

1. Houri
2. Parkes
3. Mohammed
4. Hadining
5. Sukanta
6. Hidayat
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جایا ،حنفی و فبریانا )2313( 1در پژوهشی به بررسی میزان
آمادگی یادگیری الکترونیکی دانشجویان اس .ام .کا .نگری دی.
کا .ای .جاکارتا 2پرداختند .نتایج نشان داد که میانگین میزان
آمادگی یادگیری الکترونیکی آنها  0/82بوده و جهت پیادهسازی
پایین است .همچنین نتایج نشان داد که ابعادی دیگر از روش
یادگیری الکترونیکی از دیدگاه دانشجویان از قبیل انگیزه ،ابتکار
عمل ،محتوا و تعامل شرایط الزم را جهت پیادهسازی را ندارند.
فرازکیش و منتظر )2313( 0در پژوهشی به بررسی میزان
آمادگی یادگیری الکترونیکی اعضای هیئتعلمی دانشگاههای
ایران پرداختند .نتایج نشان داد که وضعیت آمادگی یادگیری
الکترونیکی اعضای هیئتعلمی دانشگاههای ایران ( 20دانشگاه
انتخاب) ضعیف بوده است .همچنین نتایج نشان داد که آمادگی
یادگیری الکترونیکی دانشجویان در ایران پایین بوده و یکی از
مهمترین دالیل اصلی رد شدن یادگیری الکترونیکی
دانشگاههای مورد بررسی ،میتواند نبود آمادگی الکترونیکی میان
ساختارها باشد.
بررسی پیشینهها مبین این نکته است که در اکثر
پژوهشهایی که به سنجش آمادگی یادگیری الکترونیکی بهویژه
درزمینۀ آمادگی دانشجویان پرداختهاند ،محققان به مواردی اشاره
دارند که توجه به آنها در آمادگی فراگیران برای ورود به عرصۀ
یادگیری الکترونیکی ،موفقیت آنان در این شیوة یادگیری و
درنتیجه پیادهسازی مؤثر یادگیری الکترونیکی ،نقش مهمی را
دارد .ازجملۀ این موارد دسترسی آسان فراگیران به تجهیزات و
فناوری مناسب ،مهارت آنان در کار با کامپیوتر و اینترنت ،توانایی
و مهارت ارتباطات آنالین ،دارا بودن انگیزش برای ورود به
عرصۀ یادگیری الکترونیکی ،توانایی یادگیری از طریق رسانهها و
غیره .لذا ،در پژوهش حاضر نیز این موارد مدنظر بوده و آمادگی
دانشجویان تحصیالت تکمیلی مؤسسه آموزش عالی جهاد
دانشگاهی خوزستان ،برای شرکت در یادگیری الکترونیکی
براساس  6عامل (دسترسی به فناوری ،مهارتها و ارتباطات
پیوسته ،انگیزش ،توانایی یادگیری از طریق رسانهها ،گفتگوهای
گروهی اینترنتی و مسائل مهم جهت موفقیت در یادگیری
الکترونیکی) مورد بررسی قرار گرفته است تا در صورت پایین
بودن این آمادگی قبل از پیادهسازی نظام یادگیری الکترونیکی
اقدامات الزم جهت ارتقا و بهبود آن به عمل آید.
پژوهش حاضر با هدف شناسایی وضعیت آمادگی یادگیری
الکترونیکی دانشجویان تحصیالت تکمیلی مؤسسه آموزش عالی

1. Jaya, Hanafi & Febriana
2. SMK Negeri DKI Jakarta
3. Farazkish & Montazer

جهاد دانشگاهی خوزستان جهت شرکت در نظام یادگیری
الکترونیکی صورت گرفته است.
جهت رسیدن به هدف پژوهش ،پرسشهای پژوهش ذیل مطرح
میشوند:
 -1آیا دانشجویان تحصیالت تکمیلی مؤسسه آموزش عالی
جهاد دانشگاهی خوزستان از نظر دسترسی به فناوری ،مهارتها
و ارتباطات پیوسته ،انگیزه ،توانایی یادگیری از طریق رسانهها،
گفتگوهای گروهی اینترنتی و مسائل مهم جهت موفقیت در
یادگیری الکترونیکی آمادگی دارند؟
 -2آیا میزان آمادگی دانشجویان تحصیالت تکمیلی مؤسسه
آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان با توجه به رشته ،جنسیت
و سن آنها متفاوت است؟
روششناسی پژوهش
پژوهش حاضر ،کاربردی و به روش پیمایشی تحلیلی انجام
گرفت .جامعه پژوهش شامل  256نفر از دانشجویان تحصیالت
تکمیلی (کارشناسی ارشد) رشتههای کامپیوتر ،عمران ،معماری و
برق مؤسسه آموزش عالی خوزستان بوده که در نیمسال اول
 1031 -1031مشغول به تحصیل بودند که با استفاده از فرمول
کوکبان نمونهگیری تصادفی طبقهای انجام و  150نفر از
دانشجویان انتخاب شدند .ابزار پژوهش پرسشنامهای محقق
ساخته ،مشتمل بر  6بعد که عمدتا بر مبنای مطالعات صورت
گرفته در این حوزه و تحقیقات مربوطه (یادگیری الکترونیکی)
تهیه و استفاده گردیده است و روایی آن پس از برگردانده شدن
پرسشنامهها توسط متخصصان و استادان دانشگاهی تأیید شد و
بهمنظور اطمینان از پایایی پرسشنامه محقق ساخته مقدماتی،
ابتدا در یک جامعه  03نفری از دانشجویان تحصیالت تکمیلی
مؤسسه آموزش عالی خوزستان توزیع و نسبت به محاسبه ضریب
آلفای کرونباخ آن اقدام گردید .ضریب آلفای  ./185که نشان از
پایایی مناسب و باالی آن داشت ،به دست آمد .این پرسشنامه
 08گویهای از دو قسمت تشکیل میشود .بخش اول .مربوط به
اطالعات جمعیتشناختی نظیر رشته ،جنس و سن است .بخش
دوم .پرسشهایی مربوط به آمادگی دانشجو برای شرکت در
یادگیری الکترونیکی را شامل میشود که در قالب  6عامل
(دسترسی به فناوری اطالعات ،مهارتها و ارتباطات برخط،
انگیزش ،توانایی یادگیری از طریق رسانهها ،گفتگوهای گروهی
و مسائل مهم جهت موفقیت در یادگیری الکترونیکی) دستهبندی
میشوند .برای نمرهگذاری ،از مقیاس  5گزینهای لیکرت استفاده
شد .بدین ترتیب که از دانشجویان خواسته شد برحسب میزان
آمادگی خود یکی از (گزینههای به سیارکم ،کم ،متوسط ،زیاد و
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بسیار زیاد) را انتخاب کنند .برای این گزینهها به ترتیب نمرههای
 1تا  5در نظر گرفته شد .با توجه به نمرات در نظر گرفته شده
برای اندازهگیری ،سطح متوسط آمادگی یا به عبارتی مرز بین
آمادگی و عدم آمادگی دانشجویان برای یادگیری نمره  0/8است.
زیرا که با تقسیم تعداد فواصل بر تعداد مقیاسها فاصله  ./1به
دست میآید .درنتیجه چنین تجزیه و تحلیلی ،سطوح آمادگی به
دست میآید (آیدین و تاسی .)2335 ،بعد از توزیع و جمعآوری
پرسشنامهها ،برای تجزیه و تحلیل دادهها از آمار توصیفی و آمار
استنباطی (تحلیل واریانس یکطرفه آنوا ( )ANOVAو آزمون
تی در نرمافزار  SPSSاستفاده شد.
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نظر جنسیت تعداد دانشجویان مرد شرکتکننده در این پژوهش
بیشتر از زنان است .بهطوریکه  63/1درصد از پاسخگویان به
پرسشنامه ( 30نفر) مرد و  03/2درصد آنها ( 63نفر) زن است.
یکی دیگر از مشخصات جمعیتشناختی جامعۀ پژوهش ،رشته
تحصیلی است که در این رابطه بیشتر پاسخگویان ،به ترتیب
رشته کامپیوتر با فراوانی  03/1( 81درصد) ،عمران با فراوانی 83
( 26/1درصد) ،معماری با فراوانی  11/0( 21درصد) و برق با
فراوانی  28/1( 01درصد) بودند که دانشجویان رشته کامپیوتر
بیشترین و دانشجویان رشته برق کمترین فراوانی را داشتند و
آخرین ویژگی جمعیتشناختی در این پژوهش ،متغیر سن بوده
که به ترتیب بیشترین فراوانی  35نفر ( 62/1درصد) مربوط به
ردة سنی کمتر از  25سال 06 ،نفر ( 20/5درصد) مربوط به ردة
سنی  25تا  03سال 11 ،نفر ( 11/1درصد) مربوط به ردة سنی
 01تا  05سال و  5نفر ( 0/0درصد) مربوط به ردة سنی  05سال
به باال بودند که بیشترین فراوانی مربوط به ردة سنی کمتر از 25
سال ،با  35نفر بود.

یافتههای پژوهش
مشخصات جمعیتشناختی :قسمت اول پرسشنامه شامل سؤاالتی
دربارة ویژگیهای جمعیتشناختی پاسخدهندگان است .تعداد
 150نفر از دانشجویان تحصیالت تکمیلی مؤسسه آموزش عالی
جهاد دانشگاهی خوزستان در این پژوهش شرکت کردند که از

جدول .6میزان آمادگی یادگیری الکترونیکی دانشجویان تحصیالت تکمیلی مؤسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان
عوامل
دسترسی به فناوری
مهارتها و ارتباطات پیوسته
انگیزش
توانایی یادگیری از طریق رسانهها
گفتگوهای گروهی اینترنتی
مسائل مهم جهت موفقیت در
یادگیری الکترونیکی

میانگین
0/82
0/13
0/53
8/36
0/31

آمادگی
*
*
*
*
*

8/30

*

فقدان آمادگی

باال

0/11

میانگین کل

نتایج جدول  ،1نشان میدهد میزان آمادگی در ابعاد مختلف
یادگیری الکترونیکی دانشجویان تحصیالت مؤسسه آموزش
عالی جهاد دانشگاهی خوزستان را نشان میدهد که در ابعاد
دسترسی به فناوری ،مهارتها و ارتباطات پیوسته ،انگیزش و

متوسط

گفتگوهای اینترنتی از آمادگی متوسط و در ابعاد توانایی
یادگیری از طریق رسانهها و مسائل مهم جهت موفقیت در
یادگیری الکترونیکی از آمادگی باالیی برخوردار بودند.

جدول  .2شبکههای اجتماعی جهت یادگیری الکترونیکی
شبکه

فراوانی

درصد

تلگرام

31

60/8

اینستاگرام

01

23/0

واتساپ

20

15

فیس بوک

2

1/0
133

جمع کل

150

سطح آمادگی
متوسط
متوسط
متوسط
باال
متوسط
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نتایج جدول  ،2نشان میدهد که دانشجویان تحصیالت
تکمیلی مؤسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان به
ترتیب از شبکههای اجتماعی تلگرام با فراوانی 60/8( 31

درصد) ،اینستاگرام با فراوانی  23/0( 01درصد) ،واتساپ با
فراوانی  15( 20درصد) و فیس بوک با فراوانی  1/0( 2درصد)
جهت آمادگی یادگیری الکترونیکی استفاده خواهند کرد.

جدول  .3توزیع فراوانی موتور جستجو و پایگاه اطالعاتی الکترونیکی
ردیف

موتور جستجو

فراوانی

درصد

پایگاه اطالعاتی

درصد

فراوانی

الکترونیکی

6

گوگل

125

11/11

ISI

125

11/11

2

یاهو

10

1/83

ISC

15

3/13

3

اکسایت

1

5/22

Emerald

10

1/83

4

گلکسی

5

0/21

8

هاتبات

2

1/01

150

133

جمع کل

نتایج جدول  ،0نشان داد که دانشجویان تحصیالت تکمیلی
مؤسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان برای
جستجوی در اینترنت بیشتر از موتور جستجوی گوگل با
فراوانی  11/11( 125درصد) و سپس عالوهبر گوگل ،نیز از
موتورهای جستجوی یاهو ( )OOHYYبا فراوانی 1/83( 10
درصد) ،اکسایت ( )Exciteبا فراوانی  5/22( 1درصد) ،گلکسی
( )Galaxyبا فراوانی  0/21( 5درصد) و هات بات ()Hotbot
با فراوانی  1/01( 2درصد) استفاده میکنند و همچنین از پایگاه
اطالعاتی الکترونیکی  ISIبا فراوانی  11/11( 125درصد) و
سپس عالوهبر پایگاه اطالعاتی الکترونیکی  ،ISIاز پایگاههای

133

150

) ISCآی .اس .سی (.با فراوانی  3/13( 15درصد) و امرالد
( )Emeraldبا فراوانی  1/83( 10درصد) استفاده میکنند.
نتایج آزمون تی ( )T-testنشان داد که در بررسی ارتباط
بین جنسیت دانشجویان تحصیالت تکمیلی مؤسسه آموزش
عالی جهاد دانشگاهی خوزستان و آمادگی یادگیری الکترونیکی
آنان در بعد فناوری ،انگیزش ،گفتگوهای گروهی اینترنتی و
مسائل مهم جهت در یادگیری الکترونیکی تفاوت معنیداری
وجود ندارد ولی در بعد مهارتها و ارتباطات پیوسته و توانایی
یادگیری از طریق رسانهها وجود دارد.

جدول  .4نتایج آزمون  tمستقل برای مقایسه دانشجویان مرد و زن در خصوص بعد مهارتها و ارتباطات پیوسته آمادگی یادگیری الکترونیکی
گروه

تعداد

میانگین

انحراف معیار

درجه آزادی

t

معنیداری

زن

63
30

01/0161
08/3183

8/10132
8/30103

151

2/311

./330

مرد

جدول  .8نتایج آزمون  tمستقل برای مقایسه دانشجویان مرد و زن در بعد توانایی یادگیری از طریق رسانهها آمادگی یادگیری الکترونیکی
گروه

تعداد

میانگین

انحراف معیار

درجه آزادی

t

معنیداری

زن

63
30

10/1311
11/6088

5/62506
2/31832

153

2/218

./328

مرد

همانطور که از جدول  8و  ،5بر میآید نتایج آزمون تی
مستقل نشان میدهد با توجه به مقدار معنیداری در جدول 8
( )./330و در جدول  ،)./328( 5مقایسه آنها با مقدار خطای
قابلپذیرش در سطح اطمینان  35درصد ( )α=./35مشخص
میشود که مقدار معنیداری از خطا کمتر است ( .)p< 3/35لذا،

با اطمینان  35درصد میتوان گفت که بین جنسیت افراد و بعد
مهارتها و ارتباطات پیوسته و بعد توانایی یادگیری از طریق
رسانهها آمادگی یادگیری الکترونیکی تفاوت معنیداری وجود
دارد و در هر دو بعد مورد بررسی آمادگی دانشجویان زن بیشتر
از آمادگی دانشجویان مرد است.
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جدول  .0آزمون تحلیل واریانس یکطرفه (آنوا) برحسب متغیر رشته تحصیلی دانشجویان مورد بررسی و بعد مهارتها و ارتباطات پیوسته
مجموع مجذورات
بین گروهها
درون گروهها
کل

561/683
0211/111
0112/101

درجه آزادی

مجذور میانگین

F

معنیداری

0
153
150

111/216
21/552

1/611

.333

همانطور که از جدول  ،6بر میآید با انجام آزمون آنوا (تحلیل
واریانس یکطرفه) نتایج نشان داد که با توجه به مقدار
معنیداری ( )sig=3/333که از سطح خطا کمتر است (3/35
< .)pبنابراین ،با اطمینان  35درصد میگفت بین متغیر رشته
تحصیلی دانشجویان مورد بررسی و بعد مهارتها و ارتباطات
پیوسته آمادگی یادگیری الکترونیکی دانشجویان تحصیالت
تکمیلی تفاوت معنیداری وجود دارد .همچنین نتایج نشان داد
تفاوت سطح معنیداری متغیر رشته تحصیلی با ابعاد آمادگی
الکترونیکی انگیزش ( ،)sig=3/333گفتگوهای گروهی
اینترنتی ( )sig=3/320و مسائل مهم جهت موفقیت در
یادگیری الکترونیکی ( )sig=3/333تفاوت معنیداری وجود
دارد.
نتایج نشان داد که با انجام آزمون تحلیل واریانس
یکطرفه (آنوا) بین متغیر سن و ابعاد آمادگی یادگیری
الکترونیکی دانشجویان مورد بررسی ،به جزء بعد "گفتگوهای
گروهی اینترنتی ( ")sig=3/332تفاوت معنیداری وجود ندارد.
بحث و نتیجهگیری
تحلیل نتایج حاصل از بررسی میزان آمادگی دانشجویان
تحصیالت تکمیلی مؤسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی
خوزستان برای شرکت در یادگیری الکترونیکی حاکی از آن
است که میانگین آمادگی دانشجویان از منظر  6عامل (بعد)
دسترسی به فناوری ،مهارتها و ارتباطات پیوسته ،انگیزه،
توانایی یادگیری از طریق رسانهها ،گفتگوهای گروهی اینترنتی
و مسائل مهم جهت موفقیت در یادگیری الکترونیکی 0/11 ،از
 5است که نشاندهنده آمادگی در حد متوسط دانشجویان برای
شرکت در یادگیری الکترونیکی است .دسترسی به فناوری
مهمترین و نخستین عامل میزان دسترسی دانشجویان به
فناوری موردنیاز برای یادگیری الکترونیکی است .این عامل با
میانگین کل  0/82کمترین میانگین را در میان ابعاد آمادگی
یادگیری الکترونیکی کسب کرده است و در سطح متوسطی
قرار دارد .بنابراین ،با توجه به وضعیت آمادگی یادگیری
الکترونیکی دانشجویان تحصیالت تکمیلی مؤسسه آموزش
عالی جهاد دانشگاهی خوزستان از نظر دسترسی به فناوری،

برنامهریزان و مدیران و کارشناسان باید در این زمینه اقداماتی
به عمل آورند تا قبل از پیادهسازی نظام یادگیری الکترونیکی،
از جهت دسترسی به فناوری بهبود ایجاد شود .که این یافته با
یافتههای پژوهش موسوی صاحبالزمانی ،ملکی ،فقیهزاده،
اوجاقلو و نوروزی ( )1038همخوانی داشته و یافتههای پژوهش
هادینگ ،سوکانتا و هدایت ( )2313که نشان داد که میزان
آمادگی دسترسی به فناوری دانشجویان جهت یادگیری
الکترونیکی باال بوده ،نسبت به نتیجه پژوهش حاضر در
وضعیت بهتری قرار دارد و از طرف دیگر ،با یافتههای پژوهش
ملکی مرشت ،قلعهای و موسوی ( ،)1031شهنوازی ،مهرآیین،
باقری ،میری و محمدقاسمی ( ،)1036دلیلی صالح ،حسننژاد و
تبرایی ( )1031و محامد ( )2313که دریافتند سطح دسترسی
دانشجویان به فناوری الزم جهت یادگیری الکترونیکی کم
است و در سطح عدم آمادگی قرار دارند همخوانی ندارد .در بعد
مهارتها و ارتباطات پیوسته ،بهعنوان دومین بعد از ابعاد
آمادگی یادگیری الکترونیکی ،با میانگین  0/13بیانگر آمادگی
متوسط دانشجویان تحصیالت تکمیلی مؤسسه آموزش عالی
خوزستان است که با توجه به سطح آمادگی آنها ،قبل از اقدام
به پیادهسازی نظام یادگیری الکترونیکی ،الزم است اقداماتی در
جهت بهبود مهارتهای کار با کامپیوتر ،مهارت جستجوی
اینترنت و دسترسی به اطالعات انجام شود .این یافته با
یافتههای پژوهش ملکی مرشت ،قلعهای و موسوی (،)1031
موسوی صاحبالزمانی ،ملکی ،فقیهزاده ،اوجاقلو و نوروزی
( )1038و شهنوازی ،مهرآیین ،باقری ،میری و محمدقاسمی
( )1036همخوانی داشته و با یافتههای پژوهش دلیلی صالح،
حسننژاد و تبرایی ( )1031که دریافتند سطح دسترسی
دانشجویان به مهارتها و ارتباطات پیوسته جهت یادگیری
الکترونیکی کم است همخوانی ندارد.
انگیزش و گفتگوهای گروهی اینترنتی به ترتیب با
میانگین  0/31 ،0/53در سطح متوسط قرار دارند و باید اقدامات
الزم جهت ارتقا آمادگی دانشجویان برای شرکت در دورههای
یادگیری الکترونیکی و افزایش انگیزه در آنان صورت گیرد .این
یافته (بعد انگیزش) با یافتههای پژوهش موسوی
صاحبالزمانی ،ملکی ،فقیهزاده ،اوجاقلو و نوروزی ()1038
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همخوانی داشته و با یافتههای پژوهش ملکی مرشت ،قلعهای و
موسوی ( ،)1031پرتقالی ( ،)1035شهنوازی ،مهرآیین ،باقری،
میری و محمدقاسمی ( ،)1036دلیلی صالح ،حسننژاد و تبرایی
( )1031و جایا ،حنفی و فبریانا ( )2313که دریافتند دانشجویان
آمادگی الزم را از منظر انگیزش جهت دریافت یادگیری
الکترونیکی ندارند ،همخوانی ندارد و از طرف دیگر ،در پژوهش
حاضر ،سطح آمادگی یادگیری الکترونیکی ،بعد گفتگوهای
گروهی اینترنتی در سطح متوسط قرار دارد که این یافته با
یافتههای پژوهش ملکی مرشت ،قلعهای و موسوی ( )1031و
موسوی صاحبالزمانی ،ملکی ،فقیهزاده ،اوجاقلو و نوروزی
( )1038همخوانی دارد ولی با یافتههای پژوهش پارکس و
دیگران ( ،)2315شهنوازی ،مهرآیین ،باقری ،میری و
محمدقاسمی ( )1036و دلیلی صالح ،حسننژاد و تبرایی
( )1031همخوانی ندارد .در پژوهش حاضر ،دانشجویان ابعاد
توانایی یادگیری از طریق رسانهها با میانگین  8/36و مسائل
مهم جهت موفقیت یادگیری الکترونیکی با میانگین  8/30که
هر دو بعد در سطح باال قرار دارند و این یافته (توانایی یادگیری
از طریق رسانهها) نسبت به یافتههای پژوهش ملکی مرشت،
قلعهای و موسوی ( )1031و موسوی صاحبالزمانی ،ملکی،
فقیهزاده ،اوجاقلو و نوروزی ( )1038وضعیت بهتری دارد و در
سطح باالتری قرار دارد ولی با یافتههای پژوهش شهنوازی،
مهرآیین ،باقری ،میری و محمدقاسمی ( )1036و دلیلی صالح،
حسننژاد و تبرایی ( )1031همخوانی ندارد .در پژوهش حاضر،
میانگین بعد مسائل مهم جهت موفقیت یادگیری الکترونیکی
 8/30بوده و در سطح باال قرار دارد که این یافته نسبت به
یافتههای پژوهش ملکی مرشت ،قلعهای و موسوی (،)1031
موسوی صاحبالزمانی ،ملکی ،فقیهزاده ،اوجاقلو و نوروزی
( )1038و شهنوازی ،مهرآیین ،باقری ،میری و محمدقاسمی
( )1036وضعیت بهتری داشته و در سطح آمادگی بهتری قرار
دارند ولی با یافتههای پژوهش دلیلی صالح ،حسننژاد و تبرایی
( )1031همخوانی ندارد .نتایج آزمون تی نشان داد که تفاوت
معنیداری بین متغیر جنسیت و ابعاد مهارتها و ارتباطات
پیوسته و توانایی یادگیری از طریق رسانه آمادگی یادگیری
الکترونیکی وجود دارد که این یافته با یافتههای پژوهش
خادملو ،علیزاده ،حسینی ،محمدی و فخار ( )1031همخوانی
دارد ولی با یافتههای پژوهش ملکی مرشت ،قلعهای و موسوی
( )1031و موسوی صاحبالزمانی ،ملکی ،فقیهزاده ،اوجاقلو و
نوروزی ( )1038همخوانی ندارد.
نتایج آزمون تحلیل واریانس یکطرفه (آنوا) نشان داد که
بین متغیر رشته تحصیلی و ابعاد آمادگی یادگیری الکترونیکی

به جزء (دسترسی به فناوری ،توانایی یادگیری از طریق
رسانهها) تفاوت معنی داری وجود دارد که این یافته با یافتههای
پژوهش موسوی صاحبالزمانی ،ملکی ،فقیهزاده ،اوجاقلو و
نوروزی ( )1038و دلیلی صالح ،حسننژاد و تبرایی ()1031
همخوانی دارد.
نتایج آزمون تحلیل واریانس یکطرفه (آنوا) نشان داد بین
ابعاد آمادگی یادگیری الکترونیکی و سن دانشجویان تحصیالت
تکمیلی مؤسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان تفاوت
معنیداری (به جزء گفتگوهای گروهی اینترنتی) وجود ندارد که
این یافته با یافتههای پژوهش محمد اسماعیل و کریمی
( )1030و موسوی صاحبالزمانی ،ملکی ،فقیهزاده ،اوجاقلو و
نوروزی ( )1038همخوانی دارد ولی با یافتههای پژوهش
خادملو ،علیزاده ،حسینی ،محمدی و فخار ( )1031همخوانی
ندارد.
سطح میانگین آمادگی یادگیری الکترونیکی دانشجویان
مؤسسه آموزش عالی خوزستان ( )0/11در سطح متوسط بوده
که این یافته با یافتههای پژوهش ملکی مرشت ،قلعهای و
موسوی ( ،)1031خادملو ،علیزاده ،حسینی ،محمدی و فخار
( ،)1031موسوی صاحبالزمانی ،ملکی ،فقیهزاده ،اوجاقلو و
نوروزی ( )1038و هدایتی خوشمهر ،قاسمزاده علیشاهی و
ملکی ( )1031همخوانی داشته و نسبت به یافتههای پژوهش
پرتقالی ( ،)1035جایا ،حنفی و فبریانا ( )2313و فرازکیش
( )2313و دلیلی صالح ،حسننژاد و تبرایی ( )1031که به ترتیب
حداقل آمادگی الزم جهت اجرای یادگیری الکترونیکی و عدم
آمادگی یادگیری الکترونیکی را به دست آوردند همخوانی
نداشته و از وضعیت بهتری برخوردار است و نسبت به یافتههای
پژوهش محمداسماعیل و کریمی ( )1030و هوری و دیگران
( )2312که در پژوهش خود ،به این نتایج رسیدند که میانگین
آمادگی یادگیری الکترونیکی افراد جامعه  8/33و بیش از مقدار
متوسط بوده در سطح آمادگی پایینتری قرار دارد.
نتایج نشان داد که دانشجویان تحصیالت تکمیلی مؤسسه
آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان به ترتیب از شبکههای
اجتماعی تلگرام با فراوانی  60/8( 31درصد) ،اینستاگرام با
فراوانی  23/0( 01درصد) ،واتساپ با فراوانی  15( 20درصد) و
فیس بوک با فراوانی  1/0( 2درصد) جهت آمادگی یادگیری
الکترونیکی استفاده خواهند کرد .با توجه اینکه سرور شبکههای
اجتماعی ذکر شده در خارج از ایران قرار دارند و ممکن است از
اطالعات الکترونیکی شخصی دانشجویان سوءاستفاده گردد و
مدیران آن شبکهها ،هیچگونه مسئولیت قانونی نسبت به سؤ
استفاده از اطالعات الکترونیکی شخصی دانشجویان و استادان

ملکمحمدی و حاجی زینالعابدینی .سنجش میزان آمادگی یادگیری الکترونیکی دانشجویان تحصیالت تکمیلی ...

از این شبکهها را ندارند .بنابراین ،پیشنهاد میشود مؤسسه
آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان در فضای مجازی اقدام
به راهاندازی یک شبکه اجتماعی آموزشی علمی جهت استفاده
دانشجویان تحصیالت تکمیلی نماید .شایان ذکر است که در
هیچکدام از پیشینههای مذکور به این موضوع اشارهای نگردیده
است.
با توجه به نتایج پژوهش حاضر ،علیرغم توسعه و گسترش
فناوری ،نفوذ و جذابیت اینترنت در میان جوانان ،نمیتوان
سطح آمادگی متوسط را سطح قابلقبول و مورد اطمینانی
دانست .بنابراین ،قبل از اقدام به پیادهسازی نظام یادگیری
الکترونیکی ،مداخالت مناسب در جهت بهبود و ارتقای هریک
از حیطهها ازجمله دسترسی به فناوری (کمترین میانگین بعد
آمادگی یادگیری الکترونیکی در پژوهش حاضر) و تأمین بودجه
کافی برای تهیهی اینترنت پرسرعت ،سختافزار و نرمافزارهای
مرتبط با شیوهی یادگیری الکترونیکی و باال بردن سطح
آگاهی ،تمایل و رغبت دانشجویان جهت استفاده از این شیوهی
نوین آموزشی صورت گیرد .بنابراین ،ضروری به نظر میرسد با
توجه به نتایج و پیشینههای پژوهش ،اقدام به برگزاری دورهها
و آموزش ها و واحدهای مختلف کار با کامپیوتر و اینترنت برای
دانشجویان و همچنین با توجه به نوپا بودن روش یادگیری
الکترونیکی و آمادگی متوسط (میانگین کل ابعاد )0/11
دانشجویان تحصیالت تکمیلی مؤسسه آموزش عالی جهاد
دانشگاهی خوزستان برای شرکت در یادگیری الکترونیکی
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پیشنهاد میشود جهت آماده ساختن آنها ،بهبود مهارتهای
آنها و شناسایی نقاط قوت و ضعف در این زمینه ابتدا مؤسسه
آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان چند واحد درسی را به
صورت آزمایشی برای دانشجویان دورههای حضوری ارائه دهد
و همچنین میتواند یادگیری الکترونیکی را ابتدا بهعنوان مکمل
و ابزار کمک آموزشی در کنار دورههای حضوری و چهره به
چهره به کار گیرد.
پیشنهادهای پژوهش
با توجه به نتایج پژوهش حاضر ،طراحی برنامههای آموزشی
نظیر کارگاهها بهمنظور ارتقای مهارتها (آمادگی در سطح
متوسط در  6بعد مورد بررسی) و توانایی استفاده از آموزش
الکترونیکی قبل از اقدام به پیادهسازی نظام یادگیری
الکترونیکی
بررسی میزان آمادگی استادان و مدیران مؤسسه آموزش
عالی جهاد دانشگاهی خوزستان برای شرکت در نظام یادگیری
الکترونیکی
بررسی زیرساختهای موردنیاز جهت پیادهسازی نظام
یادگیری الکترونیکی در مؤسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی
خوزستان
بررسی و مقایسه نتایج پژوهش حاضر با پژوهشهای انجام
گرفته در این حوزه و استفاده از تجربیات.
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