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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

 یجها   ا گها  یمؤسس  ممش ع ما  ی یتکم تدیتحص ا،ی ا گجش یکیا کاه   یهیا ری یمما ر تی ضع ییپژ    حاضه با  ،ف شناسا :هدف
 خش ساا، شکل رهفا  است.

 

ا  جامع   یهیرا جام م، اسافا ع است.  مش   یبها ی یتح  یگیمایاست   ا  ر ع پژ    پ یپژ    حاضه ا   ظه  ،ف کاربه  :یشناسروش
 -3131ا ل  مسالیخش ساا، ک   ر   یمؤسس  ممش ع ما  ی یتکم تدیتحص ا،ی فه ا   ا گجش 351تع،ا   یپژ    با اسافا ع ا  فهمشل کشکبا، بها

 ییااتماد پهسگنام  محقق ساخا  بش  ک  ر ا یبش . ابزار ره م ر یاابق  یتصا ف یهیربش  ،  ا جام رهفت. ر ع  مش   لیمگغشل ب  تحص 3131
 ی)م مش، ت ی  ممار اسانباا یفیا  ممار تشص ا  ا ع لی  تح   یکه  باخ بش . جهت تجز ی/. م فا158م،  ییایپا بیش،ع   ضه تأیی،م، تشسط ماخصصا، 

 اسافا ع ش،. (اهف کی ا سی ار لی  تح 
 

شهکت  ر  یخش ساا، بها یجها   ا گها  یمؤسس  ممش ع ما  ی یتکم تدیتحص ا،ی ا گجش یمما ر زا،یم یحاصل ا  بهرس جی اا لیتح  :هاافتهی
 ر ح،  ی  ن،ع مما راست ک   گا، 5ا   13/1 یبع، مشر  بهرس 6ا  منظه  ا،ی ا گجش یمما ر نیا هیا  م، است ک  م یحاک یکیا کاه   یهیا ری
 است. یکیا کاه   یهیا ریشهکت  ر  یبها ا،ی ا گجش شسطما
 

ه  ر مصه حاض یکیا کاه   یهیا ری تیبه ا م ،ی  تأک یممش ش ی ا  رع ی  بهرزار ا یمشر   ی اهساختی  یبا فها ط م ر :یریگجهینتبحث و 
 .طیرام به ار یمما ر ی ر جهت ارتقا طیتشا یم
 

 .ا،ی ا گجش خش ساا،  یجها   ا گها  یمؤسس  ممش ع ما   یکیا کاه   یمما ر  یکیا کاه   یهیا ری :های کلیدیواژه

 

 ا،یش ا گ  ج یک  یا کاه   یهیا ری   یمم  ا ر زا،ی  س  نج  م. (3131) محس  ن ی نیا عاب  ،نی  یح  اج    س  عی،  محم  ،یم ک اسئئتنا :
     .   61-51(  8)6  شناسیم،یهیت ااتماد    ا    .خش ساا، یجها   ا گها  یممش ع ما  مؤسس ی  یتکم تدیتحص
      

826.138110.30473/MRS.2021.46 (DOI): 

 
-------------------------- 

 (     3131-31-13) تاریخ  ریافت:

 (3133-33-33) :رشیپذ خیتار
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 مقدمه
رسانی، ورود و ظهور های اخیر در صنعت رایانه و اطالعپیشرفت
های ارتباطی، ها، فناوریایرسانی، چند رسانههای اطالعشبکه

ابزارها و توسعۀ ارتباطات اینترنتی و رایانه محور و همچنین 
قابلیت استفاده از این وسایل ارتباطی در هر زمان و مکان، 

ریزان و مدیران روی طراحان، برنامههای جدیدی را پیش روش
آموزشی قرار داده و نظر بسیاری از اندیشمندان را به خلق 

هایی برای تأمین نیاز روزافزون آموزش با استفاده از منابع شیوه
آموزشی، جلب کرده است. به این ترتیب، الگوهای سنتی 

های یادگیری متحول شدند و استفادة روزافزون از فناوری
مبتنی بر شبکه، تحوالت چشمگیری را در رویکردها و  نوظهور
های آموزشی در عصر جدید به وجود آورد و کاربران را با روش

حجم گستردة اطالعات و دانش مواجه کرد )فرهنگی، یزدانی و 

هایی آموزش و یادگیری نیز در زمره حوزه (.1031شناس، حق

باطات و تأثیر فناوری اطالعات و ارتتحت شدتبهاست که 

گیری سرعت رشد آن بوده که این تأثیرپذیری منجر به شکل

شده است )منتظر « یادگیری الکترونیکی»مفهومی جدید به نام 

با ورود به عصر اطالعات، نهاد (. 1033سیبی، و گشول دره

آموزش از نخستین نهادهایی است که دستخوش تغییرات 
رنت و اساسی شده است. فراگیر شدن استفاده از اینت

های نوین، افزایش اهمیت منابع انسانی و نیازها، پدید تکنولوژی
های علمی و ها و ابزارهای مختلف برای محیطآمدن روش

های آموزش به روش ۀهای متعددی درزمین، چالشوکارکسب
پارادایمی جدید،  عنوانبهوجود آورده است. آموزش الکترونیکی 

های بسیار با توجه به قابلیت این حوزه را متحول ساخته است.
باالی این سیستم آموزشی و حجم عظیم تقاضا برای آموزش و 
ناتوانی نظام آموزش کنونی در پاسخگویی به آن، در باب 

و اهمیت آموزش الکترونیکی تردیدی  کارگیریبهضرورت 
های آموزشی های الکترونیکی از روشوجود ندارد. آموزش

 مؤسساتر مورد توجه بسیاری از نوینی است که در حال حاض
ها در ها قرار گرفته است. این نوع آموزشعلمی و سازمان

های آموزشی سنتی را به های روشحقیقت کمبودها و کاستی
نوعی برطرف کرده است و مزایا و فواید زیادی را برای 

ها به ارمغان آورده است )عیسی علمی و سازمان مؤسسات

های یادگیری نوآوری(. 1036نیا، آبادی، محمودی و توسلی 

ای مبتنی بر آموزش های رسانهالکترونیکی و سایر نوآوری

، 1)هادینیگ آنالین برای بهبود کیفیت آموزش معرفی شدند
 (.2313و هدایت،  2سوکانتا

                                                     
1. Hadining 
2. Sukanta 

های یادگیری در ترین محیطیادگیری الکترونیکی یکی از مطرح
 ستاداناشود. دانشجویان و عصر اطالعات محسوب می

عناصر سیستم آموزشی، نقش محوری و  ترینمهم عنوانبه
آمیز فناوری مؤثر و موفقیت کارگیریبهکننده برای تعیین

یادگیری الکترونیکی در امر آموزش و یادگیری دارند و اطالع از 
آمیز سازی و اجرای موفقیتجهت پیاده هاآنآمادگی و نگرش 

جه به مطالب ذکر شده و نماید. با توچنین روشی ضروری می
آمادگی و نگرش منابع انسانی برای  نکهیاهمچنین با عنایت به 

عواملی  ترینمهمورود به عرصه یادگیری الکترونیکی یکی از 
تواند در موفقیت یا شکست یادگیری الکترونیکی است که می
های کننده داشته باشد و گسترش مؤثر آموزشنقش تعیین

بدون توجه به آمادگی و نگرش کاربران، الکترونیکی در کشور 
آمیز نخواهد بود؛ دانشجویان و استادان به این فناوری، موفقیت

برای شرکت در نظام  هاآنلذا، بررسی آمادگی و نگرش 
سازی چنین نظامی یادگیری الکترونیکی قبل از اقدام به پیاده

رسد. در این زمینه با توجه به نقش محوری ضروری به نظر می
های آموزشی، ضرورت بررسی دانشجویان و استادان در سیستم

ها در استفاده از روش یادگیری آمادگی و نگرش این گروه
تواند به گردد. نتایج پژوهش حاضر میالکترونیکی روشن می

دن کرریزی صحیح جهت فراهم اتخاذ تصمیمات الزم و برنامه
یانجامد. موارد سازی نظام الکترونیکی ببستر مناسب برای پیاده

ده کرمذکور اهمیت و ضرورت موضوع مورد مطالعه را مشخص 
زاده سازد )هدایتی خوشمهر، قاسمو توجیه انجام آن را محرز می

تاکنون پژوهشی برای  ،نیبنابرا (.1031علیشاهی و ملکی 
ها و سنجش آمادگی یادگیری الکترونیکی شناسایی مهارت

آموزش عالی جهاد  مؤسسهدانشجویان تحصیالت تکمیلی 
 .دانشگاهی خوزستان انجام نشده است

یکی از  عنوانبهبررسی میزان آمادگی دانشجویان 

ها جهت الکترونیکی و بررسی نگرشمخاطبان نظام یادگیری 

سازی و اجرای نظام یادگیری الکترونیکی امری واجب و پیاده

ضروری است تا نقاط قوت و ضعف شناسایی شده و در راه 
مهرآیین، باقری، میری و  ،شهنوازی)قدم برداشته شود درست 

 با هدفپژوهش بر این اساس این  (.1036، محمدقاسمی
آمادگی یادگیری الکترونیکی دانشجویان سنجش میزان 

آموزش عالی جهاد دانشگاهی  مؤسسهتحصیالت تکمیلی 

 انجام گرفت. 1031 -1031در نیمسال اول تحصیلی  خوزستان

 

 پیشینه پژوهش
یادگیری  ۀارزیابی آمادگی یادگیری الکترونیکی از مقدمات توسع

یابی به و آمادگی یک سازمان را برای دست استالکترونیکی 
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ن اگیرد. در این راستا محققمزایای یادگیری الکترونیکی اندازه می
های ها، نهادها و سازمانبسیاری به ارزیابی آمادگی دانشگاه

اند م یادگیری الکترونیکی پرداختهسازی نظامختلف برای پیاده
(. هر چند که آمادگی یادگیرنده برای 1011)کمالیان و فاضل، 

ارزیابی شده است، اما هر  ندرتبهشرکت در این محیط جدید 
های انجام یافته در این زمینه تأثیر بسزایی در کدام از پژوهش

ها هموارسازی این مسیر داشته است. از این نمونه پژوهش
 د:کرتوان به موارد زیر اشاره می

در ( 1031)و فخار  خادملو، علیزاده، حسینی، محمدی
بررسی دیدگاه دانشجویان بهداشت و داروسازی  پژوهشی به

این نتایج  درباره کاربرد نظام یادگیری الکترونیک پرداختند. به
متغیرهای سن و جنسیت با ابعاد الکترونیکی در دست یافتند که 

 .(P≤/.35)داری داشت معنی ۀخطا رابطدرصد  5سطح 
قابل قبولی برای اجرای  نسبتا  آمادگی  ،دانشجویان درمجموع

 نظام یادگیری الکترونیکی دارند.
 در پژوهشی به( 1031)ای و موسوی ملکی مرشت، قلعه

بررسی میزان آمادگی دانشجویان دانشگاه ارومیه برای شرکت در 
 این نتایج دست یافتند که بهد. نظام یادگیری الکترونیکی پرداختن

دانشجویان دانشگاه ارومیه برای شرکت در یادگیری الکترونیکی 
 .دگی در سطح متوسط برخوردار هستنداز آما

در پژوهشی به این نتایج ( 1030و کریمی ) محمداسماعیل
دانشجویان مقاطع تحصیالت تکمیلی علم دست یافتند که 
اد اسالمی واحد علوم شناسی دانشگاه آزاطالعات و دانش
از آمادگی باالیی برای یادگیری الکترونیکی تحقیقات تهران 
 برخوردار هستند.

زاده، اوجاقلو و نوروزی الزمانی، ملکی، فقیهموسوی صاحب
بررسی میزان آمادگی یادگیری در پژوهشی به ( 1038)

 1030الکترونیکی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زنجان سال 
ها با در نظر گرفتن مجموع حیطهکه نتایج نشان داد  پرداختند.

اکثریت دانشجویان از آمادگی یادگیری الکترونیکی خوبی 
داری معنیاط بتحصیلی دانشجویان ارت ۀکه با رشت برخوردارند

داری معنیو سن دانشجویان ارتباط  داشت ولی با جنسیت
 نداشت.

به این  ،خودنامه کارشناسی ارشد ( در پایان1035پرتقالی )
دانشجویان دانشکده پزشکی دانشگاه علوم  نتایج رسید که

پزشکی گیالن در مقطع فیزیوپاتولوژی حداقل آمادگی الزم 
 را دارند. یجهت اجرای یادگیری الکترونیک

( در 1036)شهنوازی، مهرآیین، باقری، میری و محمدقاسمی 
م پژوهشی به بررسی میزان آمادگی دانشجویان دانشگاه علو

پزشکی زابل جهت استفاده از فناوری یادگیری الکترونیکی 

های میزان آمادگی پرداختند. نتایج نشان داد که میانگین شاخص
دسترسی جهت استفاده از یادگیری الکترونیکی به ترتیب در بعد 

 16/02ها و ارتباطات پیوسته )ضعیف(، مهارت 32/13 به فناوری
وانایی یادگیری از طریق )ضعیف(، ت 52/3)متوسط(، انگیزش 

 11/13گروهی اینترنتی  هایو)ضعیف(، گفتگ 11/11ها رسانه
)ضعیف( و مسائل مهم جهت موفقیت در یادگیری الکترونیکی 

 )خوب( بود. 20/11
نشان ( در پژوهشی 1031) ییتبرانژاد و ، حسندلیلی صالح

ی رهای مختلف و آمادگی یادگیکه بین دانشجویان رشته دادند
 داری وجود دارد.معنیرونیکی آنان تفاوت الکت

در ( 1031) زاده علیشاهی و ملکی، قاسمخوشمهر هدایتی
پژوهشی به این نتایج رسیدند که دانشجویان دانشگاه شهید 
مدنی آذربایجان برای شرکت در یادگیری الکترونیکی از آمادگی 

 در سطح متوسط برخوردار هستند.
هشی به این نتایج دست ( در پژو2312و دیگران ) 1هوری

یافتند که دانشجویان تحصیالت تکمیلی از آموزش الکترونیکی 
 سیستم دانشگاه باالتر از حد متوسط رضایت دارند.

( در پژوهشی نشان دادند که 2315و دیگران ) 2پارکس
هایی مانند، خواندن و نوشتن دانشجویان در عمل برای فعالیت

ی ابزار الکترونیک برای الکترونیکی در سطح معمول، شناسای
انجام تکالیف، ارائه پاسخ روشن و مختصر در گفتگوهای 

 خوبیبهاینترنتی، ساخت استدالل، تعامل با دیگر دانشجویان 
آماده نیستند، در حالی که برای استفاده از فناوری و اینترنت مانند 
 استفاده از موتورهای جستجو و دانلود و آپلود منابع آماده هستند.

وهشی به بررسی میزان آمادگی ژ( در پ2313) 0حامدم
یادگیری الکترونیکی از دیدگاه دانشجویان پزشکی دانشگاه فلوجه 

به علت عدم عراق پرداخت. نتایج نشان داد که دانشجویان 
، آمادگی الزم محتوا ی، فرهنگ، نگرش ودسترسی کافی به فناور

 ندارند. را برای یادگیری الکترونیکی
( در پژوهشی به 2313) 6هدایتو  5سوکانتا ،8هادینیگ

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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ه بررسی میزان ( در پژوهشی ب2313) 1جایا، حنفی و فبریانا
اس. ام. کا. نگری دی.  آمادگی یادگیری الکترونیکی دانشجویان

پرداختند. نتایج نشان داد که میانگین میزان  2کا. ای. جاکارتا
سازی بوده و جهت پیاده 82/0 هاآنآمادگی یادگیری الکترونیکی 

پایین است. همچنین نتایج نشان داد که ابعادی دیگر از روش 
رونیکی از دیدگاه دانشجویان از قبیل انگیزه، ابتکار یادگیری الکت

 سازی را ندارند.عمل، محتوا و تعامل شرایط الزم را جهت پیاده
( در پژوهشی به بررسی میزان 2313) 0فرازکیش و منتظر

 هایدانشگاه یعلمئتیه آمادگی یادگیری الکترونیکی اعضای
 یادگیری گیآماد وضعیت که داد نشان نتایج. پرداختند ایران

 دانشگاه 20) ایران هایدانشگاه علمیهیئت اعضای الکترونیکی
 آمادگی که داد نشان نتایج همچنین. است بوده ضعیف( انتخاب
 از یکی و بوده پایین ایران در دانشجویان الکترونیکی یادگیری

 الکترونیکی یادگیری شدن رد اصلی دالیل ترینمهم
 میان الکترونیکی آمادگی نبود اندتومی بررسی، مورد هایدانشگاه
 .باشد ساختارها

ها مبین این نکته است که در اکثر بررسی پیشینه
 ویژهبههایی که به سنجش آمادگی یادگیری الکترونیکی پژوهش
اند، محققان به مواردی اشاره آمادگی دانشجویان پرداخته ۀدرزمین

 ۀورود به عرصدر آمادگی فراگیران برای  هاآندارند که توجه به 
یادگیری و  ةیادگیری الکترونیکی، موفقیت آنان در این شیو

سازی مؤثر یادگیری الکترونیکی، نقش مهمی را پیاده جهیدرنت
این موارد دسترسی آسان فراگیران به تجهیزات و  ۀازجمل دارد.

فناوری مناسب، مهارت آنان در کار با کامپیوتر و اینترنت، توانایی 
بودن انگیزش برای ورود به  طات آنالین، داراو مهارت ارتبا

ها و یادگیری الکترونیکی، توانایی یادگیری از طریق رسانه ۀعرص
در پژوهش حاضر نیز این موارد مدنظر بوده و آمادگی  ،لذا .غیره

آموزش عالی جهاد  مؤسسهتحصیالت تکمیلی دانشجویان 
ی برای شرکت در یادگیری الکترونیکدانشگاهی خوزستان، 

ها و ارتباطات ی، مهارتفناورعامل )دسترسی به  6براساس 
های ها، گفتگوپیوسته، انگیزش، توانایی یادگیری از طریق رسانه

مهم جهت موفقیت در یادگیری  مسائلگروهی اینترنتی و 
الکترونیکی( مورد بررسی قرار گرفته است تا در صورت پایین 

م یادگیری الکترونیکی سازی نظابودن این آمادگی قبل از پیاده
 اقدامات الزم جهت ارتقا و بهبود آن به عمل آید.

آمادگی یادگیری  وضعیت شناسایی با هدف پژوهش حاضر
آموزش عالی  مؤسسهالکترونیکی دانشجویان تحصیالت تکمیلی 

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

جهاد دانشگاهی خوزستان جهت شرکت در نظام یادگیری 
 .است صورت گرفتهالکترونیکی 

ذیل مطرح  های پژوهشپرسشف پژوهش، جهت رسیدن به هد
 شوند:می

آموزش عالی  مؤسسهآیا دانشجویان تحصیالت تکمیلی  -1
ها جهاد دانشگاهی خوزستان از نظر دسترسی به فناوری، مهارت
ها، و ارتباطات پیوسته، انگیزه، توانایی یادگیری از طریق رسانه

ر مهم جهت موفقیت د مسائلگفتگوهای گروهی اینترنتی و 
 یادگیری الکترونیکی آمادگی دارند؟

 مؤسسهآیا میزان آمادگی دانشجویان تحصیالت تکمیلی  -2
آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان با توجه به رشته، جنسیت 

 ؟استمتفاوت  هاآنو سن 
 

 پژوهش شناسیروش
پژوهش حاضر، کاربردی و به روش پیمایشی تحلیلی انجام 

نفر از دانشجویان تحصیالت  256گرفت. جامعه پژوهش شامل 
های کامپیوتر، عمران، معماری و تکمیلی )کارشناسی ارشد( رشته

آموزش عالی خوزستان بوده که در نیمسال اول  مؤسسهبرق 
مشغول به تحصیل بودند که با استفاده از فرمول  1031 -1031
نفر از  150انجام و ای تصادفی طبقهگیری نمونه کوکبان

ای محقق ابزار پژوهش پرسشنامه تخاب شدند.دانشجویان ان
بر مبنای مطالعات صورت  عمدتا بعد که  6ته، مشتمل بر ساخ

گرفته در این حوزه و تحقیقات مربوطه )یادگیری الکترونیکی( 
روایی آن پس از برگردانده شدن و  تهیه و استفاده گردیده است

شد و  دانشگاهی تأیید استادانها توسط متخصصان و پرسشنامه
اطمینان از پایایی پرسشنامه محقق ساخته مقدماتی،  منظوربه

نفری از دانشجویان تحصیالت تکمیلی  03ابتدا در یک جامعه 
آموزش عالی خوزستان توزیع و نسبت به محاسبه ضریب  مؤسسه

/. که نشان از 185آلفای کرونباخ آن اقدام گردید. ضریب آلفای 
به دست آمد. این پرسشنامه  پایایی مناسب و باالی آن داشت،

مربوط به  .شود. بخش اولای از دو قسمت تشکیل میگویه 08
شناختی نظیر رشته، جنس و سن است. بخش اطالعات جمعیت

هایی مربوط به آمادگی دانشجو برای شرکت در پرسش .دوم
عامل  6که در قالب  شودیادگیری الکترونیکی را شامل می

ها و ارتباطات برخط، ات، مهارتاطالع فناوری )دسترسی به
ها، گفتگوهای گروهی انگیزش، توانایی یادگیری از طریق رسانه

بندی مهم جهت موفقیت در یادگیری الکترونیکی( دسته مسائلو 
ای لیکرت استفاده گزینه 5، از مقیاس یگذارنمرهشوند. برای می

میزان  برحسبشد. بدین ترتیب که از دانشجویان خواسته شد 
، کم، متوسط، زیاد و ارکمیبه سهای گزینه)آمادگی خود یکی از 
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های ها به ترتیب نمرهبسیار زیاد( را انتخاب کنند. برای این گزینه
در نظر گرفته شد. با توجه به نمرات در نظر گرفته شده  5تا  1

گیری، سطح متوسط آمادگی یا به عبارتی مرز بین برای اندازه
. است 8/0دانشجویان برای یادگیری نمره آمادگی و عدم آمادگی 

/. به 1ها فاصله زیرا که با تقسیم تعداد فواصل بر تعداد مقیاس
چنین تجزیه و تحلیلی، سطوح آمادگی به  درنتیجهآید. دست می
آوری (. بعد از توزیع و جمع2335آید )آیدین و تاسی، دست می
ر توصیفی و آمار ها از آماها، برای تجزیه و تحلیل دادهپرسشنامه

و آزمون  (ANOVA) طرفه آنوااستنباطی )تحلیل واریانس یک
 استفاده شد. SPSSافزار تی در نرم

 

 ی پژوهشهایافته
قسمت اول پرسشنامه شامل سؤاالتی  شناختی:مشخصات جمعیت

تعداد  .استدهندگان شناختی پاسخهای جمعیتویژگی ةدربار
آموزش عالی  مؤسسهمیلی از دانشجویان تحصیالت تکنفر  150

ند که از دکرشرکت جهاد دانشگاهی خوزستان در این پژوهش 

پژوهش این در  کنندهشرکتنظر جنسیت تعداد دانشجویان مرد 
درصد از پاسخگویان به  1/63 کهیطوربهبیشتر از زنان است. 

 .استزن ( نفر 63) هاآندرصد  2/03مرد و ( نفر 30)پرسشنامه 
پژوهش، رشته ۀ شناختی جامعصات جمعیتیکی دیگر از مشخ

تحصیلی است که در این رابطه بیشتر پاسخگویان، به ترتیب 
 83، عمران با فراوانی (درصد 1/03) 81رشته کامپیوتر با فراوانی 

درصد( و برق با  0/11) 21درصد(، معماری با فراوانی  1/26)
وتر دانشجویان رشته کامپی بودند که( درصد 1/28) 01فراوانی 

ته برق کمترین فراوانی را داشتند و بیشترین و دانشجویان رش
شناختی در این پژوهش، متغیر سن بوده آخرین ویژگی جمعیت

درصد( مربوط به  1/62نفر ) 35 که به ترتیب بیشترین فراوانی
درصد( مربوط به ردة  5/20نفر ) 06سال،  25کمتر از  ردة سنی

درصد( مربوط به ردة سنی  1/11نفر ) 11سال،  03تا  25سنی 
سال  05به ردة سنی درصد( مربوط  0/0نفر ) 5سال و  05تا  01

 25به باال بودند که بیشترین فراوانی مربوط به ردة سنی کمتر از 
 نفر بود. 35سال، با 

 آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان مؤسسهمیزان آمادگی یادگیری الکترونیکی دانشجویان تحصیالت تکمیلی  .6جدول

 سطح آمادگی فقدان آمادگی آمادگی میانگین عوامل
82/0 دسترسی به فناوری  متوسط  * 

ها و ارتباطات پیوستهمهارت  13/0  متوسط  * 

53/0 انگیزش  متوسط  * 

هاانهتوانایی یادگیری از طریق رس  36/8  باال  * 

31/0 گفتگوهای گروهی اینترنتی  متوسط  * 

مهم جهت موفقیت در  مسائل
گیری الکترونیکییاد  

30/8  باال  * 

11/0 میانگین کل  متوسط   

 
دهد میزان آمادگی در ابعاد مختلف ، نشان می1نتایج جدول 

آموزش  مؤسسهیادگیری الکترونیکی دانشجویان تحصیالت 
دهد که در ابعاد عالی جهاد دانشگاهی خوزستان را نشان می

و  ته، انگیزشها و ارتباطات پیوسدسترسی به فناوری، مهارت

گفتگوهای اینترنتی از آمادگی متوسط و در ابعاد توانایی 
مهم جهت موفقیت در  مسائلها و یادگیری از طریق رسانه

 یادگیری الکترونیکی از آمادگی باالیی برخوردار بودند.

 اجتماعی جهت یادگیری الکترونیکی هایشبکه .2جدول 

 درصد فراوانی شبکه

8/60 31 تلگرام  

ستاگراماین  01 0/23  

 15 20 واتساپ

0/1 2 فیس بوک  

      133              150                                   جمع کل
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دهد که دانشجویان تحصیالت ، نشان می2نتایج جدول 
آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان به  مؤسسهتکمیلی 

 8/60) 31های اجتماعی تلگرام با فراوانی ترتیب از شبکه

درصد(، واتساپ با  0/23) 01درصد(، اینستاگرام با فراوانی 
( درصد 0/1) 2درصد( و فیس بوک با فراوانی  15) 20فراوانی 

 جهت آمادگی یادگیری الکترونیکی استفاده خواهند کرد.
 

 موتور جستجو و پایگاه اطالعاتی الکترونیکی فراوانیتوزیع  .3جدول 

نیفراوا موتور جستجو ردیف  پایگاه اطالعاتی درصد 

 الکترونیکی

 درصد فراوانی

11/11 125 گوگل 6  ISI 125 11/11  

83/1 10 یاهو 2  ISC 15 13/3  

22/5 1 اکسایت 3  Emerald 10 83/1  

21/0 5 گلکسی 4     

01/1 2 هاتبات 8     

 133 150  133 150 جمع کل

 
لی نشان داد که دانشجویان تحصیالت تکمی، 0جدول نتایج 
آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان برای  مؤسسه

جستجوی در اینترنت بیشتر از موتور جستجوی گوگل با 
از بر گوگل، نیز عالوهو سپس درصد(  11/11) 125فراوانی 

 83/1) 10با فراوانی  (OOHYY) یاهو موتورهای جستجوی
سی ک، گلدرصد( 22/5) 1با فراوانی  (Excite) ، اکسایتدرصد(

(Galaxy ) و هات باتدرصد(  21/0) 5با فراوانی (Hotbot) 
کنند و همچنین از پایگاه استفاده میدرصد(  01/1) 2با فراوانی 

و درصد(  11/11) 125با فراوانی  ISIاطالعاتی الکترونیکی 
های ، از پایگاهISIبر پایگاه اطالعاتی الکترونیکی سپس عالوه

ISC )امرالد  ودرصد(  13/3) 15با فراوانی ) .سیاس. . آی
(Emerald ) کنندیم درصد( استفاده 83/1) 10با فراوانی. 

نشان داد که در بررسی ارتباط  (T-test)نتایج آزمون تی 
آموزش  مؤسسهبین جنسیت دانشجویان تحصیالت تکمیلی 

عالی جهاد دانشگاهی خوزستان و آمادگی یادگیری الکترونیکی 
و  تگوهای گروهی اینترنتیی، انگیزش، گففناورآنان در بعد 

داری معنیمهم جهت در یادگیری الکترونیکی تفاوت  مسائل
ها و ارتباطات پیوسته و توانایی وجود ندارد ولی در بعد مهارت

 ها وجود دارد.یادگیری از طریق رسانه

 آمادگی یادگیری الکترونیکیتباطات پیوسته ها و اربعد مهارتمستقل برای مقایسه دانشجویان مرد و زن در خصوص  tنتایج آزمون  .4جدول 

داریمعنی t درجه آزادی انحراف معیار میانگین تعداد گروه  

0161/01 63 زن  10132/8  151 311/2  330./  

3183/08 30 مرد  30103/8  

 

 آمادگی یادگیری الکترونیکیها نهبعد توانایی یادگیری از طریق رسامستقل برای مقایسه دانشجویان مرد و زن در  tنتایج آزمون  .8جدول 

داریمعنی t درجه آزادی انحراف معیار میانگین تعداد گروه  

1311/10 63 زن  62506/5  315  812/2  283./  

6088/11 30 مرد  31832/2  

 
آید نتایج آزمون تی ، بر می5و  8که از جدول  طورهمان

 8جدول داری در معنیدهد با توجه به مقدار مستقل نشان می
با مقدار خطای  هاآن/.(، مقایسه 328) 5جدول /.( و در 330)

مشخص ( α=/.35درصد ) 35در سطح اطمینان  رشیپذقابل
 ،(. لذا>p 35/3داری از خطا کمتر است )معنیشود که مقدار می

توان گفت که بین جنسیت افراد و بعد درصد می 35با اطمینان 
د توانایی یادگیری از طریق ها و ارتباطات پیوسته و بعمهارت
داری وجود معنیها آمادگی یادگیری الکترونیکی تفاوت رسانه

دارد و در هر دو بعد مورد بررسی آمادگی دانشجویان زن بیشتر 
 از آمادگی دانشجویان مرد است.
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 ها و ارتباطات پیوستهو بعد مهارتی تحصیلی دانشجویان مورد بررسمتغیر رشته  برحسبطرفه )آنوا( آزمون تحلیل واریانس یک .0جدول 

داریمعنی F مجذور میانگین درجه آزادی مجموع مجذورات  

هابین گروه  683/561  0 216/111  611/1  333.  

هادرون گروه  111/0211  531  552/21    

101/0112 کل  015     

 
با انجام آزمون آنوا )تحلیل آید ، بر می6طور که از جدول همان

با توجه به مقدار ( نتایج نشان داد که طرفهیکواریانس 

 35/3که از سطح خطا کمتر است )( =333/3sig)داری معنی
p<.) متغیر رشته گفت بین درصد می 35با اطمینان  ،بنابراین

ها و ارتباطات بعد مهارتو دانشجویان مورد بررسی تحصیلی 
 پیوسته آمادگی یادگیری الکترونیکی دانشجویان تحصیالت

همچنین نتایج نشان داد  داری وجود دارد.معنیتکمیلی تفاوت 
داری متغیر رشته تحصیلی با ابعاد آمادگی معنیتفاوت سطح 

، گفتگوهای گروهی (=333/3sig) انگیزشالکترونیکی 
مهم جهت موفقیت در  مسائلو  (=320/3sig) اینترنتی

داری وجود معنیتفاوت  (=333/3sig) یادگیری الکترونیکی
 دارد.

نتایج نشان داد که با انجام آزمون تحلیل واریانس 
ابعاد آمادگی یادگیری )آنوا( بین متغیر سن و  طرفهیک

گفتگوهای "الکترونیکی دانشجویان مورد بررسی، به جزء بعد 

 داری وجود ندارد.معنیتفاوت  "(=332/3sigگروهی اینترنتی )
 

 گیرینتیجهبحث و 
ی میزان آمادگی دانشجویان تحلیل نتایج حاصل از بررس

آموزش عالی جهاد دانشگاهی  مؤسسهتحصیالت تکمیلی 
خوزستان برای شرکت در یادگیری الکترونیکی حاکی از آن 

عامل )بعد(  6است که میانگین آمادگی دانشجویان از منظر 
ها و ارتباطات پیوسته، انگیزه، دسترسی به فناوری، مهارت
ها، گفتگوهای گروهی اینترنتی نهتوانایی یادگیری از طریق رسا

از  11/0مهم جهت موفقیت در یادگیری الکترونیکی،  مسائلو 
آمادگی در حد متوسط دانشجویان برای  دهندهنشاناست که  5

ی فناوردسترسی به  .استشرکت در یادگیری الکترونیکی 
و نخستین عامل میزان دسترسی دانشجویان به  ترینمهم

. این عامل با است ی یادگیری الکترونیکیبرا ازیموردنفناوری 
ابعاد آمادگی  کمترین میانگین را در میان 82/0میانگین کل 

کسب کرده است و در سطح متوسطی یادگیری الکترونیکی 
با توجه به وضعیت آمادگی یادگیری  ،قرار دارد. بنابراین

آموزش  مؤسسهالکترونیکی دانشجویان تحصیالت تکمیلی 
ی، فناوراز نظر دسترسی به  گاهی خوزستانعالی جهاد دانش

و مدیران و کارشناسان باید در این زمینه اقداماتی  ریزانبرنامه
سازی نظام یادگیری الکترونیکی، به عمل آورند تا قبل از پیاده

که این یافته با ی بهبود ایجاد شود. فناوراز جهت دسترسی به 
زاده، فقیه الزمانی، ملکی،موسوی صاحبهای پژوهش یافته

های پژوهش یافته( همخوانی داشته و 1038)اوجاقلو و نوروزی 
( که نشان داد که میزان 2313)سوکانتا و هدایت  ،گهادین

ادگیری آمادگی دسترسی به فناوری دانشجویان جهت ی
نسبت به نتیجه پژوهش حاضر در  الکترونیکی باال بوده،

های پژوهش یافتهبا ، وضعیت بهتری قرار دارد و از طرف دیگر
شهنوازی، مهرآیین، ، (1031) ای و موسویملکی مرشت، قلعه

نژاد و دلیلی صالح، حسن(، 1036)باقری، میری و محمدقاسمی 
سطح دسترسی دریافتند که ( 2313و محامد )( 1031) تبرایی

کم یادگیری الکترونیکی جهت دانشجویان به فناوری الزم 
در بعد دارند همخوانی ندارد. است و در سطح عدم آمادگی قرار 

دومین بعد از ابعاد  عنوانبهها و ارتباطات پیوسته، مهارت
آمادگی بیانگر  13/0آمادگی یادگیری الکترونیکی، با میانگین 
آموزش عالی  مؤسسهمتوسط دانشجویان تحصیالت تکمیلی 

، قبل از اقدام هاآنکه با توجه به سطح آمادگی  استخوزستان 
ازی نظام یادگیری الکترونیکی، الزم است اقداماتی در سبه پیاده

های کار با کامپیوتر، مهارت جستجوی جهت بهبود مهارت
این یافته با اینترنت و دسترسی به اطالعات انجام شود. 

 ،(1031)ای و موسوی ملکی مرشت، قلعه پژوهش یهاافتهی
 زاده، اوجاقلو و نوروزیالزمانی، ملکی، فقیهموسوی صاحب

شهنوازی، مهرآیین، باقری، میری و محمدقاسمی و ( 1038)
دلیلی صالح، های پژوهش همخوانی داشته و با یافته( 1036)

( که دریافتند سطح دسترسی 1031) تبرایینژاد و حسن
ها و ارتباطات پیوسته جهت یادگیری دانشجویان به مهارت

 الکترونیکی کم است همخوانی ندارد.
به ترتیب با  ی گروهی اینترنتیانگیزش و گفتگوها 

و باید اقدامات  در سطح متوسط قرار دارند 31/0، 53/0میانگین 
های الزم جهت ارتقا آمادگی دانشجویان برای شرکت در دوره

این  .و افزایش انگیزه در آنان صورت گیرد یادگیری الکترونیکی
موسوی های پژوهش یافته )بعد انگیزش( با یافته

 (1038)زاده، اوجاقلو و نوروزی ملکی، فقیه الزمانی،صاحب
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ای و ملکی مرشت، قلعههای پژوهش و با یافته همخوانی داشته
شهنوازی، مهرآیین، باقری،  ،(1035، پرتقالی )(1031) موسوی

 تبرایینژاد و دلیلی صالح، حسن(، 1036) میری و محمدقاسمی
ند دانشجویان که دریافت( 2313و جایا، حنفی و فبریانا )( 1031)

آمادگی الزم را از منظر انگیزش جهت دریافت یادگیری 
در پژوهش لکترونیکی ندارند، همخوانی ندارد و از طرف دیگر، ا

سطح آمادگی یادگیری الکترونیکی، بعد گفتگوهای حاضر، 
در سطح متوسط قرار دارد که این یافته با  گروهی اینترنتی

( و 1031) ی و موسویاملکی مرشت، قلعههای پژوهش یافته
زاده، اوجاقلو و نوروزی الزمانی، ملکی، فقیهموسوی صاحب

پارکس و های پژوهش ( همخوانی دارد ولی با یافته1038)
شهنوازی، مهرآیین، باقری، میری و ، (2315دیگران )

 تبرایینژاد و دلیلی صالح، حسنو ( 1036)محمدقاسمی 
ابعاد دانشجویان  ( همخوانی ندارد. در پژوهش حاضر،1031)

 مسائلو  36/8ها با میانگین رسانهتوانایی یادگیری از طریق 
که  30/8مهم جهت موفقیت یادگیری الکترونیکی با میانگین 

)توانایی یادگیری و این یافته  هر دو بعد در سطح باال قرار دارند
ملکی مرشت،  پژوهشهای یافته هبنسبت ها( از طریق رسانه

الزمانی، ملکی، موسوی صاحب( و 1031) یای و موسوقلعه
وضعیت بهتری دارد و در ( 1038)زاده، اوجاقلو و نوروزی فقیه

شهنوازی، های پژوهش ولی با یافتهسطح باالتری قرار دارد 
دلیلی صالح، ( و 1036)مهرآیین، باقری، میری و محمدقاسمی 

 در پژوهش حاضر، ( همخوانی ندارد.1031) تبرایینژاد و حسن
 یکیالکترونمهم جهت موفقیت یادگیری  مسائلمیانگین بعد 

که این یافته نسبت به  بوده و در سطح باال قرار دارد 30/8
 ،(1031) ای و موسویملکی مرشت، قلعه پژوهشهای یافته

زاده، اوجاقلو و نوروزی الزمانی، ملکی، فقیهموسوی صاحب
مدقاسمی شهنوازی، مهرآیین، باقری، میری و محو ( 1038)
سطح آمادگی بهتری قرار  و دروضعیت بهتری داشته ( 1036)

 تبرایینژاد و دلیلی صالح، حسنهای پژوهش دارند ولی با یافته
نتایج آزمون تی نشان داد که تفاوت ( همخوانی ندارد. 1031)

ها و ارتباطات داری بین متغیر جنسیت و ابعاد مهارتمعنی
آمادگی یادگیری  طریق رسانهپیوسته و توانایی یادگیری از 

های پژوهش الکترونیکی وجود دارد که این یافته با یافته
( همخوانی 1031) و فخار خادملو، علیزاده، حسینی، محمدی

ای و موسوی ملکی مرشت، قلعههای پژوهش دارد ولی با یافته
زاده، اوجاقلو و الزمانی، ملکی، فقیهموسوی صاحبو  (1031)

 همخوانی ندارد. (1038) نوروزی
)آنوا( نشان داد که  طرفهیکنتایج آزمون تحلیل واریانس 

آمادگی یادگیری الکترونیکی ابعاد بین متغیر رشته تحصیلی و 

، توانایی یادگیری از طریق دسترسی به فناوریبه جزء )
های داری وجود دارد که این یافته با یافتهمعنیها( تفاوت رسانه

زاده، اوجاقلو و زمانی، ملکی، فقیهالموسوی صاحبپژوهش 
( 1031) تبرایینژاد و دلیلی صالح، حسن و( 1038) نوروزی

 همخوانی دارد.
بین )آنوا( نشان داد  طرفهیکنتایج آزمون تحلیل واریانس 

ابعاد آمادگی یادگیری الکترونیکی و سن دانشجویان تحصیالت 
تفاوت آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان  مؤسسهتکمیلی 

داری )به جزء گفتگوهای گروهی اینترنتی( وجود ندارد که معنی
محمد اسماعیل و کریمی های پژوهش این یافته با یافته

زاده، اوجاقلو و الزمانی، ملکی، فقیهموسوی صاحبو ( 1030)
های پژوهش همخوانی دارد ولی با یافته (1038)نوروزی 

( همخوانی 1031)و فخار  خادملو، علیزاده، حسینی، محمدی
 ندارد.

سطح میانگین آمادگی یادگیری الکترونیکی دانشجویان 
( در سطح متوسط بوده 11/0آموزش عالی خوزستان ) مؤسسه

ای و ملکی مرشت، قلعههای پژوهش که این یافته با یافته
و فخار  خادملو، علیزاده، حسینی، محمدی (،1031) موسوی

زاده، اوجاقلو و ، فقیهالزمانی، ملکیموسوی صاحب ،(1031)
زاده علیشاهی و ، قاسمو هدایتی خوشمهر( 1038) نوروزی
های پژوهش همخوانی داشته و نسبت به یافته( 1031) ملکی

فرازکیش و ( 2313، جایا، حنفی و فبریانا )(1035پرتقالی )
که به ترتیب ( 1031) تبرایینژاد و دلیلی صالح، حسن( و 2313)

جهت اجرای یادگیری الکترونیکی و عدم حداقل آمادگی الزم 
آمادگی یادگیری الکترونیکی را به دست آوردند همخوانی 

های یافتهو نسبت به  استاز وضعیت بهتری برخوردار نداشته و 
و هوری و دیگران ( 1030پژوهش محمداسماعیل و کریمی )

که در پژوهش خود، به این نتایج رسیدند که میانگین ( 2312)
و بیش از مقدار  33/8دگیری الکترونیکی افراد جامعه آمادگی یا

 .تری قرار داردپایینآمادگی متوسط بوده در سطح 
 مؤسسهکه دانشجویان تحصیالت تکمیلی  نتایج نشان داد

های آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان به ترتیب از شبکه
درصد(، اینستاگرام با  8/60) 31اجتماعی تلگرام با فراوانی 

درصد( و  15) 20درصد(، واتساپ با فراوانی  0/23) 01اوانی فر
( جهت آمادگی یادگیری درصد 0/1) 2فیس بوک با فراوانی 

های با توجه اینکه سرور شبکه الکترونیکی استفاده خواهند کرد.
اجتماعی ذکر شده در خارج از ایران قرار دارند و ممکن است از 

استفاده گردد و سوء اطالعات الکترونیکی شخصی دانشجویان
نسبت به سؤ  قانونی تیمسئولگونه هیچها، مدیران آن شبکه

رونیکی شخصی دانشجویان و استادان از اطالعات الکتاستفاده 
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 مؤسسهشود پیشنهاد می ،را ندارند. بنابراین هااز این شبکه
اقدام در فضای مجازی آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان 

شبکه اجتماعی آموزشی علمی جهت استفاده اندازی یک به راه
نماید. شایان ذکر است که در  دانشجویان تحصیالت تکمیلی

ای نگردیده اشاره های مذکور به این موضوعاز پیشینه کدامچیه
 است.

رغم توسعه و گسترش با توجه به نتایج پژوهش حاضر، علی
ان توفناوری، نفوذ و جذابیت اینترنت در میان جوانان، نمی

و مورد اطمینانی  قبولقابلسطح آمادگی متوسط را سطح 
سازی نظام یادگیری قبل از اقدام به پیاده ،دانست. بنابراین

الکترونیکی، مداخالت مناسب در جهت بهبود و ارتقای هریک 
)کمترین میانگین بعد  فناوریدسترسی به  ازجملهها از حیطه

( و تأمین بودجه ردر پژوهش حاض آمادگی یادگیری الکترونیکی
افزارهای و نرم افزارسختی اینترنت پرسرعت، کافی برای تهیه
ی یادگیری الکترونیکی و باال بردن سطح مرتبط با شیوه

ی آگاهی، تمایل و رغبت دانشجویان جهت استفاده از این شیوه
رسد با ضروری به نظر می ،بنابراین نوین آموزشی صورت گیرد.

ها برگزاری دورههای پژوهش، اقدام به شینهتوجه به نتایج و پی
برای ها و واحدهای مختلف کار با کامپیوتر و اینترنت و آموزش

با توجه به نوپا بودن روش یادگیری دانشجویان و همچنین 
( 11/0الکترونیکی و آمادگی متوسط )میانگین کل ابعاد 

آموزش عالی جهاد  مؤسسهدانشجویان تحصیالت تکمیلی 
خوزستان برای شرکت در یادگیری الکترونیکی  دانشگاهی

های ، بهبود مهارتهاآن آماده ساختنشود جهت پیشنهاد می
 مؤسسهو شناسایی نقاط قوت و ضعف در این زمینه ابتدا  هاآن

آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان چند واحد درسی را به 
 های حضوری ارائه دهدصورت آزمایشی برای دانشجویان دوره

مکمل  عنوانبهتواند یادگیری الکترونیکی را ابتدا و همچنین می
های حضوری و چهره به و ابزار کمک آموزشی در کنار دوره

 چهره به کار گیرد.
 

 پیشنهادهای پژوهش

های آموزشی با توجه به نتایج پژوهش حاضر، طراحی برنامه

 سطحآمادگی در ها )مهارت یارتقا منظوربهها نظیر کارگاه

( و توانایی استفاده از آموزش بعد مورد بررسی 6در  متوسط

سازی نظام یادگیری قبل از اقدام به پیادهالکترونیکی 

 الکترونیکی
آموزش  مؤسسهو مدیران  استادانبررسی میزان آمادگی 

عالی جهاد دانشگاهی خوزستان برای شرکت در نظام یادگیری 
 الکترونیکی

سازی نظام جهت پیاده ازیموردنهای زیرساخت بررسی
آموزش عالی جهاد دانشگاهی  مؤسسهدر  یادگیری الکترونیکی

 خوزستان

های انجام بررسی و مقایسه نتایج پژوهش حاضر با پژوهش
 ر این حوزه و استفاده از تجربیات.گرفته د
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