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 چکیده
آموزشی در نظام آموزش  هايآوريفنهدف از این پژوهش، بررسی وضعیت موانع استفاده از ابزارها و 

ها، پیمایشی و از آوري دادهحاضر از لحاظ روش جمع پژوهشاست. روش بوده عالی الکترونیکی ایران 
آماري پژوهش شامل کلیه دانشجویان و اساتید مراکز  جامعه. بودلحاظ ماهیت، توصیفی از نوع ارزشیابی 

 عنوانبهنفر  741بوده است. از این تعداد،  1395 -96آموزش عالی الکترونیکی ایران در سال تحصیلی 
آوري گردید. جمع پژوهشهاي گیري گلوله برفی انتخاب و دادهآماري تعیین و به روش نمونه نمونه

ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. اعتبار پرسشنامه هم بر اساس آلفاي آوري دادهبراي جمع
حلیل عاملی افزار ایموس و روش تکرونباخ و هم بر اساس ضریب همبستگی درونی با استفاده از نرم

به دست آمده است. نتایج  867/0، تأیید گردیده است. ضریب آلفاي کرونباخ براي کل پرسشنامه تأییدي
پژوهش حاکی از آن است که وضعیت موانع استفاده از ابزارهاي آموزش در نظام آموزش عالی الکترونیکی 

اده از ، ترجیح استفآوريفنده از ، نگرش مثبت به استفاحالبااینمطلوب است.  معناداريایران به طور 
اده موانع استف ترینمهماز  آوريفندر برقراري ارتباط و احساس آرامش و راحتی در استفاده از  آوريفن

 .بودآموزش در نظام آموزش الکترونیکی ایران  هايآوريفناز ابزارها و 

یادگیري الکترونیکیابزارهاي آموزش، ارزیابی، موانع استفاده، آموزش عالی، : هاي کلیديواژه
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 asbashokooh@gmail.com )نویسنده مسئول(مربی گروه علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور  ∗∗

                                                                                                                                        



 1397 پاییز/ 42ي آموزشی/ شماره هانظامپژوهش در  98

 مقدمه
 و مؤسسات هادانشگاهاي توسط امروزه سیستم آموزش الکترونیکی به طور فزاینده

شود. دلیل آموزي به کار گرفته میمهارت -آکادمیکی و کارآموزي هايآموزش دهندهارائه
اصلی این گسترش تمایل، افزایش تقاضا براي آموزش عالی از یک سو و عدم توان 

، 1سنتی براي پاسخگویی به این نیازها از سوي دیگر است (مانو و همکاران هايآموزش
هاي یادگیري با استفاده از نوع آموزش که عبارت از انتقال برنامه). اشاعه این 2017

)، انقالبی شگرف در 2011و همکاران،  2ابزارهاي الکترونیکی است (نورسیاهیداح
 پدید آورده است. 3سازي محیط یادگیرنده محورآموزش از طریق فراهم
ست ا هاییفعالیتیک پارادایم جدید در آموزش، اجتماع  عنوانبهآموزش الکترونیکی 

اطالعات و ارتباطات در حوزه آموزش صورت  هايآوريفنها و که با استفاده از رسانه
). اولین اصل در طراحی چنین پارادایمی، تغییر ساختار 1396، همکارانگیرد (تاري و می

یادگیري است  -نظام آموزشی است که نتیجه آن، خلق مدل جدیدي از فرایند یاددهی
). چنین مدلی، محیط یادگیري مبتنی بر یادگیرنده (آرکورفول و 1394ی، حسین(شاه

 -یادگیري و تغییر در فرایند تدریس هايروشپذیري در )، انعطاف2015، 4همکاران
 ).2015، 5یادگیري را سبب شده است (ونکاتارامان و سیواکومار

فاده از ي استبندي تعاریف بیانگر آن است که آموزش الکترونیکی مفهومی براجمع
براي  8و قابل کاربرد در وب 7شدهیعتوز، مبتنی بر وب 6ابزارهاي فنآورانه مبتنی بر وب

). این نوع یادگیري شامل استفاده از 2018، 9(تراکسلر استیادگیري  -اهداف آموزشی
یر، هاي متفاوت آموزشی است. با این تفاسابزارهاي فنآورانه با قابلیت کاربست در بافت

توانایی کاربرد  10آموزش چهره به چهره یا آموزش از دور برخالفالکترونیکی  آموزش
 ).2012، 11را داراست (ازنستادت و وینسنت موردنظردر هر دو مدل 

هاي آموزشی، تولید محتواي آموزشی بهنگام ظهور آموزش الکترونیکی، کاهش هزینه
شده است (خداداد و  و سهولت کار با آن را موجب و متناسب با نیازهاي فراگیران
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)، تغییر 2015). افزایش پیشرفت تحصیلی دانشجویان (اوپال و همکاران، 1392همکاران، 
) و تسهیل 2015، 1مسیر آموزش از یاد دادن به یاد گرفتن (آرکورفول و همکاران

. استهاي این آموزش ) از مزیت1395فر و همکاران، هاي آموزشی انفرادي (نادريبرنامه
از  استفاده با محیط سازيغنی از طریق آموزش وريبهره سطح ارتقاء ها برپژوهش

). این محیط با ابزارهاي ارتباطی 2018نماید (تراکسلر، می تأکید جدید هايآوريفن
ا ه(پست الکترونیکی، ویکی زمانناهم(کنفرانس دیداري، جلسه آنالین و ...) و  زمانهم

دي و فر هايتفاوتدهد متناسب با که به فراگیران امکان می کندو ...) محیطی فراهم می
 ).2017سبک یادگیري خود عمل کنند (مانو و همکاران، 

ی بر مبتن هايآموزشرغم شتاب فزاینده بنیادي این پژوهش آن است که علی مسئله
که  وجود دارد هاآموزشي اثربخشی این نوع در جهان، موانع بسیاري در زمینه آوريفن

 ارزشیابی و به کردهها، در مورد این موانع تأمل قبل از طراحی این دوره کندایجاب می
 یادگیري هايبرنامه اجراي توجیه و و یادگیري تدریس فرآیند کیفیت اعتبارسنجی و

 یادگیري سازيهپیاد طراحی و براي موردنظر استانداردهاي و الزامات و تأمین الکترونیکی
 داده شود. عالی اهمیت آموزش در الکترونیکی

در  هافناوريهاي متفاوتی از موانع استفاده از ابزار و تحقیقات مختلف به جنبه
با  هاآموزش)، این 1935فر و همکاران (نادري زعمبهاند. یادگیري الکترونیکی پرداخته

ی ناکافاطالعی از کارکرد آن و وجود منابع چالش عدم اجرا از سوي اساتید به دلیل بی
مندي کاربران از تکالیف )، عدم بهره1391باشند. رستگارپور و همکاران (مواجه می

مناسب، عدم تناسب محتواي الکترونیکی و عدم برخورداري دانشجویان از واسط کاربري 
و ذوالقدري  هاآموزش)، مشکل منابع کافی براي این 1396و همکاران ( رضاییانمناسب، 

 ترینمهمروز کردن محتوا را از هاي بهان حمایت مدیریتی و هزینه)، فقد2013و مالحی (
 هايچالش) نیز، 1396دانند. تاري و همکاران (موانع گسترش آموزش الکترونیکی می

حقوقی، آموزشی،  -مدیریتی، مالی -هاي سازمانیآموزش الکترونیکی را در حوزه
 ند.اکردهبندي فنی طبقه -اجتماعی و زیرساختی -فرهنگی

هاي یادگیري الکترونیکی، قابلیت کاربرد ترین معیارهاي ارزیابی در سامانهاز اصلی
 استفاده 2ونکاتارامان و سیواکومار زعمبه ،.استبدون صرف زمان زیاد و کمک دیگران 

1. Arkorful, V., & Abaidoo, N. 2. Venkataraman, S., & Sivakumar, S. 
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 اطالعات آوريفن از استفاده براي معتبري بینی کنندهپیش متغیر اطالعات آوريفن از
رغم در دهد علی). مرور ادبیات موضوع نشان می1396و همکاران،  رضاییاناست (

آموزشی متعدد در نظام آموزش الکترونیکی، عوامل  هايآوريفندسترس بودن ابزارها و 
توان در دو بعد شده است که می آوريفنگوناگونی سبب عدم پذیرش و استفاده از 

 .قرار داد سیموردبرررا  هاآنمسائل و موانع فردي و غیرفردي 
(دانش  آوريفندر مبانی نظري، سواد  موردبحثاز مسائل فردي متعدد  موانع فردي:

 يآورفنتکنولوژي)، دانش زبان انگلیسی (عمومی، تخصصی و فنآورانه) و ترس از 
آن  از استفاده و بازیابی قدرت و اطالعات درباره تفکر توانایی بیانی، . بهکندمی برجسته

دانست  ارتباطات اطالعات و فناوري سواد توانرا می سویه یا چند سویه دو تعاملی در
 مفاهیم علمی انتقال زبان تکنولوژي و عنوانبه). زبان انگلیسی 2017(مانو و همکاران، 

 سایر و هم براي تعامل با کشورها سایر در تولیدي هاييتکنولوژ در استفاده از نتایج هم
 ).1395فر و همکاران، است (نادري ضروري دانشمندان

از دیگر موانع فردي مهم در استفاده از ابزارهاي آموزشی در نظام آموزش الکترونیکی، 
 از شکست است. استرس، ترس و خطر احساس اضطراب رایانه است. این پدیده شامل

 با همراه احساسات بخشی از ،کنترلیرقابلغرویدادهاي  با مواجه از پذیري و ترستهییج
 هاينشانه دانشجویان درصد 35). 1396و همکاران،  رضاییانهستند ( کامپیوتر اضطراب
 ).2006، 1دهند (تودمنمی نشان کامپیوتر را اضطراب خفیف از

 مختلف درگیر آموزش يهاگروه کهينحوبهناکافی بودن ابزار و وسایل  موانع غیر فردي:
، ، سهولت، جذابیت، امنیتکننداستفاده  هاآنبتوانند از  یتمحدودالکترونیکی بدون 

گذاري موانعی هستند که بر میزان استفاده از بودن و فقر مالی و فقر سرمایه ياچندرسانه
 باشند.ابزار و وسایل در آموزش الکترونیکی تأثیرگذار می

، همکارانچون یادگیري فارغ از زمان و مکان (تاري و  هاییآرمانرغم تحقق علی
) 2015)، خودارزیابی (آرکورفول، 1396و همکاران،  رضاییانمشارکتی ()، یادگیري 1396

) توسط آموزش الکترونیکی، هنوز کمبود تحقیقات 2015و خودراهبري (ونکاتارامان؛ 
آموزشی در نظام آموزش عالی الکترونیکی  هايآوريفنبر روابط فرد و  تأکیدکاربردي با 

، به مؤسسات آموزش عالی درگیر در فرایند خورد. مطالعه این مقولهایران به چشم می

1. Todman, J., & Day, K. 
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هاي متوالی و مرتبط اوالً درصدد دهد که در یک سلسله گامآموزش این فرصت را می
و نهایتاً اشاعه  هاآنهرکدام از این موانع، دومًا رفع یا کاهش  تأثیرگذاريدرك میزان 

 عالی باشند.آموزش الکترونیکی در آموزش  هايآوريفناستفاده از ابزارها و 
آموزشی در نظام  هايآوريفناز بعد نظري، وضعیت موانع استفاده از ابزارها و 

عملی نیز،  بعد در دارد. الگوپردازي و مفهومی روشنگري به نیاز آموزش الکترونیکی
به راهنماي عملی مناسب براي متولیان و مجریان امر  تواندمی موضوع این به پرداختن

له حاضر درصدد است با کندوکاوي علمی در مبحث آموزش الکترونیکی بیانجامد. لذا مقا
در آموزش عالی الکترونیکی ایران، به سه سؤال  هافناوريو موانع استفاده از ابزارها و 

آموزشی در نظام  هايآوريفن) وضعیت موانع استفاده از ابزارها و 1اصلی پاسخ گوید: 
موانع استفاده از ابزارها و  ترینمهم) 2ست؟ آموزش عالی الکترونیکی ایران چگونه ا

) آیا تفاوت 3؟ اندکدمآموزشی در نظام آموزش عالی الکترونیکی ایران  هايآوريفن
بر اساس  موردبررسیهاي مختلف جامعه بین وضعیت این موانع در گروه معناداري

 متغیرهاي نقش آموزشی، جنسیت و گروه تحصیلی وجود دارد؟

 روش 
 ارزشیابی تحقیقات از نظر ماهیت، جزء از منظر روش گردآوري، پیمایشی و پژوهش
سال  در که هستند نفر) 45000اساتید و دانشجویانی (نزدیک به  کلیه آماري جامعهاست. 

صنعتی امیرکبیر،  شیراز، علوم و حدیث، هايدانشگاهدر  1395 -96 تحصیلی
برز، شهید بهشتی، آزاد اسالمی، سهند، طوسی، اصفهان، تهران، مهر ال یرالدیننصخواجه

 اي تهران و دانشگاه پیام نورغیرانتفاعی آموزش عالی رایانه مؤسسهعلم و صنعت، 
نفر با استفاده از روش  741کنند. از این تعداد می تدریس یا تحصیل مجازي صورتبه

رکنان و مدرسان نمونه انتخاب و با همکاري برخی از کا عنوانبه، 1گیري گلوله برفینمونه
خواسته شد افراد دیگري از  هاآنآماري شناسایی و از  جامعهدر چند دانشگاه، افرادي از 

 . این فرایند تا دسترسی به نمونه مکفی ادامه پیدا کرد.کنندجامعه را معرفی 
موانع  دهندهیلتشک نشانگرهاي و هامالك در تدوین پرسشنامه محقق ساخته، ابتدا

آموزشی در آموزش عالی الکترونیکی استخراج و سپس  هايآوريفناستفاده از ابزارها و 

1. snowball sampling 
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نفر از  13ها و نشانگرها و بعد از مشورت با سؤاالت پرسشنامه بر اساس این مالك
مختلف رشته علوم تربیتی، تهیه گردید. بخش اصلی پرسشنامه  هايگرایشمتخصصین در 

اصالً (نمره پنج)، خیلی کم  صورتبهبر اساس طیف لیکرت (اي سؤال پنج گزینه 26
 منظوربهکه  است(نمره چهار)، کم (نمره سه)، زیاد (نمره دو)، خیلی زیاد (نمره یک) 

 به مرکز، گزینه حد وسط لحاظ نگردید. تمایل جلوگیري از خطاي
پس با س جهت اطمینان از روایی و پایایی، ابتدا آلفاي کرونباخ پرسشنامه بررسی و

 هايشاخص، همبستگی درونی تأییديایموس و روش تحلیل عاملی  افزارنرماستفاده از 
 ازهساطمینان از سنجش  منظوربهها مجزا و نیز همبستگی کلی گویه صورتبههر عامل 

نامه با هاي مختلف کل پرسشتعیین و تأیید گردید. میزان آلفاي کرونباخ بخش موردمطالعه
که این میزان در شاخص مربوط به موانع شخصی با تعداد  است 867/0 سؤال، 26مجموع 

 بوده است. 782/0سؤال،  10و در شاخص موانع غیرشخصی با تعداد  879/0سؤال،  16
خروجی ایموس درباره مدل ارزیابی عامل موانع استفاده از ابزارهاي آموزش (جدول 

در کنار سایر  x2/ DFار برازش مطلق با مقد هايشاخص)، حاکی از آن است که 1
، %90با فاصله اطمینان  (RMSEA)چون ریشه خطاي میانگین مجذورات  هاشاخص
مقتصد  هايشاخص، و %90با نقطه برش  (GFI, NFI, CFI)تطبیقی  هايشاخص

(PCFS, PNFI)  ین ا تأییدکننده/. همه در وضعیت بسیار مطلوبی است و 5با نقطه برش
 است که مدل براي سنجش موانع استفاده از ابزارهاي آموزش از معتبر است.

 برازش عامل موانع استفاده از ابزارهاي تعامل هايشاخص. 1جدول 

 برازش تطبیقی هايشاخص برازش مطلق هايشاخص نوع
 هايشاخص

 برازش مقتصد
 /Chi Df Chi آماره

Df RMSEA GFI NFI CFI RMR PCFS PNFI 
 0.744 0.765 0.018 0.943 0.935 0.795 0.05 5.345 98 513.8 مقدار
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BUTموانع استفاده از ابزارهاي آموزش = 
 IBموانع غیر فردي = 

PBموانع فردي = 
IL1 هاي اینترنتی= آشنایی با انواع پرتال 
IL2  کاربردي رشته تحصیلی افزارهاينرم= توانایی کار با 
IL3 =  هاي مختلفاز منابع اطالعاتی با فرمتتوانایی استفاده 
IL4 =  یادگیري مجازي چون  افزارهاينرمآشنایی باLMS ...و 

KN1 دانش زبان انگلیسی عمومی = 
KN2 دانش زبان انگلیسی مرتبط با رشته تخصصی = 
KN3 دانش زبان انگلیسی مرتبط با فناوري = 
AT1 = نگرش مثبت به استفاده از تکنولوژي 
AT2 ترجیح استفاده از تکنولوژي در برقرار ارتباط = 

AT13 احساس آرامش و راحتی در استفاده از تکنولوژي = 
ST1 مهیا بودن امکانات آموزشی به نسبت دانشجویان = 
ST2 کادر پشتیبانی متخصص و کافی = 
ST3 نسبت کافی اساتید به دانشجویان = 
FC2 پیوتر، گوشی هوشمند و ...)= توان مالی جهت تأمین لوازم مناسب (کام 
FC3 هاي اینترنت و تلفن همراه و...= توان مالی جهت تأمین هزینه… 
FC4  از خدمات جانبی دانشگاه منديبهره= توان مالی جهت 

 
    
 IL1 = 
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آموزش در نظام آموزش عالی  هايآوريفنمدل سنجش موانع استفاده از ابزارها و  .1نمودار 

 الکترونیکی ایران

 هایافته
در این بخش، ابتدا توزیع نمونه آماري بر حسب متغیرهاي مختلف نقش آموزشی، 
جنسیت و گروه تحصیلی ارائه و سپس وضعیت این موانع در سطح موانع فردي، غیرفردي 

آمار استنباطی،  هايروشگیرد. در ادامه با استفاده از و مجموع مورد ارزیابی قرار می
 شود.وضعیت این موانع بر حسب متغیرهاي مختلف بررسی می

 توزیع فراوانی نمونه آماري بر حسب متغیرهاي مختلف .2جدول 
 درصد فراوانی ابعاد زیرگروه متغیر

 جنسیت
 مدرس

 11.2 83 زن
 21.3 158 مرد

 دانشجو
 23.3 173 زن
 .434 322 مرد
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 درصد فراوانی ابعاد زیرگروه متغیر

 کل
 35.2 261 زن
 64.8 480 مرد

 رشته تحصیلی

 مدرس

 10.1 75 ايرشتهبین
 9.7 72 علوم انسانی
 5.5 41 علوم پایه

 5.8 43 فنی و مهندسی

 دانشجو

 19.9 148 ايرشتهبین
 20.2 150 علوم انسانی
 17.1 127 علوم پایه

 10.1 75 فنی و مهندسی

 کل

 30.01 223 ايرشتهبین
 29.9 222 علوم انسانی
 22.6 168 علوم پایه

 15.9 118 فنی و مهندسی

و درصد  500بر حسب متغیر نقش آموزشی، دانشجویان با فراوانی  2مطابق جدول 
و بر  8/64و درصد  480دهندگان مرد با فراوانی ، بر حسب متغیر جنسیت، پاسخ5/67

 1/30و درصد  223فراوانی اي با رشتهدهندگان بینحسب متغیر گروه تحصیلی، پاسخ
 دهند.بیشترین حجم نمونه آماري را تشکیل می
آموزشی در نظام آموزش عالی  هايآوريفنسؤال اول) وضعیت موانع استفاده از 

 الکترونیکی ایران چگونه است؟

 وضعیت موانع استفاده از ابزارهاي آموزش در نظام آموزش عالی الکترونیکی ایران .3جدول 

 سطح شرح
 آماره

 تعداد
میانگین 

 مشاهده شده
میانگین مورد 

 انتظار
 واریانس

موانع استفاده از 
 ابزارهاي آموزش

 0.211 2.50 2.98 741 موانع فردي
 0.434 2.50 2.94 741 موانع غیر فردي

 0.229 2.50 2.96 741 مجموع
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آموزش در نظام آموزش عالی  هايآوريفنموانع استفاده از  هايشاخصوضعیت  .4جدول 

 الکترونیکی ایران

 شاخص سطح
 آماره

 تعداد
میانگین 

 مشاهده شده
میانگین 

 مورد انتظار
 واریانس

موانع فردي استفاده 
 از ابزارهاي آموزش

هاي آشنایی با انواع پرتال
 اینترنتی

741 3.31 2.50 0.391 

افزارهاي توانایی کار با نرم
 کاربردي رشته تحصیلی

741 2.78 2.50 0.549 

توانایی استفاده از منابع اطالعاتی 
 هاي مختلفبا فرمت

741 2.70 2.50 0.516 

افزارهاي یادگیري آشنایی با نرم
 LMSمجازي چون 

741 3.02 2.50 0.419 

 0.482 2.50 2.68 741 دانش زبان انگلیسی عمومی
دانش زبان انگلیسی مرتبط با 

 رشته تخصصی
741 2.76 2.50 0.555 

دانش زبان انگلیسی مرتبط با 
 آوريفن

741 2.30 2.50 0.612 

نگرش مثبت به استفاده از 
 تکنولوژي

741 3.45 2.50 0.308 

ترجیح استفاده از تکنولوژي در 
 برقرار ارتباط

741 3.44 2.50 0.323 

احساس آرامش و راحتی در 
 استفاده از تکنولوژي

741 3.36 2.50 0.336 

موانع غیرفردي 
استفاده از ابزارهاي 

 آموزش

مهیا بودن امکانات آموزشی به 
 نسبت دانشجویان

741 2.79 2.50 0.620 

 0.634 2.50 2.84 741 کادر پشتیبانی متخصص و کافی
 0.550 2.50 2.78 741 نسبت کافی اساتید به دانشجویان
توان مالی جهت تأمین لوازم 

 (رایانه، گوشی هوشمند)
741 3.04 2.50 0.386 
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 شاخص سطح
 آماره

 تعداد
میانگین 

 مشاهده شده
میانگین 

 مورد انتظار
 واریانس

هاي توان مالی جهت تأمین هزینه
 ...اینترنت، موبایل و

741 3.05 2.50 0.387 

مندي از توان مالی جهت بهره
 خدمات جانبی دانشگاه

741 3.02 2.50 0.427 

دهد که میانگین مشاهده شده براي سطوح مختلف موانع و نشان می 4و  3جداول 
از میانگین  رتبزرگ، آوريفندانش زبان انگلیسی مرتبط با  استثناءبه هاآن هايشاخصنیز 

تفاوت بین میانگین مشاهده شده و مورد  معناداريبررسی  منظوربهمورد انتظار است. 
 استفاده شده است. 6و  5اي جداول تک نمونه Tانتظار از آزمون 

موانع استفاده از ابزارهاي میانگین وضعیت موجود و مطلوب سطوح مختلف  مقایسه .5جدول 

 آموزش در نظام آموزش عالی الکترونیکی ایران

 سطح شرح
 آماره

 .std میانگین تعداد
error T DF Sig 

موانع استفاده از 
 ابزارهاي آموزش

 0001/0 740 117.94 0.016 2.98 741 موانع فردي
 0001/0 740 80.48 0.024 2.94 741 موانع غیر فردي

 0001/0 740 111.98 0.017 2.96 741 مجموع

موانع استفاده از ابزارهاي  هايشاخصمیانگین وضعیت موجود و مطلوب  مقایسه. 6جدول 

 آموزش در نظام آموزش عالی الکترونیکی ایران

 شاخص
 آماره

 std. error T DF Sig میانگین تعداد
 0001/0 740 101.01 0.625 3.31 741 هاي اینترنتیآشنایی با انواع پرتال
افزارهاي کاربردي توانـایی کـار بـا نرم   

 رشته تحصیلی
741 2.78 0.740 65.64 740 0001/0 

ــتفاده از منابع اطالعاتی با   توانـایی اسـ
 هاي مختلففرمت

741 2.70 0.718 64.64 740 0001/0 
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 شاخص
 آماره

 std. error T DF Sig میانگین تعداد
هاي یادگیري مجازي افزارنرمآشنایی با 

 LMSچون 
741 3.02 0.647 85.25 740 0001/0 

 0001/0 740 66.25 0.694 2.68 741 دانش زبان انگلیسی عمومی
دانش زبان انگلیســـی مرتبط با رشـــته 

 تخصصی
741 2.76 0.745 64.34 740 0001/0 

 0001/0 740 45.37 0.782 2.30 741 آوريفندانش زبان انگلیسی مرتبط با 
 0001/0 740 120.54 0.554 3.45 741 نگرش مثبت به استفاده از تکنولوژي

ترجیح اســتفاده از تکنولوژي در برقرار 
 ارتباط

741 3.44 0.476 117.15 740 0001/0 

احساس آرامش و راحتی در استفاده از 
 تکنولوژي

741 3.36 0.568 111.27 740 0001/0 

مهیا بودن امکانات آموزشــی به نســبت 
 دانشجویان

741 2.79 0.579 62.04 740 0001/0 

 0001/0 740 63.06 0.787 2.84 741 متخصص و کافیکادر پشتیبانی 
 0001/0 740 65.67 0.741 2.78 741 نسبت کافی اساتید به دانشجویان

توان مالی تأمین لوازم (رایانه، گوشـــی 
 هوشمند)

741 3.04 0.621 89.45 740 0001/0 

هاي اینترنت، توان مـالی تـأمین هزینـه   
 موبایل و ...

741 3.05 0.621 89.81 740 0001/0 

مندي از خدمات جانبی توان مالی بهره
 دانشگاه

741 3.02 0.653 84.25 740 0001/0 

، بین %1، در سطح خطاي کمتر از 6و  5اي در جداول تک نمونه Tطبق نتایج آزمون 
وجود دارد. در موانع فردي  معناداريمیانگین مشاهده شده و میانگین مورد انتظار تفاوت 

)، موانع غیرفردي در 0.000p< ،117.94=Tاستفاده از ابزارهاي آموزش در شرایط (
)، 0.000p< ،111.98=T)، و مجموع موانع در شرایط (0.000p< ،80.48=Tشرایط (
است،  تربزرگ) 2.50میانگین مشاهده شده در مقایسه با میانگین مورد انتظار ( ازآنجاکه
در وضعیت مطلوبی است.  معناداريموانع استفاده از ابزارهاي آموزش به طور وضعیت 
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در شرایط  آوريفنگانه، تنها دانش زبان انگلیسی مرتبط با  16 هايشاخصاز بین 
)0.01p< ،45.37=T در وضعیت نامطلوبی قرار دارد. معناداري)، به طور 

آموزشی در نظام آموزش  هايآوريفنموانع استفاده از ابزارها و  ترینمهمسؤال دوم) 
 ؟اندکدمعالی الکترونیکی ایران 

 ترینمهمبندي رتبه به فریدمن نارامتریک آزمون از استفاده براي پاسخ به این سؤال، با
پرداخته شده که میانگین رتبه و  موردمطالعه موانع استفاده از ابزارهاي آموزشی در جامعه

 آورده شده است. 7یت در جدول رتبه این موانع به ترتیب اهم

آموزشی در نظام  آوريفنبندي وضعیت موانع استفاده ابزراها و . مقایسه و اولویت7جدول 

 آموزش عالی الکترونیکی ایران
 رتبه ايمیانگین رتبه موانع

 4 10.83 هاي اینترنتیآشنایی با انواع پرتال
 11 7.37 تحصیلیافزارهاي کاربردي رشته توانایی کار با نرم

 14 6.86 هاي مختلفتوانایی استفاده از منابع اطالعاتی با فرمت
 5 8.93 و ... LMSهاي یادگیري مجازي چون افزارنرمآشنایی با 

 13 6.63 دانش زبان انگلیسی عمومی
 12 7.17 دانش زبان انگلیسی مرتبط با رشته تخصصی

 15 4.73 آوريفندانش زبان انگلیسی مرتبط با 
 1 11.64 نگرش مثبت به استفاده از تکنولوژي

 2 11.56 ترجیح استفاده از تکنولوژي در برقرار ارتباط
 3 11.11 احساس آرامش و راحتی در استفاده از تکنولوژي
 9 4.46 مهیا بودن امکانات آموزشی به نسبت دانشجویان

 8 7.78 کادر پشتیبانی متخصص و کافی
 10 7.38 دانشجویاننسبت کافی اساتید به 

 6 8.88 توان مالی جهت تأمین لوازم (رایانه، گوشی هوشمند)
 5 8.93 هاي اینترنت، موبایل و ...توان مالی جهت تأمین هزینه

 7 8.73 مندي از خدمات جانبی دانشگاهتوان مالی جهت بهره
SIG DF N Chi-Square 
0.000 15 741 2368.532 
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بین وضعیت موانع  5/0) در سطح 2368.532دهد که با مقدار آزمون (نتایج نشان می
 يمعنادارآموزشی در نظام آموزش عالی الکترونیکی ایران تفاوت  آوريفناستفاده از 

، ترجیح استفاده 45/3وجود دارد. همچنین نگرش مثبت به استفاده از تکنولوژي با میانگین 
، احساس راحتی در استفاده از تکنولوژي 44/3گین از تکنولوژي در برقراري ارتباط با میان

و توان مالی تأمین  31/3هاي اینترنتی با میانگین ، آشنایی با انواع پرتال36/3با میانگین 
آموزشی  آوريفنموانع استفاده  ترینمهمبه ترتیب  31/3هاي اینترنت با میانگین هزینه

 .باشنددر نظام آموزش عالی الکترونیکی ایران می
هاي مختلف جامعه بین وضعیت این موانع در گروه معناداريسؤال سوم) آیا تفاوت 

 بر اساس متغیرهایی چون نقش آموزشی، جنسیت و گروه تحصیلی وجود دارد؟ موردبررسی

 . موانع استفاده از ابزارهاي آموزش در نظام آموزش الکترونیکی بر حسب نقش آموزشی8جدول 

 گروه شرح
 آماره

 تعداد
میانگین مشاهده 

 شده
میانگین مورد 

 انتظار
 انحراف استاندارد

 موانع فردي
 0.490 2.50 3.10 241 مدرسان

 0.359 2.50 2.93 500 دانشجویان

 موانع غیر فردي
 0.424 2.50 3.05 241 مدرسان

 0.740 2.50 2.89 500 دانشجویان

 مجموع
 0.331 2.50 3.08 241 مدرسان

 0.526 2.50 2.91 500 دانشجویان

مقایسه وضعیت موانع استفاده از ابزارهاي آموزش در نظام آموزش عالی الکترونیکی 
) حاکی از تفاوت این وضعیت به تفکیک مدرسان 8ایران بر حسب نقش آموزشی (جدول 

این تفاوت موانع استفاده از ابزارهاي  معناداريبررسی  منظوربهو دانشجویان است. 
 مستقل استفاده شده است. Tآموزش در بین دو گروه از آزمون 
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 مستقل براي مقایسه میانگین موانع استفاده از ابزارهاي آموزش به تفکیک نقش T. آزمون 9جدول 

 گروه شرح

 هاي توصیفیآماره
آزمون لوین تجانس 

 هاواریانس
برابري  Tآزمون 

 هانمیانگی

 میانگین
خطاي استاندارد 

تفاوت 
 هامیانگین

F 
سطح 

 T DF Sig معناداري

موانع 
 فردي

 3.10 مدرسان
0.035 36.66 0001/0 4.82 739 0001/0 

 2.93 دانشجویان
موانع غیر 

 فردي
 3.05 مدرسان

0.051 33.75 0001/0 3.12 739 0001/0 
 2.89 دانشجویان

 مجموع
 3.08 مدرسان

0.037 37.53 0001/0 4.47 739 0001/0 
 2.91 دانشجویان

)، 0.000p< ،4.82=Tاطمینان، در موانع فردي در شرایط ( %99، با 9مطابق جدول 
)، در موانع غیر 2.93) در مقایسه با میانگین دانشجویان (3.10میانگین مدرسان ( ازآنجاکه

) در مقایسه با میانگین 3.05میانگین مدرسان ()، 0.002p< ،3.12=Tفردي در شرایط (
میانگین  ازآنجاکه)، 0.000p< ،4.47=t) و در مجموع در شرایط (2.89دانشجویان (

بوده، حاکی از آن است  تربزرگ) 2.91) در مقایسه با میانگین دانشجویان (3.08مدرسان (
 معناداريفاوت که بین وضعیت موانع استفاده از ابزارهاي آموزش در هر سه سطح ت

تري وجود دارد. در مجموع موانع، مدرسان در مقایسه با دانشجویان از وضعیت مطلوب
برخوردار بوده و موانع کمتري براي استفاده از ابزارهاي آموزشی در نظام آموزش عالی 

 الکترونیکی دارند.

ترونیکی ایران بر . نتایج موانع استفاده از ابزارهاي آموزش در نظام آموزش عالی الک10جدول 

 حسب متغیر جنسیت

 گروه شرح
 آماره

 انحراف استاندارد میانگین مورد انتظار میانگین مشاهده شده تعداد

 موانع فردي
 0.451 2.50 3.02 261 زن
 0.462 2.50 2.96 480 مرد

 0.797 2.50 3.05 261 زن موانع غیر فردي
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 گروه شرح
 آماره

 انحراف استاندارد میانگین مورد انتظار میانگین مشاهده شده تعداد
 0.561 2.50 2.89 480 مرد

 مجموع
 0.526 2.50 3.03 261 زن

 0.446 2.50 2.93 480 مرد

شود، وضعیت موانع استفاده از ابزارهاي مشاهده می 10که در جدول  گونههمان
 بررسی منظوربه. استدهندگان زن و مرد متفاوت آموزش به تفکیک دو گروه پاسخ

 دهندگان زن وتفاوت وضعیت موانع استفاده از ابزارهاي آموزش در بین پاسخ معناداري
 مستقل استفاده شده است. Tمرد از آزمون 

 مستقل میانگین موانع استفاده از ابزارهاي آموزش به تفکیک جنسیت T. نتایج آزمون 11جدول 

 گروه شرح
 هاي توصیفیآماره

آزمون تجانس 
 هاواریانس

برابري  Tآزمون 
 هامیانگین

 میانگین
خطاي استاندارد 

 F هامیانگینتفاوت 
سطح 

 T DF sig معناداري

 موانع فردي
 3.02 زن

0.035 0.579 0.447 1.6 739 0.110 
 2.96 مرد

موانع غیر 
 فردي

 3.05 زن
0.050 6.28 0.012 3.18 739 0.001 

 2.89 مرد

 مجموع
 3.03 زن

0.036 3.83 0.051 2.96 739 0.003 
 2.93 مرد

میانگین  ازآنجاکه)، 0.001p< ،3.18=T، در موانع فردي در شرایط (11مطابق جدول 
)، در مجموع 2.89دهندگان مرد () در مقایسه با میانگین پاسخ3.05دهندگان زن (پاسخ

) در 3.03دهندگان زن (میانگین پاسخ ازآنجاکه)، 0.003p< ،2.96=Tموانع در شرایط (
 معنادارياست، بین دو گروه تفاوت  تربزرگ) 2.93دهندگان مرد (مقایسه با میانگین پاسخ

هر دوگروه در وضعیت مطلوبی است اما زنان از  هرچندوجود دارد و در مجموع موانع، 
ح در سط حالبااینموانع کمتري براي استفاده از ابزارهاي آموزش الکترونیکی دارند. 
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)، بین وضعیت موانع استفاده از ابزارهاي 0.11p< ،1.6=Tعوامل فردي و در شرایط (
 مشاهده نشد. معناداريآموزش در دو گروه تفاوت 

. نتایج توصیفی موانع استفاده از آموزش در نظام آموزش عالی الکترونیکی ایران بر 12جدول 

 حسب گروه تحصیلی

 رشته تحصیلی شرح
 آماره

 انحراف استاندارد میانگین تعداد

 موانع فردي

 0.442 2.91 223 ايرشتهبین
 0.475 2.84 222 علوم انسانی
 0.434 3.14 168 علوم پایه

 0.366 3.16 128 فنی مهندسی

 موانع غیر فردي

 0.575 2.89 223 ايرشتهبین
 0.828 2.86 222 علوم انسانی
 0.595 3.05 168 علوم پایه

 0.496 3.04 128 فنی مهندسی

 مجموع

 0.442 2.90 223 ايرشتهبین

 0.557 2.85 222 علوم انسانی

 0.447 3.10 168 علوم پایه

 0.342 3.10 128 فنی مهندسی

، بررسی وضعیت موانع استفاده از آموزش به تفکیک گروه تحصیلی، 12مطابق جدول 
موانع  وضعیت مقایسهارزیابی و  منظوربهها است. تفاوت بین میانگین گروه دهندهنشان

هاي تحصیلی مختلف، از آزمون دهندگان گروهاستفاده از ابزارهاي آموزش در بین پاسخ
 تحلیل واریانس استفاده شده است.
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ر نیکی ایران ب. تحلیل واریانس موانع استفاده از ابزارهاي آموزش در نظام آموزش الکترو13جدول 

 حسب گروه تحصیلی

 منبع تغییرات سطح
مجموع 
 مجذورات

 درجه آزادي
میانگین 
 F sig مجذورات

 موانع فردي
 4.699 3 14.09 بین گروهی

 0.193 737 141.96 گروهیدرون 0001/0 24.39
  740 156.05 کل

 موانع غیر فردي
 1.740 3 5.22 بین گروهی

 0.428 737 315.62 گروهیدرون 0.007 4.06
  740 320.84 کل

 مجموع
 3.03 3 9.09 بین گروهی

 0.218 737 160.30 گروهیدرون 0001/0 13.94
  740 169.40 کل

 وضعیت موانع استفاده از ابزارهاي آموزش برحسب رشته تحصیلی مقایسه. آزمون توکی 14جدول 

 شرح
تفاوت  مقایسه گروها

 هامیانگین
خطاي استاندارد 

 اهمیانگینتفاوت 
 سطح 

 2 گروه 1 گروه معناداري

موانع فردي استفاده 
از ابزارهاي 

 آموزش

 ايرشتهبین
 0.341 0.041 0.069 انسانی

 0001/0 0.044 - 0.232 علوم پایه
 0001/0 0.048 - 0.253 مهندسی فنی و

 ايرشتهبین
 0.341 0.041 - 0.069 ايرشتهبین

 0001/0 0.044 - 0.30 علوم پایه
 0001/0 0.048 - 0.32 مهندسی فنی و

 علوم پایه
 0001/0 0.044 0.322 انسانی

 0001/0 0.044 - 0.301 ايرشتهبین
 0.977 0.051 - 0.021 مهندسی فنی و

 فنی و

 مهندسی

 0001/0 0.048 0.253 انسانی
 0001/0 0.048 0.322 ايرشتهبین

 0.977 0.051 0.021 علوم پایه

 ايرشتهبین
 0.926 0.062 0.038 انسانی

 0.094 0.066 - 0.155 علوم پایه
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 شرح
تفاوت  مقایسه گروها

 هامیانگین
خطاي استاندارد 

 اهمیانگینتفاوت 
 سطح 

 2 گروه 1 گروه معناداري

فردي  موانع غیر
استفاده از ابزارهاي 

 آموزش

 0.209 0.072 - 0.141 مهندسی فنی و

 انسانی
 0.926 0.062 - 0.038 ايرشتهبین

 0.021 0.066 - 0.193 علوم پایه
 0.065 0.072 - 0.179 مهندسی فنی و

 علوم پایه
 0.094 0.066 0.155 انسانی

 0.020 0.066 0.193 ايرشتهبین
 0.998 0.076 0.014 مهندسی فنی و

 فنی و

 مهندسی

 0.209 0.072 0.141 انسانی
 0.065 0.072 0.179 ايرشتهبین

 0.998 0.076 - 0.014 علوم پایه

مجموع موانع 
استفاده از ابزارهاي 

 آموزش

 ايرشتهبین

 0.615 0.044 0.053 انسانی

 0001/0 0.047 - 0.193 علوم پایه

 0001/0 0.051 - 0.197 مهندسی فنی و

 انسانی

 0.615 0.044 - 0.053 ايرشتهبین

 0001/0 0.047 - 0.247 علوم پایه

 0001/0 0.051 - 0.251 مهندسی فنی و

 پایهعلوم 

 0001/0 0.047 0.193 انسانی

 0001/0 0.047 0.247 ايرشتهبین

 1.000 0.054 - 0.003 مهندسی فنی و

 فنی و

 مهندسی

 0.001 0.051 0.197 انسانی

 0001/0 0.051 0.251 ايرشتهبین

 1.000 0.054 0.003 علوم پایه

در سطح موانع فردي  هافناوري، در وضعیت موانع استفاده از 14و  13مطابق جداول 
) 0.007p< ،4.06 =f)، در سطح غیرفردي در شرایط (0.000p< ،24.39 =fدر شرایط (

، تفاوت 1/0 معناداري)، در سطح 0.000p< ،13.94 =fو در مجموع موانع در شرایط (
 95/0دهد که در سطح موانع فردي با وجود دارد. نتایج آزمون توکی نشان می معناداري
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یسه با ، فنی و مهندسی در مقاايرشتهبینینان، گروه تحصیلی علوم پایه در مقایسه با اطم
، علوم پایه در مقایسه با علوم انسانی، فنی مهندسی در مقایسه با علوم انسانی؛ ايرشتهبین

در سطح موانع غیرفردي، گروه علوم پایه در مقایسه با علوم انسانی، علوم پایه در مقایسه 
؛ و در مجموع، علوم پایه در مقایسه با علوم انسانی، فنی مهندسی در مقایسه ايرشتهبینبا 

ع کمتري موان معناداريبه طور  ايرشتهبینبا علوم انسانی و فنی و مهندسی در مقایسه با 
 در استفاده از ابزارهاي آموزش دارند.

 گیريبحث و نتیجه
 هايآوريفنموزشی با استفاده از سازي محیط آیادگیري الکترونیکی از طریق غنی

سازي و تسهیل دسترسی، سعی در پذیري، شخصیانعطاف هايمختلف و با قابلیت
ها، آمادگی منابع انسانی از گیري از این قابلیتتر نمودن آموزش دارد. در بهرهاثربخش

 گیريهرهآموزش و موانعی که منابع انسانی در ب هايآوريفناستفاده از  هايمهارتبعد 
اند، موضوعی اساسی در کیفیت نظام آموزش الکترونیکی است. از این ابزارها با آن مواجه

گسترش سریع آموزش الکترونیکی در کشور، موانع بسیاري اثربخشی آن را  رغمعلی
 متأثر ساخته است که شناسایی این موانع قبل از طراحی امري ضروري است.

که وضعیت موانع استفاده از ابزارهاي آموزش در دهد نتایج این پژوهش نشان می
نظام آموزش عالی الکترونیکی ایران در سه سطح موانع فردي، غیرفردي و مجموع موانع 

 رچندهبا شرایط مطلوب فاصله دارد.  معناداريدانش زبان انگلیسی، به طور  استثناءبه
وجود ندارد، لیکن  موردمطالعهکامالً مشابهی از لحاظ گستردگی ابعاد و جامعه  پژوهش

)، کرمی و همکاران 1396( رضاییان هايپژوهشنتایج این پژوهش با بخشی از نتایج 
) 2018) و تراکسلر، (2011)، نورسیاهیداح و همکاران، (2011)، نکاي کی (1392(

 ) مغایرت دارد.1388الهی (مطابقت و با نتایج فرج
 مذکور به هايپژوهشه تفاوت این پژوهش با توان با عنایت بها را میاین مغایرت

تبیین نمود. با عنایت به  موردمطالعهلحاظ گستردگی ابعاد و حجم جامعه و نمونه آماري 
آموزش  دهندهارائهگستردگی (حجم) و پراکندگی (وسعت) جامعه آماري از لحاظ مراکز 

از یک  و جنسیت و فراگیر)، سن، تجربه دهندهآموزشعالی، رشته تحصیلی، مسئولیت (
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تظار داشت توان انپژوهش از سوي دیگر، می مسئلهسو و نیز بررسی ابعاد متعدد مرتبط با 
 از صحت باالیی برخوردار باشد. پژوهشنتایج حاصل از این 

همچنین بررسی نتایج پژوهش حاکی از آن است که نگرش مثبت به استفاده از 
تکنولوژي، ترجیح استفاده از تکنولوژي در برقراري ارتباط، احساس راحتی در استفاده 

ه ترتیب هاي اینترنت بهاي اینترنتی و توان مالی تأمین هزینه، آشنایی با انواع پرتالهاآناز 
آموزش در نظام آموزش الکترونیکی ایران  هاييتکنولوژه از موانع استفاد ترینمهم
)، نکاي و همکاران 1392باشند. نتایج این پژوهش با تحقیقات کرمی و همکاران (می

) همخوانی دارد. در این مورد 2005) و رسو و بنسون (2006)، پورآتشی (2011(
 ايچندرسانه زارهايافنرم هايمهارت برخورداري طراحان، اساتید و دانشجویان از

 جدید، بازسازي هاينگرش ایجاد مجاز براي آموزش نظام اصلی بازیگران عنوانبه
 ضروري است. امري کار انجام هايروش و روابط و هانقش

از سوي دیگر، بررسی تحلیلی موانع استفاده از ابزارهاي تعامل در نظام آموزش عالی 
در هر سه سطح موانع فردي، غیر فردي و مجموع، الکترونیکی ایران حاکی از آن است که 

مدرسان وضعیت بهتري نسبت به دانشجویان داشته و با موانع کمتري در استفاده از 
)، 1396و همکاران ( رضاییانهاي باشند. این نتایج با یافتهابزارهاي آموزش مواجه می
 .راستاستهم) 2018) و تراکسلر، (2011نورسیاهیداح و همکاران، (
دهد که در سطوح عوامل غیرفردي و مجموع، تفاوت بین دو تحلیل نتایج نشان می

در  بوده است و زنان موانع کمتري براي استفاده از ابزارها معنادارگروه مردان و زنان 
) و 2015ها با نتایج تحقیقات اوپال (نظام آموزش عالی الکترونیکی ایران دارند. این یافته

) مطابقت دارد. در تبیین علت برخورداري کمتر زنان از موانع، 1396( همکارانو  رضاییان
الکترونیکی  هايآموزشباید بیان شود که این امر هم با ویژگی زنان و هم با ماهیت 

و آزادي انتخاب  یريپذانعطافبنا به ماهیت خود که از  هاآموزشمرتبط است. این 
بیشتر مطابقت دارد. زنان با برخورداري از زنان  هايویژگیبرخوردار است، با نیازها و 

این  الکترونیکی و مراجعه مجدد به هايآموزشوقت آزاد بیشتر، بیشتر شرایط استفاده از 
 مختلف را دارا هستند. هايزماندر  هاآموزش

 امعهجگستردگی و پراکندگی  ازجمله پژوهشروي هاي پیش با عنایت به محدودیت
ردد که گو فقر مطالعات تجربی، پیشنهاد می برگزارکننده هاياهدانشگ هايویژگیآماري، 
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اندازي الزم نسبت به راه آوريفنهاي سازي زیرساختبا فراهم هادانشگاهدر گام اول 
، مدرسان کارگیريبه. در گام بعدي در جذب و کنندهاي آموزش الکترونیکی اقدام دوره

فردي و  هايویژگیاي، ضمن توجه به دانش تخصصی، عواملی چون سواد رسانه
قرار دهند. همچنین با عنایت به تأثیر جنسیت و گروه  مدنظررا نیز  هاآنتجربیات مرتبط 

تحصیلی بر موانع استفاده از ابزارهاي آموزش در نظام آموزش عالی الکترونیکی ایران و 
یک  نعنوابهگردد نی در این خصوص، به پژوهشگران پیشنهاد مینیز فقر پژوهش میدا

 قرار دهند. موردتوجهحوزه مطالعاتی، این موضوع را نیز 

 منابع
 هايچالش ترینمهم سازيمدل). شناسایی و 1396زاده، م. (زینالی ؛ وتاري، ف.؛ شمس، غ. ر

ملی  سیري در شرکتساختاري تف سازيمدلآموزش الکترونیکی با رویکرد  کارگیريبه
 .27-1)، 14( 4، فصلنامه آموزش و توسعه منابع انسانیگاز ایران. 

درباره موانع  هادانشگاه). بررسی دیدگاه اعضاي هیأت علمی 1386پورآتشی، م.؛ و مختاریان، م. (
 ،فصلنامه علوم کشاورزياستفاده از تکنولوژي در دانشکده کشاورزي و منابع طبیعی. 

39 )2 ،(197-205. 
ابزارهاي  از آموزشیاران و اساتید دانشجویان، استفاده میزان بررسی ).1388ح. ( فر،جعفري

 ارشد، کارشناسی نامهیانپا .حدیث علوم دانشگاه یادگیري تمسسی در موجود تعاملی
 .عالمه طباطبائی دانشگاه تربیتی، علوم و نشناسیارو دانشکده

). پذیرش آموزش الکترونیکی در آموزش 1392ذبیحی، م. ( ؛ وخداداد حسینی، ح.؛ نوري، ع
 ریزي در آموزش عالی ایران،فصلنامه پژوهش و برنامهعالی ایران، کاربرد نظریه جریان، 

5 )67 ،(111-136. 
هاي یادگیري الکترونیکی در ). ارزیابی کارآمدي دوره1391زاده، س. (رستگارپور، ح.؛ و گرجی

اطالعات و ارتباطات در  آوريفنفصلنامه دیدگاه کاربران،  دانشگاه تربیت مدرس از
 .30-5)، 3( 2 علوم تربیتی،

و  هادانشگاهفراروي  هايچالش). تحلیل 1396نوه ابراهیم، ع. ( ؛ و، م.؛ کوثري، م. عرضاییان
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