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  چکیده

 ندگان، انگیزشگیر یاد تحصیلی پیشرفت و یادگیري بر تأثیرگذار گوناگون و متعدد عوامل میان در که دهدمی نشان مطالعات

 هايفعالیت بخشیو اثر کارآیی براي فراگیران انگیزش مناسب تحلیل و شناخت لذا،. نمایدمی ایفا را تريمهم بلکه، و برجسته نقش

 تریناز مهم یکی پرورش و آموزش عرصه به ارتباطات و اطالعات آوري فن ورود و دارد زیادي اهمیت یادگیري و یاددهی

تدایی پرداخته اب آموزاندانش انگیزه ایجاد بر الکترونیکی آموزش تاثیر اطالعاتی است. در این پژوهش به بررسی دنیاي هايارمغان

پژوهشی -هاي علمیهاي معتبر و مقالهمروري و ابزار گردآوري اطالعات منابع دست اول، پژوهش حاضر شد. روش پژوهش

زه در دانش انگیمحور، باعث ایجاد  یادگیرنده آموزشی شیوه یک به عنوان الکترونیکی نتایج تحقیق نشان داد که آموزش بود.

 ه است.آموزان ابتدایی شد
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  مقدمه
 آموزش فراگیران، در جدید هایتکنولوژی کاربرد از است عبارت شود،تداعی می افراد ذهن در معموالً آنچه آموزشی، فناوری علم به اول نگاه در

 کاربرد فراتر از را آموزشی فناوری نظران، صاحب ولی. است تربیت و تعلیم و ی فناوریگستره به نسبت مکانیکی رویکردی مبین اعتقادی چنین

 و های آموزشی برنامه مشکل حل و ارزشیابی اجرا، طراحی، مند، نظام شامل رویکردی آموزشی فناوری که معتقدند آنان. دانندمی آموزشی ابزار

 از استفاده اصلح الکترونیکی یادگیری .است  مؤثر و پایدار عمیق، یادگیری آن هدف غایی و است غیرانسانی و انسانی منابع توأمان کارگیریبه

 وعموض یک یا خاص مشاهده یک ارائه موضوع از آن در که باشد می یادگیری یاددهی استقرایی هایروش جز است و آموزش در نوین هایفناوری

 ه عنوانب الکترونیکی پردازند. یادگیریمسئله می کشف و اطالعات ترکیب اطالعات، آوری جمع سازی، فرضیه مخاطبان به و شودمی شروع

 هر با ارتباط رد تواند می معلم. پرداخت یادگیری وب به صفحات و اینترنت از استفاده با توان می آن وسیله به که شودمعرفی می برخط فرایندی

 کند.  استفاده اینترنت در موجود یادگیری الکترونیکی های محیط از یا و طراحی جدید الکترونیک فضای موضوعات درسی، از یک

 که است عالیف فرآیند یادگیری زیرا.  دارد ارتباط آموزشگاهی یادگیری با که انگیزش دهد می نشان یادگیری و تربیتی شناسی روان در مطالعات

 یا باشد هنداشت کافی تمرکز و توجه و یادگیری، مطالعه هنگام ، دارد باالیی توانایی که آموزیدانش اگر.  است آگاهانه و عمدی مستلزم کوشش

کالس،  در دبای ببرد را بهره حداکثر برنامه درسی از بتواند آموزدانش که این برای. بود یادگیری نخواهد به قادر ندهد، نشان خود از مؤثری کوشش

  شود.  برانگیخته یادگیری فعالیتهای در درگیری و شرکت به فراگیر آن در که شود فراهم ای زمینه

 هر و زمان هر در فرد هر که است جهتی در تحوالت این. اند شده دگرگون یادگیری های روش و ابزارها ارتباطات، و اطالعات فناوری توسعه با

 برخوردار ییباال اهمیت از الکترونیکی یادگیری و آموزش اخیر های سال در تحوالت راستای در. شود یادگیری مشغول خود امکانات با بتواند مکان

 ایجاد جهان ربیتت و تعلیم امر در شگرفی تغییرات اینترانت یا داخلی و اینترنت یا جهانی گسترده های شبکه ظهور راستا همین در. است گردیده

 دور و وممحر مناطق در حتی زمان هر و کجا هر در آموزشی منابع به یادگیرندگان آسان و ساده دسترسی امکان وب، بر مبتنی شبکه. است کرده

 استفاده .است گردیده آموزشی عدالت برقراری موجب وسیله بدین و است نموده فراهم خانگی مدارس ایجاد با را یادگیری هایمحیط به دسترس از

 یجادا موجب وب طراحی اصول از استفاده با و نقاشی متن، تصویر، صوت، صورت به اطالعات انتقال امکان با ای رسانه چند های محیط این از

 آموزش تنساخ انفرادی گروهی، مشارکت از استفاده بودن، تعاملی محتواء طراحی در پذیری انعطاف. است گردیده یادگیرندگان در انگیزه و عالقه

 یادگیری انگیزه ،جذاب صدای و گرافیک زیبا، تصاویر آوردن فراهم با که است الکترونیکی یادگیری از استفاده مزایای دیگر از مستقل یادگیری و

 امر هیل گرتس وی نقش بلکه نبوده، دانش انتقال منبع تنها معلم وسیله، این از استفاده با همچنین. است نموده برابر چندین را مخاطب برای

 یرییادگ جدید، تکنولوژی این کاربرد و ورود با اند کرده سعی اخیر های دهه در های آموزشی نظام از بسیاری اساس همین بر. باشد می آموزش

 برنامه رد بازبینی آموزشی، های نظام ضرورت یک مثابه به جهان در آموزشی انقالب با همگام نیز ما کشور در بخشند. بهبود زمان کمترین با را

. است ربیتت و تعلیم صحنه در نوآوری و تغییر اساسی محورهای از یکی الکترونیکی گیری یاد جهت مناسب های برنامه طراحی و یادگیری های

 شده است.  محسوب دیجیتال عصر عالی آموزش در مهمی ابزار آموزش، از شیوه این

 آکادمیکی ای ایمدرسه آموزش یافتن خاتمه با افراد آموزش. نیست اعتبار دارای دیگر یادگیری، با تدریس برابری و ایمدرسه آموزش قدیمی مفهوم

 شافزای و اطالعات آوریفن مدد به تحوالت نرخ انگیز حیرت و صعودی رشد از حاکی شود،می مشاهده اخیر هایسال در آنچه. رسدنمی پایان به
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 ارآییک تدریج به اند،شده طراحی چهره به چهره ارتباطات اساس بر دانش که توزیع و تولید قدیمی هایروش. است آدمی آگاهی و دانش افزون روز

 .شودمی احساس نوین ابزارهای از استفاده لزوم و دهندمی دست از را خود

 های آوری فن زا استفاده گونه هر شامل وسیع تعریف یک در الکترونیکی آموزش با الکترونیکی یادگیری که معتقدند( 2003) 4هورتون و هورتون

 های آوری نف گسترش به رو و سریع تحوالت چرخه زاییده الکترونیکی آموزش واقع، در. است یادگیری تجربیات خلق منظور به اینترنت و وب

 به نیاز عصری چنین در این، بنابر. است مدرن پرورش و آموزش یک از الگویی الکترونیکی آموزش حقیقت، است. در آن واقعی مفهوم به نوین

 درسی تکالیف و مطالب بر تسلط راستای در تعاملی صورت به آموزشی، نوین های روش گیری کار به با که است ای انگیزه با و مستقل یادگیرنده

 ریعس تغییرات. است شده واقع توجه مورد بیشتر درس کالس در نوین های آوری فن از گیری بهره اخیر، های سال طی در. پردازد می تالش به

 اب جدید های آوری فن. است بوده مدارس در آموزش کیفیت بهبود آن هدف و شده وسیع تحوالت موجب یادگیری -یاددهی فرآیند در آوری فن

 کند.می کمک مدارس آموزشی نظام بهبود به آموزان، دانش شخصی عالیق و استعدادها جهت در مناسب های فرصت آوردن همراه به

 در را نقش ترین مهم معلم. دارد نزدیک ارتباط آموزان دانش انگیزش با که است عواملی جمله از آموزشی امکاناتمحیط و  شرایط موقعیت،

 حکم در هم هک سبب این به آموز دانش خیزش این معلم برای. دارد بستگی معلم رفتار به آموز دانش عملکرد چگونگی و کند می ایفا آموزشگاه

 که یهای راه و منابع از توانندمی معلمان. دارد زیادی اهمیت است تربیتی های زمینه سایر در بعدی های پیشرفت وسیله منزله به هم و هدف

 را درونی شانگیز هم و بیرونی انگیزش هم توانیم می درس های کالس بیشتر در اگرچه. کنند استفاده یابد می افزایش ها آن طریق از انگیزش

 دارای وانندت می آموزان دانش. شود می یافت مدارس در نیز درونی انگیزش های نشانه البته. است بیرونی انگیزش با غالب وجه اما کنیم، مشاهده

 و گردد ایجاد نتواز و تعادل دو این میان تا است الزم. کنند توجه درونی انگیزش به بیرونی انگیزش کنار در باید معلمان و باشند درونی انگیزه

 راهبردهای زا بایستی معلمان که آنجا از بنابراین. یابند دست درونی انگیزش به بیرونی انگیزش از قادرند چگونه که آموزند می آموزان دانش

مایند. در این تحقیق ن فراهم را آموزشی کیفیت بهبود زمینه انگیزش نوع دو این بین توازن و تعادل ایجاد با و یافته آگاهی درونی و بیرونی انگیزش

 ابتدایی پرداخته شد.  آموزاندانش انگیزه ایجاد بر الکترونیکی آموزش تاثیر بررسیبه 

 تعریف مفاهیم

 آموزش الکترونیکی

 از موزشآ شامل الکترونیکی آموزش است.  شده منجر آموزش در نوین روش یک عنوان به آنالین یادگیری رشد به اطالعات تکنولوژی توسعه

 کالرک. است دیسی و تلویزیون ای،ماهواره پخش تصویری، صوتی نوارهای اکسترانت، اینترانت، اینترنت، جمله از الکترونیکی های رسانه طریق

 کرده تعریف یادگیری در بهبود منظور به موبایل و کامپیوتر همچون دیجیتالی وسایل طریق از مطالب ارائه روش را الکترونیکی یادگیری مایر، و

 در شپرور و آموزش ارتقاء و ترویج جهت مهم استراتژی یک همچنین و یادگیری در رشد به رو تازه روند یک به الکترونیکی آموزش امروزه. اند

 عاملت آن در که است مجازی یادگیری محیط الکترونیکی، یادگیری لیدر و علوی پژوهش در است. شده تبدیل جهان بزرگ کشورهای تمام

                                                           
4 Horton & Horton 
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 چرا تاس متفاوت سنتی محیط با و ارتباطات و اطالعات فناوری طریق از آموزشی تجهیزات و وسایل یا و مدرسان های همکالسی با یادگیرنده

 .شود می استفاده یادگیری فرایند بهبود و حمایت راستای در ابزاری عنوان به الکترونیکی ارتباطات فناوری از مجازی محیط در که

 انگیزه

 و فیزیولوژیکی رفتاری، تظاهرات چه از باشد، کرده ایجاد محیط در موجود شرایط را آن چه است، رفتار اصلی عامل و علت 5انگیزه یا انگیزش

 عاملی نگیزها ساده، زبان به. کرد تعریف رفتار کننده هدایت و نیرودهنده عامل عنوان توان بهمی را انگیزش باشد، شده استنباط شخصی گزارش

 .است رفتار فهد و نیرو کننده رفتار، تعیین مولد ترتیب، بدین. برود کجا به که کند می تعیین و واداشته رفتن پیش به را که شخص است

 مبانی نظری و پیشینه شناسی تحقیق 

 روی یشپ را ایتازه هایروش و امکانات اینترنت، ویژه به رسانی اطالع هایشبکه گسترش و ظهور و ایرایانه علوم زمینه در افزون روز پیشرفت

 را یادگیری مکان و زمان از ناشی محدودیتهای ویژه به آموزش، عرصه در گذشته مشکالت و داده قرار آموزشی هایبرنامه مجریان و ریزانبرنامه

 است. نموده کمرنگ

 سریعی یراتبا تغی یادگیری تجارب از بخشی عنوان به وب بر مبتنی فناوریهای و اینترنت یکپارچگی از طریق آموزش اخیر سالهای طی واقع در

 به نسانا دادن قرار محور با که است ارتباطات و اطالعات فناوری بر مبتنی آموزشی جدید روشهای از یکی الکترونیکی است. آموزش شده مواجه

 یزانم از حاصل چالش به و سازد متحول یکم و بیست قرن در را یادگیری و پرورش و آموزش اشکال تمامی تواند می فعال، یادگیرنده عنوان

 که ستا اصطالحاتی پرکاربردترین از یکی الکترونیکی آموزش امروزه دهد. پایان کافی آموزشی منابع فقدان و آموزش برای اجتماعی تقاضای

 جزئی را آموزش نوع این کشورها هایدانشگاه خصوصا آموزشی مراکز از بسیاری و است شده آموزشی حوزه وارد اطالعات فناوری واژه با همراه

 دهند.می انجام مقوله این روی کالنی گذاریهای سرمایه عمدتا و داده قرار خود مدت بلند هایبرنامه از

 کرده ایجاد جهان تربیت و تعلیم امر در شگرفی تغییرات اینترانت یا داخلی و اینترنت یا جهانی گسترده هایشبکه ظهور راستا همین در نژاد، محمد

 از ورد و محروم مناطق در حتی زمان هر و کجا هر در آموزشی منابع به یادگیرندگان آسان و ساده دسترسی امکان وب، بر مبتنی شبکه .است

 ستفادها است. گردیده آموزشی عدالت برقراری موجب وسیله بدین و است نموده فراهم خانگی مدارس ایجاد با را یادگیری های محیط به دسترس

 یجادا موجب وب طراحی اصول از استفاده با و نقاشی متن، تصویر، صوت، صورت به اطالعات انتقال امکان با ای رسانه چند محیطهای این از

 آموزش تنساخ انفرادی گروهی، مشارکت از استفاده بودن، تعاملی محتوا، طراحی در پذیری انعطاف. است گردیده یادگیرندگان در انگیزه و عالقه

 یادگیری انگیزه ،جذاب صدای و گرافیک زیبا، تصاویر آوردن فراهم با که است الکترونیکی یادگیری از استفاده مزایای دیگر از مستقل یادگیری و

 آموزش گر امرهیلتس وی نقش بلکه نبوده، دانش انتقال منبع تنها معلم وسیله، این از استفاده با همچنین. است نموده برابر چندین را مخاطب برای

                                                           
5 Motivation 
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 کمترین اب را یادگیری جدید، تکنولوژی این کاربرد و ورود با. اندکرده سعی اخیر هایدهه در آموزشی هاینظام از بسیاری اساس همین بر. باشدمی

 . بخشند بهبود زمان

 معانی در و نظامی و آموزشی، تجاری، مختلف بخشهای در و است آمده وجود به الکترونیکی یادگیری برای گوناگونی تعاریف ۱۹۶0 دهه از صفاری

 گرددمی اطالق زشیآمو فعالیتهای مجموع به الکترونیک آموزش لغوی تعریف نظر از. است گرفته قرار استفاده مورد الکترونیکی یادگیری متفاوتی

 و فعال یرییادگ مفهومی تعریف نظر از. گیردمی صورت مجازی و ایشبکه رایانه، تصویری، صوتی، از اعم الکترونیک ابزارهای از استفاده با که

 اطالعات یفناور فرهنگی نمودن پایدار و تعمق گسترش، در دانایی، مدیریت و یادگیری -یاددهی فرآیند در تحول ضمن که است روشی هوشمند،

 به ینترنتا مثال برای شبکه فناوری از استفاده الکترونیکی یادگیری کلی تعریف یک در اما. داشت خواهد محوری و اساسی نقش ارتباطات و

 بو الکترونیکی محیط باشد.. همچنین امکانات می یادگیری استمرار و تحقق منظور به آموزشی محیط اجرای و درس تحویل طراحی، منظور

 شود.  آموزشی سبکهای و روشها حوزة در شگرف موجب تحوالت میتواند که است کرده مطرح آموزش زمینۀ را در نوینی رویکرد هماکنون

 هم تواندمی کیالکترونی یادگیری کند که می بیان وی. داند می بعد چهار از متشکل را الکترونیکی یادگیری فسکی و رامیز الکساندر همچنین

 ارتباط ۶یوستهپ صورت به هم الکترونیکی یادگیری گروهی و فردی مطالعه بعد بر عالوه همچنین. باشد گروهی فعالیتی هم و انفرادی فعالیتی

 استفاده با یعنی همزمان غیر ارتباط 7گسسته صورت به هم و واقعی صورت به و همزمان صورت به افراد و یادگیری منابع با ارتباط یعنی همزمان

 آموزش واقع در باشد .می است شده 8فروخوانی اینترنت از قبال که آموزشی مواد طریق از یا و شده تهیه قبال که آموزشی فشرده لوحهای از

  . است شده تشکیل پژوهش و آموزش و اطالعات فناوری گسترده مجموعه دو از الکترونیکی

فرصتی  عنوانهب آن از اینترنتی، منابع کارگیریبه از انگیزهیجان و ای جالب نمونه عنوانبه الکترونیکی یادگیری به اشاره ضمن همکاران و سان

 یک نوانعالکترونیکی به نمایند  آموزش ترکیب و تجزیه را مهم آموزند اطالعات می یادگیرندگان طریق آن از که کندمی یاد یادگیری برای

 را پیچیده عاتبتوانند اطال ترتیب این به تا نموده باال سطوح در تفکر به وادار را مفاهیم، یادگیرندگان سازندگی و بر جستجوگری مبتنی راهبرد

 نامحدود عالیتهاف طراحی الکترونیکی در آموزش .کنند خلق مهیج و خط بر یادگیری و استراتژی آموزش یک راه این از و کاربندند به و کنند تحلیل

   .سازد می درگیر خود کنجکاوی و شهودی ارضای حس وسیله به را یادگیرندگان و بوده

 تفکر و یادگیری ه،مسئل حل یادگیری، داربست مشارکتی،یادگیری  ازجمله شناختی فعالیتهای و یادگیری اصول الکترونیکی دربرگیرنده آموزش

 مهارت طریق نای از یادگیری در همچنین  .است انگیزه و افزایش فعال یادگیری شناختی، و اجتماعی یادگیری عینی، و واقعی دهنده، ارزیابیشکل

 تفکر در های مهارت که است معتقد داج. یابد می ارتقاء است، تفکر خالق و انتقادی تفکر محتوایی، تفکر شامل که باال سطوح در های تفکر

 ستند ه نظرات تحلیل و انتزاع ایده، از دفاع خطاها، تحلیل قیاس، استقرا، بندی، طبقه مقایسه،: شامل الکترونیکی یادگیری از استفاده

                                                           
6 On line 
7 Off line 
8  Down load 
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 و مشارکت همکاری بر مبتنی یادگیری رویکرد و نقادانه تفکر تقویت که باهدف محتواهای آموزشی از دسته آن در توانمی را الکترونیک آموزش

 کترونیکییادگیری ال کارگیریگرفت. به کار به اند، مشغول گروهی کار کسب مهارت به یادگیرندگان که موقعیتهایی در نیز و اندشده طراحی

 ارتباط نای عالوه بر. نمایند کوشش آن فهم و درک برای بایست می که کرد روبرو خواهند جدید اطالعات از قابل توجهی مقدار با را یادگیرندگان

 فراهم یریو یادگ آموزش در اینترنت از استفاده برای مهمی های فرصت که دارد ای وجود چندرسانه های تکنیک و الکترونیک یادگیری بین قوی

تحصیلی  هایازدهب روی بر آن تأثیر و الکترونیکی یادگیری از مزایای استفاده مورد در زیادی تحقیقات نتایج همراه به باال برشمرده مزایای .کندمی

 کارگیری یادگیری به حال بااین. کرد آموزش در الکترونیکی آموزش از به استفاده وادار وپرورش راآموزش امر یادگیری متصدیان عاطفی و

 مختلف جوامع که در است عواملی و شرایط وجود به منوط آن کاربرد و نیست های مناسبزیرساخت و تجهیزات وجود به منوط فقط الکترونیکی

 . است متفاوت بسیار

مفید  زا ذهنی برداشت و نوین های فناوری از استفاده به نسبت نگرش مثبت که رسیدند نتیجه این به خود پژوهش در (20۱3زمانی ) و محبی

 . است داشته دانشجویان بین در آموزش اینترنتی از استفاده قصد بر داری معنی و مثبت تأثیر اینترنتی آموزش بودن

 موزشآ در جدید های فناوری از سهولت استفاده از ذهنی برداشت و بودن مفید از ذهنی برداشت که نتیجه رسیدند این ( به20۱3زارع ) و فهامی

 . دارد داری معنی رابطه ها فناوری به این نسبت نگرش با دور راه از

 درک سودمندی طریق از آموزشی دهنده، موادآموزش فرد های ویژگی که رسیدند نتیجه این به خود ( در پژوهش20۱3)ذبیحی  و نوری حسینی،

 بر أثیرت بیشترین دارای میان این شده در درک سودمندی همچنین. است الکترونیک آموزش از استفاده بر قصد تأثیر دارای خوشایندی، و شده

 . الکترونیک است آموزش از استفاده قصد

 و رشته با ارتباط تصور کاربرد، سهولت شده، ادراک سودمندی که نتیجه رسیدند این به خود پژوهش ( در20۱3حبیبی ) و محمودی منصورزاده،

 . است در آموزش هافناوری پذیرش و به کارگیری روی بر مثبت تأثیر دارای تعامل

 خدمت منض آموزش پذیرش دالیل اصلی از نیز استفاده انگیزش و بودن مفید از درک متغیرهای که نتیجه رسیدند این ( به20۱3فنگ ) و هونگ

 . دبیرستان بود دبیران توسط الکترونیکی

ای ه زیرساخت و سودمندی ادراک انگیزشی، رقابتی، عوامل عواملی ازجمله که رسیدند نتیجه این به خود پژوهشی در (20۱4ویو ) و جو شنگ،

 مالزی است  آموزش در نوین های فناوری از استفاده بر تأثیر دارای مناسب

 مهارت جدید یادگیری با آن مؤثر ارتباط دلیل به را تربیت و تعلیم در انگیزش به توجه ضرورت اند، نموده فعالیت حوزه این در که پژوهشگرانی

 دانش فتارر بخشیدن تداوم و دادن جهت برانگیختن، در انگیزش گرفتن نظر اند. در شده متذکر تحصیلی موفقیت نهایت در و رفتارها راهبردها ها،

 فناوری از بر رضایتمندی مؤثر عوامل بررسی به پژوهشی همکاران  در و است . سان برخوردار خاصی اهمیت از پرورش و آموزش فرآیند در آموز

 تواند می نتیس رویکرد ترکیب با و بودن دوسویه و تعاملی صورت در آموزشی های فناوری که این بود بیانگر نتایج. پرداختند آموزش در نوین های

 الکترونیکی یادگیری کاربست برای را عوامل گوناگونی شده انجام های پژوهش شد، دیده باال در که گونه همان .باشند داشته را اثربخشی بهترین
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 استفاده ردیگ سوی از. است تأثیرپذیر جوامع فرهنگی اجتماعی و اقتصادی، شرایط از عوامل این که است این است آنچه مشخص. اند کرده بیان

 رایب رشد سایت وب طرح و هوشمند مدارس طرح تکفا، مانند؛ طرح طرحهایی سازی پیاده وپرورش باآموزش سطح در یادگیری الکترونیکی از

 جهیزت موردنیاز ابزار با مدارس است شده سعی و است شده ایران انجاموپرورش آموز ش در نوآوری ارائه و کالسی های یادگیری بهبود کمک به

 است. شده آموزشی های نظام الینفک بخش به تبدیل الکترونیکی های زیرا که آموزش .شوند

 نشان اتتحقیق. است گرفته صورت تحصیلی پیشرفت و انگیزش بر آموزشی افزارهای نرم اثربخشی خصوص در زیادی های پژوهش ایران، در

 پیش عنوان به یلیتحص انگیزش چنین، هم است؛ داشته ائیڈ تأثیر تحصیلی پیشرفت و یادگیری بر خاص طور به تحصیلی انگیزش که اند داده

 است.  شده معرفی تحصیلی پیشرفت بین

. عوامل فناوری )فناوری در ۱های اصلی عوامل موثر بر تعامالت در محیط یادگیری الکترونیکی شامل: ( نشان داد که مولفه۱3۹۹پورکریمی )

 . عوامل آموزشی )بازخورد، تعداد افراد3. عوامل فردی )انگیزه، نگرش، تعهد و نظم( 2های مخابراتی( آموزش، کیفیت ابزارهای دیجیتال، زیرساخت

. عوامل مدیریتی )رهبری فرایند 5. عوامل علمی )تناسب محتوا، طرح درس، سرفصل وتسلط بر محتوا( 4کالس، شیوه تدریس، مشارکت کالسی( 

 باشد. های آموزش الکترونیکی( میو ساختار، نظارت بر عملکرد دوره

(. 4۱تواند جایگزین مناسبی برای آموزش حضوری باشد. )( در تحقیق خود نشان دادند که آموزش الکترونیکی می ۱3۹8شریفی و همکاران )

آموزان در ( نشان دادند که استفاده از واقعیت مجازی درس شیمی در )گروه آزمایش( بر یادگیری دانش۱3۹8رضایی پور الماسی و همکاران )

 مبحث مورد تدریس با سطح معناداری تأثیر معناداری ندارد. 

نشان دادند که یادگیری الکترونیکی به عنوان یک شیوه آموزشی یادگیرنده محور، مهارت های شناختی در سطوح  (۱3۹8اقبال زارعی و همکارن )

 نباال ازجمله تجزیه، ترکیب، ارزشیابی و قضاوت، تفکر انتقادی، روحیه جستجوگری و حل مسئله را تسهیل نموده و ارتقاء می بخشند. بنابرای

یادگیری توجه گردد. در صورتی که آموز شوپرورش نتواند زیرساخت های الزم را برای توسعه یادگیری الکترونیک پیشنهاد م یگردد به تمامی سطوح 

م همهیا کنند، قطعاً با چالش های مختلفی روبرو خواهند شد، توصیه می گردد زیرساخت های الزم برای تمام مدارس کشور در تمام استان ها فرا

 گردد. 

دهد. نتایج تحقیق ااهمیت استفاده از فناوری به ویژه تابلوی هوشمند را به عنوان یک ابزار اموزش الکترونیکی نشان می (۱3۹7زارع و همکاران )

ای در فرآیند آموزش دارد و شناخت انواع تعامل برای همه ی افرادی که به نوعی با آموزش ( نشان داد که تعامل نقش گسترده۱3۹7(. اکملی )44)

های اثر گذار را می توان ( به این نتیجه دست یافتند که مولفه۱3۹7جهت بهبود فرایند آموزش ضروری است. زمانی و همکاران ) سر و کار دارند،

به دو دسته مولفه های اثر گذار مثبت و مولفه های اثر گذار منفی تقسیم نمود. همچنین هریک از این دسته ها خود شامل روش یاددهی و 

 ساخت، و تعامل است. یادگیری، محتوا، زیر

( به این نتیجه دست یافتند که بین آموزش الکترونیکی و توانمند سازی معلمان درفرایند یاددهی و یادگیری رابطه ۱3۹5نامداری و همکاران )

افزایش  یکی آنان نیزدار وجود دارد؛ یعنی با افزایش نمرات توانمند سازی در بین معلمان شهرستان دلفان، نمرات آموزش الکترونمثبت و معنی

 یابد. می
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( در فرا تحلیلی عوامل مؤثر بر کاربست فناوری های نوین در آموزش را شامل توانمندسازی، وسعت ۱3۹2برای نمونه قربانی زاده، نانگیر و رودساز )

بر پذیرش آموزش مجازی پرداختند.  (  به تحلیل عوامل مؤثر۱3۹2به کارگیری و درک از سهولت و سودمندی دانسته اند. صنایعی و سلمانیان )

نتایج بیانگر این بود که عواملی چون انگیزش و خودکارآمدی، به صورت مستقیم و عوامل اجتماعی و کیفیت سیستم به صورت غیرمستقیم بر 

 تمایل رفتاری و پذیرش یادگیری الکترونیکی دانشجویان تأثیر دارد. 

أثیرات اجتماعی و کیفیت سیستم، بر مزایای درک شده تأثیر دارند و اثر شرایط تسهیالتی و خودکارآمدی ( نشان دادند که ت۱3۹۱صنایعی و سلیمیان )

یای ابر سهولت استفاده ادراکی و تأثیر درک سهولت استفاده بر فواید درک شده نشان داده شد. همچنین اثر انگیزش، سهولت استفاده ادراکی و مز

 دانشجویان و تمایل رفتاری بر استفاده از یادگیری الکترونیکی پذیرفته شد. درک شده به طور مستقیم، بر تمایل 

 نشان ها هیافت «ریاضی درس یادگیری بر سنتی تدریس روش و آموزشی افزارهای نرم کمک به آموزش تأثیر مقایسه» عنوان تحت پژوهشی در

 در اند، یدهد آموزش سنتی شیوه به که آموزانی دانش با مقایسه در اند، دیده آموزش آموزشی، افزار نرم وسیله به که آموزانی دانش عملکرد که داد

 در فاوا از استفاده مورد در خود تحقیق در نیز (200۹)  ۹بود. همچنین قاسمی بهتر ای مالحظه قابل طور به ریاضی تحصیلی پیشرفت آزمون

 روش به هک آموزانی دانش عملکرد به نسبت بیند، می آموزش فاوا با که آموزانی دانش عملکرد که یافت دست مهم نتیجه این به ریاضی آموزش

( در تحقیقی ۱388اند.  ضرابیان و همکاران ) شده برخوردار نیز باالتری نفس عزت از آنها این، بر عالوه و است یافته ارتقاء دیدند، آموزش سنتی

 برنامه اده ازنشان دادند که بین استف« طراحی  اصول بر آموزان مبتنیدانش نویسی امال مهارت بر الکترونیکی یادگیری برنامه تأثیر» با عنوان 

 مهارتهای شامل آن به وابسته هایمؤلفه و امال درس در دبستان سوم مقطع آموزان دانش تحصیلی پیشرفت و شبکه تحت الکترونیکی یادگیری

 روش از ستفادها با امال درس دانشآموزان در تحصیلی پیشرفت بین همچنین. دارد وجود معنیداری امالنویسی ارتباط در حرکتی و شنیداری دیداری،

 دیداری، مهارتهای شامل امال درس در پیش نیاز قابلیتهای بین عالوه به .است مشاهده قابل معنیداری تفاوت سنتی روش و شبکه تحت آموزش

 کنترل روهگ آزمون پس نمرات تفاضل خصوص در نتایج .گردید مشاهده معنیداری تفاوت آزمایش و کنترل گروه آزمون پس در و حرکتی شنیداری

  .داد نشان معنیداری تفاوت فارسی امال در آزمایش و

 گیری و پیشنهادنتیجه

طه بین پژوهشگران راب .است شده ابتدایی انجام آموزاندانش انگیزه ایجاد بر الکترونیکی آموزش تاثیر بررسی بررسی هدف با حاضر، پژوهش

 شده انجام حوزه این در گذشته در که هایی اند.  اما بخش اعظم پژوهشمجموعه ای از عوامل و آموزش الکترونیک را مورد بررسی قرار داده

یادگیری  تسهیل و یادگیری فرایند در یادگیرنده درگیری موجب که اثربخشی طراحی اصول و متمرکز بوده تکنولوژیکی های نوآوری بر بیشتر است،

. ایمرفتهگ دانایی قرار عصر به ورود و جهانی سوم هزاره آغاز در اند. پژوهش حاضر به این نتیجه دست یافت که گرفته قرار توجه مورد کمتر شود

 کردن، رفک سرعت همکاری، ارتباطات، روشها، کردنمتحول در جهت عظیم انقالبی ، ارتباطات و اطالعات فنآوری افزون روز پیشرفت با که زمانی

 آموزشی وریآ فن استفاده از تأثیر ترین مهم حقیقت در. است آمده وجود به دانش مخصوصاً منابع ماهیت و کارگیری برداری، به بهره و شناسایی

 وسیع دانش مرزهای عصر، این در. است انسانی جوامع منابع پیشرفت از یکی به دانش شدن تبدیل اقتصادی، و اجتماعی علمی، های عرصه در
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 قرار فرادا در اختیار کجا هر در و همیشه آموزش و ریزدمی فرو سنتی مدارس دیوارهای. یابدمی معنا جدید به شکلی یادگیری محیط و گردیده تر

 می سرمی دور های مسافت در ممکن زمان ترین کوتاه اطالعاتی در منابع از استفاده امکان و یابد می گسترش یادگیری های فرصت. گیردمی

 .گردد

 یاطالعات نام جامعه به جدیدی جامعه وارد بشرجهان زندگی ابعاد همه بر تاثیرآن و جهان اطالعاتی و ارتباطی های فناوری پیشرفت و ظهور با

 مهم دفراین این انسانی در سرمایهتشکیل  و اطالعاتی جامعه سمت به جامعه کننده هدایت رکن ترین عنوان مهم به آموزشی نظام. است شده

 بهره امعهج ارتقای خودبرای توانایی و دانش گیری از بهره با که هستند یک جامعه انسانی منابع ترین ارزش با افراد دارد، برعهده را نقش ترین

 . گیرندمی
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  منابع

آموزشی در فرایند یاددهی یادگیری الکترونیکی:، پژوهشی ( شناسایی شایستگیهای دستیاران 1397ابیلی، خدایار و همکاران ) -

 .16کیفی، فصلنامه آموزش و توسعه منابع انسانی، سال پنجم، شماره 

 انپای کارکنان یسازمان تعهد و کار طیمح در معنویت نیب رابطه یبررس(1393) سحر عالج، و یمهد ،یلسان همایون؛ ،یآذر -

 باهنر دیشه اتیادب دانشکده: - کرمان دانشگاه ،1386یلیتحص سال در بلوچستان و ستانیس دانشگاه ارشد یکارشناس نامه

 . اول چاپ ترمه، انتشارات:  تهران ها، سازمان و ها انسان در ینوآور و تیخالق( .1389. ) موریت ،یشانیف یآقای -

 لومع جیترو و توسعه یراهکارها یمل شیهما نیپنجم ،یکیالکترون یریادگی در تعامل نقش یبررس( 1396) مهسا ،یاکمل -

 رانیا در آموزش و مشاوره ،ی،روانشناس یتیترب

 ،(بیفراترک یا مطالعه) کیالکترون یریادگی یها طیمح در تعامالت بر مؤثر عوامل( 1399) همکاران و جواد ،یمیپورکر -

 .41شماره – 1399 زییپا ،یتیترب علوم در ارتباطات و اطالعات یآور فن مجله

 زانآمودانش یلیتحص شرفتیپ و یریادگی بر یمجاز تیواقع ریتأث(. 1398. )درضایحم, یمقام, مارال, یالماس پور ییرضا -

 .17-157(, 45)13, یآموزش یها نظام در پژوهش هینشر. یمیش درس در دهم هیپا

: یانسان منابع آموزش در یکیالکترون رییادگی روش کارآمدی یابیارز(.  1396)  ثمیم ،یخرم هادی، غفاری، ،یمجتب ،یعیرف -

 4 شماره مجازی، و یآموزشگاه رییادگی ، 71–84. در پژوهش فصلنامه. مرکزی استان نور امیپ دانشگاه موردی مطالعه

 یلمع فصلنامه ،یشناس ستیز درس شرفتیپ و زهیانگ در کیالکترون آموزش یبخش اثر( 1397) همکاران و زهرا زارع، -

 .دهم شماره سوم، سال ،یپژوه آموزش یتخص

 ،(یفیک پژوهش) روان سالمت شیافزا جهت در کیالکترون یریادگی و موثر عوامل ییشناسا( 1397) همکاران و اقبال ،یزارع -

 .3 شماره ،13 جلد آموزش یفناور یعلم هینشر

 هساالن کنفرانس نیزدهمیس اثرگذار، یها مولفه و یعال آموزش در یکیالکترون یریادگی( 1397) همکاران و اصغر ،یزمان -

 کیالکترون یاددهی و یریادگی
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 و یریادگی بر آن ریتأث و یکیالکترون آموزش در یاراد کنترل و یزشیانگ عوامل بیترک( 1396) همکاران و طالب یزند -

 .سوم شماره پنجم، سال ،یپژوه سیتدر یپژوهش یعلم فصلنامه ان،یدانشجو زشیانگ

 یکیترونالک آموزش یاثربخش لیفراتحل: رانیا یآموزش نظام در یکیالکترون آموزش تجربه ،( 1398) همکاران و محمد ،یفیشر -

 (25 یاپیپ) 1 شماره 1398 تابستان هفتم سال یمجاز و یآموزشگاه یریادگی در پژوهش ،یحضور آموزش با سهیمقا در

 ،یوزشآم یفناور فصلنامه ،یدرون برعوامل دیتأک با یمجاز آموزش رشیپذ بر مؤثر عوامل لیتحل( 1392) انیمیسل و یعیصنا -

 .27 یاپیپ شماره - 3 شماره ،7 دوره

 یمعل هینشر درونی، عوامل بر تأکید با مجازی آموزش پذیرش بر مؤثر عوامل تحلیل( 1391) دهیحم ان،یمیسل ،یعل ،یعیصنا -

 .3 شماره ،7 جلد آموزش، فناوری یپژوهش

 وزانآمدانش نویسی امال مهارت بر الکترونیکی یادگیری برنامه تأثیر( 1388) همکاران و حسن رستگارپور، فروزان، ان،یضراب -

 .3 شماره ،4 جلد چهارم، سال آموزش، فناوری پژوهشی علمی نشریه طراحی، اصول بر مبتنی

 ایران، در اطالعات فناوری پذیرش بر موثر عوامل فراتحلیل( 1392) حبیب رودساز, سیدطه نانگیر حسن, اله وجه زاده قربانی -

 2  شماره, 17  دوره,  1392 تابستان ران،یا در تیریمد یها پژوهش

 متوسطه، ورهد آموزان دانش یلیتحص زشیانگ بر یکیالکترون فیک افزار نرم از استفاده ریتأث( 1393) همکاران و زهرا ،یقندال -

 .دوم شماره ، پنجم سال ،یتیترب علوم در ارتباطات و اطالعات آوری فن فصلنامه

 21 ص ، 82 شماره ر،یتدب مجله انسانی، منابع مجدد مهندسی و اطالعات یفنآور( 1392) د،یفرش محمدنژاد، -

 117 شماره ر،یتدب مجله ،یمجاز یسازمانها یهایویژگ( 1390) در،یدحیس ،یرفخراییم -

 ییابتدا دوره معلمان یساز توانمند با یکیالکترون آموزش رابطه( 1395) همکاران و میابراه زاده، عقوبی مهرداد، ،ینامدار -

 .ماه اسفند پنجم، شماره اول، دوره ،یرفتار علوم در نینو یها شرفتیپ مجله لرستان، نورآباد شهرستان

 ییابتدا دوره معلمان یساز توانمند با یکیالکترون آموزش رابطه( 1395) همکاران و میابراه زاده، عقوبی مهرداد، ،ینامدار -

 .ماه اسفند پنجم، شماره اول، دوره ،یرفتار علوم در نینو یها شرفتیپ مجله لرستان، نورآباد شهرستان
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