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Background and Objectives: The aim of this study was to identifying and ranking of instructional 
challenges in the e-learning management system of University of Tabriz from the perspective of 
students in corona conditions. 
Methods: The method of this research is descriptive-survey. The statistical population of the study 
consists of all students of Tabriz University in the second semester of the academic year 2020- 2021 
that 388 students selected as a sample size with cluster random sampling A researcher-made 
questionnaire was used to collect data. face validity of questionnaire was confirmed by professors 
and experts in the field of educational sciences. its construct validity was also determined through 
confirmatory factor analysis. The reliability of the research instrument was determined using 
Cronbach's alpha (0.928). One-sample t-test and Friedman test were used to analyze the data. 
Findings: From the perspective of students, the dimensions of the dimensions of support, attitude 
and access have been identified as educational challenges in the e-learning management system of 
University of Tabriz. Also from the aspect of ranking based on the perspective of students, the 
Support, access, attitude, interaction, evaluation and feedback, infrastructure, content presentation 
method, classroom planning and management, content and personal characteristics are the most 
important training challenges in the e-learning management system in corona conditions. 
Conclusion: Findings indicate the existence of educational challenges in the e-learning management 
system of University of Tabriz, which necessitates the University of Tabriz resolved these barriers and 
challenges with actions such as forming technical, educational and human support groups to provide 
the necessary assistance to students in emergencies, provide programs to change students 'attitudes 
toward e-learning and facilitate students' access to e-learning management systems. 
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مدیریت یادگیری الکترونیکی  های آموزش در سیستمبندی چالشهدف این پژوهش شناسایی و رتبهپیشینه و اهداف: 

 باشد.شرایط کرونایی می دانشگاه تبریز از دیدگاه دانشجویان در
ی دانشجویان دانشگاه تبریز در نیمسال ی آماری پژوهش کلیهجامعهباشد. پیمایشی می -روش پژوهش توصیفیروش ها: 

ی آماری ای به عنوان نمونهگیری تصادفی خوشهدانشجو با روش نمونه 388بودند که  1۴۰۰ -13۹۹دوم سال تحصیلی 

روایی صوری پرسشنامه مورد تائید اساتید و ی محقق ساخته استفاده شد. ها از پرسشنامهدادهانتخاب شدند. برای گردآوری 

پایایی ابزار پژوهش نیز از طریق تحلیل عاملی تاییدی تعیین شد.  ی آنی علوم تربیتی قرار گرفت. روایی سازهمتخصصان حوزه

ای و آزمون فریدمن تک نمونه Tآزمون ها از دادهو تحلیل ( بدست آمد. جهت تجزیه ۹28/۰) کرونباخ یآلفابا استفاده از 

  استفاده شد. 

های آموزش در سیستم مدیریت یادگیری دیدگاه دانشجویان، ابعاد پشتیبانی، نگرش و دسترسی به عنوان چالشاز یافته ها: 

 یابیارزش، تعاملی، دسترسی، نگرش، بانیپشت، به ترتیب ابعاد؛ بندیاند. به لحاظ رتبهالکترونیکی دانشگاه تبریز شناسایی شده

 یهاچالشترین ی مهمفرد یهایژگیوو  محتوا، کالس تیریو مد یزیربرنامه، محتوا یارائه یوهیش، رساختیز، و بازخورد

 باشند.می ییکرونا طیدر شرااز دیدگاه دانشجویان  یکیالکترون یریادگی تیریمد ستمیآموزش در س

باشد که های آموزش در سیستم مدیریت یادگیری الکترونیکی دانشگاه تبریز میها بیانگر وجود چالشیافتهنتیجه گیری:  

های الزم ی کمکهای پشتیبان فنی، آموزشی و انسانی جهت ارائهگروهضرورت دارد دانشگاه تبریز با تدابیری مانند تشکیل 

ییر نگرش دانشجویان نسبت به آموزش الکترونیکی و تسهیل هایی برای تغبه دانشجویان در مواقع ضروری، تدارک برنامه

 برآید.ها در صدد اصالح این موانع و چالشامکانات دسترسی دانشجویان به سیستم مدیریت یادگیری الکترونیکی 
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 مقدمه 

 الگوهای جامعه، ساختار در مستمر تغییرات با همراه ارتباطات و اطالعات فناوری پیشرفت گذشته، سال چند در

 ارتباطات و اطالعات فناوری هایسیستم اتخاذ. است کرده ایجاد جهان سراسر در عالی آموزش برای را جدیدی

 آنها از جامع طور به که است شده دور راه از و پذیرانعطاف باز، آموزش هایسیستم برای تقاضا افزایش به منجر

ی اصلی یادگیری الکترونیکی، دو حوزه (.2۰18، 1)بابو و سردیوی شودمی یاد الکترونیکی یادگیری عنوان به

باشد دستیابی به دانش می ییعنی یادگیری و فناوری را به هم پیوسته است. یادگیری یک فرایند شناختی برا

های آموزش استفاده این معنی که فناوری مثل هر ابزار دیگری در برنامه بهاست، و فناوری یک فرایند یادگیری 

 فناوری یک الکترونیکی آموزشتوان بیان کرد می(. لذا 2۰1۹؛ عابد، 2۰16، 2شود )آپاریچیو، باکائو و اولیویرامی

به عنوان ( و 2۰2۰، 3سریدار) کندمی پشتیبانی وب فناوری و رایانه طریق از یادگیری و آموزش از که است

 (.13۹۹پارادایمی نو، این دو حوزه را متحول ساخته است )قراباغی، 

شود، بخش آموزش را نیز شناخته می 1۹بیماری کشنده و عفونی کرونا ویروس که با نام کووید شیوع 

ی حت اند.، تدریس حضوری را متوقف کردههای مختلفمتزلزل کرده است. به طوری که مدارس و دانشگاه

بسیاری از موسسات دانشگاهی که قبالً تمایلی به تغییر رویکرد آموزشی سنتی خود نداشتند، راهی نداشتند 

 ،1۹گیری کووید همه شرایط دربنابراین . (2۰2۰، داوان)جز اینکه به طور کامل به آموزش برخط روی بیاورند 

 الکترونیکی آموزش بر مبتنی برخط آموزش سیستم یک به سنتی آموزشی سیستم یک از ،آموزشی سیستم کل

ای یادگیری دوباره سازماندهی فضاهی خود، به نوبه در پی آن ( و2۰2۰، ۴دیما -است )ادلهاوزر و لوپو یافته تغییر

 ایمن و حفظ برای بستر بهترین برخط یادگیری، این شرایط در طبیعتاً. (2۰2۰، 5روتاس و کاهاپایاند )شده

نقش مهمی در عدم ( و 2۰2۰است )جنا،  اجتماعی گذاریفاصله رعایت با مدرسان و یادگیرندگان داشتن نگه

 آموزش برای تقاضا بنابراین(. 2۰2۰دارد )چانگ و فانگ،  گیریهمهاین تعلیق یادگیری و تدریس در طول 

آموزش ی لذا توسعه(. 2۰17، 6است )لخال، بیتمن و بدارد افزایش حال در دیگری زمان هر از بیش مجازی

شود های آموزشی جوامع احساس میمجازی گویای تالش برای پاسخگویی به نیازی است که امروزه در نظام

 (.13۹6سی، فتحی واجارگاه و خراسانی، )روشنی علی بنه

های اجتماعی یکپارچه شده است و یک اکوسیستم برای تعامل بین با اتصال به شبکه یادگیری برخط

 در ویژه به(. 2۰16، 7کند )باگات، وو و چانگاساتید از هر گوشه از جهان ایجاد میدانشجویان، مدرسان و 

به  جهان سراسر افراد برای را راه و است شده تبدیل یادگیری مهم وسایل از یکی به که وب آموزشی سیستم

پس به خوبی  (.2۰13 ،8نوراالمین) کندمی باز کمتر یا رایگان یهزینه با آموزش به آسان دسترسی منظور

 (.2۰2۰است )سونی،  وابسته اطالعات هایفناوری به کامالً بحران این در جهان که روشن است

                                                           
1. Babu & Sridevi  
2. Aparicio, Bacao & Oliveira 
3. Sridhar 
4. Edelhauser & Lupu-Dima 
5. Rotas & Cahapay 
6. Lakhal, Bateman & Bedard 
7. Bhagat, Wu & Chang  
8. Noor-Ul-Amin  
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 را آنها و باشد دانش کسب برای خوبی بسیار منبع تواندمی الکترونیکی آموزش دانشگاه، دانشجویان ایبر

ی عالوه موجب افزایش روحیهبه (. 2۰18، 1دارد )علی، حسین و احمد نگه روز به محوردانش دنیای در

های مختلف توسط محوری، نوشتن و نگهداری محتوا و بررسی و شناخت دیدگاهپرسشگری فراگیر، افزایش فهم

 مطالب از بهتری درککند که ها فراهم می(. همچنین محیطی را برای آن13۹۹پور، شود )حسینیادگیرنده می

های از راه تفکر و تعامل فرصت یادگیرندگان به که محیطی(. 2۰13، البناوی و سازد )یوسفمی ممکن را

های یادگیری پذیری یادگیری برخط فرصتزیرا راحتی و انعطاف(. 2۰2۰، 2)کومار و سریدار دهدمی را مختلف

 زمان دوره، یمحدوده تا سازدمی قادرها را همچنین آن(. 2۰18 ،3ماتر و سارکانسکند )مداوم را تقویت می

(. 2۰11، ۴عبدالعزیز و الجمال) کنند انتخاب را آن سازیسفارشی حتی و روز به مطالب به دسترسی مناسب،

تا دانشجویان بدون توجه به موقعیت جغرافیایی خویش،  توسعه در آموزش الکترونیکی باعث شدهدر این میان، 

های زمانی و مکانی معمول از طریق امکانات مشخص شده توسط خودشان بیاموزند )شفیعی فراتر از محدودیت

 ارزیابی و سریع استقرار سازگاری،عالوه بر مزایای ذکر شده، (. 2۰1۹سروستانی، محمدی، افشین و رئیسی، 

 (. 2۰13همکاران،  و )یوسفباشد می الکترونیکی آموزش جذاب هایویژگی از جمله نیز ساده

فاصله بنابراینم قطعیت وجود دارد، عدگیری و احتمال ابتالء مجدد در مورد طول همهدر حال حاضر 

ی موسسات آموزشی باید آماده باشند تا همه لذاتواند به یک روال جدید تبدیل شود. گذاری اجتماعی می

ی درسی را به طور محتوای دوره را به بسترهای آموزش الکترونیکی منتقل کرده و ساختار دوره و برنامهبیشتر 

در این شرایط یادگیری برخط اما با این وجود  (.2۰21، 5پراساد، آیشواریا، آدیتیا و جاسومناسب تغییر دهند )مو

افزارهای مجازی جهت تجهیزات و نرمعدم وجود زیرساخت و بسترهای مناسب در کنار ناکارآمدی به دلیل 

، 6ای همراه است )راشید، کمسین و عبدالههای گستردهبا چالش (؛13۹۹فر و عمرانی، )ساجدی تحقق این امر

، 7)افونه، سلها و خلیف مشکالت دسترسی به منابع آموزشیاز  یادگیرندگانشکایت توان به ( که می2۰2۰

زاده، های یادگیری برخط و منزوی شدن یادگیرندگان )دهقانحضور اجتماعی ضعیف در محیط؛ (2۰2۰

-محیط یا مناسب آموزشی نبود مواد شخصی، انضباط و نظم عدم مانند مشکالتی این انزوا، به دنبالو  (13۹۹

 برای هاییگزینه یافتن برای آموزشی واحدهای با این وجوداشاره کرد.  (2۰2۰، 8)بائو خوب یادگیری های

های مختلف در جهت شناسایی (. انجام پژوهش2۰2۰، ریلی) کنندمی تالش برانگیزچالش وضعیت این با مقابله

 ی این امر باشد.برندهو پیش تواند کمک کنندههای آموزش الکترونیکی میموانع و چالش

نی، پذیری و سازگاری، پشتیبانی فتوان محتوا، انعطافهای این حوزه در ایران را میمهمترین چالش

(، تعامل، بازخورد و پشتیبانی از دانشجو 13۹5زاده، راهبردهای ارزیابی و هدایت برخط )کاکائی و حکیم

)اسماعیلی، رحمانی،  محتوای آموزشی و سنجش و ارزیابی(، 13۹5)نوبخت، غالمی، عمادزاده و سرگزی، 

حضور و غیاب در سیستم، امکان تقلب در امتحانات برخط، ارزیابی دانشجویان، ، (13۹5احمدی، کاظمی و علی

                                                           
1. Ali, Khaled Hossain & Ahmed  
2. Kumar & Sridhar 
3. Mather & Sarkans 
4. El Gamal & Abd El Aziz  
5. Muthuprasad, Aiswarya, Aditya & Jha 
6. Rasheed, Kamsin & Abdullah 
7. Affouneh, Salha & Khlaif 
8. Bao  
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مندی (، عدم بهره13۹2نیا، های درسی برخط )میرزایی و شعبانیپرداخت شهریه و حضور دانشجو در کالس

بود (، ن13۹1زاده، ها و تکالیف و محتوای الکترونیکی و واسط کاربری مناسب )رستگارپور و گرجیاز تمرین

سازی مناسب در این زمینه وقت و مهارت کافی برای تدوین و ارزیابی مواد آموزش الکترونیکی و عدم فرهنگ

 برشمرد. (13۹1)اصغری و همکاران، 

 باشد.یماز سوی پژوهشگران های آموزش الکترونیکی های پژوهشی مختلف، بیانگر شناسایی چالشیافته

-د که چالشبه این نتایج دست یافتندر پژوهش خود ( 13۹5) زادهاییخراسانی و رضفر، جعفریبه طوری که 

ی آموزش وجود استانداردهای ناکافی در زمینه»، «تسلط ناکافی به زبان انگلیسی»های آموزشی از قبیل 

، «ترونیکیتوجه کم به فرایند نیازسنجی آموزشی در آموزش الک»و « ضعف پشتیبانی آموزشی»، «الکترونیکی

دیریت مضعف برخورداری مناسب از سیستم »، «وسیع نبودن پهنای باند»فنی مثل  -زیرساختی هایچالش

د دانش و کمبو»و « ی صحیح از سیستم مدیریت یادگیری الکترونیکیضعف استفاده»، «یادگیری الکترونیکی

اآگاهی و نضعف »اجتماعی از جمله  –های فرهنگیچالش، «های الکترونیکیی آموزشتخصص الزم در زمینه

و « رونیکیفرهنگ نادرست استفاده از آموزش الکت»، «ها و قوانین مربوط به آموزش الکترونیکیاز سیاست

گاهی و آعدم »های اخالقی از قبیل ، چالشو نهایتاً« درک نادرست نسبت به چیستی آموزش الکترونیکی»

لکترونیکی های به کارگیری آموزش اشبه ترتیب مهمترین چال« رعایت نکردن مسائل اخالقی مثل سرقت ادبی

  باشند.در آموزش و بهسازی منابع انسانی می

ی ( ضمن استفاده از چارچوب کوپر برای بررسی مسائل در ارائه2۰17) 1کبریتچی، لیپچتز و سانتیاگو

، ها را مشخص کردند: موضوعات مربوط به یادگیرندگان برخطی عمده از یافتهسه دستهبرخط، های دوره

ی محتوا. مسائل یادگیرندگان شامل انتظارات، آمادگی، هویت و مشارکت یادگیرندگان در مربیان و توسعه

های هیئت علمی، انتقال از رو در رو به برخط، مدیریت های برخط بود. مسائل مدرسان شامل تغییر نقشدوره

ای ی محتوا، ادغام چندرسانهدر توسعههای تدریس بود. مسائل مربوط به محتوا شامل نقش مربیان زمان و سبک

مقابله با  یبرای محتوا بود. ی محتوا و مالحظات برای توسعههای آموزشی در توسعهدر محتوا، نقش استراتژی

 ی، آموزش براانیمرب یبرا یاحرفه یتوسعه دیبا یسسات آموزش عالو، مبرخطها در آموزش چالش نیا

 محتوا فراهم کنند. دیتول یبرا یفن یبانییادگیرندگان و پشت

های یادگیری برخط شامل قابلیت انتقال به بیانگر این است که چالش( 2۰17) 2سوان -پژوهش گیلت

افزاری، تعامل کند و محدودیت عملکرد، های نرم، انزوای دانشجویان، محدودیت"دنیای واقعی"های زمینه

از طرفی طبق باشند. کارمندان و دانشجویان میمحدودیت زمانی و ناامیدی تجربه شده توسط مجریان و 

چالش انسانی، چالش فناوری، چالش مدیریت و رهبری، چالش  (13۹5پژوهش صنیع ثالث، محمودی و مالکی )

یادگیری توسعه  -های یاددهیابزارهای ارتباطی، چالش یادگیرنده محوری و چالش ارزیابی، به ترتیب بر چالش

موسوی، محمدزاده نصرآبادی اند. یکی در دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد موثر بودهو بکارگیری آموزش الکترون

 -، نبود دسترسیهفت مانع شامل نبود تناسب میان روش و محتوا پژوهش خویشدر نیز  (13۹۰راد )و پزشکی

                                                           
1. Kebritchi, Lipschuetz & Santiague  
2 .Gillett-Swan 
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ه آموزش آموزش الکترونیکی بتشویقی، زیرساختی و موانع مرتبط با تلفیق  –مهارتی، نگرشی، فرهنگی، اعتباری

 ی یادگیری الکترونیکی عنوان کردند.از جمله موانع به کارگیری و توسعهسنتی را 

ها نچالش آموزشی، از جمله گسترده بودن مت( 2۰1۹بر مبنای پژوهش شفیعی سروستانی و همکاران )

راهی اساتید با همها، عدم توجهی به پیش نیازهای آموزشی رشته، بیها و همچنین تعداد زیاد واحدهادر دوره

آموزش  های؛ چالش سازمانی از جمله عدم تنوع در دورهها و غیرهی پروژهدانشجویان در مراحل اولیه

ترونیکی، ی یادگیری الکالکترونیکی، در دسترس بودن زیاد کارکنان دانشگاهی برخط به دلیل عدم تجربه

زش الکترونیکی، ، درک منفی نسبت به آموامکاناتچالش اخالقی مانند عدم فرهنگ مناسب برای استفاده از این 

ایتی کمبود فضای فیزیکی در آموزش الکترونیکی، چالش حم ،های فنی از جمله سرعت کم اینترنتچالش

حانات حضوری اجباری ، چالش ارزیابی مانند امتی استفاده از غذاخوری دانشگاهمانند کمبود امکانات، عدم اجازه

الش ، چی نهایی به امتحانات حضوریلکترونیکی، عدم تخصیص نسبت معقول نمرههای آموزش ادر دوره

ه دلیل کمبود ی الکترونیکی بمدیریتی مانند ناکارآمدی محتوای آموزشی، رد دانشجویان توسط رئیس دانشکده

ارتباط دم عها و همچنین وقت و در آخر، دو چالش ارتباطی از جمله کمبود تعامل با کادر علمی و همکالسی

 های یادگیری الکترونیکی از دیدگاه دانشجویان مطرح شدند.رو در رو از جمله چالش

ی از تحقیقات جدیدی که در زمان شیوع کرونا توسط پژوهشگران انجام گرفته است نیز به خوبی حاک

 همکاران وروتاس باشد. به طور مثال گیری میروی آموزش الکترونیکی در طی این همههای پیشوجود چالش

 درسی هایعالیتف مبهم، یادگیری مطالب برق، قطع ناکافی، یادگیری منابع اینترنت، به ناپایدار ( اتصال2۰2۰)

 حیطم خانه، هایمسئولیت با تعارض همساالن، با ضعیف ارتباط محدود، مربی هایداربست حد، از بیش

 را مشکالت روانی بهداشت مشکالت و جسمی، سالمت مالی، مسائل به مربوط مشکالت ضعیف، آموزشی

 دور معرفی کردند. راه از آموزش

 یحوزه نیترمهم استیکمبود س( در پژوهشی چنین نتیجه گرفتند که 2۰21) 1محمدی، محبی و هدایتی

کمبود  داشته است. بعالوهسیستم مدیریت یادگیری در آموزش عالی  تیدر موفق یادیز ریثاچالش است که ت

تحت  یرانخدمات، مدل حکم تیفیچالش مانند مهارت، ک یاصل یهانهیزم ریباعث شد که سا یاسیاسناد س

 رشیدر پذ یادیز ریثاکه ت نداشناخته نشده تیبه رسم یدهد که مسائل فنیها نشان مافتهی. ردیقرار گ ریثات

در  سیستم شتریب تیموفق یاست که برا لیپتانس یدامنه کی نیحال، ا نیدارند. با ااین سیستم  تیو موفق

 یهادانشگاه یکه در فرهنگ سازمان ییهانشان داد که چالش نیهمچن قیتحق نیشود. اینظر گرفته م

 ها دارد.در دانشگاهسیستم مدیریت یادگیری  ستو شک تیبر موفق یجد ریثاافغانستان وجود دارد ت

 مهمتریندسترسی را به عنوان  مشکالتانجام دادند، ( 2۰21) 2گی، یاوسون و اپیااابو ی کهپژوهشپیرو 

 مسائل آن دنبال و بهکرونا مطرح کردند  ویروس شیوع دوران برخط در تحصیل برای چالش دانشجویان

( در پژوهشی 13۹۹) زادهتقی را ارائه کردند. عمومی موضوعات و دانشگاهی مسائل مدرس، مسائل اجتماعی،

عدم ادگیری الکترونیکی را از دیدگاه دانشجویان کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری، های یترین چالشمهم

به ویژه دروس تحلیلی و  اختالل در یادگیری دروس وساتید به ویژه برای رفع اشکال، دسترسی مناسب به ا

                                                           
1. Mohammadi, Mohibbi & Hedayati 
2. Aboagye, Yawson & Appiah 
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عدم ایجاد  ،خالء تعامل دانشگاهی پویا و سازنده که منبع یادگیری و گسترش روابط اجتماعی هستندعملی، 

افزاری افزاری و سختهای نرمابر به اینترنت و فناوریعدم دسترسی بر، انگیزه و درگیری مثبت در دانشجویان

 بیان کرد.

 یکیالکترون یریادگی یهاچالش یبررس ( که طی پژوهشی به2۰21) 1کیسرا و بیوالیانتایج پژوهش 

تلفن همراه همچنان دستگاه  یهادستگاهپرداختند، بیانگر این بود که  ایبیدر نام 1۹کووید  یدر ط جویاندانش

 جینتا لیو تحل هیتجزعالوه بر این هستند.  یبه اطالعات دانشگاه یدسترس یمورد استفاده برا یاصل یمحاسبات

، طرح بستر آموزش یکیالکترون یریادگی ستمیبه س یدسترس تیقابل یعنیمنجر به ظهور پنج موضوع، 

-را با کالس جویاندانش یهاخانه شد که چالش طیو شبکه، انزوا و مح نترنتیبه ا ی، منابع دسترسیکیالکترون

 .دهندتشکیل می برخط یها

اند ته شدهبه خوبی مستند و برجسهای آموزش الکترونیکی های انجام شده، چالشپژوهش گزارش نتایجدر 

ی همراه بوده و اهای عدیدهالکترونیکی همواره با موانع و چالشبیانگر این است که نظام آموزش که این امر 

-جود آورد، ناکارآمدی روشویادگیری به  -و تغییراتی که در فرایند یاددهی 1۹ظهور ویروس کووید  باشد.می

ی علم و لههای سنتی آموزش را به وضوح نمایان کرد. چنانچه موسسات آموزشی نیز به منظور اینکه از قاف

انجام اقدامات  عقب نمانند و بتوانند به فرایند کسب دانش یادگیرندگان خود ادامه دهند، به ناچار با دانش

زشی خود ی آموهای درسی حضوری خود را تعطیل کرده و با ایجاد تغییراتی در شیوهای، کالسپیشگیرانه

زش الکترونیکی ی استفاده از آموگیرهای خود را به صورت برخط اجرا نمودند. بنابراین در طی این همهکالس

این ها، در یر دانشگاهساهمانند  نیزدانشگاه تبریز باشد. می ی آموزشها برای ارائهتنها راهکار مشترک دانشگاه

ط از طریق خخارجیا  برخط ی آموزش خود به آموزش الکترونیکی اعم ازادامه و توسعهبرای شرایط بحرانی 

کترونیکی سازی یک سیستم مدیریت یادگیری الاز آنجا که پیادهاست.  هآورد روی سیستم مدیریت یادگیری

با کی های آموزش در سیستم مدیریت یادگیری الکترونیشناسایی چالشموفق، خالی از چالش نیست، لذا 

حل این  هایی در خصوصحل ی راههمین طور ارائهنگر نسبت به تمام زوایا و جوانب و دیدی جامع و کل

با توجه به . دآمیز آن در شرایط کرونایی خواهد کرای در اجرای بهینه و موفقیتمشکالت، کمک قابل مالحظه

های آموزش در سیستم مدیریت یادگیری الکترونیکی بندی چالششناسایی و رتبه خالء موجود در ارتباط با

ت آموزش الکترونیکی تواند به ارتقاء کیفیاجرای پژوهش حاضر در دانشگاه تبریز می، در ایران در شرایط کرونایی

 دهد: براین اساس، پژوهش حاضر به دو سوال زیر پاسخ می در این دانشگاه منجر شود.

رایط کرونایی در ش   انیدانش  جو دگاهیاز د یکیالکترون یریادگی تیریمد س  تمیآموزش در س   یهاچالش -1

 کدامند؟

از دیدگاه دانشجویان  مدیریت یادگیری الکترونیکی دانشگاه تبریزآموزش در سیستم  یهاچالشبندی رتبه -2

 در شرایط کرونایی چگونه است؟

 روش پژوهش

                                                           
1. Kaisara & Bwalya 
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کاربردی ، هدف از نظرپژوهش این در  قات  حاظ  واز نوع تحقی قات ها جزآوری دادهجمعروش به ل و تحقی

صیفی شی  -تو شدمیپیمای شجویان ی آماری پژوهش را کلیهجامعه .با سال دوم ی دان شگاه تبریز در نیم دان

 نفر به عنوان حجم نمونه 388 از این تعداد،تشکیل دادند.  نفر 1۹813، به تعداد 1۴۰۰-13۹۹سال تحصیلی 

 -گروه فنیای از چهار گیری تص   ادفی خوش   هجدول کرجس   ی و مورگان و با روش نمونهو با اس   تفاده از 

سانی، علوم پایه، و کشاورزی شد. مهندسی، علوم ان ی محقق ها از پرسشنامهدهگردآوری دابه منظور  انتخاب 

شد که  ستفاده  شیوع کرونا، ساخته ا شجویان به علت  ی هاپرسشنامهبه دلیل عدم دسترسی حضوری به دان

و واتس   اب( با ایجاد پیمایش مبتنی بر وب، در دس   ترس  های اجتماعی )تلگرامالکترونیکی از طریق ش   بکه

 گرفت.دانشجویان قرار 

ی مقاالت معتبر علمی مرتبط با بررسی و مطالعهکه  باشدای میی محقق ساختهابزار پژوهش پرسشنامه

سایی و رتبه شنا ستفاده از نظرات متخصصان و به منظور  شابه و با ا ستم چالش بندیو م سی های آموزش در 

شجویان طراحی و تدوین  ششد مدیریت یادگیری الکترونیکی از دیدگاه دان بعد  1۰گویه در  55تمل بر که م

های آموزش در س  یس  تم مدیریت یادگیری الکترونیکی دیدگاه دانش  جویان را نس  بت به چالشباش  د و می

شگاه تبریز می شجویانسنجد. به همین منظور دان صوص هر یک از گویه دان شان در خ های مربوط به نظرات

کامالً ، و۴-، مخالفم3-، تا حدودی2-، موافقم1-موافقم ای لیکرت )کامالًرا در مقیاس پنج درجه پرس  ش  نامه

  ( ارائه کردند.5-مخالفم

صان ص ستفاده از دیدگاه متخ شنامه با ا س صوری این پر ساتید حوزه روایی  ی علوم تربیتی و روایی و ا

کرونباخ ی آن از طریق تحلیل عاملی تاییدی تایید ش  د. به منظور تعیین پایایی ابزار پژوهش از آلفای س  ازه

  SPSS 25افزار های گردآوری شده با کمک نرمبدست آمد. داده ۹28/۰بهره گرفته شد که مقدار آن معادل 

ستنباطی )آزمون و با روش ستاندارد، واریانس، و ...( و همچنین آمار ا  Tهای آمار توصیفی )میانگین، انحراف ا

 گرفتند. ای و آزمون فریدمن( مورد تجزیه و تحلیل قرار تک نمونه

 یافته ها

های آموزش در سیستم مدیریت یادگیری الکترونیکی از دیدگاه دانشجویان در قالب در پژوهش حاضر چالش

ریزی و مدیریت کالس، ی محتوا، تعامل، ارزشیابی و بازخورد، برنامهی ارائهبعد از جمله محتوا، شیوه 1۰

 های فردی و نگرش مورد بحث قرار گرفت. دسترسی، زیرساخت، پشتیبانی، ویژگی

ها از طریق آزمون پژوهش به آزمون نرمال بودن توزیع داده هایپیش از بررسی و پاسخ به سوال

 اسمیرنوف پرداخته شد. -کولموگروف
 اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن توزیع نمرات -: نتایج آزمون کالموگروف1جدول 

 داریسطح معنی کالموگروف اسمیرنوف Z متغیر

 ۹71/۰ ۰5۴/۰ محتوا

 ۹52/۰ ۰57/۰ محتوا یارائه یوهیش

 882/۰ ۰65/۰ تعامل

 ۴۰7/۰ ۰۹۹/۰ و بازخورد یابیارزش

 22۴/۰ 117/۰ کالس تیریو مد یزیربرنامه

 5۹7/۰ ۰85/۰ یدسترس
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 ۰75/۰ 1۴۴/۰ زیرساخت

 1۹7/۰ 12۰/۰ یبانیپشت

 3۴6/۰ 1۰3/۰ یفرد یهایژگیو

 51۰/۰ ۰۹2/۰ نگرش

اسمیرنوف جهت بررسی نرمال بودن توزیع نمرات آورده شده است. بر  -نتایج آزمون کالموگروف 1در جدول 

 ۰5/۰تمامی متغیرها بزرگتر از محاسبه شده برای  یاساس نتایج مندرج در جدول، سطح معناداری آماره

  شود.مال بودن توزیع نمرات پذیرفته میاین فرض نرباشد بنابرمی

 دانشجویان دگاهیدو  ای بهره گرفته شدتک نمونه Tاز آزمون آماری جهت پاسخ به سوال اول پژوهش 

 ییکرونا طیدر شرا زیدانشگاه تبر یکیالکترون یریادگی تیریمد ستمیآموزش در س هایچالشدر رابطه با 

مورد  (3 )مقدار متوسطری ظن میانگین. بر این اساس میانگین نمرات بدست آمده با مورد بررسی قرار گرفت

است به عنوان چالش با  3 مقدار متوسطداری باالتر از مقایسه قرار گرفت. میانگین نمراتی که به طور معنی

 پایین ریچالش با تاثاست به عنوان مقدار این از  ترپایین یداریکه به طور معن ینمرات نیانگیمتاثیر باال و 

چالش با داری نداشته باشد به عنوان اختالف معنی 3 مقدار متوسطنمراتی که با شود. گرفته می نظردر 

  .شودیدر نظر گرفته ممتوسط  ریتاث
 دگاهیاز د یکیالکترون یریادگی تیریمد ستمیآموزش در س یهاچالش شناسایی یبرا یاتک نمونه Tآزمون  جینتا: 2جدول 

 انیدانشجو
 میزان تاثیر داریسطح معنی tی آماره میانگین مشاهده شده میانگین نظری 

 پایین ۰۰1/۰ -726/11 ۴2/2 3 محتوا

 پایین ۰۰1/۰ -617/6 65/2 3 محتوا یارائه یوهیش

 پایین ۰۰۹/۰ -616/2 86/2 3 تعامل

 پایین ۰۰1/۰ -288/3 82/2 3 و بازخورد یابیارزش

 پایین ۰۰1/۰ -۹۹5/۹ ۴۴/2 3 کالس تیریو مد یزیربرنامه

 متوسط 112/۰ 5۹5/1 11/3 3 یدسترس

 پایین ۰25/۰ -258/2 8۴/2 3 زیرساخت

 باال ۰۰1/۰ ۴۹۹/۴ 32/3 3 یبانیپشت

 پایین ۰۰1/۰ -85۰/11 26/2 3 یفرد یهایژگیو

 باال ۰37/۰ ۰۹۴/2 16/3 3 نگرش

 یهاچالشدر خصوص  انیدانشجو دگاهیدبرای بررسی  اینمونه تک T آزمون نتایج 2ی در جدول شماره

ارائه شده است. براساس نتایج بدست آمده از دیدگاه  یکیالکترون یریادگی تیریمد ستمیآموزش در س

ی به عنوان چالش با دسترسهای با میزان تاثیر باال، بعد به عنوان چالش نگرشی و بانیپشتدانشجویان، ابعاد 

، کالس تیریو مد یزیربرنامه، و بازخورد یابیرزشا، تعامل، محتوا یارائهی وهیش، محتواتاثیر متوسط، و ابعاد 

های با تاثیر پایین در سیستم مدیریت یادگیری الکترونیکی عنوان چالش ی بهفرد یهایژگیوو  رساختیز

 باشند.دانشگاه تبریز می

آموزش در سیستم  یهاچالشبندی رتبهدر راستای پاسخ به سوال دوم پژوهش از آزمون فریدمن برای 

 بهره گرفته شد.مدیریت یادگیری الکترونیکی دانشگاه تبریز از دیدگاه دانشجویان در شرایط کرونایی 
 دگاهیاز د یکیالکترون یریادگی تیریمد ستمیآموزش در س هایچالش رتبه بندی: نتایج آزمون فریدمن برای 3 جدول

 انیدانشجو
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 رتبه مولفه ها  میانگین رتبه

 1 یبانیپشت  18/7

 2 یدسترس  63/6

 3 نگرش  58/6

 ۴ تعامل  1۹/6

 5 و بازخورد یابیارزش  73/5

 6 زیرساخت  72/5

 7 محتوا یارائه یوهیش  ۰5/5

 8 کالس تیریو مد یزیربرنامه  ۰8/۴

 ۹ محتوا  ۹2/3

 1۰ یفرد یهایژگیو  ۹1/3

۹86/۴37 𝜒2 
 آزمون فریدمن

 

۰1/۰ Sig  

 یریادگی تیریمد ستمیآموزش در س یهاچالش یبندرتبهآزمون فریدمن برای تعیین  ینتیجه 3در جدول 

یی ارائه شده است. نتایج بدست آمده حاکی از کرونا طیدر شرا انیدانشجو دگاهیاز د زیدانشگاه تبر یکیالکترون

، و بازخورد یابیارزش، تعاملنگرش، ی، دسترسی، بانیپشتابعاد؛ ، به ترتیب انیدانشجوآن است که از دیدگاه 

 یهاچالشترین ی مهمفرد یهایژگیوو  محتوا، کالس تیریو مد یزیربرنامه، محتوا یارائه یوهیش، رساختیز

  هستند. ییکرونا طیدر شرا یکیالکترون یریادگی تیریمد ستمیآموزش در س

 گیرینتیجهبحث و 

سیستم مدیریت یادگیری الکترونیکی دانشگاه  در آموزشهای چالشبندی شناسایی و رتبههدف این پژوهش، 

های آموزش در سیستم مدیریت چالشباشد. به این منظور در شرایط کرونایی میتبریز از دیدگاه دانشجویان 

ریزی و ی محتوا، تعامل، ارزشیابی و بازخورد، برنامهی ارائهیادگیری از دیدگاه دانشجویان در ابعاد محتوا، شیوه

های فردی و نگرش مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت مدیریت کالس، دسترسی، زیرساخت، پشتیبانی، ویژگی

 . شودپرداخته میکه در ادامه به تفکیک به تبیین نتایج هر یک از ابعاد 

 پشتیبانی
اثیر باال که این بعد از نظر دانشجویان به عنوان چالشی با ت حاکی از آن استنتایج بدست آمده از پژوهش 

فر و همکاران این یافته با نتایج پژوهش جعفریدر سیستم مدیریت یادگیری الکترونیکی شناسایی شده است. 

های پشتیبانی سیستم مدیریت ضعف پشتیبانی آموزشی را جزو چالشها همسویی دارد زیرا آن( 13۹5)

دانشگاه تبریز در شرایط توان چنین گفت چون در تبیین این یافته نیز می اند.یادگیری الکترونیکی ذکر کرده

یادگیری، در عمل انجام  -کرونایی و با آمادگی نسبی در رابطه با کاربست آموزش الکترونیکی در امر یاددهی

ریزی ، بنابراین فرصت کافی برای برنامهی الکترونیکی گذاشتی آموزش به شیوهو قدم در ارائه شده قرار گرفت

هنگام  ی پشتیبانی کافی و مطلوب برای دانشجویان را نداشته است و دانشجویانو ارائهمناسب جهت تدارک 

ی مدیریت یادگیری ی استفاده از ابزارها و امکانات سامانهبرخورد با مشکالت فنی و همچنین در خصوص نحوه

 .اندها دریافت نکردهالکترونیکی حمایت و پشتیبانی آموزشی مطلوبی را از سوی پشتیبان
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ی مدیریت یادگیری الکترونیکی از جمله ضروریات وجود پشتیبانی فنی، آموزشی و اداری برای سامانه

-باشد؛ چرا که برخی از مشکالت فنی سیستم مدیریت یادگیری الکترونیکی صرفا با حضور پشتیبانسیستم می

های به موقع در صدد رفع حلو راهها ی توصیهپذیر است که باید در صورت نیاز با ارائههای فنی سیستم امکان

تر و ها نوعی دلگرمی در دانشجویان ایجاد خواهد کرد و دانشجویان باانگیزهنیاز کاربران برآیند. این پشتیبانی

 مندتر از پیش به دریافت آموزش خواهند پرداخت.عالقه

 دسترسی

دسترسی به عنوان چالشی با تاثیر طبق نتایج حاصل از پژوهش از دیدگاه دانشجویان دانشگاه تبریز بعد 

( در بعد دسترسی 13۹۹زاده )متوسط شناسایی شده است. نتایج پژوهش حاضر با نتایج پژوهش تقی

-افزاری و سختهای نرمعدم دسترسی برابر به اینترنت و فناوریهمسویی دارد؛ چرا که در پژوهش ذکر شده 

نتایج این پژوهش  اند. همچنیندیدگاه دانشجویان اشاره شدههای آموزش الکترونیکی از افزاری به عنوان چالش

در دسترس بودن زیاد کارکنان ( همسو است که 2۰1۹شفیعی سروستانی و همکاران ) با نتایج پژوهش

های اصلی آموزش الکترونیکی ی یادگیری الکترونیکی را از جمله چالشدانشگاهی برخط به دلیل عدم تجربه

محمدی علی و عدم دسترسی دانشجو به رایانه و خط ارتباطی مناسب ( 1388انی )برشمردند. فیضی و رحم

های سیستم نبود زمان و مهارت کافی در استفاده از آموزش الکترونیکی را از جمله چالش( 13۹5آبادی )

ها را جز چالش ICTنیز توزیع نابرابر زیرساخت های   (2۰2۰) داواناند. مدیریت یادگیری الکترونیکی دانسته

 برشمرده است.

های درسی در ساعات یکسانی برگزار رسد به دلیل اینکه اکثر کالسپیرو نتایج بدست آمده به نظر می

شدند، ی مدیریت یادگیری الکترونیکی میشد و همزمان تعداد کاربر زیادی برای اخذ آموزش وارد سامانهمی

از طرفی کرد. ن را به لحاظ دسترسی به سامانه با مشکل مواجه میلذا سرعت پایین و ترافیک سامانه، دانشجویا

ی مدیریت های بارگذاری شده در سامانههای زمانی از سوی کارکنان سیستم، برای دانلود فایلاعمال محدودیت

های ی کالسماهه برای مشاهدهشود. برای مثال فرصت یک یادگیری الکترونیکی نوعی چالش محسوب می

ها و عدم در نظر گرفته شده بود که باید این موضوع مرتفع شود. همچنین برداشته شدن پیوست ضبط شده

ی دسترسی را دچار مشکل کرده ها در ایام امتحانات چالش دیگری است که مقولهبرخورداری دانشجویان از آن

 است.

به سیستم مدیریت  امکان دسترسی در هر زمان و مکانتوان چنین گفت که در تبیین این یافته می

سازد که دانشجویان به راحتی به محتوا دسترسی داشته باشند. یادگیری الکترونیکی این امکان را مهیا می

ترین سازد که در سریعی دیگری است که دانشجویان را قادر میهمچنین سرعت دسترسی به سیستم نیز مقوله

ی مهم دیگر در دسترسی، سهولت کاربرد ند. مولفهزمان ممکن به تمام محتوای آموزشی دسترسی داشته باش

و استفاده از ابزارهای مرتبط با سیستم مدیریت یادگیری الکترونیکی است که اگر به نحوی طراحی شود که 

ی کارآمد پس یک دورهکاربران به راحتی بتوانند از آن استفاده کنند، چالش کمتری را تجربه خواهند کرد. 

 ی یادگیری الکترونیکی را فراهم کند.مطلوب کاربران به سامانهباید امکان دسترسی 

 محتوا
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توان نتیجه گرفت از دیدگاه دانشجویان، بعد محتوا در دانشگاه تبریز به عنوان چالش طبق نتایج بدست آمده می

ریز، محتوای به نظر دانشجویان دانشگاه تب توان چنین گفت کهدر تبیین این یافته میباشد. با تاثیر پایین می

ی مدیریت یادگیری الکترونیکی شده توسط اساتید در سامانههای مشخص سرفصل مورد نظر با استفاده از

محتوای دروس ارائه  باشند. همچنینها میو مطالب ارائه شده نیز، در راستای این سرفصل اندبارگذاری شده

طراحی و تدوین آنها نیز از اصول و استانداردهای اند و در تید به نحو مطلوبی سازماندهی شدهشده توسط اسا

از طرف دیگر، حجم محتوای آموزشی ارائه  ای برای تولید محتوای آموزشی بهره گرفته شده است.چندرسانه

ن استفاده رده و از آکه دانشجویان به راحتی بتوانند محتوا را دانلود کباشد میای گونه به شده توسط اساتید نیز

اند و از دیدگاه دانشجویان در رابطه با محتواهای الکترونیکی به چالش جدی برخورد نکردهتیجه . در نکنند

 ها این بعد به عنوان چالش شناخته نشده است.آن

 ی محتوای ارائهشیوه

ی محتوا از دیدگاه دانشجویان چالشی با تاثیر پایین در ی ارائهاساس نتایج کسب شده از پژوهش، بعد شیوهبر

سنو و حسینیسیستم مدیریت یادگیری الکترونیکی شناسایی شده است. نتایج این پژوهش با نتایج پژوهش 

( که بر اساس آن کیفیت محتوای ارائه شده مناسب با سطح یادگیرنده از اهمیت باالتری 13۹۴عطاری )

اساتید دانشگاه تبریز توان گفت از دیدگاه دانشجویان، در تبیین این یافته می است. باشد، همسوبرخوردار می

ای به دانشجویان ارائه ل و جذاب و طبق اصول و استانداردهای چندرسانهآمحتوای مورد نظر را با طراحی ایده

ز به روشنی و وضوح دهند، به نحوی که شروع آموزش محتوا با جلب توجه همراه بوده و اهداف آموزشی نیمی

ها، فیلم، ها مثل انیمیشنایهای مختلف و با کمک چندرسانهاند و همچنین اساتید با استفاده از روشبیان شده

های یادگیری مناسب و تکمیلی در پردازند. از طرفی وجود فعالیتی محتوا میصوت و تصویر به تدوین و ارائه

دی محتوا در آخر تدریس از سوی اساتید، موجب شده است که بنراستای بهبود یادگیری و همچنین جمع

 دانشجویان در خصوص دریافت و استفاده از محتوا چالشی نداشته باشند. 

های آموزشی به خوبی واقف به اصول تولید گونه که پیشتر اشاره شد، اساتید طی شرکت در دورههمان

دهنده و کنترل های مشارکتی و واکنشت ترکیبی از فعالیتی محتوا به صوراند؛ بنابراین به توسعهمحتوا بوده

باعث شده است پردازند و این امر ی مدیریت یادگیری الکترونیکی میو مدیریت بهتر تدریس خویش در سامانه

 ی محتوا رضایت کافی داشته باشند.ی ارائهکه دانشجویان از نحوه

 تعامل

دانشجویان بعد تعامل نیز در دانشگاه تبریز چالشی با تاثیر پایین براساس نتایج حاصل از پژوهش از دیدگاه 

های کالسی های برخط، به راحتی در فعالیتتوان گفت دانشجویان در کالسباشد. در تبیین این یافته میمی

پرداختند. همچنین اساتید قبل از تدریس، حین و گوهای مفیدی میکردند و به بحث و گفت مشارکت می

هایی را با مدیریت مناسب، و گو جهت ایجاد تعامل بیشتر، فرصتو بعد از تدریس برای بحث و گفت تدریس 

گذاری خط به اشتراکدادند. عالوه بر این دانشجویان به صورت برخط و خارجدر اختیار دانشجویان قرار می

د و نیز بین دانشجویان با یکدیگر پرداختند. همچنین بین دانشجویان با اساتیهای خود میکالسیاطالعات با هم

 اند.تعامل وجود داشت. لذا دانشجویان بعد تعامل را به خوبی ارزیابی کرده
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گیری از تعامل نقش اساسی و مهمی در فرایند تدریس و یادگیری دارد، یادگیری الکترونیکی با بهره

سیع و نیز برقراری انواع ارتباط فراهم ای را برای دسترسی به اطالعات وهای نوظهور، تعامالت گستردهفناوری

سازد. امکانی که در فرایند سنتی یادگیری به صورت بسیار محدود و ناچیزی وجود داشته است. تعامل برای می

های الکترونیکی ضروری ایجاد احساس حضور در اجتماع، یگانگی و انتقال یادگیری برای یادگیرندگان دوره

شود. از این رو ی وقت کالس در تعامل صرف میدر کالس است و بخش عمده است. تعامل نوع اصلی فعالیت

گیرد که وجود تعامل برای یادگیری اساسی و بنیادی است. یادگیری الکترونیکی فعالیت آموزشی را در بر می

های مستقل و دیگر وسایل خط، توسط شبکه یا رایانههایی به صورت برخط و خارجتوسط فرد یا گروه

 (.13۹2، ظریف صنایعیپذیرد )شهیدی و رونیکی انجام میالکت

ها و بریم و مراکز آموزشی ما ملزم به تغییر یافتن به روشما در عصر اطالعات و ارتباطات به سر می

های الکترونیکی باید به طور دقیق و اندیشمندانه طراحی باشند. تعامل در محیطهای نوین آموزشی میشیوه

آموزش و یادگیری یعنی انتقال درست و کامل محتوا به یادگیرنده، به درستی محقق شود. هدف شود تا هدف 

تعامل این است که دانشجویان با یکدیگر، با اساتید و محتوا درگیر شوند و تاثیر متقابلی بر هم بگذارند. در 

 یابی به این مهم، چالشی در خصوص تعامل وجود نخواهد داشت.صورت دست

 و بازخورد ارزشیابی

بر اساس نتایج بدست آمده از پژوهش، از دیدگاه دانشجویان دانشگاه تبریز بعد ارزشیابی و بازخورد به عنوان 

( که کیفیت 13۹۴سنو و همکاران )حسینی باشد. نتایج این پژوهش با نتایج پژوهشچالشی با تاثیر پایین می

رسد به نظر می باشد.اند، همسو میت فراوانی دانستهارزشیابی را نسبت به سایر عوامل آموزشی دارای اهمی

اساتید دانشگاه تبریز در طول هر جلسه تدریس، یادگیری و عملکرد دانشجویان را به طور مداوم ارزشیابی 

های ارزیابی مشخصی مورد های ارائه شده، با معیارها و مالککردند. همچنین تکالیف، تمرینات و پروژهمی

ها و تکالیف ارائه گرفتند و بازخوردهای به موقع و مناسبی از سوی اساتید برای این فعالیتمیارزشیابی قرار 

در نتیجه امکان خودارزیابی و حتی دگرارزیابی دانشجویان نیز توسط اساتید فراهم شده بود. شد. همچنین می

زخورد مناسب و به موقع از های خویش و دریافت بابا توجه به این شرایط دانشجویان ارزشیابی از آموخته

 ی ارزشیابی و دریافت بازخورد چالشی نداشتند.اند و در زمینهاساتید را مطلوب ارزیابی کرده

های ارزشیابی مداوم از فرآیند تدریس و یادگیری دانشجویان در سیستم آموزش الکترونیکی از جمله پایه

همیت است که ارزشیابی از یادگیری باید در راستای موفقیت سیستم آموزشی است؛ البته ذکر این نکته حائز ا

ها صورت گیرد و معیارهای روشنی برای موفقیت یادگیرندگان مد نظر باشد. اهداف آموزشی مصوب و سرفصل

ی آموزش، همواره بتوانند بازخوردهای مطلوبی را به دانشجویان ارائه دهند. همچنین اساتید باید در طول دوره

شود شود که دانشجویان به نقاط قوت و ضعف خود پی ببرند، بلکه باعث میموجب می بازخورد نه تنها

با توجه به مجازی تر از قبل به دریافت آموزش و عمیق کردن یادگیری خویش بپردازند. تر و مشتاقباانگیزه

مجازی، محیط  بودن ارزشیابی، دانشجویان در بحث ارزشیابی دچار چالش اساسی نیستند؛ چرا که در ارزشیابی

ارزشیابی به نحوی است که امکان بهره گرفتن از محتوای مورد ارزشیابی زیاد است و همچنین استرس و 

 اضطراب ارزشیابی نیز در این نوع ارزشیابی، کمتر است.
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شده است که از طریق آن عملکرد بین سیستم آموزشی شناخته ارزیابی به عنوان لنز و ذرهتوان گفت می

( و محرکی برای تقویت 2۰1۰، 1کاکینگ و براون گیرد )برنسفورد،و بررسی قرار میمورد مشاهده  یادگیرندگان

دانند. از راه دور می ی آموزشعنوان بخش مهمی از برنامهعملکرد دانشجو است. بسیاری از محققان ارزیابی را به

کند و سطح ح تکالیف را در فراگیر تقویت میثر و باکیفیت، مهارت چگونگی تسلط بر انجام صحیارزیابی مو

ازجمله  یادگیرندگان(. گرچه ارزشیابی از 2۰۰8، 2برد )کیم، اسمیت و مائنگدانش و مهارت وی را باال می

باشند و از ثیر این عنصر میولوژی عملیاتی، سایر عناصر تحت تامثابه ایدئی درسی است، اما بهعناصر برنامه

 (. 2۰۰۹، 3و روت نائز اهمیت باالیی است )پستینارزشیابی ح رو این

 ریزی و مدیریت کالسبرنامه

نشجویان ریزی و مدیریت کالس از نظر دادهد، بعد برنامههمان طور که نتایج حاصل از پژوهش نشان می

طرف خوبی از  رسد از دیدگاه دانشجویان مدیریتباشد. به نظر میدانشگاه تبریز چالشی با تاثیر پایین می

های عالیتهای درس برقرار بوده است. همچنین زمان مشخصی برای انجام فاساتید دانشگاه تبریز در کالس

ای درسی نظرات هیادگیری تعیین شده، در نظر گرفته شده بود. عالوه بر این اساتید برای تشکیل یا لغو کالس

ر دانشگاه تبریز به ب برای آموزش الکترونیکی دریزی مناسدادند. وجود برنامهدانشجویان را مورد توجه قرار می

ابراین های مرتبط با این بعد را در بین دانشجویان کاهش دهد. بنخوبی توانسته است مشکالت و چالش

چالشی در  واند ریزی و مدیریت کالس از سوی اساتید دید مثبتی داشتهی برنامهدانشجویان نسبت به نحوه

کالس به  کالس در آموزش الکترونیکی حائز اهمیت فراوانی است، چرا که اگراین خصوص نداشتند. مدیریت 

توانند به نمی یابد و اساتیدریزی نشود، احتمال انتقال کل محتوای مد نظر کاهش میخوبی مدیریت و برنامه

وانند هم ید بتخوبی محتوای مد نظر را ارائه دهند. اگر در مدیریت کالس، زمان به خوبی مدیریت شود و اسات

هترین عملکرد را بهای یادگیری توسط دانشجویان، زمان را مدیریت کنند، ی محتوا و هم انجام فعالیتدر ارائه

 خواهند داشت و چالش مرتبط با مدیریت کالسی کاهش خواهد یافت.

 زیرساخت

ت یادگیری مدیریبا توجه به نتایج پژوهش حاضر بعد زیر ساخت به عنوان چالشی با تاثیر پایین در سیستم 

دانشجویان  سیدسترتوان گفت الکترونیکی از دیدگاه دانشجویان شناخته شده است. در رابطه با این نتایج می

 برای استفاده میکروفن، هدست، و اتصال اینترنتی با سرعت باالکامپیوتر، تلفن هوشمند، به امکاناتی همچون 

-زمینه چالش ادگیری الکترونیکی باعث شده است که در اینی مدیریت یهای الکترونیکی در سامانهاز آموزش

  های کمتری را تجربه کنند.

های موفقیت ترین مولفههای فناوری یکی از اصلیزیرساختتوان گفت که در تبیین این یافته چنین می

آموزشی  باشد. خطوط مخابراتی، اینترنت پر سرعت، امکانات مناسبی اجرا میآموزش الکترونیکی در عرصه

افزاری مناسب برای رسیدن به این هدف افزاری و نرمسخت در مراکز آموزشی، پهنای باند وسیع و بسترهای

اهمیت زیادی دارند. در صورتی که سیستم به درستی کارنکند، یا اتصال اینترنتی با سرعت باال و امکانات 

ی خود را برای دریافت شجویان عالقه و انگیزهافزاری برای یادگیرندگان فراهم نباشد دانافزاری و نرمسخت

                                                           
1. Bransford, Brown & Cocking 
2. Kim Smith & Maeng 
3. Pustinen & Rouet 
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کامپیوتر، تلفن هوشمند، امکانات الزم همچون های الکترونیکی از دست خواهند داد. اگر آموزش از محیط

برای دانشجویان مهیا الکترونیکی  ی مدیریت یادگیریسامانه برای استفاده ازمیکروفن، هدست، اینترنت و... 

دیده شود که دانشجویانی که به چنین امکاناتی دسترسی ندارند، از امکانات خود باشد و شرایطی تدارک 

 دانشگاه در راستای استفاده از سیستم بهره گیرند، بیشترین کارایی و کمترین چالش را تجربه خواهد کرد.

 های فردیویژگی

باشد. ر پایین میچالشی با تاثیهای فردی از دیدگاه دانشجویان به عنوان با توجه به نتایج پژوهش بعد ویژگی

ستند، اغلب توان گفت دانشجویانی که در عصر حاضر مشغول به تحصیل در دانشگاه هبر مبنای این نتیجه می

افی برای استفاده از ای کهای رایانههای نوین آشنایی دارند و از سواد اطالعاتی و مهارتبه استفاده از فناوری

ز برای استفاده باشند و همچنین عالقه و انگیزش الزم را نیونیکی برخوردار میسیستم مدیریت یادگیری الکتر

یشتر تمام اتفاقاتی که پذیری باند با انعطافباشند، بنابراین به خوبی توانستههای الکترونیکی دارا میاز سیستم

اشند. لذا هنگام ر داشته بهای یادگیری بیشتری در اختیاافتد را دنبال کنند و فرصتی آموزشی میدر یک دوره

 های زیادی مواجه نبودند.ی مدیریت یادگیری الکترونیکی با چالشکار با سامانه

یازهایی توان گفت ورود یادگیرنده به محیط یادگیری درونخطی مستلزم پیش ندر تبیین این یافته می

ادگیرنده یهای ذهنی ه آمادگیی قبلی است و برخی وابسته باست. برخی از این پیش نیازها مستلزم تجربه

ت تلف هستند. ورود یادگیرنده به محیط یادگیری درونخطی بدون داشتن آگاهی و مهارت، پیامدی جز وق

که آمادگی  کردن، تضعیف روحیه، کامل نشدن یادگیری و شکست برنامه ندارد. افزون بر این، یادگیرندگانی

لخی دارند که حتی اند، تجارب تاما وادار به ورود به آن شده ی یادگیری الکترونیکی را ندارندورود به عرصه

های یادگیری صتکنندگان فرشود، تأثیر منفی بگذارد. فراهمهایی که در آینده نصیبشان میتواند بر فرصتمی

 تی اگر برایشانالکترونیکی هم باید بپذیرند که به یادگیرنده مجال تفکر، کسب آگاهی و مهارت را بدهند و ح

 (.157: 138۹میسر است تسهیالتی را در این زمینه فراهم کنند )بابایی، 

 نگرش

بر اساس نتایج حاصل از پژوهش بعد نگرش از نظر دانشجویان به عنوان چالشی با تاثیر باال در سیستم مدیریت 

ه بیانگر این ک( 2۰17) 1کورا سانکارا ویادگیری الکترونیکی شناسایی شده است. این یافته با نتایج پژوهش 

در تبیین  باشد.، همسو میکامل ندارند تیموجود رضاالکترونیکی  یریادگی یهاستمیاز س انیدانشجواست که 

توان گفت نگرش دانشجویان نسبت به دریافت آموزش از طریق سیستم مدیریت یادگیری این یافته می

ی ی خود در راستای استفادههای فناورانهمهارتها را برای افزایش الکترونیکی نگرش مثبتی نیست و تمایل آن

رضایت کلی  ی که با افزایشدر صورتبهینه از سیستم مدیریت یادگیری الکترونیکی فراهم نساخته است. 

در این راستا  افزایش خواهد یافت.آنان ، نگرش مثبت الکترونیکی دانشجو از وضعیت سیستم مدیریت یادگیری

ای و پرورش های چندرسانهها با محیطوزشی برای دانشجویان جهت آشنا کردن آنهای آمبا برگزاری کارگاه

ها پرداخت. بدون شک این مهارت و توانمندی در افزایش توان به توانمندسازی آنای میهای رایانهمهارت

 های یادگیری الکترونیکی کارساز خواهد بود.   نگرش مثبت دانشجویان نسبت به دریافت آموزش از محیط

                                                           
1. Sunkara & Kurra 
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حاکی از آن است که از دیدگاه دانشجویان، به  5ها، نتایج بدست آمده از جدول بندی چالشبه لحاظ رتبه

ی محتوا، ی ارائهابعاد؛ پشتیبانی، دسترسی، نگرش، تعامل، ارزشیابی و بازخورد، زیرساخت، شیوهترتیب 

های آموزش در سیستم مدیریت ترین چالشهای فردی مهمو ویژگی الس، محتواریزی و مدیریت کبرنامه

ها، نتایج این پژوهش تا حدی با نتایج بندی چالشاز نظر رتبه در شرایط کرونایی هستند. یادگیری الکترونیکی

یت ( همسویی دارد؛ چرا که در پژوهش ذکر شده نیز اولو13۹2پژوهش باقری مجد، شاهی و مهرعلیزاده )

( 2۰21) و همکاران بیشتر با عوامل تکنولوژیکی و سازمانی است تا فردی. همچنین با نتایج پژوهش محمدی

اند. ضمناً با نتایج پژوهش ها آوردهباشد، زیرا مسائل سیاسی و فنی را در اولویت چالشتا حدی همسو می

ی زیرساخت و پشتیبانی که دربرگیرنده( نیز همسویی دارد؛ چرا که چالش فنی را 2۰2۰) 1و راجخانالقحطانی 

توان در تبیین این یافته نیز چنین می اند.های سیستم آموزش الکترونیکی برشمردهاست، در اولویت چالش

طلبد ها میی زیادی را نسبت به سایر چالشهای فنی به مراتب هم زمان و هم هزینهگفت که مقابله با چالش

 های زیرساختی و پشتیبانی در اولویت قرار گرفتند.چالش ها،بندی چالشو لذا در رتبه

با بعد  در رابطهگردد های حاصل، پیشنهاد میبا توجه به عناوین مطرح شده در پژوهش حاضر و یافته

اقع ضرورت های الزم را به دانشجویان در موبان فنی، آموزشی و انسانی که کمکهای پشتیگروهپشتیبانی، 

سبت به آموزش هایی برای تغییر نگرش دانشجویان نشود. در رابطه با بعد نگرش، برنامه ، تشکیلارائه دهند

موزش بسان الکترونیکی تدارک دیده شود تا بر ضرورت و اهمیت آموزش الکترونیکی تاکید شود و این نوع آ

 به دانشجویاندسترسی شود امکانات آموزش حضوری معرفی شود. در خصوص بعد دسترسی، پیشنهاد می

 مکانی وبدون کوچکترین محدودیت زمانی  آنهای و فایل الکترونیکی تسهیل شود سیستم مدیریت یادگیری

 در اختیار دانشجویان قرار گیرد.

ه از روش های آتی، با رویکرد کیفی یا ترکیبی و با استفادشود طی پژوهشبه پژوهشگران پیشنهاد می

تعمیم  برایلکترونیکی از دیدگاه دانشجویان پرداخته شود. های سیستم آموزش امصاحبه به بررسی چالش

کشورهای مختلف  توان نتایج این تحقیق را در مقایسه با تحقیقات خارجی و به شکل تطبیقی بابیشتر نتایج می

هرها و بر روی گردد پژوهش حاضر در سایر شهای پژوهش نیز پیشنهاد میانجام داد. برای تعمیم بیشتر یافته

های در پژوهش ودشتوصیه میپژوهشگران در نهایت به  های دیگر نیز مورد بررسی و استفاده قرار گیرد.اهدانشگ

 های آموزش الکترونیکی در مدارس بپردازند.بندی چالشآتی به رتبه

 منابع

حیدرزاده،  اصل، محمدمهدی؛ واصغری، مهرداد؛ علیزاده، مهستی؛ کاظمی، عبدالحسین؛ صفری، حسین؛ اصغری، فرهاد؛ باقری

طالعات و ی مرکز ممجلههای آموزش الکترونیکی در علوم پزشکی از دیدگاه اعضاء هیئت علمی. . چالش(13۹1)سیامک 
 . 3۴-26(: 1)7، ی آموزش علوم پزشکی یزدتوسعه

ترونیکی واحد عیت یادگیری الک. ارزیابی وض(13۹5احمدی، مصطفی )اسماعیلی، هادی؛ رحمانی، شاهپور؛ کاظمی، احمد؛ و علی

 .2۴1-221(: 3۴)۹، های مدیریت عمومیپژوهشآموزش الکترونیکی دانشگاه سیستان و بلوچستان. 

 چاپار. ،پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ایران. تهران: ای بر یادگیری الکترونیکیمقدمه(. 138۹بابایی، محمود )

                                                           
1. Alqahtani & Rajkhan 
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ی آموزش الکترونیکی در نظام آموزش عالی های توسعه(. چالش13۹2مهرعلیزاده، یداهلل )اهلل؛ شاهی، سکینه؛ و مجد، روحباقری

  .31-1(: 12)6، ی آموزش در علوم پزشکیتوسعهی موردی دانشگاه شهید چمران اهواز(. )مطالعه

مقاالت چالش های یادگیری  مجموعهها و راهکارهای یادگیری الکترونیکی از دیدگاه دانشجویان. (. چالش13۹۹زاده، سعیده )تقی
 الکترونیکی در آموزش عالی، دانشگاه بوعلی سینا.

های یادگیرندگان در آموزش و بندی چالششناسایی و رتبه (.13۹5زاده، مرتضی )فر، زهره؛ خراسانی، اباصلت؛ و رضاییجعفری

(: 2)11، وری آموزش )فناوری و آموزش(فنای موردی: دانشگاه شهید بهشتی(. بهسازی الکترونیکی منابع انسانی )مطالعه

85-1۰۴. 

مجموعه مقاالت (. تبیین فلسفی پارادایم پساساختارگرایی یادگیری الکترونیکی با تاکید بر آموزش عالی. 13۹۹پور، سهیال )حسین
 ، همدان. دانشگاه بوعلی سینا.های یادگیری الکترونیکی در آموزش عالیچالش

بندی عوامل آموزشی و فناوری موثر بر موفقیت آموزش (. شناسایی و اولویت13۹۴عطاری، مهسا )سنو، سیدامین؛ و حسینی

ی دومین کنگرههای الکترونیکی کارشناسی ارشد پردیس بین المللی دانشگاه فردوسی، الکترونیکی از نظر دانشجویان دوره
 بین المللی فناوری، ارتباطات و دانش.

-عاطفی در محیط -ویدئوهای آموزشی غیرهمزمان، راهبردی مناسب جهت تقویت حضور اجتماعی. (13۹۹زاده، حسین )دهقان

 دانشگاه بوعلی سینا همدان. های یادگیری الکترونیکی در آموزش عالی.مجموعه مقاالت چالشهای یادگیری. 

یکی در دانشگاه تربیت مدرس از های یادگیری الکترون(. ارزیابی کارآمدی دوره13۹1زاده، سحر )رستگارپور، حسن؛ و گرجی

 .3۰-5(: 3)2، ی فناوری اطالعات و ارتباطات در علوم تربیتیفصلنامهدیدگاه کاربران. 

درسی  یهای کیفیت ارزشیابی برنامه. چالش(13۹6) اباصلت ،خراسانی ؛کورش ،فتحی واجارگاه ؛حسن ،روشنی علی بنه سی

(: 18)7، گیری و ارزشیابی آموزشیی مطالعات اندازهفصلنامه(. آموزش مجازی )مورد مطالعه: دانشگاه شهید بهشتی یدوره

2۹-52. 

های کشور در دوران شیوع های موجود در سیستم آموزشی دانشگاه(. شناسایی چالش13۹۹) فر، یوسف و عمرانی، لیالساجدی

 ، همدان. دانشگاه بوعلی سینا.الکترونیکی در آموزش عالی های یادگیریمجموعه مقاالت چالشکرونا. 

ای یادگیری مجازی در علوم ی بین رشتهمجله(. تعامل در یادگیری الکترونیکی. 13۹2شهیدی، فاطمه؛ و ظریف صنایعی، ناهید )
 .55-۴8(: 3)۴، پزشکی

یادگیری بر توسعه و بکارگیری  -ای یاددهیهبررسی چالش(. 13۹5صنیع ثالث، زهره؛ محمودی، محمد تقی؛ و مالکی، شهاب )

، آموزش در علوم انتظامیآموزش الکترونیکی در نظام آموزش عالی ایران )مورد مطالعه؛ دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد(. 

23(1۴:)1۰1-12۰. 

ی فصلنامهیادگیری الکترونیکی در ایران، مسائل و راهکارها با تأکید بر آموزش عالی.  (.1388)فیضی، کامران؛ و رحمانی، محمد 
 .12۰-۹۹(: 3)1۰، پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی

ی روانی حرکتی و های آموزش الکترونیکی در آموزش عالی: نگاهی به جایگاه پرورش حیطه(. چالش13۹۹قراباغی، حسن )

، همدان. های یادگیری الکترونیکی در آموزش عالیمجموعه مقاالت چالشط ناشی از کرونا ویروس. ی عاطفی در شرایحیطه
 دانشگاه بوعلی سینا.

ی کارشناسی ارشد مهندسی ی آموزش الکترونیکی دوره. ارزیابی کیفیت برنامه(13۹5)زاده، رضوان کاکائی، فهیمه؛ و حکیم

 .1۰۹-85(: 3)6، فناوری اطالعات و ارتباطات در علوم تربیتی یفصلنامهفناوری اطالعات دانشگاه شیراز. 

نور مرکز بافت، سازی آموزش الکترونیکی در دانشگاه پیامهای توسعه و پیاده(. بررسی چالش13۹5آبادی، محسن )محمدی علی

 ، قم.اولین کنفرانس ملی شهر هوشمند

شناسایی و تحلیل موانع و عوامل بازدارنده به کارگیری (. 13۹۰راد، غالمرضا )مینا؛ محمدزاده نصرآبادی، مهناز؛ پزشکیموسوی، 

 .15۴-137(: 5۹)16 ،ریزی در آموزش عالیی پزوهش و برنامهفصلنامه و توسعه یادگیری الکترونیکی در دانشگاه پیام نور.

ای یادگیری الکترونیکی رشتهی بینمجلههای نوین آموزشی. ( مروری بر سیستم13۹2نیا، فریدون )میرزایی، علیرضا؛ و شعبانی
 .7۴-62(: 2)۴، در علوم پزشکی
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ی ی آموزش الکترونیکی رشته. بررسی کیفیت دوره(13۹5)نوبخت، ملیحه؛ غالمی، حسن؛ عمادزاده، علی؛ و سرگزی، سمانه 

ی ی مرکز مطالعات و توسعهمجلهآموزش پزشکی بر اساس معیارهای آموزش الکترونیکی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد. 
 .3۰۰-287(: ۴)11، آموزش علوم پزشکی یزد
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