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 چک ده  
-دانتش علت  االععتاو و    دانشجويان رشتت   نگرش بررسي در راستای پژوهش حاضر

ي پيمايشروش پژوهش  .انجام شده است الكترونيكي زشآمو ب  يزد دانشگاه شناسي
گرفتت  انتد.    قترار  مطالع  مورد دانشجو ب  روش سرشماری نفر ١00 تعدادبوده است. 

 تحليت   و . تجزيت  ه استت گردآوری شد ،ها با استفاده از پرسشنام  محقق ساخت داده

نگترش   داد؛ نشتان  استت. نتتاي   انجام شده و استنباالي  در دو سطح توصيفي هاداده
بتا فتراه     توانتد متي اين وضعيت  است والكترونيكي  آموزش مساعد برایدانشجويان 

آوردن تجهيزاو الزم توسط دانشگاه و توج  ب  ساير عوام  مشوق از جملت  برگتزاری   
از ديدگاه دانشجويان، ابزارهای يادگيری الكترونيكتي  بهبود يابد.  ،کارگاه های آموزشي
ر روی دروسي ک  دانشتجو را در استتفاده از کتامتيوتر و اينترنتت     بيشترين تأثير را ب

های منابع االععاتي کمت   دروسي ک  ب  شناخت انواع و نمون و نيز  سازندتوانمند مي
از ديدگاه دانشجويان ابزارهای يادگيری الكترونيكي کمترين تأثير را بر ، دارند. کنندمي

ي  سازی دارند ک  بت  ستازماندهي انتواع    نويسي، رده بندی و نمادروسي چون فهرست
 ها مربوط هستند.منابع در کتابخان 
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 مقدم 
آمهزش،    عرصهه  به جدید ارتباطی هایفناوری ورود

 یهادییری در  و یاددهیماهیت فرآیند   در چند دهه اخیر

 یادییری هایمحیط ایجاد به و ]1[داده را تغییر هادانشگاه

 اسهت  شهده  منجهر  های یادییری نزینو رو، ]5[ جدید
 ههای فنهاوری یادییری الکترونیکی  با بهره ییری اش  .]3[

اطالعات و ارتباطات   فرصت بزریی را برای دسترسهی  
و مههارت بهه دسهت داده و     به اطالعات و کسب دانش

در  ]4[ آمزششهی شهده اسهت    هایسیستمسبب یستر، 
 و بردار هزینه بر  شمان های سنتیشیزه اش که  استفادهحالی
آمزششهی   هایدوره الکترونیك در یادییری است  دشزار

 آمد و رفت به بزده  نیاش در دسترس ساعته54صزرت  به

 بهرای  الشم شمهان  و باشهد نمهی  کالس در حضزر جهت

 ایهن  . در]2[یابد درصد کاهش می 33تا  52یادییری اش 

 و شهزد مهی  تأکیهد  کمتهر  اطالعات ارائه بر آمزش،  نزع
 یهافتن  بهرای  به دانشهجزیان  کمك بر تمرکز اصلی بیشتر

 نهزع  ایهن  در هیات علمهی  اعضای است. نقش اطالعات

 انگیهز،   مهدیریت  بهه  اطالعات  ارائه کننده اش آمزش،

 و محتهزا  فهم برای آنان به کمك و دانشجزیان اش پشتیبانی
 تغییهر  حهال  در یهادییری   برای شبکه به ضرورت اتصال

الکترونیکی  یادییری کیفیت کننده اساتید تضمین تا است
  .باشند

 پرکهاربردترین  اش یکهی  الکترونیکی اکنزن  یادییری

ایهن   .است شده آمزش، حزشه وارد که اصطالحاتی است
ههای یزنهایزن اش جملهه    ثرا با نهام اک که شیزه آمزششی

آمههزش، و یههادییری آنالیههن  یههادییری الکترونیکههی   
  آمههزش، و یههادییری اش راه دور  یههادییری مجههاشی  

بهه سهرعت در    ]2[شناخته شده اسهت  ...یادییری باش و 
-حال استفاده و پیشرفت در رشته علم اطالعات و دانش

شیهادی   هایای که تا کنزن دانشگاهاست به یزنه شناسی
انهد  اش این رو، یادییری در این رشهته اسهتفاده کهرده   

)مانند پروژه عملی آمزش، کتابداری مربزط به دانشهگاه  
ههای آنالیهن در   و برنامهه  5چمپهاین -در اوربانا 1ایلینزیز

                                                           
1 Illinois  
2  Urbana-Champaign 

(. دیگهر مزسسهات علهم اطالعهات و     3دانشگاه درکسل
ههای ایهن رو،   بها مشهاهده پتانسهیل    شناسی همدانش

به تدریج در حال  کالت آمزش، حضزرییادییری و مش
 پیشروی به سزی آمهزش، و یهادییری آنالیهن هسهتند    

 را آمهزش،  تزجهه بهه ایهن    هادانشگاهدر ایران نیز  .]7 [

 .]4[ اند داده قرار خزد مدت بلند هایبرنامه اش جزئی
زاهد حاکی اش آن است که دانشگاه ها و مزسسات ش

الکترونیکهی بهه    کشزر  فعالیت خزد را در امر یادییری
 1371-1377 ههای سالصزرت بسیار محدود  در خالل 

هنهزش   ایهران  در رو، با این حال  این .]2[اندآغاش کرده
 تزسهط  آن و پهيیر،  نیسهت  شهده  شهناخته  چنهدان 

 مناسهب  نیاشمنهد شمینهه سهاشی    آمزش، اندرکاراندست

 باشد.می
دهد که مطالعهات  های پژوهش نشان میمرور پیشینه

بررسی یادییری الکترونیکی در علزم مختله    شیادی به
اند. اکثهر  شناسی پرداختهاش جمله علم اطالعات و دانش

های انجام شده در این شمینهه تزصهیفی بهزده و    پژوهش
تنها به تزصی  یادییری الکترونیکی  و بررسهی مزایها    
معایههب و کاربردهههای آن پرداختههه انههد اش جملههه     

  کارشهکی  ]9[  بابایی ]1[نژاد و دانشمندهای کیپژوهش
و شههباشی و   ]15[  یزدانی و شنهدی  ]11[  رضایی ]13[

  ]14[ 2ههای چهن  در ایهران و پهژوهش   ]13[ 4نیك کار
در  ]17[ 1  وانه  ]12[ 7  کزمهار ]12[ 2تریپاتی و جیزان
در حزشه علم اطالعات و دانش شناسهی  خارج اش ایران. 

رنامهه  مزردی در ارتباط با وضعیت ارائهه ب  هایپژوهش
های یادییری الکترونیکی در کشزرهای مختله  انجهام   

هها تنهها   تعهداد دیگهری اش پهژوهش   . ]11[شده اسهت  
یادییری الکترونیکی در یك درس را به صزرت مزردی 

که تنهها   ]19[اند اش جمله پژوهش نیك کار بررسی کرده
به بررسهی آمهزش، درس سهزاد اطالعهاتی در محهیط      

اسهت و پهژوهش چانه  و     آمزش، اش راه دور پرداخته

                                                           
3 Drexel 
4  Shahbazi and Nikkar 
5  Chen 
6 Tripathi and Jeevan 
7 Kumar  
8 Wang  
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 شناسی به یادگیری الکترونیکی )مطالعه مورد؛ دانشگاه یزد(بررسی نگرش دانشجویان رشته علم اطالعات و دانش

که تزسعه ابزارهای یادییری الکترونیکی برای  ]53[ 1سیا
درس رو، تحقیهههر در رشهههته علهههم اطالعهههات و  

اند. دسهته دیگهر   شناسی را مزرد بررسی قرار دادهدانش
ههای انهدکی هسهتند کهه بهه بررسهی نگهر،        پژوهش
های مختل  نسبت به یادییری الکترونیکی در سایر یروه

های اند اش جمله پژوهشها پرداختهسایر رشته کشزرها یا
  قنبری  عسگری و ]51[امین خندقی  محمد حسین شاده 

  لطی  نژاد رودسری  جعفهری  حسهینی و   ]55[طاهری 
  و محمهدی و  ]54[لفقاری و دیگهران  ا  ذو]53[اسفالنی 
و  5مهارتی پرنهز   ههای در ایران و پهژوهش  ]25[دیگران 
 ]15[ 4  لیاو  هزان  و چن]75[ 3اشونبزیلز  ]52[دیگران 
 در خارج اش ایران.  ]95[ 2سان و  هی

ههای  دهد کهه ناهام  مرور مطالعات یيشته  نشان می
را  هها آنآمزششی به دنبال رویکردهای نزینی هستند که 

برای باشساشی خزیش در مزاجهه با تحهزالت یسهترده   
جهان  یاری دهند. البته برای ایهن باشسهاشی بهه برنامهه     

رسی غنی  آمزش، انعطها  پهيیر  رهبهری آمزششهی     د
کارآمدتر  محیط یادییری شزق انگیز  محتزای آمزششی 
فراتر اش ساختارهای مزجزد  معلمان تزانمند و حرفه ای 

اش همه نگر، مثبت کاربران نسبت بهه اسهتفاده    ترمهمو 
دههد کهه   نشان میتحقیقات نیاش است. دیگر  هانااماین 

الشم بهرای دوره ههای    ههای ویژیهی تهرین  یکی اش مهم
یادییری الکترونیکی  داشتن نگر، مثبت بهه ایهن نهزع    

و برای پیاده سهاشی مزفهر سیسهتم     ]33[ یادییری است
یادییری الکترونیکی در دانشگاه ها  نگر، دانشهجزیان  
بعنزان استفاده کنندیان اصلی اش این سیستم بسیار مههم  

الکترونیکهی  اش طر  دیگهر  ایهر یهادییری     .]31[است
بعنزان یك استراتژی آمزششهی انتخهاش شهزد نیهاش بهه      

 هها آناطمینان درباره آمهادیی یادییرنهدیان و نگهر،    
 .]35[نسبت به یادییری الکترونیکی دارد

های یادییری الکترونیکی بسیار یسترده ایرچه محیط

                                                           
1 Chang and Siao 
2 Martí-Parreño 
3 Uzunboylu 
4  Liaw, Huang, Chen 
5 Heysung 

و روند استفاده اش آمزش، الکترونیکهی بهه سهرعت در    
ههای کمهی در   پهژوهش کنزن   اما تا حال افزایش است

رابطه با نگر، به یادییری الکترونیکی صزرت پيیرفتهه  
است. ایهن در حهالی اسهت کهه نگهر، بهه یهادییری        
الکترونیکی نقشی کلیدی در مزفقیت آمیز بزدن این نزع 

نگههر، مسههاعد بههه یههادییری     .]33[ آمههزش، دارد
بهرای  مطلهزش   ههای ویژیهی تهرین  الکترونیکی اش مههم 

زیان دوره هههای مجهاشی در یههادییری  دانشهج مزفقیهت  
. در حههالی کههه تعههدادی اش  ]33[ الکترونیکههی هسههتند

مطالعات در شمینه آمزش، الکترونیکهی دربهاره عزامهل    
مزفقیت رو، یادییری الکترونیکی و مزایای ان بررسهی  
شده است  هنزش کمبزد تحقیقات کاربردی  با تاکید بهر  

چشهم   نگر، کهاربران و پهيیر، فهرد یادییرنهده بهه     
. با تزجه به اشاعه آمزش، الکترونیکی در بهین  خزردمی

 تهرین بهزر  دانشگاه ها و بر اساس اینکهه دانشهجزیان   
 مطالعهه   ]31[جامعه استفاده کننده اش این ناهام هسهتند  

دانشهجزیان رشهته علهم     نگر، شناخت به منازر حاضر
 تهدری   به دانشگاه یزد نسبت شناسیدانشاطالعات و 

یهادییری الکترونیکهی    ناهام  ا بکهارییری در این رشته ب
در شمینه ساشی  تزاندمینتایج حاصل . استانجام یرفته 

برای جيش و پيیر، تحهزالت الشم در ایهن رابطهه در    
ناام آمزش، و یادییری جاری در رشته مهزرد بررسهی    

 .نقش مزثر و به سزایی داشته باشد
 

 س شل ه   پژ ه  
-دانهش اطالعهات و   میزان استفاده دانشهجزیان علهم  . 1

اش کامپیزتر و اینترنهت در طهزل   دانشگاه یزد  شناسی
 هفته چقدر است؟

-دانهش میزان آشنایی دانشهجزیان علهم اطالعهات و    . 5

رایانهه ای چقهدر    هایمهارتبا دانشگاه یزد  شناسی
 است؟ 

 شناسهی دانهش نگر، دانشجزیان علهم اطالعهات و   . 3
در ایهن   نسبت به یادییری الکترونیکهی دانشگاه یزد 

 رشته چگزنه است؟
یادییری الکترونیکی اش دیدیاه دانشجزیان  هایمشزق. 4
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 کدامند؟دانشگاه یزد  شناسیدانشعلم اطالعات و 
نقش یادییری الکترونیکی در رفع تنگناهای آمهزش،  . 2

عههالی اش دیههدیاه دانشههجزیان علههم اطالعههات و   
 به چه میزان است؟دانشگاه یزد  شناسیدانش

 شناسهی دانهش یاه دانشجزیان علم اطالعات و اش دید. 2
 تزانهد میابزارهای یادییری الکترونیکی تا چه میزان 

ی مختل  درسی ایهن رشهته مهزثر    هادر ارائه یروه
 باشد؟

نگهر، دانشهجزیان یهروه علهم     متغیرهای مزثر بهر  . 7
دانشهگاه یهزد نسهبت بهه      شناسهی دانشاطالعات و 

 مند؟کدا یادییری الکترونیکی در این رشته

 
 ر د پژ ه  

حاضر به لحاظ هد  اش نزع کاربردی و بهه  پژوهش 
لحاظ رو، یردآوری داده ها اش نهزع پیمایشهی اسهت.    

 بهرای  و میهدانی اش پرسشهنامه   یهها داده یردآوری برای

 اینترنتی منابع دوم اش دست یهاداده و اطالعات یردآوری

پرسشهنامه پهژوهش    .اسهت  شهده  استفاده کتابخانه ای و
در بخهش اول بهه مناهزر    شامل دو بخش است:  حاضر

آشنایی پاسخگزیان با مفهزم یادییری الکترونیکهی ابتهدا   
آورده شده است و په    در این رابطه تزضیح مختصری

مشخصات فردی پاسهخگزیان اش قبیهل جنسهیت     اش آن 
مزرد سزال قرار  مقطع تحصیلی  سن و وضعیت سکزنت

مهارت در  اهمیت به با تزجه  بخش دومدر است.  یرفته
 ههای ویژییاستفاده اش فناوری اطالعات  بعنزان یکی اش 
ابتهدا    ]33[مطلزش برای دانشجزیان دوره های مجهاشی 

میزان استفاده دانشجزیان اش کامپیزتر و اینترنت و آشنایی 
رایانه ای مزرد بررسی قهرار یرفتهه    هایمهارتبا  هاآن

ری نسهبت بهه یهادیی   دانشهجزیان  نگهر،   است. سپ 
یهادییری الکترونیکهی  نقهش     ههای مشزقالکترونیکی  

و یادییری الکترونیکی در رفع تنگناهای آمزش، عهالی   
ههای  سزدمندی یهادییری الکترونیکهی در ارائهه یهروه    

 ههای سهاال  . اکثهر سنجیده شهده اسهت  مختل  درسی 

لیکرت  یزینه ای پنج طی  در و صزرت بسته به پرسشنامه
تها   شهد  هارائ   کم  خیلی کم()خیلی شیاد  شیاد  متزسط

عالوه بهر  شزد.  پيیرامکان پاسخگزیی سهزلت و سرعت

در خصهز  چگهزنگی   این  پیشهنهادهای دانشهجزیان   
های یهادییری الکترونیکهی در   کاربرد ابزارها و یا رو،

در های درسهی یها یهك درس خها       هر یك اش یروه
شد. در نهایت با تزجه به  آوریقالب یك سزال باش جمع

نار کارشناسان  جهت افزایش روایی صزری و محتزایی 
این پرسشنامه تغییرات جزئی در آن اعمال شهد. پایهایی   

 91/3پرسشنامه نهایی با محاسبه ضریب آلفای کرونبها   
در مرحلهه بعهد  پرسشهنامه بهه رو،      به دسهت آمهد.  

شناسی ارشد سرشماری بین دانشجزیان کارشناسی و کار
در نهایهت   .بزدند  پخش یردید رنف 133دانشگاه یزد که 

پرسشنامه بریردانده شد که مهزرد تجزیهه و تحلیهل     71
هها ههم بها اسهتفاده اش     تجزیه و تحلیل دادهقرار یرفت. 

های آماری تزصهیفی و اسهتنباطی نایهر فراوانهی      رو،
میانگین  انحرا  معیار و ریرسهیزن چندیانهه بهه رو،    

رو، انتخهاش   دلیهل  یام بهه یهام انجهام شهده اسهت.     
ریرسیزن چندیانه  داشتن بیش اش دو یروه متغیر مستقل 
است که می خزاهیم تاثیر یياری آنها را بر روی متغیهر  

 وابسته بسنجیم.
  

  ه   ف  
تعداد دانشجزیان  دهد کهی پژوهش نشان میهایافته
درصهد(  2/11) پسرانبرابر  1درصد( تقریبا  2/11) دختر
نکهه اکثهر دانشهجزیان    که این نسبت با تزجه به ایاست 

علم اطالعات و دانش شناسی را اش دیر باش شنان تشکیل 
پاسه  دهنهدیان بهه     . اکثرقابل تبیین است ]34[ اندداده

در درصهد(   1/71کارشناسهی )  دانشجزیانپرسشنامه را 
درصهد(   5/51کارشناسی ارشهد )  مقایسه با دانشجزیان

 5تنهها  که  با تزجه به اینکه این نسبت  دهندتشکیل می
سال است که دانشگاه یزد در مقطهع کارشناسهی ارشهد    

تجزیه و تحلیل . رسدمیمنطقی به نار پيیرد  میدانشجز 
درصد اش پاسخگزیان بهزمی و   4/22 نشان داد کهها داده
این آمار نشهان دهنهده    که هستنددرصد غیر بزمی  2/43
است که دانشهگاه یهزد نسهبت تقریبها مشهابهی اش       این

علم اطالعهات   یروهبزمی و غیر بزمی را در  دانشجزیان
همچنهین اکثریهت   . پيیر، داشته اسهت  شناسیدانشو 

 55تها   11درصهد( در رده سهنی    2/73پاس  دهندیان )



 

539 

 شناسی به یادگیری الکترونیکی )مطالعه مورد؛ دانشگاه یزد(بررسی نگرش دانشجویان رشته علم اطالعات و دانش

که به دلیل اینکه اکثریت دانشهجزیان در   رندسال قرار دا
تند ایهن آمهار   مقطع کارشناسی مشغزل به تحصهیل هسه  

بهر حسهب    ژوهشتزشیع جامعه پ 1. جدول منطقی است
 .دهدمیرا نشان  متغیرهای مختل  جمعیت شناختی

 
شن سی   م زش  شس ف نه نشنون     عل  شطالع و   نشن 

 شز ک مپ  تر   ش ن رنت  

نتایج پژوهش حاکی اش آن است که در طهزل هفتهه   
درصد یهاهی   1/53درصد اش دانشجزیان به ندرت   4/2

رصهد ههر   د 41درصد چند بار در هفته و  2/59اوقات  
کنند. اش نار دفعات دسترسی روش اش کامپیزتر استفاده می

درصد به  2/11به اینترنت در طزل هفته مشخص شد که 

درصد چند بار  3/33درصد یاهی اوقات   5/19ندرت  
درصههد هههر روش اش اینترنههت اسههتفاده  9/32در هفتههه و

 کنند. می
 

 شن سی  م زش  آشن    نشنون     عل  شطالع و   نشن 
 ه   رش  ن  ش ب  مه رو

ای  ههای رایانهه  در بررسی میزان آشنایی با مههارت 
آشهنایی بها   "( مربزط به یزیهه  21/3بیشترین میانگین )

و کمتهرین میهانگین    "های ارائه مثهل پاورپزینهت  برنامه
تسلط به شبان انگلیسهی بهرای   "( مربزط به یزیه 17/1)

اسهت   "های اینترنتهی انگلیسهی شبهان   استفاده اش سایت
 (.5)جدول 

 

 دانشگاه یزد شناسیدانش. مشخصات دمزیرافیك دانشجزیان علم اطالعات و 1جدول 
 فرش شن                                   

 موخص و فرن 
 

 نرصد فرش شن 

 2/11 29 شن جنس ت
 2/11 9 مرد

 1/71 22 کارشناسی مقطع تحص ل 
 5/51 55 کارشناسی ارشد

 4/22 44 بزمی  ضع ت
 2/43 34 غیر بزمی

 2/73 22 55-11 سن
53-57 19 4/54 
51-35 5 2/5 

 
 رایانه ای هایمهارت. میانگین نمرات کسب شده اش دانشجزیان در مزرد آشنایی با 5جدول 

 م  نگ ن     

 21/3   شرشئ  مثل پ  ر پ  نت ه آشن    ب  برن م 
 23/3  رن    شژه پرنشز مثل ه آشن    ب  برن م 

 45/3 آشن    ب  برن م    ند ز
 13/3 آشن    ب  مف ه   م دش ل ش ن رنت )شز قب ل م ت ر جس ن ، مر ر ر، ل نك، س  ت   غ ره(

 34/3 شلک ر ن ك   ن  ر    بر  ب، کالس من ز  مب ن  آم زد مف ه   ب  آشن   
 23/5   نشنه پرنشز مثل شکسل   شس پ  شس شسه آشن    ب  برن م 

 44/5 آنال ن آم زد ش ن رن   ه  س  ت ب  آشن   
 11/1 ن ر رشه شز کنفرشنس     د     ه  کنفرشنس ب  آشن   

 17/1 ش ن رن   شنگل س  زب   ه  س  تتسلط ب  زب   شنگل س  برش  شس ف نه شز 
 14/5 م  نگ ن کل
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 لکترونیکی. تزشیع فراوانی نگر، دانشجزیان نسبت به یادییری ا3جدول 
 نرصد فرش شن  ن ع نگرد رن ف

 4/54 19 امتیاش(<35نامساعد ) 1
 1/24 23 = امتیاش(33-21نسبتاً مطلزش ) 2
 2/11 9 امتیاش( 25-13مساعد ) 3

 
 

نسیبت   شن س نشن نگرد نشنون     عل  شطالع و   
 ب    ن  ر  شلک ر ن ک 

ههد  اصهلی پهژوهش    همانگزنه که قبال ذکر شهد   
تعیههین نگههر، دانشههجزیان علههم اطالعههات و حاضههر  
نسبت به یادییری الکترونیکهی اسهت. بهه     شناسیدانش

منازر دسته بندی نگر، پاسخگزیان  نمرات مربزط بهه  
ی نگر، با هم جمع شده شهد و نمهره   هاهر یك اش یزیه

سهپ  بها تزجهه بهه بهاالترین       .کل نگر، بدست آمهد 
کهه یهك   امتیاش ممکهن   (12)و پایین ترین حد (13)حد

کد بندی شده و  مجدداًتزانست کسب کند  پاسخگز می
و مساعد جهت بررسهی   مطلزش نسبتاًسه طبقه نامساعد  

نگر، پاسخگزیان به یادییری الکترونیکی در نار یرفته 
 . (3)جدول شد

اکثهر   شهزد مهی با تزجه بهه جهدول فهزق مشهاهده     
نسهبت   مطلزش نسبتاًدرصد( یرایش  1/24پاسخگزیان )

یری الکترونیکی دارند. همچنین میهانگین نمهرات   به یادی
بدست آمد که نشهان دهنهده نگهر،     3اش  17/1نگر، 

دانشجزیان نسبت به یادییری الکترونیکهی   مطلزش نسبتاً
 است.

یههادییری الکترونیکههی اش دیههدیاه    هههایمشههزق
 شناسیدانشدانشجزیان علم اطالعات و 

اه تعیین دیدیبه منازر سزال چهارم پژوهش حاضر  
نسهبت بهه    شناسهی دانهش دانشجزیان علم اطالعهات و  

علهم   هایآمزش،عزامل مشزق یادییری الکترونیکی در 
. بدین مناهزر  است آورده شده شناسیدانشاطالعات و 
 شهناخته شهده تزسهط    اولزیهت اول  شش  4در جدول 

به عنزان مشزق  تزاندمیدانشجزیان در مزرد عزاملی که 
ونیکی باشد  ارائه شده است. برای تزسعه یادییری الکتر

دسترسی بهه تجهیهزات و   عامل  شزدمیمشاهده چنانچه 
در رتبهه  افزارهای الشم جهت آمهزش، الکترونیکهی   نرم

ی هابریزاری کاریاه نخست قرار دارد و در اولزیت دوم
بیهان شهده    هاآمزششی یادییری الکترونیکی در دانشگاه

 . است

 
 

 شناسیدانشعلم اطالعات و  هایآمزش،یادییری الکترونیکی در  هایمشزقانشجزیان نسبت به اولزیت بندی دیدیاه د. 4جدول 

 شنحرشف مع  ر 5 شز م  نگ ن ش ل  ت     
ضر ب 
 تغ  رشو

هی    ی ن  ر  شلک ر ن کی  بی       ذشر  برشبر میدشر  ن ره شرزد
 ه   حض ر مدشر  ن ره

1 31/5 539/1 137/3 

شز لح ظ زم     مک  ( نر   ن  ر  شرش ط آم زش  شنعط ف پذ ر )
 شلک ر ن ک 

5 51/5 331/1 117/3 

 137/3 515/1 13/5 3 ه ه     ن  ر  شلک ر ن ک  نر نشنوگ هشرشئ  ب و ر ن ره

 114/3 339/1 39/5 4 ه ش ن ن فرهنگ حم  ت شز   ن  ر  شلک ر ن ک  نر نشنوگ ه

 111/3 344/1 5 2 ه نر نشنوگ هه   آم زش    ن  ر  شلک ر ن ک  بر زشر  ک ر  ه
نس رسی  بیی  تنه ییزشو   نییره شفزشرهیی   مزه جهییت آمیی زد  

 شلک ر ن ک 
2 94/1 312/1 153/3 



 

541 

 شناسی به یادگیری الکترونیکی )مطالعه مورد؛ دانشگاه یزد(بررسی نگرش دانشجویان رشته علم اطالعات و دانش

 . اولزیت بندی دیدیاه دانشجزیان نسبت به نقش یادییری الکترونیکی در رفع تنگناهای آمزش، عالی2جدول 

 5م  نگ ن شز  ش ل  ت     
شنحرشف 

 مع  ر
ضر ب 
 تغ  رشو

 153/3 314/1 71/5 1 هز ن  ز  ن
 153/3 371/1 72/5 5 عده شمک   پ ش  تم ه نشنون    

 131/3 149/1 72/5 5 محد ن ب ن  ب  مک  
 115/3 979/3 74/5 3 محد ن ب ن  ب  زم  

 133/3 141/1 21/5 4 ه   جد د   ن  ر عده ت ج  ب  نظر  
 112/3 317/1 22/5 2 شک ف  نود  شس عدشنه   فرن  هر نشنون 

 142/3 572/1 22/5 2 ن موخص ب ن  سه  شفرشن نر ک ره    ر ه 
 115/3 912/3 24/5 2 ه   نشنون   فرصت شند  برش  رشد خالق ت

 113/3 917/3 25/5 7 ه   تدر سن من سب ب ن  ر د
 132/3 935/3 25/5 7 ت ج  ب   شز حد ب  محف ظ و

 132/3 193/1 25/5 7 همگ ه نب ن  ب  پ ورفت فن  ر 
 155/3 329/1 27/5 1 فقدش  شنعط ف پذ ر 

 152/3 137/1 22/5 9 نظ رو   کن رل ضع ف بر نظ ه آم زش 
 153/3 315/1 59/5 13 ه   عمل  نر شرزش  ب عده ت ج  ب  آم خ  

 155/3 313/1 51/5 11 ق بل تنظ   نب ن  آهنگ   ن  ر  نشنون     ب   کد گر

 
ی الکترونیکی در رفع تنگناهای آمهزش،  نقش یادییر

 شناسیعالی اش دیدیاه دانشجزیان علم اطالعات و دانش
یکههی اش اهههدا  پههژوهش حاضههر  تعیههین دیههدیاه 

شناسی نسبت به نقهش  دانشجزیان علم اطالعات و دانش
یادییری الکترونیکی در رفع تنگناههای آمهزش، عهالی    

اول   یهاشده اولزیهت   2است. بدین مناهزر در جهدول   
تزانهد در  های دانشجزیان در مزرد عزاملی که میدیدیاه

 رفع تنگناهای آمزش، عالی مزثر باشد  ارائه شده است.
تنگنهای   تهرین بهزر   هزینه شیاد 2بر اساس جدول 

عدم امکان پزشهش  ناام حضزری آمزش، عالی است و 
تمام دانشجزیان  محدود بزدن به شمان و محدود بزدن به 

های دوم و سزم تنگناههای ایهن   در رتبهبه ترتیب  مکان
 شناسیدانشناام اش دیدیاه دانشجزیان علم اطالعات و 
در رفع  تزاندمیقرار دارند و رو، یادییری الکترونیکی 

 نقش مزثری داشته باشد.این تنگناها 
 
 
 

 م غ ره   م ثر بر نگرد 
در راستای ههد  تحقیهر بهرای پهیش بینهی نقهش       

  مقطههع تأهههل  وضههعیت )جنسههیتمتغیرهههای مسههتقل 
نگر، "بر متغیر وابسته تحصیلی  وضعیت بزمی و سن( 

بهههه یهههادییری الکترونیکهههی در علهههم اطالعهههات و 
میزان وابستگی متغیر وابسهته بها    تعیین و "شناسیدانش

متغیرهای مستقل اش ریرسیزن چندیانه به رو، یهام بهه   
 2نتایج حاصل اش ریرسیزن در جهدول   یام استفاده شد.

متغیرهای  شزدمیورده شده است. چنانچه مالحاه آ 7و 
نسبت به  دانشجزیانمندرج در جدول  در برآورد نگر، 

علهم اطالعهات و    ههای آمزش،یادییری الکترونیکی در 
ضهریب همبسهتگی    نقش معناداری دارنهد.  شناسیدانش

و ضریب  297/3( برای این هفت متغیر برابر Rچندیانه )
است. بدین ترتیب متغیرههای   479/3( برابر با R2تعیین )

درصد اش  9/47مزجزد در مدل ریرسیزنی مزبزر در کل 
واریههان  نگههر، نسههبت بههه یههادییری الکترونیکههی را 

 .کنندمیتبیین
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 وابسته متغیرمختل   ضریب تعیین و سهم هر یك در تبیین  هاییام. متغیرهای وارد شده در 2جدول 
 سه  هرم غ رنرتب  ن (R2ضرش ب تع  ن ) (R)گ ضر ب همبس  م غ ره    شرن شده   ه

 131/3 319/3 332/3 (X1) جنس ت ش ل
 -531/3 322/3 331/3 (X2) تأهل ضع ت  ن ه

 -523/3 327/3 312/3 (X3) مقطع تحص ل  س ه

 -323/3 133/3 333/3 (X4)  ضع ت ب م   چه ره

 -494/3 544/3 335/3 (X5سن ) پنن 

 -221/3 334/3 353/3 (X6 ن رنت )م زش  شس ف نه شز ش شو 

952/3 (X7م زش  شس ف نه شز ک مپ  تر ) هف    479/3  313/3  
 
 
 

 . متغیرهای مزثر بر نگر، دانشجزیان نسبت به یادییری الکترونیکی بر اساس تحلیل ریرسیزن7جدول 

 مدل
ضر ب غ ر 

 (Bشس  ندشرن )
 خط   مع  ر

ضر ب شس  ندشرن 
 (Betaشده )

t 
  سطح معن نشر

(Sig.) 

731/31 مقدشر ث بت  753/2 - 722/2 *333/3 
 317/3 754/3 117/3 913/3 *332/3 (X1جنس ت )
 379/1- 357/5 322/3 424/3 *334/3 (X2) تأهل ضع ت 

 474/5- 217/3 153/3- 733/3- *334/3 (X3مقطع تحص ل  )
 122/3 399/5 339/3 329/3 *332/3 (X4 ضع ت ب م   )

 137/1 334/5 131/3 717/3 *334/3 (X5سن )
 141/3- 211/1 332/3- 124/1- *337/3 (X6م زش  شس ف نه شز ش ن رنت )
335/5 (X7م زش  شس ف نه شز ک مپ  تر )  133/1  535/3  579/1  332/3 * 

 درصد اطمینان 99معناداری در سطح  *

 
 
 

ابزارهای یادییری الکترونیکی در  تأثیر میزانبررسی 
-دانهش مختل  درسی علم اطالعهات و   یهاارائه یروه

 اش دیدیاه دانشجزیان این رشته  شناسی
قابهل مشهاهده اسهت  اش     1همانگزنه که در جدول 

 شناسههیدانههشدیههدیاه دانشههجزیان علههم اطالعههات و 
را بهر روی   تأثیرابزارهای یادییری الکترونیکی بیشترین 

دروسی که دانشجز را در استفاده اش کامپیزتر و اینترنهت  
ساشند مانند مبانی علزم رایانهه و آشهنایی بها    تزانمند می
های اطالعهات و ارتباطهات دارنهد. په  اش آن     فناوری

ی منابع اطالعاتی هادروسی که به شناخت انزاع و نمزنه

و کنند مانند مرجع شناسی عمزمی و تخصصی کمك می
اطالعاتی و دروسی کهه مهرتبط بها     هایبانكآشنایی با 

هها هسهتند نایهر    نهزین در کتابخانهه   هایفناوریکابرد 
طراحی و مدیریت وش  آشنایی با نرم افزارها و غیره بهه  

در رتبهه دوم و   21/5و  22/5ترتیب با کسهب میهانگین   
سزم قهرار دارنهد. ایهن حهالی اسهت کهه  اش دیهدیاه        

 تهأثیر ی یادییری الکترونیکی کمترین دانشجزیان ابزارها
  بر دروسی که به ساشماندهی 29/1را  با کسب میانگین 

مربزطنههد اش جملههه   هههاانههزاع منههابع در کتابخانههه  
   رده بندی و نمایه ساشی دارند. نزیسیفهرست
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ابزارهای یادییری  مزردتاثیرر د شناسیدانشنمرات کسب شده اش دانشجزیان علم اطالعات و  و انحرا  معیار . میانگین1جدول 
 ی مختل  درسی این رشتههاالکترونیکی در مزرد ارائه یروه

 شنحرشف مع  ر م  نگ ن     

 313/1 29/5 نر س مرب ط ب  شس ف نه شز ک مپ  تر   ش ن رنت
 524/1 22/5   من بع شطالع ت ه نر س مرب ط ب  شن خت شن شع   نم ن 

 122/1 21/5 ه ن  ن نر ک  بخ ن  ه  ر فن  نر س مرب ط ب  ک ربرن 

 314/1 47/5   علم ه نر س مرب ط ب  نگ رد   چ پ ن ش  
 515/1 59/5 خ رج  ه  زب  من بع علم    ر  شزنر س مرب ط ب  بهره

 541/1 52/5 نر س مرب ط ب    ر  رس ند  ب  مرشجع   ک  بخ ن 

 333/1 15/5 نر س مرب ط ب  شنن ه ک ره   پژ هو 
 199/1 93/1 نر س نظر 

 174/1 17/1 نر س مرب ط ب   ز ن     رنآ ر  من بع ک  بخ ن  ش 

 193/3 29/1 نر س مرب ط ب  س زم نده 
 123/1 23/5 کل   نر س

 
 
 

 بحث   ن  ن    ر 
شناسهی  فنهاوری   در آمزش، علم اطالعات و دانش

تزاند هم به عنزان محتزای دروس و ههم بهه عنهزان    می
زاری برای آمزش، مطرح باشد. تزجه بهه فنهاوری بهه    اب

عنزان محتزای درس  منجر به تغییرات قابل مالحاهه ای  
شناسهی در  در برنامه آمزششی علهم اطالعهات و دانهش   

های اخیر شده است و استفاده اش فناوری به عنهزان  سال
ابزاری برای آمزش،  دانشجزیان این رشته را قهادر بهه   

در ایههن  .]33[کنههدراه دور مههی آمههزش، و یههادییری اش
ههای اطالعهات و ارتباطهات در    یستر، فناوریرابطه  
های اخیر برقراری ارتباط بهین یروهههای مختله     سال

آمزششی اش جمله دانشجزیان و اساتید را تسهیل نمزده و 
امکانات جدیدی را در ارائه مطالب و محتزای درسی در 

بهه مناهزر   امروشه به عنزان مثال اختیار قرار داده است. 
 بها  تهزان برقرای ارتباط بین دانشهجزیان و اسهاتید مهی   

 شهنیداری چت   افزارههای  نرم نایر ابزارهائی اش استفاده
 کهالس  به صزرت همزمان بهه  تعاملی بزردهای وایت یا

 دانشگاه یا بزرد وش اش را شد یا آنکه منابع ملحر درس
 . آورد الکترونیك بدست پست اش استفاده با

تزجه به اینکه داشتن مهارت در فناوری اطالعات با  
 تهرین مههم و نگر، مساعد به یادییری الکترونیکهی اش  

مطلزش دانشهجزیان دوره ههای مجهاشی در     هایویژیی
  در پهژوهش  ]33[ شهناخته شهده   الکترونیکهی یادییری 

 اساس بر حاضر به بررسی این مزارد پرداخته شده است.
 اطالعات علم دانشجزیان اش درصد 41 پژوهش هاییافته
 9/32 و کهامپیزتر  اش روش هر یزد دانشگاه شناسیدانش و

 نگهاهی  بها . کننهد مهی  استفاده اینترنت اش روش هر درصد
 که دانشجزیانی اش درصد 2 فقط که دید تزانمی تردقیر
 ایبههره  اینترنت اش کنند می استفاده کامپیزتر اش روش هر
 دانشهجزیان  نیاش تزاندمی مرا این دالیل اش یکی. برندنمی
 کهه  باشهد  ههایی پهژوهش  انجهام  برای اینترنتی منابع به

 باشیههابی و اینترنههت در جسههتجز بههه ملههزم را دانشههجز
 در ارائهه  جههت  تحقیهر  تهیهه  منازر به الشم اطالعات
 بهه  تزانهد می اینترنتی غیر هایاستفاده و نمایدمی کالس
 مربهزط  زیسهی ن برنامهه  یا تایپ مثل هاییمهارت تمرین
 .باشند

 ای  رایانهه  ههای مههارت  با آشنایی میزان بررسی در
 بها  آشهنایی " یزیهه  به مربزط( 21/3) میانگین بیشترین
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 کمتههرین و "پاورپزینههت مثههل ارائههه هههایبرنامههه
 انگلیسهی  شبان به تسلط" یزیه به مربزط( 17/1)میانگین
 "شبهان  انگلیسهی  اینترنتهی  ههای سایت اش استفاده برای
 اکثهر  که باشد این تزاندمی امر این دالیل اش یکی. است

 و هاتحقیر ارائه برای که مزظفند اول سال اش دانشجزیان
 اش کالس در شفاهی ارائه جهت سمینار تهیه و هایزار،
 تزانمی دلیل همین به  نمایند استفاده پزینت پاور برنامه
 بها  .دارند برنامه این با را آشنایی میزان بیشترین که یفت
 اساتید یياریسیاست که صزرتی در نکته  این به تزجه
 بهرای  کهه  باشهد  اییزنه به دانشجزیان درسی برنامه اش

 متهزن  و هها سهایت  اش استفاده به مجبزر مختل  دروس
 انگلیسی شبان به هاآن تسلط مطمئنا باشند  شبان انگلیسی

 یادییری برای نیاش مزرد هایمهارت اش یکی عنزان به هم
 .یابدمی افزایش لکترونیکیا

های یادییری الکترونیکی همانگزنه کهه  در ارائه ناام
ههای مخاطبهان   در متزن اشاره شده است  باید به ویژیی

در این رابطه  مك یهراو بهه نقهل اش     .]32[تزجه داشت 
( اش جمله عناصر اساسهی را کهه   1312رحیمی دوست )

یهرد   ییادییری الکترونیکی بهر مبنهای آن صهزرت مهی    
ههها و مسههائل مربههزط بههه یادییرنههده اش جملههه ویژیههی
داند. باقری نیز  یکی اش لزاشم اساسی های آنان مینگر،

آمزش، مبتنی بر فناوری را  ایجاد فهم و نگر، درست 
. همچنین یفته شده است ]1[داند نسبت به ماهیت آن می

که نگر، کاربران نقش مهمی در استفاده اش اینترنت بهه  
  .]9[ کندآمزش، و یادییری ایفا میمنازر 
در صزرتی نگر، دانشجزیان را نسبت پژوهشگران  

کهه ایهن شهیزه     داننهد میبه یادییری الکترونیکی مثبت 
جدید بتزانهد پاسهخگزی نیاشههای آنهان و مطهابر بها       

و به سهزلت استفاده  ]32[ باشد شخصیتیشان هایویژیی
محتزای درسی اش سیستم جدید و مفید بزدن آن در ارائه 
 .]37[کننهد  مهی در شکل ییری این نگر، مساعد اشاره 

های مربزط به بررسی نگر، دانشجزیان نسبت بهه  یافته
دههد  یادییری الکترونیکی  در پژوهش حاضر  نشان مهی 

 مطلزش نسبتاًدرصد( یرایش  1/24که اکثر پاسخگزیان )

به یادییری الکترونیکی دارند. بهه طهزری کهه میهانگین     
بدست آمد که این امر حهاکی   3اش  17/1نگر،  نمرات

های اش نگر، نسبتاً مطلزش دانشجزیان نسبت به آمزش،
الکترونیکی و فراهم بزدن بستر مناسب ذهنی آنان بهرای  

همچنین سهعیدی پهزر و    هاست.اجرای این نزع آمزش،
ناهام   کهه  کننهد مهی بیان  معصزمی فرد به نقل اش میشرا

دانشجزیان پيیرفته و نسبت  اش سزیآمزش، اش راه دور 
آمزششهی   هایفرصتبه واسطه مهیا کردن به شیزه سنتی 

بیشتر برای آنان به عنزان یك ناام انعطا  پيیر تهرجیح  
نتایج بدست آمده اش پژوهش حاضر  .]31[داده شده است

 نیز مزید این نتیجه است. 
دسترسهی  "دهد که عامهل  یافته ها همچنین نشان می

رم افزارهههای الشم جهههت آمههزش، بههه تجهیههزات و نهه
تزاند مشزق ترین عامل که میبه عنزان مهم "الکترونیکی

ههای علهم اطالعهات و    یادییری الکترونیکی در آمزش،
شناسی باشد اش دیدیاه دانشهجزیان شهناخته شهده    دانش

رسد که در صزرتی که تجهیهزات الشم  است. به نار می
ها تأمین شهزد  برای یادییری الکترونیکی تزسط دانشگاه 

ها اشتیاق بیشهتری  و در اختیار دانشجزیان قرار ییرد  آن
برای یادییری الکترونیکی پیدا خزاهند کرد. عزامل دیگر 

هههای آمزششههی یههادییری اش جملههه بریههزاری کاریههاه
الکترونیکههی و ایجههاد فرهنهه  حمایههت اش یههادییری   

ها به دلیل اینکهه منجهر بهه بهاال     الکترونیکی در دانشگاه
شهزند   تن سطح آیاهی دانشجزیان در این شمینهه مهی  رف

تزاننههد  عههاملی بههرای تشههزیر آنههان بههه یههادییری مههی
 الکترونیکی باشند.

در بررسی تنگناهای ناام حضزری آمهزش، عهالی    
ترین تنگنای این ناهام  اش دیهدیاه جامعهه مهزرد     بزر 

بررسی  هزینه شیاد آن شناخته شد که این هزینهه خهزد   
آمد  تهیه منابع و غیره  ل هزینه های رفت وتزاند شاممی

عهدم امکهان پزشهش تمهام     "باشد. دیگر تنگناها شامل 
اسهت   "محدود بزدن به شمان و مکهان "و  "دانشجزیان

های دوم و سزم قهرار دارنهد و بهه    که به ترتیب در رتبه
تزانهد در  شعم پاسخگزیان ناام یادییری الکترونیکی می
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داشته باشد. در این رابطهه    رفع این تنگناها نقش مزثری
های تحقیهر کریمهی نیهز نشهان داد کهه اکثریهت       یافته

یادییرندیان  آمزش، الکترونیکی را اش نار پرداختن بهه  
های فردی  حهي  محهدودیت   یادییری مبتنی بر تفاوت

شمان و مکان و مناسب بزدن برای دروس عملی مفیهدتر  
 دانند.های کالسی میاش آمزش،

باط متغیرهای جمعیت شناختی شهامل  در بررسی ارت
جنسیت  وضعیت تأهل  مقطع تحصیلی  وضعیت بزمی  
سن و متغیرهای میزان استفاده اش کامپیزتر و اینترنهت بها   
ها نگر، دانشجزیان نسبت به یادییری الکترونیکی  یافته

در برآورد نگر،  حاکی اش آن است که متغیرهای ميکزر
کترونیکههی در دانشههجزیان نسههبت بههه یههادییری ال   

های این رشته نقهش معنهاداری دارنهد. ضهریب     آمزش،
( بهرای ایهن هفهت متغیهر برابهر      Rهمبستگی چندیانه )

است. بدین  479/3( برابر با R2و ضریب تعیین ) 297/3
ترتیب متغیرهای مزجزد در مدل ریرسهیزنی مزبهزر در   

درصد اش واریان  نگر، نسبت بهه یهادییری    9/47کل 
 کنند.بیین میالکترونیکی را ت

با تزجه به اینکه نزع محتزا و تمایل دانشهجزیان بهه   
یادییری الکترونیکی در بکهارییری   هایرو،استفاده اش 

  در پهژوهش  ]33[این ناام آمزششی نقهش مهمهی دارد  
شناسهی  دیدیاه دانشجزیان علم اطالعات و دانشحاضر 
تأثیریياری ابزارهای یادییری الکترونیکهی بهر    نسبت به

 بررسی شد. نتایج ایهن بخهش   های مختل  درسیهیرو
مزید ایهن اسهت کهه ابزارههای یهادییری الکترونیکهی       
بیشترین تأثیر را بهر روی دروسهی کهه دانشهجز را در     

سهاشند و  استفاده اش کهامپیزتر و اینترنهت تزانمنهد مهی    
های منابع اطالعاتی دروسی که به شناخت انزاع و نمزنه

وسی که مرتبط بها کهابرد   کنند و پ  اش آن درکمك می
هها هسهتند  دارنهد. در    های نهزین در کتابخانهه  فناوری
که اش نار پاسخگزیان  ناام آمهزش، الکترونیکهی   حالی

کمترین تأثیر را بر دروسی دارند که به ساشماندهی انزاع 
پرداشنهد. بنهابراین  بها تزجهه بهه      منابع در کتابخانه مهی 

بهه ناهر    زینضرورت استفاده اش ابزارههای فنهاوری نه   

تزاند به دانشجزیان رسد که  یادییری الکترونیکی میمی
در دروسی که با کامپیزتر سروکار دارند کمهك کننهده   
باشد. اما تأثیر این ناام بر دروسی کهه بیشهتر بها منهابع     
چاپی در ارتباط هستند و به واسطه ماهیت عملهی  نیهاش   
به یادییری حضزری دارند کمتر مهزثر و کمهك کننهده    
شناخته شده است. بی تردید  در صهزرتی کهه در ایهن    
دروس نیز استفاده اش ابزارهای الکترونیکی جایگزین یها  
مکمل استفاده اش منابع چاپی شزد  نقش مزثر و سهاشنده  

ها بیشتر محرش خزاههد شهد.   ناام راه دور در تدری  آن
قبلی مبنی بر این  هایپژوهشنتایج این نکته در راستای 

درک  تزانهد مهی ستم یهادییری الکترونیکهی   است که سی
 .]31[ دانشجزیان را اش محتزای منابع درسی افزایش دهد

بههه طههزر کلههی دانشههجزیان علههم اطالعههات و    
شناسی نسبت به کاربرد یهادییری الکترونیکهی در   دانش

دارند که بها فهراهم    مطلزبی نسبتاًدروس این رشته دید 
ههای  ری کاریهاه نمزدن ابزارها و امکانات الشم و بریزا

تهزان درک و برداشهت آنهان اش یهادییری     آمزششی مهی 
الکترونیکی و کاربرهای آن در ابعاد مختل  آمهزش، و  

 ری مطالب این حزشه را تقزیت نمزد.یادیی
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اکبههری بزرنهه   محمههد  حسههین جعفههری ثههانی    . 1

 محمدرضهههها آهنچیههههان  حسههههین کارشههههکی 
ونیکهی در  (. ارشیابی کیفیهت یهادییری الکتر  1391)

 ههای  های ایهران بهر اسهاس جههت ییهری     دانشگاه
برنامه درسی و تجربه مدرسان. فصهلنامه پهژوهش و   

   صهص 22 شهماره  برنامه ریزی در آمزش، عهالی. 
72-97 .  

2. Raschke, C.A. 2002. The digital revolution and 
the coming of the post modern university. New 
York: Rutledge. 

3. Haughey, M., William, M. 2004. Managing 
virtual school: The Canadian experience. 
Development and management of virtual school: 
Issues and trends Idea group. Publishing USA. 

 



 

542 

 6شماره  / دوره جدید/دوم/ سال بیست و 1314 بهار و تابستانهای آموزش و یادگیری/ دانشگاه شاهد/ پژوهش
Year/ Spring & Summer 2015/ No.6 thTraining & Learning Researches/ Shahed University/ 22 

 

 

 پهیش  . بررسی(1311) مالیان  امین رضا  امیر فاضل.ک4
 ادییرییهه ناههام اجههرای سههنجی امکههان و نیاشههها

الکترونیکی. نشریه علمی پژوهشی فناوری آمهزش،   
 .57-13  صص1  شماره 4سال 

5.Atreja A, Metta NB. Jain A. (2008). Satisfaction 
with web based training in an integrated health 
care delivery network. Do age, education, 
computer skills and attitudes matter? BMC 
MedEdu: Vol 8:PP. 48. 

6. Rezaeian A., Nejatbakhsh Esfahani A. & Shirazi 
Pour, M. (2013). Feasibility study of 
implementing e-learning and knowledge 
management related to PNU Iran. Reef 
Resources Assessment and Management 
Technical Paper: Vol. 37, No. 4, pp. 119- 123. 

7.Chu, H. (2010). Library and Information Science 
Education in the Digital Age. Exploring the 
digital frontier advances in librarianship. Vol 
32: PP. 77-111.  

. یهزار،  (1393) . کی نژاد  حسهین  میتهرا دانشهمند   1
 نیکهی  مزردی: معرفهی مزتهزر تزلیهد کتهاش الکترو    

 چند رسهانه ای تعهاملی اسهتاندارد جههت اسهتفاده      
در فرایند یادییری الکترونیکی. مجله ایرانی آمهزش،  

   صههص7شههماره   11دوره در علههزم پزشههکی   
145-123 . 

مقدمههه ای بههر یههادییری . (1319)بابههایی  محمههزد . 9
پژوهشههگاه علههزم و فنههاوری : تهههران. الکترونیکههی

 .نشر چاپار  اطالعات ایران 

 و اجتماعی ساختاریرایی. (1311) حسین  کارشکی.13
افر تزسعه آمزش، پزشکی  دو  .الکترونیکی یادییری

فصلنامه مرکز مطالعهات و تزسهعه آمهزش، علهزم     
  شماره 3دورهدانشگاه علزم پزشکی مشهد  -پزشکی

2. 

ی معرفهت  هها . دیدیاه(1317رضایی  محمد هاشم ).11
بهاش و اش راه   شناسی برنامه درسی در ناام آمهزش، 

پیك نزر )ویژه بیستمین سالگرد دانشهگاه پیهام   دور. 
 .151-113  صص3  شماره  2سالنزر(. 

 . کاربرد مالک(1312).یزدانی  فریدون  بهمن شندی 15

های شیبایی شناختی و فنی در ساشماندهی محتهزای  
هههای آمههزش، اش راه دور. پیههك نههزر )ویههژه  دوره

  3  شماره  2سالنزر(. بیستمین سالگرد دانشگاه پیام 
 .45-54صص 

13.Shahbazi, M., Nikkar, M. (2012). Library and 
Information Science in Distance Education: 
Advantages and Disadvantages in View of the 
Students of the Major. International Journal of 
Library and Information Science. Vol. 4, 
No.7:PP. 149-166. 

14.Chen, C.M. (2011). Exploring innovative e-
learning research issues in library and 
information science (Taipei). Vol. 37, No. 2:PP. 
131-146.  

15.Tripathi, M., Jeevan, V.K.J. (2010). E-learning 
library and information science: a pragmatic 
view for India. DESIDOC Journal of Library & 
Information Technology. Vol. 30, No.5: PP.83-
90. 

16.Kumar, R. (2009). Use of e-learning in library 
and information science education. DESIDOC 
Journal of Library & Information Technology. 
Vol. 29, No.1:PP. 37-41. 

17.Wang, M.L. (2008). E-learning quality assurance 
in library and information science education: 
Challenges to be addressed. Journal of 
Librarianship and Information Studies. Vol. 
65:PP. 42-54. 

18. Lihitkar, S.R., Naidu, S.A., Lihitkar,R.S. (2013). 
E-learning programmes in library and 
information science: worldwide initiatives and 
challenges for India. Library Hi Tech News, Vol. 
30, No. 9, pp.12 – 20. 

. طههرح آمههزش، سههزاد (1312).نیههك کههار  ملیحههه 19
اطالعاتی در محیط آمهزش، اش راه دور. پیهك نهزر    

   2سهال )ویژه بیستمین سالگرد دانشگاه پیام نهزر(.  
 .21-43  صص 3شماره 

20.Chang, S., Siao, Y. (2012). The Development  
of Digital Learning Objects for a  
"Research Methods" Course in Library and 
Information Science. Journal of Educational 
Media and Library Sciences. Vol. 49, No.3: PP. 
315-342. 

 

 

http://search.proquest.com.ezproxy.lib.rmit.edu.au/pubidlinkhandler/sng/pubtitle/International+Journal+of+Library+and+Information+Science/$N?accountid=13552
http://search.proquest.com.ezproxy.lib.rmit.edu.au/pubidlinkhandler/sng/pubtitle/International+Journal+of+Library+and+Information+Science/$N?accountid=13552
http://search.proquest.com.ezproxy.lib.rmit.edu.au/pubidlinkhandler/sng/pubtitle/Journal+of+Librarianship+and+Information+Studies/$N?accountid=13552
http://search.proquest.com.ezproxy.lib.rmit.edu.au/pubidlinkhandler/sng/pubtitle/Journal+of+Librarianship+and+Information+Studies/$N?accountid=13552


 

547 

 شناسی به یادگیری الکترونیکی )مطالعه مورد؛ دانشگاه یزد(بررسی نگرش دانشجویان رشته علم اطالعات و دانش

 ی  مقصزد  معصهزمه محمهد حسهین شاده   .امین خندق51
رسههی نگههر، دانشههجزیان نسههبت بههه  . بر(1393)

ههای  یادییری الکترونیکی. فصلنامه پژوهش در ناام
 . 123-137   صص13  شماره2 دورهآمزششی.

.قنبری  عاطفه  فریبها عسهگری  ماههدخت طهاهری     55
. نارات اعضای هیات علمی دانشگاه علهزم  (1393)

پزشکی ییالن در مزرد یادییری الکترونیك و عزامل 
 های تزسهعه در آمهزش، پزشهکی.   اممرتبط با آن. ی

 .122-129 صص  5  شماره 1 دوره

بی بهی   لطی  نژاد رودسری  رباش  حمیده جعفری .53
. بررسی دانهش و  (1319) لیال حسینی  اکرم اسفالنی

نگر، دانشجزیان دانشهگاه علهزم پزشهکی مشههد     
نسبت به آمزش، الکترونیکی. مجله ایرانهی آمهزش،   

-324 صهص   4شهماره   13دورهدر علزم پزشکی  
373. 

. ذوالفقاری  میترا  محمدرضا سرمدی  رضا نگارنده  54
 (. نگهر، 1311بهمن شندی و فضهل ا  احمهدی )  

 مامهایی  و پرسهتاری  دانشهکده  علمی هیأت اعضای

 ناام طریر اش به تدری  تهران پزشکی علزم دانشگاه

 پرستاری دانشکده ترکیبی. مجله الکترونیکی یادییری

تهران )حیات(. دوره  پزشکی علزم انشگاهد مامایی و
 .39-31  صص 1  شماره 12

محمدی  داود  محمزد حسینی  حسین شبانعلی فمی  .52
. (1317مجتبی رجب بیگی  محمهد تقهی عیسهایی )   

تحلیههل نگههر، آمزششههگران نسههبت بههه یههادییری 
کههاربردی -علمههی هههایآمههزش،الکترونیکههی در 

 اد و کشههاورشی در ایههران. مجلههه تحقیقههات اقتصهه 
  1  شههماره 39دوره تزسههعه کشههاورشی ایههران    

 .139-99صص

26. Martí-Parreño, J. R.-M.-J. (2013). The effect of 
students´ attitude on acceptance of and 
satisfaction with a skype-based e-learning 
system. 7th international technology, education 
and development conference, (pp. 5608-5617). 
valencia, spain. 

27.Uzunboylu, H. (2007). Teacher attitudes toward 
online education following an online in-service 
program. International Journal on E-Learning. 
Vol. 6, No. 2:PP. 267-277. 

28.Liaw, Sh., H. Huang, & G. D. Chen. (2006). 
Surveying Instructor and Learner Attitudes 
toward e-Learning. Journal of Computers and 
Education. Available online at 
www.sciencedirect.com. 

29.Heysung, P. (2004). Factors that Affect 
Information Technology Adoption by Teachers. 
[On line] Available at: 
http://www.umi.com/dissertations/fulcit/3126960 

 ذبیحههی    علههی نههزریحمیههد  . خههداداد حسههینی  33
(.  پيیر، آمزش، الکترونیکی در 1395 محمدرضا )

آمزش، عالی: کاربرد ناریه جریهان  مهدل پهيیر،    
 فصهلنامه خهدمات الکترونیکهی.   فناوری و کیفیهت  

  27عالی. شهماره   آمزش، در ریزی برنامه و پژوهش
 .132-111صص. 

31. Zamzuri, Z.F., Manaf, M., Yunus, Y., Ahmad, 
A. (2013). Student perception on  
security requirement of e-learning services. 
Procedia - Social and Behavioral Sciences, 90, 
923 – 930. 

32. Changiz, T, Haghani, F, Nowroozi, N.  
(2013). Are postgraduate students in distance 
medical education program ready for e- 
learning? A survey in Iran. Journal of  
Education and Health Promotion, Vol.1, NO.2, 
PP.61-65. 

 محمهدی  ایهرج  عطهاران      ملهك  جعفهر   یعقزبی . 33
 هههای ویژیههی(.1317) محمههد  ایروانههی  هزشههن 

 مطلههزش دانشههجزیان و اعضههای هیههأت علمههی    
 در یهههادییری الکترونیکهههی در آمهههزش، عهههالی  

 . فصههلنامه ایههران: دیههدیاه دانشههجزیان مجههاشی  
 پههژوهش و برنامههه ریههزی در آمههزش، عههالی.     

. صهص  1317(  بههار  47)پیاپی  1. شماره 14جلد 
173-129. 

34. Hoskins, R. (2013). The Gender Profile of 
Library and Information Science (LIS) 
Academics in South African Universities. 

Alternation, vol. 20, No.2, pp: 257 – 275. 

 

http://www.umi.com/dissertations/fulcit/3126960
http://journal.irphe.ir/browse.php?a_id=192&slc_lang=fa&sid=1&ftxt=1
http://journal.irphe.ir/browse.php?a_id=192&slc_lang=fa&sid=1&ftxt=1
http://journal.irphe.ir/browse.php?a_id=192&slc_lang=fa&sid=1&ftxt=1
http://journal.irphe.ir/browse.php?a_id=192&slc_lang=fa&sid=1&ftxt=1


 

541 

 6شماره  / دوره جدید/دوم/ سال بیست و 1314 بهار و تابستانهای آموزش و یادگیری/ دانشگاه شاهد/ پژوهش
Year/ Spring & Summer 2015/ No.6 thTraining & Learning Researches/ Shahed University/ 22 

 

 

. شناسهایی و دسهته بنهدی    (1395) . سراجی  فرههاد 32
 یهاپژوهشمزرد نیاش دانشجزی مجاشی.  یهامهارت

-72صص.   5  شماره 53آمزش، و یادییری  سال 
93. 

36. Bertia, M. (2009). Measuring students attitude 
towards e-learning A case study. Proceedings of 
the 5th standing conference on e-learning and 
software for development, Bucharest, Romania.  

37. Adewole-Odeshi, E. (2014). Attitude of Students 
Towards E-learning in South-West Nigerian 
Universities: An Application of Technology 

Acceptance Model. Library Philosophy and 

Practice (e-journal), pp: 1035-1055. 

. سعیدی پزر  بهمن  معصزمی فرد  مرجان  معصزمی 31
. بررسههی رابطههه منبههع کنتههرل  (1395) فههرد  میتههرا

یادییری و یادییری خزدتنایم با مزفقیهت   یهاسبك
تحصیلی دانشجزیان دوره های آمزششهی بهر خهط.    

  5  شماره 53آمزش، و یادییری  سال  یهاپژوهش
 .31-19صص. 

 


