
 در مرودشت واحد اسالمی آزاد شناسیروان و تربیتی علوم دانشکده در الکترونیکی آموزش استقرار سنجیامکان

 1931 سال

 زادهامیریان مژگان ، صالحی مسلم ،حیدری تقی سید ،صالحی معصومه ، کشاورزی محمدحسن: ننویسندگا

 تخصصي مقاله: موضوع | اصیل مطالعه: نوع

 

    چکیده:

 1931سنجی آموزش الکترونیکی در دانشگاه آزاد اسالمی واحد مرودشت در سال هدف این پژوهش بررسی امکان مقدمه:

 باشد.می

باشد. جامعه آماری این پژوهش از دو روش تحقیق، توصیفی از نوع پیمایشی و از نظر هدف کاربردی می ها:روش و مواد

نفر و همچنین دانشجویان کارشناسی ارشد و دانشجویان  55لمی و مسئولین دانشکده به تعداد گروه شامل اعضاء هئیت ع

باشند. حجم نمونه بر اساس جدول مورگان انتخاب های مختلف مینفر در رشته 515به باال به تعداد  6کارشناسی ترم 

گیری نفر که از روش نمونه 935دانشجویان  نفر و حجم نمونه از میان 05گردید. حجم نمونه از میان اساتید و مسئولین 

سنجی آموزش مجازی ممقانی از دانشگاه الزهرا تهران ها، پرسشنامه امکاناند. ابزار گردآوری دادهای انتخاب شدهطبقه

 بوده است. در سطح آمار توصیفی فراوانی و درصد و در سطح آمار استنباطی از آزمون کای دو استفاده شده است.

های پژوهش نشان داد امکان استقرار آموزش مجازی در دانشگاه آزاد اسالمی مرودشت از نظر مسئولین و یافته نتایج:

اساتید و همچنین در بین دانشجویان در سطح باالیی قرار دارد. میزان عالقمندی و تمایل اساتید و دانشجویان نسبت به 

افزاری افزاری و نرمدست آمد. اساتید نقش امکانات سختدرصد( به 35آموزش مجازی در سطح بسیار باالیی )حدود 

 ها( در توسعه آموزش مجازی در سطح بسیار باالیی قرار دارد.)زیرساخت

 رسد آمادهنظر میبا پذیرش و مقبولیت این سیستم در بین جوامع و به نوعی حل شدن موانع فرهنگی، به گیری:نتیجه

ها و تجهیزات مورد نیاز دیگر این فناوری در سطح سازمانی و ملی به عنوان مکمل های این سیستم نقش کردن زیرساخت

 بسزایی در پشرفت آن خواهد داشت.

 

 ،دور از آموزش ،مجازی آموزش ،الکترونیکی یادگیری کلیدی: هایواژه
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