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Abstract 

E-courses in about two years, during Coruna epidemic, replaced traditional face-

to-face classes. So, higher education teachers had to replace in-person classes 

with virtual environments. The replacement caused a number of problems in the 

teaching-learing process and consequently affected learning quality and 

performance. Based on the above, a set of research questions may be formulated 

as follows: “what is the opinion of students towards e-learning systems and e-

courses?”, and “Is there a relationship between students’ characteristics and their 

opinion towards e-learning systems and e-courses?” To answer these questions, 

a research project was designed and conducted in a communication sciences 

program. The target population included 43 undergraduate students in a research 

university in Tehran. This was considered the statistical sample under 

observation. The research method was analytical survey trought which the 

necessary data were collected and analysed. The results indicate that the 

majority of students (72%) did not have positive opinion towards e-learning 

systems and were not satisfied. Furthermore, there is no relationship between 

students’ characterstics (gendre and interest in their field of study) and their 

opinion. A Chi-square (2 ) test  / 0 01 confirmed there is no relationship. 

The last part of the article provides a set of exective and research proposals for 

continuing this study with further studies to uncover more insights. 

Purpose 
Higher education in the 21st century has faced various challenges. Among these 

is the use of information and communication technology in the teaching-learning 

process. In this regard, the application of this technology is aimed at 

individualizing education, and open learning approaches, online and remotely. 

The expansion of the use of the aforementioned technologies can be seen in the 
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use of electronic learning systems in higher education systems due to the 

epidemic of the Covid-19 virus. With the outbreak of the corona virus in the 

winter of 2019, all universities, not only in Iran but in other parts of the world, 

instead of using face-to-face classes, turned to online classes and electronic 

learning systems. This created several challenges for higher education systems. 

Among these, the insufficient preparation of students and lecturers for the use of 

electronic learning approaches.  Based on the above points, the aim of this 

research was to find out whether “there is a relationship between students' 

characteristics and their satisfaction with electronic learning systems?" To 

achieve this goal, the two research questions were considered,   and a hypothesis 

was tested. 

a) Research questions: 

 1- What are the individual characteristics of the students (age, gender, interest in 

the field of study)? 

2- What is the students' opinion about the electronic systems and the extent to 

which they were satisfied with them? 

b) Research hypothesis:   
There is a relationship between students' opinions about the electronic systems 

and their characteristics. 

Design / Method 
To answer this question, a descriptive-analytical research project was designed 

and conducted. The population under study was students of an undergraduate 

program in communication sciences. The number of these students was 43. This 

number was also considered as the sample for collecting data. The main 

variables investigated included the opinion of the students regarding e-learning 

systems, as well as the individual characteristics of the students. In this study, 

the electronic system was defined as a system which uses information and 

communication technologies in order to replace in-person classroom (face-to-

face) with a virtual classroom. The process of teaching-learning in such a system 

is managed through the Learning Management System (LMS) to provide course 

materials and interact with them. To collect data about the characteristics of the 

students and their opinion, a questionnaire was used which included two parts: 

part one, was a survey questionnaire including questions regarding: age, gender, 

place of birth, field of study in high school and also their interest in the current 

field of study (at the university). Part two of the questionnaire was a scale 

composed of 28 pairs of adjectives. In other words, the second part of the 

questionnaire was AttrakDiff semantic differential scale through which students 

were asked to indicate their experience regarding the e-learning systems on a 7-

point. The AttrakDiff semantic differential is a scale which is a validated and is 

considered as one of the most frequently used user experience questionnaires. 
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Findings 
The results show that in the sample under study (communication sciences 

program) nearly 70% of students were women. With regard to place of birth, 

52% of the sample students were those whose place of birth was Tehran and 

48% were from other provinces. After Tehran, the largest number of students 

was from Khorasan province. Furthermore, results indicated that for 26% of 

sample students, the field of communication science was their first choice to 

enter higher education, and for 30% of students, the field of communication 

science was the second to fifth choice, in addition to that, for another 15% of 

students the field of communication science was their sixth to tenth choice in the 

entrance exam to higher education. With regard to students’ opinion about e-

learning systems and their satisfaction, only 28 percent of students were satisfied 

or relatively satisfied. In other words, 72 percent were dissatisfied or relatively 

dissatisfied. Furthermore, no relationship between students' satisfaction with the 

electronic systems and their characteristics is confirmed. In addition, test of 

hypothesis with regard to relationship between students' satisfaction with the 

electronic systems and their interest in the field of communication sciences 

indicated no relationship. For both hypothesis p<0.01. 

Conclusion 

As was indicated above, the purpose of this research was to determine the 

relationship between the students' characteristics and their opinions about the e- 

learning systems. The population under study was one of the undergraduate 

courses of communication sciences in one of the research universities of Iran. 

There were 43 students in the population under study which were considered as 

the sample. In this sample, women tended to study communication sciences 

more than men. The proportion of female students in this field was twice of male 

students. Furthermore, those students born in Tehran showed a tendency towards 

the field of communication sciences more than those students who are born in 

other parts of Iran. Also, in the population under study, the field of study of the 

majority of students in high school was humanities rather than physical sciences. 
Finally, about only one-fourth of students in the sample population were 

satisfied with the e-learning systems. At the end, the article argues about the 

possible reasons for such results and discussion is made regarding how to 

encourage candidates to choose the field of communication sciences as their first 

choice in entrance exams to higher education. 

Keywords: Student’s Characteristics, Student’s Opinion, Communication 

Sciences, E-Learning Systems, E-Courses 
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 چکیده
 یریگهم ه ب ا مص اد (، 2922-2022) یلیتحص  سال دو به کینزد مدت در یکیالکترون یدرس یهاسامانه

مدرس ان  ،جهتنیب د. دی گرد یدرس حضور یهاسکال نیگزیجا سراسر جهاندر  هادانشگاه در ،22-دیکو

 -یاددهی  ندیدر فرا یمشکالت چند ینیگزیجا نی. اآورندیرو یمجاز یهاطیدر مح سیمجبور شدند به تدر

نظ ر »مط ر  ک ه  ت وانیم را  هاسؤال نیا ،رونیازارا متأثر نمود.  یریادگی تیفیآورد و ک به وجود یریادگی

ب ا  انینظ ر دانش جو ای آ»و  «س ت یچ یک یالکترون یریادگی  یهاو س امانه اهستمینسبت به س انیدانشجو

ش د و در  نیت دو یط ر  پژوهش  کیها، سؤال نیپاسخ دادن به ا یبرا« آنان رابطه دارد  یفرد یهایژگیو

ب ه اج را  یدانش گاه پژوهش  کی در رشته علوم ارتباطات در  یدرس یهااز سامانه یکیدر انیجامعه دانشجو

. سپس با استفاده از گرفت قرار موردنظر یعنوان نمونه آمارنفر بود که به 09 موردمطالعهحجم جامعه درآمد. 

پ ژوه   جیو نتا هاافتهی. دیگرد لیو تحل میتنظ ،یگردآور ازیموردن یهاداده یلیتحل -یفیتوص قیروش تحق

نظرشان مثب ت  یکیالکترون ی( نسبت به سامانه درس٪79) موردمطالعه انیدانشجو تیکه اکثر دهدینشان م

و  تیآنان )جنس یفرد یهایژگیو و انینظر دانشجو انیاند. عالوه بر آن، منداشته تینبوده است و از آن رضا

 یداریدر سطح معن 2 یوجود ندارد. آزمون آمار یا( رابطهیلیعالقه به رشته تحص / 0 عدم  01

 یه اپژوه  یب را ش نهادیپ زی و ن یاجرائ یشنهادهایمقاله پ انی. در پاداد قرار دییرا مورد تأ ادشدهیبطه را

 است. شدهعرضه گرید

 

 علوم ارتباطات، انیدانشجو یهایژگیو ،یکیالکترون یریادگی ،انینظر دانشجو کلید واژگان:
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 مقدمه

گونی روب رو ش ده اس ت. از ای ن جمل ه، ک اربرد های گون اویکم با چال آموزش عالی در قرن بیست

یادگیری است. در این راس تا، ک اربرد ای ن فنّ اوری  -فنّاوری اطالعات و ارتباطات در فرایند تدریس

. گس ترش 9و از راه دور اس ت 9، بر خ ط2آموزش، و رویکردهای یادگیری باز کردن یانفرادمنظور به

های ی ادگیری الکترونیک ی در سیس تم ک ار گ رفتندر به  توانیادشده را می یهایفناوراستفاده از 

مشاهده کرد. با ش یو  وی روس کرون ا در  22-گیری ویروس کویدهای آموزش عالی در اثر همهنظام

تنها در ای ران بلک ه در س ایر نق ا  ها، ن همیالدی(، تمام دانشگاه 9222خورشیدی ) 2922زمستان 

های درس ی و س امانه  ه ای ب رخطس وی کالسوری، بهه ای حض جای اس تفاده از کالسجهان، به

(. Martin et al., 2020; Al-Naab et al., 2021؛ Bazargan, 2021 الکترونیک ی روی آوردن د )

مجب ور  ن ا خ واههای کشور به تمام دانشگاه 2922-22چنین، در ایران از نیمسال دوم تحصیلی این

های درس ی ب رخط را مس تقر کنن د. ای ن ام ر، نههای ی ادگیری الکترونیک ی و س اماشدند سیستم

های آموزش عالی پدید آورد. از این جمله،آمادگی ناکافی دانش جویان و های چندی برای نظامچال 

 ,.Bozup, et al؛Bazargan, 2021مدرسان برای کاربرد رویکردهای یادگیری الکترونیکی بوده است )

 ادش دهیهای ها و س امانهدانش جویان ب ا سیس تم (. درباره چگ ونگی روب رو ش دن مدرس ان و2020

  ؛Martin et al, 2021 ؛Kara, 2022 ؛Karalis, 2020اس ت ) ش دهانجامای ه ای گس تردهپژوه 

Hodges, et al.,2020 طی  و وس  یعی از عناص  ر  ادش  دهیه  ای پژوه  موردمطالع  ههای (. موض  و

هایی ک ه موض و  ازجملهپوشاند. کی را میهای یادگیری الکترونیهای و سامانهدهنده سیستمتشکیل

ان د، نق   از اهمیت برخوردار ب وده اس ت ول ی درب اره آن کمت ر پژوهش گران ب ه مطالع ه پرداخته

های ی ادگیری الکترونیک ی ب وده با رضایت دانشجویان از س امانه های دانشجویان و رابطه آنویژگی

ه رش ته عل وم ارتباط ات نی ز از اهمی ت است. از سوی دیگر، بررس ی عالق ه دانش جویان نس بت ب 

ها و نظر دانشجویان نسبت ب ه سیس تم»توان مطر  کرد: را می سؤالاین  جهتنیبد .برخورداراست

ه ای ف ردی آن ان رابط ه آیا نظر دانشجویان با ویژگی»و « های یادگیری الکترونیکی چیست سامانه

 « دارد 

 یک یتدوین شد و در جامعه آماری دانشجویان برای پاسخ دادن به این سؤال یک طر  پژوهشی 

دوره کارشناسی علوم ارتباطات در یک دانشگاه پژوهشی به اج را درآمد. در ای ن مقال ه  یهادرساز 

 است. شدهعرضهنتایج حاصل از این طر  
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 ها و فرضیه تحقیقهد  سؤال

دانشجویان و نظ ر آن ان های یادشده، مشخص کردن رابطه میان ویژگی هد  از اجرای طر  تحقیق

های پژوهش ی زی ر های درسی الکترونیکی بوده است. برای تحقق این هد ، س ؤالنسبت به سامانه

 است: قرارگرفتهونیز یک فرضیه مورد آزمون  شدهدادهپاسخها ، به آن قرارگرفته موردنظر

 تحقیق یهاسؤالالو (

ته تحصیلی( در رش ته و مقط   های فردی دانشجویان )سن، جنسیت، عالقه به رشویژگی -2

 چیست  موردنظرتحصیلی 

 اند الکترونیکی چیست و آیا از آن رضایت داشته یسامانه درسنظر دانشجویان نسبت به  -9

 ب( فرضیه تحقیق

 های آنان رابطه وجود دارد.درسی الکترونیکی و ویژگی نسبت به سامانه انینظر دانشجومیان   

 

تحلیل ی  -نی ز آزم ون فرض یه از ی ک ط ر  تحقی ق توص یفی ها وبرای پاسخ دادن ب ه س ؤال

 است. شدهاستفاده

 پیشینه تحقیق   

شامل نظر دانشجویان   یموردبررساشاره شد، متغیرهای اصلی  قبالًکه  طورهمان در این پژوه ،

ه ای ف ردی و سیس تم ی ادگیری الکترونیک ی و نی ز ویژگی یس امانه درس علوم ارتباط ات درب اره 

اطالع ات و ارتباط ات  ، ک اربرد فنّ اوری2درسی الکترونیک ی بوده است. منظور از سامانه دانشجویان

 قی از طر 9مج ازی ب اکالسچه ره(  -ب ه –جایگزین کردن کالس درس حض وری )چه ره  منظوربه

 با دانشجویان، برای عرضه مطالب درسی و تعامل با آنان است.  9برقراری ارتبا  برخط

این پژوه  متشکل از دانشجویان یک دوره علوم ارتباطات  موردمطالعهمعه جا کهنیابا توجه به 

برخوردار اس ت. ای ن  یاژهیواست، باید یادآور شد که علوم ارتباطات در قرن بیست و یکم از اهمیت 

 ن وین در ی ک جامع ه  ارتب اطی یه ایفن اورامر بدان جهت  است که گسترش  علوم ارتباطات و 

 (.Motamed Nejad, 2004) روندیم بشمار ملی آن جامعه  توسعه ممه یهاشاخص ازجمله 

های الکترونیکی و انتظارت آنان از های برخط و سامانهنظر دانشجویان نسبت به تعامل با سیستم

 ,Bevan)اس ت  ش دهیبررسهای یادگیری الکترونیکی توسط برخی پژوهشگران ها و سامانهسیستم

2009; Díez-Palomar, et el. , 2020)کنن ده رض ایت دانش جویان از . ع الوه ب ر آن، عوام ل تعیین

 ,.Martin, et al ؛James, 2021) قرارگرفت ه اس تهای یادگیری الکترونیک ی م ورد کن دوکاو محیط

یادگیری  یهاو سامانهها دهد که رضایت دانشجویان از سیستممی ها نشاننتایج این پژوه  .(2021

                                                      
1. E-Course 

2. Virtual Class 

3. On-Line  
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توان به عواملی ب ه ش ر  زی ر اش اره می . از این جمله،استای مرتبط چندگانهالکترونیکی با عوامل 

 یو آمادگکرد: طراحی و ساختار سیستم و سامانه، فرایند پشتیبانی، سطح آمادگی سیستم، انگیزش 

های برخط مدرسان ای یادگیرندگان، خودکارآمدی یادگیرندگان، مهارتیادگیرندگان، اضطراب رایانه

 . (James, 2021)ل محیطی و نیز عوام

اس ت ک ه رض ایت ک اربران یک ی از  کردهاش اره(Kurosu, 2019)  همچنین، پژوهشگر دیگ ری 

ه ای کاربردپذیری است. وی به مطالعات مرب و  ب ه نظرس نجی ک اربران فنّاوری شاخص یهامؤلفه

لی پ ژوه  ک ه در ای ن مطالع ات ،ب ا توج ه ب ه ه د  اص  ش ودیم  ادآوریو  کردهاشارهدیجیتالی 

های های فیزیک  ی، ادراک  ی، ع  اطفی، و نی  ز س  ایر جنب  هه  ای ک  اربران  ازجمل  ه خصیص  ه،ویژگی

 م وردنظروی ژه تحقی ق،  یهاباه د شناختی و جمعیت شناختی مانند سن، جنسیت ، مرتبط روان

 .(Kursu, 2019, p.159)است  قرارگرفته

دیگر، با تمایل مثبت یا منف ی و رفت ار  رادو افها پدیده دربارهباید توجه داشت که نظر یک فرد، 

 .استها )یا افراد یادشده( مربو  آن فرد نسبت به پدیده

راستا، نظر مثبت دانشجویان درباره یک ماده درسی با موفقی ت دانش جویان در آن درس  نیدر ا

 . (Jason et al., 2014; Renaud, 2013)ای قوی دارد رابطه

. ع الوه ب ر آن ب ا اس تشناختی، عاطفی آنان مرتبط  یهامؤلفهراد با ، نظر و تمایل افیطورکلبه

سوی نگرش مثبت ی ا منف ی تواند در طول زمان تغییر کند و بهتوجه به اثرات محیطی، نظر فرد می

گیری دانش جویان تواند موجب تص میمچنین در فرایند یادگیری، عوامل محیطی میتحول یابد. این

 -)رش  ته ش  ود  در آن، تغیی  ر رش  ته ، ره  ا ک  ردن ی  ا ادام  ه تحص  یل رش  تهکیب  رای مان  دن در 

Holmegaard, et al., 2016؛ Diez-Palmor et al., 2020.) 
توان د های درسی الکترونیکی میفوق، نگرش مثبت دانشجویان نسبت به سامانه مراتببهبا توجه 

الکترونیک  ی ت  أثیر  در دس  تیابی آن  ان ب  ه پیام  دهای ی  ادگیری در فراین  دهای تع  املی درس  ی

در تکوین « 2خود پنداره»داشته باشد. ضمناً یادآوری این نکته ضرورت دارد که سازه  یامالحظهقابل

، باور فرد نسبت به خودش و خود پنداره. منظور از (Saraswat, 1984)نگرش فرد نق  بسزایی دارد 

طور ب ه .(Ackerman, 2022)ت کن د، اس نیز بازخوردی که او از دیگران نسبت به خ ود دریاف ت می

ای توان نتیجه گرفت ک ه ای ن س ازهمی "نظر  دانشجویان"خالصه، با بررسی پیشینه تحقیق درباره 

 .(Harvey, 2022)پیچیده است و باید به پیچیدگی آن توجه کرد 

های درس  ی از ط  ر  دیگ  ر نظ  ر دانش  جویان درب  اره سیس  تم ی  ادگیری الکترونیک  ی و س  امانه

های حوزه تعامل انسان و رایانه قلم داد های مربو  به موضو توان در زمره پژوه ی را میالکترونیک

دهد که برای سنج  نظر دانش جویان (. بررسی تفصیلی این سازه  نشان میBazargan, 2021کرد )

                                                      
1. Self-Concept 
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اس ت. از ای ن  قرارگرفت ه مورداس تفادههای گوناگون تدوین و ، پرسشنامهادشدهیهای درباره سیستم

اس ت. ع الوه ب ر ای ن،  2(SUS) "های ی ادگیری الکترونیک یمقیاس کاربردپذیری سیستم"مله، ج

 یریکاربردپ ذنیز ب رای مطالع ه   9(UEQ) "پرسشنامه تجربه کاربران"پرسشنامه دیگری با عنوان 

نی ز ب رای 9«دی و -ات ر »تح ت عن وان  یاژهی واست.همچنین،پرسشنامه  قرارگرفته مورداستفاده

 .(Lallemand et al, 2015)شده است  کاربردهبهاربران سنج  نظر ک

-ات ر  بررسی نظر دانشجویان نسبت به سامانه درسی از پرسش نامه منظوربهپژوه  ،  نیدر ا 

 ت دوین و( Sarmad et al., 2012) 0این پرسشنامه به ش یوه افت راق معن ایی است. شدهاستفادهدیو 

زوج صفت است که برای هر زوج صفت ی ک طی و  92ل دیو شام-تراز شده است. پرسشنامه اتر 

زوج ص فت،  بامالحظ ه. در تکمی ل ای ن پرسش نامه، دانش جویان ردیگیمقرار  موردنظرای درجه 7

نمای ان  7ت ا  2گذاری بر یکی از اع داد درسی الکترونیکی با عالمت احساس خود را نسبت به سامانه

 کنند.می

های دانشجویان بوده است. این متغی ر نی ز است ویژگی فتهقرارگر یموردبررسمتغیر دیگری که 

های :شخص ی، تحص یلی، اجتم اعی و ش ناختی عنوان ی ک متغی ر مرک ب، ب ه ابع ادی از مؤلف هبه

های ها در طراح ی تجرب ه. توجه به این ویژگی(Drachsler et al., 2012)شود دانشجویان مربو  می

و توج ه ب ه  ادش دهیهای . بنابراین شناسایی ویژگیاست یادگیری و انتخاب راهبردهای تدریس مهم

توان د در موفقی ت دانش جویان نق   ی ادگیری ب رخط، می -های ی اددهیدر سیس تم ژهیوبهها، آن

 داشته باشد. یامالحظهقابل

های دانشجویان، متغیرهای سن، جنسیت، محل تولد، رش ته در این پژوه  برای مطالعه ویژگی

ق رار  توج ه م ورددبیرستان و نیز رتبه انتخاب رشته تحصیلی فعلی )در دانش گاه( تحصیلی در دوره 

 گرفت.

داوطل ب ورود ب ه  ک هیدرص ورتدهد که در انتخاب رش ته تحص یلی، ها نشان مینتایج پژوه 

های م رتبط ب ا تمایل دانش جویان در انتخ اب رش ته معموالًآموزش عالی آزادی کامل داشته باشد، 

اجتماعی؛ انسانی، مدیریت، علوم تربیتی و روانشناسی، ادبیات و غیره( و  -علوم رفتاری) 2"علوم نرم"

 Madden et)وجود دارد  یامالحظهقابل)علوم طبیعی، ریاضیات و مهندسی( تفاوت  6"علوم سخت"

al., 2018).  

                                                      
1. System Usability Scale (Sus) 

2. User Experience Questionnaire (Ueq)  

3. Attrakdiff  
4. Semantic Differential  

5. Soft Subjects 
6  .  Hard Subjects   
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 یلییادشده، در پژوه  حاضر، ب رای بررس ی تمای ل دانش جویان ب ه رش ته تحص  مراتببهبا توجه 

 ها،آنان در موق  انتخاب رشته در آزمون ورودی دانش گاه موردنظرشان، عالوه بر بررسی اولویت فعلی

 است. شدهیبررسدبیرستان نیز  در دورهرشته تحصیلی 

چن دی  یه اپژوه مطلوب دانشجویان ب رای ی ادگیری الکترونیک ی د  یهایژگیو، یطورکلبه

درب اره  ش دهانجامه ای (. اما، پژوه Yaghoubi et al., 2006; Bazargan, 2021) است شدهیبررس

در دوره کارشناس ی در رش ته عل وم ارتباط ات بلک ه در اغل ب  تنهانههای دانشجویان موفق، ویژگی

مرب و  ب ه    ب ر تحق ق پیام دهای ی ادگیری رش ته ع الوه دی باها، چنان اس ت ک ه  دانش جو رشته

 نش انباش ند. ب رای ای ن منظ ور ،پیش ینه  افت هیدستبازار کار  ازیو موردنهای اشتغال پذیر مهارت

 .(The Princeton Review, 2022) ق رار گی رد مورداستفاده تواندیمرویکردهای چندی  که دهدیم

، کار مرتبط با رشته تحص یلی در تعط یالت تابس تان از 2کارانه -این رویکردها شامل: آموزش کمک

؛ و 0؛ ک ارآموزی در رهب ری9در ح ین تحص یل موردنظردر حرفه  ؛ کارآموزی9طریق معرفی دانشگاه

محور چنان است که دانشگاه از دانش جویان دوره کارشناس ی عل وم  -پروژه کردیرو. 2محوری -پروژه

ه ای زی ر را انج ام ه ای موف و دوره یک ی از فعالیتکند که عالوه بر درسارتباطات درخواست می

، تهیه ی ک ک ار  ایمحور در چارچوب مسائل حرفه -یژه مسئلهتدوین و اجرای یک پژوه  و دهند:

ای، و ی ا تهی ه ی ک ط ر  ای، عکاسی، ...( و یا موسیقیایی، تهیه یک برنامه رایان هنامههنری )نمای 

مانند ک ارآفرینی و ن وآوری  ییهادرسبته، این امر مستلزم عرضه . ال6انیبندان تجاری ایجاد واحد 

 است. 

اش تغال پ ذیر در دانش جویان  یه امهارتپ رورش  یهابرنام هطراحی و اجرای  البته، چگونگی

 موضو  یک طر  تحقیق  ویژه باشد.   تواندیم

 روش تحقیق 

 طر  تحقیق  

تحلیل ی  اس تفاده ش د. جامع ه  -های تحقیق از ی ک ط ر  توص یفیبرای پاسخ دادن به سؤال

ب ه  2927رتباط ات اجتم اعی، ک ه مهرم اه عل وم ا رش ته، دانشجویان دوره کارشناسی موردمطالعه

های اص لی ای ن از درس یکیدر 2022-2022و در نیمسال دوم تحصیلی  شدهرفتهیپذعالی  آموزش

                                                      
1  .  Cooperative education  

 تم ام ک ار ب ه یبع د مسالین و کنندیم دنبال دانشگاه در را درس مسالین کی انیدانشجو که یکارشناس دوره در یآموزش یابرنامه

 .پردازندیم  یخدمات/دیتول مراکز از یکیدر وقت
2. Externship 
3  . Internship 

4. Leadership training 

5. Project-oriented 
6  . Business plan 
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نفر بود. این تعداد ک ه جامع ه  09. تعداد این دانشجویان گرفتیدر برمبودند، را  کرده نامثبترشته 

 .(Kish, 1967) "منظور شد وردمطالعهمعنوان نمونه به" گرفتیدر برمرا  موردمطالعه

 هاآن یریگاندازهمتغیرها و ابزار 

 موردمطالعههای متغیر

های دانشجویان) جنسیت، سن، محل تولد، رشته تحص یلی شامل: ویژگی موردمطالعهمتغیرهای 

 در دبیرستان، مرتبه انتخاب رش ته عل وم ارتباط ات در آزم ون ورودی، دلی ل انتخ اب رش ته عل وم

ها درباره عالقه دانشجویان نس بت ب ه رش ته همچنین، برای گردآوری داده بود.ارتباطات اجتماعی( 

اس ت.متغیر  قرارگرفته موردنظرها تحصیلی، اولویت انتخاب رشته تحصیلی در آزمون ورودی دانشگاه

ب وده  "ک یالکترونی یسامانه درسنظر دانشجویان نسبت به "است  قرارگرفته موردمطالعهدیگری که 

 است. 

 منظور از این متغیر، تمایل درونی یا موقعیت ذهنی دانشجویان نسبت به خود در سروکار داشتن

اش اره  ق بالًک ه  طورهم ان ی ادگیری الکترونیک ی ب وده اس ت. ستمیو سسامانه درسی  یبا فناور  

ه ش یوه افت راق ، ب (.Lallemand et al, 2015) 2"دیو-اتر "شد،برای سنج  این متغیر از مقیاس 

های دیجیت الی، های فنّاوریاست. این مقیاس برای سنج  نظر کاربران سیستم شدهاستفادهمعنائی 

 قرارمی گیرد)همان منب (.  مورداستفادههای یادگیری الکترونیکی، سیستم ازجمله

 یریگاندازهابزار 

. ای ن پرسش نامه متش کل از دو از پرسشنامه استفاده ش د هادادهدر این مطالعه برای گردآوری 

 Lallemand  et)  2015) "دیو-اتر "شامل مقیاس   برای سنج  نظر کاربرا بخ  اوّل بخ  بود:

al., ( های کاربران)دانش جویانمتغیرهای مربو  به ویژگی درباره ییهاپرس و بخ  دوم شامل  ،بود

( ریناپ ذ تیریم د -ریپذ تیریمده؛ ...؛ ساد -زوج صفت )مانند: پیچیده 92بخ  اول متشکل از  بود.

قرار ده د .س پس، نظ ر خ ود  موردنظر ها راصفتاست. دانشجو برای تکمیل آن باید هریک از زوج 

ب ه طی و ه ر زوج  ب ا توج ه، را ی ادگیری الکترونیک ی س تمیو س)میزان رضایت(نسبت به س امانه 

بوط ه مش خص نمای د.در بخ   دوم مر ب ر ع دد یگذارعالمت(، با انتخاب و 7تا  2هایصفت)درجه

: متغیره ای س ن، جنس یت، رش ته تحص یلی در دوره درب اره ه ادادهپرسشنامه، ب ر ای گ ردآوری 

مربو  در پرسشنامه گنجان ده  یهاپرس دبیرستان، محل تولد، و رشته تحصیلی فعلی دانشجویان، 

 شده بود.

و اس تفاده ش د )  Cronbach, 1951) پرسشنامه از روش الفای کرونباخ یائیپا زانیم نییتع یبرا

 بوده است.  قبولقابلهماهنگی درونی پرسشنامه  نیبنابراآمد.  به دست r =29/2آن  مقدار
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. اما نظر ب ه تع داد مح دود شودیمعاملی استفاده  لیتحلاز  معموالًافتراق معنی  اسیمق یروانبرای 

 یه اپژوه بررسی وجود نداشت. اما، در  نیا در عاملی برای پرسشنامه لیتحل، امکان اجرای نمونه

 است.  قرارگرفته دیتائمورد  (Lallemand et al., 2015) "وید-اتر " اسیمق یروان قبلی

 هاتنظیم و تحلیل داده ،گردآوری

ص ورت ب رخط ب رای دانش جویان ارس ال ش د و از آن ان ه ا، پرسش نامه بهبرای گ ردآوری داده

 SPSSاف زار توس ط نرم شدهیگردآورهای کمیل و عودت دهند. دادهدرخواست شده بود که آن را ت

 اس تفاده (Moore et al., 2013))مرب  کای(  2ها از آزمونردید. در تحلیل دادهتنظیم و تحلیل گ

 است.  شده

 هایافته

 های دانشجویان رشته علوم ارتباطات اجتماعیویژگی

تش کیل داده  را زن ان موردمطالعهدانشجویان   ٪72شاهده نشان داد که نزدیک به مورد م نمونه

 دهد.جنسیت نشان می ازنظررا  موردمطالعه( ترکیب جامعه 2بودند. جدول )

 
 تیبرحسب جنس موردمطالعه انیدانشجو بی: ترک2 جدول

 درصد تعداد تیجنس

 زن

 مرد

92 

29 

7/62 

9/92 

 222 09 جم 

 

 .اندبودهبیشتر از مردان  ، شمار زنانموردمطالعهجامعه  بدین ترتیب، در

نشان داد که اکثری ت آن ان در س ن  موردمطالعههای مربو  به سن دانشجویان سنی، داده ازنظر

 ادشدهی. هرچند دامنه سنی دانشجویان اندشدهرفتهیپذسالگی به دوره کارشناسی علوم ارتباطات  22

 سالگی بوده است.  90تا  22 در موق  پذیرفته شدن در طیو

ک ه مح ل تول د آن ان  ان دبودهشامل دانش جویانی  موردمطالعهدرصد افراد  29محل تولد،  ازنظر

ها بوده است. پس از ته ران بیش ترین تع داد دانش جویان مرب و  ب ه درصد سایر استان 02تهران و 

 دهد.تولد نشان می( توزی  دانشجویان را برحسب محل 9استان خراسان بوده است. جدول )

 
 برحسب محل تولد موردمطالعه انیدانشجو بی: ترک9 جدول

 درصد تعداد تولد محل

 تهران

 نقا  ریسا

92 

99 

02٪ 

22٪ 

 222 09 جم 
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بنابراین در نمونه مورد مشاهده از دانشجویان دوره کارشناسی علوم ارتباطات اجتماعی بی  از نیمی 

درص د بقی ه دانش جویان  02ان د ول ی هایی غی ر از ته ران بودهدرصد( متولد شهرستان 22از آنان )

 اند.متولدین تهران بوده

در دبیرستان  ادشدهیدرصد دانشجویان دوره  22سابقه تحصیلی در دوره آموزش متوسط،  ازنظر

مانند ریاض ی و های دیگر)درصد در رشته 22. عالوه بر آن اندکردهلیتحصهای علوم انسانی در رشته

توزی    9در دوره دبیرس تان ب ه تحص یل اش تغال داش تند. ج دول  (، علوم و معار  اسالمیزیکفی

 دهد.دانشجویان برحسب رشته تحصیلی دوره دبیرستان را نشان می

 
 رستانیدر دب یلیبرحسب رشته تحص موردمطالعه انیدانشجو بی: ترک9 جدول

 درصد تعداد یلیتحص رشته

 یانسان علوم

 هارشته ریسا

02 

2 

22 

22 

 222 06 جم 

 

، اولوی ت رش ته عل وم ق رار گرف ت موردمطالعههای دیگری که درباره دانشجویان ویژگی ازجمله

ه ای ارتباطات برای آنان در موق  انتخاب رشته در آزمون ورودی به آموزش ع الی ب وده اس ت. داده

طات اولین انتخاب آنان برای درصد دانشجویان، رشته علوم ارتبا 96نشان داد که برای  شدهیگردآور

در طی و  ادش دهیی درص د دانش جویان رش ته 92عالی بوده است، همچنین برای  ورود به آموزش

درصد دیگر رشته علوم ارتباط ات، شش مین ت ا  22دومین تا پنجمین انتخاب بود، عالوه بر آن برای 

در موق   انتخ اب رش ته ( اولوی ت رش ته عل وم ارتباط ات را 0دهمین انتخاب بوده است، ج دول )

 دهد.تحصیلی برای ورود به آموزش عالی نشان می

تابستان  -هادانشگاه یدر آزمون ورود موردمطالعه انیانتخاب رشته علوم ارتباطات توسط دانشجو تی: اولو0 جدول

2927 

 درصد )نفر( تعداد انتخاب تیاولو

 انتخاب نیاول

 نیپنجم تا نیدوم

 نیدهم تا نیششم

 ریسا

29 

20 

7 

22 

96 

92 

22 

92 

 222 09 جم 

شود کمی بی  از ( مالحظه می0طور که در جدول )همان
1
4
درصد( از دانشجویان  96) 

 2927عنوان اولین اولویت خود در آزمون ورودی سال ، رشته علوم ارتباطات را بهموردمطالعه
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 گریدعبارتبهانتخاب کرده بودند. 
3
4
های رشته علوم ارتباطات در اولویت موردمطالعهدانشجویان  

ها نسبتًا وسی  بوده است. مثالً برخی بعدی انتخاب آنان قرار داشته است. طیو این انتخاب

، در طیو انتخاب سی و اندشدهرفتهیپذای که در آن اند که اولویت رشتهدانشجویان بیان داشته

ها این انتخاب آیا مرتبه»،سؤال این است که  بارهنیدراجاهم و یا آخرین انتخاب بوده است. ششم، پن

 البته پاسخ این سؤال نیاز به پژوهشی دیگر دارد.« ای دارد با موفقیت دانشجویان رابطه

 نظر دانشجویان درباره سامانه درسی   

یان در حوزه تعامل انسان و رایان ه اس ت طور که قبالً اشاره شد، سنج  نظر و رضایت دانشجوهمان

(Bazargan, 2021برای سنج  این متغیر می .)درس ی توج ه نم ود.  توان به کاربردپ ذیری س امانه

طور که در قسمت پیشینه تحقیق اشاره شد، در پژوه  حاضر با استفاده از مقیاس ، همانبارهنیدرا

است. دامن ه تغیی رات متغی ر  قرارگرفته دسنج مورسؤال، این متغیر  92افتراق معنایی متشکل از 

( نش ان 2در ج دول ) ادش دهیدرجه است. توزی  فراوان ی دانش جویان در طی و  7تا  2دارای طیو 

 است. شدهداده

 
 از سامانه   تیبرحسب نظر آنان نسبت  به رضا انیدانشجو یفراوان  ی: توز2 جدول

 (٪) درصد یفراوان انیدانشجو تیرضا طبقات

 ( ی)ناراض  <  9

 (ینسبتاً ناراض) 9 -9              

 (ی)نسبتاً راض0-9              

 (ی)راض>  0                

2 

99 

7 

2 

22 

29 

26 

29 

 222 09 جم 

 

درص د دانش جویان از س امانه درس ی  92طور که در جدول یادش ده نمای ان اس ت، فق ط همان

 اند. ناراضی بوده نسبتاًدر صد ناراضی یا  79 گریدعبارتبه اند.الکترونیکی راضی یا نسبتاً راضی بوده

قبل  ی نش  ان داده اس  ت ک  ه می  ان رض  ایت دانش  جویان از  یه  اپژوه از ط  ر  دیگر،نت  ایج 

ای قوی وجود دارد ها رابطهآنان برای کاربرد این سیستم های یادگیری الکترونیکی و آمادگیسیستم

(Bazargan, 2021 .)درصد دانش جویان ک ه از س امانه درس ی  79است عدم رضایت  ، ممکنرونیازا

های ی ادگیری به علت آمادگی ناک افی آن ان ب رای ک اربرد سیس تم ،اندبودهنسبتاً ناراضی یا ناراضی 

 الکترونیکی بوده است.

 آزمون فرضیه :    

 جود دارد.آنان رابطه و یهایژگیو و یکیالکترون یدرس نسبت به سامانه انینظر دانشجو انیم
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 یریگموردان دازه( در این فرضیه با مقیاس اس می )دو ارزش ی موردنظرمقادیر مربو  به دو  متغیر  

( ،ک ه 6ج دول ) یه اداده. بنابراین برای آزمودن ارتبا  این دو متغی ر، ب ا اس تفاده از اندقرارگرفته

 . (Agresti, 2002)استفاده کرد  2از آزمون توانیم( است ،  x 9 9جدول توافقی) صورتبه

آماری مربو  به رضایت دانش جویان از س امانه  یهاداده ،دهدیم( نشان 6که جدول ) طورهمان

 یه ادادهاس ت.  ش دهدادهنش ان  )زن و مرد( ( برحسب جنسیت)راضی و ناراضی دودستهدرسی در 

دو  و رابط ه  ش دهیبنددستهوه )راضی و ناراضی( گر در دومربو  به چهار طبقه رضایت دانشجویان 

 است. قرارگرفتهمورد تحلیل  2متغیر با استفاده از آزمون

 
 تیجنس کیتفک به یدرس سامانه از آنان تیرضا درباره انیدانشجو نظر: 6 جدول

 تیرضا

 تیجنس
 جم  یناراض یراض

 92 92 2 زن

 29 22 9 مرد

 09 92 29 )تعداد( جم 

 222 ٪79 ٪92 درصد

 

درس ی ب ا ی ک  طور که در بخ  روش تحقیق اشاره ش د، رض ایت دانش جویان از س امانههمان

درب اره  ش دهیگردآورهای قرار گرفت. داده موردسنج زوج صفت  92مقیاس افتراق معنائی شامل 

( 7ت ا  2. ای ن هف ت درج ه )ای مورد تحلیل ق رار گرف تدرجه 7مؤلفه در یک طیو  92هریک از 

 صورت زیر تحلیل شد:به

 

 

 

 
 

عنوان راضی منظور  به 2.7تا  2.0عنوان ناراضی و مقادیر به 2.2 تا 2.2مقادیر  ،در تنظیم جدول

شود، نزدیک به مالحظه می 2طور که در جدول . هماناندشده
1
3
از سامانه  موردمطالعهدانشجویان  

 کهیدرحالاند رسی راضی بودهد
2
3
 . برخی دالیل نارضایتی آنان در بخ اندنداشتهاز آنان رضایت  

 بعدی مورد تحلیل قرار خواهد گرفت.

یناراض  راضی 

2 9 9 0 2 6  7  
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 Moore et)برای تحلیل میان جنسیت و رضایت دانشجویان از سامانه  درسی از آزمون مرب   ک ای 

al., 2013) اسبات آن به شر  زیر است:استفاده شد. مح 

 n
i

i i

Q E

E


  

2
2

1
 

/، با توجه به مقادیر مربو  به پارامترها 2 0  است. شدهمحاسبه 240

 

dfمج   از  2امّ   ا مق   دار 1 داری در س   طح معن   ی/ 0 ت ب   ا براب   ر اس    01

 / /

df

 



2 0 99 6 64

1
/لذا چ ون   2 0 ب رای ی ک درج ه  2از مق دار ش دهمحاسبه 240

، 22/2 آزادی در سطح معنی
/

df

  
   

2 6 64

1
اس ت. ف رص ص فر ع دم ارتب ا  می ان  ترکوچک 

راین زن یا مرد ب ودن دانش جویان نقش ی در رض ایت شود. بنابجنسیت و رضایت دانشجویان رد نمی

توان گفت که نزدیک به می جهیدرنتدرسی الکترونیکی ندارد.  هسامانآنان نسبت به 
3
4
 دانش جویان 

 اند.بدون توجه به جنسیت آنان، از سامانه درسی الکترونیکی رضایت نداشته

شجویان به رشته عل وم ارتباط ات و رض ایت آن ان از س امانه درس ی ای میان عالقه دانآیا رابطه  

 الکترونیکی وجود دارد 

در راستای پاسخ دادن به سؤال فوق، اولویت انتخاب رشته عل وم  شدهیگردآورهای برای تحلیل داده

عنوان می زان عالق ه دانش جویان ارتباطات توسط دانشجویان در آزمون ورودی به آم وزش ع الی ب ه

( 0برحسب اولوی ت انتخ اب رش ته در ج دول ) موردمطالعهور گردید. توزی  فراوانی دانشجویان منظ

است. این توزی  به تفکیک رضایت آنان از سامانه درسی الکترونیک ی نی ز در ج دول  شدهدادهنشان 

 یریگموردان دازهب ا مقی اس اس می   موردمطالعه یرهایمتغ( آورده شده است. در این جدول نیز 7)

 .قراردادرا  مورد آزمون  ریدو مغرابطه  توانیم، الذکرفوق. لذا، به همان ترتیب ،آزمون اندرارگرفتهق
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 برحسب نظر آنان درباره  موردمطالعه انیدانشجو یفراوان  یتوز: 7 جدول

 رشته انتخاب یبرا آنان عالقه کیتفک به و یکیالکترون یدرس سامانه

 تیرضا

 به عالقه

 رشته

 جم  یناراض یراض

 29 22 9 اولین انتخاب

 20 22 9 دومین تا پنجمین انتخاب

 27 22 7 سایر

 09 92 29 جم 

 

آزمون فرص آماری رابطه میان رضایت دانشجویان از سامانه درسی الکترونیک ی و می زان عالق ه 

 ت.  انجام گرف 2وم ارتباطات با استفاده از آمارهآنان به رشته عل

 i i

i i

Q F
/ / / / / / /

E


        

2
2

1
0 227 0 606 0 083 0 276 0 425 1 590 2 707

 

/داری در سطح معنی 2مقدار جدول برای  0  برای مقدار زیر است: 01

  
 

dfdf
/ /

  
   

23 1 2 1
2 2 0 1 9 21 

/دار همچنین برای سطح معنی 0  نیز برابر مقدار زیر است: 05

 
df

/ /


 
2

2 0 05 5 99 

/ ش دهمحاسبهاز مق دار  تربزرگکه هر دو مقدار بنابراین با توجه به این 2 2 باش ند، می 7

صفر فرص عدم ارتبا  میان رضایت دانشجویان از سامانه درسی الکترونیکی و عالقه آن ان ب ه رش ته 

 متغیر وجود ندارد. دو نیاای میان شود. لذا رابطهعلوم ارتباطات تأیید می

 گیریبحث و نتیجه

های دانشجویان با نظر آنان نسبت به سامانه هد  این پژوه  مشخص کردن رابطه میان ویژگی

های دوره کارشناسی علوم دانشجویان یکی از درس موردمطالعهدرسی الکترونیکی بوده است. جامعه 

 نفر بودند. 09 موردمطالعهافراد جامعه های پژوهشی کشور بود. از دانشگاه یکیدرارتباطات 

 چیست  موردمطالعههای فردی دانشجویان ویژگی

( ترکی ب 2دادند. جدول )درصد آنان را مردان تشکیل می 92درصد آنان را زنان و  72که تقریباً 

از  یک یدردهد. ای ن ج دول ح اکی از آن اس ت ک ه دانشجویان را برحسب تعداد و درصد نشان می
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دانشجویان مذکر ب وده اس ت.  دو برابرهای ارتباطات اجتماعی نسبت دانشجویان مؤنث بی  از رشته

گرای  زنان به رشته علوم ارتباطات اجتم اعی »توان این فرضیه را بیان داشت که ، میگریدعبارتبه

 ای معر  از جامع ه دانش جویاناین پژوه  نمونه یموردبررسجامعه  هرچند«. بی  از مردان است

ای که معر  جامع ه باش د، با ترجمه به نمونه ادشدهیتواند باشد، امّا الزم است فرضیه این رشته نمی

 مورد آزمون قرار گیرد.

در  موردمطالع هدهد که نزدیک به نیمی از دانش جویان ( نشان می9عالوه بر آن، جدول شماره )

در جامع  ه دانش  جویان  گریدارتعبب  هنق  ا  ای  ران.  ریدر س  او نیم  ی دیگ  ر  اندمتولدش  دهته  ران 

سوی رشته علوم ارتباطات بی  از دانشجویان متول د ، گرای  دانشجویان متولد تهران بهموردمطالعه

، رشته تحصیلی اکثریت دانش جویان، در موردمطالعهسایر نقا  ایران بوده است. همچنین، در جامعه 

درص د  22ده د ک ه فق ط نش ان می (9دوره دبیرستان، علوم انسانی ب وده اس ت. ج دول ش ماره )

 بودند. کردهلیتحصهای دیگر در دوره آموزش متوسطه در رشته موردمطالعهدانشجویان 

( نتایج پژوه  درباره گرای  و اولویت داوطلبان نس بت ب ه رش ته عل وم ارتباط ات را 0جدول )

شود فقط طور که مالحظه میدهد. هماننشان می
1
4
علوم ارتباطات  ، رشتهموردمطالعهدانشجویان  

عنوان اولین رشته انتخابی در آزمون ورودی دانشگاهی انتخاب کرده بودند. البته اگر دوم ین ت ا را به

ده د. درصد از دانشجویان را تش کیل می 22جمعاً بی  از  میقرار ده موردنظرها را پنجمین انتخاب

های مرب و  ب ه درب اره انتخ اب رش ته (Madden et al., 2018)گر های دیاین یافته با نتایج پژوه 

 علوم نرم و علوم سخت هماهنگی دارد.

 نظر دانشجویان درباره سامانه درسی الکترونیکی و رضایت آن چیست 

نتایج پژوه  درباره نظر دانشجویان نسبت ب ه رض ایت آن ان از س امانه درس ی الکترونیک ی در 

طور ک ه در ای ن ج دول نمای ان اس ت، کم ی ب ی  از است. همان شدهدهدا( نمای  2جدول )
1
4
 

ان د. اند که از سامانه درسی الکترونیک ی نس بتاً راض ی ی ا راض ی بوده( بیان داشته٪92دانشجویان )

راض ی ی ا نسبت به سامانه درسی برخط به نحوی نسبتاً نا موردمطالعهاز دانشجویان  ٪79 کهیدرحال

از  ،(James, 2021)تواند به علت عوامل مختلی پدید آمده باش د اند. این عدم رضایت میناراضی بوده

توان به طراحی و ساختار سیستم ی ادگیری الکترونیک ی و س امانه درس ی آن، فراین د این جمله می

ای راب رایان هپشتیبانی از یادگیری آن به سطح آمادگی سیستم، انگیزش یادگیرندگان، س طح اض ط

آنان، خرد آماری دانشجویان، و نیز سایر عوامل محیط ی اش اره ک رد. البت ه، بررس ی وض عیت ای ن 

 در خارج از هد  این پژوه  بوده است. هامؤلفه
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ای وج ود های فردی آنان رابطهآیا میان نظر دانشجویان نسبت به سامانه درسی الکترونیکی و ویژگی

 دارد 

 ش دهداده( نش ان 6نظر دانشجویان به تفکیک جنسیت آنان در ج دول ش ماره ) نتایج مربو  به

ترونیکی و جنس یت منظور بررسی رابطه میان نظر دانشجویان نسبت به سامانه یادگیری الکاست. به

( نش ان 6ل )مربو  به جدو شدهمحاسبهطور که مقادیر است. همان شدهاستفاده 2آنان،  از آزمون

/دهد، مقدارمی 2 0 داری در سطح معن ی یآزادبا یک درجه  2کمتر از مقدار مربو  به 24

ای ب ا جنس یت . بنابراین رضایت دانشجویان از سامانه درسی یادگیری الکترونیکی رابط هاست 22/2

توان نتیجه گرفت که ب ی  از می یطورکلبه رونیازاآنان ندارد. 
2
3
ب دون  موردمطالع هدانش جویان  

ان د، از س امانه درس ی الکترونیک ی رض ایت ک ه در گ روه دانش جویان زن ی ا م رد بودهتوجه به این

ک ه  ده دیم نش ان  (,Yaghoubi et al., 2006 Bazargan, 2021قبل ی ) یه اپژوه اند. نداش ته

، یریپذتیمس ئول، نفساعتمادبهمطلوب دانشجویان برای یادگیری الکترونیکی شامل    یهایژگیو

مشارکت و خالقیت، مهارت در فناوری اطالعات و عوامل انگیزشی اس ت. ام ا در دوران کرون ا، ورود 

 ه ایژگ یو نی ادرسی ،ب دون توج ه ب ه  یهاسامانهیادگیری الکترونیکی  و  یهادورهدانشجویان به 

 یه ایگژیوآنان با  تعدم تطابق وضعِ واسطهبه احتماالًآنان  تیرضاعدم است. بنابراین ،  گرفتهمانجا

در  رودیم انتظ ار  ازآنجاکهدارد.  گرید یهاپژوه به  ازینموضوعی است که  نیامطلوب بوده است. 

ت نس بت ب ه تحق ق ، الزم اسابدی( ادامه یبیترک ای) یقیتلف کردیروبا  یکیالکترون یریادگیپساکرونا 

مرب و  ب ه آن  یهاسامانهو  یکیالکترون یریادگیاستفاده از  یبرا انیدر دانشجو ادشدهی یهایژگیو

 .حاصل شود نانیاطم

طور که قبالً اشاره شد، یک ی دیگ ر از عوام ل مه م در رض ایت دانش جویان از طر  دیگر، همان

ه ی ادگیری الکترونیک ی اس ت. نت ایج های دیگر سیس تم و س امانمربو   به کیفیت طراحی و جنبه

ها و ای از دوازده عام  ل را ب  رای بهب  ود سیس  تمت  وان مجموع  هده  د ک  ه میه  ا نش  ان میپژوه 

و  (Ossiannilsson et Landgreen, 2012) ق رارداد مورداس تفادههای ی ادگیری الکترونیک ی س امانه

 رضایت دانشجویان را بهبود بخشید.

  درباره رابطه نظ ر دانش جویان نس بت ب ه رض ایت از س امانه درس ی عالوه بر آن، نتایج پژوه

است. نتایج آزم ون آم اری  شدهداده( نشان 7الکترونیکی و عالقه به رشته علوم ارتباطات در جدول )

رغم اولویت دانشجویان در انتخاب رشته نظر آنان درباره رضایت از سامانه درسی دهد که بهنشان می

 ندارند. یوابستگهممتغیر به  دو نیا، تفاوتی ندارد. لذا
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 پیشنهادها

نسبت به سامانه درس ی الکترونیک ی  موردمطالعهدهد، نظر دانشجویان طور که نتایج نشان میهمان

تواند احتماالً موجب این عدم رضایت شده باشد، در بخ   مثبت نبوده است. مجموعه عواملی که می

، الزم است نسبت به نق  ادشدهیضرورت انجام پژوه  درباره عوامل  گیری ذکر شد. عالوه برنتیجه

 های یادگیری و اجرای آن نیز در سامانه درسی الکترونیکی مطالعات الزم انجام پذیرد.طراحی تجربه

 به کینزداز طر  دیگر، 
3
4
انتخاب ، ورود به رشته علوم ارتباطات اولین موردمطالعهدانشجویان  

آموختگان این رشته بوده است. بن ابراین الزم آنان نبوده است. شاید یکی از دالیل آن بازار کار دان 

، طر  پژوهشی تدوین «اولین رشته دلخواه»عنوان است نسبت به بررسی عوامل انتخاب این رشته به

تباط ات ب ا موفقی ت رش ته عل وم ار انتخ اب رابط ه مرتب ه»، ب رای بررس ی ب رانو اجرا شود.عالوه 

 الزم است یک طر  پژوهشی تدوین و اجرا شود. « دانشجویان 

منظور ترغیب داوطلبان ورود به آموزش عالی جهت انتخاب رشته عل وم ارتباط ات، همچنین، به 

. ب رای ای ن منظ ور، ق راردادرا در زمره برنامه درس ی آن ان  ریپذاشتعالهای توان پرورش مهارتمی

 :استمناسب  رویکردهای زیر

  کارانه  -کمکو یادگیری آموزش (cooperative) و هم یارانه(collaborative) ؛ 

 ریزی برای انجام کار مرتبط با رشته تحصیلی در تعطیالت تابستان؛برنامه 

 ربط در حین تحصیل؛کارآموزی در مشاغل ذی 

 محوری.-پروژه 

ه ا ب ا بنایی برای مناسب ساختن آنهای زیرمستلزم انجام پژوه  ادشدهیهریک از رویکردهای 

 یه امهارتوی ژه پ رورش  یهابرنام هطراح ی و اج رای  . الزمه این ام ر،استرشته علوم ارتباطات 

 اشتغال پذیر در دانشجویان است.

 مالحظات اخالقی

ای م رتبط ب ا در جریان اجرای این پژوه  و تهیه مقاله کلیه قوانین کشوری و اصول اخ الق حرف ه

و نهاده ا و نی ز م ؤلفین و مص نفین ها ه ا، س ازمانموضو  پژوه  از جمله رعایت حقوق آزمودنی

نامه های رضایتدر مطالعه حاضر رعایت شده و فرم پیروی از اصول اخالق پژوه  رعایت شده است.

مقاله حاضر فاقد هرگونه تعارص بنابر افهار نویسندگان  .ها تکمیل شدآگاهانه توسط تمامی آزمودنی

ای اعم از داخلی یا خارجی چاپ نشده است و ص رفاً ین مقاله قبالً در هیچ نشریهت و امناف  بوده اس

 ارسال شده است. وهیژتدریس پجهت بررسی و چاپ به فصلنامه 

 حامی مالی

 .های مطالعه حاضر توسط نویسندگان مقاله تامین شدهزینه
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