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  یر یادگ یو  ی ا چندرسانه  یها برنامه   ریبر تأث  یمبتن  یمدل هیارا
 یعلم  أتیه یاعضا  س یتدر  تیف یک بر یک یالکترون 

 1یزدی ییتقوا میمر
 چکیده

ارایه راستای  در  حاضر  بر   پژوهش  مبتنی   کیفیت  بر  الکترونیکی  یادگیری  و  ایچندرسانه  هایبرنامه  تأثیر  مدلی 
جامعه  استان  اسالمی  آزاد  دانشگاه  واحدهای  علمی  هیأت  اعضای  تدریس است.  شده  انجام    کلیه   آماری  مازندران 
بین    1532مازندران به تعداد    استان  اسالمی  آزاد  دانشگاه  علمی واحدهای  هیأت  اعضای از    روش   با   شهر  14نفر که 
تقسیم  (کوچکو متوسط، بزرگ، بسیار بزرگ، جامع) ها به پنج دستهدانشگاه .تعیین گردیدای تصادفی طبقه گیرینمونه
 گیری اندازه   نفر انتخاب شد. روش پژوهش از نوع پیمایشی و ابزار   210، حجم نمونه  فرمول کوکرانبا استفاده از    . شدند

سوال و کیفیت   38ای و یادگیری الکترونیکی با  های چند رسانهساخته در دو بخش برنامهمحقق  پرسشنامه  شامل دو
است. روایی صوری و محتوایی ابزار به تایید کارشناسان و متخصصان رسید؛ از روایی سازه نیز   سوال بوده  40تدریس با 

  22افزار  محاسبه شد و جهت آنالیز از نرم   0/ 93آلفای کرونباخ    ضریباستفاده گردید و ضریب پایایی آن با استفاده از  
SPSS  وLISREL 8.5  بخش آمار توصیفی از درصد فراوانی و  ها در  استفاده گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده
استفاده گردید. در شاخص از آزمون کولموگروف اسمیرنوف  استنباطی،  انحراف معیار و در بخش آمار  های میانگین و 

بین گروهی    های و در راستای مقایسها از آزمون تی تک نمونهدر بخش بررسی ابعاد و مولفه  پژوهشراستای اهداف  
ت و  مستقل  تی  واریانس  آزمون  شدبهحلیل  برده  متغیرهای  کار  بین  ارتباط  بررسی  راستای  در  آزمون    پژوهش.  از 

تاثیر بررسی  برای  و  پیرسون  گردید  همبستگی  استفاده  متغیره  دو  رگرسیون خطی  از  .از  استفاده  با  نهایت  آزمون    در 
ارا به  ساختاری  برنامهیمعادالت  از  مفهومی  مدل  یک  رسانه ه  چند  یادگیرهای  تدریس  ای،  کیفیت  و  الکترونیکی  ی 

شاخص از  استفاده  با  نیز  مدل  تناسب  درجه  شد.  قبیل  پرداخته  از  مدل  برازش  برآورد    GFIو    NFI  ،CFIهای  و 
که داد  نشان  نتایج  گرفت.  انجام  برنامهمؤلفه  خطاها  چندرسانههای  مؤلفههای  و  های  ای،  الکترونیکی   ابعادیادگیری 

اعضای  کیفیت استان  علمی  هیأت  تدریس  اسالمی  آزاد  دانشگاه  واحدهای  از متوسط    در  باالتر  در سطحی  مازندران 
برنامهاست   مستقل  متغیرهای  بین  پیرسون  همبستگی  مقادیر  تمامی  چندرسانهو  و  های  الکترونیکی  یادگیری  و  ای 
و درجه تناسب مدل بوده    ها مثبتارتباطدار و جهت این  آن معنی  ابعادهای آنها با متغیر وابسته کیفیت تدریس و  مولفه
باالی  نیز   تطبیق  و  مناسب  بوده  90در سطح  اراو    است  درصد  برازش  یمدل  دارای  نظر متخصصان  از   نسبتا  ه شده 
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 و بیان مسأله مقدمه
سرعت پیشرفت در همه موسسات آموزش عالی باعث شد تا کیفیت تدریس یادگیری الکترونیکی 

گیری کارایی و اثربخشی عملکرد تدریس یکک فراینکد در کید بسیار قرار گیرد. ارزیابی و اندازهأمورد ت
است. ارزیکابی عملککرد بکه   عالی  کننده در آموزشبنابراین یک موضوع تعیین  ؛باشدحال پیشرفت می
هایی که آنها از دانشکجویان خکود بکه دسکت درباره چگونگی نتایج و مهارت  علمی  تفکر اعضاء هیأت

 موضکوع تدریس آنهکا کیفیت و توسط اساتید  شده  برخوردار  مهارت  بین  رابطه.  کندآورند کمک میمی
طور عمده اشاره به یک نوع از آموزش الکترونیکی به.  قرار گیرد  مورد بررسی  که بایداست    مهم  بسیار

های مختلف ککامییوتر و وب، ماننکد سکی دی رام، وریاآموزش با استفاده از ارائه اینترنت بر اساس فن
. کنفرانس داردهای تلفن همراه، فضای مبتنی بر اینترنت و ویدئو سیم، دستگاههای ارتباطی بیوریفنا

سسات دانشگاهی و هزینه سنگین ساخت و ؤهای درس موجود در مهمچنین با ظرفیت محدود کالس
یکادگیری (.  2019،  1)بنتکا و همککاران  ساز امکانات جدید، آموزش الکترونیکی یک گزینه جذاب است

پشکتیبانی اشکاره دارد، عنوان یک اصطالح به انواع اشکال مختلکف یکادگیری فنکاوری  الکترونیکی به
عنوان استفاده از دانش، اطالعات و تکنولوژی آموزشی به ارتباط مردم بکا یککدیگر و یکا بکا به  معموال 

شکود. کیفیکت در یکادگیری منظور آمکوزش )رسکمی یکا ریررسکمی( مشکخص مکیمنابع آموزشی، به
که اشکاره بکه کیفیکت   «یکیفیت از طریق آموزش الکترونیک»شود:  الکترونیکی در دو زمینه درک می

کیفیکت یکادگیری »آموزش در ککل بکا اسکتفاده از ابزارهکای یکادگیری الکترونیککی دارد؛ همچنکین  
د )میسکوتا و باشککه موضوع بهبود کیفیت یادگیری الکترونیککی، دومکین مکورد آن مکی  «الکترونیکی
 ککه  است  لییمسا  مهمترین  جمله  از  دانشگاه  در  3«تدریس  کیفیت»  درباره  پژوهش(.  2018،  2پریبیلووا

-و برنامه  اساسی  هایگیریتصمیم  ،آموزشی  لیمسا  تحلیل  و  تجزیه  برای  مناسب  بازخورد  سو  یک  از
 دیگکر  سکوی  از  و  دهدمی  قرار  آموزش عالی  اندرکاراندست  و  مسئوالن  اختیار  در  راهبردی  هایریزی

 و هکاشکیوه اصکالح بکه ؛بکود خواهند قادر تدریس جریان در خود عملکرد کیفیت از آگاهی با  مدرسان
 که چنان تدریس حوزه در کیفیت .بیردازند خود تدریس کیفیت افزایش نتیجه در  و  آموزشی  هایروش
  هایویژگی،  هاشاخص  از  یک  هر  سازگاری  و انطباق  درجه به، است  آمده  تدریس  تعاریف  از  بسیاری  در

 بکدان  گونکاگون  هاینظریه  در  که  و متعالی  مطلوب  خصوصیاتو    استانداردها  با  تدریس  کیفیت  اصلی
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 ارتقکای  با  معموال   عالی  آموزش  در  مطلوب  کیفیت  با  تدریس  بنابراین  ؛شودمی  تعریف  است  شده  اشاره
 (.2021، 1)جوی لی و لی شودمی تعریف دانشجویان برای اثربخش یادگیری هایفرصت

 هایکالس  هایظرفیت.  دارد  جهان  عالی  آموزش  بازار  در  را  رشد  الکترونیکی، سریعترین  یادگیری
 این  به  پاسخ  در،  باشدمی  آورسرسام  جدید  تأسیسات  ساخت  ههزین  و  است  محدود  هادانشگاه  در  موجود
 هکایفرصت  و  شودمی  گرفته  کاربه  عالی  آموزش  در  بیشتر  چه  هر  الکترونیکی  یادگیری،  متغیر  محیط
 یکک  الکترونیککی  یکادگیری  .آوردمی  فراهم  دانشجویان  و  آموزشی  مؤسسات  برای  را  مهیجی  و  جدید
 در یادگیری و تدریس  هایزمینه  تا  است  شده  باعث  اینترنت  هایییتوانا  و  هاظرفیت:  است  باز  سیستم
 یکک دیگکر، محتکوای عبارت به الکترونیکی گیرد. یادگیری قرار اطالعات از ایگسترده  حجم  معرض
 و یادگیرنکدگان بکین تعامکل بکا که شودمی هیارا متن و  صدا، تصویر  انتقال  از  استفاده  با  آموزشی  دوره

. برسکاند  خکود  سکطح  بکاالترین  بکه  را  آموزشکی  دوره  هیارا  کیفیت  تواندیادگیرندگان، می  بین  استاد، یا
 بکاالتر  و  بهتکر  کیفیکت  بکا  را  دانش  و  اطالعات  هیارا  تر، امکانپیشرفته  امکانات  و  تجهیزات  از  استفاده
 کنکار در انیمیشکن، مکتن، ویکدئو ،صکدا، عککس :مختلف، ماننکد  هایرسانه  از  استفاده  سازد.می  فراهم
 ککاربکه  متنکی  صرفا   هایبرنامه  مقابل  در  گویند که  2«ایچندرسانه»  را  پیام  بهتر  انتقال  جهت  یکدیگر
 عهکده  بکر  پیام  انتقال  اصلی  بار  و  شده  استفاده  کمتر  متن  از  امکان  حد  تا  هاییبرنامه  چنین  در.  رودمی
خالقیکت،  ایجکاد بکه توانمی ایچندرسانه مزایای از .گیردمی قرار صوتی  یا  تصویری  هایرسانه  سایر
 یهیمباحثه، ارا و شاگرد  با  ارتباط  برای  زمان  ریرمفید، افزودن  هایفعالیت  زمان، حذف  در  جوییصرفه
بکازخورد،  بکا همکراه فعال یادگیری، یادگیری متفاوت هایسبک متنوع، شناسایی هایقالب  در  مطالب
 یکادگیری، تسکهیل فراینکد کنتکرل ضکمن فراگیکر یویکژه سکرعت  با  متناسب  تکرار، یادگیری  امکان

 مزیت مهمترین همچنین .برد نام را کاربر با سویه دو یرابطه و تعامل  ها، برقراریفعالیت  در  مشارکت
 آن  سکریع  دسکتیابی  و  اطالعات  عرصه  در  پذیریآموزش، انعطاف  دیگر  اشکال  به  نسبت  ایچندرسانه
ای، دفتر جدید در آموزش و یادگیری است، بکا توجکه بکه . دنیای چندرسانهاست  بازخورد  کردن  فراهم

 سکاختن  اثربخش  یابد.گانه میزان درصد یادگیری در کاربران افزایش میهای پنجدرگیر کردن حواس
 یکی  .است  فراگیران  یادگیری  برای  منطقی  هایو چالش  روشن  اهداف  تنظیم  مستلزم  تدریس  کیفیت

 طکرح. اسکت فراگیر هر یادگیری هایویژگی با درس، مطابق طرح  مهم در این راستا، ایجاد  لیمسا  از
 یادگیری  یندامنظور، فر  بدین.   گرددمی  آموزشی  وریبهره  افزایش  و  زمان  در  جوییصرفه  درس باعث

 در میکدا فراگیکران آموزشکی نیازهای و یادگیرنده هایویژگی با انطباق برای  گذشته  هایسال  طی  در
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 تکوانمی  درسی  هایبرنامه  با  آنها  سازگاری  و  جدید  هایوریافن  از  گیریبهره  است. با  بوده  تغییر  حال
 .داد  ککاهش  را  آموزشکی  مشککالت  و  ککرد  کمک  دانشجویان  کالسی  هایمحیط  در  ویژه  آموزش  به

 ؛برخوردارنکد انفرادی یادگیری و آموزش برای خوبی امکانات  و  هاظرفیت  آموزشی از  هایایچندرسانه
 هکم هاآموخته یادداری به یادگیری  میزان  افزایش  بر  ای، عالوهچندرسانه  در  تصاویر  و  کلمات  بنابراین
 از  دانشکجویان، یککی(  تحصکیلی  پیشکرفت)  درسکی  و  علمی  سطح  ارتقای  مسأله  .کرد  کمک  توانمی

 عنوانبه  آنان  تحصیلی  موفقیت  و  است  آموزش  امر  در  گذارانسیاست  و  ریزانبرنامه  عمده  هایدردره
-دانایی  و  اطالعات  عصر  .آیدمی  حساب  به  آموزشی  کیفیت  مستمر  بهبود  برای  مهم  بسترهای  از  یکی
 در آنچکه از متفکاوت است، آموزشکی بوده اطالعات عصر به  صنعتی  عصر  از  بشر  گذر  نتیجه  که  محور
  (.2020، 1)باراکات هوساینطلبدمی را داشته وجود گذشته

 فراینکد  در  را  جدیکدی  اینترنکت، الگکوی  خصوصبه،  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  بنابراین، توسعه
 آن، تمامی در که  است  نوینی  آموزشی  الکترونیکی، نظام  آموزش.  است  کرده  ایجاد  یادگیری  و  آموزش

-فوق پذیریانعطاف. گیردمی صورت ارتباطات و  اطالعات  فناوری هوسیل  به  یادگیری  و  آموزش  یندافر
 اساسی آموزش هایویژگی از زمانی و مکانی هایمحدودیت به نبودن وابسته العاده، دانشجومحوری و

 برقکراری و تهیکه بکه نیاز آموزش الکترونیکی آمیزموفقیت  هایدوره  اندازیبرای راه  .است  الکترونیکی
 امکری اقتصکادی انسانی، فناورانه، پداگوژیکی، اداری، اجتماعی، فرهنگکی، مکدیریتی و  هایزیرساخت
نادرسکت،  قانونی، تربیتی، راهبردی، فنکی، باورهکای  و  فرهنگی، اقتصادی، حقوقی  موانع.  است  بدیهی

  اطالعاتی  سواد  هایمهارت کسب  عدم  و  اینترنت به  دسترسی  کافی، عدم  هبودج  تخصیص  محتوا، عدم
 و  اطالعات فناوری .است ایران در  الکترونیکی  آموزش  هتوسع  اساسی موانع  و  هاچالش  از  الکترونیکی و

 نیز را یادگیری و آموزش و کرده ایجاد اجتماعی روابط و تجارت، صنعت، خدمات  در  ارتباطات، انقالبی
 در  که  یونسکو  جهانی  اجالس  هبیانی  در  که  طوریبه  ؛است  نموده  بنیادین  و  عمیق  تحوالت  دستخوش
 بایکد  عکالی  آمکوزش  مؤسسکات: »اسکت  بود، آمده  شده  برگزار  عالی  آموزش  هزمین  در(  1998)  پاریس
-مکی منکدبهره ارتباطات و اطالعات فناوریه بالقو امکانات  و  هامزیت  از  که  باشند  نهادهایی  نخستین
-محکیط اندازیراه  به  مجازی، نسبت  هاینظام  تبیین  و  اطالعات  عصر  با  هماهنگی  برای  باید  و  شوند
  (.2015، 2)نگانگ و همکاران «نمایند اقدام آموزشی نوین های

 سکاخته دگرگکون ابعاد از بسیاری در را بشر زندگی ارتباطات و اطالعات فناوری سریع رشد  امروزه
 ایکن  جمله  از.  باشدمی  جهان  مختلف  کشورهای  هایتوانمندی  به  وابسته  فناوری  این  از  استفاده.  است

 در  که  است  یادگیری  نوع  آن  «الکترونیکی  یادگیری».  باشدمی  آموزش  هایشیوه  در  تغییر  هادگرگونی

 
1 Barakat Hussain 
2 Negang et al 
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 و  ایفرارسکانه،  ایچندرسکانه  هایتکنولوژی  از  ایمجموعه  آن  در  که  پیونددمی  وقوع  به  شبکه  محیط
 دسترسی سرعت افزایش و گسترش و اینترنت پیدایش با  .شودمی  گرفته  خدمت به  دور  راه از  ارتباطات

. اسکت  یافتکه  توسکعه  دنیکا  سراسکر  در  ایگسترده  طوربه  نیز  یادگیری  برای  ابزار  این  از  آن، استفاده  به
 در  را  چشکمگیری  آموزشکی، تغییکر  تجهیکزات  و  ابزارهکا  سکاخت  در  پیشرفت  همراه  به  اینترنت  کاربرد
 نکام  به  یادگیری  از  نوعی  رشد  و  کاربرد، ظهور  این  نتایج  از  یکی  که  کرده  ایجاد  یادگیری  هایموقعیت

  (.1396)رفیعی و همکاران،  است 1«الکترونیکی یادگیری»
 ایکن بکه  نسکبت  دانشکجویان  و  اسکتادان  نظکرات  به  توجه  بدون  کشور  در  الکترونیکی  هایآموزش

 ظهکور یکادگیری، بکا و آمکوزش قدیمی و سنتی هایروش امروزه. بود نخواهد آمیزفناوری، موفقیت

 از گسکترده ارتبکاطی هایشبکه داده است. ظهور دست از را خود نوین، کارایی هایروش و هافناوری
، شکده  آموزشکی  هکایروش  در  تحکول  پیشرفته، باعث  آموزشی  امکانات  و  ابزار  کنار  اینترنت، در  قبیل

. شکودمکی  محسکوب  اطالعات  عصر  در  یادگیری  هایمحیط  ترینمطرح  از  یکی  الکترونیکی  یادگیری
 قکرار توجکه مکورد بسکیار جهان سراسر در یادگیری نوع این به  مربوط  هایتجربه  و  هابنابراین، تالش

 .هسکتند  گسکترده  طکوربکه  فناوری  این  کارگیریبه  حال  در  هادانشگاه  بیشتر  نیز  ایران  در  ؛است  گرفته
 توسعه  با  است، امروزه  بوده  اندکی  تغییرات  شاهد  قبل  سال  صدها  از  که  یادگیری  و  آموزش  هایروش

 ککه اسکت فراگیکر و بنیکادین چنکان تحکوالت این. است یافته  شگرفی  تحوالت  الکترونیکی  یادگیری
 تسکهیالت از حمایکت وری وافن وجود .اندداده لقب آگاهی  عصر  محرکه  موتور  را  الکترونیکی  یادگیری
 آموزش  اهداف از یکی همچنین. شودمی اساتید و مهارت  تدریس  کیفیت  ارتقای باعث  آن به  دسترسی
 کل در و محیط این در یادگیرندگان کردن ترفعال، الکترونیکی یادگیری بر  مبتنی  هایکالس  در  عالی
های نظام تعلیم و تربیت که یکی از موثرترین و کارسازترین مولفهبا توجه به این  .است  یادگیری  فرایند

ای او بکیش از هکر چیکز در دهد و عملکرد و سلوک حرفهدانشگاهی را عضو هیأت علمی تشکیل می
-هیارا  از  آموزش  نوع  این  در  علمی  تأهی  اعضای  بنابراین نقش.  شودهای تدریس او متجلی میروش
 و  محتکوا  فهکم  بکرای  آنکان  بکه  کمک  و  دانشجویان  از  انگیزش، پشتیبانی  مدیریت  به  اطالعات  کننده

 یکادگیری  کیفیکت  کننکدهتضکمین  آنهکا  تا  است  تغییر  حال  در  یادگیری  برای  شبکه  به  اتصال  ضرورت
 .است کیفیت قرن، یکم و بیست قرن بود وریبهره بیستم، قرن قرن که گونههمان  .باشند  الکترونیکی

-سیاسکت  برای  نیز  و  موسسات  برای  اهمیتی  با  موضوع  فزاینده  طوربه  عالی  آموزش  در  کیفیت  مفهوم
 کیفیکت» .(1400)خکادمی و سکتاری،  است شده تبدیل پرورش و آموزش در مباحث و عمومی های

 دانشکگاهی اهکداف از بخشکی عنکوانبه که باید است توجهی قابل عوامل جمله از اساتید «تدریس

 
1 E-learning 
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 ارتقکای عکالی اصکوال  آموزش مراکز در و بوده یادگیری مطلوب کیفیت یندآبر که بگیرد قرار مدنظر

 را کیفیکت بکا تکدریس دانشجویانی ککه .شودمی دانشجویان، تعریف برای موثر یادگیری هایفرصت
 دانشکجویان  یادگیری  تسهیل  تدریس  وظیفه  درواقع  .دارند  ترعمیق  یادگیری  همیشه  ،کنندمی  دریافت
 در و کننکد سکاختاربندی را خکود دانکش تا  شودمی  دانشجویان  تشویق  موجب  کیفیت  با  تدریس.  است
 فنکاوری هجکوم مکورد اخیکر  سکال  چنکد  در  ککه  هاییعرصه  جمله  از.  بکوشند  مستقل  یادگیری  جهت

 بکه جدیکد ارتبکاطی هکایفنکاوری امروزه، ورود .است یادگیری و آموزش گرفته، عرصه  قرار  اطالعات
 هکایمحکیط  ایجکاد  بکه  و  داده  تغییکر  را  دانشکگاهی  یادگیری  و  یاددهی  فرایند  ماهیت  آموزش  عرصه
 اسکت  شکده  منجکر  الکترونیککی  یکادگیری  روش  یعنکی  یکادگیری؛  روش  جدیدترین  و  جدید  یادگیری

 دانشکجویان آن در اسکت ککه تعاملی ایچندرسانه مهم هایمزیت از دیگر یکی (.2019،  1)پریسکاریو
 را خکود شکده انتخکاب رفتکار اثرات است ممکن هستند و  مجازی  رویدادهای  فعال در  کنندگانشرکت
 در رویکرد این از استفاده که است موجب شده وریافن پیشرفت ،یکم و بیست قرن در.  کنند  مشاهده

 بکر مبتنکی آموزش که اندداده نشان هاپژوهش .گیرد رونق شدت به آموزشی و یادگیری هایمحیط

 این همچنین هاایچندرسانه .کند کمک یادداری دانشجویان و مطلب درک به تواندمی ایچندرسانه

-فرصت آوردن فراهم با ایچندرسانه .دهند افزایش را یادگیرندگان توجه و عالقه تا دارند را پتانسیل
 محکدودیت و عکالی آمکوزش شدن فراگیر. کندبه تعامل دعوت می را کاربرانمناسب یادگیری،  های
 افکزایش آن هافکزود ارزش و عالی آموزش کیفیت به نسبت  را  نفعانذی  حساسیت  ،عمومی  هایهزینه
 ککه است شایسته تدریس کیفیت اعتالی  به  کافی  توجه  عدم  بر  مبنی  موجود  شواهد  ررمبه  .است  داده

 رفتکار .پذیرد صورت ملأت و ریتدب با و یدآدر  ایحرفه  فعالیتی  صورت  به  عالی  آموزش  نظام  در  تدریس
 آسان و دلنشین را یادگیری تواندمی که  است  جوی  سازنده  زیادی  حدود  تا  دانشجویان  قبال  در  مدرس

 تاثیرگذار  و  مهم  عوامل  از  یکی،  شد  اشاره  که  طوردشوار سازد. همان  و  کنندهخسته  را  عکس، آن  به  یا
 شکودمی  هیارا  او  واسطه  به  الکترونیکی  یادگیری  چراکه  ؛است  استاد  کیفیت،  با  الکترونیکی  یادگیری  در

  (.2017، 2)مولنار و بانداک
 متخصکص و مکاهر ینانسکا نیروی  تربیت  در  هادانشگاه  علمی  هیأت  کادر  کلیدی  نقش  به  توجه  با
 یادگیری  اعظم  بخش  زیرا  ؛است  ضروری  امری  آنان  تدریس  کیفیت  زمینه  در  جامعه، تحقیق  نیاز  مورد

-می ظهور منصه به یادگیری  -یاددهی  محیط  در  چهآن  در  را  تربیت و  تعلیم  تاثیرگذاری  یا  دانشجویان
 را عکالی آمکوزش در تربیکت و تعلکیم مولفکه کارسکازترین و موثرترین بنابراین کرد؛ جستجو باید  رسد

 -  یکاددهی  روش  در  چیکز  هکر  از  بکیش  آنهکا  ایحرفه  سلوک  و  عملکرد  دهند کهمی  تشکیل  مدرسان

 
1 Priscario 
2 Molnar and Bandak 
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 اسکاس  تکدریس  کیفیکت  تضکمین  و  بهبکوددرواقع،    .شودمی  متجلی  ،گیرندمی  خدمت  به  که  یادگیری
-بکه  تکدریس  کیفیت.  دهندمی  قرار  خود  هایبرنامه  راس  در  را  هاآن  هادانشگاه  که  است  رویکردهایی

 ککه عکواملی جمله از .است شده معرفی آموزشی نظام در کیفیت بهبود  مولفه  و اولین  ترینمهم  عنوان
 آنها با بودن و صمیمی دانشجویان شناخت :از عبارتند شود واقع موثر تدریس کیفیت  بهبود  در  تواندمی
را   فککری  لیمسکا)  دانشکجویان  و تشویق  انگیزه  ایجاد  (  شخصیتی، بیماری، ذهنی،  خانوادگی  سوابق)

 تکا نمکود ایجکاد در افکراد  یکادگیری  بکرای  الزم  داد، باید انگیزه  یاد  دیگران  به  و اجبار  با زور  تواننمی
یادگیری شکامل   در فرایند  دانشجویان  مشارکت.(  بیردازند  امور  آن  فراگرفتن  به  طور دلخواهبه  خودشان

 تدریس، اسکتفاده  مناسب  هایشیوه  بردن  کاربه  آنها،  برای  مساله  و ایجاد  دانشجویان  واداشتن  تفکر  به
 (.1400)رمضانیور و همکاران،  باشدمی مستمر آموزشی، ارزشیابی کمک و امکانات لیوسا از

 یکادگیری  و  ایچندرسکانه  از  تواندمی  که  دارد  ثیرأت  اساتید  تدریس  کیفیت  بر  زیادی  عوامل،  درواقع
 طراحی، مطالب تفهیم قدرت، فردی  میان  ارتباط،  ایحرفه  رفتار،  علمی  و توان  شخصیت  تا  الکترونیکی

 ارککان از یککی عنکوانبکه هادانشگاه علمی هیأت اعضای .شود شامل را ارزشیابی  و نحوه  درس  طرح
 در البتکه ؛باشکند داشکته خکود تدریس ینحوه از درستی درک باید آموزشی یندابهبود فر  برای  آموزش
 مختلف هایمولفه شناخت اما؛ شده  انجام  دانشجویان  دید  از  تدریس  کیفیت،  کشور  عالی  آموزش  نظام
 و  ایچندرسکانه  هایبرنامه  تاثیر  مدل  هیارا  برای  رساله  این  در  مناسبی  راهنمای  تواندمی  اساتید  دید  از

 دسترسکی  فیزیککی، عکدم  هایمحدودیت  .باشد  اساتید  تدریس  کیفیت  جهت  در  الکترونیکی  یادگیری
 آموزشکی اندرکاراناساتید، دست سوی از دروس آموزش متفاوت  اساتید، کیفیت  به  دانشجویان  یکسان

 مکواد  تولید  آموزشی، روش  برابری  و  هامهارت  سازییکسان  برای  که  داشت  برآن  اخیر  هایسال  در  را
 فنکاوری ککارگیریبکه و  توسکعه  .دهنکد  قکرار  توجکه  مکورد  را  ایچندرسکانه  هایروش  براساس  درسی

 سکازییکسان  و  افزایش  به،  تدریس  امر  تسهیل  طریق  از  آموزشی  برابری  برقراری  ضمن  ایچندرسانه
 نظکام  درونکی  ککارایی  افکزایش  دانشجویان  در  انگیزه  ایجاد  با  و  کندمی  کمک  اساتید  فنی  هایمهارت
 سازد.می میسر را آموزشی
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  تحقیق پیشینهبررسی 
هکای ه الگکوی فراترکیکب شایسکتگییک ارا»  تحت عنوان  پژوهشیدر  (  1400ن )پور و همکارارمضان

ینکد تحلیکل و ترکیکب اطکی فربه نتایج زیر دست یافتنکد:    «یادگیری الکترونیکیهای  مدرسان دوره
هکای های مدرسان دورهکید در مقاالت منتخب، الگوی شایستگیأها و با توجه به مفاهیم مورد تیافته

فناورانکه، شایسکتگی  بعکد )شایسکتگی 9مقولکه و  26مفهکوم،  118 یادگیری الکترونیکی با استخراج
فکردی،  اجتمکاعی، شایسکتگی گکری، شایسکتگیهکدایت پکداگوژی، شایسکتگی  یستگیتخصصی، شا
 .ای( شکل گرفتتوسعه خود مدیریتی و شایستگی اخالقی، شایستگی شایستگی

بندی انواع تعامل و مشارکت در ارزیابی و اولویتدر پژوهشی تحت عنوان »  (1400)خادمی و ستاری  
« به نتایج زیر دست (AHP)محیط یادگیری الکترونیکی با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی

 با محتوا معلم و درصد 23  محتوا  آموزدرصد، دانش  32آموز با  دانشسهم متغیرهای تعامل معلم    یافتند:
آمکوزان از تعامکل و ثیر را در سطح یادگیری و رضکایت دانکشأباالترین ضریب ت  ترتیب  به  درصد  16

در پژوهشی تحت عنکوان   (1399)  یی و همکارانزارعی ساروکال  .یند یادگیری را داردامشارکت در فر
 « به نتایج زیر دست یافتند: ای کیفی بر مدرسکنندگان اثربخشی یادگیری الکترونیکی: مطالعه تعیین »

های پکژوهش، مقوله شناسایی شدند. بکر اسکاس یافتکه  4خرده مقوله و    8کد،    145تعداد    در مجموع،
گری فراینککد یککادگیری«، »ایجککاد انگیککزه و عالقککه در یادگیرنککده«، »دانککش مککدرس« و »تسککهیل
های روانشناختی مدرس« از عوامل مؤثر در تعیین اثربخشی یکادگیری الکترونیککی از سکوی »ویژگی

در پژوهشی تحت عنوان   (1399)  و همکاران  احمدی آذرسنگان  باشند.کترونیکی میمدرس یادگیری ال
تولید محتوای الکترونیکی با استفاده از منابع آموزشی موجود در وب برای تدریس کالسی در مدارس »

جهکت تجزیکه و تحلیکل   « به نتایج زیر دست یافتند:ها و راهکارهاشهر تبریز: چالش  هوشمند ابتدایی
منظکور کسکب روایکی و پایکایی از روش هها از کدگذاری گالسر و استراوس استفاده شده است. بداده

مکدارس دهد که معلمکان  ها نشان میها استفاده شده است. یافتهبازبینی و تطبیق مکرر و متوالی داده
در پژوهشکی   (1397)ضکرابیان    .ندهست  هوشمند در ارتباط با تولید محتوا با دو نوع چالش مهم مواجه

دگیری ای بکر یکابررسی تاثیر محتوای الکترونیکی مبتنی بر اصول طراحی چندرسانهتحت عنوان »
های پژوهش نشان یافته  « به نتایج زیر دست یافتند:آموزان ششم ابتداییدروس ریاضی، علوم دانش

و اصول   ای مایراساس اصول طراحی چندرسانه  داد که استفاده از محتوای الکترونیکی طراحی شده بر
در درس علوم )ورزش و   مفاهیم  هآموزان گروه آزمایش در کلیشناختی بر میزان یادگیری دانشزیبایی

و ریاضی )کسر و عدد مخلوط، مقایسه و ساده کردن کسر   (ریره  نیرو، انرژی، زمین پویا، سالم بمانیم و
در مقایسه با گروه کنترل  نیز( نسبت به خودشان و ریره مرکب، جمع و تفریق کسر، تقسیم اعشاری و

  ثیر مثبت داشته است.أت
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 محکورآینکده  پیشکبرد  بکرای  مکدل  و  اصکول  هیکارا»در پژوهشی تحت عنکوان    (2021)1رنه پریش
 یکادگیری  که کیفیت تدریس و  به نتایج زیر دست یافتند:  «یادگیری  و  تدریس  با تمرکز بر  دانشجویان

 یکک نکوآوری در یکک اول مرحلکه در  پکژوهش  ایکن.  اسکت  متمرکز  دانشجو  و بر  باشدمحور میآینده
 هاییافته. کندمی را توصیف پایدار و تربیتی قابل تغییر و درسی برنامه ترویج  نیز  و  استرالیایی  دانشگاه
 X  نسل  به  متعلق  افراد  به  نسبت  Y  نسل  هایانگیزه  و  هاها، اهداف، ارزشصالحیت  تنوع  بررسی  این

 و آمکوزش مکدل و اصکول از ایمجموعکه سکازی بعکدی ازاین بررسی مفهکوم.  کرده است  را برجسته
 و هاها، ویژگیها، ارزشانگیزه  از  درستی  همچنین نتیجه گرفت که درک  یادگیری مناسب را نشان داد.

تواند می آموزش و  درسی برنامه  تحویل  و  طراحی  اساس،  (Yدانشجویان) نسل    فعلی  نسل  صالحیت از
بکه   «در تکدریس نمکایش  خالقیت  ارتقاء»در پژوهشی تحت عنوان    (2020)2و همکاران  لهتونن  باشد.

 راهنمای برای جایگزین یک عنوانبه تواندمی آموزش در نمایش از که استفاده نتایج زیر دست یافتند:
 (2020)3و همکاران اما باشد. زدان  دانش  مدرن  پست  فعلی  های فرهنگچالش  به  پاسخی معلم سنتی و

 در  پاورپوینکت  از  اسکتفاده:  اسکالمی  مطالعکات  در  ابتککاری  تکدریس  روش»تحت عنوان  پژوهشی  در  
 و قکدرت  نقطکه  از  اسکتفاده  بکا  ککه  به نتایج زیر دست یافتند:  «موردی  مطالعه  عنوانبه  ماالیا  دانشگاه
 و آموزشی  معنای  در  هم  مثبتی  اسالمی، نقش  مطالعات  تدریس  روند  در  کلی  طوربه  آموزشی  تکنولوژی

 یکادگیری  بر  پاورپوینت  از  استفاده  اثر  بررسی  منظورکه به  مصاحبه  نتیجه  .کرده است  ءایفا  مذهبیهم  
پژوهشکی تحکت در    (2019)4نو همککارا  سونگ ککرام  است.  بوده  مثبت  بسیار  ،شد  انجام  دانشجویان
 آموزش  در  فراگیران  برای  شناختی  هایمهارت  افزایش  منظوربه  یادگیری الکترونیکی  سیستم»عنوان  
منظکور هدف از این پژوهش توسعه سیستم یادگیری الکترونیکی بکه  به نتایج زیر دست یافتند:  «عالی

( سیسکتم یکادگیری 1های شکناختی بکود. ایکن سیسکتم شکامل دو زیرسیسکتم بکود: )افزایش مهارت
الکترونیکی در محیط آموزش ( سیستم یادگیری  2( و )BLEالکترونیکی درترکیب با محیط یادگیری )

ای تشکیل شکود ککه شکامل: ها باید از عناصر چهار هسته(. نتایج نشان داد که سیستمVLEمجازی )
تواننکد بکه باشد. دانشجویان در هر کجکا و در هکر زمکان مکیورودی، پردازش، خروجی و بازخورد می

بکرای  العمکره یکادگیری مکادامیادگیری خود گام بردارنکد ککه هکدف از آمکوزش توسکع  ءمطالعه، ارتقا
هکای شکناختی باشد. یادگیری الکترونیکی در محیط یادگیری مجازی نه تنها مهکارتیادگیرندگان می

 کند. بلکه آنها را برای خود یادگیری و خودرهبری آماده می ؛دهدیادگیرندگان را توسعه می

 
1 Rene Parish 
2 Lettonen et al 
3 Zdana et al 
4 Song Kram et al 
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 یریادگیک  یافکزارعامکل نکرم  ستمیاستفاده از س»در پژوهشی تحت عنوان  (  2019)1  اپرایو  کارمن
ککه اگرچکه یکادگیری   بکه نتکایج زیکر دسکت یافتنکد:  «دانشگاه  سیتدر  ندی)مودل( در فرا  یکیالکترون

-های جدیدی ایجاد کند و بکهفرصت  توانداما می؛  تواند جایگزین آموزش سنتی باشدالکترونیکی نمی
هکای آنالیکن شان افزایش کیفیت دورهریزان که هدفو برای برنامه آموزش سنتی باشدعنوان مکمل  

عکدنان   .عنوان یک حمایت کننکده باشکدمنظور تسهیل در یادگیری بهبرای دانشجویان به  نیزاست و  
 رویککرد  با  تعاملی  ایچندرسانه  دروس  بخشی  اثر»در پژوهشی تحت عنوان  (  2018)2نخان و همکارا

 هکدف به نتایج زیر دست یافتند: «سلولی تنفس یادگیری در باالتر تفکر هایمهارت  افزایش  در  تسلط
ای چندرسکانه بکا همکراه مشکارکتی و تسلط یادگیری در حد ادرام رویکردهای به  مطالعه  این  از  اصلی
 دروس. سلولی بود تنفس یادگیری در دانشجویان باال سطح  تفکر  هایمهارت  افزایش  منظوربه  تعاملی

 در حد تسلط به کمک  مختلف، یعنی یادگیری  استراتژی  سه  در  و  شد  داده  توسعه  تعاملی  ایچندرسانه
در حکد تسکلط  یکادگیری و( MCL) ایچندرسانه  کمک  به  مشارکتی  یادگیری،  (MML)  ایچندرسانه

 دانشجویان که داد نشان ایجنت استفاده قرار گرفت. مورد  (MCML)ایکمک چندرسانه مشارکتی به
 ایکمک چندرسانه  در حد تسلط مشارکتی به  یادگیری  و  ایچندرسانه  در حد تسلط به کمک  یادگیری

. بهتر عمل کردنکد توجهی قابل طورای بهچندرسانه  کمک  به  مشارکتی  یادگیری  با  مقایسه  نمره در  در
 و  تسکلط  از  ترکیبی  با  ایچندرسانه  تعاملی  دروس  که  دهدمی  نشان  مطالعه  این  هایکلی، یافته  طوربه

 آورد. می ارمغان سلولی را به تنفس یادگیری در مثبت یک اثر مشارکتی یادگیری هایروش
 سوال اصلی
 علمکی  ای و یکادگیری الکترونیککی بکر کیفیکت تکدریس اعضکای هیکأتهای چندرسانهآیا برنامه
ارایه  مناسب توان بر این اساس مدلیآیا میمازندران تاثیر دارد؟   استان  اسالمی  آزاد  دانشگاه  واحدهای
 نمود؟

 فرعیهای سوال
  استان  اسالمی آزاد  دانشگاه  واحدهای ای اعضای هیأت علمی درهای چندرسانهمؤلفه های برنامه (1

 کنید؟ می مازندران را چگونه بررسی
 اسکتان اسکالمی آزاد دانشکگاه  واحدهای  اعضای هیأت علمی در  الکترونیکی  یادگیری  هایمؤلفه (2

 کنید؟می مازندران را چگونه بررسی 
مازنکدران را  اسکتان اسکالمی آزاد دانشگاه واحدهای اعضای هیأت علمی در  تدریس  کیفیت  ابعاد (3

 کنید؟می چگونه بررسی

 
1 Carmen Opera 
2 Adnan Khan et al 
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 آزاد  دانشکگاه  واحکدهای  تدریس اعضکای هیکأت علمکی  کیفیت  بر  ایچندرسانه  هایتأثیر برنامه (4
 چگونه است؟ مازندران استان اسالمی

اسالمی   آزاد  دانشگاه  واحدهای تدریس اعضای هیأت علمی  کیفیت الکترونیکی بر یادگیری  تأثیر  (5
 چگونه است؟  مازندران استان

اعضای هیأت علمی   تدریس کیفیت  بر  الکترونیکی یادگیری و ای چندرسانه هایبرنامه تأثیر  (6
 است؟  چگونه مازندران استان اسالمی  آزاد  دانشگاه واحدهای 

 
 پژوهش   روش 

از نکوع پیمایشکی بکوده ککه  توصکیفی ماهیت نظر از است و کاربردی هدف نظر حاضر از  پژوهش
 علمکی هیکأت اعضکای، مطالعکه مکورد آمکاری آوری شده است. جامعکهها به صورت میدانی جمعداده

شکهر  14بودند که تعداد اعضای هیأت علمی در بکین    مازندران  استان  اسالمی  آزاد  دانشگاه  واحدهای
استان مازندران )آمل، بابل، بهشهر، تنکابن، جویبار، چالوس، رامسر، ساری، سوادکوه، قائمشکهر، نککا، 

 .شکد  ای اسکتفادهتصکادفی طبقکه  گیرینمونه  روش  است. از  نفر بوده  1532نور، نوشهر و محمودآباد(  
تقسکیم شکدند و بکا اسکتفاده از  (کوچکک،  متوسط،  بزرگ،  بسیار بزرگ،  جامع)ته  ها به پنج دسدانشگاه

ای کتابخانکه  اطالعکات  کسب  نظر  از  پژوهش  نفر تعیین گردید. این  210فرمول کوکران، حجم نمونه  
روش  موضکوع( و پیرامکون پیشکینه  تکدوین  و  نظکرانصکاحب  هکایدیکدگاه  بررسکی  و  نظکری  )مبانی

 . باشدمی ساخته(میدانی)پرسشنامه محقق
 38ساخته دارای این پرسشنامه محققای و یادگیری الکترونیکی: های چندرسانهپرسشنامه برنامه

گکاه( ای لیکرت )همیشه، اکثر مواقع، گاهی، بنکدرت و هکی درجه  5باشد که بر اساس طیف  گویه می
آوری، عوامکل پکداگوژیکی ت و پشکتیبانی، فکنبعکد )مکدیری  12تنظیم شده است. در این پرسشکنامه  

 ،)آموزشی ( و طراحی آموزشی، محتوا، سنجش و ارزشیابی، تعامل، نیکروی انسکانی متخصکص، )مکتن
ایکن پرسشنامه کیفیکت تکدریس:    شنیداری، ویدیو و انیمیشن(( استخراج و تعیین شده است.  ،تصاویر

درجه ای لیکرت )همیشه، اکثکر  5بر اساس طیف باشد که  گویه می  40ساخته دارای  پرسشنامه محقق
ریکزی و بعکد )برنامکه 8مواقع، گاهی، بندرت و هیچگکاه( تنظکیم شکده اسکت. در ایکن پرسکش نامکه 

آمادگی)طرح درس(، مدیریت کالس، فرایند تدریس) اجرای تدریس(، ارزشیابی )ارزشکیابی تکدریس(، 
ل یهکای تکدریس، رعایکت مسکادی(، مهکارتای)روابط بین فرای، مشارکت حرفههای حرفهمسئولیت

 اخالقی در آموزش و تدریس( استخراج و تعیین شده است.
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قرار گرفته   اساتید گروه مدیریت آموزشیدر اختیار خبرگان و    جهت تایید روایی صوری، پرسشنامه
طالعکه شد. جهت تعیین روایی محتوایی؛ پس از شناسایی و تعیین ابعاد مربوط به هر متغیر از طریکق م

ادبیات پژوهش، پرسشنامه اولیه تهیه و در اختیار خبرگان قرار گرفت، بر اساس نظرات اصالحی آنکان 
 آزمون آلفای کرونبکاخ از ابزاری یجهت سنجش پایا  های اولیه در ابزار ایجاد گردید.اصالحات و تعدیل

هکا و در هر یکک از پرسشکنامهتایی    25مقادیر آلفای کرونباخ مبتنی بر یک نمونه    .استشده  استفاده  
ها از آمار توصیفی بودند. برای تجزیه و تحلیل داده  7/0ابعاد آنها محاسبه گردید. تمامی مقادیر باالتر  

هکای و آمار استنباطی استفاده شده است که در بخش توصیفی به گزارش درصکد فراوانکی و شکاخص
آماری مناسب در بخش استنباطی بکه اسکتناد میانگین و انحراف معیار پرداخته شد. جهت تعیین شیوه  

هکا های پارامتری برای آنالیز دادهاز روش  zو نیز آزمون کولموگروف اسمیرنوف با تقریب    حد مرکزی
ها از آزمکون تکی های شاخصاستفاده گردید. در راستای اهداف تحقیق در بخش بررسی ابعاد و مولفه

هی از آزمکون تکی مسکتقل و تحلیکل واریکانس اسکتفاده ای و در راستای مقایسات بین گروتک نمونه
گردید. جهت بررسی ارتباط بین متغیرهای تحقیکق از آزمکون همبسکتگی پیرسکون اسکتفاده گردیکد، 

در نهایکت بکا   ،همچنین در راستای بررسی سوال ششم بررسی رگرسیون خطی دو متغیره انجکام شکد
یادگیری الکترونیکی  ای،های چندرسانهمی برنامهه یک مدل مفهویاستفاده از معادالت ساختاری به ارا

 NFI ،CFIهای برازش مدل از قبیل کیفیت تدریس پرداخته شد. درجه تناسب با استفاده از شاخص  و

 استفاده شد.   LISREL 8.5و  SPSS 22افزار و برآورد خطاها پرداخته شد. جهت آنالیز از نرم  GFIو 
 

 هایافته
ها از توزیع اسمیرنوف استفاده گردید. داده  -ها از آزمون کولموگروفبودن دادهبرای بررسی نرمال  

بیشکتر اسکت؛ لکذا از   05/0نرمال تبعیت کردند؛ زیرا مقادیر احتمال مربوط به متغیرهکای پکژوهش از  
ای پرسشکنامه های پارامتری برای بررسی سواالت اسکتفاده شکده اسکت. بررسکی روایکی سکازهروش

(، 5/0و بیشتر از  1 دست آمده )کمتر ازهکه ب KMOشاخص  مقادیر به توجه باونیکی، یادگیری الکتر
 آزمکون اجکرای از حاصکل ر احتمالجا که مقداآن از شود. همچنینمی تأیید استفاده از تحلیل عاملی

 که معنا این شود، بهمی رد ماتریس همبستگی بودن شده شناخته است، فرض  000/0با   برابر بارتلت

ای هکای چندرسکانهکرد. در پرسشنامه یادگیری الکترونیکی و برنامه استفاده عاملی تحلیل از توانمی
دسکت آمکده اسکت و هبک 77/0و  95/0، 90/0،  95/0بکه ترتیکب    GFIو    NNFIو    CFI  ،NFIمقادیر  

اسککوار و مقدار نسبت آماره کا  070/0و  063/0برابر به ترتیب  SRMRو    RMSEAشاخص خطای
 1بدست آمده )کمتکر از KMOشاخص  توجه به مقادیر شده است. با 83/1به درجه آزادی نیز برابر با 

ر جا ککه مقکداآن از شود. همچنینمی تأیید ستفاده از تحلیل عاملی (، شده که بیانگر ا5/0و بیشتر از 
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مکاتریس  بکودن شکده شکناخته اسکت، فکرض 000/0بکا  برابر بارتلت آزمون اجرای از حاصل احتمال
ککرد. در پرسشکنامه کیفیکت  استفاده عاملی تحلیل از توانمی که معنا این شود، بهمی رد همبستگی

دست آمده است هب  74/0و    93/0،  88/0،  93/0به ترتیب    GFIو    CFI  ،NFI  ،  NNFIتدریس مقادیر  
و مقدار نسبت آماره کا اسکوار  071/0و  065/0به ترتیب برابر SRMRو  RMSEAو شاخص خطای

 شده است.   04/2به درجه آزادی نیز برابر با 
 آزاد دانشکگاه واحکدهای  ای اعضای هیکأت علمکی درهای چندرسانهمؤلفه های برنامه  سوال اول:

ها پذیرفته نرمال بودن دادهکنید؟ با توجه به اینکه فرض می  مازندران را چگونه بررسی  استان  اسالمی
-استفاده مکی مفروض ای با مقدار میانگینتک نمونه  Tاز آزمون  شده؛ لذا جهت بررسی فرضیه فوق  

 گردد.
 ای در سوال اول تحقیقتک نمونه T: نتایج آزمون 1جدول 

 مقدار احتمال درجه آزادی Tآماره  مالک آزمون متغیر

 000/0 209 245/22 18 ای رسانههای چندبرنامه

ای بیشتر از سکطح متوسکط های چندرسانهبرنامه 05/0نشان داد در سطح خطای    1بررسی جدول  
در متغیکر   2باشد. مقدار میانگین مشاهده شده از جدول  می  05/0نظیرش کمتر از    sigزیرا    ،باشندمی

ای های چندرسانهلذا فرض صفر برای برنامه ؛ای از مقادیر مالک بیشتر بوده استهای چندرسانهبرنامه
های دانشکگاه ای در واحدهای چندرسانهتوان ادعا نمود برنامهیعنی می  ؛شودرد و فرض یک تایید می

آزاد اسالمی در سطحی باالتر از متوسط است. حال این وضعیت در هر یک از واحدها به تفکیک مورد 
 شود: بررسی می

 ای در سوال اول به تفکیک واحدهای دانشگاهیتک نمونه T: نتایج آزمون 2جدول 

 مقدار احتمال درجه آزادی Tآماره   مالک آزمون شهر متغیر

 ای های چندرسانهبرنامه

 000/0 107 598/18 18 قائم شهر

 000/0 61 071/9 18 ساری

 000/0 25 496/8 18 نور

 002/0 7 899/4 18 جویبار

 004/0 5 899/4 18 نکا

در واحکدهای مکورد . نشکان داد 2ای در شهرهای مختلکف از جکدول های چندرسانهبررسی برنامه
 باشد.  در وضعیت مطلوب می 05/0مطالعه این متغیر در سطح خطای 
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 اسالمی  آزاد دانشگاه واحدهای اعضای هیأت علمی در الکترونیکی یادگیری هایمؤلفه  سوال دوم: 
ها پذیرفته شکده؛ که فرض نرمال بودن دادهبا توجه به این  کنید؟مازندران را چگونه بررسی می  استان

 گردد.استفاده می مفروض ای با مقدار میانگیننمونهتک Tاز آزمون لذا جهت بررسی فرضیه فوق 
 ای در سوال دوم تحقیق تک نمونه T: نتایج آزمون 3جدول

 مقدار احتمال درجه آزادی Tآماره  مالک آزمون متغیر

 000/0 209 399/14 9 مدیریت و پشتیبانی

 000/0 209 701/13 15 آوری فن

 000/0 209 363/18 15 گوژیکی و طراحی آموزشی داعوامل پ

 000/0 209 552/25 15 محتوا

 000/0 209 134/14 15 سنجش و ارزیابی 

 000/0 209 448/16 15 تعامل

 000/0 209 405/14 12 متخصص نیروی انسانی 

 000/0 209 839/22 96 یادگیری الکترونیکی 

هکای آن یادگیری الکترونیککی و تمکامی مولفکه  05/0نشان داد در سطح خطای    3بررسی جدول  
باشد. مقادیر میانگین مشکاهده می  05/0نظیرشان کمتر از    sigباشند، زیرا  بیشتر از سطح متوسط می

هکای یکادگیری لذا فرض صفر برای تمکامی مولفکه  ؛مقادیر مالک بیشتر بوده استاز    2جدول  شده از
توان ادعا نمود یادگیری الکترونیکی یعنی می  ،شودالکترونیکی و نمره کل آن رد و فرض یک تایید می

های آن در واحدهای دانشگاه آزاد اسالمی در سطحی باالتر از متوسط است. حال این وضعیت و مولفه
بررسی هر یک از عوامکل یکادگیری در شکهرهای در هر یک از واحدها به تفکیک بررسی شده است.  

شهر و ساری و نور در وضعیت مطلوب بود؛ ولی ها در واحدهای قائممختلف نشان داد که همه شاخص
؛ که از نظر عددی مقادیر میانگین باالتر از مالک بودهررم اینها علیبار و نکا در برخی از آیتمدر جوی

 دار نبوده است. ولی از نظر آماری در سطح متوسط واقع هستند. آزمون معنی
 اسکتان  اسکالمی  آزاد  دانشکگاه  واحدهای  اعضای هیأت علمی در  تدریس  کیفیت  ابعاد  سوال سوم:

لکذا  ؛هکا پذیرفتکه شکدهکه فرض نرمال بکودن دادهبا توجه به این کنید؟مازندران را چگونه بررسی می
 گردد.ای با مقدار میانگین مفروض استفاده مینمونهتک Tاز آزمون جهت بررسی فرضیه فوق 
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 ای در سوال سوم تک نمونه T: نتایج آزمون 4جدول 

 مقدار احتمال آزادیدرجه  Tآماره  مالک آزمون متغیر

 000/0 209 752/28 15 طرح درس

 000/0 209 981/20 15 مدیریت کالس

 000/0 209 529/27 15 فرایند تدریس

 000/0 209 324/20 15 ارزشیابی تدریس 

 000/0 209 084/26 15 ای مسئولیت حرفه

 000/0 209 346/20 18 ای مشارکت حرفه

 000/0 209 999/25 15 مهارت تدریس

 000/0 209 042/30 12 رعایت اخالق 

 000/0 209 762/34 120 کیفیت تدریس

ها بیشتر از سکطح کیفیت تدریس و تمامی مولفه  05/0نشان داد در سطح خطای    4بررسی جدول  
باشد و مقادیر میانگین مشاهده شده از جکدول می  05/0نظیرشان کمتر از    sigزیرا    ،باشندمتوسط می

برای تمامی ابعاد کیفیت تکدریس و نمکره ککل آن رد و  H0لذا   ؛از مقادیر مالک بیشتر بوده است  3
H1  یعنی می توان ادعا نمود کیفیکت تکدریس و ابعکاد آن در واحکدهای دانشکگاه آزاد   ؛شودتایید می

این وضعیت در هر یک از واحدها بکه تفکیکک مکورد اسالمی در سطحی باالتر از متوسط است. حال  
همکه  .بررسی هر یک از عوامل کیفیت تکدریس در شکهرهای مختلکف نشکان دادبررسی قرار گرفت. 

ولی به دلیل پایین بودن حجم نمونه در   ؛ها در واحد های مورد مطالعه در وضعیت مطلوب بودشاخص
 باشد.  م اینکه بیشتر از مقدار مالک میررعلی ؛دار نشده استها معنیواحد نکا برخی از آیتم

 واحکدهای  تکدریس اعضکای هیکأت علمکی  کیفیت  بر  ایچندرسانه  هایتأثیر برنامه  سوال چهارم:
سوال با توجه بکه نرمکال بکودن این  جهت بررسی    چگونه است؟  مازندران  استان  اسالمی  آزاد  دانشگاه

که متغیر مسکتقل در ایکن گردد و با توجه به ایناستفاده میها از آزمون همبستگی پیرسون توزیع داده
هکای آن( و نتکایج باشد و چند متغیر وابسته وجود دارد )کیفیت تدریس و مولفکهبررسی یک متغیر می

ه مدل رگرسکیونی در ایکن یهدف ارا رگرسیون خطی ساده همسو با آزمون همبستگی پیرسون است و
لذا از آزمون همبستگی پیرسون بکرای تعیکین   ؛سنجندکه تاثیر را می  باشد و با توجه به اینسوال نمی

 شود.گذارند استفاده میهم میشدت و جهت تاثیر و ارتباطی که متغیرها روی
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 ای بر کیفیت تدریس های چندرسانهبرنامه : بررسی تاثیر 5جدول

 شاخص 

 های آن مولفه کیفیت تدریس

طرح 
 درس

مدیریت 
 کالس

فرایند 
 تدریس

ارزشیابی  
 تدریس

مسئولیت  
 ایحرفه

مشارکت  
 ایحرفه

مهارت  
 تدریس

رعایت 
 اخالق 

کیفیت 
 تدریس

 متغیر مستقل:
 ای های چندرسانهبرنامه

R 457/0 366/0 330/0 390/0 278/0 390/0 317/0 255/0 499/0 

R2 209/0 134/0 109/0 152/0 077/0 152/0 101/0 065/0 249/0 

P 000/0 000/0 000/0 000/0 000/0 000/0 000/0 000/0 000/0 

می باشد و   05/0دست آمده کمتر از  هب  sig  05/0دهد در سطح خطای  نشان می  5بررسی جدول  
ای با متغیکر وابسکته کیفیکت های چندرسانهتمامی مقادیر همبستگی پیرسون بین متغیر مستقل برنامه

-باشد. ارتباط برنامه چندرسانهها مثبت میباشد. جهت این ارتباطدار میهای آن معنیتدریس و مولفه
بود. حال به بررسی این تاثیر به تفکیک هر یک از واحدهای دانشکگاهی  499/0ای با کیفیت تدریس 

هکای ای بکا مولفکههای چندرسکانهتوان در هر یک از واحدها تاثیر برنامهمی  در ادامهشود.  پرداخته می
دار معنی 05/0خود کیفیت تدریس را مشاهده نمود که برخی از آنها در سطح خطای کیفیت تدریس و  

ای با های چندرسانهدار بود. در واحد ساری ارتباط برنامهشهر تمامی روابط معنیباشند. در واحد قائممی
تکدریس  ای بکا ارزشکیابیهکای چندرسکانهدار نبود. در شهر نور تنها ارتباط برنامکهرعایت اخالق معنی

در واحد نکا نیز  .دار نبودندمعنی 05/0دار بوده است و در واحد جویبار هی  کدام در سطح خطای معنی
البته در واحکدهای نککا و ؛  دار بوده استای معنیای با مشارکت حرفههای چندرسانهتنها ارتباط برنامه

نمونه در آنهکا آزمکون بکه حجکم نمونکه م باال بودن برخی از روابط به دلیل کمی حجم ررجویبار علی
 دار نشده است. حساس بوده و معنی
 دانشکگاه  واحدهای  تدریس اعضای هیأت علمی  الکترونیکی برکیفیت  یادگیری  تأثیر  سوال پنجم:

-با توجه به نرمال بودن توزیع داده این سوالجهت بررسی چگونه است؟   مازندران  اسالمی استان  آزاد
 گردد.آزمون همبستگی پیرسون استفاده می ازها 
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 های یادگیری الکترونیکی بر کیفیت تدریسبرنامه : بررسی تاثیر6جدول 

متغیر مستقل 
یادگیری  
 الکترونیکی 

 شاخص
 های آن مولفه کیفیت تدریس

طرح 
 درس

مدیریت 
 کالس

فرایند 
 تدریس

ارزشیابی  
 تدریس

مسئولیت  
 ایحرفه

مشارکت  
 ایحرفه

مهارت  
 تدریس

رعایت 
 اخالق 

کیفیت 
 تدریس

مدیریت و 
 پشتیبانی 

R 407/0 354/0 220/0 208/0 307/0 378/0 202/0 284/0 419/0 

R2 166/0 126/0 048/0 043/0 094/0 0143/0 041/0 081/0 175/0 

P 000/0 000/0 001/0 002/0 000/0 000/0 003/0 000/0 000/0 

 آوری فن
R 260/0 299/0 320/ 342/0 348/0 339/0 243/0 270/0 433/0 

R2 068/0 090/0 102/0 117/0 121/0 115/0 059/0 073/0 187/0 

P 000/0 000/0 000/0 000/0 000/0 000/0 000/0 000/0 000/0 

عوامل  
پداگوژیکی و  

 آموزشی طراحی

R 349/0 405/0 286/0 0252/0 264/0 339/0 210/0 418/0 442/0 

R2 122/0 164/0 082/0 063/0 070/0 115/0 044/0 175/0 195/0 

P 000/0 000/0 000/0 000/0 000/0 000/0 002/0 000/0 000/0 

 محتوا
R 312/0 327/0 334/0 369/0 319/0 360/0 277/0 408/0 477/0 

R2 097/0 107/0 111/0 136/0 102/0 130/0 077/0 167/0 228/0 

P 000/0 000/0 000/0 000/0 000/0 000/0 000/0 000/0 000/0 

سنجش و  
 ارزیابی

R 285/0 363/0 220/0 298/0 244/0 353/0 224/0 357/0 416/0 

R2 081/0 132/0 048/0 089/0 060/0 124/0 050/0 127/0 173/0 

P 000/0 000/0 001/0 000/0 000/0 000/0 001/0 000/0 000/0 

 یادگیری الکترونیکی بر کیفیت تدریس : بررسی تاثیر 6ی جدولادامه

متغیر مستقل 
یادگیری  
 الکترونیکی 

 شاخص

 های آن مولفه کیفیت تدریس

طرح 
 درس

مدیریت 
 کالس

فرایند 
 تدریس

ارزشیابی  
 تدریس

مسئولیت  
 ایحرفه

مشارکت  
 ایحرفه

مهارت  
 تدریس

رعایت 
 اخالق 

کیفیت 
 تدریس

 تعامل 
R 383/0 435/0 333/0 396/0 329/0 385/0 297/0 392/0 524/0 

R2 147/0 189/0 111/0 157/0 108/0 149/0 088/0 154/0 274/0 

P 000/0 000/0 000/0 000/0 000/0 000/0 000/0 000/0 000/0 

نیروی انسانی  
 متخصص

R 333/0 369/0 338/0 460/0 332/0 406/0 265/0 356/0 511/0 

R2 111/0 136/0 114/0 211/0 110/0 165/0 070/0 127/0 261/0 

P 000/0 000/0 000/0 000/0 000/0 000/0 000/0 000/0 000/0 

یادگیری  
 الکترونیکی 

R 455/0 504/0 404/0 459/0 420/0 503/0 339/0 491/0 634/0 

R2 207/0 254/0 163/0 211/0 176/0 253/0 115/0 241/0 402/0 

P 000/0 000/0 000/0 000/0 000/0 000/0 000/0 000/0 000/0 
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باشکد و می 05/0دست آمده کمتر از هب  sig  05/0دهد در سطح خطای  نشان می  6بررسی جدول  
هکای آن بکا متغیکر تمامی مقادیر همبستگی پیرسون بین متغیر مستقل یادگیری الکترونیکی و مولفکه

باشد. حکال بکه ها مثبت میباشد. جهت این ارتباطدار میهای آن معنیوابسته کیفیت تدریس و مولفه
در سکطح  6شود. در جکدول بررسی این ارتباط به تفکیک هر یک از واحدهای دانشگاهی پرداخته می

هکای آن در های آن با کیفیت تدریس و مولفکهارتباط بین یادگیری الکترونیکی و مولفه  05/0خطای  
در  دار بکود.اسکت همبسکتگی معنکی  05/0کمتر از    sigه شده است در مواردی که  یشهر اراواحد قائم

های آن های آن با کیفیت تدریس و مولفهارتباط بین یادگیری الکترونیکی و مولفه  05/0سطح خطای  
دار بکود. در معنکیاست همبسکتگی    05/0کمتر از    sigدر مواردی که    .در واحد ساری ارائه شده است

های آن های آن با کیفیت تدریس و مولفهارتباط بین یادگیری الکترونیکی و مولفه  05/0سطح خطای  
دار بود. در سطح است همبستگی معنی  05/0کمتر از    sigه شده است در مواردی که  یدر واحد نور ارا

هکای آن در کیفیت تدریس و مولفکههای آن با  ارتباط بین یادگیری الکترونیکی و مولفه  05/0خطای  
در سطح  دار بود.است همبستگی معنی 05/0کمتر از  sig که ه شده است در مواردییواحد جویبار ارا

هکای آن در های آن با کیفیت تدریس و مولفکهارتباط بین یادگیری الکترونیکی و مولفه  05/0خطای  
 دار بود. است همبستگی معنی 05/0از کمتر  sigدر مواردی که  ،ه شده استیواحد نکا ارا

اعضای هیأت  تدریس کیفیت بر الکترونیکی یادگیری و ایچندرسانه هایبرنامه تأثیر  سوال ششم:
با توجه به  این سوالجهت بررسی است؟  چگونه مازندران استان  اسالمی  آزاد  دانشگاه  علمی واحدهای

 ها از رگرسیون خطی دو متغیره استفاده شده است.           نرمال بودن توزیع داده
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 : نتایج تحلیل رگرسیونی در سوال ششم تحقیق  7جدول 

 
 SS df M S F P منبع تغییرات

 896/76 138/12587 2 276/25174 رگرسیون  کل نمونه 

  

  

000/0 

  

  

 689/163 207 705/38883 خطا

  209 981/59057 کل

 108/30 777/5384 2 555/1069 رگرسیون  شهرقائم 

  

  

000/0 

  

  
 851/178 105 362/18779 خطا

  107 917/29548 کل

 065/24 707/4401 2 414/8803 رگرسیون  ساری

  

  

000/0 

  

  
 912/182 59 828/10791 خطا

  61 242/19595 کل

 559/7 615/680 2 231/1361 رگرسیون  نور 

  

  

003/0 
  

  

 040/90 23 923/2070 خطا

  25 154/3432 کل

 5/502 32750/5 2 65401/10 رگرسیون  جویبار 

  

  

550/0 

  

  
 844/91 5 221/459 خطا

  7 87541/69 کل

 142/3 192/436 2 384/872 رگرسیون  نکا 

  

  

184/0 
  

  

 816/138 3 449/416 خطا

  5 833/1288 کل

نظیکر   sigدر بررسکی کلکی    ،شد  مالحظه  7با توجه به نتایج تحلیل واریانس رگرسیون در جدول  
لذا فرض مدل خطی در حالت کلی پذیرفته  ؛باشدمی 05/0( کمتر از 2و 07/2با درجه آزادی ) F آماره
یککی از ها مدل خطی برازش داده شود. به عبارتی در مدل خطکی حکداقل  توان به دادهشود و میمی

در برخکی از   ،ماند. در بررسی تفکیک واحدها نیز مالحظکه شکدمتغیرهای پیش بین در مدل باقی می
 واحدها حداقل با یک عامل مدل قابل برازش بوده است. 
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 های مدل برآورد پارامترها و بررسی مفروضه : 8ل جدو 

 

 مولفه ها 

هکککککای شکککککاخص
 همبستگی

مفروضکککه هکککای مانکککده و 
 همخطی

 ضرایب مدل

 واحد
 همبستگی
 چندگانه 

ضریب 
 تعیین
 چندگانه 

D.W 

 نرمالیتی

 مانده

(P) 

VIF 
 بتا ریر
 استاندارد 

 بتا
 استاندارد 

T P 

 کل نمونه 

 مقدار ثابت

653/0 426/0 083/2 991/0 

- 471/72 - 130/10 000/0 

یادگیری 
 الکترونیکی 

53/1 553/0 520/0 987/7 000/0 

های  برنامه
-چندرسانه
 ای

53/1 890/0 193/0 968/2 003/0 

 قائم شهر 

 مقدار ثابت

604/0 364/0 342/2 897/0 

- 318/75 - 696/6 000/0 

یادگیری 
 الکترونیکی 

549/1 516/0 469/0 844/4 000/0 

های  برنامه
چند 
 ای رسانه 

549/1 938/0 192/0 988/1 049/0 

 ساری 

 مقدار ثابت

670/0 449/0 626/1 926/0 

- 688/67 - 289/5 000/0 

یادگیری 
 الکترونیکی 

679/1 619/0 548/0 374/4 000/0 

های  برنامه
-چندرسانه
 ای

679/1 737/0 172/0 375/1 174/0 

 نور

 مقدار ثابت

630/0 397/0 109/2 451/0 

- 315/99 - 451/5 000/0 

یادگیری 
 الکترونیکی 

095/1 446/0 576/0 401/3 002/0 

های  برنامه
-چندرسانه
 ای

095/1 468/0 135/0 799/0 432/0 

 جویبار

 مقدار ثابت

861/0 741/0 838/1 998/0 

- 679/60 - 187/2 080/0 

یادگیری 
 الکترونیکی 

729/1 476/0 511/0- 707/1 149/0 

های  برنامه
-چندرسانه
 ای

729/1 000/2 436/0 454/1 206/0 
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 مولفه ها 

هکککککای شکککککاخص
 همبستگی

مفروضکککه هکککای مانکککده و 
 همخطی

 ضرایب مدل

 واحد
 همبستگی
 چندگانه 

ضریب 
 تعیین
 چندگانه 

D.W 

 نرمالیتی

 مانده

(P) 

VIF 
 بتا ریر
 استاندارد 

 بتا
 استاندارد 

T P 

 نکا

 مقدار ثابت

823/0 667/0 853/0 956/0 

- 098/27 - 230/0- 833/0 

یادگیری 
 الکترونیکی 

622/1 431/0 134/0 321/0 769/0 

برنامه  
های چند  
 رسانه ای 

622/1 882/5 733/0 753/1 178/0 

گانکه و چنکد  ضکریب همبسکتگیها  شود در حالت کلی و به تفکیک واحدمالحظه می  8در جدول  
 .ه شده اسکتیهای مدل در رگرسیون خطی دو متغیره اراورد پارامترآگانه همراه با برضریب تعیین چند

در هر بررسی ) بکه جکز نککاو   داری حداقل یک پارامترهای مدل و معنیهای مربوط به ماندهمفروضه
ضرایب مدل انجام شکد و داری جویبار( مورد تایید واقع شد. در همه واحدها و حالت کلی بررسی معنی

لذا معادله خط رگرسیونی در حالت کلی و به   ؛باشدمی  05/0کمتر از  sigداری ضریب  در صورت معنی
 شود. دار بودن ضریب به صورت زیر تبیین میتفکیک واحدها با توجه به معنی

کیفیت   72/ 741( + 890/0ای)های چندرسانه(+ برنامه 0/ 553کلی: یادگیری الکترونیکی) −
 تدریس 

 

   75/ 318( + 938/0های چندرسانه ای)(+ برنامه  0/ 516شهر: یادگیری الکترونیکی ) قائم −
 کیفیت تدریس 

 

  کیفیت تدریس   688/67(+  619/0ساری: یادگیری الکترونیکی ) −

  کیفیت تدریس   99/ 315(+  0/ 446نور: یادگیری الکترونیکی ) −

 کیفیکت  بکر  الکترونیکی  یادگیری  و  ایچندرسانه  هایتأثیر برنامه  مدل مبتنی بر  هیارا  سوال اصلی:
جهکت بررسکی چیسکت؟    مازندران  استان  اسالمی  آزاد  دانشگاه  تدریس اعضای هیأت علمی واحدهای

افزار لیزرل استفاده شکده اسکت. ابتکدا ضکمن بکرازش مکدل ضکریب اسکتاندارد و مدل مفهومی از نرم
 گردد.ه مییارا 3الی  1در قالب سه شکل  Tر ریراستاندارد مسیر همراه با مقادی
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 : مدل پایه با مقادیر تی 1شکل
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 : مدل پایه با ضرایب استاندارد مسیر) بار عاملی ( 2شکل
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 مدل پایه با ضرایب مسیر : 3شکل
دار می باشند. ارتباط همزمان بین تمامی ضرایب معنی  ،شودمالحظه می  3الی    1در بررسی شکل  

ای بکا متغیکر مکنکون کیفیکت تکدریس های چندرسانهمتغیرهای مکنون یادگیری الکترونیکی و برنامه
 تایید جهت پایان ها است. دردار بوده است. بنابراین مدل پیشنهادی قابل برازش به دادهبرقرار و معنی

 و  ای  رسکانهچنکد  هایامهبرن  تأثیر   مدل مبتنی بر  هیارا  عنوان  به  را  1  نمودار  توانمی  نظر،  مورد  روابط
 اسکتان  اسکالمی  آزاد  دانشکگاه  واحدهای  علمی  هیات  اعضای  تدریس  کیفیت  بر  الکترونیکی  یادگیری
 مبکانی  فلسفه،  انداز،چشم  ابتداء  مذکور  درمدل.  نمود  هیارا  هامؤلفه  و  ابعاد  از  یک  هر  با  همراه  مازندران،
 و ارزشکیابی نهایکت در و شده هیارا پژوهش ساختاری معادالت مدل  سیس  شده،  هیارا  اهداف  و  نظری
 .است گرفته قرار توجه مورد مدل بازخورد
 تکدریس  کیفیکت  بکر  الکترونیکی  یادگیری  و  ایچندرسانه  هایبرنامه  تأثیر  مفهومی  مدل  :1  نمودار
 مازندران استان اسالمی آزاد دانشگاه واحدهای علمی هیات اعضای
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 های برازندگی مدلشاخصبررسی  : 9 جدول
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 مقادیر برآورد شده عالمت اختصاری شاخص برازش 

 DF 186 درجه آزادی

 Chi-Square 88/466 راکای اسکو

 Chi-Square/DF 5/2 نسبت کای دو به درجه آزادی 

 RMSEA 085/0 ریشه میانگین مربعات خطای برآورد

 NFI 92/0 شاخص برازش هنجار شده

 NNFI 94/0 هنجار نشدهشاخص برازش 

 CFI 95/0 ای یا تطبیقیشاخص برازش مقایسه

 RFI 91/0 شاخص برازش نسبی

 RMR 46/0 ریشه میانگین مربعات باقی مانده

 SRMR 071/0 استاندارد  ریشه میانگین مربعات باقی مانده

 GFI 82/0 نیکویی برازش

 AGFI 78/0 نیکویی برازش اصالح شده

ککه   میزان انطبکاق یکا نیککویی بکرازشهای  شود، شاخصالحظه میم  9  در جدولگونه که  همان
ی واقکع سکطح قابکل قبکول  باشد ومی  90/0باالی    اکثرا   ،دهنددرصد تناسب مدل برازشی را نشان می

 ه شده در سوال هفتم تحقیق را در وضعیت نسبتا یتوان مدل برازشی اراطوری که میهب  ؛گردیده است
ای و یادگیری الکترونیکی بر های چندرسانهتاثیر برنامه  د و درجه تناسب مدل مبتنی برمطلوب قرار دا

 درصد بیان کرد. 90کیفیت تدریس در سطح مناسب و تطبیق باالی 
 

 بحث
ای اعضکای هیکأت های چندرسکانههای برنامهبررسی مؤلفهیافته سوال یک پژوهش نشان داد که 

-این یافته با نتایج پژوهشعلمی در واحدهای دانشگاه آزاد اسالمی در سطحی باالتر از متوسط است. 
(، 1399) یی و همکارانزارعی ساروکال(،  1400(، خادمی و ستاری )1400پور و همکاران )رمضان  های

 از این نتایج ککه اسکتفاده های خود بهکه در پژوهش (2020(، لهتونن و همکاران )2021رنه پریش )

داشته، دست یافتند در یک راسکتا  و مطلوب مثبت تاثیر است و مفید هادانشگاه در شیوه آموزشی این
های یادگیری الکترونیکی اعضای هیکأت قرار دارد. یافته سوال دو پژوهش نشان داد که بررسی مؤلفه

-این یافته با نتایج پژوهش باالتر از متوسط است.علمی در واحدهای دانشگاه آزاد اسالمی در سطحی  
عکدنان خکان و ،  (2019)اپرایکو  کارمن،(2019(، سونگ کرام و همکاران )2020)زدانا و همکاران  یها

عنکوان ابکزار را بکه  یکادگیری الکترونیککی  های خود به این نتایج کهدر پژوهش  که(  2018همکاران )
 بکرای  الکترونیککی  یکادگیری  ابکزار  هیکو ارا  رندیپذیو آن را م  ندینمایم  یتلق  رییادگیدر امر    دییمف
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یافته  دست یافتند در یک راستا قرار دارد.، داشته است آزمون پیشرفت نتایج  در  مثبت  تاثیر  دانشجویان
ابعاد کیفیت تدریس اعضای هیأت علمی در واحدهای دانشگاه آزاد اسالمی در سوال سه نشان داد که  

زارعکی (،  1400خکادمی و سکتاری )  هکایاین یافته با نتکایج پکژوهش  باالتر از متوسط است.سطحی  
رنه پکریش   (،1397(، ضرابیان )1399و همکاران )  احمدی آذرسنگان(،  1399)  یی و همکارانساروکال

 تدریس کیفیت نظر های خود به این نتایج که ازکه در پژوهش( 2020(، لهتونن و همکاران )2021)

ارتبکاطی بکوده  هکایمهارت و محتوا بر تدریس تسلط کیفیت ، ابعاددارند قرار مطلوبی نسبتا  سطح در
های مدیریت کالس، رفتار مناسب کالسی، تمرکز، حفظ توجه و میزان بیان راهبردهکای حکل ومولفه

تکدریس،  هکا درس، مهکارت طکرححکد متوسکط بکوده و  مسئله در کالس از دیدگاه دانشجویان در
سکازی و پیکاده ایحرفه ها  فردیویژگى و درس محتوای در تخصص ارتباطی، مهارت ها مهارت

عنکوان یکک ابکزار توانکد بکهها و ابزارهای آموزش مجازی در کنار فرایند تدریس میکارگیری روشهب
یافته سوال چهار   باشد.کارآمد، به اساتید در ارتقاء کیفیت آموزش یاری رساند، دست یافتند، همسو می

با متغیکر وابسکته کیفیکت تکدریس و ای  چندرسانههای  بین متغیر مستقل برنامهپژوهش نشان داد که  
لهتکونن و همککاران  هکایاین یافته با نتایج پژوهش دار و مثبت وجود دارد.های آن رابطه معنیمولفه
ککه در   (2019)اپرایکو  ککارمن،(2019)(، سکونگ ککرام و همککاران  2020)(، زدانا و همککاران2020)

 از است و استفاده مفید هادانشگاه در شیوه آموزشی این از های خود به این نتایج که استفادهپژوهش

یافتکه  دست یافتند در یکک راسکتا قکرار دارد. ،داشته است ومطلوب مثبت تاثیر آموزشی ایچندرسانه
هکای آن بکا متغیکر بین متغیر مستقل یادگیری الکترونیککی و مولفکهسوال پنج پژوهش نشان داد که  
-دار و مثبت وجود دارد. این یافته با نتایج پژوهشهای آن رابطه معنیوابسته کیفیت تدریس و مولفه

 (1397، ضرابیان )(1399)و همکاران    احمدی آذرسنگان،  (1399)  یی و همکارانزارعی ساروکال  های
 فنکاوری از اسکتفاده میکزان نظکر ت علمکی ازأهیک های خود به این نتایج که اعضایکه در پژوهش

 نسکبتا  سکطح در تکدریس کیفیکت نظر از و مطلوب سطح در یادگیری -تدریس فرایند در اطالعات

 تکدریس کیفیکت و اطالعات فناوری از علمی تأهی استفاده اعضای میزان بین و دارند قرار مطلوبی

کارگیری آموزش مجازی ههای گوناگون بو میان ابزارها و روش دارد وجود معنادار و مثبت رابطه آنان
یافتکه سکوال  باشکد.دار مثبتی وجود دارد دست یافتند، همسو مکیبا ارتقاء کیفیت آموزش ارتباط معنی

 ( کمتکر2/ 0 7با درجه آزادی ) F ال نظیر آمارهمقدار احتمشش پژوهش نشان داد که در بررسی کلی 
ها مدل خطی توان به دادهشود و میلذا فرض مدل خطی در حالت کلی پذیرفته می  ؛باشدمی  05/0  از

مانکد. عبارتی در مدل خطی حداقل یکی از متغیرهای پیش بین در مدل باقی مکیبرازش داده شود. به
و ای  چندرسکانهچون تاکنون پژوهشی مشابه تحقیق اخیر انجام نشده که ارتبکاط همزمکان دو متغیکر  
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یافتکه سکوال هفکت و  لذا مقایسه انجام نشده است. ؛یادگیری الکترونیکی را بر کیفیت تدریس بسنجد
متغیرهای مکنون باشند و ارتباط همزمان بین دار میتمامی ضرایب معنیهشت پژوهش نشان داد که  

دار بکوده قرار و معنیای و یادگیری الکترونیکی با متغیر مکنون کیفیت تدریس بررسانههای چندبرنامه
توان گفت که تاثیر ها است. در تبیین این یافته میاست. بنابراین مدل پیشنهادی قابل برازش به داده

اسکاس   ت تدریس و طراحی مناسکب الگکو بکرو یادگیری الکترونیکی بر کیفیای  چندرسانههای  برنامه
پشتوانه نظری و تعیین اهداف منطقی منجر به تأیید مکدل و بکرازش آن شکده اسکت. چکون تکاکنون 

لکذا  ؛ه شکده اسکتیکپژوهشی مشابه تحقیق اخیر انجام نشده و مدل پژوهش حاضر برای اولین بار ارا
باشند و ارتبکاط همزمکان بکین دار میتمامی ضرایب معنی  کهبا توجه به این  مقایسه انجام نشده است.

ای بکا متغیکر مکنکون کیفیکت تکدریس های چندرسانهمتغیرهای مکنون یادگیری الکترونیکی و برنامه
گسکتردگی مقولکه ها اسکت. مدل پیشنهادی قابل برازش به داده  ،دار بوده است. بنابراینبرقرار و معنی

هکای مل موثر بر آن باعث شد که پژوهشگر به انتخاب تاثیر برنامکهها و عواکیفیت تدریس و شاخص
 در  صرف  تدریس  از  بشر  دیدگاه  ای و یادگیری الکترونیکی بر کیفیت تدریس بیردازد. امروزهچندرسانه
-تربیتکی، روان  علکوم  هکاییافته  حاصل  که  جدید  هایگرایش  و  و رویکردها  رفته  فراتر  درس  کالس
 سکبب  رویکردها  این.  دارد  توجه  استادی  و  تدریس  عرصه  هستند، در  مدیریت  و  شناسیجامعه،  شناسی
 کیفیت کارگیری آنهاهب  با  بنگرند و  خود  نقش  و  تدریس  به  بیشتری  نظر  وسعت  استادان با  که  شوندمی

نظکران جایی که از نظر صاحببخشند. همچنین از آن  بهبود  را  دانشجویان  جانبه  همه  رشد  و  یادگیری
باشد. اثکربخش محوری و قابل بررسی در نظام آموزش عالی میتربیت، فرایند تدریس، مساله  تعلیم و

های منطقکی بکرای یکادگیری فراگیکران ساختن کیفیت تدریس مستلزم تنظیم اهداف روشن و چالش
بیشکتری را  رو هستند که باید دانشجویانموسسات آموزش عالی نیز با این چالش روبه  ،است. بنابراین

با منابع مالی کمتری جذب کنند. از طرفکی، گسکترش و توسکعه سکریع فنکاوری در آمکوزش اهمیکت 
در عصر حاضر استفاده از وسایل کمک آموزشی دیگکر ماننکد گذشکته از روی   چشمگیری یافته است.

امکروزه   اگکر  و  باشدناپذیر میبلکه یک ضرورت اجتناب  ؛باشدتفریح نمی  برای تنوع و  هوس و  وی  هو
بخش نخواهد بکود و بهره نگیرد حاصل کار او چندان رضایت  خود  کار  از علم تکنولوژی در  استادیک  

ابکزار  تکامکل بکا انسکان چراککه؛ سازد ترو رنی پربارتر را تربیت و تعلیم است  قادر  تکنولوژی آموزشی
 باید آموزشی نظام در تغییر و سنتی هایکالس از رهایی برای و علت  همینبه  .است  تر و متعالیکامل
اساتید آموزش عالی سعی دارند به ارزیابی اثر فناوری بکر  زشی اهمیت داده شود.آمو  تکنولوژی  علم  به

کار گیرند که قابل مدیریت باشد تا به نتایج بهتر یکادگیری شان بیردازند و فناوری را طوری بهتدریس
های کالسی، هیجان بسیاری به همراه دارد. ای و آموزشچندرسانههای تولید دست یابند. تلفیق پروژه

ریزی دقیق، تواند با برنامهاما استاد می ؛ندهست ها متفاوتهای درس از نظر امکانات تولید رسانهکالس
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از امکانات موجود بهترین استفاده را بکند. روش یادگیری گروهی در آموزش، روش مشکهوری بکرای 
دهکد تولیدکننکدگان ای است. یکی از دالیل این است که این روش نشان مکیچندرسانهی تولید  اداره
 بکه  بیشکتر  حکواس  از  گیکریبهکره  با  هااین چندرسانهوکنند. چای چگونه عمل میای چندرسانهحرفه

 هاایچندرسانه از استفاده بر است شده انجام که هاییپژوهش نتایج. انجامدمی عمیق  و  موثر  یادگیری
 هکایشکیوه  به  ایچندرسانه  افزارهاینرم  از  استفاده.  کندمی  کیدأت  یادگیری  و  تدریس  هایموقعیت  در

ارتقاء تکنولوژی در جوامع ) مانند کاربرد .  شود  آموزش و  یادگیری  فرایند  تسهیل  باعث  تواندمی  مختلف
ای، تلویزیکون، لفنکی، ارتباطکات مکاهوارههای تسیم، تماساینترنت، کامییوترهای جیبی، ارتباطات بی

طور گسترده رو به های تکنولوژیکی در آموزش عالی، بهها( و به تبع آن نوآوریسازیها و شبیه)بازی
های تکنولوژی در حوزه تدریس و یادگیری نیکز پیشکرفت فراوانکی افزایش است. در این میان نوآوری

 داشته است.
 خواهکد  ککه  اسکت  فنکاوری  مهمتکرین  الکترونیکی  یادگیری  این است کهبر    اعتقاد  کهاین  وجود  با

 قکرار  اگکر  ککه  بدانیم  باید  اما؛  دهد  قرار  حمایت  مورد  را  یادگیری  و  تدریس  جدید  رویکردهای  توانست
 درستی  و  منطقی  آموزش  اصول  ابتدا  آوریم، باید  دستهب  ارزشمندی  و  معنادار  یادگیری  هایبازده  است
 به جدیدی تجارت الکترونیکی همچنین یادگیری .دهیم قرار آورند، مدنظرمی وجودهب  را  کار  مبنای  که
ای، متنکی، رسکانه هکایظرفیکت از برخکورداری  دلیل  به  الکترونیکی  ارتباطات  هایدهد، فناوریمی  ما

 توسکعه  مککان  و  زمکان  یعرصه  در  را  افراد  بین  تعامالت  قادرند  خود  به  مخصوص  صوتی  و  تصویری
 ایکن  یگسکترده  تکأثیرات  ککهایکن  وجکود  بکا.  سازند  متحول  را  یادگیری  و  یاددهی  هایفعالیت  و  داده

 وجکودهبک تحکوالت اما؛ است گرفته صورت هاآن مورد  در  زیادی  هایبحث  و  شده  مشخص  هافناوری
 و درک دانشکگاه، بکا یحیطکه در خصوصکا  هکافنکاوری این کاربرد و ارتباطات  فناوری  هعرص  در  آمده

بنکابراین،   .باشکدمی  آموزشی  تجربیات  بهبود  جهت  در  آنها  درست  کاربرد  چگونگی  مورد  در  ما  شناخت
 پیشکرفته، باعکث  آموزشکی  امکانات  و  ابزار  کنار  اینترنت، در  قبیل  از  گسترده  ارتباطی  هایشبکه  ظهور
 هکایمحکیط  ترینمطرح  از  یکی  الکترونیکی  همچنین یادگیری  ،شودمی  آموزشی  هایروش  در  تحول

 نکوع  ایکن  بکه  مربکوط  هکایتجربه  و  هابنابراین، تالش.  شودمی  محسوب  اطالعات  عصر  در  یادگیری
 است. گرفته قرار توجه مورد بسیار جهان و ایران سراسر در یادگیری
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 پیشنهادهای پژوهش
علمی در ای اعضای هیأت های چندرسانههای برنامهبررسی مولفهپژوهش که    هاییافتهبر اساس  

شود که برای رسیدن لذا پیشنهاد می ؛واحدهای دانشگاه آزاد اسالمی در سطحی باالتر از متوسط است
 و آمکوزش بکرای فعلکی شکیوه سکنتی کنکار در آموزشی هایایچندرسانه از  استفاده  به سطح مطلوب،

بکرای  آموزشکی هکایکارگکاه گیرد؛ همچنین، برگزاری قرار اساتید و دانشجویان توجه مورد یادگیری
بکر اسکاس  .شکوند آموزشی استفاده هایایکارگیری چندرسانهبه و تولید چگونگی تبیین جهت اساتید
های یادگیری الکترونیکی اعضکای هیکأت علمکی در واحکد هکای بررسی مولفههای پژوهش که  یافته

شود که برای رسیدن به سطح لذا پیشنهاد می  ؛دانشگاه آزاد اسالمی در سطحی باالتر از متوسط است
افزایش نیکروی انسکانی مجکرب، متخصکص و ارتباطات،    و  اطالعات  فناوری  استاد در  مهارت  مطلوب

سازی در استفاده از های جمعی در ترویج و فرهنگهم راستا شدن دیگر رسانه،  آوری روزهمگام با فن
عنکوان مکدارک کترونیککی بکههکای یکادگیری الپذیرش مدرک تحصکیلی دوره،  یادگیری الکترونیکی

 مورد توجه قرار گیرد. تحصیلی معتبر
ابعاد کیفیت تدریس اعضای هیأت علمی در واحدهای دانشگاه آزاد که  های پژوهش  بر اساس یافته

شود که بکرای رسکیدن بکه سکطح مطلکوب لذا پیشنهاد می  ؛اسالمی در سطحی باالتر از متوسط است
آموزی و های ارتقاء و پیشرفت به وسیله مهارتدرونی نظیر ایجاد زمینهتدریس و جهت ایجاد انگیزش  

های سازی شغل، از انتقال تجارب و مستندسازی فعالیتهای رنیتدوین شیوه  های اثربخش وآموزش
بکا ای  چندرسکانههکای  بین متغیر مستقل برنامهکه  های پژوهش  بر اساس یافته  تدریس استفاده شود.

دار و مثبکت وجکود دارد. ارتبکاط برنامکه هکای آن رابطکه معنکیفیت تدریس و مولفکهمتغیر وابسته کی
 افزارهکاینکرم  جایی ککه ککاربردشود از آنلذا پیشنهاد می؛  بود  499/0با کیفیت تدریس  ای  چندرسانه
هکای شکیوه  تغییر  به  بنابراین  ؛دارد  دانشجویان  نگرش  بر  مثبتی  ای اثرهای چندرسانهو برنامه  آموزشی
 از  یکادگیری  و  کامییوتر  از  استفاده  بنابراین هنگام  ؛کارگروهی اهتمام گردد  ،مشارکت  جهت  در  تدریس
 دیگر  تخته کالس، استاد و  جای  به  فراگیران  توجه،  ایچندرسانههای  و برنامه  افزار آموزشینرم  طریق

-عککس  نهایت  در  و  تفکرتمرکز،    سبب  امر  همین  و  شودمی  خود  کامییوتر  صفحه  جلب  هاهمکالسی
بکین های پکژوهش ککه  بر اساس یافته  گردد.می  بهتر  یادگیری  نتیجه  در  و  آنان  ترسریع  و  بهتر  العمل

هکای آن های آن با متغیر وابسته کیفیت تکدریس و مولفکهمتغیر مستقل یادگیری الکترونیکی و مولفه
 علمی از هیأت اعضای روزبه استفاده رایب شود کهلذا پیشنهاد می؛ دار و مثبت وجود داردرابطه معنی

 هیکأت اعضای تا شود هیارا مستمر طوربه زمینه این در هاییاست آموزش الزمیادگیری الکترونیکی 

 هایجنبه و بودن جدیدشوند و همچنین با توجه به  آشنا این زمینه در هایافته آخرین با بتوانند علمی

 فراگیران توجه و عالقهاز یادگیری الکترونیکی،  استفاده با آموزشی مطالب هیارا شیوه فرد به منحصر
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هکای بر اساس یافتکه. گرددمی موجب را آنان تحصیلی پیشرفت و فعال یادگیری بالطبع و شده جلب
ها مدل خطی بکرازش توان به دادهشود و میرض مدل خطی در حالت کلی پذیرفته میفپژوهش که  
لکذا  ؛مانکدعبارتی در مدل خطی حداقل یکی از متغیرهای پیش بین در مکدل بکاقی مکیداده شود. به  
 هایی به این شرح تدوین گردد:برنامه شود کهپیشنهاد می

پذیری دانشجویان و استفاده از نظرات آنکان در های مشارکت و همکاری و مسئولیتایجاد زمینه −
 ای.های حرفهفعالیت

 ی اساتید به تدریس بیشتر گردد.انضباط در دانشگاه تا رربت و عالقهتوجه به نظم و  −

  برگزار شود. های آموزشی با هدف ارتقاء و بهبود کیفیت تدریسجلسات کارگاه −

های آنکان ها و فعالیتهایی همچون افزایش حقوق و دستمزد و قدردانی از تالشاساتید با انگیزه −
  ویق شوند.ترریب و تش های مادیصورت پاداشبه

کارگیری دانش،  ای که برانگیزنده و محرکی برای بهگونهدهی اساتید بهتغییراتی در سیستم پاداش −
 ، طراحی و تنظیم گردد.های آنان باشدها و تواناییمهارت

ثر بکا مراککز ؤهای ارتباطی نظیر اینترنت و برقراری ارتباط مکداوم و مکی استفاده از شبکهتوسعه −
 های آموزشی و طراحی سیستم اطالعاتی. دانشگاهی و پژوهشگاهی، هوشمندسازی فعالیت

باشند و ارتباط همزمان بین متغیرهای دار میتمامی ضرایب معنیهای پژوهش که  بر اساس یافته
-معنیقرار و ای با متغیر مکنون کیفیت تدریس برهای چندرسانهمکنون یادگیری الکترونیکی و برنامه

اسکاتید از   شود کهلذا پیشنهاد می  ؛ها استدار بوده است. بنابراین مدل پیشنهادی قابل برازش به داده
هکا و مراککز آمکوزش های ارتقاء و پیشرفت برای کسب مقام و مرتبه شغلی از سهمیه دانشگاهفرصت

وثرترین متغیرهکا بکر مند گردند. همچنین، پس از انجام کارهای پژوهشی متعدد و یافتن مکعالی بهره
کیفیت تدریس، از طریق برگزاری جلسات، نگارش کتب و مقاالت، دادن بروشور و آگاهی بخشی بکه 

ها داشته باشند. امککان ادامکه تحصکیل بکرای اسکاتید جهکت اساتید سعی در افزایش میزان ارتقاء آن
ن نظکام آموزشکی، مکدیران، ها فراهم نمایند و نتایج تحقیقات در اختیکار مسکئولیافزایش معلومات آن

 ربرنامه اصالح و بازسازی مراکز آموزشی )تغییمشاورین و خانواده ها برای اقدامات بهینه قرار دهند و  
 ای وهکای چندرسکانهبرنامکه  ها با ضکروریاتها و متناسب کردن آندر ساختار، اهداف، محتوا و روش

 را فراهم کنند. یادگیری الکترونیکی
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