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 *** زادهشیرزاد رضوی

 چکیده

ایلد صلا ی مل  ک ل  گیدذان ذم ،  له صمل یلاگذ گ  الترگوی تل ها و عوامل  ارگذلراب  لگ موف  ل  فهم مؤلفه
 خش  له ارگگ غ ذراب  گب عوام  ارگ خش و طگاح  مجدگ یا حرف عوام مناسب  با  گا  سگمایه  ها مشخط

رگوی تل  الت یلاگذ گ شناسای  عوام  کل د  موف  ل  مگاکل  هدف از پژوهش حاضگ،  ،از این بو .کاب ذ گید
یله صح  لر با  اشد. حجم ی وا  و از یظگ بوش ک ف  م صوسعه ، اشد. این پژوهش  ه لحاظ هدفم گایشگاه  

یلاگذ گ  ه گهند که گابا  صجگ ه ملدیگیر ، ماالعلاص  و صلدبیر گب حلوزیفگ از خبگذان کل د  صشت   م  10
ه از مملاحب ،منلد ایرخلاش شلدید.  لگا  شناسلای  عوامل دفذ گ  ه ا بوش ی ویه این افگاگ الترگوی ت   وگید.

ملاحبه مهلا  ک فل  از طگیلر سلاخرابمند  له عنلوان ا ل اب ذلگگاوب  اطاعلاا اسلرفاگه شلده اسل . گاگهی  ه
حل   محرلوا اساس بوش ص ذراب  محوب   گ از و کد ذراب ذ گ  از کدساخرابمند  ه گس  امد و  ا  هگهی  ه

اکل  یلاگذ گ  ، عوامل  کل لد  موف  ل  مگماالعله نیلها   ه گس  امده از اافرهیطبر ذگگید. صحل    و صج یه
امل  ع 7 نلد  ذگگیلد کله شلام  هلا صشلخ و و طب لهالترگوی ت  از گیدذاه مشلابک  شلویدذان گب مملاحبه

  عوامل   لگا  اشلد کله ایلن، مدیگی ، پداذوژ ، ابزیا   و ذینفعان   گوی  مل اوب فن، گهندهاگیاگذ گیده، ی
 .ویژذ   گخوبگاب  اشند 47بس دن  ه موف     اید از 
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 مقدمه

 اسل . یهفره فگگ هگ هسر  گبون گب که اس  سگشر  ها صوایای  ه ه کگگن شتوفا کل د ،اموزش
 و یللاگذ گ  سللا  شناسللای  شللام  کلله اسلل  فگاینللد   لتلله ی سلل ، گایللش ی للایش امللوزش
 اطاعلاا وب افلن ذسرگگه شدن.  ا  اشدم  یاگذ گ  کننده صسگیع مداخاا جه  ذ گ صم  م

شلده،  صحلو  گچلاب  هلم اموزشل هلا بوش و ا  ابها جامعه، ع ر  ه  ج عابصباط وسای  یفوذ و
 شللد ماللگ  گایللش ایر للا   للگا  جدیللد ا  ابهللا  از اسللرفاگه اوب فللن پ شللگف   للا کلله  طوب لله
(55, 2014et al.,  Shahsavani.) ،اسرایدابگسلاز  و مرحدالشتل   گ جامعه مبرن  از ما گب واقع 

 مدیگی   گا  اوب فن از و اسرفاگه گایش  گ مدیگی  اطاعاص  مبرن  سو  جامعه  ه صنعر  عمگ

 لگا   گیگگ  بوش وش جهای  و شبته اینرگی  پ دایش عبابص   ا  ه .هسر م گب حگک  اطاعاا
 شلبته . پ لدایشه اسل قلگاب ذگفرل صگ    و صعل م و مسؤوالن والدین پا  فگاذ گان،پ ش اموزش

 ه اس ذگگید 1یاگذ گ  الترگوی ت  ،یعن  ؛بوش یاگذ گ  ایجاگ جدیدصگین منجگ  ه وش، جهای 
(Haughey & Muirhead, 2004, 53) . 

گب  یوظهلوب هلا اوب فلن ارگ خشل  افل ایش  لگا  صلاش حلا  گب املگوزه، هاگایشگاه اغلب
ظهلوب صتنوللوژ   .(Andone & Sireteanu, 2009, 34) هسلرند خلوگ اموزشل  هلا فعال ل 

صوان  ه جهای  شدن یسلب  سساا اموزش عال  با م ؤیاگذ گ  الترگوی ت  اسرفاگه شده صوسط م
هلا  موجلوگ گب  لگا    لا گب صلحنه بقا  سساا املوزش علال  ؤ(. م2010et al.,  Islam) گاگ

املوزش علال  حرلوب   له  مؤسسلااها و ال لل  که  ه طلوب بوزایله  لا وبوگ گایشلگاهساو    ن

هلا  خلوگ از باه سلاز  فعال ل ند،  ایلد  له منا  هسلر ها  الترگوی ت  و باه گوب ه لگاهاموزش
اموزش عال   اید هم زملان  مؤسساا ، ه عبابا گیگگ .ی  و  ازگه خوگ  پگگازیداابص ا  سا  کاب

ها   ف ایند صا  روایند  له   لا  خلوگ گب اموزش 2 گ ک ف   ،ها  خوگ ا پای ن یگه گاشرن سا  ه ینه
 . )Fardanesh ,2014 ,193(ال لل  اگامه گهند صحنه مل  و   ن

زشل  از هلا  اموها  یاگذ گ  الترگوی ت  و امتان صح ر هدفشت  ی س  که اف ایش قا ل  
این طگیر، گب ذگو گب یظگ ذگفرن ا عاگ و جوایب مرعدگ ان و صوجه  ه عوام  ارگذراب گب ایلن شل وه 

 ا ذسلرگگه ط ف گب (. یاگذ گ  الترگوی ت  ,2014Norouzi & Razavi ,372اموزش  اس  )

                                                      
1. E-learning 

2. Quality 
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ملؤرگ،  یلاگذ گ  ایجلاگ محل ط  لگا  ،بوایلن شلوگ. ازمل  کلاب  لگگه اموزشل   له هلا فعال   از
ذویلاذون  ا علاگ و عوامل  کل لد   ایلد ذویلاذون،  گا  یاگذ گیدذان و صوزیع   از پریگ،ایعااف
گبصد  71طبر صح   اا ایجام شده، ف ط (. Khan, 2005با شناخ  ) یاگذ گ  الترگوی ت  مح ط

 مگاکل  یلاگذ گ هلا  گبصلد از کابکنلان، اسلرگاصژ  30گبصد مدیگان م لای  و  40مدیگان ابشد،

 دکننها  اسرگاصژی  با صدوین ی  ، حر   گیامهسسااؤاین مگبصد  40و  فه ند ت  با م الترگوی
(2005, Michalska .)اید که یلگ  مایلدذاب  یاگذ گیلدذان گب ها یشان گاگهپژوهش ،عاوه  گ ان

صلگ اسل  اموزش الترگوی ت  از مایدذاب  یاگذ گیدذان گب مؤسساا و مگاک  اموزش سنر  پای ن
صگ و ی ازمنلد صلدا  گ   شلرگ  داش  یاگذ گیدذان موجوگ از جرش گایشلجویان جدیلد سلخ و یگه
مح  ان معر دید که گبك کام  از عوامل  ارگذلراب  .( ,2004Gibbs & Iacovidou ,114) اس 

ارگ خش  یاگذ گ  الترگوی ت   لگا  جللوذ گ  از اشلرباه و  له گیبلا  ان پ شلگ گ  از شتسل    گ
 .(Aury ,2005) ضگوب  اس 

 ,Anderson)خبگذلای  ماینلد ایدبسلون ،گب کناب م ایا  پ اگه سلاز  یلاگذ گ  الترگوی تل 

ینللد اسللرفاگه از ا لله مللدیگان یسللب   لله فگ (Clark & Mayer, 2008) ، کللابك و مللایگ(2004
ایللد کلله اسللرفاگه از یللاگذ گ  ایللد. ایهللا   للان کگگهیللاگذ گ  الترگوی تلل  گب سللازمان هشللداب گاگه

   لاال بفلرن ه ینله، محملوالا یلاگذ گبی   صلح   احر لاالم منجلگ  له الترگوی ت   دون  گیامله
ایلد کله باهبگگهلا  یلاگذ گ  چنل ن   لان کلگگههلم  اهنگ و گب یهای  شتسل  خواهلد شلد.یاه

هلا  م لدماص ، زملان مناسلب، پلو ، احر لا   له صج یله و صحل ل   ت  مایند سایگ اقلدامااالترگوی
ان  1عوامل  کل لد  موف  ل  گ.ابگ صا  رواید  ه موف    منجگ شوو ح ای  مدیگان گ زیگساخ  فن 

ام  ، ی ازمنلد ص گکل  و صوجله  له ایهلا اسل . های  هسرند که  گا  بقا   موف   گسره از محدوگه
هلا  کسلب موف  ل  شناسای  عوام  کل د  موف    منجگ  ه اط  نان از اع ا  صوجه الزم  ه زم نه

وام  کل د  موف    عوامل  هسرند که از ی  طگف  ا اهداف سازمای  ابصباط گاشلره و شوگ. عم 
 اشلند و اید و از طگف گیگلگ،  لا باهبلگگ بقلا ر  سلازمان مرناسلب مل  گا  صح ر اهداف ضگوب 

صواید، موف    یل  سلازمان با  له گیبلا  گاشلره  اشلد بعای  کگگن و یا صاش  گا  صح ر ایها م 
(Caralli, 2004 .) صواید صأر گ مثب  گب یلاگذ گ  عوام  کل د  موف   ، عوامل  هسرند که م لرا

 صتلگاب فگاینلد یل  ،موف  ل  کل لد  عوامل  الترگوی ت  گاشره  اشند. از سو  گیگگ، شناسلای 

                                                      
1. Critical success factors 
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 موجلب کلدام هلگ گب  هبلوگ و ایلدخلوبگه هم ذلگه ذاصام  ه موف    و عوام  کل د  اس  شویده

 که کگگ صعگیف هایىعنوان حوزه صوان  هبا مى موف    اساسى شد. عوام  گیگگ  خواهد صوسعه

 لگا   ام   لوگن، ع لتلگگ بقلا رى موف  ل   خشبضای  صوبا گب ایها گب  ه گس  امده یرایج
 . )2012et al.,  Bahari(کگگ  خواهند صر  ن سازمان با

مثبل  و افل ایش ع لتلگگ یلاگذ گ   1این عوام  گب یاگذ گ  الترگوی ت   اعل  خوگکاباملد 
یلاگذ گ   ماالعلاا  سل اب  گب ملوبگ عوامل  کل لد  موف  ل . (Wu et al., 2010) شلویدمل 

صوافلر  ،از ایلن بو .ایدالترگوی ت  گب مناطر مخرلف ایجام شده و عوام  مخرلف  با  ه گس  اوبگه
یلاگذ گ  الترگوی تل  وجلوگ ا  از عوامل  کل لد   لگا  موف  ل  که مج وعلهکل  گب موبگ این

ذ گ  و ذلاه  اوقلاا گب ایرخلاش پاسل  صواید گب صفاوا   ن بوش ی ویهگل   اصل  ان م  ،یدابگ
ها  مرفاوا گایشجویان، مدبسلان و ملدیگان از یلاگذ گ  گبك ، ه عبابص  ؛گهندذان مناسب  اشد

 له ایلن یر جله  صح  ر حاضگان پژوهشگگ ،الترگوی ت   اشد.  ا  گبس  اگ  اا یاگذ گ  الترگوی ت 
که گبك یاه گوی  از مفهوم موف  ل  یلاگذ گ  الترگوی تل  وجلوگ گابگ و عبلاباا  ندگس  یافر

طوب کله مشلخو ه لان 1بوگ. گب جلدو  مخرلف   گا  موف    یاگذ گ  الترگوی ت   ه کلاب مل 
ب کلل  و گبك موف    یاگذ گ  الترگوی ت   ه ص گکل  پژوهشل  یویسلنده  له طلو ،ذگگیده اس 

هلا  مخرللف از املوزش و پلگوبش )از اهداف اخرماص یافره  له یلاگذ گ  الترگوی تل  گب گوبه
هلا  کسلب و کلاب  سلرگ  چن ن، گب مح ط گایشگاه و سازمانها، هما ردای  صا مروساه( صا گایشگاه

 گابگ.
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
1. Self-efficacy 
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 . برداشت پژوهشگران از موفقیت در یادگیری الكترونیكی1 جدول

 موفقیت  مفهوم

 یادگیری الكترونیكی
 پژوهشگر

 Edmundson, 2007, Sun, 2007 موف    یاگذ گیده

 ,Shee & Wang, 2008, Sun, 2007, Choi, Kim & Kim و گوبه اوب فنبضای  یاگذ گیده از 
2007, Levy, 2006 

 ی  یللاگذ گ اکللاب و موف  لل 

 )س سرم( الترگوی ت 

Andreu & Jáuregui, 2005, Selim, 2007, Lim & Lee, 
2007 

اموزش الترگوی ت  ارگ خش  / ه ینله 
 ارگ خش 

Seibt, 2004, Selim, 2007, Wang & Yi-Shun, 2003, 
Govindasamy, 2001, Lim & Lee, 2007 

 Fresen, 2007, Berger, 2004, Sanders, 2006 ها  اموزش (ک ف   )شام   گیامه

 Marengo & Marengo, 2005, Phillips & Phillips, 2004 ذراب  ازذش  سگمایه

 Marengo & Marengo, 2005, Sanders, 2006 م ایا  اقرماگ 

 Doyle & Hogan, 2004, Govindasamy, 2001 م ایا  موف    سازمای 

 & Kamentz & Mandl, 2003, Khan, 2005, Blanchard موف    صگ  ر 
Frasson, 2005 

 
 گا  اولل ن  لاب گب ایلاالا مرحلده  ،کل د  موف    یاگذ گ  الترگوی ت  پژوهش گب زم نه عوام 

صوبا ذگفره که یرایج این صح  ر،  ه عنوان مبنای   گا  صح   لاا  علد  گب  1مگیتا، صوسط پاپا

)et al.,  Bhuasiriهواسل گ  و ه تلابان(.  ,2007Salim) اسل کشوبها  مخرلف قلگاب ذگفرله 

گب حلا    گب کشلوبها  تل الترگوی  گ اگذیل   لگا   لموف    حگایعوام   ،گب پژوهش  (2012
و اعرلا   اطاعلاا و ابصباطلاا اوب فلنکابشناسان گایشتده  با  گبس  ی وگید و یظگاا صوسعه

یشلان ایهلا یرایج پژوهش  .ی وگید   و صحل هیصج  اوب  وه أا عل   با از طگیر بوش گلف  ج ع
عام  کل د   گا  موف    یاگذ گ  الترگوی تل  گب کشلوبها  گب حلا     س   عد و ششگاگ که 

طگاحل   گیامله گبسل   لگا  ع لتلگگ  ا علاگکله شلام   صوسعه الزم اس  و  اید  ه ایها صوجه ی لوگ
 .ملل   اشللد اوب فللنی ازهلا  ، گایللش، ایگ ل ه، صر  للگ بفرللاب فگاذ للگان و پ شاوب فللنیلاگذ گ ، 

  گ اگذیللگب    للموف   اص للعواملل  ح»گب پژوهشلل   للا عنللوان  Puri, 2012)) پللوب چنلل ن، هم
 از: وجلوگ عبابصنلد الترگوی ل  موف  ل  املوزش  گ که عوام  ارگذراب کند  ان م «  ت الترگوی

                                                      
1. Popp 
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 گبوس  له گسرگسل  امتلان منفعل ، و ماحظلاا ه ینله صحوی  صتال ف، مرعدگ  گا  ها بوش

 پشر بای  اطاعاا، اوب فن پشر بای  گبوس، گبصعامل    اید اینرگی ، وجوگ ویژذ  پهنا  پ ش ن،

و  صلدبیر، شل وه ارگ خشل  ابزیلا   سلازمان،  لازاب صوسلط ایجام صح   لاا ها  مخرلف،ز ان از
ذلگوه از عوامل  با گب م لان عوامل    لان شلده  6 ،یهایل  ایلن یویسلنده گب .ا ا  ابها  چندبسایه

اموزش ، اموب یهاگ  و مدیگیر ، عوام  فنل ، ابزیلا  ، اس  که عبابصند از: عوام   شناسای  کگگه
 ابصباط . منا ع و طگاح  ا  اب  پشر بای 

وسلط هلا  مخرلفل  ص له ع ل  املده، پلژوهش ان این م اللههای  که صوسط مح  اساس  گبس   گ
  شناسلای  عوامل  کل لد  لگ بو ایلگان، از ج لله گب کشلوب پژوهشگگان گب کشلوبها  مخرللف 

خاصلله سللع  ذگگیللده صللا . از ایللن بو، الترگوی تلل  صللوبا ذگفرلله اسلل   گ یللاگذموف  لل  
گبسل   ملوبگ  2گب جدو   اشند، موضوع این پژوهش گب ابصباط م  های  که صا حدوگ   اپژوهش

 قگاب ذ گید.

 خارج از کشورداخل و  نتایج تحقیقات انجام شده در. 2 جدول

 عوامل کلیدی موفقیت (محققتحقیق ) عنوان
ش گب املوز  بای پشلر نرگیل یا  گ اگذیلگب     ه موف   ا  گسر

 ( مللوبگ)ماالعلله  نللدهیهللا و جهلل  اچللالش  ، لل: موف  عللال
(Abel, 2005) 

از   یلو ایرظلاباا، ح ا  گ ذایلدازه ، بهبلگ  ش، یگا

 ه خدمااایاب یحوهو   عل  ا أه  و اعرا انیگایشجو

  اجللگا گب   لل: عواملل  موف  گب مللال   تلل الترگوی  گ اگذیلل
 )Ng,  Goi &2009(  ت الترگوی  گ اگذی  ها گیامه

 صلفحه،  یوش سلا  گسرگسل   ل گیامله، قا ل  محرلوا

صعهلد  ، بای و پشلر  یوش سا   امن ،فگاذ گانمشابک  
ه و یللو ابا  مگ لل  سللرگیشا ، صعللامل  گ اگذیلل، سللازمان

  طگاح

گب  نیللامللوزش از باه گوب ایا   للگا   للموف   اص للعواملل  ح

 ,.Cheawjindakaran et al)اا  گ اگ   : مگوب اموزش عال

2013) 

 ، اموزشل  طگاحل ، گ اگذیل ط مح  ،سازمای  یگیمد

 گوبه  ا یو ابز  بای خدماا پشر

 گب   للامللوزش الترگویس سللرم    للموف   هاصوسللعه شللاخو

 )Chantanarungpak  &لنلدیگب صا  املوزش علال سسااؤم

)Songkla, 2011 

 ،یاگگهنلده  بای پشلر سلرم س گش،یپلر مؤسسه،  یموبأم

 سلرم س هلا،گسلاخ یز ، مال گیده، اگذی بای پشر سرم س

 ، اموزش طگاح ،LMS صعام ، ، گبس گیامه  ،یگیمد

)ک ف لل   بسللایهد صول و صوسللعه ، ابسللایه  هللاسللرم س

  ا یو ابز  منا ع اموزش بسایه(،
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 داخل و خارج از کشور درنتایج تحقیقات انجام شده . 2جدول ادامه 

 عوامل کلیدی موفقیت تحقیق )محقق( عنوان

 گب املللللوزش از باه گوب   لللللو عوامللللل  موف  یاگگهنلللللده
(Menchaca & Bekele, 2008) 

ملگصبط   گ اگذیل تگگیکاب گ، بو  ها ژذیو ،اوب فن

  بای پشر خدماا گوبه و

  گب املوزش علال  بای اوب  پشلرفن  گ اگذی  هاط صأر گ مح
(Bekele, 2008) 

  بهبگ ، اموزش ،اوب ، فن ایسایی گو  

الترگوی تلل   امللوزش موف  لل  کل للد  عواملل  شناسللای 

 Baghersad et)صهگان  شهگ گولر  ها گایشگاه گب کابافگین 

al., 2013) 

مللدیگی  امللوزش، بهبللگ  فنلل ، محرللوا  گبوس و 

 ها  گایشجوویژذ 

عواملل  کل للد  موف  لل  اسللر گاب یللاگذ گ  الترگوی تلل  گب 
 (Saghafi et al., 2009)مؤسساا اموزش  

 منللا ع، مشللرگ ، فگاینللدها  مللدیگی  و اسللرگاصژ 

 بشد و سازمای ، یاگذ گ 

 Soong et) نیایا  هامنا ع گوبه   گا   موف   اص عوام  ح

al., 2001) 

  فنلل   صللاح (، مگ لل  ه للایگ و )زمللان  ایسللایعواملل 

)گایشلجو   گ اگذیفتگ گب موبگ  طگز گایشجو(،مگ   و )

اوب  اطاعاا و فن  هاگساخ یز ، ه تاب(،  و مگ 

  فن  بای پشر

: ی لش ملؤرگ  ت الترگوی  گ اگذییسب   ه  انیگایشجو  یبضا

 (Malik & Mubeen, 2009)  د عوام  کل
 اوب ، طگاح فگاذ گ، مدبس، گوبه، فن

 
 اشلد مل  ن سلؤا ای گبصدگ پاس   هی   این پژوهش  ا صوجه  ه مگوب اگ  اا و پ ش نه گب این م اله، 

    گایشگاهعوام  کل د  ارگذراب  گ موف    یاگذ گ  الترگوی ت  مگاک  یاگذ گ  الترگوی ت که
 شوید؟این عوام  چگویه  اع  موف    م  گب ایگان از یظگ خبگذان کدامند؟

  

 روش 

 اشلد. جامعله املاب  پلژوهش با م  ک فل  بوش یظلگ از و ا صوسلعه ،هلدف یظگ از صح  ر این
و   ماالعلاص ، ریگیصجگ ه ملد  که گابا  ت الترگوی  گ اگذی حوزه و خبگذان  عل  ا أهاعرا  

صشت   گاگید که ایرخاش افگاگ جامعه املاب  ،  وگید کشوب  ت الترگوی  گ اگذیگب مگاک   ریصدب
گابا  صجگ له فعال ل  گب و  زم نله یلاگذ گ  الترگوی تل گب  م لاالا پژوهشل  گ اساس مع ابها ، 

ذ گ  گب این پژوهش هدف نلد و ایرخلا   ، صوبا ذگف . بوش ی ویهیاگذ گ  الترگوی ت  مگاک 
 ک ف  ها گب پژوهش ی ویه حجم ایرخاش یا باهن ای  خاص   گا  محض قاعده  اشد. اذگچهم 

 ع  ل  ماالعله گب شلام  واحلدها  کوچل  طوب کلل   ه ک ف   گگاب اما، ی ویه یدابگ. وجوگ
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 واحلد 8 الل  6ه گلون،  ها ذگوه  گا  با واحدها  ی ویه اس .  گخ  از مرون پژوهش  صعداگ

 ،شلدید ایرخلاش مماحبه  گا  که افگاگ  صعداگ ،این صح  ر گب(. Kuzel, 1999کنند )پ شنهاگ م 
 ه ایلن  انپژوهشگگ مماحبه، 10 ایجام از این صگص ب پر  اشد.  هم  هاکفای  گاگه اص   گ مبنا 

 دین معنل  کله    شرگ ی س ، مماحبه  ه اطاعاا، ی از  شدن صتگاب  عل   ه کهید بس د ر جهی

هلا  قبلل  یلد از جلنر ه لان پاسل اها  ی ویه جدید  له گسل  م اطاعاص  که از  گبس  پاس 
   اشد.م 

 د ایشلگاه شلهگگایشتده علوم صگ  ر  و بوایشناس   راگاناس خبگه موبگ  گبس  گب این پژوهشافگاگ 
 اناسلراگ گ(؛)گو یفل گایشلگاه صهلگانگایشلتده عللوم صگ  رل  و بوایشناسل   اسراگان )گو یفگ(؛  هشر 

شل  اموزوژ  ذگوه صتنول اسراگان )گو یفگ(؛ گایشتده بوایشناس  و علوم صگ  ر  گایشگاه خوابزم 
 ز ایرخلاشسسله املوزش علال  مهلگ البلگؤو یت  از ملدیگان م )سه یفگ( گایشگاه  وعل  س نا ه دان

از  ع،موضلو صب ل ن از پر صگص ب یافره صوبا ذگف ،  دین ساخرابمماحبه  ه صوبا ی  ه. شدید
 کله گب موف  ل  مگاکل  یلاگذ گ  عوامل  اصلل  با کل له ذگگیدکله ص اضلا مملاحبه شلویدذان

 .ذکگ ی اینلد چن ن، چگویگ  موف    ایها باهم و کنند با   ان ارگذرابید، الترگوی ت  گایشگاه 
 ی ل  ،یلداکلگگه اشلابه ان  ه سایگ خبگذان عوامل  که مماحبه شویدذان گب ابه یظگ موابگ ، گب

 ها از کفای  الزم  گخوبگاب  اشند. پگس ده شد صا گاگه
اسلرفاگه شلد.  1سوسلاز هلا  ک فل  از بوش سلهبوایل  گاگهیا    له جه  گس  ،گب این پژوهش

ها  پژوهش از طگیر صوس   ه شواهد صأی دکننلده اسل  کله بوش سه سوساز   ه گیبا  صأی د یافره
ها، اسرفاگه از منلا ع مرعلدگ ها  مخرلف ذگگاوب  گاگهکابذ گ  ش وهفگایند سه سوساز  شام   ه

هلا  پلژوهش  له کلاب  لگگه اس  که  ه منظوب  گبس  اعرباب یافره های ذگان یا یظگیهها، صحل  گاگه
های  با که م تن اس  یر جه صت ه   ش از حد  گ صوان سوذ گ شوگ.  ه ک   سه سوساز  م م 

ذگان یا مبای  یظگ   اشد، از  ل ن  لگگ. اعربلاب ها، منا ع، صحل  اوب  گاگهها  ج عهگ ی  از بوش
 ،شلوگچه که از ایها پگسل ده م  یظگان گب ابه انبگ که خبگذان و صاحبمماحبه  سرگ   ه این گا

دوین عوامل   له صوافر گاشره  اشلند و پژوهشلگگ مملاحبه با صلا جلای  اگامله خواهلد گاگ کله گب صل
که پژوهش صتگابپلریگ  اشلد و از گهندذان گب بوید مماحبه  گسد.  گا  اینه گوی  یظگاا پاس 
گس  امده از مماحبه، اطاعلاا ه ها   منظوب صج یه و صحل   گاگه  هشد،  ا پایای  الزم  گخوبگاب

                                                      
1. Triangulation 
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کدام عوام  کل د  که  شدو مع ن  ذگگید ند   ند  و م ولهو یرایج حاص  از مماحبه موبگ گسره
 لدین منظلوب پاسل   .گهنلدبا  ه خوگ اخرملاص م   یهالفهؤمچه  عوام ی  از   اشند و ی   هگم 

ها مشخو شلد ذشره و  گ اساس این پاس  مماحبه شویدذان  ه هگ ی  از سؤاالا مماحبه صحل  
 اشند و چله ا عل   و خبگذان   شرگ موبگ صأک د م أاز یظگ اعرا  ه   یهالفهؤمو  عوام که چه 

خلط صحل ل  و  فل  یرلایج خلط  له طبلر صحل ل  محرلوا  ک ،للرا. ایلدمع ابهای  ک رگ ماگ  ذشره
شد.  دین صگص لب کله  اسرفاگه 1ها، از صحل   محروا  قگابگاگ جه  صحل   گاگه ند  ذگگید. گسره

گسل  ایلد. سلپر مرلون ه صلا حلر کلل  از ملرن مملاحبه  لشلد مرن مماحبه چندین  اب خوایلده 
 لگ . سپر کدذراب  ایجام و کلدها  مرعلدگ ذگگیدصه ایوشراب   ا ص س م  ه واحدها  معنای  خ

 یلدظلاهگ ذگگ ها  ایهالفهؤعوام  کل د  و مصا  شدها  ا یتدیگگ م ایسه ها و شباه اساس صفاوا
شلد و طل  سله ذلام از بوش کدذلراب  ها  اصل  صع ل ن یهای   ا اگغام طب اا، گبون مایهو گب 

 .ه شدها  مشا ه اسرفاگها گب ذگوه ند  گاگهذراب  محوب   گا  طب هاول ه، کدذراب   از و کد

 هايافته

ذوی   لله سللؤاالا پلژوهش مبنلل   للگ صع لل ن عوامل  کل للد  موف  لل  یللاگذ گ  گب باسلرا  پاسلل 
ال للل  گب الترگوی ت  جه  صدوین مد  پژوهش، سع  ذگگید که  لا ماالعله صجلابش ملل  و  ل ن

ی ت  زم نه یاگذ گ  الترگوی ت ، کل ه عوامل  که گب زم نه عوام  کل د  موف    یاگذ گ  الترگو
 ا ماالعه پ ش نه و اگ  اا صح  لر و  گبسل   ، اشند، موبگ صوجه قگاب ذ گگ. گب این با اه ا ردامهم م 

گب  ،بفل اسناگ موجوگ گب زم نه عوام  مؤرگ گب یاگذ گ  الترگوی ت ، کل ه عوامل  کله ذ لان مل 
ابایله ذگگیلد.  اوب  و گب قالب چابچوش مفهوم موف    یاگذ گ  الترگوی ت  مؤرگ  اشند، ج ع

چند که چابچوش مفهوم   گ اساس ماالعه پ ش نه و  گبس  اسناگ موجوگ صدوین ذگگیلد، لل تن  هگ
 گا  صدوین مد  یهای ، ی ازمند ایجام مماحبه و اسرفاگه از یظگاا خبگذان  لوگ صلا  رلوان مج وعله 

با صع ل ن کلگگه و  اشلد عوامل  که  گا  موف    یاگذ گ  الترگوی ت  مگاکل  گایشلگاه  الزم مل 
اول له گب چلابچوش مفهلوم    ند  گق    از این عوام  ذکگ شده گس  یاف . ه طب ه ،عاوه  گ ان

ها  اموزشلل  و باهبللگگ ، ذینفعللان، فنلل  و صتنولللوژیت ، عاملل  مللدیگی ، س اسلل  9 ،پللژوهش
امل  کل لد  خلدماا پشلر بای ،  له عنلوان عوو اموزشل ، ها گهنده، یاگذ گیده، جنبهابزیا  ، یاگ

                                                      
1. Conventional 
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شلویدذان موف    یاگذ گ  الترگوی ت  گب مگاکل  گایشلگاه  عنلوان ذگگیلد. سلپر، از مملاحبه
خواسره شد صا مشخو ی ایند که عوام  کل د  موف    یاگذ گ  الترگوی ت  گب مگاک  گایشگاه  

 گ  صوایند  له عنلوان کل لد موف  ل  یلاگذهگ ی  از این عوام  چگویه م و   ان کنند که کدامند 
چن ن، یظگاا خوگ با گب موبگ صعدی  یا صر  گ این عوام    ان ی ایند. الزم  ه الترگوی ت   اشند و هم

ذکگ اس  که ه ه مماحبه شویدذان  گ ص س م عوامل  کل لد  موف  ل  یلاگذ گ  الترگوی تل  گب 
 ، ، ملدیگی ، پلداذوژاوب فلنگهنلده، مگاک  گایشگاه   له هفل  عامل  اصلل  یاگذ گیلده، یلاگ

ها  اموزشل  و باهبلگگ  و ابزیا   و ذینفعان   گوی ، صوافر یظگ گاشرند. هگ چنلد عامل ، س اسل 
هلا یظگان، ایلن عام خدماا پشر بای  گب چابچوش مفهوم  پژوهش امده  وگ. ول ،  ه یظگ صاحب

، چلون صوان ایها با  ا عام  مدیگی  اگغام کگگ. از طگف گیگگگب گ  عام  مدیگی  قگاب گابگ و م 
گب   ن عوام  ذکگ شده یاگذ گیده و یاگگهنده و ملدیگان و کابکنلان قلگاب گاشلرند و جل ف ذینفعلان 

عام  ذینفعان  ه عام  ذینفعان   گوی  صر  گ کگگ. الزم  ه ذکگ اسل ، علوامل   ،گبوی  س سرم هسرند
شلدید و  اگهگ قلگاب عنلوان یل  گاشلرند، ذیل  پوش های   وگید و  ا یتدیگگ همکه گابا  شباه 

ها  اموزش   ه عام  پداذوژ   ا یظگ اکثگ مماحبه شویدذان اصا  و صر  لگ گاگه شلد. عام  جنبه
 شوگ.اگامه،  ه طوب خاصه ابایه م گب  صحل   عوام  کل د  موف    جییرا

 عامل مديريت .۱

مگاح  مخرلف فگایندها  الترگوی ت  گابگ که از چنلدین عنملگ کل لد  شلام    همدیگی  اشابه 
  یلاگذ گ  الترگوی تل  گب یل  سلازپابچه ، منا ع ایسای  و فگاینلدها  یاوب فنابایه محروا، 

اس . گب چابچوش مفهوم  پژوهش عوام  کل د  موف    عام  ملدیگی  گب  شده  صشتسازمان 
منلا ع ملال ، ملدیگی  محرلوا   صلأم نیاگذ گ  الترگوی ت  پلنج عامل  املوب ملدیگیر  و بهبلگ ، 

هلا  موف  ل  اموزش ، مدیگی  اموزش، یگهداب  محروا  اموزش ، عنوان ذگگید.   شلرگ عام 
گب موبگ صعدی  و صر  لگ ایلن عوامل  ی ل   ،ول  .ذان قگاب ذگف شوید مدیگی ، موبگ صأی د مماحبه

شلویدذان حلاک  از ان  لوگ کله عوامل  موف  ل   یظگ مملاحبهیظگاص    ان کگگید. گب ک ، اج اع
ذراب  و ها  باهبگگ ، سلگمایهعام  س اس  صوان  ه هف مدیگی  گب یاگذ گ  الترگوی ت  با م 

و بهبلگ ، ابایله خلدماا اگاب ، صحمل ل ، اموزشل  و بفلاه ، منا ع مال ، املوب ملدیگیر   صأم ن
  نلد  ی لوگ.س سرم مدیگی  محروا، یگهداب  و صوزیع، مدیگی  اموزش و پشر بای  ع ل اص  طب له
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 گب یلاگذ گ  الترگوی تل  با عوام  کل لد  موف  ل  ملدیگی  ، کدذراب 3جدو   ی ویه،  گا 

 .گهدم  یشان

 ایران در یادگیری الكترونیكی مدیریت در موفقیت عامل عوامل کلیدی . کدگذاری3جدول 

 کدگذاری باز شوندگانمصاحبه کالمی هایگویه از اینمونه
مصاحبه 

 شونده
 فراوانی

کدگذاری 
 محوری

شد شره  اایرظام  ه این قر ه وجوگ گابگ که  اید ی   گیامه وجوگ گا»
ایلداز  باهخلواه م املوزش الترگوی تل  و هدف. ما  لگا  چله م 

خلواه م  له کن م هدف ون چ  هس ، ایا  ه عنوان ی  پگسلر ژ مل 
نبلع ایلا  له عنلوان یل  م .ان یگاه  تن م که ف ط وجوگ گاشره  اشد

کسب گبامد اس  یا هدف ما این اسل  کله  رلوای م از طگیلر یلوع 
 ..و .« ا  از اموزش، ابص اف گب ک ف   اموزش گاشره  اش مصازه

ها  س اس 
 باهبگگ 

E1 
E4 
E9 

E10 
5 

 مدیگی 

ذویند یاگذ گ  الترگوی تل  موجلب کلاهش گب ه ینله این که م »
هلا غللط از اش شوگ، ی   گگاشر  اس  که گب خ لل  از محل طم 

ش ایلد؛ یعنلل ، یلاگذ گ  الترگوی تل  ال امللام منجلگ  له کللاهگب مل 
ایلدمان بشوگ و ال امام منجگ  له افل ایش سلوگ و افل ایش ها ی  ه ینه

 و...« شوگیاگذ گ  ی   -مال  گب فگایند یاگگه 

ذراب  و سگمایه
 صأم ن منا ع مال 

E1 
E2 
E5 
E8 

4 

 ها  مدیگی  گب فرلا  مجلاز  اشلنا  اشلد.مدیگی   اید  ا سب »
ذوی  و هلللا  اقرلللدابذگا  مر گکللل ، م للل ان پاسللل ملللدیگی 

هللا  هللا  مجلاز  ک رللگ از امللوزششلان گب امللوزشذوی جواش
 و...«. حروب  اس 

اموب مدیگیر  و 
 بهبگ 

E5 
E1 
E2 
E3 
E9 

E10 

6 

ف منظوب اجگا  صح   اموزش و کم و ک گب هگ حا  پشر بای   ه »
ها  ابایله ها یت  از موابگ اساس  جه  ابص اف اموزشاین ح ای 

 ه شده گب مگاک  یاگذ گ  الترگوی ت  اس  که  اع  افل ایش ایگ ل
 و...« یاگذ گ  الترگوی ت  خواهد شدو بضای  ایها از 

 پشر بای  ع ل اص 

E1 
E2 
E3 
E6 
E7 
E9 

E10 

7 

  ابایه خدماا گب امگ اموزش الترگوی ت  خ ل  مهلم اسل  و گل ل»
ان هم این اس  که گب اموزش حرلوب  یتسلگ  گفلاصگ و اگاباا 

   ن  شده اس  که زمای  مشتل  پ ش امد  ا مگاجعه  لهخاص پ ش
 و...«  گطگف ی ایم ایها مشت  با

ابایه خدماا 
اگاب ، صحم ل ، 
اموزش ، و 

 بفاه 

E2 
E3 
E5 
E7 
E9 

5 

سلای  ، وشگب ایلن س سلرم اف اب ال امام وا سره  ه وش ی سرند.این یگم»
با  لا  صوایلد انهگ قدب هلم کله ذسلرگگه  اشلد، یل  مرخملو م 

 و ...« سهول  یگهداب  و  ه بوزبسای  کند

س سرم مدیگی  
محروا، یگهداب  

 و صوزیع

E3 
E4 
E6 

3 
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 1395زمستان  /دوم شماره /هفتم  سال تربیتی/ علوم در ارتباطات و اطالعات آوریفن فصلنامه /16

 
 ایران در یادگیری الكترونیكی مدیریت در عوامل کلیدی موفقیت عامل . کدگذاری3جدول ادامه 

 کدگذاری باز شوندگانمصاحبه کالمی هایگویه از اینمونه
مصاحبه 

 شونده
 فراوانی

کدگذاری 

 محوری

صللا پ شللگف   ذ للگ  شللوگهللا  یاگذ گیللده  ایللد ربلل  و پ فعال  »

اموزش  یاگذ گیده ابزیا   ذگگگ و  ا اذلاه  از یر جله و  لازخوبگ 

اموزش ابایه شده گبجه و م  ان بشد و سگع  فگاذ گ  اطاعلاا 

«ها  صوبا ذ گگبی  ها  الزم  عد   گیامهیاگذ گیدذان، ذام  

 مدیگی  اموزش

E4 
E5 
E7 
E8 

 مدیگی  4

 

 عامل ياددهنده .2

کنلللد و کننلللده الترگوی تللل  ع للل  مللل ،  لله عنللوان صسللله   یللاگذ گ  الترگوی تلل یاگگهنللده گب
یلا   با هللا  ابزشهلا  یلاگذ گ  و شلل وهها  اموزش ، منا ع یاگذ گ   ا ک ف  ، فعال  هدف

ن، . گه عامل  ملدیگی  و صشلویر، حرلوب و صعامل  مجلاز ، ابزیلا   گایشلجویای ایلدم مشخو 
ل ، حل ط صعلامم صأم نذوی   ه فگاذ گان، مهابا و صعهد الترگوی ت ، پشر بای  از گایشجویان، پاس 

وش ذللگ ، ایجللاگ ایگ لل ه گب فگاذ للگان گب چللابچاسللرفاگه از طللگ  گبس، یگللگش مثبلل  و صسلله  
ذ گ  ذگگیلد و  له عنلوان عوامل  کل لد  موف  ل  یاگگهنلده گب یلاگ  ند مفهوم  پژوهش، طب ه

ب ویدذان قلگاشل ها  موف    یاگگهنده، موبگ صأی د مملاحبهالترگوی ت  عنوان ذگگید،   شرگ عام 
طاعلاص  هلا  له گه گسلره سلواگ ایظلگان، ایلن عامل گب یر جه مماحبه  ا خبگذان و صلاحب .ذگف 

گ هلا  صفتلز ، ایجاگ ایگ  ه گب فگاذ گان، بشد و صوسعه مهلابایاگگهندذان، حروب و صعام  مجا
باا از سلاز  ایرظلاکننلده محل ط ح لایر   لگا  یاگذ گیلده، شلفافایر اگ  گب یاگذ گیلده، فگاهم

بس و ا ، ساخراب مشخو  ل ن طلگ  گذگ ، گاشرن اخاق حگفهیاگذ گیده، یگگش مثب  و صسه  
  ملدیگی   ند  ذگگید. هگ چند عاملا  یوین صدبیر طب ههمحروا  الترگوی ت ، اشنای   ا بوش

 لله یظللگ  ،وللل  .زمللان و مهللابا و صعهللد الترگوی تلل  گب چللابچوش مفهللوم  پللژوهش امللده  للوگ
ا  گفلهحهلا  ابصبلاط  و اخلاق ها گب گ  عام  سواگ اطاعاص  و مهلابایظگان، این عام صاحب

اگغلام  ا ق حگفلهها  ابصباط  و اخلاعاص  و مهاباصوان ایها با  ا عام  سواگ اطاقگاب گابگ و م 
 کگگ.
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 ایران در یادگیری الكترونیكی در دهندهادی عوامل کلیدی موفقیت بعد کدگذاری .4جدول 

 کدگذاری باز شوندگانمصاحبه کالمی هایگویه از اینمونه
کد مصاحبه 

 شونده
 فراوانی

کدگذاری 

 محوری

ب صلگین مهلابا گاساسل  سواگ اطاعاص  یاگگهنده، اکنون»

  هلا لگا  گوبه از لموبگیاس . سواگ اطاعاص   هاگایشگاه

اطاعللاص   للگا  ذربایللدن گوبه گب   اسللواگ  خاللگبون

 و ...« های  گابگکاس گبس مجاز  صفاوا

سواگ اطاعاص  

 هگهنداگی

E1, E2, E3, 
E4, E5, E6, 

E8, E9 
8 

 یاگگهنده

ه و اسلرفاگ اشلنا  اشلد   اموزشل وبافن اید  ا  گهندهاگی»
کله  جیلباکند  اید وق  و زمان  گرابگ و  گخاف صملوب 

وقل   اصفاقلامیله   لگگ ممعر دید که خ ل  وق  ک رلگ  با 

 اذگ  خواهد گبس  اجگا شلوگ للرا عامل   گگ م  شرگ  با 

 و...« صگف زمان خ ل  مهم اس 

حروب و صعام  

مجاز  صوسط 

 هگهنداگی

E1, E3, E2, 
E5, E6, E8,  

E9 
7 

  عاقگللل  فرلللا  مجللاز  ه  شللگ    هااز گغدغلله»
گبس، ایجلام صتلال ف گبسل  و صلاش  لگا    له فگاذ گان

 و...« پ شگف  و بشد صحم ل  ایان اس 

ایجاگ ایگ  ه گب 

فگاذ گان صوسط 
 هگهنداگی

E1, E2, E4, 
E6,  
E8 
 

5 

اس   یظگ موبگاموزش  نه زم گبی  مرخمو  گهندهگای»

 د لصأک یظلگ ملوبگیا   گایشجویان  ه یاگذ گ  که  گ گس 

 و...« گابگ

بشد و صوسعه 

  صفتگ هامهابا

 ایر اگ  گب یاگذ گیده

E4, E6, E7, 
E8, E10 5 

ح لایر    شلرگ   هلاط افگاگ خلاق ع وملام گب گاخل  مح»
   ح لایر هلاط محو م شه ذف  که  ا ندی امتان ظهوب م

 ..و.« فگگ گب ابصباط  ا گیگگان مگصبط اس   ها   ه موقع

مح ط  کنندهفگاهم
ح ایر   گا  

یاگذ گیده صوسط 

 هگهنداگی

E5 
 E6  
E7  
E10 
 

4 

 فگاینلد گب کل لد  ی لش کله ی سل  صلدبیر ک  ل »

 چگلویگ  ابایله  لتله کنلدم  ایفلا با یلاگذ گ -یاگگه 

 اسل  ان گه سلازمان یحلوه و کاس گب محروا  گبس 

 و ...« گابگ کل د ی ش   که

گاشرن ساخراب 

مشخو   ن طگ  

گبس و محروا  

 الترگوی ت 

E1, E4, E6, 
E9, E8, 

E10, 
6 

ینلد اخلوگ  له فگگب فگاینلد صلدبیر ذلگ صسه   گهندهاگی»

و یه اینته خلوگ مجلگ  کلاب   پگگازگ م فگاذ گمشابک  

گب  اسل  فگاذ لگشوگ. صنها ی ش و  صسه   ح  مشتاا 

 و...«   شناخ خو ذینفعان با  ه ذگ   ایدصسه  

یگگش مثب  و 

صسه   ذگ صوسط 

 هگهنداگی

E3  
E6  
E5  
E7  

     E8 

5 
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 1395زمستان  /دوم شماره /هفتم  سال تربیتی/ علوم در ارتباطات و اطالعات آوریفن فصلنامه /18

 
 ایران در یادگیری الكترونیكی در دهندهادی عوامل کلیدی موفقیت بعد کدگذاری .4جدول ادامه 

 کدگذاری باز شوندگانمصاحبه کالمی هایگویه از اینمونه
کد مصاحبه 

 شونده
 فراوانی

کدگذاری 

 محوری

 کند اصو  اخاق  مع ابها  فتگ  و بفراب  با فگاهم م»

و وظلایف خلوگ گب     له مسلؤولاسلراگان  صا از طگیلر ان

پل   گایشلجویانم ا   سازمان، جامعه، حگفله، ه تلابان و 

 و...«  گید م

گاشرن اخاق 

 اگ  صوسط یاحگفه

 هگهند

E2, E3, E4, 
E6, E7, E8,  

E9 
7 

 یاگگهنده

ها هاموب، این اط  نان با خواهد گاگ کله  گیامل  سازشفاف»
 بویللد پلل ش م شللدهن  منابللر  للا مع ابهللا  از پلل ش صع

ه  لارگ خش  با  صواید م شده جاگیپاسخگوی   ه ایرظاباا ا

 و...« گیبا  گاشره  اشد

ساز  شفاف
از ایرظاباا 

 یاگذ گیده

E7 
E8 
E6 

E10 
 

4 

مجاز ، فرلا مرفلاوا اسل  اقررلاواا و چون گب مح ط »

 گهنلدهاگها  این فرا هلم مرفلاوا اسل  پلر یی ازمندی 
   ای لد گب یلاگگه  و یلاگذ گ  هلابوش ا ه لان  صواید ی 

 و ایلد مرفلاوا  اشلد  هابوشالترگوی ت  هم اسرفاگه کند 

  غ گسللنر  هسللرند کلله گب هللابوش  شللرگ  هللابوشایللن 

 و... «گهند مش یاگذ گ  الترگوی ت  خوش جوا

 ا گهنده  اگاشنای  ی
  یوین هابوش

 صدبیر

E3  
E4 

 E5  
E6 
E7 
E8 

6 

 

 عامل يادگیرنده .3

عواملل  کل للد  موف  لل  یاگذ گیللده گب مگاکلل  یللاگذ گ  الترگوی تلل  ماللگ  شللده گب چللابچوش 
ها  یاگذ گ ، مفهوم  پژوهش شش عام  مشابک  و خاق  ، عوام  ایگ  ش  و یگگش ، سب 

 نلد  اطاعاا و صوای ند  مجلاز  طب له اوب فنپریگ  و مهابا گب اعر اگ  ه یفر و مسؤول  
گب یر جله  .شلویدذان قلگاب ذگفل ذگگید.   شرگ عوام  موف  ل  یاگذ گیلده، ملوبگ صأی لد مملاحبه

اطاعلاا و  اوب فلنگسلره مهلابا گب  ها  ه هشل یظگان، این عام مماحبه  ا خبگذان و صاحب
هلا  ابصباطاا، سواگ اطاعاص  یاگذ گیده، عوام  ایگ  ش  و یگگش ، مشابک  و خاق  ، سلب 

هلا  فگاشلناخر  و اخرملاص زملان کلاف  پریگ ، مهلابایاگذ گ ، اعر اگ  له یفلر و مسلؤول  
اطاعلاا گب چلابچوش  اوب فلن ند  ذگگید. هگ چند عام  صوای ند  مجاز  و مهابا گب طب ه
ها گب گ  عامل  سلواگ اطاعلاص  و یظگان، این عام ول ،  ه یظگ صاحب ؛هوم  پژوهش امده  وگمف
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ا  ی ویه ،گب اگامهصوان ایها با اگغام کگگ. اطاعاا و ابصباطاا قگاب گابگ و م  اوب فنمهابا گب 
 یظگان اوبگه شده اس . از مماحبه صاحب

 ایران در یادگیری الكترونیكی دگیرنده دریا عوامل کلیدی موفقیت بعد کدگذاری .5جدول 

 کدگذاری باز شوندگانمصاحبه کالمی هایگویه از اینمونه
کد مصاحبه 

 شونده
 فراوانی

کدگذاری 
 محوری

گابگ.  ا   اگقگاب  ابصباط مهابص  اس  که هگ کس  از ان  هگه »
 ایر لا با  هاشلهیو اید هادذاهیلگ صوان ابصباط گاشرن  ا گیگگان م

گگ. اه  لل  ایللن و از یظللگاا و افتللاب گیگللگان ی لل  سللوگ  لل گاگ
 و ...« هس   مجاز    شرگ از حروب  هاابصباطگب  هامهابا

  هامهابا
 ابصباط 

E3, E5,  
E6, E8, 

 E9 
 

5 

 یاگذ گیده

ب گذلگان اطاعلاا  اشلند و  رواینلد جلووفگاذ گان  ایلد جسل »
 جهای  اینرگیل   لگا موبگ ابزش اطاعاا وس ع  که گب شبته 

ب گاسرفاگه ایلان موجلوگ اسل   له گاوب  و ابزشل ا    پگگازیلد. 
ذگ از ایر لا  گایلش  له صسله   گهنلدذاناگچن ن شگایا  ی لش ی

 و ...« کندیاگذ گ  صر  گ م 

 سواگ اطاعاص 

E3, E4,  
E5, E6,  

E8 
E9 

  E10  
 

7 

  یلللاگذ گ  هاجنبلللهایگ للل ش یاگذ گیلللده یتللل  گیگلللگ از »
 لگ شتسل  یلا  ملؤرگاز عوامل   صوایلد مالترگوی ت  اسل  کله 

یل  موف    یاگذ گ  الترگوی ت   اشد و هگ گو یوع ایگ  ش گبو
 و...« شوگو   گوی  با شام  م 

 سب  ایگ  ش 
 E6, E7, 
E8, E9 

 
4 

شده اس  کله خاق ل  یل  ویژذل  صلگفام ذاصل  امگوزه را  »
ه له  واز این صوایای   گخلوبگاب هسلرند ها ی س ،  لته ه ه ایسان

 و...« گابید گبجاا ذویاذوی  از این اسرعداگ با

مشابک  و 
 خاق  

E1, E2, 
E4,E7,  

E8 
5 

رگ  و حساس     ش گب مح ط مجاز  این قر ه ی وگ پ دا مسل ام»
هم خواهد گاش  چون ما احر ا  اینته گب یل  محل ط مجلاز  

 م صوای ی   ام گق ب ن م خ ل  کم اس  و  بوگببومخاطبان خوگ با 
ا یلمنظلوب ملا با گبك کلگگ  واقعلاممروجه شویم که ایا ایلن فلگگ 

گب  صوایسره که  ه گایش او اضافه شوگ  ه هلگ حلا  ایلن چلالش با
 و...« بیشه خوگش گابگ

 سب  یاگذ گ 
E1,E2,  
E3, E5,  

E7, E9, E10 
 

7 

  اموزشلل  هللاط محگب امللوزش الترگوی تلل   ایللد یگللاه از »
ه کلا   گگاشره شوگ یاگذ گیده مبرد  کنرلگ  ک رلگ و یاگذ گیلده

  خشللرابو  ه خبگذل  اسل  کنرلگ    شلرگ صلا گوبه  لگا  او 
 و...« شوگ

و  یفراعر اگ ه
  گیپر  لؤومس

E2  
E7  
E8  
E10 

4 
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 ایران در الكترونیكییادگیری  یادگیرنده در عوامل کلیدی موفقیت بعد کدگذاری .5جدول ادامه 

 کدگذاری باز شوندگانمصاحبه کالمی هایگویه از اینمونه
کد مصاحبه 

 شونده
 فراوانی

کدگذاری 

 محوری
  فگاشللناخر  یاگذ گیللده صوجلله ی للوگ یعنلل  هللامهابا ایللد  لله »

  لگ عهلدهگایشجو  داید که چگویه یاگ  گ گگ، چون ی لش اصلل  
 و ...« خوگ او اس 

  هامهابا
 فگاشناخر 

E3, E4, E5, 
E6, E7, 

E8 
5 

 یاگذ گیده
 که یاگذ گ  مجاز   له ایلن کنند میاگذ گیدذان مجاز  فتگ »

وق   گرابید یا خ لل   ها حروبمعن  اس  که خ ل  ک رگ از 

ی سل . گب املوزش  طلوبنیا کله حال گبعبلوب کننلد  صگ ساح

وقل   یاگذ گیدذان مل م و موبگ ایرظلاب هسلرند کله اصفاقاممجاز  

 لاز  ذرابیلد م هانیا که وقر  شرگ  با صگف اموزش  تنند و 

 و...« خ ل  مهم اس 

اخرماص زمان 

 کاف 

E2  
E4  
E5  
E6  
E10 
E1 

6 

 

 آوريفنعامل  .4

ه هللا و فگاینللدهای  اسلل  کللها، ماگهشلل وه و شللگگگ سللاخ  و کللاب گگ ا لل اب، گسللرگاه اوب فللن
 اوب فلنه لان صسللط و صبحلگ ایجلام کلاب اسل ،  اوب فلن .ها  ایسان اس ذشا  گشواب ذگه

صع  لگ و  طگاحل ، سلاخ ، اسلرفاگه، و شلام ؛ ها اسل صوایای  ایجام کاب گب ص ام  ساو  و زم نله
سلله عاملل  گب چللابچوش مفهللوم  پللژوهش زیگسللاخ ،  د. اشللوسللعه م یگهللداب  و صح  للر و ص

گب یلاگذ گ   اوب فلن ند  ذگگید،  ه عنوان عوامل  کل لد  موف  ل  اف اب طب هاف اب و یگمسخ 
دذان قلگاب شلوی ، موبگ صأی د مملاحبهاوب فنها  موف    الترگوی ت  عنوان ذگگید،   شرگ عام 

 ملاحبه  لام  لگ ایلن عوامل  ی ل  یظگاصل    لان کگگیلد. گب یر جله گب موبگ صعدی  و صر ،ول  .ذگف 
اوب  فلن هلا  زیگ نلای اوب فلنصوجله  له  ها  ه چهلاب گسلرهیظگان، این عام خبگذان و صاحب

 وافلل اب  هللا  یللگمافلل اب ، ایرخللاش بسللایهها  سللخ ، ایرخللاش بسللایهاطاعللاا و ابصباطللاا
وبگه شلده یظلگان اا  از مماحبه صلاحبی ویه ،گب اگامه ند  ذگگید. ها  یاگذ گ  طب هاوب فن

 اس . 
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 21/… عوامل کلیدی موفقیت مراکز یادگیریشناسایی 

 
 ایران در یادگیری الكترونیكی در آوریفن عوامل کلیدی موفقیت بعد . کدگذاری6 جدول

 شوندگانمصاحبه کالمی هایگویه از اینمونه
کدگذاری 

 باز
کد مصاحبه 

 شونده
فراوان

 ی
کدگذاری 

 محوری

گ  یت  از عوام  کل لد  گب یلاگذ  سهول  گب اسرفاگه  ه عنوان»
ن الترگوی ت  این امتلان با  له کلاب گان مل  گهلد صلا  لدون گاشلر

هلا گیامهگغدغه اساس  گب جه  یاگذ گ  اسرفاگه از ا  اب،  روایند  
 ل  رگ و  ا گبجله ک فؤو اهداف از پ ش صع  ن شده با  ه صوبا م

 و ... «عال  ایجام گهند

ها  اوب فن
  نای زیگ
ب  اوفن

اطاعاا و 
 ابصباطاا

E5  
E1  
E2  
E9 
E7  

5 

 اوب فن

ها  قدی   اوب فنما یباید  گویم از  . اید  ه بوز  اشد اوب فن»
ده و ها   هبوگ یافره  عد  ایها گب طو  سال ان  عد  املکه وبژن

گله یبوز ه  ل  گویم از ایها اسلرفاگه کنل م  ایلد ه  شله خوگملان با
 و... «گابیم

ایرخاش 
ها  بسایه
 اف اب سخ 

E1  
E4 
 E6  
E8 

4 

ها صنیوین گب اموب اموزش ،  اوب فنجه  اسرفاگه از هگ س سرم »
گ گاشرن ی  یلگم افل اب پ شلگفره کلاف  ی سل   لتله  ایلد  لا ایجلا

افل اب  ملگصبط اف اب  و یگم  سخ یزیگساخ  ها  مناسب، مسا
 و...« کگگ ا سامایه یاگذ گ  الترگوی ت  با فگاهم 

ایرخاش 
ها  بسایه
 اف اب یگم

E1, E3, E5, 
E7, E9, E10 

 
6 

وب   اید مرناسلب  لا محرلوا  اموزشل   اشلد شل ا از یل  افن»
هلا و گبوس صوای د  ه طوب یتسلان گب ه له بشلره ی  X اوب فن

ایلن  ،وب  گابیم  ه اسم ما  مپ نگا ما ی  فناسرفاگه کن د مثام
هلا  صگ از  عرل  بشلرهها قا   اسرفاگهاوب  گب  عر  از بشرهفن

 و...« گیگگ اس 

  هااوب فن
 یاگذ گ 

E1, E2, E3, 
E6, E8, E9, 

E10 
7 

 

 ۱عامل پداگوژي .5

گاب جه  اعرا  یاگذ گ  اس . چنل ن فگاینلد ، هلم شلام  مفهلوم  از پداذوژ  فگایند  یظام
و هم گب  گذ گیده فگایند   گا   گایش ح     و صدوین ان  ه صوبا ی اگین گب قالب بسایه اس 

 ه کاب  سرن ان گایش  لا هلدف اذلاه سلاخرن فلگگ یسلب   له خلوگ و جهلان اسل . گب چلابچوش 
گه ، باهبگگهلا  مفهوم  پژوهش هف  عام  هدف، محرلوا، مخاطلب، بسلایه، طگاحل ، سلازمان

نلد  ذگگیلد،  یاگذ گ   ه عنوان عوام  کل د  موف    پداذوژ  گب یاگذ گ  الترگوی تل  طب له

                                                      
1. Pedagogy 
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ها  موف    پداذوژ ، ملوبگ صأی لد مملاحبه شلویدذان قلگاب ذگفل . ولل ، گب ملوبگ   شرگ عام 
یظگان، ایلن صعدی  و صر  گ این عوام  ی   یظگاص    ان کگگید. گب یر جه، مماحبه  ا خبگذان و صاحب

ن، ااطبللگسلره ی ازسللنج ، صحل ل  اهللداف، صحل ل  محرلوا، صج یلله و صحل ل  مخ هلا  لله هشل عامل 
 نلد  ذگگیلد. هلگ چنلد گه  طب لهها  اموزشل ، سلازمانبسایه، طگاح ، باهبگگها و بوشصحل  

یظلگان، عام  باهبگگها  یاگذ گ  گب چابچوش مفهوم  پژوهش امده  وگ. ولل ،  له یظلگ صلاحب
م  صوان ایها با  ا عاها  اموزش  و طگاح  قگاب گابگ و م این عام  گب گ  عام  باهبگگها و بوش

یظلگان ا  از مملاحبه صلاحبگب اگامله ی ویلهها  اموزش  و طگاح  اگغام کگگ. باهبگگها و بوش
 اوبگه شده اس . 

 ایران در یادگیری الكترونیكی پداگوژی در عوامل کلیدی موفقیت بعد کدگذاری .7 جدول

 شوندگانمصاحبه کالمی هایگویه از اینمونه
کدگذاری 

 باز
کد مصاحبه 

 شونده
 فراوانی

کدگذاری 
 محوری

ها  املوزش الترگوی تل   ه یظگ من گل   اصل  کله س سلرم»
موفر ی   شوید   شلرگ  له ایلن خلاطگ اسل  کله ی ازسلنج  و 
ز طگاح  اموزش   ه خو   اصفلاق ی فرلاگه اسل ، یاگذ گیلده ا

س سرم اذلاه ی سل  و از شلگ  وظلایف خلوگ اذلاه ی سل  و 
 و ...« مروجه ان ی س 

 ,E1, E2, E9 ی ازسنج 
E6 

4 

 پداذوژ 

رگصگ یاگذ گ  شاذگگان ع   رلگ و ملؤ گایشگاه،اینته گب    گا»
اا  اجاا و ص ایرصگ  ر   اید ایعتاس  از اح  ها اشد، هدف

 و...« شاذگگان  اشد و  ه طوب مشخو و واض    ان شوگ
 ,E1, E2, E5 صحل   اهداف

E8, E6 
5 

کله گایشلجو  ایلد محرلوا با  intractive عد اصلل  محرلوا  »
هللا  و  للا اسللرفاگه از ا  اب  ب نللد، محرللوا با  للا صللدا، صمللویگ

ا  ضبط شده  اشد صا گایشلجو سلؤال   لگایش پل ش چندبسایه
 و...« امد  رواید پاس  ان با گبیاف  کند

 صحل   محروا
E5, E1, E2, 

E9, 
E10, E3 

5 

ن مخلاطب  لا  اوبهلا  فگذ لگان با  شناسل م،  گب صدبیر  اید»
 گب حل ن املوزش سلؤا  کنل م، ،ابصباط چش    گقلگاب کنل م

 و...« حر ام افگاگ با  ه  ح  و صباگ  یظگ صشویر کن م

صج یه و صحل   
 مخاطبان

E6, E7, E9, 

E10 
4 

، شلوگسایه  اع  ایجاگ شگایط مناسب  گا  یلاگ ذ لگ  مل ب»
با سله   حفظ صوجله فگاذ لگان با صلا پایلان جلیصوایا بسایه  اید
 و...« گاشره  اشد

 ,E2, E3, E5 صحل   بسایه
E7, E10 5 
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 ایران در یادگیری الكترونیكی پداگوژی در عوامل کلیدی موفقیت بعد کدگذاری .7 جدول ادامه

 شوندگانمصاحبه کالمی هایگویه از اینمونه
کدگذاری 

 باز
کد مصاحبه 

 شونده
 فراوانی

کدگذاری 
 محوری

ی ازسلنج  یاگیلده ذگفرله شلده اسل   عد طگاح  اموزش  و »
  خلوگطگاح  گو  عد کان و خگگ گابگ که  عد کلان مع لوالم

ذ للگگ و گب  عللد طگاحلل  خللگگ گوبه مللدیظگ اسلل  قللگاب م 
 و ... «یاگگهنده مدیظگ اس 

 ,E2, E4, E6 طگاح 
E7, E8, E9 6 

 پداذوژ 
ده  له گب اموزش  اید  ه گیبا  ایجاگ فرا   اش م که یاگذ گیل»

ا  لعنوان ی  پگگازش کننده فعا  اطاعلاا  اشلد، فگاذ لگ با 
مفهللوم پللگگاز  گب فگاینللد یللاگذ گ  اشللنا کنلل م صللا  روایللد 

 و...« و یاگاوب  کند اطاعاا با کشف،  ازشناس 

باهبگگها و 
ها  بوش

 اموزش 

E4  
E5  
E7      
E8 

4 

 عگضه ماالب از ساگه  ه  ه مشلت  صلوبا ذ لگگ و گب ا رلدا»
ها قگاب ذ لگگ صگین ایدهصگین و جامعیاگذ گیده گب معگض کل 

 و...« ا  از مفاه م ساگه و ویژه ابایه ذگگگصا مج وعه
 E8, E9 سازمایده 

E3, E6 4 

 

 1. عامل ارزيابی6

ابزیللا  ، ازمللوگن و قرللاوا کللگگن گب للابه ابزش، ک ف لل ، م لل ان یللا گبجلله شللگایط یللاگذ گ  
)یاگذ گیللده، صلل م اموزشلل ، مؤسسلله، گوبه، گبس، کابکنللان و  کل للد گب عواملل   الترگوی تلل 

شلوگ. گب ها  اموزشل  اسلرفاگه مل ذ گ  گب ابه  گیامهکه از یر جه ان  گا  صم  م الرحم  (فابغ
چابچوش مفهلوم  پلژوهش چهلاب عامل  ابزیلا   مؤسسله، ابزیلا    گیامله، ابزیلا   گایشلجویان، 

ذگگیللد،  لله عنللوان عواملل  کل للد  موف  لل  ابزیللا   گب یللاگذ گ   نللد  ابزیللا   اسللراگان طب لله
هلا  عام که  ندیخواسره شد صا مشخو ی اشویدذان الترگوی ت  عنوان ذگگید. سپر، از مماحبه

عامل   گب زملگه صلوان با مل عوامل چه  ؟کدامند کل د  موف    ابزیا   گب یاگذ گ  الترگوی ت 
ها   ان ی ایند.   شرگ ا خوگ با گب موبگ صعدی  یا صر  گ این عام چن ن، یظگا؟ هملحاظ ی وگابزیا   

شویدذان قگاب ذگف . ول ، گب موبگ صعدی  و صر  گ  ها  موف    ابزیا  ، موبگ صأی د مماحبهعام 
هلا  له یظلگان، ایلن عام این عوام  ی   یظگاص    ان کگگید. گب یر جه مماحبه  لا خبگذلان و صلاحب
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  یاگذ گیده صوسط مؤسسله و اسلراگان، ابزیلا   صل م اموزشل  صوسلط مؤسسله و هف  گسره ابزیا 
و گایشلجویان، ابزیلا   گوبه صوسلط مؤسسله،  گایشجویان، ابزیا   مؤسسه صوسط مؤسسه و اسراگان

اسراگان و گایشجویان، ابزیا   کابکنان صوسط مؤسسه، اسراگان و گایشجویان، ابزیا   گبس صوسلط 
 نلد  ذگگیلد. هلگ چنلد الرحم ان صوسط مؤسسه طب هیشجویان، ابزیا   فابغمؤسسه، اسراگان و گا

یظگان، ایلن  له یظلگ صلاحب ،ولل  .عام  ابزیا    گیامه گب چابچوش مفهلوم  پلژوهش املده  لوگ
 صوان ایها با  ا عام  ابزیا   مؤسسه اگغام کگگ.ها گب گ  عام  ابزیا   مؤسسه قگاب گابگ و م عام 

 یظگان اوبگه شده اس . ا  از مماحبه صاحبهی وی ،گب اگامه

 ایران در یادگیری الكترونیكی ارزیابی در عوامل کلیدی موفقیت بعد کدگذاری .8جدول 

 کدگذاری باز شوندگانمصاحبه کالمی هایگویه از اینمونه
کد مصاحبه 

 شونده
فراوان

 ی
کدگذاری 

 محوری
ه ذ گم  گا  اینتم ایم و و از گایشجو امرحان پایان صگم ما م »

  بزیلا اابزیا  شان کن م که ی گه  ه ایها  دیم یا بگ کن م ولل  
  گا  یاگذ گ  هدفش این اس  که یاگ  گ گگ پر از چنلد  لاب
  فگص   هبوگ گاگن و ف د   گاگن اویوقل  ملا   لای م ابزیلا 

 و ...« کن م

ابزیا   یاگذ گیده 
 صوسط مؤسسه و

 اسراگان

E1, 
E4, E6, E9, 

E10 
5 

 ابزیا  

اسللراگان گب قسلل   عاملل  یاگذ گیللده یلل  عاملل   ابزشلل ا  »
سلره اسراگان ب ا   ه یاگذ گیده یدابگ، گب موف    اس ؟  گا 

امل  گهد ول  ب ا   له عویاگذ گیده گابگ ابزیا   با ایجام م 
ه گهلد املا جلنر عامل  یاگذ گیلدیاگذ گیده یدابگ او ایجام م 

 و...« ی س 

ابزیا   ص م 
ش  صوسط اموز

مؤسسه و 
 گایشجویان

E1, 
E2, 
E5, 
E7 

4 

-جنبله اوب ، ابایه محروا و سلایگا  که  ه مسای  فن ه ایدازه»

 شلوگ،  لگ بو  ابزشل ا  ها  یاگذ گ  الترگوی ت  صأک د م 
 و...« شوگاسراگان ص گک  و صأک د ی  

ابزیا   مؤسسه 
 صوسط مؤسسه و
اسراگان و 
 گایشجویان

E5, 
E1, 
E2, 
E9, 

E10,E3 

6 

 صواید ک  گوبه یا یل  ماللب خلاص با گبابزیا   گوبه م »
ذ للگگ و صوسللط مگکلل  یللاگذ گ  الترگوی تلل   للا مع ابهللا   گ

قللگابگاگ  یللا صوسللط گایشللجویان صللوبا ذ للگگ و محللدوگه 
 ه  ها  اموزش مجاز   اید صع  ن شده و ی ازپ شگف  گب گوبه

 و...«   ن  ذگگگ از  ن   گبس  و پ ش

   گوبه صوسط ابزیا
و  اسراگان مؤسسه و

 گایشجویان

E1, 
E2, 
E3, 
E6, 
E7, 

E9, E10 

7 
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 ایران در یادگیری الكترونیكی ارزیابی در عوامل کلیدی موفقیت بعد کدگذاری .8جدول ادامه 

 کدگذاری باز شوندگانمصاحبه کالمی هایگویه از اینمونه
کد مصاحبه 

 شونده
فراوان

 ی
کدگذاری 

 محوری

ا ، بسلل   گوبه ابزیللا   کابکنللان  لله عنللوان یلل  ابزیللا  »
 یا    ه اهداف مخرلف موبگ اسلرفاگهاس ، که  ه منظوب گس 

 و ...« ذ گگقگاب م 

ابزیا   کابکنان 
صوسط مؤسسه و 

و  اسراگان
 گایشجویان

E2, 
E3, 
E5, 
E7, 
E9 

5 

 ابزیا  

هلا  املوزش ابزیا   صنها مخرو فگاذ لگان ی سل . گب گوبه»
و محرلوا  گبوس  ایلد  اوب مجاز  مؤسسله، خلدماا، فلن

هلا  ذ گیلد و از  لازخوبگ ایلن ابزیلا  موبگ ابزیا   قگاب م 
 و...«  گا  ص وی  ابصباط  ا فگاذ گان اسرفاگه شوگ

ابزیا   گبس 
صوسط مؤسسه و 

و  اسراگان
 گایشجویان

E5, 
E4, 
E6 

3 

 لگا  ان ابزش ا   گب سا  مگک  یاگذ گ  الترگوی تل  کله »
ها  مخرلف  وجوگ گابگ ملد  یوی ل  صلو  گی لا کلابش مد 

کنلد این اس  که مگاک  اموزش الترگوی تل  با ابزیلا   مل 
هلا جلنر ملدیگی  هسل . جلا گابگ ایلن این یلوع از ابزیلا  

هلا  موف  ل  صوای م  گویم یت  از پایلهمفهوم  ولد شوگ و م 
 و  ایلد یلدابگابزیا   اس  چون اصام گب گایشلگاه هلا وجلوگ 

 و... «میشوشان قای   گا  ابزیا  

ابزیا   
الرحم ان فابغ

 صوسط مؤسسه

E4, 
E5, 
E7, 
E8 

4 

 

 ۱عامل ذينفعان بیرونی .7

ایهای  هسرند که  ه شت   ال وه   شلرگین صلأر گ با گب موف  ل  یلاگذ گ  الترگوی تل   ذینفعان غالبام
گب اینجا ص گک  ما   شرگ  گ ذینفعان   گوی  از ج له یهاگهلا  پریگید و گابید و یا   شرگین صأر گ با م 

ها  گولر  و خموص  اس . عوام  کل لد  موف  ل  ذینفعلان ذ گ ، جامعه مدی  و  خشصم  م
گب یاگذ گ  الترگوی ت  گب چابچوش مفهوم  پلژوهش شلش عامل  گایشلجویان، اعرلا  ه لأا 

هلا    شلرگ عام   نلد  ذگگیلد.موص  طب لهامعه،  خش خعل  ، کابکنان، مسؤوالن گایشگاه، ج
موف    ذینفعان، موبگ صأی د مماحبه شویدذان قگاب ذگفل ؛ هلگ چنلد عامل  گایشلجویان، اعرلا  

 له یظلگ  ،ولل  .ه أا عل  ، کابکنان، مسؤوالن گایشگاه، گب چابچوش مفهوم  پژوهش امده  لوگ
ده، یاگذ گیلده قلگاب گابگ و جل ف ها گب گ  عوام  اصلل  ملدیگی ، یاگگهنلیظگان، این عام صاحب

                                                      
1. External stakeholders 
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صوان ویژذ  ایهلا با  لا عوامل  ایند و م ذینفعان گبوی  س سرم یاگذ گ  الترگوی ت   ه حساش م 
مدیگی ، یاگگهنده، یاگذ گیده اگغام کگگ و عام  ذینفعان  ه عام  ذینفعلان   گویل  صر  لگ کلگگ. گب 

ها  ه سه عامل  شلفاف   و جامع ل  س اسل  هایظگان، این عام یر جه مماحبه  ا خبگذان و صاحب
 نلد  طب له ذراب، ح ای  جامعه، مشلابک  و ح ایل   خلش گولرل  و خموصل صوسط س اس 

هلای  هسلرند کله طل  صحل ل  ملرن مملاحبه ایلد، عام   ان ذگگیده 1 ذگگید. عوامل  که گب شت 
م  ابایله شلده اول له، اس  که گب م ایسه  ا مد  مفهو مرخممان و خبگذان اموزش  ه گس  امده

و گب مد  ابایه شده  ها اصا  شدهها حرف،  گخ  اضافه و  گخ  از عام ها و عام  گخ  از ایرم
 یظگان اوبگه شده اس . ا  از مماحبه صاحبی ویه ،گب اگامه اید.ذکگ شده 1گب شت  

 ایران در الكترونیكییادگیری  ذینفعان بیرونی در عوامل کلیدی موفقیت بعد . کدگذاری9 جدول

 شوندگانمصاحبه کالمی هایگویه از اینمونه
کدگذاری 

 باز

کد 
مصاحبه 

 شونده
 فراوانی

کدگذاری 
 محوری

ه از یاگذ گ  الترگوی تل   گگاشل  گبسلر  گب   لگون از گایشلگا»
صعگیلف و  چلون وجوگ یلدابگ گاخل  گایشلگاه هلم وجلوگ یلدابگ.

شلوگ قلوای ن  گگاش  ما از اموزش مجاز  غلط اس  لرا این مل 
و  «شلوگصبدی  م  اها هم  ه خاشوگ. س اس صبدی  م  هم  ه خاا

... 

شفاف   و 
جامع   
ها س اس 
صوسط 

 ذراباس  س

E1, 
E4, E8, 

E9, 
E10 

5 

ذینفعان 
   گوی 

کنلد مجلوز  با کله هلا با اجلگا مل که این گوبه ا سسهؤاذگ م»
علال   اشلد  مؤسسلهملاگب و  مؤسسلهگبیاف  کگگه از جایب ی  

بك صوان گب ک ف ل  ملدی   مایند وزابا علوم یا  هداش  طب عرام
اشل م  صوای م صگگید گاشلره ما زمای  م  .صگگید  وجوگ گاشره  اشد

شوگ ضلع ف ا  که صدبیر م شوگ و ش وهه م یکه ابا که محروا
 لد  صوای م  گویم که ان گوبه ضع ف  وگه یلاان م  اشد گب ان زم

 و... « وگه یا اعرباب  یدابگ

 ح ای  جامعه
E1, 
E2, 
E5, 
E8 

4 

 لا  یسلب   له ایهلا گب م ایسله هلاها و ابذلانگید خ ل  از سازمان»
یللد گب سللا  پللای ن اسلل  کلله الرحملل ان حرللوب  گفللابغ
لحلاظ ک ف ل  کله از  الرحم ان اموزش مجاز  جدا از اینفابغ

« شلوگها از ایها ی ل گب چه ساح  اس  ح ایر  از سو  سازمان
 و...

مشابک  و 
ح ای   خش 

گولر  و 
 خموص 

E5, 
E1, 
E2, 
E9, 

E10,E3 

6 
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 ا ل هلا  مملاحبهگاگه کدذراب  محلوب   از و کدذراب  از امده  ه گس  ها ، یافره10 جدو 
 ها محوب  گاگه کدذراب  و  از ایجام کدذراب  از پر صگص ب  دین .گهدم  یشان با خبگذان

 دو جل گب شناسای  شلد. محوب  کد 7 قالب  از گب کد 47 خبگذان،  ا مماحبه از امده گس   ه

 طوب اشلد. ه لانم   از گوم، کدها  سا  و عوام   وگه کدها  محوب  او ، سا  ، عوام 10

 کل لد  موف  ل  یلاگذ گ  عوامل  گب لابه با یظلگاا خبگذلان کلدها شلوگ، ایلنم  ماحظله که
یظلگان اوبگه حبا  از مماحبه صای ویه ،گب اگامه .کنندم    ان ایگان با گب الترگوی ت  گایشگاه 

د  یهای   ه منظوب گبك  هرگ عوام  کل د  موف    یاگذ گ  الترگوی ت  گایشگاه  م شده اس .
گهلد. مل  نیشا با خبگذان  ا ا  مماحبههگاگه از امده  ه گس  ها ، یافره1 شت صح  ر گب قالب 

اگه   یشلان گالبره  ه عل  صعدگ  س اب زیاگ کدها   از گب این ی وگاب صنهلا صلا سلا  کلدها  محلوب
 .یشان گاگه شده اس  10و    ه موابگ گب جدو   شده اس 
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 عوامل کلیدی موفقیت یادگیری الكترونیكی دانشگاهی در کشور .10جدول 

 ویژگی عامل ویژگی عامل

 
یگی

مد
 

 ها  باهبگگ س اس 

ده
 گی
گذ

یا
 

 اطاعاا و ابصباطاا اوب فنمهابا یاگذ گیده گب 
 سواگ اطاعاص  یاگذ گیده ذراب  و صأم ن منا ع مال سگمایه

 یاگذ گیده عوام  ایگ  ش  و یگگش  اموب مدیگیر  و بهبگ 

ابایه خدماا اگاب ، صحم ل  اموزش  و 
 بفاه 

 و خاق   یاگذ گیدهمشابک  

 ها  یاگذ گ  یاگذ گیدهسب  س سرم مدیگی  محروا، یگهداب  و صوزیع

 پریگ  یاگذ گیدهیفر و مسئول  اعر اگ  ه مدیگی  اموزش

 ها  فگاشناخر  یاگذ گیدهمهابا پشر بای  ع ل اص 

فن
 
وب
ا

 

 ICT نای  ها  زیگاوب فن
 اخرماص زمان کاف  صوسط یاگذ گیده

 اف اب ها  یگمایرخاش بسایه
 اف اب ها  سخ ایرخاش بسایه

ده
گهن

یاگ
 

 سواگ اطاعاص  یاگگهنده

 حروب و صعام  مجاز  صوسط یاگگهنده ها  یاگذ گ اوب فن

  
زیا

اب
 

 ایجاگ ایگ  ه گب فگاذ گان صوسط یاگگهنده ابزیا   یاگذ گیده صوسط مؤسسه و اسراگان

اموزش  صوسط مؤسسه و ابزیا   ص م 
 گایشجویان

 ها  صفتگ ایر اگ  گب یاگذ گیدهبشد و صوسعه مهابا
 صوسط یاگگهنده

ابزیا   کابکنان صوسط مؤسسه و اسراگان 
 و گایشجویان

کننده مح ط ح ایر   گا  یاگذ گیده صوسط فگاهم
 یاگگهنده

ابزیا   گوبه صوسط مؤسسه و اسراگان و 
 گایشجویان

ساخراب مشخو   ن طگ  گبس و محروا  گاشرن 
 الترگوی ت  صوسط یاگگهنده

ابزیا   مؤسسه صوسط مؤسسه و اسراگان و 
 گایشجویان

 

 یگگش مثب  و صسه   ذگ صوسط یاگگهنده

ابزیا   گبس صوسط مؤسسه و اسراگان و 
 گایشجویان

 ا  صوسط یاگگهندهگاشرن اخاق حگفه

 از یاگذ گیده صوسط یاگگهندهساز  ایرظاباا شفاف مؤسسهالرحم ان صوسط ابزیا   فابغ

 
 
وژ
اذ
پد

 

 ها  یوین صدبیراشنای  یاگگهنده  ا بوش ی ازسنج 

 صحل   اهداف

ی 
گو
ن   

فعا
ذین

 

 ذرابانها صوسط س اس شفاف   س اس 
 صحل   محروا

 ح ای  جامعه و صحل   مخاطان صج یه

 ح ای   خش گولر  و خموص و مشابک   صحل   بسایه

 طگاح 
 
 

 ها  اموزش باهبگگها و بوش

 گه سازمان
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 مدل مفهومی عوامل کلیدی موفقیت یادگیری الكترونیكی دانشگاهی در کشور .1 شكل

 

 گیري بحث و نتیجه

 هدف صحوالا  ا اطاعاا اوب فن هجوم خوشگس  اخ گ ها سا  گب که های عگصه ج له از

 دبیر،صو  یاگذ گ  ک ف    گگن  اال هاگایشگاه گب .اس  یاگذ گ  و اموزش شده، عگصه  ن اگین

  لگا  اوب ذلگفرن از فلن ک   م موگ، این  ه ی   اس .  گا  پگ اه     وگه از مسای  ه وابه

 شلد. اکنلون ا صواید ارگذرابم  موجوگ ها  ه کاسر  صوجه یاگذ گ   ا و صدبیر فعال   پشر بای 

 شده  ی  یاگذ گ  و وابگ اموزش اس ، صنعر  که الترگوی   صنع  از مناسب  گگاب  هگه زمان

  گب املوزش مجلاز .قگاب گاگه اس  خوگ صأر گ صح  با ص اضاها ابصباطاا و اموزش، یوع و اس 
کل لد    شناسای  عواملها یت  از موضوعاا ماگ  گب این ح اه اس  و گب این بهگرب، گایشگاه
 .م اسل موف  ل  بسلایدن اهلداف ان ضلگوب  و الزا   گا   ه پگوژه  گا  هگ سازمان یا موف   
ه اذلگ هلا، شلگایط یلا مرر گهلای  هسلرند کلیاگذ گ  الترگوی ت ، مشخمله   موف کل د  عوام  

گاشلره  ا   لگ موف  ل  وضلع   بقلا ر  سلازمانصوایند ارگ قا ل  ماحظلهم  ،گبس  مدیگی  شوید
  اشند. 

ها  اید  له گب یاگذ گ  الترگوی ت  گب گایشگاه گ که  گا  موف   گاها  این پژوهش یشان یافره
، ملدیگی ، پلداذوژ ، ابزیلا   و ذینفعلان اوب فلن، گهنلدهاگیاگذ گیلده، یلهف  عام  کل لد  )

( صوجه ی وگ و سع  کگگ که  ا شناسای  ی اط قوا و ضعف مگاک  یاگذ گ  الترگوی تل  گب   گوی 

 عوامل کلیدی
 موفقیت یادگیری

 الكترونیكی دانشگاهی

 پداگوژی

 یادددهنده

 یادگیرنده

 ذینفعان بیرونی

 آوریفن مدیریت

 ارزیابی
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کننلدذان گب از یظلگ مشلابک     هلگ کلدام کله ه از کل دها  موفهگ ی  از این عوام   ا اسرفاگ
ها  این پژوهش کله یافره مماحبه شناسای  شدید، سازمان با  گا  بس دن  ه موف    ک   ی اید.

ی اید که شام  عوام  اید، مد  جامع  با معگف  م گب  سرگ فگهنگ ایگای  موبگ ازمون قگاب ذگفره
اه اس . صفلاوا ان  لا صح   لاا پ شل ن، صوجله  له کل د  موف    یاگذ گ  الترگوی ت  گب گایشگ

هلا و مگاکل  یلاگذ گ  اسلاس واقع ل  جلاب  گب گایشلگاه عوام    شرگ و شناسای  ایلن عوامل   لگ
 الترگوی ت  گب ایگان اس .
ن عوامل  صلگیو اساس  نیصگمهمشویدذان مدیگی  با یت  از  مماحبه ،گب زم نه عام  مدیگی 
 گیلد ملدیگی اید.  دون صگالترگوی ت  گب مگاک  گایشگاه  ابزیا   کگگهکل د  موف    یاگذ گ  

گب  گه  و ه اهنگ  املوبها  مشخو، یحوه اگابه و یوع سازمانو باهبگگ و گاشرن اهداف و  گیامه
حسلوش مگاک  یاگذ گ  الترگوی ت   خش جدا یشدی  از موف    مگاکل  یلاگذ گ  الترگوی تل  م

یداشللرن گیللدذاه صخمملل  یسللب   لله مللدیگی  مگاکلل  یللاگذ گ   صللوان ذفلل  کللهشللوگ و ملل م 
ذ گ  یا    ه اهلداف یلاگها  ماگ  و فتگ  کشوب و عدم گس الترگوی ت  موجب اصاف سگمایه

 شوگ.اه    این عام  گو چندان م  ،خواهد شد.  نا گاین
ذ گ  اگیظللام یلل گب از عواملل  مهللم و صأر گذللراب یاگذ گیللدهشللویدذان، عاملل  ممللاحبهاز یظللگ 
بصبلاط ه عام  مه   اس  گب چگویگ   گقگاب  ااید، شخم   یاگذ گید ه حساش م الترگوی ت  
 گ  اسل   ا یاگذ گیدذایش صأر گذراب اس . هدف هگ س سرم اموزش ، ابص اف یلاگذ و  و مواجهه

ع ل   گب یاگذ گ  الترگوی ت  یاگگهنده ی  با ط ح لاص   ل ن مؤسسله اموزشل  و یاگذ گیلدذان
نلد ه  له فگایذگ یاگذ گ   اشلند و  ایلد ایلن کلاب با  لا صوجله ویلژند. یاگگهندذان  اید صسه  کم 

اهلداف  رصح ل گب موف  ل  ایجاگ  گا  هاعام  صگیناساس  از اموزش ایجام گهند. یاگگهنده یت 
 ی و حر  و شده اموزش صسه   فگایند صواید موجباسراگ م  ی  خموص اا و اس  اموزش 

حملو   مناسلب  لگا  وضلع ر  مخرللف مرر گهلا  کنرلگ  کنلد و  لا جبگان با گبس  ها کراش
 کند.  فگاهم  هرگ یاگذ گ 

عاملل  یاگذ گیللده، یتلل  گیگللگ از عواملل  ح للاص  موف  لل  یللاگذ گ  الترگوی تلل  گب مگاکلل  
شلویدذان ابزیلا   شلده اسل . یاگذ گیلده محلوب  گب یظلام یلاگذ گ   گایشگاه  صوسط مماحبه

، یاگذ گیدذان با فعاالیه گب فگایند یاگذ گ  گبذ گ ی وگه و  ا صعاماا مخرلفل  کله  لا الترگوی ت 
صللگ  خواهنللد گاشلل . محلل ط، محرللوا، یاگگهنللده و سللایگ یاگذ گیللدذان گابیللد، یللاگذ گ  ارگ خش

www.SID.ir

Archive of SID



 31/… عوامل کلیدی موفقیت مراکز یادگیریشناسایی 

 

یاگذ گیلده  ایلد گب مگکل  فگاینللد یلاگذ گ  قلگاب  گ گیلد. پللاباگایم یلاگذ گ  الترگوی تل  محلل ط 
  نا گاین،  اید مح ا  طگاح  شوگ که گایشلجویان مسلؤول     شلرگ   لگا  ؛صر  گ گاگهیاگذ گ  با 

 یاگذ گ  خوگ گاشره  اشند. 
گ  ذاا یلاگذ  طب عرلام اوب فلنیرایج پژوهش ذویلا  ان اسل  کله  اوب ،فنه عام  ن گب زم

یلاگذ گ  شلوگ. گب الترگوی ت  اس ، مح ط یاگذ گ  الترگوی تل   لگ زیگسلاخ  گیج رلا   نلا م 
گبسل  گب  هلا  مگجلع قا ل  ذسلرگش وجلوگ گابگ. سلاخ الترگوی ت  ی از فگاوای   ه وجلوگ زیلگ

اف اب   له وجوگ صجه ل اا فنل  و سلخ  ،یظگ  ه گس  امده اس   افگاگ صاحبأیرایج  که از ب
 ظلگی گب  لدون ایند.ها  یاگذ گ  الترگوی ت   ه ش اب م صگین عام   گا  ایجاگ مح طعنوان مهم

ان  ارگ خشل  و سلاز پ اگه  له صوانان ی   اهداف و یاگذ گ  الترگوی ت  ها زیگساخ  ذگفرن
 یسب  ،پرسو  شناسای  با این زیگساخرابها ذ گ ،صم  م از هگذویه قب  ،اس  الزم  وگ. ام دواب

  گ اگذیل اساسلامی لوگ.  اقلدام یلاگذ گ  الترگوی تل  اهداف باسرا  گب ان ساز  و صوسعه ه پ اگه
 امللوزش ف،یللصعگ نیصگع اسلل . گب وسلل  گ اگذیللاز باه امللوزش و  گللگیگ  تللی ، تلل الترگوی
 رگیل ،نیاز ج لله ا  تل الترگوی  هاص لام بسلایه ریلشلده از طگ شام  املوزش ابایله  ت الترگوی

اموزش  گب   شوگ ی اع ا  مگب اموزش حروب  که   اصو  اموزش  شرگ و  اکسرگای  نرگای ،یا
 ،اسل  از اصو  ی نیا اوب فنگب  عیسگ گاا  صر  ا صوجه  هحا ،  نی ا ا. شوگ اع ا  م  ت الترگوی
لل  قلگاب ها  اموزشل  با ملوبگ غفاغلب پ شرازان مح ط یاگذ گ  الترگوی تل  جنبله .ا دیصوسعه 

شلده  بوزصلگین وسلای  مجهل ها  یاگذ گ  الترگوی تل  کله  لا  لهصگین مح طگهند، حر  قو م 
 صلگفام گفرله شلوید،ا   گا  ی   و ایر ا  گاگه یا اطاعلاا  له کلاب ذاذگ ف ط  ه عنوان وس له اشند، 

 ی  وس له یا گسرگاه  اق  خواهند ماید و ک رگین صأر گ با گب اموزش خواهند گاش .
شلوگ، که  لگا  یظلام اموزشل  یل  وظ فله صلف  محسلوش مل  عد پداذوژی   ه لحاظ این 

ژی  سللازگ و گب  لل ن سللایگ ا عللاگ کلله موقع لل  با  للگا  پللداذور ملل اهللداف اصللل  یظللام با مح لل
ه ا علاگ ها  مجلاز  صوجله  لصگ اسل . للرا،  لگا  موف  ل  گایشلگاهکند، مهمغ گمسر  م فگاهم م 

 .ا  اساس  اس صگین ا عاگ یاگذ گ  الترگوی ت  مسألهپداذوژی   ه عنوان یت  از مهم
ملوزش ا قللبسنجش و ابزیا   ج ف را   و الینف  هگ یوع یظام اموزش  اس  و  ه عبابص ، 

هلا  مهلم و صأر گذلراب و از ج له فعال ل  مؤرگ اس   گ اگذ  ی گا  ج ف اصل    و یبس   عال
اید. بوید بو  ه ذسرگش مگاک  یلاگذ گ  الترگوی تل  گب کشلوب، گب فگایند اموزش  ه حساش م 
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ها  یاگذ گ  الترگوی ت  با ضگوب  ی وگه اس  صا گب کناب ذسرگش ک ل   له    گیامهل وم ابزیا 
ها و هلا ی ل  پگگاخرله شلوگ. ابزیلا   گب ایلن مگاکل   له  گبسل  خلط مشل  گبس  ک ف   این گوبه

ها  ابزیا   گایشجویان، ارگ خشل  اموزشل  گوبه و بضلای  گایشلجویان و مدبسلان مگ لوط بویه
الترگوی ت   لگا  بسل دن  له حلداکثگ بضلای   ایلد سلع  ذلگگگ گب فگاینلد شوگ. گب اموزش م 

هلا  گایشلجویان هلا و ازمون ند  مناسب   گا  ابزیلا   فعال  ابزیا   گایشجویان، از س سرم بصبه
 نلان اط  صلا ،گهلد پوشلش نیلایا  هلاگوبهگب ها با ص لام جنبله دی ا  ا یفگایند ابزاسرفاگه شوگ. 

   له جهل   لگا ید یلا یله.ا دهکل  یلاگذ گ  الترگوی تل   له اهلداف خلوگ بسلمگاحاص  شوگ که 
، گایشلجویان و گانیمؤسسله و کابکنلان و ملد دیلاز گابزیا   گب ص ام ساو     یا    ه موف گس 

 ذ گگ.مدبسان صوبا م 
هلا  لا یرلایج از یتاا قا   صوجه این پژوهش، صاا ر یر جه حاص  از سنجش عوام  گب گایشلگاه

 ها  موس  و عث لانیر جه این صح  ر  ا یافره ،حاص  از ماالعاا معربگ خابج  اس .  ه عنوان مثا 
(2012Musa & Othman,  )  و یاگذ گیده ج ف عوام  کل لد  هلگ  اوب فنمنابر اس  و عوام

علوامل   ( ,.2013Cheawjindakarn et al(گو پژوهش اس . گب صح  ر چوینداکابن و ه تابان 
طگاحل  اموزشل ، خلدماا پشلر بای  و ابزیلا   گوبه از  دیگی  سازمای ، مح ط یلاگذ گ ،یظ گ م

ها  این پژوهش سازذاب  زیاگ  گابگ. عوام  کل لد  عوام  کل د  شناخره شده اس  که  ا یافره
 & Baylor)و   للوب و بییل  (Volery & Lord, 2000)شناسلای  شلده  له وسل له وللگ  و للگگ 

Ritchie, 2002)  هلا  هلا  یاگگهنلده و ویژذل ، ویژذ اوب فلنی   مب ن این واقع   اس  کله
ایللد از عواملل  کل للد  موف  لل  یللاگذ گ  گایشللجو ی لل  گب ایللن صح  للر مللوبگ صأک للد قللگاب ذگفرلله

موف  ل  گب یلاگذ گ  یشلان گاگیلد کله ، )2013et al.,  Kuo) کو و ه تلابان الترگوی ت  هسرند.
کله  لا یرلایج ایلن پلژوهش  وهلا  زملای  گایشلجویان و م لگباا گابگایاین ی  با اه قو   ا الگ

ا  از عوامل  سازذاب  زیاگ  گابگ. موف    یا عدم موف    اموزش الترگوی   صوسلط مج وعله
مگ   ی لش مگکل   با گب  ،معر د اس  (Salim, 2007) ح اص  موف    صح  صأر گ قگاب گابگ. سل م

فعلا  کن لد. سای ویسلون و  هلا  یلاگذ گ  الترگوی تل  باکنلد گوبهارگ خشل  و موف  ل  ایفلا م 
ی از و عاقه یاگذ گیده  ایلد پایله و اسلاس اظهاب گاشرند که ، )2012et al.,  Simonson( ه تابان

هلا  ایایلن  له عنلوان یتل  گیگلگ از عوامل   اشد. ایگ  ه گایشجویان گب گوبه ،طگاح  شده هبگو
هلا  لا پلژوهش  اشد که یرایج این پژوهشاهداف اموزش  م  یا    هکل د  مؤرگ مسر  م گب گس 
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) & Andreu  للان مخرلللف عواملل : صحل لل  محرللواحخللوای  گابگ. گب صح   للاا مهم ،حاضللگ

)2005, Jáuregui  اسلرگاصژها  اموزشل ،(2011Hilgarth,  ,2005Khan,  ،)  صج یله و صحل ل
هلا  صل م ملدیگی  شایسلرگ ، (Marengo & Marengo, 2005)ذ گ  اهلداف مخاطبان، جه 

(2004, Romiszowski)  عوام    گویل و (2007Fresen,  ،)  له عنلوان عوامل  کل لد  موف  ل 

صوسلط مملاحبه شلویدذان ملوبگ  ،الترگوی ت  معگف  شده اس  کله گب پلژوهش حاضلگ یاگذ گ 
 صأک د قگاب ذگفره اس .

گه ی ش کل د  پ لدا کلگ وب  اطاعاا گب صعگیف قدبا و ص دن جوامع،افن ،گب عمگ حاضگ
اطاعلاا  اوب فلن،  له اوب فنگب گو گهه ذرشره کشوبها  پ شگفره و صاحب  ،اس . از این بو

یلن پلژوهش و اام لد اسل  یرلایج حاصل  از  ،اید. لرا ه عنوان محوب  ن اگین صوسعه صوجه پ دا کگگه

 لوگه و  مشلتاا موجلوگ  و یذشلا   خشل  از مسلااساس ان،  رواید باه ه شده  گیپ شنهاگاا ابا
 ایسله گب م ید.مگاک  یاگذ گ  الترگوی ت  با  ه سو  ی    ه کابامد  و ارگ خش    شرگ هدای  ی ا

اضلگ  لا ح ا صح   اا ایجام ذگفره گب موبگ عوام  کل د  موف    یاگذ گ  الترگوی تل  پلژوهش 
 لد  موف  ل  اسرخگا  مدل  یظگ  و جامع، چلابچو   معربلگ  لگا  سلنجش وضلع   عوامل  کل

مگاک   وها ایشگاهگکند. الزم  ه ذکگ اس  که عاوه  گ ها ابایه م یاگذ گ  الترگوی ت  گب گایشگاه
ژوهش ه گب این پلصوایند صا حد قا   قبول  از مد  ابایه شدها هم م عل   و پژوهش ، سایگ سازمان

د گهلشان مل یها  این پژوهش اسرفاگه ی وگه و وضع   سازمان خوگ با گب هگ عام   سنجند. یافره
  له ا ویلژه صوجله هلاکه  گا  موف    گب یاگذ گ  الترگوی ت  گب مگاک  گایشگاه ،  اید گایشلگاه

 یگز ها پ شنهاگ گب این باسرا، .اموزش الترگوی ت  ی ایند ارگ خش   هبوگ منظوب  ه مهم عوام  این
 :ذگگگماگ  م 

  صشت   یهاگ مرول  هدای  یاگذ گ  الترگوی ت  کشوب 

  ها  اجگای  مگاک  یاگذ گ  الترگوی ت ذ گ   ه س   اسر ا  فعال  جه 

  صوجه مسر گ  ه حفظ و ابص ا  ک ف  منا ع ایسای  موجوگ 

 ه أا  اعرا  کابذ گ   االصگین اسرایدابگها گب اموزش گایشجویان و ایجاگ ایگ  ه  گا  ه
 کابکنانعل   و 

 ها  هه نامایجاگ مگک  اعربابسنج  مگاک  یاگذ گ  الترگوی ت  گب گایشگاه و اعاا  ذوا
 ک ف    گاساس عوام  کل د  شناخره شده
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