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چكيده
تحقيق حاضر بررسي ميزان آمادگي دانشجويان دانشگاه آزاد اسالمي واحد ساري براي شركت در
يادگيري الكترونيكي در سال تحصيلي  9911–19انجام شد .تحقيق از نوع توصيفي زمينهيابي ميباشد.
جامعه آماري كليه دانشجويان دانشگاه آزاد اسالمي ساري ميباشد كه به تعداد  91111هزار نفر ميباشد
كه پس از نمونهگيري تصادفي طبقهاي به تعداد  971نفر بر اساس جدول كرجسي و مورگان تعيين
گرديد .ابزار جمع آوري اطالعات كتابخانهاي و پرسشنامه محقق ساخته يادگيري الكترونيكي با ضريب
پايايي  1/77بدست آمده است دادههاي جمع آوري شده با استفاده از نرمافزارهاي  SPSSدر قالب
توصيف و تحليل ارائه شده است .تجزيه و تحليل دادهها از آمار استنباطي براي تعيين ميزان آمادگي
نمونهها در يادگيري الكترونيكي از آزمون  tتك متغيره و براي تعيين تفاوت ميزان شركت در يادگيري
الكترونيكي دختران و پسران از آزمونهاي  tمستقل و براي تعيين تفاوت ميزان آمادگي گروههاي
آموزشي (انساني ،فني و پزشكي) و همچنين تفاوت ميزان آمادگي دانشجويان مقاطع تحصيلي (ليسانس،
ارشد و دكتري) از تحليل واريانس يك راهه  ANOVAاستفاده شده است .نتايج بدست آمده در اين
تحقيق حاكي از اين ميباشد كه در اين تحقيق دانشجويان هر سه رشته و مقطع تحصيلي آمادگي
شركت در يادگيري الكترونيكي را دارند .ميزان آمادگي دختران در يادگيري الكترونيكي از پسران بيشتر
است .دانشجويان دكتري آمادگي بيشتري نسبت به دانشجويان ليسانس و فوق ليسانس را دارند.
واژگان كليدي :دانشجويان ،يادگيري الكترونيكي ،دانشگاه
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مقدمه
يادگيري الكترونيكي يكي از پر كاربردترين اصالحاتي است كه همراه با واژه فناوري اطالعات وارد حوزه آموزشي شده است و
بسياري از مراكز آموزشي خصوصاً دانشگاههاي كشورها اين نوع آموزش را جزئي از برنامههاي براي يادگيري الكترونيكي به
وجود آمده است و در بخشهاي مختلف تجاري ،آموزشي ،و نظامي و در معاني متفاوتي يادگيري الكترونيكي مورد استفاده قرار
گرفته است ( نيچالسون.)7117 ،9
در جهان پرشتاب امروزي يادگيري الكترونيكي به عنوان يك ابزار كسب دانش ،به سرعت در حال گسترش ،توسعه و تحول
است .امروزه در آستان ه هزاره سوم ميالدي فناوري اطالعات تحوالت عظيمي را در عرصه مختلف زندگي انسان اعم از فرهنگي،
اقتصادي ،اجتماعي ،آموزشي و پژوهشي ايجاد نموده است .با ظهور فناوريهاي اطالعاتي ،انقالبي نوين در سرتاسر جهان به
وجود آمده است ماهيت زندگي انسان را در طي اين قرن دستخوش تحوالت عظيمي شده است.
توسعه آموزش يك ضرورت جهاني و يادگيري الكترونيكي يكي از بهترين راه حلهاي آن است .اين نوع آموزش با اينكه هنوز
زمان رشد خود را ميگذراند برآموزش سراسر دنيا تاثير گذاشته است .در بحث كالن اين پديده ديري نخواهد پائيد تا اين تاثير
بر ابعاد مختلف آموزش حرفهاي بينالمللي چهره موثر خود را بعنوان يك انقالب آموزشي به نمايش بگذارد .همچنين
كاربردهاي بيشمار اينترنت ،وب و فناوريهاي چندرسانهاي سنتي و به صورت رو دررو را به سمت يادگيري الكترونيكي سوق
داده است و آن را به ابزار تعليمي مهمي در دانشگاهها تبديل نموده است .د ر آموزش عالي ايران توسعه آموزش الكترونيكي به
عنوان يك ضرورت و شانس اصلي براي تحقق هدف برنامه چهارم توسعه كشور توسعه مبتني بر دانايي جايگاه خاصي يافته
است ،به طوري كه هر ساله دانشگاههاي بيشتري پا به اين عرصه ميگذارد .دراين روند خوشبختانه شاهد گسترش چنين
آموزشهاي در بسياري از رشتهها و دروس دانشگاهي هستيم (جعفرپور و همكاران.)9977 ،
به طور كلي مي توان گفت كه موج رو به گسترشي از آموزش الكترونيكي در ايران در حال شكلگيري است و به نظر ميرسد
كه در چند سال آينده ارائه بسياري از رشتهها از طريق آموزش الكترونيكي صورت گيرد .يادگيري الكترونيكي بدون برنامهريزي
دقيق منجر به ايجاد هزينههاي اضافي ،نرسيدن به اهداف ،و نهايتاً شكست پروژه خواهد شد .اين محققان همچنين بيان
ميكنند كه همانند بسياري ديگر نوآوريها استراتژيهاي پيادهسازي يادگيري الكترونيكي ،نيازمند تجزيه و تحليل قابل مالحظه
زمان براي توسعه منابع مالي كافي ساختار مناسب تكنولوژي و حمايت مديريت ارشد براي موفقيت ميباشد .بنابراين بايد پيش
از اجراي يادگيري الكترونيكي آمادگيهاي الزم ارزيابي مورد بررسي قرار گيرد (بحريني نژاد.)9971،
نياز روز افزون مردم به يادگيري ،عدم دسترسي آنها به مراكز آموزش كمبود امكانات اقتصادي ،كمبود آموزشگران مجرب و
هزينههاي زيادي كه صرف آموزش مي شود متخصصان را بر آن داشت كه با كمك فناوريهاي اطالعات ،روشهاي جديدي براي
يادگيري ابداع نمايد كه هم اقتصاد با كيفيت باشند و هم بتوان با استفاده از آن به طور همزمان جمعيت كثيري از فراگيران را
تحت آموزش قرار داده امروزه مفهوم سواد ،ديگر توان خواندن و نوشتن نيست به قول آلوين تافلر 7در قرن بيست و يكم،
بيسوادان آنهايي نيستند كه نمي توانند بخوانند يا بنويسند بلكه كساني هستند كه نميتوانند ياد بگيرند و بازآموزي كنند.
تحوالت سريع فناوري اطالعات و ارتباطات در دهه اخير جهان را به يك بيسوادي به تعبير جديد نياز همه گير به بازآموزي و
يادگيري مواجه ساخته است .اقدام به صدور گواهينامه بين المللي كاربري رايانه يكي از اقدامات جهاني در زمينهي بازآموزي
است .روشهاي سنتي آموزش ديگر پاسخگوي اين حجم عظيم تقاضا براي آموزش نيست نهضت سواد آموزي الكترونيكي به
جاي سوادآموزي متعارف به عنوان يك راهكار براي گذر به جامعه اطالعاتي مطرح شده است با تفاوت اجراي آن به جاي

1 -Nicholson
2 -Alvin Toffler
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بيسوادان جامعه در ميان سواد ترين اقشار باشد طب يعي است كه نظام آموزش كشور نخستين مكان اجراي آن خواهد بود
(عموزاده ،9979 ،ص.)19
ظهور رايانه چنان انقالبي در اجتماع امروزي پديد آورد كه برخي اهميت آن را به مراتب بيش از انقالب صنعتي كه در قرن 97
ميالدي در اروپا آغاز گرديده ميدانند زيرا اختراع ماشين بخار و ساير ماشينهاي كه به دست بشر ساخته شده و به وسيلهاي او
به خدمت گرفته شده اند جايگزين كار بدني و يا به عبارتي مكمل نيروي بازوان شده اند در حالي كه رايانه مدد مغز انسان
شتافته است (احديان)9971 ،
در همين راستا پژوهش هلي انجام شده است كه ميتوان آنها را به شرح زير مورد بررسي قرار داد:
كماليان در سال ( )9977تحقيقي تحت عنوان ((بررسي پيش نيازها و امكان سنجي اجراي نظام يادگيري الكترونيكي در
دانشگاه سيستان و بلوچستان)) انجام شده است .جامعه آماري تمام دانشجويان دانشگاه سيستان و بلوچستان در نيمسال دوم
 77ميباشد و نمونه اين پژوهش  997نفر از دانشجويان انتخاب گرديدند .روش نمونهگيري طبقهاي تصادفي بود .نتايج اين
پژوهش نشان داد كه دانشجويان دانشگاه سيستان و بلوچستان براي شركت در يادگيري الكترونيكي آمادگي نسبي دارند .به
عالوه تحليل استنباطي دادهها نشان داد كه بين دانشجويان دانشكده جغرافيا و علوم تربيتي و دانشجويان دانشكده مديريت و
حسابداري از نظر آمادگي براي شركت در يادگيري الكترونيكي تفاوت معني داري وجود دارد .اما در بقيه سؤاالت پژوهش،
تفاوت معناداري مشاهده نشد.
نتايج پژوهش هاسمي و اساري 9در سال ( )7112تحقيقي تحت عنوان ((آمادگي دانشجويان دانشگاه ساين مالزي را براي به
كارگيري يادگيري الكترونيكي)) انجام دادند كه نتايج نشان داد آمادگي دانشجويان را با توجه به مولفههاي دسترسي به
كامپيوتر دسترسي به اينترنت سهولت كاربرد و مزاياي درك شده مورد سنجش قرار دادند مطالعه اين محققان آمادگي
دانشجويان ساين را براي يادگيري الكترونيكي  12درصد ارزيابي نمود.
ويلهم 7در سال ( )7119تحقيقي تحت عنوان ((يادگيري مجازي از ديدگاه دانشجويان دانشگاه اياالت لوا )) انجام داده است.
اين رساله موضوع را در سه بند بررسي كرده است .بند اول مروري بر مباني نظري دارد و عاليق را دربارة يادگيري مجازي از
ديد دانشجويان ،اساتيد و نيز ديدگاههاي اداري -مؤسسهاي نشان ميدهد .بند دوم با مطالعه موردي ،ادراك دانشجويان را در
يك كالس مجازي توصيف ميكند و بند سوم جزئيات يك مطالعه توصيفي پيمايشي را از موقع شروع تا توزيع دانشجويان در
كالسهاي مجازي در بيش از صد دانشگاه اياالت لوا توصيف ميكند .نتايج نشان داده است كه اكثر دانشجويان از كالسهاي
مجازي تجربه مثبت داشته و بيان كرده اند كه در كالسهاي مجازي بيشتر از كالسهاي چهره به چهره ،مطلب ياد گرفتهاند.
با عنايت به موارد گفته شده ،مساله ا صلي در اين پژوهش اين است كه ميزان آمادگي دانشجويان آزاد اسالمي واحد ساري براي
شركت در يادگيري الكترونيكي چه اندازه است؟ و اين ميزان در مقاطع مختلف تحصيلي و در گروههاي آموزشي چگونه است؟
و آيا تفاوتي در ميزان آمادگي در دانشجويان دختر و پسر وجود دارد؟ بنابراين سوالهاي پژوهشي زير در اين تحقيق مورد
بررسي قرار گرفتند.
 )9تا چه اندازه دانشجويان گروههاي مختلف آموزشي براي شركت در يادگيري الكترونيكي آمادگي دارند؟
 )7تا چه اندازه دانشجويان مقاطع مختلف تحصيلي (ليسانس ،فوق ليسانس ،دكتري) براي شركت در يادگيري
الكترونيكي آمادگي دارند؟
 )9تا چه اندازه دانشجويان (دختر و پسر) براي شركت در يادگيري الكترونيكي آمادگي دارند؟
 )4آيا بين ميزان آمادگي دانشجويان گروههاي مختلف آموزشي براي شركت در يادگيري الكترونيكي تفاوتي وجود دارد؟

1 - Hasmi- Asaari
2 - Wilhelm
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 )2آيا بين ميزان آمادگي دانشجويان مقطع مختلف تحصيلي براي شركت در يادگيري الكترونيكي تفاوتي وجود دارد؟
 )1آيا بين ميزان آمادگي دانشجويان (دختر و پسر) براي شركت در يادگيري الكترونيكي تفاوتي وجود دارد؟
 )7تا چه اندازه دانشجويان براي شركت در يادگيري الكترونيكي آمادگي دارند؟
روش تحقيق
روش تحقيق در اين پژوهش توصيفي زمينه يابي مي باشد .جامعه آماري پژهش حاضر كليه دانشجويان دانشگاه آزاد ساري در
سال تحصيلي  9911-19كه تعداد آنها  91111هزار نفرمي باشند .از ميان دانشجويان  971نفر ( 799نفر مرد و  991نفر زن)
به شيوه نمونهگيري تصادفي طبقهاي انتخاب شده اند.
در اين پژوهش از پرسشنامه  77گويهاي محقق ساخته استفاده شده كه براي نمره گذاري آن از مقياس  2درجهاي ليكرت
استفاده شد  .براي تعيين پايايي پرسشنامه با حجم نمونه  71نفر اجرا شد و ضريب پايايي آن با استفاده از ضريب الفاي
كرونباخ  1/77محاسبه شده است و دادهها با نرمافزار  SPSSمورد تجزيه تجليل قرار گرفت كه اطالعات بدست آمده در سطح
آمار توصيفي در قالب فراواني و درصدها و جداول ارائه شده و در سطح بزرگتر يافتهها آمار استنباطي از آزمون  Tتك گروهي و
پيرسون چند متغيري استفاده شده است.
يافتهها
سؤال:۱تا چه اندازه دانشجويان گروههاي مختلف آموزشي براي شركت در يادگيري الكترونيكي آمادگي دارند؟
جدول  -۱آمارههاي آزمون  tيك گروهي آمادگي يادگيري الكترونيكي براي رشتههاي تحصيلي
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پزشكي

71/17
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79,17

9,71
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مطابق نتايج مندرج در جدول  9ميانگين محاسبه شده در هر سه رشته تحصيلي ( 11/94 ،11/17و  )71/17از ميانگين مقياس
 79كوچكتر است ،اما بايد به اندازه كافي كوچكتر باشد تا در اثر خطا يا تصادفي نباشد ،براي معنيدار بودن اين كوچكتر از
ميانگين مقياس بودن از آزمون  tتك متغيره استفاده ميكنيم .چون  tمحاسبه شده براي هر سه رشته تحصيلي (انساني
 = 91,917م  ، tفني  =7,779م ، tپزشكي  =9,71م )tبا درجه آزاديهاي  44 ،79 ،727در سطح اطمينان  12درصد از عدد t
بحراني جدول بحرانيهاي (=9,11ب=9,11، tب=7,179، tب )tبزرگتر است ،بنابراين فرضيه صفر رد ميشود و فرضيه تحقيق
تائيد ميشود لذا تفاوت مشاهده شده معنيدار بوده و در نتيجه ميگيريم لذا هر سه رشته تحصيلي آمادگي شركت در يادگيري
الكترونيكي را دارند.
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سؤال :۲تا چه اندازه دانشجويان مقاطع مختلف آموزشي براي شركت در يادگيري الكترونيكي آمادگي دارند؟
جدول  ۲آمارههاي آزمون  tيك گروهي آمادگي يادگيري الكترونيكي براي مقاطع تحصيلي نمونهها

شاخص آماري

M

M

مقاطع

حاصل

مقياس

SD

مt

df

بt

α

كارشناسي

11/9

79

97,49

1,77

797

9,11

1

ارشد

71/19

79

79,17

4, 2

911

9,11

1

دكتري

29/17

79

97,12

99,77

92

7,179

1,117

مطابق نتايج مندرج در جدول  7ميانگين محاسبه شده در هر سه مقطع تحصيلي ( 71/19 ،11/9و  )29/17از ميانگين مقياس
 79كوچكتر است ،اما بايد به اندازه كافي كوچكتر باشد تا در اثر خطا يا تصادفي نباشد ،براي معنيدار بودن اين كوچكتر از
ميانگين مقياس بودن از آزمون  tتك متغيره استفاده ميكنيم .چون  tمحاسبه شده براي هر سه مقطع تحصيلي (كارشناسي
 = 1,77م  ، tارشد  =4,2م ، tدكتري  =99,77م )tبا درجه آزاديهاي  92 ،911 ،797در سطح اطمينان  12درصد از عدد t
بحراني جدول بحرانيهاي (=9,11ب=9,11 ، tب=7,179 ، tب )tبزرگتر است ،بنابراين فرضيه صفر رد ميشود و فرضيه تحقيق
تائيد ميشود لذا تفاوت مشاهده شده معنيدار بوده و در نتيجه ميگيريم لذا هر سه مقطع تحصيلي آمادگي شركت در
يادگيري الكترونيكي را دارند.
سؤال :۳تا چه اندازه دانشجويان (دختر و پسر) براي شركت در يادگيري الكترونيكي آمادگي دارند؟
جدول  ۳آمارههاي آزمون  tيك گروهي آمادگي يادگيري الكترونيكي براي جنسيت نمونهها

شاخص آماري

M

M

جنسيت

حاصل

مقياس

SD

مt

df

بt

α

پسر

17/17

79

91,11

97,779

997

9,11

1

دختر

71/77

79

79,71

7,77

791

9,11

1

مطابق نتايج مندرج در جدول  9ميانگين محاسبه شده دو گروه پسر و دختر ( 71/77و  )17/17از ميانگين مقياس 79
كوچكتر است ،اما بايد به اندازه كافي كوچكتر باشد تا در اثر خطا يا تصادفي نباشد ،براي معنيدار بودن اين كوچكتر از ميانگين
مقياس بودن از آزمون  tتك متغيره استفاده ميكنيم .چون  tمحاسبه شده (پسران  = 97,779م ، tدختران  = 7,77م )tبا درجه
آزادي  997،791در سطح اطمينان  12درصد از عدد  tبحراني (=9,11ب=9,11 ، tب )tبزرگتر است ،بنابراين فرضيه صفر رد
ميشود و فرضيه تحقيق تائيد مي شود لذا تفاوت مشاهده شده معنيدار بوده و در نتيجه ميگيريم هر دو گروه آمادگي شركت
در يادگيري الكترونيكي را دارند.
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سؤال:۴آيا بين ميزان آمادگي دانشجويان گروههاي مختلف آموزشي براي شركت در يادگيري الكترونيكي تفاوتي
وجود دارد ؟
جدول  ۴آمارههاي تحليل واريانس يك راهه آمادگي يادگيري آموزش الكترونيكي گروههاي مختلف آموزشي (انساني ،فني و پزشكي)

SS

df

MS

F

سطح معناداري

بين گروهي

771,111

7

997,999

799,1

491,1

درون گروهي

947171

917

777,411

كل

947722

911

چون  Fمحاسبه شده ( )F=1/799با درجات آزادي ( )DFb=7, DFw=917و در سطح اطمينان  12درصد ( )α=1,12از F

جدول بحراني ( =9/94ب ( Fكوچكتر است بنابراين نتيجه مي گيريم فرضيه تحقيق رد و فرضيه صفر تائيد ميشود .و نتيجه
ميگيريم بين ميانگينها از لحاظ آماري معنادار نيست .بين گروهاي مختلف آموزشي در يادگيري الكترونيكي تفاوت وجود
ندارد.
سؤال :۵آيا بين ميزان آمادگي دانشجويان مقاطع مختلف تحصيلي براي شركت در يادگيري الكترونيكي تفاوتي
وجود دارد ؟
جدول  ۵آمارههاي تحليل واريانس يك راهه آمادگي يادگيري آموزش الكترونيكي مقاطع مختلف تحصيلي( كارشناسي ،ارشد و دكتري)

SS

df

MS

F

سطح معناداري

بين گروهي

7,91779

7

74,2991

197,99

1/111

درون گروهي

997299

917

72,974

كل

947722

911

چون  Fمحاسبه شده ( )F=99/197با درجات آزادي ( )DFb=7 , DFw= 917و در سطح اطمينان  12درصد ( )α=1,12از F

جدول بحراني ( =9/94ب (Fبزرگتر است بنابراين نتيجه مي گيريم فرضيه تحقيق تائيد و فرضيه صفر رد ميشود .و نتيجه
ميگيريم تفاوت بين ميانگينها از لحاظ آماري معنادار است .بين ميزان آمادگي دانشجويان در مقاطع مختلف در يادگيري
الكترونيكي تفاوت وجود دارد در رشته دكترا بيشتر از ارشد و ليسانس ميباشد.
سؤال :۶آيا بين ميزان آمادگي دانشجويان (دختر و پسر ) براي شركت در يادگيري الكترونيكي تفاوت وجود دارد.
جدول  ۶آمارههاي آزمون  tمستقل آمادگي يادگيري الكترونيكي براي جنسيت نمونهها

شاخص آماري

N

M

SD

پسر

991

17,17

91,11

دختر

799

71,77

79,71

گروهها

مt

9,17
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df

917

بt

9,11

α

1
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با توجه به دادههاي جدول  1بين ميزان آمادگي دانشجويان دختر و پسر تفاوت معنادار مشاهده شد چرا كه سطح معناداري
 sig=1/111كوچكتر از مقدار از مقدار آلفاي در نظر گرفته شده برابر  1/12بزرگتر ميباشد بنابراين فرضيه صفر رد ميشود و
فرضيه تحقيق تائيد ميشود لذا با توجه به مقدار ميانگين حاصله دو گروه با  12درصد اطمينان ميتوانيم قضاوت كنيم كه
ميزان آمادگي دختران در يادگيري الكترونيكي بيشتر از پسران است.
سوال  -7تا چه اندازه دانشجويان براي شركت در يادگيري الكترونيكي آمادگي دارند؟
جدول  7آمارههاي آزمون  tيك گروهي آمادگي يادگيري الكترونيكي براي كل نمونهها

شاخص آماري
دانشجويان

M

M

حاصل

مقياس

SD

مt

df

بt

α

17,72

79

71,19

97,191

911

9,11

1

مطابق نتايج مندرج در جدول  7ميانگين محاسبه شده  17/72از ميانگين مقياس  79كوچكتر است ،اما بايد به اندازه كافي
كوچكتر باشد تا در اثر خطا يا تصادفي نباشد ،براي معني دار بودن اين كوچكتر از ميانگين مقياس بودن از آزمون  tتك متغيره
استفاده ميكنيم .چون  tمحاسبه شده  97/191با درجه آزادي  911در سطح اطمينان  12درصد از  tجدول =9/11ب tبزرگتر
است ،بنابراين فرضيه صفر رد ميشود و فرضيه تحقيق تائيد ميشود لذا تفاوت مشاهده شده معني داربوده و نتيجه ميگيريم
كه دانشجويان آمادگي يادگيري الكترونيكي را دارند.
بحث و نتيجهگيري
در تحقيق حاضر ميزان آمادگي دانشجويان دانشگاه آزاد اسالمي ساري براي شركت در يادگيري الكترونيكي مورد بررسي قرار
گرفت در مجموع حاصل يافتهها حكايت از آن داشت كه دانشجويان گروههاي مختلف تحصيلي (انساني ،فني ،پزشكي) آمادگي
نسبي براي شركت در يادگيري الكترونيكي را دارند نتايج تحقيق با نتايج تحقيق هاسمي و اساري ( )7712و كماليان ()9977
و رحيمي دوستو رضوي ( )9971همخواني دارد.
همچنين يافته نشان دهنده اين است كه دانشجويان مقاطع مختلف تحصيلي (ليسانس ،فوق ليسانس و دكتري) براي شركت
در يادگيري الكترونيكي آمادگي دارند و بين ميزان آمادگي آنها تفاوت وجود دارد در مقطع دكتري اين تفاوت معنادار تر از
مقطع ليسانس بود كه اين نتايج با نتايج محقق كماليان ( )9977و لقايي ( )9971همخواني دارد و به اين نتيجه رسيدند كه
دانشجويان دكتري كه ماهيت درس آنها بيشتر جنبه علمي دارد استفاده بيشتر آنها از كامپيوتر و اينترنت در پروژهها و
تحقيقات خود تجربه بيشتري از ليسانس و ارشد دارند.
همچنين نتايج نشان ميدهد كه ميزان آمادگي دانشجويان (دختر و پسر) براي شركت در يادگيري الكترونيكي تفاوت وجود
دارد يعني ميزان آمادگي دختران در يادگيري الكترونيكي بيشتر از پسران است و در مجموع دانشجويان دانشگاه آزاد واحد
ساري آمادگي نسبي را براي شركت در يادگيري الكترونيكي را دارند اين نتايج تحقيق با نتايج زگردي ( )9971پيلي ()7117
هاسمي و اساري ( )7112آيدينوتاسي ( )7112همخواني دارد.
امروزه روشهاي سنتي و قديمي آموزش و يادگيري با ظهور فنآوريها و روشهاي نوين كارائي خود را از دست ميدهد-
فراگيران براي همگام شدن با محيط مداوم در حالت تغيير اطراف خود بايد به دنبال شيوهها و رويههاي جديدي براي انتقال
دانش و افزايش يادگيري باشند لذا بايد ميزان آمادگي را در جهت يادگيري الكترونيكي باال ببريم.
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This research is aimed at the study of the preparation rate of Azad University of Sari student to take
part in the educational years of 2011-2012 the research is a descriptive one. Azad University of Sari
student who are over 10000 ones, form the statistic population.
After random class sampling 370 students were selected based on mourgan chart. The mdium of deta
collection was questionaire whose final coefficient was 0.87. The deta was presented in description
and analysis way using SPSS softwares.
In analysis the deta, the inferential statistics was used to determin the preparation rate of samples. In
electronic learning, the one- variety t test and to determine the differnce in the preparation rate of
electronic learning bay boys and girls, independent tests ware used.
To determine the difference in preparation rate of educational groups (Humanities, Technical, and
Medicine) and also B.A, M, A and PHD student the ANOVA one – way variance analysis way used.
In teis research the student of all grades do have the preparation of taking part in electronic learning.
The rate of readiness in electronic lerning is more in girls than boyz. Ph.D students are more equipped
with( have more preparation) than BA and MA ones.

Keyword: students, electronic learning, University
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