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Abstract 

The main purpose of this study is the importance and role of strategic planning in the 

application of e-learning in higher education. The statistical population of the study includes 

all professors of Isfahan University in the academic year of 1398-99, which includes 651 

professors in all faculties. Using random cluster sampling method, 41 people were available 

as samples. Data collection tools in this study include Bryson's Strategic Planning Standard 

Questionnaire (1999) and Teachers' Attitude Towards Electronic Tutoring (2007). Data were 

analyzed using descriptive and inferential statistics in SPSS software. The findings showed 

that among the components of strategic planning, the only effect of determining strategic 

issues on the use of e-learning is significant, the impact of strategic planning on the use of 

direct e-learning is significant. Finally, the relationship between strategic planning and e-

learning and all its components, except for the two components of feeling useful and 

multimedia education, is positive and significant. 
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 یکیالکترون یریادگی یریکارگ به در کیاستراتژ یزیر برنامه نقش و تیاهم

 یعال آموزش در 
 

 4، محمد صادق بشارت نیا3آناهیتا مفخمی، 2 اکرم حافظی، 1* نرگس میرانی سرگزی
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 استادیار،گروه برنامه ریزی درسی،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی،پردیس نسیبه،تهران،ایران. 2
 .رانیا راز،یش راز،یدانشگاه ش ،یو روانشناس یتیدانشکده علوم ترب،یآموزش تیریمد یدکتر یدانشجو 9
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 چکیده

 جامعه. باشد یم یعال آموزش در یکیالکترون یریادگی یریکارگ به در کیاستراتژ یزیر برنامه نقش و تیاهم حاضر مطالعه یاصل هدف
 باشد یم ها دانشکده هیکل در استاد 100 شامل که باشد می 39-33 یلیتحص سال در اصفهان دانشگاه دیاسات کلیه شامل پژوهش، یآمار
 این در ها داده یگردآور ابزار. گرفت قرار دسترس در نمونه عنوان به نفر 00 تعداد ،یا خوشه یتصادف یریگ نمونه روش از استفاده با که

. باشد می( 0991)یتقو یکیالکترون آموزش به استادان نگرش و( 0333)سونیبرا کیاستراتژ یزیر برنامه استاندارد پرسشنامه شامل پژوهش
 برنامه یها مولفه نیب از که داد نشان ها افتهی. شدند لیتحل و هیتجز spss افزار نرم در یاستنباط و یفیتوص آمار از استفاده با ها داده

 بر کیاستراتژ یزیر برنامه ریتاث باشد، یم معنادار کیالکترون آموزش یریکارگ به بر کیاستراتژ موضوعات نییتع ریتاث تنها کیاستراتژ یزیر
 مولفه یتمام و کیالکترون آموزش با کیاستراتژ یزیر برنامه رابطه تینها در و باشد یم معنادار و میمستق کیالکترون آموزش یریکارگ به
 .باشد یم معنادار و مثبت  یا چندرسانه یها آموزش و بودن دیمف احساس مولفه دو جزء به آن یها

 

 درسی، یادگیری الکترونیکی،برنامه ریزی استراتژیک،آموزش عالیریزیبرنامه واژگان کلیدی:

 تمامی حقوق نشر برای فصلنامه رویکردی نو در علوم تربیتی محفوظ است.

 

 

 مقدمه 

در جامعه  ICT اطالعات و ارتباطات یرشد و گسترش فناور
را  توجه به آن زانیسرعت گرفته است که م یامروز به حد
در حال  یکشورها یبرا یافتگی شاخص توسعه نیبعنوان مهمتر

 یایدن ،که عصر حاضر و معتقدند،اند توسعه در نظر گرفته
اطالعات برعهده  یرا فناور آن یراهبر خواهد بود که یمتفاوت

اتخاذ و اجرای فناوری اطالعات یکی از روش  .[0]خواهد داشت

یادگیری به منظور افزایش  -هایی است که در فرایند یاددهی
یادگیری مورد استفاده قرار میگیرد.  -کیفیت شیوه های تدریس

 .ایگاه ویژه ای در برنامه ریزی درسی استاین امر دارای ج

اصطالح کاربرد فاوا در برنامه ریزی درسی در حکم ابزار، ابزار 
 .[2]شناختی و ابزار فکر به منظور طبقه بندی کردن آنهاست

 یو سفارش یبه طراح ازیدر حوزه آموزش ن عیسر یها شرفتیپ
 و متنوع، گسترده های اسیمقدر ی،آموزش یها یفناور یساز



 میرانی و همکاران

01 

 نیاز مهمتر یبرخ نترنتیدر طول دهه گذشته ، ا .[9]دارد
 یدر آموزش را به دنبال داشته است. از آنجا که فناور راتییتغ
در نحوه آموزش ،آموزش و ( ICTاطالعات و ارتباطات ) یها
در  نفعانیذ ریگذارد ، محققان ، معلمان و سا یم ریتأث یریادگی

 یرا با استفاده از فناور فراگیرانآماده شوند تا  دیآموزش بافرآیند 
شده است، مالقات  یطراح قیکه با تأمل و تحق یآموزش

استفاده موفقیت آمیز از فناوری ها در آموزش به دانش  [0]ندکن
 .[0]و فن آوری و نحوه اجرای آنها در یک ماژول دوره نیاز دارد

و  ییکه در کارایادگیری الکترونیکی  تیاز عوامل موفق یبرخ
 :هستند، عبارتند از تیبا اهمآن  یبازده

 یگروه مجاز یاعضا انیاعتماد در م جادیا . 0
 هاآن یاعضا و حفظ وفادار ادیتعداد ز افتنی . 2
 یدر زمان طوالن یریادگی یبرا رندگانیادگیبه  یده زهیانگ . 9
 .[1]با برآوردن انتظارات آنان رندهیادگی تیکسب رضا . 0

روبرو هستند  یدر عمل، با مسائل یآموزش عال شودیم دهید اما
خصوص ندارند و  نیا در مجدد یگذار هیبه سرما یلیکه تما

-یریادگی ییکاربران و به دنبال آن عدم کارا تیعدم رضا
انتخاب عواملی از جمله  است. مسأله نیا یایگو ،یکیالکترون

در  یکه امکان قبولی انیتوسط دانشجو یکیالکترونی ریادگی
-یآموزش استقبال م نگونهیرا ندارند، از ا یحضور یهاهدور

 یآن رو نییپا یو کارائ یبر دروس عموم شتریتمرکز ب ،[7]کنند
 زانیبه م انیو دانشجو دیعدم اعتقاد اساتو  [9]دروس یبرخ
از  یمخالفت برخ نیو همچن یکیالکترونی ریادگی ییو کارا ریتأث

و بعضاً احساس کمشدن ارزش و  یمتأثر از مسائل مال دیاسات
 برای[ 01](2100و همکاران) 0کر .[3]ها از رشته یبرخ گاهیجا

 یادگیری در کلیدی های حوزه کیفیت روی توجه تمرکز
 الکترونیکی یادگیری در تعالی عنوان با را چارچوبی الکترونیکی

 قرار گروه 1 در را سازی کیفیت غنی معیار 90 که اند کرده ارائه

 طراحی ،درسی برنامه طراحی،استراتژیک مدیریت:است داده

 .دانشجویان پشتیبانی ،کارکنان پشتیبانی، دوره تحویل، دوره
و کند یرا منتقل م سیاهداف تدر های نوین یاستفاده از فناور

 ریزى برنامه .[00]دهد یو بازخورد مناسب را ارائه م نیتمر

 بر غلبه تغییرات، با هماهنگى آینده براى بینى پیش استراتژیک

بنابراین  .[02]است بهتر عملکرد براى تضمینى و مشکالت
برای رسیدن به اهداف استراتژیک، ماموریت ها و وضع مطلوب 
فناوری اطالعات، سازمان ها نیازمند برنامه جامع و مناسبی 
هستند؛ بر این اساس، برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطالعات 

برنامه ریزی استراتژیک سازمان مطرح می به عنوان یک جزء از 
گردد. برنامه ای که برای هر سازمان، منشور و برنامه کالن 
سازمان در زمینه سیستم های اطالعاتی و به طور کلی فناوری 

 در ابزار یک عنوان به فناورى اطالعات. [09]اطالعات می باشد

 نمایدایفا  حیات نقشى تواند مى کالن ریزى برنامه این خدمت

 است، سازمان نیاز مورد آنچه هر و تغییرات با همراهى ضمن و

 .[00]باشد توسعه زیربناى
-میاهداف سازمان و تصم نییتع ندیفرآ کیاستراتژ زییربرنامه

برای تحقق آن  ،ییو اجرا یاتعملی جامع های درباره طرح رییگ
 یعوامل گوناگون کیاستراتژ زییاهداف است.در نظام برنامه ر

 یکوچک ای یها عبارت اند از: بزرگکه اهم آن رگذارندیتأث
 طیهای شرا یدگیچیپ ت،یریسازمان، اندازه سازمان، نوع مد

انواع مشکالت و اهداف  د،یتول ندیهای فرا یدگیچیپ ،یطیمح
. [00]سازمان  کیاستراتژ زییبرنامه ر ندیفرآ زیینظام برنامه ر

هماهنگ کننده  ندییاساساً فرآ کیاستراتژ زییبرنامه ر ندیفرآ
آن است. هدف  خارجی های سازمان و فرصت یمنابع داخل نیب
 فرصت نییاز درون پنجره راهبردی و تع ستنینگر ند،یفرآ نیا

. دهدیبه آنها پاسخ م ای بردیاست که سازمان از آنها سود م هایی
در  زییبرنامه ر ینوع توانیرا م کیاستراتژ زییر ن، برنامهیبنابرا
و  ییارشد اجرا رانیمد قیقلمداد نمود که از طر ایپو های طیمح

. [01]شودیم هیته یبه صورت گروه زییبرنامه ر های میت
 سازمان، مأموریت نظر داشتن در با استراتژیک ریزى برنامه

 دستیابى براى و کند مى تنظیم سازمان براى بلندمدت اهدافى

 انتخاب به اقدام استراتژیک هاى گزینه بین از اهداف، به این

 ها، ضعف رفع و ها قوت بر با تکیه که کند مى هایى استراتژى

 از کرده و استفاده مطلوب نحو به آمده پیش هاى فرصت از

برنامه  مکتب مینتزبرگ، نظر اساس بر. کند اجتناب تهدیدها
 کردن مسیری فراهم جهت تحلیلی عقالیی شیوهای ریزی،

 توسط تواندمی شیوه است.این سازمان اقدامات برای استراتژیک

 رویکرد این گردد.در ایجاد استراتژی، علم تدوین متخصصان

 سپس و شودانجام می محیط و سازمان اوضاع از تحلیلی ابتدا

 تدوین گوناگون بخش های به مربوط نظریات و داده ها تلفیق

 آید.می  پی تحلیل در استراتژی
های مربوط به آموزش  قاتیبا توسعه تحق انیمحققان و مرب

را  یدر اهداف آموزش یاستفاده از فن آور یای، مزاچندرسانه ای
 یفایا یبرا زین یتالیجید ینشان داده اند. برنامه ها و ابزارها

وجود ،  نیاند. با ا افتهیمثبت در کالس ها توسعه  ینقش ها
 یها یفن آور شتریب توسعهوجود دارد که مانع  یهنوز موانع

 شیو افزا یروز افزون تکنولوژ شرفتیپ. [07]شود یم یآموزش
 یاددهی ندیدر فرا یراتییاطالعات باعث شده است که معلمان تغ

و مادام  ایبه صورت پو یریادگیخود انجام دهند، تا  یریادگیو    
در نگرش معلمان در مورد  یراتییتغ دیبا جهیالعمر باشد. در نت

در  یبهتر دتا عملکر ردیصورت گ دیجد یها یاستفاده از فناور
 زییاز آن جهت که برنامه ر .[00]و آموزش داشته باشد سیتدر

 کندیم لیرا تحل یطیمح نیخطرآفر یعوامل اساس کیاستراتژ
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-یهای مناسب ارائه م نهیبه هدف ها، گز دنیو برای رس
اهداف سازمان و  نییتع ندیفرآ کیاستراتژ زیی.برنامه ردهد
برای  ،ییو اجرا یاتیدرباره طرح های جامع عمل رییگ میتصم

 ندیاستفاده از فاوا در فرا نیهمچن .[09]تحقق آن اهداف است
 -سیتدر یها وهیش تیفیک شیبه منظور افزا یریادگی -یاددهی
 یزیدر برنامه ر یا ژهیو گاهیجا یامر دارا نیاست.ا یریادگی

راه درک  یآموزش طیاستفاده از فاوا در مح رایاست.ز یدرس
آموزش مداوم،  وسعهآموزش از جمله: ت دیکردن اهداف جد

و حل  یدانش مشارکت جادیکردن در ا ریدرگ ییمهارت و توانا
 ایدن یو متخصصان در همه جا  انیهمتا یاریمسئله به 

،  لیاز قب یآموزش یدر نظام ها شماریوجود مسائل ب .[03]است
روز  شرفتیآموزش و پرورش پ یها سازمان یفیضرورت ارتقاء ک

 یها ، گسترش نظام یدانش و تکنولوژ شرفتی، پ امعافزون جو
 یو اثربخش ییآموزش و عدم کارا یتقاضا برا شی، افزا یآموزش

 تیریو مد یزیدر برنامه ر یسنت یکردهایروش ها و رو
 کیاستراتژ تیریو مد یزری برنامه تا است شده موجب هاسازمان

مدل  یتمام بایتقر. مسائل مطرح شود نیا یبرا یبه منزله پاسخ
آموزش  تیفیدر ارتباط با ک افتهیتوسعه  یها و چارچوب ها

دارند  یغرب یکشورها یفرهنگ یدر بافت ها شهیر یکیالکترون
آموزش ها  نیا یفیاعتبار ک سهیدرنظر داشت که مقا دیو با

 یجوامع غرب یشکل گرفته در دانشگاه ها یارهایبراساس مع
 یها ستمیو س یبر رسالت آموزش یآنها مبتن راینامناسب است. ز

 نیبنابرا .[21]هستند یمتفاوت یآموزش یها طیو مح یابیارزش
 یو گسترده م قیعم ق،یدق یپژوهش یها افتهیاز  یریبا مددگ

 ندهیآ قطری از و کاسته هاآن یها میتوان از خطا و خطر تصم
را به  ندهیو آ ختپردا ینیگز ندهیبه آ ها نهیگز ینیب شیو پ ینگر

دارد نشان دهد که استفاده از  یحاضر، سع ۀنفع خود رقم زد. مقال
در  یکیالکترون یریادگی یریدر به کارگ کیاستراتژ یزیبرنامه ر

در  یینقش بسزا تواندیضرورت است و م کی یآموزش عال
 داشته باشد. سیو تدر یریادگی شبردیپ
 

 پیشینه پژوهشی
آنچه که در باال گفته شد؛پژوهش های زیادی در با توجه به 

داخل و خارج کشور انجام شده است که تا حدودی به متغیرهای 
پژوهش مرتبط می باشد،در زیر به تعدادی از این پژوهش ها 

 اشاره شده است:
اهرم  شناسایی ، برای[20]2119 ،و همکاران 2پژوهش کریتن در

کارکنان  چه هر که شد مشخص استراتژی اجرای های
 آگاهی باشند داشته استراتژیک برنامه ریزی در کمتری مشارکت

 اجرای احتمال و خواهد بود کمتر نیز آن مورد در هاآن

 یافت. خواهد کاهش نیز استراتژی

 فناوری طریق از بیان کرد که آموزش [22](2100) 9میکر

 و عملی تئوری مسائل بین جدایی سبب ارتباطات، و اطالعات

 که به صورتی شود؛می داشت، رواج سنتی کالسهای در که

 را تئوری آموزش.میگیرند یاد میکنند، که کار همانطور فراگیران

 واقعیِ با زندگی بیشتر را آموزش ها و کرده خالصه تر و کمتر

 به ارتباطات و اطالعات فناوری .میسازند مرتبط فراگیران

 کند، تکیه یادگیری و استماع بر آنکه از خیلی بیشتر فراگیرنده

 کند. پیدا و بگردد که میدهد اجازه
 یاریبس، به این نتیجه رسیدند که [29]2121و همکاران  0گویل

 یها و ابزارها یاز موسسات در تالش هستند تا استفاده از فناور
حال  نیخود اعمال کنند ، اما در ع یآموزش ستمیمختلف را در س

 تیبه درک اهم ازیدارند. ن شرفتیپ تیبه موفق یابیدست یبرا
زبان آموزان و  نیرا در ب یابتکار یها یی، که توانا یفناور

 یزیاست. داشتن برنامه ر یآورد ، ضرور یبه وجود م انیمرب
مهم  یبا حذف بوروکراس یآمار یزیو نه برنامه ر کیاستراتژ
 است.

 یکه فناور کردندخاطرنشان ، [20]2121 ،و همکاران 0گروزدوا
استفاده از زمان مطالعه ،  یبا هدف اثربخش یآموزش نینو یها

، تحرک  یروند آموزش یریرپذیی، فاصله و تغ یساز یشخص
آنها انجام  التیدانش آموزان صرف نظر از سن و سطح تحص

 .شود یم

در  نینو یهای نو بودن موضوع کاربرد فناور لیبه دل رانیدر ا
 اریبس قاتیتحق ،یدرس برنامه آموزش و پرورش خصوصا در

.در این راستا می توان به تحقیقات زیر انجام شده است یاندک
 اشاره کرد.

به این نتیجه رسیدند که [ 09] 0930و همکاران، مرادیشاه 
 ت دانش،یریهاى اطالعاتى، مد ستمیس رساختیز نیب ۀرابط

برنامه  تیبا موفق طىیمح ۀنیو زم طىیمح ابىیمشارکت، ارز
بلوغ  نیب ۀشد و رابط دییتأ اطالعات فناورى کیاستراتژ زىیر
ت یو هماهنگى با موفق رییتغ تیریهاى اطالعاتى، مد ستمیس

 .دینگرد دییفناورى اطالعات تأ کیاستراتژ زىیر برنامه
،نشان [09](0937یافته های پژوهش ابراهیمی نژاد و همکاران)

اثر مثبت و معناداری  یمشارکت کیاستراتژ زییر که برنامه داد
 رییتغ یسازمان رفتار شهروندی ک،یاستراتژ رییپذ بر انعطاف

 محور و اجرای استراتژی دارد.
 نیبدر پژوهشی در یافتند که  [00](2121وهمکاران) 1سرگزی

اطالعات و ارتباطات  یجهت استفاده از فناور یمدل ساختار نیا
 یبا توجه به شاخص ها دیآن بر عملکرد اسات یو اثربخش
درس، ارائه منظم اطالعات  یانتقال اهداف بازده ،یتوانمندساز

وجود  یمثبت و معنادار اریو بازخورد رابطه بس نیو تدارک تمر
 .دارد
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که  دادنددر پژوهشی نشان  [20](0930مردانی و موالیی )
سازی و ارتقای توان  پارچه اینترنت پُرسرعت، بسترسازی، یک

ریزی آموزشی در  علمی و شغلی، بر فرایند مدیریت و برنامه
 .درصدی دارند  مدارس هوشمند تأثیر صد

 

 روش تحقیق

 یپژوهش ها طهیو در ح  یهدف کاربرد ثیپژوهش حاضر از ح
 هیپژوهش را کل یقرار دارد. جامعه آمار یشیمایپ-یفیتوص

-0939 یلیدوم سال تحص مسالیدر ن اساتید دانشگاه اصفهان
 یها مدانشکده هیدر کلاستاد  100که شامل دهند.یم لیتشک33

حجم  جدول مورگانباشد. با توجه به حجم جامعه و و بر اساس 
شد. ابتدا با استفاده از روش نمونه  نیینفر تع 012نمونه تعداد

 اصفهاندانشکده دانشگاه 00 نیاز ب یخوشه ا-یتصادف یریگ
 گروه آموزشی این 00بین از  ،یو روانشناس یتیدانشکده علوم ترب

و  تکنولوژی آموزشی،ینیبال یبخش روان شناس 0 دانشکده،
با استفاده از جدول  برنامه ریزی درسی و مدیریت آموزشی،

 یرینفر انتخاب شدند. سپس با روش نمونه گ00 تعدادمورگان 
 انتخاب شدند. سابقه کار و جنسیت ساده نمونه ها  بر  یتصادف

مقیاس استاندارد برنامه ریزی داده ها از دو  یجمع آور یبرا
استاندارد نگرش استادان ( و مقیاس 0333)7استراتژیک برایسون

 ( استفاده شد.0991به آموزش الکترونیکی تقوی)
 

نگرش استادان به آموزش پرسشنامه استاندارد 

 الکترونیکی

 03 یداراتوسط تقوی ساخته شد. این مقیاس  0991در سال  
نگرش استادان به یادگیری  یسوال بوده و هدف آن بررس

الکترونیکی از ابعاد مختلف )احساس خودکامیابی، احساس 
رغبت، احساس مفید بودن، قصد به کارگیری یادگیری 

ندرسانه چ یالکترونیکی، احساس رضایتمندی از نظام، آموزشها
راهنما و  دیبا استفاده از نظرات اسات پرسشنامه ییروا ( است.یا

  و تایید شده است. یابیمشاور، خوب ارز
 

 کیاستراتژ یزیپرسشنامه برنامه ر
پرسشنامه  نیساخته شده است. ا(0333) سونیمدل برا یبر مبنا 

 نفعان،یذ لیتحل ف،یوظا نییتع ه،یتوافق اول هایشامل مولفه
 نییسازمان، تع طیسازمان، شناخت مح تیمأمور هیانیب میتنظ

 ها،یاستراتژ نییسازمان، تع رویشیپ کیموضوعات استراتژ
و  ندهیآ یبرا یسازمان یدورنما میو اقدامات، تنظ هاحشرح طر

روایی پرسشنامه توسط خبرگان  باشد. یم کسالهی یاتیبرنامه عمل
طیف پنج پرسشنامه بر اساس و صاحب نظران تایید شد. هر دو 

 تنظیم شد. کرتیل گزینه ای
 

 هایافته
درصد  0/02دهندگان  (، از بین پاسخ0بنابر نتایج جدول شماره )

نفر( مرد بودند. از بین آنان  03درصد ) 0/07نفر( زن و  20)
 0/07سال، 0تا  0نفر( دارای سابقه خدمت  0درصد ) 0/02

 02درصد) 91سال،  01تا  1نفر( دارای سابقه خدمت  03درصد )
نفر(  0درصد ) 01سال و  00تا  00نفر( دارای سابقه خدمت 

 اند. سال بوده 00دارای سابقه خدمت بیشتر از 
  

 های جمعیت شناختی یافته -1جدول

 سابقه خدمت جنسیت 
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 نفر 0 نفر 02 نفر 03 نفر 0 نفر 03 نفر 20 فراوانی

 درصد 01 درصد 91 درصد 0/07 درصد 0/02 درصد 0/07 درصد 0/02 درصد
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 میانگین، انحراف معیار، چولگی و کشیدگی متغیرهای پژوهش -2جدول

 کشیدگی چولگی معیارانحراف  میانگین  کشیدگی چولگی انحراف معیار میانگین 

-برنامه ریزی

 استراتژیک
02/9 77/1 090/1-- 17/0- 

آموزش 
 الکترونیک

10/9 70/1 120/1 101/1- 

 -102/1 -002/1 73/1 00/9 توافق اولیه
احساس 
 خوکامیابی

02/9 70/1 012/1 303/1- 

وظایف تعیین
 سازمانی

 -21/0 100/1 39/1 19/9 احساس رغبت -09/0 -000/1 92/1 00/9

 -710/1 -101/1 92/1 09/9 تحلیل ذینفعان
احساس 
 مفیدبودن

19/9 90/1 003/1 032/1- 

 -701/1 -720/1 91/1 00/9 ماموریت
قصد به کار 

 گیری
17/9 91/1 900/1 13/0- 

شناخت محیط 
 سازمانی

09/9 30/1 007/1- 000/1- 
رضایتمندی از 

 نظام
10/9 90/1 071/1 330/1- 

تعیین موضوعات 
 استراتژیک

00/9 90/1 709/1- 201/1- 
آموزش های 
 چند رسانه ای

17/9 71/1 179/1 001/1- 

      -390/1 -090/1 97/1 10/9 تعیین استراتژی

شرح طرحها و 
 اقدامات

00/9 10/0 709/1- 130/1-      

      -111/1 -910/1 30/1 00/9 چشم انداز سازمانی

      -07/01 021/1 92/1 10/9 برنامه عملیاتی
 

( مالحظه می شود، یافته های آمار 2همانطور که در جدول )
توصیفی حاکی از آن است که میانگین برنامه ریزی استراتژیک 

می باشد  10/9و  02/9و آموزش الکترونیک به ترتیب برابر با 
( طیف لیکرت 9که میانگین هر دو متغیر بیشتر از حد متوسط)

ها از منظور بررسی نرمال بودن دادهباشد. همچنین بهمی 
های چولگی و کشیدگی استفاده شد. همانطور که در شاخص

مشاهده می شود مقادیر چولگی و کشیدگی مشاهده  2جدول 
قرار دارد؛ که بیانگر  (-2+، 2شده برای تمامی متغیرها در بازده )

نرمال و  آن است که متغیرهای مورد بررسی  از لحاظ چولگی
توزیع آنها متقارن بوده و از لحاظ کشیدگی نیز از کشیدگی 

 نرمال برخوردار هستند. 

 

 ماتریس همبستگی بین متغیرهای پژوهش -9جدول

 
آموزش 
 الکترونیک

احساس 
 خوکامیابی

احساس 
 رغبت

احساس 
 مفیدبودن

قصد به کار 
 گیری

رضایتمندی 
 از نظام

چند  آموزش های
 رسانه ای

 079/1 901/1* 931/1* 200/1 979/1* 109/1** 011/1** برنامه ریزی استراتژیک

 220/1 990/1* 299/1 171/1 900/1* 199/1** 907/1* توافق اولیه

 002/1 919/1 991/1* 070/1 020/1** 121/1** 932/1* تعیین وظایف سازمانی

 219/1 031/1 999/1* 090/1 030/1** 112/1** 930/1* تحلیل ذینفعان

 299/1 012/1** 007/1** 239/1 090/1** 170/1** 073/1** ماموریت

 019/1** شناخت محیط سازمانی
**011/1 *927/1 231/1 *919/1 **090/1 099/1 

 923/1* تعیین موضوعات استراتژیک
**090/1 210/1 112/1 031/1 201/1 191/1 

 010/1 939/1* 900/1* 271/1 921/1* 009/1** 979/1* تعیین استراتژی

 220/1 290/1 092/1** 909/1* 979/1* 013/1** 931/1* شرح طرحها و اقدامات

 000/1 927/1* 001/1** 097/1** 929/1* 001/1** 010/1** چشم انداز سازمانی

 190/1 299/1 000/1** 000/1** 997/1* 091/1** 931/1* برنامه عملیاتی



 میرانی و همکاران

00 

 10/1*معناداری در سطح                                    10/1معناداری در سطح **                               

 
( حاکی از آن است که رابطه برنامه ریزی 9نتایج جدول )

استراتژیک با آموزش الکترونیک و تمامی مولفه های آن به جزء 
مفید بودن و آموزش های چندرسانه ای  دو مولفه احساس 

مثبت و معنادار می باشد. همچنین یافته های ضرایب همبستگی 
نشان می دهد که برنامه ریزی استراتژیک با تمامی مولفه های 

 (.≥10/1Pبرنامه ریزی استراتژیک مثبت و معناداری می باشد)
 جزئیات بیشتر مربوط به ضرابط همبستگی بین دو متغیر برنامه

ریزی استراتژیک و آموزش الکترونیک و مولفه های آنها در 
( قابل مشاهده است. در ادامه با استفاده از تحلیل 9جدول )

رگرسیون به بررسی رابطه خطی بین متغیر برنامه ریزی 
 استراتژیک و آموزش الکترونیک پرداخته خواهد شد..

بین برنامه ریزی استراتژیک و به کارگیری آموزش 

 نیک رابطه وجود دارد.الکترو

 
 خالصه ضرایب رگرسیون هیجان تحصیلی و خالقیت شناختی بر اساس مدیریت سواد رسانه ای -0جدول

B R R متغیر مالک متغیر پیش بین
2 F t -value 

 برنامه ریزی
 استراتژیک

 113/1 702/2 009/7 010/1 011/1 970/1 آموزش الکترونیک

 
( مالحظه می شود تاثیر برنامه ریزی 0همانطور که در جدول )  

استراتژیک بر به کارگیری آموزش الکترونیک مستقیم و معنادار 
(؛ به طوری که می توان گفت ≥10/1P؛ ≤31/0tمی باشد)

 07حدود   00/1برنامه ریزی استراتژیک  با ضریب رگرسیون 

کارگیری آموزش الکترونیک را تبیین می درصد از واریانس به 
 نماید.

بین برنامه ریزی استراتژیک و ابعاد به کارگیری 

آموزش الکترونیک و ابعاد آن رابطه وجود دارد.

 
 خالصه ضرایب رگرسیون خطی ساده ابعاد به کارگیری آموزش الکترونیک بر اساس برنامه ریزی استراتژیک -0جدول

 R R متغیر مالک متغیر پیش بین
2 F t -value 

برنامه ریزی 
 استراتژیک

 111/1 791/0 901/22 971/1 109/1 003/1 احساس خوکامیابی

 101/1 000/2 929/1 009/1 979/1 009/1 احساس رغبت

 002/1 127/0 101/2 110/1 200/1 217/1 احساس مفیدبودن

 100/1 109/2 110/7 007/1 931/1 001/1 قصد به کار گیری

 192/1 290/2 373/0 001/1 901/1 900/1 رضایتمندی از نظام

 290/1 190/0 079/0 191/1 079/1 013/1 آموزش های چند رسانه ای

 
( مالحظه می شود تاثیر برنامه ریزی 0همانطور که در جدول )

کارگیری آموزش الکترونیک استراتژیک بر تمامی مولفه های به 
به جزء احساس مفید بودن و آموزش های چندرسانه ای مثبت و 

(. به طوری که می توان ≥10/1P؛ ≤31/0tمعنادار می باشد)
، 99/1، 10/1گفت برنامه ریزی استراتژیک با ضرایب رگرسیون 

درصد از  02و  01، 00، 99به ترتیب حدود    90/1و  01/1

میابی، احساس رغبت، قصد به کارگیری واریانس احساس خودکا
 و رضایتمندی از نظام را تبیین می نماید.

 

بین ابعاد  برنامه ریزی استراتژیک و به کارگیری 

 آموزش الکترونیک رابطه وجود دارد.
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 ابعاد برنامه ریزی استراتژیکخالصه ضرایب رگرسیون چندگانه به کارگیری آموزش الکترونیک بر اساس  -1جدول

  t متغیر پیش بین متغیرمالک
-

value 
R R

2 F 
-

value 

ک
ونی

تر
لک

ش ا
وز

 آم
ی

یر
رگ

 کا
به

 

 070/1 791/1 090/1 توافق اولیه

177/1 003/1 001/2 123/1 

 070/1 017/1 990/1 تعیین وظایف سازمانی

 011/1 170/1 991/1 تحلیل ذینفعان

 091/1 190/1 719/1 ماموریت

 979/1 010/1 070/1 شناخت محیط سازمانی

 101/1 712/2 201/0 تعیین موضوعات استراتژیک

 003/1 117/1 970/1 تعیین استراتژی

 017/1 073/1 991/1 شرح طرحها و اقدامات

 321/1 010/1 017/1 چشم انداز سازمانی

 703/1 929/1 207/1 برنامه عملیاتی

 

( مالحظه می شود  از بین مولفه های 1همانطور که در جدول )
برنامه ریزی استراتژیک تنها تاثیر تعیین موضوعات استراتژیک 

؛ ≤31/0tبر به کارگیری آموزش الکترونیک معنادار می باشد)
10/1P≤مولفه  (. نتایج رگرسیون چندگانه نشان می دهد که

درصد از  01های برنامه ریزی استراتژیک در تعامل با هم حدود 
 واریانس به کارگیری آموزش الکترونیک را تبیین می نمایند.

 . 
 

 گیریبحث و نتیجه
بروز تحوالت گسترده در زمینه کامپیوتر و ارتباطات، تغییرات 

دنبال داشته  های متفاوت حیات بشری به ای را در عرصه عمده
های آموزشی و  آوری، برنامه رشد و پیشرفت فن .[09]است

طور عمیقی تحت تأثیر قرار داده  های درس را به تجارب کالس
توانند  های قدیمی دیگر نمی است. بر این اساس، ابزارها و روش

یادگیری باشند و -گوی نیازهای فرایند یاددهی خوبی، جواب به
های جدید آموزشی  روشها و  آوری نتیجۀ این امر جایگزینی فن

  .[21]های سنتی است ش جای رو به
بر  کیاستراتژ یزیبرنامه ر ریتاثطبق یافته های پژوهش حاضر 

به جزء  کیآموزش الکترون یریبه کارگ یمولفه ها یتمام
مثبت و معنادار  یچندرسانه ا یبودن و آموزش ها دیاحساس مف

 ریتنها تاث کیاستراتژ یزیبرنامه ر یمولفه ها نیاز ب ،باشد یم
 کیآموزش الکترون یریبر به کارگ کیموضوعات استراتژ نییتع

 یریبر به کارگ کیاستراتژ یزیبرنامه ر ریتاث ،باشد یمعنادار م
رابطه و در نهایت  باشد یو معنادار م میمستق کیآموزش الکترون

مولفه  یو تمام کیبا آموزش الکترون کیاستراتژ یزیبرنامه ر
 یبودن و آموزش ها دیه جزء دو مولفه احساس مفآن ب یها

. طبق نتایج حاصل از باشد یمثبت و معنادار م  یچندرسانه ا
پژوهش حاضر،اساتید نصبت به استفاده از کاربرد فناوری در 

کالس درس احساس لذت و اطمینان دارند،همچنین استفاده از 
محیط های یادگیری الکترونیکی را مفید و موثر  میدانند.و از این 
محیط ها احساس رضایت کافی دارند. برنامه ریزی استراتژیک 

ی در ریبه کار گ قصدو  رغبت احساسی، ابیاحساس خوکامدر 
 فیوظا نییتع، هیتوافق اولبین اساتید موثر است همچنین 

 نییتعی،سازمان طیمح شناخت،تیمامور ،نفعانیذ لیتحلی،سازمان
ها و  طرح شرحی، استراتژ نییتع ،کیموضوعات استراتژ

ی دانشگاه تاحدودی اتیعمل برنامهی و انداز سازمان چشم،اقدامات
یتن کننده کاربرد فناوری های یادگیری الکترونیکی در بین تبی

 اساتید می باشد.

اگرچه از شرایط اصلی اجرای یک طرح، وجود مواد الزم و ابزار 
تر از این  مورد نیاز است، با این حال آن چیز که در این بین مهم

ای مدون و خوب برای اجرای  رسد، وجود برنامه موارد به نظر می
ریزی و اجرای یک طرح از  هایی است. روند برنامه طرحچنین 

ترین مباحث است که نیازمند تجربه و مهارت کافی  جمله مشکل
ترین مباحث انجام هر  انگیز است و همواره این بخش جزء چالش

 91از  شبی .[27]دشو طرح و یا پروژه نوآورانه محسوب می
شکست روبه رو ها در مرحله اجرا با   یدرصد برنامه و استراتژ

 یزیدهد اگر در برنامه ر یمتعدد نشان م قاتیشوند. تحق یم
 یدقت و وسواس الزم در خصوص جمع آور کیاستراتژ

با  یاستراتژ یو اجرا یساز ادهیپ رد،یصورت نگ هیاطالعات پا
نخواهد  ییبه جا اهشود و عمال ر یروبه رو م دهیمشکالت عد

 نیخطرآفر یعوامل اساس کیاستراتژ زیری برنامه .[29] برد
 نهیبه هدف ها، گز دنیو برای رس کندیم لیرا تحل یطیمح

  .[00]دهدیهای مناسب ارائه م
در نهایت،در جهت استفاده وکاربرد صحیح از فناوری های نوین 
آموزشی پیشنهاد می شود که دوره های آموزش استفاده از فاوا 

تا بتوانند به به صورت حرفه ای برای مدرسان برگزار گردد، 
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راحتی مقدمات طرح ریزی،آموزش  و کاربرد فناوری در کالس 
درس را پی ریزی کنند. بهتر است فرهنگ سازی استفاده از 
کالس های آنالین و برگزاری دوره های آنالین برای مقاطع 
مختلف تحصیلی صورت بگیرد و همسویی بین برنامه ریزی 

عالی مورد توجه قرار  استراتژیک با کاربرد فناوری در آموزش
 گیرد. 
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