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Abstract
Purpose: The main purpose of this study is to
evaluate the rate of satisfaction of students from
interacting with user interface of virtual learning
software (LMS) of Payame Noor University.
Methodology: The study is an applied research
which is done using the survey method. The QUIS
standard questionnaire, which is one of the most
popular and valid tools to measure users satisfaction
from interacting with information systems is used.
The statistical populations composed of 439 elearning students. The number of samples is defined
181, based on Krejcie and Morgan table.
Findings: The results revealed that satisfaction rate
of e-learning students from two indexes "the overall
response users" with the average 3.66 and "the other
features and capabilities of software" with the
average 3.58 are high. For other indexes ("learn how
to work with software", "screen", "terminologies
and messages" and "software help") has a moderate
rate. The satisfaction rate of e-learning students
from "learn how to work with software "with the
average 2.56 are low. Finally, the satisfaction rate of
interacting with the e-learning software user
interface with the mean 3.23 was moderate.
Conclusion: The results of this study reviled that the
performance of the user interface of LMS in PNU
from viewpoints of Mashhad Payam Noor
University e-learning students is moderate.
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چکیده
 هدف پژوهش مطالعه میزان رضایت مندی دانشجویان مجازی دانشگاه:هدف
)LMS( پیام نور مرکز مشهد از تعامل با رابطکاربر نرمافزار آموزش مجازی
 پژوهش از نوع کاربردی بوده که با روش پیمایشی: روششناسی.میباشد
 یکی ازQUIS  برای جمعآوری دادهها از پرسشنامه استاندارد.انجامشده است
معتبرترین و رایجترین ابزار سنجش رضایت کاربران از تعامل با نظامهای
 جامعه آماری شامل دانشجویان کارشناسی ارشد مجازی.اطالعاتی استفاده شد
 نفر میباشد که در نیمسال اول سال439 دانشگاه پیام نور مرکز مشهد به تعداد
 تعداد نمونه آماری بر اساس جدول. مشغول به تحصیل بودند93-94 تحصیلی
. نفر تعیین شد181 کرجسی و مورگان
 یافتههای پژوهش نشان داد میزان رضایت دانشجویان مجازی از:یافتهها
 و سایر امکانات و قابلیتهای3/66 شاخص واکنش کلی کاربران با میانگین
 در خصوص سایر شاخصها (یادگیری. در حد زیاد بود3/58 نرمافزار با میانگین
 راهنمای نرمافزار) میزان، واژگان و پیامها، صفحهنمایش،چگونگی کار با نرمافزار
 میزان رضایت از شاخص.رضایت دانشجویان مجازی در حد متوسط بود
 در بین دانشجویان مجازی2/56 یادگیری چگونگی کار با نرمافزار با میانگین
 نهایتاً رضایت دانشجویان مجازی از تعامل با.دارای پایینترین رتبه رضایت بود
. در حد متوسط بود3/23 رابطکاربر نرمافزار آموزش مجازی با میانگین
 نتیجه این تحقیق نشان داد که کارایی رابطکاربر نرمافزار آموزش:نتیجهگیری
مجازی از دیدگاه دانشجویان مجازی دانشگاه پیام نور مرکز مشهد در حد متوسط
.میباشد
واژههای کلیدی
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مقدمه
انسان عصر حاضر در زندگی با مسائل گوناگونی مواجه
است که موفقیت او در زندگی به حل این مسائل بستگی
دارد .لذا الزم است بهسرعت بر علم و دانش خود بیفزاید؛
بنابراین یادگیری از عوامل بسیار ضروری و تأثیرگذار در
رشد و تکامل زندگی انسان میباشد .توانایی یادگیری
سبب میشود فرد رفتار قبل خود را تغییر دهد یا آن را
بهبود بخشد.
یادگیری مستلزم استفاده از شیوههای آموزشی
مناسب میباشد ،حال اگر شیوههای آموزشی مورداستفاده
در جوامع را متأثر از فرهنگ ،روابط اجتماعی و فناوری
بدانیم ،میتوان گفت مبانی نظری آموزش ،بعد از ورود به
عصر اطالعات تفاوت بنیادی یافته است (علیپورحافظی و
نوروزی 1384،نقل از نوروزی و عبدالمجید.)86:1391،
پیشرفت درزمینه فنّاوری اطالعات و ارتباطات ،با تعویض
روند متعارف کسب و انتقال دانش یک استراتژی جدیدی
را به آموزش ارائه داده است (توفیق 9و عبدالسالم:2114،3
.)916
بنابراین در حال حاضر لزوماً نباید به دنبال
آموزش از پیش طراحی شده بود ،بلکه بهجای نوع آموزش
باید به چگونگی یادگیری و دستیابی به محتوای آموزشی
تأکید نمود .از اینرو دانشجویان باید نحوه دستیابی به
منابع آموزشی را فراگیرند و یادگیری را به تواناییهای
آنها سپرد (علیپور حافظی و نوروزی 1384،نقل از نوروزی
و عبدالمجید .)86:1391،در این راستا شیوههای آموزشی
گوناگونی مطرح میشود که با توجه به توانمندیهای
فراگیران و با استفاده از فناوری نوین میتوان از آنها بهره
گرفت .در حال حاضر یکی از شیوههای آموزشی مطرح،
آموزش مجازی میباشد.
آموزش مجازی یک شیوه آموزشی نوپا و
موردتوجه است که فرایند یادگیری و آموزش را با استفاده
از فناوری اطالعات و ارتباطات و در بستر اینترنت فراهم
میکند .نظر به اینکه یادگیری و تدریس در آموزش
مجازی از طریق واسط غیرانسانی رابطکاربر انجام میشود،
لذا رابطکاربر در این سامانه نسبت به سایر نظامهای
اطالعاتی دارای اهمیت ویژهای است.
رابطکاربر کانال اصلی انتقال اطالعات در محیط

آموزش مجازی میباشد .یک رابط با طراحی خوب و
کاربرپسند کلید اصلی جهت کمک به کاربر برای رسیدن
به بهترین نتایج با باالترین سرعت میباشد (نوروزی و
عبدالمجید.)86-87 :1391 ،
یکی از عوامل مهم در طراحی رابطکاربر شناخت
جامعه کاربران نظام میباشد .درک بهتر کاربران از محیط
رابط نظامهای اطالعاتی منجر به استفاده بهینهتر از آن
میشود .رابط خوب طراحیشده که استفاده از آن راحت
باشد سبب افزایش ماندگاری کاربران در نظام اطالعاتی
میشود؛ بنابراین میتوان گفت یکی از معیارهای سنجش
کارایی یک نظام میزان رضایت کاربران از تعامل با آن
است.
توسعه آموزش مجازی نیز بدون توجه به نگرش
کاربران به این نظام موفقیتآمیز نخواهد بود .موفقیت در
آموزش مجازی مانند هر نظام اطالعاتی دیگری تا حد
زیادی به رضایت دانشجویان و اساتید و تمایل آنان به
استفاده از آن بستگی دارد .با توجه به اینکه آموزش
ارائهشده در نظام آموزش مجازی در قالب یک رابطکاربر
مبتنی بر وب انجام میگیرد ،لذا طراحی یک رابطکاربر
مطلوب و مؤثر در آن از اهمیت حیاتی برخوردار است.
با توجه به مطالب مطرحشده در خصوص اهمیت
رابطکاربر محیطهای آموزشی و بر اساس مطالعات و
بررسیهای انجامشده به نظر میرسد در رابطکاربر نرمافزار
آموزش مجازی دانشگاه پیام نور همخوانی الزم بین
عناصر و ویژگیهای رابطکاربر با نیازها ،نظرات و
ویژگیهای دانشجویان وجود ندارد و بخشی از قابلیتهای
موردنیاز کاربران در آن در نظر گرفته نشده است.
هدف از پژوهش حاضر مطالعه رضایت مندی
دانشجویان مجازی دانشگاه پیام نور مرکز مشهد از
رابطکاربر نرمافزار آموزش مجازی دانشگاه پیام نور و ارائه
راهکار در جهت رفع نواقص رابطکاربر نظام آموزش
مجازی دانشگاه پیام نور می باشد و در راستای نیل به
اهداف فوق  ،این پژوهش سعی بر آن دارد برای سواالت
زیر پاسخی در خور بدست آورد:
 -1میزان رضایت دانشجویان مجازی دانشگاه پیام
نور از واکنش کلی به رابطکاربر نرمافزار آموزش مجازی
( ) LMS2تا چه حد است؟

1. Thowfeek
2. Abdul Salam

3. Learning management system
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 -2میزان رضایت دانشجویان مجازی دانشگاه پیام
نور از یادگیری چگونگی کار با نرمافزار آموزش مجازی تا
چه حد است؟
 -3میزان رضایت دانشجویان مجازی دانشگاه پیام
نور از صفحهنمایش نرمافزار آموزش مجازی تا چه حد
است؟
 -4میزان رضایت دانشجویان مجازی دانشگاه پیام
نور از واژگان و پیامهای نرمافزار آموزش مجازی تا چه حد
است؟
 -5میزان رضایت دانشجویان مجازی دانشگاه پیام
نور از راهنمای نرمافزار آموزش مجازی تا چه حد است؟
 -6میزان رضایت دانشجویان مجازی دانشگاه پیام
نور از سایر امکانات و قابلیتهای نرمافزار آموزش مجازی
تا چه حد است؟
 -7میزان رضایت دانشجویان مجازی دانشگاه پیام
نور از تعامل با رابطکاربر نرمافزار آموزش مجازی تا چه حد
است؟
پیشینه پژوهش
در پیشینههای داخل و خارج از کشور مطالعات فراوانی در
زمینه رابطکاربر و آموزش مجازی انجامشده است که
موارد ذیل به لحاظ اهمیت ارائه میشود.
وانگ )2113( 9در پژوهشی با عنوان "ارزیابی
رضایت کاربران سیستمهای آموزشی مجازی غیر
همزمان" مدل جامعی را طراحی نموده است .در مدل
وانگ ،رابطکاربر ،جامعه یادگیری ،محتوی و
شخصیسازی ،فاکتورهای تأثیرگذار بر رضایت دانشجویان
مجازی معرفی میشوند.
سون 2و همکاران ( )2118در پژوهشی با عنوان
"چه چیزی باعث موفقیت آموزش الکترونیکی میشود؟
تحقیقات تجربی از فاکتورهای مهم مؤثر بر رضایت
دانشجویان مجازی" دریافتند که استرس کاربران در
هنگام کار با رایانه ،نگرش اساتید نسبت به رایانه و
انعطافپذیری دروس مجازی و کیفیت واحدهای آموزشی،
سودمندی و سهولت درک شده توسط کاربران و درنهایت
تنوع روشهای ارزیابی دانشجویان از عوامل تأثیرگذار بر
1. Wang
2. Sun
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رضایت دانشجویان مجازی است.
وو 2و همکارانش ( )2111در پژوهشی با عنوان
"مطالعه رضایت دانشجویان از محیط سیستم آموزش
الکترونیک ترکیبی" یک مدل تحقیقاتی را پیشنهاد نمودند
که عوامل تعیینکننده رضایت دانشجویان را در سیستم
آموزش مجازی ترکیبی بر اساس تئوری شناختی اجتماعی
بررسی میکند .یافتههای تجربی پژوهش نشان میدهند
که خود اثربخشی رایانه ،انتظارات عملکردی ،قابلیت
کارکرد سیستم ،مشخصههای محتوایی ،تعامل و اقلیم
یادگیری ،عوامل اولیه تعیینکننده رضایت میباشند.
الحمد 4و شافی )2113( 5در پژوهشی با عنوان
"عوامل موفقیت پروژههای آموزش الکترونیکی :دیدگاه
فنی" هدف از این مطالعه را شناسایی عوامل موفقیت
برنامههای آموزش مجازی در دانشگاه شاه سعود از دیدگاه
یک مهندس و تکنسین بیان میکنند .عواملی که بهعنوان
عوامل موفقیت شناسایی شدند عبارتاند از :آموزش کافی
کاربران ،تعهد سازمانی ،پشتیبانی فنی ،نگرش مثبت
کاربران ،سهولت استفاده از ابزار ،آموزش کافی برای
مهندسان ،قدرت عمل کافی ،آموزش مجازی ،نیروی
انسانی کافی ،در دسترس بودن اطالعات وبسایت
آموزش مجازی ،پشتیبانی از سایر بخشها.
خو 6و همکاران ( )2114هدف از پژوهشی با عنوان "یک
مدل سیستم مدیریت آموزش الکترونیکی جدید بر مبنای
ابزارهای هوش تجاری و فناوری شبکههای حسگر
بیسیم" را ارائه یک رویکرد جدید از معماری آموزش
مجازی میدانند که سیستم مدیریت آموزشی ( )LMSو
محیط مدیریت آموزشی ( )LMEرا بهوسیله سیستم
سنجش هوش ( )ISSادغام کرده و یک سیستم آموزش
جهانی را ارائه نماید .هدف از ارائه این مدل ،کارآمدی
سیستم آموزش مجازی موجود و تکمیل آموزشهای
دانشگاهی و حرفهای میباشد.
توفیق و عبدالسالم ( )2114پژوهشی با عنوان
"ارزیابی دانشجویان در خصوص کاربردپذیری وبسایت
آموزش مجازی" انجام دادهاند .یافتهها این مطالعه نشان
داد که ویژگی کاربردپذیری برای یک تعامل طبیعی و
3. Wu
4. Alhomod
5. Shafi
6. F.Z.El.Kho
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خودانگیخته با وبسایتهای آموزش مجازی حیاتی است.
زرهساز و همکاران ( )1385در پژوهشی با عنوان
"بررسی و تحلیل عناصر و ویژگیهای مطرح در
رابطکاربر نرمافزار سیمرغ و تعیین میزان رضایت کاربران
(دانشجویان دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه
فردوسی مشهد) از تعامل با این نرمافزار" بیان میکنند که
وضعیت مواردی چون صفحههای نمایش اطالعات
نرمافزار ،واژگان و پیامهای نرمافزار ،یادگیری چگونگی کار
با نرمافزار ،راهنمای نرمافزار و قابلیتها و امکانات نرمافزار
سیمرغ از دیدگاه کاربران شرکتکننده در این پژوهش ،در
حد متوسط است.
حسینی آبینهای ( )1391در رساله کارشناسی ارشد
خود با عنوان "بررسی و تحلیل عناصر و ویژگیهای
مطرح در رابطکاربر نرمافزار سیمرغ و تعیین میزان رضایت
کاربران و کتابداران کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی
از تعامل با این نرمافزار" نشان داد که میزان رضایت
کاربران از واکنش کلی در تعامل با نرمافزار سیمرغ،
صفحههای نمایش اطالعات نرمافزار ،واژگان و پیامهای
نرمافزار ،یادگیری چگونگی کار با نرمافزار ،راهنمای
نرمافزار ،قابلیتها و امکانات نرمافزار سیمرغ ،در حد
متوسط است .بیشترین میزان رضایت کاربران و کتابداران
مربوط به واکنش کلی در تعامل با نرمافزار و صفحههای
نمایش اطالعات نرمافزار و کمترین میزان رضایت مربوط
به راهنمای نرمافزار و واژگان و پیامهای نرمافزارمی باشد.
جوادی بورا ،نجفی و فرج اللهی ( )1392در
پژوهشی با عنوان "عوامل مؤثر بر کیفیت آموزش از دور
(مطالعه موردی :مرکز تحصیالت تکمیلی دانشگاه پیام نور
تهران)" نشان دادند که کیفیت آموزش در دانشگاه پیام
نور تهران در شاخصهای برنامه درسی ،حمایتهای
دانشجویی و سودمندی فناوری آموزش از دور در حد
متوسط ولی در شاخصهای سنجش و ارزیابی و تعامل
چندگانه ضعیف و پایینتر از حد انتظار بوده است .همچنین
نتایج تحلیل عاملی نشاندهنده مناسب بودن شاخصهای
برازندگی بوده و میتوان از این عوامل در تعیین کیفیت
آموزشی با ضریب تعیین  1/62استفاده کرد.
انجیدنی ( )1392در پایاننامه کارشناسی ارشد با
عنوان "بررسی میزان رضایت مندی دانشجویان (مقطع
کارشناسی ارشد) از آموزش مجازی در دانشگاه پیام نور
مشهد"  14عامل تأثیرگذار بر رضایت دانشجویان مجازی
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معرفی میکند که از آن میان انعطافپذیری واحد آموزشی،
کیفیت اینترنت و فناوری ،سودمندی و سهولت کاربرد ،از
اهمیت بیشتری برخوردار است .یافتههای پژوهش نشان
میدهد که گرایش دانشجویان نسبت به این نظام مثبت
است و هنگام کار با آن دچار نگرانی و سردرگمی
نمیشوند و استفاده از کالسهای مجازی را باعث صرفه
در زمان میدانند.
محمودی و همکاران ( )1392در پژوهشی با عنوان
"تحلیلی بر رابطه فراوانی تعامل آموزشی و ماندگاری
دانشجویان در آموزش الکترونیکی" نشان دادند که بین
تعامل یادگیرنده -یاد دهنده و ماندگاری رابطه معنیدار
وجود دارد .نتیجه اینکه هرچه میزان و دفعات تعامل
آموزشی بهویژه تعامل میان استاد و دانشجو افزایش یابد،
تعهد دانشجویان برای ماندن در تحصیل افزایش مییابد.
اهمیت رابطکاربر در مطالعات منظمی توسط
صاحبنظرانی متعددی موردبررسی قرارگرفته است؛ اما
میتوان شکافی در ادبیات موجود درزمینه بررسی
رابطکاربر نظام آموزش مجازی مشاهده کرد .بهویژه در
فضای پژوهشی کشورمان شاید نتوان تحقیقی را یافت که
کارایی رابطکاربر نظام آموزش مجازی را از دیدگاه
فراگیران موردبررسی قرار داده باشد ،به نظر میرسد یکی
از دالیل آن نوپایی رویکرد آموزش مجازی در مؤسسات
آموزشی است .لذا ضرورت انجام تحقیقی راجع به این
موضوع در یک دانشگاه با طیف وسیعی از فراگیران
بهخوبی احساس میشود .تحقیق حاضر تالشی است برای
جبران این شکاف تا مدیران و طراحان را در طراحی این
نظام آموزشی هرچه بهتر یاری رساند.
با بررسی پژوهشهای انجام شده میتوان شکافی
در ادبیات موجود درزمینه بررسی رابطکاربر نظام آموزش
مجازی مشاهده کرد .بهویژه در فضای پژوهشی کشورمان
شاید نتوان تحقیقی را یافت که کارایی رابطکاربر نظام
آموزش مجازی را از دیدگاه فراگیران موردبررسی قرار داده
باشد ،به نظر میرسد یکی از دالیل آن نوپایی رویکرد
آموزش مجازی در مؤسسات آموزشی است .لذا ضرورت
انجام تحقیقی راجع به این موضوع در یک دانشگاه با
طیف وسیعی از فراگیران بهخوبی احساس میشود .تحقیق
حاضر تالشی است برای جبران این شکاف تا مدیران و
طراحان را در طراحی این نظام آموزشی هرچه بهتر یاری
رساند.
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روش شناسی پژوهش
این پژوهش از نوع کاربردی بوده که با روش پیمایشی
انجامشده است .ابزار گردآوری داده ها در این پژوهش،
پرسشنامه استاندارد  1QUISاست .این پرسشنامه یکی از
معتبرترین و رایجترین ابزار برای سنجش رضایت کاربران
از تعامل با نظامهای اطالعاتی است که از سوی
"آزمایشگاه تعامل با رایانه" در دانشگاه مریلند طراحیشده
است (الم .)1:2111،پایایی پرسشنامه به کمک آلفای
کرونباخ ارزیابیشده است و برابر  1/91میباشد.
جامعه آماری این پژوهش با تعداد کل 439
نفرشامل دانشجویان مجازی دانشگاه پیام نور مرکز مشهد
میباشد که در نیمسال اول سال تحصیلی  93-94مشغول
به تحصیل بودند .در پژوهش حاضر با توجه به ویژگیهای
جامعه آماری شیوه نمونهگیری تصادفی برگزیده شد .برای
تعیین حجم نمونه الزم از جدول برآورد حجم نمونه
کرجسی و مورگان استفاده شد .تعداد نمونه  181نفر تعیین
شد ،که نهایتاً تعداد  173پرسشنامه توسط دانشجویان
تکمیل شد.
یافتههای پژوهش
در پژوهش حاضر تحلیل یافتهها در دو بخش صورت
گرفته است:
 اطالعات جمعیت شناختی بررسی میزان رضایت مندی دانشجویان مجازیدانشگاه پیام نور از رابطکاربر نرمافزار آموزش مجازی
اطالعات جمعیت شناختی

اطالعات جمعیت شناختی دانشجویان مجازی شامل
جنسیت ،سن ،رشته تحصیلی ،میزان تسلط بر رایانه
میباشد.
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توزیع نسبتاً یکسانی برخوردار میباشند.
سن پاسخگویان

دانشجویان مجازی بر اساس سن به چهار دسته کمتر از
 31سال ،بین  31تا  41سال ،بین  41تا  51سال و بیشتر
از  51سال گروهبندیشدهاند که  69نفر ( 39/9درصد)
کمتر از  31سال 68 ،نفر ( 39/3درصد) بین  31تا 41
سال 35 ،نفر ( 21/2درصد) بین  41تا  51سال و  1نفر
( 1/6درصد) بیشتر از  51سال سن دارند که با توجه به
دادههای جدول  2-4حدود  61درصد دانشجویان مجازی
بین  31تا  51سال سن دارند.
رشته تحصیلی پاسخگویان

یافتهها نشان میدهد که دانشجویان مجازی رشته
تحصیلی زبان و ادبیات فارسی  44نفر ( 25/4درصد)،
الهیات -فقه و مبانی حقوق اسالمی  37نفر ( 21/4درصد)،
تاریخ تشیع  35نفر ( 21/2درصد) وعلم اطالعات و دانش
شناسی  33نفر ( 19/1درصد) ،آمار  13نفر ( 7/5درصد) و
ریاضی  11نفر ( 6/4درصد) بودهاند .اگر رشتههای
تحصیلی دانشجویان مجازی را به دو گروه علوم پایه (آمار
و ریاضی) و علوم انسانی (زبان و ادبیات فارسی ،الهیات-
فقه و مبانی حقوق اسالمی ،تاریخ تشیع ،علم اطالعات و
دانش شناسی) تقسیم کنیم بیش از  85درصد دانشجویان
مجازی از گروه علوم انسانی میباشند.
میزان تسلط بر رایانه پاسخگویان

یافته ها نشان می دهد حدود نیمی از دانشجویان مجازی
میزان تسلط خود بر رایانه را زیاد اعالم کردهاند؛ بنابراین
میتوان گفت که میزان تسلط بر رایانه در بین دانشجویان
مجازی در حد خوبی میباشد.
بررسی میزان رضایتمندی دانشجویان مجازی

جنسیت پاسخگویان

طبق یافتههای دانشجویان مجازی  74نفر ( 42/8درصد)
مرد و  99نفر ( 57/2درصد) زن میباشد ،بنابراین در گروه
دانشجویان مجازی تعداد زنان  4/4درصد بیشتر از مردان
میباشد و زنان و مردان در گروه دانشجویان مجازی از
1. Questionnaire for user interactions satisfaction

دانشگاه پیام نور از رابط کاربر نرمافزار آموزش
مجازی

برای بررسی میزان رضایت از تعامل با رابطکاربر نرمافزار
آموزش مجازی در پرسشنامه بکار رفته در پژوهش ،نمره
 1تا  5برای هر گویه در نظر گرفته شد و با محاسبه
میانگین نمره برای هر گویه ،وضعیت میانگین هرکدام از
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کلی کاربران به رابطکاربر ،یادگیری چگونگی کار با
نرمافزار ،صفحهنمایش ،واژگان و پیامها ،راهنمای نرمافزار،
سایر امکانات و قابلیتهای نرمافزار به شرح ذیل
موردمطالعه قرارگرفته است.

شاخصها محاسبه گردید .ازآنجاکه در این پژوهش بر آنیم
که میزان رضایت را بهصورت کیفی ارزیابی کنیم ،طیف
زیر را برای سنجش میزان رضایت میپذیریم:
جدول  .1طیف سنجش میزان رضایت از تعامل با رابطکاربر
نرمافزار آموزش مجازی
میزان رضایت
عدم رضایت
رضایت خیلی کم
رضایت کم
رضایت متوسط
رضایت زیاد
رضایت خیلی زیاد

 .1میزان رضایت دانشجویان مجازی دانشگاه پیام نور از
واکنش کلی به رابطکاربر نرمافزار آموزش مجازی تا چه
حد است؟
طبق جدول شماره  2میانگین رضایت از واکنش
کلی کاربران به رابطکاربر برای دانشجویان مجازی 3/66
میباشد بنابراین میزان رضایت دانشجویان مجازی از
واکنش کلی کاربران به رابطکاربر نرمافزار آموزش مجازی
در حد زیاد میباشد.

میانگین
<1میانگین<1/5
<1/5میانگین<1/5
<1/5میانگین<2/5
<2/5میانگین<3/5
<3/5میانگین<4/5
<4/5میانگین<5

در این پژوهش میزان رضایت دانشجویان مجازی
بر اساس طیف سنجش رضایت و در شش شاخص واکنش

جدول  .5رضایت مندی دانشجویان مجازی از واکنش کلی به رابطکاربر نرمافزار آموزش مجازی
دانشجویان
فراوانی
درصد فراوانی

میزان رضایت مندی
کامالً راضی راضی تا حدودی راضی ناراضی کامالً ناراضی جمع
24
13/9

64
37

61
34/7

میانگین از 5

21
11/6

5
2/9

173
111

3/66

 .2میزان رضایت دانشجویان مجازی دانشگاه پیام نور از
یادگیری چگونگی کار با نرمافزار آموزش مجازی تا چه حد
است؟
نتایج جدول شماره  3نشان میدهد میانگین

رضایت از یادگیری چگونگی کار با نرمافزار  2/56میباشد،
بنابراین میزان رضایت دانشجویان مجازی از یادگیری
چگونگی کار با نرمافزار آموزش مجازی در حد متوسط
میباشد.

جدول  .5رضایتمندی دانشجویان مجازی از یادگیری چگونگی کار با نرمافزار آموزش مجازی
دانشجویان

میزان رضایت مندی
کامالً راضی راضی تا حدودی راضی ناراضی کامالً ناراضی جمع

فراوانی

4

16

54

77

22

173

درصد فراوانی

2/3

9/2

31/2

44/5

12/7

111

میانگین از 5

 .3میزان رضایت دانشجویان مجازی دانشگاه پیام نور از
صفحهنمایش نرمافزار آموزش مجازی تا چه حد است؟
نتایج جدول شماره  4نشان میدهد که میانگین
رضایت از صفحهنمایش نرمافزار  3/25میباشد ،بنابراین

2/56

میزان رضایت دانشجویان مجازی از صفحهنمایش نرمافزار
آموزش مجازی در حد متوسط میباشد.
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جدول  .9رضایت مندی دانشجویان مجازی از صفحهنمایش نرمافزار آموزش مجازی
دانشجویان
فراوانی
درصد فراوانی

میزان رضایت مندی
کامالً راضی راضی تا حدودی راضی ناراضی کامالً ناراضی جمع
173
1
19
83
66
4
2/3

38/2

48/1

میانگین از 5

11/1

6/1

111

3/25

 .4میزان رضایت دانشجویان مجازی دانشگاه پیام نور از
واژگان و پیامهای نرمافزار آموزش مجازی تا چه حد
است؟
نتایج جدول شماره  5نشان میدهد میانگین

رضایت از واژگان و پیامهای نرمافزار  3/14میباشد،
بنابراین میزان رضایت دانشجویان مجازی از واژگان و
پیامهای نرمافزار آموزش مجازی در حد متوسط میباشد.

جدول  .2رضایت مندی دانشجویان مجازی از واژگان و پیامهای نرمافزار آموزش مجازی
دانشجویان

میزان رضایت مندی
کامالً راضی راضی تا حدودی راضی ناراضی کامالً ناراضی جمع

فراوانی

3

39

112

19

1

173

درصد فراوانی

1/7

22/5

64/7

11/1

1

111

3/14

میانگین از 5

 .5میزان رضایت دانشجویان مجازی دانشگاه پیام نور از
راهنمای نرمافزار آموزش مجازی تا چه حد است؟
نتایج جدول شماره  6نشان میدهد میانگین

رضایت از راهنمای نرمافزار  3/19میباشد ،بنابراین میزان
رضایت دانشجویان مجازی از راهنمای نرمافزار آموزش
مجازی در حد متوسط میباشد.

جدول  .1رضایت مندی دانشجویان مجازی از راهنمای نرمافزار آموزش مجازی
دانشجویان

میزان رضایتمندی
کامالً راضی راضی تا حدودی راضی ناراضی کامالً ناراضی جمع

فراوانی

1

55

115

درصد فراوانی

6

31/8

61/7

میانگین از 5

 .6میزان رضایت دانشجویان مجازی دانشگاه پیام نور از
سایر امکانات و قابلیتهای نرمافزار آموزش مجازی تا چه
حد است؟
نتایج جدول شماره  7نشان میدهد میانگین

12

1

173

6/9

1

111

3/19

رضایت از سایر امکانات و قابلیتهای نرمافزار 3/58
میباشد ،بنابراین میزان رضایت دانشجویان مجازی از
سایر امکانات و قابلیتهای نرمافزار آموزش مجازی در حد
زیاد میباشد.
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جدول  .5رضایت مندی دانشجویان مجازی از سایر امکانات و قابلیتهای نرمافزار آموزش مجازی
میزان رضایتمندی
دانشجویان
فراوانی
درصد فراوانی

کامالً راضی راضی تا حدودی راضی ناراضی کامالً ناراضی جمع
22
12/7

76
43/9

میانگین از 5

12
6/9

61
34/7

3
1/7

173
111

3/58

 .7میزان رضایت دانشجویان مجازی دانشگاه پیام نور از
تعامل با رابطکاربر نرمافزار آموزش مجازی تا چه حد
است؟

رضایت از تعامل با رابطکاربر نرمافزار  3/23میباشد،
بنابراین میزان رضایت دانشجویان مجازی از تعامل با
رابطکاربر نرمافزار آموزش مجازی در حد متوسط میباشد.

نتایج جدول شماره  8نشان میدهد میانگین
جدول  .5رضایت مندی دانشجویان مجازی از تعامل با رابطکاربر نرمافزار آموزش مجازی
میزان رضایتمندی

دانشجویان
فراوانی
درصد فراوانی
میانگین از 5

کامالً راضی راضی تا حدودی راضی ناراضی کامالً ناراضی جمع
173
1
8
113
52
1
1

31/1

65/3
3/23

4/6

1

111

رتبه بندی شاخصهای رضایت از رابطکاربر نرمافزار آموزش مجازی
با مقایسه جداول مختلف جدول شماره  9بهدست میآید:
جدول  .4مقایسه میزان رضایت دانشجویان مجازی به تفکیک شاخصها
دانشجویان
شاخصهای رضایت از رابطکاربر نرمافزار آموزش مجازی
میانگین

رتبه

واکنش کلی کاربران به رابطکاربر نرمافزار
یادگیری چگونگی کار با نرمافزار

3/66
2/56

1
6

صفحهنمایش
واژگان و پیامها

3/25
3/14

3
5

راهنمای نرمافزار
سایر امکانات و قابلیتهای نرمافزار

3/19
3/58

4
2

طبق یافتههای جدول شماره  9میزان رضایت
دانشجویان مجازی از شاخص واکنش کلی به رابطکاربر
نرمافزار آموزش مجازی با میانگین  3/66طبق طیف
سنجش رضایت در حد زیاد بوده و دارای رتبه اول
میباشد .این بدین معنی است که دانشجویان مجازی کار

با این نرمافزار را آسان میدانند ،از کار با نرمافزار خسته
نمیشوند ،این نرمافزار را دارای انعطاف الزم میدانند ،در
استفاده از آن احساس سردرگمی نمیکنند و به اطالعات
آموزشی موردنیاز خود بهراحتی دسترسی دارند.
میزان رضایت دانشجویان مجازی از شاخص سایر

نوشین اشراقی ایوری ،هادی شریف مقدم ،ثریا ضیائی :مطالعه میزان رضایت مندی دانشجویان مجازی از ...

امکانات و قابلیتهای نرمافزار آموزش مجازی نیز با
میانگین  3/58در حد زیاد بوده و طبق جدول شماره 9
رتبه دوم را در بین شاخصهای رضایت کسب کرده است؛
بنابراین با توجه به گویههای پرسشنامه پژوهش اینگونه
میتوان نتیجه گرفت که این نرمافزار به بهبود تعامالت
بین دانشجویان مجازی و بین دانشجویان مجازی با
استادان کمک کرده است ،سبب آسان شدن بحث و
تبادلنظر بین دانشجویان مجازی و استادان شده ،انتقال
دانش را بین دانشجویان مجازی آسان کرده و امنیت الزم
را در بخش تنظیمات حریم خصوص تأمین کرده است.
در خصوص سایر شاخصها (یادگیری چگونگی
کار با نرمافزار ،صفحهنمایش ،واژگان و پیامها ،راهنمای
نرمافزار) میزان رضایت دانشجویان مجازی طبق
میانگینهای جدول شماره  9در حد متوسط میباشد.
و نهایتاً رضایت از تعامل با رابطکاربر نرمافزار
آموزش مجازی در بین دانشجویان مجازی با میانگین
 3/23طبق طیف سنجش رضایت در حد متوسط میباشد.
بحث و نتیجهگیری
نتیجه این پژوهش نشان می دهد که کارایی رابطکاربر
نرمافزار آموزش مجازی از دیدگاه دانشجویان مجازی
دانشگاه پیام نور مرکز مشهد در حد متوسط میباشد در
بین شاخصهای موردبررسی  ،میزان رضایت دانشجویان
از شاخصهای واکنش کلی به رابطکاربر و سایر امکانات و
قابلیتها در حد زیاد و میزان رضایت از سایر شاخصها در
حد متوسط میباشد.همچنین میزان رضایت از دو شاخص
واژگان و پیامها و یادگیری چگونگی کار با نرمافزار دارای
پایینترین رتبه در بین شاخصها میباشد که این بدان
معنی است که طراحان نرمافزار و مدیران سامانه باید در
برطرف کردن نقاط ضعف این دو بخش تالش نمایند.
پیشنهادات
با توجه به نتایج پژوهش ،جهت رفع نواقص رابطکاربر
نرمافزار آموزش مجازی و بهبود آن پیشنهادهای کاربردی
ذیل ارائه میشود:
 تهیه راهنمای نرمافزار با مثالهایی واضح و بیانی ساده
بهصورت متنی و ویدئویی.
 بهروزرسانی راهنمای نرمافزار در بازههای زمانی
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گوناگون با توجه به تغییرات انجامشده در نرمافزار.
استفاده از واژگان عمومیتر برای بخشهای مختلف
صفحهنمایش (نیمرخ من ،میزگرد و.)...
کمک به حل مشکل کاربر در هنگام استفاده از نرمافزار
با پیامهایی واضح و روشن.
بهبود امکانات سختافزاری یا نرمافزاری جهت افزایش
کیفیت ارتباط صوتی و تصویری در هنگام برگزاری
کالسها.
ارتقاء سرور نرمافزار ،محلی کردن سرورها و همچنین
ایجاد یک شبکه مجازی داخلی ( )VPNجهت رفع
اشکاالت مربوط بهسرعت و یا قطعی اینترنت.
ایجاد میزگرد بین دانشجویان یک کالس ،قبل و بعد از
برگزاری کالس تا دانشجویان در خصوص مباحث
کالس به بحث و تبادلنظر بپردازند.
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