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Background and Objectives: The application of educational technologies in teaching-learning
processes has become an important issue in the field of education around the world. According to the
announced statistics, this is spreading rapidly and widely. e-learning, as the most prominent application
of ICT, has added a new dimension to the primary and higher education, and the use of online resources
has been successfully combined with education to facilitate teaching-learning activities. That is why in
recent years, many organizations, universities and companies have started offering e-learning courses.
e-learning is a wide range of application software and teaching methods including computer-based
education, web-based education, virtual classrooms, etc. The present study aimed at investigating
and identifying critical success factors of e-Learning to develop a comprehensive model for success of
e-learning.
Methods: The research approach was qualitative and the method was synthesis. The research population

was all of the articles (85 articles) related to Critical Success Factors of e-Learning since 2007 to 2017 in
accredited journals using specific keywords. The sample included 41 articles selected purposefully based
on the theoretical saturation of data. The data were collected from the qualitative analysis of documents.

Findings: The research approach was qualitative and the method was synthesis. The research population
was all of the articles (85 articles) related to Critical Success Factors of e-Learning since 2007 to 2017 in
accredited journals using specific keywords. The sample included 41 articles selected purposefully based
on the theoretical saturation of data. The data were collected from the qualitative analysis of documents.
Conclusion: In this study, an attempt was made to analyze the documents and studies conducted

on the key factors of e-learning success and identify the key factors of e-learning success, to provide
a model for e-learning success. As the results of the analysis show, e-learning success factors
include three structural dimensions (including: organizational, educational, content, support, and
system quality); Content or behavioral dimension (including factors: learner and teacher); and the
contextual or environmental dimension (including factor: technology). With a clear view, it can be
said that examining and considering all the factors of e-learning success is necessary for its growth
and development. Most of the studies have emphasized the importance of structural dimension in
e-learning success, although behavioral and contextual dimensions are also essential for e-learning
success. Therefore, e-learning centers should also try to identify the factors that may affect their
success and, given these factors, ensure the success of e-learning. The findings of this study to some
extent is capable of informing them of these factors.
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پیشینه و اهداف :کاربرد تکنولوژی های آموزشی در فرایندهای یاددهی – یادگیری به یک موضوع مهم در حوزه
آموزش در سراسر جهان تبدیل شده است .با توجه به آمار و ارقام اعالم شده ،این امر با سرعت و به طور وسیعی
در حال گسترش است .یادگیری الکترونیکی به عنوان بارزترین کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات ،وجهی جدید به
منشور آموزش در سطح پایه و عالی افزوده است و جهت تسهیل فعالیت های یاددهی – یادگیری ،استفاده از منابع
آنالین به طور موفقیت آمیزی با آموزش ترکیب شده است .از همین روست که در سال های اخیر سازمان ها ،دانشگاه
ها و شرکت های متعددی به ارائه دوره های یادگیری الکترونیکی روی آورده اند .یادگیری الکترونیکی عبارت است از
مجموعه وسیعی از نرم افزارهای کاربردی و روش های آموزشی شامل آموزش مبتنی بر رایانه ،آموزش مبتنی بر وب،
کالس های درسی مجازی و  ...است

هدف پژوهش حاضر ،بررسی و شناسایی جامع عوامل کلیدی موفقیت یادگیری الکترونیکی جهت ارائه یگ الگوی جامع
برای موفقیت یادگیری الکترونیکی می باشد.
روشها :رویکرد پژوهش کیفی و روش آن ،سنتزپژوهی است .جامعه پژوهش ،کلیه مقاالتی هستند ( 85مقاله) که
از سال  2007تا  2017در مورد عوامل کلیدی موفقیت یادگیری الکترونیکی در مجالت معتبر و با کلمات کلیدی
مشخص ،یافت شده اند .نمونه پژوهش شامل  41مقاله است که این تعداد براساس اشباع نظری داده ها و به صورت
هدفمند انتخاب شدند .داده های پژوهش از تحلیل کیفی اسناد مورد مطالعه ،گردآوری شدند.

یافتهها :با تجزیه و تحلیل داده ها ،عوامل کلیدی موفقیت یادگیری االکترونیکی در  3بُعد 8 ،عامل و  52مقوله شامل
بُعد ساختاری (عوامل سازمانی ،پشتیبانی ،کیفیت سیستم ،محتوایی ،و آموزشی)؛ بُعد رفتاری (یادگیرنده ،یاددهنده)؛ و
محیطی (فناوری) طبقهبندی شدند .نتایج تحلیل داده ها منجر به شناسایی عوامل کلیدی موفقیت یادگیری الکترونیکی
به صورت یک الگو گردید.

نتیجهگیری :در این پژوهش تالش شد تا ضمن تحلیل اسناد و مطالعات صورت گرفته در زمینه عوامل کلیدی موفقیت
یادگیری الکترونیکی و شناسایی عوامل کلیدی موفقیت در یادگیری الکترونیکی ،یک الگو برای موفقیت یادگیری
الکترونیکی ارائه شود .همچنان که نتایج تحلیل ها نشان می دهد ،عوامل موفقیت یادگیری الکترونیکی شامل سه
بُعد ساختاری (مشتمل بر عوامل :سازمانی ،آموزشی ،محتوایی ،پشتیبانی ،و کیفیت سیستم)؛ بُعد محتوایی یا رفتاری
(مشتمل بر عوامل :یادگیرنده و یاددهنده)؛ و بُعد زمینه ای یا محیطی (مشتمل بر عامل :فناوری) می باشد .با نگاهی کل
نگر می توان گفت که بررسی و مالحظه کلیه عوامل موفقیت یادگیری الکترونیکی ،جهت رشد و پیشرفت آن ضروری
است .همچنین بیشتر پژوهش های مطالعه شده بر اهمیت بُعد ساختاری در موفقیت یادگیری الکترونیکی تأکید داشته
اند ،هر چند بُعد رفتاری و زمینه ای نیز از ملزومات موفقیت یادگیری الکترونیکی هستند .بنابراین ،مراکز یادگیری
الکترونیکی نیز باید سعی کنند تا عواملی که ممکن است بر موفقیت آن ها تأثیر می گذارند را شناسایی کنند و با توجه
به این عوامل ،موفقیت در یادگیری الکترونیکی را تضمین کنند ،که یافته های این پژوهش تا حدودی می تواند مراکز
یادگیری الکترونیکی را از این عوامل آگاه سازد.

مقدمه
کاربرد تکنولوژی های آموزشی در فرایندهای یاددهی – یادگیری
به یک موضوع مهم در حوزه آموزش در سراسر جهان تبدیل شده
است .با توجه به آمار و ارقام اعالم شده ،این امر با سرعت و
به طور وسیعی در حال گسترش است .یادگیری الکترونیکی به
عنوان بارزترین کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات ،وجهی جدید
به منشور آموزش در سطح پایه و عالی افزوده است [ ]1،2،3و

جهت تسهیل فعالیت های یاددهی – یادگیری ،استفاده از منابع
آنالین به طور موفقیت آمیزی با آموزش ترکیب شده است[.]4
از همین روست که در سال های اخیر سازمان ها ،دانشگاه ها
و شرکت های متعددی به ارائه دوره های یادگیری الکترونیکی
روی آورده اند [ .]5یادگیری الکترونیکی عبارت است از مجموعه
وسیعی از نرم افزارهای کاربردی و روش های آموزشی شامل
آموزش مبتنی بر رایانه ،آموزش مبتنی بر وب ،کالس های درسی
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مجازی و  ...است [ .]6دیکشنری کمبریج یادگیری الکترونیکی را
به عنوان یادگیری از طریق مطالعه در خانه با استفاده از کامپیوتر
و دوره های آموزشی ارائه شده در اینترنت تعریف می کند[.]7
یادگیری الکترونیکی بسیاری از آرمان های حوزه آموزش را تحقق
بخشیده است [ .]8،9یادگیری الکترونیکی از مزایای زیادی برای
دانشجویان ،اساتید ،توسعه دهندگان و طراحان مواد آموزشی ،و
همچنین برای مدیران مؤسسات آموزشی برخوردار است که به
برخی از آن ها پرداخته می شود :دروس دیجیتال که با استفاده از
روش ها یا مدل های آموزشی خوب طراحی شده اند ،می توانند
تأثیر مثبتی بر روی آموزش بینندگان داشته باشد .درسی که از
چندرسانه ای استفاده می کند ،جالب توجه است .همچنین تجربه
شبیه سازی شده و آموزش از طریق بازی نیز می تواند برای
یادگیرندگان خوشایند باشد []10؛ آموزش الکترونیکی ،تعامل بین
دانشجویان و اساتید را سرعت می بخشد که این تعامل ،خود فهم
اطالعات را بر می انگیزد []11؛ عملکرد یادگیرنده در درون یک
پایگاه داده به صورت اتوماتیک می توان پیگیری کرد []12؛ آموزش
آنالین ،دانشجویان را به موضوعات مورد عالقه آن ها می کشاند.
مطالعات نشان می دهد که به علت تنوع روش های آموزشی
استفاده شده یادگیری آن ها در مقایسه با آموزش سنتی بیشتر
است؛ زمان و هزینه مسافرت برای دانشجویان کاهش می یابد
[]12،11،13،9؛ دانشجو می تواند به سرعت تحصیل نماید ،به
طوری که از قسمت های آسان درس بگذرد و برای بخش های
مشکل درس وقت بگذارد []14،12؛ گسترش آموزش الکترونیکی
و دسترسی همه قشرهای جامعه به این امکان ،گامی بزرگ برای
برقراری عدالت اجتماعی در زمینه آموزش است []14؛ در آموزش
الکترونیکی امکان انتخاب از یک محدوده وسیع از دوره ها برای
برآوردن نیازها وجود دارد؛ دانشجویان از نظر فیزیکی از دانشگاه
جدا هستند و می توانند در خانه و در زمان دلخواه خود تحصیل
نمایند []12،11؛ استفاده از منابع سمعی و بصری و چندرسانه ای
به عنوان وسایل آموزشی ،امکان پذیر است؛ ارزیابی آموزش از
طریق آزمون و دیگر فعالیت های آنالین انجام می شود؛ در آموزش
الکترونیکی انعطاف پذیری در زمان و روش ارائه وجود دارد و وجود
محیط آموزشی متمرکز امکان به دست آوردن بازخورد فوری را
فراهم می کند []12؛ و امکان خواندن مواد آموزشی هم به صورت
آنالین و هم ذخیره کردن آن ها برای مطالعه در زمان های بعد
برای دانشجویان میسر می کند.
با توجه به مطالب فوق ،در عصر اطالعات و دانش ،موضوع
یادگیری الکترونیکی جایگاه خاصی دارد .صاحب نظران معقدند
که دوره های یادگیری الکترونیکی در رسیدن به هدف اصلی
یادگیری ،شکست خورده اند []8؛ بنابراین جهت دستیابی به
اهداف یادگیری الکترونیکی و جلوگیری از شکست یادگیری
الکترونیکی ،ابتدا باید عواملی که بر موفقیت یادگیری الکترونیکی
اثرگذار هستند یا همان عوامل کلیدی موفقیت را شناخت و با
توجه ویژه به این عوامل ،یادگیری الکترونیکی را تقویت کرد [.]15
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عوامل کلیدی موفقیت ،شاخص هایی هستند که میزان موفقیت
سازمان ها را نشان می دهند .در این پژوهش نیز پژوهشگران در
صدد آن هستند تا ضمن بررسی و تحلیل پژوهش های انجام شده
در زمینه عوامل موفقیت یادگیری الکترونیکی ،به ارائه یک الگو
برای موفقیت یادگیری الکترونیکی بپردازند.
روش تحقیق
از آنجا که در پژوهش حاضر ،جهت دستیابی به عوامل کلیدی
موفقیت یادگیری الکترونیکی و ارائه یک الگو برای موفقیت
یادگیری الکترونیکی از روش سنتزپژوهی استفاده شده است،
بنابراین رویکرد پژوهش ،کیفی می باشد .سنتزپژوهی که گاهی
معادل فراتحلیل کیفی به کار می رود ،ترکیب مشخصه های خاص
مجموعه ادبیات تحقیق است .هدف سنتزپژوهی این است که
تحقیقات تجربی را به منظور خلق تعمیم ها ،ترکیب کند [.]16
برای سنتزپژوهی اسناد و مدارک علمی موجود در زمینه پژوهش
از تحلیل محتوا به شیوه مقوله بندی استفاده شد .به این صورت
که ابتدا کدگذاری باز صورت گرفت (مقوله ها از اسناد استخراج
شد) و پس از استخراج کدهای باز به کدگذاری محوری پرداخته
شد (طبقه بندی کدهای باز هم جنس در یک مقوله) و هر یک
از کدهای باز در یک مقوله قرار داده شد .در نهایت نیز کدهای
محوری شناسایی شده در کدهای انتخابی گنجانده شدند (هر یک
از عوامل شناسایی شده یا همان کدهای محوری در ابعاد متناسب
با خود قرار گرفتند) و الگوی موفقیت یادگیری الکترونیکی ترسیم
شد .جهت اعتباریابی مقوله ها نیز به نتایج پژوهش های مورد
مطالعه و همچنین نظرات تأیید کننده در این رابطه اشاره شده
است .جامعه آماری این پژوهش ،کلیه اسناد دیجیتالی ،مقاالت ،و
سایت های آموزشی از سال  2007تا  2017در شبکه جهانی وب
در مورد عوامل اثرگذار و کلیدی موفقیت یادگیری الکترونیکی
بودند که تعداد آن ها  85سند معتبر می باشد .کلید واژه های
جستجو در پایگاه های اطالعاتی عبارتند ازSuccess factors for :
e-learning, Critical success factors for e-learning, Critical
success factors for online distance learning, quality
of e‐learning, E-Learning successful elements, success
’indicators of e-Learning, Factors influencing e-learners

 .acceptance, evaluation of e-learning systemsهمچنین
پایگاه های اطالعاتی مورد استفاده نیز عبارتند ازScience :
 ،direct، Scopus، Eric، Google scholarو  .IJETتعداد مقاالت
نمونه پژوهش ( 41مقاله) بر طبق اشباع نظری داده ها انتخاب
شدند .به صورتی که در ادامه تحلیل ،دیگر مقاالت تکراری شدند
و موارد جدیدی یافت نشد.
نتایج و بحث
عوامل کلیدی موفقیت در یادگیری الکترونیکی کدامند؟
در این پژوهش با تحلیل محتوای اسناد مرتبط با پژوهش 8 ،عامل
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و  52مقوله در قالب سه بُعد ساختاری ،رفتاری ،و زمینه ای برای
موفقیت یادگیری الکترونیکی شناسایی شد .این  8عامل عبارتند از:
عوامل سازمانی ،فناوری ،آموزشی ،محتوایی ،پشتیبانی ،یادگیرنده،
یاددهنده ،و کیفیت سیستم.
در ذیل به بررسی روند شناسایی ابعاد ،عوامل و مقوله های مربوط
به هر یک از آن ها و توضیح و تبیین آن ها پرداخته می شود.

مرحله اول :کدگذاری باز اسناد
مرحله دوم :کدگذاری محوری اسناد
در جدول شماره  1نتایج تحلیل کدگذاری باز هر کدام از سندها
به تفکیک ذکر شده است .در ادامه تحلیل کیفی ،کدهای باز در
کنار هم قرار گرفته و مقولههای استخراج شده در جدول  2ذکر
شده است.
جدول شماره  2نتایج کدگذاری محوری بخش تحلیل اسناد را
نشان میدهد .برای مشخص شدن هر کد محوری ،کدهای بازی
که در مرحله اول استخراج شد در کنار هم قرار گرفتند و آنهایی
که شبیه به هم بودند دستهبندی شدند ،آنگاه با کد محوری که
بیانگر مفهوم آنها بود نامگذاری شد .در جدول  3تعداد کدهای باز
برای هر کد محوری ذکر شده است.
مرحله سوم :کدگذاری انتخابی اسناد
پس از تحلیل اسناد مربوط به عوامل کلیدی موفقیت در یادگیری
الکترونیکی ،الگوی استخراج شده به صورت زیر می باشد :از آنجا
که کلیه عوامل و مقوله های شناخته شده برای موفقیت یادگیری
الکترونیکی شامل بُعد انسانی ،غیرانسانی ،و محیطی می شوند،
و «هیچ پدیده یا رویدادی نمی تواند خارج از تعامل سه شاخه
ساختاری ،رفتاری یا محتوایی ،و زمینه ای یا محیطی باشد» [،]57
بنابراین همه این عوامل در زیرمجموعه سه بُعد اصلی ساختاری،
رفتاری ،و زمینه ای یا محیطی قرار داده شده اند.
الف) بُعد ساختاری
منظور از بُعد ساختاری همه عناصر ،عوامل و شرایط فیزیکی و
غیرانسانی سازمانی است که با نظم ،قاعده ،قالب ،پوسته و بدنه
و یا هیکل فیزیکی و مادی سازمان را می سازند [ ]58و در بر
گیرنده مجموعه روابط منظم حاکم بر اجزای داخلی سازمان که
بدنه آن را می سازند؛ مانند ساختار سازمانی ،و قوانین و مقررات
[ .]59عوامل موفقیت یادگیری الکترونیکی در بُعد ساختاری شامل
عوامل سازمانی ،آموزشی ،محتوایی ،پشتیبانی ،و کیفیت سیستم
می باشد.
عوامل سازمانی :عوامل سازمانی ،عوامل مربوط به سازمان است که
فعالیت ها و اقدامات سازمان را تحت تأثیر قرار می دهد .عواملی
مانند مدیریت دانش ،فرهنگ سازمانی ،و  ...از عوامل سازمانی
می باشند [ .]60واضح است كه شناسايي عوامل اثرگذار در محيط
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دروني سازمان و كيفيت تعامل اين عوامل با همديگر و متقاب ً
ال با
عوامل محيط خارجي ،سازمان را قادر مي سازد تا در عرصه رقابت
و رشد شتابان تكنولوژي اطالعات و فناوري هاي توليد و خدمات
به رشد ،بالندگي و بقاي خود كمك رسانيده و موجبات تغيير
آينده سازمان را فراهم آورند.
عوامل آموزشی :عوامل آموزشی به کلیه عوامل اثرگذار در جریان
آموزش اشاره دارد [ ]61که در این پژوهش نیز شامل طراحی
آموزشی ،کیفیت رسانه ،توسعه و تولید رسانه ،ارزشیابی آموزشی و
شخصی سازی می شود.
مهمترین تأثیر عامل آموزشی در بستر آموزش و محیط های
آموزش مجازی یا الکترونیکی ،قابلیت بالقوه آن برای درگیر
کردن بیشتر یادگیرنده با فعالیت های یادگیری است .افزایش
درگیرشدن یادگیرنده هم بر پیشرفت تحصیلی و هم یادگیری
تأثیر دارد .ممکن است باعث شود که یادگیرنده دفعات بیشتری با
سیستم تعامل داشته باشد ،یا مقدار زمانی که یادگیرنده در محیط
یادگیری صرف می کند ،بیشتر شود که این خود باعث یادگیری،
فهم ،و یادآوری بیشتر خواهد شد [.]58
یکی از عوامل آموزشی موفقیت یادگیری الکترونیکی ،طراحی
آموزشی است .نحوه طراحی آموزشی نیز در آموزش مبتنی بر
شـبکه تـأثیر بسـیار مهمـی بـر متغیرهـاي آموزشـی از جملـه
انگیزش پیشرفت تحصیلی دارد [ .]23،63طراحی آموزشی ،فرایند
سیستماتیک برنامه ریزی کلیه رویدادها برای تسهیل یادگیری
است .بنابراین همواره در این مرحله باید به دقت عمل شود.
از دیگر عوامل آموزشی موفقیت یادگیری الکترونیکی می توان
به رسانه های آموزشی اشاره کرد .با پیشرفت هایی که امروزه
در روش های آموزشی به وجود آمده ،این روش ها بسیار به هم
نزدیک شده اند و آنچه در حال حاضر در این باره بیشتر مورد
توجه و بحث قرار می گیرد ،نقش رسانه های آموزشی در پیشرفت
سیر آموزش است .ضرورت و اهمیت استفاده از رسانه ها ،این
مقوله را به تخصص تبدیل کرده است .یکی از مؤثرترین فعالیت ها
در بهره گیری از رسانه ،جلب مشارکت یادگیرندگان در تولید
آن هاست [.]64
ارزشیابی آموزشی نیز یکی دیگر از عوامل موفقیت یادگیری
الکترونیکی است .نظام آموزشی مسئولیت سنگینی در قبال
آموزش افراد جامعه دارد تا با بکارگیری منابع مالی و نیروی
انسانی ،رشد و توسعه توانایی های فراگیران را فراهم نموده و
سبب پرورش کارآمدی و خالقیت در افراد جامعه گردد .در همین
راستا ،ارزشیابی آموزشی فرصتی را فراهم ساخته تا با بهره گیری
از ابزارها و روش های مناسب ،نظام آموزشی مورد بازنگری قرار
گرفته و در تأمین نیازها ،موفق عمل کنند [.]65
همچنین ،در نظام يادگيري الكترونيكي ،يادگيرندگان مختلفي با
توجه به دانش پيش زمينه ،سن ،تجربيات ،پيش زمينة فرهنگي،
شغل ،انگيزه و اهداف وجود دارند و يادگيرنده خود عهده دار
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Table1.
Key coding)
elements of electronic learning success )Open coding(
Table 1: Key elements of electronic learning success
(Open
Row

Reference

Year

1

[17]

2017

student's attitude towards e-learning; Quality of system; Satisfaction;
Evaluation; Quality of Collaborative. Teacher's Attitude toward e-Learning;

2

[18]

2017

Learner. Instructor; Environmental; Individual; Institutional;

3

[19]

2017

Technical support. Education; Management support; Usefulness;

4

[20]

2017

Transfer of education. Assessment; Attitude and awareness; User motivation; Access;

5

[21]

2016

Infrastructure. easiness; Assessment; Support; Motivation; Attitude; Human skills;

6

[22]

2015

Individual )Instructor characteristics, Learner characteristics(; Technology )Internet access, Hardware, Software(;
Context )Economic, attitude, education(; Course )Curriculum planning, teaching - learning styles(.

7

[23]

2015

.Usability Technology; Educational design; Course; Learner )Cooperation, Learner control, Motivation(;

8

[24]

2015

Instructor characteristics; Instructor Attitude; Learner's perspective; Infrastructure; E-learning environment;
Provide course content.

9

[25]

2015

Learner )Learner's attitude(; Course; Technology )Quality Instructor )responsibility, Attitude toward e-learning(;
of Technology, Quality of Internet(.

2014

Institutional factors )management support from creativity, management support from e-learning, financial
support for development, technical support for development, financial benefits(;
Developer factors )time available for development, recognition the role of the developer, broad participation in
development(;
Educator factors )ease of use, ability to save teachers time, availability of education, adaptation to educational
approaches, wider acceptance, time available for initiative and creativity, formal recognition of the role of
teacher(;
Learner factors )student satisfaction, ease of use, ability to save students time, improve student learning(;
Technology factors )stability and reliability of technology, availability of technology, to be economical(.

10

[26]

Key Elements of Electronic Learning Success )Open codes(

11

[27]

2014

Quality of system )flexibility for adaptability, adaptability for personalization, reliability, stability and stability,
accountability, security, user-friendliness(;
Quality of information )proper organizing, continuity, clarity, systematic, useful, personalized for the needs of
individual learning, relevance to the subject(;
Quality of service )observed knowledge, access, transparency, usefulness, evaluation of educator by learners,
stimulation of interest in the subject, understanding of teacher, receiving feedback from the teacher(.

12

[15]

2014

Student characteristics )computer skills, students' attitude towards e-learning, student motivation(;
Teacher characteristics )teacher attitudes toward e-learning, pedagogical skills, control of technology(;
Technology )quality of technology, effectiveness of IT(;
Design and content )perceived ease of use, quality of content(.

13

[28]

2012

Organizational Management, Learning Environment, Educational Design, Support Services, and Course
Evaluation.

14

[29]

2012

Curriculum design for learning, technology, knowledge, motivation, changes learner behavior and technology
prerequisites.

15

[30]

2012

Institutional factors )management support from specific creativity, extensive management support from elearning(;
Teacher factor )availability of training(;
Technology factor )stability and reliability of technology(.

16

[31]

2012

Educational factors, organizational and managerial issues, technology factors, evaluation, resource support, and
interface design. Includes the following components of quick feedback, providing periodic assignment,
interactive method, learning styles, teacher role as facilitator, student commitment, multimedia tool, employee
willingness to learn new system, online payment system, Eligibility for e-Learning Designer, Cost and Profit,
Training for Students and Staff, Download Speed, System Reliability and Availability, Backup System Methods,
Connect to high bandwidth, track errors in the system, measure the effectiveness of training, online tests,
language support, IT support, user-friendly e-learning system.

17

[32]

2012

Motivation, ease of use.

2012

Student-related factors )student's field of study, student's skill in computer work, student's attitude towards elearning, and student engagement and engagement in courses(;
Factors related to e-learning providers )faculty attitude toward e-learning, faculty technical capabilities, course
development, measurement and evaluation, and e-learning environment(;
The factors related to technology )e-learning infrastructure, technical support, quality of technology, e-learning
rehabilitation and maintenance(;
Institutional factors )the presence of specialists in the subjects provided, spiritual capital, institutional support,
and sustainability of the programs(.

18

[33]
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Continued Table 1: Key elements of electronic learning success (Open coding)
Row

Reference

Year

19

[34]

2012

Computer skills, teachers' attitude towards e-learning.

20

[35]

2012

Ease of use, appearance, communication, structure and design, information, reliability, productivity, support,
communications, and security.

21

[36]

2011

Institution Mission, Acceptance, Teacher Support System, Learner Support System, Finance, Infrastructure,
Management System, Curriculum, Interaction, LMS, Educational Design, Media Systems, Media Development
and Production, Media Quality, Educational Resources, and Evaluation.

22

[37]

2011

Attitude to E-Learning, Motivation.

23

[38]

2011

Students' attitude towards e-learning, student motivation.

2011

Organizational factors )level of skills and experience of members of the organization, leadership style, and
senior management support(;
Technical factors )reliable program templates, reliable technical tools, and appropriate support from
technicians(;
Content factors of e-learning programs )simplifying the content of courses, creativity, the existence of auxiliary
programs, and Documentation educational activities(;
General factors )motivation of people to accept the new system, open and strong communication, trust in the
educational system, and the trust of learners in the educational system(.

24

[39]

Key Elements of Electronic Learning Success )Open codes(

25

[40]

2010

Educator's characteristics )Teacher's Attitude toward the Learner, Teacher's Attitude toward e-Learning,
Computer Skills(;
Learner characteristics )computer skills, motivation, learning speed(;
Quality of content )up-to-date content, being enough content, comprehensible content(;
Quality of information technology )reliability, accessibility, level of guidance, interface design, network security,
timeliness(;
Collaborative Interaction )learning community, ease of interaction with each other(;
Support of educational institutions )providing financial support, appropriate feedback(;
Knowledge Management )Degree of Using Knowledge Management Tools(.

26

[41]

2010

Students' attitude towards e-learning, Teachers' attitudes towards e-learning, Teachers' teaching and learning
.skills

27

[42]

2010

Quality of the system )aesthetic, structural design, having required functions(;
Quality of information )required information, updated information(;
Benefits of system )time saving(.

28

[43]

2009

Quality of system )easy accessibility, ease of use, user-friendliness, interoperability, personalization, security,
reliability, structural design, usability, maintenance(;
Quality of information )comprehensive information, intelligible information, updated information(;
Quality of service )providing guidance services, course management(;
Learner's attitude, educator's attitude, and supportive issues.

29

[44]

2009

Computer skills, Student motivation, Teachers' attitude towards e-learning.

30

[45]

2009

Students' Attitude to E-Learning.

31

[46]

2009

The content of the program, website page accessibility, student participation, website security and support,
interactive learning, competence of mentor and presentation and design.

32

[47]

2009

Learner, teacher, course, technology, and design.

33

[48]

2009

Quality of system )ease of access, speed, availability of required functions(;
Quality of information )to be precise(;
Quality of service )providing guidance services(;
User Satisfaction )perceived usefulness(.

34

[49]

2008

Computer skills, Teachers' attitudes towards e-learning.

35

[50]

2008

Learner interface, learner community, system content quality and personalization.

36

[51]

2008

Learner )student's attitude towards e-learning, student motivation(, teacher, course, quality of technology,
design )understanding the use of content, quality of content(, environment.

37

[52]

2008

Students' attitude to e-learning, understanding ease of use.

38

[53]

2008

Technology, user features, related course learning approach, and support services.

39

[54]

2007

Learner, learner, information technology, and academic support.

40

[55]

2007

Technology, participation and development of knowledge strategy, designing procedures required and helping
to establish a cycle of knowledge sharing, establishing a learning culture, providing time and space for learning,
and mutual trust between the teacher and the student.

41

[56]

2007

Quality of system )ease of use, speed, flexibility(;
Quality of information )information accuracy(;
User Satisfaction )Satisfaction(;
Loyalty to the system )offer to others(.
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Table 2. Document axial coding

Table 2: Document axial coding
Major code

Reference
Organizational

Organizational support

[18], [33], [52]

Stability of programs

[27], [33]

Mission of the organization

[36]

Skills and experiences of members of the
organization

[39]

Leadership style

[39]

Learning culture

[55]

Management affairs

[19], [28], [36]

Knowledge management

[40], [55]

Senior Management Support

[26], [30], [39]
Technology

E-learning infrastructure

[21], [22], [24], [29], [31], [33], [36], [52]

Internet

[22], [25]
Pedagogical

Educational design

[23], [28], [29], [36], [55]

Educational help programs

Lin et al (2011)

Quality of Media

[39]

Media development and production

[39]

Educational evaluation

[17], [20], [21], [27], [28], [31], [36]

Personalization

[27], [43], [50]
Content

Up to date

[40], [42], [43]

Enough

[40]

Comprehensible

[40], [43]

Timeliness

[40]

Related

[27]

Comprehensiveness

[43]

Precise

[48]

Fits in need

[42], [48]
Educational Support

Technical support

[19], [26], [31], [33], [39]

Financial Support

[26], [36], [40]

Instructor support

[36]

Learner support

[36]

Provide guidance services

[28], [40], [43], [48], [53]
Learner

Computer skills

[15], [33], [34], [40], [44], [49]

Learner characteristics

[22]

The learner's attitude towards e-learning

[17], [24], [25], [15], [33], [37], [38], [41], [43], [45], [51], [52]

Learner engagement

[33], [46]

Motivation

[20], [21], [23], [27], [15], [29], [32], [37], [38], [39], [40], [44], [51]

Satisfaction

[17], [26], [48], [56]
Instructor

Knowledge

[27], [29]

Instructor characteristics

[22], [24]

Instructor's attitude towards e-learning

[17], [24], [25], [15], [34], [37], [40], [41], [44], [39]

Attitude towards the learner

[40]

Teaching and learning skills

[22], [15], [41]

Responsibility

[25]
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Continued Table 2: Document axial coding

Major code

Reference

Skill Assessment and Evaluation

[33]

Appropriate feedback

[27], [31]
Quality of system

User interface design

[31], [34], [40], [42], [50]

Ease of use

[21], [26], [15], [32], [34], [43], [51], [52], [56]

User-friendly

[27], [31], [34]

Easy accessibility

[20], [26], [30], [31], [40], [43], [46], [48]

Interactive

[31], [34], [36], [40], [43]

Reliability

[26], [27], [30], [31], [34], [40], [43]

Security

[27], [34], [40], [43], [46]

Flexibility

[27], [56]

 کدهای محوری و تعداد کدهای باز زیرمجموعه آنها:3 جدول

Table 3: Axial codes and number of open codes subcategory  کدهای محوری و تعداد کدهای باز زیرمجموعه آنها.3 جدول
Table3. Axial codes and number of open codes subcategory

Row

Axial codes

Number of open codes subcategory

1

Organizational

9

2

Technology

2

3

Pedagogical

6

4

Content

8

5

Educational Support

5

6

Learner

6

7

Instructor

8

8

Quality of system

8

 الگوی استخراج شده موفقیت یادگیری الکترونیکی:1 شکل
Fig. 1: The extracted pattern of e-learning success

 الگوی استخراج شده موفقیت یادگیری الکترونیکی.1 شکل
Fig. 1. The extracted pattern of e-learning success
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Table 4: Documents selected coding
Dimensions

Factors

Organizational

Quality of system

Structural

Pedagogical

Content

Educational Support

 کدگذاری انتخابی اسناد.4 جدول
Table4. Documents selected coding

Categories

Reference

Organizational support

[18], [33], [52]

Stability of programs

[27], [33]

Mission of the organization

[36]

Skills and experiences of members of the
organization

[39]

Leadership style

[39]

Learning culture

[55]

Management affairs

[19], [28], [36]

Knowledge management

[40], [55]

Senior Management Support

[26], [30], [39]

User interface design

[31], [34], [40], [42], [50]

Ease of use

[21], [26], [15], [32], [34], [43],
[51], [52], [56]

User-friendly

[27], [31], [34]

Easy accessibility

[20], [26], [30], [31], [40], [43],
[46], [48]

Interactive

[31], [34], [36], [40], [43]

Reliability

[26], [27], [30], [31], [34], [40],
[43]

Security

[27], [34], [40], [43], [46]

Flexibility

[27], [56]

Educational design

[23], [28], [29], [36], [55]

Educational help programs

Lin et al (2011)

Quality of Media

[39]

Media development and production

[39]

Educational evaluation

[17], [20], [21], [27], [28], [31],
[36]

Personalization

[27], [43], [50]

Up to date

[40], [42], [43]

Enough

[40]

Comprehensible

[40], [43]

Timeliness

[40]

Related

[27]

Comprehensiveness

[43]

Precise

[48]

Fits in need

[42], [48]

Technical support

[19], [26], [31], [33], [39]

Financial Support

[26], [36], [40]

Instructor support

[36]
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Continued Table 4: Documents selected coding
Reference

Categories

][36

Learner support

][28], [40], [43], [48], [53

Provide guidance services

][15], [33], [34], [40], [44], [49

Computer skills

][22

Learner characteristics

[17], [24], [25], [15], [33], [37],
][38], [41], [43], [45], [51], [52

The learner's attitude towards e-learning

][33], [46

Learner engagement

[20], [21], [23], [27], [15], [29],
[32], [37], [38], [39], [40], [44],
][51

Motivation

][17], [26], [48], [56

Satisfaction

][27], [29

Knowledge

][22], [24

Instructor characteristics

[17], [24], [25], [15], [34], [37],
][40], [41], [44], [39

Instructor's attitude towards e-learning

][40

Attitude towards the learner

][22], [15], [41

Teaching and learning skills

][25

Responsibility

Factors

Dimensions

Learner

][33

Skill Assessment and Evaluation

][27], [31

Appropriate feedback

[21], [22], [24], [29], [31], [33],
][36], [52

E-learning infrastructure

][22], [25

Internet

Behavioral

Instructor

Technology

يادگيري است؛ بدين لحاظ شخصي سازيِ محيط ،امري بسيار
حياتي تلقي مي شود [.]66
عوامل محتوایی :عوامل محتوایی در واقع به محتوای دوره های
آموزشی بر می گردد .محتوای یادگیری الکترونیکی باید
دربرگیرنده فعالیت های متناسب با سبک های گوناگون
یادگیری باشد ،به گونه ای که یادگیرندگان فعالیت های مناسب
را براساس سبک ترجیحی مورد نظرشان انتخاب کنند .همچنین
ویژگی های محتوا عبارتند از به روز بودن [ ،]40،42،43کافی
بودن [ ،]40قابل فهم بودن [ ،]40،43به موقع بودن [،]40
مرتبط بودن [ ،]27جامع بودن [ ،]43دقیق بودن [ ،]48متناسب
نیاز بودن [ .]42،48بنابراین باید سعی شود تا محتوای آموزش
الکترونیکی همواره به روز ،جامع ،دقیق ،مرتبط ،و  ...باشد .زیرا
مطالعات مختلف نشان می دهند که کیفیت محتوا بر تجربه
یادگیری و رضایت یادگیرندگان از محیط یادگیری الکترونیکی
تأثیر می گذارد [.]67

Contextual

عوامل پشتیبانی آموزشی :در سازمان ،باید دالیل روشنی برای
یادگیری از دور ارائه و گستره مسئولیت و استقالل یادگیرنده و
یاددهنده تعیین و زمینه حمایت های شخصی و آموزشی از آن ها
فراهم شود .همچنین باید به لحاظ مالی ،فنی ،و راهنمایی نیز
دوره های یادگیری الکترونیکی پشتیبانی شوند تا مقدمات موفقیت
یادگیری الکترونیکی فراهم شود [ .]68در واقع ،بعد پشتیبانی
آموزشی در یادگیری الکترونیکی ،چگونگی فراهم آوردن پشتیبانی
برخط و منابع الزم برای ایجاد محیط با معنی یادگیری الکترونیکی
را بررسی می کند .زمانی که صحبت از پشتیبانی برخط است،
می بایست پشتیبانی فنی و پشتیبانی با استفاده از منابع انسانی
را در نظر گرفت .همچنین پشتیبانی برخط باید همه خدمات
پشتیبانی ضروری مانند پشتیبانی آموزشی ،پشتیبانی مشاوره ای،
پشتیبانی اداری و همه مشکالت فنی را در نظر بگیرد [.]49،19
عوامل مربوط به کیفیت سیستم :با توجه به نتایج تحلیل ها ،عوامل
مربوط به کیفیت سیستم های یادگیری الکترونیکی شامل طراحی
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رابط کاربری ،سهولت استفاده ،کاربرپسند بودن ،سهولت دسترسی،
تعاملی بودن ،قابل اعتماد بودن ،و امنیت می باشد.
سیستم های یادگیری الکترونیکی برای اینکه موفق باشند ،باید
رابط کاربری مناسبی داشته باشند .از آنجا که تعداد کاربران
اینترنت در سال های اخیر به سرعت در حال افزایش است ،در
ساخت یک برنامه تحت وب ،توجه خاصی به چگونگی ارتباط رابط
کاربر می شود .رابط کاربر ،تعامل میان افراد و برنامه تحت وب
را مشخص می کند .رابط کاربر نقش مهمی دارد و نقطه تعیین
کننده ای است که نشان می دهد آیا افراد دوباره از پایگاه بازدید
می کنند یا خیر؟ .و این نیز موجب کاربرپسند شدن سیستم های
یادگیری الکترونیکی می شود که به نوبه خود یکی از عوامل
موفقیت یادگیری الکترونیکی است [.]70
همچنین ،سیستم های یادگیری الکترونیکی باید قابلیت دسترسی
و سهولت استفاده داشته باشند تا موفق عمل کنند .به عبارتی دیگر،
منظور ،ساده سازی نحوه استفاده از پایگاه در جهت برطرف کردن
نیازهای کاربران است [ .]70از طرفی دیگر ،یادگیری الکترونیکی،
روشی برای ایجاد سیستم آموزشی انعطاف پذیر منطبق بر سطح
دانش یادگیر در هر زمان و هر مکان است .بنابراین انعطاف پذیری
سیستم یادگیری الکترونیکی نیز می تواند بر میزان موفقیت آن اثر
بگذارد [ .]71ویژگی اصلی و اساسی آموزش الکترونیکی ،عالوه بر
دسترسی آسان به اطالعات ،ویژگی ارتباطی و تعاملی آن است که از
نقطه نظر فلسفی مبتنی بر دیدگاه سازنده گرایی و مشارکتی است.
محیطهای یادگیری سازنده گرا ،به گونهای سازماندهی میشوند
که فرصت کافی برای یادگیرندگان برای تعامل با همکالسیها،
معلمان و سایر عوامل آموزشی فراهم آید .بدون برقراری تعامل،
نه تنها یادگیرندگان انگیزهای برای ادامه دوره در خود نمیبینند،
بلکه یادگیری نیز به وقوع نمیپیوندد .اما بحث تعامل در محیط
آموزش الکترونیکی ،بسیار پیچیدهتر از آموزش سنتی است .همین
نکته کافی است تا متخصصان آموزش را وادارد تا بیشتر از پیش
به مسأله تعامل در محیط آموزش الکترونیکی بیندیشند [.]72
یادگیری الکترونیکی ،یک روش جدید یادگیری است که برای
اجرا به اینترنت نیاز دارد .از آنجا که اینترنت به محل جدیدی
برای فعالیت های غیر قانونی تبدیل شده ،بنابراین محیط
یادگیری الکترونکی در معرض برخی تهدیدات قرار گرفته است.
امنیت اطالعات می تواند توسط روش هایی از جمله رمزنگاری،
پروتکل های شبکه و غیره حاصل شود.

ب) بُعد محتوایی یا رفتاری
منظور از بُعد محتوایی یا رفتاری ،همان کار یا رفتار انسان هاست.
بنابراین محتوای اصلی سازمان را رفتار انسانی تشکیل می دهد [.]57
در واقع منظور از محتوا یا رفتار ،انسان در روابط انسانی در سازمان که با
فرم های رفتاری ،ارتباطات ،و الگوهای خاصی به هم پیوسته و محتوای
اصلی سازمان را تشکیل می دهند [ .]58عوامل موفقیت یادگیری
الکترونیکی در بُعد رفتاری شامل یادگیرنده و یاددهنده می شود.
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یادگیرنده :یادگیری الکترونیکی ،در مورد استفاده از فناوری جدید
برای فراهم سازی انعطاف پذیری در یادگیری جهت فعال سازی
تعامل بین یادگیرنده و یاددهنده و ارائه آموزش اثربخش است.
بنابراین ،پیشرفت ،رشد و پیاده سازی آموزش الکترونیکی به
میزان زیادی بر ویژگی های یادگیرندگان بستگی دارد .یادگیری
الکترونیکی ،موجب تضمین فردیت ،فعالیت ،خالقیت و تولید
ایده ها در بخشی از یادگیرندگان ،تمرکز ،و پیش بینی فعالیت
یادگیرنده در شرایط کار گروهی و همکاری می شود [ .]49یکی از
عوامل مهم مربوط به یادگیرنده که بر موفقیت یادگیری الکترونیکی
تأثیرگذار است ،مهارت های کامپیوتری می باشد که برای شرکت
در محیط های آنالین ،ضروری است [.]15،33،34،40،44،49
در واقع ،یادگیرندگان باید با مهارت های کامپیوتری آشنا باشند
تا بتوانند در آموزش الکترونیکی شرکت نمایند و از دست دادن
مهارت های کامپیوتری موجب اضطراب در تجربه آنالین می شود
و در این صورت نیز یادگیرندگان نمی توانند از مزایای یادگیری
الکترونیکی استفاده کنند[.]54
ویژگی های یادگیرندگان و نگرشی که آن ها نسبت به یادگیری
الکترونیکی دارند نیز می تواند بر موفقیت یادگیری الکترونیکی
اثرگذار است؛ دلیل این امر نیز این است که هر چقدر یادگیرندگان
با یادگیری الکترونیکی سازگارتر باشند و نسبت به یادگیری
الکترونیکی نگرش مثبت تری داشته باشند ،بیشتر در آن درگیر
می شوند و موجب موفقیت و پیشرفت خود و آموزش الکترونیکی
می شوند [.]15،17،24،25،33،37،38،41،43،45،51،52
همچنین ،هر چقدر یادگیرندگان در یادگیری الکترونیکی مشارکت
بیشتری داشته باشند ،انگیزه آن ها برای ادامه فعالیت بیشتر
می شود [ ]20،21،23،27،15،29،32و خود را در امر یادگیری
الکترونیکی سهیم می دانند که این نیز به نوبه خود موجب رضایت
یادگیرندگان و متعاقباً نیز موجب موفقیت یادگیری الکترونیکی
می شود [.]26،39،48
یاددهنده :عالوه بر عامل یادگیرنده ،عمل یاددهنده نیز در موفقیت
یادگیری الکترونیکی ،اثرگذار است .پیشرفت سریع فناوری اطالعات
موجب شده است که یاددهندگان نیز مهارت ها و نقش هایی را به
دست آورند تا آموزش الکترونیکی اثربخش باشد [ .]73پژوهشی
نشان می دهد که یاددهنده ،مهمترین عامل تأثیرگذار بر یادگیری
الکترونیکی است و یاددهندگان باید به شیوه ای دوستانه و پر انرژی
برای ایجاد یک محیط مثبت آموزش الکترونیکی ،آموزش ببینند؛
بنابراین ویژگی های یاددهندگان نیز بر یادگیری الکترونیکی اثرگذار
است [ .]74همچنینی ،دسترسی به معلمان برای مشاوره و آمادگی
آن ها برای ارائه بازخورد و پاسخگویی به سؤاالت یادگیرندگان
برای موفقیت تجربه یادگیری بسیار مؤثر است ،بنابراین باید مورد
توجه قرار گیرد [ .]15،25یاددهندگان باید دانش الزم در خصوص
یادگیری الکترونیکی و دوره های یادگیری الکترونیکی را داشته
باشند؛ زیرا محیط آموزش الکترونیکی متفاوت از محیط آموزش
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سنتی است [ .]27،29همچنین ،نگرش یاددهندگان نسبت به
یادگیری الکترونیکی و یادگیرندگان نیز یکی از عوامل اثرگذار
در موفقیت یادگیری الکترونیکی است؛ چراکه در صورت نگرش
منفی یاددهندگان نسبت به یادگیرندگان و یادگیری الکترونیکی،
دیگر نمی توان انتظار داشت که یادگیری الکترونیکی صورت گیرد
[ .]15،17،24،25،34،37،40،44،49سبک های تدریس به عنوان
نقش اصلی یاددهنگان نیز عامل مهمی در یادگیری الکترونیکی به
حساب می آید .زیرا در محیط آموزش الکترونیکی ،سبک تدریس
متفاوت از آموزش سنتی است [ .]15،41یاددهندگان می توانند
با توجه به اهداف آموزشی ،موضوع یادگیری و ویژگی های
یادگیرندگان ،روش های تدریس متفاوتی را به کار ببرند.
به طور کلی ،در هر محیط یادگیری الکترونیکی ،ویژگی های
یاددهندگان می تواند عامل مهمی در یادگیری الکترونیکی باشد
و باید در هنگام اجرا و توسعه یادگیری الکترونیکی مورد توجه
قرار گیرد.

ج) بُعد زمینه ای یا محیطی
تمام شرایط و عوامل محیطی بیرون نظام اداری می باشد .مانند
فناوری ،فرهنگ و  .]59[ ...با توجه به نتایج تحلیل ها و الگوی
استخراج شده ،بُعد زمینه ای یا محیطی یادگیری الکترونیکی فقط
عامل فناوری را در بر می گیرد.
فناوری :فناوری یک نقش بزرگ در رشد یادگیری الکترونیکی
داشته است و بر مهارت یادگیرندگان اثر گذاشته است .در
واقع ،فناوری ،عامل اصلی آموزش الکترونیکی است [.]15
اهمیت زیرساخت های نرم افزاری و سخت افزاری برای آموزش
الکترونیکی بر کسی پوشیده نیست .آموزش الکترونیکی برای
اینکه بتواند موفق عمل کند ،نیاز دارد تا به لحاظ سخت افزاری
و نرم افزاری ،تقویت گردد و در صورتی می توان شاهد موفقیت
یادگیری الکترونیکی بود که از فناوری های نوین و زیرساخت های
مربوط به آن استفاده شود [ .]21،22،24،75،76همچنین عامل
دیگری که موجب تغییرات شگرف در عرصه آموزش و یادگیری
داشته است ،اینترنت می باشد .در واقع پایه و اساس استفاده از
یادگیری الکترونیکی ،اینترنت است [.]22،25
نتیجه گیری
تغییرات فناوری اطالعات موجب تغییر در نحوه آموزش و یادگیری
گردیده است که یکی از نتایج آن نیز یادگیری الکترونیکی می باشد.
در موفقیت یادگیری الکترونیکی عوامل مختلفی دخیل هستند که
به نظر می رسد در هر موقعیت به اقتضای شرایط ،عوامل مختلفی
تأثیر می گذارند .بنابراین برای دستیابی جامع به عوامل کلیدی
موفقیت یادگیری الکترونیکی ،نتایج تحقیقات مختلف جمع آوری،
و تحلیل گردید و یک الگو برای موفقیت یادگیری الکترونیکی ارائه
گردید.

H. Abbasi Kasani and Gh.Shams Mourkani
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در واقع ،در این پژوهش تالش شد تا ضمن تحلیل اسناد و
مطالعات صورت گرفته در زمینه عوامل کلیدی موفقیت یادگیری
الکترونیکی و شناسایی عوامل کلیدی موفقیت در یادگیری
الکترونیکی ،یک الگو برای موفقیت یادگیری الکترونیکی ارائه
شود .همچنان که نتایج تحلیل ها نشان می دهد ،عوامل موفقیت
یادگیری الکترونیکی شامل سه بُعد ساختاری (مشتمل بر عوامل:
سازمانی ،آموزشی ،محتوایی ،پشتیبانی ،و کیفیت سیستم)؛ بُعد
محتوایی یا رفتاری (مشتمل بر عوامل :یادگیرنده و یاددهنده)؛ و
بُعد زمینه ای یا محیطی (مشتمل بر عامل :فناوری) می باشد .با
نگاهی کل نگر می توان گفت که بررسی و مالحظه کلیه عوامل
موفقیت یادگیری الکترونیکی ،جهت رشد و پیشرفت آن ضروری
است .همچنین بیشتر پژوهش های مطالعه شده بر اهمیت بُعد
ساختاری در موفقیت یادگیری الکترونیکی تأکید داشته اند ،هر
چند بُعد رفتاری و زمینه ای نیز از ملزومات موفقیت یادگیری
الکترونیکی هستند.
بنابراین ،مراکز یادگیری الکترونیکی نیز باید سعی کنند تا عواملی
که ممکن است بر موفقیت آن ها تأثیر می گذارند را شناسایی
کنند و با توجه به این عوامل ،موفقیت در یادگیری الکترونیکی
را تضمین کنند ،که یافته های این پژوهش تا حدودی می تواند
مراکز یادگیری الکترونیکی را از این عوامل آگاه سازد.
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