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 چکیده

های جدید رشد روزافزون تکنولوژی اطالعات همراه با تحوالت جدید در آموزش، فرصتی عالی برای ایجاد راه

امروزه یادگیری الکترونیکی به طور گسترده به عنوان یک مدل یادگیری در  .آموزش را ایجاد کرده است

اهمیت شناسایی عوامل حیاتی موفقیت برای سازمانها، هنگامی که قصد . شودمؤسسات آموزشی بکار گرفته می

که  در این مقاله به شناسایی عوامل حیاتی موفقیتاست.  شده شناختهاستفاده از یک سیستم جدید را دارند، 

ایم. این مطالعه با بررسی ادبیات مربوط به عوامل دهند، پرداختهرا تحت تأثیر قرار می 3.0سیستمهای آموزش الکترونیک 

شود، پس از آن عوامل حیاتی موفقیت در سیستمهای آموزش حیاتی موفقیت برای سیستمهای اطالعاتی آغاز می

رچوب اولیه برای درک عواملی که در موفقیت سیستمهای آموزش الکترونیک را بررسی خواهیم کرد. این مقاله یک چا

کند. این چارچوب از پنج بعد اصلی شامل: فناوری، محتوای آموزشی، تأثیرگذار هستند، معرفی می 3.0الکترونیک 

شده  تشکیل و همچنین عوامل مؤثر بر این ابعاد و مشخصه این عوامل در هر بعد، و مؤسسات آموزشی اساتیدفراگیران، 

تواند به ذینفعان که شامل فراگیران، اساتید و سازمان است، در پذیرش و بکارگیری سیستم آموزش این مطالعه می .است

 کمک نماید. 3.0الکترونیکی 

 ، عوامل حیاتی موفقیت.3.0کترونیک ، آموزش ال3.0سیستمهای اطالعاتی، آموزش الکترونیک، وب  کلمات کلیدی:
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 مقدمه -1

های جدید آموزش را روزافزون تکنولوژی اطالعات همراه با تحوالت جدید در آموزش، فرصتی عالی برای ایجاد راهرشد 

گذشته، مفهوم یادگیری الکترونیکی به رسمیت شناخته شده و در حال حاضر یکی از تحوالت  ۀایجاد کرده است. در ده

گیری الکترونیکی به طور گسترده به عنوان یک مدل یادگیری در امروزه یاد باشد.برجسته در صنعت سیستمهای اطالعاتی می

توزیع ، 1.0. در اولین نسخه آموزش الکترونیکی، آموزش الکترونیکی (Wang،2003) شودمؤسسات آموزشی بکار گرفته می

با این حال، همانند اینترنت که  ،آموزشی به سطح دیوارهای کالس منتقل شد حتوایمو  پذیر شدآنالین مطالب آموزشی امکان

شدند. اطالعات موجود بود، اما به خواندنی بکار گرفته میصرفاً در مراحل اولیه توسعه بود، این محتواها صرفاً به عنوان مطالب 

ن امر به از نظر مکان و زمان آزادی بیشتری داشتند و ای فراگیران، 1.0صورت ثابت و غیر قابل ویرایش. با آموزش الکترونیکی 

خود، سازماندهی کنند. اگر چه فرایند یادگیری در  یادگیری داد تا فرایند یادگیری خود را با توجه به سرعتآنها اجازه می

بندی شد. سیستمهای مدیریت محتواهای آموزشی به واحدها و بخشهای مختلفی طبقه، مرحله قبل از انتشار باقی ماند

 شدندت محتواها و ابزارهای آموزشی در جهت ارتقاء و بهبود یادگیری معرفی ه مدیریب(، برای کمک LMS) 1آموزش

(Rubens،2011).  آموزش الکترونیکی نگاهی به تکنولوژی در کنار وب خواندنی/ 2.0با تکامل وب و محبوبیت زیاد وب ،

تعامل، تبادل اطالعات، یادگیری  و محیط مشارکتی یادگیری قرار گرفته است. فراگیراننوشتنی داشته و بیشتر در اختیار 

آموزش و پرورش با چالشهای زیادی از جمله  .(Virtič ،2012) هستند 2.0اجتماعی، تولید محتوا ارکانهای آموزش الکترونیک 

. پاسخ (Wagner،2008) استها و افزایش تقاضا برای پلتفرمهای آموزش الکترونیک مواجه محدودیتهای بودجه، افزایش هزینه

این چالشها توسط مؤسسات آموزشی باعث شده است که به ارزیابی مجدد نحوه آموزش پرداخته شود. از این دیدگاه، ارزش به 

گیرد. مشابه فناوریها و ابزارهای آموزشی اضافه شد، مورد سؤال و ارزیابی قرار می که به آموزش الکترونیکی 3.0افزوده وب 

در آموزش الکترونیکی این است که تصمیم  3.0سازی وب ولین گام برای پیاده، ا(Isaías،2009( )Miranda،2013) دیگر

که دارای  تواند یک ابزار قدرتمند آموزشیمی 3.0بگیریم که آیا آن یک منبع ارزشمند است؟ اعتقاد بر این است که وب 

رود که برخی ، انتظار میهمچنینبه حساب آید.  ،است فراگیرانپتانسیل برای بهبود ساختار دانش و تجربه یادگیری شخصی 

 شودتسهیل  (فراگیرانبه طور مثال حمایت از آموزش، ارزیابی و حمایت از )در برخی جهات  اساتید از مسئولیتهای

(Morris،2011.) 

که نسل جدیدی از وب است با خصوصیات و فناوریهایی از قبیل  ها نامیده شده، وب معنایی یا وبی از داده3.0وب 

یک شبکه اجتماعی باشد که در آن غالب همکاری و  2.0اگر وب  محاسبات ابری، مخازن بزرگ داده، قابلیت تحرک و غیره.

با ابزارهایی که ما  ترانهیک برنامه کاربردی وب هوشمند است. اگر ما وب هوشمند 3.0مشارکت بین سازنده و کاربر باشد، وب 

 الزم است که معنای بیشتری به اطالعات موجود در آن بدهیم. ،را قادر به پیدا کردن اطالعات مورد نیازمان بکند بخواهیم

باشد. داشته بدون هیچ ابهامی  را دستگاه قادر به خواندن و درک به عنوان انسان که ای ساختار یافته باشداطالعات باید به گونه

اند. با این حال، الزم است در مورد د بسیاری از ابهامات، مؤسسات آموزشی تحول کامل آموزش الکترونیکی را دنبال کردهوجو با

 های آموزش الکترونیکی ضروری است، تمرکز شود.که واقعاً برای موفقیت برنامه آنچه

ترونیکی الزم است. مؤسسات نیاز به امروزه درک کاملی از مجموعه عوامل حیاتی برای موفقیت در سیستم آموزش الک

به همین خاطر در این مطالعه چارچوبی برای عوامل حیاتی . در موفقیت آموزش الکترونیکی دارند حیاتیشناسایی فاکتورهای 

. با ادغام آموزش الکترونیکی در بسیاری از مؤسسات آموزشی، عوامل یشنهاد شده استپ 3.0موفقیت در آموزش الکترونیکی 

در نظر گرفته شود، به طوریکه کاربرد آن بتواند در موفقیت  3.0گیری سیستم آموزش الکترونیکی ی باید در تصمیمدمتعد

 مؤسسات آموزشی خواستار آن مؤثر واقع شود.

                                                                 
1
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 موفقیت حیاتیعوامل  -2
ارند، شناخته موفقیت برای سازمانها، هنگامی که قصد استفاده از یک سیستم جدید را د حیاتیاهمیت شناسایی عوامل 

-که در اتخاذ تصمیم برای سیستم آموزش الکترونیکی تأثیر میحیاتی  شده است. این پژوهش به منظور شناسایی عوامل

موفقیت به طور کلی در سیستمهای اطالعاتی و به طور  حیاتیگذارند، انجام گرفته است. این پژوهش با بررسی ادبیات عوامل 

و آموزش الکترونیکی، به ارائه یک  3.0و مطالعه وب  شود. با بررسی ادبیاتنیکی آغاز میویژه در سیستمهای آموزش الکترو

عوامل حیاتی موفقیت به عنوان فعالیتها و  پردازیم.می کییچارچوب اولیه از عوامل حیاتی موفقیت در یادگیری الکترون

توان به همچنین آنها را می برآورده شوند. سیستم جدیددر تصمیم بکارگیری ترکیباتی است که باید برای اطمینان از موفقیت 

عنوان آنچه که باید در سازمان انجام شود تا به موفقیت برسد در نظر گرفت. این عوامل حیاتی موفقیت را باید بتوان در قالب 

 .(Masrom،2008) کردگیری و کنترل اعداد، اندازه

 سیستمهای اطالعاتی موفقیت حیاتیعوامل  1.2

سازی سیستمهای اطالعاتی توسط محققان مختلفی بررسی شده است. در بررسی عوامل حیاتی موفقیت برای پیاده

گذاری در زمان و هدایت پروژه، ارتباط شفاف و مطالعاتی درباره اهمیت تعهد مدیریت به منظور سرمایهبه  توانادبیات می

مشکالت، تکنولوژی مناسب، کیفیت کارکنان دارای دانش فنی،  روشن با اهداف استراتژیک، مدیریت مقاومت سازمانی در

 .(Poon،2001) کرداطالعات قابل اعتماد از منابع داخلی و خارجی اشاره 

-سازی سیستمهای اطالعاتی در شش بعد با توجه به شباهتهای آنها دستهعوامل حیاتی موفقیت برای پیاده 1در جدول 

وامل مربوط به رهبری، پشتیبانی مدیریتی، ارتباطات، استراتژی، فرهنگ و انگیزه است. بندی شده است. بعد سازمانی شامل ع

آموزش کاربران و )باشد. آموزش بعد دیگر، فناوری در مورد مسائل مرتبط با چالشهای تکنولوژیکی و شرایط تجهیزات می

 دیگر درنظر گرفته شده در این مطالعه هستند. ها ابعادکارمندان(، ارزیابی، مردم )مهارتهای فنی و مدیریتی کافی( و داده

 سازی سیستمهای اطالعاتیعوامل حیاتی موفقیت برای پیاده 1 جدول

 محققان فاکتورهای حیاتی موفقیت ابعاد

 تعهد و حمایت مدیران ارشد  سازمانی

  مشارکتی، خالقانه()فرهنگ 

 (گذاری اطالعات و فرصت برای بیانمشارکت همه در به اشتراک) ارتباطات 

 اهداف روشن استراتژیک 

 همکاری و مشارکت درون سازمانی 

 انگیزه 

Nam, Catersels, 

Trkman, Chow, 

Wong, Umble, 

Coronado, Al-

Mashari, Kaur, 

 فناوریهای جدید  فناوری

 شرایط تجهیزات 

 پیچیدگی سیستم و فقدان همکاریهای داخلی 

 افزارافزار، نرمسخت 

Umble, Trkman, 

Catersels, Nam 

 آموزش  آموزش

 نظارت مستمر 

Nam, Trkman, 

Wong, Coronado, 

Umble, Al-Mashari, 

Kaur 

 تأثیر سیستم جدید  ارزیابی

 نظارت و ارزیابی عملکرد 

Trkman, Wong, 

Umble, Al-Mashari 

 تواناییهای تیم )صالحیت و تخصص باالی تیم(  افراد

 تخصص 

 مدیریت پروژه 

Umble, Chow, 

Trkman, Catersels 
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 های قابل اطمینان از منابع داخلی و خارجیداده  دقت اطالعات

 سازی و نگهدارییکپارچه 

 اعتماد به اطالعات ارائه شده توسط سیستم 

Catersels, Umble, 

Poon 

 

 عوامل حیاتی موفقیت برای آموزش الکترونیکی 2.2

آوری شود. بررسی ادبیات به منظور جمعالکترونیکی از ادبیات موجود آشکار میعوامل حیاتی موفقیت برای آموزش 

توان در موفقیت سیستم عوامل حیاتی موفقیت شناسایی شده توسط نویسندگان مختلف انجام شده است. این عوامل را می

با توجه به مطالعه انجام شده،  آموزش الکترونیکی حیاتی به حساب آورد. مهمترین این عوامل در جدول بعدی ذکر شده است.

شش بعد در نظر گرفته شد که شامل: تکنولوژی، محیط یادگیری، استاد، فراگیر، حمایت سازمانی و رهبری است. هر بعد 

 باشد.شامل عوامل متعددی می

 
 فاکتورهای حیاتی موفقیت برای آموزش الکترونیکی 2 جدول

 محققان حیاتی موفقیتفاکتورهای  ابعاد

 فناوری

 )زیرساختها(
  سرعت اینترنت()پهنای باند 

 کیفیت تجهیزات 

 امنیت شبکه 

 پشتیبان گیری 

 در دسترس بودن تجهیزات 

 تجهیزات مناسب 

Puri, Bhuasiri, 

Cheawjindakarn, 

Musa, Borotis, 

Masrom, Selim 

 محیط

 )یادگیری(
 در دسترس بودن 

 طراحی واسط 

  شرکت کنندگانتعامل میان 

 قابلیت استفاده 

 تطبیق با اهداف 

Puri, Bhuasiri, 

Cheawjindakarn, 

Musa, Borotis, 

Masrom, Selim, 

Salmeron, 

Volery 

 تسهیل یادگیری  مربی

 صالحیت فنی 

 تعامل با کالس 

 تعیین اهداف 

  فراگیراننگرش نسبت به 

Puri, Bhuasiri, 

Cheawjindakarn, 

Musa, Selim, 

Volery 

 انگیزه  فراگیر

 تعهد و مسئولیت پذیری 

 تعامل محتوا 

  با یکدیگر فراگیرانتعامل 

 ضریب اعتماد 

 دانش فناوری 

Puri, Bhuasiri, 

Cheawjindakarn, 

Selim, 

Salmeron, Musa, 
Volery 

حمایت 

 سازمانی
 آموزش 

 امکانات راهنما 

 پشتیبانی فنی 

  

Puri, 
Cheawjindakarn, 

Masrom, Selim, 
Govindasamy 

 Borotis داشتن تخصص کافی  رهبری
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 3.0عوامل حیاتی موفقیت برای آموزش الکترونیکی  2.3

 انتظارات و چالشها 1.2.3

به عنوان یک سرمایه آموزشی بوجود آمد. آموزش  3.0با افزایش محبوبیت وب  3.0مفهوم آموزش الکترونیکی 

به عنوان یک ابزار جذاب برای آموزش با توجه به وعده  3.0کلی، وب بهره برده است. به طور  3.0الکترونیکی از نوآوریهای وب 

 توقع خود که به منظور افزایش شخصی سازی، مدیریت دانش مؤثر و بهبود تعامل و ابزارهای مشارکتی بود شناخته شد.

سه مؤلفه اصلی در  استفاده از وب معنایی حداکثر رساندن منابع موجود در یک محل و مقابله با چالشهای اصلی آن است.

-جنبه معنایی مربوط به قاعده اینترنت شخصی .(Oakes،2011) جانبهوجود دارد: معنایی، قابلیت حمل و همه  3.0تعریف وب 

افزاری که قادر است باشد؛ استفاده از پروفایل هر کاربر برای سفارشی کردن تجربیات آنالین خود. این امر توسط نرمشده می

فرصت  3.0شود. واژه قابلیت حمل، وب یعی را تسهیل نماید و از مفهوم داده را درک نماید، پشتیبانی میجستجوهای زبان طب

تر، صرف نظر از بکارگیری دستگاه مورد استفاده از چند دستگاه را با ویژگیهای پیشرفته که قادر به ناوبری اینترنت غنی

 ت همه جانبه مجازی و واقعیت سه بعدی و تنظیمات آن.دهد. مفهوم نگرانی اینترناستفاده کاربران، ارائه می

دربرگیرنده تالشهایی برای ساخت یک معماری جدید وب جهان گستر است که باعث افرایش محتوا با  3.0وب 

همچنین  .(Stojanovic،2001) بخشدبهبود میکه مرور در فضای مجازی و دسترسی به محتویات آن را  معناشناسی رسمی

هایی مانند جستجوی زبان طبیعی، اشکال تواند به عنوان تکنولوژی و خدمات مبتنی بر اینترنت که شامل مؤلفهمی 3.0وب 

افزارهای کاربردی استفاده از محتواهای هایی به کاربران است و نرمافزاری که ایجادکننده توصیههوش مصنوعی، عوامل نرم

-کند و به دنبال تبدیل آن به منبع داده سازمانداده تجسم مین یک پایگاهاینترنت را به عنوا 3.0. وب (Oakes،2011) موجود

کند اما مفهوم توأم استفاده می 2.0و وب  1.0کند. این مرحله از وب استفاده می 2.0یافته است و در این راستا از ابزارهای وب 

 استمرکز بیشتر برای هر کاربر کشانده سازی، افزایش قابلیت تحرک و توب را به سمت معنایی، عوامل هوشمند، شخصی

(Singh،2011). 

افزارهای کاربردی آن روشن شده است، اما در آموزش الکترونیکی توسط پیشگامان نرم 3.0مزایای کامل استفاده از وب 

آموزش  بیشتر چالشهای موجود در زمینهنیاز به پذیرش و بکارگیری دارد.  3.0به عنوان یک نوآوری، آموزش الکترونیکی 

هایی باعث نگرانی جامعه های قبلی خود مشترک هستند. از آغاز تحویل یادگیری الکترونیکی جنبهدر نسخه 3.0الکترونیکی 

جانبه آموزش الکترونیکی گشته است. به منظور درک کامل خطرات آموزش و پرورش بوده و مانع از پذیرش گسترده و همه

های آموزش الکترونیکی و به خصوص استفاده ررسی چالشهای مشترک بین تمام نسخهبهتر است به ب 3.0آموزش الکترونیکی 

 بپردازیم. 3.0از وب 

توانند یک عنصر ارزشمند برای یادگیری به حساب فناوریهای نوین دارای مزایای متعددی هستند، اما در حالی که می

نیز دچار مشکل کنند. مؤسسات آموزشی همچنان در تالش کنندگان را توانند با تکامل و رشد سریع خود، استفادهآیند، می

به طور  2.0دهد که بخش بزرگی از ابزارها و مفاهیم وب برای بکارگیری آموزش مبتنی بر وب هستند و تحقیقات نشان می

نوان های مجازی فراگیر به عهای متحرک و یا محیطهنگامی که هوش مصنوعی، رابط کامل آشکار نشده است. از این رو،

 .(Oakes،2011) استرسند، برخی از تردیدها و ابهامات نیز قابل انتظار ابزارهای بالقوه آموزشی به نظر می

در توسعه اطالعات به عنوان یک منبع بدون محدودیت زمانی و مکانی و رابطی  3.0این واقعیت که آموزش الکترونیکی 

آید. برای رسیدن به این هدف، الزم است انواع چالش به حساب می قابل دسترس است، از نظر قابلیت همکاری به عنوان یک

 نمایدهای تعاملی بکار گرفته شود تا امکان تنظیمات بیشتر به کاربران را تسهیل های کاربردی و رابطمختلفی از برنامه

(Rego،2010). باشد، آنتولوژی از دو واژه می مربوط به آنتولوژیدیگر  یچالشهاOnto به معنای هستی و logia  به معنای

ای که ها و ارتباط بین آنها در دامنهمطالعه، بوجود آمده است و در کل معنی هستی شناسی دارد. آنتولوژی در وب معنایی واژه

 ؛ت آنهادهد. عناصر اصلی تشکیل دهنده آنتولوژی عبارتند از: مفاهیم، ارتباط بین آنها و خصوصیاشوند را نشان میاستفاده می
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کند که با این کار اسناد مربوطه به عبارت دیگر آنتولوژی ارتباط بین مفاهیم در اسناد وب و در دنیای واقعی را مشخص می

کند. در کل دو روش دستی گذاری اطالعات بین عاملها را تسهیل میشود و به اشتراکتوسط ماشینها قابل پردازش و فهم می

شود. روشهای خودکار از روشهای متفاوتی برای استخراج آنتولوژی از متون استفاده ژی استفاده میو خودکار برای ایجاد آنتولو

اما تاکنون روش خودکاری که آنتولوژی قابل  ؛کنندکنند و بیشتر این روشها از تکنیکهای پردازش زبان طبیعی استفاده میمی

اما  ؛شودآنتولوژی از روشهای دستی و یا نیمه خودکار استفاده می بنابراین برای ایجاد ؛قبولی را تولید کند معرفی نشده است

توان از متدلوژی خاصی برای ایجاد آنتولوژی استفاده کرد با این وجود متدلوژی استانداری مستقل از روش ایجاد آنتولوژی می

 .(Gladun،2009) شودستفاده میبرای ایجاد آنتولوژی وجود ندارد و بسته به کاربرد آنتولوژی از متدلوژیهای متفاوتی ا

علیرغم مزایای بسیار محاسبات ابری نیز همچنان چالشهایی نظیر عملکرد با در نظر گرفتن سرعت اتصال به اینترنت، 

گیری با در نظر افزار در هنگام اشتراک طوالنی مدت از مرکز داده؛ و تأثیر کلیدی کیفیت خدمات و پشتیبانهزینه باالی سخت

. برای حرکت رو به جلو به منظور رسیدن به عملکرد کامل (Pocatilu،2009) داردیت اطالعات، در این رابطه وجود گرفتن امن

تواند تا حد زیادی از مفاهیم می ، چالشهای ذکر شده را باید مورد توجه قرار داد. آموزش الکترونیکی3.0یادگیری الکترونیکی 

استفاده و بهره کامل از منافع آن، ضروری است که مؤسسات آموزشی تمام این مسائل را بهره ببرد اما برای  3.0پیشین وب 

 مورد ارزیابی قرار دهند.

 چارچوب 2.3.2

مروری بر ادبیات مرتبط با تکامل وب  3.0به منظور شناسایی عوامل بحرانی در موفقیت سیستمهای آموزش الکترونیکی 

انجام شد. با ترکیب  3.0و آموزش الکترونیکی  3.0تری بر وب در ادامه بررسی دقیق و تکامل آموزش الکترونیکی انجام گرفت و

عوامل بحرانی موفقیت در سیستمهای اطالعاتی و آموزش الکترونیکی، یک چارچوب اولیه طراحی گردید. بر اساس تمام 

در هنگام استفاده  3.0 الکترونیکیش کارهای انجام شده یک لیست از عوامل بالقوه موفقیت با تطبیق بکارگیری سیستم آموز

با  توسط مؤسسات آموزشی مشخص گردید. در طی این فرایند برخی عوامل حیاتی موفقیت مرتبط با سیستمهای اطالعاتی

توجه به سیستمهای آموزش الکترونیکی با حذف یا اضافه مواردی، تطبیق داده شد و ابعاد و فاکتورهای جدیدی ایجاد گردید. 

 مشخص گردیده است.های هر بعد نیز به طور مجزا (. مشخصه1شکل ) استب در پنج بعد طبقه بندی شده این چارچو

 (.3)جدول 

 

 
 ابعاد اصلی عوامل حیاتی موفقیت برای آموزش الکترونیکی. 1 شکل
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 فاکتورهای حیاتی موفقیت برای آموزش الکترونیکی 3 جدول

 ابعاد فاکتورهای حیاتی موفقیت محققان

Rego فناوری قابل حمل هوشمند فناوری 

Rego, Sheeba, Devedžić  3.0وب 

Sheeba, Devedžić, Ivanova, 

Gladun 
 ویژگیهای معنایی

Bidarra بازیهای ویدئویی 

Rajiv  باالکارت گرافیک با سرعت 

Rajiv و همه جانبه یوب سه بعد 

Devedžić, Ivanova, Holohan, 

del Mar Sánchez Vera 
 ابزارهای ایجاد آنتولوژی

Banciu مصورسازی و تعامالت سه بعدی 

Rajiv موتورهای جستجوی هوشمند 

Devedžić, Holohan, Goroshko محاسبات ابری 

Goroshko  آموزشی متمرکز شدهاستقالل وب سایتهای 

Sheeba زیرساختهای مبتنی بر سرویس 

Wang, Hsu, Devedžić های مورد پسند کاربررابط 

Giannakos های ایجاد پروفایل کاربرفناوری 

Padma, Rubens هوش مصنوعی 

Torniai, Ciravegna ایجاد آنتولوژی 

Torniai, Ciravegna نگهداری آنتولوژی 

Pocatilu کامپیوترها، لپ تاپها، تلفنهای همراه و غیره() افزاریتجهیزات سخت 

Pocatilu ارتباط اینترنتی پرسرعت 

Ivanova قابلیت بکارگیری معنایی 

Aroyo بکارگیری سیستمهای آموزشی مبتنی بر وب 

Devedžić افزارهای کاربردی راحت برای استفاده کاربران نهایینرم 

Armstrong افزارهای موبایلنرم 

Tiropanis, Sheeba محتوا ساختار گسترده آنتولوژی 

Kurilovas, Wang محتوای شخصی شده 

Pocatilu مواد یادگیری قابل فهم برای ماشین 

Tiropanis, Hsu همگونی معنایی 

Ivanova, Karadimce توسعه محدوده آنتولوژی 

Shah ایجاد شده توسط کاربران 

Shah پویایی 

Ghaleb, Ivanova نشانه گذاری معنایی 

Sheeba, Wang, Alsultanny, 

Stojanovic 
 متا دیتا

Devedžić, Ciravegna, 

Tiropanis, Tresp 
 محتوای آماده وب معنایی

Banciu فراگیران یادگیری مشارکتی 
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Goroshko خود سازماندهی 

Banciu یادگیری و مشارکت بالدرنگ 

Padma یادگیری شخصی شده 

Naeve قابلیت اعتماد 

Halimi استفاده از منابع 

Loureiro مهارتهای الکترونیکی 

Wang انتقادات و پیشنهادات در محتوا 

Ciravegna اضافه کردن اطالعات به سیستم یادگیری 

Morris  اساتید 3.0درک عمومی از وب 

Naeve قابلیت اعتماد 

Loureiro آموزشهای فناوری اطالعات و ارتباطات 

Naeve مؤسسات آموزشی ایجاد سیستمهای ارزیابی یادگیری 

Naeve سیاست استفاده از زیرساختها و استانداردها 

Paechter آموزش یادگیری الکترونیکی به مربیان 

Ohler ارتباط داخلی میان مؤسسات 

Alsultanny مبتنی بر تجربه واقعی ایجاد و توسعه روشهای یادگیری 

Tiropanis هاسازی دادهپلتفرمی برای یکپارچه 

Tiropanis ابزارها و خدمات معنایی زیربنایی 

Tiropanis های مرتبطمخازن بزرگی از داده 

Devedžić سرورهای آموزشی 

 

 گیری و کارهای آیندهنتیجه 3
در اکثر مؤسسات  2.0های بعدی، آموزش الکترونیک نسخه و 1.0سیستمهای آموزش الکترونیک  شکی نیست که از

-بنابراین الزم است، عواملی که تعیین کننده موفقیت آموزش الکترونیکی می ؛(Miranda،2013) شودآموزش عالی استفاده می

آموزش شود ارزیابی شود. مطالعات مختلفی توسط محققان مختلف بر عوامل حیاتی موفقیت در سیستمهای اطالعاتی و 

در این مقاله، در قسمتهایی . (Isaías،2009) استالکترونیکی انجام شده است و همچنین چارچوبهایی نیز ارائه شده 

سیستمهای اطالعاتی و آموزش الکترونیکی مورد بحث قرار گرفت و فاکتورهای حیاتی موفقیت که باید در انتخاب و بکارگیری 

ایده شناسایی فاکتورهای حیاتی موفقیت به عنوان  فته شود نیز نشان داده شد.در نظر گر 3.0سیستم آموزش الکترونیکی 

به معنای نمایش مسائل اصلی است که بدون آنها شانس  3.0ای برای اتخاذ تصمیم برای بکارگیری آموزش الکترونیکی پایه

 .(Coronado،2002) داشتکمی برای موفقیت پروژه وجود خواهد 

با چارچوب اولیه برای عوامل حیاتی موفقیت در انتخاب سیستمهای آموزش الکترونیکی در این مقاله ارائه شده است. 

به عنوان یک پشتیبان مهم  کرسد آموزش الکترونیبه عنوان مثال مالی، سازمانی و مردمی( به نظر می)وجود برخی از موانع 

، یک 3.0ر تسهیل در تصمیم بکارگیری سیستم آموزش الکترونیکی در آموزش به رسمیت شناخته شده است. به منظو

آوری نظرات گروهی گیری ارائه شده است. پژوهشهای آینده باید اعتبار این چارچوب را با جمعچارچوب برای حمایت از تصمیم

 از کارشناسان بررسی کند و چارچوب را پس از یک نظرسنجی ارزیابی نمایند.
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