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مدلي برای پذيرش يادگيری الکترونيکي در دانشگاههای ايران
چكیده

محمود جعفرپور



هدف اصلي نوشتار حاضر ،ارائه و ارزيابي يک مدل مفهومي از پذيرش يادگیری
الکترونیکي در دانشگاههای ايران است که با توجه به ماهیت آن با روش پژوهشي
توصیفي و پیمايشي انجام يافته است .مدل مفهومي پژوهش با بررسي مدلهای موجود
و با شناسايي متغیرهای موثر بر يادگیری الکترونیکي ،طراحي و با مطالعة نگرش
دانشجوياني که در سیستم يادگیری الکترونیکي در دانشگاههای کشور مشغول به
تحصیل بودهاند ،در قالب چهار فرضیه اصلي و هشت فرضیه فرعي مورد آزمون واقع
گرديد .نتايج اين پژوهش نشان داد به ترتیب چهار متغیر زيرساختهای فناوری
اطالعات و ارتباطات ،کیفیت سیستم آموزشي ،ساختار رفتار دانشجو و همچنین ساختار
رفتار استاد در سطح اطمینان  99درصد ،تايید و حائز رتبههای اول تا چهارم شدند.
ضمن آنکه شاخصهای تکنولوژیهای پیشرفته و فرآيندهای مطلوب سازماني و
اداری ،به عنوان پراهمیتترين و شاخصهای صداقت در حل مسايل ايجاد شده و
رضايت از امکانات در دسترس ،به عنوان کم اهمیتترين شاخصها در فرايند پذيرش
يادگیری الکترونیکي شناسايي گرديد.
کلید واژگان :يادگیری الکترونیکي ،دانشگاه ،کیفیت سیستم آموزشي ،ساختار رفتار
استاد ،ساختار رفتار دانشجو.
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مقدمه
اصل بنیادين در جامعه دانشمدار ،نشر و گسترش دانش و يادگیری مداوم است .از
سويي با توسعه و گسترش جوامع ،نیاز مردم به آموزش افزايش يافته است که در کنار
اين امر ضرورت بازآموزی و يادگیری مداوم نسلهای گذشته را نیز نبايد از ياد برد .از
سوی ديگر همزمان با فراگیر شدن فناوری اطالعات و ارتباطات و نفوذ وسايل ارتباط
از راه دور به عمق جامعه ،ابزارها و روشهای آموزش نیز دچار تحول شدهاند .تحول
اين ابزارها و روشها در جهتي است که هر فرد در هر زمان و هر مکان بتواند با
امکانات مشخص به يادگیری بپردازد .از اينرو در حال حاضر سیستم سنتي آموزش و
يادگیری ،در حال تجربه کردن تغییرات بنیادين در خود است و تدريس و يادگیری
ديگر به کالسهای سنتي محدود نميشوند .بهطوریکه در  02سال اخیر توسعه
تکنولوژیهای مرتبط با وب ،سبب گرديده است سیستم يادگیری مبتني بر وب بطور
گستردهای در آموزش عالي در سراسر دنیا مورد استقبال قرار گیرد ( Kim et
 )al,2006:22و يادگیری از طريق اينترنت به يک پديده همهگیر و عمده مبدل
شود()Mahdizadeh et al,2007 & Zhang et al,2003:207؛ هر چند که زمان تولد
دانشگاههای مجازی را ميتوان مقارن با گسترش شبکه اينترنت در جهان دانست
(جعفرپور و همکاران؛ .)317831بر اين اساس مؤسسات آموزشي و سازمانها نیز با
انجام سرمايهگذاری ،به استقرار نظام آنالين به جای روشهای سنتي و پرهزينه
سیستمهای آموزش و يادگیری برآمدهاند که در نتیجه کارکنان به صورت سريع و
مداوم ،به انواع متنوعي از پايگاههای اطالعاتي برای تأمین نیازهای دانشي خود
دسترسي يافتهاند ( .)Zhang,2002 & Zhang et al,2003:207از سوی ديگر کشور ايران
نیز با داشتن ترکیب جمعیتي جوان و مشتاق به تحصیل در مراکز آموزش عالي ،همواره
با دغدغهی کمبود فضاهای آموزشي ،تمرکز امکانات در کالن شهرها ،عدم توزيع
عادالنهی امکانات ،کمبود استادان مجرب و مسائلي از اين دست مواجه بوده است و از
سويي با فراهم آمدن امکانات نرمافزاری و سختافزاری و ساير الزامات ،اين فرصت
فراهم شده است تا توجه بیشتری به فعالیتهای آموزشي مبتني بر فناوری اطالعات
صورت پذيرد که در اين راستا طي چند سال گذشته ،تعدادی از دانشگاهها به جذب و
پرورش دانشجو در سیستم يادگیری الکترونیکي پرداختهاند .اما با توجه به تمرکز اين
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موضوع در تعدادی از دانشگاهها و همچنین عدم بهرهمندی از مدلي يکپارچه ،در اين
مقاله تالش شده است ضمن شناسايي شاخصها و ابعاد تاثیرگذار بر يادگیری
الکترونیکي ،مدلي مفهومي از پذيرش آن از سوی کاربران (دانشجويان) ،ارائه و
ارزيابي شود که در نتیجه ميتوان آن را بصورت فراگیر جهت جذب و پرورش
دانشجو در فضای مجازی مورد استفاده و بهرهبرداری قرار داد.

اهمیت ،ضرورت و اهداف تحقیق
نیروی انساني متخصص و کارآمد و البته مجهز به دانش روز ،سرمايه اصلي و قابل
برنامهريزی هر جامعهای از جمله کشور ايران محسوب ميشود .با گسترش جوامع ،نیاز
مردم به آموزش فزوني مييابد؛ نسلي تازه پا به عرصه ميگذارد که نیاز به تربیت،
تخصص و آموزش دارد ،اما از طرفي تواناييهای دولتها برای تحت پوشش قرار
دادن کل اين پتانسیل کافي نخواهد بود و نیاز به فضا و مکان ،امکانات آموزشي و
تسهیالت رفاهي برای پاسخگويي به اين نیاز مطرح ميشود .در نتیجه بايد با تخصیص
امکانات و اولويتها و همینطور پیشبیني سازوکارهای جديد به سمتي حرکت نمود
که بتوان از عهدهی شايسته اين امور برآمد .از اين روست که دسترسي و تسلط بر
تکنولوژیهای ارتباطاتي و اطالعاتي و بهرهگیری از آن در امر استراتژيک و مهم
آموزش و تربیت نیروی انساني ،خود يکي از مؤلفههای مهم قدرت در عصر حاضر
محسوب ميشود .در اين راستا توسعه سیستم يادگیری الکترونیکي در بسیاری از
دانشگاهها در سراسر دنیا ،ضرورت استفاده از اين روش آموزشي را بخوبي نشان
ميدهد .لذا بر اساس مزايای قابل تامل درک شده پیرامون يادگیری الکترونیکي،
بسیاری از دانشگاهها در سالهای اخیر به دانشجويان خود پیشنهاد دادهاند واحدهای
درسي خود را از طريق سیستم آنالين يادگیری الکترونیکي بگذرانند( & Allen,2004
 .)Gallagher,2004 & Lu et al,2010:307 & Zhang et al,2003:207زيرا دانشگاههای
مجازی محل مناسبي برای ظهور و بروز استعدادها ،خالقیتها و نوآوریها خواهند بود
و فناوری اطالعات موجب افزايش کارايي فرايند يادگیری ميشود .بر اين اساس
ارتقای اثربخشي يادگیری الکترونیکي يکي از عمدهترين و مهمترين موضوعات علمي
هم در طراحي آموزشي و هم در بهبود سیستمهای اطالعاتي مرتبط با موضوع آموزش
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بوده است( .)Lee et al,2008:32به گونهای که استفاده از سیستمهای يادگیری
الکترونیکي به طور فزايندهای در حال فراگیر شدن ميباشد( )Njenga et al,2010:199و
بیشترين رشد کاربردی و پیادهسازی خود را در طول قرن  03و در سالهای اخیر
تجربه کرده است ()Demirkan et al, 2010:151؛ بگونهای که در سال  0228تعداد
دانشجويان شاغل به تحصیل در سیستمهای يادگیری الکترونیکي بالغ بر  1/5میلیون نفر
بوده است که رشدی معادل  03/5درصد را نسبت به گذشته نشان ميدهد ( Wu et al,
 )2008:1851که پیشبیني ميشود بزودی از هر  32دانشجو دو نفر به طور تماموقت در
سیستمهای آموزشي آنالين ثبتنام نمايند ( .)Selim,2005:396اين امر ضمن ترسیم
اهمیت و ضرورت پرداختن به موضوع يادگیری الکترونیکي ،اهداف پژوهش از جمله
( )3شناسايي عوامل کلیدی موفقیت در يادگیری الکترونیکي؛ ( )0شناسايي و
رتبهبندی عوامل موثر بر پذيرش يادگیری الکترونیکي؛ ( )1ارائه مدل مفهومي از
پذيرش يادگیری الکترونیکي و ارزيابي آن در دانشگاههای کشور را تبیین ميکند.

یادگیری الكترونیكي
يادگیری الکترونیکي ريشه در آموزش از راه دور دارد؛ در ابتدا هر چند آموزش از
راه دور برای تسهیل در دسترسي افراد ساکن در مناطق دور افتاده و روستايي به
آموزش عالي بود اما با تکامل آن ،جای خود را به يادگیری الکترونیکي داد .بعبارت
ديگر سیر تکاملي تکنولوژیهای ارتباطي به ويژه اينترنت ،مفهوم سنتي آموزش از راه
دور را به يادگیری الکترونیکي رهنمون نمود ( .)Liu et al,2009:191ارتقاء کیفیت
برنامههای آموزشي ،ارتقاء دسترسي به فرصتهای يادگیری و کاهش هزينههای
آموزش ،سه دلیل عمده برای توسعه سیستمهای يادگیری الکترونیکي بوده است .از
سیستم يادگیری الکترونیکي تعابیر مختلفي از جمله سیستم مبتني بر کامپیوتر ،سیستم
آموزشي مبتني بر اينترنت ( ،)Wang et al,2007:1792روش آموزشي که قادر است
برای افراد نیازمند فرصتهايي را در مکان ،زمان و با محتوای مناسب فراهم نمايد ،شده
است( .)Lee et al,2008:32 & Song, 2000:148مشارکت و تشکیل تیم ،مديريت
اطالعات ،تولید دانش ،سفارشي شدن سیستم با توجه هر دانشپژوه ،عدم محدوديت-
های زماني و مکاني ،انتخاب ابزارهای يادگیری متناسب با عالئق فرد و بهرهگیری از
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ابزارهای مبتني بر وب ( .)Masiello et al,2005:171از ديگر مزايا و تفاوتهای سیستم
يادگیری الکترونیکي نسبت به سیستم سنتي ميباشد .همچنین سیستم يادگیری
الکترونیکي ميتواند به عنوان جايگزين کالسهای حضوری و يا بصورت مکمل در
کنار آنها به کار رود .از سوی ديگر لیو معتقد است توسعه تعاريف يادگیری
الکترونیکي ،پايه و اساس توسعه سیستم يادگیری الکترونیکي بوده و در آينده نیز
خواهد بود ( .)Liu et al,2009:191در ادبیات مربوط به يادگیری الکترونیکي تعاريف
مختلفي از يادگیری الکترونیکي ارائه شده است؛ فراگیری و استفاده از دانش توزيع
شده از طريق ابزارهای الکترونیکي يکي از اين تعاريف ميباشد که بر اساس آن ،اين
شکل از يادگیری وابسته به شبکهها ،کامپیوترها و تکنولوژیهای توسعه يافته و سازگار
از جمله سیستمهای بیسیم ،تلفنهای همراه ،کامپیوترهای دستي ،ماهواره و مبتني بر
کانالهای مختلف و متنوع ميباشد ( .)Wentling et al, 2000در تعريف ديگری
يادگیری الکترونیکي به عنوان استفاده از تکنولوژیهای اينترنتي جهت ارائه راهحلهای
منظم و گسترده که دانش و عملکرد را ارتقاء ميدهد ،تعريف شده است که در نتیجه
شامل سه شرط است؛ ()3مبتني بر شبکه است؛ ()0از طريق تکنولوژیهای مبتني بر
اينترنت به استفاده کننده نهايي يادگیری را منتقل ميکند و ( )1بر گذار از پارادايم
سنتي آموزش متمرکز است ( .)Rosenberg,2001اگرچه بعضي از تعاريف ارائه شده
پیرامون يادگیری الکترونیکي ،در جهت محدود کردن يادگیری الکترونیکي هستند که
طي آن يادگیری را به محتوای قابل تحويل از طريق اينترنت محدود ميکنند اما در
تعاريف جامعتر ،به کاربرد اينترنت ،اينترانت ،اکسترانت ،رسانههای ديداری و
شنیداری ،ماهوارهها و تلويزيونهای کابلي هم برای ارائه محتوا و هم تعامل میان افراد
اشاره شده است .از اينرو در سالهای اخیر ،اين تعريف برای کاربردهای يادگیری با
استفاده از فناوریهای بیسیم و موبايل هم تعمیم داده شده است ( Martinez et al,
 .)2007:146 & Wagner et al,2008:26بنابراين يادگیری الکترونیکي ميتواند شامل
رسانههای مختلف متني ،شنیداری ،شکلي و نموداری ،ويدئو و انیمیشن بوده و از طريق
مرتبط نمودن فراگیران با منابع وب ،تسهیلگر تقويت منابع آموزشي آنها باشد( Lu et
 .)al,2010:307لذا سیستم يادگیری الکترونیکي مشتمل بر فرايندهای آموزش و
يادگیری است که انعطافپذيری در آموزش را به همراه دارد( .)Lee et al, 2008:32از
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اين رو بسیاری از سازمانها اعم از آموزشي و غیرآموزشي ،خود را با راهحلهای
يادگیری الکترونیکي جهت آموزش در سازمان خود ،همراه و سازگار نمودهاند
()Zhang,2002 & Zhang et al,2003:207؛ چرا که نقش اساسي يادگیری الکترونیکي،
رهايي از محدوديتهای زماني و مکاني است ( .)Schweizer,2004:674از اينرو در
يک تعريف جامع ،يادگیری الکترونیکي برای توصیف محتوای آموزشي يا تجارب
يادگیری که بوسیله فناوری الکترونیکي تحويل يا فراهم ميشود اطالق ميشود که در
نتیجه ميتوان گفت يادگیری الکترونیکي در دسترس مردم قرار دادن يادگیری است
به جای اينکه مردم در دسترس يادگیری قرار گیرند ( .)Martinez et al,2007:146از اين
رو ميتوان ويژگيهايي چون ( )3فعالیت يادگیری مبتني بر اينترنت ( )0انتقال اطالعات
از طريق منابع شبکهای ( )1توزيع جهاني و به اشتراک گذاردن يادگیری ( )4ايجاد
محیط مطالعه مجازی( )5ارائه روش خاصي از مطالعه و ( )6ايجاد روش منعطفي از
يادگیری را برای يادگیری الکترونیکي نام برد(.)Liu et al,2009:191

عوامل کلیدی موفقیت در پذیرش یادگیری الكترونیكي
بررسي عوامل کلیدی موفقیت( )CSFsدر دههی  3972و از آن جايي مطرح شد که
چرا برخي سازمانها موفقتر از ديگر سازمانها عمل ميکنند(.)Selim,2005:396
عوامل کلیدی موفقیت ،عناصری هستند که برای کامیابي سازمانها و سیستمها بايد
مورد توجه قرار بگیرند که در نتیجه بايد در تعداد قابل اندازهگیری و قابل کنترل بودن،
محدود باشند .لذا مرور مدلهای يادگیری الکترونیکي ،شناسايي و میزان اهمیت عوامل
کلیدی موفقیت در اين نوع يادگیری را بخوبي تبیین مينمايد .از سوی ديگر مدلهای
يادگیری الکترونیکي ميتوانند نقش مؤثری در فرايند برنامهريزی راهبردی و تعیین
عوامل مؤثر بر موفقیت آموزش ايفا نمايند .در عین حال شناسايي عوامل موثر بر
موفقیت سیستمهای يادگیری الکترونیکي نميتواند صرفاً از طريق يک سازه و بتنهايي
ارزيابي شود ( .)Wang et al,2007:1792با بررسي مدلهايي که برای آموزش و
يادگیری الکترونیکي ارائه شدهاند ،دو رويکرد در اين زمینه مشاهده ميشود؛ مدلهای
اولیه يادگیری الکترونیکي که بیشتر به دنبال شبیهسازی آموزش کالسیک در محیط
مجازی بودند .در واقع مدلهای اولیه يادگیری الکترونیکي بر نقش فنآوری در تهیه
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محتوا (اطالعات) ،ارائه (دسترسي) و خدمات الکترونیکي تأکید داشتند (جعفرپور و
همکاران .)533178 ،به تدريج که ناکارآمدی اين رويکرد مشخص شد ،مدلهای
جديد بر موضوعات آموزشي از قبیل طراحي آموزشي آنالين و خلق اجتماعات
يادگیری الکترونیکي تأکید نمودند که مدل يادگیری تقاضاگرای مکدونالد و
چارچوب يادگیری الکترونیکي از آن جمله بشمار ميآيد؛

مدل یادگیری تقاضاگرای مک دونالد
هدف اولیه اين مدل تشويق دانشگاهها به ايفای نقش فعال در استفاده از فنآوری
در فرايند تدريس بوده است .اين مدل بر سه تقاضای مصرفکننده شامل محتوی با
کیفیت باال ،شیوه ارائه و خدمات تاکید دارد .محتوی بايستي رقابتي ،تحقیقي و معتبر
باشد؛ شیوه ارائه ،وبمحور و بهصورت الکترونیکي بوده و از برنامههايي استفاده شود
که به تسهیل ارتباط کمک کند؛ و در نهايت خدمات ،بايستي منابع مورد نیاز برای
يادگیری و همچنین مديريت و خدمات فني را تدارک ببیند .با توجه به اينکه فنآوری
در يادگیری الکترونیکي عامل اساسي ميباشد ،اجرای اين مدل اهمیت سرمايهگذاری
در زيرساختهای فناوری اطالعات و ارتباطات را بیش از پیش مشخص ميکند .اما
اين مدل نشان داد که شبیهسازی آموزش سنتي در محیط آنالين به هیچ عنوان موفق
نیست و در نتیجه لزوم توجه به نیازهای فراگیران و تغییرات مورد نیاز در روشهای
آموزشي در محیط آنالين را مشخص ساخت.

چارچوب یادگیری الكترونیكي
بر اساس اين چارچوب برای طراحي يک نظام يادگیری الکترونیکي بايستي هشت
گروه از عوامل شامل عوامل آموزشي ،فنآوری ،طراحي ،سازماني ،اخالقي ،مديريتي،
پشتیباني منابع و ارزشیابي مد نظر قرار بگیرند (.)Khan,2005
در هر دو مدل فوق به مجموعهای از عوامل و متغیرها جهت موفقیت يادگیری
الکترونیکي اشاره شد که ميتوان آنها را تحت عنوان عوامل کلیدی موفقیت برشمرد.
عالوه بر دو مدل ذکر شده ،در يکي از تحقیقات اخیر عوامل کلیدی موفقیت برای
يادگیری الکترونیکي شامل مالکیت معنوی ،تناسب رشته برای محیط يادگیری
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الکترونیکي ،ساختار دوره ،محتوای رشته ،نگهداشت رشته ،نرمافزار مورد استفاده و
اندازهگیری رشد و توسعة رشتههای موجود در يادگیری الکترونیکي مورد اشاره قرار
گرفته است که ترکیبي از عوامل تأثیرگذار و تأثیرپذير بر موفقیت يادگیری
الکترونیکي را شامل ميشود ( .)Martinez et al,2007:146در تحقیقي ديگر ،چارچوبي
برای ارزيابي يادگیری الکترونیکي بر مبنای رشته تحصیلي پیشنهاد شده است که اين
چارچوب بر دو جنبه سنجش میزان يادگیری و ارزيابي عملکرد دانشجو تمرکز ميکند.
آنها همچنین عواملي چون مشخصههای دانشجو ،تعامالت دانشجوـ دانشجو ،حمايت
مؤثر ،موضوعات يادگیری ،محیط يادگیری و فناوری اطالعات را به عنوان عوامل
کلیدی در موفقیت يادگیری الکترونیکي در نظر ميگیرند ( .)Selim,2005:396در
تحقیقي مولفههای عوامل انساني ،مهارت فني دانشجو و استاد ،نوع نگرش دانشجو و
استاد به يادگیری الکترونیکي ،سطح مشارکت ،تجهیزات و زيرساختهای فني فناوری
اطالعات به عنوان عوامل تعیین کننده در موفقیت يادگیری الکترونیکي مورد اشاره
قرار گرفت ( .)Mahdizadeh et al,2007در تحقیق ديگری با استفاده از نظرخواهي بر
روی ادراک دانشجويان تحصیالت تکمیلي از يادگیری الکترونیکي به اين نتیجه ختم
شد که سه نیروی راهبردی برای يادگیری الکترونیکي شامل فناوری اطالعات ،تقاضای
بازار و واسطههای تحصیلي مانند دانشگاهها ميباشند .در تحقیقي ديگر ،هفت الگوی
کیفي حمايت سازماني ،توسعه دورهها و رشتهها ،يادگیری و ياددهي ،ساختار رشته و
دورة آموزشي ،پشتیباني دانشجو ،پشتیباني دانشکده ،ارزيابي و تخمین به عنوان
پیش شرطهای الزم برای اجرای موفقیتآمیز يادگیری الکترونیکي برشمرده
شد( .)Alstete,2001:48از سوی ديگر بر اساس نتايج تحقیقات ارائه شده موفقیت مدل-
های سیستمهای اطالعاتي از طريق شش بعد کیفیت سیستم ،کیفیت اطالعات ،استفاده/
قصد استفاده ،رضايت کاربر ،تاثیر فردی و تاثیر سازماني ارزيابي ميشود ( Lee et
 )al,2008:32که اين شش بعد بجای مستقل بودن ،به يکديگر وابسته ميباشند ( Wang
 .)et al,2007:1792از سويي هفت عامل مرتبط با فناوریهای آموزشي مورد شناسايي
واقع شده است که شامل برنامهريزی ،رهبری ،تنظیم برنامه آموزشي ،پیشرفتهای
حرفهای ،کاربرد فناوری ،صداقت استاد برای تغییر ،استفاده از رايانه توسط استاد خارج
از آموزشکده ميباشد که اين عوامل به پنج معیار قابلیت و توانايي فنآورانه استاد،
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يکپارچگي فناورانه استاد ،روحیه و نگرش استاد ،تأثیر بر فراگیری محتوا توسط دانشجو
و فراگیری مهارتهای فکر کردن با نظم بیشتر ،وابسته ميباشند .همچنین استفاده مؤثر
و کارا از فناوری اطالعات در ارائه مؤلفههای يک رشته مبتني بر يادگیری الکترونیکي
از عوامل مهم و حیاتي برای موفقیت و پذيرش آن توسط دانشجويان بیان شده است.
صاحبنظراني نیز معتقد بودند اجرای آموزشي فنآوری اطالعات است که کارايي
يادگیری الکترونیکي را تعیین ميکند .به عقیده آنها چهار مشخصة قابلیت و توانايي
فناوری اطالعات ،شیوه تدريس ،طرز برخورد و طرز تفکر استاد است که بر موفقیت
يادگیری الکترونیکي تأثیر ميگذارد .اين محققین معتقد بودند که استاد شیوه تماس با
دانشجو را تعیین ميکند و از اينرو ايشان ميبايست با شیوه تدريس تعاملي سازگار
شوند ( .)Alstete,2001:48همچنین اين موضوع مهم است که اساتید کنترل مناسبي بر
فنآوری اطالعات داشته و قابلیت و توانايي انجام وظايف اصلي خود را داشته باشند.
همچنین اطمینان از تأسیسات فناوری اطالعات دانشگاه به گونهای که قابل اطمینان و
غني باشد عاملي مهم محسوب ميشود .از سويي ابزارهای فنآوری اطالعات از جمله
امنیت ،پهنای باند شبکه ،قابلیت دسترسي به شبکه ،درگاههای ورودی و خروجي صدا
و تصوير ،توانايي مؤلفان محتوای رشتهها برای دسترسي به اينترنت ،سرويسهای
چندرسانهای آموزشي ،کنفرانسهای تصويری ،نظامهای مديريت دوره  /رشته،
ارتباطات کاربران در يادگیری الکترونیکي بسیار حائز اهمیت ميباشند .از سوی ديگر
نتايج تحقیقات نشان ميدهد پروژههای آموزش الکترونیکي که در دستیابي به اهداف
موفق نبودهاند ،به پشتیباني و مشاوره فني دسترسي نداشتند .در عین حال حمايت
مديريت دانشگاه برای انجام فرايند يادگیری الکترونیکي و موفقیت آن نیز بسیار الزم و
ضروری است .در عین حال عوامل کلیدی در شکست سیستمهای يادگیری
الکترونیکي نیز در دو دسته عوامل مديريتي و راهبردی و عوامل فني و تکنولوژيکي
طبقهبندی شده است ( .)Demirkan et al,2010:151 & Keegan et al,2007سلیم عوامل
کلیدی موفقیت در يادگیری الکترونیکي را شامل هشت مورد از جمله نگرش استاد و
کنترل تکنولوژی ،سبک آموزش استاد ،انگیزه يادگیرنده و صالحیت فني ،همکاری
تعاملي يادگیرنده ،محتوا و ساختار واحدهای يادگیری الکترونیکي ،سهولت دسترسي
به اينترنت ،انتخاب زيرساختهای فني اطالعات و حمايت سازماني از فعالیتهای
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يادگیری الکترونیکي ميداند ( .)Selim,2005:396هنری نیز سه عامل کلیدی محتوا،
تکنولوژی و خدمات را برای موفقیت يادگیری الکترونیکي ضروری دانسته است
( .)Henry,2001:249در پژوهشي ديگر شش عامل کلیدی نگرش استاد ،مشارکت
دانشجو ،تبیین هدف يادگیری الکترونیکي ،محیط اينترنت ،اداره کردن طرح و
خطمشي سیستم و همچنین کارکنان ستادی فني نام برده شده است ( Zhang et
 .)al,2007:217تکنولوژی ،مشارکت و توسعه استراتژی دانش ،طراحي رويههای مورد
نیاز و کمک به استقرار چرخة تسهیم و اشتراک دانش ،استقرار فرهنگ يادگیری،
فراهم کردن زمان و فضای يادگیری و استقرار اعتماد متقابل میان استاد و دانشجو از
ديگر عوامل کلیدی موفقیت در استقرار و پذيرش يادگیری الکترونیکي نام برده شده
است (.)Chen et al,2006:141

مدل مفهومي تحقیق
با توجه به آنچه که مورد مطالعه قرار گرفت ،پذيرش فنآوری يادگیری
الکترونیکي توسط کاربران ،مستلزم در اختیار داشتن مدلي مفهومي و تصريح شاخص-
ها و عوامل موثر بر پذيرش آن است .از سوی ديگر با توجه به عدم وجود مدلي بومي
در کشور ،تالش شد مدلي جامع ارايه و مورد آزمون قرار گیرد .پیرامون پذيرش و
بهکارگیری تکنولوژی دو روش غالب وجود دارد ()Porter et al,2006:999؛ محققان
با استفاده از روش اول بر روی متغیرهای خاصي متمرکز ميشوند تا تمايل يک شخص
به استفاده و کاربرد يک تکنولوژی جديد را توضیح دهند .روش دوم بر روی اين که
چگونه خصوصیات يک تکنولوژی بر روی برداشت يک فرد از يک تکنولوژی و
نهايتاً استفاده از آن تاثیر ميگذارد ،متمرکز ميشود ( .)Venkatesh et al,2001:71بر
اين اساس يکي از انواع مدلهای مورد مطالعه ،مدل پیکارانین که به بررسي عوامل
موثر بر استفاده اينترنتي پرداخته ،ميباشد ()Pikkarainen et al,2004:236؛ اما با توجه
به کاربرد گسترده مدل پذيرش تکنولوژی ( )Liu et al,2004:59از جمله مطالعة پذيرش
خريد اينترنتي کتاب در ايران (جعفرپور و همکاران ،)31773033،مدل مفهومي تحقیق
نیز بر اساس آن طراحي گرديد .اين مدل بیان ميکند هنگامي که فنآوری جديد ارائه
ميشود متغیرهای متعددی بر تصمیم مبني بر چگونگي و زمان استفاده از فناوری تأثیر
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ميگذارد که محققان بر شناسايي میزان تعديل کنندگي اين متغیرهای بیروني و
همچنین تشخیص میزان اهمیت هر يک تاکید کردهاند (.)Venkatesh et al,2001:71
هدف مدل  TAMتشريح عوامل تعیینکننده در پذيرش فناوری جديد از جمله خدمات
الکترونیکي است و مدل ،اين کار را با رديابي اثر عوامل بیروني انجام ميدهد .همچنین
اين مدل فرض ميکند که دو سازة سودمندی درکشده و سهولت استفاده درک شده،
داليل رفتارهای کاربردی ارادی در پذيرش فناوریهای جديد اطالعاتي ميباشد (Al-
 .)Gahtani et al,2007:681احساس مفید بودن عبارت است از باور فرد درباره اينکه
استفاده از فناوری خاص ،عملکرد او را بهبود ميبخشد و احساس سهولت استفاده نیز
ادراک کاربران را از میزان تالشي که برای بهرهگیری از سیستم الزم است توضیح مي-
دهد ( .)Honglei et al,2005:373در مدل مفهومي ارايه شده ،محرکهای بیروني در
قالب چهار متغیر طبقهبندی شده است که به عنوان متغیرهای وابسته تحقیق نیز بشمار
ميآيند .شاخصهای هر يک از اين متغیرها از مرور ساير تحقیقات مورد مطالعه در
ادبیات تحقیق و همچنین ساير تحقیقات ارايه شده در جدول ،3استخراج شدهاند .اين
چهار متغیر ،بر میزان آمادگي الکترونیکي فراگیران تاثیر ميگذارد و در نهايت
سودمندی و سهولت استفاده درک شده حاصل از پذيرش فنآوری بکار گرفته شده را
به دنبال خواهد داشت.
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جدول .1محرکهای بیروني مورد استفاده در مدل مفهومي تحقیق
متغیر

شاخصها

تحقیقات مورد
استفاده

متغیر

تعهد سیستم به ارائه خدمات به
فراگیران

کیفیت سیستم آموزشي

توانايي حل مسائل ايجاد شده
توانايي فني پاسخ به درخواستها
صداقت در حل مسايل ايجاد شده
آگاهي از نگرانيهای فراگیران
سهولت تعامل و ارتباطات
انعطافپذيری در مديريت سیستم

;Chen et al,2000
;DeLone et al,2003
;Gable et al,2003
;Heo,2003
;Liu,2000
;McKinney et al,2002
;Muylle et al,2004
;Rai et al,2002
;Wang et al,2003
;Wang, 2003
;Wang et al,2001
;Chen et al,2007
;Zhang et al,2007
;Zheng et al,2006
;Liang et al,2005
;He,2003
;Lee et al,2008
;Wang et al,2007

ساختار رفتار دانشجو

پاسخ سريع به درخواست فراگیران

ساختار رفتار استاد

آشنايي با استاندارادهای يادگیری
الکترونیکي
اعتماد به روابط متقابل با دانشجو
هدفمندی در بهرهبرداری از
سیستم

اعتماد به روابط متقابل با استاد
اعتماد به دورههای يادگیری
الکترونیکي
رضايت از امکانات در دسترس

;Khan,2005
;Demirkan et al,2010
;Alstete,2001
;Mahdizadeh,2007
;Martinez et al,2007
Selim,2005

محیط يادگیری مناسب

عالقمندی به ارتباط درسي از راه
دور
امکانات نرمافزاری مناسب
مشاوره و حمايت فني
امکانات سختافزاری مناسب

;Chen et al,2007
;Tzouveli et al,2007
Mahdizadeh et
;al,2007
;Khan,2005
;Martinez,2007
;Selim,2005
;Demirkan,2010
;Alstete,2001
;Li et al,2003
;Liang et al,2005
Zheng et al,2006

زيرساخت فناوری اطالعات و ارتباطات

لذت حضور در محیط مجازی
برقراری تعامل و رفتار مناسب با
دانشجو

استفاده از ابزارهای يادگیری
الکترونیکي شخصي

مشارکت فعال
رضايت از توجه به استاندارادها

وجود مکانیسمهای کنترلي

ارائه محتوای مطلوب آموزشي
استفاده از روشهای مناسب
تدريس
نگرش استاد به يادگیری
الکترونیکي
ارتقاء انگیزه تحصیلي دانشجويان

استفاده

عالقهمندی به روشهای نوين
يادگیری
عالقمندی به تعامل با استاد

فرآيندهای مطلوب سازماني و اداری
حمايت دانشکده /دانشگاه از فراگیران

شاخصها

تحقیقات مورد

استفاده از تکنولوژیهای پیشرفته و
بهروز
ايمني و امنیت شبکه
سرعت و پهنای مطلوب اينترنت
وجود اتاقهای گفتگوی
الکترونیکي
وجود منابع علمي به صورت
مجازی

;CID,2005
;Chen,2007
CSPP
;,2000
;ITU,2001
Gasco et al,2004
;Selim,2005
;Henry,2001
;Liang et al,2005
;He, 2003
;Zheng et al,2006
;Li et al,2003
Chen et al,2007

سهولت دسترسي به اينترنت
دسترسي به امکانات علمي در
دانشگاه

با توجه به آنچه گفته شد ،مدل مفهومي پژوهش در شکل 3ارائه شده است .با توجه
به متغیرها و مدل مفهومي ارائه شده ،فرضیههای پژوهش شامل  4فرضیه اصلي و 7
فرضیه فرعي بیان ميشود؛
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شكل .1مدل مفهومي پژوهش

فرضیههای تحقیق
فرضیه اصلي 33بین زيرساختهای  ICTو پذيرش يادگیری الکترونیکي رابطه مثبتي
وجود دارد.
فرضیه فرعي 33بین زيرساختهای  ICTو سودمندی درک شده ناشي از يادگیری
الکترونیکي رابطه مثبتي وجود دارد.
فرضیه فرعي 30بین زيرساختهای  ICTو سهولت استفاده درک شده ناشي از يادگیری
الکترونیکي رابطه مثبتي وجود دارد.
فرضیه اصلي 30بین کیفیت سیستم آموزشي و پذيرش يادگیری الکترونیکي رابطه مثبتي
وجود دارد.
فرضیه فرعي 31بین کیفیت سیستم آموزشي و سودمندی درک شده ناشي از يادگیری
الکترونیکي رابطه مثبتي وجود دارد.
فرضیه فرعي 34بین کیفیت سیستم آموزشي و سهولت استفاده درک شده ناشي از
يادگیری الکترونیکي
رابطه مثبتي وجود دارد.
فرضیه اصلي 31بین ساختار رفتار استاد و پذيرش يادگیری الکترونیکي رابطه مثبتي
وجود دارد.
فرضیه فرعي 35بین ساختار رفتار استاد و سودمندی درک شده ناشي از يادگیری
الکترونیکي رابطه مثبتي وجود دارد.
فرضیه فرعي 36بین ساختار رفتار استاد و سهولت استفاده درک شده ناشي از يادگیری
الکترونیکي رابطه مثبتي وجود دارد.
فرضیه اصلي 34بین ساختار رفتار دانشجو و پذيرش يادگیری الکترونیکي رابطه مثبتي
وجود دارد.
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فرضیه فرعي 38بین ساختار رفتار دانشجو و سودمندی درک شده ناشي از يادگیری
الکترونیکي رابطه مثبتي وجود دارد.
فرضیه فرعي 37بین ساختار رفتار دانشجو و سهولت استفاده درک شده ناشي از
يادگیری الکترونیکي رابطه مثبتي وجود دارد.

روش تحقیق
روش پژوهش با توجه به ماهیت موضوع و اهداف مورد نظر ،از نوع توصیفي و
پیمايشي است .در اين تحقیق ابتدا از آزمون کولموگروف -اسمیرنوف جهت تعیین
نرمال بودن متغیرها استفاده شد .نتايج اين آزمون نشان داد هر چهار متغیر مورد بررسي،
نرمال بودهاند؛ لذا از آزمونهای پارامتريک استفاده شد؛ جهت آزمون فرضیهها از
آزمون  tتکنمونهای ،مقايسه واريانسها از آزمون  Fو جهت رتبهبندی متغیرها و
شاخصها از آزمون tزوجي بهره برده شد .سواالت پرسشنامه نیز با استفاده از متون
علمي که منابع آن در جدول 3ارائه شده است ،طراحي و تدوين شد .ضمن آن که برای
تعیین اعتبار و روايي متغیرهای اصلي اين پژوهش از روش اعتبار صوری و محتوايي
استفاده شد .برای بررسي پايايي پرسشنامهها نیز از ضريب آلفای کرونباخ که برای
سواالت چند مقیاسي استفاده ميشود بهره برده شد (الواني و همکاران؛  )3171که
میانگین ضريب آلفای کرونباخ بدست آمده به ترتیب برای چهار متغیر  2/7385بوده
است که ضريب نسبتاً مطلوبي بوده و نشاندهنده پايا بودن پرسشنامه برای کاربرد مورد
نظر و ارزيابي متغیرها ميباشد .جامعه آماری تحقیق نیز متشکل از تمام دانشجويان
شاغل به تحصیل در دورههای مجازی دانشگاههای کشور در دو مقطع کارشناسي و
کارشناسي ارشد واجد شرايط ذيل ،بوده است؛ ( )3شاغل به تحصیل در دورههای
يادگیری الکترونیکي بوده و يا بیش از شش ماه از تاريخ فراغت از تحصیل آنها
نگذشته باشد )0( ،حداقل  02واحد درسي را گذرانده باشند .حجم جامعه آماری با
توجه به شرايط ذکر شده ،برابر با  7322نفر تعیین گرديد که به تفکیک دانشگاه و سهم
هر يک در نمونه ،در جدول  0ارائه شده است .لذا در سطح اطمینان  ،%95خطای
نمونهگیری معین( )d=2/25و با استفاده از فرمول کوکران(سرايي؛ ،)31703311حجم
نمونه  168نفر محاسبه شد .بر اين اساس ابتدا با نظر گرفتن تعداد دانشجويان هر دانشگاه
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در يادگیری الکترونیکي و تعیین ضريب تخصیص ،سهم هر يک از آنها در نمونه
نهايي مشخص گرديد .سپس سهم هر دانشگاه(طبقه) از حاصلضرب ضريب تخصیص
در حجم نمونه محاسبه شد.
جدول .2تعیین حجم نمونه در هر یک از طبقات
بانک

شیراز

تعداد دانشجويان واجد شرايط  3و0
درصد از کل دانشجوان (ضريب تخصیص)

3752
00/74
74

حجم نمونه طبقه (ضريب تخصیص  حجم نمونه)

علم و
صنعت

امیرکبیر

تهران

شهید بهشتي

جمع

3822
02/97
88

3122
36/25
59

3352
34/0
50

7322
322
168

0322
05/91
95

بررسي فرضیه اصلي1
 3 H 0بین زيرساختهای  ICTو پذيرش يادگیری الکترونیکي رابطه مثبتي وجود دارد.
 3 H 1بین زيرساختهای  ICTو پذيرش يادگیری الکترونیکي رابطه مثبتي وجود ندارد.
با توجه به جدول ،1نتايج تجزيه و تحلیل دادهها با استفاده از آزمون همبستگي
پیرسون و سطح معنيداری بدست آمده ( )2/22نشان داد رابطهی بین دو متغیر
زيرساختهای  ICTو پذيرش يادگیری الکترونیکي در سطح اطمینان  2/99معنادار
ميباشد و فرض  H 0پذيرفته ميشود .مقدار ضريب همبستگي نیز  2/443ميباشد که
نشاندهنده وجود همبستگي مستقیم بین اين دو متغیر ميباشد.
جدول .0نتایج آزمون همبستگي آمادگي الكترونیكي کاربران و پذیرش یادگیری الكترونیكي
آمادگي الكترونیكي
زیرساختهای ICT

کیفیت سیستم آموزشي

ساختار رفتار استاد

ساختار رفتار دانشجو

يادگیری الکترونیکي

ضريب پیرسون
سطح معنيداری

2/443
2/222

2/197
2/224

2/076
2/224

2/098
2/205

سهولت استفاده درک شده

ضريب پیرسون
سطح معنيداری

2/141
2/233

2/120
2/233

2/017
2/221

2/054
2/230

سودمندی درک شده

ضريب پیرسون
سطح معنيداری

2/180
2/215

2/143
2/231

2/041
2/222

2/080
2/201

تجزيه و تحلیل ساير دادهها نشان داد که)3( 3پاسخگويان مذکر و مونث به میزان
مشابهي معتقدند بین زيرساختهای  ICTو پذيرش يادگیری الکترونیکي رابطه مثبتي
وجود دارد؛ ( )0با افزايش سطح تحصیالت میانگین نظرات افراد در مورد رابطه بین اين
دو متغیر بهبود مييابد.
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بررسي فرضیه فرعي1
 3 H 0بین زيرساختهای
رابطه مثبتي وجود دارد.
 3 H1بین زيرساختهای  ICTو سودمندی درک شده ناشي از يادگیری الکترونیکي
رابطه مثبتي وجود ندارد.
با توجه به جدول ،1نتايج تجزيه و تحلیل دادهها با استفاده از آزمون همبستگي
پیرسون و سطح معنيداری بدست آمده ( )2/215نشان داد رابطهی بین دو متغیر
زيرساختهای ICTو سودمندی درک شده در سطح اطمینان  2/99معنادار ميباشد و
فرض  H 0پذيرفته ميشود .مقدار ضريب همبستگي نیز  2/180ميباشد که نشاندهنده
وجود همبستگي مستقیم بین اين دو متغیر ميباشد .تجزيه و تحلیل ساير دادهها نشان داد
که )3( 3پاسخگويان مذکر و مونث به میزان مشابهي معتقدند بین زيرساختهای  ICTو
سودمندی درک شده رابطه مثبتي وجود دارد؛ ( )0با افزايش سطح تحصیالت میانگین
نظرات افراد در مورد رابطه بین دو متغیر بهبود مييابد.
ICT

و سودمندی درک شده ناشي از يادگیری الکترونیکي

بررسي فرضیه فرعي2
 3 H 0بین زيرساختهای  ICTو سهولت استفاده درک شده ناشي از يادگیری
الکترونیکي رابطه مثبتي وجود دارد.
 3 H1بین زيرساختهای  ICTو سهولت استفاده درک شده ناشي از يادگیری
الکترونیکي رابطه مثبتي وجود ندارد.
با توجه به جدول ،1نتايج تجزيه و تحلیل دادهها با استفاده از آزمون همبستگي پیرسون
و سطح معنيداری بدست آمده ( )2/233نشان داد رابطهی بین دو متغیر زيرساختهایICT
و سهولت استفاده درک شده در سطح اطمینان  2/99معنادار ميباشد و فرض  H 0پذيرفته
ميشود .مقدار ضريب همبستگي نیز  2/141ميباشد که نشاندهنده وجود همبستگي
مستقیم بین اين دو متغیر ميباشد .تجزيه و تحلیل ساير دادهها نشان داد که )3( 3پاسخگويان
مذکر و مونث به میزان مشابهي معتقدند بین زيرساختهای  ICTو سهولت استفاده درک
شده رابطه مثبتي وجود دارد؛ ( )0با افزايش سطح تحصیالت میانگین نظرات افراد در مورد
رابطه بین دو متغیر بهبود مييابد.
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بررسي فرضیه اصلي2
 3 H 0بین کیفیت سیستم آموزشي و پذيرش يادگیری الکترونیکي رابطه مثبتي وجود
دارد.
 3 H1بین کیفیت سیستم آموزشي و پذيرش يادگیری الکترونیکي رابطه مثبتي وجود
ندارد.
با توجه به جدول ،1نتايج تجزيه و تحلیل دادهها با استفاده از آزمون همبستگي
پیرسون و سطح معنيداری بدست آمده ( )2/224نشان داد رابطهی بین دو متغیر کیفیت
سیستم آموزشي و پذيرش يادگیری الکترونیکي در سطح اطمینان  2/99معنادار ميباشد
و فرض  H 0پذيرفته ميشود .مقدار ضريب همبستگي نیز  2/197ميباشد که نشاندهنده
وجود همبستگي مستقیم بین اين دو متغیر ميباشد .تجزيه و تحلیل ساير دادهها نشان داد
که)3( 3پاسخگويان مذکر و مونث به میزان مشابهي معتقدند بین کیفیت سیستم
آموزشي و پذيرش يادگیری الکترونیکي رابطه مثبتي وجود دارد؛ ( )0با افزايش سطح
تحصیالت میانگین نظرات افراد در مورد رابطه بین اين دو متغیر بهبود مييابد.

بررسي فرضیه فرعي0
 3 H 0بین کیفیت سیستم آموزشي و سودمندی درک شده ناشي از يادگیری
الکترونیکي رابطه مثبتي وجود دارد.
 3 H1بین کیفیت سیستم آموزشي و سودمندی درک شده ناشي از يادگیری
الکترونیکي رابطه مثبتي وجود ندارد.
با توجه به جدول ،1نتايج تجزيه و تحلیل دادهها با استفاده از آزمون همبستگي
پیرسون و سطح معنيداری بدست آمده ( )2/231نشان داد رابطهی بین دو متغیر کیفیت
سیستم آموزشي و سودمندی درک شده در سطح اطمینان  2/99معنادار ميباشد و
فرض  H 0پذيرفته ميشود .مقدار ضريب همبستگي نیز  2/143ميباشد که نشاندهنده
وجود همبستگي مستقیم بین اين دو متغیر ميباشد .تجزيه و تحلیل ساير دادهها نشان داد
که)3( 3پاسخگويان مذکر و مونث به میزان مشابهي معتقدند بین کیفیت سیستم
آموزشي و سودمندی درک شده رابطه مثبتي وجود دارد؛ ()0با افزايش سطح
تحصیالت میانگین نظرات افراد در مورد رابطه بین دو متغیر بهبود مييابد.
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بررسي فرضیه فرعي4
 3 H 0بین کیفیت سیستم آموزشي و سهولت استفاده درک شده ناشي از يادگیری
الکترونیکي رابطه مثبتي وجود دارد.
 3 H1بین کیفیت سیستم آموزشي و سهولت استفاده درک شده ناشي از يادگیری
الکترونیکي رابطه مثبتي وجود ندارد.
با توجه به جدول ،1نتايج تجزيه و تحلیل دادهها با استفاده از آزمون همبستگي
پیرسون و سطح معنيداری بدست آمده ( )2/233نشان داد رابطهی بین دو متغیر کیفیت
سیستم آموزشي و سهولت استفاده درک شده در سطح اطمینان  2/99معنادار ميباشد و
فرض  H 0پذيرفته ميشود .مقدار ضريب همبستگي نیز  2/120ميباشد که نشاندهنده
وجود همبستگي مستقیم بین اين دو متغیر ميباشد .تجزيه و تحلیل ساير دادهها نشان داد
که)3( 3پاسخگويان مذکر و مونث به میزان مشابهي معتقدند بین کیفیت سیستم
آموزشي و سهولت استفاده درک شده رابطه مثبتي وجود دارد؛ ( )0با افزايش سطح
تحصیالت میانگین نظرات افراد در مورد رابطه بین دو متغیر بهبود مييابد.

بررسي فرضیه اصلي0
 3 H 0بین ساختار رفتار استاد و پذيرش يادگیری الکترونیکي رابطه مثبتي وجود دارد.
 3 H1بین ساختار رفتار استاد و پذيرش يادگیری الکترونیکي رابطه مثبتي وجود ندارد.
با توجه به جدول ،1نتايج تجزيه و تحلیل دادهها با استفاده از آزمون همبستگي
پیرسون و سطح معنيداری بدست آمده ( )2/224نشان داد رابطهی بین دو متغیر ساختار
رفتار استاد و پذيرش يادگیری الکترونیکي در سطح اطمینان  2/99معنادار ميباشد و
فرض  H 0پذيرفته ميشود .مقدار ضريب همبستگي نیز  2/076ميباشد که نشاندهنده
وجود همبستگي مستقیم بین اين دو متغیر ميباشد .تجزيه و تحلیل ساير دادهها نشان داد
که)3( 3پاسخگويان مونث بیش از پاسخگويان مذکر معتقدند بین ساختار رفتار استاد و
پذيرش يادگیری الکترونیکي رابطه مثبتي وجود دارد؛ ()0با افزايش سطح تحصیالت
میانگین نظرات افراد در مورد شدت رابطه بین دو متغیر کاهش مييابد.
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بررسي فرضیه فرعي1
 3 H 0بین ساختار رفتار استاد و سودمندی درک شده ناشي از يادگیری الکترونیکي
رابطه مثبتي وجود دارد.
 3 H1بین ساختار رفتار استاد و سودمندی درک شده ناشي از يادگیری الکترونیکي
رابطه مثبتي وجود ندارد.
با توجه به جدول ،1نتايج تجزيه و تحلیل دادهها با استفاده از آزمون همبستگي پیرسون
و سطح معنيداری بدست آمده ( )2/22نشان داد رابطهی بین دو متغیر ساختار رفتار استاد و
سودمندی درک شده در سطح اطمینان  2/99معنادار ميباشد و فرض  H 0پذيرفته ميشود.
مقدار ضريب همبستگي نیز  2/041ميباشد که نشان دهنده وجود همبستگي مستقیم بین
اين دو متغیر ميباشد .تجزيه و تحلیل ساير دادهها نشان داد که)3( 3پاسخگويان مونث بیش
از پاسخگويان مذکر معتقدند بین ساختار رفتار استاد و سودمندی درک شده رابطه مثبتي
وجود دارد؛ ()0با افزايش سطح تحصیالت میانگین نظرات افراد در مورد شدت رابطه بین
اين دو متغیر کاهش مييابد.

بررسي فرضیه فرعي6
 3 H 0بین ساختار رفتار استاد و سهولت استفاده درک شده ناشي از يادگیری
الکترونیکي رابطه مثبتي وجود دارد.
 3 H 0بین ساختار رفتار استاد و سهولت استفاده درک شده ناشي از يادگیری
الکترونیکي رابطه مثبتي وجود ندارد.
با توجه به جدول ،1نتايج تجزيه و تحلیل دادهها با استفاده از آزمون همبستگي
پیرسون و سطح معنيداری بدست آمده ( )2/221نشان داد رابطهی بین دو متغیر ساختار
رفتار استاد و سهولت استفاده درک شده در سطح اطمینان  2/99معنادار ميباشد و
فرض  H 0پذيرفته ميشود .مقدار ضريب همبستگي نیز  2/017ميباشد که نشاندهنده
وجود همبستگي مستقیم بین اين دو متغیر ميباشد .تجزيه و تحلیل ساير دادهها نشان داد
که )3( 3پاسخگويان مونث بیش از پاسخگويان مذکر معتقدند بین ساختار رفتار استاد و
سهولت استفاده درک شده رابطه مثبتي وجود دارد؛ ( )0با افزايش سطح تحصیالت
میانگین نظرات افراد در مورد شدت رابطه بین اين دو متغیر کاهش مييابد.
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بررسي فرضیه اصلي4
 3 H 0بین ساختار رفتار دانشجو و پذيرش يادگیری الکترونیکي رابطه مثبتي وجود دارد.
 3 H1بین ساختار رفتار دانشجو و پذيرش يادگیری الکترونیکي رابطه مثبتي وجود ندارد.
با توجه به جدول ،1نتايج تجزيه و تحلیل دادهها با استفاده از آزمون همبستگي
پیرسون و سطح معنيداری بدست آمده ( )2/205نشان داد رابطهی بین دو متغیر ساختار
رفتار دانشجو و پذيرش يادگیری الکترونیکي در سطح اطمینان  2/99معنادار ميباشد و
فرض  H 0پذيرفته ميشود .مقدار ضريب همبستگي نیز  2/098ميباشد که نشاندهنده
وجود همبستگي مستقیم بین اين دو متغیر ميباشد .تجزيه و تحلیل ساير دادهها نشان داد
که )3( 3پاسخگويان مذکر و مونث به میزان مشابهي معتقدند بین اين دو متغیر رابطه
مثبت وجود دارد؛ ()0با افزايش سطح تحصیالت میانگین نظرات افراد در مورد رابطه
بین ساختار رفتار دانشجو و پذيرش پذيرش يادگیری الکترونیکي بهبود مييابد.

بررسي فرضیه فرعي7
 3 H 0بین ساختار رفتار دانشجو و سودمندی درک شده ناشي از يادگیری الکترونیکي
رابطه مثبتي وجود دارد.
 3 H1بین ساختار رفتار دانشجو و سودمندی درک شده ناشي از يادگیری الکترونیکي
رابطه مثبتي وجود ندارد.
با توجه به جدول ،1نتايج تجزيه و تحلیل دادهها با استفاده از آزمون همبستگي
پیرسون و سطح معنيداری بدست آمده ( )2/201نشان داد رابطهی بین دو متغیر ساختار
رفتار دانشجو و سودمندی درک شده در سطح اطمینان  2/99معنادار ميباشد و فرض
 H 0پذيرفته ميشود .مقدار ضريب همبستگي نیز  2/080ميباشد که نشان دهنده وجود
همبستگي مستقیم بین اين دو متغیر ميباشد .تجزيه و تحلیل ساير دادهها نشان داد که3
( )3پاسخگويان مذکر و مونث به میزان مشابهي معتقدند بین اين دو متغیر رابطه مثبت
وجود دارد؛ ()0با افزايش سطح تحصیالت میانگین نظرات افراد در مورد رابطه بین دو
متغیر بهبود مييابد.
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بررسي فرضیه فرعي9
 3 H 0بین ساختار رفتار دانشجو و سهولت استفاده درک شده ناشي از يادگیری
الکترونیکي رابطه مثبتي وجود دارد.
 3 H1بین ساختار رفتار دانشجو و سهولت استفاده درک شده ناشي از يادگیری
الکترونیکي رابطه مثبتي وجود ندارد.
با توجه به جدول ،1نتايج تجزيه و تحلیل دادهها با استفاده از آزمون همبستگي
پیرسون و سطح معنيداری بدست آمده ( )2/230نشان داد رابطهی بین دو متغیر ساختار
رفتار دانشجو و سهولت استفاده درک شده در سطح اطمینان  2/99معنادار ميباشد و
فرض  H 0پذيرفته ميشود .مقدار ضريب همبستگي نیز  2/054ميباشد که نشاندهنده
وجود همبستگي مستقیم بین اين دو متغیر ميباشد .تجزيه و تحلیل ساير دادهها نشان داد
که )3( 3پاسخگويان مذکر و مونث به میزان مشابهي معتقدند بین اين دو متغیر رابطه
مثبت وجود دارد؛ ()0با افزايش سطح تحصیالت میانگین نظرات افراد در مورد رابطه
بین دو متغیر بهبود مييابد.

بحث و بررسي
 .3بررسي وضعیت متغیرهای جمعیتشناختي نشان داد  71/5درصد پاسخگويان مذکر
و مابقي مونث بودهاند .همچنین  84درصد پاسخگويان در مقطع کارشناسي و 06درصد
در مقطع کارشناسيارشد مشغول به تحصیل بودهاند که ارتباط اين متغیرها با ساير
متغیرهای تحقیق در جدول  4ارائه شده است؛ بر اين اساس3
جدول .4خالصه نتایج تاثیر متغیرهای جمعیتشناختي بر فرضیههای تحقیق
فرضیه

فرضیهها

اصلي3
اصلي0
اصلي1
اصلي4
فرعي3
فرعي0
فرعي1
فرعي4

زيرساختهای  ICTو پذيرش يادگیری الکترونیکي

جنسیت

مقطع تحصیلي

کیفیت سیستم آموزشي و پذيرش يادگیری الکترونیکي




مستقیم
مستقیم

ساختار رفتار استاد و پذيرش يادگیری الکترونیکي

مونث

غیرمستقیم

ساختار رفتار دانشجو و پذيرش يادگیری الکترونیکي
زيرساختهای  ICTو سودمندی درک شده
زيرساختهای  ICTو سهولت استفاده درک شده
کیفیت سیستم آموزشي و سودمندی درک شده
کیفیت سیستم آموزشي و سهولت استفاده درک شده







مستقیم
مستقیم
مستقیم
مستقیم
مستقیم
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فرضیه

فرضیهها

فرعي5
فرعي6
فرعي8
فرعي7

ساختار رفتار استاد و سودمندی درک شده

مونث

ساختار رفتار استاد و سهولت استفاده درک شده

مونث

ساختار رفتار دانشجو و سودمندی درک شده
ساختار رفتار دانشجو و سهولت استفاده درک شده

جنسیت

مقطع تحصیلي
غیرمستقیم




غیرمستقیم
مستقیم
مستقیم

 .3.3با افزايش سطح تحصیالت میانگین نظرات پاسخگويان در مورد ارتباط بین تمام
متغیرهای مورد بررسي بجز ارتباط ساختار رفتار استاد با پذيرش يادگیری الکترونیکي،
سودمندی درک شده و سهولت استفاده درک شده ،بهبود يافته است.
 .0.3جنسیت مونث تنها بر رابطه بین متغیر ساختار رفتار استاد با پذيرش يادگیری
الکترونیکي ،سودمندی درک شده و سهولت استفاده درک شده ،تاثیرگذار بوده است
که اين موضوع ميتواند نشان دهنده اهمیت ساختار رفتار استاد در يادگیری
الکترونیکي از سوی فراگیران و دانشجويان مونث باشد.
 .0ارتباط معنيدار بین زيرساختهای  ICTو سودمندی درک شده ناشي از يادگیری
الکترونیکي نشان داد که هر چه دانشگاهها از نظر زيرساختهای  ICTاز وضعیت
مطلوبتری برخوردار باشند ،دانشجويان ادراک مثبتتری نسبت به مفید بودن استفاده
از يادگیری الکترونیکي خواهند داشت.
 .1ارتباط معنيدار بین زيرساختهای  ICTو سهولت استفاده درک شده نشان داد که
هر چه دانشگاهها از نظر زيرساختهای  ICTاز وضعیت مطلوبتری برخوردار باشند،
دانشجويان ادراک مثبتتری نسبت به سهولت و آساني استفاده از يادگیری الکترونیکي
خواهند داشت.
 .4ارتباط معنيدار بین کیفیت سیستم آموزشي و سودمندی درک شده نشان داد که هر
چه وضعیت شاخصهای طرح شده در متغیر کیفیت سیستم آموزشي از وضعیت
مطلوبتری برخوردار باشند ،دانشجويان ادراک مثبتتری نسبت به مفید بودن استفاده
از يادگیری الکترونیکي خواهند داشت.
 .5ارتباط معنيدار بین کیفیت سیستم آموزشي و سهولت استفاده درک شده نشان داد
که هر چه وضعیت شاخصهای طرح شده در اين متغیر از وضعیت مطلوبتری
برخوردار باشند ،دانشجويان ادراک مثبتتری نسبت به سهولت و آساني استفاده از
يادگیری الکترونیکي در کسب و کارشان خواهند داشت.
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 .6ارتباط معنيدار بین ساختار رفتار استاد با سهولت استفاده درک شده و سودمندی
درک شده نشان داد که هر چه وضعیت شاخصهای طرح شده در اين متغیر از وضعیت
مطلوبتری برخوردار باشند ،دانشجويان ادراک مثبتتری نسبت به سهولت و همچنین
مفید بودن استفاده از يادگیری الکترونیکي خواهند داشت.
 .8رتبهبندی نهايي شاخصهای مطرح شده در تحقیق با در نظر گرفتن نمره کسب شده
توسط هر شاخص در جدول 5ارائه شده است.
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جدول  .1مقایسه و رتبهبندی فرضیههای تحقیق ،شاخصهای مربوطه و نمرات کسب شده

زیرساختهای فناوری اطالعات و
ارتباطات

9

کیفیت سیستم آموزشي
ساختار رفتار دانشجو

01

ساختار رفتار استاد

7

6/477

6

02

6/794

2

01

6/647

0

6/046

متغیر

تعداد
شاخص

میانگین
نمره
متغیر

رتبه
نهایي
متغیر

شاخصها
استفاده از تکنولوژيهاي پيشرفته و بهروز
امکانات نرمافزاري مناسب
امکانات سختافزاري مناسب
ايمني و امنيت شبکه
سرعت و پهناي مطلوب اينترنت
سهولت دسترسي به اينترنت
مشاوره و حمايت فني
دسترسي به امکانات علمي دانشگاه
وجود منابع علمي به صورت مجازي
وجود اتاقهاي گفتگوي الکترونيکي
فرآيندهاي مطلوب سازماني و اداري
انعطافپذيري در مديريت سيستم
سهولت تعامل و ارتباطات
ارائه محتواي مطلوب آموزشي
تعهد سيستم به ارائه خدمات به فراگيران
وجود مکانيسمهاي کنترلي
حمايت دانشکده /دانشگاه از فراگيران
توانايي حل مسائل ايجاد شده
پاسخ سريع به درخواست فراگيران
توانايي فني پاسخ به درخواستها
آگاهي از نگرانيهاي فراگيران
صداقت در حل مسايل ايجاد شده
عالقهمندي به روشهاي نوين يادگيري
اعتماد به دورههاي يادگيري الکترونيکي
عالقمندي به ارتباط درسي از راه دور
اعتماد به روابط متقابل با استاد
مشارکت فعال
عالقمندي به تعامل با استاد
استفاده از ابزارهاي يادگيري الکترونيکي شخصي

محيط يادگيري مناسب
رضايت از توجه به استاندارادها
رضايت از امکانات در دسترس
نگرش استاد نسبت به يادگيري الکترونيکي
استفاده از روشهاي مناسب تدريس
آشنايي با استانداردهاي يادگيري الکترونيکي
هدفمندي در بهرهبرداري از سيستم
لذت حضور در محيط مجازي
برقراري تعامل و رفتار مناسب با دانشجو
اعتماد به روابط متقابل با دانشجو
ارتقاء انگيزه تحصيلي دانشجويان

میانگین
نمره
شاخص

رتبه در متغیر
مربوطه

رتبه نهایي
شاخص

4/74
4/66
4/27
4/12
6/98
6/74
6/67
6/62
6/24
6/02
4/68
4/20
6/86
6/99
6/40
6/46
6/40
6/00
4/87
4/80
4/98
4/49
6/84
6/80
6/46
6/47
6/76
6/26
6/01
6/12
4/94
4/44
6/49
6/62
6/76
6/07
6/10
4/94
4/48
4/60

0
2
6
7
4
6
4
9
8
01
0
2
6
7
4
6
4
9
8
01
00
02
0
2
6
7
4
6
4
9
8
01
0
2
6
7
4
6
4
9

0
6
7
6
01
09
21
20
22
24
2
4
9
00
07
06
09
26
61
60
62
64
4
8
06
04
08
26
24
29
66
66
02
04
08
27
28
66
67
64

بر اين اساس استفاده از تکنولوژیهای پیشرفته و بهروز و فرآيندهای مطلوب
سازماني و اداری ،به عنوان پراهمیتترين شاخصها و شاخصهای صداقت در حل
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مسايل ايجاد شده و رضايت از امکانات در دسترس ،به عنوان کم اهمیتترين شاخص-
ها در فرايند پذيرش يادگیری الکترونیکي شناسايي گرديد.
 .7ارتباط معنيدار بین ساختار رفتار دانشجو با سهولت استفاده درک شده و سودمندی
درک شده نشان داد که هر چه وضعیت شاخصهای طرح شده در اين متغیر از وضعیت
مطلوبتری برخوردار باشند ،دانشجويان ادراک مثبتتری نسبت به سهولت و آساني و
همچنین مفید بودن استفاده از يادگیری الکترونیکي خواهند داشت.
 .9براساس نتايج تحقیق ،متغیرهای زيرساختهای فناوری اطالعات و ارتباطات،
کیفیت سیستم آموزشي ،ساختار رفتار دانشجو و ساختار رفتار استاد به ترتیب با کسب
میانگین نمره  6/154 ،6/475 ،6/844و  6/351حائز رتبههای اول تا چهارم شدند.

نتیجهگیری
نتايج تجزيه و تحلیل دادهها نشان داد که هر  4فرضیه اصلي و  7فرضیه فرعي اين
پژوهش مورد تأيید است و هر چهار متغیر مورد نظر بر يادگیری الکترونیکي تاثیر
داشتهاند .ضمن آنکه زيرساختهای فناوری اطالعات و ارتباطات با میانگین 6/844
بیشترين تأثیر و ساختار رفتار استاد با میانگین  6/351کمترين تاثیر را بر اثربخشي
يادگیری الکترونیکي داشته است .در اين پژوهش همچنین میزان آگاهي و استفاده از
کامپیوتر و فناوری اطالعات مورد بررسي قرار گرفت و نتايج نشان داد که در هر دو
متغیر آگاهي و استفاده از کامپیوتر و اينترنت ،دانشجويان مذکر میانگین باالتری را
نسبت به دانشجويان مونث به خود اختصاص دادهاند .بر اساس رشته تحصیلي نیز مي-
توان گفت دانشجويان فني مهندسي بیشترين میانگین را در هر دو متغیر داشتهاند.
دانشجويان علوم پايه و علوم انساني به ترتیب در رتبههای بعدی قرار گرفتند .همچنین
نتايج نشان داد میزان آگاهي دانشجويان دانشگاه علم و صنعت از  ITدارای باالترين
میانگین و دانشجويان دانشگاههای تهران ،شیراز ،امیرکبیر و شهید بهشتي ،حائز
میانیگنهای بعدی بودهاند .در استفاده از کامپیوتر ،باالترين میانگین مربوط به
دانشجويان دانشگاه تهران و میانگینهای بعدی مربوط به دانشجويان دانشگاه شیراز،
امیرکبیر ،شهید بهشتي و علم و صنعت بوده است .در مورد تفاوت بین دانشجويان در
دانشگاههای پنج گانهای که پژوهش انجام شده است ميتوان گفت که دانشجويان
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دانشگاه علم و صنعت با میانگین باالتر نسبت به سايرين به تأثیر ساختار رفتار استاد و
دانشجو اشاره داشتهاند .در تأثیر زيرساختهای فناوری اطالعات و ارتباطات،
پاسخگويان تمام دانشگاهها تاکید داشتند و از اين حیث تفاوت معناداری بین آنها
مشاهده نشد .کمترين میانگین در دو متغیر ساختار رفتار استاد و دانشجو نیز به
دانشجويان دانشگاه تهران و شیراز اختصاص داشت .در مورد تأثیر کیفیت سیستم
آموزشي دانشجويان ،دانشگاه علم و صنعت و شیراز بیشترين میانگین را به خود
اختصاص دادند .هم چنین نتايج نشان داد که در تمام متغیرهای مورد بررسي بجز
ساختار رفتار استاد ،نظرات دانشجويان مذکر و مونث اختالف معناداری با يکديگر
نداشته است .نتیجه اين پژوهش در مورد نقش و تأثیر چهار متغیر در اثربخشي يادگیری
الکترونیکي ،با نتايج پژوهشهای صاحبنظران مختلفي تطابق دارد که از آن جمله مي-
توان به پژوهش ولری و لرد در مورد ساختار رفتار دانشجو و فناوری در چهارچوب
پیشنهادی برای ارزيابي يادگیری الکترونیکي اشاره نمود.

پیشنهادهای کاربردی بر اساس نتایج تحقیق
با توجه به وضعیت کنوني يادگیری الکترونیکي در کشور و بر اساس نتايج تحقیق،
پیشنهادات ذيل قابل ارائه ميباشد3
3ـ پژوهش نشان داد که مهمترين عامل در موفقیت سیستمهای يادگیری الکترونیکي،
زيرساختهای فناوری اطالعات و ارتباطات ميباشد؛ لذا الزم است با توجه به
شاخصهای تعريف شده و تامین استانداردهای الزم در اين خصوص ،ضمن استفاده از
تکنولوژیهای پیشرفته و بهروز ،از امکانات نرمافزاری و سخت افزاری مناسب بهره
برده شود.
0ـ کیفیت سیستم آموزشي از جمله مهمترين متغیرهای تاثیرگذار بر پذيرش سیستم
يادگیری الکترونیکي بوده است .لذا الزم است فرايندهای مطلوب سازماني و اداری در
دانشگاه ،انعطافپذيری در مديريت سیستم و سهولت تعامل و ارتباطات در کانون
توجه طراحي سیستم آموزشي قرار گیرد.
1ـ ساختار رفتار استاد به ويژه از نظر دانشجويان مونث ،بر پذيرش سیستم يادگیری
الکترونیکي تاثیرگذار ميباشد؛ لذا پیشنهاد ميشود نگرش اساتید نسبت به يادگیری
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الکترونیکي مورد بررسي قرار گیرد .ضمن آنکه اساتید ميتوانند با استفاده از روش-
های مناسب تدريس و همچنین آشنايي با استانداردهای يادگیری الکترونیکي بر
پذيرش يادگیری الکترونیکي بسیار تاثیرگذار باشند.
4ـ با توجه به ساختار رفتار استاد و دانشجو ،پیشنهاد ميشود برنامهريزیهای آموزشي،
سازماني و مديريتي سیستمهای يادگیری الکترونیکي بر مبنای ويژگيهای رفتاری
دانشجويان (يادگیرندگان) و استادان طراحي شوند .به طوری که بر مبنای نتايج پژوهش
ميتوان اذعان داشت که بدون توجه به شرايط و ويژگيهای رفتاری ،از اثربخشي اين
دورهها کاسته خواهد شد.

پیشنهاد برای تحقیقات آتي
با در نظر گرفتن محدوديتهای محققین و آنچه که در اين مقاله مورد مطالعه و
بررسي قرار گرفت ،پیشنهاد ميشود تحقیقات آتي به مطالعه موانع پذيرش سیستمهای
يادگیری الکترونیکي در کشور با تاکید بر مسائل فرهنگي و اجتماعي و متغیرهای موثر
بر آن با توجه به تنوع فرهنگي کشور بپردازد .همچنین انجام تحقیق با هدف بررسي
راهکارهای توسعه سیستمهای يادگیری الکترونیکي در سازمانها و نهادهای غیر
دانشگاهي از جمله سازمانهای خصوصي پیشنهاد ميشود.
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