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مدلسازي عوامل موثر بر پذیرش آموزش الکترونیکـی توسـط اسـاتید دانشـگاه در فراینـد      پژوهش،  نیهدف از ا

در نفـر   270شامل کلیه اساتید دانشگاه محقـق اردبیلـی بـه تعـداد      ،پژوهش يآمار يهبود. جامعیاددهی و یادگیري 

و  یحجـم نمونـه کرجسـ    نیـی با استفاده از جـدول تع نفر  200تعداد جامعه،  نیا انیاز م .بود 94-93 تحصیلی سال

از نـوع مـدل    ،ش پژوهشرو .نفر به پرسشنامه پاسخ دادند 183به عنوان نمونه انتخاب شدندکه از این تعداد مورگان 

 .اسـتفاده شـد   )2009پذیرش فناوري وانگ و وانگ( يها از  پرسشنامهداده يبود. جهت جمع آور معادالت ساختاري

تـک   t(آزمـون   یآمـار اسـتنباط   يهـا ) و روشاریـ و انحراف مع نیانگی(م یفیآمار توص يهاداده ها با استفاده از روش

بـه   جیقرار گرفت. نتا لیو تحل هی) مورد تجزروش ورود، و مدل معادالت ساختاريمتغیره به  چند ونیو رگرس يانمونه
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امـده از   همچنین خروجی به دسـت هستند.پذیرش آموزش الکترونیکی استفاده ادراك شده پیش بین معناداري براي 

) ، اثرعلـی  >p 05/0(  کیفیت اطالعـات نرم افزار لیزرل حاکی از برازش مناسب مدل است و نتایج بیانگر این بود که 

نیـز   )>p 05/0( کیفیت خـدمات  دارد، پذیرش آموزش الکترونیکی با واسطه سودمندي ادراك شده غیر مستقیم بر 

،همچنـین متغیـر    اثرعلـی غیـر مسـتقیم دارد   ش الکترونیکـی  پذیرش آمـوز بر به واسطه سهولت استفاده ادراك شده 

در نتیجه میتـوان از  دارد.  پذیرش آموزش الکترونیکیهم اثر علی غیر مستقیم و هم اثر علی مستقیم بر  خودکارآمدي

بـه   کیفیت اطالعات، کیفیت خدمات، خودکارآمدي، سودمندي ادراك شده و سهولت استفاده ادراك شـده متغیرهاي 

    یاد کرد. آموزش الکترونیکی توسط اساتید دانشگاهپذیرش عوامل اثرگذار بر عنوان 
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 مقدمه  -1-1

 جوانـب  از بسـیاري  بر را بسزایی تأثیر اینترنت، فناوري کارگیري به سریع گسترش اخیر، دهه در

 سیستم درد جدی ي ها فناوري کارگیري به دنبال به). 2008، 1همکاران و شنگ(است داشته افراد زندگی

 و )2009، 2ارباست (ازبوالت وآک شده بسیاري تحوالت و تغییر دستخوش هم آموزش اطالعات، هاي

 و گردد(سـان  مطـرح مـی   مـدرن  آمـوزش  جدیـد  پـارادایم  یـک  عنـوان  بـه  3الکترونیکـی  یـادگیري 

 هـاي  کـالس  به و استی اساس تغییرات حال در نیز یادگیري پیشین مفهوم بنابراین. )4،2008همکاران

  شود. نمی محدود حضوري

 مبتنی جامعه در و اطالعات عصر در که است مدرن دنیاي هاي پدیده از یکی الکترونیکی آموزش

قابـل   گسـترش  و سـرعت  از دخـو  مدت کوتاه تاریخچه در و است گذاشته وجود عرصه به پا دانش بر

 هاي تکنولوژي گسترش به رو و سریع تحوالت چرخه زاییده یادگیري این. است برخوردار اي مالحظه

 افـزاري  نـرم  نمـود  افـزاري  سخت بعد ظهور از قبل تکنولوژي که چرا آن است واقعی مفهوم که نوین

  ). 1384 ، موحد صفایی و زوارکی دارد(زارعی

 است دور راه از آموزش و آموزشی تکنولوژي زمینه در نوپا صنعتی ایران در آموزش الکترونیکی

 بـا  مناسـب  الگـوي  از اسـتفاده  بـا  ها دانشگاه ویژه به آموزشی ایران موسسات و مراکز تا است الزم اما

 اسـاس  آمـوزش مجـازي(الکترونیکی)بر   هـاي  محـیط  طرح زمینه در کشور فرهنگی و آموزش ساختار

فـراهم   الکترونیکـی  آمـوزش  اهـداف  از ). یکی1385 گمارند(عاصمی، همت لمللیا بین استانداردهاي

 آموزشـی  فضـاي  ایجـاد  و درسـی  هاي دوره در پذیر جستجو و رایگان یکسان، دسترسی امکان نمودن

 یادگیري منظور به درسی مطالب ارائه هاي شیوه سازي بهینه و نقطه در هر مختلف اقشار براي یکنواخت

 از خود توانایی اندازه به افراد سنتی، آموزش آموزشی برخالف فضاي چنین در است تر جدي و تر عمیق

 ). 1384 (فرهادي، گردند می مند بهره موضوعات

 کرده متحول را ما دنیاي که است بشري دستاوردهاي این از یکی یادگیري الکترونیکی و آموزش

 در وب بر مبتنی هاي دوره یکپارچگی شافزای منجر به 1990 دهه از تکنولوژیکی هاي پیشرفت .است

 راهی هر از فناوري از فواید که اي عالی آموزش یافتن اکنون واقع در .است شده آموزشی هاي فعالیت

                                                
1. Sheng & et al. 
2. Ozpolat & Akbar 
3. E-learning 
4. Sun & et al 
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را  آمـوزش  از نـوع  ایـن  باید ها دانشگاه رقابت عرصه این در ماندن باقی براي .است دشوار نگیرد بهره

 بـه  را فعلی هاي دانشگاه که بود خواهد جهان آینده آموزش الکترونیکی آموزش که چرا . نمایند عرضه

باگسترش آموزش هاي مبتنی برکامپیوتر،الگوهاي سـنتی آمـوزش بـه الگوهـاي      .کرد خواهد تبدیل موزه

الگوهاي رایانه اي،مهارت فردي . یادگیرنده نقش فعالتردارد دراین الگوي جدید، جدیدتبدیل خواهندشد،

درحال حاضریکی ازاساسی ترین . نمایند یکنندودرنهایت مشارکت راتقویت میواجتماعی راباهم ترکیب م

بحثهایی که درآموزش علوم درسطح خیلی ازکشـورهاي پیشـرفته مطـرح اسـت،این اسـت کـه چگونـه        

ــت،آماده       ــدن اس ــامپیوتري ش ــال ک ــده درح ــه اي فزآین ــه گون ــه ب ــه اي ک ــراي جامع ــجویان را ب دانش

  ).1390نمایند(خیراندیش،

 در عالی آموزش ویژه به آموزشی نظام خدمت در عالی امکانی عنوان به الکترونیکی يیادگیر  

 و بسـترها  بـه  توجـه  بـا  جـامع  ریزي برنامه نیز و آن از درست عمیق و درکی ما (ایران) نیازمند جامعه

 سـازي  بـومی  و سـازي  پیاده به منظور تاریخی و سیاسی اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی، هاي زیرساخت

  .)1384موحد، صفایی و زوارکی زارعیاست(

لذا آشنایی با سیستم هاي آموزشی جدید براي تمام دست اندر کاران امر اموزش مـی توانـد از   

یـادگیري  -اهم وظایف آنها باشد. اعضا هیئت علمی یکی از عوامل مهم و اثرگذار در فرآیند یـاددهی 

ایفا نموده و چنانچـه بخواهنـد از ایـن     هستند که در تلفیق فناوري هاي نوین اطالعاتی نقش کلیدي

فناوري ها استفاده نمایند باید به اثر بخشی انها اعتقاد داشـته و داراي دانـش و مهـارت کـافی بـراي      

کاربرد این فن اوري ها بوده و به تجهیزات سـخت افـزاري و نـرم افـزاري و محتـواي مـورد نیـاز        

  .ایندوري ها استفاده نمدسترسی داشته تا بتوانند به طور موثر از این فنا

  

  بیان مسأله:  - 1-2

قرن بیست ویکم قرن خرد و دانایی است، قرنی است که جوامع بـه سـمت دانـایی محـوري در     

حرکت هستند، قرن تغییر از جامعه صنعتی به جامعه اطالعاتی است. جامعه بشري ما در حـال پشـت   

شود، بلکه ، ابزارها و محیط خالصه نمی1سر گذاشتن تحول عمیقی است. این تحول تنها در فن آوري

گیرد. نه تنها نحوه زندگی کردن ما دچار این تحول به تدریج گریبان معناها و محورهاي زندگی را می

تحول می شود بلکه مفاهیم بنیادي زندگی از مفهوم کار گرفته تا مفهـوم آمـوزش دسـتخوش تحـول     

). عصرکنونی به دلیـل تغییروتحـوالت   1390،به نقل از رضایی راد 1380اساسی می گردد(مجیدي،

سریع و نوآوري هـاي بسـیاردرحوزه هـاي مختلـف علـوم عصـراطالعات وارتباطـات نامیـده شـده          

  ).1390است(غفاري، کاظم پور، حسینی مهر،

                                                
1.Technology 
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درواقـع از   .تحوالت حوزه فنآوري همواره نظامهاي تعلیم وتربیـت راتحـت تـأثیرقرارداده انـد    

تعلیم وتربیت میتوان،به استفاده ازظرفیت هاي تازه اشـاره کردکـه درسـایه    شاخصهاي نظامهاي پیشرو

 بنابراین نقش تأثیرپذیري رابایدامري مثبت وسازنده ارزیابی نمـودو  .تحوالت فنآوري ایجادشده است

تعلـیم وتربیـت راکـه ازایـن اصـل تبعیـت نمـی کنند،واپسـگرا دانسـت(عنایتی، ضـامنی،            يهـا نظام

  ).1390زنگانه،

و به دنبال آن آموزش الکترونیکی امکانات تازه اي براین  1راین فنآوري اطالعات و ارتباطاتبناب

ها فراهم آورده است که عوامل آموزشی، اجرایی و مـدیریت رابـه    ها آموزشی و به ویژه دانشگاهنظام

ا ازفنـآوري  ه طوریکه دانشگاه )، به1386استفاده مؤثرازابزارهاي پیشرفته ترغیب می کند(تقیپورظهیر،

افزایش کارآمدي تدریس، آموزش و بهبـود کیفیـت اسـتفاده مـی کننـد و       ايراطالعات وارتباطات ب

هاي سودمندي براي دانشگاه فراهم کـرده   که فنآوري اطالعات و ارتباطات میتواند، فرصت باوردارند

امـروزه  ). پـس  2،2002کنـد(نان و کوئنـت   ایفـا  عملکـرد  وري و نقش مهمی براي افـزایش بهـره   و

بلکـه سـخن از بهسـازي فرآینـد      هاي تدریس مطرح نیست، بحث بهبود روش درآموزش عالی دیگر

  ). 1387یادگیري است(صدقپور،میرزایی،

هاي گوناگونی در سطح جهان براي بررسی  هاي صورت گرفته، مدل ها و روش بر اساس بررسی

مـدل پـذیرش   "جمله معتبرترین آنها، عوامل موثر بر پذیرش فناوري اطالعات بکار گرفته شده که از 

). 2003، 6و کـاالرت  5، اینفام4پردازد(لگریساست که به بررسی عوامل در سطح فردي می "3فناوري

ایـن   1986ارائه شده است. دیویس نخستین بـار در سـال    7مدل پذیرش فناوري توسط فرد دیویس

توضـیحی در مـورد عوامـل مـوثر بـر       مدل را طی انجام پایان نامه دکتري خود طراحی کرد، این مدل

پذیرش رایانه توسط کـاربران ارایـه نمـوده و منحصـرا در همـین راسـتا مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـه           

سـودمندي ادراك  "آوري این اسـت کـه  ). اساس مدل پذیرش فن1386است(شیخ شعاعی و علوي، 

هاي نوین محسوب  ذ فناوريکلیدي تعیین کننده اتخا عوامل "9سهولت استفاده ادراك شده" و "8شده

 در کمـک کنـد   به بهبـود عملکـرد  فنآوري که  حدي مینامد میشوند. دیویس سودمندي ادراك شده را

آوري  داند که استفاده از یـک فـن   می حالیکه سهولت استفاده ادراك شده را میزان باور افراد به این امر

 بـه عنـوان یـک ابـزار     ه هاي اخیردر طول ده آوري مدل پذیرش فن بود. آسان خواهد خاص ساده و

                                                
1.Information and Communication Technology 
2.Nunn & Quinet 
3.Technology Acceptence Model 
4.Legris 
5.Ingham 
6.Collerette 
7.Davis 
8.Perceived Usefulness 
9.Perceived ease of use 
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هاي اطالعـاتی بـه طورگسـترده مـورد      ش فناوري هاي جدید درزمینه سیستمبینی محدوده پذیر پیش

سـودمندي ادراك  اندکـه   با استفاده ازاین مدل نشان داده بسیاري از تحقیقات .استفاده قرارگرفته است

  ).1989هستند(دیویس،  فنآوري خاذبه عنوان پیشایندهاي اتشده و سهولت استفاده ادراك شده 

 1بعد سیستم اطالعاتی به عنوان دو متغیر برونزاد در این پژوهش شامل دو مولفه کیفیت اطالعات

بروزرسـانی شـده    3هاي اطالعاتی دلون ومکلـین  میباشد که از مدل موفقیت سیستم 2و کیفیت خدمات

سیستم اطالعاتی است که در اینجا  گرفته شده است، بطور کلی کیفیت اطالعات، کیفیت خروجی یک

به عنوان حدي که اساتید اطالعات را مرتبط و به موقع و کامل میدانند شناخته میشود. کیفیت خدمات 

ها در استفاده از سیسـتم   نیز به معناي اثربخشی پشتیبانی فراهم شده براي اساتید به منظور کمک به ان

قابلیت اعتماد و قابلیت استفاده و زمـان پاسـخگویی را نیـز    با توجه به اینکه قابلیت تطبیق، دسترسی، 

  ).4،2009جوابگو می باشد(وانگ و وانگ

باشد، خودکارآمدي نیز به عنوان سـطح   می 5بعد روانشناختی مدل شامل یک متغیر خودکارآمدي

اطمینان استاد نسبت به استفاده موفق از سیستم بر اسـاس تجربـه هـاي قبلـی کـار بـا سیسـتم هـاي         

  شود. طالعاتی تعریف میا

نکه مطالعات چنـدي  با توجه به اهمیت روز افزون استفاده از آموزش الکترونیکی و با توجه به ای

هـا توجـه بـه     این پژوهش هاي آموزش و یادگیري الکترونیک پرداخته اندکه دراکثر به بررسی سیستم

هنگـام   دانضـباطی آنـان در  خو و شخصیت فراگیران راهکارهاي تدریس، رابطه بین مطالب آموزشی،

مسلماً درك و بررسی عوامل حیاتی کـه  خورد،  ییادگیري الکترونیک به چشم مهاي  استفاده ازسیستم

درپذیرش سیستم یادگیري الکترونیکی توسط فراگیران سهیم هستند، حائزاهمیت ویژه مـی باشـد، در   

نسبت بـه آمـوزش الکترونیکـی     این راستا، پژوهش حاضر به مدلسازي عوامل موثر بر پذیرش اساتید

  .دل مفهومی پژوهش به صورت زیر استمی پردازد. م

    

  

  

  

  

  

                                                
1.Information quality 
2.Service quality 
3.Delone & McLean 
4.Wang & Wang 
5.Self-efficacy 

کیفیت 

  اطالعات
پذیرش آموزش 

 نیکیالکترو

 سهولت

 ادراك شده

 

 خودکارآمدي

ت کیفی

  خدمات

سودمندي 

  ادراك شده
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  ارائه شدهمدل نظري  -1- 1

  ضرورت و اهمیت پژوهش:   -1-3

 شده شناخته اجتماعی تغییرو پیشرفت ها،عامل انسان اولیه حقوق عنوان به درعصرحاضرآموزش

 عنـوان  بـه  کتـاب  و گرفـت  مـی  صـورت  ومربیـان  علمانوسیله م به تنها آموزش دیروز تا اگر. است

 هـاي جدیـد   محـیط  و ابزارهـا  از امـروزه  شد، می محسوب آموزش امر در منبع اطالعاتی ترین اصلی

 عظـیم  حجـم  ایـن  پاسخگوي دیگر سنتی آموزش هاي روش شود. می استفاده آموزش جهت ارتباطی

  ).1389صیادي،حکیم،رخ افروز، (نیست آموزش براي تقاضا

 از یکـی  علـوم،  عرصـه هـاي   در تمـامی  تـأثیراتش  و تحوالت همه با اطالعات فناوري بنابراین

 بـه  منجـر  آن و گسترش تکنولوژي ظهورد. شو می محسوب آموزش در صحنه ابزارها ترین ضروري

 و ترتیـب هـدایت   ایـن  بـه . گردیـد  افراد تمامی به آن اشاعه همچنین سهولت و علم روزافزون تولید

 هـاي  فرصت که چرا. شد وتربیت تعلیم اصلی زمامداران هاي دغدغه از کثیر اطالعات این سازماندهی

 بنـابراین . نمـی نماینـد   را فـراهم  گذشـته  شـیوه هـاي   به اطالعات انتقال امکان دیگر آموزش رسمی

 یـادگیري چگـونگی   و دروس ارائـه  در اطالعـاتی  هـاي  فناوري به کارگیري تدریس، تغییرشیوه هاي

از  اسـتفاده  ترتیـب  این به. گردید آموزش درعصراطالعات اساسی راهکارهاي از راگیرانف به آموزش

ازکشورهاست(صدقپور و همکار،  بسیاري محافل آموزشی مهم ازمباحث امروزه ،آموزش الکترونیکی

1387.(  

از طرفی آموزش عالی به عنوان باالترین سـطح آموزشـی جامعـه از اهمیـت قابـل مالحظـه اي       

ست، زیرا نقشی اساسی در رشد و توسعه جامعه در ابعاد مختلف فناوري، علمی، فرهنگی، برخوردار ا

هـاي نظـام آموزشـی در آن     ده و حاصل کلیه فعالیت ها و تالشاقتصادي، اجتماعی و سیاسی ایفا نمو

).بـی شـک    1390به نقل از شریف خلیفه سلطانی و همکـاران،  1383منعکس می گردد(صباغیان، 

یادگیري هسـتند، پـس بایـد بـا     –می دانشگاه از تاثیرگزارتررین افراد در فرآیند یاددهیاعضا هیئت عل

جهان ارتباط داشته باشند و تدریس وآموزش و تحقیق خود را با این اطالعات و همگام بـا پیشـرفت   

هاي علمی و تکنولوژیکی بروز و هماهنگ سازند، با توجه به اهمیت این موضوع این پژوهش در پی 

  را بررسی کند. آموزش الکترونیکیت تا عوامل موثر بر تمایل اساتیددر استفاده از آن اس

  

  اهداف پژوهش:  – 1-4
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  هدف کلی:  

دانشگاه محقق اردبیلی در فرآینـد  مدلسازي عوامل موثر بر پذیرش آموزش الکترونیکی توسط اساتید 

  یاددهی و یادگیري

  اهداف جزئی:

 آموزش الکترونیکیتعیین نقش کیفیت اطالعات بر پذیرش  - 

 تعیین نقش کیفیت خدمات بر پذیرش آموزش الکترونیکی - 

 تعیین نقش خودکار آمدي فناوري بر پذیرش آموزش الکترونیکی - 

  هاي پژوهش:سؤال -1-5

 سیستم فناوري چند درصد از واریانس تمایل اساتید را نسبت به پـذیرش آمـوزش الکترونیکـی    .1

  کند؟تبیین می

چند  سهولت استفاده ادراك شده و سودمندي ادراك شدهناوري شامل متغیر هاي مدل پذیرش ف .2

  درصد از عوامل اثرگذار بر تمایل اساتید هستند؟

در پـذیرش آمـوزش الکترونیکـی    عامل روانشناختی خودکارآمدي چه میزان از تمایل اسـاتید را   .3

 دهد؟نشان می

  دارد؟ امعه راالزم براي تعمیم به ج برازشدر این پژوهش آیا مدل ارائه شده  .4

  

  هاي پژوهش:فرضیه - 1-6

  اثر  غیرمستقیم دارد. کیفیت اطالعات بر پذیرش آموزش الکترونیکی-

  اثر  غیرمستقیم دارد. کیفیت خدمات بر پذیرش آموزش الکترونیکی-

  اثر مستقیم دارد. سهولت استفاده ادراك شده بر پذیرش آموزش الکترونیکی -

  اثر مستقیم دارد. ش آموزش الکترونیکیسودمندي ادراك شده بر پذیر -

  اثر مستقیم دارد. بر پذیرش آموزش الکترونیکی فناوري خودکارآمدي -

  اثر غیر مستقیم دارد. بر پذیرش آموزش الکترونیکی فناوري خودکارآمدي -

  

  :تعریف نظري و عملیاتی متغیرها -1-7

  

  :کیفیت اطالعات
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العاتی است که در اینجا بـه عنـوان حـدي کـه اسـاتید      کیفیت اطالعات، کیفیت خروجی یک سیستم اط

در ایـن پـژوهش   ). 2009(وانگ و وانـگ،  قع و کامل میدانند شناخته میشـود اطالعات را مرتبط و به مو

پذیرش آموزش الکترونیکـی وانـگ و   ي از پرسشنامه اساتید، نمره اي است که کیفیت اطالعاتمنظور از 

  متغیر فاصله اي است.به دست می آورند. مقیاس این  وانگ

  :  کیفیت خدمات

کیفیت خدمات نیز به معناي اثربخشی پشتیبانی فراهم شده براي اساتید به منظور کمک به انها در استفاده 

از سیستم با توجه به اینکه قابلیت تطبیق، دسترسی، قابلیت اعتماد و قابلیت استفاده و زمان پاسخگویی را 

، نمـره اي اسـت   کیفیت خدماتدر این پژوهش منظور از ). 2009نگ، (وانگ و وانیز جوابگو می باشد

به دست می آورند. مقیاس این متغیر  پذیرش آموزش الکترونیکی وانگ و وانگي از پرسشنامه اساتیدکه 

  فاصله اي است.

   :سهولت استفاده ادراك شده

می دانـد کـه اسـتفاده از یـک      سهولت استفاده ادراك شده را میزان باور افراد به این امر )1989(دیویس

، نمـره اي  سهولت استفاده ادراك شدهدر این پژوهش منظور از  بود. آسان خواهد فنآوري خاص ساده و

به دست می آورند. مقیاس این  پذیرش آموزش الکترونیکی وانگ و وانگي از پرسشنامه اساتیداست که 

  متغیر فاصله اي است.

   :سودمندي ادراك شده

در ایـن  . کمک کنـد  به بهبود عملکردفنآوري که  حدي مینامد سودمندي ادراك شده را )1989(دیویس

پـذیرش آمـوزش   ي از پرسشـنامه  اسـاتید ، نمـره اي اسـت کـه    سودمندي ادراك شدهپژوهش منظور از 

  به دست می آورند. مقیاس این متغیر فاصله اي است. الکترونیکی وانگ و وانگ

    :خودکارآمدي

ه عنوان سطح اطمینان استاد نسبت به استفاده موفق از سیستم بر اسـاس تجربـه هـاي    خودکارآمدي نیز ب

در ایـن پـژوهش منظـور از     ).2009(وانگ و وانـگ،  سیستم هاي اطالعاتی تعریف میشـود  قبلی کار با
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بـه   پذیرش آمـوزش الکترونیکـی وانـگ و وانـگ    ي از پرسشنامه اساتید، نمره اي است که خودکارآمدي

  د. مقیاس این متغیر فاصله اي است.دست می آورن

  

 
  

 

  دوم:فصل 

  مبانی نظري پژوهش
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