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      چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل موثر بر تمایل دانشجویان به استفاده از یادگیري الکترونیکی و به روش پیمایش انجام گردید. 

ساس بر اکه  دنفر از دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی خوزستان بودن 260پژوهش ي آماري این جامعه

در ایـن راسـتا از . انتخاب گردیدند ساده تصادفیگیري نمونهبه روش  ها براي تحقیقاز آن نفري 152 اينمونهجدول کرجسی و مورگان 

آوري اطالعات در این پژوهش با استفاده از پرسشنامه جمع. ات توصیفـی قـرار دارد اسـتفاده گردیـدپیمایـش، کـه در زیرمجموعـه تحقیقـ

مختلف  هايروایی پرسشنامه مورد استفاده از سوي گروهی از متخصصان بررسی و تایید شد و براي تعیین میزان پایایی بخش. انجام شد

از مـدل معادلـه هاي  تمایلبـراي تعییـن عامل هـاي موثـر بـر  ).92/0تا  80/0ه شد (پرسشنامه، از ضریب پایایی آلفاي کرونباخ استفاد

ها نشان داد، متغیرهاي موانع زیرساختی و تجهیزاتی و درك رفتار . یافتهاسـتفاده شـد 20AMOS سـاختاري با اسـتفاده از نـرم افـزار

از تمایل دانشجویان  %84، این متغیرها در مجموع قادر بودند، باشندمی جویانتمایل دانشبینی با پیشدر رابطه با عوامل مرتبط  دیگران

و  لکترونیکیادگیري ارسانی بهبود خدماتدر پایان پیشنهادهایی به منظور را تبیین کنند. نسبت به استفاده از یادگیري الکترونیکی 

 .ائه شده استتمایل دانشجویان در استفاده از خدمات یادگیري الکترونیک ارافزایش 

  .یادگیري الکترونیک دانشجویان کارشناسی ارشد،، تئوري شناخت اجتماعیکلیدي: هاي واژه
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  مقدمه

 یهاي آموزشهاي صنعتی، گرایش به سازمانآوري و پیشرفتمروزه به دلیل گسترش علوم و تجارب بشري و توسعه فنا

 الزم، زندگی ممکن نخواهد بود هايآموزشبدون آوري دارد، رشد فنچنانچه با سرعتی که امري فراگیر و جهانی شده است. 

)Sthapornnanon et al., 2009.( در شرایط  و زندگیکار  هايمهارتگسترش  تناسباین مطلب گواهی بر این ادعاست که به

و  مراکز آموزشیاین رو،  از. )Herriot et al., 2003(د نیاز به ارتقاء کمی و کیفی دار ايجامعهکنونی، نظام آموزش هر 

هاي الزم براي کاربرد صحیح علوم و فناوري، با یکدیگر در رقابت و توانایی با هدف ارتقاء دانش، ایجاد مهارت ختلفیم تحقیقاتی

 هايها و روشتغییرات سریع و عمیق علمی سبب شده است که هر از چند گاهی نظریات، تکنیک .)Masoumi, 2010( هستند

این دامنه تحوالت در فناوري و اطالعات، در بخش آموزش نیز ورود . )Nevertity, 2012(رد عرصه زندگی شود جدیدي وا

و  ارتباطی هايشبکه ). وجود1394پیداکرده و تحوالت ساختاري زیادي را در این حوزه به وجود آورده است (جهانگیري، 

 غیره، و گفت وگو هاياتاق و تصویري، صوتی هايکنفرانس وبالگ، الکترونیکی، اطالعاتی در سطح وسیع شامل اینترنت، پست

فراهم ساخته است  ارتباط انواع برقراري نیز و وسیع اطالعات به هاي مختلف جهت دسترسیدر زمان اي راگسترده تعامالت

از تجهیزات و استفاده  ).Sthapornnanon et al., 2009; Masoumi, 2010(شد هاي سنتی کمتر دیده میکه در روش

چنانچه  .)Santos et al.,  2012(سازد می فراهم باالتر و بهتر با کیفیت را دانش و اطالعات ارائه ر، امکانتامکانات پیشرفته

هاي آموزشی و پژوهشی به کمک فناوري از روش تدریس به شیوه سنتی امروزي با چالش جدي روبرو شده و اکثر فعالیت

 Saeedinejat and(نامند گیرد، که آن را یادگیري الکترونیکی میو شنیداري و ... صورت می اینترنت و وسایل دیداري

Vafaeenajar, 2011(. را ايگسترده آموزشی هايمحیط هاي جدید،فناوري و هازمینه کردن فراهم با الکترونیکی یادگیري 

پور، یتقمهرو يمحمداست ( متفاوت سنتی و قدیمیهاي آموزشی به شیوه هايمحیط با است که تا حد زیادي کرده ایجاد

-، یادگیري از طریق چندرسانه)Takalani, 2008(ها و زمان، دسترسی آسان در هر زمان و مکان جویی در هزینهصرفه ).1395

ترین مهم توان به عنوان)، تسلط بیشتر بر موضوع و افزایش انگیزه را می1395زاده دهکردي و همکاران، اي تعاملی (نظري

 که مراکز است، شده هاي سببهمین مزایا و ویژگی. )Newman, 2003(هاي مثبت یادگیري الکترونیکی نام برد ویژگی

یادگیري  محیط یک تا هاي به وجود آمده حداکثر استفاده را داشته باشندفرصت این ها ازدانشگاه جمله از پژوهشی و علمی

 به الکترونیکی یادگیري حاضر حال در ).Jenny et al., 2012(یاددهی پویا و جدیدي را براي دانشجویان خود ایجاد کنند  –

 مدنظر ها و مراکز آموزش عالی در جهاندانشگاه تدریس در هايمهارت و اطالعات ارایه براي انتخابی استراتژي عنوان یک

اي حرفه براي دانشجویان آموزش در همواره ها). اساتید در دانشگاه1395همکاران، زاده دهکردي و است (نظري گرفته قرار

شود،  گیري تصمیم هايمهارت و عمیق دانش ایجاد به منجر که هاي بیشتر در زندگی شخصی و کاريشدن و کسب مهارت
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 با صورت ترکیب به یادگیري الکترونیکی يهاروش از استفاده ). اما امروزه با1393زاده و بافنده، اند (حکیمبوده چالش دچار

هاي مهندسی از جمله کشاورزي مسؤوالن آموزشی ها، به ویژه در رشتهدانشگاه در یادگیري -یاددهی فرآیند معمول، هايروش

به  )Sharpe et al., 2006(شارپ و همکاران . )Maree et al., 2014( اند بر این چالش غلبه پیدا کنندتا حد زیادي توانسته

پذیري در یادگیري به عنوان یک نقطه قوت اند. آنها از انعطافپرداخته ترکیبی در دانشگاه الکترونیکی یادگیري زمینهبررسی 

بر  را روش این از استفاده مثبت تأثیرهاي هاي یادگیري دانشگاهی کمتر وجود دارد. همچنین،کنند که در سایر روشیاد می

 مشارکت و دانشکده محیط در یادگیري تجارب افزایش شده عنوان مثبت موارد جمله از که نمودند بیان دانشجویان تجارب

هاي درباره یادگیري الکترونیکی در دانشگاه ،)Sung et al., 2008(باشد. سانگ و همکارن می امر یادگیري در دانشجویان بیشتر

اي هنشان داد بین رضایت از یادگیري و سهولت استفاده از شیوهکشاورزي در چین تحقیقی انجام دادند. نتایج تحقیقات آنها 

ي هاي یادگیریادگیري ارتباط مثبت و معناداري وجود دارد. چنانچه افراد مورد مصاحبه در تحقیق آنها اظهار کردند که در شیوه

 کشورها از بسیاري یرد. درگتر صورت میپذیري و تنوع بسیار زیاد است و آموزش و یادگیري راحتالکترونیکی، انعطاف

 و مثبت نتایج آموزشی، رایج هايشیوه سایر با مقایسه در رایانه کمک به یادگیري سودمندي زمینه شده در انجام مطالعات

 در . همچنین قابل ذکر است که)Takalani, 2008(اند داده ها نشانهاي کشاورزي در دانشگاهرشته در را ايامیدوارکننده

 گرایش و تمایل رو اکثر کشورهاي جهان اعم از توسعه یافته و در حال توسعه، کشاورزي در دروس به مربوط مباحث یادگیري

سنتی وجود دارد  هايجایگزینی یادگیري الکترونیکی به جاي یادگیري با استفاده از روش در دانشجویان براي رشدي به

روانشناسی و  بینی کننده آن، کاربردمطالعه رفتار انسان و عوامل پیش هايیکی از روشدر این راستا  ).1394(جعفرزاده، 

 تريي بیشعوامل روانی اجتماعی تأثیرگذار معتقدند،) Heong et al., 1994; 2002( محققین روانی است. -هاي اجتماعیمدل

ر تئوري براي تحقیق داز اره استفاده ها، هموگیريبراي درك بهتر عوامل مؤثر بر تصمیملذا . دارند ي افرادهابر تصمیم گیري

ی بنابراین، تحقیق حاضر به منظور بررساند. هاي روانشناسی اتخاذ شدهزمینه رفتار انسان حمایت شده است. به این ترتیب مدل

 يدانشجویان دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی خوزستان نسبت به کاربرد یادگیري الکترونیکی از تئور تمایلو درك 

اي هشناخت اجتماعی به عنوان چارچوب نظري تحقیق استفاده نمود. تئوري شناخت اجتماعی چارچوبی براي درك مکانیسم

نمایند بینی میو تغییر رفتار انسان را پیش )Bandura, 1986(گذارند روانی است که بر افکار و رفتار انسان تاثیر می

)Stallones et al., 2009( .بندورا )Bandura, 1986( کند، عمدتاً رفتار واقعی افراد در انجام یک عمل خاص به ادعا می

شود و عوامل روانی به واسطه اهداف یا نیات رفتاري بر رفتار واقعی صورت مستقیم از طریق اهداف یا نیات رفتاري هدایت می

 ,Compeau and Higginsکامپیو و هیگینز ( گذارند. در مطالعات مختلفی از این تئوري استفاده گردیده است:تاثیر می

در زمینه کاربرد اینترنت؛  )Larose et al., 2001( الروس و همکارانهاي افراد به اینترنت و تکنولوژي؛ ) در زمینه واکنش1991
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تئوري  ، در زمینه نقش)Smith, 2002(اسمیث در زمینه درك کاربرد اینترنت؛  )Larose et al., 2001( الروس و همکاران

هاي فیزیکی در زمینه فعالیت )Winters et al., 2003( شناخت اجتماعی شغلی در فناوري اطالعات؛ وینترز و همکاران

چیو کاربرد اینترنت و لذت بردن از آن؛ در زمینه  ،)Larose and Eastin, 2004(الروس و استین نوجوانان در اوقات فراغت؛ 

در زمینه  )Shu et al., 2011( شوبه اشتراك گذاري دانش در دنیاي مجازي؛ در زمینه  ،)Chiu et al., 2006(و همکاران 

در ارتباط با رفتار  )Zimmerman et al., 2012( زیمرمن و همکارانتاثیر خودکارآمدي و وابستگی به تکنولوژي کامپیوتر؛ 

هاي فیزیکی کودکان در فعالیت )Ramirez et al., 2012(کاهش تماشاي تلویزیون کودکان پیش دبستانی؛ رامیرز و همکاران 

، اجتماعی ساختاري عواملهاي سازه به نام 5داراي  تئورياین در زمینه رفتار وفاداري به دنیاي مجازي.  )Lin, 2010(لین و 

هسته مرکزي مدل  تمایلدر این مدل . )1شکل ( باشدمی تمایل رفتاري درك رفتار دیگران و، خودکارآمدي، انتظار نتیجه

اشد بریزي براي انجام رفتار میتمایل داللت بر میزان اشتیاق و راغب بودن افراد به منظور سعی و تالش و برنامهباشد. می

)Cook and French, 2008( در مطالعه حاضر، تمایل اشاره دارد به اشتیاق و تمایل دانشجویان به انجام یادگیري الکترونیکی .

به عنوان  1باشند. انتظار نتیجهم آن. انتظار نتیجه و خودکارآمدي دو جزء کلیدي تئوري شناخت اجتماعی میو ادامه انجا

). درواقع، انتظارات نتیجه، 1393ممبنی، باورهاي مربوط به پیامدها یا نتایج انجام رفتارهاي خاص تعریف شده است (سواري

یا نوعی انگیزه براي  )Bandura, 1986(باشند ی انجام یک رفتار خاص میها و اعتقادات افراد در مورد عواقب احتمالقضاوت

تواند شامل منافع . در پژوهش حاضر، انتظار نتیجه می)Young et al., 2005( باشندانسان جهت انجام یک رفتار خاص می

یدي تئوري شناخت اجتماعی یکی دیگر از متغیرهاي کل 2حاصل از یادگیري الکترونیک براي دانشجویان باشد. خودکارآمدي

هاي فرد، به منظور تکمیل یک کار خاص و یا رسیدن به سطح معینی از موفقیت و ارزیابی از تواناییاست. خودکارآمدي، خود

 )Abrahamse et al., 2009(آبراهامز و همکاران ). Diegelman and Subich, 2001( یا عملکرد، تعریف شده است

دانند یا از طرفی خودکارآمدي اعتماد به نفس افراد دشواري درك شده در مواجهه با یک رفتار می خودکارآمدي را سهولت یا

در این مطالعه خودکارآمدي اشاره دارد به اعتماد به نفس فراگیران در ). Ng et al., 2009( باشدجهت انجام یک رفتار می

ها را به کسب الکترونیک که به احتمال زیاد تمایالت رفتاري آنها در کسب یادگیري هاي آنها و تواناییرابطه با مهارت

است. درك رفتار دیگران،  3هاي کلیدي تئوري بندورا، درك رفتار دیگراندهد. یکی دیگر از سازهیادگیري الکترونیک افزایش می

 ,Forward(دهند ص را انجام میاشاره دارد به ذهنیت فرد نسبت به اینکه چقدر دیگران (افراد مهم در زندگی) آن رفتار خا

ق چنین از طریکنند بلکه همو به این معنی است که افراد نه تنها چیزهایی را از طریق تجارب شخصی خود کسب می )2006

                                                             
1. Outcome Expectation 
2. Self-efficacy 
3. Perception of other behavior 
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 گیرندها یاد میاي) چیزهایی را آننگاه کردن به رفتار دیگران و پیامدهاي رفتار دیگران (به طور مثال یادگیري مشاهده

)Thogersen and Gronhoj, 2010.( به عنوان مثال در پژوهش حاضر، درك رفتار دیگران به این برمی) گردد که دیگران

کنند. سازه دیگر در تئوري شناخت اساتید، دوستان و سایر دانشجویان) به چه اندازه از یادگیري الکترونیک استفاده می

 کنند یا مانع تعامل درگیري میانع تایید یک رفتار، موانعی که پیشباشند که به مومی 4اجتماعی، عوامل ساختاري اجتماعی

باشند که در این پژوهش، عوامل ساختاري اجتماعی عواملی، می ).Yazdanpanah et al., 2015شوند، اشاره دارد (رفتار می

د که به اعتقاد شونیادگیري الکترونیک میانجام یادگیري الکترونیک فراگیران را تحت تاثیر قرار داده و منجر به اجتناب از انجام 

اعتباري و  آموزشی، موانع-اجرایی تجهیزاتی، موانع و زیرساختی توان به چهار دسته موانع)، این عوامل را می1388رضایی (

  باشد.موانع انسانی تقسیم کرد. بر اساس موارد مذکور چارچوب نظري تحقیق به صورت زیر می

  

  )Bandura, 1986(تئوري شناخت اجتماعی  :1شکل 

   شناسی پژوهشروش

 حوزه در اطالعات دریافت و آوريجمع پژوهش شیوه نظر از .است تحقیق حاضر از نظر هدف، از نوع تحقیقات کاربردي

ها تحلیل دادهبراي تجزیه و  باشد، که به روش پیمایشی انجام شده است.می کمی ماهیت، نظر از همچنین و میدانی مطالعات

                                                             
4. Socio structural factors  
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جامعه آماري تحقیق استفاده شد.  20AMOSو  20SPSS(تئوري شناخت اجتماعی) از نرم افزار  و آزمون چارچوب نظري تحقیق

نفر از دانشجویان کارشناسی ارشد مشغول به تحصیل در دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی خوزستان  260حاضر، شامل 

گیري تصادفی ساده به عنوان نمونه با استفاده از روش و مورگان و جدول کرجسی ها بر اساسنفر از آن 152که تعداد  بودند

تهیه  و هابررسیآوري اطالعات در این پژوهش با استفاده از پرسشنامه انجام شد. پس از انجام نمونه تحقیق انتخاب شدند. گرد

به منظور تایید پایایی پرسشنامه اقدام به جمع آوري  ،توسط متخصصان پرسشنامه صوري روایی و پس از تایید پرسشنامه

گویه)، درك  4گویه)، خودکارآمدي درك شده ( 10بدین ترتیب، به منظور سنجش متغیرهاي انتظار نتیجه ( ها گردید.داده

گویه)،  3باري (گویه)، موانع اعت 9آموزشی ( -گویه)، موانع اجرایی 9گویه)، موانع زیرساختی و تجهیزاتی ( 6رفتار دیگران (

خیلی «و » زیاد«، »تاحدي«، »کم«، »کمخیلی« شاملاي لیکرت گزینه 5تا  1طیف گویه) از  6گویه) و تمایل ( 9موانع انسانی (

درصد شد که این رقم نشان  92تا  80هاي مختلف پرسشنامه بین الزم به ذکر است، مقدار آلفا براي بخشاستفاده شد. » زیاد

  دهد. ، متغیرها و ضرایب آلفا کرونباخ را براي متغیرهاي تحقیق نشان می1جدول باشد. سواالت پرسشنامه میاز پایایی باالي 

  ضریب آلفا در آزمون کرونباخ براي متغیرهاي تحقیق :1جدول

  ضریب آلفا  هاتعداد گویه  متغیرها

  86/0  10 انتظار نتیجه

  82/0  4  خودکارآمدي درك شده

  86/0  6  درك رفتار دیگران

  80/0  9  موانع زیرساختی و تجهیزاتی

  79/0  9  آموزشی -موانع اجرایی 

  73/0  3  موانع اعتباري

  81/0  9  موانع انسانی

  92/0  6  تمایل رفتاري

  

  هایافته

  هاي فردي پاسخگویانویژگی

بیش از سال سن داشتند. همچنین،  25نفر) از افراد پاسخگو، کمتر از  77درصد ( 7/50هاي به دست آمده مطابق با یافته

سال سن داشتند. از این تعداد،  30درصد از آنها بیشتر از  6/4سال سن دارند. در حالی که، تنها  30تا  25درصد آنها بین  44

خ نداده بود. از مجموع کل افراد پاسخگو در این نفر هم به سوال مربوط به جنسیت پاس 1نفر زن بودند.  70نفر مرد،  81

ند. درحالی مند بودروزي بهرهنفر ساکن خوابگاه بودند و از اینترنت و وسایل الکترونیکی دانشگاه به صورت شبانه 127پژوهش، 

وال مربوطه پاسخ نفر از افراد به س 5کردند. همچنین، در این بخش نفر ساکن اهواز و حومه بودند و رفت و آمد می 20که، 

درصد  5/81هاي اجتماعی هستند، درصد از پاسخگویان اظهار داشتند عضو شبکه 8/86نداده بودند. نتایج همچنین نشان داد، 

درصد از  7/75 بیشترین زمان استفاده از اینترنت و وسایل الکترونیکی بیان داشتند در منزل به اینترنت دسترسی دارند و
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ساعت و کمتر  2نفر  42دهد که، از مجموع کل افراد نمونه، نشان می 2نتایج به دست آمده از جدول  پاسخگویان در شب بود.

نفر  38ساعت و  6تا  2نفر از افراد  72کنند. این نتایج نشان داده، در طول شبانه روز در طول شبانه روز از اینترنت استفاده می

 ). 2در ارتباط هستند (جدول  ساعت با اینترنت و وسایل الکترونیکی 6بیشتر از 

  )n=152هاي فردي افراد پاسخگو (ویژگی :2جدول

 درصد فراوانی سطوح متغیر متغیر

  سن

  7/50  77  سال 25افراد کمتر از 

  7/44  68  سال 30تا  25افراد 

  6/4  7  سال و باالتر 30افراد 

  100  152  کل

  جنسیت
  

  2/53  81  مرد

  1/46  70  زن

  7/0  1  بدون پاسخ

  100  152  کل

  وضعیت سکونت

  5/83  127  خوابگاه

  2/13  20  اهواز و حومه

  3/3  5  بدون پاسخ

  100  152  کل

  هاي اجتماعیعضویت در شبکه

  8/86  132  بله

  2/13  20  خیر

  100  152  کل

  اینترنت منزل

  5/81  124  بله

  8/17  27  خیر

  7/0  1  بدون پاسخ

  100  152  کل

  استفاده از اینترنت و وسایل الکترونیکیبیشترین زمان 

  3/5  8  صبح

  4/16  25  بعد از ظهر

  7/75  115  شب

  6/2  4  بدون پاسخ

  100  152  کل

  طول مدت استفاده از اینترنت و وسایل الکترونکی

  6/27  42  ساعت 2کمتر از 

  4/47  72  ساعت 6تا  2

  0/25  38  ساعت و بیشتر 6

  100  152  کل

  بندي متغیرهاي تئوري شناخت اجتماعی رتبه

ین تردیگر و شناسایی مهمدر این بخش از تحقیق، به منظور مقایسه هر یک از متغیرهاي تئوري شناخت اجتماعی با هم

متغیر، موانع زیرساختی و  5، از بین 3هاي حاصل از جدول بندي صورت گرفت. بر پایه یافتهمتغیر از دیدگاه پاسخگویان، رتبه

) و موانع انسانی (میانگین، 07/35)، در رتبه اول قرار گرفت. در حالی که، انتظار نتیجه (میانگین، 83/31جهیزاتی (میانگین، ت

اي که عوامل ساختاري که به عنوان یک هاي دوم و سوم قرار گرفتند. بنابراین، با توجه به رتبه)، به ترتیب در اولویت97/29

توان گفت، این متغیر، بکارگیري و استفاده شود، به خود اختصاص داده است، میشناخته میمانع در یادگیري الکتریکی 
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  ود.شدهد و سبب عدم استفاده فراگیران از انجام یادگیري الکترونیک میدانشجویان از وسایل الکترونیکی را تحت تاثیر قرار می

  هاي تئوري شناخت اجتماعی بندي متغیررتبه :3جدول

  اولویت  *ضریب تغییرات  انحراف معیار  میانگین  سازه

  1  17/0  49/5  83/31  موانع زیرساختی و تجهیزاتی

  2  19/0  55/6  07/35  انتظار نتیجه

  3  20/0  6  97/29  موانع انسانی

  4  20/0  85/5  67/29  آموزشی -موانع اجرایی

  5  21/0  01/3  47/14  خودکارآمدي

  6  22/0  35/2  56/10  موانع اعتباري

86/4  50/21  تمایل رفتاري  23/0  7  

10/5  73/19 درك رفتار دیگران  26/0  8  

  بندي صورت گرفته براساس ضریب تغییرات صورت گرفته است.رتبه*

  ي بین متغیرهاي تئوري شناخت اجتماعیرابطه

د. استفاده شبه منظور بررسی رابطه بین متغیرهاي تحقیق در تئوري شناخت اجتماعی از آزمون همبستگی پیرسون 

دهد، متغیر تمایل فراگیران به استفاده از خدمات یادگیري الکترونیکی داراي رابطه مثبت و نشان می 4گونه که جدول همان

) و r= 47/0)، رفتار دیگران (r= 68/0)، انتظار نتیجه (r= 27/0داري با متغیرهاي موانع زیرساختی و تجهیزاتی (معنی

باشد. بدین معنی که هر چه موانع زیرساختی و تجهیزاتی انجام یادگیري الکترونیکی بیشتر رفع ) میr= 39/0خودکارآمدي (

شوند، هر چه دانشجویان منافع حاصل از یادگیري الکترونیک را بیشتر درك کنند، هر چه دیگران (به عنوان مثال اساتید، 

ه ی استفاده کنند و هر چه اعتماد به نفس فراگیران در رابطدوستان و سایر دانشجویان) به میزان بیشتري از یادگیري الکترونیک

ها در کسب یادگیري الکترونیک بیشتر باشد، تمایالت رفتاري فراگیران به انجام و کسب یادگیري هاي آنها و تواناییبا مهارت

  یابد.الکترونیک افزایش می

  ماتریس همبستگی متغیرهاي تحقیق :4جدول 

  متغیرها

ع 
موان

ی
خت

سا
زیر

ی  
جرای

ع ا
موان

ي  
ع اعتبار

موان
ی  

سان
ع ان

موان
 

جه
ظار نتی

انت
ن  

رفتار دیگرا
ي  

خودکارآمد
ي  

ل رفتار
تمای

 

                1  موانع زیرساختی

              1  46/0** موانع اجرایی

            1  45/0**  47/0**  موانع اعتباري

          1  33/0**  59/0**  44/0** موانع انسانی

        1  02/0  16/0  07/0  09/0  انتظار نتیجه

      1  48/0**  -12/0  07/0  -14/0  02/0 رفتار دیگران

    1  37/0**  38/0**  03/0  06/0  02/0  02/0  خودکارآمدي

  1  39/0**  47/0**  68/0**  11/0  12/0  04/0  27/0**  تمایل رفتاري

  درصد 1داري در سطح معنی  **
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  واکاوي مدل علی عوامل موثر تمایل رفتاري دانشجویان نسبت به استفاده از یادگیري الکترونیکی 

ز در تئوري شناخت اجتماعی ا الکترونیکی یادگیري از استفاده به نسبت جهت بررسی عوامل موثر بر تمایل دانشجویان

و  6ید. آزمون تحلیل مسیر شامل برآورد تناسب مدلاستفاده گرد 20با استفاده از نرم افزار اموس  5مدل معادالت ساختاري

  باشد که نیازمند شرایطی به شرح ذیل است:می 7مسیر عامل مشترك

باشد و  08/0تا  0باید بین  8چنین تقریب ریشه میانگین مربع خطادار باشد. هممربع کاي اسکور در مدل نباید معنی

  ). Hu and Bentler, 1999باشد ( 95/0باید باالتر از  9شاخص تناسب تطبیقی

اجتماعی بررسی شد و سپس با توجه به مراتب فوق، کاي اسکور،  ي بین متغیرها در تئوري شناختبدین منظور ابتدا رابطه

 ;=073/0؛ CFI=1( درجه آزادي، تقریب ریشه میانگین مربع خطا و شاخص تناسب تطبیقی محاسبه و گزارش شد

RMSEA1630df= 2=14/2944؛χ .(  

طور دهد. همانرا نشان می الکترونیکی یادگیري از استفاده به نسبت مدل علی عوامل موثر بر تمایل دانشجویان 5ول جد

) تاثیر مستقیم P<17/0=β ,0001/0) و رفتار دیگران (P<45/0=β ,0001/0شود، متغیرهاي موانع زیرساختی (که مشاهده می

نمایند بینی درصد از تغییرات متغیر تمایل را پیش 84متغیر در مجموع قادرند داري روي تمایل دارند، این دو مثبت و معنی

  ). 2(شکل 

  الزم به ذکر است سایر متغیرهاي موانع اجرایی، موانع اعتباري، موانع انسانی، انتظار نتیجه و خودکارآمدي معنی دار نشدند. 

  

  اثرات متغیرهاي تئوري شناخت اجتماعی :5جدول 
  استاندار اثرات مستقیم

خودکارآمد  رفتار دیگران  انتظار نتیجه  موانع انسانی  موانع اعتباري  موانع اجرایی  موانع زیر ساختی  متغیرها

  04/0  17/0  68/0  09/0  -21/0  -25/0  45/0  تمایل  ي

  اثرات غیرمستقیم استاندار

خودکارآمد  رفتار دیگران  نتیجهانتظار   موانع انسانی  موانع اعتباري  موانع اجرایی  موانع زیر ساختی  متغیرها

  -  -  -  -  -  -  -  تمایل  ي

  اثرات کل استاندار

خودکارآمد  رفتار دیگران  انتظار نتیجه  موانع انسانی  موانع اعتباري  موانع اجرایی  موانع زیر ساختی  متغیرها

  04/0  17/0  68/0  09/0  -21/0  -25/0  45/0  تمایل

  

                                                             
1. Structural Equation Model 
2. Model Fit 
3. Path Coefficients 
4. Root Mean Squared Error Of Approximation 
5. CFI 
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  تئوري شناخت اجتماعی: 2شکل 

  

  گیري و پیشنهاداتنتیجه

، از بین متغیرهاي تئوري شناخت اجتماعی، متغیر موانع زیرساختی و تجهیزاتی، در 2هاي حاصل از جدول بر پایه یافته

موانع زیر ساختی روابط علی بین متغیرها در تئوري شناخت اجتماعی نشان داد، متغیرهاي رتبه اول قرار گرفت. از طرفی، 

ها با نتایج هاین یافتباشند. می تمایلبینی تغییرات متغیر دارند و قادر به پیش تمایلداري روي تاثیر مستقیم مثبت و معنی

) و Lin, 2010)، لین (Larose et al., 2001)، الروس و همکاران (Compeau and Higgins, 1991کامپیو و هیگینز (

ود، شارد. لذا، از آن جا که،  عوامل ساختاري که به عنوان یک مانع در یادگیري الکتریکی شناخته می) مطابقت د1388رضایی (

ستفاده دهد و سبب عدم اتوان گفت این سازه، بکارگیري و استفاده دانشجویان از وسایل الکترونیکی را تحت تاثیر قرار میمی

شود. لذا از آنجا که جامعه بشري در حال پشت سر گذاشتن تحول می مناسب و مداوم فراگیران از انجام یادگیري الکترونیک

ت خوش تحوالعمیقی است. چنانچه، نه تنها نحوه زندگی کردن ما دچار تحول شده، بلکه مفاهیم بنیادین زندگی نیز دست

ردن موانع موجود، به عنوان افزاري) و برطرف کافزاري و نرماند. بنابراین، ایجاد شرایط زیرساختی (اعم از سختچشمگیر شده

 و فناوري روزافزون رود. از طرف دیگر، به دلیل اینکه پیشرفتترین رکن بقا در زندگی پیچیده امروزي به شمار میاصلی

بایستی حذف موانع ساختاري و  مؤثر، یادگیري است، براي آورده وجود به یادگیري و آموزش زمینه در را تغییراتی اطالعات،

 موانع زیرساختی

 17/0  

 تمایل رفتاري

 )84% =  R( 

 درك رفتار دیگران
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توان بیان نمود، موانع زیر ساختی از جمله بنابراین می .باشد آموزشی و تعامل اصول بر مبتنی الکترونیکی یادگیري طراحی

  گردد:شوند. در این راستا پیشنهاد میباشند که منجر به اجتناب از انجام یادگیري الکترونیک میموانعی می

نیک، امکانات و تجهیزات جدیدي طراحی گردند و در اختیار هاي جدید یادگیري الکتروبه منظور سازگاري با فناوري -1

 دانشجویان قرار گیرند. 

 دانشجویان به رایانه و خط ارتباطی مناسب دسترسی داشته باشند. -2

 مشکالت خاص بسترهاي مخابراتی ایران رفع گردند. -3

 اي جدید استفاده گردد.هاي رایانهاز سیستم -4

  ت یادگیري الکترونیکی تنظیم گردند. قوانین و مقررات الزم جهت انجام درس -5

تاثیر مستقیم مثبت و  رفتار دیگرانروابط علی بین متغیرها در تئوري شناخت اجتماعی نشان داد، متغیر از طرفی، 

این نتایج با مطالعات کامپیو و هیگینز باشند. می تمایلبینی تغییرات متغیر دارند و قادر به پیش تمایلداري روي معنی

)Compeau and Higgins, 1991) لین ،(Lin, 2010) و رامیرز و همکاران (Ramirez et al., 2012.در  ) سازگاري دارد

رفتار دیگران به این معنی است که افراد نه تنها چیزهایی را از طریق تجارب شخصی ، بیان نمودتوان رابطه با رفتار دیگران می

ها عامالت آنو ت دانشجویانبنابراین ارتباطات . گیرنددیگران نیز چیزهایی را یاد میچنین از طریق کنند بلکه همخود کسب می

اري و تمایالت رفتشود و روي  هاآنتواند سبب کسب تجارب توسط می به عنوان مثال با اساتید، دوستان و سایر دانشجویانبا 

 ط اساتیدتشویق دانشجویان توس ،ارد، لذا در این راستاتاثیر گذ انجام یادگیري الکترونیکجهت  دانشجویانگیري رفتار تصمیم

تمایل تواند روي در این رابطه میهاي تحقیقاتی و غیره هاي اجتماعی، جزوات و کتب آنالین، سایتبه استفاده از شبکه

 اط با یادگیريهاي آموزشی در ارتبهمچنین در این راستا، برگزاري دورهتاثیر گذارد. یادگیري الکترونیک  دانشجویان به

 تواند مثمر ثمر واقع شود. الکترونیک توسط دانشگاه می

   منابع:
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Abstract 

This survey study was conducted to investigate of the factors affecting on intentions of students to using 

E-learning. The statistical population composed of 260 Agricultural Sciences and Natural Resource of 

Khuzestan students master degree students of whom a sample of 152 persons, based on Krejcie and 

Morgan table, was selected through a simple random sampling manner. In this regard, the survey, which 

is in the subset of descriptive research, was used. Data were collected using a questionnaire. Validity of 

the questionnaire was approved by a group of experts and its reliability, also, was confirmed by calculating 

Cronbach's alpha coefficient (80% to 92%). Structural equation modeling was used to determine factors 

influencing intentions of master degree students through AMOS20. The results revealed that, barriers 

infrastructure and equipment and perception of other behavior variables are the most important factors 

to predict students intention. These variables in total could predict 84% of variations in students intention. 

Finally, based on the research results, some suggestions were provided to improve E-learning services, as 

well as to enhance students’ intention towards the use of E-learning.   
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