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چکیده
در سالهای اخیر ،مباحث مرتبط با یادگیری الکترونیک توجه بسیاری از محققـان را بـه خـود معطـو

نمـوده

است .علیرغم افزایش توجه محققین به مطالعه سیستمهای یادگیری الکترونیک ،تمرکز بر روی خروجـ هـا و
نتایج حاصل از بهکارگیری این سیستمها ،کمتر مورد توجه قرار گرفته است .پژوهش حاضر در همین راسـتا و
بهمنظور بررس تأثیر استفاده از سیستمهای یادگیری الکترونیک بر روی نتایج حاصل از آن تعریف شده است.
بدین منظور 9 ،خروج اصل حاصل از بهکارگیری سیسـتم یـادگیری الکترونیـک شـامل پشـتیبان یـادگیری،
ایجاد ارتباط با سایرین (ساختار اجتماع ) و عملکرد آموزش با لحاظ نمودن نقش تعدیل گـر انطبـاقپـییری
ادراکشده مورد بررس قرار گرفته است .جامعه آماری این پژوهش شامل دانشجویان دانشگاه مهرالبرز اسـت
که در حال حاضر از سیستم یادگیری الکترونیک استفاده م نمایند .نتایج حاصل از این پژوهش بیانگر ارتبـاط
مثبت و مستقیم ف مابین بهکارگیری سیستم یادگیری الکترونیک و تمام خروجـ هـای حاصـل از آن اسـت.
همچنین ،نقش تعدیل گر عامل انطباقپییری ادراکشده در این پژوهش مورد تائید قرار گرفته است.
کلیدواژگان :یادگیری الکترونیک ،پشتیبان یادگیری ،ساختار اجتماع  ،عملکـرد آموزشـ  ،انطبـاقپـییری
ادراکشده.


استادیار ،عضو هیئتعلمی ،موسسه آموزش عالی مهر البرز ،تهران.

 کارشناسی ارشد ،مدیریت فناوری اطالعات ،موسسه آموزش عالی مهر البرز ،تهران.
 کارشناسی ارشد ،مدیریت فناوری اطالعات ،موسسه آموزش عالی مهر البرز( .نویسنده مسئول)؛
a_ashrafy@yahoo.com
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تاریخ پذیرش9911/20/20:
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مقدمه
همگام با افزایش ضریب نفوذ اینترنت ،فرآینـدهای آمـوزو و یـادگیری بـا تاییـرات عمـدهای
مواجــه گردیــده اســت (وانــر و همکــاران  ،)4001 ،7بــهنحــویکــه بســیاری از دانشــگاههــا و
مؤسسات آموزش  ،هزینههای گزاف را برای توسعه برنامههای یادگیری الکترونیک  4مشـتریان
خود صر

نمودهاند (ل  .)4070 ،9ظهور مفهوم یادگیری الکترونیک ،استراتژیهای آموزشـ

را به کلـ بـا تاییـر مواجـه سـاخته اسـت و در ایـن راسـتا مؤسسـات آموزشـ در تـشوانـد تـا
استراتژیهای خـود را هـمراسـتای بـا فنّـاوریهـای یـادگیری الکترونیـک و اهـدا

آموزشـ

اصشح نمایند (سـیگدم و توپکـو  .)4072 ،2یـادگیری الکترونیـک ،ییـف وسـیع از ابزارهـای
الکترونیک استفاده شده در فرآیند یادگیری ازجمله اینترنت ،ابزارهـای شـنیداری و ویـدیوی ،
پخش ماهوارهای ،تلویزیون تعامل  2و غیـره را در برمـ گیـرد (اوزکـان و کـوزلر  .)4003 ،6بـر
اساس مطالعه ژانر و همکاران  ،)4072( 1فنّاوریهای مبتن بر صفحات وب بهعنوان نمونـهای
از ابزارهای یادگیری الکترونیک که م تواند برای دانشجویان جیاب باشـد ،مـورد توجـه قـرار
گرفتهاند .بر اساس تعریف ارائهشده توسط کمیته استانداردهای فناوریهـای آموزشـ موسسـه
 ،IEEEسیستم یادگیری مبتن بر وب به سیستم یادگیری ایشق م شـود کـه از صـفحات وب
به عنوان ابزار تعامل با دانشپییران و بستر ارتبای اینترنت بـهعنـوان ابـزار اصـل ارتبـای بـین
زیرسیستمها استفاده م نماید (انگای و همکاران  .)4001 ،7بر همین اساس ،مـ تـوان از سیسـتم
یادگیری الکترونیک به عنوان یک از مهمترین نوآوریهای مبتن بـر وب در محـیط آموزشـ
یاد نمود (سیگدم و توپکو .)4072 ،بنا به نظر مک گیل و کلوبـاس  ،)4003( 3سیسـتم یـادگیری
الکترونیک بهمنظور استفاده دانشپییران در خصوص پشتیبان مدیریت دروس و یـادگیری در
1. Wang et al.
)2. Electronic learning (E-learning
3. Lee
4. Cigdem & Topcu
5. Interactive TV
6. Ozkan & Koseler
7. Zhang et al.
8. Ngai et al.
9. McGill & Klobas
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مؤسسات و دانشگاهها مورد استفاده قرار م گیرد .اسـتفاده از سیسـتم یـادگیری الکترونیـک در
محیط دانشگاه زمینهساز تقویت وضعیت آموزو مجازی در برابر آموزش سنت شـده اسـت
(اسشم .)4076 ،7
تحقیقات پیشین در ارتبـاط بـا موضـوا یـادگیری الکترونیـک بیشـتر حـول محـور پـییرو
فنّــاوری (مــک گیــل و کلوبــاس )4003 ،و یــا موفقیــت سیســتمهــای یــادگیری الکترونیــک
(حســنزاده و همکــاران )4074 ،ســیر کــرده اســت و مطالعــات محــدودی در خصــوص نتــایج
حاصل از به کارگیری سیستمهای یـادگیری الکترونیـک ارائـه گردیـده اسـت (اسـشم.)4079 ،
لیا ،نیاز به بررس نتایج حاصل از بهکارگیری این سیستمها بسیار حائز اهمیت اسـت .بـر همـین
اســاس ،پــژوهش حاضــر ســع دارد بــا ارائــه مــدل تــأثیر اســتفاده از سیســتمهــای یــادگیری
الکترونیک را در فضای آموزش بـر روی خروجـ هـای حاصـل از آن مـورد بحـث و بررسـ
قرار دهد.

مبانی نظری پژوهش
سیستمهای یادگیری الکترونیک
ادغام فناوری ایشعات در حوزه دانشگاه  ،شیوه سنت آموزو را دستخوو تاییر اساسـ
نموده است ،بهیوریکه بسیاری از مفاهیم پیشـین یـادگیری جـای خـود را بـه پـارادایم نـوین
تحت عنوان یادگیری الکترونیک دادهاند (فرید و همکاران  .)4072 ،4در یـ سـالهـای اخیـر،
یراح و پیادهسازی سیستمهای یادگیری الکترونیک بهیـور گسـتردهای افـزایش یافتـه و ایـن
نــوا رویکــرد آموزشـ نقــش بســزای در یــادگیری و آمــوزو ایفــا نمــوده اســت (کرامتـ و
همکاران  .)4077 ،9بهیورکل  ،مفهوم یادگیری الکترونیک اشاره به محـیط یـادگیری سـری و
پویای دارد که بستر اینترنت را برای بهبود کیفیت یـادگیری مـورد اسـتفاده قـرار داده و امکـان
دسترس به مناب و خدمات مورد نباز را از همین یریـ در اختیـار دانشـجویان قـرار داده اسـت
1. Islam
2. Farid et al.
3. Keramati et al.
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(محمدی  .) 4072 ،7اهمیت یادگیری الکترونیک تا بـدان جـا پـیش رفتـه اسـت کـه بسـیاری از
دانشگاهها و مؤسسات آموزش معتبر دنیا ،عشوه بر پیگیری رووهای سنت آموزش  ،اقدام بـه
ارائــه دروس بــهصــورت آنشیــن بــا بهــرهگیــری از قابلیــتهــای فنــاوری ایشعــات بــهمنظــور
خدمترسان به دانشجویان و فراگیران از راه دور  4نمودهاند (اسشم و سلیم .)4006 ،9
در ارتباط با یادگیری الکترونیک مطالعات متعددی صورت پییرفتـه اسـت .بـهعنـوانمثـال،
هــارتونوا و همکــاران  )4072( 2در پــژوهش خــود بــه بررس ـ فاکتورهــای مــؤثر در خصــوص
پییرو دروس به سبک الکترونیـک توسـط معلمـان در مقـای تحصـیل ابتـدای و راهنمـای
کشور چک پرداختهاند .هرات و همکاران  )4076( 2نیز در پژوهش خـود معیارهـای درگیـر در
خصوص ارزیاب میزان رضایتمندی کاربران از بهکارگیری سیسـتمهـای یـادگیری الکترونیـک
را مورد هد

قـرار دادهانـد .از دیگـر جنبـه هـای کـه در تحقیقـات پیشـین بسـیار مـورد توجـه

محققان قرار گرفته اسـت مـ تـوان بـه بررسـ قصـد اسـتفاده مجـدد از سیسـتمهـای یـادگیری
الکترونیک (ل  ،)4070 ،پییرو سیستمهای یادگیری الکترونیک (وانر و وانـر  )4003 ،6و
ارزیاب موفقیت سیستمهای یادگیری الکترونیک (وانر و همکاران )4001 ،اشاره کـرد .نکتـه
حائز اهمیت در خصوص تمام موارد میکور ،معطو

بودن تحقیقـات بـه سـمت فاکتورهـای

مؤثر بر روی سیستمهای یادگیری الکترونیک از زوایای گونـاگون اسـت .درایـنبـین ،علیـرغم
تمام تمرکزی که بـر روی مفـاهیم یـادگیری الکترونیـک و ابعـاد گونـاگون بـهکـارگیری ایـن
سیستمها صورت گرفته است ،فقدان پژوهشهای کاف در خصوص بررس نتـایج و خروجـ
حاصل از به کارگیری سیستم یادگیری الکترونیک بیش ازپیش خود را نمایـان سـاخته اسـت .از
معدود پژوهشهای که در این رابطه انجـام پییرفتـه اسـت مـ تـوان بـه پـژوهش مـکگیـل و
کلوباس ( )4003در خصوص بررس تأثیر بهکـارگیری سیسـتمهـای یـادگیری الکترونیـک بـر
1. Mohammadi
2. Distant learners
3. Islam & Selim
4. Hrtoňová et al.
5. Harrati et al.
6. Wang & Wang
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روی عملکرد دانشجویان اشاره کرد .محققان در ایـن پـژوهش سـع در ارائـه مـدل یک ارچـه
بهمنظور بررس تأثیر استفاده از سیستمهـای یـادگیری الکترونیـک بـر روی عملکـرد یـادگیری
دانشجویان و درنهایت نمرات دانشجویان با استفاده از تئوری تناسب فنّاوری-وظیفه  7داشتهانـد.
همچنین ،اسشم ( )4079به بررسـ ارتبـاط بـین خصیصـههـای پـییرو یـادگیری الکترونیـک،
رفتارهای پییرو یادگیری الکترونیک و خروج های حاصل از پییرو یادگیری الکترونیـک
پرداخته است .در همین راستا ،پژوهش حاضر با در نظر گرفتن  9فـاکتور اصـل شـامل پشـتیبان
یادگیری  ،4ساختار اجتماع  9و عملکرد آموزش  2بهعنوان خروج های حاصل از بهکـارگیری
سیستمهای یادگیری الکترونیک مطاب با آنچه در مقاله اسشم ( )4076عنوان شده است ،سـع
در بررس ارتباط مابین اسـتفاده از سیسـتم یـادگیری الکترونیـک و هـر یـک از خروجـ هـای
حاصل از آن را دارد .مطاب با آنچه در ادبیات تحقی یافت شده است (اسشم ،)4079 ،پشـتیبان
یادگیری اشاره به میزان پشتیبان سیستم در خصوص یادگیری کاربران دارد .سـاختار اجتمـاع
به معنای میزان پشتیبان سیستم یادگیری الکترونیک از کاربران بهمنظور ایجاد ارتبـاط بـا دیگـر
کــاربران و بــه عبــارت ســاخت یــک حلقــه اجتمــاع اســت؛ و درنهای ـت عملکــرد آموزش ـ
همانگونه که از نام آن پیداست اشاره به نمره اخی شده در واحد درس مربویه دارد.
در سیستمهای یادگیری الکترونیک ،دانشجویان اصل ترین مشارکتکنندگان مـ باشـند و
ازآنجای که این سیستمها با محوریت دانشجو توسعه یافتهاند ،هد

اصل خـود را بـر ارتقـای

سطح علم و بهبـود وضـعیت یـادگیری از یریـ ارائـه محتـوای آموزشـ مناسـب (ون را و
ش رز  )4007 ،2در کنار کاهش محدودیتهای از قبیل فضای آموزش و زمان مورد نیـاز پایـه-
ریزی نمودهاند (کرامت و همکاران .)4077 ،بر اساس نظـر سـیگدم و توپکـو ( ،)4072اسـتفاده
صحیح از این سیسـتم هـا موجبـات موفقیـت در تسـهیم ایشعـات آموزشـ و همچنـین ارتقـای
یادگیری دانشجویان را فراهم م آورد .بهیورکل  ،یک سیستم مدیریت یادگیری الکترونیـک
)1. Task-technology fit (TTF
2. Learning assistance
3. Community building
4. Academic performance
5. Van Raaij & Schepers
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با فراهم آوردن بستری مجازی که در آن مستندات آموزش  ،نظرآزمای های بحـث و گفتگـو،
امکان چت دو یا چندنفره و غیره لحاظ گردیده است ،بهعنوان یک موجودیت اجتماع نقـش
خود را ایفا نموده است .بهیوریکه از این یری  ،دانشجویان مـ تواننـد بـا اسـتاد مربویـه و یـا
سایر دانشجویان ارتباط برقرار نموده و عشوه بر زمینهسازی در جهت بهبود عملکـرد آموزشـ ،
گام را بهمنظور ایجاد حلقه اجتمـاع بـین خـود و سـایرین بردارنـد (ون را و شـ رز;4007 ،
اوزکان و کوزلر ;4003 ،ژانر و همکاران )4072 ،7؛ بنابراین ،م توان اینگونـه نتیجـه گرفـت
که افزایش استفاده از سیستمهای یادگیری الکترونیـک ،درنهایـت منجـر بـه افـزایش و ارتقـای
عملکـرد آموزشـ  ،مفهــوم پشــتیبان از یــادگیری و ایجــاد ســاختار اجتمــاع قــویتــر در بــین
دانشجویان خواهد گردید .بر همین اساس ،فرضیات به شرح ذیل قابل ارائه است:
فرضیه اول :استفاده از سیستم یادگیری الکترونیک تأثیر مثبت و مستقیم بـر روی عملکـرد
آموزش دانشجویان دارد.
فرضیه دوم :استفاده از سیستم یادگیری الکترونیک تأثیر مثبت و مسـتقیم بـر روی پشـتیبان
یادگیری دارد.
فرضیه سوم :استف اده از سیستم یادگیری الکترونیک تأثیر مثبت و مستقیم بـر روی سـاختار
اجتماع دارد.

انطباقپذیری (سازگاری) ادراکشده
مفهوم انطباقپییری ادراکشده  4بـهعنـوان یکـ از پارامترهـای کلیـدی در خصـوص ارزیـاب
پییرو نوآوری مطرح گردیده اسـت (کراهانـا و همکـاران  .)4006 ،9بـر اسـاس نظـر راجـرز

2

( ،)4070انطباق پییری به معنای میـزان تطـاب یـک نـوآوری بـا ارزوهـا و باورهـای فرهنگـ
اجتماع  ،تجارب پیشـین و حـال و نیازهـای کـاربران بـالقوه اسـت .در تعریفـ دیگـر ،مـور و
1. Zhang et al.
2. Perceived compatibility
3. Karahanna et al.
4. Rogers
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بنباسات  )7337( 7از انطباقپییری ادراکشده با عنوان سازگاری بـا نیازهـا و ارزوهـای فعلـ
کاربران و تجارب پیشـین آنهـا یـاد کـردهانـد .مطالعـات متعـددی در ایـن خصـوص صـورت
پییرفته است که از آن جمله م توان به پژوهش سان و همکاران  )4003( 4اشاره کـرد .در ایـن
پژوهش ،میزان انطباق پییری ادراکشده در خصـوص پیـادهسـازی سیسـتم برنامـهریـزی منـاب
سازمان مورد هد

قرار گرفته و تأثیر این عامل بر روی قصـد اسـتفاده از سیسـتم برنامـهریـزی

مناب سازمان مورد بررس قرار گرفته است .در زمینه یـادگیری الکترونیـک ،دوان و همکـاران

9

( )4003در پــژوهش خــود بــه بررس ـ عوامــل تأثیرگــیار (مزایــای مــرتبط در تســهیل فرآینــد
یادگیری ،مزایای مرتبط در بهبود خروج یادگیری ،انطباق پییری ،پیچیدگ  ،آزمونپـییری

2

و قابلیت مشاهده  )2بر روی تصمیم به پییرو یادگیری الکترونیک پرداختهاند .نتایج حاصـل از
این پژوهش بیانگر این مهم است که انطباقپییری ادراکشده بیشترین تأثیر را بر روی تصمیم
به پییرو یادگیری الکترونیک را عهـدهدار اسـت .چـن  )4077( 6در مطالعـه خـود بـه بررسـ
ارتباط بین انطباق پـییری آموزشـ در پـییرو یـادگیری الکترونیـک پرداختـه اسـت .در ایـن
پژوهش فرض گردیده است که انطباق پییری آموزش تأثیر مثبت و بسزای را بر روی تصمیم
دانشجویان به پییرو یادگیری الکترونیک برجای خواهد گیاشت.
مطاب با آنچه در فوق ذکر گردید ،مفهوم انطبـاقپـییری در ادبیـات پـژوهش بیشـتر حـول
محور پییرو فنّاوری و مدل های پییرو مورد توجـه قـرار گرفتـه و کمتـر بـه بحـث در مـورد
نتایج حاصل از یادگیری الکترونیک پرداخته شده است .لیا ،در این پژوهش سع شـده اسـت
تــأثیر انطبــاقپــییری ادراکشــده بــر روی خروج ـ هــای حاصــل از بــهکــارگیری یــادگیری
الکترونیک مورد توجه قرار گیرد .گودهو و تام سـون ( )7332پیشـنهاد دادهانـد ،درصـورت کـه
نیازمندیهای وظیفه متناسب با فنّاوری در دسترس باشد ،درنتیجـه کـاربران بـا احتمـال بیشـتری
1. Moore & Benbasat
2. Sun et al.
3. Duan et al.
4. trialability
5. observability
6. Chen
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سع در استفاده از فنّاوری برای انجام کارهای خود خواهند داشت .به همین صـورت مـ تـوان
اینگونه استدالل نمود که درصورت که دانشجویان ،سیستم یادگیری الکترونیک را متناسب بـا
عشئ خود بیابند ،با احتمال بیشتری سع در مطالعه و استفاده از منـاب آموزشـ الکترونیـک و
همچنین تعامل با دیگر کـاربران از یریـ بحـث و گفتگـوی آنشیـن خواهنـد داشـت (اسـشم،
 .)4076از یر

دیگر ،مطاب با نتایج حاصل از پژوهش مک گیل و کلوباس ( ،)4003هر چـه

میزان تناسب بین فنّاوری و وظیفه مورد انتظار سطح باالتری داشته باشد ،فنّـاوری مـورد اسـتفاده
تأثیر بیشتری بر روی عملکـرد یـادگیری دانشـجویان بـر جـای مـ گـیارد؛ بنـابراین ،مـ تـوان
این گونه نتیجه گرفت که فاکتور انطباقپییری ادراکشده ،بهعنوان عامـل تعـدیل گـر ارتبـاط
ف مابین به کارگیری سیستم یادگیری الکترونیک و خروج های حاصـل از آن را تعـدیل مـ -
نماید .بر همین اساس ،فرضیات به شرح ذیل قابل ارائه است:
فرضیه چهارم :انطباقپییری ادراک شده ارتباط بین استفاده از سیستم یادگیری الکترونیـک
و عملکرد آموزش را تعدیل م نماید.
فرضیه پنجم :انطباقپییری ادراک شده ارتباط بین استفاده از سیسـتم یـادگیری الکترونیـک
و پشتیبان یادگیری را تعدیل م نماید.
فرضیه ششم :انطباقپییری ادراکشده ارتباط بین استفاده از سیسـتم یـادگیری الکترونیـک
و ساختار اجتماع را تعدیل م نماید.
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مدل مفهوم پژوهش در شکل زیر نمایش داده شده است.
انطباقپذیری ادراکشده
PCOM
پشتیبان یادگیری
PLA

عملکرد آموزشی
GPA

بهکارگیری سیستم

یادگیری الکترونیک
USE

ساختار اجتماعی
COMM

شکل  .1مدل مفهومی پژوهش

روش پژوهش
پرسشنامه ای شامل  79سؤال ،تهیه گردید تا پاسخدهندگان میزان موافقـت یـا مخالفـت (از  7تـا
 )2خود را برای هر سؤال در خصوص تجربه استفاده خود از سیستم یادگیری الکترونیکـ بیـان
نمایند .جهت سنجش روای از روو روای محتوا و روای صوری استفاده گردید .با توجـه بـه
اینکه پرسشنامه تحقی یک پرسشنامه استاندارد استخرا شده از ادبیات موضـوا اسـت ،روایـ
محتـوای پرسشـنامه تــأمین اسـت .در خصـوص روایـ صــوری نیـز تیمـ متشـکل از  2نفــر از
خبرگان که سه نفر از آنهـا دارای سـابقه پـژوهش در علـوم رفتـاری بودنـد و دو نفـر بـا سـابقه
کاری بیش از پـنج سـال در حـوزه یـادگیری الکترونیکـ  ،بـه بـازنگری پرسشـنامه پرداختنـد و
نکـات را در خصــوص نحـوه پرســش سـؤاالت ،چیــنش و یـول آنهــا مطـرح نمودنــد کــه در
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پرسشنامه اعمال گردید .جهت سنجش پایـای از شـاخآ آلفـای کرونبـات اسـتفاده شـده کـه
نتایج آن در بخش بعدی ارائه شده است.
جامعه آماری این پژوهش ،دانشجویان مقط کارشناس ارشد موسسـه آمـوزو عـال مهـر
البـرز اسـت .در ایــن موسسـه آمـوزو عــال  ،در حـال حاضـر بــیش از  7000نفـر در  72رشــته
گرایش تحصیل بهصورت آموزو آمیخته (ترکیب حضوری و مجـازی) مشـاول بـه تحصـیل
م باشند .با روو نمونهگیری تصادف ساده ،حدود  200پرسشنامه در میـان دانشـجویان توزیـ
گردید و  33پرسشنامه معتبر جم آوری گردید .نرت بازگشت مؤثر پرسشنامهها نیـز  42درصـد
است 12 .درصد پاسخدهندگان مرد و  42درصد زن بودند .همچنین  49درصد پاسخدهنـدگان
باالتر از  27سال 93 ،درصد بین  97تا  20سال 90 ،درصد بین  46تـا  90سـال و  7درصـد زیـر
 42سال سن داشتند.

روش ارزیابی مدل
ارزیاب مدل در دو سطح مدل سـنجش و مـدل سـاختاری انجـام مـ شـود کـه شـرح هرکـدام
بهصورت جداگانه در زیر آمده است .در این تحقی  ،از رویکرد پیشـنهادی حنفـ زاده و زارا
( )7937با استفاده از نرمافزار  SmartPLSاستفاده شده است .یعن در مرحله اول ،بـا اسـتفاده
از روو تحلیل حداقل مربعات جزئ  ،مدل سنجش  7روابط میان عوامل و ابعـاد بررسـ شـده و
در مرحله دوم ،با استفاده از روو تحلیل حداقل مربعات جزئ  ،مـدل سـاختاری  4روابـط میـان
ابعاد مدل بررس شده است .این مراحل در ادامه تشریح شده است.
یک از آماره های که محق از یری آن قادر بـه تعیـین و تشـخیآ مناسـب بـودن دادههـا
برای تحلیل است ،آزمون 9KMOاست که مقدار آن همواره بین  0و  7در نوسـان اسـت (هیـر
و همکاران  .)7332 ،2درصورت که مقـدار  KMOکمتـر از  0/20باشـد ،دادههـا بـرای تحلیـل
عامل مناسب نخواهند بود .اگر مقدار آن بین  0/20تا  0/63باشد ،م توان با احتیاط بیشتری بـه
1. Measurement Model
2. Structural Model
3. Kaiser-Meyer-Olkin
4. Hair et al.
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تحلیل عامل پرداخت؛ امـا درصـورت کـه مقـدار آن بـزر تـر از  0/1باشـد ،همبسـتگ هـای
موجود در بـین دادههـا بـرای تحلیـل عـامل مناسـب خواهنـد بـود .ایـن مقـدار بـرای دادههـای
پژوهش  0/19برآورد شده است که در حد مناسب قرار دارد.

روش ارزیابی مدلهای سنجش
اولین عامل که در ارزیاب مدلهای سنجش ،باید مورد توجه قرار گیرد ،تکبعـدی بـودن
شاخآ های مدل است .بدین معن که هر شاخص در مجموعه شاخآها ،باید با یـک مقـدار
بار عامل بزر  ،تنها به یک بعد یا متایر نهفته ،بارگیاری گردد .بدین منظور بایـد مقـدار بـار
عامل بزر تر از  0/60باشد .الزم بـه ذکـر اسـت کـه مقـدار بـار عـامل کوچـکتـر از 0/20
کوچک محسوب شده و باید از مجموعه شاخآها حی
حی

گردد .این امر بهصـورت دسـت بـا

شاخآ های که دارای بـار عـامل کمتـر از  0/20مـ باشـند ،انجـام مـ شـود (گـیفن و

استراب .)4002 ،7
مقــدار ضــریب آلفــای کرونبــات  4عامــل دیگــری اســت کــه در ارزیــاب قابلیــت ایمینــان
سازگاری درون  9مدل های سنجش قابل استفاده است .مقدار این ضریب ،از  0تا  7متایر اسـت
که مقادیر باالتر از  0/10پییرفته شده بوده و مقادیر کمتر از  0/60نامطلوب ارزیاب مـ گـردد
(کرونبات .)7327 ،2
مقـدار ضـریب قابلیـت ایمینـان سـاختاری  ،2عامـل دیگـری اسـت کـه در ارزیـاب قابلیـت
ایمینان سازگاری درون مدل های سنجش قابل استفاده است .مقدار این ضریب نیـز ،از  0تـا 7
متایر اسـت کـه مقـادیر بـاالتر از  0/10پییرفتـه شـده بـوده و مقـادیر کمتـر از  0/60نـامطلوب
ارزیاب م گردد (گیفن و استراب.)4002 ،

1. Gefen and Straub
)2. Cronbach’s alpha (CA
3. Internal consistency reliability
4. Cronbach
)5. Composite Reliability (CR
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اعتبــار همگرای ـ  ،همبســتگ زیــاد شــاخآهــای یــک ســازه را در مقایســه بــا همبســتگ
شاخآهای سازه های دیگر نشان م دهد که در مدلهای سنجش باید ارزیاب شود .بـهمنظـور
ارزیاب اعتبار همگرای در نـرم افـزار  SmartPLSاز  7 AVEاسـتفاده مـ شـود .مقـدار ایـن
ضریب نیز ،از  0تا  7متایر است که مقادیر باالتر از  0/20پییرفته شده است (فرونل و الرکـر ،4
.)7377
اعتبــار تشخیصـ  ،بیــانگر وجــود همبســتگ هــای جزئـ بــین شــاخآهــای یــک ســازه و
شاخآهای سازههای دیگر است که در مدلهای سنجش باید ارزیاب شود .بهمنظـور ارزیـاب
این نوا از اعتبار ،معیار ( Fornell-Larckerفرونل و الرکر )7377 ،استفاده مـ شـود .معیـار
 Fornell-Larckerاشاره به این مسئله دارد که ریشه دوم مقـادیر واریـانس شـرح داده شـده
( )AVEهر سازه ،بزر تر از مقادیر همبستگ آن سازه با سازههای دیگر باشد.

روش ارزیابی مدل ساختاری
پس از ارزیاب مدل های سنجش ،نوبت به ارزیـاب مـدل سـاختاری مـ رسـد .اولـین معیـار
کلیدی که بدین منظور مورد استفاده قرار مـ گیـرد ،ضـریب تعیـین  R2اسـت .ضـریب تعیـین
 R2ارتباط بین مقدار واریانس شرح داده شده یک متایر نهفتـه را بـا مقـدار کـل واریـانس آن
سنجش م نماید .مقدار این ضریب نیز از  0تا  7متایر است کـه مقـادیر بـزر تـر ،مطلـوبتـر
است .چین  ،)7377( 9مقادیر نزدیک به  0/61را مطلوب ،نزدیک به  0/99را معمول و نزدیک
به  0/730را ضعیف ارزیاب م نماید.
گام بعدی در ارزیاب مدلهای ساختاری ،ارزیـاب ضـرایب مسـیر بـین متایرهـای نهفتـه در
مدل است .در این مرحله ،محق  ،باید عشمت جبری ضریب ،اندازه و سـطح معنـ داری آن را
بررس نماید .مسیرهای که عشمت ضرایب آنها در خش

جهت مورد انتظار فرضـیه باشـند،

فرضیه موردنظر را تائید نخواهند کرد .اندازه ضریب مسیر ،نشـاندهنـده قـدرت و قـوت رابطـه
1. Average variance extracted
2. Fornell and Larcker
3. Chin
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بین دو متایر نهفته است .برخ محققین بر این باور هستند که ضریب مسیر بـزر تـر از 0/700
یکمیزان مشخص از تأثیر در مدل را نشان م دهد (هابر و همکاران  .)4001 ،7عشوه بـر ایـن،
ضرایب مسیر باید در سطح حداقل  0/02معن دار باشند.

تحلیل مدل
تحلیل مدل سنجش
نتایج بارگیاری شاخآهای ابعاد نهفته موجود در مدل بـهصـورت جـدول زیـر اسـت .درصـورت کـه
شاخص دارای بـار عـامل کمتـر از  0.2باشـد ،الزم اسـت تـا از لیسـت شـاخآهـا حـی گـردد .بـا
توجه به اینکه در جدول زیـر تمـام شـاخآهـا دارای بـار عـامل بـزر تـر از  0.2هسـتند نیـازی بـه
حی هیچکدام از شاخآها نبوده و با همین مجموعه شاخآها به سـرا مرحلـه بعـد مـ رویـم .ایـن
امـر بـه ایـن مسـئله اشـاره دارد کـه سـنجههـا و سـؤاالت موجـود در پرسشـنامه تحقیـ  ،بـهخـوب ابعــاد
مربویه خود را م سنجند و درواق سنجههای خوب برای ارزیاب هستند.
جدول  .1مقادیر بارگذاری شاخصهای ابعاد نهفته موجود در مدل
USE COMM PLA GPA
USE1 0/31
USE2 4/31

7/00

0/3

COMM1

0/3

COMM2

0/39

COMM3

0/72

PLA1

0/39

PLA2

0/30

PLA3

0/76

PLA4
GPA
1. Huber et al.
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همانیور که گفته شد الزم اسـت تـا شـاخآهـای دارای بـار عـامل کمتـر از  0.2حـی
شوند .لیکن با توجـه بـه اینکـه تمـام شـاخآهـای مـدل دارای بـار عـامل بـزر تـر از 0.2
م باشند ،نیازی به حی

متایرها نبوده و بـه سـرا مرحلـه بعـد مـ رویـم .در ایـن مرحلـه الزم

است تا مقادیر ضرایب آ لفای کرونبات ،قابلیـت ایمینـان سـاختاری و  AVEرا گـزارو نمـود
که ایشعات آن به شرح زیر است .همانیور که از این جدول نمایان است تمام مقادیر بـرای
ضرایب گفتهشده در سطح قابل قبول قرار گرفته است .بدین معن که ضرایب آلفـای کرونبـات
قابلیت ایمینان ساختاری برای تمام ابعاد مدل بزر تر از  0.1و مقدار  AVEنیـز بـرای همـه
آنها بزر تر از  0.2است .ضریب تعیین  R2ارتباط بین مقدار واریانس شرح داده شـده یـک
متایر نهفته را با مقدار کل واریانس آن سنجش م نماید .مقدار این ضریب نیـز از  0تـا  7متایـر
است که مقادیر بزر تر ،مطلوبتر است .چین ( ،)7377مقادیر نزدیـک بـه  0/61را مطلـوب،
نزدیک به  0/99را معمول و نزدیک به  0/730را ضعیف ارزیاب م نماید.
جدول  .2مقادیر ضرایب آلفای کرونباخ ،قابلیت اطمینان ساختاری R2 ،و  AVEدر مدل

آلفای کرونبات قابلیت ایمینان ساختاری میانگین واریانس استخرا شده
0/31

7/00

0/32

USE 0/32

0/32

0/30

COMM 0/79

0/32

0/37

PLA 0/13

7/00

7/00

GPA

گام بعدی ،ارزیاب اعتبار تشخیص مدل است .همانیور که قبشً گفته شد بـدین منظـور از
معیار  Fornell-Larckerاستفاده شده است که یب این معیـار ،ریشـه دوم مقـادیر واریـانس
شرح داده شده ( )AVEهر سازه ،بزر

تر از مقادیر همبستگ آن سـازه بـا سـازههـای دیگـر

باشد .همانطورکه نمایان است ،کلیه مقادیر موجود روی قطر اصل جـدول از مقـادیر ذیـل آن
بزر تر م باشند که به معن این است که اعتبار تشخیص مدل تأمین است.
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جدول  .31اعتبار تشخیصی سازهها برای مدل
COMM GPA PLA USE
COMM 0/37
0/9 7/00
GPA
0/31

0/73

0/41

0/1

0/42

PLA 0/61
USE 0/26

توجه :عناصر قطر اصل  ،مجیور مقادیر واریانس شرح داده شده در هر سازه و عناصر قطر غیر
اصل  ،مقادیر همبستگ میان سازهها است .برای اعتبار تشخیص  ،عناصر قطری باید از عناصـر
غیر قطری بزر تر باشند.

تحلیل مدل ساختاری
پس از ارزیاب مدل های سنجش ،نوبت به ارزیـاب مـدل سـاختاری مـ رسـد .در ایـن مرحلـه،
محق  ،بایـد عشمـت جبـری ضـریب ،انـدازه و سـطح معنـ داری آن را بررسـ نمایـد .انـدازه
ضریب مسیر ،نشاندهنده قدرت و قوت رابطه بین دو متایر نهفته است .برخـ محققـین بـر ایـن
باور هستند که ضریب مسیر بزر تر از  0/700یکمیـزان مشخصـ از تـأثیر در مـدل را نشـان
م دهد .نتایج بهدستآمده برای ضـرایب مسـیر و سـطح معنـ داری آنهـا در شـکلهـای زیـر
نمایش داده شده است .درصورت که مقادیر  tبـزر تـر از  7/36باشـد ،سـطح معنـ داری آن
 0/02است .همچنین ،برای مقـادیر  tبـزر تـر از  4/216و  9/43سـطح معنـ داری بـه ترتیـب
معادل با  0/07و  0/007است.
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جدول  .4نتایج بررسی مدل ساختاری
نتیجه

سطح معنیداری

آزمون تی

ضرررررریب
مسیر

تائید رابطه 0/007

7/60

0/26

USE -> COMM

تائید رابطه 0/007

74/37

0/10

USE -> PLA

تائید رابطه 0/02

4/90

0/42

USE -> GPA

تائید رابطه 0/007

74/02

0/66

USE×PCOM -> COMM

تائید رابطه 0/007

42/02

0/79

USE×PCOM -> PLA

تائید رابطه 0/02

4/90

0/47

USE×PCOM -> GPA

همان یور که از جدول مشخآ است ،تمام ضرایب مسیر مربوط به روابط تدوینشـده در
مدل در سطح حداقل  0.02معن دار م باشند .همچنین یب نتـایج تحلیـل دادههـا ،نقـش متایـر
سازگاری ادراک شده در رابطه بین متایر مستقل و متایرهای وابسته مدل بهخوب نمایـان اسـت.
به تعبیر دیگر ،متایر سازگاری ادراکشده بهصورت معن داری ،رابطه بین بهکـارگیری سیسـتم
یادگیری الکترونیک و خروج های حاصل از آن را تعدیل م نمایند.

نتیجهگیری و پیشنهادها
هد

پژوهش حاضر ،بررس ارتباط ف مابین اسـتفاده از سیسـتمهـای یـادگیری الکترونیـک و

خروج های حاصل از آن با در نظر گرفتن نقش تعدیل گر انطبـاقپـییری ادراکشـده اسـت.
در همین راستا 9 ،خروج اصل حاصل از بهکارگیری سیستمهای یادگیری الکترونیک شـامل
پشـتیبان یـادگیری ،سـاختار اجتمـاع و عملکـرد آموزشـ (معـدل) بـا الهـام از مطالعـه اســشم
( )4076مورد بررس قرار گرفته است .در این پژوهش  6فرضیه اصل ارائه شـده اسـت و مـدل
مفهوم پژوهش نیز بر همین اسـاس ارائـه گردیـده اسـت .جامعـه آمـاری ایـن پـژوهش شـامل
دانشــجویان دانشــگاه مجــازی مهرالبــرز م ـ باشــند .از میــان  200پرسشــنامه توزی ـ شــده میــان
دانشجویان 33 ،پرسشنامه معتبر استخرا گردید که مبنای تحلیل آماری پـژوهش اسـت .نتـایج
حاصل از پژوهش بیانگر این واقعیت است که انطباقپییری ادراکشده ازنقطهنظر دانشـجویان

سیستمهای یادگیری الکترونیک و خروجیهای حاصله :نقش تعدیلگر...

709

نقش تعدیل گری خود را در ارتباط بین بهکارگیری سیستم یـادگیری الکترونیـک و خروجـ -
های حاصل از آن بهدرست ایفا م نماید .در ادامه نتایج تحقی بهتفصیل ارائه شده است:
 .7در میان  9فرضیه ابتدای در مدل مفهوم پژوهش ،ارتباط ف مابین بـهکـارگیری سیسـتم
یادگیری الکترونیک و پشتیبان یادگیری دارای بیشترین ضـریب مسـیر اسـت .بـهعبـارتدیگـر،
بیشترین ارزش را که به کارگیری سیستم یـادگیری الکترونیـک در ذهـن دانشـجویان بـر جـای
گیاشته است ،ارائه خدمات بـهمنظـور پشـتیبان از یـادگیری الکترونیـک شـامل ارائـه محتـوای
آموزش آنشین ،ارائه فایـل هـای آموزشـ بـه هـر دو صـورت صـوت و تصـویری ،برگـزاری
کشس های مجازی و امکان دانلود جلسات آموزش است .این یافته بیانگر ایـن واقعیـت اسـت
که نیازمندی هـای آموزشـ ییـف وسـیع از دانشـجویان از خـدمات آموزشـ ارائـه شـده در
سیستم یادگیری الکترونیک برآورده شده است.
 .4نکته حائز اهمیت در این پژوهش ایـن اسـت کـه ارتبـاط فـ مـابین بـهکـارگیری سیسـتم
یادگیری الکترونیک و ایجاد ساختار اجتماع یا به عبارت ایجاد ارتباط با سـایر دانشـجویان از
حیث ضریب مسیر در مرتبـه دوم قـرار گرفتـه اسـت .ایـن یافتـه را مـ تـوان متناسـب بـا حـوزه
پژوهش (دانشگاه ) اینگونه تحلیل نمود که پاسخدهنـدگان از سیسـتم یـادگیری الکترونیـک
بیشتر به عنوان ابزاری در جهت اهدا

آموزش و مرتف نمودن نیازهای آموزش اسـتفاده مـ -

نمایند و به همین دلیل تأثیر این سیستم بر روی ایجاد ارتباط با سایرین کمتر مورد توجـه اسـت.
ع شوه بر این ،سیسـتم یـادگیری الکترونیـک دانشـگاه مهرالبـرز تمرکـز خـود را بـر روی ارائـه
محتوای دیجیتال قرار داده و کمتر بر روی ایجاد نظرآزمـای هـا و اتـاقهـای گفتگـوی آنشیـن
تأکید نموده است .به همـین منظـور بیشـتر ارتبایـات آنشیـن دانشـجویان از مسـیرهای مجـزا از
سیستم یادگیری الکترونیک برقرار م گردد.
 .9ارتباط بین به کارگیری سیستم یادگیری الکترونیک و معدل دانشـجویان دارای کمتـرین
ضریب مسیر است .این موضوا بدین معناست که دانشجویان شرکتکننده در این پـژوهش بـر
این باور م باشند که استفاده از سیستم یـادگیری الکترونیـک تـأثیر چنـدان بـر روی عملکـرد
آموزش آن ها نداشته است .ازجمله دالیل که م توان برای این یافته ارائـه داد ایـن اسـت کـه

702

فصلنامة مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند -سال ششم ـ شماره 42ـ تابستان 7931

اگرچه ارائه خدمات آموزو الکترونیک ،سهولت را نیز به همراه آورده است ،بـااینحـال نیـاز
است بررس در خصو ص کیفیـت محتـوای آموزشـ ارائـه شـده و همچنـین بررسـ پیشـرفت
تحصیل دانشجویان در یول ترم نیز مورد توجه قرار گیرد.
 .2متفاوت با نتایج بهدستآمده از پژوهش اسـشم ( ،)4076در ایـن پـژوهش نقـش تعـدیل
گری انطباق پییری در ارتباط بین بهکارگیری سیستم یادگیری الکترونیک و پشـتیبان یـادگیری
تائیـد گردیــده اســت .بــهعبـارتدیگــر ،ورای ارتبــاط مثبــت بـین اســتفاده از سیســتم یــادگیری
الکترونیک و پشتیبان یادگیری ،فاکتور انطباقپییری ادراکشده موجب تسهیل در مـدیریت و
کنترل مناسب بر روی فرآیندهای آموزشـ مخـتآ دانشـجویان مـ گـردد .بـر همـین اسـاس،
دانشجویان تا حد زیادی م توانند این سیستم را جایگزین ارتبایات دانشگاه سنت و حضـور
در کشس های درس تلق نماینـد .نکتـه جالـب ایـن اسـت کـه فـاکتور انطبـاقپـییری موجـب
تقویت رابطه میکور نیز گردیده است .این یافته بدین معناست که با توجـه بـه ماهیـت مجـازی
دانشگاه مهر البرز ،بسیاری از دانشجویان ورودی ،این سیستم را مطاب با نیازها و اهـدا

خـود

یافته اند .همچنین با توجه به اینکه حجم باالی از نمونه مورد استفاده در این پـژوهش بـاالی 90
سال دارند ،بهراحت قابلدرک است که این افراد با توجه به دغدغههـای زنـدگ و بـازار کـار
تمایل کمتری به حضوری در کشس درس بهصورت سنت خواهنـد داشـت؛ بنـابراین ،همـواره
به دنبال استفاده از سیستمهای یادگیری منطب با نیازهای آموزش خود م باشند کـه عـشوه بـر
برآورده نمودن کیفیت مورد نیاز ،سهولت در آموزو را نیز به همراه داشته باشد.
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