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  چکیده

 به الکترونیکی آموزش روند استفاده ازر گسترده و هاي یادگیري الکترونیکی بسیا اگرچه محیط

ـا نگـرش بـه یـادگیري الکترونیکـی         پژوهش حال افزایش است در سرعت ـه ب هاي کمـی در رابط

ـالی اسـت کـه نگـرش بـه یـادگیري الکترونیکـی           دانش آموزان صورت پذیرفته اسـت. ایـن در ح

زان تــأثیر   نقشـی کلیـدي در موفقیـت آمیـز بـودن ایـن نـوع آمـوزش دارد. در پـژو          هش حاضـر مـی

اي عـواملی همچـون نگـرش     اضطراب کامپیوتر بر نگرش به یادگیري الکترونیکی با نقش واسـطه 

و خودکارآمدي کامپیوتر و اینترنت در قالب آزمون مدلی مطالعـه شـده اسـت. روش پـژوهش از     

ـا   آموزان دبیرستان نوع همبستگی است. جامعه آماري کلیه دانش د لرسـتان  هاي دولتی شهر نـور آب
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ري خوشـه   نفر بود. که با روش نمونـه  485کنندگان  و تعداد شرکت ـاب شـدند     گـی اي تصـادفی انتخ

ایج قابـل    اي که بر اساس مدل مفهـومی پـژوهش طراحـی شـده، پاسـخ دادنـد.       و به پرسشنامه از نـت

مپیوتر و اینت     توجه می ـا منفی تقریباَ یکسان اضطراب کامپیوتر بـر نگـرش بـه ک رنـت و  توان به تأثیر 

ه یـادگیري الکترونیکـی اشـاره کـرد.     نیز تأثیر مثبت قابل توجه خودکارآمدي اینترنت بر نگرش بـ 

ـت و نقـش     ها برازش مناسبی داشته است که نشان در مجموع، مدل اصالح شده با داده ده اهمی دهـن

عواملی همچون اضطراب کامپیوتر، نگرش و خودکارآمدي کامپیوتر و اینترنـت بـر روي نگـرش    

  یادگیري الکترونیکی و موفقیت در آن بوده است. به

ــان کلیــدي  ــطراب کــامپیوتر،  :واژگ ـرش بــه کــامپیوتر،      اض ــامپیوتر، نگـ ـدي ک خودکارآمـ

  .مدي اینترنت، نگرش به اینترنت و نگرش به یادگیري الکترونیکیآخودکار

  مقدمه

و ترکیـب آن  هـاي یـادگیري    پیشرفت سریع فنّاوري اطالعات و تأثیرگذاري شگرف آن در حوزه

را پدیـد  » یـادگیري الکترونیکـی  «اي به نام  رشته جدید و میان اي هاي تعلیم و تربیت، حوزه با نظریه

ـوزه   هـاي دانشـمندان علـوم تربیتـی بـا اندیشـمندان        اي کـه ضـمن تقریـب دیـدگاه     آورده اسـت، ح

شـی از طریـق   هـاي آموز  ي مناسبی را براي بهبـود کیفیـت محـیط    فنّاوري اطالعات و رایانه، زمینه

آورده  هاي یادگیرنـده پدیـد   ها و توانمندي برداري از مزایاي فنّاوري و نیز تطبیق آن با ویژگی بهره

ـا آموزشـی بـه سـرعت در      .است روند استفاده از یادگیري الکترونیکی به عنوان ابزار یادگیري و ی

لون  که  حال گسترش است به طوري در حـدود   رشـدي  2004در سـال   1در گزارش کنسرسـیوم اـس

شـود یـادگیري    اي است که گفته مـی   این تغییرات به گونههاي اخیر  ارائه شده و در سالدرصد  20

(لیـا   الکترونیکی در حال به وجود آوردن یک انقالب در حوزه یـادگیري و آمـوزش مـی    د  و 2باـش

ــی        3گریسـون و اندرسـون  ). 2007، همکـاران  ـد کـه یـادگیري الکترونیک ـن نکتـه اذعـان دارن  بـر ای
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، بـه  2003هاي آموزش و یادگیري را در قرن بیست و یکم تغییـر خواهـد داد (   ناگزیر تمامی روش

ـرد و ایـن دگرگـونی     1386نقل از عطاران،  ). یادگیري الکترونیکی آموزش را دگرگون خواهـد ک

رد سـنتی     که یکی از روش- غایت آموزش بوده و فراتر از ارائه مؤثر یا سرگرم نمودن اي رویـک ـه

ـان بـاال بـردن سـطح آمـوزش و یـادگیري هسـتند            یم -بود ـدي خواه باشد. کسانی کـه بـه طـور ج

    ).1383توانند یادگیري الکترونیکی را نادیده بگیرند (عبادي،  نمی

ـا در تکنولـوژي آموزشـی وآمـوزش از راه دور         آموزش الکترونیکـی در ایـران صـنعتی نوپ

ـر الگـویی    ا در تالشـند تـا هرچـه سـریع    هـ  است، اما مراکز و مؤسسات آموزشی به ویژه دانشـگاه  ت

مناسب با ساختار آموزشی و فرهنگی کشور در زمینه آموزش الکترونیکی ارائه کننـد. عـالوه بـر    

ـی ماهیتـاً      مزیـت  ـایی کـه آمـوزش الکترونیک ـوردار اسـت، یکـی از مهمتـرین دالیـل       ه از آن برخ

ــران،       ــزون  ضـرورت سـازماندهی مراکــز و مؤسسـات آمــوزش الکترونیکـی در ای تقاضـاي روزاف

ـا توجـه بـه محـدودیت منـابع و ظرفیــت              آمـوزش بـه ویـژه آمـوزش عـالی در کشـور اســت کـه ب

تبـدیل شـده اسـت.       اینکـه  کماآموزشی در نظام آموزشی فعلی به یک موضوع خـاص اجتمـاعی 

توسعه مـدارس مجـازي    اند و کرده اقدام دور راه آموزش از پذیرش دانشجویان به ها آن از برخی

نـه    دستور کار مسئولین قرار گرفته هاي اخیر در سال د درو هوشمن ـح اسـت هزی هـاي   است. پر واض

پـذیر   هاي یادگیري الکترونیکی (به عنوان یک فناوري) برگشـت  هنگفت صرف شده براي سامانه

ها به موفقیت دست یابند.اگر چـه آمارهـاي دقیقـی     باشد، مگر اینکه دانشجویان در این سامانه نمی

ـر بگذارنـد        اند و یا نتوانسـته  ها را ترك کرده سانی که این دورهاز تعداد ک انـد بـا موفقیـت پشـت س

(پیـتچ و   درصـد قابـل تأمـل اسـت     16در کشورمان در دسترس نیست، اما در سـطح جهـانی آمـار    

ـن اسـت کـه چـرا یادگیرنـدگان الکترونیکـی ایـن تجربـه را            )2006، 1لی و از نکات قابـل توجـه ای

ور  در الکترونیکـی  هـاي  آمـوزش  مؤثر بدون شک گسترشدهند؟ ادامه نمی بـه   توجـه  بـدون  کـش

  به عبارت دیگـر، بـراي موفقیـت در    .بود نخواهد آمیز موفقیت فناوري این به آموزان دانش نگرش
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ش  ـت ویـژه       این امر، تعیین عوامل موثر بر نگرش داـن اي  آمـوزان بـه یـادگیري الکترونیکـی از اهمی

  مثبت، باعث افزایش انگیزه و پذیرش بهتر مطالب می شود. برخوردار است زیراکه نگرش

هاي بسیار کمی حتی در خارج از ایران همزمـان عوامـل مـوثر بـر نگـرش بـه        تاکنون پژوهش

ـل مـؤثر بـر        یادگیري الکترونیکی را مدنظر قرار داده ین عوام اند. بنابراین مساله پژوهش حاضـر تعـی

ـه مـ   ـی و نظـري       نگرش به یادگیري الکترونیکی و ارائ پژوهش ـاختاري بـر اسـاس پیشـینه ي  دلی س

  باشد. می

  مبانی نظري، مدل مفهومی و فرضیات

ـم در روان   1930که در دهه  1مفهوم نگرش شناسـی اجتمـاعی مطـرح شـد      به عنوان اصـطالحی مه

ـت (کویومـدجیان و پالتنیـک      گران اس ). 2،2011همچنان از موضوعات مهم و مورد توجـه پژوهـش

ـت مـی     اعی به چند دلیل مطالعه نگـرش شناسان اجتم روان ائز اهمی ـت    هـا را ـح ـد. نخس ایـن کـه    دانن

دهنـد، حتـی اگـر همیشـه در رفتـار آشـکار مـا         هاي مـا را تحـت تـأثیر قـرار مـی      ها، اندیشه نگرش

ـا از نگـرش        منعکس نشوند. دوم، روان ـاَ رفتـار م ـن باورنـد کـه واقع ـا تـأثیر    شناسان اجتماعی بر ای ه

هـا قـوي، بـه خـوبی مسـتقر و دسترسـی        وقوع چنین موضوعی وقتی که نگـرش پذیرند؛ احتمال  می

ـا تـأثیر         ). نگرش1390پذیر باشند بیشتر است (کریمی،  ـد م ا از عقای ها احساسـاتی هسـتند کـه غالـب

ـا فـراهم مـی    پذیرند و زمینه را براي واکنش به اشیاء، افراد و رویـداد  می ). 2000، 3سـازند (مـایرز   ه

ـز خـاص) شـناختی (چیزهـایی         نگرش شامل سه مولفۀ ـا یـک چی هیجانی (احساس شما در رابطـه ب

دانید و به آن اعتقـاد داریـد) و رفتـاري (کـاري کـه شـما احتمـاال انجـام خواهیـد داد)           که شما می

 دیـدگاه  و گـرایش  آمـوزان  دانـش  تـوان گفـت اگـر    ). در حالت کلی مـی 2011، 4شود (کاالت می
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ـاه  باشـند،  اشـته الکترونیکـی د  یـادگیري  درباره مثبتی ـراي  بیشـتري  انگیـزة  آنگ  آن از اسـتفاده  ب

  ).2007(لیا و همکاران،  داشت خواهند

اوري  کارگیري به نحوه به کاربر نگرش طرز ـؤثر  بسـیار  عوامـل  از اطالعـاتی  فـن محسـوب   م

ایجـاد   بـه  توانـد  مـی  الکترونیکـی  یـادگیري  بـه  کـاربران  نگرش درك دیگر، عبارت به شود؛ می

راي  تري ناسبم یادگیري فضاي ـوزش  ـب ـر  آم ). بـه منظـور سـنجش    1386شـود (سـید نقـوي،     منج

ـی منفـرد نمـی    ینانـه   تـوان مفیـد و واقـع    نگرش به یادگیري الکترونیکی استفاده از یک روش خط ب

ا نیازمنـد     باشد، به عبارت دیگر براي درك بهتر و اندازه گیري نگرش به یادگیري الکترونیکـی ـم

بـر نگـرش بـه یـادگیري     عوامل موثر  مطالعههدف این مقاله نابراین رویکردي چند عاملی هستیم؛ ب

در ادامه مهمترین عوامل مؤثر بر نگـرش بـه یـادگیري الکترونیکـی و نـوع       الکترونیکی بوده است.

   اي که نگرش دارند ارائه شده است. رابطه

در نگرش به یادگیري الکترونیکـی عبـارت اسـت از اعتقـاد یادگیرنـده بـه مشـارکت فعـال         

ادگیري الکترونیکـی عمـدتاً       فعالیت هاي یادگیري الکترونیکی از طریق به کـارگیري کـامپیوتر. ـی

اي یـاري         مبتنی بر استفاده از فناوري ـوان ابزارـه هاي کامپیوتري و بر اسـاس شـبکه اینترنـت بـه عن

پایگاه قرار می باشد. آموزش رسان می یـق  دهنـد و یادگیرنـدگان از طر   دهندگان موضوعات را در 

ـارکت مــی   شـبکه  ــامپیوتري مش ـاي ک ــانی  ه پیچیـدگی اســتفاده از    کننـد. زم کـه یادگیرنــدگان از 

ــادگیري       ــؤثرتر در محــیط ی ــی م ــایجی بــا رضـایت بیشــتر و نگرش ــد نت ـا هراســی ندارن کامپیوتره

پیکـولی و دیگـران (     ان کـه  ـان دادنـد اضـطراب    2001الکترونیکی به دست خواهند آورد. چـن ) نش

ـور قابـل مالحظـه        استفاده ازکامپیوتر اي  ، رضـایت از یـادگیري را در یـادگیري الکترونیکـی بـه ط

باشـند و   دهد. کامپیوترها ابزارهایی در محیط هاي یـادگیري الکترونیکـی مـی    تحت تاثیر قرار می

ترس از بکارگیري کامپیوتر به طور حتم رضـایت از یـادگیري الکترونیکـی را خدشـه دار خواهـد      

ـرد هنگـام    1). اضطراب کامپیوتر1390کرد (اصفهانی و غفاري،  ، اشاره به ترس یا بیمی دارد کـه ف

امپیوتر وجــود دارد احسـاس مـی          ـتفاده از ـک ــد.  اسـتفاده از کـامپیوتر یــا زمـانی کـه احتمــال اس کن
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ی همـراه           اضطراب کامپیوتر، ـا تـرس هیجـانی و پیامـدهاي بـالقوه منـف ت کـه ب پاسخی عاطفی اـس

ـد خـود را در دامنـه     استفاده از کامپیوتر، اضـطراب آن مـی   ). هنگام2008، 1باشد (یمی چو می توان

ـد (بـراون      ). اضـطراب  1999، 2احساس خفیف ناراحتی تا وحشت زدگی و لـرزش شـدید نشـان ده

ـا از کـامپیوتر اسـت.           ـادات و برداشـت ه کاربران، متفاوت از نگرشی اسـت کـه نشـان دهنـدة اعتق

ان مـی   هـا و رفتـار افـراد را مختـل      مپیوتر، نگـرش دهـد اضـطراب ناشـی از کـا     پژوهشی مرتبط نـش

ـا نشـان مـی    )، همچنـین پـژوهش  1390سـازد (اصـفهانی و غفـاري،     مـی  ـد کـه بـین اضـطراب      ه ده

ـا توجـه بـه آنکـه     2002، 3اي منفـی وجـود دارد (محمـود    کامپیوتر و نگرش به کـامپیوتر رابطـه   ). ب

ـه صـورت تـؤام در یـ      استفاده از فناوري ادگیري الکترونیکـی مطـرح   هاي کامپیوتري و اینترنـت ب

توان چنین استنباط کرد که اضـطراب از کـامپیوتر بـر نگـرش بـه کـامپیوتر و اینترنـت از         است می

ــر بــر خودکار     ــوي دیگ ــو و از س ــک س ـأثیر دارد      آی ـدي اســتفاده از کــامپیوتر و اینترنــت ـت مـ

ن رو، مـی  2010، 4زاده، سمباسیان و کومار (اسماعیل اضـطراب از   تـوان روابـط فرضـی بـین     ). از اـی

ـادگیري ا   ـرف دیگـر    لکامپیوتر از یک طرف با نگرش به کامپیوتر، اینترنـت و ی کترونیکـی و از ط

پـنج فرضـیه نخسـت در        بین اضطراب از کامپیوتر و خودکارآمدي کـامپیوتر و اینترنـت را مبنـاي 

  این پژوهش به شرح زیر مفروض دانست:  

  ر اثر مستقیم دارد.فرضیه یکم: اضطراب کامپیوتر بر نگرش به کامپیوت

  فرضیه دوم: اضطراب کامپیوتر بر نگرش به اینترنت اثر مستقیم دارد.

  فرضیه سوم: اضطراب کامپیوتر بر خودکارآمدي کامپیوتر اثر مستقیم و غیر مستقیم دارد.

  : اضطراب کامپیوتر بر خودکارآمدي اینترنت اثر مستقیم و غیر مستقیم دارد.فرضیه چهارم

ر فرضیه پنجم: ا مسـتقیم   ضطراب کامپیوتر بر نگرش به یادگیري الکترونیکی اثر مستقیم و غـی

  دارد.

                                                 
1. Yee-Mei Chu 
2. Brown 
3. Mahmood 
4. Esmaeilzadeh, Sambasivan & Kumar 
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کنند که نگرش بـر جـذابیت یـادگیري تـاثیر      ) به این موضوع اشاره می1983هانافین و کول (

ت احتمـال یـادگیري موفقیـت آمیـز را           گذارد. نگرش می ه کـامپیوتر و اینترـن هاي مثبـت نسـبت ـب

ـاي منفـی جـذابیت را کـاهش مـی      دهد و نگـرش  افزایش می توانـد بـر    دهـد و از ایـن طریـق مـی     ه

ـرش بـه کـامپیوتر   1390خودکارآمدي فـرد تـاثیر بگـذارد (اصـفهانی و غفـاري،       ، اشـاره بـه   1). نگ

ـدگی خـود فـرد دارد. نگـرش       احساس فرد در رابطه با سودمندي و اثرات کامپیوتر در جامعـه و زن

ــه عنــوا   ــه، مکــرراً ب ــی و فقــدان عالق ــش منف هــاي  آمــوزان از آمــوزش ن دلیــل عــدم اســتفاده دان

اشـاره بـه    3). از سوي دیگر نگرش بـه اینترنـت  2،2010شود (کوهن و پارستام الکترونیکی ذکر می

هـا عـاملی    ) نگـرش 2004و همکـاران،   4زمینه پاسخدهی مثبت یا منفی فرد بـه اینترنـت دارد (لـی   

و  5ینترنـت از ایـن قاعـده مسـتثنی نیسـت (اسـمیت      ها هستند و نگرش به ا مهم در تعیین رفتار انسان

ـیش نیـازي بـراي انجـام امـور           2006همکاران،  ) بدون تردید داشـتن نگرشـی مثبـت بـه اینترنـت پ

هاي متعددي نشان می دهد نگرش بـه یـک تکنولـوژي جدیـد      باشد. پژوهش مربوط به اینترنت می

هـاي زیـادي در رابطـه     ته پـژوهش هاي گذش نقش مهمی در پدیرش و استفاده از آن دارد. در دهه

وزه نگـرش بـه اینترنـت پـژوهش        هـاي کمـی در    با نگرش به کامپیوتر صورت گرفتـه ولـی در ـح

ـاملی مهـم       2006، 6باشد (وو و تساي دست می ـن پـژوهش نگـرش یادگیرنـدگان را ع )، بنابراین ای

ا نهـم را بـه   گیرد و فرضیه ششـم تـ   مدي و نگرش به یادگیري الکترونیکی در نظر میآدر خودکار

  کند:  این صورت ارائه می

  فرضیه ششم: نگرش به کامپیوتر بر خودکارآمدي کامپیوتر اثر مستقیم دارد.

ر  مسـتقیم   فرضیه هفتم: نگرش به کامپیوتر بر نگرش به یادگیري الکترونیکی اثر مستقیم و غـی

  دارد.

                                                 
1. Attitude Toward Computer 
2. Cohen & Parsotam 
3. Attitude Toward Internet 
4. Lee 
5. Smith 
6. Wu & Tsai 
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ینترنت بر خودکارآمدي اینترنت اثر مستقیم دا   رد.فرضیه هشتم: نگرش به ا

ر     مسـتقیم   فرضیه نهم: نگرش به اینترنت بر نگرش به یادگیري الکترونیکـی اثـر مسـتقیم و غـی

  دارد.

اي نـوین    ) نقش مهمی در پذیرش و استفاده از تکنولوژيCSE(1مدي کامپیوتر آخودکار ـه

ـاییش، در      آ). خودکار2012، 2اطالعاتی دارد (جـین و لـین   مـدي کـامپیوتر، بـه ادراك فـرد از توان

ـه کـه فـرد       ده از کامپیوتر براي انجام یک تکلیف اطالق میاستفا شود. این مفهوم، اشـاره بـه آن چ

توانـد در   در گذشته انجام می داده است ندارد بلکه اشاره به قضاوت فرد در مورد آن چه کـه مـی  

رسد که خودکارآمدي کامپیوتر رابطه مثبتی با نگرش بـه   کند. به نظر می آینده به دست آورد می

 4). از سـوي دیگـر، خودکارامـدي اینترنـت    2003، 3دگیري الکترونیکی دارد (سیمر و آندراجانیا

ـوعات نسـ    جدیـد در حـوزه پژوهشـی اسـت، اشـاره بـه اعتقـاد فـرد نسـبت بـه            تاًبکه یکـی از موض

ـوط بـه اینترنـت دارد (تومـاس و مویسـی      قابلیت ). 2006، 5هایش در انجام و سازمان دهی امور مرب

ـتري در انجـام موفقیـت آمیـز      یادگیرندگانی که خودکارامدي باالیی در اینترنت دارند شانس بیش

مـدي  آ). یادگیرنـدگانی کـه خودکار  2006تکالیف مربوط به اینترنت خواهند داشت (وو و تسال، 

ـد و رضـایت خـود را      باالیی دارند اعتماد باالیی به اجراي فعالیت هاي یادگیري الکترونیکـی دارن

نـابراین فرضـیه     از این طریق بر نگرش به یادگیري الکترنیکی تـاثیر مـی   ارتقا می دهند و د. ب گذارـن

  گردد: دهم و یازدهم در این پژوهش به این صورت ارائه می

  فرضیه دهم: خودکارآمدي کامپیوتر بر نگرش به یادگیري الکترونیکی اثر مستقیم دارد.

  الکترونیکی اثر مستقیم دارد. فرضیه یازدهم: خودکارآمدي اینترنت بر نگرش به یادگیري

اسـاس   توان فرضیات مطرح شده در تبیین نگرش بـه یـادگیري الکترونیکـی را بـر     در کل می

  عوامل مؤثر در قالب یک مدل ارائه نمود.  

                                                 
1 . Computer Self Efficacy 
2 . J in & Lin 
3 . Simmers & Anandarajan 
4 . Internet Self Efficasy 
5 . Thomas & Moisey 
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  مدل مفهومی عوامل مؤثر بر نگرش به یادگیري الکترونیکی. 1شکل 

  روش

ــیفی     ــره تحقیقــات توص ــورد نظــر از اجــرا در زم ــتگی  وپـژوهش م ــوع همبس ــژوهش از ن  طــرح پ

ـانس) بـه شـمار مـی    -(ماتریس واریانس یـه    رود. جامعـه مـد   کوواری ي  نظر ایـن پـژوهش شـامل کل

وزان   دانـش  ـور آبـاد لرسـتان    سـتان دبیرسـتانی شهر آـم دود   91-90در سـال   ن  18نفـر،   7300(در ـح

ه صـورت خوشـه     450که  مدرسه) بوده است دفی انتخـاب  اي تصـا  نفر از ایشان به عنوان نمونـه و ـب

ـه صـورت تصـادفی     3دبیرستان پسرانه و  3اول تعداد  گردید؛ بدین صورت که در مرحله دخترانه ب

کـالس انتخـاب    3هاي موجود به صـورت تصـادفی    انتخاب شده و در مرحله بعدي از میان کالس

وزان کـالس ارائـه شـد، بـه علـت امکـان وجـود          شده و در نهایـت پرسشـنامه بـین همـه دانـش      آـم

ـذف پرسشـنامه  نفر افزایش داده و در نهایت پس از  500امه غیرمعتبر این تعداد را به پرسشن هـاي   ح

  نفري انجام شد. 485اي  روي نمونه برها  فاقد اعتبار تحلیل

  ابزار پژوهش 

ـنامه    آوري داده همانطور که در باال اشاره شد ابزار جمع ن پـژوهش پرسش ت کـه از    ها در اـی اي اـس

ـدف پـژوهش، روش        »الـف «ست: قسـمت  سه بخش تشکیل شده ا شـامل نامـه معرفـی پـژوهش، ه

ـدارد، بلکـه بهتـرین      گویی به گویه پاسخ ها (با این توضیح که هیچ گزینه صحیح یا غلطی وجـود ن

اضطراب 

 کامپیوتر

نگرش به یادگیري 

 الکترونیکی

خودکارآمدي 

 اینترنت

خودکارآمدي 

 کامپیوتر

نگرش به 

 اینترنت

نگرش به 

 کامپیوتر
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ـه بـودن پاسـخ    هـا و شـخص آزمـودنی؛     گزینه انتخاب اول شماست) و نیز توضیح راجع به محرمان

گویـه اصـلی    35 »ج«جملـه جنسـیت، سـن؛ قسـمت     شامل اطالعات جمعیت شناختی از  »ب«قسمت 

ـوع طیـف لیکـرت     »ج«هاي مربوط بـه بخـش    ابزار ارائه شده بود، الزم به ذکر است که گویه  6از ن

هـا   ها نیز بـه صـورت منفـی سـؤالی شـده اسـت؛ ایـن گویـه         اي بوده است، و تعدادي از گویه درجه

ــد. شـایان ذکــر اسـت گو   بـراي تحلیــل، کدگـذاري معکــوس شـده    ــهان ــان   ی می نامه از  هـاي پرسشــ

ـوط بـه هـر      هاي گوناگون انجام شده با یکدیگر ترکیب شـده کـه در زیـر گویـه     پژوهش هـاي مرب

(پایایی) آنها در مطالعه حاضـر ذکـر   مراجعـه   1شـده اسـت (بـه جـدول      عامل، منابع و میزان اعتبار 

  شود).

 ، منابع و اعتبار (پایایی) هر عاملها هیگو ،عوامل .1 جدول

  اعتبار منبع ها گویه عوامل

اضطراب 

  کامپیوتر

ه توانایی خود نسبت به تفسیر نتایج کامپیوتري   شک داشتن ب

هینسن، گلس، 

نایت 
1

)1987(  
65/0  

از یادگیري مهارت   هاي کامپیوتري اطمینان 

ز انجام آسان کارها با کامپیوتر از طریق وقت گذاشتن و تمرین  اطمینان ا

لهره هنگام  ز کامپیوتراحساس د  استفاده ا

 هاي مخصوص کامپیوتر نابغه بودن براي فهم کلیه ي کلید

داشتن فرصت در صورت   تمایل به یادگیري و استفاده ي بیشتر از کامپیوتر 

نگرش به 

 کامپیوتر

داشتن کار با کامپیوتر کامپیو و هیگین  دوست 
21995  

لوید و گرسارد 
3

1984 

48/0 
از آنسخت رها کردن کام ز استفاده  م آغا  پیوتر هنگا

 ناامید کنده بودن استفاده از کامپیوتر

 سریع خسته شدن هنگام کار کردن با کامپیوتر

خودکارآمدي 

 کامپیوتر

ده و  ترك  کارکردن با کامپیوتر شخصی زا

کفروس 
4

1994 

مورفی کاور و 

 نرم افزار)هاي پیشرفتۀ یک برنامه ( یادگرفتن مهارت 80/0

ز پرینتر و داشتن پرینت کاغذي کارها  استفاده ا

                                                 
1. Heinssen, Glass, Knight 
2. Compeau&Higgins  
3. Loyd&Gressard 
4. Torkzadeh & Koufteros 
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از  دادهاضافه یا حذف کردن اطالعات  اون اي یک فایل 
1
 1989 

نگرش به 

 اینترنت

رابطه با کاربردهاي اینترنت  در    زیاد بودن احتماالت 

 که هنوز به ذهن ما نرسیده

 2نیکل و پینتو

)1986( 
65/0 

 جامعه به خاطر اینترنت از دست رفتن صفات انسانی در

ز اینترنت ارتقا سطح زندگی بخاطر  استفاده ا

 جمع آوري سریع و موثر اطالعات با استفاده از  اینترنت

 جایگزین شدن اینترنت بجاي انسان

 وارد شدن به دورانی جدید و روشن به خاطر اینترنت

خودکارآمدي 

 اینترنتی

 ضوع مورد عالقه در اینترنت) سریع موsearchجستجوي (

ده و  ترکزا

وندایک
3
 

)2001( 
60/0 

 انجام خرید اینترنتی

ارسال شده دانلود فایل ایمیل   هاي ضمیمه شده که به 

در صفحه ي عالقه مندي دن سایت موردعالقه  دا  )favoriteها ( قرار 

 ) کردن یک سایت خاصHome pageي خانگی (صفحه

 هاي مورد عالقه فایلدانلود کردن 

نگرش به 
یادگیري 

لکترونیکی  ا

از    فراهم شدن امکان استفاده ي مناسب و بهینه 

لکترونیکی  زمان با استفاده از یادگیري ا

 62/0 )2009( 4برتا
الکترونیکی در استفاده از کامپیوتر در محیط یادگیري  ه اي بودن   حرف

لکترونیکیها بخاط فراهم شدن انعطاف پذیري برنامه  ر یادگیري ا

دانش کاهش یافتن هزینه   آموزان  هاي آموزشی 
الکترونیکی  به خاطر یادگیري 

  ها یافته

  هاي توصیفی  هاي جمعیت شناختی و آماره ویژگی

مـرد     60نفـر (  291درصـد) و   40نفر آنهـا زن (   194نفر)،  485ها ( از کل آزمودنی درصـد) دیگـر 

ـنی آنهــا   بـوده؛  ــدود میــانگین س ـال بــوده کــه   16در ح ــامپیوتر   3/62س درصـد از ایشــان داراي ک

هـاي مربـوط بـه کـامپیوتر      اند و در مورد دیـدن دوره  درصد نداشته 7/37که  شخصی بوده درحالی

امپیوتر و     ها استفاده کرده درصد آنها از این دوره 21تنها  میانگین میزان ساعات کار آنهـا بـا ـک اند. 

                                                 
1. Murphy, Coover, & Owen 
2. Nickell & Pinto  
3. Torkzadeh And Van Dyke 
4. Berta 
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ـدود   اعت بـوده اسـت البتـه واریـانس ارائـه شـده حـاکی از آن اسـت کـه            5/1اینترنت نیز در ح ـس

  آموزان بیشتر متغیر بوده است. گستره ساعات استفاده از اینترنت در بین دانش

 پژوهش نمونه یفیتوص يها آماره و یشناخت تیجمع يها یژگیو .2 جدول

  انحراف معیار  میانگین  درصد  فراوانی  

  جنیست
  -  -  0/40  194  زن

  -  -  0/60  291  مرد

  کامپیوتر شخصی
  -  -  3/62  302  داشتن

  -  -  7/37  183  نداشتن

  دوره کامپیوتري
  -  -  0/21  102  دیدن

  -  -  0/79  383  ندیدن

  94/0  98/15  -  -  سن

  88/0  55/1  -  -  ساعت کار با کامپیوتر

  13/1  45/1  -  -  ساعت کار با اینترنت

  بررسی توصیفی عوامل پژوهش

میان ه همـراه انحـراف معیـار آن ارائـه شـده          در جدول زیر  ل مـدل مفـروض ـب گین هر یک از عواـم

  بوده است.   6تا  1است.الزم به توضیح است میانگین ارائه شده در گستره بین 

 یکیالکترون يریادگنگرش به ی بر مؤثر عوامل اریمع انحراف و نیانگیم. 3 جدول

  میانه  انحراف معیار  میانگین  عوامل

  16/2  82/0  26/2 اضطراب کامپیوتر

ه کامپیوتر   50/4  95/0  36/4  نگرش ب

  75/4  04/1  70/4  خود کارآمدي کامپیوتر

ه اینترنت   67/4  72/0  61/4  نگرش ب

  50/4  25/1  39/4  خودکارآمدي اینترنت
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  ها آزمون فرضیه

ه شـکل         مراجعـه   1در این قسمت فرضیات مدل تدوین شده بـر اسـاس پیشـینه نظـري و تجربـی (ـب

ـاختاري و نـرم    شود)، با استفاده از تحلیل مدل ده اسـت.       سازي معـادالت س افـزار لیـزرل آزمـون ـش

ت، همبسـتگی         هـاي بـین عوامـل مـدل      قبل از بررسـی فرضـیات و بحـث دربـاره مـدل مقتضـی اـس

ـده، بیشـترین میـزان      بررسی مختصري شود. بر اساس جدول ضرایب همبستگی که در زیر ارائـه ش

امپیوتر وجـود داشـته البتـه بـه صـورت        r= -95/0همبستگی ( ) بین اضطراب کامپیوتر و نگـرش ـک

رش بـه اینترنـت (        ل نگـرش بـه کـامپیوتر و نـگ ) همبسـتگی  r= 90/0منفی و در مرتبه بعد بین عاـم

  مثبت باالیی مشاهده شده است.

  ضرایب همبستگی بین عوامل مدل. 4جدول 

 )5( )4( )3( )2( )1( عوامل

ه کامپیوتر (      00/1 )1نگرش ب

    00/1 72/0** )2خودکارآمدي کامپیوتر (

الکترونیکی (    00/1 40/0** 39/0** )3نگرش به یادگیري 

  00/1 55/0** 33/0** 46/0** )4خودکارآمدي اینترنت (

 00/1 52/0** 40/0** 64/0** 90/0** )5نگرش به اینترنت (

 -82/0** -42/0** -39/0** -79/0** -95/0** )6اضطراب کامپیوتر (

**01/0P<  

ـه شـکل            ـومی) برخـی از مسـیرها غیـر معنـادار (ب  2پس از آزمون مـدل اولیـه پـژوهش (مفه

ـود) در کـل حـاکی از بـرازش       5هاي برازش نیز (بـه جـدول    مراجعه شود) و نیز شاخص مراجعـه ش

ـال برخـی تعـدیالت        بتاً ضعیف دادهنس ها با مدل بود، با حذف برخی مسـیرهاي غیـر معنـادار و اعم

ه گردیـد کـه مبنـاي آزمـون            (برقراري رابطه کوواریانس بـین نشـانگرها) مـدل اصـالح شـده اراـئ

  فرضیات پژوهش قرار گرفته است.
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  مدل آزمون شده اولیه tضرایب . 2شکل 

  پژوهشلیه او مدل برازش يها شاخص .5جدول

 2(  )/dfخی دو (
2
(  )RMSEA(  )NFI(  )CFI(  )GFI(  

)00/0=P (04/1478  75/3  075/0  87/0  90/0  83/0  

ـانطور کـه شـوماخر و لـومکس     ـول فراینـد تعیـین     ) توضـیح داده 1388( 1هم مــدل،  2انـد در ط

ر ادغـام یـا   کند، اما امکان اشتباه د پژوهشگر متغیرهاي مدل را بر مبناي نظریه یا پژوهش تعیین می

ـاخص «اند:  حذف متغیرها در مدل وجود دارد. آنها اظهار داشته هـاي بـرازش مـدل اولیـه بـه       اگر ش

ـده اسـت       ». اندازه الزم قوي نبود، مرحله بعدي اصالح مدل و در پـس آن ارزیـابی مـدل اصـالح ش

ـر اسـاس معنـادا       بدین ترتیب در ادامه ضرایب مسیر و شاخص ري هاي برازش مـدل ارائـه شـده و ب

  ضرایب مسیر به آزمون فرضیات پرداخته شده است.

                                                 
1. Schumacker  &Lomax 
2. Specificat ion 
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  ضرایب استاندارد مدل اصالح شده. 3شکل 

  پژوهشاصالح شده  مدل برازش يها شاخص. 6 جدول

 2(  )/dfخی دو (
2
(  )RMSEA(  )NFI(  )CFI(  )GFI(  

)00/0=P (09/1066  93/2  063/0  90/0  92/0  88/0  

ـاخص نتایج جدول باال حاکی از آن است که تما ـاخص آمـاري خـی دو،        می ش ـا بـه جـزء ش ه

دهـد رابطـه خطـی     ها برازش خوبی دارد و نشـان مـی   اند و مدل با داده در حد مطلوب گزارش شده

هـا بـا مـدل اصـالح شـده اسـت. در        ود دارد و نیز حکایـت از بـرزاش مناسـب داده   جبین متغیرها و

ـر مسـتقیم و کـل متغیر    راه معنـاداري آنهـا       ادامه با ارائه ضرایب مسیر مستقیم، غی ـدل بـه هـم هـاي م

  اند. فرضیات پژوهش آزمون شده )t(آمارة 
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  مستقیم و غیر مستقیم متغیرهاي مدل اثرات يمعنادار و بیضرا .7 جدول

اثر  متغیر مالك  بین متغیر پیش  tآماره   استانداردشده β  نوع 

  اضطراب کامپیوتر

 -38/17  -10/1  مستقیم (کل)  نگرش به کامپیوتر

 -85/5  -82/0  مستقیم (کل)  گرش به اینترنتن

 -30/12  -79/0  غیر مستقیم (کل)  خودکارآمدي کامپیوتر

 -22/8  -42/0  غیر مستقیم (کل)  خودکارآمدي اینترنت

لکترونیکی  -99/8  -39/0  غیر مستقیم (کل)  نگرش به یادگیري ا

ه کامپیوتر   نگرش ب
 85/10  72/0  مستقیم (کل)  خودکارآمدي کامپیوتر

لکترونیکی  07/5  17/0  غیر مستقیم (کل)  نگرش به یادگیري ا

  نگرش به اینترنت
 12/5  52/0  مستقیم (کل)  خودکارآمدي اینترنت

لکترونیکی  11/5  24/0  غیر مستقیم (کل)  نگرش به یادگیري ا

لکترونیکی  خودکارآمدي کامپیوتر  15/5  24/0  مستقیم (کل)  نگرش به یادگیري ا

لکترونیکی  خودکارآمدي اینترنت  81/8  47/0  مستقیم (کل)  نگرش به یادگیري ا

*05/0P< ،**01/0P< 

ـورد تأییـد          فرضیه 7بر اساس نتایج جدول  ازدهم م ـم، هشـتم، دهـم و ـی ـاي یکـم، دوم، شش ه

  قرار گرفت و در فرضیات باقیمانده فقط اثرات غیر مستقیم آنها تأیید شد.  

  گیري  بحث و نتیجه

ي علوم رفتاري، مـاهیتی چنـد بعـدي دارنـد بهتـرین روش آمـاري        هاي حوزه آنجایی که پدیده از

ـا ترکیـب     براي بررسی آنها، تحلیل داده هاي چند متغیره بویژه مدل معادالت ساختاري است کـه ب

ـا مـی     ـرآورد پارامتره پـردازد. هـدف اصـلی ایـن پـژوهش،       سه مدل رگرسیون، مسیر و عامل بـه ب

بود. بنابراین با مطالعـه پیشـینه پژوهشـی، مـدل مفهـومی       »به یادگیري الکترونیکینگرش «بررسی 

پژوهش ارائه و در قالب مدل معادالت ساختاري مـورد آزمـون قـرار گرفـت. بعـد از تعـدیل مـدل        

ـد کـه داده   ـدل مفهـومی پـژوهش برازشـی مناسـب         اولیه و آزمون مجدد آن، نشان داده ش ـا م هـا ب

  دارند.
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ــا فرضـ   ــش  یه اول و دوم بــه نظـر مــی در رابطـه ب ــامپیوتر    رسـد دان ــه اضـطراب ک آمـوزانی ک

وده تـا اطالعـات مربـوط بـه کـامپیوتر و اینترنـت را مـورد          پایین تري دارند داراي انگیزه بیشتري ـب

دهنـد و از ایـن رو    هـا پاسـخ مـی    ها هم چنین به شکل مثبت تري به این داده جستجو قرار دهند. آن

ـامپیوتر بـر     وتر و اینترنت پیدا میتر به کامپی نگرشی مثبت ـطراب ک کنند. در این پژوهش، تاثیر اض

ـا نتـایج هسـایو             و  1نگرش به کامپیوتر و نگـرش بـه اینترنـت مـورد تأییـد قـرار گفـت کـه همسـو ب

ــل و)2011همکــاران ( ــاگ  ، دورن ــاران ( 3) شــاتنبار2002(2ه ــار 2004و همک یی ــی و مل  4) و کربل

  باشد. ) می2010(

توان گفت اگرچه اعتقـاد عمـوم بـر ایـن اسـت کـه        فرضیه سوم چهارم و پنجم میدر رابطه با 

اي منفـی و معنـادار وجـود دارد     مدي کامپیوتر و اینترنت رابطـه آبین اضطراب کامپیوتر و خودکار

ـن یافتـه، در تضـاد بـا                تنـی بـر پـذیرش ایـن ادعـا دیـده نشـد. ای ولی در ایـن پـژوهش شـواهدي مب

باشـد. از آنجـایی کـه     ) مـی 2006( 6) و ویلفنـگ 2011( 5سک ) و سیم2006هاي وو و تساي ( یافته

ـوعی تحریـف    آموزان شرکت دانش هـاي   کننده در این پژوهش اکثراً نوجوان بوده و در نوجـوانی ن

امپیوتر و     هـا توانـایی   رسد این عامل باعث شده آن شناختی وجود دارد؛ به نظر می هـاي خـود در ـک

ـاد رابطـه     اینترنت را بیشتر از آن چیزي ـل در ایج اي معنـادار   که واقعا هستند برآورد کنند. ایـن عام

مسـتقیم بـر    ایجاد خلل کرده است. از سوي دیگر اضطراب کامپیوتر فقط می تواند به صورتی غیـر 

ـی             تـایج  فلوس ه بـا ن ـاثیر بگـذارد، ایـن یافـت ه یـادگیري الکترونیکـی ت ) همخـوان  2008(7نگـرش ـب

  باشد.   می

ـن پـژوهش، اثـر مسـتقیم نگـرش بـه کـامپیوتر و نگـرش بـه          در رابطه با فرضی ه هفتم و نهم ای

تـه         ـه در تضـاد بـا یاف اینترنت بر نگرش به یادگیري الکترونیکی مورد تایید قـرار نگرفـت. ایـن یافت

                                                 
1. Hsiao 
2. Durnel & Haag 
3. Schottenbauer 
4. Korobili & Mal liari 
5. Simsek 
6. Wilfong 
7. Flosi 
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ــه نظـر مـی   2001و همکـاران (  1پیکـولی  ــش  ) بـود. ب ــادگیري     رسـد دان آمـوزان در ایـن پـژوهش ی

تـه     الکترونیکی را امري مستقل و فر انـد.   اتر از مهارت داشـتن در کـامپیوتر و اینترنـت در نظـر گرف

رسد تجربه نکردن رسمی این نوع آمـوزش و نداشـتن اطالعـات جـامع در      ضمن این که به نظر می

امپیوتر و        این راستا در این یافته تاثیر ـرش بـه ـک ـه بـین نگ گذار بوده است. این عوامل باعث شـده ک

ه اینترنـت و نگـرش بـه یـ       دا نشـود وفقـط اثـر       ادگیري الکترونیکـی رابطـه  نگـرش ـب پـی اي معنـادار 

  مستقیم آن مورد تأیید قرار بگیرد. غیر

ـرش آنهـا       ـوز بـه اینترنـت و نگ فرضیه ششم و هشتم مورد تأیید قرار گرفت، نگرش دانش آم

ـا نتـا       به کامپیوتر اثري مستقیم بر خودکارآمدي آن ـه ب ت دارد. ایـن یافت یج ها در کـامپیوتر و اینترـن

هـا عـاملی مهـم در تعیـین      ) همسو است. همانگونـه کـه گفتـه شـد نگـرش     2000(2روزبل و گارنر 

ـر انتخـاب        رفتار هستند و می توانند آن را پیش بینی کنند. نگرش مثبت بـه اینترنـت یـا کـامپیوتر ب

هاي کامپیوتري یا اینترنتی و درجه تـالش و ایسـتادگی در برابـر تکـالیف یـادگیري تـاثیر        فعالیت

نابراین به نظر می می هـا  آمـوزان باعـث شـده آن    رش مثبـت دانـش  رسد در این پژوهش نگ گذارد. ب

ـب بـه نوبـه         پیـدا کننـد و ایـن مطل انگیزه و عالقه کافی به یادگیري مطالب کامپیوتري و اینترنتـی 

  هایشان شده است.     ها از توانایی مدي آنها و ادراك مثبت آنآخود باعث افزایش خودکار

ـاال در کـامپیوتر و اینترنـت مسـتقیماً       فرضیه د بـر   هم و یازدهم نشـان داد کـه خودکارامـدي ب

ی  اجتمـاعی (بنـدورا،    -گـذارد. بـر اسـاس نظریـه شـناختی      نگرش به یادگیري الکترونیکی تاثیر ـم

ـودمندي، سـهولت، و رضـایت        1997 ) خودکارآمدي باال باعـث ایجـاد باورهـاي ادراك شـده (س

اداري بـر            گردد و این ادراك شده) می ده اسـت کـه مـی توانـد بـه شـکل معـن باورهـاي ادراك ـش

باالیی دارنـد خـود    مديآآموزانی که خودکار نگرش به یادگیري الکترونیکی تاثیر بگذارد. دانش

ـت قـرار مـی    ـه دارنـد بـا       دهنـد. آن  را بیشتر در معرض استفاده از کامپیوتر و اینترن ارتی ک ـا مـه هـا ب

هـا تقویـت کننـده     را به دست می آورند. این اطالعـات بـراي آن  کمترین هزینه بیشترین اطالعات 

                                                 
1. Picco li 
2. Rozell & Gardner 
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آمـوزان نگـرش مثبتـی بـه یـادگیري       رسد که این عامل باعث می شود ایـن دانـش   است به نظر می

  باشد.   ) همخوان می2012و همکاران ( 1الکترونیکی پیدا کنند. این یافته یا یافته گرانا

  پیشنهادات

اي  آمـوزان بـا کـامپیوتر و اینترنـت بـه گونـه       ی هر چه بیشتر دانشفراهم سازي زمینه براي آشنای -

ر و خودکار  که نه تنها اضطراب کامپیوتر آنها کـاهش یابـد بلکـه موجـب نگـرش مثبـت       مـدي  آـت

  آموزان نسبت به کامپیوتر و اینترنت گردد.   بیشتر دانش

شـماري   اي بـی ها علـت هـ   هاست و در تبیین پدیده از آن جایی که هدف علم، تبیین پدیده -

تـر فـراهم    هاي دیگر و ارائه  تبیینـی دقیـق   دخیل هستند با تأیید یک مدل، زمینه براي آزمودن مدل

یـین بیشـتري         هاي آتی می شود. بنابراین در پژوهش می ا بـه تب ره بـرد ـت توان از متغیرهاي دیگـر بـه

  دست یافت.
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ر رضـایت از آمـوزش مجـازي در بـین         1390نصر اصفهانی ع، غفاري م. ( ل مـوثر ـب ). بررسـی عواـم
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