
  

  

 
  
  
  

هدف  گیري جهتلّی بسط یافته تمایل رفتاري به یادگیري تحت وب: نقش مدل ع
  یادگیري و یادگیري خودتنظیمی

  *محمدحسن صیف
  

  
  چکیده

ی بسط یافته لّمدل ع ، ارائۀهدف از پژوهش حاضر
بر نقش  تأکیدرفتاري به یادگیري تحت وب با تمایل 
هدف یادگیري و یادگیري خودتنظیمی  گیري جهت
 . جامعۀ آماري این پژوهش شامل کلیۀاست

که در  است دانشجویان دانشگاه پیام نور استان فارس
از  اند. مشغول به تحصیل بوده 94- 93سال تحصیلی 

 از 238تعداد  اي طبقهتصادفی  گیري نمونهطریق 
جامعه انتخاب گردید. در این پژوهش از پنج ابزار 

هدف  گیري جهتاستفاده گردید که شامل  گیري اندازه
)، قصد استفاده از 2009چاتزلگو و دیگران ( یادگیري

)، درك از 2009یادگیري تحت وب سارمی نیو (
)، 2008سودمندي و درك از سهولت گاد عبدل (

یادگیري )، 2007نگرش به یادگیري تحت وب شین (
خودتنظیمی در یادگیري بر خط و یادگیري تحت وب 

 گیري اندازه) که مقیاس 2008بارنارد و همکاران (

لیکرت از  اي گزینه بر اساس طیف پنج ها آنهمگی 
  .استمخالف  کامالًموافق تا  کامالً

نتایج پژوهش نشان داد مدل مفهومی موردنظر در 
از  ارزشبر نیکویی  هاي شاخصپژوهش با توجه به 

قرار گرفت. همچنین  تأییدنظر آماري مورد 
غیرمستقیم و  طور بههدف یادگیري  گیري جهت

معناداري از طریق درك از سهولت و سودمندي و 
 تأثیرنگرش بر قصد استفاده از یادگیري تحت وب 

عالوه متغیر یادگیري خودتنظیمی از طریق ه دارد. ب
و نگرش درك از سهولت و سودمندي  اي واسطهنقش 

به یادگیري تحت وب بر قصد استفاده از یادگیري 
ه دارد. ب تأثیرهم غیرمستقیم  تحت وب هم مستقیم و

عالوه درك از سهولت از طریق درك از سودمندي و 
 تأثیریادگیري تحت وب  هاي استفادهنگرش بر قصد 

  مستقیم و غیرمستقیم معناداري دارد.
ري یادگیري تحت وب، یادگی واژگان کلیدي:

هدف یادگیري، مدل بسط  گیري جهتخودتنظیمی، 
  یافته.
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 مقدمه
شبکه  به وسیلۀ قرن بیست و یکم امروز، جامعۀ

متحول شده (وب) و اینترنت کامالً  ارتباطات جهانی
روش زندگی، روش  ها آوري فنواقع این  در است.

هاي تفریح و سرگرمی و ماهیت  کار کردن، روش
، 1ارتباطات انسانی ما را تغییر داده است (هاشیم

 2به زعم وانگ یادگیري تحت وب ).254: 2008
با رشد سریع و اهدافی که فراهم  اي رویه) 2003(

اد و ابزارها و است که در آن مو زیرساختیآورنده 
تا بتوانند  شده تلفیقخدمات آموزشی با یکدیگر 

و کارآمد در افزایش  اثربخشمحتواهاي آموزشی 
استقبال از این  سرعت یاددهی یادگیري ایجاد نمایند.

افزایش یافته است  در سراسر جهان ها یادگیري
قریب به سه و نیم  2006که در اواخر سال  طوري هب

درصد از کل  20نزدیک به دانشجویان (میلیون 
بر خط را  هاي کالسدانشجویان) بیش از یک دوره 

 هاي برنامه) و نیز 2008 ،3(گریفین اند نمودهتجربه 
آموزش از دور و همچنین یادگیري تحت وب در 

آموزشی نیازمند دالیلی است که در آن  مؤسسات
یادگیرندگان در جهت کسب اهداف آموزشی با انگیزه 

 ،4جامه عمل بپوشانند (استروي ها آننند به بماند و بتوا
 گستر فراهم کنندة وب جهانی شبکه ).2009
یادگیري نوین  هاي نظام براي توسعۀ هایی فرصت

باعث ایجاد تحول در  ها نظاماین  است که توسعۀ
یادگیري و حتی  هاي فعالیتمحتواي آموزشی، 

نه تحت وب ارتباطات اجتماعی شده است. یادگیري 
بسیاري دارد بلکه  هاي تفاوتا یادگیري سنتی تنها ب

و  یاد دهندگانبراي کمک به  اي وسیله عنوان به
تحت بنابراین یادگیري  ؛شود مییادگیرندگان محسوب 

براي یادگیري در  امیدبخش اي رویه تواند میوب 
سنتی و کمک به جوامع براي حرکت به  هاي نظام

 همکاران، و تکدیرباشد (سوي یادگیري مادام العمر 
                                                             
1. Hashim 
2. Wang 
3. Griffin 
4. Stervy 

تغییرات را در پی  ترین سریع) و این رویه 2014
) که هدف آن فراهم 2014 تاندي وگا،داشت (خواهد 
الزم جهت تلفیق مواد، ابزار و  هاي زیرساختنمودن 

خدمات یادگیري به منظور ایجاد و ارائه محتواي 
است آموزشی  هاي محیطو کارآمد در  مؤثرسریع، 

پذیرش و  کننده تعیینمل عوا ).2007 آلن و سامن،(
یادگیري تحت وب نیازمند شناخت هستند  کارگیري به
این نظام یادگیري دست  واسطۀ آن بتوان به توسعۀ بهتا 

یافت. اجراي اثربخش یادگیري تحت وب نیازمند 
از: عوامل  اند عبارتعوامل بسیاري است، این عوامل 

فنی، آموزشی و فردي، با وجود این کمبود و نقصان 
نظري و مفهومی در بسیاري از  هاي چهارچوبدر 

گذشته در ارتباط با اثربخشی نظام  هاي پژوهش
در نتایج وجود دارد  هایی تناقضیادگیري تحت وب 

بر اثربخشی یادگیري  مؤثرو پاسخ صریح به عوامل 
). 2007 ،5تحت وب بدون پاسخ مانده است (ماسروم

انگیزش یادگیري تحت وب در  با وجود فواید بسیار
و بهبود یادگیري در مطالعات قبلی، توجه به این نکته 

که دالیل عدم رضایت  رسد مینیز ضرورت به نظر 
یادگیرندگان از تجارب یادگیري تحت وب در نظر 

 ها نگرشقرار گیرد و چه عواملی در این مورد موجب 
نامطلوب در مورد این نوع از یادگیري  هاي گرایشو 
و همکاران،  7، رویز، دیار2006 ،6. (رووايگردد می

باید بدانند که چرا و چگونه در  یادگیرندگان ).2008
مستمر و  صورت بهجهت کسب اهداف آموزشی 

مداوم تالش کنند و موفق شوند. انگیزه یادگیرندگان، 
عامل مهمی در  ،نگرش و درك از یادگیري تحت وب

یادگیري نوین مدنظر  هاي برنامهارزیابی اتمام موفق 
). طبق اطالعات آماري 2010 . (نیکالس،گیرد میرار ق

میلیون یادگیرنده  6/1در آموزش عالی ایران، بیش از 
در آموزش عالی مشغول به تحصیل  2002در سال 

آموزش عالی  ریزي برنامه(موسسه پژوهش و  باشند می

                                                             
5. Masrom 
6. Roveai 
7. Ruiz, Diaz 
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نشان  ها داده)، همچنین 2006نژاد،  به نقل از بحرینی
آموزش  مؤسساتو در دانشج 665/177دادند که 

که  اند کردهثبت نام  2000تا  2001هاي  عالی طی سال
قبلی  درصدي در مقایسه با دورة 8/8رشد  دهنده نشان

 عنوان بهنفر به طور کلی  474/46است. در این دوره 
آموزش عالی ایران  مؤسساتدر  علمی هیئتعضو 

درصدي در  65/2رشد  دهنده نشاناستخدام شدند که 
). 2006نژاد،  قبلی است (بحرینی با دورةمقایسه 

 مؤثرشناخت تمایالت یادگیرندگان و شناخت عوامل 
بر عقاید و باورهاي آنان در مورد یادگیري تحت وب 

اندرکاران آموزشی  موجب کمک به مدیران و دست
را در پیش گیرند تا در نهایت  یهای تا مکانیزم شود می

محیط  به جذب بیشتر دانشجو در سازگاري با
بنابراین ؛ )2005و همکاران،  1یادگیري گردد (گراندون

 مؤثربه سوي بررسی  ها پژوهشهدایت تحقیقات و 
و تمایل به استفاده از  ها نگرشدرك یادگیرندگان، 

یادگیري تحت وب امري ضروري و داراي اهمیت به 
. با وجود رشد سریع استفاده از فناوري و رسد مینظر 

مربوط به  فوایدوب محور و  يها محیطاینترنت در 
که یادگیرندگانی که با  دهند میآن، تحقیقات نشان 

سنتی مانوس  هاي نظامیاددهی و یادگیري  فرآیندهاي
داراي مشکالت بسیار زیادي در سازگاري با  ،اند شده

) و 2008 وانگ و هو،هستند (وب محور  هاي محیط
م از یادگیرندگان قادر به اتما توجهی قابلتعداد 

 دیجرینگ،اند ( نبودهیادگیري تحت وب  هاي دوره
)، بنابراین در 2007 و جانسون و همکاران، 2015
آموزش از دور و مجازي شناسایی عوامل  هاي نظام

بازدارنده در استفاده و قصد استفاده از یادگیري تحت 
 ترحینی،رسد ( میوب امري مهم و ضروري به نظر 

) به 2008 اران،روزي و همک ؛2006 ،روواي ؛2013
بر قصد استفاده از  مؤثرسخن دیگر شناسایی عوامل 

مناسب را براي بهبود  اي زمینهیادگیري تحت وب 
در  فرایندهاي یادگیري تحت وب ایجاد خواهد نمود.

                                                             
1. Grandon 

میزان استفاده،  بر خودتنظیمیاین میان یادگیري 
انجام  پشتکار درمشارکت در یادگیري، مقاومت و 

دکارآمدي، راهبرد مطالعه و درك تکالیف، احساس خو
سهولت و سودمندي و نگرش در استفاده از راهبردي 

به یادگیري  تواند میدارد لذا  تأثیریادگیري  جدید در
 گیري جهتکمک یا مانع از آن شود. از سوي دیگر 

مفهومی ناظر بر دالیل یادگیرندگان  صورت بههدف 
ست که براي یادگیري و انجام تکالیف مربوط به آن ا

 .پردازد میبه بررسی پیامدهاي یادگیري 
هدف در واقع  گیري جهت نظران صاحباز دید 

یا  ها موقعیتمعرف سیستمی جامع و معنایی از 
که داراي پیامدهاي شناختی، عاطفی و  هایی بافت

رفتاري هستند و یادگیرندگان براي تفسیر اعمال خود 
 اپالن و ماهر) و ک1992( ایمزکنند  می استفاده ها آناز 

تحقیقات خود  ) در2009( ). مویس و فرانکو1999(
هدفی در تمایالت استفاده از  گیري جهتبر نقش 

راهبردهاي جدید یادگیري و سایر متغیرها اشاره 
  .اند داشته

نظر به اینکه در این پژوهش از تکنیک تحلیل 
بر لذا عالوه  کند میمسیر جهت ارائه مدل استفاده 

بر گرفته شده از تحقیقات  ظیمیخودتن یادگیري
هدف یادگیري از  گیري جهتپنتریچ و همکاران، 

دوئک و نیز از مدل پذیرش فناوري دیویس و  ۀنظری
 اي واسطهمتغیر  عنوان بهمربوط به آن  متغیرهاي

در قالب مدل زیر ارائه  شد کهاستفاده خواهد 
  :گردد می

  ها روشمواد و 
بردي بر مبناي تحقیق پیش رو بر مبناي هدف، کار

در گروه  توان میماهیت و روش نیز این تحقیق را 
 ی از نوع همبستگی قرار داد. جامعۀتوصیف تحقیقات

آماري این پژوهش کلیه دانشجویان دانشگاه پیام نور 
مشغول به  94- 93استان فارس که در سال تحصیلی 

تحصیل بودند. با توجه به تعدد بسیار مراکز و واحدها 
چند  اي خوشه گیري نمونهان از روش در سطح است
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نفر با استفاده از فرمول کوکران  238تعداد  اي مرحله
  به عنوان جامعه انتخاب شدند. 

هدف یادگیري و  گیري جهتجهت بررسی 
استاندارد  نامه پرسشآن در این پژوهش از  گیري اندازه

) استفاده گردیده است که 2001وندوال و دیگران (
تجدیدنظر شده در  صورت به گیري هاندازاین ابزار 

) نیز مورد استفاده 2009تحقیقات چاتزلگو و دیگران (
بر  گیري اندازهقرار گرفته است، مقیاس این ابزار 

موافقم تا  کامالً=5لیکرت از  اي گزینه اساس طیف پنج
گویه  12مخالفم تنظیم گردیده که مشتمل بر  کامالً=1

اف تبحري، رویکرد که سه بعد زیر بناي اهد باشد می
  .گیرد میعملکرد و اجتناب عملکرد را در بر 

جهت بررسی متغیر قصد استفاده از یادگیري 
) استفاده 2009سارمی نیتو ( نامۀ پرسشاز  تحت وب

بر اساس طیف  نامه پرسشگردیده است، مقیاس این 
 ا کامالًت 5قم=مواف کامالًلیکرت از  اي گزینهپنج 

 چهاراست که مشتمل بر  تنظیم گردیده 1مخالفم=
  گویه می باشد.

 در این پژوهش جهت بررسی دو متغیر درك از
و درك از سودمندي یادگیري تحت وب از  سهولت
) استفاده گردیده است، 2008گاد عبدل ( نامه پرسش

بر  نامه پرسشگیري این متغیر در این  مقیاس اندازه
تا موافق  =کامال5ًاي لیکرت از  گزینه اساس طیف پنج

مخالفم تنظیم گردیده است که مشتمل بر  =کامال1ً
  باشد. گویه اصلی می هشت

در  تحت وبنگرش به یادگیري  گیري اندازهبراي 
) استفاده 2007شین ( نامۀ پرسشاین پژوهش از 

متغیر در این  گیري اندازهگردیده است. مقیاس 
لیکرت از  اي گزینه بر اساس طیف پنج نامه پرسش

مخالف تنظیم گردیده است  کامالً=1افق تا مو کامالً=5
  .استگویه اصلی  ششکه مشتمل بر 
 خودتنظیمیمتغیر یادگیري  گیري اندازهبه منظور 

 ۀنام پرسشدر یادگیري برخط و تحت وب از 
) استفاده گردیده 2008استاندارد بارنارد و همکاران (

بر اساس  نامه پرسشاین  گیري اندازهاست. مقیاس 
موافق تا  کامالً=5لیکرت از  اي گزینهیف پنج ط
 24مخالف تنظیم گردیده است که مشتمل بر  کامالً=1

  گویه اصلی است.
  ها دادهاطالعات و 

 مقادیر آلفاي کرونباخ متغیرهاي مورد بررسی .1جدول 
ضریب آلفاي   متغیرها

  کرونباخ
  83/0  گیري هدف یادگیري جهت

  78/0  قصد استفاده از یادگیري تحت وب
  85/0  درك از سودمندي یادگیري تحت وب

  79/0  دگیري تحت وبنگرش به یا
  88/0  درك از سهولت یادگیري تحت وب

  76/0  یادگیري خودتنظیمی

یادگیري 
 خودتنظیمی

 درك از سهولت

قصد استفاده از  
یادگیري تحت 

 وب

 درك از سودمندي

نگرش به یادگیري 
 تحت وب

گیري جهت
 هدفی

 مدل مفهومی پژوهش .1شکل 
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با توجه به این امر که ماتریس همبستگی مبناي 
هاي علی است، ماتریس همبستگی  تجزیه و تحلیل مدل

 2- 4ژوهش در جدول متغیرهاي مورد بررسی در این پ
  آورده شده است.

بینیم که باالترین ضریب   می 2با توجه به جدول 
یان متغیرهاي این پژوهش مربوط به رابطۀ همبستگی در م

) و از 51/0بین یادگیري خودتنظیمی و درك سهولت (
ترین  و پایین است معنادار 01/0نظر آماري در سطح 

همبستگی به دست آمده نیز مربوط به رابطۀ بین  ضریب

) است که  12/0سهولت (هدف و درك از  گیري جهت
ست. از میان ا معنادار 01/0از نظر آماري در سطح 

متغیرهاي پژوهش به ترتیب متغیرهاي درك سودمندي 
)، نگرش به یادگیري تحت 44/0( در یادگیري تحت وب

)، درك از 38/0( خودتنظیمی)، یادگیري 42/0وب (
)، داراي 19/0هدف ( گیري جهت)، 42/0سهولت (

ترین ضریب همبستگی با قصد استفاده  باالترین تا پایین
که همگی این ضرایب  باشند می تحت وباز یادگیري 

  است. معنادار 01/0سطح در 

 ماتریس همبستگی متغیرها متغیرهاي پژوهش .2 جدول

  6  5  4  3  2  1  متغیرها
            1  هدف گیري جهت

          1  43/0**  یادگیري خودتنظیمی
        1  24/0**  12/0*  درك از سهولت

      1  32/0**  51/0**  35/0**  درك از سودمندي
    1  31/0**  17/0**  32/0**  16/0** یادگیري تحت وبنگرش به 

  1  42/0**  44/0**  34/0**  38/0**  19/0**  یادگیري  قصد استفاده از
01/0 P < **     05/0 P < * 

 برآوردهاي ضرایب اثر مستقیم .3جدول 
  برآوردها                              

  متغیرها
پارامتر استاندارد 

  t  خطاي استاندارد برآورد  شده
        اثر مستقیم درك از سهولت بر:

  72/3  03/0  17/0**  درك از سودمندي از یادگیري تحت وب
  89/9  04/0  41/0**  نگرش به استفاده از یادگیري تحت وب
  84/3  03/0  18/0**  تمایل به استفاده از یادگیري تحت وب

        گیري هدف بر:  اثر مستقیم جهت
  62/1  04/0  09/0  درك از سهولت

  75/6  06/0  33/0**  درك از سودمندي
  96/0  01/0  02/0 نگرش به استفاده از یادگیري تحت وب

        اثر مستقیم یادگیري خودتنظیمی بر:
  85/3  04/0  17/0**  درك از سهولت

  12/2  03/0  11/0*  درك از سودمندي
  25/4  03/0  18/0**  تمایل به استفاده از یادگیري تحت وب

        اثر مستقیم درك سودمندي بر:
  23/3  04/0  14/0**  گیري تحت وبنگرش به استفاده از یاد

  52/3  03/0  15/0**  تمایل به استفاده از یادگیري تحت وب
        اثر مستقیم نگرش به استفاده بر:

  79/4  04/0  21/0**  تمایل به استفاده از یادگیري تحت وب
01/0 P < **     05/0 P < * 
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هدف  گیري جهتاثر مستقیم  3با توجه به جدول 
بر درك از سهولت، درك از سودمندي و نگرش به 

، 09/0استفاده از یادگیري تحت وب به ترتیب برابر با 
 بر دركاست که تنها اثر مستقیم این متغیر  02/0و  33/0

و بقیه اثرها  استدار نامع 01/0 از سودمندي در سطح
. اثر مستقیم یادگیري خودتنظیمی بر درك نیستمعنادار 

از سهولت، درك از سودمندي و تمایل به استفاده از 
و  11/0، 17/0یادگیري تحت وب به ترتیب برابر با 

 معنادار 05/0و  01/0 است که اثرات در سطوح 18/0
ز سودمندي، اثر مستقیم درك از سهولت بر درك ا است

نگرش به یادگیري تحت وب و تمایل استفاده از 
و  41/0، 17/0یادگیري تحت وب به ترتیب برابر با 

است.  معنادار 01/0است که هر سه اثر در سطح  18/0
اثر مستقیم درك از سودمندي بر نگرش بر یادگیري 
تحت وب و تمایل استفاده از یادگیري تحت وب به 

 01/0است و در سطح  15/0 و 14/0ترتیب برابر با 
اثر مستقیم نگرش به یادگیري  درنهایتاست.  معنادار

تحت وب بر قصد استفاده از یادگیري تحت وب برابر با 
است. در ضمن قضاوت  معنادار 01/0و در سطح  21/0

 t مقادیر بودن یا نبودن اثرات با توجه به. معناداردر مورد 
   رش شده در جدول صورت گرفته است.گزا

اثر  شود می مشاهده 4که در جدول  طور همان
هدف بر درك از سودمندي برابر  گیري جهتغیرمستقیم 

است. از آنجایی که این  معنادار 01/0و در سطح  09/0با 
 توان می گیرد، اثر از طریق درك از سهولت صورت می

 گیري جهترا در میان  اي واسطهگفت این متغیر نقش 
کند. اثر غیرمستقیم  هدف و درك از سهولت ایفا می

هدف بر نگرش به یادگیري تحت وب برابر  گیري جهت
است. از آنجایی که این  معنادار 01/0و در سطح  12/0با 

اثر از طریق درك از سهولت و درك از سودمندي 
گفت این متغیرها نقش  توان می ،گیرد میصورت 

هدف و نگرش به  گیري جهترا در میان  اي واسطه
م کند. اثر غیرمستقی یادگیري تحت وب ایفا می

هدف بر تمایل استفاده از یادگیري تحت  گیري جهت
است. از  معنادار 01/0و در سطح  18/0برابر با  وب

آنجایی که این اثر از طریق درك از سهولت، درك از 
سودمندي و نگرش به یادگیري تحت وب صورت 

را در  اي واسطهگفت این متغیرها نقش  توان می ،گیرد می
استفاده از یادگیري  هدف و تمایل گیري جهتمیان 

 برآوردهاي ضرایب اثر غیرمستقیم .4جدول 

  برآوردها                             
  متغیرها

پارامتر 
  استاندارد شده

خطاي استاندارد 
  t  برآورد

        اثر غیرمستقیم درك از سهولت بر:
  48/2  02/0  04/0*  نگرش به استفاده از یادگیري تحت وب
  36/5  03/0  13/0**  تمایل به استفاده از یادگیري تحت وب

        گیري هدف بر:  اثر غیرمستقیم جهت
  71/3  02/0  09/0**  درك از سودمندي

  81/4  03/0  12/0**  نگرش به استفاده از یادگیري تحت وب
  96/8  01/0  18/0** تمایل به استفاده از یادگیري تحت وب
        اثر غیرمستقیم یادگیري خودتنظیمی بر:

  14/2  01/0  03/0*  درك از سودمندي
  22/2  01/0  04/0*  نگرش به استفاده از یادگیري تحت وب
  69/2  01/0  05/0**  تمایل به استفاده از یادگیري تحت وب

        اثر غیرمستقیم درك سودمندي بر:
  04/2  01/0  02/0*  تمایل به استفاده از یادگیري تحت وب

01/0 P < **     05/0 P < * 



  51 ... گیري جهتلّی بسط یافته تمایل رفتاري به یادگیري تحت وب: نقش مدل ع :محمدحسن صیف

  

کند. اثر غیرمستقیم یادگیري  تحت وب ایفا می
و در  03/0خودتنظیمی بر درك از سودمندي برابر با 

است. با توجه به اینکه این اثر از  معنادار 05/0سطح 
توان گفت  گیرد می طریق درك از سهولت صورت می

اي را بین یادگیري خودتنظیمی و  این متغیر نقش واسطه
  کند.  از سودمندي ایفا میدرك 

اثر غیرمستقیم یادگیري خودتنظیمی بر نگرش به 
 05/0و در سطح  04/0برابر با  تحت وبیادگیري 

است. با توجه به اینکه این اثر از طریق درك از  معنادار
توان  گیرد می سهولت و درك از سودمندي صورت می

اي را بین یادگیري  گفت این متغیرها نقش واسطه
کنند.  نظیمی و نگرش به یادگیري تحت وب ایفا میخودت

اثر غیرمستقیم یادگیري خودتنظیمی بر قصد استفاده از 
 05/0و در سطح  05/0برابر با تحت وب یادگیري 

است. با توجه به اینکه این اثر از طریق درك از  معنادار
سهولت، درك از سودمندي و نگرش به یادگیري تحت 

ان گفت این متغیرها نقش تو گیرد می وب صورت می
اي را بین یادگیري خودتنظیمی و قصد استفاده از  واسطه

 کنند.  یادگیري تحت وب ایفا می
اثر غیرمستقیم درك از سهولت بر نگرش به یادگیري 

 05/0و از نظر آماري در سطح  04/0تحت وب برابر با 
است. با توجه به اینکه این اثر از طریق درك از  معنادار
توان گفت این متغیرها  گیرد می دي صورت میسودمن

اي را بین درك از سهولت و نگرش به  نقش واسطه
کنند. اثر غیرمستقیم درك از  ایفا می تحت وبیادگیري 

سهولت بر تمایل استفاده از یادگیري تحت وب برابر با 
است. با  معنادار 01/0و از نظر آماري  در سطح  13/0

طریق درك از سودمندي و  توجه به اینکه این اثر از
توان  می ،گیرد نگرش به یادگیري تحت وب صورت می

اي را بین درك از سهولت  گفت این متغیرها نقش واسطه
کنند. اثر  و قصد استفاده از یادگیري تحت وب ایفا می

غیرمستقیم درك از سودمندي بر تمایل استفاده از 
در و از نظر آماري  02/0یادگیري تحت وب برابر با 

است. با توجه به اینکه این اثر از  معنادار 05/0سطح 
 ،گیرد طریق نگرش به یادگیري تحت وب صورت می

اي را بین درك از  توان گفت این متغیرها نقش واسطه می
سودمندي و تمایل استفاده از یادگیري تحت وب ایفا 

 .کند می
کنیم اثر کلی  مشاهده می 5که در جدول  طور همان

ف و یادگیري هد گیري جهت( زا برونمتغیرهاي 
) بر تمایل استفاده از یادگیري تحت وب به خودتنظیمی

است و از میان متغیرهاي  23/0و  18/0ترتیب برابر با 
نیز درك از سهولت داراي بیشترین اثر کلی بر  زا درون

  . استتمایل استفاده از یادگیري تحت وب 
 متغیرهايکه از میان  شود میهمچنین مشاهده 

ادگیري خودتنظیمی، درك از سهولت پژوهش سه متغیر ی
و درك از سودمندي بر تمایل استفاده از یادگیري تحت 

مثبت هستند و در  و غیرمستقیموب داراي اثر مستقیم 
تحت نیز بر قصد استفاده از یادگیري  ها آنضمن اثر کلی 

است. در  تر بزرگ غیرمستقیماز اثرات مستقیم و  وب

واریانس  یادگیري تحت وب وثرات کل متغیرها بر قصد استفاده از ضرایب استاندارد شده اثرات مستقیم، غیرمستقیم و ا .5 جدول
 تبیین شده آن

  برآوردها                         
  واریانس تبیین شده  اثرات کل  اثرات غیرمستقیم  اثرات مستقیم  متغیرها

        از: یادگیري تحت وببه روي تمایل استفاده از 

22/0  

  18/0**  18/0**  -   هدف گیري جهت
  23/0**  05/0**  18/0**  ادگیري خودتنظیمیی

  31/0**  13/0**  18/0**  درك از سهولت
  17/0**  02/0*  15/0**  درك از سودمندي

  21/0**  -   21/0** یادگیري تحت وبنگرش به 
01/0 P < **     05/0 P < * 
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استفاده از یادگیري درصد از واریانس تمایل  22ضمن 
  .شود میفوق تبیین  متغیرهاي به وسیلۀتحت وب 

هاي  جهت بررسی برازندگی مدل از شاخص
کلی از میان  طور بهبرازندگی استفاده شده است. 

هاي برازندگی متنوعی که وجود دارد، در این  مشخصه
= x2/df ،087/0=16/2هاي برازش  پژوهش شاخص

RMSEA ،98/0=1CFI ،94/0=2NFI ،98/0=GFI 
هاي نکویی  با توجه به مشخصه که است AGFI=97/0و

بینی تمایل استفاده از یادگیري  برازش، برازش مدل پیش
  . استتحت وب در سطح قابل قبولی 

  و بحث گیري نتیجه
ی، علل و لّدر این پژوهش در قالب یک مدل ع

دانشجویان از یادگیري  بر تمایل استفادة مؤثرعوامل 
بررسی قرار گرفت، اثرات مستقیم و  تحت وب مورد

غیرمستقیم هر یک از عوامل با یکدیگر و همچنین با 
 به دستمتغیر مالك آزمون گردید. با توجه به نتایج 

بررسی آمده بر مبناي مدل برازش شده در خصوص 
هدف یادگیري بر درك از  گیري جهتاثر مستقیم 

 تبه دسسهولت استفاده از یادگیري تحت وب، نتیجه 
چاتزگلو و دیگران  هاي پژوهشآمده مغایر با نتایج 

، در استدالل است) 2014) بواك و گوپ (2009(
آشنایی  به دلیلکه د عنوان کر توان می اي نتیجهچنین 

یادگیري  هاي قابلیتناکافی برخی از یادگیرندگان در 
فناوري و  به وسیلۀتحت وب و تسهیل یادگیري 
از طریق آن در  ندگانارتقاي وضعیت عملکرد یادگیر

 ةتعیین کنند ،کشور ما، نوع هدف یادگیري دانشجویان
از سهولت استفاده از یادگیري  درك یادگیرندگان

  تحت وب نمی باشد.
هدف یادگیري بر  گیري جهتدر بررسی اثر مستقیم 

 توان میدرك از سودمندي استفاده از یادگیري تحت وب 
تقیم و مثبت این جزء از فرضیه که به بیان اثر مس

بر درك از سودمندي استفاده از یادگیري  گیري جهت
 تأییدمورد  را مجازي هاي دورهتحت وب در دانشجویان 

                                                             
1. Comparative Fit Index 
2. Normed Fit index 

هدف یادگیري در  گیري جهتبدین معنا که نوع  ؛قرارداد
دانشجویان سهم بسزایی در درك از سودمندي استفاده از 

مناسبی براي  کنندة بینی پیشیادگیري تحت وب دارد و 
یادگیري تحت وب خواهد بود.  سودمندي استفاده از

آمده با سایر نتایج تحقیقات انجام شده در  به دست نتیجۀ
بواك و گوپ  هاي پژوهشاین زمینه همسو است، نتایج 

) همسو است. در 2009( ) و چاتزگلو و دیگران2014(
د که چنین استدالل کر توان میآمده  به دست تبیین نتیجۀ
تبحري و رویکرد  گیري جهته ک یادگیرندگان

و  ها توانایی گرا دارند به منظور توسعۀعملکرد
جدید  هاي آوري فنخود سعی در یادگیري  هاي مهارت

مجازي دارند و معتقدند که این  هاي دورهبخصوص در 
را بهبود  ها آنعملکرد تحصیلی  تواند می ها آوري فن

اء دهد، را ارتق ها آنبخشد و اثربخشی و کیفیت یادگیري 
جدید و  هاي آوري فنبنابراین درك مثبتی از استفاده از 

در امر یادگیري و ارتقاي کیفیت آن را  ها آنسودمندي 
خواهند داشت و واکنش مثبتی براي استفاده از یادگیري 

زیرا استفاده از یادگیري تحت  ؛تحت وب در پی دارد
وب را فرصتی براي بهبود و ارتقاي سطح یادگیري خود 

هدف یادگیري منجر به  گیري جهتبنابراین  ؛دانند یم
که  گردد میمجازي  هاي دوره باورهاي در یادگیرندگان

ام طی آن با استفاده از فناوري و بخصوص رایانه در انج
فرآیند  هاي فعالیت تکالیف، برقراري ارتباط و کلیۀ

یادگیري به سودمندي یادگیري تحت وب و  - یاددهی
امر یادگیري اذعان دارند و در اعمالی که استفاده از آن در 

نیز انتظار پیامدهاي مثبت دارند که در  دهند میانجام 
مورد استفاده از یادگیري تحت وب پیامدهاي مثبت 
همان سودمندي ادراك شده از آن است. در بررسی اثر 

هدف یادگیري بر نگرش نسبت به  گیري جهتمستقیم 
آمده این  به دستیج یادگیري تحت وب، با توجه به نتا
و  گیرد نمیقرار  تأییدجزء از فرضیه موردنظر، مورد 

 گیري جهتد که کر گیري نتیجهچنین  توان میبنابراین 
نسبت به یادگیري تحت وب  ،یادگیري بر نگرش هدف
معناداري از نظر آماري در این پژوهش ندارد و این  تأثیر

توجه به . با است) 2007نتیجه مغایر با نتایج سانگر (
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آن بر  تأثیردر خصوص یادگیري خودتنظیمی و  ها یافته
 توان میدرك از سهولت استفاده از یادگیري تحت وب 

د که بین یادگیري خودتنظیمی و کر گیري نتیجهچنین 
 تأثیردرك از سهولت استفاده از یادگیري تحت وب 

مستقیم و معناداري از نظر آماري وجود دارد، زیرا 
 هاي محیطهبردهاي یادگیري خودتنظیمی در استفاده از را

در یادگیري بخصوص  ها فناوريمجازي و استفاده از 
ساختارهاي محیط یادگیري که این ساختارها در یادگیري 
تحت وب با ساختار محیط یادگیري سنتی بسیار متفاوت 

 استخواهد بود و این تفاوت در مجازي بودن محیط 
کالس، استفاده که درك از محیط ساختاري مجازي 
که این  طلبد میمطلوب از فناوري را در این محیط 

درك از سهولت در استفاده از  منجر بهاستفاده گسترده 
فاده از فناوري و محیط یادگیري تحت وب که بدون است

هاي  پژوهشآمده با  به دست فناوري نخواهد بود. نتیجۀ
) و 2014( )، بواك و گوپ2008ی و دیگران (چاکرابرت

  ) همسو است.2007انسون و دیگران (ج
کرد که  گیري نتیجهچنین  توان می همچنین

بر درك از سودمندي از یادگیري  خودتنظیمییادگیري 
 بینی پیشکه به معنی  است تأثیرگذارتحت وب 

کنندگی مناسب یادگیري خودتنظیمی براي درك از 
  .استسودمندي استفاده از یادگیري تحت وب 

ه با نتایج تحقیقات چاکرابرتی آمد به دست نتیجۀ
کی لی و کیولی  )،2008) و کی لی (2008و دیگران (

. است) همسو 2009) و کاسکون و دیگران (2008(
که چنین استدالل کرد  توان می اي نتیجهدر تبیین چنین 

راهبردهاي آن  و استفاده از یادگیري خودتنظیمی
به همانند استراتژي تکلیف و مدیریت زمان یادگیري 

 دار وامدر یادگیري تحت وب خود  یادگیرندگان وسیلۀ
استفاده صحیح و مناسب از فناوري و ارتقاي دانش و 

در استفاده از یادگیري تحت وب  توانش یادگیرندگان
راهبردهاي تکلیف در یادگیري تحت وب و  .است

منجر به درك مناسبی  توانند میمدیریت زمان یادگیري 
ت وب در ارتقاي سطح از سودمندي یادگیري تح

بنابراین یادگیري ؛ شود عملکرد یادگیري یادگیرندگان

مجازي منجر به  هاي دوره خودتنظیمی در یادگیرندگان
باورهاي در زمینه سودمندي یادگیري تحت وب در 

  .شود میامر یادگیري 
یادگیري خودتنظیمی بر قصد استفاده از  تأثیردر 

که د کر گیري هنتیجچنین  توان مییادگیري تحت وب 
بین یادگیري خودتنظیمی و قصد استفاده  تأثیروجود 

، این گیرد میقرار  تأییداز یادگیري تحت وب مورد 
) و 2008)، کی لی (2007سانگر ( هاي پژوهشیافته با 
  .است) همسو 2008بارنارد (

د که کرچنین استدالل  توان میدر تبیین این یافته 
و یادگیري تحت مجازي  هاي کالسساختار محیطی 

 هاي محیطوب، راهبردهاي تدوین و انجام تکالیف در 
مجازي که بر پایه یادگیري مستقل و مبتنی بر فناوري 

مدیریت زمان یادگیري  و نحوة استبخصوص رایانه 
یادگیري و ارتقاي  ،مجازي هاي محیطتحت 
تحصیلی مبتنی بر یارانه، یادگیرندگان را به  هاي مهارت

را در  ها آنو  دهد میحت وب سوق سوي یادگیري ت
و در نهایت تمایل به  تحت وبگرایش به یادگیري 

  .کند میاستفاده از یادگیري تحت وب ترغیب 
درك از سهولت استفاده از یادگیري  تأثیردر مورد 

حاکی از  نتیجه ،تحت وب بر درك از سودمندي آن
آن است که درك از سهولت استفاده از یادگیري تحت 

کننده درك از سودمندي  بینی پیشو  کننده ینتعیوب 
آن است، به هر میزان دانشجویان و کاربران از 
یادگیري تحت وب سهولت بیشتري را در یادگیري 

به همان میزان از سیستم یادگیري تحت  کنند ادراك
  .کنند میوب نیز سودمندي بیشتري را ادراك 

)، 2007هسیا ( هاي پژوهشآمده با  به دستنتیجه 
)، وانگپیپاتوانگ 2007)، چن و دیگران (2009یانگ (

)، روکا و 2008)، وي و ژانگ (2008و دیگران (
)، یوئن و 2008)، چاکرابرتی و دیگران (2008گاگنه (

)، لیم و دیگران 2008)، وو، چانگ و جو (2008ما (
)، چاتزگلو و 2009)، اسکات و والزاك (2008(

)، عباسی و 2009)، بوتا و دیگران (2009دیگران (
)، یوئن و ما 2010)، سانگ و یان (2010ایرانی (
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)، کاراسی و 2011)، تزریس و همکاران (2011(
  باشد. ) همسو می2011دیگران (

قدر مسلم این است که هرگاه استفاده از یادگیري 
تحت وب آسان و بدون نیاز به تالش زیادي میسر 

و در  گردد، افراد به استفاده از آن ترغیب گردیده
خواهد بود و این  تأثیرگذارنتیجه در عملکردهاي آنان 

بنابراین ؛ خواهد داشتدر یادگیري امر نقش بسزایی 
هرگاه استفاده از فناوري مستلزم تالش ذهنی زیادي 

بر انجام یادگیري بیشتر متمرکز  توانند میافراد  ،نباشد
شوند و در نتیجه دقت و اثربخشی را افزایش دهند و 

را از نظر درونی بیشتر  ي یادگیري یادگیرندگانپیامدها
براي یادگیري  زمانی که یادگیرندگاناگر ، کند میارضا 

 ها آن، براي ندگذران میتحت وب استفاده از یادگیري 
خسته کننده باشد، فرد به سمت عدم استفاده از آن 

  سوق داده می شود.
چنین استدالل کرد که هر چه  توان میبنابراین 

و کاربران باور داشته باشند که استفاده از  ندگانیادگیر
نیاز به تالش و سختی  تحت وبسیستم یادگیري 

جهت یادگیري نداشته باشد آن را آسان و راحت در 
در مورد سودمندي و  ها آن، برداشت گیرند مینظر 

افزایش یافته تحت وب مفید بودن استفاده از یادگیري 
استفاده از یادگیري به این باور که  و یادگیرندگان

کیفیت یادگیري و اثربخشی آن را افزایش تحت وب 
 . وقتی برداشت ذهنی یادگیرندگاندنرس می، دهد می

نیازمند تحت وب در استفاده از یادگیري که  این باشد
اولیه و مقدماتی زیادي نباشد و تالش فکري  هاي اقدام

 زیادي را نیز در بر نداشته باشد و یادگیري از طریق
زمان زیادي را به خود تحت وب یادگیري  هاي سیستم

از  اختصاص ندهد، برداشت ذهنی یادگیرندگان
 ها آنو  یابد میافزایش  آوري فنسودمندي و فواید 

آن را تحت وب که با پذیرش یادگیري  یابند میتمایل 
؛ به چهره کنند و چهرهجایگزین یادگیري سنتی 

براي  تحت وببنابراین تعامل با یادگیري 
باشد تا مزایا  فهم قابلروشن و  بایست می یادگیرندگان

را درك کنند. از سوي دیگر وجود  ها آنو امتیازهاي 
سهولت بر سودمندي ادراك شده از یادگیري  تأثیر

حلیل هزینه و با استفاده از ت توان میتحت وب را 

د، زیرا هر چه استفاده از یادگیري فایده نیز تبیین کر
زمانی و درگیري کمتري  ۀزمند هزیننیاتحت وب 

و تحت وب سودمندي یادگیري  باشد، یادگیرندگان
  درك از آن را بیشتر ادراك خواهند کرد.

از یادگیري درك از سهولت استفاده  تأثیردر مورد 
 به وسیلۀاز آن  تحت وب بر قصد استفادة

و  کاربران که کردچنین استدالل  توان می یادگیرندگان
تحت وب در هنگام استفاده از امکانات  یادگیرندگان

متوجه شدند که عملکرد  که درصورتی جدید
، تمایل به استفاده از است افزایش یافته شان یادگیري

درونی در افراد شکل  صورت بهاین سیستم یادگیري 
و افراد به سمت یادگیري تحت وب استفاده  گیرد می

 . اگر یادگیري تحتشوند میاز امکانات آن جذب 
فرآیند  وب منجر به این گردد که یادگیرندگان

و استفاده از  دهند میانجام  تر سریعیادگیري خود را 
آن موجب بهبود عملکرد تحصیلی و یادگیري آنان 

و اثربخشی یادگیري را بهبود بخشد، قصد و  گردد 
 ؛گردد میتمایل استفاده از فناوري در افراد تقویت 

تفاده از یادگیري تحت بنابراین یادگیرندگانی که اس
است، نیاز به صرف زمان، تالش  آسان ها آنوب براي 

 فکري براي حل مشکالت یادگیري تحت وب ندارند
دارند.  ها آندر نتیجه تمایل بیشتري به استفاده از  و

یادگیري تحت وب نیز باید این  هاي محیططراحان 
 را طوري طراحی کنند که براي یادگیرندگان ها محیط
باشد و از پیچیدگی در ارائه و  فهم قابلو  روشن

تدوین محتوا بپرهیزند تا تمایل به استفاده از آن در 
یادگیرندگان تقویت گردد. در این میان نگرش به 

، قبل کند مییادگیري تحت وب نیز نقش مهمی را ایفا 
از هر قصد رفتاري باید نگرش مطلوب نسبت به آن 

ز هر نگرش مطلوبی پدیده وجود داشته باشد و قبل ا
، بنابراین گیرد میسهولت و سودمندي مدنظر قرار 

سودمندي در یادگیري تحت وب منجر به نگرش 
مطلوب و نگرش مطلوب نیز منجر به تمایل و قصد 
در استفاده از یادگیري تحت وب که این قصد و 

است براي استفاده واقعی از یادگیري  اي مقدمهتمایل 
مجازي  هاي دوره در یادگیرندگانبا استفاده از فناوري 

  .است
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