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  چکیده
 آموزش کارگیري به قصد بر مؤثر عوامل بررسی حاضر پژوهش از هدف
 تعداد منظور بدین .است نور پیام دانشگاه علمی اعضاي وسیلۀ به برخط
 اي طبقه تصادفی ةشیو به نور پیام دانشگاه علمی اعضاي از نفر 630

 تدریس، فلسفه از: ندا  عبارت که گیري اندازه ابزار هشت از شدند. انتخاب
 رایانه، خودکارآمدي محیطی، حمایت رایانه، تجارب نیاز، مورد زمان
 مورد برخط آموزش از استفاده قصد و کالسی نوآوري نسبی، مزیت
 مدل که است این بیانگر آمده دست به نتایج است. گرفته قرار استفاده

 گردیده تدوین موجود تحقیقاتی ۀپیشین از استفاده با که تحقیق ۀاولی
 دارد قبولی قابل و مناسب برازش آمده دست به هاي داده با ،بود

)99/0GFI=، 97/0AGFI=، 99/0CFI=، 95/0NFI= و 
021/0RMSEA=.( بررسی در که است آن از حاکی نتایج سایر 

 ،برخط آموزش و فناوري از استفاده تمایل بر متغیرها مستقیم اثرهاي
 و زمان همانند مطالعه مورد هاي متغیر سایر با مقایسه در تدریس فلسفه
 است. برخوردار تري قوي ةکنند بینی پیش قدرت از رایانه تجارب نیز
 اي واسطه هاي متغیر تمامی اي واسطه نقش با علمی عضو تدریس ۀفلسف
 وسیلۀ به را برخط آموزش از استفاده تمایل معناداري صورت به ،مذکور
 علمی اعضاي اي رایانه خودکارآمدي د.کن بینی پیش علمی هیئت اعضاي

 استفاده قصد بر مستقیم طور به که اي واسطه هاي متغیر تمامی بین در
 کننده بینی پیش متغیرها، دیگر با مقایسه در و دارند تأثیر برخط آموزش از

 علمی هیئت اعضاي وسیلۀ به برخط آموزش از استفاده تمایل تر قوي
 و برخط آموزش از استفاده نسبی مزیت ترتیب به آن از بعد .است

 را مستقیم تأثیر بیشترین برخط آموزش از استفاده در کالسی نوآوري
  دارد. علمی هیئت اعضاي وسیلۀ به برخط آموزش استفاده تمایل روي

  
  کلیدي واژگان

 دانشگاه علمی اعضاي تدریس، فلسفه ،برخط تدریس کارگیري به قصد
 مسیر. تحلیل مدل نور، پیام

 

Abstract 
The purpose of this study is investigating the factors 
affecting intention to online teaching among faculty 
members of payame Noor University. For this purpose, 
630 members of Payame Noor University were select-
ed by stratified random method. Eight measurement 
instruments that include: teaching philosophy, required 
time, computer experience, environmental support, 
computer self-efficacy, relative advantage, classroom 
innovation and intention to use online teaching, has 
been used. The results indicate that the initial model of 
study that was organized by using the available re-
search record has suitable and acceptable fitness with 
obtained data (GFI=0.99, AGFI=0.97, CFI=0.99, 
NFI=0.95 and RMSEA= 0.021). Other results show 
that in investigating direct effects of variables on ten-
dency of using technology and online training, the 
teaching philosophy has stronger predicting power as 
compared with other studied variables such as time and 
computer experience. The teaching philosophy of fac-
ulty member with intermediary role of all mentioned 
intermediary variables, is predicting tendency of facul-
ty members to use online training. Faculty members 
computer self – efficacy is stronger predictor tendency 
of faculty members to use online training among all 
intermediary variables those effect directly on intention 
of using online training and compared with other vari-
ables. After than, in sequence, relative advantage of 
using online training and class innovation in using 
online training has most direct effect on tendency of 
using online training by faculty members.  

 
Keywords 
Intention to Use of Online Teaching, Teaching Philos-
ophy, Path Analysis Model. 
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  مقدمه
 مدنظر بحرانی اي دوره را عالی آموزش ،شاورز و دیوسون

 سه به را ها دانشگاه روي پیش مشکالت آنها دهند، می قرار
 منابع ویژه به منابع کاهش ند:کن می تقسیم عمده دسته
 (دیوسون دانشجویی تنوع دانشجویان، نام ثبت کاهش مالی،

 مدیران مشکالتی چنین با مواجهه در .١)2002 شاورز، و
 ارتقاي جهت راهبردهایی دنبال هب عالی آموزش هاي نظام

 به راهبردها این از یکی که هستند خود آموزشی وضعیت
 ةایجادکنند و بالقوه ابزار یک عنوان به فناوري کارگیري
 فناوري است. آموزشی هاي نظام اصالحات در رقابتی مزیت

 اعضاي نظر در دانشگاهی محیط در آن کاربرد و آموزشی
 و اقدامات بر مستقیمی تأثیر که است موجی عنوان به علمی
 موجب آن تداوم و گذارد می ها دانشگاه جاري هاي سیاست
 آن دوباره تعریف و آموزشی نظام فرآیندهاي در نظر تجدید
 هاي، نوآوري میان در .٢)1998 فانک، و (دوگرتی بود خواهد
 نیروي ،برخط و وب تحت آموزش همانند اطالعات فناوري
 در ۀواسط هب آموزش فرآیند بهبود براي را عظیمی بالقوه

 میان تعامل به بیشتر اجازه و اطالعات دادن قرار دسترس
 ).1997 ،3(هیل آورد. می فراهم را یادگیرنده و یاددهنده

 در تغییر ایجاد موجب ها فناوري که جمله این هاست سال
 یادگیري و تدریس روندهاي و شوند می عالی آموزش
 شواهد ولی رسد، می گوش به ،دهند می تغییر را فراگیران
 قرار بررسی مورد را ادعا این که دارد وجود ناچیزي بسیار
 گیگسترد به منجر گذشته ۀده در اینترنت سریع رشد دهد.

 ویژه به آموزشی هاي نظام ۀهم در وب بر مبتنی آموزش
 و تدریس براي مبنایی امر این که است شده عالی آموزش
 منابع کارگیري به مستلزم و شود می محسوب یادگیري
 طریق از آموزشی مواد ها، کتاب ها، کتابخانه مثل بسیاري
 رشد همچنین ).1998 ،4بورگ (براون، .است ارتباطی وسایل
 از استفاده به نسبت که عالی آموزش موسسات تعداد سریع
 تمایل آن به مربوط هاي برنامه و خط بر آموزشی هاي دوره
 ربیشت اگرچه است. تامل قابل اخیر ۀده در دهد می نشان

 و اولیه سنتی هاي دوره دهند می ترجیح هم هنوز ها دانشگاه

                                                
1. Davidsan and Shivers 
2. Daugherty and Funk 
3  . Hill 
4. Brown and Burg 

 دنبال به ها دانشگاه این اما ند،کن حفظ را خود ابتدایی
 کارگیري به جهت اساسی هاي روش و ها راهبرد طراحی
 و (کارول هستند. سنتی درسی هاي برنامه در فناوري
  ).2005 ،5اسمیت

 اعضاي در انسانی منابع ۀتوسع و آموزش با امروزه
 تدریس امر در محور وب تکنولوژي از آنها ها، دانشگاه علمی
 از علمی اعضاي از برخی این وجود با کنند. می استفاده خود

 کنند نمی استفاده خود تدریس در جدید هاي فناوري
 حال در هاي کشور هاي دانشگاه در امر این ).2006 ،6(ماگویر
 است. تامل قابل و مشهود امري ما کشور در ویژه به توسعه
 نام ثبت افزایش و بزرگ هاي دانشگاه توسعه رغم علی

 برگزاري به ها دانشگاه بیشتر هم هنوز آنها، در فراگیران
 از جانبه همه استفاده از و دارند اهتمام سنتی هاي دوره

 ).2006 سیمن، و (الیمن زنند می سرباز اطالعات فناوري
 هب عالی آموزش مجریان و گذاران سیاست بیشتر امروزه

 از استفاده هاي ارزش از علمی هیئت اعضاي خصوص
 هاي دوره آموزش و ریزي برنامه امر در اطالعات فناوري
 امر این که دارند آگاهی برخط آموزش ویژه به تحصیلی

 به سنتی هاي دانشگاه از گذار الزم زمینه تواند می
 و بارفیلد (کارول دکن فراهم الکترونیک و مدرن هاي دانشگاه
 هاي برنامه موفقیت .)1394 (صیف، و )2005 همکاران،
 در آموزشی فناوري از استفاده و ها دانشگاه در برخط آموزش

 و سازگاري میزان به زیادي بسیار بستگی آموزش امر
 ،7(بورکس دارد آن از علمی اعضاي آمیز موفقیت استفاده
 اثربخشی موجب علمی اعضاي سازگاري نتایج ).2003
 از ها دانشگاه در فراگیران و مدرسان رضایت و آموزش
 مستلزم خود سازگاري این بود. خواهد شده برگزار هاي دوره

 آن از استفاده و فناوري به مثبت نگرش نیز و ویژه استفاده
 دارد اي فلسفه به زیادي بسیار بستگی امر این که بود خواهد
 امر در فناوري از کارگیري به در علمی هیئت اعضاي که

 10چن )،2009( 9اسکات )،2005( 8گریتر دارند خود تدریس
 دیگر عبارت هب .)2006( لیس و )2008( ١١ژن )،2008(

                                                
5. Carroll and Smith 
6. Manguire 
7. Brooks  
8. Gritter 
9. Scott 
10. Chen 
11. Zhen 
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 برخط آموزش از استفاده به علمی اعضاي که هنگامی
 به نسبت گذشته در مفیدي تجارب که دارند گرایش

 داراي و دهکر کسب آموزش امر در فناوري از گیري هرهب
 فرایند در آموزش امر تسهیل در مناسبی فکري گیري جهت

 دیگر از ).2003 ،س(بورک باشند داشته یادگیري -  یاددهی
 مورد زمان به توان می برخط آموزش پذیرش در مؤثر عوامل
 غیره و محتوا تدوین ریزي، برنامه در علمی اعضاي نیاز
 ؛2009 ،٢همکاران و السنادي ؛2008 ،١(گراف داشت اشاره
 ،5آکدمیر ؛2004 ،4گامیل ؛2006 ،اسکات ؛2006 ،٣پاول

 صورت هاي پژوهش در همچنین )،2007 ،6البالوي و 2008
 آموزش کارگیري به در محیطی هاي حمایتتأثیر بر گرفته
 ،اسکات( )،2004 ،7پارك( است شده بسیاري تاکید برخط
 )،2003 ،پارك( تحقیقات نتایج نیز و )2008 ،چن( )،2006

 رایانه خودکارآمدي که دادند نشان )2004 ،فردهام و واناتا(
 از استفاده قصد بر معناداري تأثیر مربیان و علمی اعضاي
 هاي پژوهش هاي پژوهش همچنین دارد. برخط آموزش

 )،2008 ،10النجادي( )،200 ،9سو شیک( )،1998 ،8کارتاس(
 و یوسیون( و )2009 ،12ایسارکا( )،2009 ،11کونارد(

 نسبی مزیت از علمی اعضاي درك بر )2008 ،13همکاران
 از استفاده در سنتی آموزش به نسبت برخط آموزش
 )،1998 ،14کوروین( تحقیقات در دارد. تاکید برخط آموزش

 بر )2008 ،ژن( و )1998 ،16واالس( )،2003 ،15مارتین(
 ایجاد در علمی اعضاي تمایل و کالسی نوآوري تأثیر

 آموزش از استفاده قصد بر کالسی هاي محیط در خالقیت
 مرور با نیز رایانه تجارب نهایت در و دارند تاکید برخط

 از استفاده قصد بر مؤثر عوامل جزء شده انجام تحقیقات

                                                
1. Graff 
2. AL-Senaidi and et al 
3. Powell 
4. Gammil 
5. Akdemir 
6. Albalawi 
7. Park 
8. Cartas 
9. Shiksuh 
10. Alnujaidi 
11. Conrad 
12. Intharka 
13. Usluel and et al  
14. Corvin 
15. Martin 
16. Wallase 

 ،18یانگ( )،2008 ،17بریانت( )،2008 ،گراف( برخط آموزش
  است. شده ذکر )2003 ،پارك( و )2006
 علمی عضو که دارد تاکید امر این بر اغلب نتایج این
 در آمیزي موفقیت صورت به بتواند که است عضوي موفق

 تواند می ،کند تعامل اثربخش صورت به فناوري با سازگاري
 در دانشجویان و مربی بین در رضایت ایجاد موجب
 تعاملی ارتباط حقیقت، در شود. برخط آموزش هاي دوره
 از خط بر هاي موقعیت در دانشجویان و علمی عضو میان
 خط بر آموزش کیفیت بر گذارتأثیر عوامل ترین مهم
 راه از تعامل علمی عضو وقتی دیگر، عبارت به باشند. می
 در را تربیتی و تعلیم تعامل میزان یا و دهد می کاهش را دور

 آموزش قبلی تجارب دهد، می افزایش دانشجویان با ارتباط

 بر گذارتأثیر عامل عنوان به تواند نمی علمی عضو برخط
 بر تدریس و آموزش بر علمی اعضاي رضایت و دانشجویان

 علمی اعضاي سازگاري ).2004 ،س(بورک دکن ایفا نقش خط
 عالی آموزش در برخط هاي دوره مدیریت کارگیري به در

 است کرده ایجاد آنها کاري زندگی در را هایی چالش امروزه
 آن کارگیري به براي بیشتر وقت نیز و تالش معنی به آن که

  .است
 فناوري کارگیري هب در مؤثر عوامل شناسایی مورد در

 فناوري کلی طور هب و وب تحت و برخط آموزش در
 این اکثر است. پذیرفته صورت شماري بی تحقیقات آموزشی
 یشناس روان دیدگاه از عوامل بررسی به تنها ها پژوهش
 به و محیطی و بیرونی عوامل بررسی به یا و اند هپرداخت

 یکدیگر با عوامل این تلفیق یا و مرتبط و دیگر متغیرهاي
 تلفیق از نظر مورد مدل در طورکلی هب اند. نداشته توجهی

                                                
17. Bryant 
18. Young 

فلسفه 
  تدریس

تجارب 
  رایانه

  زمان

حمایت 
  محیطی

  مزیت نسبی  خودکارآمدي

نوآوري 
  کالسی

قصد 
  استفاده

 تحقیق مفهومی مدل .1 نمودار
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 که گردید استفاده تجربی مبناي با و مرتبط مدل سه
 رفتار تئوري )،1995 ،1رگرز( نوآوري نشر مدل از ندا عبارت
 فناوري پذیرش مدل )1992 ،2آیژن( شده ریزي برنامه

 باندورا. اجتماعی و شناختی ۀنظری نیز و )1989 ،3دیویس(
 کاربران وسیلۀ به را آموزش هاي نوآوري نشر و ينوآور مدل
 قضاوت نوآوري، از درك شامل علمی) هیئت اعضاي (مثل
 مورد در گیري تصمیم و آن نسبی هاي ارزش مورد در

 کار به یا کارگیري هب قضاوت، براساس نوآوري و فناوري
 مدل این ).1995 (رگرز، گردد می معرفی نوآوري از نگرفتن
 به فناوري کارگیري هب براي الزم ابزارهاي کننده فراهم
 گذارتأثیر عوامل از برخی آنهاست. شناخت و کاربران وسیلۀ
 خصوصیات فناوري، از کاربر شده ادراك خصوصیات شامل
 فناور از استفاده بر است ممکن که موقعیتی عوامل فردي،
 براي مناسب بچوچار کننده فراهم مدل این باشد. گذارتأثیر
 يفناور با سازگاري ،يفناور فهم از ينوآور فرآیندهاي فهم
 مدل د.کن می فراهم ينوآور از استفاده و آن کارگیري هب و

 که است این کننده بیان دیویس فناوري پذیرش
 عامل دو وسیلۀ به سیستم از استفاده به راجع هایی نگرش
 سهولت و شده احساس سودمندي هستند، بینی پیش قابل

 و موریس ؛1999 پراساد، و (اگاروال شده احساس استفاده
 خارجی عوامل کرد اظهار همچنین دیویس ،)1997 دیلون،
 به نسبت کاربران عقاید بر یدبا سیستم طراحی همچون
 ۀرابط یاجتماع شناخت يتئور باشند. مؤثر سیستم از استفاده

 یشخص عوامل و رفتار یادگیرنده، یرونیب یطمح عوامل ینب
 در یادگیرنده دهد. می نشان را تجارب) و ها یژگیو ید،(عقا
 و رفتار یت،واقع یرهايمتغ ،يخودکارآمد یدعقا که یابد می

 ویژه هب گذارند. می تأثیر اش یزندگ بر یطیمح عوامل
 یزمان در يخودکارآمد که کند می عنوان )1997 ،4باندورا(
 یرمتغ هاي یتفعال و »يفناور ينوآور« نام به یمانع که

 یاربس هاي تالش تا کند می وادار را یاندانشجو یاجتماع
 خودکارآمدي است. مهم یاربس دهند، انجام را یاديز

 بر آن تأثیر و است یمختلف ابعاد يدارا شده احساس
 ندرت به مطالعه هاي یتفعال یمتنظ یآموزش اضطراب

                                                
1. Rogers 
2. Ajzen 
3. Davis 
4. Bandura 

 ،5یویسد و ونکاتش( ).1997 (باندورا، است شده یبررس
 یک که يحد عنوان تحت را اي یانهرا خودکارآمدي )1994
 انجام يبرا را یانهرا یروين از استفاده یستگیشا آن در فرد
  اند. کرده دارد، خاص هدف یک

 براي متغیرها از اي گانه سه بندي طبقه حاضر، ۀمطالع در
 مدنظر آن کارگیري به و نوآوري سطوح بین ۀرابط شناسایی

 شامل فردي خصوصیات که اول سطح در است گرفته قرار
 دوم سطح کالسی، نوآور و خودکارآمدي و اي رایانه تجارب

 و نسبی مزیت شامل نوآوري از شده ادراك اسنادهاي
 سوي از حمایت و تأثیر از ادراك سوم سطح و نوآوري
  شود. می زمان و ها حمایت شامل که محیط
 با دارد سعی پژوهش این فوق مطالب به عنایت با
 از استفاده در علمی اعضاي تصمیم بر مؤثر عوامل بررسی
 علمی اعضاي ،برخط تدریس گرفتن نظر در و نوین فناوري
 قالب در تدریس ۀفلسف نقش بر تاکید با را نور پیام دانشگاه
  :دهد قرار بررسی مورد را زیر مدل

  
  تحقیق روش
 به با مرتبط عوامل بررسی به دارد نظر در تحقیق این

 علمی هیئت اعضاي بین در برخط آموزش کارگیري
 هر سازي پیاده و اجرا به راه این از و بپردازد نور پیام دانشگاه

 این از کند. کمک نور پیام دانشگاه در امانهس این بهتر چه
 از .است کاربردي نوع از هدف اساس بر نظر مورد تحقیق رو
  است. توصیفی تحقیق یک تحقیق این روش و ماهیت بعد

 علمی اعضاي همۀ شامل پژوهش این آماري ۀجامع
 نمونه تعیین فرمول از استفاده با که است نور پیام دانشگاه
 گیري نمونه روش از استفاده با و مورگان و کرجسی
 خراسان یزد، استان پنج میان از اي مرحله چند اي خوشه
 هرمزگان و فارس خوزستان، شرقی، آذربایجان رضوي،
 به توجه با .شدند انتخاب علمی اعضاي از نفر 630 تعداد

 660 تعداد ها، نامه پرسش از برخی نگشترنب احتمال
 جمع نامه پرسش 642 نهایت در و شد توزیع نامه پرسش
  شد. آوري
 از بررسی مورد هاي متغیر بررسی براي پژوهش این در
 از: ندا عبارت که گردید استفاده گیري اندازه ابزار هشت

                                                
5. Venkatesh & Davis 
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 محیطی، حمایت رایانه، تجارب زمان، تدریس، ۀفلسف
 استفاده قصد و کالسی نوآوري نسبی، مزیت خودکارآمدي،

 از یک هر هاي ویژگی به زیر در که برخط آموزش از
  شود: می پرداخته جداگانه طور به گیري اندازه ابزارهاي

  
  ها یافته

 هاي ویژگی بررسی به تحقیق هاي یافته ابتداي در
 علمی اعضاي درصد و فراوانی به توجه با شناختی جمعیت
 وضعیت تحصیلی، رشته تحصیلی، مدرك جنسیت، برحسب

  .شود می گزارش علمی هیئت اعضاي استخدام
 کل از شود می مشاهده فوق جدول در که گونه همان

 نظر از نمونه، عنوان به پژوهش این در کننده شرکت افراد
 زن نفر 205 و درصد) 1/68( مرد نفر 437 تعداد جنسیت،

 نفر 495 تعداد تحصیلی مدرك نظر از درصد)، 9/31(
 از )،9/22( دکتري نفر 147 و درصد) 1/77( ارشد کارشناسی

 2/62( انسانی علوم نفر 412 تعداد تحصیلی رشته نظر

 کشاورزي نفر 25 درصد)، 4/25( پایه علوم نفر 163 درصد)،
 نظر از درصد)، 5/6( مهندسی و فنی نفر 42 و درصد) 9/3(

 درصد)، 9/50( قراردادي نفر 327 تعداد استخدامی وضعیت
 5/5( آزمایشی رسمی نفر 35 درصد)، 3/33( پیمانی نفر 214

 تشکیل را درصد) 3/10( قطعی رسمی نفر 66 و درصد)
  دهد. می

 تجزیه براي مبنایی همبستگی ماتریس اینکه به توجه با
 لذا است، پژوهش این در یعلّ هاي مدل بررسی و تحلیل و
  گردد: می ارائه ها متغیر بین همبستگی ماتریس زیر جدول در

 همبستگی ،فوق جدول همبستگی ماتریس اساس بر
 فناوري، از استفاده قصد با تدریس فلسفه متغیرهاي بین
 و است دارامعن 05/0 سطح در محیطی حمایت با زمان

 مزیت و کالسی (نوآوري یکدیگر با متغیرها سایر همبستگی
 فناوري، از استفاده استفاده قصد با خودکارآمدي و نسبی

 تجارب کالسی، نوآوري با محیطی حمایت و خودکارآمدي
 و محیطی حمایت نسبی، مزیت با تدریس فلسفه و رایانه
 خودکارآمدي، با تدریس فلسفه و زمان و رایانه تجارب
 فلسفه محیطی، حمایت با تدریس فلسفه و رایانه تجارب
 سطح در زمان) با تدریس فلسفه رایانه، تجارب با تدریس

  .است دارامعن 01/0
  
  تحقیق فرضیات بر مبتنی هاي یافته

 اي واسطه نقش بررسی هدف پژوهش این در که آنجایی از
 غیر مستقیم، اثرهاي برآورد یعنی متغیرها کننده بینی پیش و

 بین شده تبیین واریانس مقدار و t مقادیر کل، مستقیم،
 شد. استفاده مسیر تحلیل روش از است مدل در متغیرها
 مستقیم اثرهاي و مسیر ضرایب برآورد زیر، جداول

 بنابراین ؛دهد می نشان را یکدیگر بر پژوهش متغیرهاي

 گیري مورد استفاده هاي اندازه هاي فنی ابزار . ویژگی1جدول 
 هاي ویژگی
  شناختی جمعیت

  درصد  فراوانی  ها گروه

  1/68  437  مرد  جنسیت
  9/31  205  زن

  1/77  495  ارشد کارشناسی  تحصیلی مدرك
  9/22  147  دکتري

  2/62  412  انسانی علوم  تحصیلی ۀرشت
  4/25  163  پایه علوم

  9/3  25  کشاورزي
  5/6  42  مهندسی و فنی

  9/50  327  قراردادي  استخدامی وضعیت
  3/33  214  پیمانی
  5/5  35  آزمایشی رسمی
  3/10  66  قطعی رسمی

 هاي جمعیت شناختی توزیع فراوانی و درصد اعضاي هیئت علمی بر حسب ویژگی .2جدول 
  کرانباخ) آلفاي پایایی(ضریب  روایی  تعداد  کننده تدوین  متغیر
  82/0  تاییدي) عامل (تحلیل سازه روایی  14  )2008ژین(  تدریس فلسفه
  79/0  محتوایی و صوري روایی  2   )2003لی(  نیاز مورد زمان

  83/0  تاییدي) عامل (تحلیل سازه روایی  14  )2003پارك(  محیطی حمایت
  78/0  تاییدي) عامل (تحلیل سازه روایی  5  )2000سو( شیک  نسبی مزیت
  76/0  تاییدي) عامل (تحلیل سازه روایی  12  )2008ژین(  کالسی نوآوري
  80/0  محتوایی و صوري روایی  2  )2003لی(  رایانه تجارب

  77/0  تاییدي) عامل (تحلیل سازه روایی  6  )2003پن(  رایانه خودکارآمدي
  75/0  محتوایی و صوري روایی  2  )2003پارك(  برخط آموزش از استفاده قصد
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 به توجه با را پژوهش این در نظر مورد فرضیات توان می
  د:کر بررسی زیر جدول
 خودکارآمدي متغیر پژوهشی، اول ۀفرضی بررسی در 

)01/0P< 07/4 و= T21/0 و=B،( نسبی مزیت متغیر 
)01/0P< 97/4 و=T 25/0 و=B( کالسی نوآوري متغیر و 
)01/0P< 79/3 و=T 19/0 و=B( و مستقیم اثري 

 بنابراین ؛دارد برخط آموزش از استفاده قصد با داريامعن

 متغیر عالوه به .گردد می تایید نظر مورد ۀفرضی
 متغیرهاي طریق از مستقیم، اثر بر عالوه خودکارآمدي

 آموزش از استفاده قصد با کالسی نوآوري و نسبی مزیت

 تبیین واریانس میزان دارد. )06/0( مستقیم غیر اثر برخط
 متغیرهاي وسیلۀ به برخط آموزش از استفاده قصد شده

 برابر کالسی نوآوري و نسبی مزیت رایانه، خودکارآمدي
  است. 14/0

 خودکارآمدي متغیر پژوهشی، دوم ۀفرضی بررسی در
)01/0P< 80/2و=T 15/0 و=B( رایانه تجارب متغیر و 
)01/0P< 48/6 و=T 34/0 و=B( و مستقیم اثري 

 نظر مورد یهفرض بنابراین ةدارد نسبی مزیت با داريامعن
 از مستقیم، اثر بر عالوه رایانه تجارب متغیر گردد. می ییدتا

 مستقیم غیر اثر نسبی مزیت با خودکارآمدي متغیر طریق

 اثرهاي مستقیم، غیر مستقیم، کل و میزان واریانس تبیین شده به وسیلۀ متغیرها .4جدول 
 شده تنیین واریانس میزان t مقدار کل اثرهاي مستقیم غیر اثرهاي مستقیم اثرهاي  (مسیرها) متغیرها

 ---  ---  ----  ----   برخط آموزش از استفاده قصد (به)

  07/4  27/0  06/0  21/0  رایانه خودکارآمدي (از) 14/0
  97/4  25/0  ----   25/0  نسبی مزیت
  79/3  19/0  ----   19/0  کالسی نوآوري

 ---  ---  ----  ---   نسبی مزیت (به)
  80/2  15/0 ----   15/0  یانهرا يخودکارآمد (از) 12/0

  48/6  37/0  03/0  34/0  اي رایانه تجارب
  65/2  14/0  ----   14/0  رایانه خودکارآمدي (از) 02/0 ---  ---  ----  ----   کالسی نوآوري (به)
 ---  ---  ----  ----   رایانه خودکارآمدي (به)

33/0 
  63/3  18/0  ----   18/0  محیطی حمایت (از)

  46/4  25/0  03/0  22/0  رایانه تجارب
  05/5  26/0  -----  26/0  استفاده مورد زمان
  19/3  17/0  -----  17/0  تدریس فلسفه

 ---  ---  ----  ----   محیطی حمایت (به)
  91/5  34/0  03/0  31/0  تدریس فلسفه (از) 11/0

  02/3  17/0  ----   17/0  رایانه تجارب
  92/2  16/0  ----   16/0  تدریس فلسفه (از) 02/0 ---  ---  ----  ----   رایانه تجارب (به)
  17/7  36/0 ----   36/0  تدریس فلسفه (از) 13/0 ---  ---  ----  ----   استفاده مورد زمان (به)

 هاي تحقیق ماتریس همبستگی بین متغیر .3جدول 
  استفاده قصد  متغیرها

 فناوري از استفاده
 نوآوري
  کالسی

 مزیت
  نسبی

 حمایت  خودکارآمدي
  محیطی

 تجارب
  رایانه

  زمان
  

 فلسفه
  تدریس

  استفاده قصد
 برخط آموزش از استفاده

1                

              1  **174/0  کالسی نوآوري
            1  044/0  **276/0  نسبی مزیت

          1  079/0  **143/0  **200/0  خودکارآمدي
        1  **294/0  046/0  **159/0  005/0  محیطی حمایت
      1  **123/0  **201/0  **309/0  074/0  002/0  رایانه تجارب
    1  050/0  *138/0  **335/0  069/0  032/0  054/0  زمان
  1  **363/0  **157/0  **281/0  **283/0  **135/0  077/0  *120/0  تدریس فلسفه

**P: 01/0 *  P: 05/0  
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 به نسبی مزیت شده تبیین واریانس میزان دارد. )03/0(
 رایانه تجارب رایانه، خودکارآمدي مانند متغیرهایی وسیلۀ
  .است 12/0 برابر

 خودکارآمدي متغیر پژوهشی، سوم ۀفرضی بررسی در
)05/0P< 65/2 و=T 14/0 و=B( و مستقیم اثري 

 نظر مورد یهفرض بنابراین ،دارد کالسی نوآوري با داريامعن
 به کالسی نوآوري شده تبیین واریانس میزان گردد. می ییدتا

  .است 02/0 برابر رایانه خودکارآمدي متغیر وسیلۀ
 حمایت متغیر ی،پژوهش چهارم ۀیفرض یبررس در 
 تجارب متغیر )،B=18/0 وT =63/3 و >01/0P( محیط
 مورد زمان متغیر )،B=22/0 و T=46/4 و >01/0P( رایانه

 فلسفه متغیر و )B=26/0 و T=05/5 و >01/0P( استفاده
 و مستقیم اثري )B=17/0 و T=19/3 و >05/0P( تدریس

 مورد یهفرض بنابراین ؛دارد اي رایانه خودکارآمدي با داريامعن
 بر عالوه رایانه تجارب متغیر عالوه به گردد. می ییدتا نظر
 با )03/0( مستقیم غیر اثر محیط متغیر طریق از مستقیم، اثر

 واریانس میزان دارد. علمی اعضاي اي رایانه خودکارآمدي
 هايمتغیر وسیلۀ به اي رایانه خودکارآمدي شده تبیین
 برابر استفاده مورد زمان و رایانه تجارب محیط، حمایت

   .است 33/0
 تدریس فلسفه متغیر ی،پژوهش پنجم ۀیفرض یبررس در

)05/0P< 91/5 و=T 31/0 و=B( اي رایانه تجارب و 
)05/0P< 22/3 و=T 17/0 و=B( و مستقیم اثري 

 نظر مورد یهفرض بنابراین ؛دارد محیط حمایت با داريامعن
 از مستقیم، اثر بر عالوه تدریس فلسفه متغیر گردد. می ییدتا

 اثر محیط حمایت متغیر بر رایانه تجارب متغیر طریق
 حمایت شده تبیین واریانس میزان دارد. )03/0( غیرمستقیم

 تدریس فلسفه و رایانه تجارب متغیرهاي وسیلۀ به محیط
  .است 11/0 برابر

 تدریس فلسفه متغیر ی،پژوهش ششم ۀیفرض یبررس در
)05/0P< 92/2 و=T 16/0 و=B( و مستقیم اثري 

 نظر مورد یهفرض بنابراین ؛دارد رایانه تجارب با معناداري
 رایانه تجارب شده تبیین واریانس میزان .گردد می ییدتا
  .است 02/0 برابر تدریس فلسفه متغیر وسیلۀ به

 تدریس فلسفه متغیر ی،پژوهش هفتم ۀیفرض یبررس در
)05/0P< 17/7 و=T 36/0 و=B( و مستقیم اثري 

 ییدتا نظر مورد یهفرض بنابراین ؛دارد زمان با معناداري
 استفاده مورد زمان شده تبیین واریانس میزان .گردد می
 براي .است 13/0 برابر تدریس فلسفه متغیر وسیلۀ به

 مختلفی هاي شاخص و ها آماره مدل، برازش کفایت سنجش
 تنها ها شاخص این از یک هر که آنجا از است. شده عرضه
 رو این از سازند، می منعکس را مدل برازش از خاصی جنبه
 شاخص چندین از معموال مدل، برازش سنجش براي

 برازش هاي شاخص مقدار شود. می استفاده
GFI)،(AGFI) ،(CFI و )NFI( ترتیب به )99/0(، ) 

 بسیار برازش از حاکی که است )95/0( و )0/ 99( ،)97/0
 کم که است 021/0 برابر RMSEA مقدار است. مدل زیاد
 مدل بهتر برازش دهنده نشان شاخص این ارزش بودن
   است.
  
  بررسی و بحث

 که است داده نشان شده برازش مدل نتایج کلی طور هب
 تمامی اي واسطه نقش با علمی عضو تدریس ۀفلسف
 تمایل معناداري صورت به مذکور اي واسطه هاي متغیر

 را برخط آموزش از استفاده براي علمی هیئت اعضاي
 پیشینه با مطابق و تایید در ها یافته این که دکن می بینی پیش

   .است پژوهشی
 اعضاي تمایل بر مسیرها مستقیم اثرهاي بررسی این در

 مالحظه برخط آموزش از استفاده براي علمی هیئت
 اعضاي تمایل بر مدل متغیرهاي همه مستقیم اثر شود، می

 اما است. معنادار برخط آموزش از استفاده براي علمی هیئت
 تمامی بین در علمی اعضاي اي رایانه خودکارآمدي

 از استفاده قصد بر مستقیم طور هب که اي واسطه هاي متغیر
 کننده بینی پیش متغیرها، دیگر با مقایسه در و برخط آموزش
 برخط آموزش از علمی هیئت ياعضا استفادة تمایل تر قوي
  .است

 آمارهاي نیکویی برازش مدل .5 جدول
  ارزش  هاي برازش شاخص

GFI 99/0  
AGFI 97/0  

NFI 95/0  
CFI  99/0  

RMSEA  021/0  
X2  03/16  
DF  14 
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 برخط ازآموزش استفاده نسبی مزیت ترتیب به آن از بعد
 تأثیر بیشترین برخط آموزش از استفاده در کالسی نوآوري و

 از استفاده براي علمی هیئت اعضاي تمایل روي را مستقیم
 بر متغیرها مستقیم اثرهاي بررسی در دارد. برخط آموزش
 و فناوري از استفاده براي علمی هیئت اعضاي تمایل
 اینکه نخست است اهمیت حائز نکته چند برخط آموزش
 مطالعه مورد هاي متغیر سایر با مقایسه در تدریس فلسفه
 کننده بینی پیش قدرت از رایانه تجارب نیز و زمان همانند

 مطلب این به نکته این تفسیر در است. برخوردار تري قوي
 مرتبط عوامل مطالعه مورد ۀجامع در که کرد اشاره توان می
 اعضاي بین در برخط آموزش پذیرش و کارگیري به با

 هب که گرفت قرار بررسی مورد نور پیام دانشگاه علمی هیئت
 یاددهی امر در کالس در فناوري این از عملی استفاده دلیل

 مورد متغیرهاي بین در تدریس فرایند نیز و یادگیري - 
 و بنیادي اهمیت دلیل هب تدریس فلسفه متغیر بررسی
 هیئت اعضاي تمایل در را تأثیر بیشترین تواند می زیربنایی
 اهمیت از و داشته برخط آموزش از استفاده براي علمی

 هیئت اعضاي اگر که معنی بدین باشد، برخوردار بیشتري

 آموزش از استفاده در که باشند داشته را نگرش این علمی
 یاددهی فرایند در را زیادي هاي قابلیت توانند می آنها ،برخط

 تر آسان آنان براي را تدریس امر و باشند داشته یادگیري - 
 خود توانند می ند،کن توجه فراگیران فردي هاي نیاز به و دکن
 برخط آموزش از آنان استفاده تمایل و کنند ارزیابی کارآمد را

  بود. دخواه تر مطلوب و بیشتر آنان توسط
 که است داده نشان شده برازش مدل نتایج

 اعضاي تمایل معناداري و مستقیم صورت به خودکارآمدي

 کند می بینی پیش را برخط آموزش از استفاده براي علمی هیئت
 که معنا بدین دارد. معناداري و مستقیم تأثیر آن بر و

 اعضاي قصد بر گذارتأثیر عوامل ترین مهم از یکی خودکارآمدي
 این که است برخط آموزش از استفاده براي علمی هیئت
 با یافته، این .است پژوهشی پیشینه با مطابق و تایید در ها یافته

 همسو )2004 ،فردهام و واناتا( )،2003 ،پارك( هاي پژوهش
 اعضاي میزان هر به که است آن از حاکی نتایج این .است
 و کنند بیشتري خودکارآمدي احساس خود در علمی هیئت

 داشته آن با مرتبط عوامل و فناوري از تري مطلوب احساس
 احساس درس کالس در مطلوبی رایانه خودکارآمدي و باشند

فلسفه 
تجارب   تدریس

  رایانه

  زمان

حمایت 
  محیطی

  خودکارآمدي

مزیت 
  نسبی

نوآوري 
  کالسی

قصد 
  استفاده

26/0  

36/0  

31/0  

19/0  

25/0  

17/0  

18/0  

14/0  34/0  

22/0  17/0  

15/0  

16/
000

98/٠  

87/0  

89/0  

88/0  

77/0  

86/0  

98/0  

21/0  

 نمونه کل براي شده برازش مدل .2 نمودار
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 امر در برخط آموزش از استفاده در را بیشتري تمایل د،کنن
 متغیر همچنین داشت. خواهند یادگیري و یاددهی و تدریس
 اعضاي تمایل معناداري و مستقیم صورت به کالسی نوآوري
 کند می بینی پیش را برخط آموزش از استفاده براي علمی هیئت

 نوآوري که معنا بدین دارد معناداري و مستقیم تأثیر آن بر و
 هیئت اعضاي قصد بر گذارتأثیر مهم عوامل از یکی کالسی
 در ها یافته این که است برخط آموزش از استفاده براي علمی
 با یافته، این .است پژوهشی پیشینه با مطابق و تایید

 ،واالس( )،2003 ،مارتین( )،1998 ،کوروین( هاي پژوهش
 این .است همسو )2008 ،ژن( و )2000 ،سو سیک( )،1998
 در علمی هیئت اعضاي میزان هر به که است آن از حاکی نتایج
 در و کالسی فرایندهاي در نوآوري ایجاد دنبال هب درس کالس
 از استفاده در را بیشتري تمایل باشند، یادگیري یاددهی امر

 خواهند یادگیري و یاددهی و تدریس امر در برخط آموزش
 معناداري و مستقیم صورت به نسبی مزیت که عالوه به داشت.
 را برخط آموزش از استفاده براي علمی هیئت اعضاي تمایل
 بدین دارد معناداري و مستقیم تأثیر آن بر و کند می بینی پیش
 تحقیق هاي متغیر بین در را تأثیر بیشترین نسبی مزیت که معنا
 برخط آموزش از استفاده براي علمی هیئت اعضاي قصد بر

 .است پژوهشی پیشینه با مطابق و تایید در ها یافته این که است
 )،2000 ،سو یکش( )،1998 ،کارتاي( هاي پژوهش با یافته، این

 یوسیون( و )2009 ،ایسارکا( )،2009 ،کونارد( )،2008 ،النجادي(
 است آن از حاکی نتایج این .است همسو )2008 ،همکاران و
 آموزش از مناسبی درك علمی هیئت اعضاي میزان هر به که

 باشد داشته سنتی هاي آموزش به نسبت آن هاي مزیت و برخط
 کالسی فرایندهاي در نوآوري ایجاد دنبال هب درس کالس در و
 از استفاده در را بیشتري تمایل باشند، یادگیري -  یاددهی امر در

 خواهند یادگیري و یاددهی و تدریس امر در برخط آموزش
  داشت.
 حاکی نتایج نسبی مزیت بر گذارتأثیر هاي متغیر بررسی در

 به ،است گذارتأثیر نسبی مزیت بر متغیر دو که است آن از
 معناداري و مستقیم صورت به رایانه خودکارآمدي که طوري
 را برخط آموزش از علمی هیئت ياعضا استفادة نسبی مزیت
 بدین دارد معناداري و مستقیم تأثیر آن بر و کند می بینی پیش
 تأثیر نوآوري متغیر با مقایسه در رایانه خودکارآمدي که معنا

 آموزش از علمی هیئت ياعضا استفادة نسبی مزیت بر بیشتري
 پژوهشی پیشینه با مطابق و ییدأت در ها یافته این که است برخط
 این .است همسو )2003 ،پارك( پژوهش با یافته، این .است
 علمی هیئت اعضاي میزان هر به که است آن از حاکی نتایج

 از مناسبی درك ند،کن احساس بیشتري اي رایانه خودکارآمدي

 سنتی هاي آموزش به نسبت آن هاي مزیت و برخط آموزش
 از استفاده در بیشتري تمایل درس کالس در و داشت خواهند
 خود از را یادگیري و یاددهی و تدریس امر در برخط آموزش
 و مستقیم صورت به رایانه تجارب عالوه به ،دهند می نشان

 از استفاده براي علمی هیئت اعضاي نسبی مزیت معناداري
 و مستقیم تأثیر آن بر و کند می بینی پیش را برخط آموزش
 با مقایسه در رایانه تجارب که معنا بدین ؛دارد معناداري
 استفادة نسبی مزیت بر را تأثیر بیشترین خود از متاثر متغیرهاي

 در ها یافته این که است برخط آموزش از علمی هیئت ياعضا
 پژوهش با یافته، این .است پژوهشی پیشینه با مطابق و تایید

 ،پارك( و )2006 ،برگ یانگ( )،2008 ،بریانت( )،2008 ،گراف(
 هر به که است آن از حاکی نتایج این .است همسو )2003
 داشته بیشتري اي رایانه تجارب علمی هیئت اعضاي میزان
 به نسبت آن هاي مزیت و برخط آموزش از مناسبی درك باشند،
 و فناوري از بیشتر ةاستفاد و داشت خواهند سنتی هاي آموزش
 برخط آموزش زمینه در مفیدي تجارب به منجر برخط آموزش
 برخط آموزش مزیت از مناسبی درك به کاربر و گردید خواهد
  رسید. خواهد ها آموزش سایر به نسبت
 اي، رایانه خودکارآمدي بر گذارتأثیر متغیرهاي بررسی در

 و مستقیم صورت به برخط آموزش در الزم زمان از برخورداري
 فناوري از علمی هیئت ياعضا استفادة خودکارآمدي معناداري

 و مستقیم تأثیر آن بر و کند می بینی پیش را برخط آموزش در
 در رایانه خودکارآمدي ایجاد که معنا بدین دارد معناداري
 جهت الزم زمان به زیادي بسیار بستگی علمی اعضاي
 دارد. فناوري از استفاده در ارزشیابی و محتوا تدوین ریزي، برنامه
 این ،است پژوهشی ۀپیشین با مطابق و تایید در ها یافته این
 )،2009 ،همکاران و السنادي( )،2008 ،گراف( پژوهش با یافته،

 ،آکدمیر( )،2004 ،گامیل( )،2006 ،اسکات( )،2006 ،پاول(
 آن از حاکی نتایج این .است همسو )2007 ،البالوي( و )2008
 در را بیشتري زمان علمی هیئت اعضاي میزان هر به که است
 خودکارآمدي باشند، داشته فناوري کارگیري هب و ریزي برنامه

 کنند می احساس خود در فناوري از استفاده ۀزمین در را بیشتري
 برخط آموزش از استفاده در را بیشتري تمایل و قصد نتیجه در و
 دهند. می نشان خود از یادگیري و یاددهی و تدریس امر در

 تجارب که است داده نشان شده برازش مدل نتایج همچنین
 در رایانه خودکارآمدي معناداري و مستقیم صورت به رایانه

 بینی پیش را برخط آموزش از علمی هیئت ياعضا استفادة
 با یافته، این دارد، معناداري و مستقیم تأثیر آن بر و کند می

 نتایج این .است همسو )2003 ،پارك( و )2008 ،راینز( پژوهش
 تجارب علمی هیئت اعضاي میزان هر به که است آن از حاکی
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 از استفاده در را مناسبی توانایی باشند، داشته بیشتري اي رایانه
 موجبات امر این که داشت خواهند برخط آموزش در فناوري
 از استفاده در علمی هیئت اعضاي خودکارآمدي وضعیت ارتقاي
 صورت به محیطی حمایت متغیر .گردید خواهد فناوري
 ياعضا استفادة در رایانه خودکارآمدي معناداري و مستقیم
 آن بر و کند می بینی پیش را برخط آموزش از علمی هیئت
 ،گراف( پژوهش با یافته، این دارد، معناداري و مستقیم تأثیر

 )،2004 ،پارك( )،2009 ،همکاران و السنادي( )،2008
 و )2000 ،سو شیک( )،2008 ،چن( )،2006 ،اسکات(
 است آن از حاکی نتایج این .است همسو )2005 ،1السیف(
 پیرامونی محیط جانب از علمی هیئت اعضاي میزان هر به که
 بگیرند، قرار پشتیبانی و فنی حمایت مورد فناوري از استفاده در

 برخط آموزش در فناوري از استفاده در را مناسبی توانایی
 خودکارآمدي وضعیت ارتقاي موجبات امر این که داشت خواهند
 و گردید خواهد فناوري از استفاده در علمی هیئت اعضاي
 امر در برخط آموزش از استفاده در بیشتر تمایل ایجاد موجب
 به نیز تدریس ۀفلسف شد. خواهد یادگیري و یاددهی و تدریس
 استفادة در رایانه خودکارآمدي معناداري و مستقیم صورت
 بر و کند می بینی پیش را برخط آموزش از علمی هیئت ياعضا
 ،گریتر( پژوهش با یافته، این دارد، معناداري و مستقیم تأثیر آن

 ،اسکات( )،2004 ،هاستبنگ( )،2004 ،فوردهام و واناتا( )،2005
 همسو )2006 ،لیس( و )2008 ،ژن( )،2008 ،چن( )،2006
 اعضاي میزان هر به که است آن از حاکی نتایج این .است
 نیازهاي به توجه بر مبتنی تدریس ۀفلسف از علمی هیئت

 باشند داشته نظر مد را تدریس امر در فراگیرمحوري و فراگیران
 ند،کن استفاده آنان هاي نیاز به گویی پاسخ جهت در فناوري از و

 برخط آموزش در فناوري از استفاده در را مناسبی توانایی
 خودکارآمدي وضعیت ارتقاي موجبات امر این که داشت خواهند
 و گردید خواهد فناوري از استفاده در علمی هیئت اعضاي
 امر در برخط آموزش از استفاده در بیشتر تمایل ایجاد موجب
  شد. خواهد یادگیري و یاددهی و تدریس
 متغیر ترین مهم و گذارتأثیر متغیر عنوان به تدریس ۀفلسف

 در الزم زمان از: ندا عبارت که اي واسطه هاي متغیر بر زا برون
 شرح به محیطی حمایت و اي رایانه تجارب ،برخط آموزش

  دارد. معناداري و مستقیم تأثیر زیر
 الزم زمان معناداري و مستقیم صورت به تدریس ۀفلسف

 آموزش از علمی هیئت اعضاي استفادة در برخط آموزش در

                                                
1. Alsaif 

 معناداري و مستقیم تأثیر آن بر و کند می بینی پیش را برخط
 متغیرهاي با مقایسه در تدریس فلسفه که معنا بدین دارد،
 برخط آموزش در الزم زمان بر را تأثیر بیشترین خود از ثرأمت
 این است برخط آموزش از علمی هیئت اعضاي استفادة و

 )،2008( ژن )،2006( یل )،1999( 2کیسر پژوهش با یافته،
 حاکی نتایج این .است همسو )2006( لیس و )2005( گریتر

 فلسفه از علمی هیئت اعضاي میزان هر به که است آن از
 فراگیرمحوري و فراگیران نیازهاي به توجه بر مبتنی تدریس

 جهت در فناوري از و باشند داشته نظر مد را تدریس امر در
 را مناسبی زمان میزان ند،کن استفاده آنان هاي نیاز به گویی پاسخ
 از استفاده در ارزشیابی و محتوا تدوین ریزي، برنامه صرف
 وضعیت ارتقاي موجبات امر این که کنند می صرف فناوري
  .شد خواهد علمی هیئت اعضاي وسیلۀ به برخط آموزش
 تجارب معناداري و مستقیم صورت به تدریس ۀفلسف

 از علمی هیئت اعضاي ةاستفاد در برخط آموزش در را اي رایانه
 و مستقیم تأثیر آن بر و کند می بینی پیش را برخط آموزش
 )،2008 ،ژن( )،2006 ،یل( پژوهش با یافته، این دارد، معناداري

 از حاکی نتایج این .است همسو )2006 ،لیس( و )2008 ،چن(
 تدریس فلسفه از علمی هیئت اعضاي میزان هر به که است آن

 امر در فراگیرمحوري و فراگیران نیازهاي به توجه بر مبتنی
 گویی پاسخ جهت در فناوري از و باشند داشته نظر مد را تدریس

 خود مناسب اي رایانه تجارب از د،کنن استفاده آنان هاي نیاز به
 از استفاده در ارزشیابی و محتوا تدوین ریزي، برنامه امر در

 وضعیت ارتقاي موجبات امر این که کنند می صرف فناوري
  .شد خواهد علمی هیئت اعضاي توسط برخط آموزش

 حمایت معناداري و مستقیم صورت به تدریس فلسفه
 را برخط آموزش از علمی هیئت اعضاي استفادة در را محیطی
 این دارد، معناداري و مستقیم تأثیر آن بر و کند می بینی پیش
 و )2008 ،چن( )،2008 ،ژن( )،2006 ،یل( پژوهش با یافته،

 به که است آن از حاکی نتایج این .است همسو )2006 ،لیس(
 توجه بر مبتنی تدریس فلسفه از علمی هیئت اعضاي میزان هر
 نظر مد را تدریس امر در فراگیرمحوري و فراگیران نیازهاي به

 آنان هاي نیاز به گویی پاسخ جهت در فناوري از و باشند داشته
 و فنی نظر از بیشتري محیطی هاي حمایت از ند،کن استفاده
 ریزي برنامه موجب امر این که گردید خواهند برخوردار آموزشی
 از استفاده در صحیح ارزشیابی و مناسب محتوا تدوین دقیق،
  .گردید خواهد برخط آموزش فناوري

                                                
2. Kasier 
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