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  چکیده
 یادگیري سیستم از استفاده ساختاري مدل ارائۀ هدف با پژوهش این

 سودمندي و سهولت رفتاري، تمایل گريِواسطه بر تأکید با الکترونیکی
 توصیفی ايمطالعه که تحقیق این انجام در یافت. سامان شدهادراك

 سال در تهران نور پیام دانشگاه دانشجویان از نفر 150 است، پیمایشی
 .شدند انتخاب شدهبنديطبقه تصادفی روش با 1399- 1400 تحصیلی

 و سیستم کیفیت کاربر، رضایت استاندارد ۀنامپرسش گیري،اندازه ابزار
 ونکاتش رفتاري قصد ،)2017( همکاران و کرا رامیرز سیستم از استفاده

 و ذهنی هنجار ،)1989( دیویس سهولت و سودمندي ،)2008( بال و
 و سیدرال خدمات کیفیت و )2016( وارد و عبداهللا خودکارآمدي

 معادالت روش کمک به نیز هاداده است. بوده )2017( همکاران
 قرار تحلیل و تجزیه مورد اس ال پی افزارنرم طریق از ساختاري

 را سیستم با کردن کار دانشجویان هرچه که داد نشان هایافته اند.گرفته
 کنند.می استفاده بیشتر الکترونیکی یادگیري نظام از بدانند، ترآسان

 کیفیت و ذهنی هنجار کاربر، رضایت خودکارآمدي، احساس همچنین
 الکترونیکی یادگیري سیستم با کار آسانیِ درك در توانندمی سیستم
 شودمی باعث نیز سیستم کیفیت و خدمات کیفیت باشند. داشته نقش
 به است. سودمند الکترونیکی یادگیري سیستم که کنند احساس افراد که
 از خودکارآمدي و ذهنی هنجار سیستم، کیفیت کاربر، رضایت کلی، طور

 از استفاده بر رفتاري تمایل و شدهادراك سهولت سودمندي، طریق
  اثرگذارند. الکترونیکی یادگیري سیستم

  
  کلیدي هايهواژ

 سهولت رفتاري، تمایل الکترونیکی، یادگیري سیستم از استفاده
   شدهادراك سودمندي شده،ادراك

 
 
 
 

 
Abstract  
The purpose of this study is to present a structural 
model of using e-learning system with emphasis on 
mediation of behavioral tendency, ease and per-
ceived usefulness. In this descriptive survey study, 
150 students of Payame Noor University of Tehran 
in the academic year 2020-2021, who were random-
ly selected, participated. Measurement tools were 
the standard questionnaire of user Satisfaction, Sys-
tem Quality and Use of System of Ramiers et al 
(2017), Behavioral Tendency of Venkatesh and Bala 
(2008), Perceived ease, perceived usefulness of 
Davis (1989), Subjective Norm and Self -efficacy of 
Abdullah and Ward (2016) and Service Quality of 
Cidral et al (2017). The data were analyzed using 
structural equation testing and PLS software. The 
findings indicated that whatever, students find it 
easier to work with the system, they use the e-
learning system more. Also that factors such as; 
Feeling of self-efficacy, user satisfaction, subjective 
norm and system quality can have a direct impact on 
perceived ease. The quality of service and the quali-
ty of the system also make people feel that using an 
e-learning system is beneficial. In general, User 
satisfaction, system quality, subjective norm and 
self-efficacy through utility mediation, perceived 
ease and behavioral tendency were all influential in 
the use of e-learning system. 
 
Keywords 
Use of E-Learning System, Behavioral Tendency, 
Perceived Ease, Perceived Usefulness. 
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 مقدمه
 الکترونیکی یادگیري ارتباطات، و اطالعات فناوري پیشرفت با
 است شده پدیدار مدرن هايآموزش در جدید الگویی عنوان به

 شامل الکترونیکی یادگیري ).2008 همکاران، و 1(سون
 اینترنت، جمله از الکترونیکی هايرسانه طریق از آموزش
 پخش تصویري، صوتی نوارهاي اکسترانت، اینترانت،
 ،2میر و (کالرك است دي سی و تلویزیون اي،ماهواره
 و کارایی ارتباطات، خودانگیزشی، آموزش، نوع این ).2011

 محدود آن در اجتماعی تعامالت و گیرددربرمی را تکنولوژي
 دارند. نگه باانگیزه را خود باید یادگیرندگان بنابراین است. شده

 ارزان و بوده کارآمد هافاصله حذف در الکترونیکی یادگیري
 ایجاد همچنین و زمان در جوییصرفه سبب و است قیمت
   ).2008 ،3انکا و (رودیکا شودمی گیرياندازه قابل نتایج

 هايسیستم از استفاده در موثر عوامل شناسایی براي
 زمینه در که هاییمدل از توانمی الکترونیکی یادگیري
 نخستین نمود. استفاده اند،شده مطرح اطالعاتی هايسیستم
 که است آجزن و فیشبین منطقی عمل تئوري تئوریکی، مدل
 آن اعتبار اطالعاتی سیستم ادبیات در ايگسترده طور به

 خطی فرایند تئوري این .)2003 ،4(سلیم است شده اثبات
 و تمایل با هانگرش ها،نگرش با باورها از را سیستماتیکی

 تمایل ).2003 ،5(جیفن دهدمی نشان رفتارها با تمایل
 تکنولوژي از خواهندمی افراد که است ايدرجه رفتاري،
 از فرد که است ايدرجه و کنند استفاده الکترونیکی یادگیري
 کرد خواهد استفاده خود کاري حوزة در گرفته یاد که چیزي
   ).2011 ،6ننگ و (وان

 از استفاده توضیح جهت دیگري متغیرهاي که آنجا از
 شناخت تئوري به توانمی است، نیاز فردي اطالعاتی سیستم

 از معتبرتجربی مدل تئوري، این نمود. اشاره باندورا اجتماعی
 که کندمی بیان باندورا تئوري، این در است. فردي رفتار

 ،7هیجینس و (کمپیو است رفتار در مهم عاملی خودکارآمدي،
 از فرد باور به خودکارآمدي ).2009 ،8فردوسی ؛1995

                                                
1. Sun  
2. Clark & Mayer 
3. Rodica & Anca 
4. Selim 
5. Gefen 
6. Wan & Neng 
7. Compeau & Higgins 
8. Ferdousi  

 دارد اشاره خاص رفتاري آمیزموفقیت انجام در اشتوانایی
 خودکارآمدي باندورا، نظر براساس ).2004 ،9نیل و (فاگان
 تجربۀ از: عبارتند که باشدمی اطالعاتی منبع چهار از برگرفته

 و موفقیت (مشاهده جانشین تجربۀ شکست)، و (موفقیت قبلی
 همکاران، (خویشاوندان، اجتماعی ترغیب دیگران)، شکست
 عاطفی، (برانگیختگی فیزیولوژیکی وضعیت و دوستان)
 و سهولت بر تواندمی یادگیرنده خودکارآمديِ و...). اضطراب
 اثرگذار الکترونیکی یادگیري سیستم از استفاده سودمندي

 ايدرجه شده ادراك سودمنديِ ).2016 ،10وارد و (ابداهللا باشد
 ویژه، سیستم یک از استفاده که کندمی باور شخص که است

 همچنین ).1989 ،11(دیویس دهدمی ارتقا را او شغلی عملکرد
 تکنولوژي از استفاده اینکه از کاربر درك به استفاده، سهولت

 است، انجام قابل سادگی به و ندارد زیادي تالش به نیاز
گ گرددبرمی  حوزة در ).2012 همکاران، و 12(هوان

 شده ادراك سودمندي الکترونیکی، یادگیري هايسیستم
 طریق از هادوره پذیرش و دوره تجربۀ سوي به را دانشجویان

 نظرانصاحب .)2000 ،13(اربوق کرد خواهد تشویق اینترنت
 از توانندمی نیز کاربر رضایت و ذهنی هنجار که معتقدند

 باشند. الکترونیکی یادگیري از استفاده تداوم عوامل مهمترین
 براي فرد توسط شده درك اجتماعی فشار یعنی ذهنی هنجار
 ).2003 همکاران، و 14(شوك رفتار ندادن انجام یا انجام

 به نسبت خوشایندي احساس عنوان به توانمی نیز را رضایت
  ).2010 همکاران، و 15(بالیجر کرد تعریف یادگیري هايتجربه

 و هالساپل توسط سیستم کیفیت کنار در ت،اخدم کیفیت
 طراحی در اساسی عامل یک عنوان به )2006( 16پست لی

 است. گردیده بیان الکترونیک آموزش هايسیستم موفقیت
 خدمات دادبرون به (که فنی کیفیت شامل خدمات کیفیت
 خدمات انتقال فرایند به (که عملکردي کیفیت و دارد) اشاره
 خدمات کیفیت خدمات، نوع به توجه با باشد.می دارد) اشاره
 باشد داشته تاثیر کاربر رضایت بر تواندمی عملکردي و فنی
 و شبکه سرعت به نیز سیستم کیفیت ).2008 کائو، و (لین

                                                
9. Fagan & Neil 
10. Abdullah&  Ward 
11. Davis 
12. Huang 
13. Arbaugh 
14. Shook 
15. Bolliger 
16. Holsapple & Lee-Post 
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 با الکترونیکی یادگیري خدمات اگر پردازد.می سیستم ثبات
 نمایدمی درك بهتر را آن کاربر باشد باال سرعت و دقت

   ).1391 سلیمیان، و (صنایعی
 الکترونیکی یادگیري هايسیستم معنادار گسترش باوجود

 میزان همچنان توسعه، حال در و یافته توسعه کشورهاي در
 دانشجویانِ و علمی مراکز سوي از هاسیستم این از استفاده

 رغمعلی و )2012 همکاران، و 1(باسیري است پایین مراکز آن
 یادگیري هايسیستم در که پولی توجه قابل میزان

 دستیابی در کشورها این است، شده گذاريسرمایه الکترونیکی
ر اندنبوده موفق هدفمند، مزیت به  ).2002 ،2(استروت

 راه بین در یا نداشته رضایت هادوره این از دانشجویان
 که وسیعی هايگذاريسرمایه باوجود اند.نموده رها را تحصیل

 استفاده سیستم این از کاربران اگر شده، هاسیستم این در
 گرددمی فایدهبی و رفته هدر به هاگذاريسرمایه این نکنند،

   ).1391 همکاران، و (احمدي
 یادگیري سیستم حوزه در محققان برخی راستا، این در

  جمله: از اندداشته مطالعاتی الکترونیکی
 که دریافتند پژوهشی در )1399( علیمردانی و پورکریمی

 آموزشی هايمهارت با الکترونیکی یادگیري محیط در تعامل
 و استادان فناوري و فردي عوامل و استادان علمی و

  دارد. مستقیم ارتباط دانشجویان
 که دریافتند ايمطالعه در )1397( باشکوه و جعفرزاده

 فناوري از استفاده ترجیح فناوري، از استفاده به مثبت نگرش
 از استفاده در راحتی و آرامش احساس و ارتباط برقراري در

 هايفناوري و ابزارها از استفاده موانع ترینمهم از فناوري
  است. ایران الکترونیکی آموزش نظام در آموزشی

 که رسید نتیجه این به ايمطالعه در )1396( سرمدي
 متغیرهاي تمام بین در علمی اعضاي ايرایانه خودکارآمدي

 تاثیر برخط آموزش از استفاده قصد بر مستقیم بطور ايواسطه
 خط بر آموزش از استفاده نسبی مزیت ترتیب به سپس و دارد
 وسیله به خط بر آموزش از استفاده در کالسی نوآوري و

  است گذار تاثیر علمی هیئت اعضاي
 نیز )1392( چیقره کاظمی و خندقی مطالعۀ هايیافته

 دانشجویان منفی و مثبت نگرش بین که است آن از حاکی
 در آنان مشارکت میزان در الکترونیکی هايدوره مهندسی

                                                
1. Bhuasiri 
2. Strother 

 به دارد. وجود معناداري تفاوت الکترونیکی آموزش هايمحیط
 بیشتري مشارکت مثبت، نگرش با دانشجویان که ترتیب این

 منفی و مثبت نگرش بر تأثیري نیز جنسیت نظر از دارند.
  نشد. مشاهده

 و محتوا کیفیت که انددریافته )1391( پورنظري و طبرسا
 بودن مفید بر اثرگذاري با شبکه گستردگی از ادراك
 و شبکه گستردگی از ادراك و غیرمستقیم طور به شدهادراك

 به استفاده سهولت از ادراك بر اثرگذاري با رایانه خودکامیابی
 اثر الکترونیکی یادگیري سیستم پذیرش بر مستقیم غیر طور
  گذارد.می

 که انددریافته تحقیقی در )2017( همکاران و 3کرا رامیرز
 کاربر رضایت و استفاده بر سیستم کیفیت و اطالعات کیفیت

  است. تاثیرگذار
 بیان پژوهشی انجام با )2017( همکاران و 4سیدرال

 استفاده بر اطالعات کیفیت و همکاري کیفیت که اندکرده
 رضایت بر سیستم کیفیت و اطالعات کیفیت است. اثرگذار
 بر کاربر شدةادراك رضایت و است اثرگذار کاربر شدةادراك
  است. تاثیرگذار استفاده

 که اندداده نشان نیز )2016( همکاران و 5الساباوي
 تولید در حیاتی نقشی اطالعات فناوري زیرساختار خدمات

 سیستم کیفیت از هاییجنبه ارتقاي باکیفیت، اطالعات
  دارد. خدمات تحویل کیفیت بهبود و الکترونیکی یادگیري

 خود مطالعه در نیز )2012( همکاران و 6زادهحسن
 و محتوا و اطالعات کیفیت فنی، سیستم کیفیت که انددریافته
 منافع است. اثرگذار کاربر رضایت بر آموزشی سیستم کیفیت
 و استفاده به تمایل بر سیستم به وفاداري و سیستم از استفاده
 به تمایل بر کاربر رضایت است. اثرگذار سیستم از استفاده
  است. اثرگذار سیستم از استفاده بر استفاده به تمایل و استفاده
 به الکترونیکی یادگیري هايسیستم امروزه که آنجا از
 توجه مورد آموزشی موسسات در ضروري برنامه یک عنوان
 دانشگاه در بویژه )2013 همکاران، و (الساباوي اندگرفته قرار
 آموزش جهت در بایدمی که دانشگاهی عنوان به که نور پیام
 را کافی بینش تواندمی تحقیق این کند، فعالیت دور راه از

                                                
3. Romirez- Correa 
4. Cidral 
5. Alsabawy 
6. Hassanzadeh 



 1400)، پاییز 34فصلنامه علمی، پژوهش در یادگیري آموزشگاهی و مجازي، سال نهم، شماره دوم (پیاپی      42

 گیرندگانتصمیم الکترونیکی، یادگیري سیستم طراحان براي
 وزارت همچون دولتی هايسازمان و عالی آموزش موسسات
 که کنونی شرایط در سویی از نماید. فراهم وپرورشآموزش
 اورژانس یک عنوان به را 19 کوید ،جهانی بهداشت سازمان
 11 در گیرهمه بیماري همچنین و 2020 ژانویه 30 در جهانی
، )،2020 ،1وانلی (کاسینوتا کرد اعالم 2020 مارس  مطمئناً
 شد باعث گیريهمه زندگی دیگر هايجنبه از بسیاري مانند

 تا شوند تعطیل جهان سراسر هايدانشگاه و مدارس
 دنبال را اجتماعی گذاريفاصله اقدامات بتوانند آموزاندانش
 چه داندنمی کس هیچ که آنجا از ).2020 ،2(توکورو کنند
 هايمؤسسه رود،می بین از گیر همه بیماري این زمانی

 موجود فنی منابع از گرفتند تصمیم جهان سرتاسر در آموزشی
 ۀهم دانشجویان براي برخط آموزش مطالب ایجاد براي
 شرایط ،)2020 ،3کاور( کنند استفاده دانشگاهی هايرشته
 بهبود به بیشتري نیاز هادانشگاه است. فرد به منحصر فعلی
 هاياستراتژي و هاروش از استفاده و دندار خود درسی برنامه
 (توکورو، باشد برخوردار باالیی اهمیت از باید آموزشی جدید
 از یادگیري به متعارف آموزش محیط از روان حرکت ).2020

 تحول این بیفتد. اتفاق شبه یک تواندنمی مجازي و دور راه
 رو روبه مختلفی هايچالش و موانع با مرحله این در سریع
 حاضر تحقیق که آنجا از ).2020 ،همکاران و 4(کرافورد است
 تا که گرفته صورت دانشجویانی روي بر نور پیام دانشگاه در

 آموزش سیستم از ايتجربه 19 کووید بیماري از قبل
 به آمده پیش شرایط دلیل به اکنون هم و نداشته الکترونیکی

 هجمۀ با نیز دانشگاه طرفی از و اندآورده روي مجازي آموزش
 آموزش براي مطلوب شرایط و امکانات تامین در بسیاري
 مناسبی فرصت رسدمی نظر به است، شده روروبه مجازي
 هايسیستم از استفاده در مؤثر عوامل شناخت با تا باشد

 از استفاده ادامۀ به دانشجویان تمایل و الکترونیکی یادگیري
 هدایت مؤثر عوامل سمت به هاگذاريسرمایه ها،سیستم این
  گردد. طراحی نو از یا حذف مؤثر غیر عوامل و شود

 مدل حاضر تحقیق در شده، بیان مطالب به توجه با
 بر تاکید با الکترونیکی یادگیري سیستم از استفاده ساختاري

                                                
1. Cucinotta & Vanelli 
2. Toquero 
3. Kaur 
4. Crawford 

 شده ادراك سودمندي و سهولت رفتاري، تمایل گريواسطه
   ).1 (شکل گیردمی قرار بررسی مورد

 
  تحقیق مفهومی مدل .1 شکل

 
  تحقیق روش
 روش، نظر از و کاربردي هدف، نظر از حاضر تحقیق
 250 ،پژوهش این آماري جامعه باشد.می پیمایشی -توصیفی

 شهر نور پیام دانشگاه ارشد کارشناسی دانشجویان از نفر
 از گیرينمونه گیرد.دربرمی را 1399- 1400 سال در تهران
 تعداد و شد انجام مربوطه نسبت به توجه با آماري جامعۀ
 به نفر 148 با برابر مورگان روش از استفاده با نیاز مورد نمونه
 تصادفی صورت به جامعه از گیرينمونه آمد. دست
 اساس بر که، صورت این به گرفت. انجام شدهبنديطبقه
 تفکیک به دانشجویان کل تعداد همچنین کل نمونۀ تعداد
 صورت به سپس و گرفت انجام مرکز هر از گیرينمونه مراکز،

 انتخاب هنامپرسش به گوییپاسخ جهت نمونه افراد تصادفی،
 هاهنامپرسش از تعدادي رفتمی احتمال که آنجا از گردیدند.
 نمونۀ گردند، تکمیل ناقص صورت به یا نشود داده برگشت
 به توجه با .گردید توزیع افزایش %10 حدود با شدهمحاسبه

 و معنادار بازگشت نرخ که ه،نامپرسش 150 بازگشت نرخ
 براي مزبور هايداده دهد،می نشان را قبولی قابل تعداد

  گرفت. قرار استفاده مورد بعدي هايتحلیل
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 هنامپرسش پژوهش، این در هاداده آوريجمع ابزار
 بخش باشد.می مجزا بخش دو شامل که بود استاندارد
 این دوم بخش و شناختیجمعیت اطالعات به مربوط نخست
 طیف براساس که )1 (جدول بود گویه 27 داراي هنامپرسش

 نه و موافقم نه موافقم، موافقم، (کامالً لیکرت امتیازي پنج
 قرار سنجش مورد را افراد مخالفم) کامالً و مخالفم مخالفم،

 صورت به هاهنامپرسش آوريجمع و توزیع ضمن در داد.
 در که دانشجویان الکترونیکی پست طریق از الکترونیکی

   گرفت. انجام بود، دانشگاه اختیار
 آن از پس و گرفت صورت پیمایش بعد، مرحلۀ در
 استفاده با ساختاري معادالت مدل کمک به تحقیق عوامل

 قرار تحلیل و یهتجز مورد 3,2,8 اس ال پی افزارنرم از
 همچنین و اخالقی مالحظات رعایت با مطالعه این گرفتند.
 محرمانه پژوهش، مورد واحدهاي به پژوهش اهداف توضیح
 در خانوادگی نام و نام نوشتن عدم با اطالعات بودن

 واحدهاي براي انتخاب حق و شرکت به تمایل ه،نامپرسش
 شد. انجام پژوهش مورد

 
  تحقیق هايیافته

 از درصد 70 مطالعه؛ مورد افراد اکثر حاضر، مطالعه در
 52 ،داشتند قرار سال 39 از کمتر سنی گروه در هاآزمودنی
  بودند. متاهل درصد 66 و مرد درصد
 تالدمعا لمد از هشوپژ تفرضیا نموآز رمنظو به
 ماا .شد دهستفاا جزئی تمربعا قلاحد دیکررو با ريساختا
 مناسب باید ابتدا دشو ختهداپر لمد تفسیر به ینکها از قبل

                                                
1. Venkatesh & Bala 

 و ريساختا لمد ي،گیرازهندا لمد بخش سه در لمد دنبو
 از حاصل نتایج به انبتو تا دشو قعوا تأیید ردمو کلی لمد
 تثباا لمد رعتباا و پایایی باید قعوا در و دکر دعتماا آن
 از يگیرازهندا لمد بخش در رمنظو همین به .ددگر

 اهمگر ییروا و ترکیبی پایایی خ،نباوکر يلفاآ يهاشاخص
 آلفاي و ترکیبی پایایی براي مقادیر تمامی شد. استفاده
 از گیرياندازه مدل درنتیجه باشد،می 7/0 باالي کرونباخ
 گراییهم روایی مورد در .است برخوردار مناسبی سازة پایایی

 شده) استخراج واریانس (میانگین 2اي وي ايشاخص  نیز
 مدل بنابراین .است شده 5/0 از باالتر متغیرها همه براي
 (جدول است برخوردار مناسبی گرايهم روایی از گیرياندازه

2(. 

 به باید گیرياندازه مدل بودن مناسب تأیید از پس
 دو از منظور بدین شود. اشاره ساختاري مدل اتکاي قابلیت

 گردید استفاده کیفیت بینیپیش و تعیین ضریب شاخص؛
   ).3 (جدول

  
  ساختاري مدل برازش .3 جدول

R2˃ 19/0  Q2˃ 15/0  متغیر 
  سیستم از استفاده  30/0  66/0
 رفتاري تمایل 27/0  56/0
 استفاده سهولت 39/0  36/0
  سودمندي 46/0  42/0

  

                                                
2. AVE 

  هنامپرسش ساختار .1 جدول
 متغیرها  هنامپرسش منبع سواالت تعداد

 کاربر رضایت )2017( همکاران و کرا رامیرز  سوال 2
 خودکارآمدي )2016( وارد و عبداهللا  سوال 3
 شده ادراك سودمندي )1989( دیویس  سوال 3
 استفاده سهولت )1989( دیویس  سوال 3
 سیستم کیفیت )2017( همکاران و کرا رامیرز  سوال 5
 خدمات کیفیت )2017( همکاران و سیدرال  سوال 4
 ذهنی هنجار )2016( همکاران و عبداهللا  سوال 2
 رفتاري تمایل )2008( 1بال و ونکاتش سوال 3
 سیستم از استفاده )2017( همکاران و کرا رامیرز سوال 2

  گیرياندازه مدل در روایی و پایایی .2 جدول
 متغیرها کرونباخ آلفاي ترکیبی پایایی همگرا روایی

 سیستم از استفاده 70/0 73/0 87/0
 رفتاري تمایل 89/0 89/0 93/0
 استفاده سهولت 84/0 85/0 90/0
  سودمندي 83/0 85/0 89/0
 کاربر رضایت 80/0 80/0 91/0
 خودکارآمدي 89/0 91/0 93/0
 ذهنی هنجار 85/0 85/0 93/0
 سیستم کیفیت 85/0 86/0 89/0
  خدمات کیفیت 88/0 88/0 91/0
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 که است شده اشاره مدل کلی برازش به نیز پایان در و
 شاخص از جزئی مربعات حداقل بر مبتنی هايمدل در

GOF این باشد. 3/0 از بیش باید که شودمی استفاده 
 و است شده محاسبه تحقیق مدل براي فرمول طبق شاخص
 به تحقیق مدل بینیپیش کیفیت که است این دهندة نشان
  .است قوي از باالتر بسیار کلی طور

  

 
GOF= 56/1  

  
 بخش، این در روایی و پایایی تحلیل و تجزیه از پس

 آن ابعاد و تحقیق مدل متغیرهاي بین معلولی علت ۀرابط
 در مدل بررسی .شد بررسی اس ال پی افزارنرم توسط
 معنادار مدل متغیرهاي میان روابط که داد نشان افزارنرم

 خدمات کیفیت و سودمندي با خودکارآمدي استثناي به است
 نداشتند معناداري رابطه که سیستم از استفاده سهولت با
)05/0 >p.( غیرمعنادار روابط و گردید اصالح مدل بنابراین 

 نشان را تحقیق شدة اصالح مدل 2 شکل شدند. حذف
  دهد.می

 
 شده استاندارد ضرایب با تحقیق بیرونی مدل .2 شکل

  
 مسیرها از هریک شده) استاندارد (ضرایب مسیر ضریب

 در ضرایب از هریک است. درآمده نمایش به 2 نمودار در
 از کمتر آن معناداري سطح که است قبولقابل صورتی

 به 3 شکل در مسیرها از هریک معناداري سطح باشد. 05/0
   است. درآمده نمایش

  
 تی مقادیر با تحقیق داخلی مدل .3 شکل

  

 ضرایب شامل تحقیق مدل اجراي از حاصل خروجی
 4 جدول در )T (مقادیر معناداري ضرایب و شده استاندارد

 خودکارآمدي تحقیق، هايیافته اساس بر است. شده آورده
)24/0=β،( ذهنی هنجار )15/0=β،( رضایت )27/0=β( و 

 رابطۀ شده ادراك سهولت با )β=31/0( سیستم کیفیت
 ذهنی هنجار همچنین داشتند. معناداري و مستقیم

  مقادیر ضرایب مسیر مدل نهایی تحقیق .4جدول 
سطح 

  معناداري
مقدار 

T 
ضریب 
 روابط میان متغیرها مسیر

 مستقیم روابط مسیر ضرایب مقادیر
01/0 P ≤  82/9 65/0 تمایل رفتاري با استفاده از سیستم یادگیري الکترونیکی 
01/0 P ≤  33/6 48/0 سهولت استفاده با تمایل رفتاري 
05/0 P ≤  21/2 17/0 سودمندي ادراك شده با تمایل رفتاري 
01/0 P ≤  95/2 27/0  رضایت کاربر با سهولت 
01/0 P ≤  96/8 55/0 رضایت کاربر با سودمندي ادراك شده 
01/0 P ≤  41/3 24/0  خودکارآمدي با سهولت 
01/0 P ≤  68/2 15/0  هنجار ذهنی با سهولت 
01/0 P ≤  13/4 20/0 هنجار ذهنی با سودمندي ادراك شده 
01/0 P ≤  84/3 31/0  کیفیت سیستم با سهولت 
05/0 P ≤  21/2 15/0  کیفیت سیستم با سودمندي ادراك شده 
01/0 P ≤  76/2 15/0 کیفیت خدمات با سودمندي ادراك شده 

  غیرمستقیم روابط مسیر ضرایب مقادیر

01/0 P ≤  92/4 31/0  سهولت استفاده با استفاده از سیستم یادگیري
  الکترونیکی

05/0 P ≤  07/2 11/0 سودمندي استفاده از سیستم یادگیري الکترونیکی 
01/0 P ≤  03/4 22/0 رضایت کاربر با تمایل رفتاري 
01/0 P ≤  69/2 07/0 خودکارآمدي با استفاده از سیستم یادگیري الکترونیکی 
01/0 P ≤  12/3 11/0 خودکارآمدي با تمایل رفتاري 
01/0 P ≤  92/2 07/0  از سیستم یادگیري الکترونیکیهنجار ذهنی با استفاده 
01/0 P ≤  27/3 11/0 هنجار ذهنی با تمایل رفتاري 
01/0 P ≤  54/3 11/0 کیفیت سیستم با استفاده از سیستم یادگیري الکترونیکی 
01/0 P ≤  04/4 17/0 کیفیت سیستم با تمایل رفتاري 
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)20/0=β،( خدمات کیفیت )15/0=β،( سیستم کیفیت 
)15/0=β( رضایت و )55/0=β( از استفاده سودمندي با 

  دارند. معناداري و مستقیم رابطه سیستم
 تمایل با )β=48/0( سهولت و )β=17/0( سودمندي

 تمایل نهایت در و دارند معناداري و مستقیم رابطه رفتاري
 الکترونیکی یادگیري سیستم از استفاده با )β=65/0( رفتاري
 داشت. معناداري و مستقیم رابطۀ

 )،β=11/0( خودکارآمدي )،β=22/0( کاربر رضایت البته
 و )β=11/0( ذهنی هنجار )،β=02/0( خدمات کیفیت
 تمایل بر غیرمستقیم صورت به )β=17/0( سیستم کیفیت
 )،β=14/0( کاربر رضایت همچنین بودند. اثرگذار رفتاري

 هنجار )،β=01/0( خدمات کیفیت )،β=11/0( خودکارآمدي
 سهولت )،β=11/0( سیستم کیفیت )،β=07/0( ذهنی

 صورت به )β=11/0( سودمندي و )β=31/0( استفاده
 الکترونیکی یادگیري سیستم از استفاده بر غیرمستقیم
  هستند. تأثیرگذار
  است. شده داده نشان 4 شکل در تحقیق نهایی مدل

  

  
 تحقیق نهایی مدل .4 شکل

  
  و بحث گیرينتیجه
 سیستم ساختاري مدل بررسی دنبال به حاضر پژوهش
 رفتاري، تمایل گريواسطه بر تأکید با الکترونیکی یادگیري
 مطالعه مورد افراد اکثر بود. شده ادراك سودمندي و سهولت

 دانشجوي و متاهل مرد، سال، 30-39 سنی محدوده در
  بودند. ارشد کارشناسی

 به رفتاري تمایل که است آن از حاکی تحقیق هايیافته
 الکترونیکی یادگیري سیستم از استفاده بر مستقیم صورت

 سیستم کیفیت و ذهنی هنجار کاربر، رضایت است. تاثیرگذار
 و استفاده سهولت بر معناداري تاثیر مستقیم طور به

 تاثیر نیز خدمات کیفیت دارند. شده ادراك سودمندي
 اما داشت. شده ادراك سودمندي با معناداري و مستقیم
 معناداري تاثیر سیستم از استفاده سهولت بر خدمات کیفیت
 سیستم از استفاده سهولت بر مستقیماً خودکارآمدي نداشت.
 افراد داشت. معناداري و مستقیم تاثیر الکترونیکی یادگیري
 است، پایین خودکارآمدي آنها در که را وظایفی دارند تمایل
 دارند اعتقاد که را وظایفی مقابل، در و ندهند انجام

 درك و کنند اجرا و طراحی بهتر دارند، باالتري خودکارآمدي
 الکترونیکی یادگیري سیستم با کار آسانیِ به نسبت بهتري
 شده ادراك سودمندي بر خودکارآمدي البته باشند؛ داشته
  نداشت. معناداري تأثیر

 کاربر، رضایت که؛ بود آن تحقیق نتایج دیگر از
 طریق از سیستم کیفیت و ذهنی هنجار خودکارآمدي،

 از استفاده سودمندي و شده ادراك سهولت گريمیانجی
 همکاران و زادهحسن اثرگذارند. رفتاري تمایل بر سیستم

 رفتاري تمایل بر مستقیما کاربر رضایت که دریافتند )2012(
 از استفاده بر رفتاري تمایل طریق از غیرمستقیم و داشت اثر

  بود. اثرگذار الکترونیکی یادگیري سیستم
 مستقیماً رفتاري تمایل بر سیستم سودمندي و سهولت

 همکاران و چانگ مطالعه نتایج با یافته این بودند، اثرگذار
 سیستم سودمندي و سهولت البته باشد.می همراستا )2017(
 رفتاري تمایل گريمیانجی طریق از غیرمستقیم صورت به
   گذاشتند.می تاثیر الکترونیکی یادگیري سیستم از استفاده بر

 کیفیت کاربر، رضایت تحقیق؛ متغیرهاي همچنین
 گريمیانجی طریق از خودکارآمدي و ذهنی هنجار سیستم،

 سیستم از استفاده بر رفتاري تمایل و سهولت و سودمندي
   بودند. اثرگذار الکترونیکی یادگیري
 کیفیت بهبود که کرد گیرينتیجه توانمی مجموع در
 سیستم که کنند احساس افراد شودمی سبب خدمات
 به یادگیري زمینۀ در و است سودمند الکترونیکی یادگیري

 تاثیر رضایت احساس البته کند؛می بسیاري کمک آنها
 هرچه سویی از داشت. شده ادراك سودمندي بر بیشتري

 شودمی باعث باشند، داشته بیشتري خودکارآمدي افراد
 بدانند. ترآسان را الکترونیکی یادگیري سیستم با کارکردن
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 ذهنی هنجار کاربر، رضایت همچون دیگري عوامل هرچند
 آسانی بهتر هرچه درك در توانندمی نیز سیستم کیفیت و

   باشند. داشته نقش سیستم با کار
 از استفاده در مؤثر عوامل تعیین، ضریب براساس

 قرار بررسی مورد تحقیق در که الکترونیکی یادگیري سیستم
 بر را تأثیرگذاري و نقش بیشترین توانستند گرفتند،

   کنند. تبیین را آن و باشند داشته شده ادراك سودمندي
 با کار سهولت و رفتاري تمایل ترتیب، به آنکه دیگر
 از استفاده بر را تأثیر بیشترین الکترونیکی یادگیري سیستم
 دانشگاه دانشجویان سوي از الکترونیکی یادگیري سیستم

 با کردن کار دانشجویان هرچه عبارتی به داشتند. نور پیام
 سیستم از بدانند ترآسان را الکترونیکی یادگیري سیستم

  کنند.می استفاده بیشتر الکترونیکی یادگیري
 تمایل همچون عواملی اهمیت به توجه با مجموع در
 و ذهنی هنجار سیستم، کیفیت کاربر، رضایت رفتاري،

 دانشجویان کارآمدتر و بهتر استفاده راستاي در خودکارآمدي
 شود:می پیشنهاد زیر موارد الکترونیکی، یادگیري سیستم از

 مطالب محتواي به توجه ،یادگیري به یاددهی از تأکید تغییر
 و اطالعاتی سواد سطح بهبود ،الکترونیکی هايدوره ارائه در

 دانشجو برانگیختن مهارت ،استادان و دانشجویان دیجیتالی
 هايگروه مدیریت مهارت داشتن کاوش، و وجوجست جهت

 شبکه، در وجوجست مهارت داشتن دانشجویان، مجازي
 و (درگیري او سوي از دانش ساخت و دانشجو بودن فعال

 رعایت بررسی به مربوط ارزشیابی دانشجو)، فعال مشارکت
 ارزشیابی درس، ارائه و طراحی تدوین، در هااستاندارد حداقل

 اعتبار و اصالت و کیفیت هاياستاندارد تضمین منظور به
 ايشبکه رسوم و آداب و اخالقی اصول با آشنایی اطالعات،

 اخالقی اصول از دانشجویان سازيآگاه توانایی آن، رعایت و
  ي.اشبکه رسوم و آداب و

 به تواندمی آن بهبود که هاییمولفه از دیگر یکی 
 الکترونیکی یادگیري هايسیستم موفقیت میزان افزایش
 در شودمی پیشنهاد بنابراین .است خدمات کیفیت بینجامد،
 قبیل از مواردي الکترونیکی یادگیري سیستم طراحی

 ارائۀ و ترسریع گوییپاسخ مناسب، پشتیبانی و سازماندهی
 نظر در الکترونیکی یادگیري سیستم در راهنمایی خدمات
   شود. گرفته

 از و بود نتایج در نوآوري مطالعه این از هدف اگرچه
 که تحقیق شناسیروش بحث جمله از محدودیتها بسیاري
 اما داشت وجود آگاهی شود، ایجاد تحقیق کار در بود ممکن
 استاندارد هايهنامپرسش و هاآزمون ها،مقیاس از شد سعی

 طریق از تحقیق شناسیروش تأثیرات تا گردد استفاده
 آنکه، دیگر .شود کم ها،داده معتبر هايسنجش و آوريجمع
 شده انجام دانشجویان روي بر فقط حاضر مطالعه هايیافته
 انسانی منابع به تواننمی را حاصل نتایج لذا و است

 تحقیقات در شودمی پیشنهاد داد. تعمیم دیگر هايسازمان
 و الکترونیکی یادگیري پیرامون مشابهی مطالعۀ آینده،
 و پذیرد صورت دیگر هايدانشگاه و هاسازمان در آن کارکرد
  شود. مقایسه حاضر تحقیق با آن نتایج

  
  سپاسگزاري

 دانشگاه در مصوب پژوهشی طرح از برگرفته حاضر تحقیق
 استادان مدیران، از وسیله بدین است. تهران استان نور پیام
 تحقیق این انجام در که نور پیام دانشگاه دانشجویان و
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