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  چکیده

وجود ابزار روا و پایا جهت .رویکردهاي آموزشی شده است  ترین شایعبه یکی از آموزش الکترونیکی رشد سریع فناوري باعث تبدیل  :هدفزمینه و 

 .انجام گرفت یس پذیرش آموزش الکترونیکاعتبارسنجی مقیا باهدفاین مطالعه . آموزش الزامی استنوع این بررسی پذیرش 

انجام 1395سال  در تهرانعلوم پزشکی  هاي انشگاهآموزش مجازي د يرشتهنمونه از دانشجویان  223 روي بر سنجیروان  این مطالعه :بررسی  روش

نمره تاثیر  سپس .ه زبان فارسی ترجمه شد، باصلی يکه پس از کسب اجازه از نویسندهبود شده اقتباسقبلی از مطالعات  الیوس 49ابزار اولیه  .گرفت

مورد ارزیابی روایی سازه آن با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی  ؛ ومتخصص 10 ، نسبت روایی محتوي با قضاوت، شاخص روایی محتويآیتم

 .قرار گرفتآزمون باز آزمون مورد ارزیابی  درونی تجانسابزار از نوع  پایایی. قرارگرفت

تحلیل عاملی اکتشافی نیز تمامی  بر اساس .حفظ شد الوس 41، محتوي محتوي و نسبت رواییروایی و شاخص  ثیراتبر اساس شاخص ضریب  :هایافته

از % 52 بینی پیشاین مقیاس قادر به . عامل استخراج شد پنجبراي هر عامل،  1با در نظر گرفتن ارزش ویژه باالي . در ابزار باقی ماندند الوس 41این 

 .تغییرات کل مقیاس بود

عنوان ابزاري که بهاست پذیرش یادگیري الکترونیکی خصوص استحکام ساختار عاملی و پایایی ابزار  نتایج این مطالعه شاهد مناسبی در :گیري نتیجه

 .کارگیري داردهالکترونیک قابلیت بیادگیري  مناسب در سنجش میزان پذیرش

  .یالکترونیک یادگیري  ،سنجی روانروایی، پایایی،  :کلیدي واژگان

 
 :این مقاله بدین صورت ارجاع داده شود
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  مقدمه

 یادگیري ث تبدیلرشد سریع فناوري اینترنت باع   

 ترین شایعبه یکی از  (Electronic Learning)  الکترونیکی

از این . مربوطه شده است سساتومرویکردهاي آموزشی در 

جایگزین و یا مکمل آموزش سنتی یاد  جاي بهسیستم 

در بین  الکترونیکی یادگیريمیانگین رشد جهانی . )1(شود می

 شود میین زده درصد تخم23 معادل ،2012-2017 هاي سال

)2(. 

 افزارهاي نرموسیعی از  ي مجموعهمشتمل بر  مجازيآموزش 

آموزشی مبتنی بر فناوري اطالعات مانند  هاي شیوهکاربردي و 

که امکان ، اینترنت است و رایانه، دیسک فشرده، شبکه

و هر زمان و  هر شخصیآموزش و یاددهی و یادگیري را در 

از افزایش دسترسی  حاکی ،تمطالعا. )3( کند میمکان فراهم 

 .)4(استو استفاده از تکنولوژي اطالعاتی در میان دانشجویان 

در خاورمیانه  رغم رشد جهانی این نوع یادگیري،علی

دوره کودکی خود را  یالکترونیکآموزش  هاي سیستم

بسیاري از مدرسین هنوز پذیراي  چراکه )5(دنگذران می

 . )6( هستندصحیح  روش عنوان بهقدیمی آموزش  هاي روش

این باور وجود دارد که این نوع آموزش ضمن توجه به نیاز 

از و  )7(د دار تاکیدمحتویات دوره نیز  يارایهبر  ،فراگیران

 آن،از  مند بهرهآموزش چهره به چهره بهتر است و دانشجویان 

 صباح. )8( گیرند میدر مقایسه با آموزش سنتی نمرات بهتري 

مزایاي یادگیري الکترونیکی و مشارکتی  به نیز در تحقیق خود

دارد میه و بیان داشت اشارهایجاد انگیزه در فراگیران  يدرزمینه

بیشتري به یادگیري الکترونیکی  يکه دانشجویان شاغل عالقه

 .)9( دارند

بررسی  منظور بهسلیم و همکاران  يبر اساس نتایج مطالعه

از مفید بودن و درك درك  ،نیکروتکرفتار پذیرش یادگیري ال

و  کنندگان شرکتمثبت بر نگرش  ثیرات ،از سهولت کاربرد

نگرش از  .)10( ددار در یادگیريتمایل استفاده از اینترنت 

در کنار دانش و مهارت  آموزش الکترونیک کاراییمثبت به 

و پذیرش آن نام  از ضروریات این نوع آموزش آناستفاده از 

  .)12،11(برده شده است 

فراگیر مجازي  255اتیوپی بر روي  اي درمطالعه اساس بر

دو عامل فایده درك شده و سهولت استفاده  مشخص شد

بر قصد استفاده از سیستم  ثیرگذاراتاز عوامل  ،درك شده

 دهی سازمانعامل  4 از میالدي .)13( باشندمیآموزش مجازي 

مطالب آموزشی، انتخاب رسانه آموزشی مناسب، محتوي 

عوامل  ازجملهو سهولت دسترسی به مطالب  مطلوب آموزشی

). 14(است  برده نامبر پذیرش یادگیري الکترونیکی  ثروم

و ، کیفیت دوره یادگیري، کیفیت فناوري پذیري انعطاف

مطالعه کریم زادگان در  اشاره مورد موارد ازجملهارزشیابی 

  محیطآموزش الکترونیکی باعث خلق  .)15( این زمینه است

شناختی  هاي تواناییارتقا  و آموزشی انعطاف و قابل ثروم

 هاي محیطدر خلق  دهندگان آموزشبه  و شود میفراگیران 

 ،خالقیت و یادگیري است پیش برندهتعامالتی یادگیري که 

 .)4( کند میکمک 

مطالعات  ،هاي الکترونیکآموزش يرغم رشد فزایندهعلی

 يشروع دورهجود و بااند بسیاري از فراگیران دادهنشان 

در عصري که از  .)16( رسانندنمیآن را به اتمام  ،مجازي

هاي  ترین محیط عنوان یکی از مطرح یادگیري الکترونیکی به

 چشمگیر گسترش به توجه با ،)17(شود  یادگیري یاد می

 در روش از این روزافزون استفاده و دنیا در ايرایانه آموزش

محوري  نقش به توجه با همچنین و ایران هايدانشگاه

 تربیشمطالعه  ضرورت آموزشی، هايسیستم در دانشجویان

در نهایت میزان و  نگرش و آگاهی شناخت با يرابطه در

 چه اگر .گرددمی روشن الکترونیک آموزش روشپذیرش 

 داراي فواید الکترونیکی آموزش هايتکنیک که است بدیهی

 تابع عوامل نآ موفق اجراي اما است، ايشده شناخته

روش  این از استفاده جمله پذیرش دانشجویان در از متعددي
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اعتبار سنجی ابزار پذیرش یادگیري این مطالعه با هدف . دارد

علوم پزشکی  هاي دانشگاهالکترونیکی در دانشجویان مجازي 

  .انجام گرفت 1395 در سالتهران 

  

  بررسیروش 

مقیاس  نجیاعتبار س هدف با ،سنجی روانمطالعه این    

 دانشجویاننفر از  223 درالکترونیکی آموزش پذیرش 

در شهر تهران علوم پزشکی  هايهدانشگامجازي آموزش 

ابزار  سنجی در این مطالعه جهت روان. انجام شد 1395 سال

 مطالعه الیوس 49 از پرسشنامه پذیرش یادگیري الکترونیکی

ر اساس این ابزار ب .استفاده شد )18( لیم، هانگ و تانگ

تا کامال موافقم ) 1(قسمتی لیکرت از کامل مخالفم  5مقیاس 

 مراحل روان سنجی شامل دو قسمت .شود میامتیازدهی  )5(

   .روان سنجی ابزار بود. 2ترجمه و بومی سازي ابزار و . 1

پس از کسب در این مرحله  :ترجمه و بومی سازي ابزار 

نفر مسلط به  دوتوسط  ابزار ،)18(اصلی ياجازه از نویسنده

زبان فارسی و انگلیسی به زبان فارسی ترجمه شد و سپس 

دو زبان به زبان انگلیسی به هر توسط دو نفر دیگر مسلط 

ی نسخه اصلی مقایسه شد و شکاف ف برگردانده شده و با

گویه  49ابزار مورد نظر داراي  .مابین دو نسخه برطرف گردید

هاي اصلی و مولفه است که با استفاده از تجزیه و تحلیل

عامل نگرش و رفتار  5اصلی آن در  يتوسط نویسنده

، کاربردهاي ) گویه 10(، فناوري سیستم ) گویه 7(فراگیران 

-مشخصه، )گویه 11(اي موسسه، عوامل ) گویه 12(تعامالتی 

لفاي آمیزان . اندشدهطبقه بندي ) گویه 11(هاي مدرسین 

هم در  طور کلی وههم ب کرونباخ بیانگر تجانس مناسب ابزار

که مقدار آن براي عامل طوريهبود ب هاحیطههر یک از زیر 

، عامل 816/0، عامل سوم 812/0، عامل دوم 782/0اول 

پایایی ثبات  .محاسبه شد 851/0و عامل پنجم  638/0چهارم 

  . )18(حاصل گردیده بود 7/0بر اساس آزمون پس از آزمون 

  :ابزارروان سنجی 

اي سازهشامل تعیین روایی صوري، محتویی و ه این مرحل

ابزار مورد نظر بود که جهت طی مراحل آن ابتدا از میان 

ت مورد مطالعه شامل دانشجویان آموزش مجازي یجمع

روش نمونه  يوسیلهههاي علوم پزشکی تهران، بدانشگاه

در در حال تحصیل گیري در دسترس افراد مورد نظر که غالبا 

  .انتخاب شدند،بودند 3و  2هاي ترم

نفر از  10با استفاده از نظرات  نامه پرسشروایی محتوا 

ارزیابی و اصالح  ،بررسی مورد متخصصین آشنا با آموزش

نفر از  20نظرات با استفاده از  نیز روایی صوري .قرار گرفت

  .مورد ارزیابی قرار گرفتآموزش مجازي  يدانشجویان رشته

 صورت به ها گویه اصالح ر ابتداد صوري روایی تعیین براي

 نمره  شاخص يمحاسبه هدف باسپس  . شد انجام کیفی

 شده تدوین پرسشنامه االتوس از لیست کاملی آیتم، ثیرات

 قرار هدف گروه از اعضاي نفر 20اختیار  در جداگانه طور به

 5/1باالي  تاثیرمحاسبه و امتیاز  ،آیتم تاثیر امتیازهاي. شد داده

 9( دو گویه .حفظ شدبود جهت مراحل بعدي  لقبو  قابل

حذف  ،داشتند 5/1زیر  تاثیربه سبب اینکه ضریب ) 43،

  .گردیدند

 دستور قبیل رعایت از مواردي محتوا، کیفی روایی بررسی در

 ها گویه قرار گرفتنمناسب،  کلمات از استفاده فارسی، زبان

 جهت الزم زمان مدتمناسب،  امتیازدهی مناسب، جاي در

 مدنظر شده انتخاب دامنه و تناسب شده طراحی ابزار تکمیل

 بار چند ابزار، يها گویه تمامی ترتیب  این  به و قرار گرفت

 .واقع شد ضروري اصالحات و موردبازنگري متوالی،

محتوا  روش اعتبار با استفاده از ها داده گردآوري ابزار اعتبار

 Content Validity Ratio(CVR) روایی محتوا نسبت ،)کمی(

  Content Validity Index(CVI) و شاخص روایی محتوا

از تحلیل روایی سازه در این مطالعه جهت  .محاسبه گردید

الکین، آزمون  - مایر- کتشافی با استفاده از آزمون کیسرعاملی ا

اسکري پالت، ارزش ویژه و دوران  نمودار کرویت بارتلت،

و ساده پذیر نمودن اده کردن براي س .واریماکس استفاده شد
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با . از روش واریماکس استفاده شد شده  استخراجسازه عاملی 

یی که همبستگی باالیی داشتند در یک عامل ها گویهاین روش 

در نظر گرفته  4/0که حداقل بار عاملی قابل قبول  قرار گرفتند

  .شد

پرسشنامه  ها داده گردآوري ابزار پایاییدر راستاي بررسی 

دانشجو توزیع شد و پایایی آن  15ی در بین صورت تصادف به

 ،روز مورد ارزیابی قرارگرفت همچنین 10پس از حدود 

 توزیع مطالعه مورد جامعه افراد میان شده اصالح يپرسشنامه

آلفاي  مقدار ،ها داده استخراج و گردآوري از و پس شده 

محاسبه  پرسشنامه و همچنین براي هر عامل کرونباخ براي کل

 .گردید

در  Rec . Abzums.  1396. 65این مطالعه با کد اخالق 

  .تصویب رسیده است بهاخالق ي کمیته

  

  هایافته

بود که  37/36±64/7 بررسی مورددانشجویان میانگین سنی    

هاي جمعیت شناختی  سایر مشخصه. درصد آنان زن بودند 80

 روایی سنجش نتایج.آمده است 1کنندگان در جدول  مشارکت

 موارد که نیاز به اصالح داشتند گویه 8از نظر کیفی   :صوري

از نظر کمی با  .گردید اعمال پرسشنامه در اساتید نظر مورد

  .حذف گردید، دو گویه تاثیرمحاسبه نمره 

سنجش نسبت درخصوص : محتوایی روایی سنجش نتایج

 10با توجه به ارزیابی  آمده دست بهنتایج  روایی محتوا

قرار مورد مقایسه  الوشهجود در جدول متخصص با معیار مو

 کنندگان مشارکتداد ـه به تعـدر این جدول با توج. گرفت

یی ها گویه، )62/0(و حداقل ارزش نسبت روایی آن ) نفر 10(

دراین قسمت یک  ظ گردیدـ، حفبود 62/0از  تر بزرگکه 

روایی  شاخص شـر خصوص سنجد. گویه حذف گردید

 االتوـس و ظـحف 79/0باالي  تاالووس بررسی در اینمحتوي، 

 عدمبه  توجه باگویه  5که  .اصالح شدند 79/0تا  7/0بین 

  ظ ـحف االتووسر ـمربوطه حذف گردید و سای امتیاز دریافت

  ).2جدول ( شدند

انجام  جهت گیري نمونهابتدا کفایت در بررسی روایی سازه، 

 نالکی - مایر - کیسر که مقدارشد  آزمایشل عاملی دادن تحلی

)Kiaser Meyer Olkin( 851/0 همچنین آزمون . آمد دست به

ین بنابرا؛ بود دار معنی p>001/0سطح در  5389/ 516کرویت 

حداقل شرایط براي انجام دادن تحلیل عاملی اکتشافی موجود 

  .بود

 و  تجزیه يجهت استخراج عوامل در این پژوهش از شیوه

عوامل از روش  تعداد  تعیین و جهتاصلی  هاي لفهوم تحلیل

 ،عوامل 1ویژه   ارزش با توجه به. گردید ارزش ویژه استفاده

در هر   موجود   هايراب  ضرایب عاملی مجموع مجذورات(

باالي  ها نمرهدرصد از واریانس کل  52عامل با  پنج) عامل

 آموزش پذیرش واریانس و قرارگرفتهارزش ویژه یک 

 .ردندک میرا تبیین   الکترونیکی

مطالعه از هردو چرخش واریماکس و ابلیمین جهت  در این

ها استفاده شد که چرخش واریماکس با ابزار  ساده کردن داده

بر  .حیطه استخراج گردید 5 و بر این اساس اصلی منطبق بود

ي مقیاس ها گویهاساس ماتریس همبستگی چرخش یافته میان 

 يها گویه، شده شناساییو عوامل  پذیرش آموزش الکترونیکی

براي . انجام شد گذاري ناممربوط به هر عامل شناسایی و 

با توجه به ماتریس  ها آنکاهش تعداد عوامل و همسو نمودن 

از هاي هریک گویهبا توجه به  ها لفهومچرخش یافته، نام 

استفاده از پانل خبرگان و عاملی مربوطه  و میزان بار عوامل

ایی که در این مرحله متغیره ).3جدول ( مشخص گردید

درون یک عامل قرار  همبستگی باالیی با یکدیگر داشتند

  ).4جدول ( گرفتند

 آموزشپذیرش مقیاس تعیین پایایی  منظور بهدر این پژوهش 

تعیین ضریب همبستگی به روش ثبات  از پایایی الکترونیک

همسانی درونی به روش ی یپایاتعیین  و )ρ=9/0(اسپیرمن 

  .شد ستفادها) ά = 935/0(کرونباخ  آلفاي
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  هاي جمعیت شناختی دانشجویان موردمطالعه مشخصه :1جدول 

  جمع  )درصد(تعداد   هاي جمعیت شناختی ویژگی

  )سال(سن 

  

  

  

29-20  

39-30  

49-40  

59-50  

  سال به باال60

)2/15(  

)6/55(  

)2/24(  

)4(  

)9/0(  

34  

124  

54  

9  

2 

)100(223 

  جنس
  44  )7/19(  مرد

)100(223  
  179  )3/80(  زن

  هلاوضعیت ت
  30  )5/13(  مجرد

)100(223  
  193  )5/86(  متأهل

  ترم اشتغال به تحصیل

1  )4/5(  12  

)100(223  2  )5/73(  164  

<3  )1/21(  47  

  بعد خانوار

  85  )81/3(  نفره   2و3

)100(223  
  96  )43(  نفره    4

  29  )13(  نفره   5

  13  )58(  نفره   6

  تحصیالت پدر

  13  )58(  سواد بی

)100(223  

  42  )8/18(  ابتدایی

  37  )6/16(  سیکل

  66  )6/29(  دیپلم

  65  )1/29(  باالتر از دیپلم

  تحصیالت مادر

)1/8(  سواد بی  18 

)100(223  

  63  )3/28(  ابتدایی

  34  )2/15(  سیکل

  68  )5/30(  دیپلم

  40  )9/17(  باالتر از دیپلم

  وضعیت دسترسی به اینترنت
  223  )100(  بلی

)100(223  
  0  )0(  خیر

  )ساعت ( زمان استفاده از اینترنت مدت

19-1  )48(  107  

)100(223  

39-20  )35(  78  

59-40  )8/10(  24  

79-60  )4/5(  12  

<80  )9/0(  2  
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  ماتریکس چرخش یافته واریماکس پرسشنامه : 2جدول 

  عامل  گویه ها 

  پنجم   چهارم   سوم   دوم   اول 

براي محتویات دوره آنالین اهمیت  )Copyright(داشتن حق چاپ و نشر  .33

  دارد

671/0  154/0  027/0  236/0  047/0  

  164/0  092/0  200/0  184/0  653/0  .دستیابی است اینترنتی قابل) لینک(سادگی از طریق ارتباط  منابع الکترونیکی به .34

ت بر کارایی یادگیري الکترونیکی مهارت فراگیران در استفاده از فناوري اینترن .39

  .گذارد اثر می

643/0  092/0  175/0  201/0

-  

090/0  

در سیستم یادگیري الکترونیکی، مدرسین در دسترس هستند و برخوردي  .40

  .دوستانه دارند

641/0  095/0  257/0  253/0

-  

132/0  

104/0  210/0  041/0  007/0  637/0  .تتوان تماس گرف آسانی می در سیستم یادگیري الکترونیکی با مدرسین به .41

-  

آموزش الکترونیکی شما  يمنابع آموزشی موجود در کتابخانه دانشگاه با دوره .35

  .مرتبط است

544/0  283/0  072/0  300/0  078/0  

هاي آنالین یک نظر  گذاري اطالعات در بحث به اشتراك مکن من فکر می .18

  .خوب باشد

526/0  160/0  485/0  004/0

-  

262/0  

  505/0  364/0  208/0  -012/0  515/0  من از سرعت عملکرد سیستم یادگیري الکترونیکی راضی هستم .16

  287/0  172/0  353/0  204/0  508/0  .کند ها به بهبود کیفیت کار ما کمک می مرور تکالیف همکالسی .27

  309/0  158/0  700/0  308/0  452/0  ارایه چهره به چهره درس، مکمل یادگیري الکترونیکی است .36

  016/0  170/0  023/0  082/0  414/0  .اعتباربخشی در انتخاب محتویات یادگیري الکترونیکی، مهم است .30

هاي آنالین، باعث  گذاري اطالعات از طریق بحث دارم که به اشتراك اعتقاد .23

  .شود جویی در وقت و زمان می صرفه

159/0  743/0  093/0  013/0  170/0  

افزار در سیستم یادگیري  کان ایجاد فضاي ارتباطی با استفاده از نرممن از ام .20

  .برم الکترونیکی بهره می

463/0  627/0  204/0  265/0  096/0  

036/0  268/0  569/0  144/0  .بارگذاري تکالیف دوره در سیستم یادگیري الکترونیکی آسان است .26

-  

049/0  

مرتبط با یادگیري الکترونیکی درگیر هاي  توانم در فعالیت من ازنظر شناختی می .3

  شوم

049/0-  569/0  185/0  268/0  034/0  

  295/0  180/0  363/0  549/0  449/0  .کند هاي آنالین، فراگیران را قادر به مبادله ایده می بحث .19

  267/0  392/0  172/0  549/0  096/0  .کنم هایم بحث می من از طریق سیستم یادگیري الکترونیکی با همکالسی .25

  078/0  216/0  148/0  538/0  106/0  من به توانایی خود در استفاده از فناوري مطمئنم .2
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  296/0  091/0  103/0  538/0  148/0  روش ارایه محتویات دوره اهمیت دارد .32

صفحه راهنماي سیستم یادگیري الکترونیکی جهت استفاده، واضح و آسان  .11

  .است

405/0  530/0  098/0  378/0  075/0  

هاي فناوري اطالعات مطمئن و  در سیستم یادگیري الکترونیکی، زیرساخت .12

  .اعتماد است قابل

108/0  53/0  005/0  22/0-  54/0  

098/0  378/0  -92/0  483/0  434/0  .بارگذاري تکالیف دوره از منظر بازخورد،یک روش مناسب است .28

-  

  -73/0  -19/0  185/0  451/0  681/0  کنم هایم را مرور می در اکثر اوقات من بازخوردهاي همکالسی .29

توانم از سیستم یادگیري الکترونیکی  من از اینکه در هر زمان و هر مکانی می .7

  .استفاده کنم رضایت دارم

291/0  113/0  758/0  185/0  67/0  

  106/0  269/0  659/0  204/0  -005/0  دوره نگرانممن در خصوص کامل نمودن و اخذ مدرك این  .1

  245/0  232/0  -643/0  -84/0  341/0  .هاي یادگیري الکترونیکی اعتماد باالیی دارم من به استفاده از سیستم .6

ها باعث پیدا شدن اشکاالت ما شده و به  بررسی یا مشاهده تکالیف همکالسی .22

  .کند ما کمک می

56/0  371/0  636/0  31/0  68/0-  

  220/0  580/0  498/0  431/0  604/0  .نمایش و طراحی سیستم یادگیري الکترونیکی مناسب است صفحه .14

  246/0  191/0  489/0  408/0  284/0  .هاي یادگیري الکترونیکی رادارم من انگیزش الزم براي کار کردن با سیستم .5

هاي  ساختگذاري مناسبی در زیر در سیستم یادگیري الکترونیکی سرمایه .13

  حمایتی از عملکرد الکترونیکی وجود دارد

103/0  307/0  450/0  174/0  343/0  

ال و دریافت پاسخ ومن در سیستم یادگیري الکترونیکی قادر به پرسیدن س .21

  .هستم

392/0  196/0  447/0  340/0  002/0  

  630/0  704/0  221/0  570/0  133/0  .دهد سیستم یادگیري الکترونیکی اجازه دسترسی آسان به اطالعات را می .8

به دلیل عملکرد تعاملی سیستم یادگیري الکترونیکی، من قادر به تمرکز بر  .24

  .شوم کیفیت یادگیري می

751/0  380/0  226/0  557/0  309/0  

044/0  513/0  391/0  008/0  297/0  .وضعیت رنگ و زمینه روشن، مناسب سیستم یادگیري الکترونیکی است .9

-  

  130/0  470/0  247/0  229/0  421/0  .اعتماد است ات موجود در سیستم یادگیري الکترونیکی قابلاطالع .10

  135/0  495/0  076/0  344/0  195/0  شود ندرت در طی آموزش آنالین قطع می سیستم یادگیري الکترونیکی به .15

  660/0  090/0  172/0  270/0  256/0  .من درروش سنتی کالس درس، عملکرد بهتري دارم .38

  605/0  144/0  -443/0  016/0  -186/0  دسترسی داشتن به کتابخانه یک عامل مهم است .31

  576/0  211/0  416/0  143/0  023/0  .من در مسیریابی درون سیستم یادگیري الکترونیکی مشکالتی دارم .17

  486/0  037/0  319/0  374/0  108/0  .مندم هاي مرتبط با یادگیري الکترونیکی عالقه من به فعالیت .4

هاي آنالین با روش سنتی کالس درس باهم فرقی  یادگیري دروس در محیط .37

  کنند نمی

342/0  247/0  077/0  024/0  439/0  
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 شده تبیین واریانس درصد و ویژه ارزش: 3 جدول

 مؤلفه مقادیر ویژه مقادیر چرخش نیافته مقادیر چرخش یافته

 درصد تجمعی
درصد 

 واریانس
 مجموع

درصد 

معیتج  

درصد 

 واریانس
  مجموع درصد واریانس درصد تجمعی مجموع

310/13310/13457/5703/32703/32408/13  703/32703/32408/13  1 

455/26145/13390/5825/38122/6510/2825/38122/6510/22 

436/37981/10502/487/43982/4043/287/43982/4043/23 

891/44454/7056/3137/48330/4775/1137/48330/4775/14 

986/51095/7909/2986/51849/3574/1986/51849/3574/15 

354/55368/3381/16 

642/58288/3384/17 

611/61969/2217/18 

411/64800/2148/19 

069/67658/2090/110 

424/69356/2966/011 

640/71216/2908/012 

700/70060/2844/013 

720/75020/2828/014 

645/77926/1790/015 

      418/79  773/1727/016 

      068/81649/1676/017 

      674/82607/1659/018 
      219/8454/1633/019 

      622/85404/1576/020 

      916/86294/1530/021 

      189/88273/1522/022 

      340/89151/1472/023 

      366/90026/1421/024 

      367/91001/1410/025 

      261/92894/0366/026 

      138/93876/0359/27 

      991/93854/0350/028 

      715/94723/0297/029 

      376/95661/0271/030 

      984/95608/0249/031 

      573/96589/0242/032 

      112/97538/0221/033 

      627/97515/0211/034 

      109/98483/0198/035 

      540/98431/0177/036 

      956/98416/0171/037 

      278/99322/0132/038 

      585/99306/0126/039 

      798/99213/0087/040 
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  گذاري آن االت مربوط به هر عامل و نامووشده نهایی محتوي س عوامل استخراج: 4جدول 

  هاي مربوط به هر عامل شماره گویه  نام عامل

نگرش و رفتار (  1عامل 

  ): فراگیران 
16 ،18 ،27 ،30 ،33 ،34 ،35 ،36 ،39 ،40 ،41  

32، 29، 28، 26، 25، 23،  20، 19، 12، 11، 3، 2  : ) فناوري و سیستم ( 2عامل  

برنامه هاي نرم (  3عامل

  :)افزاري تعامالتی
1 ،5 ،6 ،7،  13 ،14 ،21 ،22  

) عوامل موسسه اي (   4عامل 

 :  
8 ،9 ،10 ،15 ،24  

38، 37، 31، 17، 4  : )محیط یادگیري (   5عامل  

  

 بحث

این مطالعه با توجه به عدم وجود ابزاري روا و پایا در    

در کشور به منظور روان خصوص پذیرش آموزش الکترونیک 

جهت  .الکترونیک انجام گرفتآموزش سنجی ابزار پذیرش 

در ابتداي تحلیل عاملی، آزمون شاخص سازه تعیین روایی 

این آزمون جهت . کین انجام شدال -مایر  -گیري کیسر  نمونه

میزان آن بین صفر . تشخیص کفایت حجم نمونه انجام گرفت

و یک متغیر است و هرچه میزان آن باالتر باشد تحلیل عاملی 

 6/0بهتر خواهد بود و حداقل میزان موردقبول آن باالتر از 

  .به دست آمد 851/0در این مطالعه میزان آن . )19( است

به منظور  توسط خوشرنگ، دادگران و شایگانکه  اي مطالعهدر 

هاي فرصتها جهت اندازه گیري تهدیدها و پرسشنامهطراحی 

انجام  1393در سال  آموزش الکترونیک و روان سنجی آن

کمتر از  يگویه اولیه به علت کسب نمره 54عبارت از  7،شد

گویه به سبب  9گویه در بررسی کیفی محتوي و  4، 5/1

بدین  .جدول الوشه حذف شدند 62/0تر از کم يکسب نمره

 الذکر فوق يدر مطالعه .گویه تقلیل یافت 41ها به گویهترتیب 

در این و بود   9/0متوسط شاخص روایی محتوي پرسشنامه 

متوسط شاخص روایی محتوي و نسبت روایی محتوي مطالعه 

 =CVR 79/0  و =CVI 99/0عبارت بودند از به ترتیب 

ها  هـارتلت جهت بررسی کفایت ادغام گویآزمون کرویت ب،

دار  معنی >p 001/0   طحـدر س 516/5389ه ـن مطالعـدر ای

  .)20 ( قبول است بود که قابل

داراي  )18( لیم ، النگ و تان این پرسشنامه همانند پرسشنامه

که همپوشانی زیادي بین عوامل این دو مطالعه  ،عامل بود 5

در راستاي  لفهومهمپوشانی  %63عامل اول ( .مشاهده گردید

همپوشانی در راستاي %  67شده، عامل دوم  گذاري نامعامل 

همپوشانی در راستاي % 75شده، عامل سوم  گذاري نامعامل 

همپوشانی در % 100شده، عامل چهارم  گذاري نامعامل 

همپوشانی در % 40شده، عامل پنجم  گذاري نامراستاي عامل 

 که تفاوت رسد میبه نظر ) هشد گذاري نامراستاي عامل 

ناشی از موقعیت حاکم  مطالعه دو این عوامل بین شده  مشاهده

محققین در این مطالعه  که طوري به .حاضر باشد وهشژپبر 

به توزیع پرسشنامه پس از اتمام جلسه امتحان  ناگزیر

مجازي بودن  از آنجا که. آموزش مجازي بودند اندانشجوی

 هادر سایر موقعیت را رسی به آناناین فراگیران امکان دست

بدیهی است که در این شرایط خستگی و  ،ساخت میمحدود 

 ناگزیرامتحان  سر جلسهحاکم بر افراد در  فیزیولوژیکحاالت 

گذاشته و منجر به نتایجی  تاثیربر روي میزان پاسخگویی آنان 

  .متفاوت در این مطالعه گردیده است اتقریب
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 بان عامل تفاوت نتایج بین این مطالعه که دومی رسد میبه نظر 

سیستم یادگیري  زیرساختی هاي تفاوتاصلی به  مطالعه

مانند دسترسی (الکترونیکی در دو کشور ایران و مالزي 

بسته کامل یادگیري  ارایهفراگیران به شبکه اینترنت پرسرعت، 

 .مرتبط باشد )مناسب با پهناي باند و سرعت اینترنتی موجود

 کننده تعیینعامل  ترین مهماین مطالعه  هاي افتهیبر اساس 

و  لی، مدرسین بود هاي ویژگیپذیرش یادگیري الکترونیکی 

بر  ثروممدرس را از عوامل  هاي مشخصه) 21(همکاران نیز 

  .دانند میقصد پذیرش آموزش الکترونیکی 

در خصوص استفاده از اینترنت توسط کاربران در این مطالعه، 

 20درصد کاربران بیش از  35شان داد که آن ن هاي یافته

در که  اي مطالعهدر . ساعت استفاده از اینترنت در هفته داشتند

مختلف انجام شد  هاي رشتهدانشجویان  بر رويزمینه  همین

. )22( ساعت در هفته بود 56/14میانگین استفاده از اینترنت 

 حدود همین منظور انجام شد به دیگري نیز که يدر مطالعه

ساعت در  10بیش از  موردمطالعهدرصد از دانشجویان  5/40

که این نتایج با  ،)23( نمودند میهفته از اینترنت استفاده 

در کریم و همکاران  .این مطالعه منطبق است هاي یافته

خود نشان دادند که فراگیران تنها تمایل به استفاده از  يمطالعه

  . )24( رنددا آموزشی موضوعات در جستجوي  اینترنت

 هلینامتبسیاري از فراگیران آموزش مجازي در این مطالعه 

بدیهی است مشغله فراوان این گروه مانع از حضور  ،بودند

این یافته  ،گردد میفیزیکی آنان در کالس درس فیزیکی 

  .)25( است شده  دادهنیز نشان  مطالعاتتوسط سایر 

سال و  30-39سنین  در بین مطالعه مورداکثریت دانشجویان 

 بیانگر این واقعیت در کشور ایران این موضوع ،بودند  هلامت

افرادي آموزش مجازي را جایگزین آموزش  غالبااست که 

که تاکنون بنا به علل متفاوت از درس  کنند حضوري می

  .اند جاماندهخواندن 

  

  نتیجه گیري 

 عنوان بهتواند  شده در این مطالعه می سنجی روانابزار    

 پذیرش آموزش الکترونیک يزمینهري معتبر در ابزا

این ابزار که براي اولین بار در ایران  .قرار گیرد مورداستفاده

کلیه افراد و در سراسر  توسطروان سنجی شده است 

آموزشی ایران  سساتومو  غیردولتیهاي دولتی،  دانشگاه

علت تفاوت اندك تعداد عوامل با ابزار . باشدمی استفاده قابل

رسد ناشی از اختالف فرهنگی  صلی در این مطالعه به نظر میا

 هاي دانشگاهفرهنگ یادگیري حاکم بر  ،در الگوي شناختی

تفاوت در زیرساخت باشد که این اختالف بدیهی  وکشورمان 

  .است

 ازجملههمکاري ضعیف دانشجویان در پر نمودن پرسشنامه 

جیه آنان و که با توبود این مطالعه  ذکر قابل هاي محدودیت

به نظر  .تا حدودي مرتفع گردید تحقیق اهداف تشریح شفاف

در ایران  براي اولین بار که اینبه  با توجهپژوهشگر این ابزار 

براي انجام مطالعات  اي مقدمه تواند میشده است  سنجی روان

بیشتر در این زمینه در کشور همزمان با کشورهاي پیشرفته 

  .جهان باشد

  

  تقدیر و تشکر

ان در این مطالعه تشکر و ـت کنندگـشرک يهـاز کلی   

همچنین از معاونت پژوهشی دانشگاه علوم  .شودمی قدردانی

گزاري اسـپزشکی البرز به سبب حمایت از این مطالعه سپ

  . گرددمی
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