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  مقدمه

کمبـود فضـا و امکانـات فیزیکـی و     و افزایش تقاضاي اجتماعی براي آموزش مداوم از یک طرف 
ي راهـی جـایگزین بـراي ارایـه     جـو  و جسـت مادي از طرف دیگر سبب شده، تا نظام اجتمـاعی در  

اجتماعی، هر چنـد   نظامیرزنظام آموزش عالی، به عنوان یک . خدمات بیشتر به مشتریان خود باشد
یـادگیري و   -دهی فرآیند یاددهی به دنبال ارایه خدمات جایگزین، تغییر سازمان ،با تأخیر همیشگی

این موضوع با ظهور . باشد وه خود میبالق) یادگیرندگان(انتقال دانش، مهارت و نگرش به مشتریان 
د شتاب بیشـتري بـه خـو    3آوري اطالعات و ارتباطات فن توسعهو  2گرایی سازندهجدید  1پداگوژي

بنـابراین،  . گرفته و شکل دیگري از آموزش به نام آموزش از راه دور ظهور و بروز پیدا کرده است
یـادگیري و ارزیـابی تحصـیلی     -دهی فرآینـد یـاددهی   آموزش از راه دور عبارت است از، سازمان

 ی برابر به همگان، از میان برداشـتن موانـع  ده فرصتتوسط یک مؤسسه با درجه انعطاف باال، براي 
یژه فاصله جغرافیایی افراد جامعه به آموزش مورد نیـاز، و یـادگیري مسـتقل در همـه     به ودسترسی، 

هــاي  هــاي آموزشــی، ســامانه آوري کــارگیري فــن ســطوح و اتخــاذ راهبردهــاي مناســب بــراي بــه 
  ). Javadi Bora et al., 2011(آوري اطالعات و ارتباطات  اي و فن چندرسانه

گذاري در آموزش، افـزایش   و ارتباطات و به علت مشکالت سرمایه با ورود به عصر اطالعات
زایی، آلودگی هواي ناشی از رفت و  سابقه ورود جوانان به تحصیالت عالی، اشتغال روز افزون و بی

گـوي   آموزشی، آموزش مرسوم دیگر جواب يهاي باال ینههزآمد اعضاي هیأت علمی و دانشجو، 
گـرایش بـه سـوي     آموزشـی  مؤسساتو  ها دانشگاهه همین دلیل ب. نیازهاي فعلی نسل جدید نیست

از  آمـوزش ). Najafi, 2012a( انـد  کـرده پیدا رویکردهاي نوین آموزشی از جمله آموزش از دور 
ي در کنار و مکمل با نظام آموزش سنتی با هدف ا ا رشتهگاه فر دور، به عنوان یک نظام آموزشی و

ي برابـر آموزشـی و دموکراسـی آموزشـی بـه      هـا  فرصـت ن ي فردي، فراهم کردها تفاوتتوجه به 
آموزش براي همه، همه وقـت و  «تناسب سن، جنسیت و اشتغال مردم با هدف تحقق شعار محوري 

چنین، آموزش از دور، به دلیل دارا بـودن   هم). Ebrahimzadeh, 2007(ایجاد شده است » جا همه
تـرین زمـان، در جهـت تحقـق      یعسرفضاي پویا، روزآمد، مشارکتی و قابلیت دسترسی به محتوا در 

                                                     
1. Pedagogie 
2. Constructivism 
3. Information and Communication Technology 
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نقش مهمی ایجـاد کـرده   » آوردن آموزش براي مردم و نه بردن مردم براي آموزش«رسالت انسانی 

ان در برنامه چهارم توسعه با تأکید بـر توسـعه   بر این، کشورمان ایر عالوه). Najafi, 2012b(است 
هاي نوین در جهت رشد و توسعه  آوري فنهاي نوین، باید از این  آوري فندانایی محوري مبتنی بر 

به نیز  نور یامپبه همین دلیل، دانشگاه . اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و انسانی استفاده نماید
یزیکـی، مـالی و   فهـاي   یرسـاخت زز دور در ایـران، بـا ایجـاد    متولی و مجري نظام آمـوزش ا  عنوان

آوري در  ي پـذیرش ایـن نـوع فـن    هـا  مؤلفـه یـابی   ی، طراحی، تدوین و ارزشسنج یازنانسانی، باید 
ســازي و  ي اخیــر چگــونگی فرهنــگهــا ر ســالد. ي درس دانشــجویان مبــادرت نمایــدهــا کــالس
ي در نظام آموزشی در ایران به ویژه دانشگاه آور سازي دانشجویان براي پذیرش و کاربرد فن آماده

تواند، یـادگیري   یم در کالسآوري  حتی با این علم که، کاربرد فن. انگیز بوده است بحث نور یامپ
هـاي نـوین اسـتقبال     آوري فـن تـر از ایـن    دانشجویان را تقویت کند، اما دانشـجویان و اسـتادان کـم   

وجو کرد؟ بر همین اسـاس، ایـن تحقیـق     کجا باید جستبه راستی، علت این پدیده را در . کنند یم
آوري آمـوزش از دور   ي اثربخش در پـذیرش فـن  ها مؤلفه«در صدد است، تا به این سؤال کلی که 

  .پاسخ دهد» ایران کدام است؟ نور یامپدر بین دانشجویان دکتري تخصصی دانشگاه 
جدایی زمانی : ویژگی مهم آموزش از دور، داراي پنجمعتقد است، ) Keegan, 2003(کیگان 
هـاي نـوین ارتبـاطی از جملـه اینترنـت، وجـود        آوري فندهنده و یادگیرنده، استفاده از  دو مکانی یا

دهنـده، یادگیرنـده و محتـوا، وجـود یـک سـازمان پشـتیبانی کننـده         د عنصر تعامل آموزشی بین یـا 
رت اسـتفاده صـحیح از   در صو. آموزشی و انفرادي شدن آموزش و استقالل عمل یادگیرنده است

آموزشـی،   هـاي  هزینـه چـون کـاهش   تواند، مزایایی  آوري آموزش از دور، این نوع آموزش می فن
وري بیشـتر، بـه روز شـدن دانـش،      افزایش کارآیی و اثربخشـی آموزشـی، بهبـود عملکـرد و بهـره     

 محتـواي پـذیري در اصـالح    افزایی، کاهش ترافیک و کمک به حفظ محیط زیست، انعطاف دانش
پذیرش دانشجو، گسترش فرهنـگ یـادگیري جمعـی و مشـارکتی،      هاي محدودیت، نبود آموزشی

ــعه   ــانیتحــول و توس ــوزش  و  انس ــردن آم ــاربردي ک ــراه   راک ــه هم ــد  ب ــته باش  cited in(داش

Asgharzadeh, 2007( .ي درسـی  هـا  برنامـه ، براي رسیدن به اهداف و مزایاي باال، بسـیاري از  اما
آوري مـورد نیـاز بـراي پـذیرش      ي مـرتبط بـا فـن   هـا  مهـارت و  هـا  نگـرش ی باید اعضاي هیأت علم

یـس و همکـاران   ر مودر این راستا، . دهندقرار  در اختیار دانشجویان آوري با آموزش کالسی را فن
)Morris et al., 2003 (آوري  ي در پذیرش و تلفیـق فـن  ا عمدههشت عامل نقش  معتقد است که

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 1392بهار  /سوم شماره /سوم  سال /تربیتی علوم در ارتباطات و اطالعات آوري فن فصلنامه /44

 
جنسـیت،  : این عوامـل، عبارتنـد از  . ضاي هیأت علمی و دانشجویان دارندآموزش از دور در بین اع

کـار و جـدیت، عوامـل     سن، تجربـه کـاري، داوطلـب بـودن، انتظـارات در زمینـه عملکـرد، پشـت        
تواننـد، هفتـاد درصـد از     یمـ چنین معتقد است، ایـن عوامـل    او هم. کننده اجتماعی و شرایط تسهیل

. یـین نماینـد  تبکـالس درس را   آوري آمـوزش از دور در  رد فـن واریانس موجود در تمایل به کـارب 
آوري و  معتقـد اسـت، نگـرش مثبـت بـه فـن      نیز ) (Rezayie Rad, 2007راد  عالوه بر این، رضایی

ین عوامـل مـؤثر   تر مهمآوري،  کنترل آن، مهارت و تبحر در کار با رایانه و سهولت دسترسی به فن
بــراون و وارســکویر . باشــند یمــکترونیکــی و از دور آوري آمــوزش ال در پــذیرش و موفقیــت فــن

)Brown & Warschauer, 2006 (   آوري بـراي بررسـی میـزان تـأثیر      فـن  نیـز از الگـوي پـذیرش
نشان داد کـه   آنهانتایج بررسی . آوري آموزش از دور استفاده کردند سودمندي و راحتی کار با فن

گیـري بـر میـزان تمایـل و کـاربرد       ثبـت و چشـم  آوري، تأثیر م سودمندي و مفید بودن در کار با فن
چنــین،  هــم. توســط دانشــجویان دارنــد یــادگیري ـ  آوري آمــوزش از دور در فرآینــد یــاددهی فــن

آوري از عوامـل   است که سودمندي و راحتی کار با فـن  معتقد) Asmarkolla, 2009(اسمارکوال 
 & Dexter(دکسـتر و ویـدل   از سـوي دیگـر،   . آینـد  یمکلیدي در موفقیت دانشجویان به حساب 

Riedel, 2003 (ي فنـی  هـا  مهارتآوري نیازمند  که راحتی و آسانی کار با این فند معتقدن)  ماننـد
و در دسترس بودن رایانـه در سـایت آموزشـی، بـه عنـوان      ) گر و مرورگر اینترنتی دستگاه پردازش

 )Najafi, 2011(نجفی . باشند یمیادگیري آوري با فرآیند  ین عوامل تأثیرگذار بر تلفیق فنتر مهم
آوري  در زمینـه فـن   تـر  مثبـت نفـس بیشـتر و نگـرش     نیـاز بـه اعتمـاد بـه     نیز معتقد است، دانشجویان

عالوه بر این، . آوري در حین یادگیري تشویق نماید را براي تلفیق کار با فن آنهاآموزشی دارند، تا 
؛ خودکفـایی در کـار بـا    معتقدنـد  نیـز ) Anderson & Menninger, 2007(مینینگـر  اندرسـون و  

  .کالس درس استر آوري د کننده کاربرد فن ین عامل تعیینتر مهمآوري آموزش از دور،  فن
هـاي   یـت حماآورانه موجود و  از میزان زیرساختارهاي فن نظر صرفتوان گفت،  یمبر این اساس،  

عنوان مجري و متولی آمـوزش از   نور به سازمانی، فنی، فیزیکی و انسانی ارایه شده در دانشگاه پیام
ــران، ــن دانشــگاه در       دور در ای ــا دانشــجویان ای ــن اســت کــه آی ــی ای ــا کــالسنگران ي درس از ه

توان بـه عوامـل مـؤثر بـر پـذیرش       یمکنند؟ براي پاسخ به این سؤال  یمهاي نوین استقبال  آوري فن
ــا چنــدخودکفــاآوري آمــوزش از دور، از جملــه  فــن ــا   يا رســانه یی در کــار ب هــا، تبحــر در کــار ب
از سـوي دیگـر انتظـار    . هـاي آمـوزش از دور و سـودمندي و مفیـد بـودن آن اشـاره کـرد        آوري فن
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آوري  کـار بـا فـن   ر یی، تبحـر د خودکفـا آوري در دروس دانشـگاهی بتوانـد،    رود، پذیرش فـن  یم

ایـن،   وه بـر عـال . آوري را در بین دانشجویان بهبـود بخشـد   آموزش از دور و مفید بودن این نوع فن
آوري آموزش از دور نیز بر کـاربرد آن در کـالس درس    حمایت همه جانبه و در دسترس بودن فن

یی در خودکفـا است از،   آوري عبارت در این راستا، اولین عامل مبتنی بر پذیرش فن. گذارد یماثر 
اي خـود در کـالس   ه ییتواناآوري و تبحر در کار با آن به معنی استفاده اثربخش دانشجویان از  فن

رود،  یمـ آوري اسـت کـه انتظـار     کار با فنر دومین عامل، تبحر د. باشد یمآوري  درس مبتنی بر فن
آوري و نحوه کاربرد آن براي پیشرفت تحصیلی، از قبل آگـاهی کامـل در    دانشجویان در زمینه فن

آوري  فید بودن فنعامل، سودمندي و م سومین). Jacobson et al., 2003(نمایند این زمینه کسب 
یی دارد کـه دانشـجویان در طـول دوره آموزشـی خـود بـا       هـا  مـالك است که اشاره بـه معیارهـا و   

در ) Seyed Naghavi, 2007(نقـوي   سـید ر از سوي دیگـ . شوند یمهاي مختلف مواجهه  آوري فن
سـتفاده از  عامـل تمایـل آنهـا بـه ا     ینتـر   مهـم را استادان  یابیکام احساس مفید بودن و خودتحقیقی، 

بر اسـاس نگـرش دانشـجویان عـواملی نظیـر اسـتقالل، راهنمـایی        . یادگیري الکترونیکی بوده است
 يهـا  متغیرهاي مؤثر بر نگرش آنان از مؤثر بودن آموزش ین تر  اي مهم استادان و آموزش چندرسانه

آوري در کالس درسی  آوري نقش اساسی در پذیرش فن این نوع مفید بودن فن .الکترونیکی است
هاي همه جانبه و در دسـترس بـودن را بـه عنـوان      یتحماچنین، تحقیقات دیگري عوامل  هم. دارند
حمایت همه جانبه، حمایتی است که داراي . گیرند یمآوري در نظر  ي پذیرش فنها مؤلفهین تر مهم

دوي ایـن   هـر . یـرد قرار گتی باشد و یا از جانب اعضاي علمی مورد حمایت یرساخزویژگی فنی و 
شـوند   یمآوري از سوي دانشجویان تلقی  ها اغلب به عنوان عوامل تأثیرگذار بر پذیرش فن یتحما

)Zhao & Frank, 2003( . آوري آمــوزش از دور از نظــر  عامــل دیگــري کــه در پــذیرش فــن
  ).Najafi, 2012b(باشد  یمآوري  فنآسان به  دانشجویان حایز اهمیت است، دسترسی

آوري و  مثبـت بـه فـن    نگرش) Najafi, 2012b(و نجفی ) Rezayie Rad, 2007(راد  رضایی
بـراون و وارسـکویر   . آوري کنترل آن، مهارت و تبحر در کار با رایانه و سـهولت دسترسـی بـه فـن    

)Brown & Warschaure, 2006 (   آوري آمـوزش از   میزان تأثیر سودمندي و راحتی کـار بـا فـن
آوري، دکسـتر و   و مفید بودن در کـار بـا فـن    ، سودمندي)Asmarkolla, 2008(اسمارکوال دور، 

اندرسـون و مینینگـر   . آوري ، راحتی و آسانی کـار بـا ایـن فـن    )Dexter & Riedel, 2003(ویدل 
)Anderson & Menninger, 2007(ــایی ــن  ، خودکف ــا ف ــار ب ــوزش از دور؛ و  در ک آوري آم
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آوري آموزشی را  بودن و اعتماد حاصل از کاربرد فن ، سودمند)Asmarkolla, 2008(اسمارکوال 

  . دانند یمآوري آموزش از دور  ین عوامل مؤثر در پذیرش فنتر مهم
صـلی  اساس چارچوب نظري مطالعات انجام شده، مدل مفهومی با توجه به هـدف ا ر بنابراین، ب

آوري آموزش از دور در بـین دانشـجویان    این تحقیق در رابطه با بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش فن
 & Al- Ruz(روز و کازاونـه   ال و) Najafi, 2012b(ي نجفـی  هـا  مـدل ، نـور  دکتري دانشگاه پیام

Khasawneh, 2011 (تـدوین   1اصـالح و تعـدیل انتخـاب شـده کـه بـه صـورت نمـودار          با کمی
  .شود می

  
  

  آوري آموزش از دور الگوي پذیرش فن مفهومیمدل . 1 نمودار

  
آوري آموزش از دور در کالس درس دانشجویان دانشگاه  با توجه به مدل انتخاب شده پذیرش فن

ژوهش در صـدد   ایـن پ  ،بنابراین .پیام نور تحت تأثیر عواملی است که در نمودار مشاهده می گردد
  :پاسخ به سؤاالت زیر می باشد

آوري آموزش از دور در کالس درس دانشجویان دکتري  عوامل اصلی مؤثر بر پذیرش فن .1
 نور کدامند؟  دانشگاه پیام

 باشند؟ آوري آموزش از دور داراي برازندگی مناسب می پذیرش فنمؤثر بر آیا عوامل  .2
  
  
  
 

آوري  پذیرش فن
 آموزش از دور

  آوري در فن خودکفایی
    

  آوري سودمندي فن
  

  حمایت همه جانبه
    

 آوري تبحر در فن

  آوري دسترسی به فن
     

تأثیرگذار  عوامل
بر پذیرش 

 آوري فن
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   روش

توان، بر اساس دو مالك هدف تحقیق و نحوه گردآوري  رفتاري را میهاي تحقیق در علوم  روش
پژوهش حاضر از لحاظ هدف توصیفی، از نظر خانواده تحقیق، کمی بوده که . ، تقسیم کردها داده

نفر از دانشجویان دکتري  1384جامعه آماري این تحقیق، شامل . با روش پیمایشی انجام شده است
 1391-92نور تهران بوده، که در سال تحصیلی  دانشگاه پیام تخصصی مرکز تحصیالت تکمیلی

گیري  نفر از دانشجویان بوده که از روش نمونه 248حجم نمونه آماري . تحصیل بودندبه مشغول 
   .رگان انتخاب شدندوتصادفی با استفاده از جدول م

  توزیع جمعیت آماري به تفکیک جنسیت. 1 جدول

 تجمعیدرصد  درصد فراوانی جنسیت

 53 53 131 مرد
 100 47 117 زن

  
بــراي تــأمین روایــی . ســاخته بــوده اســت نامــه محقــق آوري اطالعــات، پرســش ابــزار اصــلی جمــع 

گویـه کـه داراي طیـف     26بـه تعـداد    نامه پـس از طـرح سـؤاالت    پرسش کار رفته،ه هاي ب شاخص
ریـزي   یتـی و برنامـه  نظران علوم ترب صاحب ،تادانتعدادي از اساختیار  دراي بودند،  درجه 5لیکرت 

 روایـی  بـدین ترتیـب،  . هاي اصـالحی آنـان اخـذ گردیـد     رفت و دیدگاهگ قرارآموزش از راه دور 
چنین، براي بررسی پایایی به عنوان یک  هم. گردیدنامه فراهم  هاي پرسش محتوایی گویه صوري و

استفاده شده که مقدار آن از سطح پایـایی  ) 84/0(، از آلفاي کرانباخ گیري ژگی فنی ابزار اندازهوی
جـداول و  ( توصـیفی  آوري شده، با استفاده از فنون آمار هاي جمع داده. قابل قبولی برخوردار است

ي هـا  مؤلفـه به منظور تعیین بارهـاي عـاملی بـراي شناسـایی     : 1تحلیل عاملی( استنباطی و) ها میانگین
) آنهاي برازندگی براي مناسب بودن ها شاخصو  دور ازآوري آموزش  یرگذار براي پذیرش فنتأث

  .مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت Lisrelو  SPSS افزار نرم با استفاده از
  
  
  

                                                     
1. Factor Analysis 
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 ها  یافته

آوري آموزش از دور در کالس درس دانشجویان  بر پذیرش فنعوامل تأثیرگذار  :سؤال اول
  ؟ نور کدامند دکتري تخصصی دانشگاه پیام

این سؤال، از تحلیل عاملی اکتشافی و بعد از آن از ماتریس همبستگی استفاده  به منظور پاسخ به
  .شود پرداخته می شده است که در ادامه به بررسی آنها 

ها براي این نوع  قبل از انجام آزمون تحلیل عاملی اکتشافی باید اطمینان حاصل کرد که آیا داده
داري  و سطح معنی KMOن بارتلت، ضریب تحلیل مناسب است یا نه؟ به همین منظور از آزمو

  .شود به آن پرداخته می 2استفاده شده که در جدول 
  داري تحلیل عاملی اکتشافی و سطح معنی) KMO(بررسی وضعیت معناداري و ضرایب . 2 جدول

  داري سطح معنی  آزمون بارتلت KMOاندازه   هاي آماري شاخص
نشانگرهاي تأثیرگذار بر پذیرش 

  0001/0  12/1017  762/0  آموزش از دورآوري  فن

   
برابـر  ) گیـري  براي کفایـت حجـم نمونـه   ( KMO، اندازه مشخص است 2گونه که از جدول  همان
  :کند، چون امکان اجراي تحلیل عاملی را تأیید می 12/1017و آزمون بارتلت برابر  762/0

  .ها براي تحلیل عاملی مناسب نیستند کوچکتر باشد داده 60/0از  KMOاگر اندازه  -1
  .ها باید با احتیاط تفسیر شوند باشد داده 60/0-70/0بین  KMOاگر اندازه  -2
 ,Kalantari(هـا بـا اطمینـان بیشـتري تفسـیر شـوند        بیشتر باشـد داده  70/0از  KMOاگر اندازه  -3

2003.(  
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  آوري آموزش از راه دور با روش اصلی و چرخش واریماکس رش فنتحلیل عاملی مقیاس پذی. 3 جدول

ف
ردی

  

 ها آزمون
  

  نشانگرها

  مقادیر بارهاي عاملی

صد
در

 
س
ریان
وا

 
ده
ن ش
تبیی

  1  2  3  4  5  

          57/0  آوري گیري از فن بهره  1

31/74  

          68/0  دسترسی سریع و آسان  2
          35/0  هاي مادي، فیزیکی حمایت  3
          65/0  هاي فردي تفاوتتوجه به   4
          45/0  توجه به کیفیت آموزشی  5
يا رسانهجذابیت کار چند  6          47/0  
    37/0       تالش در محیط تحت وب  7
آورانه هاي فن زیرساخت  8      40/0    04/0  
        72/0   استقالل عمل یادگیرنده  9

    42/0    51/0  50/0  آوري مهارت در کاربرد فن  10
  39/0      32/0    آوري سودمندي فن  11
ي برابر آموزشیها فرصت  12  44/0  21/0  45/0      
        38/0  33/0  نظام مدیریت یادگیري  13
  32/0    54/0      استاندارد تولید محتوا  14
      32/0      مندي از تدریس رضایت  15
      65/0      وفاداري به نظام آموزشی  16
    74/0  32/0      درگیري و فعال بودن  17
    32/0      69/0  عالقه در انجام وظایف  18

 
آوري  ، نتایج تحلیل عاملی اکتشافی به عنوان شواهدي از روایی سازه مقیاس فن3بر اساس جدول 

کفایت حجم ( KMOشود، اندازه  چه، در جدول مالحظه می چنان. آموزش از دور ارایه شده است
، α≥ 05/0داري  در سطح معنی) 12/1017برابر با (تلت  و آزمون بار) 76/0گیري برابر با  نمونه

توان، با تحلیل عاملی،  بنابراین، می. دهد امکان اجراي تحلیل عاملی اکتشافی را مورد تأیید قرار می
ترین  یکی از متداول. دها را انتخاب نمو تعدادي از عوامل را استخراج نموده و بهترین عامل
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است که عوامل » مقادیر ویژه«هایی به نام  هاي منطقی، استفاده از آماره هاي تعیین عامل روش

هر چه این مقدار . باشند ناشناخته متغیرهاي مستقل آن و متغیرهاي منفرد متغیرهاي وابسته آن می
کند و از بعد اهمیت داراي  ن میبیشتر باشد، آن عامل واریانس بیشتري از واریانس جامعه را تبیی

ها  اولویت باالتري خواهد بود و عواملی که ویژه مقدار آنها بیشتر از یک هستند، بهترین عامل
عامل تقسیم شده است که در مجموع پنج عامل  5بر این اساس در پژوهش حاضر به . هستند

توان نتیجه  بنابراین، می. کننددرصد از کل واریانس متغیرها را تبیین  31/74 مذکور توانستند
قابل تبیین بوده  74/0عامل به میزان  5آوري آموزش از راه دور توسط این  گرفت که استفاده از فن

و مابقی تحت تأثیر عوامل پنهان دیگري است که در این تحقیق مورد بررسی قرار نگرفته یا کشف 
  .اند نشده
تعلـق   عوامـل  کـدام  بـه  متغیرهـا  از یـک  هـر  کـه  نمـود  مشـخص  باید ها عامل تعداد تعیین از پس
دوران  نام به اي مرحله باید وارد رو، این  از شوند، می عامل کدام بار دیگر، عبارت به یا .گیرند می
و . بـرد  خوبی پی به عامل هر معنی توان، به نمی، چرخش فرآیند از قبل .شد عامل چرخش /عامل

ایـن،   بـر  عـالوه  .کـرد  اعتمـاد  عـاملی  تحلیـل  از حاصـل  نتـایج  بـه  تـوان،  نمی چرخش بدون انجام
بـاز پدیـد    نیافتـه  چـرخش  هـاي  حل راه از تر دقیق را اولیه هاي همبستگی یافته، چرخش هاي عامل
هـاي   راه حـل  ولـی  دهـد،  مـی  تغییـر  را آنهـا  معنـاي  و عاملی بارهاي ها، عامل چرخاندن .آورند می

کـل   در و بنـابراین  متغیـر  هـر  در کـه  واریانسـی  مقـدار  در ریاضی لحاظ از عاملی تحلیل مختلف
هـاي   چـرخش  شـیوه  کارآمدترین از یکی کواریماکس، چرخش .کنند، معادلند می تبیین ماتریس
روش  بـه  دوران 12 از اسـتفاده  با لذا است، شده استفاده آن از حاضر پژوهش بوده که در متعامد

گیـري   بـر ایـن اسـاس، بهـره    . بنـدي شـدند   طبقـه  شناسایی عامل 5 قالب در متغیر 18کواریماکس، 
هـاي فیزیکـی، مـادي، مـدیریتی،      یـت حمادسترسی سریع و آسان و دقیـق،   ،آوري حداکثري از فن

ي فردي، توجـه بـه کیفیـت در کنـار کمیـت آموزشـی،       ها تفاوتفرهنگی و پداگوژیکی، توجه به 
در محـیط تحـت وب، وجـود     بیشـتر  ها، تـالش و کوشـش   يا رسانهجذابیت کار با کامپیوتر و چند

آوري، سـودمندي و اثربخشـی    آورانه، استقالل عمل یادگیرنده، مهـارت در فـن   هاي فن ساختزیر
ي برابر و متنوع آموزشی، استفاده از مدیریت محتواي یادگیري، استفاده ها فرصتآوري، ایجاد  فن

تعهد و وفاداري نسـبت بـه   مندي از نظام آموزش از دور،  در تولید محتوا، رضایت 1از مدل اسکورم

                                                     
1. SCORM: Sharable Content Object Reference Model  
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آموزش از دور، وابستگی و درگیري در نظـام آمـوزش از دور، عالقـه بـه انجـام وظـایف در نظـام        

آوري آمـوزش از دور بـه عنـوان متغیـر      آموزش از دور به عنـوان متغیرهـاي مسـتقل و پـذیرش فـن     
  .وابسته در نظر گرفته شده است

  آوري آموزش از راه دور هاي برازندگی عوامل تأثیرگذار پذیرش فن شاخص .4جدول 

یی خودکفا  
  آوري فن

تبحر در 
  آوري فن

مفید بودن 
  آوري فن

دسترسی آسان 
  آوري به فن

حمایت همه 
  جانبه

          1  آوري یی در فنخودکفا
        1  -011/0  آوري تبحر در فن
      1  038/0  493/0**  آوري مفید بودن فن

    1  175/0**  -002/0  085/0  آوري دسترسی آسان به فن
  1  443/0**  146/0*  172/0**  -032/0  حمایت همه جانبه

*05/0P < ،**01/0P <  
  

آوري آموزش از دور به صورت  فنهاي بین عوامل مدل پذیرش همبستگی، 4بر اساس جدول 
بین ) r= 493/0(گردد، بیشترین میزان همبستگی  که مشاهده مین چنا هم. شود یممختصر بررسی 
در مرتبه بعد بین حمایت همه جانبه و دسترسی . آوري و مفید بودن وجود داشت خودکفایی در فن

نیز ) r= 175/0(آوري  و بین مفید بودن و دسترسی آسان به فن) r =443/0(آوري  آسان به فن
و ) r= 172/0(آوري  به و تبحر در فنالبته بین حمایت همه جان. همبستگی مشاهده گردید

از سوي دیگر . خوبی مشاهده شد نسبتاًآوري با حمایت همه جانبه نیز همبستگی  سودمندي فن
و تبحر در ) r=  -032/0(آوري  رابطه منفی معنادار بین حمایت همه جانبه و خودکفایی فن

آوري و مفید بودن  و دسترسی آسان به فن)  r= -011/0(آوري  یی فنخودکفاآوري و  فن
 . گزارش شده است) r = -002/0(آوري  فن

  باشند؟ آوري آموزش از دور داراي برازندگی مناسب می فن آیا عوامل پذیرش: دومسؤال 
یابی  ي برازندگی مدلها شاخصبه منظور پاسخ به این سؤال از تحلیل عاملی به منظور استخراج 

  .شود پرداخته می به آن  5استفاده شده که در جدول 
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  آوري آموزش از راه دور هاي برازندگی عوامل مؤثر بر پذیرش فن شاخص. 5 جدول

  نتیجه  مقدار مشاهده شده  مقادیر قابل قبول  ي برازندگیها شاخص
   = Df 187با  18/338  -  مقدار خی دو

  برازش دارد  067/0  07/0زیر  RSMEAشاخص
  برازش دارد  97/0  9/0باالي  CFIشاخص
  برازش دارد  981/0  0/ 9 باالي AGFIشاخص
  برازش دارد  993/0  0/ 9 باالي NFIشاخص

P-Value -  0001/0    
  

هاي برازندگی،  ، تحلیل برازش مدل با عنایت به شاخص5با توجه به نتایج حاصل از جدول 
با  به عبارت دیگر،. باشد  ي برازندگی حاضر داراي برازش مناسبی میها شاخصتوان گفت که  می

ارزیابی  توان از این نشانگرها براي میها،  و مناسب بودن شاخص α ≥05/0توجه به سطح معناداري 
آوري آموزش از راه دور توسط دانشجویان در مرکز تحصیالت  عوامل مؤثر بر استفاده از فن

  .نور ایران استفاده کرد تکمیلی دانشگاه پیام

  گیري بحث و نتیجه

آوري آموزش از دور در دانشگاه  پذیرش فن عوامل اثربخش برهدف اصلی تحقیق، شناسایی 
ابتدا، براي شناسایی این عوامل از نظرات خبرگان آموزش از دور استفاده شده . نور ایران بود پیام
نامه در اختیار نمونه آماري دانشجویان دکتري دانشگاه  سپس این عوامل در قالب پرسش. است
بندي عوامل  براي انجام تحقیق از تحلیل عاملی براي شناسایی و اولویت. گذاشته شدر نو پیام

آوري آموزش از دور در  در این تحقیق به شناسایی پنج عامل مهم در پذیرش فن. استفاده شد
  . کالس درس دانشجویان دکتري پرداخته شد

درصد از واریانس  42این عامل . آوري است آوري، خودکفایی در فن عامل اول در پذیرش فن
مندي، تعهد  ي فردي، رضایتها تفاوتتوجه به : هاي این عامل، شامل شاخص. را تبیین کرده است

و  ها تفاوتنقطه شروع خودکفایی، پذیرش . و وفاداري و دلبستگی به نظام آموزش از دور بود
مندي و تعهد و  ي یادگیرندگان است که این باورها، زمینه رضایتباورهاي فردي و ااستعداده
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سو با نتایج  کند که این نتیجه هم یمدلبستگی در نظام آموزش از دور را براي دانشجو فراهم 

  . است) Seyeed Naghavi, 2007(نقوي  تحقیقات سید
درصد از واریانس کل را تبیین کرده  75/9آوري است که  دومین عامل، تبحر در کار با این فن

آوري، تالش بیشتر در محیط تحت وب، جذابیت  گیري حداکثري از فن هاي بهره مؤلفهو شامل 
بر این اساس، در . مندي به سیستم آموزش از دور و مهارت در آن بود آوري و عالقه کار با فن

مندي به کار با این  مینه عالقهآوري، ز صورت آماده بودن سایر شرایط، از جمله جذاب بودن فن
مندي نیز منجر به تالش بیشتر دانشجو در فرآیند یاددهی و  آوري را فراهم کرده و این عالقه نوع فن

آوري و مهارت در  گیري حداکثري از فن جب بهرهشود و همین تالش بیشتر نیز مو یمیادگیري 
  . است) Najafi, 2012b(حقیقات نجفی سو با نتایج ت کند که این نتیجه نیز هم یمآن را فراهم 

هاي  مؤلفهدرصد از واریانس کل را تبیین کرده که شامل  25/7سوم مفید بودن است که عامل 
ي برابر و متنوع ها فرصتتوجه به کیفیت در کنار کمیت آموزشی، استقالل یادگیرنده، ایجاد 

هاي اساسی آموزش از دور،  ژگییودر این راستا، یکی از . آوري بود آموزشی و اثربخش بودن فن
ي برابر و توجه به کیفیت و ها فرصتاستقالل یادگیرنده در فرآیند یاددهی و یادگیري است که با 

. برد یمشود و همین امر اثربخشی و کارآیی آموزش از دور را باال  یمروحیات یادگیرنده حاصل 
و نجفی ) Rezayie Rad, 2007(راد  سو با نتایج تحقیقات رضایی در ضمن این نتیجه نیز هم

)Najafi, 2012b (است.  
درصد از کل واریانس را تبیین  52/6چهارمین عامل، دسترسی آسان بود که این عامل نیز 

هاي همه جانبه و دسترسی آسان به امکانات در این نوع از  ساخت هاي زیر مؤلفهکرده که شامل 
افزار و  افزار، نرم هاي سخت ساخت با فراهم شدن زیر. آوري است آموزش به کمک فن

دست یابد ترین زمان به محتواي آموزشی  یعسرتوانند در  یمافزارهاي الزم، یادگیرندگان  درس
)Ruz & Khasawneh, 2011 (است.  

درصد از کل واریانس  57/5پنجمین و آخرین عامل، حمایت همه جانبه بود که این عامل نیز 
هاي فیزیکی، مادي، مدیریتی، فرهنگی و پداگوژیکی  یتحماهاي  مؤلفهکرد و شامل  یمرا تبیین 

آموزش از دور، حمایت مدیریت محتواي آموزشی و تدوین محتوا بر اساس استاندارد هاي تولید 
شناختی  هاي مالی، فیزیکی، مدیریتی، و روش بر این اساس، اگر حمایت. راي فراگیران بودمحتوا ب
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براي عناصر  1آموزش از دور در کنار مدیریت محتواي آموزشی و تدوین مدل مرجع تجمعی

شود که این  باشد، منجر به یادگیري بهتر یادگیرندگان میفراهم ) اسکورم(پذیر  آموزشی اشتراك
با این بیان، نتیجه نهایی تحقیق . است) Najafi, 2012b(سو با نتایج تحقیقات نجفی  منتیجه نیز ه

نور به ترتیب  آوري آموزش از دور در دانشگاه پیام ترین عوامل، مؤثر بر پذیرش فن نشان داد مهم
  . از خودکفایی، تبحر، مفید بودن، دسترسی آسان و حمایت همه جانبه است: اولویت، عبارتند

آوري  یابی فن ریزي، طراحی، اجرا و ارزش به هنگام برنامه: شود یمن اساس، پیشنهاد بر ای
ي آموزش عمومی و عالی، ابتدا عوامل مؤثر و درگیر ها دورهآموزش از دور و الگوسازي آن در 

هاي مالی، فیزیکی، انسانی، و حتی فرهنگی، دسترسی  یتحماآوري از جمله  در حوزه این فن
ع، میزان مفید بودن، خودکفایی و استقالل عمل یادگیرنده و میزان مهارت اولیه به آسان و به موق

آوري در  گیري این فن رکا اندازي و به آوري را شناسایی و سپس اقدام به راه هنگام کار با این فن
آوري آموزش از  که براي نهادینه کردن و پذیرش فن پیشنهاد دیگر این. ي آموزشی شودها دوره

ي آموزش ابتدایی و ها دورههاي فیزیکی، فکري و فرهنگی آن را در  یرساختزابتدا باید دور، 
عمومی ایجاد کرد که این امر همت مسؤوالن آموزش و پرورش کشور را از یک سو و از سوي 

توانند،  یمطلبد که به این طریق  یمساالران رایانه را  کنار فنر دیگر همت مسؤوالن آموزش عالی د
  .پیشرفت و کاربرد این رویکرد آموزشی کمک زیادي بنمایندبه 

References  
1. Al- Ruz, J., Khasawneh, S. (2011). Jordanian pre-service teachers and technology 

integration: A human resource development approach. Educational Technology & 
Society, 14(4), 77-87. 

2. Anderson, S. E., & Menninger, R. M. (2007). Pre-service teacher’s abilities, beliefs, 
and intentions regarding technology integration. Journal of Educational computing 
Research, 37(2), 151-172. 

3. Asgharzadeh, B. (2007). Introducing to E-Learning. Quarterly Journal Of Research 
and Planning in Higher Education, 13(1), 113-134. (in Persian). 

4. Asmarkolla, C. (2008). Efficacy of apparent behavior model: Beliefs that contribute 
to computer usage intention of student teacher and expensed teachers. Computers in 
Human Behavior, 24(3), 1184-1214.  

                                                     
ها با استاندارد مطابقت ببرند تا محصول آنیازهاي خود پی گان محتواي آموزشی به ندمدلی است تا تولیدکنن  ،مدل مرجع تجمعی. 1

 )1383 مرکز اطالعات و ارتباطات پیشرفته شریف،( داشته باشد

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

  55/…آوري آموزش از  شناسایی عوامل تأثیرگذار بر پذیرش فن

 
5. Asmarkolla, C. (2009). Technology acceptance among student teachers and 

experienced classroom teachers. Journal of Educational Computing Research, 
37(1), 43-82.  

6. Brown, D., & Warschauer, M. (2006). From the university to the elementary 
classroom: Students’ experiences in learning to integrate technology in instruction. 
Journal of Technology and Teacher Education, 14(3), 599-621. 

7. Dexter, S., & Riedel, E. (2003). Why improving pre-service teacher education 
technology preparation must go beyond the college walls. Journal of Teacher 
Education, 54, 340-346. 

8. Ebrahimzadeh, I. (2007). Transformating from traditional university to virtual 
university: Inovation and change challenges. Journal of Research and Planning in 
Higher Education, 13(1), 113-134. (in Persian).  

9. Jacobsen, M., Clifford. P., & Freshen, S. (2003). Preparing teachers for technology 
integration: Creating a culture of inquiry in the context of use. Contemporary Issues 
in Technology and Teacher Education, 2(3), 363-388. 

10. Javadi Bora, M. A., Ebrahimzadeh, I., Farajollahi, M., & Sarmadi, M. R. (2011). 
Designing an effectiveness assessment model for distance education system in 
Payam Noor University. Journal of Information and Commucation in Educational 
Sciences, 2(1), 79-98. (in Persian). 

11. Kalantari, K. (2003). Processing and data analysis in social research - economics. 
Tehran: Sharif Publication. (in Persian). 

12. Keegan, D. (2003). Foundations of Distance Education. London: Rutledge. 
13. Morris, C., Sullivan, T., Poirot, G., & Soloway, E. (2003). No access on use no 

impact: Snapshot surveys of educational technology in k-12. Journal of research on 
Technology in Education, 36(1), 15-27. 

14. Najafi, H. (2012). The role of ICT in transforming teaching - learning process. 
Journal of Peyk-E-Noor, 9(1), 51-59. (in Persian). 

15. Najafi, H. (2013a). Pedagogical foundations of distance education, and its theories. 
Journal of Planning Curriculum , 9(2), 32-41. (in Persian). 

16. Najafi, H. (2013b). The role of distance education university system on human 
resource development in Payam-E-Noor university and presnting a model for it. 
Payam-E-Noor University,Tehran, Ph.D Thesis. (in Persian). 

17. Rezayie Rad, M. (2007). Identify the success factors in e-learning programs in 
higher education. Journal of Curriculum, 9(6), 105-116. (in Persian).  

18. Seyeed Naghavi, M. (2007). Attitude of teachers and students in e-learning: A 
survey on e-learning in universities. Journal of Research and Planning in Higher 
Education, 13(1), 157-176. (in Persian). 

19. Sharif Advanced Information and Communication Centre. (2004). User generated 
content Danshstan mail message light (Edit 100). Tehran: Payam Noor University. 
(in Persian). 

20. Zhao, Y., & Frank, K. A. (2003). Factors affecting technology uses in schools: An 
ecological perspective. American Educated Educational Research Journal, 40(4), 
807-840. 

  

www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

