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Abstract:

E-learning plays a crucial role in teaching and learning communities to
be noticed to study, and achieving this ideal requires investigating acceptance of
e-learning. hence this study investigated E-learning acceptance among
postgraduate students studing in Ahvaz Jundishapur University of Medical
Sciences based on Davis Technology Acceptance Model. This descriptivecorrelational study that was conducted by survey method. 330 postgraduate
students were selected through stratified random sampling method to participate
in the study. Data were collected using questionnaire through self-report; and
then data were analyzed using both descriptive statistics and inferential statistics
through SPSS software. Accordingly, the outcomes revealed adequate validity
and reliability for the application of Technology Acceptance Model among
participants. Perceived ease of use, usefulness about E-learning, students’
attitudes toward E-learning, and the intention to use E-learning were the factors
that affect E-learning’s acceptance and actual positively use. Considering the
fact that attitudes toward E-learning had more predictive power than other
variables of technology acceptance model, emphasis on students’ favorable
attitudes toward E-learning can be effective in accelerating its acceptance and
leadsto improve students' learning outcomes.
Key words: E-learning; Technology Acceptance Model, Ahvaz Jundishapur University
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باجی و همکاران

یادگیری اککترونیکی را آ واز نمودهانود ،آنهوا را بوه پایوان

مقدمه
با ظهور رسانههای ارتباطی نووی ماننود اینترنو ،،در

نرسوواندند .از ایوو رو ،بوورای سوونجش كوواربرد یووادگیری

روشهای آموزش تحول ایجاد شد .یکی از ای روشهوای

اککترونیی باید ابعاد مختلف ادراكا و طرز تفکر كواربران

آموزشی نوی كه از آن با عنوان آمووزش اککترونیوی یواد

مد نظر قرار گیرد تا ابزار آسیب شناسوی مفیود و موؤ ری

میشود همانند آموزش از راه دور بوه عنووان یوی سوبی
یاددهی-یادگیری شناخته میشود (هو ،ژنو

 .)2010در

آموزش اککترونیی ،محتوای آموزشی برای تعامل آنالی و
دسترسووی بووه اطالعووا

از طریووا ابزارهووا و خوودما

شکل بگیرد (ون

.)2003

برخی از پژوهشها (آکستون ،میلور و ویلیوامز  )2003راه
حل اجرای مؤ ر و گذر از مشکال ذكر شده را شناسوایی
عوامل مؤ ر بر پذیرش آموزش اککترونیی مویداننود .اگور

اککترونیکی ارائه میشود (وو و همکاران  .)2012ایو نووع

چه مطاکعا بسیاری در زمینه كاربرد فناوری اطالعوا و

آموزش نماد كاربرد فنواوری در آمووزش اسو ،كوه موورد

ارتباطا در محیطهای آموزشی ایوران انجوام شوده ،اموا

توجه متخصصوان و نظامهوای آموزشوی قرارگرفتوه اسو،

تعداد تحقیقا موجود در زمینه عوامل مؤ ر بر پذیرش و

(بیتس  )2005و از ای رو مراكز آمووزش عواکی از جملوه

بووهكووارگیری فنوواوریهووای اطالعوواتی از جملووه آموووزش

نظامهای آموزش پزشوکی ،توسوعه فنواوری اطالعوا در

اککترونیی در بی دانشجویان به ویوژه دانشوجویان علووم

نظامهوای آموزشوی بوهویوژه یوادگیری اککترونیکوی را در

پزشکی اندو اس( ،احمدی  .)2011با توجه به موارد یاد

اُوکوی،های سیاس،گذاری خوود قورار دادهانود (یوو ،کوی و

شده میتوان گف ،شناسایی عوامل مؤ ر بور بوهكوارگیری

گگنون  .)2009پژوهشهای احمدی ( ،)2011و فرهوادی

آموزش اککترونیی در دانشگاههای ایران به ویژه دانشگاه-

( )1384نشان میدهنود كوه ایو نووع آمووزش موجوب

های علوم پزشکی یکی از ضرور های اجرای آن اس ،كه

افزایش كارایی فرایند یادگیری میشود .بهعالوه ،موواردی

الزم اس ،در پژوهشها مورد توجه قورار گیوردچ چورا كوه

نظیر افزایش كیفی ،یادگیری ،سهوک ،دسترسی به حجم

توسعه فناوری اطالعا در نظوامهوای آموزشوی بوه ویوژه

باالیی از اطالعا  ،كاهش هزینوههای آموزشوی ،افوزایش

یووادگیری اککترونیووی ،تنهووا یووی انتخوواه نیسوو ،بلکووه

كیفی ،و دق ،مطاکب درسی ،و ارتقای علمی دانشجویان

ضرورتی اجتناهناپذیر میباشد .در واقع ،كشور ایوران بوا

و مدرسان از مهمتری دستاوردهای آن بهشمار میآیند.

داشت تركیب جمعیتی جوان و مشتاق بوه تحصویل در

با ای حوال ،علیور م مزایوایی كوه كواربرد فنواوریهوای

مراكز آموزش عاکی ،همواره بوا د د وه كمبوود فضواهای

آموووزش اککترونیووی بوورای آموووزش عوواکی در پووی دارد،

آموزشی ،تمركز امکانوا در كوالن شوهرها ،عودم توزیوع

مشکالتی نیز در زمینه پوذیرش ایو گونوه فنواوریهوا از

عادالنه امکانا  ،كمبود استادان مجره و مسائلی از ایو

جنبههای گوناگون فردی ،سازمانی ،فرهنگوی و اجتمواعی

دس ،مواجه بوده و از سویی با فراهم آمدن امکانا نورم-

از سوی كاربران وجود دارد .ای امور توجوه دانشوگاههوا و

افزاری و سخ،افزاری ،ای فرص ،فراهم شوده اسو ،توا

مؤسسوا آمووزش عواکی را بوه سووی درو عوواملی كوه

توجه بیشتری به فعاکی،های آموزشی مبتنی بر فنواوری

موجب پذیرش یی فناوری میشوند ،جلوب كورده اسو.،

اطالعا صور پذیرد.

دكم ( )2015معتقد اس ،عامول اساسوی بورای اجورای

نظوور بووه اینکووه یکووی از مزایووای آموووزش اککترونیووی در

موفا یاددهی-یادگیری اککترونیی ،پذیرش نظام آمووزش

دسترس بودن آن بدون توجه به فاصله مکانی و نیز فراهم

اککترونیی از سوی دانشجویان اسو .،كاترکیوی ،ردمو و

بودن آن در هر زمان اس ،،ای نوع آموزش مویتوانود راه

داگالس ( )2003و کیواو ( )2008در پوژوهشهوای خوود

حل مناسبی برای پاسخگویی به مشکال آموزشوی ذكور

دریافتنوود میووزان بوواالیی از دانشووجویانی كووه درسهووای

شده در مراكز آموزش عاکی باشد .ای در حاکی اسو ،كوه
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نتایج یکی از مطاکعا (مشتاقی و همکاران  )2013نشوان

تالشهای ذهنی و فیزیکی خواهد بود" (دیوویس .)1989

میدهد هنوز در بیش از  26درصد از دانشگاه هوای علووم

ای مدل رایجتری اکگوی بررسی عوامل مؤ ر بور پوذیرش

پزشکی ایران ،آمادگی الزم برای اجرای شیوههای آموزش

فناوری اس( ،خراسانی ،عبداکملکی و زاهدی .)1390

اککترونیی فوراهم نشوده اسو .،همننوی میرزامحمودی

مدل پذیرش فناوری همننی عوامول خوارجی موؤ ر بور

( )2017معتقد اس ،اگرچه اسوتفاده از فنواوری در سوند

گرایشها و استفاده واقعی را از طریا تأ یر تعدیل شده بر

توسعه آموزش عاکی بسیار مورد تأكید قرار گرفتوه اسو،،

سودمندی و برداش ،ذهنی از آسانی استفاده مورد توجوه

اما چارچوه خاصی برای استفاده از فناوریهای آموزشوی

قرار میدهد .در كل ،متغیرهای مربوط بوه "گورایشهوای

در محیطهای دانشگاهی ایران وجود ندارد .از ای رو ،بوا

رفتاری بورای اسوتفاده" Behavioral Intention to

توجه به تمركز و اهمی ،ای موضوع در وزار بهداش ،و

) Use (BIUاز فناوری اطالعوا یوا "اسوتفاده واقعوی"

راهاندازی سامانههای آموزش مجازی در دانشگاههای علوم

) Actual Use (AUاز فناوری اطالعا در ایو مودل

پزشکی كشور م جمله دانشوگاه علووم پزشوکی جنودی

به چهوار مقوکوه تقسویم مویشووند متغیرهوای خوارجی،

شاپور اهواز ،پژوهش حاضر به دنبوال یوافت راهوی بورای

برداش ،ذهنی از مفید بوودن ،برداشو ،ذهنوی از آسوانی

شناسایی شاخصها و ابعاد تأ یرگذار بر پوذیرش آمووزش

استفاده ،و "تصمیم به استفاده" Attitudes Toward

اککترونیووی از سوووی دانشووجویان علوووم پزشووکی در

) . Use (ATUاز آنجا كه متغیرهای خوارجی بوه بافو،

چهارچوه مدل پذیرش فناوری دیوویس اسو ،توا بتووان

اجتموواعی اشوواره دارنوود و بهتوور اسوو ،در پووژوهشهووای

نتیجووه حاصوول را جهوو ،بووهكووارگیری و اجوورای مطلوووه

جداگانهای مورد بررسی قرار گیرند ،مانند سوایر مطاکعوا

آموزش اککترونیی در دانشگاه ،مورد استفاده قرار داد.

(حسی  ،2017خراسوانی ،عبوداکملکی و زاهودی )2012

مدل پذیرش فناوری دیویس )(TAMیی افزونه مؤ ر از

پژوهش حاضر متغیرهای خوارجی را در نظور نمویگیورد.

نظریه رفتار برنامهریزی شده Theory of Reasoned

پژوهشهای بسیاری (دكم  ،2015ابوراهیم و همکواران

 Actionاسوو .،دیووویس ( )1989و دیووویس ،باگووازی و

 ،2017تریهی ،هان و کیوو  )2014در ایو زمینوه انجوام

وارشاو ( )1989مدل پذیرش فناوری را بر اسواس نظریوه

شده كه نتایج آنها نشان میدهود مودل پوذیرش فنواوری

رفتار برنامهریزی شده برای توضیح اینکه چرا یوی كواربر

برای ارزیابی آموزش اککترونیی یا تعیی عوامل موؤ ر بور

فناوری اطالعا را میپذیرد یا رد مویكنود ،ارائوه دادنود.

یادگیری اککترونیی در مجموعههوای دانشوگاهی بوه كوار

را مطور مویكنود

رفته اس .،بنابرای مویتووان گفو ،اد وام فنواوریهوای

"برداشوو ،ذهنووی از مفیوود بووودن" Perceived

یادگیری اککترونیی در آموزش و مطاکعه ادراكا  ،نگرش-

) Usefulness (PUو "برداشوو ،ذهنووی از آسووانی

ها و گرایشهای اسوتفاده از ایو فنواوریهوا بوه موضووع

اسوتفاده") Perceived Ease of Use (PEOUكوه

مهمی برای ارزیابی تبدیل شدهاند.

دو عامل مهم از گرایشها رفتاری برای استفاده از فناوری

مواد و روشها

مدل پذیرش فناوری دو بواور خوا

اطالعا میباشند .برداش ،ذهنی از مفید بوودن اینگونوه
تعریف شده اس" ،درجه سودمندی كه یی فرد معتقود
اس ،با استفاده كردن از یی نظام خا

پژوهش حاضر از نووع توصویفی-همبسوتگی بووده و
دادهها با اسوتفاده از توزیوع پرسشونامه در میوان جامعو

به دس ،خواهود

پژوهش گوردآوری شود .جامعو موورد مطاکعوه را تموامی

آورد" (دیویس  .)1989در حواکی كوه برداشو ،ذهنوی از

دانشجویان تحصیال تکمیلی شا ل به تحصیل در هفو،

سهوک ،استفاده اینگونه تعریف شده اس" ،درجوهای كوه

دانشوووکده و دسوووتیاران تخصصوووی دانشوووگاه علووووم

یی فرد معتقد اسو ،كواربرد یوی نظوام معوی خواکی از

پزشکیجندی شاپور اهواز در سوال تحصویلی 1396- 97
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تشکیل داد .بر اساس آمارهای دانشوگاه ،تعوداد كول ایو

قبول بودن مقدار به دس ،آمده اس .،در نهای ،دادههوای

دانشجویان 3104 ،نفر بود بنابرای  ،حجم نمونه پوژوهش

بوه دسو ،آموده از پرسشونامه پوژوهش پوس از توزیووع و

حاضر مطابا با جدول كرجسی و مورگان & Krejcie

گردآوری در میان نمونه و بازگشو 320 ،پرسشونامه ،بوا

 330 ،Morganنفوور محاسووبه شوود .ابووزار گووردآوری

استفاده از روش تحلیل همبستگی شامل آماره همبستگی

دادههای پژوهش حاضر ،پرسشنامه بود .ای پرسشنامه در

اسپیرم و تفاو متغیرها در گروههای مختلف از آزموون

سال  1986همراه با معرفی مدل ،توسوط دیوویس ارائوه

تفاو میانگی ها بهوسیله بسته نرمافوزاری آمواری بورای

شده اسو .،بخوش اول پرسشونامه ،مربووط بوه اطالعوا

علوم اجتماعی ( )SPSSنسخه  20تحلیل شد.

جمعی ،شناختی بوده و بخش دوم پرسشنامه  18گویه با

یافتهها

طیف کیکر مربوط به حیطههای پذیرشچ برداش ،ذهنی

یافتههای توصیفی پژوهش نشان میدهد كه  72/5درصد

از مفید بودن ،برداش ،ذهنی از آسانی ،نگرش نسوب ،بوه

از پاسووخگویان زن و 27/5درصوود موورد بووودهانوود .اکووب

آموزش اککترونیی ،تصمیم به استفاده و استفاده واقعی از

دانشجویان شرك ،كننده در پوژوهش در رده سونی -20

آموزش اککترونیی را در بر داشو .،نحووه امتیوازدهی بوه

 25سال قرار داشتند ( 51/9درصد) .همننی  75درصود

گویهها به ای ترتیب بود طیف پاسخگویی پنج گزینوهای

از دانشووجویان تجربووه اسووتفاده از آموووزش اککترونیووی را

خیلی زیاد (پنج امتیاز) ،زیاد (چهار امتیاز) ،متوسط (سوه

داشتهاند .توزیع فراوانی گویههای مدل پذیرش فناوری در

امتیاز) ،كم (دو امتیاز) ،خیلی كم (یی امتیاز) با مجمووع

جدول  1آمده اس .،بر اساس دادههوای جودول 53/8 ،2

چهوار تووا بیسوو ،امتیوواز .پایووایی ایو پرسشوونامه توسووط

درصد از دانشوجویان شورك ،كننوده در پوژوهش حاضور

خراسوووانی ،عبوووداکملکی و زاهووودی ( )1390و خوووداداد

برداشوو ،ذهنووی م بتووی از آسووانی آموووزش اککترونیووی

حسینی ،نووری و زابینوی ( )2013تأییود شوده اسو .،در

داشتند .اما برداش ،ذهنوی اکوب آنهوا ( 41/6درصود) از

پژوهش حاضر نیوز پایوایی پرسشونامه ،مجوددا در نمونوه

مفید بودن آموزش اککترونیی در حد متوسط بوده اسو.،

دیگری یر از نمونه اصلی پژوهش سنجیده شده و آکفوای

همننووی در حوودود  56درصوود از دانشووجویان نگوورش

كرونباخ  0/87به دس ،آمد .همننی بوه منظوور آزموون

موافقی به استفاده از آموزش اککترونیی داشتند و حودود

انطباق بی سوازه نظوری و سوازه تجربوی در پرسشونامه

 60درصد نیز با نظر موافا یوا كوامال موافوا تصومیم بوه

پژوهش از روش تحلیل عاملی استفاده شد .نتوابج تحلیول

استفاده از آموزش اککترونیی را داشتند .در نهای ،میوزان

عاملی نشان داد كه شاخص كفای ،نمونوهگیوری KMO

استفاده واقعی دانشجویان شورك،كننوده در پوژوهش بوا

برای هر كدام از متغیرهای پوژوهش بواالتر از  0/5بووده و

استفاده از آموزش اککترونیی در حدود 23/2درصد بووده

برای كل متغیرها روی هم  0/907اس ،كه نشان از قابول

اس.،

جدول  .1توزيع فراواني پاسخگويان بر اساس گويههاي مدل پذيرش فناوري

Table 1. Frequency distribution of respondents based on items of technology acceptance
model
درصد
فراوان
گویه ها
فراوانی
ی

برداشت ذهني از آساني آموزش الكترونيك

کامالً مخالفم

14

4/4

مخالفم

39

12/2

تا حدودي

95

29/7

موافقم

119

37/2

کامالً موافقم

53

16/6
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برداشت ذهني از مفيد بودن آموزش الكترونيك

نگرش نسبت به استفاده از آموزش الكترونيك

تصميم به استفاده از آموزش الكترونيك

استفاده واقعي از آموزش الكترونيك

کامالً مخالفم

14

4/4

مخالفم

43

13/4

تا حدودي

133

41/6

موافقم

77

24/1

کامالً موافقم

53

16/6

کامالً مخالفم

4

1/3

مخالفم

36

11/3

تا حدودي

101

31/6

موافقم

110

34/4

کامالً موافقم

69

21/6

کامالً مخالفم

8

2/5

مخالفم

27

8/4

تا حدودي

93

29/1

موافقم

116

36/3

کامالً موافقم

76

23/8

کامالً مخالفم

32

10/0

مخالفم

96

30/0

تا حدودي

118

36/9

موافقم

36

11/3

کامالً موافقم

38

11/9

برای سنجش تفاو میانگی متغیرهای پژوهش در بوی

پژوهش ،بی نمره میانگی رتبهای زنوان و موردان تفواو

دو گروه زنان و مردان از آزمون یوم -وای ،نوی اسوتفاده

وجود داردچ اما مقدار آماره  zو سطح معناداری آن نشوان

شد كه نتایج آن در جدول  2آمده اس .،از آنجا كه تعداد

میدهد كه بی میانگی نمره متغیرها در دو گروه زنوان و

نمونه بیشتر از  20میباشد مقدار  Uبه نرمال تقریب زده

مردان تفاو معناداری وجود ندارد .بنابرای نمیتوان ادعا

میشودچ از ای رو در ای آزمون از مقدار آماره  Zاستفاده

كرد كه تفاو مشاهده شوده قابلیو ،تعمویم بوه جامعوه

میشود .بر اساس دادههای جدول  ،2در بی  5متغیر

آماری را دارد.

جدول  .2آزمون يومن-وايت ني بر اساس متغيرها و جنسيت

Table 2. Mann-Whitney U test based on variables and gender
متغيرها

برداشت ذهني از مفيد

جنسيت

تعداد

ميانگين رتبهها

مجموع رتبهها

مرد

88

171/52

15094/00

يومن-وايت ني

زن

232

156/32

36266/00

ويلكاکسون

بودن آموزش الكترونيك

برداشت ذهني از آساني
آموزش الكترونيك

نگرش نسبت به استفاده

کل

320

مرد

88

169/90

زن

232

156/94

کل

320

مرد

88

171/56

آزمونها
9238/000
/000
36266

Z

-1/322

معني داري (دو دامنه)

0/186

14951/00

يومن-وايت ني

9381/000

36409/00

ويلكاکسون

36409/000

Z

-1/125

معني داري (دو دامنه)

0/260

يومن-وايت ني

9235/000

15097/00

فصلنامهی علمی_پژوهشی توسعهی آموزش جندی شاپور ،سال یازدهم ،شماره  ،3پاییز 99

316

باجی و همکاران
از آموزش الكترونيك

تصميم به استفاده از

زن

232

کل

320

36263/00

156/31

/000

ويلكاکسون

36263

Z

-1/323

معني داري (دو دامنه)

0/186

مرد

88

175/64

15456/50

يومن-وايت ني

8875/500

زن

232

154/76

35903/50

ويلكاکسون

آموزش الكترونيك
کل

320

مرد

88

162/53

زن

232

159/73

کل

320

/500
35903

Z

-1/814

معني داري (دو دامنه)

0/070

14302/50

يومن-وايت ني

10029/500

37057/50

ويلكاکسون

استفاده واقعي از
آموزش الكترونيك

/500
37057
-0/247

Z

برای سنجش تفاو میانگی متغیرها در بوی دو گوروه از

متغیرهای آسانی ،تصمیم به استفاده و اسوتفاده واقعوی در

دانشجویانی كه از آموزش اککترونیوی اسوتفاده كردهانود و

دو گروه تفاو معناداری وجود نودارد .بنوابرای نمیتووان

آنهایی كه از ای آموزش استفاده نکردهاند از آزمون یوم -

ادعا كرد كه تفاو مشاهده شده قابلی ،تعمیم به جامعوه

وای ،نی استفاده شد .جدول  3نتوایج بوه دسو ،آموده در

آموواری را دارد .امووا در متغیوور "برداشوو ،ذهنووی از مفیوود

ای زمینه را نشان میدهد .بر اساس دادههای جدول  3در

بودن" و متغیور "نگورش نسوب ،بوه اسوتفاده از آمووزش

بی متغیرهای پوژوهش ،بوی نموره میوانگی رتبوهای دو

اککترونیی" بی دو گروه تفواو معنواداری وجوود دارد و

گووروه تفوواو وجووود دارد ،امووا مقوودار آموواره  Zو سووطح

میتوان تفاو مشاهده شوده را بوه جامعوه آمواری موورد

معناداری آن نشان میدهد كه بی میانگی نمره

بررسی تعمیم داد.

جدول .3آزمون يومن-وايت ني بر اساس متغيرها و سابقه استفاده از آموزش الكترونيك

Table 3: Mann-Whitney U test based on variables and history use of e-learning
متغيرها

سابقه استفاده

تعداد

ميانگين رتبهاي

مجموع رتبه ها

استفاده دارم

240

169/94

40786/50

برداشت ذهني از مفيد بودن
آموزش الكترونيك

استفاده ندارم

80

132/17

10573/50

استفاده دارم

240

164/60

39504/50

استفاده ندارم

80

148/19

11855/50

استفاده دارم

240

168/96

40551/50

برداشت ذهني از آساني
آموزش الكترونيك

نگرش نسبت به استفاده از
آموزش الكترونيك

استفاده ندارم

80

135/11

10808/50

استفاده دارم

240

165/71

39769/50

تصميم به استفاده از آموزش
الكترونيك

استفاده ندارم

استفاده واقعي از آموزش

استفاده دارم

240

الكترونيك

استفاده ندارم

80

آزمونها
يومن-وايت ني

7333/500

ويلكاکسون

10573/500

Z

-3/186

معني داري

0/001

يومن-وايت ني

8615/500

ويلكاکسون

11855/500

Z

-1/382

معني داري

0/167

يومن-وايت ني

7568/500

ويلكاکسون

10808/500

Z

-2/849

معني داري

0/004

يومن-وايت ني

8350/500

ويلكاکسون

11590/500

Z

-1/754

معني داري

0/079
8432/500
11672/500

80

144/88

11590/50

165/36

39687/50

يومن-وايت ني

145/91

11672/50

ويلكاکسون
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جدول  4گزارش مربوط به رابطه بی متغیرهوا بور اسواس
ضریب همبستگی اسپیرم را نشان میدهد.
جدول  .4رابطه بين متغيرها بر اساس ضريب همبستگي

Table 4: Relationship between variables based on correlation coefficient
متغيرها
برداشت ذهني از مفيد بودن
آموزش الكترونيك
برداشت ذهني از آساني
آموزش الكترونيك
نگرش نسبت به استفاده از
آموزش الكترونيك
تصميم به استفاده از آموزش
الكترونيك
استفاده واقعي از آموزش
الكترونيك

مفيد بودن

آساني

نگرش

تصميم

استفاده

ضريب هبستگي

1/000

**0/660

**0/541

**0/472

**0/234

معني داري (دو دامنه)

0

0/000

0/000

0/000

0/000

ضريب هبستگي

**0/660

1/000

**0/694

**0/578

**0/289

معني داري (دو دامنه)

0/000

0

0/000

0/000

0/000

ضريب هبستگي

**0/541

**0/694

1/000

**0/708

**0/406

معني داري (دو دامنه)

0/000

0/000

0

0/000

0/000

ضريب هبستگي

**0/472

**0/578

**0/708

1/000

**0/495

معني داري (دو دامنه)

0/000

0/000

0/000

0

0/000

ضريب هبستگي

**0/234

**0/289

**0/406

**0/495

1/000

معني داري (دو دامنه)

0/000

0/000

0/000

0/000

0

مقدار ضریب همبستگی بی متغیرها در جودول  4نشوان

دانشجویان دختر و پسر مشاهده نمیشود ،بنوابرای موی-

میدهد كه رابطه معناداری بی همه متغیرها وجوود داردچ

توان گفو ،متغیور جنسوی ،بوه عنووان متغیور زمینوهای

و میتوان گف ،بی "برداش ،ذهنوی از آسوانی" آمووزش

تأ یری بر پوذیرش آمووزش اککترونیوی بور اسواس مودل

اککترونیووی از دیوودگاه دانشووجویان تحصوویال تکمیلووی

پذیرش فناوری در میان دانشجویان مورد بررسوی نودارد.

دانشگاه علوم پزشکی جندیشاپور اهواز و برداش ،ذهنوی

تحقیقا ونکاتیش و همکاران (، )2003دكمو (،)2015

آنان از مفید بودن آموزش اککترونیوی رابطوه وجوود داردچ

و پائوال تورس ماکدونادو ( )2011عدم متفاو بودن زنوان

بی "برداش ،ذهنی از مفید بودن" آموزش اککترونیوی و

و مردان در متغیرهای مدل پذیرش فناوری را تأیید موی-

"نگرش نسب ،به استفاده" از آمووزش اککترونیوی رابطوه

كنند .گرچه ترحینی ،هوان و کیوو ( )2014معتقود اسو،

وجووود داردچ بووی "برداشوو ،ذهنووی از آسووانی" آموووزش

جنسی ،بر سازههای مدل پذیرش فناوری تأ یرگذار اس،

اککترونیووی و "نگوورش نسووب ،بووه اسووتفاده" از آموووزش

و در همی راستا سوماو  ،هریکو و پوشنیی ( )2011بر

اککترونیی رابطه وجود داردچ بی "برداش ،ذهنی از مفید

اساس نتایج پژوهش خود دریافتنود ،متغیور جنسوی ،بور

بودن" آموزش اککترونیی و تصمیم آنان بورای اسوتفاده از

قصد استفاده از آموزش اککترونیی تأ یرگذار اس ،اموا بور

آموزش اککترونیی رابطه وجود داردچ بی "نگورش نسوب،

روی سایر مؤکفههای مدل پذیرش فناوری تأ یری ندارد.

بووه اسووتفاده" از آموووزش اککترونیووی و "تصوومیم بوورای

در رابطه با سابقه استفاده از آموزش اککترونیوی و توأ یر

استفاده" از آموزش اککترونیی رابطه وجود دارد.

آن بر پذیرش ای آموزش در میوان دانشوجویان دانشوگاه

بحث

علوم پزشکی جندی شاپور اهواز نتایج نشان داد در بی 5

نتایج پژوهش نشان داد با اعمال نمره متغیر جنسی،،
تفاوتی در میانگی نمره  5متغیر مورد بررسی در میان

متغیر مورد بررسی ،بی میانگی نمره متغیرهای برداش،
ذهنی از آسانی ،تصمیم بوه اسوتفاده و اسوتفاده واقعوی از
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آموزش اککترونیوی در دو گوروه دانشوجویانی كوه سوابقه

مؤکفهها شکل گرفته اسو ،،در ا لوب پژوهشهوای موورد

استفاده از آموزش اککترونیی دارند و آنهوایی كوه سوابقه

بررسی ،ارتباط ای دو مؤکفه بایکدیگر معنا دار بوده اسو،

استفاده از ای آموزش را ندارند ،تفاو معنواداری وجوود

( راتنا و مهرا  ،2015اُدوُل  ،2014حسی  ،2017سوماو

نوودارد .ای و نتووایج بووا پووژوهش دكمو ( )2015و اُدوُل

و همکوواران  ،2011دوالنووی ،حریووری و بوواه اکحوووائجی

( )2014همخوانی دارد ،اما با نتایج تحقیقوا اسومار و

 ،2016میرزامحموودی  ،2017خراسووانی ،عبووداکملکی و

كپِل( )2006متفاو اس .،آنهوا در پوژوهش خوود بیوان

زاهدی  )1390در پژوهش حاضر نیز ای دو مؤکفه هور دو

میكننوود دانشووجویانی كووه سووابقه اسووتفاده از آموووزش

بوور نگوورش نسووب ،بووه اسووتفاده از آموووزش اککترونیووی

اککترونیی را دارند دارای برداشو ،ذهنوی م بو،تری در

تأ یرگذار بوده اند ،بدی ترتیب میتووان گفو ،هرچقودر

تموامی مؤکفووههای مودل پووذیرش فنواوری هسووتند .آنهووا

یی فناوری به تالش كمتری برای یوادگیری نیواز داشوته

همننی دریافتند كه هرچه استفاده كنندگان از فنواوری

باشد و كاربران استفاده از آن را مفید قلمداد كنند ،بیشتر

تجربه بیشتری از استفاده آن داشته باشند ،میزان رضای،

مورد پذیرش و استفاده قرار میگیورد (فیشوبی و آجوزن

آنها از آموزش در آن فناوری افزایش مییابود .بوه عبوار

 .)1980به عبوار دیگور دانشوجویانی كوه انتظوار دارنود

دیگر هرچه سابقه استفاده از فناوری بیشتر باشود ،میوزان

مزایای بسویاری از آمووزش اککترونیوی را كسوب كننود،

برداش ،ذهنی از آسانی ،قصد استفاده و استفاده واقعی از

بیشتر مایل به استفاده از آموزش اککترونیی هستند .ایو

آن فناوری بیشتر میشود .اگرچه ای نتوایج بوا فرضویا

فرض با یافتههای دیویس ( )1989مطابق ،دارد كه نشان

دیویس ( )1989همراستاس ،،اما با نتایج پژوهش حاضور

میدهد ،نگرش افراد كه اسواس رفتوار فوردی نسوب ،بوه

متفاو اس .،یکی از تفسویرهایی كوه مویتووان از نبوود

استفاده از یی فناوری جدید را در بر میگیرد ،بستگی به

رابطه بی سابقه استفاده از آموزش اککترونیی و پوذیرش

برداشوو ،ذهنووی از سووودمندی و سووهوک ،اسووتفاده از آن

آن در میان دانشجویان پژوهش حاضر داسو ،ایو اسو،

فناوری دارد.

كه هنوز نظام آموزش اککترونیی به طور كامل در تموامی

عالوه بر ای  ،یافتههای پژوهش نشان داد نگورش م بو،

درسهای دانشگاه پیاده نشده و بسیاری از اساتید از ایو

نسب ،به آموزش اککترونیوی و برداشو ،ذهنوی از مفیود

امکان استفاده نمیكنند ،بنابرای بوه نظور مویرسود كوه

بودن آن در میوان دانشوجویان موورد بررسوی هور دو بور

دانشجویان هنوز با ای نووع آمووزش بوه عنووان یکوی از

تصمیم به استفاده از ای نووع آمووزش تأ یرگذارنود .ایو

روشهای آموزشی نوی به طور كامل آَشنا نشدهانود و آن

نتیجووه ،بووا اسووتداللهای مطاکعووا پیشووی ابووراهیم و

را مورد استفاده قرار ندادهاند .بودیهی اسو ،پوس از روا

همکاران ( ،)2017و راتنا و مهرا ( )2015تطابا دارد .ای

گسوترده آن در سووطح تموامی دروس دانشووگاه مویتوووان

نتایج تأیید میكند كه قصد استفاده از آموزش اککترونیی

مجووددا رابطووه بووی سووابقه ،میووزان و كیفیوو ،اسووتفاده

متأ ر از برداش ،ذهنی دانشجویان نسب ،به مفیود بوودن

دانشجویان از آموزش اککترونیوی و پوذیرش آن را موورد

آموزش اککترونیکی و نگرش م ب ،به آموزش اککترونیوی

بررسی قرار داد.

اس .،در نهای ،بر اساس مدل پذیرش فناوری موی تووان

بر اسواس یافتوههوای پوژوهش ،مویتووان گفو ،هرچوه

اظهار داش ،دانشجویانی كه تصمیم به استفاده از آموزش

دسترسی و استفاده از آموزش اککترونیوی آسوانتر باشود،

اککترونیی دارند ،تصمیم آنها منجر به اسوتفاده واقعوی از

دانشجویان كاربرد آن را آسان میدانند .با توجه به اینکوه

ای نوع آموزش خواهد شد .نقش تصمیم به اسوتفاده بوه

مدل پذیرش فناوری بر اسواس توأ یر دو مؤکفوه برداشو،

عنوان یی پیشبی برای اسوتفاده واقعوی بسویار حیواتی

ذهنی از آسانی و برداش ،ذهنی از مفید بوودن بور سوایر

اس ،و در علوم فناوری و اطالعا ایو نقوش بوه خووبی
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درو شووده اسوو( ،ونکوواتیش و همک واران  .)2003موودل

ها را به طور مطلوبی شوکل دهنود .همننوی بور اسواس

پذیرش فناوری ،فورض میكنود قصود رفتواری (اسوتفاده

نتوایج پووژوهش حاضور ،بووه طراحووان نظوامهووای آموووزش

واقعووی) در نتیجووه تصوومیمگیری آگاهانووه (تصوومیم بووه

اککترونیی پیشنهاد میشود نظامهوای آموزشوی طراحوی

استفاده) شوکل گرفتوه اسو .،هموانطور كوه نتوایج ایو

شووده بوورای اجوورا در دانشووگاههووا علوووم پزشووکی كشووور،

پژوهش نشان داد ،پژوهشهای بسیاری توأ یر مسوتقیم و

كاربرپسند ،انعطاف پذیر و دارای محیط جذاه با ویژگی-

معنادار تصمیم بوه اسوتفاده از آمووزش اککترونیوی را بور

های تعاملی باشند .عالوه بور ایو پویش از انتخواه و بوه

استفاده واقعی آن را بیان كردنود (راتنوا و مهورا . )2015

كارگیری انواع فناوریهای اطالعاتی در امر آموزش ،بهتور

عالوه بر ایو  ،ترنور و همکواران ( )2010در یوی بررسوی

اس ،آن فناوری از جها مختلف مورد بررسی قرار گیورد

سیستماتیی  73مقاکه مرتبط با مدل پوذیرش فنواوری را

تا مفید بودن آن مورد تأیید قرار گیرد.

بررسی كردند و نتایج آنها نشوان داد كوه در پژوهشهوای

تشکر و قدردانی

مورد بررسی ،تصمیم به استفاده با استفاده واقعوی رابطوه

مقاکه حاضر مستخر از پایان نامه كارشناسی ارشد بوا
 U-96111مصوه دانشوگاه علووم پزشوکی

معنادار داش.،

شماره طر

با ای وجود حسی ( )2017در پژوهش خود بوه نقول از

جنووووودی شووووواپور اهوووووواز بوووووا كووووود اخوووووالق

آکتاواکبه  Altawallbehبیوان میكنود كوه امکوان ایو

 IR.AJUMS.REC.1396.715می باشد .بدینوسیله

وجود دارد كه پاسوخدهندگان در مودل پوذیرش فنواوری

از معاون ،پژوهشی دانشگاه علوم پزشوکی جنودی شواپور

بوورای پووذیرش یووادگیری اککترونیکووی کغووا تصوومیم

اهواز برای تأمی هزینههای انجام طر تشکر میشود.

( )Intentionو رفتار ( )Behaviorرا بوه درسوتی درو
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پذيرش آموزش الكترونيك در ميان دانشجويان تحصيالت تكميلي دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز

فاطمه باجی* عضو هیئ ،علمی ،گروه كتابداری و اطالعرسانی پزشکی ،دانشکده پیراپزشکی ،دانشگاه علوم پزشوکی جنودی
شاپور اهواز ،اهواز ،ایران.
فریدون آزاده عضو هیئ ،علمی ،گروه كتابداری و اطالع رسانی پزشکی ،دانشکده پیراپزشکی ،دانشگاه علوم پزشوکی تهوران،
تهران ،ایران.
زیور صبا ینژاد عضو هیئ ،علمی ،گروه كتابداری و اطالعرسانی پزشوکی ،دانشوکده پیراپزشوکی ،دانشوگاه علووم پزشوکی
جندی شاپور اهواز ،اهواز ،ایران.
امیر زالپور دانش آموخته كارشناسی ارشد ،گروه كتابداری و اطالع رسوانی پزشوکی ،دانشوکده پیراپزشوکی ،دانشوگاه علووم
پزشکی جندی شاپور اهواز ،اهواز ،ایران.

چکیده :آموزش اککترونیی نقش حیاتی را در فرایند یادگیری -یاددهی ایفا میكند و الزم اس ،كه در پژوهشها
به آن توجه شود .برای رسیدن به ای هدف الزم اس ،پذیرش آموزش اککترونیی مورد بررسی قرار گیرد .بنابرای ،
مطاکعه حاضر پذیرش آموزش اککترونیی در میان دانشجویان تحصیال

تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی جندی

شاپور اهواز را بر اساس مدل پذیرش فناوری مورد بررسی قرار میدهد .مطاکعه حاضر یی مطاکعه همبستگی-
توصیفی اس ،كه به روش پیمایشی انجام شد 330 .دانشجوی تحصیال تکمیلی به روش نمونهگیری تصادفی
طبقه ای انتخاه شده و در پژوهش شرك ،داده شدند .داده ها با استفاده از پرسشنامه گردآوری شد و با استفاده از
آمار توصیفی و استنباطی در نرم افزار آماری  SPSSتحلیل شدند .یافتهها نشان داد كه مدل پذیرش فناوری از
اعتبار و اطمینان الزم در میان دانشجویان تحصیال تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور برخوردار اس.،
برداش ،ذهنی از آسانی استفاده ،برداش ،ذهنی از مفید بودن آموزش اککترونیی ،نگرش دانشجویان نسب ،به
استفاده از آموزش اککترونیی و قصد استفاده از آموزش اککترونیی متغیرهایی هستند كه استفاده واقعی از آموزش
اککترونیی را به طور م ب ،تح ،تأ یر قرار میدهند .با توجه با ای واقعی ،كه نگرش نسب ،به استفاده از آموزش
اککترونیی توان بیشتری نسب ،به سایر متغیرها در مدل پذیرش فناوری را داراس ،،تأكید بر نگرش های م ب،
دانشجویان نسب ،به آموزش اککترونیی میتواند باعث سهوک ،پذیرش آن در میان آنها شده و برون داد یادگیری
آنها را ارتقا بخشد.

واژگان كلیدی آموزش اککترونیی ،مدل پذیرش فناوری دیویس ،دانشگاه علووم پزشوکی جنودی شواپور
اهواز ،آموزش پزشکی.

*نویسندهی مسؤول عضو هیئ ،علمی ،گروه كتابداری و اطالعرسانی پزشکی ،دانشوکده پیراپزشوکی ،دانشوگاه علووم
پزشکی جندی شاپور اهواز ،اهواز ،ایران.
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