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رادارسالن ایرجی  

غیرانتفاعی سمنگان، ایران -استادیار و ریاست موسسه آموزش عالی غیردولتی  

  
باشد. روش پژوهش حاضر از هدف پژوهش بررسی عوامل موثر بر یادگیری تجارت الکترونیک می -چکیده

یابی معادالت ساختاری پیمایشی مبتنی بر مدل -توصیفیها نظر هدف کاربردی و از نظر نحوۀ گردآوری داده

 باشد.رج میاست. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل مدیران و معلمان مدارس دبیرستان شهر ک

های ها در این پژوهش پرسشنامه بوده است. جهت سنجش روایی پرسشنامه از آزمونوری دادهآابزار گرد

استفاده شده است. همچنین از آزمون  3اس و اسمارت پی ال اسپیزار اسافروایی واگرا، روایی همگرا در نرم

بوده  70/0ه این مقدار برای  تک تک متغیرها باالتر از آلفای کرونباخ برای تعیین پایایی پرسشنامه استفاده شد ک

موثر بر یادگیری  دهنده آن است که عواملهای پژوهش نشاناست که نشان از تایید پایایی پرسشنامه دارد. یافته

ن است که آدهنده های پژوهش نشانتجارت الکترونیک  تاثیر معنادار دارد. با توجه به اینکه متغیرهای یافته

های مختلف که در توان با استفاده از شیوهیادگیری تجارت الکترونیک  تاثیر معناداری دارند، می امل موثر برعو

 اثیرات را افزایش داد. قسمت پیشنهادات ارائه شده است، این ت

 آموزان، دبیرستان کرجیادگیری تجارت الکترونیک، دانش ها:کلید واژه

 
 مقدمه

ها ای قوی جهت انجام بازاریابی شرکتو رسانه 1تجاری گسترده جهت انجام معامالتامروزه اینترنت به بستری 

های مختلف زندگی بشر را تحت تأثیر ارتباطات، عرصهتبدیل شده است. گسترش کاربرد فناوری اطالعات و 

جهانی را عنوان یکی از دستاوردهای نوین عصر اطالعات، عرصه تجارت قرار داده است. تجارت الکترونیکی به

کنندگان وکار، برای مصرفهای انجام کسبآوری را در شیوههای شگفتدستخوش تغییر فراوانی کرده و مزیت

 
1 Commercial Transactions 
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( معتقدند تجارت الکترونیکی به ابزاری حیاتی در 2005اد نموده است. میالر و همکارانش )و فروشندگان ایج

کنند و فروش از طریق شبکۀ اینترنت تعریف می وکار تبدیل شده است؛ تجارت الکترونیکی را خریدانجام کسب

-ه ارضای نیازها و خواستهها بکنندگان یا واسطهتجارت الکترونیکی، مشتریان با خرید الکترونیکی از عرضه در

 (. 2016و همکاران،  1)متیو میکنندهای خود اقدام 

ست و ر رأس مسائل کشور اگذار کبیر انقالب دوپرورش براساس بیانات بنیانآموزش مسئله فرهنگ و

اساس نظام جمهوری اسالمی ایران عنوان  وپرورش را قاعده و تأکیدات مکرر مقام معظم رهبری که آموزش

 (.1397نماید )خبرگزاری مهر، وپرورش را دو چندان مینقش نظام آموزش کنند اهمیت ومی

واالیی برخوردار است. رسالت نظام ترین نهاد آموزشی کشور از جایگاه عنوان بزرگوپرورش بهآموزش

باشد. یکی اجتماعی میهای صالح و متعالی و در نهایت پیشرفت ای رشد و تربیت انسانر جامعهآموزشی در ه

های آن است که در صورت منطبق بودن با ها برای سنجش عملکرد یک نظام، بررسی خروجیاز بهترین شیوه

ها و فرآیند اجرای آنها به درستی عمل توان پی برد که سیاستا میاهداف نظام و همچنین تغییرات روز دنی

 دار است.ها نیز از کارایی الزم برخورنظامکند و خردهمی

های کار بردن سیاستآموزان هستند که متاسفانه علیرغم بهوپرورش، دانشمهمترین خروجی نظام آموزش 

سه حوزه نگرش، بینش و رفتار نه تنها متناسب با اهداف  آموزان درهای مختلف، دانشمختلف آموزشی در دوره

سالمی اهای کالن ها مطابق با اهداف و سیاستین حوزهانقالب اسالمی از تربیت صحیحی برخوردار نبوده در ا

صورت آشکاری مشهود است، طراحی شده برای کشور نیز نیستند. با توجه به این خروجی ناهماهنگ که به

کار بردن نظام آموزشی کارآمد و برخواسته از روح توحیدی که مورد مطالبه دلسوزان هاصالح و ضرورت ب

شود. در همین راستا استفاده از ابزار فناوری باشد بیش از پیش احساس میمیها نیز جامعه اسالمی و خانواده

ارتباطات، کمک شایانی  تواند به ارتقاء عملکرد آموزش  به موازات تغییرات سریع عصر اطالعات واطالعات می

بادل آنها دوره حاضر، گستردگی میزان اطالعات و سرعت ت به "عصر اطالعات و ارتباطات"نماید. علت اطالق 

 های اطالعاتی مختلف است. از طریق فعالیت

در تعلیم و تربیت خود گواه این  2رویکرد گسترده جهان به سوی استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات

ها فوائد و مزایای منحصر به فردی را برای آموزش و یادگیری به همراه دارد. که استفاده از این شاخصهاست 

 
1 Mathews 
2 Information and Communication Technology 
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فقط فراهم  ICT گذارد،نه تنها در آموزش و یادگیری، بلکه در هویت فراگیران نیز اثر می 1ICTهایشاخصه

)علیپور و کند ری، ایجاد تغییر میآورنده امکانات برای یادگیری نیست بلکه در معنی و نقش آموزش و یادگی

 (.1389آرا، جهان

حجم گسترده اطالعات و چگونگی تبادل آن، جامعه امروز را در آستانه ورود به فرهنگی قرار داده است که 

در آن آموزش اطالعات و دانش، محورهای اصلی پیشرفت جامعه خواهند بود. فناوری اطالعات در آموزش  و 

بلکه فرهنگ، برنامه و جریان آموزشی فعال است که محتوای  افزاری آن نیستعنای سختپرورش، ابزاری به م

های این فرهنگ، کند و بالطبع یکی از مولفهوپرورش نوین را برای حضور موثر در هزاره سوم ترسیم میآموزش

برداری وری، بهرهبهره افزاری است و باید تالش شود فرهنگافزاری است؛ اما مقدم بر آن، منابع نرممنابع سخت

موزگاران تعلیم و رواج داده شود )ترابی و آوپرورش در میان و استفاده از این ابزارها، در محیط آموزش

 (.1395خطیرپاشا، 

های گوناگون زندگی آدمی از جمله تعلیم و فناوری و آخرین دستاوردش یعنی فناوری اطالعات در حوزه 

)گسترش فناوری اطالعات و استفاده از ابزارها و مفاهیم نوین، ی گذاشته است تربیت تأثیری گسترده و چشمگیر

آموزان، دانشجویان و معلمان عات و دسترسی آسان و کم هزینه را برای فراگیران اعم از دانشموجبات بسط اطال

عات فناوری اطالد. سازعات و تعامالت فرهنگی را میسر میکند و زمینه تبادل سریع اطالبه روش پیوسته فراهم می

عنوان یکی از مهمترین ابزارهای توسعه مورد استفاده قرار گرفته است هاست که در کشورهای پیشرفته بهسال

 (. 2016و همکاران،  2)بشیر

وپرورش ها و نهادهای بشری از جمله آموزشتغییر و تحوالت سریع محیطی در عصر اطالعات همه سازمان

رو ساخته بینی روبههای غیرقابل پیشرقابت شدید، کمبود منابع و نوسانجهانی شدن،  هایی از قبیلرا با چالش

وپرورش به ناچار برای مقابله با این وضعیت نیاز به انجام اصالحات، سازماندهی مجدد و استفاده است. آموزش

اهمیت و مزایای خصوصی به از فناوری اطالعات و ارتباطات با استفاده از رواج فرهنگ و آموزش  دارد. با توجه 

ای در کاربری فناوری اطالعات تواند نقش عمدهوپرورش میآوری اطالعات و ارتباطات، آموزشو عمومی فن

آموزان خود تمایل به پذیرش و استفاده و ارتباطات ایفا نماید ولی این مهم به شرطی عملی خواهد شد که دانش

مختلف آموزشی چه برای افزایش معلومات خود و چه به منظور ارتقاء ی اهاز ابزارهای فناوری اطالعات در زمینه

 
1 Information and Communications Technology 
2 Bashir 
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 (.2016و همکاران،  1عمکلرد آموزشی داشته باشند )چائونگ

های دهد و وظایف و نقشموز را به شدت تغییر میآباید توجه داشت جهان مجازی هویت معلم و دانش

معتقدند که  2د بر فعالیت یادگیرنده در فرآیند یادگیریکیگرایان با تاآورد. سازندهها پدید میجدیدی برای آن

کند، براساس فردیت خویش چه وی از طریق حواسش دریافت میشود، بلکه آندانش از بیرون به فرد منتقل نمی

یادگیری دانند و بر کننده یادگیری میها نقش معلم را مربی کنار میدان و تسهیلکند. آنتفسیر و پردازش می

شود که یادگیرنده در بافت تر و کارآتر میکنند. براساس این نظریه یادگیری هنگامی اثربخشیتی تاکید میموقع

یابد که با بافت حل مسئله واقعی و زمینه موضوع مورد بحث قرار گیرد. یادگیری هنگامی افزایش چشمگیری می

اند بسته به زمان و مکان خاصتند، زیرا وای چندانی نیسهای آموزشی سنتی دارای اثربخشدر ارتباط باشد کالس

های خاص های چاپی نیز به سبب محدودیتتوانند بافت واقعی و مناسب برای یادگیری فراهم آورند. متنو نمی

های آفرینند. مهمترین اهداف این رویکرد ایجاد محیطکه چیزی بیش از متن، تصویر و طرح خطی نیستند مشکل

 ها را بررسی کنند.وجو بپردازند و انواع مسئلهدهد به جستدگان اجازه میه به یادگیرنشارکتی است کیادگیری م

کارگیری تجارت الکترونیک، با هدف بهبود دسترسی سیستم آوری اطالعات و بهرواج استفاده از فن

-دانش دهد کهان میشود و نتایج مطالعات نشآموزشی، موجب برانگیختگی رشد سریع آموزش الکترونیک می

های سطح باالی آموزان ماهر در کاربرد فناوری اطالعات، موفقیت بیشتری خواهند داشت. حل مسئله و مهارت

ها در فضای اطالعاتی و جامعه بندی مهارتتفکر، تفسیر و تحلیل اطالعات، مدیریت زمان و توانایی اولویت

آموزان بتوانند به نحو موثر و دانشت که معلمان و منوط به این اسیابد و این جهانی مبتنی بر اطالعات توسعه می

  (.2018و همکاران،  3اصولی از فناوری استفاده کنند )وگلهسنگ

آموزان و پرورش روحیه متاسفانه علیرغم فواید بسیار استفاده از فناوری اطالعات در بحث آموزش دانش

فناوری اطالعات از خود نشان  ادگیری ابزارهاینی به پذیرش و یآموزان تمایل چندااسالمی و دینی آنان، دانش

های مجازی. بنابراین نان از فناوری اطالعات معطوف شده است به حضور در شبکهآدهند و تمامی استفاده نمی

 داری دارد؟تحقیق حاضر به دنبال شناسایی عواملی است که بر یادگیری تجارت الکترونیک  تاثیر معنی

 

 
1 Chuang & et al 
2 learning process 
3 Vogelsang & et al 
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 ضرورت تحقیق اهمیت و

های قدیمی آموزش و یادگیری کارآیی کمتری دارند. انسان برای همگام صر اطالعات و ارتباطات روشع در

های جدید انتقال دانش و افزایش آگاهی باشد. این انتقال ها و رویهشدن با محیط در حال تغییر باید به دنبال شیوه

عنوان روش موفق یادگیری علوم و به سرعت به اطالعات به خوبی میسر استدانش با استفاده از بسترهای فناوری 

وپرورش باشیم. امروز شکل شناخته خواهد شد. به هرحال، باید در انتظار تحوالتی در زمینه آموزش 21در قرن 

ند شود. مدارس هوشمروز بر تعداد مدارس هوشمند افزوده میهای درس رو به افول است. روزبهسنتی کالس

های ملی و جهانی، دسترسی معلم و و با اتصال به شبکه شتن امکانات ارتباطی کافیمدارسی هستند که با دا

گونه مدارس به کمک کنند. آموزش در اینآموز را به منابع عظیم علمی و محتوای آموزشی فراهم میدانش

عبارت شود. به م میای انجارسانهصورت چندههایی مانند اینترنت، اینترانت و اسکترانت و برایانه از طریق شبکه

گیری از تعامل و شود. بهرههای درسی با استفاده از صدا، تصویر، متن، فیلم و... ارائه میدیگر، محتوای برنامه

ارتباطات دوسویه و چندسویه بین معلم و شاگرد و نیز بین شاگردان، کیفیت فرآیند یاددهی یادگیری را به 

م تعلیم و تربیت، افزایش کیفیت یادگیری که یکی از اهداف عالی نظادانیم رساند. میخود می باالترین سطح

گیری از آنها در های نوین آموزشی و بهرهآموزان و رشد علمی و فرهنگی آنان است. استفاده از فناوریدانش

پرشتاب از امواج خروشان تغییرات تواند یگانه ابزار مقابله با تهدیدها و رهایی مراکز آموزشی، هرچند که نمی

دهد که با استفاده مستمر از این فناوری، حداقل یک گام جلوتر از اما به موسسات نوید میجامعه بشری باشد، 

 رقبای خود حرکت کنند.

 بنابراین فناوری اطالعات نقش مهم و بسزایی در توسعه و ارتقاء سطح دانش و معلومات فراگیران خواهد

 سازد. در این زمینه مهم و اساسی الزم است بستر فرهنگی الزمفراهم می ه ارتقاء کیفیت آموزشی راداشت و زمین

های جدید ایجاد گردد، نگرش مثبت نسبت به نقش و جایگاه خطیر فناوری برای استفاده صحیح و بهینه از فناوری

رفته شود، آموزش و یادگیری در نظر گعنوان بخشی از فرایند در نظام آموزشی ایجاد گردد، فناوری آموزشی به

های تاثیرگذار بر نظام آموزشی برای های آموزشی آشنایی با رایانه و شبکه جهانی اینترنت و یا رسانهبرنامه

دهد (. تحقیقات نشان می1394کاربران، مدیران، معلمان و کارکنان طراحی و اجرا گردد )نیکنام و محمدزاده، 

تر از قبل باشند. هر پذیرتر و مطمئنانند کارآمدتر، چالشوتگیرندگان میعات، آموزشکه با ورود فناوری اطال

گیرندگان به مواد درسی ارائه شده قبلی مربیان شود، نقش مربیان تر آموزشچقدر فناوری موجب دسترسی آسان

ی تید ماهر در کاربرد فناوریابد. اسااز یک »منبع مطالب علمی« به یک »مدیر ناظر بر فرایند یادگیری« تغییر می
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های سطح باالی تفکر، آموزان را در یادگیری هدایت کنند. حل مسأله و مهارتتوانند دانشاطالعات بهتر می

ها، در فضای اطالعاتی و جامعه جهانی بندی مهارتتفسیر و تحلیل اطالعات، مدیریت زمان و توانایی اولویت

به شکل مؤثر و اصولی  اتید و دانشجویان بتوانندین منوط به این است که اسیابد و امبتنی بر اطالعات توسعه می

آموزان به این دلیل از فناوری استفاده کنند. بنابراین اهمیت تمایل به استفاده از فناوری اطالعات در میان دانش

ارتباط پویا، از نقش مهمی پذیری و توانایی برقراری است که فناوری اطالعات و ارتباطات به دلیل قدرت تحول

رو با ورود کامپیوترها و فناوری اطالعات مرتبط با آن، تحوالت و تأثیرات تقال دانش برخوردار است. از ایندر ان

-موزان، روش یادگیری و آموزش، کتابخانهآموزگاران و دانشآها شامل وپرورش و اجزاء آنعمیقی بر آموزش

ترین که دوره ابتدایی از مهمنجاییآر دارد. و از ، و باالخره مدیریت راهبردی اموها و منابع اطالعاتی و تحقیقاتی

آموز به لحاظ رود و به همین دلیل که شالوده شخصیت آینده دانشآموزان به شمار میهای تحصیلی دانشدوره

 .شودشکار میآگیرد، اهمیت موضوع تحقیق حاضر کامال تربیتی و آموزشی در آن شکل می

 ضیات تحقیقفر

 داری دارد.یادگیری تجارت الکترونیک  تاثیر معنیعملکرد موردانتظار بر  :1فرضیه 

 داری دارد.تالش موردانتظار بر یادگیری تجارت الکترونیک  تاثیر معنی :2فرضیه 

 داری دارد.آموزان مقطع دبیرستان کرج تاثیر معنیاثرات اجتماع بر یادگیری الکترونیک در دانش: 3فرضیه 

 داری دارد.درک شده بر یادگیری تجارت الکترونیک  تاثیر معنی سهولت :4فرضیه 

 داری دارد.انگیزه هیدونیک بر یادگیری الکترونیک  تاثیر معنی :5فرضیه 

 داری دارد. ارزش هزینه بر یادگیری تجارت الکترونیک  تاثیر معنی :6فرضیه 

 دارد.داری کترونیک  تاثیر معنیعادت بر یادگیری تجارت ال :7فرضیه 

 داری دارد.اعتماد بر یادگیری الکترونیک  تاثیر معنی :8فرضیه 

 

 روش تحقیق
ماری این پژوهش آجامعه آوری داده پیمایشی است. تحقیق حاضر به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ شیوه جمع

به آمار اخذ  باشد که با توجهآموزش و پرورش می 3شامل مدیران و معلمان مدارس دولتی و غیردولتی ناحیه 

مدرسه دولتی  290مدرسه که شامل  340ابر رب 3وپرورش استان البرز  تعداد کل مدارس  منطقه شده از آموزش
وری اطالعات آابزار گرد باشد.نفر می 4105باشد تعداد معلمان و مدیران برابر مدرسه غیردولتی می 50و 
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های شد. در این تحقیق، برای تجزیه و تحلیل دادهباهای مدل مفهومی میشامل گویهه ساختپرسشنامه محقق
 های آمار استنباطی استفاده شده است.ها از روشدست آمده از نمونههب

 

 هاآوری دادهابزار جمع
 باشد.های مدل مفهومی میشامل گویهساخته وری اطالعات پرسشنامه محققآابزار گرد

 5 4 3 2 1 پرسش

ت درسی مصوب شده، من در صورت متوجه نشدن موضوعا
 کنمجهت یادگیری بیشتر از اینترنت استفاده می

     

      های آموزشی عضو هستممن در سایت

ای سایت آموزشی در تفهیم مطالب درسی به من، از جایگاه ویژه

 برخوردار است

     

      پرداخت هزینه هستممن جهت آموزش الکترونیکی، حاضر به 

      کنمنم را به یادگیری الکترونیکی تشویق میدوستان و همکارا ،من

پذیری که معلمان در مدارس، نسبت نحوه ولیتئبه نظر من مس
 ای از عملکرد آنان در مدارس است عنوان نتیجهتدریس دارند به

     

ام آموزاندانشگیری نسبت به میاز میزان اختیاراتم در تصم

 رضایت دارم

     

      دهیم رضایت دارمانجام میاز کیفیت کاری که 

های آموزشی در به روزرسانی مطالب آموزشی برای تالش سایت

 من با اهمیت است

     

دهم از سایتی استفاده کنم که مطالب آموزشی خود من ترجیح می
 کندرا به روزرسانی می

     

ی کنونی )تکنولوژی( استفاده از اینترنت به نظر من در دوره 

 ستضروری ا

     

-های آموزشی درخصوص تالش از چشم دور نمیبه شعار سایت

 ماند اعتقاد دارم

     

های آموزشی، مطالب مورد سایتتوانم در وبمن به راحتی می

 نیاز خود را پیدا کنم

     

      ها قابل درک هستندسایتآموزشی در وببه نظر من مطالب 
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 اسالیایی ابزار تحقیق با روش پیمحاسبه پا
اس از سه طریق ضرایب بارهای عاملی، ضرایب آلفای کرونباخ و پایایی الپایایی این تحقیق مطابق با روش پی

 ترکیبی  بررسی شده است. 
 

ویر در آنها موجب کارگیری تصاها و بهسایتطراحی وب

 شودیادگیری باالتر من می

     

های آموزشی به من امکان تکرار یادگیری در هر زمان را سایت
 دهدمی

     

تهای آموزشی استفاده کنم که مورد تائید من تمایل دارم از سای
 باشددوستانم می

     

      دهممن به نظرات عموم اهمیت می

      زشی در جامعه برای من اهمیت داردداشتن نام نیک سایت آمو

کنم که در دید عموم قابل های آموزشی استفاده میمن از سایت

 اطمینان باشد

     

دهم، چرا که عالوه بر من یادگیری الکترونیکی را ترجیح می

 آموزشی بودن آن، جنبه سرگرمی نیز دارد

     

-افزایش می کننده بودن مطالب آموزشی، یادگیری من راسرگرم

 دهد

     

      بخش استبه عقیده من یادگیری الکترونیکی لذت

      آموزش الکترونیکی، باید با سرگرمی همراه باشد

یادگیری حضوری تر از یادگیری الکترونیکی مقرون به صرفه

 است

     

      کندجویی مییادگیری الکترونیکی در سرمایه زمانی من صرفه

      مطالب علمی آنالین عادت دارم من به خواندن

      من به یادگیری از طریق اینترنت عادت دارم

      های آموزشی اعتماد دارممن به سایت

ای من از جایگاه ویژهسایت آموزشی در تفهیم مطالب درسی به 

 برخوردار است

     

      من از مزایای یادگیری الکترونیکی آگاهی دارم.
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 ضرایب بارهای عاملی
های عاملی باالتر لیه باردهد. با توجه به اینکه کمدل تحقیق را به همراه ضرایب بارهای عاملی نشان می زیرشکل 

 .باشند، لذا مدل از پایایی مناسب برخوردار استیم 0.4از 
 

 آلفای کرونباخ

انجام شد در جدول ذیل به اختصار ارائه  1اسالافزار اسمارت پینتایج آزمون آلفای کرونباخ که با استفاده از نرم

 از پایایی مناسب مدل دارد. باشد حاکیمی 0.7گردیده است. چون مقادیر آلفا باالتر از 

 ضریب آلفای کرونباخ مربوط به پایایی پرسشنامه
 آلفای کرونباخ متغیرها

 0.76 یادگیری الکترونیک

 0.71 تالش موردانتظار

 0.82 سهولت درک شده

 0.83 عملکرد موردانتظار

 0.86 تاثیر اجتماع

 0.77 انگیزه هیدونیک

 0.74 ارزش هزینه

 0.82 عادت

 0.83 اداعتم

 

 (2آرپایایی ترکیبی )سی 

انجام شد به اختصار در جدول ذیل ارائه  3اسالپیافزار اسمارتنتایج آزمون پایایی ترکیبی که با استفاده از نرم

 باشد لذا مدل  پایایی مناسبی دارد.می 0.7گردیده است. چون مقادیر پایایی ترکیبی باالتر از 

 

 

 

 
1 Smart PLS 
2 CR: Composite Reliability 
3 Smart PLS 
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 (CR)کیبینتایج مربوط به پایایی تر
 پایایی ترکیبی متغیرها

 0.86 یادگیری الکترونیک

 0.83 تالش موردانتظار

 0.89 سهولت درک شده

 0.90 عملکرد موردانتظار

 0.92 تاثیر اجتماع

 0.85 انگیزه هیدونیک

 0.83 ارزش هزینه

 0.90 عادت

 0.92 اعتماد

 

 1اسالمحاسبه روایی با روش پی

 اس روایی پرسشنامه، به وسیلۀ روایی واگرا محاسبه گردید. الافزار اسمارت پیمدر این تحقیق با کمک نر

 

 روایی همگرا

 0.5با توجه به اینکه در این پژوهش مقدار اوه )متوسط واریانس استخراج شده( برای هر یک از متغیرها  بیشتر از 

ر گرفتن مقدار مناسب برای آلفای سب مدل دارند. با در نظاست ، این اعداد حکایت از روایی همگرای منا

، 4)فرنل و الکر 0.5( و برای اوه  1978، 3)نونالی 0.7( ، برای پایایی ترکیبی 1951، 2)کرونباخ 0.7 کرونباخ

اند، های حاصل تمامی این معیارها در مورد متغیرها مقدار مناسبی اتخاذ نمودهباشد و مطابق با یافته( می1981

 ضعیت پایایی و روایی همگرای پژوهش حاضر را تائید ساخت.توان مناسب بودن ومی

 

 

 

 
1  PLS 

2 Cronbach 

3 Nunnally 

4 Fornel & Larker 



9139ماه و هشت، آبان  پنجاهشماره                                                              های مدیریت و حسابدارینامه پژوهشماه  

 

38 

 

 نتایج حاصل از روایی همگرا تحقیق

 AVE متغیرها

 0.64 یادگیری الکترونیک

 0.71 تالش موردانتظار

 0.75 سهولت درک شده

 0.74 عملکرد موردانتظار

 0.66 تاثیر اجتماع

 0.70 انگیزه هیدونیک

 0.57 ارزش هزینه

 0.75 عادت

 0.74 اعتماد

 های تحقیقمنبع: یافته                                                                                                    

 

 برازش مدل ساختاری

آید که اگر این دست میهسازه، بهای یک سازه با آن بارهای عاملی از طریق محاسبۀ مقدار همبستگی شاخص 

هایش از واریانس خطای شود، مؤید این مطلب است که واریانس بین متغیر و شاخص 0.4دار برابر و یا بیشتر از مق

 گیری، قابل قبول است. گیری آن متغیر بیشتر بوده و پایایی در مورد آن مدل اندازهاندازه

 

 
 مدل پژوهش ضریب بار عاملی
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 یشنهادات تحقیقپ

 شود؛تحقیق، پیشنهادهای ذیل ارائه می هایبا تایید شدن تمام فرضیه

 داری دارد. : عملکرد مورد انتظار بر یادگیری تجارت الکترونیک  تاثیر معنی1فرضیه 

 شود؛ پیشنهاد می
نظام های تعلیم و تربیت های ترین مؤلفهترین و مهمتوان از جمله حساسرا می "تربیت معلم"نکه آبا توجه به 

های ها و قابلیتهای آموزشی، منوط به توانمندیو عدم موفقیت در ایجاد تحول در نظامدانست؛ چرا که موفقیت 

تغییر نگرش آنان  در محیط واقعی هستند، به آموزش معلمان و هاای معلمان است که مجریان اصلی برنامهحرفه

های ن دورهعنواهای مجازی الکترونیکی بهو مطالب و کالس هاسایتدرخصوص یادگیری از طریق وب

کار خواسته شود برای مدتی )معموال یک سال تحصیلی( کارورزی اقدام نمایند. بدین صورت که از معلمان تازه

آموزان یاد ها، دریافت نموده، و در کنار مطالب درسی، یاد گرفته و به دانشمطالب کمک آموزشی را از سایت

صورت عملی با یادگیری و یاددهندگی س، بههای انفورماتیکی در کال، تا ضمن کمک به فعالیتدهند

 الکترونیکی آشنا شوند.

  : تالش مورد انتظار بر یادگیری تجارت الکترونیک  تاثیر معنی داری دارد.2فرضیه 
 شود؛پیشنهاد می

فعال در جهت یادگیری از طریق الکترونیکی یا های خود را به مدارسی مدیران و معلمان مدارس، مدرسه

ای است که  دارای ترکیبی ود در اینترنت تبدیل نمایند. منظور از مدرسه فعال الکترونیکی، مدرسهمطالب موج

از یادگیری و یاددهندگی از طریق الکترونیکی باشد، این موضوع سبب سازش با محیط در حال تغییر حفظ و 

یران  و معلمان در نظر داشته ول به نتایج مطلوب، باشد. در این راستا شایسته است مدتداوم این مهم جهت، حص

منظور اشاعه یک فرهنگ فراگیر درخصوص یادگیری و یاددهندگی الکترونیکی موارد ذیل را مدنظر باشند به

 قرار دهند؛

خود فرد سپس توسط هدف اصلی باید بر آموزش، یادگیری و یاددهندگی الکترونیکی ابتدا توسط  .1

 های تکنولوزی باشد.منطقه و حتی کشور، با توجه به پیشرفت همکاران در مدرسه و در انتها در ناحیه،

 های الزم الکترونیکی، بهبود بخشند.ای، در سایۀ آموزش. کارایی کالس را از طریق ارتقای رشد حرفه2

رک از یادگیری و یاددهندگی الکترونیکی سهیم . همه اعضای مدرسه باید فعاالنه در ایجاد یک بینش مشت3

 باشند.
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 داری دارد.: اثرات اجتماع بر یادگیری تجارت الکترونیک  تاثیر معنی3ه فرضی

 شود؛پیشنهاد می

با توجه به گسترش روزافزون کاربرد یادگیری الکترونیکی و فناوری اطالعات در مدارس،  وبا توجه به اینکه 

تفاده کند، استفاده از شود که باید از سیستم جدید اسرد اهمیت دارد و متقاعد مینظرات دیگران در یک ف

توان از مدیریت دانش به معنی گردد. در این راستا مینظریه تسهیم دانش  مطرح می یادگیری الکترونیکی و

اینترنت، ایمیل، ، (LANهای )هایی مانند شبکهاستفاده از دانش و نظرات دیگران بهره جست چراکه فناوری

در مدیریت دانش و استفاده از دانش دیگران و اجتماع آموزشی های اطالعاتی و ... همگی نقش مؤثری پایگاه

تر و افزارهای پیشرفتهکه، مدیران و معلمان هستند استفاده کرد از سوی دیگر، قابلیت دسترسی بیشتر، ارائه نرم

نقش پشتیبان فناوری اطالعات برای مدیریت دانش و یادگیری  ها و استقرار تجهیزات رایانه،کاهش هزینه

های قابل توجهی در رفتار هوشمندانه و مبتنی بر دانش آموزشی و کترونیکی را بیش از پیش نموده و پیشرفتال

های مدیریتی یادگیری الکترونیکی و کمک و الگوگیری افراد آنها به وجود خواهد آورد. بنابراین برقراری دوره

گردد چرا که باشد توصیه میو معلمان مین یادگیری الکترونیکی برای مدیران آز مدارسی که پایه اساسی ا

 تواند به ترغیب نمودن معلمان به استفاده از فناوری اطالعات ویادگیری الکترونیکی کمک نماید.می

  د.داری دار: سهولت درک شده بر یادگیری تجارت الکترونیک  تاثیر معنی4فرضیه 
 شود؛پیشنهاد می

های زیادی برای بررسی یادگیری الکترونیکی و شناخت مدلبا توجه به اهمیت آموزش مجازی، تاکنون 

های کار گرفته شده است، برای مثال نشان داده شده که بسیاری از ویژگیعوامل مؤثر بر پذیرش و استفاده آن به

گذارند دسترس بودن، بر پیامدهای آموزش الکترونیکی تأثیر میپذیری درک شده و در فناوری مانند انعطاف

راحتی کاربر بر یادگیری الکترونیکی به اثبات رسید بنابراین به مدیران مدارس ابتدایی  تاثیر پژوهش نیز در این

های مختلف در مدارس نسبت به یادگیری برگزاری کالس گردد کارکنان از طریق آموزش وپیشنهاد می

 یکی ترغیب نمایند.الکترون

  داری دارد.رونیک  تاثیر معنی: انگیزه هیدونیک بر یادگیری تجارت الکت5فرضیه 
 شود؛پیشنهاد می

های آموزشی با استفاده از سایت کارهایی عالوه بر بحث میزان سادگی و کارا بودن،مدیران با ارائه راه

گام یادگیری نیز نام ببرند و با درست کردن پاورپوینت ها در هنبرگزاری جلساتی منظم از سرگرم بودن این سایت
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توانند از ها را نشان دهند همچنین میصورت واقعی لذت بردن از این سایتها بهفحات سایتاز اشکال و ص

 های ویدئویی در این خصوص نیز استفاده نمایند.فیلم

نها بخواهند تا از آس دعوت نموده و از ها در مداراندازی این سایتاندرکاران راهدر مرحله دوم از دست

 ها را به معلمان آموزش دهند.ه استفاده از این سایتزاویه سرگرمی و یادگیری نحو

  داری دارد.: ارزش هزینه بر یادگیری تجارت الکترونیک  تاثیر معنی6فرضیه 
 شود؛پیشنهاد می

هـای های یادگیری الکترونیکی در دهـهسیستمهای مرتبط با پذیرش فناوری یکی از عناوین اصلی پژوهش

متنوعی درخصوص فهم عوامل مؤثر بر تصمیم کاربران برای پذیرش یادگیری  هایبوده است. دیدگاه اخیـر

الکترونیکی وجود دارد. منطقی که در پشت این دیدگاه وجـود دارد در ایـن نکتـه نهفتـه اسـت کـه موفقیـت یـا 

و استفاده از یادگیری الکترونیکی  بستگی به میزان گرایش کاربران برای به کاربردن  درگذاری بـازده سرمایه

 صورت مجازی و الکترونیکی دارد یا خیر؟های یادگیری بهسیستم

مدارس در ایجاد بسترهای یادگیری برای انجام امور، بحث میزان  یهاگذاریهمچنین با توجه به سرمایه

اهمیت اسـت  گیرد، حائزاستقبال کاربران و استفاده کاربردی از هزینه یادگیری نوینی که در اختیار آنها قرا می

رگذار بر نحوه عوامل تأثی شکار وآها پنهان و گردد مـدیران مدارس دولتی و غیردولتی ، هزینهبنابراین پیشنهاد می

پیشرفت  یادگیری الکترونیکی را بشناسند و با مدیریت و کنتـرل آنها بتوانند به اهداف موردنظر و استفاده از

 دا کنند.موزان در مدارس دست پیآمعلمان و دانش

 داری دارد. : عادت بر یادگیری تجارت الکترونیک  تاثیر معنی7فرضیه 
 شود؛پیشنهاد می

افراد  از خاصی در عده فقط که است و خصلتی ذاتی یادگیری امری به عادت کنند کهتصور می ایعده

 آورند و دیگرانمی روی آن و... به ، عالقهکنجکاوی از جمله مختلف دالیل از مردم به وجود دارد و تنها بعضی

 برای تالشی گونهاعتقاد هیچ همین اید براساسیادگیری به خصوص از نوع الکترونیکی باشند و ش توانند اهلنمی

 است کرده ثابت و تربیت تعلیم اخیر در زمینۀ هایورند. پژوهشآخود به وجود نمی در یادگیری در ایجاد عادت

را یاد  کردن حسابو  و نوشتن ، خواندنفرد یک طور کههمان یعنی است امر اکتسابی یک مطالعه به عادت که

او  را به یادگیری روش باید بیاموزد. پس را هم های الکترونیکیتواند یادگیری از طریق روشگیرد، میمی

ولین و مدیران مدارس دولتی و ئداد به همین دلیل به مس عادت در این خصوص مطالعه و او را به آموخت
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های تشویقی و دادن پادش از طرق مختلف مثالً  هدایای نقدی، سفرهای گردد با ایجاد روشغیردولتی پیشنهاد می

 معلمان را به این موضوع  تشویق نموده و سوق دهند. حتی دادن لوح تشویق و ارتقاء رتبه، زیارتی سیاحتی و

 داری دارد. : اعتماد بر یادگیری تجارت الکترونیک  تاثیر معنی8فرضیه 

 شود؛می پیشنهاد

گیرندگان خواهند توانست اطالعات بیشـتری را در مـدت زمان آموزش ،از فناوری اطالعات گیریبا بهره

کننـده این اقعیت بیـان ،های مطالعاتی در زمینه اثر فناوری اطالعـات در یـادگیریتری جذب کنند. پروژهکوتاه

انگیزه افراد در فراگیری، افزایش یافتـه اسـت. در برخی  ،است که از زمان ورود این فناوری به حوزه آموزش

تواند باب جدیدی این معنا مـی ،اندطور مستمر تجربه شکست دریادگیری داشتهها و برای افرادی که قبالْ بهزمینه

ند توانگیرندگان میآمـوزش ،دهـد کـه بـا ورود فنـاوری اطالعـات در مجمـوعها نشـان مـیبگشاید. پژوهش

ها باید این باشد که وپرورش و مدیران مدرسهتر از قبل باشند. هنر آموزشپذیرتر و مطمئنچالش ،بارآورتر

ها تبدیل آن زندگی ییادگیری »عادت« دهند و یادگیری الکترونیکی را به بخش پایداری از برنامه معلمان را به

ریزی و مدیریت علمی، جامع و وپرورش، برنامهگردد در کالن سیستم آموزشکنند. بنابراین پیشنهاد می

ی های مدیریتی، علمی، اقتصادی، فرهنگی تشکیالتی و فنی، تحول در طراحی و تهیهی زیرساختبینانه، تهیهواقع

ای، بهسازی فضاهای یاددهی، تربیت معلمان حرفه -ی یادگیریهادرسی، دگرگونی در شیوه -ی آموزشیبرنامه

 ه از ابزار و وسایل مرتبط با فناوری ارتباطات و اطالعات، و ...  صورت پذیرد.آموزشی و استفاد
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