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 چکیده

ور سیستم های  های یادگیری الکترونیکی به عنوان یکی از بخش های جدید آموزش از راه د

 این. در بسیاری از دانشگاه ها و موسسات در سرتاسر جهان از جایگاه خاصی برخوردارند

-توصیفیبه لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ نحوه جمع آوری اطالعات, از نوع پژوهش 

باشد. جامعه آماری نوع روابط موجود بین متغیرها از نوع همبستگی میاست.  پیمایشی

و نمونه جهت تعیین حجم قزوین است  امام خمینینفر از دانشجویان دانشگاه  400شامل 

شده و میزان کل آلفای کرونباخ  استفاده انکرجس و مورگ جدول از پایایی پرسشنامه

ختاری داده ها با استفاده از آزمون هایی تکنیک معادلت ساتجزیه و تحلیل است.  96/0باالی

یق از که متغیرها تحق یافته های پژوهش حاکی ازآن است. انجام شده استو نرم افزار لیزرل 

ای یادگیری الکترونیکی هاز سیستم استفاده  پذیرشای، عدالت توزیعی و جمله: عدالت رویه

 به عوامل طور مستقیم بر تمایل به تداوم استفاده بر این سیستم ها تأثیر گذارند اما سایر به

 تاثیر دارند. طور غیرمستقیم

تمایل  وخود کارآمدی ، عدالتاستفاده از سیستم، یادگیری الکترونیکی،  پذیرش: هاکلیدواژه

  ددر عملکر ینوآور به تداوم

 

 مقدمه 

در سال های اخیر با گسترش چشمگیر سیستم های ارتباطی و فناوری داده ها, روش های 

جدید و فرایندهای بدیع مرتبط با اینترنت و فناوری در بسیاری از بخش ها پا به عرصه 

ظهور گذاشته اند. موضوعاتی از جمله کسب و کار اینترنتی , بازاریابی الکترونیکی و ...بطور 

توجه به توسعه  در پیشرفت هستند. سیستم های یادگیری الکترونیکی امروزه با مستمر
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وسیع تکنولوژی و فناوری در همه بسترها, شرایط الزم را برای آموزش راه دور و مجازی 

برای همه ایجاد نموده است. چرا که افراد بدون هیچ تغییر مکانی به مجموعه ای بزرگی از 

توان بیان کرد تغییر عمیق و بزرگی در جوامع دانشگاهی و  اطالعات دسترسی دارند. می

های آموزشی . یکی از روش(80-100:  2015, 3کورزو همکارانآموزشی ایجاد شده است )

و ارگان  دانشگاه ها وزهمراهاست در دنیا رایج شده ، آموزش از راه دور هست. که سال

داده اند. هنگامیکه در  صصاـختا شزموآ بهرا  دمنابع خواز  بخش قابلتوجهیهای مختلف 

شرایط پایدار و مبتنی بر هزینه به فایده, افرادی زیادی به آموزش نیاز دارند. یادگیری 

مسلم هست که روش های (.100 :6200, 4و همکاران برسینالکترونیکی بهترین پاسخ است )

مشکل است. در سنتی مانند کالس های استاد محور برای تعداد زیاد زمان و هزینه بر و 

, فراگیران به طور تمام وقت به دوره های آموزشی دسترسی دارند. با یادگیری الکترونیکی

و  رایآتسرعت دلخواه مطالعه می نمایند. نیاز به حضور در کالس ها و رفت وآمد ندارند)

ن با توجه به محاسن و مزایایی که یادگیری الکترونیکی, تعیین میزا(.  48: 2008، 5همکاران

دانشجویان مشکل است. گسترش شبکه پذیرش اثربخشی این روش بدون در نظر گرفتن 

ترین دستاورد فناوری اطالعات است, بسیاری از مرزهای به عنوان مهم 21اینترنتی در قرن 

موجود در ارتباطات میان افراد و ملل مختلف را از میان برداشته و تأثیرات عمیقی بر زندگی 

ترین این تأثیرات در زمینه آموزش و یادگیری ترین و عمیقکه یکی از مهمانسان داشته است 

و  ریمیوالدهای درسی نیست )بوده است. امروزه, آموزش و یادگیری محدود به کالس

ها برای افزایش ظرفیت خود بسیاری از دانشگاه  (.426-414 :2017و همکاران، 6همکاران

ت را برای پیاده سازی یادگیری الکترونیکی را های هنگفبدون هیچ گونه اجباری هزینه

شود های مانند خوابگاه و غذا دانشجویان کم میمتحمل شده اند. زیرا در این شیوه, هزینه

339- :2017، 7هند و همکارانها نتوانستند به نتایج دلخواه خود برسند )اما برخی از دانشگاه

از کاربران تمایل به ادامه کاربرد  علیرغم شناخت یادگیری الکترونیکی بسیاری(. 349

شده، میزان ترک طبق تحقیقات انجام (.32-47: 2008، 8لییادگیری الکترونیکی ندارند)

های های یادگیری الکترونیکی باالتر نسبت به دانشجویان دورهتحصیل دانشجویان دوره

تحصیل در , مقدار ترک همچنین .(256-262 :2016، 9و همکاران الکساندراسنتی است )

تا  10های معمولی شده است.اما در دورهدرصد ثبت 40تا  25های یادگیری الکترونیکی دوره
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های یادگیری الکترونیکی خیلی مهم باشد درصد می باشد. برای مدیران و اساتیددوره 20

: 2017, 10و همکاران چانگ یت نگیچ)علت ترک تحصیل دانشجویان از این دور ه ها را بدانند

128-143.) 

نیازهای روزافزون به آموزش, عدم دسترسی به مراکز امروزه, به دلیل اهمیت و ضرورت و 

های زیادی که صرف آموزش آموزشی, کمبود امکانات اقتصادی و مدرسان مجرب و هزینه

های جدیدتری برای شود. متخصصان را بر آن داشت که با کمک فنآوری اطالعات, روشمی

ها به ه هم اقتصادی و هم باکیفیت تر باشند. و بتوان با استفاده از آنآموزش ابداع نمایندک

طور همزمان جمعیت زیادی از فراگیران را تحت آموزش قرار داد. با پیشرفت فناوری 

های مدرن اطالعات و ارتباطات, یادگیری الکترونیکی به عنوان یک الگوی جدید در آموزش

. از  لحاظ نوآوری پژوهش, (1183-1202: 0092, 11سان و همکارانپدیدار گشته است)

باتوجه به محدود بودن سیستم های یادگیرهای الکترونیکی در دانشگاه ها و اینکه که اغلب 

پژوهشات تکیه بر بعد تکنیکی, فنی و اقتصادی دارند کمتر به مسائل آموزش الکترونیکی 

موسسات عالی به استفاده از توجه گردیده, با توسعه فناوری اطالعات و گرایش روز افزون 

که تاکنون مشابه آن ارائه نشده  ی و جامعی را ارائه کرده ایمدیمدل جد یادگیری الکترونیکی,

به طور کلی  هدف استفاده از سیستم های یادگیری الکترونیکی همواره سازی کمبود  است.

مکانات, فراهم شهرها, عدم توزیع ناعادالنه افضاهای آموزشی, تمرکز امکانات در کالن

سازی فضای منسجم و یکنواخت برای گروه های متفاوت در هر جایی و ارتقاء روش های 

ارائه مطالب آموزشی و دسترسی به اطالعات درسی بدون محدودیت مکانی و زمانی برای 

عمیق تر سازی آموزش است. از سوی دیگر در کشور ایران نیز با داشتن ترکیب جمعیتی 

تحصیل در مراکز آموزش عالی, نداشتن اساتید ماهر, نبود محیط های  جوان و مشتاق به

آموزشی مناسب و اشتغال به کار اکثر دانشجویان وجود سیستم های آموزش الکترونیکی 

می تواند به عنوان یک فرایند و روش خاص و مهم در عرصه آموزش عالی باشد. در نتیجه , 

دگیری الکترونیکی از سوی کاربران به بررسی شاخص های موثر بر ضایت و پذیرش یا

های ویژه دانشجویان از جایگاه و اهمیت باالی برخوردار می باشد.  و با توسعه سیستم

ها در سراسر جهان ، ضرورت استفاده از این یادگیری الکترونیکی در بسیاری از دانشگاه

 (.307-323: 1020، 12روش آموزشی را به خوبی مورد نیاز و مشهود است )لو و همکاران

دانشجویان و ارائه یک مدل  پذیرشدراین تحقیق هدف اصلی تعیین فاکتورهایی موثر بر 

در  تداوم به استفاده سیستم های یادگیری الکترونیکی، یافتن عواملی که به میزان بیشتری
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پذیرش آنها تاثیر گذارند. پس استخراج عوامل مدنظر از ادبیات موضوع، ارتباط این عوامل 

در خالل بررسی فرضیات پژوهش و نتایج حاصله , ر قالب یک مدل ارائه شده است. د

تعدادی شاخص های تاثیر گذار ارائه گردیده اند که می توان برای پیاده سازی سیستم های 

یادگیری الکترونیکی در دانشگاه های مجازی, دپارتمان های آموزشی ,کلیه نهادهای دولتی 

در این تحقیق, با در نظر  .دنباش یقی و حقوقی مورد استفادهو خصوصی, کلیه اشخاص حق

چه نوع فاکتورهای مؤثری باعث . گرفتن چهار شاخص اصلی به دنبال این سؤال هستیم

و مانع از  گردد؟های الکترونیکی میکاربران از تداوم کار با سیستم پذیرشافزایش 

 شود؟ یری الکترونیکی میها از ادامه استفاده ازسیستم های یادگگردانیآنروی

 و مبانی نظریپیشینه تحقیق 

انجام شده از  بررسی هاییپیشینه تحقیق و شاخص های موثر در پذیرش این سیستم, طبق 

دهم میالدی در آمریکا و اروپا آغاز شده است. تحقیقات حاکی از این است تعداد  19قرن 

ون در حال افزایش هستند. و این عامل دانشجویان و عالقمندان به این دوره ها بطور روز افز

یانگ و ضرورت مطالعه سیستم یادگیری الکترونیکی از منظرهای مختلف نشان می دهد)

با توجه به وسعت سیستم های یادگیری الکترونیکی و نتایج (. 323-307: 13،2010همکاران

شده موجود از آن هنوز تعریف منسجمی از این حیطه وجود ندارد. در پژوهش انجام 

یادگیری الکترونیکی  را نوعی پروسه است که هدفش ایجاد یک محیط یادگیری تعاملی  از 

طریق رایانه و اینترنت با فراگیران در هر مکان و زمانی برای دسترسی به داده ها می 

 ریتأثدر مقاله ای  (2005)و همکاران  15چیو (.113:  14،2016علی موسا و همکارانباشد)

ی نشان دادند کیالکترون یریادگی یریکارگو ارزش به ادامه به تیفیفاده، کاست تیعوامل قابل

 2006،  16روکا و چیو همکارانکه تمایل به ادامه فقط به واسطه ای رضایت صورت می گیرد)

ی کیالکترون یریادگی بر TAMگسترش مدل  در پژوهش صورت گرفته با عنوان(.683-698: 

مدل تعیین کننده های پذیرش فناوری و ادارک مفید  فهم و پیاده سازی خاطر نشان شده 

-506: 2006،  17پیچ و لی بودن و ادارک آسانی استفاده ارتباط با ویژگی های سیستم دارد)

سیستم های یادگیری الکترونیکی با توجه فناوری اطالعات برای استاد و دانشجویان  (.512

از هم دور هستند این روش برای باتوجه به شاخص های از جمله فاصله مکانی و زمانی 

اگر چه سیستم های (. 1289-1268 :2016 ،18)تارهینی و همکاران ارتقاء آموزش افرادست
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یادگیری از راه دور درکل دنیا پیاده سازی شده , مزایای و پیشرفت ها چشمگیری داشته 

،  19همکارانو هوجرانآل )است اما تحقیقات نشان داده که موانعی در این زمینه وجود دارد 

 یریادگیدرک قصد استفاده از بر اساس پژوهش های انجام شده با عنوان (. 1 :2013

 یریادگی تیمدل بر رضا یرهایمتغی نشان داده است که به سمت مدل مفهوم یکیالکترون

، 20گریستینا و همکارانشده است) یکیالکترون یریادگی لیدارد منجر به تما ریخودگردان تاث

همچنین , عدم آگاهی در مورد مفید و موثر بودن سیستم الکترونیکی , .(.1-13: 2013

 ایستادگی اساتید و دانشجویان جهت پذیرش این فناوری هنوز بطور فراگیر جا نیفتاده است

 (.1: 2013،  17و همکارانهوجرانآل )

 یریادگی یساز ادهیدر پ رانیفراگ تیچهارچوب اصالح رضادر ادامه , پژوهشی با عنوان 

 یریادگی ستمیدر استفاده از س تیمثبت رضا ریتاثی نشان داده است که کیالکترون

 بر اطالعاتی فناور رشیپذ مدل توسعهی به همراه دارد. دراین تحقیق به  برررسی کیالکترون

 ریتاثی شخصی نوآوری نشان دادند داخلی فاکتورها از استفاده بای کیالکترونی ریادگی

در تحقیق (. 29-1 :2016ی دی و همکاران، آلماجل)ی داردا انهیاری اثربخش برخود میمستق

انتشار اطالعات، ارتباطات و دانش  یبر وب برا یمبتن یکیالکترون یریادگدیگری با عنوان ی

از مصرف  تیعوامل موثر بر رضا افتنیمطالعه  نیهدف از ا آموزش و پرورش است. یبرا

 هینظر یساز کپارچهیمدل  هینظر و ارائه  یکینآموزش الکترواستفاده  یفرد ریکننده و تاث

، 21) یا ران و همکاراناز این روش است  تیو موفق یاطالعات یها ستمیاز س تیرضا یها

2016:56-62.) 

 یدانش آموزان برا یقصد رفتار یبررسبراساس تحقیق صورت گرفته با این موضوع 

روش  با یعموم یفناور شریمدل پذ جان؟یدر آذربا یکیالکترون یریادگیاستفاده از 

ا، هدر دانشگاه  کیآموزش الکترون یبه دست آمده از برنامه ها جینتای کیالکترون یریادگی

 یت نگیچ)دارددر بر  رانیگ میو تصم یموسسات آموزش یبرا و کارآمدی یعمل یمعان

 (.143-128: 2017, 8و همکاران چانگ

حتوایی آموزش الکترونیکی نشان داد که مروری بر پیشینه تحقیقات انجام گرفته در مورد م 

عالوه بر طراحی محتوا, زیبایی تصاویر, اشکال دوره ها و دسترس بودن از جمله شاخص 

 (. 29: 22،2013و همکاران کیگد)های تاثیر گذاربری فراگیران است

                                                            
1 9 - Al-Hujran 
2 0 - Christian 
2 1 -Yi Ren  
2 2 - Gedik 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1041608017301644#!
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در واقع آنچه در مورد آموزش الکترونیکی وجود دارد یادگیری از راه دور است. چرا که  

(. 25:2015-40، 23) زندی و همکاراندر ارتباط است ITسیستم آموزشی با گسترش این 

گسترش سیستم آموزش الکترونیکی باعث ارتقاء نظام آموزشی می گردد و زمینه ای 

حداکثر استفاده از محاسن این سیستم را برای پاسخ گویی نیاز و رضایت عالقمندان  فراهم 

 (.9- 24،97:2016) نسیم و همکارانمی نماید

تمایل به استفاده و عالقه, تعامل و سهولت کار به آموزش الکترونیکی جزء بااهمیت ترین 

شاخص ها بوده و نتایج نشان داده که آگاهی و همکاری شخص در این سیستم با موفقیت 

در تحقیقی با عنوان مدیریت فرایند (.229-222: 2010و همکاران، 25)مایراو در ارتباط است 

رونیک و عملکرد اش به بررسی یک مدل جامع پرداخته اند نتایج نشان داد آموزش الکت

و  یک)آلفروارتباط زیادی بین کنترل فرایند و برنامه ریزی مطالب آموزشی وجود دارد

باتوجه به گرایش چشمگیر مراکز آموزشی و دانشگاه ها دلیل .(554-565: 2010، 26همکاران

در ادامه, در این  (.8-1: 2010ه و همکاران، ) حسن زادکارآمد بودن این سیستم است

 تیو موفق تیبر رضا یکیالکترون یریادگی یهانقش مهارت یبررسپژوهش با عنوان 

 یفراشناخت یهامهارت نیکه ب دهدینشان می نتایج نشان داد که مجاز انیدانشجو یلیتحص

فناورانه و  یهاتمهار یرهایمتغ نیوجود دارد و ب یهمبستگ یلیتحص تیبا رضا یو شناخت

) مشاهده نشد یامالحظه ارتباط قابل یلیتحص تیو رضا تیبا موفق یارتباط یهامهارت

 (.57-2015:21فرهاد سراج و همکاران، 

:به معنای کاربرد مناسب اینترنت در جهت حمایت از یادگیری، دانش 27یادگیری الکترونیکی 

وان آن را به دروس، فناوری و حتی تو مهارت از طریق راهکارهای کلی دانسته که نمی

یادگیری   (.843-858: 28،2016) یونسی و همکارانهای مشخصی محدود ساختزیرساخت

الکترو نیکی به آموزش اطالعاتی گویند که در محیط اینترنتی در ساختی رسمی به وقوع 

) است ای در آن مورد استفادهای از فناوری چندرسانهای که مجموعهگونهپیوندد بهمی

 (.167: 2003، 29کاریسون و همکاران

:باور شخص به توانایی انجام رفتاری با استفاده از فناوری اطالعات و رایانه 30خودکارآمدی

شود. اند.که خودکارآمدی کامپیوتر و خودکارآمدی اینترنت را شامل میتعریف کرده

                                                            
2 3 - Zandi 
2 4 - Nasim 
2 5 -Maier 
2 6 - Alfervic 
2 7- e-learning 
2 8 -Younis 
2 9- Garrison 
3 0-efficacy  
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از کامپیوتر برای انجام یک اش در استفاده خودکارآمدی کامپیوتر به ادارک افراد از توانایی

هایش در انجام و شود. خودکارآمدی اینترنت به اعتقاد فرد نسبت به قابلیتتکلیف اطالق می

 (.2199-2203: 31،2011)پینادا هرراو و همکاراندهی امور مربوط به اینترنت داردسازمان

تناسب و دقت در روزرسانی اطالعات ، شده ، بههای محتوای ارسال:ویژگی32کیفیت اطالعات

 (.1146-1151: 2015، 33)بروسر و همکارانارائه اطالعات است

: کیفیت نمایان در عملکرد کلی یک سیستم تعریف شد و به وسیله ادارک 34کیفیت سیستم

اندازی گردد. کیفیت سیستم به وسیله سرعت دسترسی، استفاده آسان،راهگیریمیافراد اندازه

 (.312-319: 35،2015) میسوت و همکارانشودمیراحت و ظاهر کاربرپسند مشخص 

: به فرد بستگی و معانی متفاوتی برای افراد مختلف دربر دارد. تعاریف 36کیفیت خدمات

کیفیت خدمات، به شکل مشتری مدارانهو در جهت افزایش رضایت مشتری، به عنوان عملکرد 

 (.1151-1146: 2015، 31)بروسر و همکاران دریافت شده مشخص است

که افراد در یک جامعه در مورد میزانی که پیامده و نتایج مناسب :هنگامی37دالت توزیعیع

کنند. درواقع میزان رعایت عدالت توزیعی در آن جامعه را مورد درست و اخالقی قضاوت می

 (.399-417: 38،2005)چیو و همکاراندهندداوری قرار می

گیری است. اعضا داستفاده برای تصمیممور های: عدالت درک شده از رویه39ایعدالت رویه

،  نبرگیگر)ها مشارکت داشته باشندگیریخواهان آن هستند که به نحو مناسب در تصمیم

1978 :9-22.) 

 الگوی مفهومی و فرضیات پژوهش -4

 باتوجه به بررسی های مطرح شده در باال ، مدل مفهومی بدین صورت می باشد:

 

                                                            
3 1 - Pineda-Herrero 
3 2 -Information quality 
3 3 - Brosser 
3 4 -System quality 
3 5 - Misut 
3 6 -the quality of service  
3 7- Distributive justice 
3 8 - Greenberg 
3 9 -Procedural justice 



 

 68/        کی   یالکترون یریادگی یها ستمیس یریبا بکارگ انیدانشجو رشیموثر بر پذ یفاکتورها یمدل ساز

 
تحقیق ده ازاستخراج ش : مدل مفهومی1شکل   

 ؛2010ایر، و م  آلفرویک ؛2010پینادا هرراو،؛2006روکا، ؛ 2005،چیو ؛2003کاریسون، ؛1987گرینبرگ،  :ابع) من 

 ؛2017؛ چینگ،2013،کیگد ؛2016؛ یونسی،2015؛ میسوت،2015بروسر، ؛ 2013گریستینا، ؛ 2013و، هوجرانآل 

 (2016  ی دی،آلماجل

 فرضیات تحقیق

ت و آسانی استفاده از سیستم های یادگیری الکترونیکی ارتباط مثب بین خودکارآمدی با -1

 معنادار وجود دارد.

ستم های یادگیری الکترونیکی ارتباط مثبت و کاربر از سی پذیرشبین خودکارآمدی با -2

 معنادار وجود دارد.

و بر از سیستم های یادگیری الکترونیکی ارتباط مثبت کار پذیرشبین کیفیت اطالعات با -3

 معنادار وجود دارد.

ز سیستم های یادگیری الکترونیکی ارتباط مثبت و اکاربر  پذیرشبین کیفیت سیستم  با -4

 معنادار وجود دارد.

بر از سیستم های یادگیری الکترونیکی ارتباط مثبت و کار پذیرشبین کیفیت خدمات  با -5 

 معنادار وجود دارد.

ز سیستم های یادگیری الکترونیکی ارتباط مثبت و بر اکار پذیرشبین عدالت توزیعی با -6 

 معنادار وجود دارد.
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و  زیعی با نیت تداوم کاربر از سیستم های یادگیری الکترونیکی ارتباط مثبتبین عدالت تو-7

 معنادار وجود دارد.

بر از سیستم های یادگیری الکترونیکی ارتباط مثبت و کار پذیرشبین عدالت رویه ای با -8

 وجود دارد.معنادار 

ت یه ای با نیت تداوم کاربر از سیستم های یادگیری الکترونیکی ارتباط مثببین عدالت رو-9

 و معنادار وجود دارد.

اربر از سیستم های یادگیری الکترونیکی ارتباط مثبت و ک پذیرشبین عدالت تعاملی با  -10

 معنادار وجود دارد.

ت از سیستم های یادگیری الکترونیکی ارتباط مثبین عدالت تعاملی با نیت تداوم کاربر ب -11

 و معنادار وجود دارد.

کاربر از سیستم های یادگیری الکترونیکی  پذیرشاستفاده از سیستم با  بین سهولت -12

 ارتباط مثبت و معنادار وجود دارد.

 یادگیری الکترونیکی استفاده از سیستم و نیت تداوم کاربر از سیستم های پذیرشبین  -13

 ارتباط مثبت و معنادار وجود دارد.

ار تفاده از سیستم با مفید بودن سیستم از دید کاربر ارتباط مثبت و معنادبین سهولت اس-14

 وجود دارد.

از سیستم های یادگیری الکترونیکی  پذیرشین مفید بودن سیستم از دید کاربر با  ب-15

 ارتباط مثبت و معنادار وجود دارد.

 

 پژوهش شناسی روش

تحقیق حاضر براساس هدف کاربردی و ازحیث روش گردآوری داده ها پیمایشی و از لحاظ 

روش تحقیق، توصیفی است.  جامعه آماری کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد در رشته های 

واحـد الکترونیکـی   امـام خمینـیمهندسی، مدیریت،علوم انسانی دوره های مجـازی دانشـگاه 

بـدین  تصـادفی سـاده اسـت روش نمونه آماری گیـری بصـورتمی باشند. نفر  400قزوین 

که پرسشنامه ها بین تعدادی از دانشجویان دانشگاه آزاد اسـالمی واحـد الکترونیکـی  ترتیب

عـدد از کامـل تـرین آنهـا  400پرسشنامه توزیع شده تعداد  450توزیع و جمع آوری شد از 

مـع آوری داده هـای ثانویـه از روش در این تحقیق برای ج مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

مطالعه کتابخانه ای  و برای جمع آوری اطالعـات اولیـه از روش میـدانی تکمیـل پرسشـنامه 

گیری داده هـا  مـورد نظـر و بـرای انـدازه (. 364-1389:320استفاده شده اسـت )میرزایـی، 

ذکر گردیـده،  2ول که در جدبا ذکر سال و منابع آنها  متغیرها از پرسشنامه استاندارد شده 



 

 70/        کی   یالکترون یریادگی یها ستمیس یریبا بکارگ انیدانشجو رشیموثر بر پذ یفاکتورها یمدل ساز

است. به  کمک مقیاس پنج گزینه ای لیکرت به سواالت پاسخ داده اند.داده هـای  استفاده شده

نرم افزار لیزرل تجزیـه و تحلیـل شـده   ،گرد آوری شده با کاربرد روش معادالت ساختاری

شـده برای تعیین تعداد حجم نمونه از جدول  نمونه گیری کرجس و مورگان ها اسـتفاده  اند.

نفری جامعه آماری، حجم نمونه در سطح اطمینان  4000که در این تحقیق با توجه به جمعیت 

 30تعـداد  جهت تعیین پایـایی پرسشـنامهنفر برآورد شده است.  400خطا حدود  ٪5با  95٪

  Spssپرسشنامه توزیع و جمع آوری شد پس وارد کردن داده هـا بـا اسـتفاده از نـرم افـزار 

 2در جدول شـماره  و نتایج آن الفای کرونباخ( برای متغیرها محاسبه گردید ضریب پایایی )

 نظـرات و دیـدگاه هـای از روایـی صـوری طبـق برای بررسی روایی پرسشنامه است. آمده

بیان شده استفاده شده که نتایج آن در بخش یافته های و متخصصان صاحب نظران  ،اساتید

شده است. بخش اول اطالعات پاسخ دهنـدگان از  همچنین،  پرسشنامه از دو بخش تشکیلو 

لحاظ جنس،سن ،مقطـع تحصـیلی، سـال ورود مـورد بررسـی قـرار مـی گیرنـد. بخـش دوم 

 سوال می باشد.  46سواالت اصلی پرسشنامه راجع به متغیرهای مورد نظر با 

قادیر مقدار آلفای کرونباخ و ساختار پرسشنامهم  -2جدول   

مقدار آلفای  بعمنا تعدادسواالت متغیرها

 کرونباخ

 902/0 2002یون، 1-5 کیفیت اطالعات

 875/0 2002یون، 6-10 کیفیت سیستم

 901/0 1991، مورمن 1995واتسون  11-15 کیفیت خدمات

سهولت استفاده از سیستم از 

 دید کاربر

 840/0 2010لی، 18-16

مفید بودن سیستم از دید 

 کاربر

 854/0 2010لی، 21-19

ی در استفاده از خودکارآمد

 کامپیوتر و اینترنت

 885/0 2006راکا و همکاران، 30-22

 750/0 1989مورن، 31-32 عدالت توزیعی

 820/0 1989ومورن،فولگروکونوسکی 33-36 عدالت رویه ای

 860/0 1989و مورن،فولگروکونوسکی 37-40 عدالت تعاملی

 946/0 1980الیور ، 41-43 استفاده از سیستم پذیرش

ت تداوم به استفاده از نی

سیستم نوآوری عملکرد در

 های یادگیری الکترونیکی

الگوما   ستایکر , 2016 چونگچانگ، 46-44

 2012و همکاران ,

787/0 
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و  دراین بخش جهت تجزیه و تحلیل داده ها از تکنیک های آمار توصیفی: پژوهش های یافته

معیت شناختی نظیر:  جنس ، سن و توزیع آماری از حیث متغیرهای ج گونگیچبرای بررسی 

 غیره پرداخته شده است.تاهل , تحصیالت 

های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان .ویژگی3جدول  

 گیریاندازهارزیابی مدل 

 مدل معادله ساختاری کال از دو نوع مدل اندازه گیری و مدل ساختاری تشکیل شده است.

جهت ارزیابی مدل معادله ساختاری از شاخص های برازندگی استفاده شده در جدول زیر 

ه است. مجموعه شاخص های برازش کلی از مطلوبیت مناسب برخوردار  و اعتبار ارائه شد

 .ل را به طور کلی تایید می نمایندمد

 شاخص های برازش  :4جدول 

CFI 

برزاندگی 

 مقایسه ای

NNFI 

برازندگی 

 نرم نشده

NFI 

برازندگی 

 نرم شده

RMR 

ریشه 

ماینگین 

مجذور 

 باقیمانده

CFI 

شاخص 

برزاندگی 

تعدیل 

هیافت  

RMSEA 

ریشه 

میانگین 

توان دوم 

خطای 

 تقریب

X2/DF 

 کای دو

درجه 

 آزادی

 

شاخص 

 تناسب

> 9/0  > 9/0  > 9/0  > 1/0  > 9/0  > 1/0 دامنه  3> 

 مقبول

97/0  96/0  97/0  06/0  96/0  075/0  79/0  نتیجه 

 4/82 کارشناسی تحصیالت  1/50 زن جنسیت

 4/57 کارشناسی ارشد 9/49 مرد

 7/87 93اول 

 6/66 93دوم 

 3/72 94اول  4/22 بهباالتر 25 سن

 3/88 94دوم  88 35 تا 26

 5/90 95اول  9/98 45 تا 36

 9/90 95دوم  99 46-55



 

 72/        کی   یالکترون یریادگی یها ستمیس یریبا بکارگ انیدانشجو رشیموثر بر پذ یفاکتورها یمدل ساز

سپس به بررسی روابط بین متغیرهای نهفته درونی و بیرونی پرداخته شده و مقدار 

 ز نرماد شده نشان داده روابط پیش بینی شده، قوی هستند. که با استفاده پارامترهای برآور

 افزار لیزرل انجام شده است.

 نتایج حاصله از تحلیل مسیر:5جدول

نتایج  

 فرضیات

سطح 

 معنادار

اعداد 

 معنادار

ضریب 

استاندارد 

 شده

متغیر 

 وابسته

متغیر 

 مستقل

 فرضیات

000/0 تایید  07/11  15/0 سهولت  

 استفاده

ودکارآمدیخ 1فرضیه    

528/0 رد  34/0  20/0 2فرضیه خودکارآمدی پذیرش   

404/0 تایید  50/3  70/0 کیفیت  پذیرش 

 اطالعات

3فرضیه  

000/0 تایید  83/6  32/0 کیفیت  پذیرش 

 سیستم

4فرضیه  

000/0 تایید  07/4  32/0 کیفیت  پذیرش 

 خدمات

5فرضیه  

751/0 رد  33/1  70/0 عدالت  پذیرش 

 توزیعی

6فرضیه  

اییدت  000/0  33/7  31/0 نیت  

 تداوم

عدالت 

 توزیعی

7فرضیه  

440/0 تایید  10/2  80/0 عدالت رویه  پذیرش 

 ای

8فرضیه  

000/0 تایید  25/9  14/0 نیت  

 تداوم

عدالت رویه 

 ای

9فرضیه  

000/0 تایید  91/3  61/0 10فرضیه عدالت تعاملی پذیرش   

882/0 رد  18/0  20/0 نیت  

 تداوم

11فرضیه عدالت تعاملی  

301/0 تایید  70/2  21/0  پذیرش 

 کاربر

سهولت 

 استفاده

12فرضیه  

000/0 تایید  42/1  55/0 نیت  

 تداوم

 پذیرش

 استفاده

13فرضیه  

000/0 تایید  50/13  56/0 مفید  

 بودن

سهولت 

 استفاده

14فرضیه  

530/0 رد  42/1  50/0 15فرضیه مفید بودن پذیرش   
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 نتایج آماره مدل پژوهش :2شکل

 

 گیری  بحث و نتیجه

فزایش اچه نوع فاکتورهای مؤثری باعث هدف از تحقیق حاضر  قتحقی اصلی سوال هب هتوج با

ها گردانیآنو مانع از روی گردد؟های الکترونیکی میکاربران از تداوم کار با سیستم پذیرش

 این ابعاد در ادامه هر یک از شود؟از ادامه استفاده ازسیستم های یادگیری الکترونیکی می

 حاکی از این می باشد جدول پنجم انجام شده درتحلیل های  طبقنتایج بررسی شده اند، 

رفته . با توجه به مطالعاتی که صورت گفرضیه رد شده است 4گردیده و تأیید  فرضیه11.

  گردیده است :تحقیق جهت به کارگیری ارائه  اتپیشنهاداتی تابع نتایج فرضی

 بین در معادالت ساختاری نتایج بدست آمده نشان داد ر: با توجه به تحلیل مسی1فرضیه 

گ و واننتایج تحقیق حاضر همسو با یافته های متغیرها رابطه معنادار و مثبت وجود دارد. 

اران روکا و همک (،2006)، پینوچ (2009)ونگ و همکاران ،(2008)، لی و همکاران (2009) ونگ

اند با  نیز این فرضیه را تایید نموده (2017) چنگ (،2010حسن زاده )، (1999)، پارک (2006)

خود  افزایش خودکارآمدی سهولت استفاده از سیستم های الکترونیکی افزایش می یابد.

 کارآمدی تاثیر قابل توجهی دارد



 

 74/        کی   یالکترون یریادگی یها ستمیس یریبا بکارگ انیدانشجو رشیموثر بر پذ یفاکتورها یمدل ساز

ن با توجه به تحلیل مسیر در معادالت ساختاری نتایج بدست آمده نشان داد بی :2فرضیه 

ا لی دارد. نتایج تحقیق حاضر همسو با یافته هاینت وجود متغیرها رابطه معنادار و مثب

آمدی نیز این فرضیه تایید کرده اند که با افزایش خودکار( 2006)،روکا و همکاران (2006)

 یارانه ای، رضایت کاربران افزایش نمی یابد.

ن با توجه به تحلیل مسیر در معادالت ساختاری نتایج بدست آمده نشان داد بی: 3فرضیه 

ا و روک متغیرها رابطه معنادار و مثبت وجود دارد. نتایج تحقیق حاضر همسو با یافته های

فیت کی را تایید نمودند.این فرضیه  (2005) (، چیو2017)، چانگ و همکاران(2006)همکاران 

 یادگیرندگان دارد. پذیرشاطالعات تاثیری زیادی بر روی 

ن در معادالت ساختاری نتایج بدست آمده نشان داد بی با توجه به تحلیل مسیر :4فرضیه 

ا و روک متغیرها رابطه معنادار و مثبت وجود دارد. نتایج تحقیق حاضر همسو با یافته های

ده کراین فرضیه تایید  (2017)، چانگ (2007)،لیا (2005)، چیو و همکاران (2006)همکاران

 مطابق با انتظارات شان باشد.دارند که کیفیت سیستم  قبولاند.کاربران زمانی 

ین ببا توجه به تحلیل مسیر در معادالت ساختاری نتایج بدست آمده نشان داد  : :5فرضیه 

روکا و  متغیرها رابطه معنادار و مثبت وجود دارد. نتایج تحقیق حاضر همسو با

ید تای (2005)،این فرضیه تایید شده و توسط چیو و همکاران (2017)، چانگ (2006)همکاران

 کاربران افزایش می یابد. پذیرش ، با افزایش کیفیت خدمات نشده است.

ن با توجه به تحلیل مسیر در معادالت ساختاری نتایج بدست آمده نشان داد بی: 6فرضیه 

ه ام شدمتغیرها رابطه معنادار و مثبت وجود ندارد. نتایج تحقیق حاضر همسو با تحقیقات انج

این فرضیه تایید شده است که با  (2017)،چنگ و همکاران (2005)چیو و همکاران توسط 

ز مانی ازکاربران افزایش نمی یابد. آنها دریافتند یادگیرندگان  پذیرشافزایش عدالت توزیعی 

ه آموزش مبتنی بر وب راضی خواهند بود که سطح باالتری از عدالت توزیعی را تجربه کرد

 باشند.

در معادالت ساختاری نتایج بدست آمده نشان داد بین  با توجه به تحلیل مسیر :7فرضیه 

چانگ و پژوهش  متغیرها رابطه معنادار و مثبت وجود دارد. نتایج تحقیق حاضر همسو با
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با افزایش عدالت توزیعی ، ثبت تداوم استفاده از سیستم  تایید نشده است. (2017)  همکاران

 های الکترونیکی افزایش می یابد.

ن جه به تحلیل مسیر در معادالت ساختاری نتایج بدست آمده نشان داد بیبا تو :8فرضیه 

ر و پژوهشات فولگ متغیرها رابطه معنادار و مثبت وجود دارد. نتایج تحقیق حاضر همسو با

و چانگ و  (2005)این فرضیه تایید گردیده و توسط چیو و همکاران  (1989)کونوسکی 

ساتید روش های استفاده برای نمره دهی را در چنانچه ا رد شده است. (2007)همکاران 

هد کاربران از سیستم های یادگیری الکترونیکی خوا پذیرشاختیار دانشجویان قرار دهند، 

 یافت.

ن با توجه به تحلیل مسیر در معادالت ساختاری نتایج بدست آمده نشان داد بی :9فرضیه 

 پژوهش چانگ و یق حاضر همسو بامتغیرها رابطه معنادار و مثبت وجود دارد. نتایج تحق

م نیت تداو نیزاین فرضیه تایید شده است که با افزایش عدالت رویه ای  (2017)همکاران 

 کاربران افزایش می یابد.

ین با توجه به تحلیل مسیر در معادالت ساختاری نتایج بدست آمده نشان داد ب :10فرضیه 

 وتحقیقات چیو  یج تحقیق حاضر همسو بامتغیرها رابطه معنادار و مثبت وجود دارد. نتا

الت که با افزایش عد این فرضیه تایید شده است (2017)، چانگ و همکاران (2005)همکاران 

اهد کاربران با انجام عواملی مانند رعایت صداقت و احترام افزایش خو پذیرشتعاملی نیز 

 داشت.

ین تایج بدست آمده نشان داد ببا توجه به تحلیل مسیر در معادالت ساختاری ن :11فرضیه 

ه ام شدمتغیرها رابطه معنادار و مثبت وجود ندارد. نتایج تحقیق حاضر همسو با تحقیقات انج

 این فرضیه تایید شده است. (2107)چانگ و همکاران  توسط

بین  با توجه به تحلیل مسیر در معادالت ساختاری نتایج بدست آمده نشان داد :: 12فرضیه 

 م شدهبطه معنادار و مثبت وجود دارد. نتایج تحقیق حاضر همسو با تحقیقات انجامتغیرها را

 که با این فرضیه تایید شده است( 2008( و سان و همکاران )2006توسط روکا و همکاران)

هد کاربران افزایش خوا پذیرشافزایش آسانی استفاده از سیستم های یادگیری الکترونیکی 

 داشت.



 

 76/        کی   یالکترون یریادگی یها ستمیس یریبا بکارگ انیدانشجو رشیموثر بر پذ یفاکتورها یمدل ساز

ین به تحلیل مسیر در معادالت ساختاری نتایج بدست آمده نشان داد بتوجه با : 13فرضیه 

 م شدهمتغیرها رابطه معنادار و مثبت وجود دارد. نتایج تحقیق حاضر همسو با تحقیقات انجا

این  (2007)،لیا  (2017) ، چانگ(2005)چیو و همکاران ( 2006)توسط روکا و همکاران

یستم کاربر سیستم های یادگیری الکترونیکی را یک سیعنی اینکه اگر  فرضیه تایید شده است

تم ین سیس، قصد ادامه به استفاده از اساس خشنودی بنمایداحمفید بداند، یا با استفاده ازآن 

 ها افزایش می یابد.

ین با توجه به تحلیل مسیر در معادالت ساختاری نتایج بدست آمده نشان داد ب :14فرضیه 

م شده مثبت وجود دارد. نتایج تحقیق حاضر همسو با تحقیقات انجامتغیرها رابطه معنادار و 

 (، 2009(، پارک )2017چانگ) ،(2007)و همکارن  وی، لی(2008)لی  (،2006)پیتج و لی توسط 

  این فرضیه تایید شده است

ین با توجه به تحلیل مسیر در معادالت ساختاری نتایج بدست آمده نشان داد ب :15فرضیه 

 م شدهبطه معنادار و مثبت وجود دارد. نتایج تحقیق حاضر همسو با تحقیقات انجامتغیرها را

این  (2005)، چیو و همکاران (2008)، سان و همکاران (2006)روکا و همکاران  توسط

 .فرضیه تایید شده است

 پیشنهاداتی مبتنی بر یافته های پژوهش 

و باتوجه به ظرفیت محدود با افزایش روز افزون تقاضا برای آموزش عالی در کشور 

وت دانشگاه های کشور و وجود سدی بنام کنکور، یادگیری الکترونیکی یک شیوه کامال متفا

با آموزش سنتی در کالس های درس می باشد. صرفا با وارد کردن فناوری در شیوه های 

ه رنامب سنتی کامال متفاوت، نمی توان آن عملی کرد یا به عبارتی یادگیری الکترونیکی بدون

چیده ریزی دقیق نمی تواند باز خورد مناسبی داشته باشد.یادگیری الکترونیکی می تواند پی

 لگواایید باشد. اما نیاز به برنامه ریزی و نظارت کنترل شده دارد، تا موثر واقع گردد. با ت

پیشنهادی تحقیق حاضر و با در نظر گرفتن فرضیه های تایید شده چنین نتیجه گیری می 

ر دد که دانشجویان دوره های یادگیری الکترونیکی برای داشتن تمایل به این دوره ها شو

ه بیشترین تاثیر را در روند ادامه ب پذیرشداشته باشند. عامل  پذیرشمرحله اول باید 

 کارگیری سیستم دارد.

دانشجویان از ابعاد مختلف انجام مصاحبه در مورد دوره ها است. یکی  پذیرشجهت کسب 

مهمترین مشکالت در یادگیری الکترونیکی آشنا نبودن اساتید یا دانشجویان با  از
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کامپیوتر،اینترنت و این نوع سیستم آموزش است. یکی دیگر از مسائل اصلی و نارضایتی 

بسیاری دانشجویان عدم وجود زیر ساخت های الزم ازجمله : اینترنت پر سرعت که باعث 

س های الکترونیکی می باشد. از مشکالت دیگر، برداشتن عدم دسترسی و عدم اتصال به کال

مرزهای جغرافیای برای آموزش و حل کمبود آزمون های کمکی و کویزها. از موارد 

رضایت آنها مطرح شده: امکان شاغل بودن همزمان با تحصیل، حجم کاری وارد شده و 

انجام مصاحبه با محتوای دروس است. با جمع بندی نتایج مدل و فرضیات تایید شده و 

دانشجویان به مدیران دوره های یادگیری توصیه می شود به ابعاد فناوری توجه زیادی 

 داشته باشند. انجام و برگزاری دوره های آموزشی جهت اشنایی دانشجویان و اساتید،

طراحی محتوای آموزشی متنوع و متناسب با نیازها، استفاده از متخصصین حرفه ای در 

محتوا را مدنظر قرار دهند. طبق پژوهش انجام شده در این رابطه و مقایسه  طراحی مناسب

با تحقیقات صورت گرفته، اطالعات بسیار محدود است. این موضوع و لزوم انجام تحقیقات 

بیشتر در رابطه با پذیریش تعلیم دهندگان مهم ترین نقش را در تعیین موفقیت و شکست یک 

مسئوالن باید با کاربران سیستم های همچنین،  ماید.سیستم مبتنی بر وب بازی می ن

 یادگیری الکترونیکی با عزت و احترام رفتار و برخورد نمایند.

 متصدیان امور باید بازخورد به موقع و مناسبی نسبت به سواالت کاربران ارائه داشته

د و یح دهننمره دهی به کاربران توض باید تصمیم گیری های خود را راجب به اساتید باشند.

 سیستم نمره دهی باید از ثبات کافی برخوردار باشد.

، قابل گردد کامل، منسجممطالب درسی که توسط سامانه آموزش های الکترونیکی ارائه می

ن و سامانه آموزش های الکترونیکی باید خدمات قابل اطمینافهم و مرتبط با دروس باشد و 

 مورد نیاز دانشجو را فراهم نماید.

 برای محققان اینده یاداتپیشنه

ز افاده با وجود اینکه یادگیری الکترونیکی در حال پیشرفته می باشد ولی هنوز تمایل به است

ش سیستم های یادگیری الکترونیکی چندان مورد توجه قرار نگرفته است. بدین منظور پژوه

که های بیشتری به منظور بررسی یافته های این پژوهش ضروری است.برخی مواردی 

 برای تحقیقات آتی مناسب می باشند از جمله:

 ارائه مدلی که موفقیت سیستم یادگیری الکترونیکی را به صورت کاملتری بسنجد.

 بررسی عوامل موثر در ترک تحصیل دانشجویان دوره های یادگیری الکترونیکی کشور

برای  بررسی تاثیر برگزاری دوره های اشنایی با سیستم های یادگیری الکترونیکی

 دانشجویان و اساتید برای افزایش رضایت دانشجو
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ی مبررسی تفاوت های دانشجویانی که دوره های یادگیری الکترونیکی را تا پایان ادامه  

 دهند و مقایسه با افرادی که آن را ترک کرده اند.

 یکیونبررسی عوامل تاثیر گذار بر تمایل اساتید به حضور فعال در دوره های یادگیری الکتر

در کشورهای از جمله ایران که نظام آموزشی متمرکز دارند و محتوای دروس مدارس با 

ه توجه به تفاوت های محلی و فرهنگی و اقیلمی یکسان می باشد. بهتر است آموزش دروس ب

 منظور تسریع بیشتر از طریق یادگیری الکترونیکی انجام گیرد. 

 

 فهرست منابع و ماخذ 

Ahmed, Younis. Alsabawy, Aileen Cater-Steel. (2016).Determents of perceived usefulness 

of e-learning systems, Computers in Human Behavior, 64 (1), 843-858. 
Aleksandra, Gorbunovs. Atis,Kapenieks., Sarma,Cakula. (2016).Self-discipline as a Key 

Indicator to Improve Learning Outcomes in e-learn ing, Environment, Procardia - Social 

and Behavioral Sciences, 231 (5), 256-262. 

Alfervic, Niksa. cukusic, Maja., Granic, Andrina., Garaca, zeljko. (2010). E-learning 

process management and the e-learning perfor mance. Computers & Education, 55, 554-

565. 

Al-Hujran, O., Aloudat, A., Al-Hennawi, H., & Nabeel Ismail, H. (2013). Challenges to 

Elearning Success: The student perspective. In Proceedings of the International Conference 

on Information, Business and Education Technology (ICIBET 2013).  
Almajali, D., Al-Lozi, M. (2016). Determinants of the Actual Use of E-Learning Systems: 

An Empirical Study on Zarqa University in Jordan. Journal of Social Sciences, 5(2), 1-29. 
Asma, Ali Mosa., Mohd, Naz’ri bin.,Marin, Roslina Ibrrahim. (2016). Technological 

Aspects of E-Learning Readiness in Higher Education: A Review of the Literature, 

Computer and Information Science, 9, 1, 113. 

Atreja, A. (2008).Satisfaction with web-based training in an integrated healthcare Delivery 

network: do age, education, computer skills and attitudes matter? BMC Med Educ, 8, 48. 
Bersin, J. & Associates. (2006). Rapid E-Learning: What Works. Tools, Techniques, Case 

Studies, and Best Practices. 6114 La Salle Ave., Suite 746 Oakland, California. 94611. 

BingWu,Wen XiaXu ,JunGe.(2012). Innovation Research in E-Learning, Physics Procedia , 

24,  2059-2066. 

Ching-Ter Chang, Jeyhun Hajiyev, Chia- Rong Su. (2017). Examining the students’ 

behavioral intention to use e-learning in Azerbaijan? The General Extended Technology 

Acceptance Model for E-learning approach, Computers & Education, 111, 128-143. 
Chiu,C.M.,Hsu,M.H.,Sun.S.Y.,Lin,T.C,&Sun,P.C.(2005).Usability,quality,value ,e-

learning continuance decision, Computers& Education, 45( 4), 399-416. 
Christian Sorcerer i, Axal Borschbach, Stefan Smolnik. (2013).understanding e-learning 

continuance intention: towards a conceptual model, association for information systems 

AIS electronic library, 22(3), 1-13. 

Crews, T.B.; Wilkinson, K. And Neil, J.K. (2015). Principles for Good Practice in 

Undergraduate Education: Effective Online Course Design to Assist Students’ Success". 

MERLOT Journal of Online Learning and Teaching, 11 (1), 87-100. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1875389212003458#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1875389212003458#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1875389212003458#!
https://www.sciencedirect.com/science/journal/18753892
https://www.sciencedirect.com/science/journal/18753892/24/part/PC
https://www.sciencedirect.com/science/journal/18753892/24/part/PC
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360131517300933
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360131517300933
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360131517300933


 

 1397/ پاییز  22شماره  /پنجم سال  – نامه آموزش در علوم انتظامیفصل/       79

Farad Seraj & Athena Seifi (2015). The Role of Electronic Learning Skills on the 

Satisfaction and Academic Achievement of Virtual Students, Journal of Educational and 

Learning Technology, 1, Issue 2, 21-57 (in Persian). 
Floger, R., Konovsky, M.A(1989).Effects of procedural and distributive justice on reactions 

to pay raise decision, An academy of man agent journal,vol32,No1,115-130.   

Fazil Abdullah Opens, Rupert Ward Opens. (2016).Developing a General Extended 

Technology Acceptance Model for E-Learning by analyzing commonly used external 

factors, Computers in Human Behavior, 56(3). 238-256. 
Garrison, D.R& Anderson. (2003).T.e-learning in the 21st century: A framework for 

research and practice. New York, Rout ledge, 167. 

Gedik, N.; Kiraz, E. & Ozden, M.Y. (2013). Design of a blended learning environment: 

Considerations and implementation issues. Australasian Journal of Educational 

Technology, 29(1). 

Greenberg, J. (1978).atext of organizational justice theories, Academy of Management 

review, 62(1), 9-22. 

Hande, Kimiloglu.Meltem, Ozturan b.Birgul, Kutlu c.( 2017).Percep tions about and 

attitude toward the usage of e-learning in corporate training, Computers in Human 

Behavior, 72(1), pp. 339-349. 

Hassanzadeh, Alizza & Kanaani, Fatemeh (2010). A Framework for Effective Factors for 

Evaluating the Effectiveness of Electronic Learning Systems, Fifth National Conference on 

Electronic Education, Tehran ,1-8(in Persian). 
J.C.Roca,C.M .Chiu, F.J.Martinez.(2006). Understanding e-learning contin uance intention 

an extension of technology acceptance Model, Int.j.Human-computer students, 64(8), pp. 

683-696. 

Lee, J.K&lee, W.K. (2008). The relationship of e-learning self-regulatory efficacy and 

perception of e-learning environments quality, Computers in Human Behavior 24(1), 32-47. 

Levy,Y.(2007).Comparing dropout and persistence in e-learning courses. Computers & 

Education, 48, 2, 185-204. 

Lu.H.P&Chiou.M.J. (2010).The impact of individual differences on e-learning system 

satisfaction: Contain agency approach. British Journal Educational Technology & society, 

41(2), 307-323. 
Luise.Brosser,Cătălin .Vrabie. (2015).The Quality Initiative of E-Learning in Germany 

(QEG) - Management for Quality and Standards in E-Learning, Procardia - Social and 

Behavioral Sciences, 186(4). 1146-1151. 

M.C. Lee. (2006). Explaining and predicting users” continuance intention toward e-

Learning: An extension of the expectation confirmation model, “Computers & Education 

54(2), 506-512. 

Maier, Brigitte, paechter, Manuela, Macher, Daniel (2010). Students Expectations of, and 

Experiences in E-Learning: Their Relation to Learning an Achievements and Course 

Satisfaction. Computers & Education. 54, 222-229. 

Martin Misut a. &Katarina Pribilova b. (2015).Measuring of Quality in the Context of e-

Learning, Procardia - Social and Behavioral Sciences, 177(2). 312-319. 
Maryam. Asoodar,Shahin. Vaezi b,Balal. Izanloo c. (2016).Framework to improve e-

learner satisfaction and further strengthen e-learning implementation, Computers in Human 

Behavior, 63(5), 704-716. 

Mirzaei, KH (2010). Research, Research and Research Writing. Tehran: Publications of 

Sociologists. 4, 320-364(in Persian). 



 

 80/        کی   یالکترون یریادگی یها ستمیس یریبا بکارگ انیدانشجو رشیموثر بر پذ یفاکتورها یمدل ساز

Pilar. Pineda-Herrero a. Carla Quesada. (2011).Evaluating the Efficacy of E-learning in 

Spain: A Diagnosis of Learning Transfer Factors Affecting E-learning Procardia - Social 

and Behavioral Sciences, 30, 2199-2203. 
Pitch, K.A. and Y, K. Lee. (2006). the influence of system characteristics on e-learning use. 

Computers & Education, 4(4), 222-244. 
S.Y.Park. (2009). An Analysis of the Technology Acceptance Model in understanding 

university student’s behavioral intention to use e-learning, Journal of Educational 

Technology & society, 12(3), 152-162. 

Saeed Nasim and Azimi Hemmat, Monireh (2016). Designing a Fuzzy Expert System to 

Measure Satisfaction of Learners in Virtual Universities of Tehran, Year 4, 15, 7-9-92(in 

Persian). 
Sun, P.C., Leidner, D. (2008). What driver s successful e-learning? An empirical 

investigation of the critical factors influencing learner satisfaction. Computers & Education, 

50(4), 1183-1202. 
Tarhini, Ali, Timothy TeoTakwa Tarhini. (2016). a cross-cultural validity of the E-

learning Acceptance Measure (ElAM) in Lebanon and England: a con firmatory factor 

analysis, Education and Information Technologies, 21,  5, 1269–1282. 

Víctor J.García-Morales, Francisco JavierLloréns-Montes, Antonio J.Verdú-Jover. (2007). 

Influence of personal mastery on organizational performance through organizational 

learning and innovation in large firms and SMEs, Technovation, 27, 9, 547-568. 

Vladimir. Bradac, Bogdan. Walek. (2017). A Compressive Adaptive System for E-learning 

of Foreign Languages, Expert Systems with Applications  ، Vol 90, Pages 414-426 

W.T.Wang and C.C.Wang. (2009). an empirical study of instructor adoption of web-based 

learning systems Computers & Education, 53(3), 761-774. 
Wei-TsongWang,Chun-ChiehWang.(2009). An empirical study of instructor adoption of 

web-based learning systems, Computers & Education, 53, 3, 761-774. 

Yang, D.; Olesova, L. & Richardson, J.C. (2010). Impact of cultural differences on 

students' participation, communication and learning an online environment. Journal 

Education computing Research, 43(2) 165-182.  

Yi Ren Zhao-xia Dai Xiao-huan Zhao Ming- ming Fei Wen-tian Gan. (2017). Exploring an 

on-line course applicability assessment to assist learners in course selection and learning 

effectiveness improving in e-learning, Learning and Individual  Differences, 60,  56-62. 
Zandi, Bahman, Gharami Tayebi (2015). Reviewing the speed and comprehension of 

reading in print and electronic texts, Journal of Research in Virtual and Vocational 

Learning, Third Year, 11, 25-40 (in Persian). 

https://link.springer.com/journal/10639
https://link.springer.com/journal/10639/21/5/page/1
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0166497207000375#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0166497207000375#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0166497207000375#!
https://www.sciencedirect.com/science/journal/01664972
https://www.sciencedirect.com/science/journal/01664972/27/9
https://www.sciencedirect.com/science/journal/09574174
https://www.sciencedirect.com/science/journal/09574174/90/supp/C
https://www.sciencedirect.com/science/journal/09574174/90/supp/C
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360131509001080#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360131509001080#!
https://www.sciencedirect.com/science/journal/03601315
https://www.sciencedirect.com/science/journal/03601315
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1041608017301644#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1041608017301644#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1041608017301644#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1041608017301644#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1041608017301644#!
https://www.sciencedirect.com/science/journal/10416080

