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Abstract 
The purpose of this study was to investigate the effect of the extended technology 

acceptance model on the use of online education during the corona in physical education 

students. The present study was of applied and correlation type. The statistical population 

were all undergraduate students in the field of physical education and sports sciences at 

Kermanshah, Hamedan, Kurdistan, Lorestan and Ilam universities, which 324 people were 

selected as sample using random cluster sampling method. To collect data, standard 

questionnaires of facilitator conditions, perceived usefulness, perceived ease of use, 

attitude, behavioral intention and use of online education were used. Data analysis was 

performed using variance-based structural equation model. The results showed that 

facilitator conditions have a significant effect on perceived usefulness and perceived ease 

of use that the effect of facilitator conditions on perceived ease was greater. Furthermore, 

perceived ease of use has a significant effect on perceived usefulness and attitude as the 

effect of perceived ease of use on attitude was greater. Perceived usefulness has a 

significant effect on attitudes and behavioral intentions that the perceived usefulness had 

a greater effect on behavioral intentions. Finally, attitudes have a significant effect on 

behavioral intentions and behavioral intentions on the use of online education during the 

corona pandemic in physical education students. Based on the results, it is suggested that 

universities which have the major of physical education in online education increase 

facilitator conditions, perceived usefulness and perceived ease of use in order to promote 

students' attitudes, behavioral intention and use of online education. 
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Extended Abstract 

Background and Purpose  
Nowadays, online learning has become a concept that is being studied more and 

more in the field of education and technology representation (1). The use of online 

classes has always created problems for sports students as they are reluctant to 

study online. On the other hand, research on the impact of technology acceptance 

model on online learning, in Iran and other countries, has mainly focused on 

theorical courses. However, due to the different nature of physical education and 

the practicality of some of its courses, it seems necessary to study the factors 

affecting the use of online education in physical education and sports sciences 

classes using the technology acceptance model. Therfore, in this study, the 

researcher seeks to investigate the effect of the extended technology acceptance 

model on the use of online education in physical education students during the 

corona. 
 

Materials ans Methods 
The present study is applied in terms of purpose, descriptive-survey in terms of 

method, correlational in terms of relationship between variables, and cross-

sectional in terms of research design. The statistical population of this study were 

all in the physical education and sports sciences students at Kermanshah, 

Hamedan, Kurdistan, Lorestan and Ilam universities. In this study, to determine 

the sample size, the rule of determining the optimal sample size of Müller (1999) 

(2) was used. Therefore, according to the number of items of the research 

questionnaire (19 questions) and the rule of Müller, at least 324 students in the 

field of physical education and sports sciences at universities of Kermanshah, 

Hamadan, Kurdistan, Lorestan and Ilam participated in research as an sample. 

This study used the random cluster sampling method to select the research 

samples. For this purpose, at first, universities which had the major of physical 

education and sports sciences students in each province were determined and then 

two universities were selected from among the universities of each province, and 

according to the size of the community, the number of samples was selected from 

each university. To measure the research variables, the standard questionnaire of 

technology acceptance model of Sukendro et al (2020) (3) which has 19 items was 

used. This questionnaire has 6 variables of perceived ease (4 items), perceived 

usefulness (4 items), facilitator conditions (3 items), attitude (3 items), behavioral 

intention (3 items) and use of online education (2 items). The scoring scale of this 

questionnaire was a five-point Likert scale from very low (score 1) to very high 

(score 5). To analyze the data, the variance-based structural equations modeling 
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was used. It should be noted that in this study, all analyses were done at an error 

level of 0.05 using SPSS 23 and Smart-PLS 3.2.8 softwares. 
 

Findings 
The results of demographic description of the research samples showed that most 

of the research samples were male (193 people), had an age of less than 20 years 

(113 people) and had no background of using virtual education (220 people). 

According to the results, the amount of factor loads of the observed variables 

(0.745 - 0.945) was greater than the cut-off point of 0.3 and the value of their t-

statistic was greater than the cut-off point of 1.96 (P <0.05). Content validity, 

convergent validity and divergent validity were used to confirm the validity of the 

instrument. The reliability of the research instrument was also confirmed using 

Cronbach's alpha and combined reliability.  

 
Tale1. The effect of independent variables on dependent variables 

Independent variable Dependent variable t-Statistics  p.value Result 

Perceived Ease of use Perceived Usefulness 5.59 .27 accepted 

Perceived Ease of use Attitude to use 9.47 .50 accepted 

Perceived Usefulness Attitude to use 5.75 .34 accepted 

Perceived Usefulness Behavioral Intention 14.25 .60 accepted 

Conditions facilitating 
Perceived Ease of 

use 
18.87 .65 accepted 

Conditions facilitating Perceived Usefulness 12.02 .56 accepted 

Attitude to use Behavioral Intention 6.24 .31 accepted 

Behavioral Intention Use online education 31.82 .77 accepted 
 

 

According to the results, it can be stated that the facilitator conditions had a 

significant effect on perceived usefulness (β = 0.560, p = 0.001) and perceived 

ease of use (β = 0.654, 001 P = 0.0) that the effect of facilitator conditions on 

perceived ease of use was greater. Besides, perceived ease of use had a significant 

effect on perceived usefulness (β = 0.269, p = 0.001) and attitude to use (β = 0.504, 

p = 0.001) that the effect of perceived ease of use on attitude to use was greater. 

Perceived usefulness had a significant effect on attitude to use (β = 0.339, p = 

0.001) and behavioral intention (β = 0.596, p = 0.001) that the effect of perceived 

usefulness on behavioral intentions was greater. Finally, the effects of attitude to 

use on behavioral intention (β = 0.314, p = 0.001) and behavioral intention on the 

use of online education (β = 0.769, p = 0.001) in the corona pandemic in physical 

education students were significant. 
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Conclusion 
According to the study’s findings, the technology acceptance model developed 

had an effect on the use of online education during the corona, which is consistent 

with the results of Sokendro et al. (2020) (3) and Mohammadian et al. (2020) (4). 

Most of the students' problems in the field of online education will be solved if 

the universities offering online education provide facilitating conditions for 

students. Improving the facilitator conditions will increase the perceived ease and 

perceived usefulness of physical education students from online education. 

Universities can also improve students’ attitudes toward the use and behavioral 

intentions of using online education by increasing perceived convenience and 

perceived usefulness, which enhances the physical education students' use of 

online education.  
 

Keywords: Facilitator Conditions, Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, 

Attitude to Use, Behavioral Intentions. 
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 پژوهشیمقالة 

  دوران  در برخط آموزش از استفاده بر یافتهتوسعه فناوری  پذیرش تأثیر مدل

 1بدنی( تربیت رشتۀ دانشجویان )مطالعه موردی کرونا 
 

 2شتیاندشیرین زر  ،1جانبهاره یوسف

 

   رانیکرمانشاه، ا  ،یانشگاه راز د  ،یو علوم ورزش  یبدن  تیدانشکده ترب  ،یورزش  تیریارشد مد  یکارشناس  .1

)نویسنده    رانیکرمانشاه، ا  ،ی دانشگاه راز  ،یو علوم ورزش  یبدن  تیدانشکده ترب  ،یورزش  تیریمد  اریاستاد .2

 مسئول( 
  

 31/03/1401تاريخ پذيرش:                           1400/ 07/10تاريخ دريافت:                    
 

 چکیده 

يافته بر استفاده از آموزش برخط در دوران کرونا هدف اين پژوهش، بررسی اثر مدل پذيرش فناوری توسعه

بدنی بود. تحقیق حاضر کاربردی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری تحقیق دانشجويان رشته تربیتدر  

  ، همدان، کردستان  ، های کرمانشاهعلوم ورزشی دانشگاهبدنی و  رشته تربیتکارشناسی  مقطع  دانشجويان  همه  

عنوان نمونه  ای تصادفی بهخوشه  گیرینفر با استفاده از روش نمونه   324ها  بود که از بین آن  ايالم لرستان و

  کننده، سودمندی تسهیل  شرايط  استاندارد  هایاز پرسشنامه،  قیتحق  یهاداده   یآورجمع  یبراانتخاب شدند.  

 هاداده   لیتحل.  شد  برخط  آموزش  از  و استفاده  رفتاری  استفاده، نیت  به  شده، نگرش درک  شده، سهولتدرک

واريانس معادالت ساختاری  از  انجام شدبا استفاده  تحقیق نشان داد، شرايط  .محور  بر    کنندهتسهیل   نتايج 

و سهولتدرک  سودمندی تأثیر شرايطدرک  شده  که  معناداری داشت  تأثیر   بر سهولت  کنندهتسهیل  شده 

استفاده تأثیر معناداری داشت   به  شده و نگرشدرک  سودمندیبر    شدهدرک  شده، بیشتر بود. سهولتدرک

 استفاده و نیت  به نگرشبر شده درک  استفاده، بیشتر بود. سودمندی به  نگرش برشده درک که تأثیر سهولت

  به  شده بر نیات رفتاری، بیشتر بود. همچنین نگرش درک  رفتاری تأثیر معناداری داشت که تأثیر سودمندی 

نیت  نیتبر    استفاده و   رشته  دانشجويان  در   کرونا  دوران  در  برخط  آموزش  از   ستفادهابر    رفتاری  رفتاری 

بدنی در  های دارای رشته تربیتشود، دانشگاهبدنی تأثیر معناداری داشتند. براساس نتايج پیشنهاد میتربیت

  به   شده را افزايش دهند تا نگرشدرک   شده و سهولتدرک  کننده، سودمندیتسهیل   آموزش برخط شرايط 

 برخط را برای دانشجويان اين رشته ارتقا دهند.  آموزش از استفاده و رفتاری نیت استفاده، 

 . بدنی مدل پذيرش فناوری، آموزش برخط، کرونا، دانشجويان، تربیت  :واژگان کلیدی
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 مقدمه 
  و  هرو کردههای متعددی روبهای بهداشتی درمانی دنیا را با چالشسیستم  ،19-ویدشیوع ناگهانی کُ

حوزهبر   تأثیر  سایر  نیز  تربیت  و  تعلیم  ازجمله  استها  خان)  گذاشته  و  شروع  (.  2020،  1میان  با 

گذاری اجتماعی تأکید  های بهداشتی بر رعایت فاصلهدر سراسر جهان، پروتکل  19-ویدکُ  گیریهمه

از کشورها، برای کاهش شیوع و(.  2020،  2ساجد و آمگاین)  کردند یروس در این راستا در بسیاری 

آموزش مدارسکرونا  در  حضوری  م  های  عالیؤو  شد  سسات  همکاران)  تعطیل  و  (.  2020،  3وینر 

منظور محافظت از دانشجویان، کارکنان دانشگاهی  اند بهمؤسسات آموزش عالی در کشورها قصد داشته

استفاده   و سالم  ایمن  یادگیری  از محیط  ویروس،  روند شیوع  و کند کردن  اداری  و    4)گائو  کنندو 

 یادگیری  به  فیزیکی   کالس   از  را  یادگیری  روش  عالی   سساتؤم  بیشتر  ،بر این اساس  ؛(2020  ،همکاران

  تدوین دغدغۀ بیماری، این حذف به کمک برای ها دانشگاه تعطیلی  آغاز از پس  و اندداده تغییر برخط

 ترینبزرگ  به  خانگی  قرنطینۀ  شرایط  در  و  منزل  در  هاآموزش   تداوم  برای  تحصیلی  هایبرنامه   اجرای  و

  سمت   از  که  جدی   و  مهم  بسیار  های برنامه  از  یکی.  است  شده   تبدیل  عالی  آموزش  هاینظام  چالش

  تدریس  از  را  خود  توجه  هادانشگاه  امروزه  کهیطور به  ؛بود  برخط  آموزش  شد،  اجرا  و   مطرح  عالی  آموزش

 (. 2020رضایی، ) اندکرده  معطوف برخط یادگیری به

  فناوریروز در زمینه آموزش و بازنمایی  شده است که روزبه  به مفهومی تبدیل امروزه یادگیری برخط

 (. یادگیری برخط نوعی آموزش2019  و همکاران،  5یزاکاگیرد )در حوزه آموزش مورد بررسی قرار می

برنامه  الکترونیک یا  مرورگر  طریق  از  که  نرماست  به  نیاز  بدون  کاربردی  منابع  های  و  اضافی  افزار 

 برخطتوسعه یادگیری    (.2020  ،و همکاران  6شود )هاجزالس درس انجام مییادگیری فیزیکی نظیر ک

به دو دلیل یعنی هزینه مقرون به صرفه و امکانات پشتیبانی برای تقویت   آموزشدر   عالی معموالً 

ای تعطیلی باعث شده است که استفاده گسترده(.  2016،  7)کالرک و مایر   استمدنظر    اثرات یادگیری

برای اهداف   ها برای بهبود یادگیری از راه دور انجام شود. ضرورت استفاده از فناوری طبرخاز فناوری 

برخی از مطالعات    بیش از پیش آشکار شده است که،  کرونا   گیریدر طی همه   آموزش عالی آموزشی در  
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پرداخته   گذشته موضوع  این  )مایلیزاربه  وانگ   2020،  همکارانو    1اند  (.  2020،  همکارانو    2؛ 

  پاسخ   االتؤاین س  به  تا   سازد می  قادر  را  آموزشی  نفعانذی  ،برخط  فناوری  ویژه به  دیجیتال  های فناوری

  همه،  از  ترمهم.  گیرندیاد می   معلمان  و  آموزاندانش  چگونه  و  زمانی  چه  کجا،  چه چیزی،  دهند که

 دور   راه  از  یادگیری  از  توانندمی  ها وریافن.  کند   کمک  معلمان  نقش  افزایش  به  تواندمی  برخط  فناوری

 گیری کرونا و شرایط خاص همه  طی  در  آن  از  استفاده   کنندهبینیپیش  عوامل  بنابراین  ؛کنند   پشتیبانی

بررسی    الزم   درک  برای  بسیاری  علمی  هایچارچوب  از  (.2020  همکاران،و    3اکمالیا )  شونداست 

  پرکاربردترین   4مدل پذیرش فناوری   ها، چارچوب  اینمیان    در.  است  شده  استفاده   فناوری  استفاده از

با2018،  5تئو و همکاران )  است  بوده  اجتماعی  علوم  زمینه  در  مدل هفتاد   دهه در فناوری رشد  (. 

 کاربران، و کنندگانرفتار مصرف بینیپیش سازمانی هایسیستم شکست پذیرش افزایش و میالدی

 6دیویس  نخستین بار که فناوری پذیرش مدل رواینزا ؛یافت اهمیت بیشتری اطالعاتی  هایسیستم

  که  کندمی  بیان  (. مدل پذیرش فناوری1985قرار گرفت )دیویس،   مدنظر  بسیار کرد، مطرح (1985)

 توسط   ،سیستم  یک  از  استفاده  درباره    رفتاری  نیت  درمورد  افراد  منفی  یا  مثبت  احساس  ،نگرش

مدل پذیرش    اصلی  نظریه  در.  شودمی  بینیپیش  شدهدرک  ۀاستفاد  سهولت  وشده  درک  سودمندی

  عالوه .  است شده گزارششده درک سودمندی بینیپیش برای نیزشده درک استفاده سهولت فناوری،

استفاده    برای(  آینده  خاص  رفتارهای  برای  افراد  عملکرد فقدان  یا   عملکرد  میزان)  رفتاری  نیات   این،  بر

  که  واقعی   استفاده  سرانجام،.  شودمی  بینی پیششده  درک  سودمندی  و  نگرش  توسط  سیستم  یک  از

  دیویس،)   شودمی  بینیپیش  قصد استفاده   توسط  ،شودمی  توصیف  سیستم  یک  از  استفاده  عنوانبه

)ویکسون  است بوده تکمیل حال در طور مداومبه فناوری پذیرش مدل ،گذشته هایسال طی(.  1989

 تکمیل مرحله نخست، :اندکرده تقسیم دوره سه به را آن فرایند گسترش نامحقق(.  2005،  7و تود 

  ؛غیره( اجتماعی و هنجارهای شده ریزیبرنامه رفتار مرتبط است )مدل هایمدل از گیریبهره با آن

تئوری  از بیشتر متغیرها این است. کرده ارائه به مدل اضافی و جایگزین  متغیرهای دوم، رویکرد

آزمایش  شامل که اندشده اضافه مدل به نوآوری انتشار  نتایج و بودنمحسوس -سازگاری-قابلیت 
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 سودمندی و سهولت بر که  است  خارجی متغیرهای تکمیل سوم، رویکرد ؛است شناختیجمعیت 

-جمعیت هایو ویژگی  شخصیتی هایویژگی شامل متغیرها این از برخی  ند. گذارمی  تأثیر هشددرک

 .(2016است )بائوج الهوتی و قاسمی،  ناختیش

  مدل پذیرش فناوری گزارش   اصلی  ساختارهای  با  همراهی  برای  را  خارجی  عوامل  از  برخی  مطالعات

 در   خاص  طوربه  ،مدل پذیرش فناوری(.  2000  ،2دیویس   و   ونکاتش  ؛2008  ،1باال   و  ونکاتش )  اندکرده

  ، همکاران  و  3ایرامیرز کور  ؛2015  محمدی،)  است  یافته  گسترش  آموزش  و در  برخط  یادگیری  تحقیقات

  و   4مطالعه، به تبع سوکندرو  این  در  بنابراین  اند؛ هو متغیرهای دیگری به این مدل اضافه شد(  2019

  سهولت  فرضی  بینیپیش  برای  یافتهتوسعه   متغیر  عنوانبه  کنندهتسهیل   شرایط  (2020)همکاران  

تا   کاربران کند کهمیبیانگر   کنندهتسهیل  شرایط .است شده پیشنهادشده  درک سودمندی و استفاده

معتقدند  اندازه   طول  در  الکترونیکی   آموزش  از  استفاده  از  حمایت   برای  فنی   و   سازمانی  منابع  چه 

 .  (2020دارد )سوکندرو و همکاران،  وجود گیریهمه

 برای   را  شدهدرک   سهولت  توجهی  درخور  طوربه  کنندهتسهیل  شرایط  ،اند تحقیقات قبلی نشان داده

(.  2017،  6، نیکو و اکونومیدس 2019،  5کرد )مهیمن و همکارانمی  بینی پیش  آموزش  در  فناوری  ادغام

 همکاران، و رحیمی) دارد شدهدرک سودمندی با معناداری ارتباط کنندهشرایط تسهیل این، بر عالوه

و    شدهدرکتواند سودمندی  کننده میشرایط تسهیل  ،دهدکه نتایج این تحقیقات نشان می  (2015

  مطالعات   در.  (2020)سوکندرو و همکاران،    کندبینی  را در آموزش برخط پیش  شدهدرک سهولت  

  شدهدرک  سودمندی  توجهی  درخور  طوربه  که  اثرگذار بود  های سازه  از  یکی شده  درکسهولت    قبلی، 

 ؛ 2015  همکاران،  و  کوریا-رامیرز)  کرد می  بینیپیش  را  آموزش  در  الکترونیکی  آموزش  از  استفاده  برای

و    7است )بوابنگ آندو چشمگیر  نگرش بر نیز شده  درک  سهولت تأثیر این،  بر  عالوه(. 2015 محمدی،

(  2015)  همکاران  و  کوریا-رامیرز  و (  2015)  (. محمدی2019؛ مهیمن و همکاران،  2019،  همکاران

  کردند؛گزارش    را  الکترونیکی  آموزش  از  استفاده   قصد   و شده  درک  سودمندی   بین  قوی  همبستگی

 مفیدبودن  که عنوان کردند( 2019) همکاران مهیمن و و( 2019) همکاران بوابنگ آندو و کهدرحالی

 
1. Venkatesh and Bala 

2. Venkatesh and Davis 

3. Ramírez-Correa  

4. Sukendro  

5. Muhaimin  

6. Nikou & Ecomides 

7. Buabeng-Andoh  



135                                                            ...بر استفاده افتهيتوسعه  یفناور رشيمدل پذ ریتاث: زردتشتیان

 

 Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International Public License 

  ذکر(  2019) همکاران  مهیمن و  و ( 2015) است. محمدی  نگرش  کلیدی کننده بینیپیش ، شدهدرک

 فناوری  از  استفاده  قصد  ،باشد  بیشتر  فناوری  از  استفاده  با  مرتبط  خاص  رفتارهای  سطح  وقتی  که  کردند

  از  واقعی   استفاده  با   رفتاری  قصد  اند، هداد  نشان   قبلی   همچنین مطالعات .  بود  خواهد  توجه  درخور  نیز

 (. 2015 همکاران،  کوریا و-رامیرز) دارد معناداری ارتباط الکترونیکی  آموزش ویژهبه فناوری،

کاربران از فناوری پذیرش صورت  در است. فناوری یک موفقیت  لعوام ترینمهم از سوی 

 یابدمی تنزل بسیار سیستم هایآن، قابلیت پذیرش در  ضعف یا کاربران توسط فناوری نشدنفتهپذیر

 ؛افتداتفاق نمی لحظه در نوین هایفناوری پذیرش ،این بر افزون شود.منابع  می هدررفتن سبب و

 پذیرش عادت، و مستمر استفاده صورت و در گیردمی شکل زمان طول در که است فرایندی بلکه

های یادگیری برخط  ها، محیطمانند همه رشته(.  1397)مالحسینی و فروزانفر،    دهد روی می موفق

 شناختی،  سطح  . در(2018  ،و همکاران  1کیمونساند )پذیرفته شدهسرعت در زمینه علوم ورزشی  نیز به 

 را  آموزاندانش شناختی هایانگیزه و  هاتوانایی تواندمی  بدنیتربیت یادگیری یندافر در فناوری تلفیق

همکاران  2)لگراین   بخشد  بهبود   یادگیری   روند  در  فناوری  مشارکت  عاطفی،  سطح  در.  (2015،  و 

  انگیزه   تواندمی  و   است  ثرؤم  بدنیتربیت  یادگیری  به  آموزدانش  عالقه  و   توجه  حفظ  دربدنی  تربیت

درستی  به  آن هنوز  تأثیر  حرکتی،- روانی   سطح  در.  (2011،  3)کاسی و جونز  دهد   افزایش  را  آموزدانش

 یادگیری  فرایند  در  آموزاندانش  بدنی  فعالیت  سطح  افزایش  توانایی  که  رسدمی  نظر  به  اما  ،روشن نیست

،  5)الگلین و همکاران   آموزاندانش  حرکتی  هایتوانایی  بهبود  و  (2015،  4)ملتون و همکاران  بدنیتربیت

روانیتأثیراز    (2013 است-ات  از کالس  ،حرکتی  استفاده  برای  اما  را  برخط همواره مشکالتی  های 

ها به آموزش برخط شده میلی آنسبب بیورزشی به وجود آورده است که    دانشجویان رشته علوم

آموزش مجازی دچار مشکالت فراوانی   برخطهای  از دانشجویان در استفاده از سامانه  یاست. بسیار

از سامانهتوان به سخت اند که میشده افزاری مناسب و نگرش  امکانات سخت   نبودها،  بودن استفاده 

  أ ها ناشی از مشکالتی است که منشمیلی. بخش عمده این بیکردهای موجود اشاره  نامناسب به سامانه

 تحقیقات  . همچنین تاکنونباید بررسی شودکه  استدر یادگیری برخط  کاررفتهبههای فناوری ها آن 

  عمده که  اندشده  انجام  جهان  در  ورزشی   هایرشته   حوزه  در  برخط  یادگیری  الگوهای  زمینه  در اندکی

  سوی   از.  اندکردهمعطوف    برخط  یادگیری   بر  گذار تأثیر  عوامل   و   عناصر  شناسایی   به   را  خود  تالش   ها آن 

 
1. Kimons  

2. Legrain  

3. Casey & Jones 

4. Melton  

5. O’Loughlin  
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  و  کشور  داخل  در  چه  برخط  یادگیری  زمینه  در   فناوری  پذیرش  مدل  تأثیر  زمینه  در  تحقیقات  ، دیگر

اما با توجه به ماهیت متفاوت رشته   ،اند بیشتر بر دروس تئوری تمرکز کرده  ،کشور  از  خارج  در  چه

 رشته   دانشجویان  استفاده   ثر برؤبررسی عوامل م   ،بودن برخی از دروس این رشتهو عملی  بدنی تربیت

  ؛ رسد می  نظر  به  ضروری  فناوری  پذیرش  مدل  از  استفاده   با  برخط  آموزش  از  ورزشی  علوم  و  بدنیتربیت

یافته بر استفاده از آموزش برخط فناوری توسعه   بررسی اثر مدل پذیرش  هدف این پژوهش،   بنابراین

 . بودبدنی تربیت در دوران کرونا در دانشجویان رشته 
 

 پژوهش روش
  بین   ارتباط  حیث  پیمایشی، از  نوع  از  توصیفی  ،روش  نظر  کاربردی، از  هدف  لحاظ  به  حاضر  پژوهش

دانشجویان   همه  پژوهشجامعه آماری این    .بود  مقطعی   زمان،  لحاظ  از  و  همبستگی  نوع  از  متغیرها

دانشگاهو    بدنیتربیت رشته  کارشناسی  مقطع   ورزشی  استانعلوم  همدان،  ،کرمانشاه   هایهای 

بهینه مولر   برای.  بودندایالم   لرستان و  ،کردستان تعیین حجم نمونه  از قاعده   1تعیین حجم نمونه 

ال( و قاعده تعیین حجم  ؤس  19االت ابزار پژوهش )ؤبا توجه به تعداد س  بنابراین  ؛ ( استفاده شد1999)

  بدنیتربیترشته  کارشناسی  نفر از دانشجویان مقطع    324در این پژوهش حداقل    ،نمونه بهینه مولر

عنوان نمونه به  ایالم لرستان و  ،همدان، کردستان ،کرمانشاه  هایهای استانعلوم ورزشی دانشگاهو  

استفاده    هاانتخاب نمونه   برایای تصادفی  گیری خوشه روش نمونه از    پژوهشدر این    .شرکت کردند

و علوم ورزشی    بدنی تربیت های دارای دانشجویان مقطع کارشناسی رشته  ابتدا دانشگاه  رو؛ ازاینشد

ه و با توجه ب  ند های هر استان دو دانشگاه انتخاب شدسپس از بین دانشگاه  ند.در هر استان تعیین شد

 ها از هر دانشگاه انتخاب شد. حجم جامعه، تعداد نمونه

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. Mueller 



137                                                            ...بر استفاده افتهيتوسعه  یفناور رشيمدل پذ ریتاث: زردتشتیان

 

 Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International Public License 

 آماری  جامعه و نمونه -1جدول 

Table 1- Statistical population and sample 
 استان

Province 
 تعداد جامعه 

Population 
 تعداد نمونه 
Sample 

 کرمانشاه 

Kermanshah 
1458 74 

 همدان 

Hamedan 
1635 84 

 کردستان 

Kordestan 
1238 63 

 لرستان 
Lorestan 

1182 61 

 ایالم 
Ilam 

815 42 

 کل
Total 

6328 324 

 

  همکاران  و   سوکندرو   فناوری  پذیرش  مدل   استاندارد  پرسشنامه  از  پژوهش   متغیرهای  سنجش  برای

چهار  )  شده  درک  سهولت  متغیرشش    دارای  پرسشنامه  این .  شد  استفاده   الؤس  19  حاوی(  2020)

  نیت   ،(الؤسسه  )  نگرش  ،(الؤسسه  )  کنندهتسهیل  شرایط  ،(الؤسچهار  )  شده درک  سودمندی  ،(الؤس

 پرسشنامه  این  دهینمره  مقیاس.  است(  الؤسدو  )  برخط  آموزش  از  استفاده  و(  الؤس سه  )  رفتاری

منظور به  . بود(  5  امتیاز) زیاد  خیلی  تا (  1  امتیاز) کم  خیلی   دامنه  در لیکرت  ارزشیپنج  طیف  صورتبه

داده تحلیل  و  پ تجزیه  واریانسژهای  ساختاری  معادالت  مدل  از  این وهش  در  شد.  استفاده  محور 

نرمو    05/0  یدر سطح خطا  هایلو تحل  یهتجز  همه  ، پژوهش از  استفاده   1اس اسپیاس   هایافزاربا 

   انجام گرفت.  3.2.8نسخه  2اس الو اسمارت پی 23نسخه 

 

 نتایج 
 های پژوهش گزارش شده است. شناختی نمونه وضعیت جمعیت شماره دو،در جدول 

 

 

 
1. SPSS  

2. Smart-PLS 3.2.8 
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 پژوهش  های شناختی نمونههای جمعیتتوصیف ویژگی -2جدول 

Table 2- Describing the demographic characteristics of the research samples 

 فراوانی Variable متغیر
Frequency 

 درصد 

Precent 
 جنسیت

Gender 

male 193 6/59 مرد  

Female 131 4/40 زن  

 سن 

Age 

سال  20کمتر از   

Less than 20 years  
113 9/34  

سال  20-25  

20-25 years 
98 2/30  

سال  26-30  

26-30 years 
86 5/26  

سال  31-35  

31-35 years 
20 2/6  

سال  35بیشتر از    

More than 35 years 
7 2/2  

  آموزش از  استفاده  سابقه 

 مجازی 
History of using 

virtual education 

Yes 104 1/32 بله  

No 220 9/67 خیر  

 

 نفر(  193بیشتر نمونه های پژوهش مرد )،  های پژوهش نشان دادشناختی نمونهنتایج توصیف جمعیت 

 . نداشتندنفر(    220سابقه استفاده از آموزش مجازی )  بودند ونفر(    113سال )  20دارای سن کمتر از    و

 گیری مدل اندازه
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 مدل معادالت ساختاری تحقیق در حالت معناداری  -1شکل 

 

که معناداربودن تمامی    استبیشتر    96/1از     t، تمامی ضرایب معناداریشماره یکتوجه به شکل  با  

و   شماره دوشکل  در شود. همچنینیید میأ ت 95/0االت و روابط میان متغیرها در سطح اطمینان ؤس

 ها )متغیرهای آشکار( نشان داده شده است.  ( برای هریک از معرفλبارهای عاملی ) شماره سه،  جدول  
 

 بارهای عاملی متغیرهای آشکار  -3جدول 

Table 3- Factor loadings of observable variables 
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و مقدار آماره    3/0( از نقطه برش  945/0-761/0مقدار بارهای عاملی متغیرهای آشکار )  ،نتایج  براساس

  ییروا  ،محتوا ییابزار از روا  ییروا د ییتأ   برای  (. P<05/0تر بود )بزرگ  96/1ها نیز از نقطه برش  تی آن

 . استفاده شد 2واگرا  ییو روا 1همگرا
 مدل  روایی و پایایی ضرایب -4 جدول

Table 4- Reliability and validity coefficients of the model 

 Variables متغیرها
 آلفای کرونباخ 

Cronbach's 
alpha 

 پاپايی ترکیبی

Composite 
reliability 

 روايی همگرا

Convergent 
validity 

 استفاده از آموزش برخط 

Use of online education 
887/0 942/0 891/0 

 شده سهولت درک

Perceived ease 
819/0 881/0 650/0 

 شده سودمندی درک

Perceived usefulness 
854/0 902/0 697/0 

 کننده شرایط تسهیل

Facilitating conditions 
752/0 858/0 668/0 

 نگرش به استفاده 

Attitude to use 
795/0 880/0 710/0 

 نیت رفتاری 

Behavioral intention 
865/0 917/0 787/0 

 

 الرکر  و فورنل روش به واگرا روایی ماتریس -5جدول 

Table 5- Matrix of divergent validity by Fornell and Larker method 
 Vaiables  1 2 3 4 5 6 متغیرها

 . استفاده از آموزش برخط 1

Use of online education 
944/0 - - - - - 

 شده . سهولت درک2

Perceived ease  
655/0 806/0 - - - - 

 شده  . سودمندی درک3

Perceived usefulness 
740/0 635/0 835/0 - - - 

 کننده . شرایط تسهیل4

Facilitating conditions 
586/0 654/0 735/0 818/0 - - 

 . نگرش به استفاده 5

Attitude to use 
764/0 719/0 659/0 601/0 842/0 - 

 . نیت رفتاری 6

Behavioral intention 
769/0 608/0 804/0 618/0 707/0 887/0 

 
1. Convergent Validity 

2. Divergent Validity 
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همگرا و روایی    پایایی، روایی   ییدأ ت  از  نشان  شماره چهار  و شماره پنج،  جداول  در  شدهگزارش  مقادیر

   .دارد پژوهش  متغیرهای واگرای
 ی مدل ساختار

  1هیر نظر براساس. شد استفاده واریانس عامل تورم شاخص از متغیرها بین  خطیهم ارزیابی منظوربه

  خطیهم  میزان  و تشخیص  برآورد  برایشده  لحاظ  تحمل  آستانه  ،5  برش  نقطه  ،(2021)و همکاران  

 پذیرفته   5  کمتر ازخطی  آمده از بررسی همدستیعنی مقادیر به  ؛است  شده   گرفته  نظر   در  متغیرها   بین

 است.  و مناسب 

 
 ساختاری تحقیق در حالت استاندارد مدل معادالت  -2شکل 

 

 

 

 

 
1. Hair  
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 متغیرها بین خطیهم ارزيابی -6 جدول

Table 6- Collinearity assessment between variables 
 Variables 1 2 3 5 6 متغیرها

 . استفاده از آموزش برخط 1

Use of online education 
- - - - - 

 شده . سهولت درک2

Perceived ease 
- - 746/1  675/1  - 

 شده . سودمندی درک3

Perceived usefulness 
- - - 675/1  768/1  

 کننده . شرایط تسهیل4

Facilitating conditions 
- 1 746/1  - - 

 . نگرش به استفاده 5

Attitude to use 
- - - - 768/1  

 . نیت رفتاری 6

Behavioral intention 
1 - - - - 

 

 ساختاری  مدل  ارزيابی شاخص های -7 جدول

Table 7- Structural model evaluation indices 
 Q2 ضريب تعیین متغیرها

 استفاده از آموزش برخط 

Use of online education 
591/0 503/0 

 شده  سهولت درک

Perceived ease 
427/0 257/0 

 شده سودمندی درک

Perceived usefulness  
582/0 382/0 

 استفاده نگرش به 

Attitude to use 
586/0 388/0 

 نیت رفتاری 

Behavioral intention 
702/0 520/0 

 

 ،(2014هیر و همکاران )  باور. به  استزا، ضریب تعیین مقدار اساسی ارزیابی متغیرهای مکنون درون 

سازه بر سازه    ک ینشان از اندازه اثر کوچک، متوسط و برزگ    بیترتبه  75/0و    5/0،  25/0سه مقدار  

  ، شدهدرک   برخط، سهولت  آموزش  از  استفاده  هایریمربوط به متغ  نییتع  بیضر  ریمقاد  .دندار  گرید

  ، 582/0،  427/0،  591/0  برابر است با   بیترتبهرفتاری    استفاده و نیت  به   ، نگرششده درک  سودمندی
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مقدار ضر  702/0و  586/0 به    نییتع  ب یکه  درونمربوط  از سهولتمتغیرهای  غیر  به  شده  درک   زا 

و نشان    دهد زا را نشان میزا بر متغیرهای درونمتغیرهای برون متوسط  )اندازه اثر کوچک(، اندازه اثر

مدل    یی توانا  یبه بررس  زین  یمدل ساختار  تیفیک  شاخص  .داردمدل    یاز برازش مناسب مدل ساختار

  ریمقاد   ،دهد یصفر نشان م  بیشتر از  Q2  ری. مقاداست  یپوشکردن به روش چشم بینیدر پیش  یساختار

بازساز )پیش  توانایی  مدل  و   اندشده  یمشاهده شده خوب  دارد  و همکارانبینی  (.  2009،  1هنسلر 

،  257/0  شده  درک  ، برای سهولت503/0برخط    آموزش  از  استفاده  یبه دست آمده برا  Q2  ریمقاد

سودمندی استفاده  ،  382/0  شده  درک   برای  به  نگرش  برا  388/0  برای   0/ 520رفتاری    نیت  یو 

 بینی کردن دارد. در پیش یمناسب مدل ساختار تیفیباشد که نشان از کیم

ارزیابی در متعدد هایشاخص بررسی از پس نهایت در  مدلسازی هایبخش از یک هر خصوص 

 کلی ( جهت ارزیابی2021همکاران ) و درونی(، هیر مدل و بیرونی مدل )اعم ازساختاری   معادالت

 رویکرد در ساختاری معادالت مدلسازی در نیکویی برازش اصلی شاخص عنوان تحت را معیاری مدل، 

محور باقیمانده میانگین ریشه به اصطالح  در که  کردند معرفی واریانس    2شده  استاندارد مربعات 

پژوهش   در این است که شده گرفته نظر در  08/0از   کمتر شاخص در این برش نقطه است. مرسوم

باشد که نشان  می  060/0شده   استاندارد مربعات باقیمانده میانگین مقدار به دست آمده برای ریشه

 دهد مدل تحقیق از برازش مناسبی برخوردار است.می
 

 تحقیق  نتايج بررسی ارتباط بین متغیرهای -8جدول 

Table 8- The results of investigating the relationship between research variables 
 متغیر مستقل

Indpendent 

Variable 

 متغیر وابسته

Dpendent Variable 
 tآماره 

Static t 

 ضريب مسیر

Path 

coffeicient 

 نتیجه فرضیه 

Hypothesis 

result 
 شده سهولت درک

Perceived ease 
 شده سودمندی درک

Perceived usefulness 
 ییدأت 27/0* 59/5

 شده سهولت درک

Perceived ease 

 نگرش به استفاده 

Attitude to use 
 تأیید 50/0* 47/9

 شده سودمندی درک

Perceived 

usefulness 

 نگرش به استفاده 

Attitude to use 
 تأیید 34/0* 75/5

     

 
1. Henseler & etl 

2. SRMR 
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 تحقیق  نتايج بررسی ارتباط بین متغیرهای -8جدول ادامة 

Table 8- The results of investigating the relationship between research variables 
 متغیر مستقل

Indpendent 

Variable 

 متغیر وابسته

Dpendent Variable 

 tآماره 

Static t 

 ضريب مسیر

Path 

coffeicient 

 نتیجه فرضیه 

Hypothesis 

result 
 شده سودمندی درک

Perceived 

usefulness 

 نیت رفتاری 

Behavioral intention 
 تأیید 60/0* 25/14

 کننده تسهیلشرایط 

Facilitating 

conditions 

 شده سهولت درک

Perceived ease 
 تأیید 65/0* 87/18

 کننده تسهیلشرایط 

Facilitating 

conditions 

 شده درکسودمندی 

Perceived usefulness 
 تأیید 56/0* 02/12

 نگرش به استفاده 

Attitude to use 
 نیت رفتاری 

Behavioral intention 
 تأیید 31/0* 24/6

 نیت رفتاری 

Behavioral 

intention 

 استفاده از آموزش برخط 

Use of online 

education 
 تأیید 77/0* 82/31

 001/0 ˃معناداری  سطح* 
 

نتایج   به  توجه  هشت  شمار  ولاجد  در  مندرجبا  شماره  تا  چهار  بر    کنندهتسهیل  ،گفت  توانمیه 

 ( β  ،001/0=p=560/0) شدهدرک سودمندی

که    تأثیر(  β  ،001/0=P=654/0)  شدهدرک   سهولتو   دارد    بر  کنندهتسهیل   شرایط  تأثیرمعناداری 

همچنین  استیشتر  بشده  درک  سهولت ،  β=269/0)  شده درک  سودمندیبر    شدهدرک  سهولت. 

001/0=P  )  استفاده  به  نگرشو  (504/0=β  ،001/0=P  )که    تأثیر دارد   سهولت   تأثیرمعناداری 

، β=339/0)  استفاده  به  نگرشبر  شده  درک  سودمندی.  استاستفاده بیشتر    به  نگرش  بر  شدهدرک

001/0=P ) رفتاری نیت و (596/0=β ،001/0=P  )شده درک  سودمندی تأثیرمعناداری دارد که  تأثیر  

  نیتو  (  β  ،001/0=P=314/0)  رفتاری  نیتبر    استفاده   به   نگرش  همچنین.  استبر نیات رفتاری بیشتر  

 رشته   دانشجویان  در  کرونا  دوران  در(  β  ،001/0=P=796/0)  برخط  آموزش  از  استفاده بر    رفتاری

 معناداری دارند.  تأثیر بدنیتربیت
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 گیریبحث و نتیجه 

  کرونا   دوران  در   برخط  آموزش  شدهدرک  سودمندی   بر  کنندهتسهیل   شرایط  ، نتایج پژوهش نشان داد

یافته  دارد  معناداری  تأثیر  بدنی تربیت  رشته  دانشجویان  در این  نتایج  .  و  های  پژوهشبا  محمدیان 

 همکاران  و  مهیمن  مطالعهو با نتایج  است  ( همخوان  2020( و سوکندرو و همکاران )2020همکاران )

ناهمخوان2019) دارد(  تسهیلی  شرایط  برای .  را  برخط  آموزش  که  دارد  اشاره  شرایطی  به  کننده 

ای است که فرد معتقد است کننده میزان یا درجه این سازه منعکسکند.  کنندگان راحت میاستفاده

های فنی و سازمانی مناسب برای پشتیبانی او موجود صورت استفاده از یک سیستم، زیرساختدر  

خصوصی های بهکنندگان مهارتنیاز است که استفادهآموزش برخط  از  دانشجویان  برای استفاده  .  است

ن نوع خدمات را های استفاده از ایوه، هزینهالع هنظیر کارکردن با رایانه و اتصال به اینترنت را بدانند. ب

کننده را برای دانشجویان های ارائه دهنده آموزش برخط شرایط تسهیل که دانشگاه. درصورتیبپذیرند

بیشتر مشکالت دانشجویان در عرصه آموزش برخط برطرف خواهد شد. هرچه شرایط    ، فراهم کنند

های  سایتهای آموزشی و وبتوانند بهتر از برنامهها میکننده برای دانشجویان بیشتر باشد، آنتسهیل 

استفاده   برخط  می  روازاین  کنند؛آموزش  سبب  امر  سودمندی  این  که  های  برنامهشده  درکشود 

وب و  یابد.  سایتآموزشی  افزایش  دانشجویان  ذهن  در  آموزشی  شرایط فراهم  برایهای  شدن 

امکانات و سخت  ، کنندهتسهیل  باید دانشجو  اول  برای شرکت در کالسافزار  در وهله  های  موردنیاز 

شود تا دانشجویان در  سبب میکننده  تسهیلشرایط    ،برخط را در اختیار داشته باشد. عالوه بر این

و حتی هنگامی که به آموزش   کنندهای بخش پشتیبانی سامانه آموزشی استفاده  صورت نیاز از کمک 

به    ،دارندنیاز   صورت  هاآنافرادی  این  در  دهد.  به  ،آموزش  ظرفیتدانشجویان  با  کامل  و  طور  ها 

آشنا  قابلیت برخط  آموزشی  سامانه  میمیهای  و  بهشوند  فر توانند  از  مناسب  آموزش اصورت  یند 

 از آموزش برخط در دانشجویان خواهد شد.  شده درکبرخوردار شوند که سبب افزایش سودمندی 

  برای  منابع  و   محیط  که  کند می  ثابته  شددرک  سودمندی  و  شرایط  تسهیل  بین  دارامعن  رابطهوجود  

در   19-کوید  طول  در  برخط  آموزش  از  شدهدرکسودمندی    اتتأثیر  الکترونیکی  آموزش  از  استفاده

( 2019)  همکاران  و  مهیمن  پژوهش  های یافته  با  نتیجه  این.  بخشدمی  بهبود  رابدنی  تربیت دانشجویان  

شده  درک  مفیدبودن  منظوربه  شرایط  تسهیل  برای  را  ناچیزی  بینیپیش  قدرت  است که  تناقض   در

زیرا   ؛ باشد   ها پژوهشتواند شرایط مختلف این  دلیل این تناقض می  .گزارش نمود  2.0  وب  ادغام   برای

مهیمن ک2019ُ)  همکاران  و  تحقیق  بیماری  شرایط  در  می  19-وید(  نشد.  در  انجام  که  توان گفت 

فنی برای    پشتیبانی   دانش یا   کنندهتسهیلعیت شرایط  وض  ( احتماال2019ً)  همکاران  و  تحقیق مهیمن
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مناسب وضعیت  حاضر  نداشت،    کاربران  تحقیق  در  شرایط   طورکههماناما  نمرات  میانگین    در 

 میانگین فرضی است.  یشتر ازوضعیت این متغیر مطلوب و ب ،مشهود است  کنندهتسهیل 

  در   کرونا  دوران  در  برخط  آموزششده  درک  سهولت  بر  کننده تسهیل   شرایط   ،نتایج پژوهش نشان داد 

سوکندرو و همکاران های پژوهشبا نتایج  این یافته دارد معناداری تأثیر  بدنیتربیت  رشته دانشجویان

  شرایط   . تسهیلاست( همخوان  2019( و نیکو و اکونومیدس )2019(، مهیمن و همکاران )2020)

 طول   در  الکترونیکی  آموزش  از  استفاده   از  حمایت  برای  فنی  و  سازمانی  منابع   که  باورهایی  عنوانبه

نتیجه.  دارد  داریامعن  ارتباط  شدهدرک  استفاده  سهولت  با  دارد،  19-یدکوُ این    شرایط،  طبق 

 را   شدهدرک سهولت    اینترنت،  به  آسان  دسترسی  و  خوب  محیط  مناسب،  امکانات  مانند  کنندهتسهیل 

می  قرنطینه  زمان   در  الکترونیکی  آموزش  از  استفاده  برای  شرایط   عادی،   زمان  در.  دهد افزایش 

و همکاران،  می  بینیپیش  را  استفاده  سهولت  توجهی  درخور  طوربه  نیز  کنندهتسهیل  )مهیمن  کند 

اکونومیدس،  2019 و  نیکو  شرایط  (.2019؛  رشته    یبیشترکننده  تسهیل   هرچه  دانشجویان  برای 

شرایط   کنند؛ زیراتر از آموزش برخط دانشگاه ها استفاده  توانند راحت می  ها ، آنفراهم باشد  بدنیتربیت

را تسهیل میادرواقع همان شرایطی است که فر  کننده تسهیل  افزایش    بنابراین  کند؛ یند آموزش  با 

 بدنیتربیت   رشته  دانشجویان  در  کرونا   دوران  در  برخط  آموزششده  درک  ، سهولتکنندهتسهیل شرایط  

و   تحقیق  این  نتایج  که  یافت  افزایش خواهد  نتایج    هایپژوهشنیز  است.  این مطلب  مؤید  پیشین 

داد نشان  تحقیق  متغیرهای  شرایط،  توصیف  میانگین  سهولت   کنندهتسهیل  هم  میانگین  هم   و 

فرضی  شده  درک میانگین  است  است  بیشتراز  برخوردار  مناسبی  وضعیت  از  ک  بنابراین  ؛و  ه  زمانی 

  کنندتر می توانند از آموزش برخط استفاده  کاربران راحت   ، مطلوب باشدکننده  تسهیل  وضعیت شرایط

 شود.  تر میها آسانو آموزش برخط برای آن

  در  کرونا   دوران  در  برخط  آموزششده  درک  سودمندی   بر شده  درک  سهولت  ،نتایج پژوهش نشان داد 

  ( 2021)  همکاران  و  کیممطالعات  با نتایج    . این یافتهدارد  معناداری  بدنی تأثیرتربیت   رشته  دانشجویان

  این   هاییافته  ، شدهدرک  استفاده  سهولت  به  توجه  . با است( همخوان  2020و سوکندرو و همکاران )

  که  هنگامی .  کند می  بینی پیش  را  شده مفیدبودن ادراک  توجهی  درخور  طوربه  که   داد  گزارش  مطالعه

 ابزارها  از  استفادهدرباره    را  خود  احساسات  دهندگانپاسخ  آید، می  نظر  به  کاربرپسند  الکترونیکی  آموزش

  ؛ 2015  محمدی،)   اندکرده  تأیید  را  یافته  این  قبلی  از محققان  مشابه  هایگزارش.  بخشندمی  بهبود

 ر یکردن مسدایدر پ   یناتوان  لیدلوبگاه را به  کی  ،انیدرصد مشتر 30  (.2015  همکاران،  و  رامیرزکوریا

تالش به    نیاست که کاربر انتظار دارد بدون کمتر  یاکنند. سهولت استفاده درجهیم  استفادهدرست  

ن  تیبرخط به قابل  طی. سهولت استفاده در محابد ی هدف خود دست   شده است. دو    ریتعب  زیکاربرد 



147                                                            ...بر استفاده افتهيتوسعه  یفناور رشيمدل پذ ریتاث: زردتشتیان

 

 Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International Public License 

  دهیخوانده و فهم  ی آسانصفحات وبگاه به  نکهیاول ا  وجود دارد:درمورد سازه سهولت استفاده    یجنبه کل

مقدار مطلوب میانگین    از وبگاه آسان باشد.  استفاده  ندیاصفحات و فر  نیحرکات ب  نکهیا  گریشود و د

در این تحقیق سبب شده است تا کاربران احساس کنند که آموزش برخط برای شده  درکسهولت  

ها برای های آموزشی دانشگاهسایتافزارهای آموزشی و وبنیز مفید است. هرچه استفاده از نرمها  ن آ

سایت را برای آموزش برخط سودمندتر وب  ها  آنبیشتر باشد،    بدنیتربیت آموزش برخط دانشجویان  

 برخط   آموزش  شده درک  سودمندی  بر  شده درک  سهولت  ،شودکنند که همین امر سبب میدرک می

 معناداری داشته باشد.   تأثیر بدنیتربیت  رشته دانشجویان  در کرونا دوران در

 دانشجویان   در  کرونا  دوران  در  برخط  آموزش  از  استفاده  به  نگرش  برشده  درک  سهولت  ، نتایج نشان داد

( همخوان 2020سوکندرو و همکاران )مطالعه  نتایج  با    . این یافتهدارد  معناداری  بدنی تأثیرتربیت   رشته

  یزانیرا مشده  درکسهولت استفاده  .  ی داردناهمخوان  (2021)  همکاران  و  کیمپژوهش  و با نتیجه  است  

با  یم کارکردن  دارد  اعتقاد  که شخص  ز  ستمیس  کیدانند  تالش  به  و  است  آسان    یبرا  ادیخاص 

شده  درکسهولت استفاده    ،توان گفتشده میارائه  یهافیبراساس تعر  ،یطورکلندارد. به  ازین  یریادگی

 به تالش   ازیخاص از نظر فرد چقدر راحت و بدون ن  ستمیس  کیگردد که استفاده از  یبرمامر    نیبه ا

و استفاده  شده  درک سهولت استفاده نیوجود دارد که ارتباط مثبت ب یمطالعات مختلف. است یخاص

پذ   نیا  بیشترو    کنندیرا ثابت م  یاز فناور در   ؛ زیرادنقرار دار  یفناور  رشیمطالعات در بطن مدل 

است،   یاریافراد قرار دارد و استفاده از آن داوطلبانه و اخت  طدر مرحله کشف توس  یکه فناور  ییجا

سهولت   ن یبنابرا  ؛ است  یبینی استفاده از فناورپیش  یبرا  یریسهولت استفاده به احتمال فراوان متغ

اشاره    یااست و به درجه  ستمیس  یر یکارگبه  ی ادراک کاربر از سطح آسان  یشده به معنااستفاده ادراک

انتظار دارد در آ  کیدارد که   از س  ندهیکاربر  یک  اگر  .  باشدکوشش  از    ازینیمدنظر ب  ستمیاستفاده 

کننده  دارد مصرف  احتمال  شتریتر از آن استفاده شود، بآسان  هاطالعات وجود داشته باشد ک  یفناور

  ک یاز  است که استفاده    ن یا  شده دربردارندهسهولت استفاده ادراک  . (1989،  سیوی)د  آن را بپذیرد

که تعامل در آن   ییکاربران در فضا  یندارد. وقت  ازین  یکوشخاص آسان است و به سخت   یتکنولوژ

شان  ییچراکه کارا  تمایل دارند؛استفاده از آن فضا  به  ،  رندیگبدوستانه و استفاده از آن آسان باشد قرار  

ب پ   شیرا  شواهددهدمی  شیافزا  شیاز   که   کنند  تصور  آموزاندانش   بیشتر  هرچه،  دهد می  نشان  . 

برابرها  آن  رفتار  است،  آسان  الکترونیکی  آموزش شیوع   طول   در  الکترونیکی  آموزش  از  استفاده   در 

  و  مهیمن  و  متاآنالیز  مطالعه  طریق  از(  2019)  همکاران  و  اندوه   بوآبنگ.  است  19-کویدبیماری  

  ،شده درک  سودمندی  ،حالبااینند؛  کرد  تأیید  را  یافته  این  تجربی  هایداده   طریق  از(  2019)  همکاران

بر نگرش   شدهدرکسهولت استفاده    تأثیر  یمطالعات متعدد به بررس.  نبود  نگرش  قوی  کنندهبینیپیش
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نتایج تحقیق کیم و همکاران .  اندهپرداخت  ل یتجارت موبا  ای  کیتجارت الکترون  رشیکنندگان و پذمصرف

  نگرش  بر  مستقیم  طور  بهشده  درک  نشان داد سهولت  ،( که در تناقض با نتایج این تحقیق است2021)

را تشکیل2021های تحقیق کیم و همکاران )نمونه مبتکر    کاربرانگذارد.  نمی  تأثیر دادند که  می  ( 

شان  ی بر نگرشتأثیر  ها آن بودن برای  در استفاده از آموزش برخط مشکلی نداشتند و آسان  احتماالً

نگرش مطلوب   وشده  درک   میانگین نمرات هر دو متغیر سهولت  ،اما نتایج این تحقیق نشان داد  ،نداشت

دانستند و هم نگرش مطلوبی به آموزش دانشجویان هم آموزش برخط را سودمند می  بنابراین  ؛بود

 برخط داشتند. 

داد نشان    در  کرونا  دوران  در  برخط  آموزش  از  استفاده  به  نگرش  برشده  درک  سودمندی  ، نتایج 

نتایج    معناداری  تأثیر  بدنیتربیت   رشته  دانشجویان با  ( و  2021کیم و همکاران )مطالعات  دارد که 

کند استفاده  است که فرد تصور می   یزانیم  یبودن به معندیادراک از مف.  است( همخوان  2018)  1سالوم

ابزارها  یرها یمتغ.  شودخاص موجب بهبود عملکرد او می  یتکنولوژ   کیاز     ل یموبا  یاندازه و شکل 

«  شدهدرک  یسنجش بعد »سودمند  ی« برانهی« و »هزیی»سهولت استفاده«، »سرعت و کارا  یعنی

در دانشجویان این تحقیق وضعیت  شده  درکبا توجه به اینکه میانگین سودمندی  .  شودمیاستفاده  

  زیادعواملی چون هزینه    توان گفت احتماالًمی  ، تر از حد متوسط بودکممناسبی نداشت و میانگین آن  

تا سودمندی    کم و سرعت   است  ه شاید  کچنان  ؛ قرار گیرد  تأثیرتحتشده  درکاینترنت سبب شده 

نکنند.    کمسرعت   توصیف  سودمند  را  برخط  آموزش  دانشجویان  تا  شود  سبب  کشور  در  اینترنت 

پذشدهدرک  یسودمند به  یتکنولوژ   رشی،  را  درک مصرفاطالعات  قا عنوان  از    شیافزا  تیبلکننده 

ا  کند. می  یبررس  ییکارا افراد  ا  نیهرچقدر  استفاده  که  باشند  داشته  را  آموزش    زاحساس  نظام 

، جهیو درنت  شیافزا  یفناور  نیا  رشیخواهد بود، در آن صورت احتمال پذ  دیمف  هاآن   یبرا  یکیالکترون

  . ابدییم  ریبهبود چشمگ  زین  یکیآموزش الکترون  یهااز نظام  هاآن  تیرضا  زانیو مشان  یریادگیتجربه  

با قصد  شناخته شده است    یدیکل  عامل  کیعنوان  بهشده  درک  سودمندی نگرش و هم  با  که هم 

 پذیرش   ( در پژوهش خود برای بررسی درک2021کیم و همکاران )دار دارد.  ااستفاده ارتباط مثبت معن

  برشده  درک  عنوان کردند که سودمندی  ،عالی  آموزش  در  برخط  یادگیری  هایسیستم   از  دانشجو

 ن یاز ارزش است که با توجه به توازن ب  انیمشتر  ی ابیارزشده  درک  یسودمندگذارد.  می  تأثیر   نگرش

  جادیا  ها  آن  یکننده براخاص توسط عرضه   یمصرف  تیموقع  کیدر    ،مربوط  یهانهیتمام منافع و هز

 
1. Salloum 
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 شتر یاو از محصول ب  ی افتی شود که منافع درمی  جادیا  یکننده زمان مصرف  یمحصول برا  ارزششود.  می

 . بلندمدت موردانتظار باشد  یهانه یاز هز

 کرونا   دوران  در  برخط  آموزش  از  استفاده  رفتاری  نیت  برشده  درک  سودمندی  ،نتایج پژوهش نشان داد

با    دارد  معناداری  تأثیر  بدنی  تربیت   رشته  دانشجویان  در (، 2021لطیف رسول )  مطالعات  نتایجکه 

( همکاران  و  )2020سوکندرو  سالوم  و  همخوان  2018(  صورت.  است(  استفاده  مردم    یدر    ا یبه 

انجام بهتر کارها کمک    یها براباور کنند به آن  هدارند ک  ل یتما  یو فناور  یاز نوآور  نکردناستفاده

کنند و می  افتی، درک خود را از آنچه دریبه لحاظ شناخت  است  کنندگان ممکنخواهد کرد. مصرف

برا آن  دادن  از دست  به  مجبور  کاال    یآنچه  آوردن  سازمانده   ایبه دست  کنند.    یخدمت هستند، 

شده  متحمل  یهانامذاکره و زم  نهیجو، هزوجست   نهیمعامله، هز  یها نهیمانند هز  یپولریغ   یهانهیهز

شود  د یاب   زین  دیدر طول خر وقتی گنجانده  برسند  دهندگانپاسخ  .  نتیجه  این    برای  فناوری  که  به 

  همکاران،  و  رامیرزکوریا)  یابدمی  بهبود  بیشترها  آن   از  استفاده  قصد  است،  مفید  آموزشی  هایفعالیت

نکته که    (.2018  همکاران،  و   تئو  ؛2017نیکو و اکونومیدس،    ؛2015 کاربران در صورت درک این 

قصد استفاده آنان برای استفاده از آموزش برخط در  ،دارد  ها آن آموزش برخط سودمندی زیادی برای  

طورکلی این باور را دارند که بهتر است از خدماتی استفاده  زیرا افراد به  ؛ یابدبین کاربران افزایش می

برای استفاده از خدمات به    ها آن قصد و نیت    بنابراین  ؛ دارد  ها  آنبرای    کنند که سودمندی بیشتری

  از استفاده رفتاری نیت  بر شدهدرک  سودمندی ،بر این اساس ؛داردبستگی  آنان  شده درکسودمندی 

 دارد.   معناداری تأثیر بدنیتربیت  رشته دانشجویان  در کرونا دوران در برخط آموزش

داد نشان    در  کرونا  دوران  در  برخط  آموزش  از  استفاده   رفتاری  نیت  بر   استفاده  به  نگرش  ، نتایج 

(، محمدیان 2021لطیف رسول )مطالعات  دارد که با نتایج    معناداری  تأثیر  بدنیتربیت   رشته  دانشجویان

  ،نگرش. است( همخوان 2020و سوکندرو و همکاران ) (2021) همکاران و  (، کیم 2020و همکاران )

از طریق تجربه سازمان م   یو عصب  ی ذهن  یحالت آمادگ   ی و بر واکنش فرد به تمام  ابدییاست که 

موقعموضوع  و  نگرش  یهاتیها  به  پو  میمستق  تأثیر  ،وابسته  جا  ایو  نگرش   گذارد.یم  یبر  هرچه 

بیشتر باشد، شانس    19-کوید  شیوع بیماری  الکترونیکی در طولدهندگان به استفاده از آموزش  پاسخ

دار بین نگرش و قصد  ارابطه معننیز  برخی مطالعات  بیشتری برای یادگیری استفاده از ابزار وجود دارد.  

پرورش   و  آموزش  در  فناوری  از  همکاران، 2015)محمدی،    اندکردهگزارش    رااستفاده  و  مهیمن  ؛ 

به    ی دهها در شکلدارد. نگرش  برخطخدمات    رشیبا پذ  یارتباط معنادار  تیسانگرش به وب(.  2019

منف و  مثبت  صورت  دو  به  انسان،  می  یرفتار  مهمعمل  نگرش  نیرتکند.  منف  یعوامل  و  (  ی)مثبت 

، ادراک  یشناخت  ی )انتخاب هدف(، ناهماهنگ  یفرد، اراده، هدفمند  یاند از: باورها و نظام ارزشعبارت
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کار ادراک  و  کار  ییاکنترل  درماندگییا)احساس  و  اسناد  پ آموخته   ی (،  مطالعات  اغلب    ،نیشیشده. 

  1پوکوالنگارا  مطالعههای  یافته.  ندگیر در نظر می  یمشتر  تیرضا  نیگزیجا  یریگعنوان اندازههنگرش را ب

 ر ییتغ  یکنندگان برادر قصد مصرف  یامالحظه   درخورطور  نگرش به  ،نشان داد(  2011و همکاران )

 است.   د یخر یهاکانال

 دانشجویان  در  کرونا   دوران  در  برخط  آموزش  از  استفاده   بر   رفتاری  نیت ، نشان داددیگر پژوهش نتایج 

محمدیان و همکاران (،  2021لطیف رسول )مطالعات  که با نتایج    دارد  معناداری  بدنی تأثیرتربیت   رشته

قصد   نییشاخص مهم در تع  کیقصد استفاده  .  است( همخوان  2020( و سوکندرو و همکاران )2020)

رود از آن استفاده  یانتظار م   ،باشد  ند یکاربر خوشا  یبرا  یکه اگر فناوریاگونهبه  ؛کاربر است  یرفتار

فناوریدرحال  کند؛ اگر  ناخوشا  یبرا  یکه  نم  ندیکاربر  انتظار  استفاده  یباشد،  آن  از  . سطح  کندرود 

مرکز    ، . درواقعاستخدمت    کیدرمورد    کاربرانثر بر رفتار  ؤم  یاصل  یهااز جنبه  یکی یدانش فرد

به    یشناخت  ی ندهایبر فرا  ی است. دانش فرد  ی، دانش فردکاربرانکننده رفتار  نییتع  یروان مربوط 

فرد  رایز  ؛گذاردیم   تأثیر  کاربران  یریگمیتصم توانانییتع  کاربران  یدانش  درک    یی کننده  در  او 

از  یژگیو استفاده  اگر  است  فناوریها و    یهافناوریدرمورد    یو قطع  نیدانش مع   یمقدار  کاربران. 

 شود. تصور می  یکمتر  یدگیچیپ   یدارا  فناورید،  نباشداشته  محصوالت مشابه آن  باره  در  ا یمدنظر  

پیش در  استفاده  در طول  قصد  الکترونیکی  آموزش  از  واقعی  استفاده    تأثیر  19-کویدبیماری  بینی 

( پشتیبانی  2009( و تئو )2015رامیرز کوریا و همکاران ) مطالعات  های  معناداری دارد که با یافته

استفاده از آموزش  کننده کلیدی برای  بینیپیش  ،قصد رفتاریکه    ها نشان دادندآن همچنین  شود.  می

 الکترونیکی در طول فرایندهای آموزش و یادگیری است.
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