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  چکیده
محتوایی و ارزیابی اعتبار  روایی نسبت یپژوهش با هدف بررس نیا: مقدمه

انتظارات آموزشی از یکسو و از سوي دیگر بررسی نقش سازه پرسشنامه 
انتظارات اطرافیان بر تغییر نگرش نسبت به استفاده از محتواي درسی 

 يجامعه آمار و یروش پژوهش همبستگ: روش. است انجام شدهالکترونیکی 
حجم نمونه، از  نییتع يپیام نور فارس هستند برا يها دانشگاهدانشجویان  آن

. استفاده شده است يا خوشهگیري  و مورگان و روش نمونه یفرمول کرجس
و پرسشنامه محقق ساخته ) 2006(تئو  يها پرسشنامهابزار مورد استفاده 

تحلیل عاملی مرتبه دوم و  يها آزمون قیها از طر داده .است انتظارات آموزشی
دوستان و  گانه سه يها عامل: ها افتهی .شد یبررس رگرسیون چند متغیري

درصد از کل واریانس  712/53روي هم رفته، ، اساتید و والدین ها یهمکالس
اگرچه در روش نسبت روایی  کند یمرا تبیین  پرسشنامه انتظارات آموزشی

د اما در تحلیل عاملی مرتبه دوم حذف ش سؤال 3محتوایی الواشی تعداد 
انتظارات آموزشی دوستان و  نیبهمچنین . حذف نشدند االتسؤاز  کدام چیه

تغییر با ) ß= 287/0(والدین و ) ß= 302/0(اساتید ، )ß= 369/0( ها یهمکالس
عالوه . معناداري وجود دارد نگرش نسبت به محتواي درسی الکترونیکی رابطه

بر انتظارات  )ß= 230/0(اساتید و  )ß= 173/0(والدین بر این  انتظارات 
مقیاس انتظارات  :يریگ جهینت .است مؤثراز یکدیگر  ها یهمکالسدوستان و 

از آن  توان یممطلوب برخوردار است و  يا سازهآموزشی از روایی محتوایی و 
مدل  نیهمچنبراي ارزیابی انتظارات اطرافیان از دانشجویان استفاده کرد 

بررسی انتظارات ارائه شده در پژوهش حاضر، مدل مناسبی براي  رگرسیونی
  .استاطرافیان در تغییر نگرش نسبت به محتواي درسی الکترونیکی 

  

انتظارات آموزشی، تغییر نگرش، محتواي درسی الکترونیکی،  :کلیديواژگان
   .نسبت روایی محتوایی، تحلیل عاملی مرتبه دوم

 

Abstract   
 

Introduction: This study aimed to investigate the content 
validity ratio as well as the construct validity of Educational 
Expectations Questionnaire. Furthermore, it investigated the 
role of Others' Expectations on the change of attitude 
towards using E-curriculum content. Method: The method 
was correlation and the population included the PNU 
students of Fars province. The sample was selected based on 
Krejcie and Morgan formula and cluster sampling. Two 
instruments including the Teo Questionnaires (2006) and a 
researcher made Questionnaire of Educational Expectations 
were used for data collection. Data were analyzed using 
second confirmatory factor analysis and multiple 
regressions. Results: The three factors of friends and peers, 
teachers, and parents explained 53.71% of the total variance 
of Educational Expectations Questionnaire. Although in 
Lawshe`s Content Validity Ratio method three questions had 
been removed, in this study none of the questions in the 
second confirmatory factor analysis were deleted. Also, 
there was a meaningful relationship between educational 
expectations of friends and peers (ß=0.369), teachers 
(ß=0.302) and parents (ß=0.287) with changing attitudes 
towards electronic content. In addition, parents' (ß=0.173) 
and teachers' (ß=0.230) expectations influence friends' and 
peers' expectations from each other. Conclusion: In general, 
the Educational Expectations Scale has good content and 
construct validity and can be used to assess Others' 
Expectations from students. In addition, the model presented 
in this study is an appropriate model for investigating 
Others' Expectations of the change of attitude towards the E-
curriculum content. 
 
Key words: Educational Expectations; E-curriculum 
Content; Content Validity Ratio; Second Confirmatory 
Factor Analysis. 
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  مقدمه
با توجه به گسترش دانش، فراگیران دیگر قادر 

آموزش سنتی، محتوا را  يها وهیشنیستند با 
عملی بکار  طور بهو آن را در زندگی  رندیفراگ

بر  1اطالعاتي فناور شرفتیپبندند زیرا 
بسیاري از ابعاد زندگی بشر از جمله آموزش و 

طالبی ( گذاشته استچشمگیري  تأثیریادگیري 
فناوري بر  راتیتأثاز  یکی) 2011و همکاران،

آموزش و یادگیري، خلق محتواي درسی 
یادگیري محتواي درسی  الکترونیکی است در

 صورت به توانند یم یادگیرندگان الکترونیکی

 آمد و رفت به نیاز و بخوانند درس ساعته 24

 عالوه شود یم مرتفع حضوري يها کالس براي

 ییجو صرفه موجب الکترونیکی یادگیري آن بر

 و فراگیران زمان اساتید، در توجهی قابل

 شیوه، این در زیرا ،گردد یم آموزشی يها نهیهز

 و شوند یم تدوین بار کی آموزشی، مواد

 ردیگ یم قرار استفاده مورد مختلف يدرجاها

 و است کاراتر سنتی نیز آموزش از حتی

 فراهم را یادگیرندگان خرسندي موجبات

 در )1392محمد زاده قصر و همکاران،(کند  یم

 محتواي تولید الکترونیکی، یادگیري بحث

 و تعلیم اصول با که باکیفیت الکترونیکی

 مهم بسیار امري باشد، داشته همخوانی تربیت

 افراد خود یادگیري، نوع این زیرا در است،

 يزند(شوند  یم درگیر درس محتواي با فعاالنه
 الکترونیکی يمحتوا در .)1391 ،و همکاران

 از با استفاده درس یا کتاب مفاهیم باید

 بدین. یابد انتقال افراد به الکترونیکی، ابزارهاي

                                                
1. Informatin Technology 

 از درس یا کتاب محتواي الزم است منظور

 حالت دیجیتالی به )کاغذي(معمولی  حالت
 با انتقال قابل تا یابد تغییر )الکترونیکی(

 ایجاد براي یعنی الکترونیکی باشد، ابزارهاي

محتواي  تولید به نیاز الکترونیکی یادگیري
 .)1387 ،يو مختار یشعبان(است  الکترونیکی

 یکیبه الکترون ير محتوا از کاغذییبر تغ عالوه
جاد نگرش یادر  مؤثراز عوامل گر ید یکی

 یکیالکترون ياستفاده از محتوامثبت نسبت به 
 هنجار است ذهنی هنجاران، یتوسط دانشجو

و انتظارات  فشار به فرد واکنش عنوان به ذهنی
 رفتار ندادن انجام یا دادن انجام ، برايگرانید

ونکاتش و ( است شده تعریف موردنظر
 از ناشی ذهنی هنجارهاي) 2000، 2دیویس

نه استفاده از یدر زم فرد گذشته تجربیات
، ها همکالسید، یاسات انتظارات و يفناور
تجربیات  مؤلفهشامل دو  لذااست  فردن یوالد

 استاطرافیان  انتظاراتگذشته و 
نه تجارب استفاده از یدر زم. )1391،یطالب(

و  3فاگانقات یبه تحق توان یم يفناور
  .اشاره کرد 2009، 4و دلیسه 2004همکاران، 

 تأثیر ن مقاله مورد توجه استیآنچه در ا
جاد نگرش مثبت نسبت یبر ا یانتظارات آموزش

 5دوباست  یکیالکترون يبه استفاده از محتوا
نگرش را پاسخ  )2006، 6الرافیبه نقل از (

که  يا جامعهدرونی که از لحاظ اجتماعی در 

                                                
2. Venkatesh and Davis 
3. Fagan 
4. Delice 
5. Doob 
6. Alrafi 
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 واست  رگذاریتأث کند یمفرد در آن زندگی 
پاسخ درونی است  ،شناسی نگرشروان نظر ازنقطه

 يها پاسخو بر  شود یمکه در درون شخص ایجاد 
بین آجزن و فیش  بر طبق نظر. است مؤثربعدي 

نگرش بیانگر ) 2000، 1به نقل از گالیون 1980(
احساس کلی فرد نسبت به خوشایند یا ناخوشایند 

اولین استفاده از مفهوم و بودن یک مفهوم است 
 لهیوس بهنگرش براي توضیح رفتار اجتماعی 

الرافی، از  نقلبه  ؛1918 ،2زنانکی توماس و(
فرایند  عنوان بهانجام گرفت که نگرش ) 2006

ذهنی شخص که تعیین کننده پاسخ واقعی و 
از  یبرخ .اند کرده، تعریف استعملی او 

نگرش  در یانتظارات آموزش تأثیربه  ها پژوهش
از  اند کردهک اشاره یالکترون يمحتوانسبت به 
ارائه مدل علی به ) 1391(طالبی ران یجمله در ا

در استفاده واقعی از  یشناخت رواننقش متغیرهاي 
بر مدل  تأکیدفناوري اطالعات و ارتباطات با 

انتظارات پرداخت و نتایج نشان داد که  دیویس
جاد نگرش مثبت یابر  یاثر مستقیم یآموزش

 اطالعات و ارتباطات ياستفاده از فناور نسبت به
) 2015(ن پژوهش ضرغام و همکاران یهمچن دارد
تهران شهر  یدولت يها دانشگاهان ین دانشجویدر ب

نشان داد ) ت مدرسیر، تربیرکبی، امید بهشتیشه(
ر نگرش اثر ییان و تغین انتظارات اطرافیکه ب
 توجه قابلنکته . وجود دارد يدار یمعنم و یمستق

سه یدر مقا ،یکیالکترون آموزش درن است که یا
 تحصیل ترك بیشتري افراد ، تعدادیسنت با آموزش

 در موجود محتواي آن دالیل یکی از و کنند یم

 استفاده از يدشوار و الکترونیکی یادگیري سامانه

                                                
1. Gallion 
2. Thomas & Znaniecki 

 کیفیت با يمحتوا تولید ن اساسیبر هم است، آن

 از که افرادي کلیه برايآن  به دسترسی و سهولت

 ،هستند یادگیري به مشغول مجازي طریق آموزش
  .)1391،و همکاران يزند(است  ضروري بسیار

در  انیاطراف و انتظارات فشارنقش اساسی 
) 2003، 4به نقل از پارك ؛1999 ،3پژوهش لیم(

ه کنند ینیب شیپعناصر  نیتر مهمیکی از  عنوان به
بر طبق  .شود یمتبیین  يفناوراز  يور بهرهقصد 

تعریف ) 2000(همکاران و  5آناندارجان نظر
داراي دو بخش عمودي و افقی  انیانتظارات اطراف

از طرف وارد شده عمودي به فشار  انتظاراست 
هستند  رانیفراگحیط زندگی اشخاصی که در م

افقی به  انتظارو  )نیوالد بعضاًا ید یاسات مثالً(
که از طرف افرادي که جز نزدیکان  يفشار

به  .شود یماطالق ، هستند )دوستان مثالً(شخص 
شامل انتظار اطرافیان ) 2006( 6کالویوات نظر

از فشار نیروهاي خارجی و انگیزه  فراگیرانادراك 
بدین معنا که  است روهایناو در مواجهه با این 

شخص توجه دارد که تا چه حد رفتارش مورد 
خاصی قرار  يها گروهیا  اطرافیان حیتوضتأیید یا 

، نقش ها گروهیا  انتظارات اطرافیان. خواهد گرفت
هدایت کننده رفتار دارند که ممکن است پدر و 

ن یدر ا .باشند اساتیدمادر، دوستان نزدیک یا 
نه پژوهش یشیامکان پ حد شده تاسعی  پژوهش

را در منابع و متون جدید مورد کاوش  یخارج
از . شود یماختصار به آن اشاره  هکه ب ردیگقرار 

پژوهشی  2007همکاران در سال  و 7تئوجمله 

                                                
3. Lim 
4. Park 
5. Anandarajan et al 
6. Kulviwat 
7. Teo 
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نگرش دبیران مدارس متوسطه نسبت  تحت عنوان
 برپایی و توسعه مدل پذیرش فناوري: به کامپیوتر

و به  انجام دادند در موسسه ملی آموزش سنگاپور
هنجار ذهنی از عوامل  دند کهیجه رسین نتیا

 .است يمثبت نسبت به فناوربر نگرش  رگذاریتأث
رش و یپذ تحت عنوان یدر پژوهش) 2003(پارك 

تحت وب در آموزش  يها ستمیساستفاده از 
 انیاطراف انتظارنشان داد که  یلیالت تکمیتحص

نگرش کننده  ینیب شیپو  رگذاریتأثجز عوامل 
 ،يگریدر پژوهش د. استاستفاده از وب مثبت 
پذیرش فناوري بر  تأثیر یبه بررس) 2007( 1یانگ

دانشجویان در حال تحصیل استفاده کننده از وب 
یک ابزار کمک کننده پرداخت نمونه  عنوان به

مورد بررسی این پژوهش، دانشجویان دانشکده 
در سه نشگاه مرکزي فلوریدا بودند که بازرگانی دا

، ویدئویی و جلسات يحضورگروه جلسات 
نتایج . تقسیم شدند) و ویدئویی يحضور(ترکیبی 

 انیاطراف یانتظارات آموزشپژوهش نشان داد که 
استفاده واقعی از و  بر نگرش يدار ینمع طور به

عالوه . است رگذاریتأث یکیالکترون يمحتوا ای وب
به بررسی ) 2003( 2پن، پژوهش )2007(یانگ بر 
سیستم فناوري اطالعات با استفاده از  يریکارگ به

مدل پذیرش فناوري از دید دانشجویان دانشگاه 
حاصل از تحلیل  هاي یافتهو فلوریدا پرداخت 

نگرش  و انیانتظارات اطرافمسیر نشان داد که بین 
اما ؛ وجود دارد داري معنیاستفاده از وب رابطه 

انتظارات  تأثیرگذاريالزمه  د فراموش کرد کهینبا
 ن است کهیا نید، دوستان و والدیاسات یآموزش
 جهت درو  الکترونیکی یادگیري در قالب امحتو

                                                
1.Yang 
2. Pan 

 بر یو مبتن تهیه یادگیرندگان نیازهاي ارضاي

 یکیالکترون ين محتوایهمچن باشد؛ فرد تجارب
 به را یادگیرندگان باشد؛ مناسب یادگیري براي

 کند؛ ترغیب ها مهارتو  دانش کاربست

 مواجه سازد؛ مکرر سؤاالت با را یادگیرندگان

 یادگیرندگان براي گام به گام و فراوان هاي تمرین

 تا دهد اجازه یادگیرندگان به و نمایدطراحی 

نمایند  یادگیري کنترل در را خود پیشرفت
جاد یا در آنچهن یبنابرا .)1387،يو مختار یشعبان(

 محتواي تولید نگرش مثبت در استفاده از وب و

ن است که یا، رسد می نظر به مهم الکترونیکی
 از يا مجموعه بر اساس الکترونیکی محتواي

 یادگیري براي فنی تعاریف و استانداردها
ه یته 3اسکورما همان ی وب مبناي بر الکترونیکی

عالوه بر  .)1391،و همکاران يزند(شود 
) 2000(دیویس ونکاتش و مذکور،  يها پژوهش

کردن اثر اجتماعی  در مبحثی تحت عنوان درونی
کنند که در تئوري عمل مستدل و تئوري بیان می

بین  داري معنیریزي شده رابطه رفتار برنامه
 ياستفاده از فناور نگرشو  انیانتظارات اطراف

که  رسد میبه نظر  گونه نیا تیدرنها. وجود دارد
که پژوهش  گونه آندانشگاهی  يها طیمحدر 

نقل از پارك،  به ؛1999 ،4ولسکی و جکسون(
انتظار  ها آنکه از  یانیدانشجونشان داد، ) 2003

جدید را بهتر  يها يفناور، دارند يشتریب
اساسی  سؤالبه دو حاضر  پژوهش لذا .رندیپذ یم
و  ییمحتوا ییروا یبررس نخست پردازد یم

و دیگر اینکه  یاس انتظارات آموزشیمق يا سازه
و  ها یهمکالس د،یاسات یا انتظارات آموزشیآ

                                                
3. SCORM 
4. Wolski and Jackson 
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نگرش ر ییتغکننده  ینیب شیپ تواند یمن یوالد
  باشد؟ الکترونیکی یدرس يمحتوابه  نسبت
  روش 

و  همبستگی است قیتحق یتحقیق حاضر نوع
 ام نور فارسیپ يها دانشگاه دانشجویان يبر رو

در این مطالعه با استفاده از . انجام شده است
با در نظر گرفتن و  يریگ نمونهجدول 
حذف  یابازگشت داده نشده  يها پرسشنامه
پرسشنامه  248تعداد ، ناقص يها پرسشنامه

نگرش استفاده از  سنجش يبرا بررسی شد
باطات از پرسشنامه تئو و فناوري اطالعات و ارت

مورد استفاده قرار گرفت، ) 2007( همکاران
 کامالً«است که از  يا نهیگزطیف آن لیکرت پنج 

و با هفت گزاره  است »مخالفم کامالً«تا  »موافقم
 یو جهت بررس ردیگ یممورد بررسی قرار 

اس یاز مق يالگوبردارانتظارات آموزشی با 
با  ه شد ویته يا پرسشنامه، )2003( پارك

مورد  1محتوایی الواشی روایی نسبتاز استفاده 
عضو  12از  نیبنابرا. قرار گرفت یبررس

 يزیر برنامه، یشناس روان يها رشته یعلم ئتیه
ک از یدرباره هردرسی و آموزشی خواسته شد 

ه پرسشنامه انتظارات آموزشی اظهارنظر یگو 21
ضروري است ه یگو( يها نهیگزیکی از کنند و 

امتیاز  1نیست مفید اما ضروري ه یگوامتیاز،  2
صفر  و حذف شود ضرورتی ندارده یگوو 

بر طبق جدول الواشی  انتخاب کنندرا ) امتیاز
محتوایی قابل  روایی حداقل مقدار نسبت

 ياعضا اظهارنظر یو بررس است 56/0قبول،
گویه داراي  13که تعداد  نشان داد یعلم ئتیه

                                                
1. Lawshe Content Validity Ratio 

یا بیشتر بود و  56/0محتوایی برابر  روایی نسبت
 روایی نسبت گویه داراي 5پذیرفته شدند، تعداد 

بود که اصالح و  56/0محتوایی بین صفر تا 
 روایی گویه داراي نسبت 3تعداد پذیرفته شدند و 

از پرسشنامه  وبودند  56/0محتوایی کمتر از 
متشکل از  يا پرسشنامهت یدر نها نددحذف ش

از لیکرت که  يا درجهدوازده گویه و طیف هفت 
اطمینان از محرمانه ه و یته »حد زیادي«تا  »اصالً«

بودن نتایج، از دانشجویان خواسته شد با دقت و 
  .ها پاسخ دهندصداقت به گویه

 ییروا یبررس منظور به :ها دادهل یه و تحلیتجز
مرتبه  2ییديتأ یل عاملیپرسشنامه، از تحلسازه 

 مقدارپس از برازش مدل،  دوم استفاده شده است
ب یبه ترتمدل  4درجه آزاديو  3کاي اسکوئر

 063/0برابر  Pو مقدار   105و  963/127برابر 
dfxمقدار آماره. گزارش شد و  219/1برابر  2/

ن یا یاست که همگ 05/0از  تر بزرگ Pمقدار 
. برازندگی قابل قبول مدل است يایر گویمقاد

 یینکو برازش يها شاخصر یمقادن یهمچن
و  6برازش ییافته نکویل ی، شاخص تعد5برازش

، )928/0( به ترتیب 7یقیتطب یشاخص برازندگ
 يبرا رین مقادیااست ) 936/0(و  )913/0(

ا ی يخوب مساو یبرازندگ يدارا يها مدل
جذر برآورد واریانس مقدار است،  9/0از  تر بزرگ

که داراي برازندگی  ییها مدلبراي  8خطاي تقریب
برازندگی خیلی خوب هستند مساوي یا کمتر از 

                                                
2. Confirmatory Factor Analysis 
3. Chi-Square 
4. Degree of Freedom 
5. Goodness of fit index 
6. Adjusted goodness of fit index 
7. Comparative Fit Index 
8. Root mean square error of approximation 
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ن پژوهش، یدر اکه  )2011ن،یکال(است  05/0
 جذر برآورد واریانس خطاي تقریب مقدار

 05/0ن مقدار کمتر از یاست ا 036/0رابر ب
  ن امر یو ا است

  
  

  .نشان دهنده برازش خیلی خوب مدل است
مدل انتظارات آموزشی که توسط  1شکل 

   .دهد یمشده را نشان  ارائه AMOS افزار نرم
  
  

  
  یآموزش انتظارات پرسشنامه مرتبه دوم يدییتأ یل عاملیمدل تحل :1شکل 

  
  
 يها پاسخ لیحاصل از تحل جینتا

 صورت بهکنندگان به سؤاالت پرسشنامه  مشارکت
. ارائه شده است 1در جدول  tمقدار و  یبار عامل

 هاي یهگو tمقدار دهد که  یجدول نشان م نیا
ها در هین گویاست بنابرا 58/2پرسشنامه باالتر از 
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 .شوند ینمپرسشنامه، حذف  هاي یهگواز  کدام یچههستند و  یمعن 01/0سطح 
  

  پرسشنامه  يها هیگو tمقدار و  یبار عامل .1جدول 

 سؤاالت پرسشنامه  
بار 
 یعامل

  مقدار
t 

سطح 
 داري معنی

شی
موز

ت آ
ظارا

انت
 

دین
وال

  

اهمیت  مطالب تکراري ارائهعدم به جستجوي محتواي الکترونیکی جدید و  موالدین
  .دهند یم

47/0 15/3  01/0 

محتواي الکترونیکی آشنا  یادگیري نوین يها روشهستند که با  مند عالقهوالدین 
  .شوم

72/0 33/4  01/0 

 01/0  26/3 49/0  .الکترونیکی ارائه دهم صورت بهکه تکالیف درسی را  کنند یممرا تشویق  ن،والدی

 01/0  61/3 53/0  .کنند یمزمینه محتواي الکترونیکی بررسی در  قبلی من را يها دانسته همواره نوالدی

 01/0 79/3 55/0 .دهد یمزمینه تهیه محتواي الکترونیکی اهمیت در  منهمکاري با به  نوالدی

در زمینه استفاده از محتواي  میها آموختهکه تجارب و  خواهد یموالدین از من 
 .الکترونیکی بیان کنم

51/0 49/3 01/0 

ستاد
ی ا

زش
آمو

ت 
ظارا

انت
 

اهمیت  مطالب تکراري ارائهعدم به جستجوي محتواي الکترونیکی جدید و  استاد
  .دهد یم

52/0 56/3  01/0 

محتواي الکترونیکی آشنا  یادگیري نوین يها روشاست که من با  مند عالقه استاد
  .شوم

47/0 10/3  01/0 

 01/0  22/4 65/0  .الکترونیکی ارائه دهم صورت بهکه تکالیف درسی را  کند یماستاد، مرا تشویق 

 01/0  76/3 55/0  .کند یمزمینه محتواي الکترونیکی بررسی در قبلی من را  يها دانستهاستاد همواره 

 01/0 80/3 57/0 .دهد یمزمینه تهیه محتواي الکترونیکی اهمیت در من همکاري با استاد به 

در زمینه استفاده از محتواي  میها آموختهکه تجارب و  خواهد یماستاد از من 
 .الکترونیکی بیان کنم

61/0 03/4 01/0 
 و 

تان
وس

ی د
زش

آمو
ت 

ظارا
انت

سی
کال

هم
  ها 

مطالب  ارائهعدم به جستجوي محتواي الکترونیکی جدید و  ها همکالسیدوستان و 
  .دهند یماهمیت  تکراري

36/0 78/2  01/0 

محتواي  یادگیري نوین يها روشهستند که من با  مند عالقه ها همکالسیدوستان و 
  .الکترونیکی آشنا شوم

54/0 75/3  01/0 

 صورت بهکه تکالیف درسی را  کنند یم، مرا تشویق ها همکالسیدوستان و 
  .الکترونیکی ارائه دهم

62/0 11/4  01/0 

زمینه محتواي الکترونیکی در را  من قبلی يها دانستههمواره  ها همکالسیدوستان و 
  .کنند یمبررسی 

64/0 17/4  01/0 

زمینه تهیه محتواي الکترونیکی اهمیت در  منهمکاري با به  ها همکالسیدوستان و 
 .دهند یم

59/0 89/3 01/0 

در زمینه استفاده  میها آموختهکه تجارب و  خواهند یماز من  ها همکالسیدوستان و 
 .از محتواي الکترونیکی بیان کنم

69/0 28/4 01/0 
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که در  دهد یمنشان  3نتایج جدول شماره 
بررسی اهمیت انتظارات آموزشی دوستان و 

دوستان و «گویه  نیتر مهم، ها همکالسی
که تجارب و  خواهند یماز من  ها همکالسی

در زمینه استفاده از محتواي  میها آموخته
، در )72/0( یعاملبار با  »الکترونیکی بیان کنم

ه ی، گوگویه نیتر مهمانتظارات استاد،  مؤلفه
که  کند یماستاد، مرا تشویق « یعنی 2 شماره

الکترونیکی ارائه  صورت بهتکالیف درسی را 
انتظارات  مؤلفه و در) 65/0( یعاملبار با  »دهم

 مند عالقهوالدین «ه یگو ن،یوالد یآموزش
محتواي  یادگیري نوین يها روشهستند که با 

) 69/0( یعاملبار با  »الکترونیکی آشنا شوم

. است مذکور يها مؤلفهه در یگو نیتر مهم
 يرهایاز متغ کی کدامنکه یبراي بررسی ا

استفاده  ینیب شیپدر  يشتری، سهم بنیب شیپ
از محتواي درسی  ام نوریدانشگاه پدانشجویان 

دارند، از رگرسیون چند متغیري الکترونیکی 
براي استفاده الزم به ذکر است که  استفاده شد

هاي  فرض ابتدااز رگرسیون چند متغیري 
  .شد یون بررسیاستفاده از آزمون رگرس

ن یها نرمال باشد در ا توزیع نمره - 
نرمال بودن از  یبررس يپژوهش برا

رنوف تک یآزمون کلموگروف اسم
 .استفاده شد يا نمونه

  
 

 يا نمونهرنوف تک یآزمون کلموگروف اسم .2جدول 

  آزمون کلموگروف

  رنوفیاسم

  ها همکالسیدوستان و  یانتظارات آموزش
 یانتظارات آموزش

  نیوالد
  استاد یانتظارات آموزش

22/1 43/1  91/0  

  

  
ر یداد که مقادنشان  2ج جدول ینتا

ن با یاست بنابرا+ 96/1و  - 96/1رها بین یمتغ
به نرمال بودن  توان یمدرصد اطمینان  95

  .توزیع حکم کرد
ن براي بررسی ین پژوهش همچنیدر ا - 

 يانس از آزمون آماریوار یمفروضه همگن
جه آزمون یلونسون استفاده شد و نت

نشان  05/0 داري معنیدر سطح ) 946/0(

برقرار  ها انسیوار يکه فرض برابرداد 
 .است

خطی  یچندگانگبین متغیرهاي مستقل  - 
 مسئلهبررسی  منظور به. وجود نداشته باشد

و  1يروادارخطی از دو آماره  یچندگانگ
 .شود یماستفاده   2عامل تورم واریانس

                                                
1. Tolerance 
2. Variance Inflation Factor 
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 نیب شیپ يرهایمتغ خطی یچندگانگ مسئلهبررسی  .3جدول 
  یخط یچندگانگ  رهایمتغ

  يروادار  تورم واریانس  
  799/0  220/1  استاد یانتظارات آموزش
  941/0  515/1  ن یوالد یانتظارات آموزش
  913/0  099/1  ها همکالسیدوستان و  یانتظارات آموزش

  

 يروادارنشان داد که میزان  3ج جدول ینتا
نزدیک به یک و میزان عامل تورم واریانس 

خطی بین  پدیدهن یرها کمتر از دو بود بنابرایمتغ
ن پژوهش، یدر ا .وجود ندارد نیب شیپمتغیرهاي 

، نیوالد، استاد یانتظارات آموزش يرهایمتغ
و  نیب شیپمتغیر  عنوان به ها همکالسیدوستان و 

 یکیالکترون یدرس يمحتواقصد استفاده از  ریمتغ

براي  لذامتغیر مالك در نظر گرفته شد  عنوان به
بر قصد  یانتظارات آموزش یونیرسم مدل رگرس
، ابتدا همه عوامل یکیالکترون ياستفاده از محتوا

با استفاده از تحلیل و  ، وارد مدل شدندنیب شیپ
بین  ، مشخص شد عوامل پیشراهه کیواریانس 

.ندمؤثربینی متغیر مالك  در پیش انتخاب شده،

  

  ون مربوط به مدل اولیدر رگرس راهه کیتحلیل واریانس  .4 جدول
سطح 

 داري معنی

  مقدار
F 

 

ن یانگیم
  مجذورات

درجه 
 يآزاد

 مدل مجموع مجذورات

 ونیرگرس 426/2263 3 475/754  
 ماندهیباق 796/6005 304 756/19 190/38 001/0 گام اول

 کل 222/8269 307   
  

محاسبه  Fنشان داد که مقدار  4ج جدول ینتا
از مقدار  304و  3با درجه آزادي  190/38شده 

ن با یشتر است بنابرایب 001/0جدول در سطح 
 يرهاین متغیگفت که ب توان میاطمینان % 99

دوستان ، نیوالد، استاد یانتظارات آموزش بین پیش
 یدرس ياستفاده از محتواا ب ها همکالسیو 

.وجود دارد داري معنیرابطه  یکیالکترون

   
  مدل اول داري معنیو سطح  tر استاندارد،یمقاد  .5جدول 

  
سطح 

دار معنی
  ي

  مقدار
T 

مقدار استاندارد 
  شده

 مدل راستانداردیغر یمقاد

Beta انحراف  يخطا
 استاندارد

 مقدار
B 

  مقدار ثابت 648/22 854/1  274/12 01/0
 نیوالد یانتظارات آموزش 286/0 062/0 287/0 614/4 01/0
 استاد یانتظارات آموزش 126/0 026/0 302/0 897/4 01/0
 ها همکالسیدوستان و  یانتظارات آموزش 661/0 094/0 369/0 035/7 01/0

  

70 



  
 1394، پاییز و زمستان ) 8 پیاپی(، 2 ل چهارم، شمارهساپژوهشی شناخت اجتماعی،  دوفصلنامه علمی ـ

  
 

جدول مقدار ضریب استاندارد ن یعالوه بر ا
انتظارات  گانه سه يرهایکه متغ دهد یمنشان  5

= 01/0P< ،897/4 =T ،302/0( استاد یآموزش
ß( ،والدین  یانتظارات آموزش)01/0P< ،614/4 =

T ،287/0 =ß( دوستان و  یانتظارات آموزش و
) P< ،035/7 =T ،369/0 =ß 01/0(ها  همکالسی

 یدرس يکننده استفاده از محتوا یبین پیش
  . هستند یکیالکترون

  
  کیالکترون یدرس ير نگرش نسبت به محتواییتغبر  مؤثرمدل اول عوامل   .2شکل 

  

ن عوامل یکه از ب دهد یمنشان  2شکل ج ینتا
دوستان و  یانتظارات آموزشر یمتغ، گانه سه

با  )369/0( یهمبستگمقدار ن یشتریب ها همکالسی
 یدرس ياستفاده از محتوا(ر مالك اول یمتغ

در ر مالك دوم یمتغ عنوان بهلذا دارد، ) یکیالکترون
 نیب پیش يرهایر متغیو رابطه سا هگرفت نظر

مورد  ،با آن) نیاستاد و والد یانتظارات آموزش(
  .قرار گرفت یبررس

  

  ون مربوط به مدل دومیدر رگرس راهه کیتحلیل واریانس   .6 جدول
سطح 

 داري معنی

  مقدار
F 

 

ن یانگیم
  مجذورات

درجه 
 يآزاد

 مدل مجموع مجذورات

 گام اول ونیرگرس 119/336 2 059/168  

 ماندهیباق 211/2237 305 335/7 912/22 01/0
 کل 330/2573 307   

  

محاسبه شده  Fکه مقدار  دهد یمنشان  6جدول 
از مقدار جدول در  305و  2با درجه آزادي  912/22

اطمینان % 99ن با یشتر است بنابرایب 01/0سطح 

 یانتظارات آموزش يرهاین متغیگفت که ب توان می
دوستان و  یانتظارات آموزشبا ن یاستاد و والد

  .وجود دارد داري معنیرابطه  ها همکالسی
   

  مدل دوم داري معنیو سطح  tر استاندارد، مقدار یمقاد  .7جدول 
  

سطح 
  داري معنی

  مقدار
T 

 راستانداردیغر یمقاد  مقدار استاندارد شده
 مدل

Beta 
انحراف  يخطا

 Bمقدار استاندارد

 مقدار ثابت 389/10 954/0  890/10 01/0
 استاد یانتظارات آموزش 128/0 037/0 230/0 445/3 01/0 

 نیوالد یانتظارات آموزش 040/0 051/0 173/0 602/2 01/0

 یدرس يمحتوا
  یکیالکترون

انتظارات 
 استاد یآموزش

انتظارات 
 ن یوالد یآموزش

انتظارات 
دوستان  یآموزش

369/0 

302/0 

287/0 
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بیشترین مقدار ضرایب  7ج جدول ینتا
ی بین پیشدر ) 173/0و  230/0(استاندارد 

مربوط  ها همکالسیدوستان و  یانتظارات آموزش
از  استاد در مرتبه اول و بعد یانتظارات آموزشبه 

با توجه به . قرار داردن یوالد یآن انتظارات آموزش
ون یمحاسبه شده در آزمون رگرس Fنکه مقدار یا

 یانتظارات آموزشو استاد  یانتظارات آموزشن یب
سطح  و F =912/22(ست ین دار یمعنن یوالد

 یانتظارات آموزشن یبنابرا) 01/0=داري معنی
 یکننده انتظارات آموزش یبین پیشد توان میاستاد ن

ر یز صورت به ییمدل نهان یباشد بنابران یوالد
.است

  

 
  انتظارات دوستانو  کیالکترون یدرس ير نگرش نسبت به محتواییتغبر  مؤثرعوامل  ییمدل نها .3شکل 

  

عامل در  نیتر مهمنشان داد که  3شکل 
 یانتظارات آموزش، یکیالکترون ياستفاده از محتوا

و پس از آن   )ß= 369/0(ها  همکالسیدوستان و 
ت ینها درو  )ß= 302/0( استاد یانتظارات آموزش

است  )ß= 287/0(والدین  یانتظارات آموزش
 استاد یانتظارات آموزشن ین بیعالوه بر ا

)230/0 =ß(  ن یوالد یانتظارات آموزشو
)173/0 =ß(   دوستان و  یانتظارات آموزشبا

ج ینتا .وجود دارد داري معنیرابطه  ها همکالسی
 سهن یکه در مجموع ا دهد یمن نشان یهمچن

انس یدرصد وار 34ن ییقادر به تب بین پیش ریمتغ
.هستند یکیالکترون ياستفاده از محتواقصد 

  

  بحثو ي ریگ جهینت
محتوایی  روایی نسبت بررسی، به پژوهش حاضر

 پرداخت یانتظارات آموزشپرسشنامه  يا سازهو 
 روایی نسبت بررسی، در درجه اول آنهدف  لذا

پرسشنامه بود، سازه و ارزیابی اعتبار  محتوایی
) 2003( پارك اسیمقاز  يریبا الگوگبدین منظور 

 يا پرسشنامه ،یانتظارات آموزش یريگ اندازهبراي 
 نسبت داد که در بررسی نتایج نشان. ن شدیتدو

الواشی تعداد  پیشنهادي روش محتوایی از روایی
ته پذیرف ه پس از اصالحگوی 5و  رفتهگویه پذی 13
ها از پرسشنامه حذف شد گویه 3تعداد  اماند شد

 نشان داد ییديتأنتایج تحلیل عاملی  عالوه بر این
و  هستند 5/0باالتر از  یبار عامل يها داراهیکه گو

ن یهمچن شوند ینماز پرسشنامه حذف  کدام یچه
 يها شاخصبا توجه به  ییديتأ یل عاملیتحل

پرسشنامه برازش مورد قبول، نشان داد که  ییکوین

 ي درسیمحتوا
 یکیالکترون

 انتظارات استاد

انتظارات دوستان و 
 ها یهمکالس

 انتظارات والدین 

287/0 

 

230/0 

369/0 

 

302/0 

 

173/0 
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مطالعات در  یخوب نسبتاً مذکور از اعتبار سازه
 ییديتأو  برخوردار یانتظارات آموزشمربوط به 

آموزشی  يها سازمانبراي کاربردي بودن آن در 
  .است

نقش  یوهش حاضر بررسگر پژیهدف د
ان بر یاطراف یانتظارات آموزش یکنندگ یبین پیش

 یدرس ير نگرش در استفاده از محتواییتغ
و دوم  اولمدل ج ینتااست و چنانکه  یکیالکترون
انتظارات دوستان و نشان داد  ونیرگرس

ن ینسبت به انتظارات استاد و والد ها همکالسی
 ان داردیر نگرش دانشجوییبر تغ يشترینقش ب

انتظارات دوستان و  مؤلفهدر نکه یضمن ا
از من  ها همکالسیدوستان و «گویه ، ها همکالسی

در زمینه  میها آموختهکه تجارب و  خواهند یم
 ینتر مهم »استفاده از محتواي الکترونیکی بیان کنم

ن عامل یدوماستاد  یآموزش انتظارات. ه استیگو
 هاي یهگون یو از ب استر نگرش ییبر تغ مؤثر

استاد، « 2ه یگوارات استاد، انتظ مؤلفهمربوط به 
 صورت بهکه تکالیف درسی را  کند یممرا تشویق 

براي  يتر مهمشاخص  »الکترونیکی ارائه دهم
ن یا. آید یم حساب به استاد یانتظارات آموزش

دانشجویان نسبت به  هچنانچ کند یمان یه بیگو
تمایلی نداشته  کیالکترون صورت بهارائه محتوا 

به استفاده از  ملزما یق یرا تشوآنان استاد  ،باشند
 انتظاراترا یز دینما یکیالکترون یدرس يمحتوا

در  آناستفاده از  تمایلجاد یموجب ا یجتدر به
ونکاتش و  ن اساسیبر هم شود یم انیدانشجو

که  کنند یمان یب 2دیویس در مدل پذیرش فناوري 
اجباري  صورت بهمورد استفاده  يفناورحتی اگر 

ی نسبت به نگرش مثبتجاد یباعث ا یجتدر بهباشد، 

مدل اول ج ینتا .شود یمکاربران در  آناستفاده از 
 یانتظارات آموزش مؤلفه و دوم نشان داد که

ر نگرش ییبر تغ یرگذارتأثن عامل ین آخریوالد
در  است یکیالکترون ينسبت به استفاده از محتوا

هستند که با  مند عالقه والدین«ه یگو ،مؤلفهن یا
محتواي الکترونیکی  یادگیري نوین يها روش

انتظارات  مؤلفهه در یگو ینتر مهم »آشنا شوم
 يها مدل نتیجه .استن از فرزندان یوالد یموزشآ

طالبی  يها پژوهشج یبا نتا یونیاول و دوم رگرس
 یانگ ،)2003( ، پن)2003(، پارك )1391(
 .استهمسو ) 2007(تئو و همکاران  ،)2007(

هر چه انتظار  رسد میبه نظر  گونه ینابنابراین 
شتر ی، بیکیالکترون یدرس ياستفاده از محتوا

نسبت به  یان نگرش مثبتیباشد، در دانشجو
اد، تزمانی که اس مثالً شود یمجاد یاستفاده از آن ا

دانشجویان را تشویق و یا ملزم به ارائه تکالیف از 
یا در صورتی که دانشجو  یکیپست الکترونطریق 

ملزم شود که از طریق چت  باشد روبروبا سؤالی 
سؤاالت خود را مطرح کند در این صورت 

ج یت نتایدرنها .شود یماستفاده از فناوري بیشتر 
ون و مدل دوم نشان داد که یرگرسجدول 

ن یاستاد و والد یانتظارات آموزش يها مؤلفه
دوستان و  ید بر انتظارات آموزشتوان می

د یان بایدر پا. باشد مؤثرگر یکدیاز  ها همکالسی
نشان داد که انتظارات  ج پژوهشینتااشاره کرد که 

ر نگرش ییبر تغ ها همکالسیدوستان و  یآموزش
 که دانشگاه، با شود یمپیشنهاد  نیبنابرا مؤثرند

 ی، فرصتییدانشجو یعلم يها انجمنل یتشک
با شرکت در  ها همکالسیفراهم شود تا دوستان و 

 يمحتوااز  قبالًدر صورتی که  ها انجمنن یا

73 



  
 ... در زمینه بررسی نسبت روایی محتوایی و سازه اي پرسشنامه انتظارات آموزشی :سعید طالبی و حسین زارع

  
 

در  گریکدی، به اند کردهاستفاده  کیالکترون یدرس
توضیح دهند و  آنارتباط با فواید استفاده از 

 تأثیربا توجه به  .استفاده از آن را توصیه کنند
ر نگرش نسبت یین بر تغیوالد یانتظارات آموزش

ن یبه والدک یالکترون یدرس يبه استفاده از محتوا
ل یانه و وسایه رایتا به ته شود یمشنهاد یپ

ن و یتدو یازموردن يافزار نرمو  يافزار سخت
ت دهند و یاهم یکیالکترون ينگارش محتوا

ن، ینو هاي يفناورفرزندان خود را به استفاده از 
ق یرا فرزندان در ابتدا با تشویق کنند زیتشو
احساس کند که ن و در مراحل بعد چنانکه یوالد

 عملکرد و مفید یکیالکترون يمحتوا استفاده از

نسبت  ی، نگرش مثبتبخشد یم بهبود را تحصیلی

این مطالعه الزم به ذکر است که  .کند یمدا یبه آن پ
انتظارات تنها با استفاده از روش کمی به بررسی 

با  شود یمپرداخته است، لذا پیشنهاد  یآموزش
از  یآت يها پژوهشدر ت موضوع، یتوجه به اهم

ن پژوهش یا. کیفی نیز استفاده شود يها روش
 يدارا يگرید یمانند هر پژوهش علم

 يهمکاربوده است از جمله عدم  هایی یتمحدود
ا عدم یگویی در پاسخ دهندگان پاسخاز  یبرخ

 يدشوارگر، یت دیو محدود ها پرسشنامهبازگشت 
علمی انجام شده در  يدسترسی به پژوهش ها

خارج از کشور به دلیل مسدود بودن داخل و 
  .هاي علمی بود سایت یبرخ
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