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Background and Objectives: Readiness for learning, teaching and application of technology and
awareness of its role in facilitating student learning, is one of the main skills of teachers, especially in the
Corona period, the period that the use of information and communication technology has strengthened
as needed and forced its place in the education system. Therefore, it is necessary to be include the use
of information and communication technology as a fundamental principle in the educational and
curriculum of schools. On the other hand, due to the weakness of IT acceptance models in properly
predicting changes in IT acceptance in educational organizations, researchers found it necessary to test
the acceptance of this technology using other theoretical models. Therefore, the aim of this research was
to Testing unified theory of acceptance and use of technology for predicting teachers' computer
technology use in classroom.
Materials and Methods. The research method was correlational and structural modeling equation and
the statistical population was including all secondary school teachers in district one of Urmia city, 570
people, of which 230 high school teachers of Urmia city was selected using stratified sampling method
and answered to venkatesh's and et al (2003) questionnaires of performance expectancy, effort
expectancy, social influence, facilitating conditions and voluntariness in use of information technology.
Data analysis was performed using PLS software and structural equation testing.
Findings: Findings showed that performance and effort expectancy and social influence had significant
effects on intention to use, and intention to use and facilitating conditions had significant effects on use.
Also finding showed that gender, age and voluntariness in use had moderator role in effects of effort
expectancy and social influence on intention to use. In general, the studied variables predict 31% of the
decision to use technology and 16% of the amount of technology use. In this study, the variable of
computer experience did not have a moderating role on the effects of the variables of expected effort
and social influence on the decision to use and facilitating conditions on the rate of use.
Conclusion: In short, the findings confirmed the unified theory of acceptance and use of technology. The
significance of the direct effect of the performance expectation variable on the decision to use technology
means that the more information technology increases a person's work efficiency and is useful for the
person, similarly, it will make more decisions to use this technology The significance of the direct effect
of expecting effort on the decision to use technology also means that if one considers the computer
system as an easy and easy-to-use tool and finds oneself capable of acquiring the skills to use it, one will
be more inclined to make decisions about using it. Also, the significant effect of social influence on the
decision to use indicates that the emphasis of important people in the life of the person on the use of
information technology causes the person to decide on this technology. In addition, when a person uses
information technology, this decision manifests itself in the form of actual use, which shows the
significance of the effect of the decision to use technology on the use of technology. The low level of
predictability indicates the existence of other variables that affect the use rate, and it is necessary for
researchers to test other theoretical models to investigate these factors.
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مهارتهای اصلی معلمان مخصوصاً در دوران کرونا بهشمار میرود؛ دورانی که استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات برحسب
ضرورت و باالجبار جای خود را در نظام تعلیموتربیت مستحکم نموده است .لذا ضرروت دارد استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات
بهعنوان یک اصل بنیادین ،در برنامهریزیهای آموزشی و درسی مدارس گنجانده شود .از طرف دیگر با توجه با توجه به ضعف
مدلهای پذیرش فناوری اطالعات در پیشبینی مناسب تغییرات پذیرش فناوری اطالعات در سازمانهای آموزشی ،پژوهشگران
ضروری دیدند تا میزان پذیرش این فناوری را با استفاده از مدلهای نظری دیگر مورد آزمون قرار دهند؛ لذا هدف پژوهش حاضر
ارزیابی مدل یکپارچه پذیرش و استفاده از فناوری اطالعات جهت پیشبینی میزان استفاده معلمان از فناوری رایانهای در کالس
درس میباشد.
روشها :روش تحقیق همبستگی و از نوع مدلیابی معادالت ساختاری بوده و جامعه آماری نیز شامل کلیه معلمان دوره متوسطه
ناحیه یک شهر ارومیه به تعداد  570نفر است که از این تعداد با تأسی از فرمول کوکران  230نفر با استفاده از روش نمونهگیری
تصادفی خوشهای انتخاب و به پرسشنامه انتظار عملکرد ،انتظار تالش ،نفوذ اجتماعی ،شرایط تسهیلکننده و استفاده داوطلبانه از
فناوری اطالعات ونکاتش و همکاران ( )2003پاسخ دادند .همچنین تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از نرمافزار پی ال اس و آزمون
معادالت ساختاری انجام شده است.
یافتهها :ی افتههای پژوهش نش ان داد که متغیرهای انتظ ار عملکرد ،انتظ ار تالش و نفود اجتم اعی اثر معنیداری بر تص میم به
اس تفاده از فناوری دارند .تص میم به اس تفاده از فناوری و ش رایط تس هیلکننده نیز اثر معنیداری بر میزان اس تفاده از فناوری
داش تند .متغیرهای جنس یت ،س ن و اس تفاده از فناوری اختیاری ،اثرات متغیرهای انتظار تالش و نفوذ اجتماعی بر تص میم به
اس تفاده از فناوری را تعدیل میکنند .در کل متغیرهای مورد بررس ی در مجموع  31درص د از تص میم به اس تفاده از فناوری و 16
درص د از میزان اس تفاده از فناوری را پیشبینی میکنند .در این پژوهش ،متغیر تجربه رایانه نقش تعدیلکننده بر اثرات متغیر
انتظار تالش و نفوذ اجتماعی بر تصمیم به استفاده و شرایط تسهیل کننده بر میزان استفاده نداشت.
نتیجهگیری :در مجموع یافتههای تحقیق از نظریه یکپارچه پذیرش و استفاده از فناوری حمایت نمود .معنیدار بودن اثر مستقیم
متغیر انتظار عملکرد بر تصمیم به استفاده از فناوری به این معنی است که هرچه قدر فناوری اطالعات بازده کاری فرد را افزایش
داده و برای فرد مفید باشد؛ به همان نسبت تصمیم بیشتری برای استفاده از این فناوری اتخاذ خواهد نمود .معنیدار بودن اثر
مستقیم انتظار تالش بر تصمیم به استفاده از فناوری نیز به این معنی است که اگر فردی سیستم رایانه ای را وسیلهای آسان و به
راحتی قابل استفاده قلمداد کند و خود را در کسب مهارتهای استفاده از آن توانا ببیند ،گرایش بیشتری درباره تصمیمگیری در
مورد استفاده از آن خواهد داشت .همچنین معنیدار بودن اثر مستقیم نفوذ اجتماعی بر تصمیم به استفاده نشانگر آن است که
تأکید افراد مهم در زندگی فرد بر استفاده از فناوری اطالعات موجب تصمیمگیری فرد از این فناوری میشود .عالوه برآن وقتی فرد
به استفاده از فناوری اطالعات گرفت ،این تصمیم خود را به صورت استفاده واقعی آشکار میسازد که معنیدار بودن اثر تصمیم به
استفاده از فناوری بر استفاده از فناوری آن را نشان میدهد .کم بودن مقدار میزان پیشبینی ،نشانگر وجود متغیرهای دیگری است
که بر میزان استفاده از فناوری تاثیر میگذارند و الزم است پژوهشگران مدلهای نظری دیگر را برای بررسی این عوامل آزمون
کنند.

مقدّمه
آمادهسازی دانش آموزان برای ایفای شغل در آینده یکی از مهمترین
وظایف نظامهای آموزشی در کشورهای مختلف است .کار و زندگی
اقتصادی ،همچون بسیاری از جنبههای دنیای اجتماعی ما ،دستخوش
دگرگونیهای زیادی شدهاند .در عصر کرونا استفاده از فناوری اطالعات
و ارتب اطات برحسب ض رورت و باالجب ار جای خود را در ن ظام تعلی م

و تربیت مستحکم نمود؛ لذا ضرروت دارد استفاده از فناوری اطالعات و
ارتباطات بهعنوان یک اصل بنیادین ،در برنامهریزیهای آموزشی و
درسی مدارس گنجانده شود .شیوه تعلیم و تربیت ،در آموزش مجازی و
حضوری در دوران کرونا که مبتنی بر فناوری اطالعات است ،تغییرات
محسوس و همراه با جهشی را به دنبال داشت و معلم بهعنوان
آموزشدهنده و دانشآموزان بهعنوان یادگیرندههای صرف نخواهند بود
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و محتوای آموزشی بهگونهای طراحی و تدوین شود که هر فرد با توجه
به توانمندیهایی که دارد ،بتواند از محتوای آموزشی بهرهمند شود.
اصطالحات گوناگونی برای توصیف این تغییرات ابداع شده است؛ مثل
جامعه پساصنعتی ،عصر اطالعات و اقتصاد نوین .اما اصطالحی که بیش
از همه رواج یافته است اقتصاد معرفتی است .این اقتصاد زیر نفوذ جریان
دائمی اطالعات و عقاید ،و ظرفیت نیرومند علم و فناوری قرار دارد.
اقتصاد معرفتی مستلزم نیروی کاری است که سواد رایانهای داشته باشند
و روز به روز آشکارتر میشود که آموزش و پرورش میتواند ،و میباید،
نقش مهمی در برآوردن این نیاز ایفا کند [ .]1در این فضا آموزش و
پرورش با دو مسأله اساسی مواجه است .آموزش و پرورش از یک طرف
باید مهارت های جدید مورد نیاز در عصر اطالعات را به دانش آموزان
آموزش دهد و از طرف دیگر باید ابزارها و فناوری جدید را در خدمت
آموزش بهکار گیرد [.]2
معلمان اصلیترین مددیار دانشآموزان در فراگیری و دسترسی به
قابلیتهای فناوری محسوب میشوند .آمادگی برای کاربرد فناوری و
آگاهی از نقش آن در تسهیل یادگیری دانشآموزان ،باید جزء
مهارتهای اصلی معلمان شود [ .]3اما علیرغم یافتههای پژوهشی که
نشان میدهند ،قابلیتهای فناوری موجب تغییر فرآیند تدریس و
یادگیری میشوند؛ میزان استفاده از رایانه توسط معلمان در کالسهای
درس در کمترین حد خود باقی مانده است و هنوز فعالیتی جانبی
بهحساب میآید [ .]4با توجه به اهمیت استفاده از رایانهها در محیطهای
آموزشی ،تاکنون پژهشهای زیادی به بررسی عوامل مؤثر بر استفاده یا
پذیرش این فناوری در بین کاربران سازمانهای آموزشی از قبیل
دانشآموزان ،دانشجویان ،معلمان و اعضای هیئت علمی پرداختهاند.
بیشتر این پژوهشها در قالب مدلهای نظری مختلف سازمان یافتهاند.
یکی از مهمترین این مدلها ،مدل پذیرش فناوری ( )TAMمیباشد که
توسط دیویس [ ]5ارائه شده است.
مدل پذیرش فناوری براساس تئوری عمل مستدل (آجزن و فیشبین)
[ ]6قرار دارد .اساس این مدل را دو عامل «سودمندی ادراک شده» و
«سهولت استفاده ادراک شده» تشکیل میدهند .سودمندی ادارک شده
به میزان باور فرد به اینکه استفاده از رایانه موجب باال بردن عملکرد
کاری او میشود ،اشاره دارد و سهولت استفاده ادراک شده به میزان باور
فرد ب ه اینکه استفاده از سیستم رایانه نیازی به تالش فیزیکی و ذهنی
وی نخواهد داشت ،اشاره دارد [ .]5این دو عامل بر نگرش افراد نسبت
به استفاده از یک فناوری تأثیر گذاشته ،موجب تصمیمگیری برای
استفاده از آن فناوری میشوند ،و در نهایت در عمل استفاده صورت
میگیرد .همچنین ،سهولت استفاده ادراک شده بر سودمندی ادراک
شده اثر دارد [ .]7پژوهشهای انجام گرفته هم در ایران و هم کشورهای
دیگر براساس این مدل حمایتهای تجربی فراوانی را برای آن فراهم
نمودهاند [ .]12 ،11 ،10 ،9 ،8یکی از مهمترین معیارها در مورد
تصمیمگیری درباره مناسب بودن مدل پذیرش فناوری در مؤسسات
آموزشی ایران ،کافی بودن میزان واریانس تبیین شده میباشد [.]13
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پژوهشهای انجام ش ده در زمینه آزمون این مدل نش اندهنده مناس ب
بودن آن در زمین ه بررس ی عوام ل مؤثر بر پ ذیرش فن اوری در مورد
کارمندان ش رکتهای تجاری [ ،]14 ،15 ،16کارمندان بیمارس تانها
[ ]17و معلمان [ ]18میباش د .در ایران به جز تحقیق قاس می []3
تاکنون پژوهشی در زمینه آزمون این مدل در بین معلمان انجام نگرفته
اس ت و لزوم تحقیق در این زمینه احس اس میش ود .در تحقیق او نیز
فقط بخش ی از این مدل آزمون ش ده اس ت و ارزیابی ش کل کامل این
مدل در بین معلمان حلقه مفقودهای اس ت که این تحقیق در پی انجام
آن اس ت .از طرف دیگر با توجه به ض عف مدل پذیرش فن اوری در
تبیین میزان پذیرش فناوری در محیطهای آموزشی [ ]3بهنظر میرسد
الزم اس ت مدلهای نظری دیگر در این زمینه آزمون ش ده و میزان
اعتب ار آنها بررس ی ش ود تا بتوان راهبردهای الزم را جه ت افزایش
اس تفاده کاربران س ازمانهای آموزش ی مانند معلمان ،از رایانه و فناوری
اطالعات را به برنامهریزان ارائه نموده و به آنها در تلفیق این فناوری در
این سازمانها یاری نمود .بنابراین هدف این تحقیق بررسی عوامل موثر
بر اس تفاده معلمان از فناوری اطالعات و رایانه براس اس نظریه یا مدل
یکپ ارچ ه پ ذیرش و اس تف اده از فن اوری میب اش د .در واق بررس ی
تحقیقات انجام ش ده در مورد پذیرش فناوری اطالعات در س ازمانهای
آموزش ی نش ان میدهد که میزان واریانس تبیین ش ده تص میم به
اس تفاده و میزان اس تفاده که نش انگر پذیرش موفق فناوری اطالعات
هستند ،در سطح ضعیف یا متوسط میباشند .این امر مناسب بودن این
مدل در س ازمانهای آموزش ی را مورد تردید قرار میدهد .بن ابراین
ض روری بهنظر میرس د که مدلهای نظری دیگری نیز مورد آزمون
قرارگیرن د ت ا کف ای ت آنه ا در پیشبینی پ ذیرش فن اوری اطالع ات مورد
بررس ی قرار گیرد .یکی از جدیدترین و مهمترین مدلهای نظری ارائه
ش ده ،نظریه یکپارچه پذیرش و اس تفاده از فناوری ونکاتش و همکاران
[ ]19میباش د .این نظریه با توجه به اینکه تلفیقی از مدلهای نظری
مختلف در زمینه پذیرش فناوری اطالعات میباش د ،حائز اهمیت اس ت
[.]14
با توجه به ضعف مدل پذیرش فناوری اطالعات در پیشبینی مناسب
تغییرات پذیرش فناوری اطالعات در سازمانهای آموزشی ،پژوهشگران
ضروری دیدند تا میزان پذیرش این فناوری را با استفاده از مدلهای
نظری دیگر مورد آزمون قرار دهند که با توجه به انگیزههای یاد شده
تحقیق حاضر این پژوهش درصدد پاسخ به این سؤال است که آیا مدل
یکپارچه پذیرش و استفاده از فناوری اطالعات توانایی پیشبینی میزان
استفاده معلمان از فناوری رایانهای در کالس درس را دارند یا خیر؟

مدل نظری پژوهش
مدل یکپارچه پذیرش و استفاده از فناوری براساس دیدگاه و نکاتش و
همکاران که مدنظر پژوهش حاضر میباشد به شرح شکل  1است.
نظریه یکپارچه پذیرش و اس تفاده از فناوری ونکاتش و همکاران []19
از انتخ اب متغیره ای مهم و اثرگ ذار و ترکی ب هش ت م دل مختلف در
زمینه پذیرش فناوری اطالعات تش کیل ش ده اس ت .این هش ت مدل
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ش امل مدل پذیرش فناوری دیویس [ ،]5نظریه عمل مس تدل فیش بین
و آجزن [ ،]20نظریه رفتار برنامهریزیش ده آجزن [ ،]21مدل ترکیبی
پذیرش فناوری با نظریه رفتار برنامهریزی شده تیلور و تاد [ ،]22نظریه
انگیزشی دیویس و دیگران [ ،]7مدل استفاده از رایانه شخصی تامسون
و دیگران [ ،]23نظریه اش اعه نوآوری مور و بنباس ات [ ،]24و نظریه
شناختی اجتماعی کامپیو ،هیگینز [ ]25میباشند .در شکل یک الکوی
نظریه یکپارچه پذیرش و استفاده از فناوری نشان داده شده است.

شکل  :1مدل نظری پژوهش
Fig. 1: Theoretical Model Research

همانطورکه در شکل  1آمده است؛ این نظریه از چهار متغیر برونزا
(انتظار عملکرد ،انتظار تالش ،نفوذ اجتماعی و شرایط تسهیلکننده) و
دو متغیر درونزا (تصمیم به استفاده و رفتار استفاده) و همچنین چهار
متغیر تعدیلکننده (جنسیت ،سن ،تجربه استفاده و استفاده داوطلبانه)
تشکیل شده است .پژوهش ونکاتش و همکاران [ ]14برای آزمون این
مدل نشان داد که میزان استفاده از فناوری اطالعات بهخوبی توسط این
مدل تبیین میشود .آنها به پژوهشگران توصیه کردند که برای
اعتباریابی این مدل ،پژوهشها را تکرار کنند.
با توجه به مدل یکپارچه پذیرش و استفاده از فناوری ،متغیرهای انتظار
عملکرد ،انتظار تالش و نفوذ اجتماعی اثر معنیداری بر تص میم رفتاری
میگذارند .تص میم رفتار و ش رایط تس هیلکننده نیز اثر معنیداری بر
رفت ار اس تف اده دارد [ .]14هرقدر فن اوری رایانهای بازدهی فرد را زیاد
کند؛ برای اس تفاده از آن نیاز به تالش کمتری باش د و دیگران اس تفاده
از آن را مهم و مفید قلمداد کنند؛ فرد تمایل بیش تری نس بت اس تفاده
از فن اوری رای ان ه ای خواه د داش ت .از طرف دیگر این تم ای ل خود را
ب هص ورت اس تف اده واقعی نش ان داده و همچنین وجود محیط
حمایتکننده از فرد در زمینه اس تفاده از این فناوری ،موجب باال رفتن
میزان اس تفاده می ش ود .در زمینه پذیرش فناوری اطالعات ،متغیرهای
تعدیلکننده نقش اس اس ی و مهمی دارند [ .]26در نظریه یکپارچه
پذیرش و اس تفاده از فناوری چهار متغیر تعدیلکننده جنس یت ،س ن،
تجربه استفاده و استفاده داوطلبانه وجود دارند .متغیرهای تعدیلکننده
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نش انگر ش رایطی هس تند که در آنها رابطه یا اثر متغیرها بر یکدیگر
تغییر پیدا میکند [.]27
براس اس مدل یکپارچه پذیرش و اس تفاده از فناوری ،اثر انتظار عملکرد
بر تص میم رفتاری به اس تفاده توس ط جنس یت و س ن تعدیل میش ود.
این اثر در بین مردان و خص وص اً مردان جوان بیش تر اس ت .علت این امر
تأکی د بیش تر مردان بر بازدهی کاری و مفی د بودن فن اوری رایانهای و
همچنین اهمیت دادن بیش تر جوانان به تقویتکنندههای بیرونی اس ت؛
زیرا انتظ ار عملکرد ب ا تقوی ت بیرونی مبنی بر افزایش ران دم ان ک اری
ارتباط دارد .اثر انتظار تالش و تص میم به اس تفاده نیز توس ط جنس یت،
س ن و تجربه اس تفاده از رایانه تعدیل میش ود .این اثر برای زنان،
مخص وص اً زنان جوان و با تجربه کم درباره رایانه ،،بیش تر اس ت .اهمیت
ق ائ ل ش دن زن ان ب ه مزای ای درونی فن اوری رای ان های از قبی ل راحتی
اس تفاده میتواند دلیل این امر باش د .از طرف دیگر از آنجاکه خانمهای
جوان و ت ازه وارد کمتر از خ انمه ای مس نتر ب ا الزامه ای اس تف اده از
فن اوری رای ان های برای افزایش ب ازدهی خود مواج ه ش دهان د؛ در این
خانمها انگیزش درونی یعنی راحت بودن فناوری رایانهای تأثیر اس اس ی
بر تصمیم به استفاده خواهد داشت .همچنین هرچه قدر تجربه استفاده
پ ایین ب اش د؛ میزان راحتی رای ان هه ا نقش مهمی در اس تف اده از این
فناوری خواهد داشت [.]19
اثر نفوذ اجتماعی بر تص میم به اس تفاده توس ط جنس یت ،س ن ،اس تفاده
داوطلبانه و تجربه رایانه تعدیل میش ود .اندیش مندان براین باورند که
این اثر در بین زنان ،مخص وص اً زنان مس ن ،در ش رایط اجباری و
غیرداوطلبانه و با تجربه پایین بیشتر خواهد بود .به باور این پژوهشگران
زنان بیش تر از نظرات دیگران تأثیر پذیرفته ،مخص وص اَ با باال رفتن س ن
در محیط کاری بیش تر ض رورت اس تفاده از فناوری رایانهای برای آنها
گوش زد می ش ود .از طرف دیگر وقتی تجربه اس تفاده از رایانه پایین و
همچنین اس تفاده داوطلبانه باش د ،نظرات اطرافیان نقش مهمی در
تعیین تص میم فرد به اس تفاده از این فناوری خواهد داش ت .اثر ش رایط
تس هیلکننده بر میزان اس تفاده توس ط س ن و تجربه رایانه تعدیل
می ش ود .با باال رفتن میزان تجربه اس تفاده از رایانه ،فرد با جنبههای
مختلف فناوری آش نا ش ده و نیاز بیش تری به دریافت کمک و راهنمایی
از دیگران احس اس میکند .از طرف دیگر باال رفتن س ن و کهولت س نی
موج ب ک اهش توان ایی فرد در ی ادگیری چیزه ای ج دی د در زمین ه
استفاده از فناوری میشود ،و فرد نیاز بیشتری به دریافت کمک از افراد
دیگر احساس میکند [.]19

روش تحقیق
پژوهش حاض ر از نوع پژوهشهای همبس تگی با اس تفاده از روشهای
«مدل یابی معادالت س اختاری» اس ت .این روشها در س الهای اخیر به
علت انعطافپذیری باال نس بت به روشهای قدیمیتر مانند رگرس یون
چندگانه ،توانایی ش ناس ایی و کنترل خطاهای اندازهگیری و بررس ی و
آزمون روابط پیچیده با چندین متغیر وابسته و مستقل ،در پژوهشهای
مربوط به علوم رفت اری محبوبی ت زی ادی کس ب کردهان د [ .]28روش
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مدلیابی معادالت س اختاری در دو مرحله به آزمون مدل میپردازد ،که
ش امل آزمون مدل اندازهگیری و س اختاری اس ت .مدل اندازهگیری به
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ش ده اس ت .همچنین تجزیهوتحلیل دادهها با اس تفاده از نرمافزار  PLSو
آزمون معادالت ساختاری انجام شده است.

بررس ی اعتب ار و روایی ابزاره ای ان دازهگیری و س ازهه ای پژوهش
میپردازد و مدل س اختاری فرض یهها و روابط متغیرهای مکنون را مورد

نتایج و بحث

آزمون قرار میدهد [ .]29در پژوهش حاض ر از نس ل دوم روشهای

جدول  1بارهای عاملی ρc ،و  AVEهریک از سازهها را نشان میدهد .در
این جدول گویههایی که بار عاملی کمتر از  0/6داشتند از تحلیل حذف
شدند .مقادیر جدول  1نشاندهنده اعتبار کافی سازهها است.
آزمون مدل س اختاری :قبل از آزمون مدل س اختاری و فرض یههای
تحقیق ،در جدول  2ش اخ های توص یفی از قبیل میانگین ،انحراف
اس تاندارد ،چولگی و کش یدگی متغیرها گزارش ش دهاند .با توجه به این
جدول شاخ انحراف استاندارد نشانگر مناسب بودن پراکندگی داده و
ش اخ های چولگی و کش یدگی نش انگر نرمال بودن توزی متغیرها
میباشند.
در ادامه ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش گزارش میگردد:
ب ا توج ه ب ه ج دول  3رابط ه انتظ ار عملکرد ،تالش و نفوذ اجتم اعی ب ا
تص میم به اس تفاده از فناوری مثبت و در س طح  0/01معنی دار اس ت.
رابطه تص میم به اس تفاده از فناوری و ش رایط تس هیلکننده نیز با
استفاده از فناوری مثبت و در سطح  0/01معنیدار است.
در شکل  2مدل آزمونشده پژوهش گزارش شده است.

مدلیابی معادالت س اختاری یعنی روش «کمترین مجذورات جزئی»
برای آزمون مدل اندازهگیری و فرض یههای پژوهش اس تفاده ش ده اس ت.
روش  PLSب ه خ اطر وابس تگی کمتر ب ه حجم نمون ه ،نرم ال بودن توزی
ب اقیم ان ده و ف اص ل های بودن مقی اسه ای ان دازهگیری ب هعنوان روش
نیرومند مدلیابی معادالت س اختاری ش ناخته میش ود [ .]27عالوه بر
آن رویکرد  PLSمناس بترین رویکرد برای بررس ی نقش تعدیلکننده
متغیره ا می ب اش د .ب ا توج ه ب ه این مط ال ب در پژوهش ح اض ر از این
رویکرد برای آزمون مدل اندازهگیری و س اختاری اس تفاده ش د .الزم به
ذکر اس ت در پژوهش ح اض ر برای آزمون م دل  PLSاز نرم افزار
 VisualPLSاستفاده شد.
جامعه و نمونه پژوهش :جامعه پژوهش حاض ر را تمامی معلمان دوره
متوس طه ناحیه یک ش هر ارومیه تش کیل میدهند .براس اس آمار آموزش
و پرورش ن احی ه ی ک ارومی ه تع داد ک ل این معلم ان  570نفر بود ک ه از
این تع داد با عن ایت به فرمول کوکران  230نفر ( 158زن و  72مرد) با
استفاده از روش نمونهگیری تصادفی طبقه نسبتی برحسب جنسیت به
عنوان نمونه انتخاب شدند.
ابزارهای گردآوری دادهها :در پژوهش حاض ر برای س نجش متغیرهای
انتظ ارعملکرد ،انتظ ار تالش ،نفوذ اجتم اعی ،ش رایط تس هی لکنن ده،
استفاده داوطلبانه ،تصمیم به استفاده از پرسشنامه ونکاتش و همکاران
[ ]19اس تفاده ش د .این پرس شنامه از  23گویه تش کیل ش ده اس ت .که
 3گویه تص میم به اس تف اده 4 ،گویه انتظ ار عملکرد 4 ،گویه انتظ ار
تالش 4 ،گویه نفوذ اجتماعی 4 ،گویه ش رایط تس هیلکننده و  4گویه
استفاده داوطلبانه را اندازهگیری میکنند .گویهها براساس طیف لیکرت
 5درجهای  1کامالً مخالفم تا  5کامالً موافقم مرتب ش دهاند .همچنین
برای س نجش میزان اس تفاده و تجربه رایانه از دانش جویان پرس یده ش د
روزانه بهطور متوسط چند ساعت از رایانه استفاده میکنند و چند سال
تجربه اس تفاده از رایانه را دارند .ونکاتش و همکاران [ ]19در پژوهش
خود ض ریب پایایی این مقیاس را به ترتیب برای انتظار عملکرد ،0/91
انتظار تالش  ،0/94نفوذ اجتماعی  ،0/92شرایط تسهیل کننده  0/85و
تص میم به اس تفاده از فناوری  0/90گزارش نمودهاند .در جدیدترین
پژوهش ،وانگ و ش یه [ ]15ض ریب پایایی این مقیاس را به ترتیب برای
انتظار عملکرد  ،0/92انتظار تالش  ،0/92نفوذ اجتماعی  ،0/92ش رایط
تس هیل کننده  0/81و تص میم به اس تفاده از فناوری  0/90گزارش
کردهاند که نش انگر پایایی مناس ب ابزار اس ت .ش اخ های پایایی این
مقیاس در تحقیق حاضر نیز در قسمت آزمون مدل اندازهگیری گزارش

شکل  :2مدل آزمونشده پژوهش
Fig. 2: Tested research model

ض رایب نش ان داده ش ده در ش کل  2ض رایب مس یر یا وزنهای اس تاندارد
ش ده رگرس یونی هس تند که از آنها میتوان به مقایس ه میزان اثر
متغیرها پرداخت .با توجه به این ش کل متغیر انتظار عملکرد بیش ترین
تأثیر را بر تصمیم به استفاده از فناوری دارد و شرایط تسهیلکننده نیز
بیش ترین اثر را بر رفتار اس تفاده دارد .متغیرهای انتظار عملکرد و تالش
و نفوذ اجتماعی  33/1درص د از تغییرات تص میم به اس تفاده از فناوری
را تبیین میکنند و متغیرهای تص میم به اس تفاده از فناوری و ش رایط
تس هی لکنن ده نیز  15/9درص د از تغییرات اس تف اده از فن اوری را
پیشبینی میکنند .نتایج تفص یلی اثرات مس تقیم و تعدیلکننده در
جدول  4و  5گزارش شدهاند.
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 شاخ های توصیفی متغیرهای تحقیق:2 جدول
Variable
Expect performance
Pending efforts
Social influence
Facilitating conditions
Decided to use
Use
Voluntary use
Computer experience
Age

Table 2: Descriptive characteristics of research variables
Average
Standard deviation
Skewness
14,72
3,26
-0,38
14,66
3,26
-0,14
13,10
3,37
-0,07
13,45
3,18
-0,43
11,51
2,72
-0,62
2,63
2,29
1,23
14,60
3,29
-0,47
5,03
3,76
0,71
23,81
4,42
1,07

Elongation
0,13
-0,32
0,55
0,01
-0,02
1,57
0,44
-0,20
1,93

 ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش:3 جدول
Number

Variable

1

Expect performance

Table 3: Matrix of correlation of research variables
1
2
3
4

5

2

Pending efforts

1
0,43**

3

Social influence

0,43**

0,79
0,37**

4

Facilitating conditions

0,29**

0,38**

0,84
0,22**

5

Voluntary use

0,32**

0,36**

0,24**

0,75
0,31**

0,81

6

Decided to use

0,49**

0,38**

0,36**

0,24**

0,29**

7

Use

0,21**

0,26**

0,37**

0,12*

0,01
*p<0.05, **p<0.01

6

7

0,84
0,23**

1

 نتایج اثرات مستقیم متغیرهای تحقیق:4 جدول
Effect
predictor

Table 4: Results of the direct effects of variables
Route
Estimate the
coefficient
standard error
Criterion

T statistict

Significance
level

Expect performance
Pending efforts

Decided to use
Decided to use

0,35
0,17

0,06
0,07

5,38
2,36

0,01
0,01

Social influence

Decided to use

0,21

0,05

4,20

0,01

Decided to use

Use

0,16

0,05

3,45

0,01

Facilitating conditions

Use

0,33

0,05

6,32

0,01

 تجربه رایانه و استفاده داوطلبانه، سن، نتایج اثرات تعدیلکننده متغیرهای جنسیت:5 جدول
Table 5: Results of the modifying effects of gender, age, computer experience and voluntary use
Effect

Effect coefficient

Estimate the standard error

T statistic

Significance level

0,05
0,17
-0,08

0,04
0,07
0,05

1,03
2,32
-1,52

0,05
-

0,04
-0,08
0,12
0,06

0,04

0,90

-

0,06
0,06
0,05

-1,44
2,04
1,24

0,05
-

0,05
-0,04

0,04

1,38

-

Social penetration of decision

0,04

-,096

-

Facilitating conditions for use

0,05

0,05

0,99

-

-0,10

0,05

-2,18

0,05

Moderating effect of gender on
Expect performance on the decision
Pending trying to decide
Social penetration of decision
Moderating effect of age on
Expect performance on the decision
Pending trying to decide
Social penetration of decision
Facilitating conditions for use
The moderating effect of the experience
of use on
Pending trying to decide

The moderating effect of voluntary use
on
Social influence on decision
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با توجه به جدول  4اثر مستقیم متغیرهای انتظار عملکرد ،انتظار تالش
و نفوذ اجتم اعی بر متغیر تص میم ب ه اس تف اده از فن اوری معنیدار
میباش د .اثر متغیرهای تص میم به اس تفاده از فناوری و ش رایط تس هیل
کنن ده نیز بر اس تف اده از فن اوری معنیدار اس ت .در ج دول  5نت ایج
مربوط به اثرات تعدیلکننده متغیرهای جنس یت ،س ن ،تجربه رایانه و
استفاده داوطلبانه گزارش شده است.
با توجه به جدول  5متغیر جنسیت نقش تعدیلکننده در اثر متغیر
انتظار تالش بر تصمیم به استفاده از فناوری دارد .با توجه به مثبت بودن
این اثر و اختصاص دادن کد  2به زنان ،نتیجه میگیریم که اثر متغیر
انتظار تالش بر تصمیم به استفاده از فناوری در بین زنان بیشتر از مردان
است .متغیر سن نیز نقش تعدیلکننده در اثر نفوذ اجتماعی بر تصمیم
به استفاده از فناوری دارد .با توجه به مثبت بودن این اثر میتوان نتیجه
گرفت که با باال رفتن سن اثر نفوذ اجتماعی بر تصمیم به استفاده از
فناوری بیشتر می شود .عالوه بر این یافته ،متغیر استفاده داوطلبانه و
اختیاری نقش تعدیلکننده در اثر نفوذ اجتماعی بر تصمیم به استفاده
دارد .با توجه به منفی بودن این اثر میتوان نتیجه گرفت که با کاهش
اختیار اثر نفوذ اجتماعی بر تصمیم به استفاده از فناوری افزایش مییابد.

نتیجهگیری
هدف پژوهش حاضر ارزیابی مدل یکپارچه پذیرش و استفاده از فناوری
اطالعات جهت پیشبینی میزان اس تفاده معلمان از فناوری رایانهای در
کالس درس بود .ب دین منظور نظری ه یکپ ارچ ه پ ذیرش و اس تف اده از
فناوری جهت بررسی این عوامل مورد آزمون قرار گرفت .معنیدار بودن
اثر مس تقیم متغیر انتظار عملکرد بر تص میم به اس تفاده از فناوری به
این معنی اس ت که هرقدر فناوری اطالعات بازده کاری فرد را افزایش
داده و برای فرد مفید باش د ،به همان نس بت فرد تص میم بیش تری برای
اس تفاده از این فناوری اتخاذ خواهد نمود .معنیدار بودن اثر مس تقیم
انتظار تالش بر تص میم به اس تفاده از فناوری نیز به این معنی اس ت که
اگر فردی س یس تم رایانهای را وس یلهای آس ان و بهراحتی قابل اس تفاده
قلمداد کند و خود را در کس ب مهارتهای اس تفاده از آن توانا ببیند؛
گرایش بیش تری درباره تص میمگیری در مورد اس تفاده از آن خواهد
داش ت .همچنین معنیدار بودن اثر مس تقیم نفوذ اجتماعی بر تص میم
به اس تفاده نش انگر آن اس ت که تأکید افراد مهم در زندگی فرد بر
اس تفاده از فناوری اطالعات موجب تص میمگیری فرد از این فناوری
میش ود .عالوه برآن وقتی فرد تص میم به اس تفاده از فناوری اطالعات
گرفت ،این تص میم خود را بهص ورت اس تفاده واقعی آش کار میس ازد که
معنیدار بودن اثر تص میم به اس تفاده از فناوری بر اس تفاده از فناوری
آن را نش ان میدهد .اما عالوه بر تص میم فرد ،ش رایط تس هیلکننده از
قبی ل وجود حم ای ت در س ازم ان ،امک ان ات م الی و تجرب ه الزم موج ب
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از فن اوری دارن د .این ی افت هه ا ب ا نت ایج تحقیق ات ونک اتش و همک اران
[ ،]19وو و همکاران [ ]15و وانگ و ش یه [ ]14همس و اس ت .در تبیین
نتایج میتوان اظهار داش ت تغییرات مهم ناش ی از فناوری اطالعات،
منب تحوالتی اس اس ی در کالسهای درس ش ده اس ت که مهمترین
آنه ا را میتوان در این واقعی ت دانس

ت ک ه فن اوری ،معلم ان،

دانش آموزان و عامل دخیل در فرآیند یاددهی و یادگیری را قادر ساخته
اس ت تا به اطالعات خارج از کتاب و کالس دس ترس ی پیدا کنند و این
مباحث موجب افزایش انگیزه آنان برای فراگیری شده است.
پژوهش حاض ر نش ان داد که متغیر جنس یت نقش تعدیل کننده در اثر
متغیر انتظار تالش بر تص میم به اس تفاده از فناوری دارد .این یافته با
اس اس نظری نظریه یکپارچه پذیرش و اس تفاده از فناوری همس و اس ت.
این نظریه بی ان میدارد که زنان در زمین ه فن اوری اطالعات بیش تر از
مردان از تم ایالت درونی خود پیروی نموده و میزان راحتی در اس تفاده
از فناوری و یادگیری آن نقش مهمی در گرایش آنها به تص میمگیری
درب اره اس تف اده از این فن اوری دارد [ .]30همچنین بخش دیگری از
یافتهها حاکی از آن بود که اثر متغیر انتظار تالش بر تصمیم به استفاده
از فناوری در زنان بیش تر از مردان اس ت .در پژوهش حاض ر نقش
تع دی لکنن ده متغیر جنس ی ت در اثر متغیره ای انتظ ار عملکرد و نفوذ
اجتماعی بر تص میم به اس تفاده از فناوری معنیدار نبود .در تبیین این
یافته باید گفت با توجه به اینکه متغیر انتظار تالش و نفوذ اجتماعی از
متغیره ایی هس تند که در بیرون از فرد قرار دارند و مدیران و مس ئوالن
آموزش و پرورش به یک اندازه معلمان مرد و زن را تش ویق به اس تفاده
از فن اوری اطالع ات میکنن د و ب ه ی ک ان دازه مزای ای اس تف اده از این
فن اوری را مورد ت أکی د قرار میدهن د .این امر میتوان د توجی هکنن ده
معنیدار نبودن نقش تعدیلکنندگی متغیر جنسیت باش د .همچنین اثر
تع دی ل کنن ده متغیر س ن بر اثر متغیر نفوذ اجتم اعی بر تص میم ب ه
اس تفاده از فناوری معنیدار بود .این یافته با نظریه یکپارچه پذیرش و
استفاده از فناوری سازگار است .براساس این نظریه افزایش سن موجب
میش ود افراد بیش تر تحت تأثیر نظرات افراد مهم و متخص در زمینه
فن اوری اطالع ات قرار بگیرن د [ .]19در این تحقیق نقش تع دی لکنن ده
س ن بر اثرات مس تقیم متغیرهای انتظار تالش و عملکرد بر تص میم به
اس تفاده و ش رایط تس هیلکننده بر میزان اس تفاده معنیدار نبود .علت
این امر می تواند معلم بودن نمونه تحقیق باش د که عمدتاً در یک زمان
تقریب اً یکس ان در محیط م درس ه در معری فن اوری اطالع ات قرار
میگیرند و این امر موجب میش ود متغیر س ن در محیط مدرس ه نقش
تع دی ل کنن ده بر اثر متغیره ای مربوط ب ه فن اوری اطالع ات م انن د انتظ ار
تالش و عملکرد نداش ته باش د .البته باید توجه نمود که نفوذ اجتماعی
از کودکی و بیرون از مدرس ه نیز بر رفتار فرد تأثیر میگذارد که متغیر
سن در مورد این متغیر تأثیر خود را نشان میدهد.
در این پژوهش ،متغیر تجرب ه رای ان ه نقش تع دی لکنن ده بر اثرات متغیر

افزایش گرایش فرد به اس تفاده از فناوری اطالعات میش وند که تحقیق

انتظ ار تالش و نفوذ اجتم اعی بر تص میم ب ه اس تف اده و ش رایط

حاض ر نش ان داد ش رایط تس هیلکننده اثر معنیداری بر میزان اس تفاده

تس هیلکننده بر میزان اس تفاده نداش ت .با توجه به اینکه نمونه تحقیق

محمد علیزاده جمال و جواد کیهان
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حاضر معلمانی بودند که کم و بیش از تجربه یکسانی در زمینه استفاده

مشارکت نویسندگان

از رای ان ه در محیط م درس ه برخوردارن د و امک ان ات و آموزشه ای الزم

در نگارش این مقاله نویس ندگان بهطور مش ترک در مراحل مختلف
همکاری داش تهاند .دکتر محمد علیزاده جمال در اجرای ارزیابی مدل و
تحلیل و تفس یر دادهها ،اص الح و ویرایش نس خه نهایی مقاله و دکتر
ج واد ک ی ه ان در ام ر ای دهپ ردازی و ط رح پ ژوه ش ،راه ن م ای ی در
تجزیهوتحلیل و اصالح نسخه نهایی مشارکت داشتند

عمدتاً بهصورت یکسان در دسترس آنها قرار میگیرد .این امر میتواند
توجی هکنن ده ع دم معنیداری نقش تع دی لکنن ده متغیر تجرب ه رای ان ه
ب اش

د .از دیگر ی افت هه ای تحقیق ح اض ر معنیدار بودن نقش

تعدیلکنندگی متغیر اس تفاده اختیاری یا داوطلبانه بر اثر متغیر نفوذ
اجتماعی بر تص میم به اس تفاده بود .این یافته با اس اس نظریه یکپارچه
پذیرش و اس تفاده از فناوری س ازگار اس ت که بیان میکند ،هرقدر فرد

تشکر و قدردانی

احس اس آزادی کمتری در اس تفاده از فناوری اطالعات داش ته باش د؛

در اینجا الزم اس ت از تمامی معلمان دوره متوس طه ناحیه یک ش هر
ارومیه به دلیل مش ارکت فع الش ان در این پژوهش ،که بر غن ای آن
افزود ،تشکر و قدردانی به عمل آید.

همانقدر بیش تر تحت تأثیر نظرات افراد متخص

در زمینه فناوری

اطالع ات قرار میگیرد [ ]19در واق این نظری ه میگوی د وقتی فرد در
آزادی و اختی ار ک ام ل از فن اوری اطالع ات اس تف اده میکن د ،نظرات
دیگران تأثیری بر تص میمگیری او برای اس تفاده از فناوری نخواهند
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جواد کیهان (عبدلی سلطان احمدی سابق)
استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسالمی
واحد ارومیه میباشند .ایشان مدرک کارشناسی
علوم تربیتی را در سال  1384از دانشگاه ارومیه و
مدرک کارشناسی ارشد علوم تربیتی با گرایش
برنامهریزی درسی را در سال  1388از دانشگاه
تبریز دریافت نمودند .در سال  1389با رتبه سوم کشوری وارد مقط
دکتری رشته برنامهریزی درسی در دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و
تحقیقات تهران شدند و در سال  1393موفق به اخذ مدرک دکتری
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تخصصی گردیدند .ایشان بیش از  100مقاله علمی در مجلهها و
کنفرانسهای داخلی و خارجی ارائه نمودهاند و در سال  1398بهعنوان
پژوهشگر برتر استان آذربایجان غربی انتخاب شدند .نامبرده همچنین
در کمیتههای علمی و داوری متجاوز از ده مجله و کنفرانس علمی
فعالیت داشتهاند .زمینههای تخصصی و مورد مطالعه ایشان عبارتند از:
مطالعات برنامه درسی ،آموزش چندفرهنگی و تکنولو ی آموزشی.
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