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مقدمه

یکی از وظایف مرمی که نظا آموزشی بر عرؤده دارد ،آمؤاده سؤازی دانؤش آمؤوزا و دانشؤجویا
برای کار و تصدی مشاغل مختلف در جامعؤه مؤیباشؤد ( .)Giddens, 2007بؤا توجؤه بؤه ایؤ کؤه
ف آوری اطالعا و ارتتاطا در بسیاری از فعالیتهای اجتماعی ،حرفؤهای و آموزشؤی بشؤر قؤر
بیست و یکم نقش دارد ،به سختی میتوا تصور کرد که زندگی در عصر حاضر بدو ف آوری و
به خصوص رایانه امکؤا پؤ یر باشؤد ( .)Rahimi & Yadollahi, 2011نظؤا آموزشؤی بؤه عنؤوا
مرمتری رک هدایت کننده جامعه به سمت جامعؤه اطالعؤاتی و تشؤکیل سؤرمایه انسؤانی مناسؤب،

یباشد ( .)Atashak, 2007در ایؤ فضؤا ،آمؤوزش و پؤرورش
دارای مرمتری نقش در ای زمینه م 
با دو مسأله اساسی مواجه است :از یکطرف ،باید مرار های جدید مورد نیاز در عصؤر اطالعؤا
را به دانش آموزا آموزش دهد و از طرف دیگر ،باید ابیارها و ف آوریهای جدیؤد را در خؤدمت
آموزش به کار گیرد ( .)Gorban Jahromi, 2007بنابرای  ،معلم باید برای پؤ یرش نقؤش جدیؤد
خود آموزش بتیند و قابلیتهای الز را در زمینه کار با تجرییا

الکترونیکی کسب کند (Dolati

).et al., 2016
جامعؤه بؤؤی المللؤی فؤ آوری 0تأکیؤؤد مؤیکنؤؤد کؤه معلمؤؤا امؤؤروز ،بایؤد آمؤؤاده فؤؤراهم آورد
فرصتهای یادگیری متتنی بر ف آوری برای دانشآموزا باشند .در حقیقت ،فرد اصلی در کمؤک
به فراگیرا برای دسترسی به قابلیتهای ف آوری ،معلم است .آمؤادگی بؤرای کؤاربرد فؤ آوری و
آگاهی از نقش آ در تسریل یادگیری دانشآموزا  ،باید جیء مرار های اساسؤی معلمؤا گؤردد
) .(Aegeai et al., 2012به عتارتی دیگر ،نقش معلم باید از دانشوری در صحنه بؤه مددرسؤانی در
حاشیه تغییر کند ( .(Bagheri, 2013علیرغم یافتههؤای پژوهشؤی کؤه نشؤا مؤیدهنؤد فؤ آوری
اطالعا موجب تغییر و برتود فرآیند تدریس و یادگیری مؤیشؤود ،میؤیا اسؤتفاده از رایانؤههؤا در
کمتری حد خؤود بؤاقیمانؤده و معلمؤا اسؤتفاده مؤثرری از آنرؤا نمؤیکننؤد & (Lim
کالجها در 

) .Khine, 2006در ایرا نیی بر اساج بررسی آیتی و همکؤارا ) ،(Ayati et al., 2007آمؤوزش
و پرورش ،اقداما زیادی جرت تجریی مدارج به ف آوری رایانهای ،اعم از دسؤتگاههؤای رایانؤه و
ایجاد دسترسی به اینترنت و هم چنی  ،آموزش معلما در زمینه ف آوری اطالعا انجا داده است.
اما ،وجود پارهای مشکال از قتیل کمتود مناب انسانی کؤارآزموده ،نتؤود سیاسؤت واحؤد در زمینؤه
1. International technology community
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کؤاربرد فؤ آوری اطالعؤؤا در مؤؤدارج و غیؤؤره باعؤؤت شؤؤده اسؤؤت کؤؤه میؤؤیا اسؤؤتفاده معلمؤؤا از
ف آوری رایانهای در حد پایینی قرار داشته باشد .به باور دیویس ( ،)Davis, 1989مرؤمتؤری گؤا
در جرت رف مشکال مربوط به پ یرش ف آوری در یک سازما  ،شناسایی عوامل تأریرگؤ ار بؤر
پ یرش آ است .با توجه به اهمیت حیاتی معلمؤا در جلؤوگیری یؤا حمایؤت از کؤاربرد فؤ آوری
اطالعا و خصوصاً رایانهها در کالجهای درج ،ضؤروری اسؤت بؤه بررسؤی عوامؤل اررگؤ ار بؤر
کاربرد ای ف آوری پرداخته شود که با شناخت آنرا می توا در جرت سرولت بخشید به کؤاربرد
و یکپارچهسازی ف آوری رایانهای در آموزش و پرورش گا مرمؤی برداشؤت .از بؤی الگوهؤای
مختلفی که محققا ف آوری اطالعا برای تتیی یؤا پؤیش بینؤی عوامؤل انگییشؤی کؤه در پؤ یرش
ف آوری کاربرد دارد ،استفاده نمودهانؤد ،مؤیتؤوا بؤه مؤدل پؤ یرش فؤ آوری دیؤویس (Davis,

) ،1989اشاره کرد .اساج ای الگو بر ای عقیده استوار است که برداشت ذهنی افؤراد از فؤ آوری
بر نگرش آنرا نستت به ف آوری تأریر میگؤ ارد ) .(Lee & Kim, 2009الگؤوی نظؤری پؤژوهش
حاضر بر اساج نظریه یکپارچه پ یرش و استفاده از ف آوری قرار دارد .با توجؤه بؤه ضؤعف مؤدل
پ یرش ف آوری اطالعا در پیشبینی مناسب تغییرا پ یرش ف آوری اطالعا در سازما های
آموزشی ،پژوهشگرا ضروری دیدند تا مییا پ یرش ای ف آوری را با استفاده از مدل های نظری
دیگر مورد آزمو قرار دهند .هما طور که در شکل  0نشا داده شؤده اسؤت ،ایؤ نظریؤه از چرؤار
متغیر برو زا (انتظار عملکرد ،0انتظار تالش ،0نفوذ اجتمؤاعی  ،شؤرایط تسؤریلکننؤده  ،فردگرایؤی/
جم گرایی ،5فاصله قدر  ،6ابرا گرییی 2و مردانگؤی /زنؤانگی ) و دو متغیؤر درو زا (تصؤمیم بؤه
استفاده 1و رفتار استفاده )02و همچنی  ،چرار متغیر تعدیل کننؤده (جنسؤیت ،سؤ  ،تجربؤه اسؤتفاده و
استفاده داوطلتانؤه) تشؤکیل شؤده اسؤت .در ایؤ مؤدل مجموعؤهای از متغیرهؤای فؤردی ،سؤازمانی و
فرهنگی با هم ترکیب شده و برای پیش بینی مییا کاربست ف آوری رایانه در یک سازما به کؤار
میروند.
1. Expected performance
2. Pending effort
3. Social influence
4. Facilitating conditions
5. Individualism/ collectivism
6. Power distance
7. Uncertainty avoidance
8. Masculinity/ femininity
9. Decided to use
10. Use behavior
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انتظار عملكرد

رفتار استفاده

تصمیم به استفاده

انتظار تالش
نفوذ اجتماعی
نفوذ اجتماعی
شرايط تسهیلكننده
شرايط تسهیل كننده
مردانگی /زنانگی
مردانگی /زنانگی
ابهامگريزی
ابهام گريزی
فردگرايی /جمعگرايی
فاصله قدرت
فاصله قدرت

شكل  .مدل مفهومی پژوهش ()Venkatesh et al., 2003

در ادامه ،به ترتیب به معرفی ای متغیرها پرداخته میگردد:
رفتار استفاده :استفاده از رایانه نتیجه نرؤایی پؤ یرش فؤ آوری توسؤط کؤاربر مؤیباشؤد کؤه از طریؤ
میشود.

آموزش میایای آ ف آوری و تغییر باورهای شناختی نستت به آ تعیی
تصمیم به استفاده :قصد رفتاری به عنوا تصمیمی آگاهانه جرت درگیر شد در رفتار معی و خؤاص
مانند استفاده از رایانه تعریف میشود.
متغیرهاي فردي :شامل انتظار عملکرد و انتظار تالش است.
انتظار عملکرد :نشا دهنده مییا باور فؤرد بؤه ایؤ کؤه اسؤتفاده از فؤ آوری اطالعؤا بؤه وی کمؤک
میکند به عملکرد مورد انتظار در کارش دست پیدا کند.
انتظار تالش :به صور میؤیا احسؤاج راحتؤی فؤرد هنگؤا اسؤتفاده از فؤ آوری اطالعؤا تعریؤف
میشود.
متغیرهاي سازمانی :شامل نفوذ اجتماعی و شرایط تسریلکننده است.
نفوذ اجتماعی :نشانگر مییا باور فرد به ای امر است که افراد دیگری در سؤازما ماننؤد مؤدیرا کؤه
برای فرد مرم هستند ،بر ای باور باشند که فرد الز است از ف آوری رایانهای استفاده کند.
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شرایط تسهیلكننده :به ای معنی که فرد باور داشته باشد که یک سازما و زیرسؤاخت هؤای تکنیکؤی
برای حمایت در زمینه اسؤتفاده از فؤ آوری رایانؤه موجؤود باشؤد ) .(Venkatesh et al., 2003از
سوی دیگر ،بنیا همه فرهنگها ،تصورا و اندیشه هایی است کؤه مشؤخ

مؤیکنؤد چؤه چیؤیی

مرم ،ارزشمند ،مهلوب و پسندیده است .ای تصورا انتیاعی ،یا ارزشها ،به آدمیا در تعامؤل بؤا
دنیای اجتماعی ،معنا میدهند و آ را هدایت میکنند (.)Giddens, 2007

هافستد ) ،(Hofstede, 1980ارزشهای فرهنگی را در چرار بعد مورد بررسی قرار مؤیدهؤد .ایؤ
ابعاد شامل :مردانگی /زنانگی ،ابرا گرییی ،فردگرایی /جم گرایی و فاصله قدر

هستند.

مردانگی /زنانگی :به درجه باور فرد درباره تمایی نقشهای جنسی در جامعه اشاره دارد.
جمعگرایی /فردگرایی :اشاره به مییا چیرگی عالی فردی یا گروهی بر یکدیگر دارد.
ابهامگریزي :به درجه ای که اعضؤای یؤک جامعؤه هنگؤا مواجرؤه بؤا موقعیؤت هؤای مؤترم و نؤامعلو
احساج ترج میکنند.
یپ یرنؤد و
فاصله قدرت :به درجهای که اعضای کم قدر مثسسا و سازما ها (ماننؤد خؤانواده) مؤ 
انتظار دارند که قدر

به طور نابرابر تقسیم شود (.)Hofstede, 1980

در ادامه ،به معرفی پژوهشهای انجا گرفته در ای زمینه پرداخته میشود:
اژهای و همکارا ( )Aegeai et al., 2012در پژوهشؤی بؤه بررسؤی نقؤش واسؤههای باورهؤای
شناختی در ارتتاط عوامل فردی و سازمانی با پ یرش فؤ آوری اطالعؤا  ،پرداختنؤد .تحقیؤ آنرؤا
عالوه بر حمایت از مدل پ یرش ف آوری ،نشا داد که سودمندی و سرولت اسؤتفاده ادراک شؤده
ارر مبتتی بر استفاده از رایانه دارند .متغیرهای سودمندی و سرولت اسؤتفاده ادراک شؤده حؤدود 0
درصد از تغییرا

استفاده را تتیی کردند .امانی ساری بگلو و همکارا (Amani Sari Begloo et

) al., 2011رابهؤؤه متغیرهؤؤای فؤؤردی و ارزشهؤؤای فرهنگ ؤی بؤؤا میؤؤیا اسؤؤتفاده از رایانؤؤه در ب ؤی
دانشجویا دانشگاه تررا را بررسی کردند .تحقی آنرا از مدل پ یرش فؤ آوری حمایؤت نمؤود و
نشا داد که سودمندی ادراک شده ارر مبتتی بر میؤیا اسؤتفاده از رایانؤه دارد .هؤمچنؤی  ،سؤرولت
استفاده ادراک شده نیی ارر مبتتؤی بؤر سؤودمندی ادراک شؤده دارد .در پؤژوهش آنرؤا ارؤر سؤرولت
استفاده بر استفاده از رایانه معنیدار نتود.
جونگ و لی ) (Jung & Lee, 2013در پژوهشی در کشور ژاپ با استفاده از مدل یکپارچؤه
پ یرش و استفاده از ف آوری ،به بررسی پ یرش ف آوری اطالعا توسط معلما و دانش آمؤوزا
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پرداختند .نتایج تحقی آنا نشا داد که متغیرهای انتظار عملکرد و نفوذ اجتماعی ارر معنی داری بر
تصمیم به استفاده از ف آوری دارند .تئو و نؤویس ( )Teo& Noyes, 2012در پژوهشؤی بؤا عنؤوا
«تتیی تصمیم به استفاده از ف آوری در بی معلما » ،با استفاده از مدل یکپارچه پ یرش و استفاده
از ف آوری به بررسی عوامل مثرر بر استفاده از ف آوری اطالعا توسط معلمؤا پرداختنؤد .نتؤایج
مدلیابی معادال ساختاری در تحقی آنا ضم برازش خوب با دادهها نشؤا داده کؤه متغیرهؤای
انتظار عملکرد و تالش و نفوذ اجتماعی ارر معنیداری بر تصمیم به اسؤتفاده از فؤ آوری اطالعؤا
دارند.
وانگ و شؤیه ( )Wang & Shih, 2009در تحقیؤ خؤود بؤه بررسؤی عوامؤل مؤثرر بؤر اسؤتفاده
شرروندا تایوانی از کیوسک های اطالعاتی پرداختند .یافته های تحقیؤ آنرؤا نشؤا داد کؤه انتظؤار
عملکرد و تالش و نفوذ اجتماعی ارر معنی داری بر تصمیم به استفاده دارد و هؤمچنؤی  ،ارؤر شؤرایط
تسریلکننده و تصمیم به استفاده بر مییا استفاده معنیدار بود.
با توجه به مهالتی که بیا گردید ،مدل یکپارچه پ یرش و استفاده از ف آوری کؤه تلفیقؤی از
متغیرهای فردی و سازمانی در زمینه پ یرش ف آوری اطالعؤا مؤیباشؤد ،در کشؤورهای مختلؤف
آزمو شده و نتایج قابلپ یرشی را ارایه نموده است .در کشور ایؤرا تؤا کنؤو تحقیقؤی در زمینؤه
آزمو ای مدل در تعلیم و تربیت انجا نگرفته است و لیو پژوهش در ای زمینه احساج میشود.
از طرف دیگر ،با توجه بؤه ضؤعف مؤدل پؤ یرش فؤ آوری در تتیؤی میؤیا پؤ یرش فؤ آوری در
محیطهای آموزشی ،به نظر میرسد ،الز است مدلهای نظری دیگر در ای زمینؤه آزمؤو شؤده و
میؤؤیا اعتتؤؤار آنرؤؤا بررسؤؤی شؤؤود؛ تؤؤا بتؤؤوا راهتردهؤؤای الز را جرؤؤت افؤؤیایش اسؤؤتفاده کؤؤاربرا
سازما های آموزشی از رایانه و ف آوری اطالعا را به برنامهرییا ارایه نموده و به آنرؤا در تلفیؤ
ای ف آوری در ای سازما ها یاری نمود .به خاطر ماهیت فرهنگی ف آوری رایانهای ،پ یرش ایؤ
ف آوری عالوه بر متغیرهای فؤردی و سؤازمانی تحؤت تؤأریر متغیرهؤای فرهنگؤی نیؤی قؤرار دارنؤد و
بررسی آنرا در قالب یک مدل موجب فرم عمی تر از ای روابط میشؤود .هؤمچنؤی  ،بؤا توجؤه بؤه
پیچیدگی و چندبعدی بود ای عوامل و تعامل چندجانتهای کؤه بؤی عوامؤل فؤردی و فرهنگؤی بؤه
خاطر ماهیت فرهنگی فاوا وجود دارد ،بررسی ای عوامل در قالب یک مدل علی ضؤروری بؤه نظؤر
میرسد .بنابرای  ،مسأله اساسی پژوهش حاضر ،بررسی عوامل فردی ،سازمانی و فرهنگؤی مؤثرر بؤر
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پ یرش ف آوری اطالعا توسط معلما در قالب یک الگوی علی مؤیباشؤد .لؤ ا ،تحقیؤ حاضؤر
درصدد پاسخ به سثاالهای پژوهشی زیر است.
 .0وضعیت مثلفههای فؤردی ،سؤازمانی و فرهنگؤی پؤ یرش فؤ آوری اطالعؤا در میؤا دبیؤرا
چگونه است؟
 .0آیا تصمیم به استفاده ارر مستقیم و مبتتی بر رفتار استفاده دارد؟
 .آیا شرایط تسریلکننده ارر مستقیم و مبتتی بر رفتار استفاده دارد؟
 .آیا انتظار عملکرد ارر مستقیم و مبتتی بر تصمیم به استفاده دارد؟
 .5آیا انتظار تالش ارر مستقیم و مبتتی بر تصمیم به استفاده دارد؟
 .6آیا نفوذ اجتماعی ارر مستقیم و مبتتی بر تصمیم به استفاده دارد؟
 .2آیا مردانگی /زنانگی ارر مستقیم و مبتتی بر رفتار استفاده دارد؟
 .آیا جم گرایی /فردگرایی ارر مستقیم و مبتتی بر رفتار استفاده دارد؟
 .1آیا ابرا گرییی ارر مستقیم و مبتتی بر رفتار استفاده دارد؟
 .02آیا فاصله قدر ارر مستقیم و مبتتی بر رفتار استفاده دارد؟
روش

پژوهش حاضر ،در زمره تحقیقا همتستگی با استفاده از روشهای الگویابی علؤی قؤرار مؤیگیؤرد
که شامل تحلیل مسیر و مدلیابی معادال ساختاری میشوند .جامعه آمؤاری مؤورد مهالعؤه در ایؤ
پژوهش را تما دبیرا دوره اول متوسهه ناحیه یؤک شؤرر ارومیؤه در سؤال تحصؤیلی  0 15-16بؤه
تعداد  062نفر تشکیل میدهند .برای تعیی حجم نمونه از جدول کرجسی و مورگا اسؤتفاده شؤد.
ویژگؤیهؤای دموگرافیؤک نمونؤه مؤورد

با استفاده از ای جدول ،حجم نمونه  052نفر برآورد شؤد.
مهالعه در جدول  0ارایه گردیده است.
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جدول  .ويژگیهای دموگرافیك نمونه مورد مطالعه

فراوانی

درصد

ويژگی
مرد

0 6

50

ز

00

جم

062

کاردانی

02

کارشناسی

0 2

61

کارشناسی ارشد

62

0

جم

062

022

جنسیت

تحصیال

022

الز به ذکر است که از روش نمونهگیری خوشهای برای انتخاب نمونه استفاده شد .بؤدی صؤور
که بهصور تصادفی چند دبیرستا از ناحیه یک انتخاب شدند و سپس پرسشنامه در بؤی دبیؤرا
مدارج انتخابشده که مایل به پاسخگویی بودند ،توزی گردید.
ابیار پژوهش پرسشنامه میباشد که در ادامه ،به معرفی آنرا پرداخته میشود.
برای سنجش مییا استفاده از رایانه از پاسخگویا پرسیده شد که روزانه چند ساعت از رایانه برای
فعالیتهای کاری و درسی استفاده میکنند.
برای سنجش متغیرهای تصمیم به استفاده گویه ،انتظار عملکؤرد گویؤه ،انتظؤار تؤالش گویؤه،
نفوذ اجتماعی گویه و شرایط تسریلکننده گویه ،از پرسشنامه استاندارد ونکؤاتش و همکؤارا
( )Venkatesh et al., 2003با طیف  5درجهای لیکر (خیلی کم= ،0کم= ،0متوسؤط=  ،زیؤاد=
و خیلیزیاد=  )5استفاده شد.
برای سنجش مفرو مردانگی /زنانگی از مقیؤاج اسؤرایت ( )Srite, 2000کؤه بؤر روی دانشؤجویا
انجا گرفته و بر اساج مقیاج اصلی هافستد ( ) Hofstede, 1980طراحیشده بود ،استفاده شد کؤه
شامل گویه بر روی طیف لیکر  5درجهای (خیلیکم= 0تا خیلیزیاد=  )5تنظیم شده است.
برای سنجش ابرا گریؤیی گویؤه ،فردگرایؤی /جمؤ گرایؤی گویؤه ،فاصؤله قؤدر

گویؤه ،از

پرسؤشنامؤه اسؤتاندارد اسؤرایت و کارهانؤا ( )Srite & Karahanna, 2006بؤا طیؤف  5درجؤهای
لیکر استفاده شد.
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در پژوهش حاضر ،آزمو مدل انؤدازهگیؤری ،شؤامل بررسؤی پایؤایی و روایؤی واگؤرای سؤازههؤا و
ابیارهای پژوهش میشؤود .جرؤت بررسؤی پایؤایی سؤازههؤا فرنؤل و الکؤر (Fornell & Larcker,

) ،1981سه مالک را پیشنراد میکنند که شامل .0 :پایایی هر یک از گویهها .0 ،پایایی ترکیتی هؤر
یک از سازهها و  .متوسط واریؤانس اسؤتخرا شؤده مؤیباشؤد .در جؤدول  0بارهؤای عؤاملی،ρc ،
 AVEو ضریب آلفؤای هؤر یؤک از سؤازههؤا و در جؤدول مؤاتریس همتسؤتگی و جؤ ر میؤانگی
واریانس استخرا شده هر یک از متغیرهای پژوهش ارایه شدهاند.
جدول  .2شاخصهای پايايی مؤلفههای پژوهش

تصمیم به استفاده

گويه

بار عاملی

t Value

سطح معنیداری

0

2/ 2

02/2

2/220

0

2/ 5

06/06

2/220

2/ 0

01/ 0

2/220

ρc

2/ 6

AVE

2/6
2/26

α
0

2/62

/00

2/220

0

2/10

6/06

2/220

2/1

56/21

2/220

2/1

5/56

2/220

انتظار عملکرد
ρc

2/10

AVE

2/20
2/ 6

α
0

2/21

06/50

2/220

0

2/ 0

01/02

2/220

2/ 0

01/1

2/220

2/ 2

انتظار تالش

/ 2

ρc

2/12

AVE

2/61

α

2/ 5

2/220
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ادامه جدول  .2شاخصهای پايايی مؤلفههای پژوهش

گويه
0

بار عاملی
2/22

/51

0

2/20

/16

2/20

2/15

5/02

2/220

2/10

5/26

2/220

نفوذ اجتماعی

شرایط
تسریلکننده

ρc

2/12

AVE

2/61
2/ 6

α
0

2/1

6/

2/220

0

2/ 1

6/65

2/220

2/15

/00

2/220

2/25

5/ 6

2/220

ρc

2/1

AVE

2/21
2/10

α
0

2/61

6/15

2/220

0

2/21

02/

2/220

2/ 2

0 /

2/220

2/

02/

2/220

مردانگی /زنانگی

ابرا گرییی

t Value

سطح معنیداری
2/220

ρc

2/ 6

AVE

2/60

α
0

2/ 5

05/10

2/220

0

2/2

02/5

2/220

2/ 2

00/0

2/220

2/2

2/21

2/220

2/21

ρc

2/

AVE

2/6

α

2/ 0
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ادامه جدول  .2شاخصهای پايايی مؤلفههای پژوهش

جم گرایی/
فردگرایی

t Value

سطح معنیداری
2/220

گويه
0

بار عاملی
2/22

2/ 2

0

2/ 6

01/65

2/220

2/

01/

2/220

ρc

2/ 6

AVE

2/62
2/2

α
0

2/15

6/ 2

2/220

0

2/ 6

/60

2/220

2/26

/6

2/220

2/62

0/ 0

2/20

فاصله قدر
ρc

2/

AVE

2/5

α

2/ 0

با توجه به جدول  ،0بارهای عاملی گویههای مربوط به هر یک از مثلفههای پؤژوهش بیشؤتر از حؤد
تعیی شده آ  ،یعنی؛  2/6میباشند .شاخ

پایایی ترکیتی هر یک از مثلفههؤا نیؤی از مقؤادیر قابؤل

پ یرش ( ρcو  2/2 αیا بیشتر؛  2/5 AVEو بیشتر) میباشؤند کؤه نشؤانگر پایؤایی مناسؤب ایؤ ابؤیار
میباشد .همچنی  ،تمامی بارهؤای عؤاملی در سؤه  2/220معنؤیدار هسؤتند .بنؤابرای  ،مقؤادیر ایؤ
جدولها نشا دهنده پایایی کافی و مناسب سازهها هستند.
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جدول  .9ماتريس همبستگی و جذر میانگین واريانس استخراج شده هر يك از متغیرهای پژوهش

شماره

متغیر

0

مردانگی

2/2

0

ابرا

-2/02

2/ 2

جم گرایی

2/50

- 2/

2/ 0

-2/0

2/00

- 2/

2/26

5

تسریلگر

-2/05

2/0

-2/02

2/ 0

2/ 1

6

نفوذ

- 2/ 1

2/01

- 2/ 0

2/05

2/55

2/

2

تالش

-2/25

2/02

-2/02

2/25

2/21

2/22

عملکرد

2/01

-2/05

2/2

1

تصمیم

2/02

-2/00

2/06

02

استفاده

-2/20

2/2

2/05

قدر

2

9

1

5

-2/21 -2/02

1

7

8

2/

2/02 -2/2

2/ 5

2/ 1 -2/21 -2/20 -2/0

2/ 0

-2/21

2/05

2/22

3

1

2/ 0

2/00 -2/22 2/26

0

توجه :اعداد روی قهر ماتریس همتستگی ج ر میانگی واریانس استخرا شده میباشند.

یافتههای جدول نشا میدهد که ج ر میانگی واریانس استخرا شده تمامی سازه از همتسؤتگی
آنرا با سازههای دیگر بیشتر است .ای امر نشانگر روایی واگرای مناسب سازهها مؤیباشؤد .مؤبالً در
مورد سازه مردانگی /زنانگی مقدار ج ر  2/2 AVEمیباشؤد کؤه ایؤ عؤدد بؤیر تؤر از تمؤامی
اعداد در زیر آ میباشد .برای بقیه سازهها نیی ای امر صادق است.
برای تجییه و تحلیل دادهها در بخش آمار توصیفی از میؤانگی و انحؤراف معیؤار و در بخؤش آمؤار
استنتاطی از الگویابی معادال ساختاری بؤر اسؤاج روش حؤداقل مجؤ ورا جییؤی ( )PLSبؤرای
برآورد ضرایب مسیرها  Betaو از آزمو تی تک متغیره برای بررسی وضعیت مثلفههای فرهنگؤی
و سازمانی در بی معلما با استفاده از نر افیار  SPSSاستفاده شد.
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یافتهها

های توصیفی متغیرهای پژوهش در جدول ارایؤه شؤدهانؤد کؤه نشؤا مؤیدهنؤد دادههؤا از

شاخ

هؤای چؤولگی و

پراکندگی الز جرت انجا مدلیؤابی معؤادال سؤاختاری برخوردارنؤد .شؤاخ
کشیدگی نیی نشا میدهند که توزی دادهها نرمال میباشد.
جدول  .1شاخصهای توصیفی متغیرهای پژوهش

متغیر

كمترين

بیشترين

میانگین

انحراف استاندارد

چولگی

كشیدگی

استفاده

0

6

0/ 5

0/25

0/

0/2

تصمیم به استفاده

0/62

5

/1

2/2

-2/60

-2/25

انتظار عملکرد

0/25

5

/21

2/65

- 2/ 2

2/25

انتظار تالش

0

5

/ 2

2/1

-2/2

2/

نفوذ اجتماعی

0

/05

2/ 5

- 2/ 5

2/

0/6

جدول  .5ماتريس همبستگی متغیرهای پژوهش

شماره

متغیر

0

مردانگی

0

ابرا
جم گرایی
قدر

2
*

-2/02

*

2/50

5
6

نفوذ

2

تالش

-2/25

عملکرد

2/01

1

تصمیم

02

استفاده

*
*

-2/05

*

- 2/ 1

*
*

2/02

0

*

-2/0

تسریلگر

*

1

1

8

0

*

*

9

5

7

3

1

*
*
*

-2/20

* اعداد در سه  2/20معنیدار هستند.

- 2/
2/00
2/0
2/01
2/02

-2/05
-2/00
2/2

0

*
*
*
*

- 2/
-2/02
- 2/ 0

*
*

0
2/ 0
2/05

2/25 -2/02

*
*

2/2
2/06

*
*

*

0
2/55

0

2/21

2/22

*

0

2/02 -2/2 -2/21 -2/02
*

2/ 1 -2/21 -2/20 -2/0

-2/21 2/05

*

*

0
2/ 0

*

0

2/00 -2/22 2/26 2/22 2/05

0
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برای سنجش هم پوشانی متغیرها و قتل از بررسی ضرایب مسیر حتماً بایؤد نتؤایج ضؤریب همتسؤتگی
متغیرها آورده شود .جدول  ،5ماتریس همتستگی بی مثلفههای مربوط به متغیرهای پژوهش حاضر
را نشا میدهد که نشا دهنده رابهه مبتت و معنیدار متغیرهای پژوهش حاضر میباشد.
سؤال اول پژوهش :وضعیت مثلفههای فردی ،سازمانی و فرهنگی پ یرش ف آوری اطالعا در میا
دبیرا چگونه است؟
جدول  .1آزمون تی تك متغیره برای بررسی وضعیت متغیرهای فردی در بین معلمان

متغیر

سطح معنیداری

تفاوت میانگین

وضعیت

0/21

مهلوب
نستتاً مهلوب

انتظار عملکرد

t
02/ 6

2/220

انتظار تالش

6/00

2/220

2/ 2

نفوذ اجتماعی

5/02

2/220

2/ 5

نستتاً مهلوب

شرایط تسریلگر

/ 0

2/220

2/ 0

نستتاً مهلوب

مردانگی /زنانگی

00/0

2/220

2/25

گرایش به مردانگی

ابرا گرییی

6/22

2/220

2/52

متوسط

فردگرایی /جم گرایی

/21

2/220

2/ 2

جم گرایی متوسط

0/62

2/02

2/0

متوسط

فاصله قدر

با توجه به جؤدول  6و معیارهؤای بازرگؤا و همکؤارا ( )Bazargan et al., 2007کؤه بؤر اسؤاج
استاندارد مورد نظر نتایج به دسؤت آمؤده حاصؤل از میؤانگی  0تؤا

 0/را در وضؤعیت نؤامهلوب،

یکننؤد؛
 0/تا  /62را در سؤه نسؤتتاً مهلؤوب و  /62تؤا  5را در وضؤعیت مهلؤوب ارزیؤابی مؤ 
وضعیت متغیر انتظار عملکرد ( )02/ 6در وضعیت مهلوب ،انتظؤار تؤالش ( ،)6/00نفؤوذ اجتمؤاعی
( )5/02و شرایط تسریلگر ( ) / 0در وضعیت نستتاً مهلؤوب قؤرار دارنؤد .ابعؤاد فرهنگؤی هافسؤتد؛
یعنی ،مردانگی /زنانگی (  )00/0به سمت مردانگی گؤرایش دارد .ابرؤا گریؤیی ( )6/22بؤه سؤمت
ابرا گرییی متوسط ،فردگرایی /جم گرایی ( ) /21به سمت جم گرایی متوسؤط و فاصؤله قؤدر
( )0/62به سمت فاصله قدر متوسط گرایش دارد.
به منظور بررسی سؤثال دو الؤی دهؤم ،از الگؤویؤابی معؤادال سؤاختاری بؤر اسؤاج روش حؤداقل
مج ورا جییی ( )PLSبرای برآورد ضرایب مسیرها  Betaبه شرح جدول  2استفاده شد.
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جدول  .7برآورد ضرايب اثرات مستقیم

خطای استاندارد

متغیرها

ضريب مسیر

ارر انتظار عملکرد بر تصمیم استفاده

2/02

2/2

ارر انتظار تالش بر تصمیم به استفاده

2/

2/2

/1

ارر نفوذ اجتماعی بر تصمیم استفاده

2/0

2/26

0/2

2/25

ارر شرایط تسریلگر بر استفاده

2/0

2/22

0/5

2/25

برآورد

t Value

P

/ 2

2/20
2/220

ارر تصمیم به استفاده بر استفاده

2/0

2/2

/ 6

2/20

ارر مردانگی/زنانگی بر استفاده

2/05

2/02

0/ 0

2/25

ارر ابرا گرییی بر استفاده

-2/05

2/22

-0/11

2/25

ارر جم گرایی بر استفاده

2/00

2/21

0/00

-

ارر فاصله قدر بر استفاده

-2/06

2/22

- 0/

**1/27

رفتار استفاده

**1/28

***1/98

تصمیم به استفاده

*1/ 9
*1/ 8
*1/25
*-1/ 5
*

1/

*-1/ 1
1/11

***

1/1

**

<1/15

*

شكل  .2الگوی آزمون شده پژوهش

2/25

انتظار عملكرد
انتظار تالش
نفوذ اجتماعی
نفوذ اجتماعی
شرايط تسهیلكننده
شرايط تسهیل كننده
مردانگی /زنانگی
مردانگی /زنانگی
ابهامگريزی
ابهام گريزی
فردگرايی /جمعگرايی
فاصله قدرت
فاصله قدرت
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سؤال دوم پژوهش :آیا تصمیم به استفاده ارر مستقیم و مبتتی بر رفتار استفاده دارد؟
با توجه به جدول  ،2ضریب تأریر تصمیم به استفاده بر استفاده  2/0میباشد .آماره تی متناظر با ای
ضریب نیی  / 6میباشد که در سه  2/20معنیدار میباشد .بنابرای  ،ای فرضیه تأیید مؤیشؤود و
میتوا گفت تصمیم به استفاده ارر مستقیم و مبتتی بر رفتار استفاده دارد.
سؤال سوم پژوهش :آیا شرایط تسریلکننده ارر مستقیم و مبتتی بر رفتار استفاده دارد؟
با توجه به جدول  ،2ضریب تأریر شرایط تسریلگر بر استفاده  2/0میباشد .آماره تی متناظر با ایؤ
ضریب نیی  0/5میباشد که در سه  2/25معنیدار میباشد .بنابرای  ،ای فرضیه تأیید مؤیشؤود و
میتوا گفت شرایط تسریلکننده ارر مستقیم و مبتتی بر رفتار استفاده دارد.
سؤال چهارم پژوهش :آیا انتظار عملکرد ارر مستقیم و مبتتی بر تصمیم به استفاده دارد؟
با توجه به جدول  ،2ضریب تأریر انتظار عملکرد بر تصؤمیم بؤه اسؤتفاده  2/02مؤیباشؤد .آمؤاره تؤی
متناظر با ای ضریب نیی  / 2میباشد که در سه  2/20معنؤیدار مؤیباشؤد .بنؤابرای  ،ایؤ فرضؤیه
تأیید میشود و میتوا گفت انتظار عملکرد ارر مستقیم و مبتتی بر تصمیم به استفاده دارد.
سؤال پنجم پژوهش :آیا انتظار تالش ارر مستقیم و مبتتی بر تصمیم به استفاده دارد؟
با توجه به جدول  ،2ضریب تأریر انتظار تالش بر تصمیم به استفاده

 2/میباشد .آماره تی متنؤاظر

با ای ضریب نیی  /1میباشد که در سه  2/220معنیدار مؤیباشؤد .بنؤابرای  ،ایؤ فرضؤیه تأییؤد
میشود و میتوا گفت انتظار تالش ارر مستقیم و مبتتی بر تصمیم به استفاده دارد.
سؤال ششم پژوهش :آیا نفوذ اجتماعی ارر مستقیم و مبتتی بر تصمیم به استفاده دارد؟
با توجه به جدول  ،2ضریب تأریر نفوذ اجتماعی بؤر تصؤمیم بؤه اسؤتفاده  2/0مؤیباشؤد .آمؤاره تؤی
متناظر با ای ضریب نیی  0/2میباشد که در سه  2/25معنؤیدار مؤیباشؤد .بنؤابرای  ،ایؤ فرضؤیه
تأیید میشود و میتوا گفت نفوذ اجتماعی ارر مستقیم و مبتتی بر تصمیم به استفاده دارد.
سؤال هفتم پژوهش :آیا مردانگی /زنانگی ارر مستقیم و مبتتی بر رفتار استفاده دارد؟
با توجه به جدول  ،2ضریب تأریر مردانگی /زنانگی بر استفاده  2/05میباشؤد .آمؤاره تؤی متنؤاظر بؤا
ای ضریب نیی  0/ 0میباشؤد کؤه در سؤه  2/25معنؤیدار مؤیباشؤد .بنؤابرای  ،ایؤ فرضؤیه تأییؤد
میشود و میتوا گفت مردانگی /زنانگی ارر مستقیم و مبتتی بر رفتار استفاده دارد.
سؤال هشتم پژوهش :آیا جم گرایی /فردگرایی ارر مستقیم و مبتتی بر رفتار استفاده دارد؟
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با توجه به جدول  ،2ضریب تأریر جم گرایی /فردگرایی بر استفاده  2/00میباشد .آماره تی متنؤاظر
با ای ضریب نیی  0/00میباشد که معنیدار نمیباشد .بنابرای  ،ای فرضیه تأیید نمیشود و میتؤوا
گفت جم گرایی /فردگرایی ارر معنیداری بر رفتار استفاده ندارد.
سؤال نهم پژوهش :آیا ابرا گرییی ارر مستقیم و منفی بر رفتار استفاده دارد؟
با توجه به جدول  ،2ضریب تأریر ابرا گرییی بر اسؤتفاده  -2/05هسؤت .آمؤاره تؤی متنؤاظر بؤا ایؤ
ضریب نیی  -0/11میباشد که در سه  2/25معنیدار میباشد .بنابرای  ،ای فرضیه تأیید میشود و
میتوا گفت ابرا گرییی ارر مستقیم و منفی بر استفاده دارد.
سؤال دهم پژوهش :آیا فاصله قدر ارر مستقیم و منفی بر رفتار استفاده دارد؟
با توجه به جدول  ،2ضریب تأریر فاصله قدر بر اسؤتفاده  -2/06اسؤت .آمؤاره تؤی متنؤاظر بؤا ایؤ
ضریب نیی

 -0/هست که در سه  2/25معنیدار میباشد .بنابرای  ،ای فرضیه تأییؤد مؤیشؤود و

میتوا گفت فاصله قدر ارر مستقیم و منفی بر رفتار استفاده دارد.
جدول  .8ضريب تعیین و ربط پیشبین مدل آزمون شده

متغیر وابسته

ضريب تعیین

شاخص Q2

انحراف استاندارد

تصمیم به استفاده

2/02

2/0

2/01

استفاده

2/01

2/20

2/

همچنی  ،در جؤدول  ،میؤیا واریؤانس تتیؤی شؤده و شؤاخ

 Q2بؤرای بررسؤی ربؤط پؤیشبؤی

متغیرهای وابسته از روی متغیرهای پیشبی گیارششده است .با توجؤه بؤه جؤدول ،ضؤریب تعیؤی
 2/02نشا میدهد که متغیرهای مستقل؛ یعنی ،انتظار عملکرد و تالش و نفوذ اجتماعی در مجمؤو
 02درصد از تغییرا تصمیم به استفاده را پیشبینی میکنند .تصمیم به استفاده ،شرایط تسریلگؤر،
مردانگی /زنانگی  ،ابرا گرییی  ،فاصله قدر نیی  01درصد از تغییرا استفاده را تتیی مؤیکننؤد.
شاخ
ای شاخ

استو -گیسر 0برای تصمیم به استفاده  2/0و استفاده  2/20میباشد .با توجه به مبتت بود
می توا نتیجه گرفت که متغیرهای مستقل بؤه اسؤتبنای متغیؤر جمؤ گرایؤی /فردگرایؤی

بهصور معنیداری قادر بهپیش بینی متغیر وابسته (یعنی؛ تصمیم به استفاده و استفاده) هستند.

1. The Stone-Gyser Index
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بحث و نتیجهگیري

هؤدف پؤؤژوهش حاضؤر ،بررسؤؤی عوامؤل فؤؤردی ،سؤازمانی و فرهنگؤؤی مؤثرر بؤؤر پؤ یرش فؤ آوری
اطالعا در چرارچوب یک الگوی علی بود .بؤرای بررسؤی ایؤ عوامؤل مؤدل نظریؤه یؤکپارچؤه
پ یرش و استفاده از ف آوری بهعنوا مدل پایه در نظر گرفته شد .ای نظریه از شؤش مثلفؤه انتظؤار
عملکرد ،انتظار تالش ،نفوذ اجتماعی ،شؤرایط تسؤریلکننؤده ،تصؤمیم بؤه اسؤتفاده و رفتؤار اسؤتفاده
تشکیل شده است .در ای مدل مجموعهای از متغیرهای فردی و سازمانی با هم ترکیب شده و برای
پیشبینی مییا کاربست ف آوری رایانه در یک سازما به کار میروند .بر اسؤاج پیشؤینه نظؤری و
تجربؤؤی ،ابعؤؤاد فرهنگؤؤی هافسؤؤتد (مردانگؤؤی /زنؤؤانگی ،فردگرایؤؤی /جم ؤ گرایؤؤی ،فاصؤؤله قؤؤدر و
ابرا گرییی) وارد ای مدل شده و بهعنوا پیشبی های استفاده از رایانه در نظر گرفته شؤدند .پؤس
از جم آوری دادهها ،برای آزمو الگو از روش مدلیؤابی معؤادال سؤاختاری اسؤتفاده شؤد .مؤدل
آزمو شده از تمامی فرضیههای پژوهش حمایت نمود و حدود  02درصد از واریؤانس تصؤمیم بؤه
استفاده و  01درصد از تغییرا رفتار استفاده را تتیی نمود .در ادامؤه ،بؤه بررسؤی و تتیؤی سؤثاال
پژوهش حاضر پرداخته میشود:
یافتههای مربوط به سثال اول پژوهش حاضر نشؤا داد کؤه وضؤعیت متغیؤر انتظؤار عملکؤرد در
وضعیت مهلوب ،انتظار تالش ،نفوذ اجتماعی و شرایط تسریلگر در وضؤعیت نسؤتتاً مهلؤوب قؤرار
دارند .همچنی  ،باورهای فرهنگی معلما بهجی مردانگی /زنانگی که بؤه سؤمت مردانگؤی گؤرایش
دارد ،بقیه ابعاد به سمت میانه گرایش دارند.
یافتههای مربوط به سثال دو پژوهش نشا داد که تصمیم بؤه اسؤتفاده ارؤر مسؤتقیم و مبتتؤی بؤر
رفتار استفاده دارد که بؤا نتؤایج دیگؤر تحقیقؤا

()Wang & Shih, 2009, Jung & Lee, 2013

همسو میباشد .بر اسؤاج مؤدل پؤ یرش فؤ آوری ،قصؤد اسؤتفاده معؤرف مناسؤتی بؤرای بررسؤی و
پیشبینی رفتار کاربردی یک سیستم یا ف آوری خاص است.
یافتههای مربوط به سثال سو پژوهش نشا داد که شرایط تسریلکننده ارر مستقیم و مبتتی بر
رفتار استفاده دارد .یافتههای پژوهش حاضؤر بؤا نتؤایج بعضؤی تحقیقؤا

(Wang & Shih, 2009,

) Aegeai et al., 2012هؤمسؤو و بؤا بعضؤی پؤژوهشهؤا ()Amani Sari Begloo et al., 2011

ناهمسو میباشد .علت ناهمسو بود هم آ است در پژوهش فوق شرایط تسریلکننده بؤا واسؤهه و
از طری سودمندی ادراک شده به صور غیرمستقیم و مبتت بر استفاده از رایانه ارر دارد .در حالی
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که در پژوهش حاضر ،شرایط تسریلکننؤده ارؤر مسؤتقیم و مبتتؤی بؤر رفتؤار اسؤتفاده دارد .بنؤابرای ،
شرایط تسریلگر بهعنوا پیشایند مستقیم قصد رفتؤاری و کؤاربردی فؤرد شؤده و انتظؤار دارد کؤه
تأریر شرایط تسریلگر می بایست مدیرا را نستت به موان فنی و سازمانی ممک در جرؤت کؤاربرد
مهل سازد تا برای رف آنرا اقدا نماید.
یافتههای مربوط به سثال چرار پژوهش نشا داد که انتظار عملکؤرد ،ارؤر مسؤتقیم و مبتتؤی بؤر
تصمیم به اسؤتفاده دارد کؤه بؤا نتؤایج دیگؤر تحقیقؤا

(Wang & Shih 2009, Teo & Noyes,

) 2012, Jung & Lee, 2013همسو میباشد .در یؤک سؤازما  ،انتظؤار عملکؤرد نقؤش مرمؤی در
تصمیمگیری و پ یرش ف آوری دارد و مؤیتوانؤد بؤهطؤور مسؤتقیم و غیرمسؤتقیم از طریؤ عوامؤل
رویکردی ،قصد رفتؤاری را تحؤت تؤأر یر قؤرار دهؤد کؤه کؤارآیی درک شؤده و مییؤت نسؤتی کؤه
محکمتری پیشبی های پ یرش ف آوری در مهالعا پیشی بودند را در برمیگیرد.
یافتههای مربوط به سثال پنجم پژوهش نشا داد که انتظار تالش ارر مستقیم و مبتتی بر تصؤمیم
به استفاده دارد کؤه بؤا نتؤایج دیگؤر تحقیقؤا

)(Wang & Shih, 2009, Teo & Noyes, 2012

همسو میباشد .انتظار تالش درجهای از سرولت است کؤه بؤا کؤاربرد سیسؤتم همؤراه اسؤت .شؤکی
نیست که سرولت استفاده رایانه ،مییا کاربرد آ را تحت تأریر قرار میدهد و افؤیایش ایؤ میؤیا
را باید با افیایش قصد رفتاری جرت استفاده از رایانه همراه دانست.
یافتههای مربوط به سثال ششم پؤژوهش نشؤا داد کؤه نفؤوذ اجتمؤاعی ارؤر مسؤتقیم و مبتتؤی بؤر
تصمیم به استفاده دارد کؤه بؤا نتؤایج دیگؤر تحقیقؤا

(Teo & Noyes, 2012, Wang & Shih,

) 2009, Jung & Lee, 2013همسو میباشد .افراد غالتاً بر متنؤای ادراکشؤا از آ چؤه از دیگؤرا
دریافت میکنند باید انجا دهند ،عمل میکنند و قصد آنا جرت پ یرش رفتار بؤهصؤور بؤالقوه
متأرر از افرادی است که ارتتاطا نیدیکی با آنرا دارند .بنابرای  ،ارسالکننده پیؤا مؤیتوانؤد تؤأریر
مستقیمی بر قصد استفاده از ف آوری بگ ارد.
یافتههای مربوط به سثال هفتم پژوهش نشا داد که مردانگی /زنانگی ارر مبتت و معنیداری بؤر
رفتار استفاده دارد .میتوا نتیجه گرفت که در ایرا افراد که گرایش به مردانگی بیشؤتری دارنؤد و
بالهت به پیشرفت جویی اهمیت بیشتری میدهند .از آنجاییکه ف آوری رایانهای یکی از مرمتؤری
ابرازهای رسید به ای خواستهها در عصر حاضر است ،ای افراد گرایش بیشؤتری بؤرای اسؤتفاده از
ای ف آوری خواهند داشت.
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یافتههای مربوط به سثال هشتم پژوهش نشا داد که جم گرایی /فردگرایی ارؤر معنؤیداری بؤر
استفاده از ف آوری اطالعا نداشت .ای یافته نشا میدهد که هم افرادی کؤه عضؤویت گروهؤی
را به فعالیت فردی ترجی میدهند و هم افرادی که عالقهمند به فعالیت فردی هستند ،به یک اندازه
از ف آوری رایانهای استفاده میکنند.
یافتههای مربوط به سثال نرم پژوهش نشا داد که ابرا گرییی ارر معنیدار و منفؤی بؤر اسؤتفاده
از ف آوری اطالعا دارد .فرهنگ ایرا با ویژگی ابرا گریؤیی بؤاال مشؤخ

مؤیشؤود .بنؤابرای ،

افرادی که در ای کشور ابرا گرییی باالیی دارند ،کمتر گرایش دارند تا از رایانهها استفاده کننؤد.
علت ای امر ممک است مربوط به ترج آنرا از موقعیتهای مترم و ناآشنا باشد.
یافتههای مربوط به سؤثال دهؤم پؤژوهش نشؤا داد کؤه فاصؤله قؤدر ارؤر منفؤی بؤر اسؤتفاده از
ف آوری اطالعا دارد .جامعه ایرا با فاصله قدر باال مشؤخ

مؤیشؤود .بنؤابرای  ،افؤرادی کؤه

اعتقاد بیشتری بر وجود اقتدار در جامعه دارند ،کمتر گرایش دارند از رایانهها استفاده کنند.
نتایج تحقی حاضر میتواند کاربردهایی برای مدیرا و برنامهریؤیا در زمینؤه فؤ آوری اطالعؤا
در آموزش و پرورش داشته باشد و مرمتری پیشنرادا کاربردی برای پژوهش حاضر عتؤار انؤد
از:
برنامهرییا  ،دبیرا و دانشجو -معلمؤا را از میایؤای

 .0آموزش و پرورش و دانشگاه فرهنگیا ،
ف آوری اطالعا آگاه کنند ،آموزشهای الز را به آنرؤا جرؤت اسؤتفاده از ایؤ فؤ آوری
ارایه دهند و الگوهای موف استفاده از ف آوری اطالعا مانند شرکتهای بیر

فؤ آوری

اطالعا را به دانشجویا معرفی کنند.
 .0پس از ای که دبیرا و معلما تصمیم به استفاده گرفت ،برای اینکه ایؤ تصؤمیم بؤه اسؤتفاده
واقعی تتدیل شود ،الز است شرایط و امکانا الز را در اختیار آنا قرار داد.
 .مدیرا با توجه به ای که عنوا مرجعی برای رفتار گروه دبیرا و معلما به شؤمار مؤیآینؤد،
یتواند تأریر مبتتی بر جامعؤه
استفاده سودمند آنرا از رایانه و داشت دیدی مبتت نستت به آ م 
هدف گ اشته و به آموزش و پرورش در رسید به ف آوری معرفت محور یاری رساند.

25/ …  سازمانی و فرهنگی بر،بررسی تأثیر متغیرهای فردی
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