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مقدمه

در چند دهه گذشته توسعه فناوری به ویژه فناوری االالعات دارای رشد بسیار ساری باوده اسات
ره منجر به نفوذ عمیق آ در تقریباً هر جنبه ای از زندگی روزانه مردم از جمله آماوزش و انتخاا
حرفه شده است .در جامعه رنونی یادگیری و توسعه مهارتهای اساسی استفاده از فناوری بخشی
ضروری از توانایی یک فرد برای تحصیل و موفقیت در حرفهاش میباشد .شایستگی فنااوری بارای
الیف گستردهای از حرفهها بسیار مهم و حیاتی اسات ) .(Cai et al., 2017یکای از ایان حرفاههاا
تدریس میباشد .ادغام فناوری در تدریس و یادگیری نه تنها نیاز به مهارتهای استفاده از فنااوری
دارد؛ بلکااه بااه باورهااا در مااورد سااودمندی اسااتفاده از آنهااا در تاادریس و یااادگیری نیاار نیاااز دارد
) .(Ertmer et al., 2012معلما ممکن است ارزش آموزشی بالقوه فناوریهاا در امار آماوزش را
به راحتی در

نکنند و بناابراین ممکان اسات تمایال رمتاری باه اساتفاده از آ در فعالیاتهاای

تدریس نشا دهند ) .(Kale, 2018راررنا زمانی به استفاده از سیستمهای یاادگیری الکترونیاک
می پردازند ره به این باور برسند ره این سیستمها ریفیت یا ویژگیهاای سیساتمهاای یاادگیریی را
بهبود میبخشند ) .(Wu & Ke, 2015شکی نیست ره نگرشها و تمایالت مهم هساتند .در وا ا
آنها تعیین میرنند ره مردم چگونه شرایط را در

احساس و بر اساس آ رفتار میرنند (Fazio

) .et al., 2005این رابطه تقریب ًا طعی بین نگارش تماایالت رفتااری ناه تنهاا نقشای را در شارایط
روزمره زندگی ایفا میرند بلکه در شرایط رالس درس نیر ماؤثر اسات ) .(OECD, 2016بارای
مثا پیشرفت فناوریهای جدید در ر بیست و یکم تمررر برنامه درسی مبتنای بار مهاارتهاای
حل مسأله دیجیتالی استفاده از فناوری در محیط آموزشی را تقریباً ضروری مایداناد (Siddiq et

) .al., 2016, Van Laar et al., 2017در این زما بازیگرا اصالی در سیساتمهاای آموزشای-
دانشآموزا و معلما  -بایستی برای این توسعه بی نظیر آماده شوند ).(Scherer et al., 2018

نگرشها و تمایالت رفتاری معلما نسبت باه فنااوری باه عناوا عوامال تعیاینرنناده پاذیرش
فناوری االالعات و ارتباالاات بارای اهاداف تادریس و یاادگیری مطار شاده اسات & (Imtiaz

) .Maarop, 2014, Teo et al., 2016البتاه اساتفاده از فنااوری بادو توجاه باه زیرسااختهاای
فرهنگی انونی فنی مختلف و زمینههای مدیریتی منجار باه شکسات یاا نارارآمادی سیساتمهاا و
پذیرش فناوری االالعات توسط راررنا شده و به ائتالف مناب منجر میشاود (Sheikh Shoaee,

) .2007این در حالی است ره استفاده موفق از فناوریهای مدر در بستر مربوط تا حاد زیاادی باه
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پذیرش راربرا و تمایل به استفاده از فناوری مرتبط است ) .(Shoham & Gonen, 2013لذا باا
آگاهی از عوامل مؤثر بر تمایالت رفتاری نسبت به استفاده از فناوری االالعات پذیرش و اساتمرار
استفاده از آ در سیستمهای یادگیری میسر میشود.
بر اساس بررسیهای صورت گرفته ماد هاا و روشهاای گونااگونی در ساط جهاا بارای
بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش فناوری االالعات به رار گرفته شده است .از جملاه ایان تراوریهاا
ترااوری عماال منطقاای 4مااد پااذیرش فناااوری 5ترااوری رفتااار برنامااهریااری شااده 6و نظریااه
یکپارچهپذیرش و استفاده از فناوری 1تروری اشاعه نوآوری 2و تروری شناخت اجتمااعی 3اسات
) .(Alirezaie et al., 2014پایش بینای رفتاار افاراد از اواخار ار ناوزدهم مایالدی ماورد توجاه
جامعهشناسا بوده است .فیشبن و آجر ) (Fishbein & Ajzen, 1975نظریه عمل منطقای را در
رتا «باور نگرش صد و رفتار :مقدمهای بر نظریه و پژوهش» مطر راردهاناد .نظریاه ماذرور
مبتنی بر این فرض است ره افراد به الور منطقی عمل میرنناد .آنهاا هماه االالعاات در دساترس
درباره رفتار هدف را جم آوری و به الور منظم ارزیابی میرنند .همچنین اثر و نتیجه اعماا را
در نظر میگیرند .سپس بر اساس استدال خود تصمیم میگیرند ره به انجام عمل بپردازند یا خیر
) .(Sarlak et al., 2014نادری بنی و همکارا ) )Naderi Bani et al., 2014در مطالعه خود باا
بهرارگیری تروری عمل منطقی به این نتیجه رسیدند ره عواملی چو نگرش باورهای رایج نسابت
به فناوری های االالعات و هنجارهای ذهنی بر پذیرش و بهرارگیری فناوری االالعات تأثیر مثبات
و معنیداری دارند.
نظریه رفتار برنامهریری شده با وارد ررد سازه رنتار رفتااری در

شاده باه عناوا عامال

تعیین رننده صد رفتاری و رفتار نظریه عمل منطقی را بسط میدهد در حقیقت نظریاه ماذرور
بر تعین رنندههای ادراری رفتار تمررر دارد .بر اساس نظریه رفتار برنامهریری شده رفتار استفاده
از فناوری االالعات از الریق صد استفاده از آ نظام خاص تعیین میشود و صد استفاده نیار از
الریق نگرش فرد به فناوری هنجار ذهنی و رنتر رفتاری در
یک اعده رلی نگرش و هنجار ذهنی مطلو تر و ادرا

شده تعیین مایشاود .باه عناوا

بیشتر از رنتر رفتاری صاد فارد را

1. TRA: Theory of Reasoned Action
2. TAM: Technology Acceptance Model
3. TPB: Theory of Planned Behavior
4. UTAUT: Unified Theory of Acceptance & Use of Technology
5. IDT: Innovation Diffusion Theory
6. SCT: Social Cognitive Theory
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برای بروز رفتار اویتار خواهاد رارد ) .(Sarlak et al., 2014زینات ( )Zint, 2002در مطالعاه
عوامل مؤثر بر پذیرش فناوری معلما علوم با استفاده از مد نظریه رفتار برنامهریری شده نشا داد
نگرش باورهای ذهنی ورنتر رفتاری ادرا

شده بار تمایال باه اساتفاده از فنااوری تاأثیر مثبات

دارد.
نظریه پذیرش فناوری برای تشری رفتار استفاده از رایانه در سا  4151توساط دیاویس توساعه
یافت .او معتقد است هدف بیشتر نظامهای االالعاتی ارتقای عملکرد شغلی است .دو عنصر اصالی
در ایاان مااد عبارتنااد از سااودمندی ادرا

شااده و سااهولت ادرا

شااد .ایاان مااد توجااه اباال

مالحظهای را در فناوری آموزشی به دست آورده است .از آنجاا راه توضایحات محتملای را بارای
استفاده یا عدم استفاده از فناوری توسط معلما فراهم مایرناد؛ پاذیرش فنااوری مادلی اسات راه
تعامل بین عوامل توضی دهنده تغییر در نیت رفتاری معلما و استفاده وا عی از فناوری االالعات و
ارتباالات را توصیف میرند ) .(Scherer et al., 2018مد مذرور عاالوه بار جنباه پایشبینای
رویکرد توصیفی نیر دارد .بنابراین مدیرا میتوانند تشخیص دهند چرا یک نظام خااص ممکان
است مورد پذیرش رار نگیرد و بر اساس شناخت حاصل شده گامهای اصالحی مناسب را دنبا
رنند ) .(Sarlak et al., 2014این مد در پژوهشهای زیادی به رار گرفته شد .خداداد حسینی و
همکارا ) (Khodadad Hosseini et al., 2013با بهرارگیری مد پذیرش فناوری در آماوزش
الکترونیک دانشجویا نشا دادند ره ویژگیهای فرد آموزش دهنده و ماواد آموزشای از الریاق
سودمندی در

شده و خوشایندی به الور مستقیم بر صاد اساتفاده از آماوزش الکترونیکای اثار

مثبت دارند .ضمن آ ره سودمندی در

شده از بین متغیرهای موجود بیشترین تأثیر را بار صاد

استفاده از آموزش الکترونیکی دارد .این در حالی است ره الراحی محتوای آموزشی بر ساهولت
استفاده در

شده اثرگذار نبوده است.

جاللی و همکارا ) (Jalali et al., 2017در مطالعه خود باا عناوا «عوامال ماؤثر بار پاذیرش
فناوری االالعات توسط رتابدارا دانشگاهی اصفها بر اساس مد  »TAMبه ایان نتیجاه رسایدند
ره همبستگی مثبتی بین سازههای برداشت ذهنی از سهولت استفاده برداشت ذهنی از ساودمندی و
نگرش با تمایل به استفاده از فناوری وجود دارد اما تمایال باه اساتفاده تاأثیر معنایدار ضاعیفی بار
استفاده وا عی دارد؛ این بدا معنی است ره میرا استفاده وا عای یاا باه عباارتی پاذیرش فنااوری
االالعات توسط رتابدارا پایینتر از حد متوسط است .بعدها ورنتااش و همکاارا

(Venkatesh
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) et al., 2003عناصری مانند پیشبینای عملکارد و پایشبینای تاالش را باه ماد اولیاه (دیاویس)
افرودند و نظریه یکپارچه پذیرش و استفاده از فناوری را مطار نمودناد ) .(Kafashan, 2010از
جمله سازههای نظریه تجریه رفتار برنامهریری شده ریسک ادرا

شاده و ساازگاری ادرا

شاده

میباشد ) .(Sarlak et al., 2014محققا زیادی ترریبی از ایان تراوریهاا را در شناساایی عوامال
مؤثر بر تماایالت رفتااری رااربرا فنااوری االالعاات باه راار باردهاناد (Scherer et al., 2018,
) .Najmul Islam, 2016هامچناین بعضای از محققاا (Montazeri et al., 2014, Naderi

) Bani et al., 2014, Abdulwand, 2013معتقدند هنجارهای ذهنای ساودمندی ادرا
سهولت ادرا

شاده

شده ریسک تجربه نسبت به استفاده انتظاار بهباود عملکارد و ساازگاری ادرا

شده از جمله عواملی هستند ره تمایال رفتااری نسابت باه اساتفاده از فنااوری را تحات تاأثیر ارار
میدهند .تمایل به استفاده نشا میدهد افراد تمایل دارناد در رفتارهاایی درگیار شاوند راه صاد
انجام آنها را دارند ) .(Zhao et al., 2010اگر مردم عاادت دارناد رفتاار خاصای را انجاام دهناد
احتماالً پذیرفتهاند ره صد انجام آ را دارند و از این رو نسبت به انجام آ رفتار در آیناده تمایال

مثبت خواهند داشت ) .(Nakhaie & Kheiri, 2012نتاایج مطالعاات تاأثیر ابال توجاه تمایال و
صاد اساتفاده از فنااوری در آماوزش توساط معلماا را تأییاد مایرنناد (Yusop, 2015, Kale,

).2018
از جمله عوامل تأثیرگذار بر تمایل به استفاده در راربرا سودمندی ادرا
) .et al., 2014سودمندی ادرا

شده اسات (Chen

شده درجهای از باور و اعتقاد فرد است ره به او رمک میرناد

تا بازخوردی برای افرایش رارآیی خاود در عملکاردش ارایاه دهاد ) .(Shah et al., 2014زیارا
اگر افراد احساس رنند ره بازخورد مفیدی از خدمات الکترونیاک دریافات مایرنناد باه احتماا
زیاد میرا اساتفاده خاود را افارایش مایدهناد ) .(Walter et al., 2015ساودمندی ادرا
ادرا

شاده؛

از استفاده یک ابرار یا یک روش ره عملکرد آتی را افرایش میدهد؛ تعریف شده اسات و

بر روی برنامههای آتی معلما در ترریاب تکنولاو ی در آماوزش تاأثیر مایگاذارد (Hur et al.,

) .2015, Koutromanos et al., 2015, Sadaf et al., 2016همچنین ساودمندی ادرا

شاده

به عنوا نقطه ای برانگیخته در ذهن راررنا در مورد مفیاد باود اساتفاده از سیساتمهاای فنااوری
االالعات در انجام رارها رارآیی بهتر سیستم و استفاده مناسب و سودمند از آ ابل تعریف اسات
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شده پیشبینی رننده مستقیم نیت رفتاری و نگرش نسبت

به راربرد فناوری می باشد ).(Hosseini et al., 2015
رنی و همکارا ) (Renny et al., 2013از سهولت ادرا

شده به عناوا یکای از مهامتارین
4

عوامل تأثیرگذار بر تمایل رفتاری نسبت به استفاده از فناوری نام بردهاناد .متیساو در ساا 4114
شده به معناای در

رااربرا بارای دساتیاابی آساا و

اظهار داشت ره سهولت استفاده ادرا

راحت در تعامالت با حدا ل تالش است .لذا سهولت ادرا

شده به عنوا حوزهای تعریف شاده

است ره یک شخص بر این باور است ره استفاده از یک سیستم ویژه به تالش چنادانی نیااز نادارد
) (Bhatiasevi & Yoopetch, 2015با توجه به مد پاذیرش فنااوری ساهولت اساتفاده ادرا
شده یکی از معیارهای اصلی است ره پذیرش یک تکنولو ی خاص را تحت تأثیر ارار مایدهاد.
دیویس ) (Davis, 1989بر این باور است ره سهولت ادرا
بر سودمندی ادرا

شده به گونهای مستقیم یا غیرمستقیم

شده و نگارش رااربر در اساتفاده از فنااوری تاأثیر مایگاذارد & (Ahmadi

) .Jadidi, 2011و تی راربرا در فضایی ره تعامل در آ دوساتانه و اساتفاده از آ آساا باشاد
رار گیرند مایل به استفاده از آ فضا هستند چرا ره رارآیی شا را بیش از پیش افرایش میدهاد
).(Heidari et al., 2016, Chien et al., 2012, Chiou, 2012
ز یب و همکارا ) (Zogheib et al., 2015در مطالعه خود نشا دادند سهولت ادرا
و هنجارهای ذهنی در

شده تأثیر مستقیمی بر سودمندی در

شاده

شده در استفاده از فنااوری داشاته

است .با توجه به نظریه رفتار برنامهریری شده و مد پذیرش و استفاده از تکنولو ی فرض میشاود
ره هنجارهای ذهنی (نفوذ اجتماعی) تأثیر مستقیمی روی صاد اساتفاده و ساودمندی ادرا

شاده

راربرا دارد .این امر توسط شفر و وترلس ) (Schepers &Wetzels, 2007پشتیبانی شاد راه در
یک فراتحلیل به بررسی  55مطالعه مربوط به ارتبااط باین هنجاار ذهنای و متغیرهاای ماد پاذیرش
تکنولو ی پرداخت .شواهد نشا داد ره ارتباط معنااداری باین هنجاار ذهنای و ساودمندی ادرا
شده و صد استفاده از تکنولو ی وجود دارد .همچنین شف ) (Seif, 2016در مطالعه خود نشاا
داد ره هنجارهای ذهنی تأثیر مستقیمی بار تمایال اساتفاده اخال ای از فنااوری دارد .هنجااریهاای
ذهنی انعکاس دهنده تصمیمات توصیهها و ارزیابی فردی میباشند به این معناا راه افاراد باه الاور
همزما با این باورها تطابق مییابند.
1. Mathieson
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سازگاری اغلب در ادبیات انتخا سیستمهای االالعات باه عناوا یاک تعیاین رنناده صاد و
نیات استفاده و سودمندی ادرا

شده به رار رفتاه اسات ) .(Najmul Islam, 2016ساازگاری باا

نیازهای راربر نقش مهمی در صد استفاده مداوم از فناوری دارد ) .(Ozturk et al., 2016سریت
و راراهانا ) (Srite & Karahanna, 2006نشا دادند ره سازگاری دارای ابعاد گونااگونی اسات
و شامل سازگاری با شیوه رار موجود سازگاری با سبک رار موجود سازگاری با تجرباه بلای و
سازگاری با ارزشها است .مطالعات متعددی نقاش ساازگاری سیساتمهاای االالعااتی ساودمندی
شاده و ساهولت اساتفاده و حمایات از راااربر در تحاو فرآیناد پاذیرش و انتشاار فناااوری

ادرا

االالعات در سازما ها را نشا دادهاناد ) .(Chow et al., 2012, Kurkinen, 2012ساازگاری باا
توجه به نظریه تناسب وظیفه -فناوری 4بر ارزشها و باورهاای موجاود رااربرا ایادههاای معرفای
شده بلی و نیازهای راربرا در استفاده از فناوری اثرگذار اسات ).(Šebjan & Tominc, 2015
ساازگاری عباارت اسات از میارا برداشات فارد از همااهنگی ناوآوری باا ارزشهاای موجاود
تجربههای گذشته و نیازهای گیرناده ناوآوری اسات .ساازگاری تماایالت رفتااری باه اساتفاده از
فناوری را هم از الریق سودمندی ادرا

شده و هم از الریق استفاده وا عای (پاذیرش) رااربرا از

فناوری متأثر میسازد ) .(Wu & Wang, 2005سازگاری ادرا
تکنولو ی به عنوا یک عامل رلیدی در سهولت ادرا

شده در مد های اخیر پاذیرش

شده استفاده شاده اسات & (Akturan

) .Tezcan, 2012, Ozturk, 2016عطاافر ) (Atafar et al., 2012در پاژوهش خاود نشاا داد
سازگاری یکی از عوامل ماؤثر در ماد پاذیرش فنااوری اسات .نجماا اساالم (Najmul Islam,

) 2016در مطالعااه خااود بااا عنااوا «اسااتفاده از سیسااتم یااادگیری الکترونیکاای و نتااایج آ  :نقااش
تعدیلرننده سازگاری ادرا

شده» نشا داد سازگاری نقش تعدیلرننده در ارتباط باین اساتفاده

از سیستم یادگیری الکترونیک و عملکرد آرادمیک و ساختار ارتباالی در بین دانشاجویا مجاازی
دارد.
دیگر عاملی ره باه صاورت مساتقیم تماایالت رفتااری رااربرا را در اساتفاده از سیساتمهاای
یادگیری الکترونیکی تحات تاأثیر ارار مایدهاد ریساک ادرا

شاده اسات (Najmul Islam,

) .2016ورنتاش و بال ) (Venkatesh & Bala, 2008اعتماد و ریساک ادرا
خااود گنجاندنااد و دریافتنااد رااه ریسااک ادرا

شاده را در ماد

شااده اثاار منفاای باار روی تمااایالت رفتاااری دارد
1. Technology task fit theory
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شده یک سازه چندبعدی است و بر سودمندی ادرا

شده تأثیرگذار است ) .(Dutot, 2015ریسک ادرا

شده در تعامالت به مشاکالت ادرا

شاده

مرتبط است ره ممکن است توانایی فرد را در به انجام رساند اهاداف ارتبااالی تحات تاأثیر ارار
دهد .در فرآیند ارتباالات با واسطه بود رامپیوتر ممکان اسات پیاام االالعاات و عملکارد گاهااً
دچار تأخیر و صرف زماا بیشاتر شاود ) .(Lee et al., 2015ریساک ادرا

شاده بار تماایالت

رفتاری راربر جهت استفاده از فناوری تأثیر میگذارد .زاهاو و همکاارا ) (Zhau et al., 2012و
هو و همکارا ) (Ho et al., 2017در ماد خاود راه ترریبای از الگاوی یاکپارچاه پاذیرش و
استفاده از فناوری پذیرش نوآوری تروری رفتار برنامهریری شده و مد های انگیرشی است بیا
میرنند ره به الور رلی تصمیم سازما برای بهرارگیری فناوری بستگی به نگرش دانش رنتار
رفتاااری ادرا

شااده و اعتماااد ادرا

شااده همااراه بااا عااواملی هاامچااو ریسااک ادرا

شااده و

هنجارهای ذهنی (تأثیر از دوستا یا مدیرا سازمانی) دارد .با وجود آ راه مفهاوم ریساک ادرا
شده به عنوا یکای از موانا پاذیرش در تعاداد نسبتاً زیادی از مطالعات مورد بررسی ارار گرفتااه
اسات .اماا جار تعاداد محادودی ) (Littler & Melanthiou, 2006, Lee, 2009در ارثر آنهااا
دو اشاکا عماده مشاهده میگردد .او آ ره در آنها به مفهوم ریسک ادرا

شده به عنوا یک

سازه جداگانه توجه شده است و نه مجموعهای از ابعاد ) .(Yiu et al., 2007ماورد دوم آ راه در
باسیاری از آنها مفهوم ریسک ادرا

شده معاد یک یا چند بعاد خااص از ابعااد ریساک ادرا

شده مانند امنیت و حریم خصوصی در نظر گرفته شده اسات ).(Maleki Najafdar et al., 2012
تجربه ادرا

شده نیر یکی از مهمترین عوامل اثرگذار بر تمایالت رفتاری است .تجربه رااربر

یک زمینه تحقیق در حا رشد است ره در ساا هاای اخیار از نظار متخصصاا ماورد توجاه ارار
گرفت و شامل همه عواملی است ره بر تعامالت راربر اثر میگذارد و تجربه او از یاک سیساتم یاا
یک محصو است .در مررر این مفهوم تجربه شخصی اسات .مفهاوم رناونی تجرباه رااربر اغلاب
خط فکری روا شناختی تفکر را دنبا میرند و در رویکارد «تکنولاو ی باه مثاباه تجرباه» توساط
مکروری و رایت ) (McCarthy & Wright, 2004مطر شد ) .(Partala & Saari, 2015در
تعریف تجربه دو عامل میرا تجرباه پاذیری فنااوری و هامچناین تجاار مشاابه فارد در رااربرد
فناوریهای مشابه و نتایج به دست آمده مهم هستند ) .(Wu & Ke, 2015همچنین تجربه ادرا
شده راربر تمایالت رفتاری نسبت به استفاده را تحت تأثیر رار میدهد ) .(Ayeh, 2015دیشاو و
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همکاارا ) (Dishaw et al., 2001ماد پاذیرش فنااوری و تناساب وظیفاه -فنااوری را بارای
پیشبینی راربرد فناوری االالعات با یکدیگر ترریب رردند .در این مد از یکسو به تواناییهاای
فردی توجه میشود و از سوی دیگر به سازه تناسب تکلیف -فناوری .یکی از توانااییهاای فاردی
ره به مد اضافه شد تجربه رار با رایانه است ره رابطه مثبتی با سهولت ادرا
ادرا

شاده و ساودمندی

شده رایانه دارد .زیرا هرچه تجربه فرد در راربرد رایانه بیشتر میشود رایانه آسا تار بارای

راربرد ادرا

میشود .همچنین راربر با تجربه به واسطه داشتن تجربه استفاده باالقوه بیشاتری از

ابرار میرند در نتیجه سودمندی ادرا

شده افرایش مییابد (Ahmadi Deh Ghotboddini et

).al., 2010
در نهایت آخرین عامل تأثیرگذار بر تمایالت رفتاری انتظار بهبود عملکارد اسات .بار اسااس
مطالعات انجام شده چهار عنصر مهم در رفتار پذیرش و استفاده از فناوری تأثیر به سرایی دارد راه
عبارتند از :پیشبینی عملکارد پایشبینای تاالش نفاوذ اجتمااعی و تساهیل شارایط (Kafashan,

) .2010نتایج مطالعات نشا میدهد انتظار بهبود عملکرد بر پاذیرش فنااوری و تمایال باه اساتفاده
تأثیر مثبت و معنیداری دارد ) .(Lazgian et al., 2011, Akbar, 2013مایتاوا ایانالاور بیاا
ررد ره انتظار بهبود عملکرد به الور مثبتی بار انتخاا تکنولاو ی توساط رااربر تاأثیر مایگاذارد
) .(Zhao et al., 2010انتظار بهبود عملکرد از سودمندی ادرا

شده مریات نسابی انگیارههاای

بیرونی تناسب شغلی و انتظارات بازده نتایج ناشی میشود ) .(Park, 2009انتظار بهبود عملکرد باه
الور معناداری بر صد و نیت رفتاری پاذیرش تکنولاو ی افاراد تاأثیر مایگاذارد ) .(Yu, 2012باا
توجه به اهمیت روز افرو بهرارگیری فناوری االالعات در آموزش ره موجب راهش هریناههاای
آموزشی صرفهجویی در و ت افرایش فرصتهای یادگیری و یاددهی افرایش موفقیت تحصیلی
شده است و همچنین توجه ویژه سیاستگذارا بخش تعلایم و تربیات باه آماوزش الکترونیاک و
استفاده از فناوری االالعات در تدریس سؤا اساسی تحقیق به ایان صاورت مطار مایشاود راه
عوامل مؤثر بر تمایالت رفتاری نسابت باه اساتفاده از فنااوری االالعاات باا نقاش تعادیلرننادگی
سااازگاری ادرا

شااده در راررنااا ماادارس الکترونیکاای اسااتا گاایال ردامنااد بااا توجااه بااه

چارچو نظری مد مفهومی پژوهش حاضر در شکل  4نشا داده شده است.
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سازگاری
ادراک شده

هنجارهای ذهنی
سودمندی ادراک
شده
سهولت ادراک شده

تمایل رفتاری
نسبت به
استفاده

ریسک ادراک شده
تجربه نسبت به
استفاده
انتظار بهبود عملكرد

شكل  .مدل مفهومی پژوهش عوامل مؤثر بر تمایالت رفتاری نسبت به استفاده از فناوری اطالعات

پژوهش حاضر به بررسی عوامل مؤثر بر تمایالت رفتاری نسبت به استفاده از فناوری االالعاات در
راررنا مدارس الکترونیکی استا گیال میپاردازد .نتاایج ایان پاژوهش از دو جنباه رااربردی و
بنیادی حاایر اهمیات اسات .از نظار رااربردی باه راهحالهاایی بارای رشاد برناماههاای آموزشای
الکترونیک و ترغیاب راررناا بارای رااربرد فنااوری و بهباود روش تادریس رماک ماینمایاد.
همچنین میتواند به وزارتخانههای آموزشی رمک رند تا نیازهای راررنا در تطبیاق باا فنااوری
شناسایی و سیاستهای آموزشی مقتضی تنظایم گاردد .از نظار بنیاادی بررسای رواباط علای میاا
متغیرهای اثرگذار به نظریاه پاردازی در زمیناه پاذیرش فنااوری و رااربرد آ در تادریس رماک
میرند .با توجه به مد مفهومی ارایه شده در شکل  4و متناسب باا آ فرضایههاایی باه ایان شار
تدوین گردید.
 .4هنجارهای ذهنی بر تمایالت رفتاری نسبت به استفاده از فناوری االالعات تأثیر دارد.
 .5سودمندی ادرا

شده بر تمایل رفتاری نسبت به استفاده از فناوری االالعات تأثیر دارد.

 .6سهولت ادرا

شده بر تمایل رفتاری نسبت به استفاده از فناوری االالعات تأثیر دارد.

 .1ریسک ادرا

شده بر تمایل رفتاری نسبت به استفاده از فناوری االالعات تأثیر دارد.
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 .2تجربه نسبت به استفاده بر تمایل رفتاری نسبت به استفاده از فناوری االالعات تأثیر دارد.
 .3انتظار بهبود عملکرد بر تمایل رفتاری نسبت به استفاده از فناوری االالعات تأثیر دارد.
 .7سازگاری ادرا

شده در رابطه بین هنجارهای ذهنای و تمایال رفتااری نسابت باه اساتفاده از

فناوری االالعات نقش تعدیلرنندگی دارد.
 .5سازگاری ادرا

شده در رابطه بین سودمندی ادرا

شده و تمایل رفتاری نسبت به اساتفاده

از فناوری االالعات نقش تعدیلرنندگی دارد.
 .1سازگاری ادرا

شده در رابطه بین سهولت ادرا

شده و تمایل رفتاری نسبت به اساتفاده از

فناوری االالعات نقش تعدیلرنندگی دارد.
 .40سازگاری ادرا

شده در رابطه بین ریسک ادرا

شده و تمایل رفتاری نسبت به استفاده از

فناوری االالعات نقش تعدیلرنندگی دارد.
 .44سازگاری ادرا

شده در رابطه بین تجربه نسبت به استفاده و تمایل رفتاری نسبت به اساتفاده

از فناوری االالعات نقش تعدیلرنندگی دارد.
 .45سازگاری ادرا

شده در رابطه بین انتظار بهبود عملکرد و تمایل رفتاری نسبت به استفاده از

فناوری االالعات نقش تعدیلرنندگی دارد.
روش

پژوهش حاضر با توجه به اهداف توصایفی از نظار نتیجاه رااربردی و از لحاا تجریاه و تحلیال
دادهها از دسته پژوهشهای توصیفی -همبستگی با استفاده از ماد ساازی معاادالت سااختاری باا
رویکرد حدا ل مربعات جریی است .مد سازی معادالت سااختاری -حادا ل مربعاات جریای باا
هدف مد سازی علّی به حدارثر ررد واریانس متغیرهای وابسته میپردازد .این روش برخالف
روشهاای مبتنای بار روواریاانس بار واریاانس تمررار دارد (Hair et al., 2012, Baradaran,

) .2015جامعه آماری این پژوهش را رلیه راررناا مادارس الکترونیکای اساتا گایال باه تعاداد
 5412نفر تشکیل میدهد .روش نمونهگیری با توجه به ماهیت موضوع و پرارندگی جامعه آمااری
غیراحتمالی در دسترس میباشد .حجم نمونه آماری پژوهش باا اساتفاده از فرماو راوررا تعاداد
 653نفر برآورد گردید .از این تعداد  470نفر از راررنا را مردا و  423نفر از راررناا را زناا
تشکیل دادهاند .همچنین بر اساس سن بیشترین درصد فراوانی مربوط به گروه سنی  52تا  60ساا
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با  60/4درصد و رمترین آ مربوط به گروه سنی  62تاا  10ساا باا  46/1درصاد باود .بار اسااس
سط تحصایالت بیشاترین درصاد فراوانای مرباوط باه مقطا رارشناسای ارشاد باا  10/2درصاد و
رمترین آ مربوط به مقط درترا با  44/4درصد بود.
جهاات گااردآوری دادههااا از پرسااشنامااه  67سااؤالی اسااتفاده شااد .در ایاان پااژوهش پرسااشنامااه
محققساخته با ترریبی از سایر پرسشنامهها بر مبنای الیف  2گرینهای لیکرت (بسیار رم  4رام 5
تا حدودی  6زیاد  1بسیار زیاد  )2به رار برده شد .االالعات پرساشناماه در جادو  4ذرار شاده
است.
جدول  .اطالعات پرسشنامه

متغيرها

سؤاالت

منبع

هنجارهای ذهنی

1

Lee & Lehto, 2013

2

Lee & Lehto, 2013

سهولت ادرا

شده

3

Lee & Lehto, 2013

ریسک ادرا

شده

7

Wu & Ke, 2015

تجربه نسبت به استفاده

2

Ayeh, 2015

انتظار بهبود عملکرد

1

Lee & Lehto, 2013

6

Ozturk et al., 2016

6

Lee & Lehto, 2013

سودمندی ادرا

سازگاری ادرا

شده

شده

تمایل رفتاری نسبت به استفاده

از آنجا ره معیارهای مورد استفاده در پرسشنامه از ترریب دیگر پرسشنامهها استخراج شده بود
و افاراد مطلا و خبرگاا ساؤاالت پرساشناماه را از نظار رمیات و ریفیات تأییادررده بودناد
پرسشنامه دارای روایی محتوایی بود .از الرف دیگر دارای روایی ظاهری بود؛ زیرا افراد مطلا
و خبرگا بر توانمندی سنجش ابرار اندازهگیری از جهت ظاهری مانند روشن و بدو ابهام بود
سؤاالت صحه گذاشته بودند .جهت سنجش پایایی آلفای ررونباخ و پایایی ترریبی مورد بررسی
رارگرفت .با توجه به نتایج جدو  5آلفای ررونباخ هر متغیر و گویههاای مرباوط باه آ بااالتر از
 0/7میباشد ره نشا میدهد پرسشنامه از پایایی مناسب برخاوردار اسات .اعتباار مرراب راه باه
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اعتبار ترریبی 4نیر مشهور است نسبت به آلفاای ررونبااخ معیاار مادر تاری جهات تعیاین پایاایی
محسو میشود .این اعتبار از الریق ضریب دیلو  -گلدنشتاین به دست میآید و مقاادیر بایش از
ابل بو میباشد ره با توجاه باه نتاایج (ساتو  4جادو  )5اعتباار ترریبای

 0/7برای این مال

تمامی متغیرها باالی  0/7است .این امار نشاانگر هامساانی درونای مناساب ساازه اسات (Rasouli,

).2015
جدول  .1مقادیر پایایی سازه تحقيق

اعتبار

ميانگين واریانس

ضریب

مرکب

استخراج شده

تعيين

CR
)(CR>0/7

AVE
)(AVE>0/5

R
Square

Cronbachs alpha
)(CA>0/7

0/553

0/334

-

0/551

0/145

0/377

-

0/550

سهولت ادرا

شده

0/571

0/211

-

0/562

ریسک ادرا

شده

0/571

0/257

-

0/515

تجربه نسبت به استفاده

0/513

0/362

-

0/522

انتظار بهبود عملکرد

0/525

0/307

-

0/771

0/510

0/760

-

0/542

0/521

0/374

0/110

0/722

متغيرها
هنجارهای ذهنی
سودمندی ادرا

سازگاری ادرا

شده

شده

تمایل رفتاری نسبت به استفاده

آلفای کرونباخ

جهت بررسی روایی ابرار اندازهگیری از روایی همگرا اساتفاده شاد .در ماد معاادالت سااختاری
عالوه بر روایی سازه (آلفای ررونباخ) راه بارای بررسای اهمیات نشاانگرهای انتخاا شاده بارای
اندازهگیری سازهها به رار میرود روایی تشخیصی (همگرا) نیر مورد استفاده رار میگیرد .به این
معنا ره نشانگرهای هر سازه در نهایت تفکیک مناسبی را به لحا اندازهگیری نسبت به سازههاای
دیگر مد فراهم میآورند .به عبارت سادهتر هر نشانگر فقط سازه خود را اندازهگیری رناد و باه
بررسی میرا همبستگی هر سازه با سؤاالت (شاخصهای خاود) مایپاردازد .ایان فرآیناد از الریاق
شاخص میانگین واریانس استخراج شاده 5بیاا مایشاود .الباق نظار فاورنر و الررار & (Fornell
1. Composite reliability
2. AVE
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) Larcker, 1981مقادیر بیش از  0/2برای این مال

نشا دهنده روایی مناسب سازه میباشد .در

جدو  5معیارهای مربوط به سازههای تحقیق ارایه شده است.
برای انجام عملیات آماری نرمافرار  SPSSو  PLSبهرار گرفته شده است.
یافتهها

ابتدا میانگین و انحراف استاندارد متغیرها در جدو  6آورده شده است.
جدول  .9ميانگين و انحراف استاندارد متغيرهای پژوهش

انحراف

متغير

ميانگين

هنجارهای ذهنی

5/51

0/56

5/75

0/55

سهولت ادرا

شده

6/00

0/50

ریسک ادرا

شده

6/05

0/55

سودمندی ادرا

شده

استاندارد

انحراف

متغير

ميانگين

تجربه نسبت به استفاده

6/06

0/14

انتظار بهبود عملکرد

6/51

0/71

5/53

0/76

5/10

0/75

سازگاری ادرا

شده

تمایل رفتاری نسبت به استفاده

استاندارد

برای بررسی فرضیههای تحقیق و به الوررلی آزمو مد مفهاومی پاژوهش شاکل  4بار اسااس
دادههای جم آوری شده از تحلیل حدا ل مربعات جریای 4راه یاک رویکارد ماد ساازی مسایر
واریانس محور است و امکا بررسی فرضیهها (رابطه متغیرهای پنها و آشکار) را به الور همزماا
فراهم میسازد استفاده شده است .رویکرد حدا ل مربعات جریای یکای از رویکردهاای معاادالت
سااختاری 5و روشای بارای تحلیال ساازههاای تکاوینی و بازتاابی اسات (Sepehri et al., 2013,

) Baradaran, 2015و یک رویکرد جام برای آزمو فرضیات درباره روابط متغیرهاای مشااهده
شده و مکنو است به ویژه زمانی راه تعاداد نشاانگرهای هار عامال زیااد و باین آنهاا هامراساتایی
چندگانه وجود داشته باشد .در مد سازی مبتنی بر حدا ل مربعات جریی ابتدا ماد انادازهگیاری
(مد بیرونی) از الریق تحلیلهای روایای و پایاایی و تحلیال عااملی تأییادی ماورد بررسای ارار
گرفت .در مرحله دوم مد ساختاری (مد درونی) به وسیله برآورد مسایر باین متغیرهاا بررسای
شد .در شکل  5بارهای عاملی هر یاک از ساؤاالت در حالات تخماین اساتاندارد نشاا داده شاده
1. PLS
2. SEM
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است .بارهای عاملی مد در حالت استاندارد میرا تاأثیر هار رادام از متغیرهاا و یاا گویاههاا را در
توضی واریانس نمرات متغیر یا عامل اصلی نشا میدهد .در حالت اساتاندارد امکاا مقایساه باین
متغیرهای مشاهده شده تبیین رننده متغیر پنها وجود دارد .نتایج تحلیل عاملی تأییدی متغیرها نشا
داد ره مد اندازهگیری متغیرها مناسب و رلیه اعداد و پارامترهای مد معناادار اسات .نتاایج ماد
اندازهگیری حاری از وجود روابط همبستگی مثبت و معناداری بین متغیرها در مد است.
سازگاری * ریسک

سازگاری * تجربه
سازگاری * عملكرد

1

1 /5

2

1/51

2
1
2
3
4
5
1
2
3
4
1
2
3
4
5

1/4 1 1/41

1/47

1/95

سازگاری * سهولت

سازگاری * سودمندی

1/47

سازگاری * هنجار

1/41

تمایل

1/54

1/53

1/5

1/5
1/51
5/15

سودمندی

 1/15سازگاری

1/71

1/51

1/59
1/55

1/71

1/11

عملكرد

1/5

سهولت

1/11

1/515
1/75
1/51

1/55
1/51

1/55

1/57

1/59
1/51

1/55

1/53

1/31

1/55

تجربه
استفاده

1/55

1/95

هنجار

1/71

1/54 1/51 1/59 1/59 1/1 1/15 1/741
7

6

5

4

3

1/57
1/55

ریسک

1/57

1/55

2

1

شكل  .1مدل تحقيق در حالت تخمين استاندارد

1
2
3
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
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در شکل  6مد تحقیق در حالت اعداد معناداری نشا داده شده است .به تخمین مد در این
حالت تخمین ضرایب  tگفته میشود.
سازگاری * ریسک

سازگاری * تجربه
سازگاری * عملكرد

9/1

1/5

1
2
3
4
5
1
2
3
4
1
2
3
4
5

4/1

1

43/3

2

97

2

4/17

سازگاری * سهولت

1 /4 1

7/4

سازگاری * سودمندی
سازگاری * هنجار

4/7

تمایل

15/4

11/

97/1
97/9
75/3

سودمندی

 9/ 1سازگاری

5/94

19/5

11/
94

5 /4

9/15

عملكرد

3/1

سهولت

91/9

11/7
74/7

97/1
15/7

9 /3

11/9

9 /3
15/4

91/9

74/4

77/4

15/

4/53

استفاده

94

5/47

هنجار

1 /1

19/1

9 /3

ریسک

11/4
7/1 4/5
7

6

41/9 95/1 4/1
5

4

77/4

3

45/1 49
2

1

شكل  .9مدل تحقيق در حالت اعداد معناداری

1
2
3
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
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پس از تخمین مد در حالت اعداد معناداری و با داشتن ضریب مسیر استاندارد و مقدار آماره  tهار
یک از متغیرها ره در جدو  1نشا داده شاده اسات فرضایههاای تحقیاق بررسای مایشاوند .در
صورتی ره ضریب معناداری مسیر میا دو متغیر از  4/13بارر تار باشاد یاا مقادار  Valueآ از
 0/02رمتر باشد معنیدار بود تأثیر متغیر او بر متغیار دوم تأییاد مایشاود .بناابراین متغیرهاای
هنجارهای ذهنی سودمندی ادرا

شده سهولت ادرا

شده ریسک ادرا

شده تجربه نسبت

به استفاده و انتظار بهبود عملکرد به ترتیب باا ضارایب مسایر  0/03 0/55 0/023 0/25 0/67بار
تمایالت رفتااری نسابت باه اساتفاده از فنااوری االالعاات تاأثیر معناادار دارناد .هامچناین از باین
متغیرهای اثرگذار تجربه نسبت به استفاده از فناوری االالعات بیشترین تأثیر را دارد.
هما الاور راه در ردیاف  7جادو  1نشاا داده شاده اسات ضاریب مسایر اساتاندارد باین متغیار
سازگاری ادرا

شده در رابطه بین هنجارهای ذهنی و تمایال رفتااری نسابت باه اساتفاده برابار باا

 0/10بوده و با توجه به آماره  tدر سط یک درصد از نظر آماری معنایدار مایباشاد راه نشاا از
تعدیل سازگاری ادرا

شده در رابطه بین هنجارهای ذهنی و تمایل رفتااری نسابت باه اساتفاده از

فناوری االالعات دارد.
نتایج برآورد ضریب مسیر نشا میدهاد ساازگاری ادرا
شده با ضریب مسیر  0/12و سهولت ادرا

شاده در رابطاه باین ساودمندی ادرا

شده باا ضاریب مسایر  0/14ریساک ادرا

شاده باا

ضریب مسیر  0/15تجربه نسبت به استفاده با ضریب مسیر  0/12انتظار بهباود عملکارد باا ضاریب
مسیر  0/67و تمایالت رفتاری نسبت به استفاده از فناوری االالعات نقش تعدیلرنندگی دارد.
نیکویی برازش معیاری به منظور ارزیابی برازندگی مد پیشنهادی بر دادهها و ارزیابی د ات ماد
است .شاخصهای متعددی برای بررسی نیکویی برازش و برای بررسی برازندگی ماد از شااخص
 GOFاستفاده شده است .مقدار این شاخص  0/71برآورد شده است .بر اسااس پیشانهاد وتارلس و
همکارا ) (Wetzels et al., 2009سه مقادار  0/52 0/04و  0/63بارای  GOFباه ترتیاب بیاانگر
برازندگی ضعیف متوسط و وی مد میباشد .لذا برازندگی مد وی و مورد بو است.
همچنین ضریب تعیین  R2نیر معیاری برای برازنادگی ماد رگرسایونی مایباشاد .مقادار ضاریب
تعیین برای رگرسیو متغیر تمایالت رفتاری باه اساتفاده از فنااوری االالعاات و متغیرهاای مساتقل
 0/11درصد برآورد شده است .این شاخص معیاری است ره تأثیر یک متغیر برو زا بر یاک متغیار
درو زا را نشا میدهد و سه مقدار  0/37 0/66 0/41بهعنوا مقدار مال

برای مقادیر ضاعیف
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متوسط و وی  R2در نظر گرفته میشود ) .(Baradaran, 2015باال بود این ضاریب باه معنای آ
است ره مد پیشنهادی  11درصد از عوامل مؤثر بر سازه تمایال رفتااری باه اساتفاده از فنااوری را
دارد .با داشتن ضریب تعیین مقدار اندازه تأثیر یا  F2روهن برر تر از  0/62به دست آمد راه ایان
مقدار نشا میدهد ره متغیرهای مستقل تحقیق به خوبی توانستهاند تغییرات واریانس متغیار وابساته
تحقیق را پیشبینی نمایند.
جدول  .4بررسی فرضيههای تحقيق

ردیف
4
5
6
1
2
3
7

5

1

فرضيه
هنجارهااای ذهناای باار تمااایالت رفتاااری نساابت بااه
استفاده از فناوری االالعات تأثیر دارد.
سودمندی ادرا شده بر تمایال رفتااری نسابت باه
استفاده از فناوری االالعات تأثیر دارد.
سااهولت ادرا شااده باار تمایاال رفتاااری نساابت بااه
استفاده از فناوری االالعات تأثیر دارد.
ریسااک ادرا شااده باار تمایاال رفتاااری نساابت بااه
استفاده از فناوری االالعات تأثیر دارد.
تجربه نسبت به استفاده بار تمایال رفتااری نسابت باه
استفاده از فناوری االالعات تأثیر دارد.
انتظاار بهباود عملکارد بار تمایال رفتااری نسابت بااه
استفاده از فناوری االالعات تأثیر دارد.
سااازگاری ادرا شااده در رابطااه بااین هنجارهااای
ذهنی و تمایل رفتاری نسابت باه اساتفاده از فنااوری
االالعات نقش تعدیلرنندگی دارد.
سااازگاری ادرا شااده در رابطااه بااین سااودمندی
ادرا شده و تمایال رفتااری نسابت باه اساتفاده از
فناوری االالعات نقش تعدیلرنندگی دارد.
سازگاری ادرا شده در رابطه بین سهولت ادرا
شده و تمایل رفتااری نسابت باه اساتفاده از فنااوری
االالعات نقش تعدیلرنندگی دارد.
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ضریب
استاندارد β

فرضيه
سازگاری ادرا شده در رابطه بین ریسک ادرا
شده و تمایل رفتااری نسابت باه اساتفاده از فنااوری
االالعات نقش تعدیلرنندگی دارد.
سازگاری ادرا شده در رابطه بین تجربه نسبت باه
استفاده و تمایل رفتاری نسبت به اساتفاده از فنااوری
االالعات نقش تعدیلرنندگی دارد.
سازگاری ادرا شاده در رابطاه باین انتظاار بهباود
عملکرد و تمایل رفتاری نسبت به استفاده از فنااوری
االالعات نقش تعدیلرنندگی دارد.

آماره
t

معنیداری

نتيجه

0/15

1/3

0/04

تأیید

0/12

6/50

0/04

تأیید

0/67

5/55

0/04

تأیید

بحث و نتیجهگیري

پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل مؤثر بر تمایالت رفتاری نسبت به استفاده از فناوری االالعاات
در راررنا مدارس الکترونیکی استا گایال انجاام شاده اسات .باا توجاه باه نتاایج حاصال شاده از
مد سازی معادالت ساختاری با رویکرد حادا ل مربعاات جریای مالحظاه مایشاود راه هنجارهاای
ذهنی بر تمایل رفتاری نسبت به استفاده از فناوری االالعات تأثیر دارد و با توجه به ضارایب اساتاندارد
در ازای افرایش یک واحد از هنجارهای ذهنی میرا تمایل رفتااری نسابت باه اساتفاده  0/67افارایش
مییابد .افراد اغلب بر مبنای ادراراتشا از آ چه دیگرا (همکارا و دوستا ) فکر مایرنناد؛ بایاد
انجام دهند عمل میرنند افرادی ره انتظار دیگرا از آنهاا بارای اساتفاده از سیساتم را مایپذیرناد
نمره باالتری در صد استفاده از سیستم خواهناد داشات .بناابراین هنجارهاای ذهنای یکای از عوامال
مؤثر بر تمایالت راربرا در استفاده از فناوری االالعات است این نتیجه با نتایج دیگر پژوهشها راه
تأثیر مثبات هنجارهاای ذهنای بار تماایالت رفتااری اساتفاده از فنااوری االالعاات را تأییاد راردهاناد
هامراستاسات (Seif, 2016, Zogheib et al., 2015, Naderi Bani et al., 2014, Lazgian et
).al., 2013

یافتهها نشا داد سودمندی ادرا

شده و سهولت ادرا

شده بر تمایل رفتاری نسبت باه اساتفاده

از فناوری االالعات تأثیر دارد و ضریب مسایر اساتاندارد باه ترتیاب برابار  0/25و  0/23مایباشاد .در
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تبیین نتایج با توجه به مد پاذیرش فنااوری راه از مهامتارین ماد هاای اساتفاده شاده در مطالعاات
پذیرش فناوریهای جدید توسط افراد است به نقش سودمندی ادرا

شده و ساهولت ادرا

شاده

به نگرش و تمایل راربر در استفاده از فناوری االالعات اشاره شده است .نتیجه تأیید این فرضیه نیار باا
نتایج دیگر پژوهشها ره با بهرارگیری مد های مختلف پذیرش فناوری نشاا دادناد راه ساودمندی
ادرا

شده و سهولت ادرا

شده بر تمایالت رفتاری نسابت باه اساتفاده از فنااوری االالعاات تاأثیر

معناادار دارد هامراستاسات ).(Heidari et al., 2016, Ertmer et al., 2012, Kale, 2018
همچنین یافته ها نشا داد باا افارایش ریساک ادرا

شاده میارا تمایال نسابت باه اساتفاده افارایش

مییابد .در تبیین میتوا گفت محققا رفتار اغلب ریسک ادرا

شده را به عنوا ادرا

مشاتری

در مورد عدم االمینا و نتایج معکوس بالقوه استفاده از یک سرویس تعریف رردهاند .اماا بسایاری از
مطالعات نشا میدهد ره ریسک ابعاد مختلفی دارد اینره ارزش پیشگوییرننده هار رادام از ایان
ابعاد در رل ریسک و رفتار راهش دهنده آ به چه میرانی است متفاوت است به عنوا مثا ریساک
اجتماعی (از دست داد جایگاه اجتماعی) تأثیر رمی در پذیرش تکنولو ی جدید دارد .این نتیجاه باا
نتایج دیگر مطالعاات راه تاأثیر ریساک ادرا

شاده بار رفتاار پاذیرش فنااوری را ماورد تأییاد ارار

دادهاند مطابقت دارد.(Ho et al., 2017, Maleki Najafdar et al., 2012).
همچنین نتایج نشا داد تجربه نسبت به استفاده و انتظار بهبود عملکرد تأثیر مثبتی بر تمایل اساتفاده از
فناوری دارد .البق تروری تناسب فناوری با وظیفاه اگار افاراد دریابناد راه فنااوری باه عملکارد آنهاا
رمک میرند فناوری را به عنوا ابراری مفید و مهم در

میرنناد (Cheung Chan & Te Lu,

) .2004همچنین تجربه نسبت به استفاده بر سودمندی ادرا

شده تأثیرگاذار

شده و سهولت ادرا

است و از این الریق بر استفاده وا عی یا صد افراد در استفاده از فنااوری تأثیرگاذار اسات .ایان نتاایج
نیر با نتایج سایر مطالعات ره در پژوهشهای خود نشا دادند ره متغیرهای تجربه نسبت باه اساتفاده و
انتظار بهبود عملکرد بر تمایالت رفتاری استفاده از فناوری اثرات مثبت دارد همخوانی دارد (Ayeh,
).2015, Yu, 2012, Zhao et al., 2010, Ahmadi Deh Ghotboddini et al., 2010

در نهایت با توجه به تأیید فرضیههای  7تاا  45نتاایج تأییاد مایرناد ساازگاری ادرا
رابطه بین هنجارهاای ذهنای ساودمندی ادرا

شاده ساهولت ادرا

شاده ریساک ادرا

شاده در
شاده

تجربه نسبت به استفاده و انتظار بهبود عملکرد نقش تعادیلرننادگی دارد .باه عباارتی هار چاه افاراد
ادرارات مثبتی نسبت به سازگاری سودمندی و سهولت و ریسک تجربه اساتفاده و بهباود عملکارد

بررسی عوامل مؤثر بر تمایالت رفتاری نسبت به استفاده … 55/

داشته باشند تمایالت آنا برای استفاده از فناوری االالعات بیشتر میشود و هما الاور راه متیساو
) (Mathieson, 1991بیا میرند میارا ساازگاری باا ارزشهاای موجاود تجرباههاای گذشاته و
نیازهای جاری پذیرندگا بالقوه مرتبط است .این نتایج نیر با نتایج دیگر مطالعاات راه اثار متغیرهاای
ریسک ادرا

شده سازگاری ادرا

شده تجربه نسبت به استفاده را بار تماایالت رفتااری اساتفاده

از فناوری را مورد تأیید رار داده اند هامراستاسات (Šebjan & Tominc, 2015, Akbar, 2013,

).Chow et al., 2012 Ozturk, 2016, Khedmatgozar et al., 2011, Lazgian et al., 2011
بر اساس یافتههای این پژوهش پیشنهادهایی به شر زیار باه مساؤوال و الراحاا آموزشای ارایاه
میگردد:

 در رابطه با هنجارهای ذهنی پیشنهاد میگردد؛ عوامل سازمانی عوامال اجتمااعی ویژگایهاای
سیستمهای فناوری االالعات مانند نوع سختافرار و نرمافرار نحوه آموزش و رمکهاای افاراد
دیگر در استفاده از سیستمهای فناوری االالعات در آموزش و پرورش مورد توجاه برناماهریارا
رار گیرد تا بدین وسیله تمایل به پذیرش این نوع سیستم یادگیری در راررنا تقویت شود.

 بااه مسااؤوال و الراحااا نظااام یااادگیری الکترونیااک پیشاانهاد ماایگااردد رااه باال از انتخااا و
بهرارگیری انواع فناوریهای االالعاتی به بررسی فناوری مد نظر از جهات مختلف پرداختاه تاا
مفید بود فناوری مورد تأیید رار گیرد و فناوریهاایی انتخاا شاود راه در عاین مفیاد باود
یادگیری آنها نیر آسا باشد .برای مثا پاسخگویی سری تار رااهش هریناههاای دسترسای باه
رایانه و اینترنت تنوع و سرعت ارایه خدمات سرعت و افرایش بارگذاری االالعات.

 در رابطه با سهولت ادرا

شده باه رااربرا پیشانهاد مایگاردد راه باه االاالعرساانی در باا

اهمیت و مرایای بهرارگیری فناوری در سیستم آموزشی بپردازند تا بدین وسایله بتاوا رااربر را
به سهولت استفاده در با انواع فناوریها ترغیب نمایند .همچنین پیشنهاد مایشاود باا الراحای
مناسب و رعایت الگو و آموزشهای روتااه مادت راار باا سیساتمهاای یاادگیری الکترونیکای
برای راربرا تسهیل گردد.

 در خصوص متغیر ریسک ادرا

شده با توجه به آ ره راربرا نسابت باه افشاای االالعاات

شخصی و ناامن بود سیستمهاای الکترونیکای دغدغاه خاصای داشاته راه ایان امار ریساک
راربرا برای پذیرش خدمات را باال میبرد .لذا جهت باال برد االمینا و اعتماد رااربر باه
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سیستم الکترونیکی پرداخات مالیاات نسابت باه برگاراری راالسهاای آموزشای تاوجیهی و
راهنمایی برای آنا ا دام شود تا شفافسازی گردد.

 در زمینااه انتظااار بهبااود عملکاارد؛ پیشاانهاد ماایشااود نساابت بااه توسااعه و بهبااود تجهیاارات
سختافراری نرمافراری و زیرساختی فناوریها ا دام شود تا رااربرا احسااس راحتای بیشاتری
داشته باشند .لذا آموزش و القاای تفکار اساتفاده از فنااوری االالعاات و ایجااد یاک اساتراتژی
ثابت در سازما ها برای استفاده از فناوری االالعات دمی اساسای بارای توساعه بهباود عملکارد
خواهد بود.

 در زمینه تجربه نسبت باه اساتفاده راه بیشاترین تاأثیر را در تمایال رفتااری نسابت باه اساتفاده از
فناوری دارد؛ پیشنهاد مایشاود راه در انتخاا و راربسات فنااوریهاا در سیساتم آموزشای باه
بررسی تجربه راربرا نسبت به آ فناوری پرداختاه شاود تاا باه ایان وسایله فنااوریهاایی وارد
سیستم یادگیری شوند ره راربرا تجربه بلی در استفاده از آ را دارند.

 در زمینه تمایالت رفتااری نسابت باه اساتفاده از سیساتم فنااوری االالعاات و ارتباالاات پیشانهاد
میگردد؛ برگراری دورههای متنوع در سطو مختلف به صورت حضاوری و مجاازی و مطاابق
با استانداردهای آموزشی فناوری االالعاات و یاادگیری الکترونیکای در جهات درگیاری بیشاتر
راررنا با این سیستمها اتخااذ تادابیری بارای ارتقاای داناش و عملکارد راررناا در راساتای
استفاده بهیناه از رایاناه و اینترنات شاررت راررناا در رارگااههاای تبااد االالعاات بحا
گفتوگو و تحقیق در خصوص متغیر مقاومت در برابر استفاده و بهراارگیری ایان سیساتمهاا را
در نظر داشته باشاند .هامچناین تشاویق راررناا باه اساتفاده از فنااوری االالعاات در زنادگی
شخصی راررنا مثالً پرداخاتهاای الکترونیاک صاورتحساا و یاا خریاد آ الیان توصایه
میشود چو در اینصورت استفاده از فناوری االالعات به صاورت یاک عاادت در آماده و در
محیط رار نیر تمایالت رفتاری به استفاده از فناوری را بهبود میبخشد.

 با توجه به اینره سازگاری ادرا

شده نقش تعدیلرننده دارد و هنگامی راررناا باه اساتفاده

از فناوری االالعات تمایل نشا میدهند ره اساتفاده از آ باا سابک یاادگیری و محتاوای دوره
سازگار باشد .لذا استفاده از فناوری االالعات در دورههای آموزش ضمن خادمت و هامچناین
تولید محتوای الکترونیک در این دورهها میتواند تمایل رفتااری آناا باه اساتفاده از فنااوری را
افرایش دهد.
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