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مقدمه

طالبی و همکاران

گرفته است و کاهش منابع به ویژه منابع مالی ،کاهش ثبتنام

پیشرفتهای فنآوری به ویژه فنآوری اطالعات

دانشجویان و تنوع دانشجویی از عمدهترین مشکالت پیش

( )Information technologyبه سرعت جهان را درنوردیده،

روی دانشگاهها میباشد .در مواجه شدن با چنین مشکالتی،

خواستههای بشر را تحت تأثیر قرار داده و نیازهای جدیدی را
به وجود آورده است ( .)0یکی از ابعاد زندگی بشر که
فنآوری اطالعات بر آن تأثیر چشمگیری داشته است ،آموزش

فنآوری به عنوان ابزار بالقوه ایجاد کننده مزیت رقابتی در
نظامهای آموزشی مطرح میگردد (.)5
طبق گزارش انجمن آمریکایی آموزش و توسعه ،سازمانها

و یادگیری میباشد Allen .و  Seamanگزارش کردند که

بیش از  951میلیارد دالر صرف آموزش نمودهاند و از این

ثبتنام دانشجویان در دورههای مبتنی بر فنآوری اطالعات 07

میزان بیش از  04میلیارد دالر صرف آموزش مبتنی بر فنآوری

درصد افزایش یافته است و یک چهارم دانشجویان آموزش

شده است ( .)4درک عواملی که موجب پذیرش فنآوری

عالی حداقل در یک دوره آموزش به کمک فنآوری شرکت

اطالعات و قصد استفاده از آن میشود تنها نتیجه تأثیر یک

کردهاند .نزدیک به  5/4میلیون دانشجو در سال  9112در این

عامل نیست ،بلکه عوامل متعددی بر این متغیر اثرگذار هستند.

دورهها حضور داشتند که نسبت به سال قبل از آن  90درصد

به عبارت دیگر ،این مسأله که «چرا افراد یک فنآوری را

افزایش یافته است (.)9

میپذیرند و از آن استفاده میکنند و یا بر عکس آن را

 Jongمعتقد است که کاربرد فنآوری اطالعات در آموزش
شامل یادگیری به کمک رایانه ،تحقیق و پژوهش به کمک

نمیپذیرند و از آن استفاده نمیکنند؟» از موضوعات مهم در
پژوهشهای مربوط به فنآوری اطالعات است.

رایانه و آموزش از راه دور ( )Distance leaningمیباشد که

نتایج تحقیقات انجام شده که در ادامه به آن پرداخته

در آنها ارتباطات به واسطه به کارگیری رایانه تسهیل میگردد.

میشود ،نشان میدهد که قصد استفاده از فنآوری تنها تحت

استفاده از فنآوری در آموزش ،افزایش کارایی فرایند آموزش

تأثیر یک عامل نیست ،بلکه عوامل متعددی بر این متغیر

را در پی خواهد داشت ( ،)3چنانکه یک مطالعه در زمینه
قابلیتهای آموزشی فنآوری اطالعات حاکی از آن است که
فنآوریهای جدید میتوانند برنامههای جذابی را که بر اساس
واقعیتهای موجود هستند ،به کالس ببرند و یادگیری را با
فراهم آوردن وسایل کمک آموزشی قوت بخشند (.)4
از مهمترین دستاوردهای فنآوری اطالعات میتوان به
برگزاری کالسها بدون نیاز به حضور فیزیکی ،وابسته نبودن

تأثیرگذار هستند .بر همین اساس Dillon ،و  Morrisبیان
کردند که مدلها و روشهای گوناگونی در سطح جهان جهت
بررسی عوامل مؤثر بر قصد استفاده از فنآوری به کار گرفته
شده است و از جمله معتبرترین آنها «مدل پذیرش فنآوری»
( )Technology acceptance modelمیباشد که به بررسی
عوامل به کارگیری فنآوری اطالعات در سطح فردی میپردازد
(.)7

برگزاری کالس به یک زمان خاص ،افزایش کیفیت دروس

مدل پذیرش فنآوری در آمریکای شمالی طراحی و در

ارایه شده ،نامحدود بودن حضور دانشجویان در کالس ،باال

پژوهشهای زیادی ( )8-01استفاده شده است .طبق نظر بابایی،

بردن اعتبار دانشگاه ،قدرت باالی کتابخانه و دسترسی به منابع

این مدل در پژوهشهای متعدد در کشورهای گوناگونی به کار

اطالعاتی اشاره کرد ( .)0از سوی دیگر ،مؤسسات آموزشی

رفته و قابلیت کاربرد آن بررسی گردیده است ( .)00مدل

میتوانند از فنآوری اطالعات برای جبران کاهش منابع مالی و

پذیرش تکنولوژی اولین بار توسط ( Davisبه نقل از )Lee

افزایش کیفیت آموزش استفاده کنند؛ چرا که به اعتقاد

معرفی شد .وی این مدل را در رساله دکتری خود بر روی 41

 ،Davidson-Shiversآموزش عالی در دورهای بحرانی قرار

نفر از دانشجویان مدیریت اجرایی دانشگاه بوستون و بر اساس
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نظریه عمل مستدل ( )Theory of reasoned actionطراحی

فنآوری منتشر شده ،این مدل را مدلی قوی با کاربرد وسیع

کرد ( .)09طی سالهای بعد اعتبار مدل پذیرش فنآوری در

برشمردند .مدل مذکور به عنوان یک مدل علمی از متغیرهایی

زمینههای مختلف مانند بانکداری الکترونیک و تجارت

مانند درک از سهولت ( ،)Perceived ease of useدرک از

الکترونیک مورد ارزیابی قرار گرفت و در زمینه آموزش به

سودمندی ( ،)Perceived usefulnessنگرش (،)Attitude

عنوان یک مدل معتبر جهت پیشبینی قصد استفاده از فنآوری

قصد استفاده از فنآوری ( )Behavioral intentionو استفاده

در دانشگاه پذیرفته شد ( .)03یک مطالعه در پژوهشی

واقعی از فنآوری ( )Actual useتشکیل میشود (شکل )0

فراتحلیلی

با

بازنگری

88

مطالعه

پذیرش

مدل

(.)04

سودمندی ادراک شده

استفاده واقعی از

قصد استفاده از

نگرش استفاده از

فنآوری

فنآوری

فنآوری

سهولت ادراک شده

شکل  :0مدل پذیرش فنآوری

اساس مدل پذیرش فنآوری را دو تصور یا عقیده خاص

شده با قصد استفاده از فنآوری رابطه دارد Sun .و  Zhangدر

(سودمندی ادراک شده و سهولت ادراک شده) تشکیل میدهد

مطالعه خود به این نتیجه رسیدند که عالوه بر سودمندی ادراک

( .)05سودمندی ادراک شده درجهای است که فرد اعتقاد دارد

شده ،رابطه بین سهولت ادراک شده با قصد رفتاری نیز

استفاده از فنآوری خاص ،عملکرد او را بهبود میبخشد و به

معنیدار است (.)02

به اندازه بهبودی عملکرد ،مفید است و در نتیجه بیشتر مورد

نتایج تحقیق  Sokuraو همکاران در کشور فنالند نشان داد

استفاده قرار میگیرد Delice .بیان کرد ،حدی که در آن یک

که سهولت ادراک شده و سودمندی ادراک شده بر قصد

فرد معتقد است استفاده از یک سیستم خاص نیاز به مهارت

استفاده از فنآوری تأثیر دارد ( .)91نتایج تحقیق  Tseliosو

خاصی ندارد و استفاده از آن آسان میباشد ،سهولت استفاده

همکاران بین دانشجویان دانشگاههای یونان اثر سودمندی

ادراک شده تعریف میشود ( )04و در نهایت قصد استفاده به

ادراک شده بر قصد استفاده از فنآوری را تأیید کرد ( .)8عالوه

معنای «احتمال ذهنی فرد برای انجام عمل» میباشد ( .)07به

بر تحقیقات مذکور ،پژوهشهای مختلفی ( )04 ،90 ،99نشان

عبارت دیگر ،میزان نیرویی است که یک فرد برای استفاده از

داد که سهولت ادراک شده و سودمندی ادراک شده با قصد

فنآوری به صورت بالقوه در امر آموزش استفاده خواهد نمود

استفاده از فنآوری رابطه دارد .همچنین مدل  Maو  Liuبیان

(.)08

کرد که درک از سهولت بر درک از سودمندی تأثیر دارد (شکل

مدل پذیرش فنآوری نشان میدهد که سودمندی ادراک

.)93( )9
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درک از سهولت

درک از سودمندی
شکل  :9مدل پذیرش فنآوری  Maو )93( Liu

سهولت ادراک شده در پژوهش  Liaoو همکاران به عنوان

عنوان مثال  Panدر دانشگاه فلوریدا ( Delice ،)38در ایالت

متغیر برونزا در نظر گرفته شد که بر متغیر سودمندی ادراک

کنتاکی ( )04و  )32( Kulviwatدر یکی از دانشگاههای غرب

شده مؤثر است .همچنین بین سودمندی ادراک شده با قصد

آمریکا به این نتیجه رسیدند که بین خودکارامدی رایانه با درک

رفتاری رابطه معنیداری وجود داشت ( .)94پژوهش  Leeو

از سهولت و درک از سودمندی رابطه معنیداری وجود دارد.

 )95( Kimهمسو با نتایج پژوهش  Liaoو همکاران ()94

همچنین بین درک از سهولت با درک از سودمندی رابطه

نشان داد که درک از سهولت اثر مستقیم و معنیداری بر درک

معنیداری مشاهده شد .برخی پژوهشهای ذکر شده ()04 ،38 ،32

از سودمندی دارد.

رابطه خودکارامدی رایانه با درک از سهولت ،درک از

در تعداد زیادی از پژوهشها ()8 ،01 ،04 ،91 ،90 ،94-37

سودمندی و قصد استفاده از فنآوری را مورد توجه قرار

رابطه بین درک از سهولت و درک از سودمندی مورد حمایت

دادهاند .درباره تاریخچه خودکارامدی رایانه Igbaria ،و Iivari

قرار گرفته است .در ایاالت متحده آمریکا نیز تحقیقاتی

متغیر خودکارامدی رایانه را به مدل پذیرش فنآوری اضافه

( )04 ،38 ،32درباره رابطه متغیرهای سودمندی استفاده از

نمودند (شکل  .)3این مدل بر روی  451کاربر رایانه در بیش

فنآوری و سهولت استفاده از فنآوری انجام شده است .به

از  091شرکت در کشور فنالند مورد بررسی قرار گرفت (.)41

خودکارامدي رايانه
تجارب رايانه
اضطراب رايانه

حمايت سازماني

شکل  :3مدل پذیرش فنآوری بسط یافته توسط  Igbariaو )41( Iivaria

منظور از خودکارامدی در فنآوری ،خودکارامدی رایانه

بر درک از سهولت مورد بررسی قرار گرفت ( .)49در پژوهش

( )Computer self-efficacyو بیانگر قضاوت شخص از

 Senمشخص شد که خودکارامدی رایانه عامل مؤثری بر درک

تواناییهایش برای استفاده از رایانه یا هر نوع تکنولوژی دیگر

از سودمندی و درک از سهولت است .نتایج تحقیق او همچنین

برای انجام موفقیتآمیز کار میباشد ( .)04نتایج تحقیق

نشان داد که درک از سهولت مهمترین عامل پیشبینی کننده

 Sokuraو همکاران نشان داد که خودکارامدی بر سهولت

درک از سودمندی میباشد (.)30

ادراک شده تأثیر دارد (.)91

 Chauدر پژوهش خود به این نتیجه رسید که بین

 Vankateshو  Balaمدل پذیرش فنآوری سه را بنیان

خودکارامدی رایانه و درک از سودمندی رابطه معنیداری

نهادند ( .)40در این مدل عوامل تأثیرگذار بر درک از

وجود دارد ،اما بین خودکارامدی رایانه با درک از سهولت

سودمندی و درک از سهولت از جمله تأثیر خودکارامدی رایانه

رابطه معنیداری مشاهده نشد ( Reid .)92بیان کرد که
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خودکارامدی رایانه ارتباط چندانی با سهولت ادراک شده

هدف ،خودکارامدی و اضطراب از رایانه ،تأثیر متغیرهای

ندارد ،ولی ارتباط آن با سودمندی ادراک شده بسیار چشمگیر

مذکور بر قصد استفاده شاغلین یونانی از آموزش تحت وب را

است .همچنین در طی پژوهش او مشخص شد که سهولت

مورد بررسی قرار دادند .نتایج نشان داد که نیل به هدف بر

ادراک شده به طور مثبت و مؤثری سودمندی ادراک شده را

سهولت استفاده ادراک شده ،سودمندی ادراک شده و

پیشبینی میکند و سودمندی ادراک شده پیشبینی کننده قصد

خودکارامدی اثر معنیداری دارد .همچنین سهولت ادراک شده

استفاده از فنآوری است ( )04که نتایج به دست آمده مطالعه

بر سودمندی ادراک شده و سهولت ادراک شده و سودمندی

 )92( Chauرا تأیید میکند.

ادراک شده بر قصد استفاده تأثیر معنیداری میگذارد ( .)07اثر

اولین بار  Hwangو  )43( Yiو پس از آن Yiو Hwang

مثبت و معنیدار نیل به هدف بر خودکارامدی در پژوهشهای

( ،)44نیل به هدف را به مدل پذیرش فنآوری افزودند .نیل به

مختلف ( )08 ،43 ،44 ،48تأیید شده است و نشان میدهد که

هدف ( ،)Achievement goal theoryالگوی یکپارچهای از

باورهای خودکارامدی در افراد با نیل به هدف باال ،باالتر است.

باورها را ارایه میکند که به روشهای گوناگونی مانند نزدیک

یکی دیگر از متغیرهای مؤثر بر قصد استفاده از فنآوری،

شدن ،درگیر شدن و پاسخدهی منجر به موقعیتهای پیشرفت

جذب شناختی است ( Agarwal .)90 ،42و  Karahannaدر

میشود .این الگو توسط  Dweck ،Amesو  Midgleyو

پژوهش خود به این نتیجه دست یافتند که بین خودکارامدی با

اجتماعی

درک از سهولت رابطه معنیداری وجود دارد ،اما بین

( )Social cognitive frameworkتوسعه داده شد .در واقع

خودکارامدی و درک از سودمندی رابطه معنیداری مشاهده

نیل به هدف بیانگر الگوی منسجمی از باورهای فرد است که

نشد .همچنین بین درک از سهولت و درک از سودمندی رابطه

سبب میشود فرد به روشهای مختلف به موقعیتها گرایش

معنیداری بود ( .)90به اعتقاد  ،Tanساختار جدید جذب

پیدا کند و در آن زمینه به فعالیت بپردازد و در نهایت پاسخی

شناختی توسط  Agarwalدر سال  0227معرفی شد تا رفتار

را ارایه دهد (.)45

استفاده از تکنولوژی در اشخاص را مورد مطالعه قرار دهد .بر

Maehr

در

چارچوب

نظریه

شناختی

نیل به هدف به دستههای مختلفی تقسیمبندی میشود .به

این اساس جذب شناختی بیانگر گونهای از انگیزه درونی

طور مثال جوکار نیل به هدف را به دو دسته هدفگرایی

میباشد و در جایی که رفتار به طور ذاتی جذاب و دارای لذت

تبحری و اهداف عملکردی ( )Performance goalتقسیم

است ،بروز میکند و فرد انتظار پاداش بیرونی را از انجام آن

میکند ( .)44طبق نظر محسنپور و همکاران ،نیل به هدف به

رفتار ندارد ( Chandra .)51و همکاران عوامل مؤثر بر جذب

دو گروه اهداف تبحری و اهداف عملکردی تقسیم میشود

شناختی را به دو عامل محیطی و شخصی تقسیم کردند.

( Hwang .)47و  )43( Yiو  Yiو  )44( Hwangدر پژوهش

پژوهش آنان به بررسی رابطه بین جذب شناختی با قصد

خود به این نتیجه رسیدند که نیل به هدف از طریق

رفتاری پرداخت و نشان داد که بین جذب شناختی و قصد

خودکارامدی بر سهولت استفاده ادراک شده اثر مثبت و

رفتاری اثر مستقیم و معنیداری وجود دارد (.)42

معنیداری دارد.

 Agarwalو  Karahannaدر پژوهشی که در بین

رابطه مستقیم نیل به هدف با سهولت استفاده ادراک شده و

دانشجویان سال اول رشته بازرگانی انجام دادند ،جذب

سودمندی ادراک شده در پژوهشی که توسط  Chatzoglouو

شناختی را به صورت مرحلهای از درگیری عمیق با نرمافزار

همکاران انجام شد ،تأیید گردید .آنان بر مبنای مدل پذیرش

تعریف کردند .همچنین در پژوهش آنان رابطه بین جذب

فنآوری و وارد کردن متغیرهای مرتبط دیگری مانند نیل به

شناختی با درک از سهولت و درک از سودمندی معنیدار
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گزارش شد ( Saade .)90و  Bahliمدل پذیرش فنآوری را

اندازهگیری آن ،لیکرت پنج گزینهای و طیف آن از

با اضافه کردن متغیر جذب شناختی گسترش دادند .آنان در

«کامالً ًموافقم تا کامالً مخالفم» میباشد ،استفاده گردید .این

پژوهش خود رابطه بین جذب شناختی با متغیرهای سهولت

پرسشنامهها عبارتند از:

ادراک شده و سودمندی ادراک شده را معنیدار گزارش کردند.

 -0مقیاس جذب شناختی مشتمل بر پنج مؤلفه که با استفاده

عالوه بر این ،بین سهولت ادراک شده و سودمندی ادراک شده

از پرسشنامه  Tanو طیف لیکرت پنج گزینهای «کامالً موافقم

و در نهایت بین هر دو متغیر مذکور با قصد استفاده رابطه

تا کامالً مخالفم» مورد بررسی قرار میگیرد (.)51

معنیداری مشاهده شد (.)99

 -9مقیاس درک سهولت استفاده از فنآوری و سودمندی

 Tanدر پایاننامه کارشناسی ارشد خود نشان داد که بین

ادراک شده با استفاده از تحقیق  Teoو همکاران که طیف هر

جذب شناختی با متغیرهای سودمندی ادراک شده ،سهولت

دو لیکرت پنج گزینهای از «کامالً موافقم تا کامالً مخالفم»

ادراک شده و قصد استفاده از فنآوری رابطه معنیداری وجود

میباشد و با  4گویه بررسی میشود (.)34

دارد ( .)51با توجه به پیشینه ذکر شده ،متغیر جذب شناختی و

 -3مقیاس خودکارامدی رایانه در تحقیق  Woltersو

هدفگرایی به عنوان متغیر برونزا و مؤلفههای خودکارامدی

 Daughertyمورد استفاده قرار گرفت .طیف آن لیکرت پنج

رایانه و سهولت و سودمندی ادراک شده به عنوان متغیرهای

گزینهای از «کامال موافقم تا کامالً مخالفم» میباشد و با  8گویه

واسطهای در نظر گرفته شد .آنچه پژوهش حاضر را از سایر

بررسی میگردد (.)50

پژوهشها متمایز میکند ،در نظر گرفتن عوامل مؤثر در

 -4مقیاس قصد استفاده از فنآوری در تحقیق  Parkمورد

فنآوری اطالعات (جذب شناختی و نیل به هدف) بر قصد

استفاده قرار گرفت .طیف آن لیکرت پنج گزینهای «از کامالً

استفاده از فنآوری دانشجویان میباشد که در سایر

موافقم تا کامالً مخالفم» میباشد و با  9گویه مورد بررسی قرار

پژوهشهای فنآوری به آن توجهی نشده است و بر همین

میگیرد (.)59

اساس میتوان گفت که پژوهش حاضر در قالب مدل

 -5مقیاس نیل به هدف در تحقیق  Chatzoglouو

پیشنهادی ،بستر الزم جهت درک بهتر عوامل مؤثر بر قصد

همکاران مورد استفاده قرار گرفت .طیف آن لیکرت پنج

استفاده از فنآوری دانشجویان را فراهم مینماید.

گزینهای از «کامالً موافقم تا کامالً مخالفم» میباشد و با 09
گویه مورد بررسی قرار میگیرد (.)07

روش کار
روش تحقیق حاضر ،مقطعی بود و جامعه آماری آن را
دانشجویان دانشگاه پیام نور استان فارس و دانشجویان دانشگاه
علوم پزشکی شیراز تشکیل دادند .در این پژوهش از فرمول
تعیین حجم نمونه  Krejcieو  Morganو روش نمونهگیری
طبقهای استفاده شد .همچنین با در نظر گرفتن پرسشنامههای
بازگشت داده نشده و حذف پرسشنامههای ناقص ،از دانشگاه
علوم پزشکی  091پرسشنامه و از دانشجویان دانشگاه پیام نور
استان فارس  307پرسشنامه تجزیه و تحلیل شد .برای
اندازهگیری متغیرها از  5پرسشنامه استاندارد که مقیاس
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منظور از روایی در پژوهش حاضر روایی محتوایی است که
جهت بررسی آن ،پرسشنامهها در اختیار استادان دانشگاه
شیراز و پیام نور قرار گرفت که پس از مطالعه و بررسی ،روایی
محتوایی پرسشنامهها تأیید گردید .همچنین برای بررسی
پایایی پرسشنامههای مذکور از روش Cronbachs alpha

استفاده شد که این ضریب برای پرسشنامههای قصد استفاده
از فنآوری ،سهولت استفاده از فنآوری ،خودکارامدی رایانه،
سودمندی استفاده از فنآوری ،جذب شناختی و نیل به هدف
به ترتیب  1/83 ،1/74 ،1/85 ،1/89 ،1/72و  1/74به دست
آمد .پس از اجرای پرسشنامههای فوق ،جهت تجزیه و تحلیل

دوره یازدهم شماره چهارم

مجله گامهای توسعه در آموزش پزشکی

نتایج از روش آماری تحلیل مسیر ( )Path analysisو نرمافزار
 AMOSاستفاده گردید.

یافتهها
از آنجایی که هدف پژوهش حاضر ،چنانکه در شکل 4
نشان داده شده است ،بررسی نقش واسطهای و پیشبینی کننده
متغیرها و همچنین تعیین میزان اثرات مستقیم و غیر مستقیم
این متغیرها با یکدیگر به روش تحلیل مسیر بود ،بنابراین
اثرات مستقیم ،غیر مستقیم و کل متغیرهای پژوهش بر یکدیگر
در جدول  0ارایه شده است.

جدول  :0اثرات مستقیم ،مقدار  tو سطح معنیداری متغیرهای پژوهش بر یکدیگر
متغیرها

اثرات مستقیم

مقدار t

سطح معنیداری

با هدف قصد استفاده از
فنآوری
سهولت استفاده از

1/022

3/335

1/110

خودکارامدی رایانه

1/997

4/114

1/110

جذب شناختی

1/044

3/111

1/113

1/999

3/773

1/110

فنآوری

سودمندی استفاده از
فنآوری
با هدف سودمندی استفاده
از فنآوری
خودکارامدی رایانه

1/080

3/918

1/110

جذب شناختی

1/075

3/943

1/110

سادگی استفاده از فنآوری

1/921

5/192

1/110

نیل به هدف

1/921

5/514

1/110

با هدف سهولت استفاده از
فنآوری
خودکارامدی رایانه

1/344

4/549

1/110

جذب شناختی

1/000

0/221

1/147

نیل به هدف

1/397

4/145

1/110

خودکارامدی رایانه
نیل به هدف

1/958

4/344

1/110
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شکل  :4مدل برازش شده برای کل نمونه

اولین مرحله مقایسه مدل در دو گروه ،تشخیص تفاوت کلی

برازش مناسب مدل با دادهها است .از آنجایی که در پژوهش

بین گروهها است که این امر به وسیله شاخص برازندگی 9

حاضر مقدار  معنیدار است ،به بررسی شباهت و تفاوت

ارزیابی و تعیین میشود .نتایج جدول  9نشان داد که اگر  9از

ضرایب مسیر برای دانشجویان علوم پزشکی و پیام نور به طور

لحاظ آماری معنیدار باشد ،میتوان گفت که بین گروهها

جداگانه پرداخته شد .ضرایب مسیر شکلهای  5و  4نشان

تفاوت وجود دارد.

دهنده مدل «نامحدود» میباشد که  df = 4 ، = 09/903و

9

9

جدول  :9آمارهای نیکویی برازش مدل

 P = 1/157است.

ارزش
شاخص نیکویی برازش

1/225

شاخص تعدیل شده نیکویی

1/245

برازش
شاخص برازش تطبیقی

1/227

ریشه دوم برآورد واریانس خطای

1/135

تقریب
9

3/242

درجه آزادی

3

سطح معنیداری

1/945

به اعتقاد هومن ،نسبت  9به  dfیک معیار ثابت برای مدل
قابل قبول است .مقدار Root mean square ( RMSEA

 )error of approximationدر مدلهای مساوی یا کمتر از
 1/15برازندگی خیلی خوب و در مقادیر باالی  1/15تا 1/18
نیز خطای معقولی در جامعه دارد .همچنین مقادیر AGFI
(Goodness ( GFI ،)Adjustment goodness fit index

 )fit indexو  )Comparative fit index( CFIدر مدلهای
مساوی یا بزرگتر از  1/21دارای برازندگی خوبی است (.)53
مشخصههای برازندگی گزارش شده در جدول  3حاکی از

478

شکل  :5مدل نامحدود با ضرایب استاندارد برای دانشجویان پیام نور
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شکل  :4مدل نامحدود با ضرایب استاندارد برای دانشجویان علوم
پزشکی

پس از محاسبه مدل نامحدود ،ضرایب معادل برای دو گروه
مساوی فرض شد (مدل محدود) (شکلهای  7و  .)8سپس
نرمافزار  AMOSتمام ضرایب مسیر را به طور همزمان با
توجه به این محدودیت برآورد نمود .مدل محدود در واقع
 9 = 04/087و  df = 08بیشتری در مقایسه با مدل نامحدود
دارد.
شکل  :8مدل محدود با ضرایب استاندارد برای دانشجویان علوم پزشکی

پس از محاسبه ضرایب مسیر مدل نامحدود و محدود9 ،

هر دو مدل مقایسه شد و  9حاصل از مقایسه هر دو مدل
برابر با  3/274با  df = 09به دست آمد که از لحاظ آماری
معنیدار میباشد .بنابراین میتوان نتیجه گرفت که حداقل در
یک جفت از ضرایب مسیر ،تفاوت وجود دارد .برای تعیین
شباهت و تفاوت ضرایب مسیر در مدل دانشجویان علوم
پزشکی و پیام نور ،هر جفت از ضرایب مسیر بررسی شد که
نتایج آن در جدول  3ارایه شده است.
شکل  :7مدل محدود با ضرایب استاندارد برای دانشجویان پیام نور
جدول  :3مقایسه اثرات مستقیم و مقادیر t
متغیرها

اثرات مستقیم (علوم پزشکی)

مقدار t

اثرات مستقیم

مقدار t

(پیام نور)

مقدار  tجهت مقایسه اثرات
مستقیم با یکدیگر

با هدف استفاده از فنآوری
سهولت استفاده از فنآوری

1/914

9/980

1/338

4/734

9/020

خودکارامدی رایانه

1/074

9/029

1/075

9/747

1/182

جذب شناختی

1/934

9/740

1/907

3/088

1/571

سودمندی استفاده از فنآوری

1/981

3/935

1/908

3/904

0/242

با هدف سودمندی استفاده از فنآوری
خودکارامدی رایانه

1/048

0/240

1/048

9/928

1/104

جذب شناختی

1/022

9/027

1/911

9/532

1/172

سادگی استفاده از فنآوری

1/934

9/458

1/020

9/915

1/540

نیل به هدف

1/901

9/325

1/914

9/404

1/174

با هدف سهولت استفاده از فنآوری
خودکارامدی رایانه

1/044

0/284

1/032

9/013

1/975
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جذب شناختی

1/413

4/244

1/495

4/580

1/988

نیل به هدف

1/955

3/149

1/354

5/348

9/055

با هدف خودکارامدی رایانه
نیل به هدف

1/939

بحث و نتیجهگیری

9/484

1/995

9/820

1/173

 Agarwalو  )90( Karahannaو  )48( Banduraهمسو

هدف اصلی مطالعه حاضر ،بررسی عوامل مؤثر در قصد

میباشد؛ به ویژه برای دانشجویانی که استفاده از فنآوری را

استفاده از فنآوری اطالعات در بین دانشجویان دانشگاه پیام

فعالیت جذابی میدانند و تکالیف کالسی خود را بیشتر به

نور استان فارس و علوم پزشکی شیراز بود .در این راستا با

کمک فنآوری انجام میدهند.

تلفیق متغیرهای متعدد ،به بررسی عوامل مرتبط با پذیرش

بر اساس نتایج پژوهش حاضر ،اثر مستقیم سهولت استفاده

فنآوری در بین دانشجویان پرداخته شد .همچنین بررسی نقش

از فنآوری بر سودمندی استفاده از فنآوری معنیدار است.

واسطهای سهولت ادراک شده و درک از مفید بودن فنآوری

میتوان چنین استدالل نمود که هر گاه استفاده از فنآوری

اطالعات از دیگر اهداف این پژوهش بود که با روش علّی

آسان باشد ،دانشجویان بیشتر به استفاده از آن ترغیب گردیده،

(تحلیل مسیر) مورد ارزیابی قرار گرفت .مدل اولیهای با استفاده

در نتیجه استفاده و عملکرد تحصیلی آنان بهبود مییابد .در

از پیشینه تحقیقاتی طراحی گردید و پس از جمعآوری دادهها،

چنین شرایطی ،دانشجویان مفید بودن فنآوری را درمییابند که

مورد ارزیابی قرار گرفت .در نهایت مدل طراحی شده برازش
شد و نتایج نشان داد که مدل با دادهها برازش مناسب و قابل
قبولی دارد .با توجه به تأیید فرضیههای موردنظر ،مدل علّی
ارایه شده مدل مناسبی برای دانشگاهها و سایر مؤسسات
آموزشی است که به نوعی یادگیری مبتنی بر فنآوری را به

با دیگر مطالعات انجام شده در این زمینه (،91 ،90 ،94-34
 )8 ،04مطابقت دارد.
چنانچه ذکر شد ،تأثیر درک از سهولت فنآوری بر درک از
سودمندی فنآوری مستقیم است؛ بدین معنی که دانشجویان
باور میکنند که هرچه استفاده از یک سیستم یا فنآوری نیاز به

عنوان یکی از راهبردهای مهم در دورههای مجازی خود در

تالش کمتری داشته باشد ،آسان و راحتتر است .بنابراین

نظر دارد.

برداشت آنان در مورد سودمندی و مفید بودن استفاده از سیستم

یکی از مهمترین جنبههای قصد استفاده از فنآوری،

افزایش مییابد و بر عکس اگر مدت زمانی که دانشجویان

جنبههای سهولت و سودمندی استفاده از آن میباشد.

برای یادگیری استفاده از فنآوری صرف میکنند بسیار زیاد و

دانشجویان هنگامی که بدانند استفاده از فنآوری خاص بدون

خسته کننده باشد ،آنان به این نتیجه میرسند که استفاده از

تالش زیاد امکانپذیر میباشد ،نسبت به استفاده از آن تمایل

فنآوری نه تنها سودمند نیست ،بلکه وقتگیر است و آنان به

نشان میدهند .نتایج حاصل از تحلیل مسیر نشان میدهد که

سمت عدم استفاده سوق داده میشوند .متغیر جذب شناختی

اثر سودمندی و سهولت ادراک شده تأثیر مستقیم و معنیداری

اثر مستقیم و معنیداری بر سهولت و سودمندی ادراک شده

بر قصد استفاده دانشجو از فنآوری دارد .این یافته با نتایج
برخی مطالعات ( )8 ،04 ،91-93همخوانی دارد .متغیر جذب

دارد .این نتیجه با نتایج تحقیقات  Agarwalو Karahanna

( Saade ،)90و  )99( Bahliو  Tanهمسو میباشد.

شناختی اثر مستقیم و معنیداری بر قصد استفاده از فنآوری

اگر دانشجو در هنگام آموزش و یادگیری و انجام تکالیف

اطالعات و ارتباطات دارد که این نتیجه با نتایج مطالعات

به کمک فنآوری توقع پاداش خارجی نداشته باشد ،به طور
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مجله گامهای توسعه در آموزش پزشکی

و این امر منجر به ایجاد احساس مطلوبی در دانشجویان نسبت

 )04( Reidو  )92( Chauمطابق و با پژوهش  Sokuraو

به فنآوری میشود و هر اندازه احساس فرد نسبت به فنآوری

همکاران ( )91مغایر است.

مطلوبتر باشد ،احتمال استفاده از آن افزایش مییابد .نیل به

نتایج تحقیق حاضر حاکی از آن بود که نیل به هدف

هدف در دانشجویان سهم بسزایی در درک از سودمندی و

پیشبینی کننده مناسب خودکارامدی رایانهای یاد گیرندگان و

سهولت استفاده از فنآوری دارد و پیشبینی کننده مناسبی برای

دانشجویان دورههای مجازی میباشد .این نتیجه با نتایج

سهولت و سودمندی استفاده از یادگیری الکترونیک خواهد

پژوهشهای پیشین ( )07 ،49همسو است .در راستای نتیجه

بود .بنابراین در بررسی اثر مستقیم نیل به هدف بر سودمندی و

به دست آمده میتوان چنین استدالل نمود؛ افرادی که در امر

درک از سهولت استفاده از فنآوری دانشجویان ،این فرضیهها

یادگیری نیل به هدف دارند ،به دنبال کسب مهارتهای جدید

نیز مورد تأیید قرار گرفت که با نتایج پژوهشهای

از یادگیری خود به خصوص از طریق فنآوری هستند تا

 Chatzoglouو همکاران ( )07و  Hwangو  )43( Yiهمسو

خودکارامدی و تواناییهای خود را ارتقا دهند.

میباشد.

میزان واریانس تبیین شده قصد استفاده از فنآوری در مدل

در تبیین نتیجه به دست آمده چنین میتوان استدالل نمود

برازش شده پژوهش حاضر برابر با  1/30به دست آمد .این امر

که یاد گیرندگان به منظور توسعه تواناییها و مهارتهای خود

بیانگر تأثیر عوامل دیگری بر پیشرفت تحصیلی است که در

برای نیل به هدف ،سعی در یادگیری فنآوریهای جدید دارند

پژوهش مورد بررسی قرار نگرفت و در قالب پیشنهاداتی ارایه

و معتقد هستند که این فنآوریها میتواند عملکرد تحصیلی

میشود:

آنان را بهبود بخشد و اثربخشی و کیفیت یادگیری آنها را ارتقا

 -0در پژوهشهای آینده مؤلفههای دیگری نیز مورد بررسی

دهد .بنابراین درک مثبتی از استفاده از فنآوریهای جدید و

قرار گیرد .این مطالعه تنها با استفاده از یک روش پژوهشی به

سودمندی آن در امر یادگیری و ارتقای کیفیت خواهند داشت

بررسی رابطه بین متغیرهای مورد بررسی پرداخت.

و این امر واکنش مثبتی برای استفاده از یادگیری الکترونیک در
پیدارد؛ چرا که استفاده از فنآوری اطالعات را فرصتی برای

 -9جهت بررسی متغیرها از سایر روشها و ابزارهای
سنجش استفاده شود.

بهبود و ارتقای سطح یادگیری خود میدانند .پس نیل به هدف

 -3به دانشگاهها پیشنهاد میشود که دورههای ICDL

منجر به ایجاد باورهای مبنی بر سودمندی و سهولت استفاده از

( )International computer driving licenceبرگزار نمایند

فنآوری در یاد گیرندگان دورههای مبتنی بر فنآوری میگردد.

و مهارتهای استفاده از رایانه را در دانشجویان تقویت کنند تا

نتایج پژوهش همچنین بیانگر تأثیر خودکارامدی رایانه بر

دانشجو از کار با رایانه احساس خودکارامدی کند و این

قصد استفاده از فنآوری ،سهولت و سودمندی استفاده از

احساس بر قصد استفاده مؤثر است.

فنآوری میباشد که با نتایج برخی مطالعات ()08 ،30 38 ،32

نتایج پژوهش نشان داد که سودمندی ادراک شده بر قصد

همخوانی دارد .اینکه بین خودکارامدی و سهولت استفاده از

استفاده مؤثر است ،بنابراین باید کارگاههایی برگزار شود و

فنآوری اثر مستقیمی وجود دارد ،با نتیجه مطالعه  Sokuraو

فواید استفاده از فنآوری برای دانشجویان بیان و فواید روش

همکاران ( )91همسو و از سوی دیگر با نتایج پژوهشهای

آموزش به وسیله فنآوری با روش آموزش به روش سنتی با

 )04( Reidو  )92( Chauمغایر است .الزم به ذکر است که

یکدیگر مقایسه گردد .با توجه به یافتههای تحقیق مبنی بر تأثیر

در پژوهش حاضر اثر مستقیم خودکارامدی رایانه بر سودمندی

سهولت ادراک شده از فنآوری اطالعات و ارتباطات بر

استفاده از فنآوری معنیدار گزارش شد که با پژوهشهای

سودمندی ادراک شده از فنآوری اطالعات و ارتباطات،
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...ارایه مدل عوامل مؤثر بر قصد

به دلیل تأثیر فراوان سهولت ادراک شده از فنآوری

پیشنهاد میشود این متغیر در مدلهای پذیرش فنآوری به

اطالعات و ارتباطات بر تمایل استفاده از فنآوری در بین

عنوان متغیر کلیدی مدنظر قرار گیرد و دستاندرکاران و

 باید محتوای دورههای آموزشی به گونهای تدوین،دانشجویان

سیاستگذاران فنآوری اطالعاتی دانشگاه در به کارگیری انواع

شود که آنان با آموزش الکترونیک با استفاده از فنآوری

فنآوری در امر آموزش و یادگیری به سهولت استفاده از

آموزش و بدون استفاده از فنآوری آموزشی آشنا شوند و

فنآوریهای اطالعاتی و ارتباطاتی مورد استفاده در دانشگاه

مصادیق سهولت استفاده از فنآوری اطالعات و ارتباطات در

.توجه کافی مبذول دارند

. یادگیری را درک نمایند-امر آموزش و فرایند یاددهی
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Background & Objective: The present study presents a model of effective factors in the intention
to use information technology (IT) in teaching and learning among students of Payame Noor
University and Shiraz University of Medical Sciences, Iran.
Methods: This was a cross-sectional study performed using Krejcie and Morgan's (1970) formula
and by considering unreturned questionnaires and eliminating incomplete questionnaires. The 120
questionnaires from students of Shiraz University of Medical Sciences and 317 questionnaires
from Payame Noor University of Fars province were analyzed using path analysis and AMOS
software.
Results: The results show that the impact of perceived ease of use on students' intention to use IT
is higher in Payame Noor University students (0.338) than Shiraz University of Medical Sciences
(0.204). The impact of perceived usefulness on intention to use IT was higher among Shiraz
University of Medical Sciences (0.280) than Payame Noor University students (0.218). Moreover,
the impact of goal achievement on perceived ease of IT use was higher in Payame Noor
University students (0.356) than Shiraz University of Medical Sciences students (0.255). No
significant differences were observed between the students of Shiraz University of Medical
Sciences and Payame Noor University in other paths.
Conclusion: The data showed acceptable and favorable fitting with the model. Based on the
confirmed hypothesis, the causal model presented in this study is an appropriate model for
universities and other educational institutions that apply technology-based learning as an
important strategy in their virtual courses.
Key Words: Goal achievement, Intention to use technology, Perceived ease of use, Cognitive
absorption, Perceived usefulness, Computer self-efficacy, Education
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