
Journal of Research in Teaching 
 

 تدریس پژوهیعلمی فصلنامه 

Vol 8, No 4, Winter 2021  :9911زمستان  –شماره چهارم  –هشتمسال  291-120صفحات 

 

 دانشیار مدیریت ورزشی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران .2

 بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایراندانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت .1

 Email: sardar.mohammadi@uok.ac.ir * نویسنده مسئول:

 

 در آموزش فناوريبدنی به استفاده از تصمیم دبیران تربیت

 )شدهریزيکاربرد مدل تئوري رفتار برنامه (

 
 2فرهاد فتحی ،*1سردار محمدي

 

 

S. Mohammadi1*, F. Fathi2 

 

 82/51/9911پذیرش مقاله:                  91/50/9911دریافت مقاله: 
Received Date: 2020/08/06             Accepted Date: 2020/12/18 

 

 

 چکیده 

ها و گذارند، مدلتأثیر میفناوری یک فرد به استفاده از  تصمیمگیری و درک عواملی که بر اندازه جهت هدف:

عنوان ای را بهحمایت گسترده (TPB) شدهریزیدر این میان، تئوری رفتار برنامه .اندهای مختلف توسعه یافتهنظریه

اهداف  به با توجه ،روپیش تحقیقیک مدل قوی جهت توضیح تصمیم افراد به استفاده از فناوری دریافت کرده است. 

 مشخص طوربه و همبستگی -توصیفی  تحقیقات نوع از ها،گردآوری داده نحوه به با توجه و کاربردی تحقیقات نوع از آن

  است. ساختاری معادالت بر مدل مبتنی

( اداره کل 2199دبیران ورزش استان کردستان بودند که براساس آمار )سال  جامعه آماری این پژوهش روش:

نفر به روش تصادفی ساده به  169بود. براساس جدول کرجسی و مورگان  999وپرورش استان کردستان آموزش

تئوری رفتار تصمیم به استفاده از فناوری با استفاده از ها از پرسشنامه داده آوریعجم جهتپرسشنامه پاسخ دادند. 

 .گرفته شدبهره شده ریزیبرنامه

گیری از برازش خوبی برخوردار هستند، به این معنی که متغیرهای آشکار نتایج نشان داد که الگوهای اندازه ها:یافته

ژوهش پباشند و مدل دار میچنین روابط بین متغیرها معنیگیری کنند. همتوانند متغیرهای پنهان را اندازهخوبی میبه

 اهمیت مطالعه خوبی نشان دهد. ایندست داده و روابط بین ابعاد و متغیرها را بهتواند یک الگوی مناسب را بهمی

 را نگرش فناوری و( شدهدرک رفتاری کنترل شده وادراک سودمندی شده،درک سهولت یعنی) معلمان درک نظری

 عنیی) محیطی عوامل که دهدمی نشان چنینهم و کندمی تأیید فناوری از استفاده از خود آینده قصد بینیپیش در

 .کندمی ایفا هاآن فناوری بر تأثیرگذاری در مهمی نقش( فنی پشتیبانی و مدیریت انتظار

 

 شدهریزیبدنی، فناوری، آموزش، مدل تئوری رفتار برنامهتربیت :هاواژه کلید
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 و بیان مسئله مقدمه

ها دلگذارند، ممی تأثیرفناوری یک فرد به استفاده از  تصمیمگیری و درک عواملی که بر اندازه جهت

 حمایت (TPB) 2شدهریزیدر این میان، تئوری رفتار برنامه .اندهای مختلف توسعه یافتهو نظریه

رده کدریافت فناوری جهت توضیح تصمیم افراد به استفاده از یک مدل قوی  عنوانبهای را ردهگست

پیشنهاد ، مستقلاز تئوری عمل  یشکل عنوانبه( 1985) 1آجزن توسط TPB .(Ciroma, 2014) است

ارادی کاملی روی در شرایطی که فرد کنترل  کند؛می بینیپیش را ویژه رفتار وقوع یک نظریه این شد،

کاربرد  مستقلباشد و همه شرایط مربوط به رفتار در اختیار او باشد، نظریه عمل  رفتار خود داشته

شود و فرد با وجود داشتن قصد رفتار، ن کنترل ارادی بر یک رفتار کم میدارد ولی در مواردی که میزا

رد بر فنتواند آن رفتار را انجام دهد، کاربرد این الگو چندان زیاد نیست. در اینجاست که میزان کنترل 

شرایط انجام رفتار مهم خواهد بود. در این موارد آسانی یا مشکلی انجام یک رفتار روی قصد آن رفتار 

 ،با مشاهده این اختالفAl-Zaidiyeen and et al(2010 )  در این زمینه خواهد گذاشت. تأثیرنیز 

نگرش ) مستقلعمل  تئوریعالوه بر دو سازه  که گذاری کردندرا پایه شدهریزیبرنامهرفتار نظریه 

 .دارد همراه را با خود 1درک شده رفتارعامل سومی به نام کنترل ، (نسبت به رفتار و هنجارهای ذهنی

هند ری برای انجام رفتار خوامثبتی داشته باشند، انگیزه بیشت شدهریزیبرنامهاگر افراد درک رفتار 

 نگرش عامل سه توسط رفتار یک قصد انجام نظریه، این طبقبنابراین (. Lau and et al., 2011) داشت

خش بیا لذت و فرد مفید از نظریعنی رفتار موردنظر تا چه حد  ارزیابی مثبت یا منفی از یک اقدام)

، (Alfaki and Khamis, 2018) (اثرات رفتار بستگی داردو  است؛ که به قضاوت فرد در مورد پیامدها

فشار  مقداریعنی  اجتماعی برای انجام دادن یا ندادن یک رفتار تأثیراتدرک ) هنجارهای ذهنی

 (و نفوذ اجتماعی بر فرد تأثیرشده توسط فرد برای انجام رفتار و به عبارتی بازتاب  اجتماعی درک

(Yuen and Hew, 2018 ) داشتن توانایی خود برای انجام کار  فرد از ادراکدرک شده ) رفتارکنترل و

احساس فرد است که تا چه حد انجام یا عدم انجام یک رفتار تحت کنترل ارادی وی ای از درجهیعنی 

مکن م تصمیم به استفادهمستقیم و غیرمستقیم از طریق  صورتبهکنترل رفتار درک شده . قرار دارد

 .Ajzen and Manstead, 2007)) شودبینی میپیش (بگذارد تأثیراست بر رفتار 

است، مبتنی بر نظریه عمل منطقی است.  شدهمطرحکه توسط اجزن  شدهریزینظریه رفتار برنامه    

کند؛ مشروط بر اینکه فرد قصد انجام آن را داشته بینی میاین نظریه وقوع یک رفتار ویژه را پیش

در بسیاری  TPB. شودبینی میپیشهای آن باشد. طبق این نظریه، قصد انجام یک رفتار توسط عامل

 Legrain) های خانگیفناوریپذیرش  ،مثالعنوانبهگیرد، قرار می مورداستفادههای تجاری از زمینه

and et al., 2015)،  بهداشتی  هایمراقبتپزشکی از راه دور مبتنی بر وب توسط متخصصان

                                                           
1.Theory of Planned Behavior (TPB) 
2.Ajzen 

3.Perceived Control 
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(Vanderlinde and et al., 2014تجارت ) کوچک  وکارهایکسبدر میان  الکترونیک(Soomro and 

et al., 2018)  بانکی و خرید اینترنتی و(Thomas and Oladejo, 2018) .کمی در  نسبتاًمطالعات  اما

 اند.پرداختهفناوری درک تصمیم معلمان به استفاده از  منظوربه TPB به وپرورشآموزشعرصه 

و رقابت  موردتوجهگسترش است و امروزه آموزش با تکیه بر فناوری  در حال سرعتبهفناوری     

(. یکی از کاربردهای Shahbaz, 2007) آموزشی دنیا قرارگرفته است مؤسسات میان جوامع و روزافزون

 یبدنتربیت مسئله وپرورشآموزشباشد و یکی از مباحث مهم در می وپرورشآموزشفناوری، در حوزه 

تسهیل در یادگیری  بدنی استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات جهتباشد. در تربیتورزش می و

 عنوانبهی از فناوری بایستبدنی بنابراین معلمان تربیت .(Sanchez, 2011) باشدامری ضروری می

. رندهای جهانی بهره بگیبدنی مطابق با استانداردجهت باال بردن یادگیری در تربیت آلفرصتی ایده

ست که وری ا. بنابراین ضرری استفناوبدنی در تمامی سطوح آموزشی اصلی تربیت هایمؤلفهیکی از 

مدی و نگرش مثبت آهای مرتبط با فناوری، خودکاربدنی و علوم ورزشی مهارتمعلمان در حوزه تربیت

-عظیمی بر ورزش و فعالیت تأثیرهای جدید، ری(. فناوRabah, 2015به سمت فناوری را تقویت کنند )

های ورزشی و تفریحی، نحوه ارتباط با مشتریان ها در مدیریت برنامههای تفریحی دارند. این فناوری

آینده، به آگاهی و  ای درهای حرفهوری و اثربخشی برنامهبسیاری دارند. بهره تأثیرمکاران و ه

یت و تفریحی برای موفق ورزشی وکارهایکسبها و فناوری وابسته است؛ بنابراین، سازمان کارگیریبه

ها، خدمات و نیروی انسانی خود را با این فناوری تباطات، برنامهود، باید تمامی ارهای خدر فعالیت

 (.Ilnitskaya, 2014هماهنگ سازند )

نحوه  بدنیری است که مربیان و معلمان تربیتبا پیشرفت کنونی فناوری در سطوح جهانی ضرو    

ه بهبود تواند بیفناوری مکار با این فناوری را فرا گیرند و از فواید این فناوری در آموزش، آگاهی یابند. 

 مؤثر(. استفاده Rajabian and Bigdeli, 2016بدنی کمک نماید )های آموزشی در تربیتکیفیت برنامه

زایش بدنی افهای آموزشی تربیتشنوایی و حرکتی را در تمامی حوزهاز فناوری میزان اطالعات بینایی، 

سازی فناوری آشنایی و درک کاربرد و پیاده روع(. در حال حاضر شUerz and et al, 2018) دهدمی

 Ghasemi and et) باشداما در این راه موانعی موجود می بدنی اتفاق افتاده است،در آموزش تربیت

al., 2012ای در مورد فناوری انجام نگرفته است. کمیته ملی تحقیقات گستردهبدنی (. درحوزه تربیت

عملکردهای مثبت و  ازجملهاطالعات و ارتباطات در ورزش را توسعه فناوری  (2007المپیک کانادا )

این کمیته اعالم نمود  .مهم خود بیان نمود که اجرای آن کمک به سزایی به ورزش این کشور نمود

 (.Webb, 2016فناوری اطالعات و ارتباطات را گسترش داد ) بایستیمیبرای موفقیت در ورزش 

 یرگذارتأثنیز  های ورزشیر پیشرفت بسیاری از رشتهارتباطات حتی دگسترش فناوری اطالعات و     

نشان دادند که مهارت مربوط به فناوری معلمان   Adom and et al(2016) در این راستا بوده است.

دنی خود بهای تربیتنادر از این فناوری در کالس صورتبهباشد و آنان بدنی در سطح پایین میربیتت

 ت.کسی پوشیده نیس نمایند. این در حالی است که اهمیت فناوری اطالعات و ارتباطات براستفاده می
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بدنی الزم و تربیت در ITتحقیق خود پی برد که استفاده از  در Papastergiou( 2010چنین )هم

ازدهی در فراگیری مطالب در سبب افزایش ب IT باشد. وی اشاره نمود که استفاده ازمیضروری 

از  یک فرد به استفاده تصمیمگیری و درک عواملی که بر در تالش برای اندازهشود. بدنی میتربیت

ر ادر این میان، تئوری رفت .اندهای مختلف توسعه یافتهها و نظریهگذارند، مدلمی تأثیر فناوری

 تصمیم صرفه جهت توضیح یک مدل قوی و با عنوانبهای را گسترده حمایت (TPB)  شدهریزیبرنامه

 شدهریزیبرنامهتئوری رفتار  .(Lau and et al., 2011) افراد به استفاده از فناوری دریافت کرده است

(TPB)  نشان داد نگرش  هاآنهای دمت معلمان را بررسی کردند یافتهقبل از خفناوری و پذیرش

 ناوریفرا بر تصمیم معلمان قبل از خدمت به استفاده از  تأثیرنسبت به استفاده از کامپیوتر بیشترین 

 Legrain and et al (2015) داشت و پس از آن درک کنترل رفتاری و هنجار ذهنی بودند. در مقابل

دبیر دبیرستان پرداخت و برعکس  111در میان  فناوریدر تصمیم به استفاده از  مؤثربه تحلیل عوامل 

 دهد.نمی نشانرا  تصمیمچندوجهی بر  تأثیراتکافی  اندازهبه TPBها دریافت که یه تحقیقبق

های استفاده از برنامه بهمعلمان  تصمیم بر تأثیرگذارعوامل  Smarkola (2008) در این راستا    

بینی جهت پیش TPBاستفاده از  مفید بودنو  دادقرار  موردبررسیهای درس را کامپیوتری در کالس

 نمونه کوچکسمارکوال از ااطالعات تحقیق  حالبااین. داداستفاده از کامپیوتر را نشان  تصمیم به

های دیگر تحصیلی برای رشته هایافتهست این ا آوری شده است و ممکنمعلم جمع 29متشکل از 

به دنی بدبیران تربیتگذار بر تصمیم عوامل اثرشود که تصور می پذیری محدودی داشته باشد.تعمیم

ای هکارگیری مشاهدات و یافتههده و بتواند برای همه کاربرد داشته باشد. استفامی فناوریاستفاده از 

 مطالعه این در راستا، همین دربگذارد.  تأثیربدنی دبیران تربیتگیری تواند بر درک تصمیممتغیر می

 پژوهش، تئوریک چارچوب عنوانبه شدهیزیربرنامه رفتار تئوری کارگیریبه با تا است شده تالش

 کردستاناستان  بدنیدبیران تربیت میان در فناوریتصمیم به استفاده از  کننده ینیبشیپ عوامل

میان  در فناوریاستفاده از  جهت ریزیبرنامه در تواندمی پژوهش این نتایج. گیرد قرار موردبررسی

 .باشد مؤثربدنی دبیران تربیت

عبارت است از میزان مطلوبیت یا عدم مطلوبیت یک رفتار  ،قصد رفتاری کنندهتعییناولین عامل     

بازتابی است از برآیند ارزشیابی  ،(. نگرش نسبت به رفتارCouceiro and et al., 2013فرد )از نظر یک 

، دباش مساعدترهر چه نگرش نسبت به رفتار  معموالً. است مثبت یا منفی شخص از اتخاذ آن رفتار

ست و به ا فنآوری، اعتقاد رفتاری به پذیرش به فناوری نگرش. تر باشدقصد او برای انجام آن باید قوی

راد قدرت درک اف لهیوسبه تواندیم. نگرش دارداحساس مثبت یا منفی در انجام یک رفتار خاص اشاره 

ار فرد، به انجام یک رفت کی( تمایل )وضعیت دهندهنشانشود. نگرش  ینیبشیپ فناوریاز پذیرش 

برای استفاده  ابزاری، فناوری(. نگرش معلمان نسبت به استفاده از Davis, 1989است )خاص 

متون، نگرش،  براساس(. Huang and Liaw, 2005است ) وپرورشآموزشدر فناوری از  زیآمتیموفق

 Pynoo and Van ؛Teo, 2014) گیردشده قرار می درک آسانیو  مفیدی تأثیرتحت  یداریمعن طوربه
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Braak, 2014.) وری بهره فناوریای که در آن شخص اعتقاد دارد که استفاده از مفیدی، به گستره

 فناوری کنندگانمصرف کهیهنگام(. Webb, 2016شود )شغلی او را بهبود خواهد بخشید، مربوط می

(. همچنین Davis, 1989یابد )توسعه می فناوریاستفاده از  یسوبهیابند گرایش مثبت آنان را مفید می

است  زیاد تالش بدون خاص سیستمی از استفاده در فرد باور میزان شده، درک استفاده آسانی

(Bakkenes and et al., 2010 تحقیقات اخیر حاکی از آن است که .)فناوریاستفاده از  کهیهنگام 

 ,AlQudahاستفاده خواهند داشت ) سویبهافراد گرایش مثبتی را  احتماالً انجام گیرد، یسادگبه

 در یادراک مختلف، باورهای مطالعات از حاصل نتایج (. براساسPynoo and van Braak, 2014؛ 2014

راین با توجه بناب؛ دارند فناوری رفتار پذیرش بر کلیدی ثیرتأ فناوری، از استفاده آسانی و مفیدی زمینه

 :زیر مطرح شد هایفرضیهبه مطالب فوق در این مطالعه، 

ناوری نسبت به استفاده از ف بدنیتربیتمثبتی بر نگرش دبیران  تأثیرآسانی درک شده فرض اول: 

 .دارد

 ناوریفنسبت به استفاده از  بدنیتربیتدبیران بر نگرش  یمثبت تأثیرشده  درک مفیدیفرض دوم: 

 دارد.

 بدنیربیتتمثبت و معناداری بر تصمیم دبیران  تأثیرنگرش نسبت به استفاده از فناوری فرض سوم: 

 .دارد به استفاده از فناوری

شده روی افراد، برای انجام یک  درکفشار  عنوانبهاز هنجار ذهنی،  Ajzen (1985)در پژوهش خود

که  آیا افرادی کهاینعقیده به  ،اندکردهوی با این فشارها اشاره رفتار مشخص و انگیزه آنان برای پیر

. وقتی فرد درک کند که افرادی که کنندمییا رد  تأییدرا  موردنظربرای او مهم هستند انجام رفتار 

ین که آن رفتار مع گیردمیتصمیم او باید رفتاری را انجام دهد، وی  کنندمیبرایش مهم هستند، فکر 

باشند.  ییا افراد دیگر را انجام دهد. افرادی که برای او مهم هستند ممکن است همسر، دوستان نزدیک

)یا  بیشتری احتمالبه، کنندمی)یا رد(  تأییدرا  موردنظراگر شخصی درک نماید که افراد مهم رفتار 

 یاز باورهابارتی، هنجارهای ذهنی تابعی به ع .انجام دهندکه آن رفتار را  گیرندمیتصمیم کمتری( 

ام را انجام بدهد یا انج یکار دیبافرد  کنندیمخاص که فکر  یهاگروهمختلف، یعنی اعتقادات افراد یا 

 (.Chen, 2010ندهد، هستند )

های مرجع دیگران ای که یک فرد، خواستهی، به درجه، هنجار ذهنفناوریاز  مورداستفادهدر     

 فناورینسبت به استفاده از یک  راآموزان( ت مدرسه، همکاران، والدین و دانشمدیری ،مثالعنوانبه)

 خارجی فشار دهندهنشان ذهنی، هنجار(. Piri and et al., 2019) کندمی کند، اشارهخاص درک می

 برای ،هاآن از دیگران انتظار که است. افرادی فناوریاز  استفاده عدم یا استفاده برای درک شده

 تیح داشت، خواهند فناوری از استفاده به تصمیم در نمره باالتری پذیرند،می را فناوری از استفاده

 Bhalla (2012) مطالعات باشند. نداشته فناوری مورد در مثبتی احساسخود  است ممکن که زمانی

 ندمان سازمانی، متغیرهای کاربر، توسط فناوریاز  استفاده و پذیرش بینینشان داد که در پیش
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 ذهنی اساس، هنجار این بر ،دارند اطالعات فناوری از کاربر درک از بیشتری اهمیت هنجارهای ذهنی،

 :گرددمی هادشنیپ ریزهای فرضیه ،شدهگفته مطالب براساس بنابراین،. گذاردمی تأثیر یرفتار قصد بر

 .بدنی داردذهنی دبیران تربیتثبتی بر هنجار م تأثیر شدهادراکمفیدی فرض چهارم: 

 .داردبدنی دبیران تربیتی بر هنجار ذهنی مثبت تأثیرتظار مدیریت فرض پنجم: ان

 .بدنی به استفاده از فناوری داردان تربیتمثبتی بر تصمیم دبیر تأثیرهنجار ذهنی فرض ششم: 

 ،دارد موردنظر اشارهشده، به درک افراد از توانایی خود برای انجام یک رفتار کنترل رفتاری درک 

تحت کنترل  اندازهیا عدم انجام یک رفتار تا چه ای از احساس فرد در مورد اینکه انجام یعنی درجه

 هکنندلیتسه، شرایط فناوریشامل درک از منابع یا دانش برای استفاده از  کهباشد ارادی وی می

، فناوریاز  مورداستفادهدر (. Ajzen, 1985) است یآسانبهراد برای انجام رفتار و توانایی اف فناوری

وانند تکنند که میدرک می هاآن، هاستآندر کنترل  فناوریکنندگان درک کنند که مصرف کهیوقت

هد. در دافزایش می کننده به نتیجه را بیشترشان اعتماد مصرفا وظایفشان را کنترل کنند و ادراکات

 اوریفن را دارد، این امر از پذیرش فناوریکنترل در استفاده از کننده احساس عدممقابل وقتی مصرف

با اینکه ممکن است نفوذ مدیریت  (.Barazande and et al., 2012کند )جدید توسط آنان جلوگیری می

اند که سطح گیری از تکنولوژی شود، محققان یادآور شدهمشوق یا مانع تمایل معلمان برای بهره

 Ciroma (2014باشد. ) تأثیرگذارتواند بر تصمیم در استفاده از تکنولوژی حمایت فنی همچنین می

این برای معلمان مدارس  ویژهبهدهد. یاند که وجود این حمایت فنی استرس را کاهش منشان داده

 Davlati (2016. اگرچه )اجراستقابلس دارند در استفاده از تکنولوژی با پیچیدگی فنی هرا معموالًکه 

and et al تر تمایل افراد مسن اند که در دسترس بودن حمایت، عامل معناداری نیست که برذکر کرده

 :شودیمزیر مطرح  هایفرضیهبنابراین با توجه به مطالب فوق ؛ باشدمندی از تکنولوژی اثرگذار در بهره

 .دارد بدنیتربیتمثبتی بر کنترل رفتار درک شده دبیران  تأثیرفنی،  حمایتفرض هفتم: 

 بدنییتتربدبیران ی بر کنترل رفتار درک شده مثبت تأثیر شدهادراکه فرض هشتم: آسانی استفاد

 دارد.

 از فناوری به استفاده بدنیتربیتمثبتی بر تصمیم دبیران  تأثیرکنترل رفتار درک شده فرض نهم: 

 دارد.

های جدید، باید به تأثیرات آن توجه کرد و بر مبنای ها در محیط سازمانفناوری روزافزونبا توسعه     

 هایگسترش فناوریهای سودمند، میزان پذیرش آن را از سوی کاربران مشخص نمود. با وجود نظریه

پذیرش  و تأثیرویژه در ارائه خدمات الکترونیکی، تعیین میزان های بهای کتابخانهاطالعاتی در محیط

شود. تعیین میزان موفقیت یا شکست خدمات رو محسوب میهای پیشآن از سوی کاربران، از چالش

ه روند ک روستازآنکننده ه استفادهفناوری پایه، مبتنی بر نرخ پذیرش فناوری از سوی کاربران و جامع

کننده پذیرد. روند کنترل از جانب استفادهکنترل و استفاده، بیشتر از جانب کاربر فناوری صورت می

 بودن هایی بروند که تعاملینظریه طرفبهپردازان ارتباطی باید فناوری جدید، بدین معناست که نظریه
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ای علوم هیکی از بهترین نظریه عنوانبه شدهریزیبرنامهفتار . نظریه رهای جدید را تصدیق کندرسانه

ر بر آن بسیا تأثیرگذارترین عوامل های مختلف در تبیین رفتار و تعیین مهمرفتاری، در پژوهش

 مورداستفادهچهارچوب مفهومی پژوهش  عنوانبهقرار گرفته است و در این مطالعه نیز  مورداستفاده

ای هبینی قصد و رفتار گروهمطالعات مختلف نشان دادند که این نظریه در پیش چراکهقرار گرفت 

 عمل کرده است. خوبیبهدهنده خدمات مختلف ارائه

 

 
 مدل مفهومی تحقیق (:1)نمودار 

 پژوهش شناسیروش

 نوع از ،هادادهگردآوری  ینحوه به توجه با و کاربردی تحقیقات نوع از اهداف آن به توجه با تحقیق، این

جامعه  است. ساختاری معادالت بر مدل مبتنی مشخص طوربه و همبستگی نوع از توصیفی و تحقیقات

( اداره کل 2199دبیران ورزش استان کردستان بودند که براساس آمار )سال  آماری این پژوهش

نفر به روش  169بود. براساس جدول کرجسی و مورگان  999استان کردستان  وپرورشآموزش

تصمیم به استفاده از پرسشنامه  ها ازداده آوریعجم جهتتصادفی ساده به پرسشنامه پاسخ دادند. 

 گیریاندازهآیتم برای  19در مجموع  .گرفته شدبهره شده ریزیتئوری رفتار برنامهفناوری با استفاده از 

برای  سایتوبکنندگان در پژوهش یک آدرس به شرکت. استفاده شد TPBهشت ساختار در مدل 

 دسترسی به پرسشنامه آنالین داده شد.
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 TPB(: پرسشنامه تصمیم به استفاده از فناوري با استفاده از مدل 1جدول )

 منابع گویه ها هاشاخص

 
 

 تصمیم کاربر

 

UI1  را دارم. مدرسه فناوری در استفاده مداوم ازدر آینده تصمیم به 
 

(UI, adapted from 

Davis et al.1989) 

UI2 کنم استفاده مدرسه در کارم برای فناوری از آینده در دارم انتظار 

UI3  برنامه خواهم داشت.در آینده برای استفاده از فناوری 

 

نگرش نسبت به 

 استفاده

 

ATU1 
 برایم آن از بودن دور ،کنممی فناوری از استفاده به شروع کههنگامی

  است سخت

 

 
(ATU, adapted 

from Compeau 

and Higgins 1995) 

ATU2 دارد فناوری از استفاده به نیاز که کنم کار هاییزمینه در مایلم 

ATU3 است کننده سرگرم برایم فناوری از استفاده 

ATU4 
 شبخرضایت فناوری از استفاده است بخشرضایت فناوری از استفاده

 است

ATU5 است. بخشلذت تواندمی فناوری از استفاده که دریافتم 

 هنجار ذهنی

 

SN1 
 ناوریف از باید که کنندمی فکر ،گذارندمی تأثیر رفتارم بر که افرادی

  کنم استفاده
(SN, adapted from 

Ajzen 1991; Davis 

et al. 1989)) SN2 
 فناوری از باید که کنندمی فکر هستند، مهم من برای که افرادی

 کنم استفاده

کنترل رفتاري 

 درک شده

 

PBC1 دارم تسلط فناوری به 
( PBC,, adapted 

from Tampson et 

al .1991) 
PBC2 دارم اختیار در را فناوری از استفاده برای موردنیاز منابع 

PBC3  فناوری را دارم.دانش الزم برای استفاده از 

 

 مفیدي درک شده

 

PU1 
کارها را با سرعت بیشتری انجام  سازدمیاستفاده از فناوری مرا قادر 

  دهم.

 

 
(PU, adapted from 

Davis et al.1989) 

PU2 شودمی کارم در عملکرد بهبود باعث فناوری، از استفاده 

PU3 شودمی کارم در وریبهره افزایش باعث فناوری، از استفاده 

PU4 شودمی کارم در اثربخشی افزایش باعث فناوری، از استفاده 

PU5 .فناوری، برای کارم مفید است 

آسانی استفاده 

 درک شده

 
 

PEU1 است آسان من برای فناوری از استفاده چگونگی 

 
(PEU, adapted 

fromDavis et al. 

1989) 

PEU2 است آسان دهم انجام خواهممی من آنچه برای فناوری از استفاده 

PEU3 نیستم زیادی تالش نیازمند فناوری با تعامل برای 

PEU4 است آسان برایم فناوری، از استفاده در تسلط 

PEU5 .دریافتم که استفاده از فناوری، آسان است 

 توقعات مدیریت
 

ME1 
-حمایتم میبرای استفاده از فناوری در محیط کار، مدیریت مدرسه 

  کند.
(ME, adapted 

from Burnkrant 

and Page 1988 ME2 
گذارم، پشتیبان من در بینند به فناوری احترام میافرادی که می

 استفاده از فناوری هستند.

 

 

 

 حمایت فنی

 

TS1 دارم دسترسی فناوری، با ارتباط در تخصصی هایدستورالعمل به 
 
 

 

 

 

TS2 
 خاصی افراد ،شوممی مواجه مشکل با فناوری از استفاده در که زمانی

 دسترس هستند. در من به کمک برای

TS3 
 در دانممی ،شوممی مواجه مشکل با فناوری از استفاده در که زمانی

 باشم کمک جستجوی در جاهایی چه
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TS4 
 هایکمک ،شوممی مواجه مشکل با فناوری از استفاده در که زمانی

 شودمی داده من به موقعبه

(TS, adapted from 

Taylor and Todd 

1995) 

 

تعیین اعتبـار پرسشـنامه از روش شـاخص اعتبار محتوا و صوری استفاده شد. شاخص اعتبار  برای    

بر این اساس . دهدمحتوا درصد توافق بین متخصصین برای هر عبـارت و ابـزار کلـی را نشـان می

نفـر از اعضای هیأت علمی، هفت نفر متخصـص رشته فناوری اطالعات و  20پرسشـنامه در اختیـار 

 نظرصاحبنفر مهندس کامپیوتر قرار داده شد. جهت تعیین اعتبار صوری پرسشنامه از نظرات افراد  1

هـای واجـد ـر از نمونـهنف 20که در مرحله تعیـین اعتبـار محتـوا شرکت داشتند و نیـز از نظـرات 

شرایط استفاده شد. در این پژوهش جهت تعیین پایایی ابزار از روش همسانی درونی ابـزار اسـتفاده 

واجـد شرایط داده شد و  افرادنفـر از  21تعیـین همسانی درونی ابزار، پرسشنامه به  منظوربهشـد. 

 نگرش، کاربر میتصم ه برای متغیرهـایگیری شد کبـین عبـارت اندازه سپس ضریب آلفا کرونباخ

، دهشاستفاده درک یآسان، شدهدرک یدیمف، شدهدرک یرفتار کنترلی، ذهن هنجار، نسبت به استفاده

محاسبه  19/0و  91/0، 1/0، 91/0، 91/0، 11/0، 1/0، 9/0ی به ترتیب فن تیحماو  تیریمد توقعات

کنندگان از طریق تمام شرکت. پرسشنامه استهمسانی درونی مطلوب این دهنده گردید که نشان

کنندگان . از شرکتدر مورد هدف این مطالعه آگاه شدند ،آنالینموجود در پرسشنامه دستورالعمل 

ارزشی  1آیتم پاسخ دهند. هر آیتم توسط مقیاس  19خواسته شد اطالعات دموگرافی را پرکرده و به 

های این تحقیق در دو سطح دادهموافقم(.  کامالً = 1 مخالفم تا کامالً = 2گیری شد )لیکرت اندازه

 اسبآماری من هایآزمون ازدر بخش تحلیلی و قرار گرفته  وتحلیلتجزیهتوصیفی و استنباطی مورد 

 .شد موس استفادهو آ SPSS افزارو مدل معادالت ساختاری با استفاده از نرم

 

 پژوهشهاي یافته

 ،جنسیت، میزان تحصیالت، سندهندگان به پرسشنامه این پژوهش از نظر اطالعات توصیفی پاسخ

 نفر 210پژوهش های ها و یافتهبا توجه به داده .اندشدهتحلیلخالصه و  و سابقه کاری تأهلوضعیت 

 10درصد افراد زیر  29 ،بودنددرصد(  1/11)مرد  هاآن نفر 229و درصد(  6/11)زن کنندگان شرکت

درصد نیز  1/9سال و  12-11 درصد 29سال،  16-10درصد  1/11، سال 12-11درصد  1/12 سال،

درصد افراد پاسخگو مجرد  1/12های پژوهش، ها و یافتهبا توجه به داده سن داشتند. سال 11باالی 

ابقه تدریس داشتند. سسال  69/21کنندگان متوسط شرکت طوربهبودند.  متأهل هاآندرصد  1/19و 

 11/11) ارشد مدرک کارشناسی نفر 202، درصد( 19/20) دکتریمدرک کنندگان نفر از شرکت 19

نفر  11و  درصد( 12/20)کاردانی مدرک  نفر 19، درصد( 09/11)مدرک کارشناسی نفر  99 ،درصد(

 داشتند.( درصد 21/9) زیر دیپلممدرک دیپلم و 
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روابط بین متغیرهای نهفته و متغیرهای آشکار مدل ، به بررسی 2گیری مدلدر ارزیابی بخش اندازه    

های مورداستفاده شاخص 1و اعتماد یا پایایی 1بنابراین هدف تعیین اعتبار یا روایی؛ شودپرداخته می

 است.
 (: بررسی روابط بین متغیرهاي نهفته و متغیرهاي آشکار مدل2جدول )

 

برای بررسی روایی و اعتبار مدل، به بررسی میزان و سطح معناداری مسیرهای بین هریک از      

مربوط به آن پرداخته شده و جهت بررسی پایایی هریک از متغیرهای  هایشاخصمتغیرهای نهفته با 

 بنابراین الزم است مدل ساختاری که نشانگر ارتباط؛ نهفته، از معادله پایایی ترکیب استفاده شده است

بین متغیرهای مکنون پژوهش است، ارائه شود. در بررسی ساختاری مدل پژوهش، روابط بین متغیرها 

                                                           
1. Measurement Part of Research 

2. Validity 

3. Reliability 

  
قصد 

 استفاده

نگرش 

نسبت به 

 استفاده

هنجار 

 ذهنی

کنترل 

رفتاری درک 

 شده

درک 

 مفیدی

آسانی 

 استفاده

توقعات 

 مدیریت

حمایت 

 نیف

 قصد استفاده

ضریب 

 پیرسون
        

داریمعنی          

نگرش نسبت به 

 استفاده

ضریب 

 پیرسون

⋆⋆ 
612/0        

داریمعنی  000/0        

 هنجار ذهنی

 

ضریب 

 پیرسون

⋆⋆ 
119/0 

⋆⋆ 190/0       

داریمعنی  000/0 000/0       

کنترل رفتاری 

 درک شده

ضریب 

 پیرسون

⋆⋆ 
190/0 

⋆⋆ 111/0 
⋆⋆ 
111/0      

داریمعنی  000/0 000/0 000/0      

 درک مفیدی

ضریب 

 پیرسون

⋆⋆ 
621/0 

⋆⋆ 612/0 
⋆⋆ 
101/0 

⋆⋆ 191/0     

داریمعنی  000/0 000/0 000/0 000/0     

 آسانی استفاده

ضریب 

 پیرسون

⋆⋆ 
166/0 

⋆⋆ 111/0 
⋆⋆ 
199/0 

⋆⋆ 119/0 
⋆⋆ 
111/0    

داریمعنی  000/0 000/0 000/0 000/0 000/0    

 توقعات مدیریت

ضریب 

 پیرسون

⋆⋆ 
111/0 

⋆⋆ 111/0 
⋆⋆ 
112/0 

⋆⋆ 116/0 
⋆⋆ 
190/0 

⋆⋆ 
112/0   

داریمعنی  000/0 000/0 000/0 000/0 000/0 000/0   

 

 حمایت فنی

ضریب 

 پیرسون

⋆⋆ 
122/0 

⋆⋆ 100/0 
⋆⋆ 
190/0 

⋆⋆ 161/0 
⋆⋆ 
111/0 

⋆⋆ 
629/0 

⋆⋆ 
610/0  

داریمعنی  000/0 000/0 000/0 000/0 000/0 000/0 000/0  
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. در اینجا هدف تشخیص این موضوع است که آیا روابط تئوریکی که بین گیرندمیقرار  موردتوجه

بررسی بخش ساختاری مدل،  منظوربهیا خیر؟ در پژوهش حاضر  شودمی تأییدمتغیرها وجود دارد، 

توان گفت که مدل ( می1با توجه به نمودار )   .شودمییابی یا تحلیل مسیر استفاده از فن مدل

  (.>01/0Pطه حاکی از مناسب بودن مدل است )ساختاری راب

هستند پس متغیرها نرمال و باشد می 100بیشتر از پژوهش حجم نمونه توجه به اینکه با     

توان برازش مناسب ( می1چنین با توجه به نتایج جدول )های پژوهش رعایت شده است؛ همفرضپیش

 مدل پژوهش را نتیجه گرفت.

 
 غیراستانداردمدل ساختاري پژوهش در حالت تخمین  (:2)نمودار 

(UI ،قصد استفاده :ATUنگرش؛ ::SN  ،هنجار ذهنیPBC،درک کنترل رفتار :: PU ،درک مفیدی 

PEU:  ،درک آسانی استفادهME:  ،انتظار مدیریتTS: )پشتیبانی فنی 

 
 هاي نیکویی برازش مدل ساختاري پژوهشنتایج حاصل از آزمون (:3)جدول 

P-VALUE  RMSEA  GFI  AGFI 
  011/0  611/0  126/0 

 

یکویی برازش یا شاخص ن GFIرود می کاربهکه برای برازندگی مدل  های معتبریکی از شاخص      

 GFIدر رگرسیون در نظر گرفت. هرچه  R2ای مشابه با مشخصه عنوانبهتوان است. این شاخص را می

 تربزرگ GFIگیری بهتری دارد. برای الگوهای اندازهها برازش باشد الگوی داده ترنزدیکدار یک به مق

 آمدهدستبه 611/0ها از الگو است که در این پژوهش شد که نشان برازش خوبی برای دادهبامی 6/0از 

های نیز یکی دیگر از شاخص RMSEشاخص ریشه دوم میانگین مربعات خطای برآورد یا  .است
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باشد، برازش الگوهای که دارای یا کمتر می 09/0دارای  قبولقابلبرازندگی مدل است که در الگوهای 

شود ( مشاهده می9که در جدول شماره ) طورهمانشوند. هستند ضعیف برآورد می 2/0تر از مقادیر باال

که این شاخص نیز  شدبامی 09/0و کمتر از  011/0گیری برابر با مقدار این شاخص برای الگو اندازه

هستند که از لحاظ آماری  126/0نیز  AGFIاست. شاخص  هادادهنشان از برازش خوب الگو توسط 

یجه ان نتتونهایت با توجه به مطالب باال می کنند. درمی تأییده و برازش عمومی مدل را مناسب بود

این معنی است که متغیرهای  گیری از برازش خوبی برخوردار هستند و بهگرفت که الگوهای اندازه

 گیری کنند.توانند متغیرهای پنهان را اندازهمی خوبیبهر آشکا

 
مدل ساختاري پژوهش در حالت تخمین استاندارد (:3)نمودار   

 

هرکدام از  تأثیرگیری در حالت تخمین استاندارد و میزان های اندازه(، مدل1چنین نمودار )هم    

دهد. برای مدل ات متغیر یا عامل اصلی نشان میرا در توضیح واریانس نمرها متغیرها و یا گویه

را بر متغیر وابسته  هاآن تأثیرمقایسه کرده و  هاآنرا با توجه به بار عاملی  هامؤلفهساختاری فوق 

ر متغیر بیشتری ب تأثیرداشته باشد دارای  یتربزرگکه بار عاملی  یامؤلفهطوری شود. بهسنجیده می

تواند یک الگوی باشند و مدل پژوهش میشود روابط معنادار میشاهده میبنابراین م؛ وابسته است

 دهد.خوبی نشان اد و متغیرها را بهدست داده و روابط بین ابعمناسب را به
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 گیريبحث و نتیجه

دبیران  در تصمیم شدهریزیبرنامهو چگونگی کاربرد مدل تئوری رفتار  میزان تحقیق حاضر به بررسی

غیرهای برای تمامی مت ی تجربی ارائه شدههاداده ،یطورکلبه پرداخت. فناوریبدنی به استفاده از تربیت

 بدنی از تکنولوژی را نشان داد.را در قصد استفاده دبیران تربیت یامشاهدهقابلمدل، اندازه واریانس 

 برای شانتصمیم توضیح در مهمی نقش هاآن شدهدرک رفتار کنترل همچنین و معلمان نگرش

 از استفاده برای معلمان قصد بینیپیش در قبلی مطالعات با یافته این .کندمی ایفا فناوری از استفاده

 (.Smarkola 2008; Teo, 2014 and Soomro et al., 2018همحوانی داشت ) مختلف هایفناوری

 وجود داشت. در مطالعات برخی مستقیم و مثبتیبین هنجار ذهنی و تصمیم استفاده ارتباط  همچنین

 Thomas et al., 2018 andاست ) داری نداشتهمعنی تأثیر تصمیم استفاده بر ذهنی هنجار محققان از

Sanchez et al., 2011.) ده شگزارش  مستقیم و مثبتی رابطه دیگر در برخی از تحقیقات کهیدرحال

 مثبت اثر. (Pynoo and Van Braak, 2014; Rabah, 2015 and Alfaki and Khamis, 2018است )

 چیدهپی بینیپیش قدرت محققان .است پیچیده مؤلفه دو این رابطه که دهدمی نشان مطالعه این در

در پژوهش  Hartwick and Barki (1994)در این زمینه . اندداده توضیح طریق چند از را ذهنی هنجار

 تأثیر شود، تلقی اجباری سیستم از استفاده کهدرصورتی فقط ذهنی هنجار داشتند اظهارخود 

 گمشده رابطه مورد در دیگر دیدگاه(. Venkatesh and Davis 2000 به کنید رجوع) دارد معناداری

 برای هباتجرب معلمان که داشت وجود امکان این. بود تدریس تجربه بر مبتنی قصد و ذهنی هنجار بین

 رئیس الًمث) باشند نداشته نهادی وظایف بر تکیه به نیازی فناوری، از مورداستفاده در گیریتصمیم

-در شرکت بیشتر ذهنی نورم رو،ازاین(. Robert and Henderson, 2000 Teo 2011 and( )اداره

 .(Lee et al., 2009) بود خواهد ترضعیف "هنجاری" به نسبت "نگرش" کنندگان

 بقبر ط. است مهم تصمیم به استفاده از تأثیرات دادن شکل در ذهنی هنجار اثرگذار بر هایمؤلفه    

. دنگذارمی تأثیر ذهنی هنجار بر مختلف هایروش به درک مفیدی و انتظارات مدیریت مؤلفهدو  مدل،

 احتماالً کهدرحالی دهد، نشان را رفتار بر پایین به باال از تأثیر تواندمی مدیریتی انتظارات مثال، برای

 و سیاآ در پیشرو کشور یک عنوانبه. است هماهنگ شخصی هایجنبه با بیشتر شده درک مفید سود

 برنامه ،مثالعنوانبه کارآمد، آموزشی سیستم یک ایجاد برای است کرده زیادی تالش ایران جهان،

 یادگیری هایمحیط تبدیل و سازیغنی هدف با وپرورشآموزش در ارتباطات و اطالعات فناوری اخیر

 در معلمان مدیریت، انتظارات از هاآن باورهای با مطابق و خود شغلی الزامات تحقق برای مدرسه. در

 بودن بتمث با امر این. بگذارند نمایش به را فناوری از استفاده از باالتری سطح است ممکن مطالعه این

 ینا دیگر، طرف از. شد تأیید مدل در تصمیم به استفاده و ذهنی هنجار تا مدیریت انتظار از مسیر

 حاکی امر این. دارد وجود منفی رابطه ذهنی هنجار و شدهادراک سودمندی بین که داد نشان مطالعه

 ممکن مختلف، دالیل به کنند، استفاده فناوری از شود خواسته معلمان از اگر حتی که است آن از

 معلمان با Salleh (2003) مطالعه در همچنین رابطه این. ندندان مفید را فناوری از استفاده هاآن است
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 نچهآ مطابق که کنندنمی رفتار ایگونهبه معلمان که است شده منعکس سنگاپور ابتدایی مدارس

 درسی برنامه یک در زمان برای باشد مجبور فناوری ادغام وقتی خصوصاً دهند، انجام رفتمی انتظار

 کمبود از معلمان سودمند درک فناوری، از الزم استفاده علیرغم شرایط، این در. کند رقابت سخت

. است عمل در آن ترجمه و سیاست تصریح بین نشده حل مسائل دلیل به شاید است، برخوردار تمایل

، PU ،PEU) مؤلفه سه. داشتند فناوری از استفاده قصد بر غیرمستقیم تأثیر ینبپیش متغیرهای تمام

TS )عتقادا معلمان کههنگامیقرار گرفت.  تأییدمورد  فناوری از استفاده به نگرش بینیپیش برای 

 کنندمی ورتص و کردند پیدا استفاده برای آسان را فناوری این است، مفید فناوری از استفاده که داشتند

 آن از استفاده هب نسبت مثبتی نگرش که دارد احتمال بیشتر هستند، برخوردار کافی فنی پشتیبانی از

 کههنگامی .همخوان بود Teo (2014) ؛Porter and Donthu (2006)این نتایج با مطالعات  باشند داشته

 فناوری، با خود تعامل حسب بر هاآن است، دسترس در کافی فنی پشتیبانی که بودند معتقد معلمان

 (.Teo, 2014) کردندمی تقویت را خود فناوری از استفاده قصد بنابراین داشتند، کنترل رفتارشان بر

 یآینده در بدنیدبیران تربیت اغلب که باشدیم نکته این بیانگر هایافته رفتاری؛ قصد در خصوص    

 فناوری از استفاده و رفتاری قصد رابطه بین راستا همین دردارند.  رافناوری  از استفاده قصد نزدیک

 ,.Smarkola 2008; Teo, 2014 and Soomro et al) است شده تأیید و بررسی متعددی مطالعات در

 پیش یمرحله عنوانبه رفتاری قصد افزایش که دارند اشاره نکته این به مطالعات این اکثر که( 2018

 متغیرهای ها،یافته طبق. باشد فناوری از استفاده برای کنندهتعیین عامل یک عنوانبه تواندمی رفتار از

 بین در فناوری از استفاده قصد یکنندهبینیپیش فاکتورهای بهترینمفیدی استفاده  درک و نگرش

 رفتار تئوری که دهدمی نشان متعددی مطالعات نتایج راستا، همین در. باشدمیبدنی تربیت دبیران

-بینیپیش قابلیت و کاربرد از زمینه این در مورداستفاده هایمدل سایر با مقایسه در شدهریزیبرنامه

 مدل هایسازه بین در که باشدمی برخوردار فناوری با مرتبط رفتارهای تحلیل در توجهیقابل کنندگی

 براساس گرفته است. قرار تأکید مورد موارد اغلب درمفیدی استفاده  درک و نگرش هایسازه نقش نیز

 هایمشخصه) رفتارنی درو کنترل عوامل به توجه ،اوالً که گرفت نتیجه توانمی پژوهش این هاییافته

 منابع ها،فرصت) رفتار بیرونی کنترل عوامل و( فردی هایتوانایی و هاقابلیت ها،مهارت قبیل از فردی

 کاربران، دهنده درک مفیدی استفادهتشکیل فاکتورهای عنوانبه( هدف رفتار انجام برای الزم امکانات و

 برایبدنی تربیت دبیران کهازآنجایی. شودمی رفتاری قصد متغیر بینیپیش قدرت رفتن باال موجب

 دسترسی( بیرونی کنترل عوامل) اینترنتشبکه  به اتصال قابلیت و رایانه به بایستی فناوری از استفاده

 باشند، برخوردار ابزارها این با کار جهت( درونی کنترل عوامل) الزم توانایی و مهارت از و باشند داشته

 فناوری از استفاده قصد و تمایل بینیپیش دردرک مفیدی استفاده و  نگرش متغیر مهم نقش بنابراین

 .است فهمقابل وضوحبه

 سهولت( الف) افزودن با TPB اصلی مدل اول،. است داشته نظری اثر چندین هایافته این ،طورکلیبه    

 مدیریت انتظار( ب) و اعتقادی متغیر دو عنوانبه فناوری مورد در شده درک سودمندی و کاربرد درک
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 مفیدی رکد افزودن دوم،. است یافته گسترش یافتهتسهیل محیطی عامل دو عنوانبه فنی پشتیبانی و

 ار ذهنی هنجار توانمی چگونه که کنیم کشف تا دهدمی را امکان این ما به مدل در مدیریت انتظار و

 هنجار زا متناقض نتایج توضیح در جایگزین دیدگاه یک این. کرد متمایز معلمان اهداف بینیپیش در

 برای معلمان قصد بر مؤثر عوامل از ترکامل تصویری مطالعه این سوم،. دهدمی ارائه قصد و ذهنی

 در معلمان که فرایندی د،دا نشان Chen (2010) های تحقیقیافته. دهدمی ارائه فناوری از استفاده

 اعتقادی هایارزش و هاسیستم در که است مهم و است بعدی چند کنندمی عبور آن از فناوری اتخاذ

 .بشناسند بهتر را خود بهتر گیریتصمیم در بتوانند تا بکوشید خود

 نندک درک اگر معلمان داد نشان نتایج. باشدمی تمرین رس نوعیبه تواندمی چنینهم مطالعه این    

 هایگرانین. هستند فناوری از استفاده به مایل است، شغلی نیاز از بخشی بخشلذت و آسان استفاده که

. یابد هشکا باید درسی، برنامه تکمیل برای عجله و بهتر نمرات برای تالش مانند ،هاآن دیگر احتیاطی

 هاآن ،کند کمک هانگرانی این رفع به تواندمی فناوری که شوندمی متقاعد معلمان وقتی است ممکن

 لمانمع سازیآماده مراحل در. گذارندمی نمایش به آن از استفاده برای را رفتاری رفتار از باالتری سطح

 برای مثبت محیط از اطمینان و معلمان بین در مثبت نگرش ایجاد به باید آموزش، مراحل ادامه و

 رضیع سیاست که موضوعاتی وفصلحل با باید سرانجام،. شود توجه هاآن فناوری از استفاده تسهیل

 تفادهاس فناوری از واقعی استفاده به معلمان نیکی اهداف پیشرفت از دهد،می انجام را کالس عملکرد و

 محدود مطالعه این در موجود متغیرهای اول،. دارد وجود مطالعه این برای اصلی محدودیت سه .شود

 هاآن نظر از ایران در معلمان فناوری رفتار توصیف برای ما که بودند مدل این در موجود موارد به

 ,Alfaki and Khamis) سازمانی جو ارتباطات، مانند فرهنگی و ایزمینه اجتماعی، عوامل. بود حیاتی

 اختصاص خود به را نفر یک نیت توانندمی نیز( Yuen and Hew, 2018) اجتماعی هایمحیط و (2018

 طراحی دوم،. باشند کانونی نقطه آینده مطالعات کانون در توانندمی متغیرها این ،روازاین. دهند

 هاتهیاف این از تجربی تکرارهای. نیست نظری هایسازه تجربی دستکاری شامل مطالعه این متقاطع

 این در شرکت داوطلب معلمان سوم،. کند تقویت را شده مشاهده روابط از علی تعبیرات تواندمی

 مطالعات رد. باشند داشته اندکرده انتخاب که کسانی به نسبت متفاوتی هاینگرش توانندمی مطالعه

 یک مدارس در فناوری اتخاذ .کندمی کمک هایافته بودن عمومی بهبود به تربه نمونه یک آینده،

 یعنی) معلمان درک نظری اهمیت مطالعه این. است مهم بسیار حالدرعین و گنگ پیچیده، مسئله

 یبینپیش در را نگرش فناوری و( شدهدرک رفتاری کنترل شده،ادراک سودمندی شده،درک سهولت

 عنیی) محیطی عوامل که دهدمی نشان چنینهم و کندمی تأیید فناوری از استفاده از خود آینده قصد

. کندیم ایفا هاآن فناوری بر تأثیرگذاری در مهمی نقش چنینهم( فنی پشتیبانی و مدیریت انتظار

 تدریس، هاینوآوری اجرای برای انگیزه ایجاد در .هستند مهم معلمان نقش به با توجه هایافته این

 شناسایی از پس تنها یادگیری و آموزش در جدید فناوری ادغام و آموزشی جدید ابتکارهای معرفی
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 همداخل توانیممی فناوری، از خاصی نوع بردن بین از معلمان، گیریتصمیم فرایند در اصلی عوامل

 .ابدی بهبود بدنیتربیت درس کالس و مدرسه در فناوری از استفاده اثربخشی و کارایی تا کنیم

های بازیابی اطالعات و روند رو به رشد خدمات گیر نظامهای اخیر نیز با گسترش چشمدر دهه    

های هاندازی شبکراهی در ارائه خدمات، محصوالت و سزایه، فناوری نقش بمراکز آموزشیالکترونیکی در 

وری و سرعت در ارائه ها افزایش بهرهکارگیری این فناوریهدف از به ازآنجاکهکند. فا میاطالعاتی ای

گیری در زمینة تخصیص خدمات است، لزوم بررسی میزان پذیرش آن از سوی کاربران و تصمیم

این ن نیازهای کنونی کاربران برآورد، ضروری است. موردپذیرشای هاندازی و نصب نظامبودجه، راه

 نو جایگاه کاربران در سیستم دانشی است. وظیفه درک رفتار کاربرا هاآن، نیازمند درک فعالیت مراکز

ی بینپیش در تواندمی تنهانه پژوهش این در شدهمطرح نظریه ،روازاین ها پیچیده است.در جنگل پدیده

لکه امکان ، بی سودمند باشدآموزشمراکز سایر افراد و  بدنیتربیتدبیران میزان پذیرش فناوری و رفتار 

، تلفیقی از علوم رایانه، علوم شدهمطرحهای سازد. نظریهای را نیز فراهم میرشتهانجام مطالعات میان

قات به آن، امکان انجام تحقی بدنیتربیتشناسی و علم ارتباطات است و با افزودن حوزه شناختی، جامعه

تواند مییی هانظریه چنینبا استفاده از این بدنیتربیتشود. پر واضح است، فراهم می ایرشتهمیان

 تری در زمینه رفتار کاربران مطرح سازد.قبولهای قابلنظریه
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