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 مقدمه
گیری های اطالعات و ارتباطات در عرصه زندگی، بهرهدر هزاره سوم با ورود فناوری

ترین ها در تدریس و یادگیری یکی از عمدهآوریاز این فن های آموزشیصحیح نظام
آوری اطالعات و توان فنها است. هرچند نمیای در اکثر جامعههای حرفهچالش

عنوان درمانی برای تمامی مسائل حوزه تعلیم و تربیت مطرح کرد، لیکن ارتباطات را به
ند. شودهی و یادگیری محسوب میها ابزاری ضروری برای فرایند یادآوریامروزه این فن

 اندازهایبرای استفاده اثربخش و کارآمد از این ابزارها، اساتید و دانشجویان به چشم
موقع و نیز زمان و تجهیزات های کاربرد، کارآموزی، حمایت بهآوری، فرصتبالقوه فن

ه ن را نسبت بتوان معلمان و دانشجویامناسب نیاز دارند؛ و تنها در آن هنگام است که می
 (.0259، 5های جدید آگاه و هوشیار دانست )بیوزآوریاستفاده از فن

 های اخیر با محوریت دانش و خردگرایی انسانفناوری اطالعات و ارتباطات در دهه
برداری بهینه از اندیشه و سپردن امور تکراری و غیرخالق به ماشین و منظور بهرهو به

عنوان محور توسعه جوامع، توسعه جوامع توجه انسانی، بههای همچنین آزادسازی مهارت
ها و محافل علمی را به خود جلب کرده است. در این میان، میزان توسعه و ویژه سازمان

های پیشرفت ترین شاخصکاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات در امر آموزش از مهم
 (.5963رود )کازرونی شامیری و مرادی، علوم به شمار می

های حوزه تعلیم و تربیت در جوامع امروزی آن است که دانش ترین ویژگیاز مهم
فاق زمان اتمراتب برای اساتید و دانشجویان همیابد و این بهطور مداوم گسترش میبه

 هایی را برایها، امکانات و فرصتآوریهای نوین فنافتد. از سوی دیگر، پیشرفتمی
که اساتید و دانشجویان خواستار فراگیری طورید، بهکنای فراهم میتدریس حرفه
ها در فرایند یاددهی و یادگیری هستند )پراتون آوریمندی از این فنچگونگی بهره

 (.0،0226اچ
طور مداوم کند که اساتید و دانشجویان بهاندازها ایجاب میها و چشماین چالش

که به فعالیت های نوین را درحالیکارآموزی و بازآموزی داشته باشند و دانش و مهارت
دانستن عواملی که بر پذیرش فناوری اطالعات رو دهند کسب کنند. ازاینخود ادامه می

چه عامل . نیمبینی کتا بتوانیم میزان استفاده از آن را پیش کندتأثیرگذار است ما را قادر می
شود که یک فرد فناوری جدید را بپذیرد؟ آیا این عوامل صرفاً وابسته یا عواملی باعث می

                                                                                                                                        
1. Bowes 2. Perraton, H. 



 48 ... مدیریتی سطوح آموزشی نظام برای الگویی طراحی 

های خود افراد نیز بر این پذیرش های خود فناوری است؟ یا اینکه ویژگیبه ویژگی
 تأثیرگذار است؟

گسترش روزافزون ارتباطات و تأثیر آن بر فضای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جوامع، 
روز را آوری وجود دولتی کارآمد و بههای ناشی از پیشرفت سریع و شتابان فنیچیدگیپ

. همگام با تکامل و تکوین روزافزون کندمنظور انجام وظایف حکومتی ضروری میبه
ها در این حوزه رو به گذاری شرکتگیری و سرمایههای اطالعاتی، میزان بهرهآوریفن

های موفـق امـروزی تـا حـد زیـادی دهد که سازمانمی ها نشانفزونی اسـت. بررسی
آوری اطالعات و گذاری مستمر در حوزه فنرشـد و سودآوری خود را مدیون سرمایه

رو، خود را موظف به تجهیز سطوح عالی شرکت های مشابه دانسته و ازاینآوریفن
ها د. بسیاری از سازمانداننجهت رویارویی بـا الزامـات ایـن حوزه اثرگذار سازمانی می

های اطالعاتی به کسب مزیتی رقـابتی برای آورینمایند با کاربست فننیز سعی می
 (.5934سازمان و تحقق عملکردی باالتر و بهتـر نائـل گردنـد )مرادی و هاشمی فرهود،

های اطالعـاتی و گـام نهـادن در مسـیر آوریبرداری از فنکه پذیرش و بهرهازآنجایی
ها، باورهـا و محور تا حـد زیـادی تحـت تأثیر نگرشتعـالی اقتصادهای دانش

د، گیرفرد آنان قرار میهای کاری منحصربههـای کـاری کارکنان و مدیران و ویژگیارزش
گونه اقتصادها، سازوکارهای دریافت، تحلیل و کاربست اطالعات عامل اساسی و در این
 رود و از طرفی بسیاری از مبانیهـا بـه شمار میز سـازمانکننده موفقیـت و تمـایتعیین
 (.5969، پرستحقدهد )دهنده آن را اطالعات تشکیل میشکل

شدن های جدید در حال جهانیاگرچه تولید محصوالت و ارائه خدمات با فناوری
ه عتوانند مراحل توسگیری از این نوع فناوری میتوسعه با بهرهاست و کشورهای درحال

بر بپیمایند، اما در نظر گرفتن شرایط و الزامات انتقال فناوری، از عوامل مؤثر را از راه میان
در  هاگذاری سازمانبر پذیرش آن از سوی کاربران است؛ زیرا توجه به افزایش سرمایه

های اخیر، این نگرانی را به دنبال داشته است زمینه استفاده از خدمات الکترونیکی در دهه
هایی که در این راه صرف شده است، توانسته است مزایای موردنظر ه آیا این هزینهک

ها را محقق کند؟ حداقل بخشی از این دغدغه و نگرانی به موضوع پذیرش مدیران سازمان
زمانی طوالنی است که پذیرش رو مدتشود. ازاینفناوری از سوی کاربران مربوط می
عنوان فناوری جدید و رو به رشد به دلیل ن بهفناوری اطالعات از سوی کاربرا

رو به های موجود در مسیر آن، موردتوجه پژوهشگران قرار گرفته است. ازایندشواری
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گیری کاربران برای پذیرش فناوری اطالعات، یکی از رسد، فهم نحوه تصمیمنظر می
 هاستها و موضوعات مدیریتی آنسازی طرحها در پیادهترین چالشمهم

(. لذا پژوهش حاضر با توجه به الگوی عناصر سازمانی به بررسی 5965،جعفرپور)
کاربست فناوری اطالعات و ارتباطات در دانشگاه آزاد پذیرش و  هایها و نارساییچالش

اسالمی واحد رودهن و نقش آن بر یادگیری و یاددهی پرداخته است؛ بنابراین پژوهش 
رش تواند پذیبر پذیرش فناوری اطالعات بوده و میتعیین عوامل مؤثر  فوق به دنبال

 (.5933، حمیدیهای کشورمان ارتقا دهد )فناوری اطالعات را در دانشگاه

 روش
و بر اساس چگونگی به دست آوردن  پژوهش حاضر ازنظر هدف و ماهیت کاربردی است

. در این پژوهش کردهای توصیفی تلقی توان آن را در زمره پژوهشهای موردنیاز میداده
 ها و زیردرمجموع از روش تحلیل کمی برای استخراج، ارزیابی و اهمیت سنجی مؤلفه

ها با های مربوطه و نیز تحلیل رابطه بین متغیرهای اصلی با یکدیگر و نیز رابطه آنمؤلفه
د صورت بوسازی تمامی این روابط بهره برده شد. روند انجام کار بدینیکدیگر و مدل

ای و اسنادی و با مطالعه و بررسی کارهای پیشین، بتدا با استفاده از روش کتابخانهکه ا
شده و در معرض نظر های مربوط به هریک استخراجمتغیرهای اصلی مدل و نیز شاخص

خبرگان این حوزه قرار داده شد و اصالحات، حذف و اضافات و تعدیالت الزم بر روی 
ریک آمده برای هدستهای بهین متغیرها و شاخصآن صورت پذیرفت. سپس مبتنی بر ا

شده که طی آن این قابلیت وجود دارد که اهمیت هریک از ای طراحیپرسشنامه
ها، معاونین آمده. جامعه آماری پژوهش کلیه روسای دانشکدهدستهای بهشاخص
 402ها بودند که تعداد کل آن 5961ها در سال ها، اعضای هیأت علمی دانشکدهدانشکده

شیوه نفر به دست آمد.  025نفر گزارش شد. حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 
نفر انتخاب  025ای به تعداد ها از طریق تصادفی چندمرحلهو تعداد نمونه گیرینمونه

ین پس از تأیید روایی اها از تحلیل عاملی استفاده شد. وتحلیل دادهشدند. برای تجزیه
ر ها موردنظر، این پرسشنامه دن مربوطه بسته به تعداد شاخصپرسشنامه توسط خبرگا
ها قرار گرفت. الزم به ذکراست که پس از اطمینان از پایایی و معرض نظر تعداد نمونه

زار افگیری از نرمهای مربوطه و با بهرهآمده توسط آزموندستهای نرم بهنرمال بودن داده
spssآمده با متغیر اصلی دستهای بهبین شاخص ، ابتدا به بررسی معناداری رابطه
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 Amousافزار پردازیم و برای این منظور از روش تحلیل عاملی تأییدی از طریق نرممی
هایی که معنادار نیستند، به سراغ طراحی یک مدل استفاده شد. پس از حذف شاخص

استفاده از مدل  امفهومی برای کیفیت رابطه بین متغیرهای توضیحی و متغیر وابسته رفته، ب
( در ایموس مدل مربوطه را مورد ارزیابی و آزمون قرار SEMیابی معادالت ساختاری )

های مطلوب در مدل )ازجمله داده و پس از حصول اطمینان از دستیابی به شاخص
RMSEA  دو بهنجار(، اقدام به تحلیل معناداری و کیفیت روابط بین متغیرها در  –و خی
ها و ریز های الزم را برای هریک از مؤلفهبندیو مبتنی بر آن اولویتپردازیم مدل می

 کنیم.ها ارائه میمؤلفه

 ها و تعداد افراد جامعه )روسا، معاونین و اعضای هیأت علمی( و نمونه. اسامی دانشکده1جدول 

 تعداد نمونه تعداد کل از جامعه هانام دانشکده

 40 33 فنی مهندسی

 05 49 های خارجهزبانادبیات فارسی و 

 41 61 روانشناسی و علوم اجتماعی

 40 37 علوم تربیتی و حسابداری

 99 72 کشاورزی و علوم پایه

 52 02 هنر و معماری

 4 6 معارف اسالمی

 4 3 فیزیک

 025 402 تعداد کل

 باشند:دهنده و تعداد سؤاالت آن به شرح زیر میهای تشکیلابعاد و مؤلفه

 دهنده متغیرها پذیرش فناوری اطالعاتهای تشکیلابعاد و گویه. 2جدول 

 هاگویه ابعاد

 9ا الی  سودمندی درک شده

 50الی  7 سهولت درک شده

 57الی  59 نگرش نسبت به کاربرد

 05الی  53 تمایل به استفاده
 99الی  00 عوامل ساختاری

 42تا  94 عوامل فردی
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 است. ای لیکرتمقیاس سنجش پنج گزینه
ها از تحلیل عاملی تائیدی استفاده شد. نتایج نشان داد که وتحلیل دادهبرای تجزیه

شده های گردآوریبا داده 0دهنده پذیرش فناوری اطالعات مندرج در جدول ابعاد تشکیل
 برازش دارد.

 هایافته
وبی خدر پژوهش حاضر برای اثبات اینکه مفاهیم به :ارزیابی تحلیل عاملی تائیدی

ها از تحلیل عاملی تائیدی ها و عاملاند و برای آزمون روابط بین گویهگیری شدهاندازه
 t، آماره افزار ایموساستفاده شد و پس از تخمین اولیه تحلیل عاملی تائیدی با کمک نرم

دهد با نشان می 21/2طح خطای شده را در سهای مشاهدهرا که معناداری همبستگی
برای بارهای عاملی و جمالت خطا برآورد واریانس تبیین نشده هر یک  t valueمحاسبه 

های ارزیابی مدل ازجمله دو کنیم و سپس برای بهبود شاخصاز متغیرها محاسبه می
کند. تحلیل عاملی تأییدی مدل و خی دو بهنجار، مدل را اشباع می RMSEAشاخص 
 ر حالت تخمین استاندارد در حالت اولیه.حاضر د

کدام از های مربوط به چولگی و کشیدگی هیچدهد که شاخصنشان می 9جدول 
 عبور نکرده است. ± 0ها از مرز عامل

+ و 0معتقد است چولگی و کشیدگی باید بین  0221نقل از کالین  (0229گارسون )
ها توان گفت که توزیع دادهبنابراین میصورت نرمال توزیع شوند؛ ها بهباشد تا داده -0

 برای هر یک از متغیرهای پژوهش نرمال است.

 های کشیدگی، چولگی، متغیرهای پژوهش. بررسی آماره3جدول 

 کشیدگی چولگی متغیر
 -492/2 -995/2 وجود فناوری -سودمندی درک شده 
 -592/2 245/2 بهبود کیفیت -سودمندی درک شده 

 -049/2 -291/2 وریبهره - سودمندی درک شده
 142/2 -492/2 کسب مهارت - سهولت درک شده
 591/2 -467/2 پذیریانعطاف - سهولت درک شده

 033/2 -010/2 انگیزش درونی - نگرش نسبت به کاربرد
 242/2 -153/2 انگیزش بیرونی - نگرش نسبت به کاربرد

 533/2 -317/2 انگیزگیبی - نگرش نسبت به کاربرد
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 منظور ارزیابی همگنیپس از ارزیابی مفروضه نرمال بودن توزیع چند متغیری، به
ها به این معناست که واریانس خطاها در سطوح ها )مفروضه همگنی واریانسواریانس

 5های استانداردشده خطاهامختلف متغیر یکسان است(، نمودار پراکندگی واریانس
 موردبررسی قرار گرفت.
یابی معادالت ساختاری استفاده ها از روش مدلرای آزمون فرضیهدر پژوهش حاضر ب

گیری و مدل ساختاری یابی معادالت ساختاری از دو بخش مدل اندازهشده است. مدل
گیری از طریق تحلیل عاملی تأییدی و تشکیل شده است. چگونگی برازش مدل اندازه

 گیرد.یمدل ساختاری از طریق تحلیل مسیر مورد ارزیابی قرار م

 
 ن مسیرهای معنادارکرد. ضرایب استاندارد نشده قبل از اضافه 1شکل 

 های برازش تحلیل عامل تأییدی. شاخص4جدول 

 نتیجه حد مجاز برآوردهای مدل نام شاخص

RMSEA 302/2 2.23کمتر از   قبولقابل   

GFI 419/0 2.6باالتر از   قبولقابل   

CFI 429/0 2.6باالتر از   قبولقابل   

NFI 499/0 2.6باالتر از   قبولقابل   

                                                                                                                                        
1. standardized residuals 
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ابتدا با توجه به ( Amos)افزار پس از انجام فرآیند تحلیل عاملی با استفاده از نرم
گونه که در جدول مشاهده خروجی آن به تحلیل بارهای عاملی آن پرداخته شد، همان

قبول است قابل 23/2شود مقدار ریشه میانگین مربعات خطای برآورد شده کمتر از می
(؛ 230/2که مقدار ریشه میانگین مربعات خطای برآورد شده در مدل ما برابراست با )

( بوده و مقدار شاخص برازش تطبیقی باالتر از 654/2مقدار نکویی برازش مدل برابر )
( که 677/2( و مقدار شاخص برازش هنجارشده برابر بود با مقدار )604/2( است )6/2)

 قبول است.برازش متوسط اما قابلنشان از 
عوامل ساختاری و  گیری پژوهش چنین فرض شده است که متغیردر مدل اندازه

گیری پژوهش شود. همچنین در مدل اندازهسنجیده می هایشانعوامل فردی با مؤلفه
ر واسطه سه نشانگحاضر چنان فرض شده است که متغیر مکنون سودمندی درک شده به

گیری پژوهش تا چه اندازه با های اندازهد. حال سؤال این است که گویهشوسنجیده می
شده، از قابلیت دیگر آیا متغیرهای مشاهدهعبارتشده برازش دارد؟ بههای گردآوریداده

 گیری متغیرهای مکنون برخوردار هستند؟الزم برای اندازه

 

 عنادارن مسیرهای مکرد. ضرایب استانداردشده بعد از اضافه 2شکل 
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 AMOSار افزوسیله تحلیل عاملی تأییدی با استفاده از نرمگیری پژوهش بهمدل اندازه

( تحلیل شد. منطبق بر انتظار شاخص مجذور کای در MLو برآورد بیشینه احتمال ) 7.0
با توجه به (. 953/517= (559= df ،427N=)2(، p<25/2معنادار بود ) 25/2سطح 

های برازندگی مورد ارزیابی به حجم نمونه، دیگر شاخصشاخص مجذور کای حساسیت 
ا گیری بهای برازندگی از برازش مدل اندازهدیگر شاخصقرار گرفت و مالحظه شد که 

( برابر با df/2کند. شاخص مجذور کای نرم شده )شده حمایت میهای گردآوریداده
( GFIنکویی برازش )شاخص  ،672/2( برابر با CFIشاخص برازندگی تطبیقی )، 960/5

به دست آمد.  649/2( برابر با AGFIشده برازندگی )و شاخص تعدیل 613/2برابر با 
نشانگر  62/2تر از شود شاخص برازش تطبیقی و شاخص نکویی برازش بزرگگفته می

های گردآوری نشانگر برازش عالی مدل با داده 612/2تر از قبول و بزرگبرازش قابل
( برابر RMSEA)ن شاخص ریشه خطای میانگین مجذورات تقریب شده است. همچنی

تر شود ریشه خطای میانگین مجذورات تقریب کوچک)گفته میبه دست آمد  295/2با 
نشانگر برازش عالی مدل با  21/2تر از قبول و کوچکنشانگر برازش قابل 23/2از 
 های گردآوری شده است(.داده

بار عاملی استانداردشده، خطای استاندارد  دارد نشده،برآورد بار عاملی استان 5جدول 
و نسبت بحرانی را برای هر یک از نشانگرهای متغیرهای مکنون سهولت درک شده، 

 دهد.سودمندی درک شده و نگرش نسبت به کار نشان می

 گیری پژوهش در تحلیل عاملی تأییدی. نتایج مدل اندازه5جدول 

 گرنشان -متغیرهای مکنون
عاملی بار 

استاندارد 
 (bنشده )

بار عاملی 
استاندارد 

(β) 

خطای 
 استاندارد

نسبت 
 بحرانی

   136/2 5 وجود فناوری -سودمندی درک شده 
 **52/490 555/2 357/2 514/5 بهبود کیفیت -سودمندی درک شده 

 **52/009 554/2 709/2 593/5 وریبهره -سودمندی درک شده 
 **7/906 555/2 412/2 351/2 کسب مهارت - سهولت درک شده
   917/2 5 پذیریانعطاف - سهولت درک شده

 **9/951 590/2 950/2 471/2 انگیزش درونی - نگرش نسبت به کاربرد
 **4/267 513/2 946/2 946/2 انگیزش بیرونی - نگرش نسبت به کاربرد

 **4/259 010/2 999/2 259/5 انگیزگیبی - نگرش نسبت به کاربرد
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 گرنشان -متغیرهای مکنون
عاملی بار 

استاندارد 
 (bنشده )

بار عاملی 
استاندارد 

(β) 

خطای 
 استاندارد

نسبت 
 بحرانی

 **4/126 561/2 409/2 377/2 انجام وظایف شغلی -تمایل به استفاده 
 **4/301 091/2 154/2 591/5 عالقگیبی -تمایل به استفاده 
 **4/730 095/2 466/2 043/5 ناکارآمد بودن–تمایل به استفاده 

 01/0> P** 

نکته: بارهای عاملی استاندارد نشده مربوط به سه نشانگر سودمندی درک شده، 
شده، بنابراین خطای استاندارد تثبیت 5با عدد  نگرش نسبت به کاربردو  سهولت درک شده

 ها محاسبه نشده است.و نسبت بحرانی آن

 گیریبحث و نتیجه
و استفاده از فناوری نتایج این پژوهش مشخص ساخت عوامل فردی از موانع پذیرش 

اطالعات و ارتباطات در دانشگاه آزاد اسالمی واحد رودهن است. به عبارتی بهتر نداشتن 
دانش و مهارت کافی کارکنان در دانشگاه آزاد اسالمی واحد رودهن یکی از موانع اساسی 

انع وهای اینترنتی و ارتباطی است و عوامل ساختاری نیز از مکارگیری فناوریپذیرش و به
پذیرش و استفاده از فناوری اطالعات در دانشگاه آزاد اسالمی واحد رودهن است؛ یعنی 

های نبود فرایندهای اداری مناسب برای استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات، نبود رایانه
کافی، عدم فعالیت مناسب واحد فناوری اطالعات و ارتباطات از موانع پذیرش فناوری 

گونه که نتایج پژوهش مشخص ساخت، رتباطات در واحد رودهن است. هماناطالعات و ا
سودمندی درک شده، نگرش نسبت به کاربرد، تمایل به استفاده از عوامل مؤثر بر پذیرش 
فناوری اطالعات در دانشگاه آزاد اسالمی واحد رودهن هستند؛ یعنی نمونه موردبررسی 

ها را دارند هم نگرش و باور درستی نسبت فناوری هم دارای تمایل به استفاده از اینترنت و
ها و به استفاده و کاربرد آن دارند و هم با فواید و سودمندی و منفعت استفاده از فناوری

ای از عوامل فردی و عوامل سازمانی مانع پذیرش و اینترنت آشنایی دارند؛ اما مجموعه
 گردیده است.ها د این واحد دانشگاهی استفاده مناسب از فناوری

های حاصل از مرور پیشینه موضوع نیز گسترش روزافزون ارتباطات و تأثیر آن یافته
بر فضای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جوامع برای تحقق عملکردی باالتر و بهتـر را 

گیری کاربران برای پذیرش فناوری اطالعات، . همچنین فهم نحوه تصمیمکندضروری می
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ها و موضوعات مدیریتی است که در ادامه سازی طرحها در پیادهترین چالشیکی از مهم
نه نشان پردازیم. بررسی پیشیبه برخی از وجوه اشتراک نتایج مطالعات با مطالعه حاضر می

، مرادی و 0225(، پراتون، 0229دهد نتایج این پژوهش با نتایج مطالعات بوویز )می
 ( همسو است.5960رپور )جعف(، 5934همکاران )

تواند منجر به تغییر فرهنگ های جدید اطالعاتی، میازآنجاکه استفاده از فناوری
های جدید اطالعاتی منجر به آن شده مثال استفاده از فناوریعنوانموجود سازمان شود به

است که اعضای سازمان در مقابل مشتریان پاسخگو و مسئول باشند، این امر با 
ای بوروکراتیک در تعارض است و ممکن است مشکالتی را ایجاد کند. لذا به ساختاره

ود با شهای تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران پیشنهاد میمدیران بیمارستان
 های جدید و اعطای پاداش به کارکنان درتشویق و ترغیب کارکنان در استفاده از سیستم
ها از مزایا کارکنان به تقویت ادراک مثبت آنجهت تغییر در فرهنگ سنتی قالب و ترغیب 

 شود در. همچنین پیشنهاد میکردهای ناشی از استقرار فناوری جدید کمک و فرصت
کارگیری فناوری اطالعات در سازمان سادگی و یادگیری سریع فناوری و اقدامات به

کار واحد  افزارهای موردنیاز مشاغل در سازمان در دستورآموزشی برای یادگیری نرم
خصوص مدیران واحد فناوری اطالعات و فناوری اطالعات قرار دهند. به مدیران و به

افزاری و ها و امکانات نرمگردد تا حد امکان از فناوریواحد منابع انسانی پیشنهاد می
پذیری بوده و همچنین کارکنان سازمان نیز افزاری استفاده گردد که دارای انعطافسخت

، پذیر با این فناوری آشنا شوند و تالش شودطور انعطافدش شغلی بتوانند بهاز طریق گر
های اطالعات مورداستفاده در افرادی گزینش شوند که بیشترین آشنایی را با فناوری

 عنوان بخشی از فرایند پذیرش فناوریسازمان داشته باشند و ازآنجاکه نگرش کارکنان به
ر ها دات کارکنان و حتی استفاده از پیشنهادهای آنشود، نقطه نظراطالعات تلقی می

 ها را جدی تلقی شود و در این زمینه محدودیتی وجود نداشته باشد.طراحی سیستم

 منابع
نامه فصلهای ایران. (، مدلی برای پذیرش یادگیری الکترونیکی در دانشگاه5965. )، مجعفرپور

 .505-65(، 5)5، مطالعات مدیریت فناوری اطالعات

های معادله ساختاری عامل(. 5969). ، مغنیان ب. و ،، خسروی پور، س.، هدایتی نیا، ر.پرستحق
مؤثر بر پذیرش فناوری اطالعات و ارتباطات در بین دانشجویان تحصیالت تکمیلی 
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 ،فصلنامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزیکشاورزی و منابع طبیعی رامین اهواز، 
9(06) ،46-99. 

آوری اطالعات در توانمندسازی شغلی کاربرد فن .(5933) سرتیپی یاراحمدی، ر. حمیدی، م. و
 فصل نامه دانش شناسی علوم کتابداری،دانشگاه آزاد اسالمی،  1کارکنان کتابخانه منطقه 

1 ،16 -75. 
آوری های مجازی و حاکمیت فن(. نقش آموزش5963. )کازرونی شامیری، ه. و مرادی، س

فصلنامه ساالری مدیران دانشگاه آزاد اسالمی استان خوزستان. هشایست اطالعات در
 .517(، 44)59 ،های آموزشیپژوهش در نظام

 قم: نور علم.  .فناوری اطالعات و دولت الکترونیکی(. 5934. )هاشمی فرهود، ر مرادی، م. ح. و
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