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  چکیده

آمـوزش کـه اسـت، فعالآموزشیجریانوبرنامهیکآموزشیيهانظامکاربرد فناوري اطالعات در 

مؤثرعواملتالشبایدآن،بر کاربردمقدمولی،کندیمترسیمدر هزاره سوممؤثررا براي حضورنوین

تسـلط فنـاوري در    بـاوجود شـود. شناسـایی این پدیدهازاستفادهويبرداربهره،يوربهرهیرش، بر پذ

الزامات تعلیم و تربیـت   ازجملهروزمره، پذیرش استفاده از فناوري  یوزندگآموزشی، کاري  هايیطمح

انشـجویان  د ايیانـه رابررسی نقـش تجربـه    باهدفمقاله حاضر  روینازا. آیدیمحساببهدنیاي کنونی 

دانشگاه شهید بهشتی در پذیرش فناوري بر اساس مدل پذیرش فنـاوري و مشـخص کـردن متغیرهـاي     

در مدل پذیرش فناوري صورت گرفتـه اسـت. پـژوهش حاضـر یـک مطالعـه        ياواسطهو  کنندهیلتعد

پیمایشی است. جامعه آماري آن شامل دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی که در سال تحصـیلی  -توصیفی

نفـر   400بـه حجـم    يانمونـه ياخوشـه یـري گنمونـه که با روش  باشدیم، اندیلتحصمشغول  91-92

از طریـق   هـا دادهاست. تحلیل  0.9انتخاب شدند. ابزار گردآوري اطالعات، پرسشنامه با آلفاي کرونباخ 

و  SPSSرافـزا نـرم و بـا اسـتفاده از    یريچنـدمتغ رگرسـیون   یلهوسـ بـه آمار توصیفی و آمار استنباطی 

AMOSاست. همچنـین   یرگذارتأثاستفاده از فناوري متغیربر ايیانهرامتغیر تجربه  است. گرفتهانجام

شناسایی شد و متغیر برداشت ذهنی از آسانی  ياواسطهمتغیر  عنوانبهمتغیر برداشت ذهنی از مفید بودن 

نگرش  یرهايمتغاما ؛ شناسایی شد کنندهلیتعدمتغیر  عنوانبهو هم  ياواسطهمتغیر  عنوانبهاستفاده هم 

در نظـر   هـا آننقشـی بـراي   نسبت به استفاده و تصمیم به استفاده شرایط معناداري را کسب نکردند و

  گرفته نشد.

، مدل پذیرش فناوري، برداشت ذهنی از مفید بودن، برداشت ذهنـی از  ايیانهرا: تجربه کلیدي: گانواژ

  .ياواسطهو متغیر  کنندهیلتعدآسانی استفاده، متغیر 

  

                                                                                                                            
کارشناس ارشد آموزش بزرگساالن*

شناسی دانشگاه شهید بهشتیاستادیار دانشکده علوم تربیتی و روان **

شناسی دانشگاه شهید بهشتیاستاد دانشکده علوم تربیتی و روان ***

21/2/93تاریخ پذیرش:    23/1/92تاریخ دریافت: 
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  مقدمه

فرآینـد پیشـرفت و    کننـده یلتسـه و  مـؤثر فناوري مفید،  کهینااستفاده از فناوري و پذیرش 

وابسته به نقشی است که کاربران براي آن قائـل   رسدیمتوسعه است، بیش از هر چیز به نظر 

ـ نوع نگاه و نگرشی کـه دارنـد بـه موضـوعات و      برحسبهستند. کاربران  روي  هـا ياورفن

ه فنـاوري مفیـد اسـت یـا مـانع و        آورندیم . برداشت ذهنی آنان از این موضوع که توسـل ـب

کـه   يامسئلهبر نحوه مواجهه با مسائل و موضوعات پیش روست. یرگذارتأثبازدارنده است، 

، تجربـه افـراد   گـذارد یمجابهبیش از هر چیز اهمیت و نقش اثرگذار خود را  رسدیمبه نظر 

کی مثبتی بـر مواجهـه دارنـد و تجـارب منفـی      را. تجارب خوشایند نقش انگیزشی و اداست

  نقش بازدارنده و منفی داشته باشند. توانندیم

، عرصه تعلیم و تربیت را بیش از همـه قلمروهـا   ايیانهراتوسعه و گسترش فناوري  شکیب

و آمـوزش و نیـز    يایانـه رارابطـه فنـاوري    کـه يطـور بـه خود قرار داده اسـت،   تأثیرتحت 

آشـکار اسـت کـه     يقـدر بـه روز شـده اسـت و اهمیـت آن     مسئلهچگونگی کاربردهاي آن 

رایانـه  بر کـاربرد فنـاوري   یدتأکدر طول دهه گذشته، آن را نادیده گرفت. یسادگبهتوانینم

يهـا کـالس در زندگی روزمره و حتی بیشتر از آن در حیات دانشگاهی وجود داشته اسـت. 

بـه هنجـار در    شـدن یلتبـد در حـال   سـرعت بهوابسته به رایانه،  هاييفناوربا  ياچندرسانه

اسـت و دانشـجویان    شدهیلتبدفضاي دانشگاهی هستند. فناوري اطالعات به زبان دوم علم 

تکـالیفی را بـر روي رایانـه آمـاده سـازند و بـراي        شـوند یمـ ملـزم   تنهانهايیندهفزاطوربه

بلکـه  ) اسـتفاده کننـد،  1388(جهرمـی،   ايیانهراافزارسختو  افزارنرمکالسی، از  يهاپروژه

  .باشدیماین فناوري  یريکارگبهاستفاده و  داروامخوديخودبهفهم علمی 

فراهمآموزشتوزیعبرايراییهافرصتآنو کاربردهايفناوري اطالعاتوسیعگسترش

یکصورتبهالکترونیکآموزشینترنت،از ااستفادهروزافزونافزایشبهتوجهباونموده

کسـب راضرورييهادانشخواهندیمکهاستفراگیرانی درآمدهبرايیرپذانعطافشیوه

بـه مطالـب  تواننـد یمـ دارنـد آموزش الکترونیـک دسترسـی  سیستمبهکهکنند. فراگیرانی
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دسترسـی و ... یـدئویی ونوار تصویر، صوت،متن،شاملآنمختلفيهاشکلدرآموزشی

  دانش کمک کنند. بازنشر) و از طریق آن به بازتولید و 1383باشند (بهشتی،داشته

 يهـا چـالش فنـاوري بـا    یرشموردپـذ افرادي که تجربه استفاده از فناوري را دارا هستند، در 

. اصـوالً هـر   دهنـد مینوظهور وفق  هايفناوريخود را با  ترراحتو  شوندیمکمتري مواجه 

کـه   ايمسـئله بیشتر باشد، میزان پذیرش فنـاوري بیشـتر اسـت.     شدهکسبربه چه میزان تج

، کـاربرد و تعمـیم نتـایج آن    شودمیتأییداهمیت و نقش آن در یک قلمرو واکاوي و  اگرچه

  خواهد بود. مالحظهقابلدر قلمروهاي دیگر انسانی 

کـه اسـت، فعـال شیآموزجریانوبرنامهیکآموزشیيهانظامکاربرد فناوري اطالعات در 

بایـد آن،بر کاربردمقدمولی،کندیمترسیمهزاره سومدرمؤثررا براي حضورنوینآموزش

شـود  شناسـایی پدیـده ایـن ازاستفادهويبرداربهره،يوربهرهبر پذیرش، مؤثرعواملتالش

پذیرش  روزمره، یوزندگآموزشی، کاري  هايیطمحتسلط فناوري در  باوجود).1384(عبادي، 

  .آیدیمحساببهالزامات تعلیم و تربیت دنیاي کنونی  ازجملهاستفاده از فناوري 

گونـاگونی در سـطح جهـان     يهـا روشو  هـا مدلصورت گرفته،  هايیبررسبر اساس 

ازجملهاست که  شدهگرفتهبر پذیرش فناوري اطالعات به کار  مؤثربراي بررسی عوامل 

ريمدل پذیرش فناو هاآنینترمهم
17
  است. 

مدل پذیرش فناوري دیـویس 
18

) بـر اسـاس تئـوري عمـل مسـتدل آجـزن      1989(
19

و  

فیشبن
20

تئوري عمل مستدل کلی اسـت و بـراي    کهییازآنجااما ؛ ) مطرح گردید1980(

) 1989دیـویس ( است، لذا مدل پذیرش فناوري  شدهیهتعبرفتار انسانی  هرگونهتوضیح 

، دهـد یمـ توضـیح   ايیانـه راهاييفناورانواع  ینۀمدرزاختصاصی رفتار افراد را  طوربهکه 

  .آیدیمحساببهمدل مناسبی براي پژوهش حاضر 

                                                                                                                            
17. Technology Acceptance Model (TAM)
18. Davis 
19. Ajzen 
20. Fishbein 
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و قابلیـت   شـده گرفتـه بسیاري در کشورهاي گونـاگون بـه کـار     يهاپژوهشاین مدل در 

است (دیلون شدهیبررسکاربرد آن 
21
و موریس 

22
 ،1996.(  

پـذیرش رایانـه    کننـده تعیینعوامل هدف از مدل پذیرش فناوري فراهم کردن توصیفی از 

است. هدف کلیدي مدل پذیرش فناوري فراهم کردن مبنـایی بـراي پیگیـري اثـر عوامـل      

و تمایالت درونی است. مدل پذیرش فناوري بـراي دسترسـی    هانگرشبیرونی بر باورها، 

قبلـی بـه    هـاي پـژوهش به این اهداف، با شناسایی تعداد کمی از متغیرهـاي اولیـه کـه در    

اسـت   شـده تنظـیم پرداختـه بودنـد،    ايرایانـه عوامل شناختی و عاطفی پـذیرش فنـاوري   

(دیویس، باگوزي
23

و وارشاو 
24

 ،1989.(  

درونـی   هـاي سـازه اسـت. یـک دسـته     شـده تشکیلسازه  دودستهمدل پذیرش فناوري از 

همچون برداشت ذهنی از مفید بودن، برداشت ذهنی از آسانی استفاده، نگـرش نسـبت بـه    

اده از فناوري، تصمیم به استفاده از فناوري و استفاده از فناوري و دسته دیگـر شـامل   استف

همچـون اسـتفاده قبلـی از     شـوند مـی متغیرهاي بیرونی شـناخته   بانامبیرونی که  هايسازه

ی سـازمان، مشـارکت در           رایانه، انگیـزش درونـی، تجـارب مشـابه قبلـی، حمایـت دروـن

  ).1989و ... (دیویس، باگوزي و وارشاو، آموزشی، تناسب تکلیف  هايدوره

، نشـان  کننـد یمیا رد  پذیرندیمچرا کاربران، یک فناوري خاص را  کهینااین مدل دالیل 

(دیـویس،   باشدیمتوضیح رفتار استفاده از رایانه  منظوربهخاص  طوربه، چیزي که دهدیم

رداشـت ذهنـی از آسـانی    ب يهـا سـازه ). در این مدل روابط علی 1989باگوزي و وارشاو، 

استفاده، برداشت ذهنی از مفید بودن، نگـرش نسـبت بـه اسـتفاده، تصـمیم بـه اسـتفاده و        

ح رمـدل، مطـ  ایـن   یشـنهاددهنده پ)، 1989است. دیویس ( شدهمشخصاستفاده از فناوري 

برداشت ذهنی از مفید بودن و برداشت ذهنـی از آسـانی اسـتفاده،     يهاسازهکه  سازدیم

و  باشـند یممؤثررفتار کاربران رایانه  ینۀدرزماساسی این مدل هستند که  نندهکیینتعدو 

                                                                                                                            
21. Dillon 
22. Morris 
23. Bagozzi
24. Warshaw
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موجـب بـاال بـردن     ايیانـه رابر این باور است که اگر کاربران معتقد باشند کـه سیسـتم   

آن سیسـتم   حـال یندرعـ (برداشت ذهنی از مفیـد بـودن) و    شودیمهاآنعملکرد کاري 

نگـرش مثبتـی را    یجـه درنتت ذهنی از آسانی استفاده) باشد (برداش استفادهقابلیآسانبه

آسـان را   هـاي یسـتم س. از طـرف دیگـر کـاربران،    دهندیمنسبت به آن سیستم پرورش 

. بنـابراین بـا   شودیمزیرا باعث باال رفتن کارایی  گیرندیمسودمندي در نظر  هايیستمس

آسـانی اسـتفاده اثـر     توجه به این مدل برداشت ذهنی از مفید بودن و برداشت ذهنـی از 

مستقیمی بر نگرش نسبت به استفاده دارند. همچنین برداشت ذهنی از آسانی اسـتفاده از  

دارد.  یرمسـتقیم غطریق برداشت ذهنی از مفید بودن، بر نگرش نسـبت بـه اسـتفاده اثـر     

همچنین تصمیم به استفاده نیز که از برداشت ذهنی از مفید بـودن و نگـرش نسـبت بـه     

  بر استفاده از فناوري اثر مستقیم دارد.که تق شده است استفاده مش

) و القحطانی1989دیویس (
25

برداشـت ذهنـی از    و ) برداشت ذهنی از مفید بـودن 2001(

بسـزایی در مـدل ایفـا     تـأثیر که  اندبرشمردهآسانی استفاده را مهمترین متغیرهاي این مدل 

و  29) و لچومانـان 2012اران (و همکـ  28)، اُنـگ 1995(27و ایواري 26. ایگباریاکنندیم

مونیاندي
بـه  برداشت ذهنی از آسانی استفاده را  و برداشت ذهنی از مفید بودن) 2013(30

الکترونیکـی   يهاکتابدر استفاده از رایانه، استفاده از سیستم مدیریت و استفاده از  ترتیب

تامس )،2009و همکاران ( 31یوسف. انددانستهمؤثر
32
یانـگ )، ل2012همکـاران ( و  

33
و  

) و بو2012همکاران (
34

و وونگ 
35

مفید بـودن   که برداشت ذهنی از اعتقاددارند) 2013(

                                                                                                                            
25. Al-Ghahtani
26. Igbaria 
27. Iivari
28. Ong
29. Letchumanan 
30. Muniandy
31. Yussof
32. Thomas
33. Liang
34. Boh
35. Wong
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به ترتیب باعث استفاده از کتابخانه الکترونیکی، بهبود رفتار و انجام بهتر تکالیف در کودکـان  

و اثربخشـی درك   یجوسـازمان و بـر   شـود یمسندرم تورت، تمایل به خرید اینترنتی  مبتالبه

  است. یرگذارتأثدیران شده م

) نقـش نگـرش بـر اسـتفاده از فنـاوري را مهـم و       2001) و تقـوي ( 1998لوین و اسمیت (

اساسی توصیف کرده و داشتن نگرش مثبت را علت موفقیت و داشتن نگرش منفی را علـت  

  .انددانستهعدم موفقیت در استفاده 

را  تـأثیر تفاده، بیشـترین  ) معتقدند که تصمیم بـه اسـ  1386و رشیدي () 1385شیخ شعاعی (

مستقیم بر استفاده از فناوري داشته است. صورتبه

، تجـارب  پـذیرش اسـتفاده از فنـاوري   متغیرهاي مرتبط بـا   ینترمهمیکی از  رسدیمبه نظر 

بر اسـتفاده از فنـاوري    مؤثرتنها عامل بیرونی  عنوانبهدر این پژوهش  ؛ کهافراد باشد ايیانهرا

همه وقایع مرتبط بـا   عنوانبهتواندیمدرمجموعايیانهراتجربه است.  فتهقرارگریموردبررس

  از: اندعبارترایانه در نظر گرفته شود. این وقایع 

  است. شدهاستفادهکه از یک رایانه در خانه، اداره و یا مدرسه  هاییساعت. تعداد 1

 هـاي برنامـه (افزارهاییرمن(رایانه شخصی، دستیار دیجیتال شخصی و ...) و  افزارهاسخت. 2

کـه  و دریافـت پسـت الکترونیکـی و ...)   ارسـال  ، … ,Word, AutoCadکاربردي مانند

  .شودمیاستفاده 

  . فراوانی استفاده براي مثال در هر ساعت، روزانه، هفتگی، ماهانه.3

ونگی احساس دربـاره ایـن وقـایع اسـت (اسـمیت و      بخشی از تجربه نیز مربوط به چگ

، به نقل از بکرز1999همکاران، 
36

و اشمیدت
37

 ،2003(  

رایانـه  چطـور از یـک    داندمی) که یک شخص ايدرجهانی (میزعنوانبهايیانهراتجربه 

کـافی دربـاره    قـدر بـه   رایانه باتجربهیک کاربر بنابرایناست.  شدهتعریفاستفاده کند، 

ـ  اسـتفاده از آن درك و آگـاهی داشـته باشـد     منظـور بهرایانه  و  کمـابیش ن ادراك کـه ای

                                                                                                                            
36. Beckers
37. Schmidt



155  ...بر اي بر پذیرش فناوريبررسی نقش تجربه رایانه

رایانـه   افزاريسختهايویژگیویژه، دالیل استفاده و  افزارينرمهايبستهاز  نظرصرف

سکیت(پاباشد
38

و بابکو
39

 ،1998.(  

 شـده ارائه) 1995وجود دارد که توسط جونز و کالرك ( ايیانهراتجربه تعریف دیگري از 

اسـت: میـزان اسـتفاده از     شـده لیتشـک از سه بخـش   ايیانهرااست. در این تعریف تجربه 

گیـري    انـدازه بههاآن. پس ايیانهراتجربه براي استفاده از رایانه و تنوع  ییهافرصترایانه، 

از تجارب را هم اضافه کردنـد   ايدامنهو  ايرایانههايفرصتاولیه میزان استفاده از رایانه، 

(گارلند
40

و نویز 
41

 ،2004(  

آیا فرد در خانه به رایانه دسترسـی دارد  «، موضوعاتی از قبیل فرصت براي استفاده از رایانه

بـراي اسـتفاده    ايدورهنیازمند  تاکنونهاآنآیا «یا » ؟کندمیو تا چه حدي از رایانه استفاده 

  .شودمیرا شامل » ؟اندبودهاز رایانه 

، صـفحات  ، پردازش کلمـه نویسیبرنامهافزارينرمهايبستهتنوع تجربه، استفاده فرد از 

و  ايرایانـه هايزبان، یادگیري به کمک رایانه، آشنایی با هابازي، هادادهگسترده، پایگاه 

، 1990(ایگباریـا و چاکرابـارتی،    شودمیرا شامل  ايرایانهاطالعاتی  هايسیستمتوسعه 

  ).2004ز، ، به نقل از گارلند و نوی1995الرك، جونز و ک

تعـداد   کنندهمنعکسیک سازه تک جزئی که  عنوانبهايرایانهدر بیشتر مطالعات تجربه 

اسـت.   شـده گرفتـه در نظـر   ،استفاده از رایانه یا میزان تجربه عمومی از رایانـه  هايسال

اسـت کـه    چندبعديیک سازه  ايرایانهکه تجربه  دهدمیمطالعات اخیر نشان  حالبااین

و تجربیـات   افـزاري نرمو تجهیزات  کاربردي رایانه هايبرنامهمختلف با  هايتجربهشامل 

از رفتارهـاي سیسـتم    اعتمـادتر قابـل و  تـر دقیـق کننـده   بینیپیشاست که  ايرایانهخاص 

  .دهندمیارائه  بعديتکايرایانههايتجربهاطالعاتی نسبت به ساختار 

                                                                                                                            
38. Potosky 
39. Bobko
40. Garland
4. Noyes
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و حمایـت، روي خودکارآمـدي    ايرایانـه شناختی اجتماعی بندورا تجربه  تئوريمطابق با 

 کننـده تعیـین عامل  مؤثرترینعنوانبهد. نتایج نیز از حدس بندورا درباره تجربه ارگذمیراث

کـه کـاربران تجربیاتشـان را بـا رایانـه       دهـد می. این نشان کندمیخودکارآمدي، پشتیبانی 

. نتایج نشان داد که برداشـت ذهنـی از آسـانی    کنندمیخودکارآمدي رایانه ارزیابی  عنوانبه

برداشت ذهنی از مفید بودن براي استفاده از فناوري کافی نیسـت بلکـه کـاربران    و استفاده

باید تجربه کافی براي استفاده از فناوري را داشته باشند. به این معنی کـه افـزایش تجربـه    

آموزشـی ممکـن اسـت     هـاي برنامهبراي استفاده حیاتی است. افزایش آموزش و  ايرایانه

از  مـؤثر تجربه خود را براي اسـتفاده   تواندمیدهد. فرد  احساس خودکارآمدي را پرورش

در یک توانایی براي رسیدن به حد تسلط براي استفاده از آن  نفساعتمادبهرایانه و تقویت 

  ).1995توسعه دهد (ایگباریا و ایواري، 

ممکن اسـت ترسـی کـه کـاربران      ايرایانهکه دانش و تجربه  دهدمینتایج مطالعات نشان 

ین ببـرد (ایگباریـا و         ستفاده ازبراي ا رایانه داشته باشـند را کـاهش دهـد و یـا حتـی از ـب

چاکرابارتی
42

 ،1990.(  

) بیــان داشــتند کــه در چــارچوب فنــاوري اطالعــات، هــم 1994تامپســون و همکــاران (

ایـن دو معیـار،    چراکهشود،  یريگاندازهو هم طول مدت استفاده باید  ايیانهرايهامهارت

، ايیانـه رايهامهارتبازتابی از  عنوانبه. دهندیمرا نشان  ايیانهرایزي از تجربه ابعاد متما

 يافـزار نـرم يهـا بستهسطح اعتمادي که یک فرد هنگام استفاده از ،ايیانهراخودکارآمدي 

 یـري گانـدازه ، یـک  ايیانهرا. از طرف دیگر طول تجربه کندیمیريگاندازهجدید را دارد، 

کاربر است (تانگ ايیانهراه عینی از تجرب
43

نگو، ه
44
و تم 

45
 ،2002.(  

بر استفاده از فنـاوري ارائـه    ايرایانهتجربه  تأثیر) منطقی براي 1994تامپسون و همکاران (

و  گیرنـد مـی پیچیدگی اسـتفاده از فنـاوري قـرار     تأثیر، کمتر تحت باتجربهدادند. کاربران 

                                                                                                                            
42. Chakrabarti
43. Thong
44. Hong
45. Tam
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هـاي فرصتکار و  بهبودیافتههايفرصتد آن، مانن بلندمدتنسبت به پیامدهاي  همچنین

ممکـن اسـت    تجربـه بـی هسـتند. کـاربران    تـر آگاهتکالیف شغل مرجح آینده،  بهبودیافته

 شـان شغلیخود را که مربوط به استفاده از فناوري براي انجام وظایف  غیرواقعیاعتقادات 

سب بـا شغلشـان را   ممکن است باورهاي منا باتجربهکاربران  کهدرحالیدارندنگهاست را 

، تنظیم کنند (لیتريبینانهواقعدر سطح 
46
و کیم 

47
 ،2009.(  

مسـتقیم   صورتبهیکی از عواملی که عنوانبهايیانهراتجربه ) از 1390جعفري تروجنی (

  داشته است، یاد کرد. تأثیربر استفاده معلمان از رایانه  یرمستقیمغو 

از چه مسـیري و از طریـق چـه متغیرهـایی      ايیانهراپیش رو این است که تجارب  مسئله

ما در  مسئلهمشخص  طوربه؟ به همین خاطر و گذاردیمروي متغیر استفاده از فناوري اثر 

این پژوهش این است که متغیرهاي میانی برداشت ذهنی از مفید بودن، برداشـت ذهنـی از   

انـد کننـده یلتعـد آسانی استفاده، نگرش نسبت به استفاده و تصمیم به استفاده، متغیر 
48
یـا   

ياواسطه
49

چـه نقشـی در پـذیرش     ايیانـه راپیش روي ما این است که تجارب  مسئله؟ 

چنان مهـم و اساسـی اسـت کـه بخـواهیم       ايیانهرا؟ آیا نقش تجربه کنندیمفناوري بازي 

در این پژوهش قصد بر این اسـت   يهرروبهنقش آن را در پذیرش فناوري محاسبه کنیم؟ 

، نقش تجارب رایانه را بر پذیرش استفاده ياواسطهو  کنندهیلتعدایی متغیرهاي تا با شناس

  کنیم. یموردبررساز فناوري دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی 

  

)1989(دیویس، باگوزي و وارشاو،  يفناور. مدل پذیرش 1شکل 

                                                                                                                            
46. Lee
47. Kim
48. Moderator  variables
49. Mediator  variables
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بـازي   نقش مهمی در برقـراري ارتبـاط میـان متغیرهـاي مسـتقل و وابسـته      میانی یرهايمتغ

ـتقل    منزلـه بهباشند،  کنندهیلتعد. اگر این متغیرهاي میانی کنندیم کـه   ياجداگانـه متغیـر مس

بگذارنـد؛   جـا بـه اثر جداگانه خود را توانندیمندارند،  یادشدههمبستگی درونی با متغیرهاي 

ـ     ؛ گیرندیمقرار  بینیشپمتغیرهایی که بیشتر در ردیف متغیر  انی، امـا اگـر ایـن متغیرهـاي می

ـتقل داشـته و      ياواسطه و متغیـر وابسـته آن   منزلـه بـه باشند، همبستگی درونی بـا متغیـر مس

بـا   کهيطوربهمتغیر مستقل آن خواهد بود.  منزلهبههمبستگی درونی با متغیر وابسته داشته و 

. متغیـري کـه درونـی محسـوب     شودیمحذف آن ارتباط میان متغیر مستقل و وابسته حذف 

ـ  در  ازآنجاکـه ). 1378(سـرمد،   شـود یمـ وع فراینـدهاي درونـی در نظـر گرفتـه     شده و از ن

، ایـن تفکیـک و   شودینماین تفکیک و نوع نقش متغیرهاي میانجی در نظر گرفته  هایبررس

  .کندیمتعیین نقش ضرورت پیدا 

پژوهش يهاسؤال

بـر اسـتفاده از    ايرایانـه آیا بر اساس مدل پـذیرش فنـاوري دیـویس، تجربـه     .1

دارد؟ تأثیراوري فن

و استفاده از فناوري، متغیرهاي برداشت  ايرایانهدر ارتباط با متغیرهاي تجربه .2

ذهنی از مفید بودن، برداشت ذهنی از آسانی استفاده، نگرش نسبت به اسـتفاده  

است؟ ايواسطهیا  کنندهتعدیلو تصمیم به استفاده، 

  روش

شـیوه   ازنظـر کـاربردي و   ،هـدف  ازنظرپژوهش حاضر موجود،  هايبنديیمتقسبر اساس 

  .باشدیمتحلیلی به روش پیمایشی - توصیفی ،گردآوري اطالعات

در این پژوهش، دانشجویان روزانه و شبانه دانشگاه شـهید بهشـتی کـه در     موردنظرجامعه 

  است. شدهگرفته، در نظر باشندمیمشغول به تحصیل  92- 91سال تحصیلی 

است و  شدهانجامTAMاز نوع کمی است و بر اساس مدل  با توجه به اینکه این پژوهش

نیاز به بررسی برازش مدل بوده است، لذا براي تعیین حجم نمونه بـر اسـاس مـدل یـابی     
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) معتقد اسـت نسـبت حجـم نمونـه بـه تعـداد       1985بنتلر («معادله ساختاري استفاده شد. 

 هـاي توزیـع و براي  1بر  5اید توزیع نرمال ب يهامفروضهپارامترهاي برآورد شده در شرایط 

  ).519، 1380(هومن، » باشد 1بر  10اختیاري 

ـتند و توزیعشـان      هـا دادهدر این پژوهش  کهاینبا توجه به  روازاین داراي توزیـع نرمـال نیس

عـدد بـرآورد شـده     400، پس حجم نمونه باشدمیعدد  40اختیاري است و تعداد پارامترها 

حجـم نمونـه بـراي     بنـدي سـهمیه نشجویی در دانشـگاه و  توزیع جمعیت دا برحسباست. 

بـراي کـل دانشـگاه     ايخوشهمختلف، مقدار دقیق حجم نمونه نهایی به روش  هايدانشکده

  .دانشکده است و براي هر دانشکده به روش تصادفی انتخاب شد 15که شامل 

گردآوري اطالعاتابزار

برداشـت ذهنـی از مفیـد بـودن،     ،ايیانـه راتجربه  مؤلفه6با  ياپرسشنامهدر این پژوهش از 

برداشت ذهنی از آسانی استفاده، نگرش نسبت به استفاده، تصـمیم بـه اسـتفاده و اسـتفاده از     

  گویه بود، استفاده شد. 40داراي  یطورکلبهکه فناوري

محتوااعتبارروشازروایی پرسشنامهخصوصدر
50

که پرسشنامه  صورتینبدشد. استفاده

 بـاره یـن درابه چند تن از اساتید خبره در این زمینه داده شد و نظرات اصـالحی آنـان   موردنظر

  اعمال شد.

  شد. ییدتأ90/0پایایی پرسشنامه نیز با استفاده از روش آلفاي کرونباخ، با ضریب پایایی 

  هادادهوتحلیلیهتجزروش 

و پراکنـدگی وکـزي مريهـا شاخصفراوانی،توزیعجدولازهادادهتوصیفیتحلیلبراي

و  یريچنـدمتغ رگرسـیون   ازجمله، یازموردنپارامتریکيهاآزمونبراي تحلیل استنباطی از

،AMOSو  16SPSSافـزار نـرم بـا اسـتفاده از   همبستگی تفکیکی و همبستگی پیرسـون 

  استفاده شد.

  

                                                                                                                            
50. Content validity
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هایافته

توصیفی هايیافته

از  %79. انـد دادهمردان تشـکیل  را  %38را زنان و  یموردبررساز جمعیت نمونه  8/61%

را دانشــجویان مقطــع  %8/18را دانشــجویان مقطــع کارشناســی،  یموردبررســجمعیــت 

 25تـا   18. گـروه سـنی   انـد دادهرا دانشجویان دکتري تشـکیل   %8/0کارشناسی ارشد و 

از  %7/1و بـاالتر،   30و گـروه سـنی   %5/9سـال،  30تـا   25، گـروه سـنی   %2/84سال، 

. بیشـترین دفعـه اسـتفاده از    انـد دادهرا بـه خـود اختصـاص     یوردبررسمجمعیت نمونه 

بـه   بعدازآناست و  %5/44مربوط به گزینه چندین بار در روز با میزان  ايیانهرافناوري 

بیشـترین دفعـه    %8/14در روز بـا   بـار یکو  %26بار در هفته با  3-2هايینهگزترتیب 

. بیشـترین مـدت اسـتفاده از    انـد دادهاختصـاص  را به خـود   ايیانهرااستفاده از فناوري 

بـه   بعـدازآن است و  %8/27ساعت با میزان  3مربوط به گزینه بیشتر از  ايیانهرافناوري 

بیشـترین   %2/19و نیم ساعت تا یک ساعت بـا   %2/24ساعت با  2-1هايینهگزترتیب 

ترین میـزان  بیشـ  %8/31. فعالیـت علمـی بـا    انـد دادهمدت استفاده را به خود اختصاص 

نیز کمتـرین میـزان اسـتفاده را بـه خـود       %8/1استفاده را داشته است و فعالیت اداري با 

 عنـوان بـه %5/38کاربردي و تخصصی و اینترنت بـا   يافزارهانرماختصاص داده است. 

تـرین ابـزار پرینتـر و    هستند و کم استفاده ايیانهرافناوري  یريکارگبهمهمترین ابزار در 

در یک سـال گذشـته    شدهگرفتهبه کار  افزارنرمهستند. بیشترین تعداد  %1با ...اسکنر و 

است. %34عدد با  5تا  3موردنظرتوسط نمونه 

  استنباطی هايیافته

بررسـی  رگرسـیون   يهامفروضهصادق بودن ، ابتدا پژوهش سؤاالتپاسخ دادن به  براي

  شد.
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  نرمال بودن متغیرها

) بـه  N-P Plotو مـورد انتظـار (   شـده مشـاهده راکمـی مقـادیر   نمودار پراکنش احتمال ت

که طبق ایـن  پردازدیمیکی از مفروضات رگرسیون  عنوانبهبررسی نرمال بودن خطاها 

در  کـه یـن افرض، خطاهاي معادله رگرسیون باید توزیع نرمال داشته باشند. با توجه بـه  

رد انتظار نقاط حول خط با یک و مو شدهمشاهدهپراکنش احتمال تراکمی مقادیر نمودار 

لموگروف اسـمیرنوف  او همچنین با توجه بـه آزمـون کـ    اندشدهپراکندهدرجه  45شیب 

)sig=0.465, Z=KS=0.850(  که در سطحP>0.05      معنادار نیسـت، لـذا فـرض نرمـال

  د.شییدتأبودن 

  

. نرمال بودن خطاها1نمودار 

یرنوفکالموگروف اسم يانمونه. آزمون تک 1جدول 

استانداردشدهيهاداده

188 N

850/0 نمره  Z کالموگروف اسمیرنوف 

465/0 سطح معناداري

ظ
نت
 ا
د
ر
و
 م

ش
کن

را
 پ
ل
ما

حت
ا

ر
ا

دهشمشاهدهاحتمال پراکنش 
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  استقالل خطاها

که باید فرض وجـود همبسـتگی    باشدیماز دیگر مفروضات رگرسیون استقالل خطاها 

دوربین واتسونبین خطاها رد شود. آماره
51
کـه در ایـن    پردازدیمبه بررسی این فرض  

فـرض یشپـ شده است که حاکی از صادق بودن ایـن   734/1ش این آماره برابر با پژوه

  استفاده از رگرسیون بالمانع است. قرار دارد) و لذا 4/2تا  2/1(در بازه  باشدیم

. استقالل خطاها2جدول 

Rمدل
R 

مجذور

R 

مجذور 

دهشیمتنظ

خطاي 

 استاندارد

برآورد

تغییرات آماري

 دوربین

نواتسو

ات تغییر

مجذور

R

تغییرات

F

درجه 

آزادي 

1

درجه 

آزادي 

2

معناداري 

تتغییرا

F

1582/0338/0320/090737/5338/0607/185182000/0734/1

  هم خطی بودن

و تلـورانس   VIFبراي آزمون عدم وجود همبستگی خطی بین متغیرهـا از دو شـاخص   

از عدد چهـار و   VIF، کمتر بودن مقدار شاخص این آزمون ییدتأ. الزمه شودیماستفاده 

نزدیک بودن تلورانس
52
بـا توجـه بـه    . باشـد یمـ به عدد یک و دور بودن از عدد صـفر   

  .شدییدتأفرض عدم وجود همبستگی خطی شدید بین متغیرها  ،جدول زیر

. عدم وجود همبستگی خطی بین متغیرها3جدول 

                                                                                                                            
51. Durbin-Watson
52. Tolerance

مدل

یراستانداردغضرایب 

ضرایب 

استاندارد

t
سطح 

معناداري

هم خطی

B
خطاي 

استاندارد

بتا
Toleran

ce
VIF

041/0-228/4054/2-683/8استفاده
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ــخ بــه   پاس

ــؤاالت  ســ

پژوهش

آیــــا بــــر 

اساس مدل 

  دارد؟ تأثیرفناوري بر استفاده از  ايیانهراپذیرش فناوري دیویس، تجربه 

ايیانهرا. همبستگی پیرسون بین متغیرهاي استفاده از فناوري و تجربه 4جدول 

ايیانهراتجربه رياستفاده از فناو

ياستفاده از فناور

**10/464نهمبستگی پیرسو

000/0سطح معناداري

N369348

ايیانهراتجربه 

1**0/464نهمبستگی پیرسو

000/0عناداريسطح م

N348372

 ايیانـه راو رابطه تجربه  تأثیراست،  01/0کمتر %99در سطح  pبا توجه به اینکه مقدار 

  شد. ییدتأمعناداري  طوربهبر استفاده از فناوري 

و استفاده از فناوري، متغیرهاي برداشت  ياانهیرادر ارتباط با متغیرهاي تجربه .1

ذهنی از آسانی استفاده، نگرش نسبت به استفاده و  ذهنی از مفید بودن، برداشت

است؟ ياواسطهیا  کنندهلیتعدتصمیم به استفاده، 

  

ايیانهرا. همبستگی تفکیکی بین متغیرهاي استفاده از فناوري و تجربه 5جدول 

ايیانهراتجربه رياستفاده از فناوشدهکنترلمتغیرهاي 

برداشت ذهنی از 

مفید بودن

522/0182/0216/0877/2004/0647/0546/1

برداشت ذهنی از 

آسانی استفاده

494/0130/0286/0792/3000/0637/0570/1

ه نگرش نسبت ب

تفادهاس

018/0192/0008/0092/0926/0510/0960/1

023/0183/0011/0128/0898/0534/0871/1فادهتصمیم به است

240/0064/0265/0745/3000/0728/0373/1ايیانهراتجربه 
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برداشت ذهنی از 

ت برداش ،مفید بودن

نی از آسانی ذه

استفاده، نگرش 

اده و نسبت به استف

ادهتصمیم به استف

رياستفاده از فناو

همبستگی

سطح معناداري

درجه آزادي

000/1

0

0

267/0

000/0

182

ايیانهراتجربه 

همبستگی

سطح معناداري

درجه آزادي

267/0

000/0

182

000/1

0

0

ترل چهـار متغیـر برداشـت ذهنـی از مفیـد      با توجه به اینکه در همبستگی تفکیکی با کن

برداشت ذهنی از آسانی استفاده، نگرش نسبت به اسـتفاده و تصـمیم بـه اسـتفاده      ،بودن

کـاهش  267/0بـه   464/0ز و استفاده از فنـاوري ا  ايیانهرامیزان همبستگی میان تجربه 

ند یا نقـش  دار ياواسطهیا نقش  ذکرشدهکه چهار متغیر  حاصل شدنتیجه این ، پیدا کرد

در گـام  ، هسـتند را دارا  ذکرشدهاز دو نقش  یککدام. براي فهمیدن اینکه ايکنندهیلتعد

  نخست رگرسیون چندگانه محاسبه شد.

براي متغیرهاي استفاده از فناوري، برداشت ذهنی از مفید بودن،  ANOVAنتایج آزمون . 6جدول 

  ايیانهرافاده، تصمیم به استفاده و تجربه برداشت ذهنی از آسانی استفاده، نگرش نسبت به است

سطح معناداري F
میانگین 

مجذورات

درجه آزادي

مجموع 

مجذورات

مدل

000/0 607/18 324/649 5 622/3246 رگرسیون

897/34 182 250/6351 ماندهیباق

187 872/9597 کل

  

  

  

فید بودن، فناوري، برداشت ذهنی از ممتغیرهاي استفاده از . ضرایب رگرسیون چندگانه براي 7جدول 

ايیانهراربه برداشت ذهنی از آسانی استفاده، نگرش نسبت به استفاده، تصمیم به استفاده و تج

مدل

یراستانداردغضرایب 

ضرایب 

استاندارد
tسطح معناداري
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B
خطاي 

استاندارد

بتا

-228/4-683/8استفاده از فناوري 054/2-041/0

522/0182/0216/0877/2004/0ذهنی از مفید بودنبرداشت 

494/0130/0286/0792/3000/0فادهبرداشت ذهنی از آسانی است

018/0192/0008/0092/0926/0نگرش نسبت به استفاده

023/0183/0011/0128/0898/0تصمیم به استفاده

240/0064/0265/0745/3000/0ايیانهراتجربه 

این نتیجه حاصل شد کـه تنهـا متغیرهـاي     موردنظریرهايمتغبا بررسی سطح معناداري 

شرایط معناداري را اخـذ   برداشت ذهنی از آسانی استفاده و برداشت ذهنی از مفید بودن

نگـرش نسـبت بـه    کمتر شد، ولی دو متغیـر 05/0از  آنها pمقدار کردند، بدین معنی که 

 pنیاوردند، بدین معنی کـه مقـدار    دستبهایط معناداري را استفاده و تصمیم به استفاده شر

  بیشتر است و لذا شرایط معناداري الزم در مدل کسب نکردند.05/0از 

در گام بعد، تالش شد با حذف دو متغیر نگرش نسبت به اسـتفاده و تصـمیم بـه اسـتفاده     

کنیم تا ببینـیم بـا    برداشت ذهنی از مفید بودن را در همبستگی تفکیکی کنترلدوباره متغیر

  یا خیر. شودیمو استفاده از فناوري کم  ايیانهراکنترل این متغیر همبستگی میان تجربه 

ايیانهراهمبستگی تفکیکی بین متغیرهاي استفاده از فناوري و تجربه  .8جدول 

ايیانهراتجربه استفاده از فناوريشدهکنترلمتغیر 

برداشت ذهنی از 

مفید بودن

ريفاده از فناواست

همبستگی

سطح معناداري

درجه آزادي

000/1

0

0

333/0

000/0

268

ايیانهراتجربه 

همبستگی

سطح معناداري

درجه آزادي

333/0

000/0

268

000/1

0

0

در جدول باال به این نتیجه رسیدیم که متغیـر برداشـت    شدهدادهبا بررسی همبستگی نشان 

، زیرا میزان همبسـتگی  باشدیمرا دارا  کنندگییلتعدیا  ياسطهواذهنی از مفید بودن، نقش 

  است. یافتهکاهش0.333به  0.646و استفاده از فناوري از  ايیانهرامیان تجربه 
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برداشت ذهنی از مفیـد بـودن  متغیر کنندگییلتعدیا  ياواسطهسپس براي بررسی نقش 

ـ ايیانهراتجربه رگرسیون چندگانه، براي دو مسیر و برداشـت ذهنـی از مفیـد بـودن    ه ب

  به استفاده از فناوري محاسبه شد.برداشت ذهنی از مفید بودن

  ايیانهرابراي متغیرهاي برداشت ذهنی از مفید بودن و تجربه  ANOVA. نتایج آزمون 9جدول 

سطح معناداري F میانگین 

مجذورات

درجه آزادي مجموع 

مجذورات

مدل

000/0 778/30 422/274 1 422/274 رگرسیون

039/8 281 946/2258 ماندهیباق

282 367/2506 کل

ايیانهرامتغیرهاي برداشت ذهنی از مفید بودن و تجربه . ضرایب رگرسیون چندگانه براي 10جدول 

مدل

یراستانداردغضرایب 

ضرایب 

استاندارد

t
سطح 

معناداري

B
خطاي 

استاندارد

بتا

078/21788/0314/0000/0بودن برداشت ذهنی از مفید

113/0020/0314/0314/0000/0ايیانهراتجربه 

  براي متغیرهاي استفاده از فناوري و برداشت ذهنی از مفید بودن ANOVA. نتایج آزمون 11جدول 

سطح 

معناداري
F میانگین مجذورات درجه آزادي

مجموع 

مجذورات

مدل

000/0 116/26 943/1322 1 943/3221 رگرسیون

656/50 282 955/14284 ماندهیباق

283 898/15607 کل

  

فید بودنمتغیرهاي استفاده از فناوري و برداشت ذهنی از م. ضرایب رگرسیون چندگانه براي 12جدول 

مدل
یراستانداردغضرایب 

ضرایب 

استاندارد
tسطح معناداري
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B
خطاي 

استاندارد
بتا

163/6655/3686/1093/0رياستفاده از فناو

731/0143/0291/0110/5000/0دنبرداشت ذهنی از مفید بو

دارد یـا   ياواسـطه متغیر برداشت ذهنی از مفیـد بـودن نقـش    سپس براي فهمیدن اینکه 

در ، برداشـت ذهنـی از مفیـد بـودن    و  ايیانهرامقدار بتا و خطاي استاندارد تجربه  ،خیر

  .رفت و این آزمون محاسبه شدقرار گ53آزمون سوبل

برداشت ذهنی از مفید بودناي و یانهرا. نتایج آزمون سوبل براي متغیرهاي تجربه 13جدول 

سطح معناداريخطاي استانداردآزمون آماري

790/3021/0000/0

کمتر است  05/0از  pبا بررسی نتیجه آزمون سوبل به این نتیجه رسیدیم که چون مقدار 

در مرحلـه بعـد نقـش   ي دارد.اواسـطه برداشـت ذهنـی از مفیـد بـودن نقـش       پس متغیر

. این کار با ایجاد یک متغیـر  آزمون شدمتغیر برداشت ذهنی از مفید بودن  کنندگییلتعد

و متغیـر برداشـت ذهنـی از مفیـد بـودن و       ايیانهرامتغیر تجربه  ضربحاصلازجدید 

  د.شانجام چندگانه سپس محاسبه رگرسیون 

براي متغیرهاي استفاده از فناوري، برداشت ذهنی از مفید بودن،  ANOVA. نتایج آزمون 14جدول

  برداشت ذهنی از مفید بودن ×اي یانهرااي و تجربه یانهراتجربه 

سطح معناداري F میانگین مجذورات درجه آزادي مجموع مجذورات مدل

000/0 029/21 592/948 3 777/2845 رگرسیون

109/45 726 120/12044 ماندهیباق

270 897/14889 کل

فید بودن، متغیرهاي استفاده از فناوري، برداشت ذهنی از م. ضرایب رگرسیون چندگانه براي 15جدول 

برداشت ذهنی از مفید بودن ×اي یانهراتجربه اي و یانهراتجربه 

                                                                                                                            
53. Sobel Test



آموزشی يهانظامپژوهش در   168

مدل

یراستانداردغضرایب 

ضرایب 

tاستاندارد
سطح 

معناداري

Bبتادطاي استاندارخ

363/15512/0609/0-859/7استفاده از فناوري

برداشت ذهنی از مفید 

بودن

843/0605/0343/0394/1165/0

550/0401/0618/0371/1172/0ايیانهراتجربه 

ت برداش ×ايیانهراتجربه 

ذهنی از مفید بودن

010/0016/0362/0633/0527/0

متغیـر  م که دیبه این نتیجه رسی بود05/0که بیشتر از  یجادشدهامتغیر  pدار با بررسی مق

  ندارد. کنندگییلتعدبرداشت ذهنی از مفید بودن نقش 

  .محاسبه شدتمام مراحل باال را براي متغیر برداشت ذهنی از آسانی استفاده  سپس

ت ذهنی از آسانی اینکه آیا متغیر برداشفهمیدن همبستگی تفکیکی براي  بدین ترتیب که

  .شددارد یا خیر محاسبه  کنندگییلتعدیا  ياواسطهاستفاده نقش 

ايیانهرا. همبستگی تفکیکی بین متغیرهاي استفاده از فناوري و تجربه 16جدول

ايیانهراتجربه استفاده از فناوريشدهکنترلمتغیر 

برداشت ذهنی از 

آسانی استفاده

رياستفاده از فناو

گیهمبست

سطح معناداري

درجه آزادي

000/1

0

0

225/0

000/0

264

ايیانهراتجربه 

همبستگی

سطح معناداري

درجه آزادي

225/0

000/0

264

000/1

0

0

بـا   ايیانهرامیزان همبستگی میان تجربه قبلی  شودیمکه در جدول باال مالحظه  طورهمان

بــه  646/0نــی از آســانی اســتفاده از اســتفاده از فنــاوري، بــا کنتــرل متغیــر برداشــت ذه 
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یــا  ياواســطهکــاهش یافــت و متغیــر برداشــت ذهنــی از آســانی اســتفاده نقــش  225/0

  .باشدیمرا دارا  کنندگییلتعد

برداشت ذهنی از آسانی اسـتفاده  متغیر کنندگییلتعدیا  ياواسطهسپس براي بررسی نقش 

و برداشـت ذهنـی از آسـانی اسـتفاده     بهايیانهراتجربه رگرسیون چندگانه براي دو مسیر

  برداشت ذهنی از آسانی استفاده به استفاده از فناوري محاسبه شد.

ايیانهرابرداشت ذهنی از آسانی استفاده و تجربه براي متغیرهاي  ANOVA. نتایج آزمون 17جدول

سطح 

معناداري
F

میانگین 

مجذورات

درجه 

آزادي

مجموع 

مجذورات

مدل

000/0 483/142 356/1788 1 356/1788 رگرسیون

5511/12 278 269/3489 ماندهیباق

279 625/5277 کل

ايیانهراربه برداشت ذهنی از آسانی استفاده و تجمتغیرهاي . ضرایب رگرسیون چندگانه براي 18جدول

مدل

یراستانداردغضرایب 
ضرایب 

استاندارد

t
سطح 

معناداري

B
خطاي 

استاندارد
بتا

برداشت ذهنی از آسانی 

استفاده
306/12972/0665/12000/0

296/0025/0582/0937/11000/0ايیانهراتجربه 

  استفاده از فناوري و برداشت ذهنی از آسانی استفادهبراي متغیرهاي ANOVA. نتایج آزمون 19جدول

سطح 

معناداري
F

میانگین 

مجذورات

درجه آزادي

مجموع 

مجذورات

مدل

000/0 409/67 831/3026 1 831/3026 رگرسیون

903/44 278 937/12482 ماندهیباق

279 768/15509 کل
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ی استفادهاستفاده از فناوري و برداشت ذهنی از آسانمتغیرهاي . ضرایب رگرسیون چندگانه براي 20جدول

مدل

یراستانداردغضرایب 

ضرایب 

استاندارد

t
سطح 

معناداري

B
اي خط

استاندارد

بتا

821/6180/2130/3002/0استفاده از فناوري

746/0091/0442/0210/8000/0ادهبرداشت ذهنی از آسانی استف

دارد یـا   ياواسطهنقش  آسانی استفادهمتغیر برداشت ذهنی از سپس براي فهمیدن اینکه 

در شت ذهنی از آسانی اسـتفاده  و بردا ايیانهراتجربه استاندارد  خطايمقدار بتا و  ،خیر

  .قرار گرفت و محاسبه شدآزمون سوبل 

ستفادهو برداشت ذهنی از آسانی ا ايیانهرا. نتایج آزمون سوبل براي متغیرهاي تجربه 21جدول

سطح معناداريخطاي استانداردآزمون آماري

790/3021/0000/0

کمتر است  05/0از  pچون مقدار ه کم دیبا بررسی نتیجه آزمون سوبل به این نتیجه رسی

  دارد. ياواسطهمتغیر برداشت ذهنی از آسانی استفاده نقش پس 

. این کار بـا  شد متغیر برداشت ذهنی از آسانی استفاده بررسی کنندگییلتعدنقش  سپس

یر برداشـت ذهنـی از   و متغ ايیانهرامتغیر تجربه  ضربحاصلازایجاد یک متغیر جدید 

  د.شانجام چندگانه محاسبه رگرسیون و سپس آسانی استفاده 

. نتایج آزمون 22جدول ANOVA ی برداشت ذهنی از آساناستفاده از فناوري، براي متغیرهاي  

برداشت ذهنی از آسانی استفاده ×اي یانهرااي و تجربه یانهرااستفاده، تجربه 

سطح 

معناداري
F

میانگین 

مجذورات

درجه 

آزادي

مجموع 

مجذورات

مدل

000/0 436/28 482/1189 3 445/3568 رگرسیون

830/41 263 315/11001 ماندهیباق

266 760/14569 کل
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برداشت ذهنی از آسانی استفاده از فناوري، متغیرهاي . ضرایب رگرسیون چندگانه براي 23جدول

برداشت ذهنی از آسانی استفاده ×اي یانهرااي و تجربه یانهرااستفاده، تجربه 

مدل

یراستانداردغضرایب 

ضرایب 

استاندارد

tسطح معناداري

B
خطاي 

استاندارد

بتا

310/25375/8022/3003/0استفاده از فناوري

برداشت ذهنی از آسانی 

استفاده

398/0366/0233/0087/1-178/0

126/0-351/0229/0405/0534/1ايیانهراتجربه 

ت اشبرد ×ايیانهراتجربه 

ذهنی از آسانی استفاده

024/0009/0052/1551/2011/0

م که متغیر دیاست به این نتیجه رسی 05/0از  کمترکه  یجادشدهامتغیر  pبا بررسی مقدار 

  نیز دارد. کنندگییلتعدبرداشت ذهنی از آسانی استفاده نقش 

هنی از مفید بـودن  دوم باید گفت که متغیر برداشت ذ سؤالدر پاسخ به  ترتیبینابهپس 

دارد ولی نقش  ياواسطهو استفاده از فناوري نقش  ايیانهرابراي متغیرهاي تجربه قبلی 

ندارد. همچنین متغیر برداشت ذهنی از آسـانی اسـتفاده بـراي متغیرهـاي      کنندگییلتعد

دارد و هــم نقــش  ياواســطهو اســتفاده از فنــاوري هــم نقــش  ايیانــهراتجربــه قبلــی 

. دو متغیر نگرش نسبت به اسـتفاده و تصـمیم بـه اسـتفاده نیـز بـه دلیـل        یکنندگیلتعد

بـراي   کننـدگی یلتعدیا  ياواسطهاز دو نقش  یکیچهدر مدل  نداشتن شرایط معناداري

  نبود. محاسبهقابلرا هاآن

  برازش مدلبررسی 

انجـام شـد. بـراي     AMOSافـزار نرمدر این مرحله برازش مدل پذیرش فناوري توسط 

استفاده شد. پس از بررسی  RMSEAو  CFIو CMIN/DFازش مدل از سه شاخصبر

 مـوردنظر برازش، این نتیجه حاصل شد که مدل پذیرش فناوري در جامعه  يهاشاخص

اسـت، عـدد    شـده دادهکـه در جـداول زیـر نمـایش      طورهمان. باشدینمداراي برازش 
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اســت و طبـق ایــن  بسـیار بزرگتـر    3اسـت و از عــدد   CMIN/DF ،13.517شـاخص  

 0.9از  اسـت و  CFI،.8350شاخص مدل داراي برازش نیست. همچنین عدد شـاخص  

و در آخـر نیـز عـدد     باشـد ینمـ داراي بـرازش  کمتر است و طبق این شاخص نیز مدل 

بزرگتر است، پس طبق این شاخص هم مدل  0.05است و از  RMSEA،.1770شاخص 

  .باشدینمداراي برازش 

  زش مدل بر اساس شاخص کاي اسکوئر نسبی. نتایج برا24جدول

Model
NPAR CMIN DF P CMIN/DF

Default model 20 94.620 7 .000 13.517
Saturated model 27 .000 0
Independence 

model
6 551.953 21 .000 26.283

. نتایج برازش مدل بر اساس شاخص برازش تطبیقی25جدول

Model
NFI

Delta1
RFI
rho1

IFI
Delta2

TLI
rho2

CFI

Default model .829 .486 .839 .505 .835
Saturated model 1.000 1.000 1.000

Independence model .000 .000 .000 .000 .000

  باقیماندهمربعاتمیانگینریشه دوم. نتایج برازش مدل بر اساس شاخص 26جدول

Model RMSEA LO 90 HI 90 PCLOSE

Default model .177 .146 .210 .000
Independence model .252 .234 .270 .000

گیريیجهنتو بحث

و پرکاربردنـد.   شـده شناختهدر حیطه علوم فنی بسیار  خصوصبهدر جهان علم،  هامدل

براي ساخت دادن به دانـش خـود طـی     هامدللذا دانشمندان علوم انسانی نیز به اهمیت 

و پرکـاربرد پـذیرش    شـده شناخته. در پژوهش حاضر از مدل اندبردهچند دهه اخیر پی 

میانجی متعددي را به بررسـی گذاشـته    یرهايمتغمورداستفادهفناوري استفاده شد. مدل 
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که ما در ایـن پـژوهش بـه آن پـرداختیم ایـن       يانکتهکرده است.  ییدتأرا  هاآناست و نقش 

دارنـد یـا    کنندهیلتعدنقش متغیر  ردپژوهشمومشخص کنیم متغیرهاي بوده است که مسئله

ياواسـطه و  کننـده یلتعـد نقـش   یـم اکـرده ، در پژوهش حاضر تالش روینازا. اندياواسطه

  در مدل مزبور روشن کنیم.متغیرهاي میانجی را

دارد. نتیجـه   تـأثیر بـر متغیـر اسـتفاده از فنـاوري      ايیانـه رانتایج نشان داد که متغیـر تجربـه   

)، ایگباریـا و  1994تامپسون و همکـاران ( توسط  شدهانجاميهاپژوهشبا سایر  هآمددستبه

مطالعات خـود بـه ایـن    در هاآنمطابقت دارد. ) 1390(جفعري تروجنی) و 1995ایواري (

. کاهـد یمـ هنگام استفاده از فناوري از پیچیـدگی آن   ايیانهرانتیجه رسیدند که داشتن تجربه 

ـتر و بهتـر از رایانـه اسـتفاده     ايیانهرابه همچنین افراد داراي تجر و ترسـی از   کننـد یمـ ، بیش

  .کنندیمبیشتري در خود احساس  نفساعتمادبهمواجهه با آن ندارند و خودکارآمدي و 

و  ايیانـه رانتایج نشان داد که متغیر برداشت ذهنـی از مفیـد بـودن بـراي متغیرهـاي تجربـه       

ایـن بـدان معنـا اسـت کـه متغیـر       .کنـد یمرا بازي  ياواسطهاستفاده از فناوري، نقش متغیر 

و اسـتفاده از فنـاوري،    ايیانـه رابرداشت ذهنی از مفید بودن در رابطه بـا متغیرهـاي تجربـه    

با کنترل متغیر برداشت ذهنی از مفید بودن رابطـه بـین دو    یگردعبارتبهسهمی داشته است. 

است، ولی صفر نشده است کـه ایـن    شدهیفضعتو استفاده از فناوري،  ايیانهرامتغیر تجربه 

قـرار   یموردبررسحاکی از آن است که متغیرهاي واسطه دیگري در این میان وجود دارند که 

برداشت ذهنی از مفید بـودن رابطـه بـین    . این در حالی است که اگر با کنترل متغیراندنگرفته

ارتبـاطی بـین آن    گونهیچه، دیگر شدیمو استفاده از فناوري، صفر  ايیانهرامتغیرهاي تجربه 

  دو متغیر متصور نبود.

و اسـتفاده از فنـاوري،    ايیانـه رامتغیر برداشت ذهنی از آسانی استفاده براي متغیرهاي تجربه 

. ایـن  کنـد یمـ را ایفـا   کنندهیلتعدو هم نقش متغیر  کندیمرا بازي  ياواسطههم نقش متغیر 

نـی از آسـانی اسـتفاده در رابطـه بـا متغیرهـاي تجربـه        بدان معنا است که متغیر برداشت ذه

و استفاده از فناوري، سهمی داشته است و همچنین بـر روي جهـت و شـدت ایـن      ايیانهرا

با کنترل متغیر برداشـت ذهنـی از آسـانی اسـتفاده      یگردعبارتبهرابطه نیز نقش داشته است. 



آموزشی يهانظامپژوهش در   174

اسـت، ولـی صـفر نشـده      شدهیفتضعاوري، و استفاده از فن ايیانهرارابطه بین دو متغیر تجربه 

است که این حاکی از آن است که متغیرهاي واسـطه دیگـري در ایـن میـان وجـود دارنـد کـه        

ـانی    است که اگر با کنترل متغیر. این در حالی اندنگرفتهقرار  یموردبررس برداشـت ذهنـی از آس

 گونـه یچهـ ، دیگـر  شدیمري، صفر و استفاده از فناو ايیانهرااستفاده رابطه بین متغیرهاي تجربه 

  ارتباطی بین آن دو متغیر متصور نبود.

و اما دو متغیر نگرش نسبت به استفاده و تصمیم به استفاده، به دلیل نداشـتن شـرایط معنـاداري    

  نبود. محاسبهقابلرا  هاآنبراي  کنندگییلتعدیا  ياواسطهاز دو نقش  یکیچهدر مدل 

ـانی     و دو متغیر برداشت ذهنی از مفید بـودن  نتایج همچنین نشان داد که برداشـت ذهنـی از آس

. گیرنـد یمـ به خود  ياواسطهاستفاده دو متغیر اساسی در مدل پذیرش فناوري هستند که نقش 

)، یوسـف و  2001)، القحطـانی ( 1995)، ایگباریا و ایـواري ( 1989دیویس ( يهاپژوهشنتایج 

ـاران ( 2012)، لیانگ و همکاران (2012)، تامس و همکاران (2009همکاران ( )، 2012)، اُنگ و همک

  ) نیز با نتایج پژوهش حاضر همسو است.2013) و لچومانان و مونیاندي (2013بو و وونگ (

ـبت بـه اسـتفاده و تصـمیم بـه اسـتفاده داراي        ازآنجاکه در پژوهش حاضر دو متغیر نگرش نس

) و تقـوي  1998لـوین و اسـمیت (   يهاپژوهشنقشی نبودند، لذا نتایج پژوهش حاضر با نتایج 

) که نقش نگرش نسبت به استفاده از فناوري را مهم و اساسی توصیف کـرده و داشـتن   2001(

نگرش مثبت را علـت موفقیـت و داشـتن نگـرش منفـی را علـت عـدم موفقیـت در اسـتفاده          

تصـمیم  ) که 1386و رشیدي () 1385شیخ شعاعی ( يهاپژوهشو همچنین با نتایج انددانسته

  ، همسو نیست.انددانستهعامل مستقیم بر استفاده از فناوري  ینمؤثرتربه استفاده را 
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