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Purpose: This study aimed to investigate the role of effort expectancy, social influences,
and facilitating conditions in the intention to use information and communication technology
with the mediating role of performance expectancy among graduate students of Tabriz
University of Medical Sciences.
Methodology: The present study is a descriptive-survey correlational study based on the
structural equation model in terms of applied purpose and in terms of data collection. The
statistical population of the study is all graduate students of Tabriz University of Medical
Sciences with a number of 1500 people. The statistical sample of this research is 306 people
who have been selected by the stratified random sampling method. The data collection tool is a
translation and synthesis of a standard questionnaire based on the use of technology modified by
the researcher. The validity of the questionnaire was confirmed based on content validity, face
validity, and construct validity (confirmatory factor analysis, CFA) and its reliability coefficient
was obtained based on Cronbach's alpha coefficient which is equal to 0.86. The collected data
were analyzed using descriptive statistics (frequency, mean, standard deviation, and Pearson
correlation coefficient) and inferential statistics (path analysis of structural equation model) by
SPSS and LISREL software.
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Finding: The results showed that the variables of effort expectancy, social influences, and
facilitator conditions with mediating role of performance expectancy have a positive and
significant causal effect on the intention to use information and communication technology of
Tabriz University of Medical Sciences students with mediating role of performance expectation
(p<.01).
Conclusion: The use of information and communication technology in the educational and
research goals of students is a good opportunity and it is necessary to consider the attitudes of
educational organizations and policy makers based on the results of such research.

Keywords: Effort Expectancy, Social Influences, Facilitating Conditions, Intention to Use
ICT, Performance Expectancy.
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 .1مقدمه
ما در حال گذار از جامعه صنعتمحور به جامعه اطالعاتمحور ،یا به بیان دیگر گذار از
دنیای فیزیکی به دنیای مجازی هستیم .دگرگونی در ارتباطات و اطالعات ،جهان را دچار تغییر و

دگرگونی بنیادین کرده است .فناوری اطالعات و ارتباطات 1در همه گسترههای کار و زندگی در حال
پیشروی است .کامپیوترها ،شبکههای کامپیوتری ،پایگاههای اطالعاتی ،انواع ابزارهای دیجیتالی
هر یک به نوبه خود تحولی در انتقال ،ذخیره و بازیابی اطالعات پدید آوردهاند .فناوریهای
اطالعاتی و ارتباطاتی ،نقش حیاتی در گسترههای بیشماری ایفا میکنند .یکی از گسترههایی که
فناوری اطالعات و ارتباطات مورد استفاده قرار میگیرد ،آموزش و پژوهش است (افتخار ،ضیائی و

شریف مقدم ،2001 ،2ص .) ۲0فناوری اطالعات و ارتباطات ،مجموعه ابزارها و روشها برای
ساخت ،ذخیره ،بازیابی و داد و ستد اطالعات بوده که تمامی سختافزارها همچون کامپیوتر و
لوازم جانبی آن و نیز ابزارهای ارتباط دوربرد ،شبکههای اطالعرسانی ،اینترنت و نیز بسیاری از
نرمافزارهای دیگر که برای ذخیره ،پردازش ،آمادهسازی ،بازیابی و استفاده اطالعات به کار
میروند ،در این مبحث قرار میگیرند (الودن و الودن ،0312 ،3ص .)04-03فناوری اطالعات و
ارتباطات ،ترکیبی از فناوریهای اطالعاتی ( )ITو فناوریهای ارتباطی ( ،)CTنرمافزارها و
برنامههای وابسته به فناوریهای کامپیوتری و اینترنت را پوشش میدهد.

استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات به گونه شگفتآوری آسان میشود .فناوری اطالعات و

ارتباطات می تواند یادگیری فراگیران را تحکیم ،توانمند و بسط دهد (نور االمین ،2003 ،5ص.)43
فناوریهای اطالعاتی و ارتباطی به طور خاص اینترنت ،شیوههای بنیادی دانش دانشگاهی را تحت
تأثیر قرار داده اند .فناوری اطالعات و ارتباطات ،سیستم اشاعه اطالعات را دگرگون ساخته و
تحدیدهای مکانی ،زمانی و حجمی را از میان برداشته است .این روزها استفاده از فناوری
)1. Information and communication technology(ICT
2. Eftekhar, Ziaei & Sharif Moghaddam
3. Loudon & Loudon
4. Bas
5. Noor-Ul-Amin
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اطالعات و ارتباطات در فراگیری دانش و مهارت به عنصر بایسته آموزش تبدیل شده است (الودن
و الودن ،0312 ،ص .)00فناوری اطالعات و ارتباطات به فراگیران این فرصت را میدهد تا با
جدیت روند یادگیری را پیگیری و فراخور توانایی و شایستگیهای خویش ،زمان ،مکان ،محتوا و
سرعت یادگیری را انتخاب نمایند .حجم فزاینده اطالعات و فزونی شتابان نوشتهها و منابع
اطالعاتی ،بایستگی استفاده از فناوریهای اطالعاتی و ارتباطی را برای دانشجویان -که همهوقت
درپی اطالعات و ساخت دانش هستند -دوچندان میسازد .نکته بارز در آموزش و پژوهش به روز
ماندن است؛ برای به روز ماندن باید از فناوریهای بهنگام کمک گرفت (فرهادی،0310 ،
ص .)043فناوری اطالعات و ارتباطات می تواند گذار در آموزش را از طریق محتوای پویا ،کنش
دوسویه و گیرا افزایش دهد .فناوری اطالعات و ارتباطات ظرفیت و توانایی تسریع در توانمندسازی
و تحکیم مهارتها را دارد .فناوری اطالعات و ارتباطات حاال برجستهترین ابزار ساخت و نشر
اطالعات بوده و میتواند به نمایش اطالعات به صورت گستردهای کمک کند ،یادگیرندگان بیشتر
در روند یادگیری اعتماد به نفس داشته باشند و به صورت کارساز در تمامی سطوح آن ارتباط برقرار

کنند (آن وسو ،جان ،آیزنگ و آ کروده ،200۲ ،1ص.)۲۲2

اگرچه به نظر میرسد نظامهای آموزشی ،ارزش فناوری اطالعات و ارتباطات را در آموزش و
یادگیری تایید میکنند ،اما همچنان در سطوح گوناگون ،پذیرش این فناوریها با بازدارندههایی روبهرو
غلبه بر بازدارندههای پذیرش و استفاده از فناوری یاری رسانده و آنها را به استفادهکنندگان موفق
/http://stim.qom.ac.ir
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میشوند .از اینرو مطالعه موضوعها و مسئلههای وابسته به فناوری میتواند نظامهای آموزشی را در
فناوری تبدیل نماید.
پژوهشهای متعددی در زمینه متغیرهای مورد بحث در پژوهشهای حاضر انجام شده که در
ادامه به مرتبطترین آنها اشاره میگردد:

قالوندی ،اشرفی سلیمکندی و علیزاده ( )0310در پژوهشی با عنوان بررسی تأثیر متغیرهای
ّ
فردی ،سازمانی و فرهنگی بر پذیرش فناوری اطالعات در میان دبیران در قالب الگویابی علی ،نشان
دادند که انتظار عملکرد ،انتظار تالش ،شرایط تسهیلگر و تأثیر اجتماعی ،اثر مثبت و معناداری بر
تصمیم به استفاده از فناوری اطالعات دارند.
1. Nwosu, John, Izang & Akorede
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توکلی ،جهانبخش ،یادگارفر و رنجبر ( ،)031۲در پژوهشی با عنوان بررسی پذیرش و استفاده
از سیستم اطالعات بیمارستان در بین کاربران بخش مدارک پزشکی بیمارستانهای آموزشی اصفهان
با استفاده از مدل  ،UTAUTنشان دادند که همبستگی قوی بین گرایش رفتاری با انتظار عملکرد،
انتظار تالش ،تأثیرات اجتماعی و همبستگی ضعیف بین گرایش رفتاری و شرایط تسهیلکننده وجود
دارد.
حسینی ،وزیرپور کشمیری و چشمه سهرابی ( ،)0313در پژوهشی با عنوان پذیرش و استفاده از
پایگاههای اطالعاتی پیوسته التین توسط اعضای هیئت علمی دانشگاههای شهر کرمانشاه براساس
نظریه یکپارچه پذیرش و استفاده از فناوری ،نشان دادند که بین انتظار اجرا یا عملکرد ،تأثیر
اجتماعی ،شرایط تسهیلگر ،اراده فرد ،اضطراب ،قصد رفتاری و متغیر وابسته پذیرش و استفاده ،رابطه
معناداری وجود دارد؛ اما بین انتظار تالش و پذیرش و استفاده ،رابطه معناداری وجود ندارد.

خدابخش ،شیرمحمدی و زلیکانی ( ،)0313در پژوهشی با عنوان بررسی عوامل مؤثر بر
پذیرش فناوری اطالعات توسط کارکنان براساس نظریه یکپارچه پذیرش و استفاده از فناوری
 ، UTAUTنشان دادند که انتظار عملکرد ،انتظار تالش و تأثیر اجتماعی بر قصد رفتاری استفاده از
سیستم اتوماسیون اداری تأثیر معناداری دارد.

پرساد ،مراجا و ندالی فدین ،)2001( 1در پژوهشی با عنوان فهم رفتار نسل ( Zنسل اینترنتی)
در یادگیری الکترونیکی با استفاده از جهتگیری مدل یکپارچه پذیرش و استفاده از فناوری ،نشان
دادند که همه متغیرهای تحقیق (انتظار عملکرد ،انتظار تالش و تأثیر اجتماعی) همبستگی مثبت و

معناداری با قصد رفتاری دارند و متغیر شرایط تسهیلگر بیشترین تأثیر را بر قصد رفتاری دارد.

لیبنبرگ ،بناد و الیس ،)200۲( 2در پژوهشی با عنوان پذیرش فناوری اطالعات و ارتباطات؛
استفاده از نظریه یکپارچه پذیرش و استفاده از فناوری در میان دانشآموزان آفریقای جنوبی ،نشان

دادند که انتظار عملکرد ،انتظار تالش و شرایط تسهیلگر با قصد رفتاری ارتباط معناداری دارند و
1. Persada, Miraja & Nadlifatin
2. Liebenberg, Benade & Ellis
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بین انتظار عملکرد ،انتظار تالش ،تأثیر اجتماعی ،شرایط تسهیلگر و خودکارآمدی استفاده از
ابزارهای ّ
سیار را با قصد استفاده از خدمات آموزشی تایید میکند.
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خودکارآمدی و نگرش نسبت به فناوری به عنوان واسطههای مدل تایید شدهاند.

کورال گموسوگلو و اکای ،)2007( 1در پژوهشی با عنوان تعیین سطح پذیرش فناوری به وسیله
معلمان با استفاده از نظریه یکپارچه پذیرش و استفاده از فناوری ،نشان دادند که سطح پذیرش

عمومی فناوری شرکت کنندگان در متغیرهای انتظار عملکرد ،انتظار تالش ،نگرش نسبت به
فناوری ،تأثیر اجتماعی ،شرایط تسهیلگر ،خودکارآمدی و اضطراب در حد متوسط است.

یودراگو ،)2007( 2در پژوهشی با عنوان مدل پذیرش و استفاده از فناوری اطالعات و

ارتباطات ( )ICTبرای آموزش کارکنان در مؤسسات آموزش عالی کشور در کشورهای جنوب
صحرای آفریقا ،نشان داد که انتظار عملکرد ،ساختار (( )ICTابزار مورد انتظار و نتایج مورد انتظار)
تأثیر مثبتی بر پذیرش معلمان از  ICTدارد .پذیرش فناوری اطالعات و ارتباطات و اینترنت به
صورت مثبت بر استفاده آموزشی از فناوری اطالعات و ارتباطات تأثیر میگذارد .با این حال،
شرایط تسهیل گر ،تأثیری منفی بر این اهداف دارد .تجربه استفاده از اینترنت توسط معلمان ،تأثیر
مثبت ،معنادار و مستقیمی بر استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات دارند .چان ،چونگ ،وان،

براون و لوک ،)200۲( 3در پژوهشی با عنوان ترکیب پذیرش فناوری و جهتگیریهای یادگیرندگان

در رابطه با یادگیری فعال در آموزش عالی ،نشان دادند که انتظار عملکرد ،انتظارات تالش و روش
درسی عمیق از ( )SPQدر مدل ساختاری در قصد رفتاری دانشآموزان برای پذیرش ( )SRSدر
کالسهای بزرگ تحصیالت تکمیلی را حمایت میکند.
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کالسها تأثیر دارد .همچنین مدل ( )UTAUTهر دو هدف رفتاری و پذیرش ( )SRSدر

ادکویوفیو و ادو ،)2004( 4در پژوهشی با عنوان تحلیل سازگاری دانشآموزان با فناوری
اطالعات و ارتباطات با استفاده از مدل یکپارچه پذیرش و استفاده از فناوری ،نشان دادند که انتظار

تالش و شرایط تسهیلگر به طور کالن ،رفتار استفاده را پیشنگری میکنند .با این حال تأثیر
اجتماعی و انتظارات عملکرد از دید آماری ناچیز بود.

رامن و دان ،)2003( 5در پژوهشی با عنوان پذیرش مدرسین پرستاری از نرمافزار مدیریت
1. Koral Gumusoglu & Akay
2. Ouedraogo
3. Chan, Cheung, Wan, Brown & Luk
4. Attuquayefio & Addo
5. Raman & Don
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یادگیری :استفاده از مدل  ،UTAUTنشان داد که انتظار عملکرد و انتظار تالش ،تأثیر اجتماعی و
شرایط تسهیلگر بر قصد رفتاری تأثیر میگذارند.

اکبر ) 2003( 1در پژوهشی با عنوان چه عواملی بر پذیرش و استفاده از فناوری توسط

دانشآموزان تأثیر می گذارد؟ :آزمون نظریه یکپارچه پذیرش و استفاده از فناوری در آموزش عالی
قطر ،نشان داد که انتظار عملکرد ،انتظار تالش ،شرایط تسهیلگر و نگرش نسبت به فناوری،
مشخصکنندههای پایهای پذیرش فناوری هستند.
بنابراین ،مسئله پژوهش حاضر این است که با وجود بایستگی و ضرورت استفاده از فناوری
اطالعات و ارتباطات ،دانشجویان در سطوح گوناگونی برای پذیرش این فناوریها با بازدارندههایی
روبهرو میشوند .نگرش ،عالقه مندی و نیازهای دانشجویان در استفاده از فناوری اطالعات و
ارتباطات مورد توجه قرار نگرفته و بر پایه آن استوار نمیشود و این رفتار استفاده از فناوری
دانشجویان را تحت تأثیر قرار میدهد .با وجود بایستگی و اهمیت پذیرش فناوری ،مطالعهای
درباره موضوع تحقیق حاضر به طور خاص از دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تبریز انجام
نشده است .بر این اساس ،هدف پژوهش حاضر ،بررسی نقش انتظار تالش ،تأثیر اجتماعی و
شرایط تسهیلگر در قصد استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات با نقش واسطهگری انتظار
عملکرد در بین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تبریز است .با توجه به مبانی نظری و پیشینه و
/http://stim.qom.ac.ir

شکل -1مدل مفهومی پژوهش

 .6فرضیههای پژوهش
 ) 0بین انتظار تالش و قصد استفاده از فناوری اطالعات دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی
1. Akbar
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اهداف پژوهش ،الگوی مفهومی این پژوهش در قالب شکل  ،0ارائه میگردد.
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ّ
تبریز با نقش واسطهای انتظار عملکرد ،رابطه علی وجود دارد.
 )2بین تأثیر اجتماعی و قصد استفاده از فناوری اطالعات دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی
ّ
تبریز با نقش واسطهای انتظار عملکرد ،رابطه علی وجود دارد.
 )3بین شرایط تسهیل گر و قصد استفاده از فناوری اطالعات دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی
ّ
تبریز با نقش واسطهای انتظار عملکرد ،رابطه علی وجود دارد.
 )4بین انتظار عملکرد و قصد استفاده از فناوری اطالعات دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی
ّ
تبریز رابطه علی وجود دارد.
 .3روششناسی پژوهش

این تحقیق از نظر ماهیت و ویژگی کلی ،تحقیقی ّ
کمی؛ از نظر هدف ،تحقیق کاربردی و از
1

نظر روش ،تحقیق توصیفی از نوع همبستگی براساس مدل معادالت ساختاری است .جامعه
آماری این تحقیق ،شامل همه دانشجویان دورههای تحصیالت تکمیلی (کارشناسی ارشد و دکتری
تخصصی) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تبریز در نیمسال دوم سال تحصیلی
 0317-031۲است.
حجم جامعه آماری 0۲00 ،نفر بوده و نمونه آماری  300نفر میباشد و به روش نمونهگیری
ترکیب پرسشنامه ونکاتش و همکاران )2003( 2و اکبر ( )2003بوده که بر پایه مبانی نظری نظریه
/http://stim.qom.ac.ir
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تصادفی طبقهای متناسب انتخاب شده است .ابزار اندازهگیری متغیرهای این تحقیق ،ترجمه و

یکپارچه پذیرش و استفاده از فناوری ،اصالح و بسط داده شده است .این پرسشنامه حاوی
ً
ً
 32سؤال است که در یک طیف لیکرت از کامال مخالف ( )0تا کامال موافق ( )۲درجهبندی
شده است.
روایی پرسش نامه براساس روش روایی محتوایی ،روایی صوری و روایی سازه (تحلیل عاملی
تاییدی )CFA ،تایید شده و ضریب پایایی آن براساس ضریب آلفای کرونباخ برابر با 0/۲0
به دست آمد .در جدول شماره  ،0حجم نمونه آماری و در جدول شماره  ،2ضریب پایایی آورده
شده است.
1. Applied research
2. Venkatesh
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جدول  -1حجم نمونه آماری
حجم جامعه

دانشکده

تعداد نمونه انتخاب درصد نمونه در

در هر طبقه

شده از هر طبقه

جامعه

277
250
277
14
170
24
113
36
152
161
1500

56
51
61
3
35
5
23
7
32
33
306

12/3
16/7
17/7
1/0
11/4
1/6
7/5
2/3
10/5
10/2
100/0

بهداشت
پرستاریومامایی
پزشکی
پیراپزشکی
تغذیهوعلومغذایی
توانبخشی

داروسازی
طبسنّتی
علومنوینپزشکی
مدیریتواطالعرسانیپزشکی

جمعکل

انتظارعملکرد
انتظارتالش

0/677
0/226
0/761
0/60
0/217

تأثیراجتماعی
شرایطتسهیلگر

قصدرفتاری

تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از نرمافزارهای ( )SPSSو ( ،)LISRELدر دو سطح آمار
توصیفی و استنباطی انجام شد .در بخش آمار توصیفی با استفاده از فراوانی ،میانگین ،انحراف
استاندارد و ضریب همبستگی پیرسون ،دادهها تحلیل گردید .در بخش آمار استنباطی نیز از تحلیل
مسیر معادالت ساختاری استفاده شد.
 .4یافتهها
نمونه آماری که پرسشنامه این تحقیق را تکمیل نمودند 37/3 ،درصد ( 004نفر) مرد و 02/7
درصد ( 012نفر) زن بودند .سن  21/4درصد ( 10نفر) آزمودنیها تا  2۲سال 00/۲ ،درصد (0۲۲
نفر) بین  20تا  3۲سال ۲/۲ ،درصد ( 20نفر) بین  30تا  4۲سال و  0/0درصد ( ۲نفر) مربوط به
آزمودنیهای  40سال و باالتر است .همچنین  00/7درصد ( 204نفر) در مقطع کارشناسی ارشد و
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ضریب آلفای کرونباخ
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جدول  -2ضریب پایایی متغیرهای پرسشنامه
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 33/3درصد ( 002نفر) در مقطع دکترای تخصصی مشغول به تحصیل بودند 0۲/3 .درصد
( ۲0نفر) از آزمودنیها از دانشکده بهداشت 00/7 ،درصد ( ۲0نفر) از دانشکده پرستاری و مامایی،
 01/1درصد ( 00نفر) از دانشکده پزشکی 0/0 ،درصد ( 3نفر) از دانشکده پیراپزشکی 00/4 ،درصد
( 3۲نفر) از دانشکده تغذیه و علوم غذایی 0/0 ،درصد ( ۲نفر) از دانشکده توانبخشی 7/۲ ،درصد
ّ
( 23نفر) از دانشکده داروسازی 2/3 ،درصد ( 7نفر) از دانشکده طب سنتی 00/۲ ،درصد ( 32نفر)
از دانشکده علوم نوین پزشکی و  00/۲درصد ( 33نفر) از دانشکده مدیریت و اطالعرسانی پزشکی
در این تحقیق شرکت کردهاند.
ّ
قبل از نشان دادن مدل علی ساختاری و تحلیل مسیر ،ماتریس همبستگی متغیرهای تحقیق
ترسیم شده است .چنانکه در جدول  3مشاهده میشود ،ضریب همبستگی بین متغیر انتظار تالش
و انتظار عملکرد ،مثبت و معنیدار بوده و شدت این همبستگی  0/4۲است .ضریب همبستگی
بین متغیر تأثیر اجتماعی و انتظار عملکرد ،مثبت و معنیدار بوده و شدت این همبستگی 0/۲۲
است .ضریب همبستگی بین متغیر شرایط تسهیلگر و انتظار عملکرد ،مثبت و معنیدار بوده و
شدت این همبستگی  0/۲3است .ضریب همبستگی بین متغیر انتظار عملکرد و قصد استفاده از
فناوری اطالعات ،مثبت و معنیدار بوده و شدت این همبستگی  0/۲0است .همانطور که
مالحظه میشود ،بیش ترین ضریب همبستگی بین متغیر انتظار عملکرد و قصد استفاده از فناوری
نشان دهنده آن است که هرگونه افزایش در سطح متغیرهای انتظار تالش ،تأثیر اجتماعی ،شرایط
/http://stim.qom.ac.ir
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اطالعات بوده و شدت این همبستگی ( )r=0/۲0است .تحلیل همبستگی میان متغیرهای تحقیق،
تسهیل گر و انتظار عملکرد با افزایش در قصد استفاده از فناوری اطالعات ،همراه است .در جدول
 ،3ماتریس همبستگی متغیرهای تحقیق آورده شده است.
جدول  -3ماتریس همبستگی متغیرهای تحقیق
متغیرهای تحقیق

انتظارتالش
تأثیراجتماعی
شرایطتسهیلگر

انتظارعملکرد
قصداستفادهازفناوریاطالعات

انتظار تالش تأثیر اجتماعی

1
0/56
**
0/61
**
0/42
**
0/57
**

* همبستگی در سطح  0/05معنیدار است (دوسویه)

1
0/62
**
0/55
**
0/65
**

شرایط
تسهیلگر

1
0/53
**
0/64
**

انتظار عملکرد

1
0/20

**

قصد استفاده از
فناوری اطالعات

1

* * همبستگی در سطح  0/01معنیدار است (دوسویه)
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ّ
برای شناخت هرچه بهتر روابط علی و نحوه تأثیرگذاری مؤلفهها ،از مدل تحلیل مسیر نرمافزار
( )LISRELاستفاده شده است .شکل  2و  ،3تحلیل مسیر مؤلفهها را براساس ضرایب استاندارد و
ضرایب معناداری نشان می دهد .در مدل ساختاری ،معناداری ضریب مسیر با استفاده از

t

( )t-valueمشخص میشود .چنانچه مقدار ( )tبین  0/10الی  2/۲7باشد ،ارتباط دو سازه در
سطح  p<.05و اگر مقدار ( )tبیشتر از  2/۲7باشد ،ارتباط دو سازه در سطح  p<.01معنادار است.
چنانکه که در شکل  2و  3و جدول  4مشاهده میشود ،تمامی ضرایب مسیر استاندارد ،معنادار
هستند و تمامی ضرایب معناداری ( )t-valueبزرگتر از عدد  0/10است .بیشترین اثر ،مربوط به
اثر انتظار عملکرد بر قصد استفاده از فناوری اطالعات با مقدار ضریب مسیر ( ß=0/71و )p<.01
مقدار ( )tبرابر با  22/40است .پس از آن ،مربوط به تأثیر اجتماعی بر انتظار عملکرد با مقدار

شکل  -3برونداد  LISRELتحلیل مسیر عناصر مدل علّی پذیرش فناوری بر اساس ضرایب معناداری
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شکل  -2برونداد  LISRELتحلیل مسیر عناصر مدل علّی پذیرش فناوری بر اساس ضرایب استاندارد
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ضریب مسیر ( ß=0/30و  )p<.01و مقدار ( )tبرابر با  ۲/0۲است.
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جدول  -4مقادیر اثرات مستقیم و غیرمستقیم متغیرها و ضرایب مسیر استاندارد ()ß
مسیر فرضیهها

ضرایب مسیر
استاندارد ()ß

t

سطح
معناداری

نتیجه

انتظارتالشقصداستفادهازفناوریاطالعات

0916

 p<0.01 2967اثرمثبتمستقیمدارد

تأثیراجتماعیقصداستفادهازفناوریاطالعات

0931

 p<0.01 5902اثرمثبتمستقیمدارد

شرایطتسهیلگرقصداستفادهازفناوریاطالعات

0924

 p<0.01 3974اثرمثبتمستقیمدارد

انتظارعملکردقصداستفادهازفناوریاطالعات

0977

 p<0.01 22940اثرمثبتمستقیمدارد

انتظارتالش  قصداستفادهازفناوریاطالعات(از
طریقانتظارعملکرد)
تأثیراجتماعیقصداستفادهازفناوریاطالعات(از
طریقانتظارعملکرد)
شرایطتسهیلگرقصداستفادهازفناوریاطالعات

(ازطریقانتظارعملکرد)

0913

--

 p<0.01اثرمثبتغیرمستقیمدارد

0924

--

 p<0.01اثرمثبتغیرمستقیمدارد

0917

--

 p<0.01اثرمثبتغیرمستقیمدارد

شاخص نیکویی برازش کای دو ( )χ2معنادار بودن اختالف بین مدل مفروض پیشنهادی 1و

مدل واقعی مشاهدات 2را آزمایش میکند .اهمیت این شاخص از این جهت است که کل مدل و

معادالت جاری در مدل را به صورت یکجا ارزیابی میکند (افشانی ،نوریان ،و پهلوان شریف،
 .)031۲مطلوب آن است که مقدار مجذور کای نسبت به درجه آزادی ،کمتر از عدد  3باشد.
از آنجا که نسبت مجذور کای به درجه آزادی به دست آمده کمتر از  3است ،دادههای به دست
سوبورم پیشنهاد کردهاند ،به حجم نمونه بستگی ندارد و نشان میدهد که مدل تا چه حد نسبت به
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آمده با مدل فرضی مطابقت دارند .اندازههای برازندگی ( )GFIو ( )AGFIرا که جارزکاگ و
عدم وجود آن ،برازندگی خوبی دارد .مطلوب است مقدار ( )GFIو ( )AGFIبرابر یا بزرگتر
از  0/10باشد تا مدل مورد نظر پذیرفته شود (هومن .)03۲7 ،برای سنجش اینکه یک مدل
به خصوص در مقایسه با دیگر مدلهای ممکن از نظر آشکار ساختن مجموعهای از دادههای
مشاهده شده تا چه حد خوب عمل میکند ،از شاخصهای ()CFI( ،)NNFI( ،)NFI( ،)IFI
استفاده میشود .اندازههای برابر یا بزرگتر از  0/10به عنوان شاخص خوبی برای برازندگی
مدلهای نظری توصیه شده است .از آنجا که مقدار به دست آمده بزرگتر از مقدار مطلوب
است ،دادههای به دست آمده با مدل مفروض مطابقت دارند .شاخصهای برازندگی دیگری وجود
1. Hypothesised model
2. Observed model
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دارد که با استفاده از آنها میتوان مدلها را از مناسبترین تا نامناسبترین برازندگی مرتب کرد.
یکی از این شاخصها ،ریشه دوم برآورد واریانس خطای تقریب استیگر ،با نشانه ()RMSEA
است .مقدار این شاخص برای مدلهای خوب ،کمتر از  0/0۲است و مدلهایی که مقدار آنها
 0/00یا بیشتر باشد ،برازش ضعیفی دارند .از آنجا که مقدار به دست آمده کمتر از  0/0۲است،
دادههای به دست آمده با مدل فرضی مطابقت دارند .نظر به شاخصهای برازندگی مدل ساختاری
کلی تحقیق (جدول  ،)۲مدل نهایی برازش خوبی دارد .ضرایبی که بیشتر از  0/10باشد ،قابل قبول
است (هومن.)03۲7 ،
جدول  -5شاخصهای برازش مدل کلی پژوهش
شاخصها

χ df

مقدار مطلوب

<0/70 <0/70 <3/00

مقدار به دست آمده

2/27

GFI

0/27

IFI

0/71

NNFI

CFI

RMSEA

<0/70

<0/70

<0/02

0/71

0/71

0/077

 .5نتیجهگیری
پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش انتظار تالش ،تأثیر اجتماعی و شرایط تسهیلگر در
قصد استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات با نقش میانجی انتظار عملکرد در بین

فناوری اطالعات و ارتباطات از شاخصهای مهم رشد و توسعه محسوب میشود
(هاشمینژاد و حجازی ،0312 ،ص .)002مزایای فناوری اطالعات و ارتباطات تا زمانی که
به طور واقعی توسط کاربران پذیرش و مورد استفاده قرار نگیرد ،واقعیت نخواهد پذیرفت
(محمودآبادی .)03۲۲ ،تحلیل نگرش دانشجویان نسبت به فناوری اطالعات و ارتباطات،
برنامهریزی و بهکارگیری فناوری را در یادگیری آسان میسازد (شکیبایی ،سمنانی و گلی توانا،
 ،0310ص.)0۲
فرضیه اول :بین انتظار تالش و قصد استفاده از فناوری اطالعات دانشجویان دانشگاه علوم
ّ
پزشکی تبریز با نقش واسطهای انتظار عملکرد ،رابطه علی وجود دارد .چنانکه که در جدول 4
مشاهده میشود ،انتظار تالش ،اثر مستقیم ،مثبت و معناداری بر انتظار عملکرد ( ß=0/00و
 ) t=2/07دارد و انتظار عملکرد ،اثر مستقیم ،مثبت و معناداری بر قصد استفاده از فناوری
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اطالعات ( ß=0/71و  ) t=22/40دارد؛ به عبارت دیگر ،انتظار تالش از طریق انتظار عملکرد بر
ّ
قصد استفاده از فناوری اطالعات ،تأثیر علی مثبت و معناداری دارد .ضریب مسیر استاندارد تأثیر
غیرمستقیم انتظار تالش بر قصد استفاده از فناوری اطالعات از طریق انتظار عملکرد ()0/03
است .نتیجه این فرضیه با پژوهشهای خدابخش و همکاران ( ،)0313کورال گموسوگلو و اکای

( )2007و رامن ،سانی و کوئر )2004( 1همسو بوده و با پژوهش حسینی و همکاران ()0313

ناهمسو است .مطالعه کورال گموسوگلو و اکای ( )2007با عنوان تعیین سطح پذیرش فناوری به
وسیله معلمان با استفاده از نظریه یکپارچه پذیرش و استفاده از فناوری ،نشان داد که سطح پذیرش
عمومی فناوری شرکت کنندگان در متغیر انتظار تالش در حد متوسط است و انتظار تالش بر قصد
استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات اثر مثبتی دارد.
فرضیه دوم :بین تأثیر اجتماعی و قصد استفاده از فناوری اطالعات دانشجویان دانشگاه علوم
ّ
پزشکی تبریز با نقش واسطهای انتظار عملکرد ،رابطه علی وجود دارد .چنانکه که در جدول
 4مشاهده میشود ،تأثیر اجتماعی ،اثر مستقیم ،مثبت و معناداری بر انتظار عملکرد

(ß=0/30

و  )t=۲/0۲دارد و انتظار عملکرد ،اثر مستقیم ،مثبت و معناداری بر قصد استفاده از
فناوری اطالعات ( ß=0/71و  ) t=22/40دارد؛ به عبارت دیگر ،تأثیر اجتماعی از طریق انتظار
ّ
عملکرد بر قصد استفاده از فناوری اطالعات ،تأثیر علی مثبت و معناداری دارد .ضریب مسیر
عملکرد ( )0/24است .نتایج این فرضیه با پژوهشهای قالوندی و همکاران ( ،)0310حسینی و
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استاندارد تأثیر غیرمستقیم تأثیر اجتماعی بر قصد استفاده از فناوری اطالعات از طریق انتظار
همکاران ( ،)0313لگزیان ،مرتضوی و رجبزاده ( ،)0310هلیلی و سلیمان ،)200۲( 2تن

3

( )2003و رامن و دان ( )2003همسو است .نتایج پژوهش حسینی و همکاران ( )0313نشان
می دهد که بین تأثیر اجتماعی ،قصد رفتاری و متغیر وابسته پذیرش و استفاده ،رابطه معناداری
وجود دارد.
تأثیر اجتماعی ،تأثیر معناداری در پذیرش و رفتار استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات در
آموزش دارد .بر پایه مطالعات انجام شده تأثیر اجتماعی در رفتار پذیرش و استفاده از فناوری تأثیر
1. Raman, Sani & Kaur
2. Halil & Sulaiman
3. Tan
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بسزایی دارد .تأثیر اجتماعی در همه مدلها حاوی این تصور صریح یا ضمنی است که رفتار فرد
تحت تأثیر شیوهای است که به اعتقاد آنها دیگران در نتیجه استفاده از این فناوری ،آنها را مشاهده
خواهند کرد .تأثیر اجتماعی میتواند به صورت مستقیم بر قصد رفتاری استفاده از فناوری تأثیر
بگذارد .استادان ،سیستم آموزشی و همکالسیهای دانشجویان میتوانند به صورت عمومی به
استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات در محیطهای آموزشی تأثیر بگذارند .با حفظ ثبات به
وسیله نظریه اساسی برای همه مدلهای قصد ،انتظار میرود که قصد رفتاری اثر مثبت و معناداری
بر استفاده از فناوری داشته باشد (ونکاتش و همکاران.)2003 ،
فرضیه سوم :بین شرایط تسهیلگر و قصد استفاده از فناوری اطالعات دانشجویان دانشگاه
ّ
علوم پزشکی تبریز با نقش واسطهای انتظار عملکرد ،رابطه علی وجود دارد .چنانکه که در جدول 4
مشاهده میشود ،شرایط تسهیلگر ،اثر مستقیم ،مثبت و معناداری بر انتظار عملکرد

(ß=0/24

و  ) t=3/74دارد و انتظار عملکرد ،اثر مستقیم ،مثبت و معناداری بر قصد استفاده از
فناوری اطالعات ( ß=0/71و  )t=22/40دارد؛ به عبارت دیگر ،شرایط تسهیلگر از طریق
ّ
انتظار عملکرد بر قصد استفاده از فناوری اطالعات ،تأثیر علی مثبت و معناداری دارد .ضریب
مسیر استاندارد تأثیر غیرمستقیم شرایط تسهیلگر بر قصد استفاده از فناوری اطالعات از
طریق انتظار عملکرد ( )0/01است .نتیجه این فرضیه با پژوهشهای قالوندی و همکاران

نتایج پژوهش حسینی و همکاران ( )0313نشان میدهد که بین شرایط تسهیلگر ،قصد رفتاری و
متغیر وابسته پذیرش و استفاده ،رابطه معناداری وجود دارد .همچنین مطالعه هلیلی و سلیمان

( )200۲با عنوان عوامل تأثیرگذار بر پذیرش فناوری اطالعات و ارتباطات به وسیله دانشآموزان
روستایی در اهداف آموزشی ،نشان داد که شرایط تسهیلگر ،تأثیر معناداری در پذیرش و رفتار استفاده
از فناوری اطالعات و ارتباطات در آموزش دارد .به گفته پدیدآورندگان مدل ( ،)UTAUTشرایط
تسهیلگر با استفاده از فناوری رابطه مثبت دارد (ونکاتش و همکاران.)2003 ،
فرضیه چهارم :بین انتظار عملکرد و قصد استفاده از فناوری اطالعات دانشجویان دانشگاه علوم
ّ
پزشکی تبریز رابطه علی وجود دارد .چنانکه در جدول  4مشاهده میشود ،انتظار عملکرد ،اثر
مستقیم ،مثبت و معناداری بر قصد استفاده از فناوری اطالعات ( ß=0/71و  )t=22/40دارد.
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نتیجه این فرضیه با پژوهش داورپسند ( )0314همسو و با پژوهش خدامی ،نوروزی و مروتی

شانجانی ( )0310ناهمسو است .نتایج پژوهش داورپسند ( )0314با عنوان بررسی نقش عوامل
مؤثر بر پذیرش خدمات بانکداری اینترنتی توسط مشتریان ،نشان داد که انتظار عملکرد بر نگرش
فرد در انجام رفتار مدنظر تأثیر زیادی دارد و از سویی ،این متغیر به طور مستقیم بر قصد رفتاری
استفاده از فناوری اطالعات نقش مهمی دارد.
 .2محدودیتهای پژوهش
پژوهش حاضر با محدودیتهایی مواجه بود که میتوان به مواردی اشاره کرد:
در این تحقیق تأثیر متغیرهای جمعیتشناختی (سن ،جنسیت ،رشته تحصیلی و مقطع
تحصیلی) مورد مطالعه قرار نگرفته است .جامعه و نمونه آماری به دانشجویان دورههای تحصیالت
تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی تبریز محدود شده است؛ این موضوع میتواند تعمیم نتایج تحقیق را
تحت تأثیر قرار دهد .خود ایفا بودن پرسشنامه ،دیگر محدودیت این تحقیق است.
 .7پیشنهادهای پژوهش
در این تحقیق یک حوزه مطالعاتی جدید در حال رشد گشوده شده است .در این راستا ،برخی
موضوعات در چهارچوب این پژوهش برای تحقیقات آتی قابل شناسایی است.
ـ پیشنهاد میشود استفاده از فناوری به عنوان سکوی پرتاب دانشجویان برای یادگیری مناسب
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پیشنهادهای زیر میتواند بر غنای تحقیقات بعدی در این زمینه بیفزاید.
تشویق شود .موقعیتهایی برای دانشجویان فراهم گردد که منجر به تجربیات موفق استفاده از
فناوری شود .استفاده از فناوری به عنوان پایهای برای یادگیری اصولی به روشی مناسب تشویق
گردد .این کار به بهبود عملکرد تحصیلی آنها منجر خواهد شد که نتیجه و پیامد آن استفاده واقعی
از فناوری است.
ـ پیشنهاد میشود فرصت هایی برای کادر آموزشی و دانشجویان فراهم شود تا آنها بتوانند با
استفاده از فناوری با هم کار کنند .کادر آموزشی مستقیمترین و نیرومندترین عامل توانمندساز و
تأثیرگذار در استفاده از فناوری است .محتوای فعالیتهای یادگیرنده ،اجرای فعالیتهای یادگیری
و روند سنجش عملکرد یادگیرندگان بهگونه ای مناسب با استفاده از فناوری صورت بگیرد که نتیجه
و پیامد آن استفاده واقعی از فناوری است.

091

علوم و فنون مدیریت اطالعات ،دوره  ،7شامره  ،4زمستان 1400

ـ پیشنهاد میشود دانشجویان به مهارت ها و منابع مورد نیاز فناوری تجهیز شوند .فناوری با
هدفها و موقعیتهای یادگیری سازگار گردد .اثربخشی فناوری به انطباق مناسب بستگی دارد.
برنامه درسی بر پایه فناوری و عالقهمندی آن ها استوار شود .نتیجه و پیامد آن استفاده واقعی از
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فناوری خواهد بود.
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افشانی ،ع.؛ نوریان ،م.؛ پهلوان شریف ،س .)031۲( .تحلیل معادالت آماری با  SPSSو  .AMOSتهران :اندیشه فاضل.
بابائی ،م .)0310( .ارزیابی پذیرش یادگیری سیار در دانشگاههای ایران .پایاننامه کارشناسی ارشد ،رشته مهندسی فناوری
اطالعات (تجارت الکترونیک) .دانشکده مهندسی ،دانشگاه شیراز.
توکلی ،ن.؛ جهانبخش ،م.؛ یادگارفر ،ق.؛ رنجبر ،ن .)031۲( .بررسی پذیرش و استفاده از سیستم اطالعات بیمارستان
در بین کاربران بخش مدارک پزشکی بیمارستانهای آموزشی اصفهان با استفاده از مدل  .UTAUTانفورماتیک
سالمت و زیست پزشکی.2۲0-243 :)4(2 ،
حسینی ،ن.؛ وزیرپور کشمیری ،م.؛ چشمه سهرابی ،م .)0313( .پذیرش و استفاده از پایگاههای اطاعاتی پیوسته التین
توسط اعضای هیئت علمی دانشگاههای شهر کرمانشاه براساس نظریه یکپارچه پذیرش و استفاده از فناوری.
دانششناسی.۲4-43 :)27(7 ،
خدابخش ،س.؛ شیرمحمدی ،م.؛ زلیکانی ،ز .)0313( .بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش فناوری اطالعات توسط کارکنان
براساس نظریه یکپارچه پذیرش و استفاده از فناوری  .UTAAUدر :کنفرانس بینالمللی حسابداری و مدیریت .تهران:
موسسه همایشگران مهر اشراق ،مرکز همایشهای دانشگاه تهران.4۲-3۲ :
خدامی ،س.؛ نوروزی ،ح.؛ مروتی شانجانی ،م .)0310( .بررسی عوامل تأثیرگذار بر استفاده مصرفکنندگان از تبلیغات
موبایلی مبتنی بر نظریه یکپارچه پذیرش و استفاده از تکنولوژی ( .)UTAUTتحقیقات بازاریابی نوین.22-0 :)4(7 ،
داورپسند ،ط .)0314( .بررسی نقش عوامل مؤثر بر پذیرش خدمات بانکداری اینترنتی توسط مشتریان .پایاننامه کارشناسی
ارشد ،رشته مدیریت .تهران :دانشگاه پیام نور.
شکیبایی ،ز.؛ سمنانی ،ع.؛ گلی توانا ،م .)0310( .بررسی عوامل مؤثر بر تمایالت رفتاری نسبت به استفاده از فناوری
اطالعات در کارکنان مدارس الکترونیکی .فن آوری اطالعات و ارتباطات در علوم تربیتی.۲۲-۲7 :)2(۲ ،
فرهادی ،ر .)0310( .فناوری اطالعات و ارتباطات :اصول و کاربرد .تهران :نشر کتابدار.
قالوندی ،ح.؛ اشرفی سلیم کندی ،ف.؛ علیزاده ،س .)0310( .بررسی تأثیر متغیرهای فردی ،سازمانی و فرهنگی بر
ّ
پذیرش فناوری اطالعات در میان دبیران در قالب الگویابی علی .فنآوری اطالعات و ارتباطات در علوم تربیتی،
.20-۲ :)3(7
الودن ،ک.؛ الودن ،ج .)0312( .فناوری اطالعات و ارتباطات :مفاهیم و کاربردها .ترجمه ح .محسنی .تهران :نشر کتابدار.
لگزیان ،م.؛ مرتضوی ،س.؛ رجبزاده ،م .)0310( .تأثیر عوامل مؤثر بر پذیرش خدمات دولت الکترونیک از سوی
کاربران با استفاده از الگوی  .UTAUTفرایند مدیریت و توسعه.20-3 :)4(24 ،
محمودآبادی ،م .)03۲۲( .نقش جنسیت در پذیرش و استفاده از نظامهای یادگیری الکترونیکی با استفاده از مدل پذیرش
فناوری .پایاننامه کارشناسی ارشد .تهران :دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی ،دانشگاه الزهرا(س).
هاشمینژاد ،آ.؛ حجازی ،ی .)0312( .بررسی نگرش دانشجویان تحصیالت تکمیلی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی
دانشگاه تهران نسبت به استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات ( )ICTدر آموزش عالی کشاورزی .تحقیقات اقتصاد
و توسعه کشاورزی ایران.004-0۲3 :)0(44 ،
هومن ،ح .)03۲7( .مدلیابی معادالت ساختاری با کاربرد نرمافزار  .LISRELتهران :سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم
انسانی دانشگاهها (سمت) ،مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی ،چاپ ششم.
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