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چکیده:
پژوهش حاضر با هدف نقش میانجی خودکارآمدی رایانهای در رابطهی رغبت شغلی و کیفیت فنآوری با
کاربست فنآوری در فرایند آموزش انجام گرفت؛ این پژوهش از جنبه هدف کاربردی و از نظر روش همبستگی
(مدل معادالت ساختاری) بود .جامعهی آماری را تمامی معلمان مدارس متوسطهی اول و دوم شهرستان
سلماس( 635نفر) تشکیل داد که به روش نمونهگیری خوشهی چندمرحلهای و براساس جدول کرجسی و
مورگان  239نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند .ابزار پژوهش شامل پرسشنامههای اشتیاق شغلی سالوناوا و
شوفلی()2001؛ کیفیت خدمات فناوری معینی کیا( ،)1390بهکارگیری فنآوری اطالعات هوشیاری ( )1393و
پرسشنامهی خودکارآمدی رایانهای مورفی و همکاران( )1989بود که روایی محتوایی و سازهی ابزارها و پایایی آن-
ها به روش ضریب آلفای کرونباخ مورد تأیید قرار گرفت .جهت تجزیهوتحلیل دادهها از نرمافزارهای  SPSSو
 LISRELاستفاده گردید .نتایج نشان داد که رغبت شغلی بر خودکارآمدی و کیفیت خدمات فنآوری بر
خودکارآمدی رایانه تأثیر معناداری دارند که این نتایج حاکی از آن است متغیرهای پیشبین رغبت شغلی و
کیفیت خدمات فناوري میتوانند از طریق متغیر میانجی خودکارآمدی رایانه بر کاربست فناوري تأثیر بگذارند و
آن را تبیین نمایند .با توجه به این نتایج میتوان گفت :اگر خودکارآمدی فناوري معلمان مدنظر قرار داده شود،
نتایج ارزندهای در جهت کاربست فناوري بهدست خواهد آمد و در صورتی که رغبت شغلی معلمان نیز حاکم
باشد کاربست فناوري و نیز یادگیری اصول و مهارتهای آن در معلمان به شکل بهتری ظهور مییابد.

واژگان کلیدی :رغبت شغلی ،خودکارآمدی فنآوري ،کیفیت خدمات فنآوري ،کاربست فنآوری ،جریان آموزش.
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Abstract
The aim of this study was to investigate the mediating role of computer self-efficacy in relationship between
job desire and technology quality with the application of technology in the educational process. This research
is applied and correlational in terms of purpose and method (structural equation model), respectively. The
statistical population consisted of all primary and secondary school teachers in Salmas city (635 people) who
were selected as a sample by multi-stage cluster sampling method based on Krejcie and Morgan's table.
Research tools include Job Desire Questionnaire, the scale of quality of technology services or applying
Information Technology, and computer self-efficacy questionnaire whose content and construct validity as
well as reliability were confirmed by Cronbach's alpha coefficient. SPSS and LISREL software packages were
used to analyze the data. The results showed that job desire on computer self-efficacy and quality of
technology services have a significant effect on computer self-efficacy. These results indicate that the
variables predicting job desire and quality of technology services can affect and explain the use of technology
through the mediating variable of computer self-efficacy. According to these results, it can be said that if the
self-efficacy of teachers' technology is considered, valuable results will be achieved in the application of
technology, and if the job desire of teachers is also prevalent, the application of technology and learning its
principles and skills among teachers will be appeared in a better way.

Keywords: Job Desire, Technology Self-Efficacy, Quality Of Technology Services, Application Of Technology,
Training Flow.
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مقدمه

دانش آموزان ،تقویت روحیهی جستوجوگری و

تغییرات در علم و فناوری بر ساختار جوامع و

پژوهش ،کاربردی نمودن آموزش ،فراهم نمودن

نیز آموزش و پرورش مؤثر بوده است و به منظور

زمینهی آموزش و یادگیری شود ( Moeinikia et al.,

انطباق با تغییرات ،اصالحات در آموزش و پرورش

 .)2019یکی از ویژگیهای مهم برای موفقیت در

و غنیسازی علمی و فناوری در محیطهای

چنین شرایطی ،خودکارآمدی است .استفادهی

آموزشی ضروری است (.)Sahin and Yilmaz, 2019

معلمان از فناوری تا حدود زیادی با خودکارآمدی

نقش فناوريهاي نوين در دنیاي امروز توانسته

آنها در استفاده از این فناوریها مرتبط است.

است فرصتهاي بیشتري براي تعلیم و تربیت

براین اساس خودکارآمدی نسبت به تلفیق فناوری

ايجاد کند و آموزش و يادگیري به نحوي شده است

به عنوان عاملی تعیین کننده در چگونگی توانایی

که در آن فعالیت فرد در تعامل با امكانات و

معلم در استفاده مؤثر از آن ،برای بهبود آموزش و

ابزارهاي تسهیل کننده ،تقويت و به پیشرفت

یادگیری مطرح شده است(.)Yalcin and Et al,2011

تحصیلی مناسب و مطلوبی منتهی شود و از

خودکارآمدی به قضاوتهای فرد در مورد توانایی

محصور شدن در زمان و مكان خاص و محدود به

سازماندهی و اجرای دورههای عملی الزم برای

يادگیري پويا و منعطف هدايت شود ( Nouri and

دستیابی به عملکرد مشخص اشاره دارد .این

 .)Yavari Hosseini., 2019فناوري آموزشی این قدرت

مفهوم به معنای آن است که هنگام استفاده از

را دارد که موانع بین والدین و معلمان ،خانه،

دستگاهی مانند رایانه ،خودکارآمدی باالتر منجر به

کالس درس و مناطق آموزش و پرورش در سراسر

استفاده آسانتر و مقاومت کمتری میشود

کشور را از بین ببرد و تعامل بین دانشآموزان،

( .)Latikka et al., 2019خود کارآمدی رایانهای

والدین و معلمان را تسهیل و به گسترش

موضوعی مهم و اساسی در مدل پذیرش فناوری

یادگیري فراتر از مدرسه کمﮏ کند؛ همچنین،

اطالعات تلقی میشود که زمینه استفاده مناسب

معلمان قادر به آموزش آنالین2شده و این

و درست از فناوری اطالعات را فراهم میکند.

میتواند ،توانمندي معلمان باتجربه را بهراحتی

افرادی میتوانند خوب و مناسب از فناوری

افزایش دهد ( .)Canada et al., 2014استفادهی

اطالعات استفاده کنند که از میزان باالی خود

معلمان از فناوریهای آموزشی به توسعهی

کارآمدی رایانهای برخوردار باشند(زکی.)1389 ،

مهارتهای دانشآموزان در کشف دانش ،تقویت

تحقیقات

و

توانایی حل مسئله و بهبود کیفیت آموزش منجر

خودکارآمدی رایانهای در واقع مهمترین عناصری

میشود .تهیهی محتوای آموزشی مبتنی بر

هستند که به طور قابل توجهی بر پذیرش و کاربرد

فناوری برای دانشآموزان و سازماندهی مجدد

فناوری

(.)Tsai et al., 2019

محیطهای یادگیری متناسب با نیازهای آنان با

خودکارآمدی به طور مستقیم و غیرمستقیم بر

تواناییهای معلمان در زمینهی استفاده از فناوری

رفتار افراد برای بهکارگیری فناوری در بخشها و

مرتبط است ( .)Sahin and Yilmaz, 2019نوآوری در

ابعاد مختلف زندگی تأثیر میگذارد (Balapour et al.,

روشهای تدریس و استفاده از فاوا در مدارس

.)2020

ثابت

تأثیر

کردهاند

میگذارند

که

خودکارآمدی

میتواند موجب توسعهی یادگیری مشارکتی
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معلمان به عنوان مجریان اصلی مدارس باید

مدارس مبتنی بر فناوری اطالعات و ارتباطات

از مهارتها و تواناییهای کافی برخوردار باشند تا

با ايجاد زير ساختهاي الزم مانند شرايط و

برنامه با موفقیت اجرا گردد (.)Rajaeian et al., 2015

امكانات فیزيكی ،تجهیزات ،نرم افزار و دسترسی به

خودکارآمدی فناوری در آموزش ساختاری است که

اينترنت براي استفاده از فناوری اطالعات و

نشاندهنده اعتقاد به توانایی فرد در مدیریت

ارتباطات ،باعث میشود معلمان و دانشآموزان

رفتارهای شخصی و فرایندهای شناختی برای

انگیزه و عالقهاي بیشتر به فعالیتهاي آموزشی

اثربخشی آموزش میباشد .خودکارآمدی باال برای

انفرادي و گروهی از خود نشان دهند ( Nouri et al.,

آموزش با رضایت از آموزش همراه است ( Hampton

)2019؛ بنابراین میتوان انتظار داشت در صورتی که

 .)et al., 2020از آنجا که معلمان نقش برجسته و

کیفیت خدمات فناوری در آموزش از جانب معلم و

تسهیل کنندهای در نوآوری و بکارگیری فناوری

دانشآموزان به صورتی مثبتی درک شود ،کاربرد آن

دارند ،باید توجه بیشتری به نگرشها ،باورها و

نیز در تدریس و یادگیری افزایش یابد ( Mohanty et

شایستگیهای آنها داده شود .معلمان وقتی

 .)al., 2019برای موفقیت در جهت به کارگیری هر

دانش و مهارت كافی برای استفاده از فناوری را به

چه بیشتر و بهتر معلمان از فناوريهای نوین در

دست می آورند ،نگرش مثبتی نسبت به استفاده از

فرآیند یاددهی و یادگیری ،سرمایه گذاری مناسب

آن پیدا میكنند ( .)Admiraal et al., 2017بنابراین

جهت تجهیز نمودن مدارس به ابزارهای نوین

گسترش و کاربرد مؤثر فناوریهای نوین در

تکنولوژی ،امری مهم و حیاتی میباشد که الزم

آموزش ،بدون توجه به نگرش معلمان و شناخت

است مورد توجه بیشتر مسئولین امر قرار گیرد

آن ،ممکن است منجر به مقاومت معلمان در

(.)Moeinikia et al., 2019

مقابل ورود فناوریها و تکنولوژیهای نوین شود،

از جنبهی دیگر بسیاری از مشکالتی که امروزه

به طوری که در صورت کاربرد ممکن است بی

توسعه  ITدر ایران با آن مواجه است کمبود نیروی

نتیجه باشد ،و یا چندان ثمرهای به همراه نداشته

انسانی متبحر از جمله معلمان ،پایین بودن انگیزه

باشد ( .)Zakeri and Et al,2012وظیفهی آموزش و

و اشتیاق و رغبت شغلی معلمان بوده؛ بنابراین

پرورش ترغیب معلمان است تا با مطالعهی

نوآوری در روشهای تدریس و استفاده از فناوري

مستمر و شرکت در کالسهای آموزشی رایانه و

در مدارس میتواند موجب توسعهی یادگیری

ICDLو آشنایی با شبکهی  ،ICT،ITاینترنت و

دانشآموزان شود ( .)Moeinikia et al., 2019با توجه

نرمافزارهای کارآمد و سرانجام استفادهی مناسب

به اهمیت کاربرد فناوری شناخت متغیرهاي مؤثر

و کاربردی از فناوريهای جدید ،خود را به دانش روز

بر آن مهم است .به همین دلیل تحقیقات

مجهز نمایند ()Moeinikia et al., 2019؛ بنابراین با

متعددي براي شناسایی عوامل اثرگذار بر آن

افزایش صالحیتهای فناورانه معلمان میتوان

صورت گرفته است .از جمله عواملی که در این

انتظار داشت که نگرش مثبت نسبت به استفاده

حوزه کمتر کار شده ،نقش رغبت شغلی معلمان

از فناوریها در آموزش و پرورش ایجاد گردد

است .رغبت شغلی تعیین کننده اصلی گزینههای

(.)Admiraal et al., 2017

آموزشی و شغلی افراد است و نتایج پژوهشهای
مختلف نشان داده است که به عنوان عامل
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مهمی در پیش بینی عملکرد ،رضایت و پایداری در

فناوری در دسترس با نقش میانجی خودکارآمدی

زمینههای شغلی ،آموزشی و تحصیلی شناخته

رایانهای بر کاربست فناوری در امر آموزش بود.

میشود ( .)Passler and Hell, 2020رغبت شغلی برای
هدایت رفتارهای هدفمحور افراد و تصمیماتی که
آنها درباره زندگی آنها میگیرند شناخته میشوند
( .)Stoll et al., 2020در پژوهشهای اخیر نشان داده
شده است که رغبت شغلی نه تنها عملکرد علمی

شکل  -1مدل مفهومی پژوهش

و آکادمیﮏ افراد را پیشبینی میکند؛ بلکه بر
سایرحیطههای زندگی نیز تأثیر دارد ( Stoll et al.,

روش تحقیق

 .)2017فرض بر این است که رغبت شغلی به عنوان

تحقیق حاضر به لحاظ هدف و با توجه به اینکه

عملکرد چندگانه انگیزشی بهکار گرفته میشود؛

نتایج آن مورد استفاده آموزش و پرورش

زیرا موجب تمرکز بر حوزهای خاص شده و تالش

شهرستان سلماس قرار میگیرد ،از نوع کاربردی و

فرد را برای رسیدن به هدف تقویت میکند؛ بنابراین

از نظر ماهیت تحقیق به دلیل بررسی رابطهی بین

بیان میشود که رغبت شغلی برای تعیین هدف

متغیرها روش مورد استفادهی توصیفی از نوع

ودستیابی به آن حائز اهمیت است ( Juttler et al.,

همبستگی

است.

)2020؛ بنابراین ،مدیران باید با حمایت از معلمانی

جامعهی آماری پژوهش شامل کلیه معلمان

که به طور مؤثر از فناوری استفاده می کنند،

شاغل در مدارس متوسطه اول و دوم شهرستان

نگرش مثبت معلمان را برای استفاده از فناوری

سلماس در سال  1398-1399بود ( 635نفر) .با

ارتقا دهند (.)Karaca et al., 2013

توجه به تعداد جامعهی آماری در پژوهش حاضر

(مدل

معادالت ساختاری)

با توجه به مطالب بیان شده و نیز اهمیت

که  635نفر بود ،براساس جدول نمونه گیری

فناوری اطالعات در زمینه آموزش و یادگیری،

کرجسی و مورگان  239نفر به عنوان نمونه

شناخت عواملی که در بهکارگیری معلمان از

پژوهش به روش نمونهگیری خوشهای چندمرحله-

فناوریهای اطالعاتی نقش دارند ضروری میباشد.

ای انتخاب شدند.

عوامل مختلفی در بهکارگیری معلمان از فناوری

ابزار پژوهش شامل پرسشنامههای زیر بود:

وجود دارد که در این پژوهش به دو عامل مهم

پرسشنامه اشتیاق شغلی ،سالوناوا و شوفلی

انسانی (رغبت شغلی) و مادی (کیفیت فناوری

( :)2001این پرسشنامه از  17سوال تشکیل شده ،که

موجود) با نقش میانجی خودکارآمدی رایانهای

توسط سالواناوا و شوفلی در سال  2001طراحی

پرداخته شده است .شناخت نقش هر یﮏ از این

شده است .این پرسشنامه شامل  3مؤلفه

عوامل میتواند زمینهی استفاده از فناوری را در

میباشد .این ابعاد شامل نیرومندی (6ماده) ،وقف

آموزش روشن نماید بنابراین مسئلۀ اصلی این

خود ( 5ماده) و جذب ( 6ماده) میباشد .در تحقیق

پژوهش همانگونه که در مدل مفهومی پژوهش

وزیر پناه در سال 1391روایی پرسشنامه اشتیاق

آمده است ،شناسایی نقش رغبت شغلی و کیفیت

شغلی 0/78و در تحقیق ضیاالدینی و همکاران در
سال  1391پایایی پرسشنامه اشتیاق شغلی به
روش آلفای کرونباخ  0/962اعالم شده است
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( Vazirpanah 2012; Zeyaaddiny and Ramezani,

و نحوهی بیان سؤاالت بازنگری شد تا از روایی آنها

 .)2013جهت تعیین اعتبار شوفیلی و همکاران ()2001

اطمینان حاصل گردد؛ همچنین از روایی سازه به

ارتباط مقیاس اشتیاق شغلی با مقیاس فرسودگی

روش تحلیل عاملی تأییدی استفاده گردید که نتایج

شغلی را سنجید و رابطهی باال و منفی بین این دو

برازش مدلهای اندازهگری متغیرهای پژوهش در

مقیاس یافت.

ادامه آمده است.

پرسشنامه کیفیت خدمات فناوري معینی

با توجه به مقدار گزارششده شاخصهای

کیا( :)1390این پرسشنامه را معینیکیا بر اساس

برازندگی جدول ( )1مشاهده میشود که دادهها از

الگوی سروکوال طراحی نمود .که از  25گویه تشکیل

لحاظ آماری با ساختار عاملی و زیربنای سازگاری دارند؛

شده است .شیوهی پاسخدهی به گویههای آن بر

بنابراین ،مدل اندازهگیری پژوهش برازش مناسبی

اساس مقیاس پنج درجهای لیکرت بود .این

دارند؛ همچنین تمام مقادیر معناداری (مقادیر تی)

پرسشنامه چهار خرده مقیاس دسترسپذیری ،کارایی

بیشتر

پایایی

و بازدهی ،تعهد یا تحقق و شخصیسازی داشت.

پرسشنامهها نیز به ضریب آلفای کرونباخ استناد

 )1390( Moeinikiaضریب این پرسشنامه را ()α=./97

شد .با توجه به نتایج ضرایب آلفای به دست آمده از

گزارش کرد (.)Moeinikia, 2011

ابعاد و متغیرهای پژوهش ،میتوان بیان کرد که ابزار

پرسشنامهی

بهکارگیری

فناوري

1/96

از

بودند.

بررسی

جهت

اطالعات

پژوهش از پایایی قابل قبولی برخوردار بودند .در این

 :)1393( Hoshyariاین پرسشنامه شامل  27گویه

پژوهش تجزیه و تحلیل دادهها در دو سطح آمار

بسته پاسخ بر اساس طیف پنج درجهای لیکرت

توصیفی و استنباطی صورت گرفت .از آزمونهای

میباشد ،پرسشنامه چهار بعد سخت افزار ،نرم افزار،

همبستگی پیرسون و مدلیابی معادالت ساختاری

شبکهها و فناورهای ارتباطی را مورد سنجش قرار

استفاده شد .این تحلیلها از طریق نرمافزار  SPSSو

میدهد )1393( Hoshyari .روایی پرسشنامه را مورد

 Lisrelانجام گرفت.

تأیید و پایایی را به روش آلفای کرونباخ (میزان آلفای
کرونباخ

0/795

)

مطلوب

گزارش

کرده

جدول  -1مقدار معیار و گزارششده شاخصهای برازندگی مدل اندازهگیری ابزارهای
پژوهش

است(.)Hoshyari, 2014
مقدار گزارششده

پرسشنامه خودکارآمدی رایانهای ,.Murphy et al
( :)1989این پرسشنامه دارای  32گویه است که بر

کاربست
فناوري

خودکارآمدی

کیفیت

رغبت

خدمات

شغلی

نتیجه

مقدار
معیار

شاخص

2/529

2/646

2/721

2/432

تأیید

>3

χ2 / df

0/080

0/083

0/085

0/078

تأیید

>0/08

RMSEA

0/72

0/84

0/79

0/63

تأیید

<0/5

PNFI

0/83

0/87

0/84

0/94

تأیید

<0/8

GFI

0/84

0/83

0/81

0/89

تأیید

<0/8

AGFI

0/92

0/94

0/93

0/94

تأیید

<0/9

NFI

0/92

0/95

0/95

0/95

تأیید

<0/9

NNFI

0/91

0/96

0/95

0/96

تأیید

<0/9

CFI

اساس طیف پنج درجهای لیکرت تهیه شده است و
خودکارآمدی رایانهای افراد را در سه سطح
مقدماتی ( 16گویه اول) ،سطح پیشرفته (گویه  17تا
 )29و سطح حرفهای (گویه  30تا  )32میسنجد.
این پرسشنامه در پژوهش قراباغی و همکاران در
سال  1390از جنبهی روایی تأیید و پایایی آن نیز
 0/87به دست آمده بود (.)Qarabaqi et al., 2011
در پژوهش حاضر جهت بررسی روایی محتوایی
پرسشنامهها به دیدگاههای صاحبنظران و اساتید
استناد شد و با استناد به نظر اساتید ،در جملهبندی
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جدول  -2پایایی ابزار پژوهش
گویهها

متغیر

پاسخگویان مرد  144نفر ( 60/3درصد) و تعداد
ضریب پایایی

پاسخگویان زن  95نفر ( 39/7درصد) هستند .از نظر

اشتیاق شغلی

17-1

0/825

کیفیت خدمات فناوري

25-1

0/833

بکارگیری فناوري

27-1

0/802

تحصیالت ،پاسخگویان با تحصیالت فوقدیپلم 25

خودکارآمدی رایانه ای

32-1

0/818

نفر ( 10/5درصد) ،لیسانس  159نفر ( 66/5درصد)،
فوقلیسانس  51نفر ( 21/3درصد) و دکتری  4نفر
( 1/7درصد) هستند .از نظر سن 92 ،نفر (38/5

یافتههای تحقیق

درصد) در بازه سنی  20-30سال 85 ،نفر ( 35/6درصد)
جدول  -3یافتههای جمعیتشناختی نمونه پژوهش
متغیر زمینهای

در بازهی سنی  31-40سال 45 ،نفر ( 18/8درصد) در

فراوانی

درصد

مرد

144

60/3

زن

95

39/7

فوق دیپلم

بازه سنی  41-50سال ،و  17نفر ( 7/1درصد) در بازه

جنسیت

تحصیالت

سنی باالتر از  50سال سن هستند .از نظر سنوات

25

10/5

لیسانس

159

66/5

فوق لیسانس

51

21/3

کاری  71نفر ( 29/7درصد) دارای سابقهی خدمت 1-5
سال 64 ،نفر ( 26/8درصد) با سابقهی  6-10سال49 ،

دکتری

4

1/7

20-30

92

38/5

31-40

85

35/6

41-50

45

18/8

باالی  50سال

سن
17

7/1

1-5

71

29/7

6-10

64

26/8

11-15

49

20/5

باالی  15سال

55

23/0

نفر ( 20/5درصد)  11-15سال و  55نفر ( 23/0درصد)
باالی  15سال سابقهی خدمت دارند.
بهمنظور تجزیه و تحلیل استنباطی و تصمیم-
گیری در مورد فرضیات و سؤاالت پژوهش ،از آزمون

سنوات کاری

چولگی و کشیدگی بهمنظور سنجش وضعیت نرمال
بودن یا نبودن دادهها استفاده گردید تا مشخص

نتایج پژوهش در زمینهی ویژگیهای جمعیت -
شناختی

نمونهی

پژوهش

نشان

داد

تعداد

گردد که از کدام دسته آزمونهای پارامتریﮏ یا
ناپارمتریﮏ باید استفاده شود.

جدول  -4آماره توصیفی و نتایج آزمون چولگی و کشیدگی
چولگی

متغیر

کشیدگی

میانگین

انحراف معیار

رغبت شغلی

-0/155

-0/083

3/645

0/487

کیفیت خدمات فناوري

-0/443

-0/026

3/542

0/588

خودکارآمدی رایانه

-0/024

-0/311

3/424

0/654

کاربست فناوري

0/098

-0/140

3/486

0/458

بر اساس نتایج جدول  4توزیع دادهها براساس

نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان میدهد

کشیدگی و چولگی با توجه به اینکه دامنه چولگی و

که رغبت شغلی با کیفیت خدمات (sig< 0/05؛

کشیدگی در تمامی متغیرها در بازه ( -2الی )+2

 )r= 0/537با خودکاآمدی (sig <0/05؛  )r= 0/519و با

میباشد ،از نوع نرمال است و میتوان از آزمون

کاربست فناوري (sig< 0/50؛  )r= 0/613ارتباط مثبت و

پارامتریﮏ استفاده کرد.

مستقیم دارد .کیفیت خدمات با خودکارآمدی (0/50
<sig؛  )r= 0/670و با کاربست فناوري (sig< 0/05؛

جدول  -5نتایج آزمون همبستگی پیرسون
متغیر

1

1

رغبت شغلی

1

ردیف

2

کیفیت خدمات

0/537

2

3

4

 )r= 0/676ارتباط مثبت و مستقیم دارد؛ همچنین
خودکارآمدی با کاربست فناوري (sig< 0/05؛ 0/676

1

3

خودکارآمدی

0/519

0/670

1

4

کاربست فناوري

0/613

0/676

0/676

1

= )rرابطهی مثبت و مستقیم دارد.
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پس از ارزیابی مدلهای اولیهی اندازهگیری

فرضیات پژوهش در قالب ارزیابی مدل ساختاری

پژوهش توسط تحلیل عاملی تأییدی ،بهمنظور

استفاده شد .در این مدل هر  4متغیر بهعنوان

آزمون روابط بین متغیرهای نهفته در قالب

متغیرهای مکنون در نظر گرفته شدند.

شکل  -2مدل ساختاری فرضیات پژوهش با نمایش ضرایب مسیر

شکل  -3مدل ساختاری فرضیات پژوهش با نمایش سطح معناداری

جدول  -6مقدار معیار و گزارششده شاخصهای برازندگی مدل ساختاری پژوهش
مقدار گزارششده

نتیجه

مقدار معیار

2/355

تأیید

>3

X / df

0/078

تأیید

>0/08

RMSEA

0/86

تأیید

<0/8

GFI

0/80

تأیید

<0/8

AGFI

0/94

تأیید

<0/9

NFI

0/94

تأیید

<0/9

NNFI

0/95

تأیید

<0/9

CFI

0/94

تأیید

<0/9

IFI

با توجه به مقدار گزارششده شاخصهای
برازندگی جدول  6مشاهده میشود که دادهها از
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جدول  -7یافتههای مدل ساختاری در زمینه پاسخ به فرضهای پژوهش

ضريب تأثیر ( )β

عدد معناداري
()t-value

فرضیهها
مستقیم
رغبت شغلی و کیفیت خدمات فناوري بر کاربست فناوري در تدریس با نقش میانجی خودکارآمدی رایانه تاثیر دارند.

0/33

غیرمستقیم

3/67

غیرمستقیم
2/28

تأیید

رغبت شغلی از طریق خودکارآمدی بر میزان کاربست فناوري تاثیر دارد.

0/33

0/18

3/67

2/28

تأیید

کیفیت خدمات فناوري از طریق خودکارآمدی بر کاربست فناوري تاثیر دارد.

0/50

0/18

5/73

2/28

تأیید

رغبت شغلی بر خودکارآمدی تاثیر دارد.

0/33

-

3/67

-

تأیید

رغبت شغلی بر کاربست فناوري تأثیر دارد.

0/33

-

3/35

-

تأیید

کیفیت خدمات فناوري بر خودکارآمدی تأثیر دارد.

0/50

-

5/73

-

تأیید

کیفیت خدمات فناوري برکاربست فناوري تاثیر مستقیم دارد.

0/60

-

5/24

-

تأیید

خودکارآمدی بر کاربست فناوري تاثیر دارد.

0/18

-

2/28

-

تأیید

0/50

0/18

مستقیم

نتیجه

5/73

با توجه مدل معاادالت سااختاری ،ضاریب تاأثیر

کرد ،متغیرپیشبین کیفیت خدمات فناوري میتواند

مستقیم رغبت شغلی بر کاربسات فنااوری β = 0/33

از طریق متغیر میانجی خودکارآمدی رایانه بر

و ضریب تأثیر مساتقیم کیفیات خادمات فنااوری بار

کاربست فناوري تأثیر بگذارند و آن را تبیین نماید.

کاربست فناوری  β = 0/50بود و همچنین ضریب تاثیر

ضریب تأثیر رغبت شغلی بر خودکارآمدی  β = 0/33و

غیرمستقیم با نقش میانجی خودکارآمدی رایانه 0/18
مقدار تای بحرانای  5/73و  3/67باود کاه بازر تار از
 1/96میباشاااد .بناااابراین مااایتاااوان بیاااان کااارد کاااه

مقدار تی بحرانی  3/67بود که بزر تر از  1/96است؛
بنابراین میتوان بیان کرد که متغیر پیشبین رغبت
شغلی میتواند متغیر مالک خودکارآمدی را تحت -
تأثیر قرار دهد و آن را تبیین نماید .ضریب تأثیر

متغیرهای پیشبین رغبت شغلی و کیفیات خادمات
فناااااوري میتواننااااد از طریااااق متغیاااار میااااانجی
خودکارآمدی رایانه بر کاربست فناوري تأثیر بگذارناد و
آن را تبیین نماید.

مستقیم رغبت شغلی بر کاربست فناوری β = 0/33

و مقدار تی بحرانی  3/35بود که میتوان بیان کرد،
متغیر پیشبین رغبت شغلی میتواند متغیر مالک
کاربست فناوري را تحت تأثیر قرار دهد و آن را تبیین

ضریب تأثیر مستقیم رغبت شغلی بر کاربست

کند .ضریب تأثیر مستقیم کیفیت خدمات فناوری بر

فناوری برابر  β = 0/ 33و ضریب غیرمستقیم با

خودکارآمدی که  β = 0/50و مقدار تی بحرانی 5/73

نقش میانجی خودکارآمدی رایانه  β = 0/18؛ بود که

بود میتوان بیان کرد ،متغیر پیشبین کیفیت

میتوان بیان کرد ،متغیر پیشبین رغبت شغلی

خدمات فناوري میتواند متغیر مالک خودکارآمدی را

میتواند از طریق متغیر میانجی خودکارآمدی رایانه

تحتتأثیر قرار دهد و آن را تبیین سازد .ضریب تأثیر

بر کاربست فناوري تأثیر بگذارد و آن را تبیین کند.

کیفیت خدمات فناوری بر کاربست فناوری β = 0/60

ضریب تأثیر مستقیم کیفیت خدمات فناوری بر

و مقدار تی بحرانی  5/24بود میتوان بیان کرد،

کاربست فناوری که  β = 0/50و ضریب غیرمستقیم با

متغیر پیشبین کیفیت خدمات فناوري میتواند

نقش میانجی خودکارآمدی  0/18بود که میتوان بیان
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متغیر مالک کاربست فناوري را تحتتأثیر قرار دهد و

فناوريهای جدید در محیطهای آموزشی نقش

آن را تبیین کند .ضریب تأثیر خودکارآمدی بر کاربست

بسیار پررنگی یافتهاند که الزم است حتماً معلمان

فناوری  β = 0/18و مقدار تی بحرانی  2/28بود؛

نسبت به آنها شناخت کافی به دست آورند و در

بنابراین می توان بیان کرد که متغیر پیشبین

انجام فعالیتهای آموزشی از آنها استفاده کنند.

خودکارآمدی میتواند متغیر مالک کاربست فناوري را

برای این امر الزم است که قبل از هر چیزی در میان

تحتتأثیر قرار دهد و آن را تبیین کند.

معلمان انگیزه ،تمایل و رغبت الزم شکل گیرد و تا
زمانی که معلمان رغبت کافی به این امر نداشته
باشند نمیتوان انتظار داشت که فناوريهای نوین

بحث و نتیجه گیری

در محیطهای آموزشی به کار گرفته شوند؛ زیرا رغبت
نتایج مدل معادالت ساختاری نشان داد که
متغیرهای پیشبین رغبت شغلی و کیفیت خدمات
فناوري

میتوانند

از

طریق

متغیر

میانجی

خودکارآمدی رایانه بر کاربست فناوري تأثیر بگذارند و
آن را تبیین کند .این یافتهها با نتایج تحقیق
هامپتون و همکاران( )Hampton et al.,2020مبنی بر
نقش خودکارآمدی بر استفاده از فناوری ،ساهین و
یلماز ( )Sahin and Yilmaz,2019مبنی بر نقش کیفیت
خدمات فناوری در استفاده معلمان از آن ،تسای و
همکاران( )Tsai et al.,2019مبنی بر نقش خودکارآمدی
رایانهای در بر پذیرش و کاربرد فناوری ،گیل فلورس و
همکاران ( )Gil-flores et al .,2017مبنی بر نقش در
دسترس بودن نرمافزارهای آموزشی ،آموزش فناوری
به معلمان ،خودکارایی و مفاهیم آموزشی بر
استفاده

از

فناوری

در

کالس،

باالپور

و

همکاران( )Balapour et al., 2020مبنی بر نقش
خودکارآمدی

بر

کاربرد

فناوری،

معینیکیا

و

همکاران( )Moeinikia et al., 2019مبنی بر نقش ترغیب
معلمان و رغبت شغلی در آنها بر کاربرد فناوری در
آموزش و پرورش ،نوری و یاوری حسینی( Nouri and

 )Yavari Hosseini.,2019مبنی بر نقش کیفیت فناوری
در کاربرد آن همسو است.
در تبیین این یافته میتوان بیان کرد که امروزه
تمامی فعالیتهای انسانی دچار تغییر و تحول
اساسی شده است و دیگر روشهای سنتی جوابگوی
نیازهای انسان حاضر نمیباشد .در محیطهای
آموزشی نیز شرایط به همین صورت میباشد و
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شغلی عامل بسیار مهمی در تعیین محدوده
فعالیت معلمان میباشد زیرا هر معلمی که با میل
و رغبت خود شغل معلمی را انتخاب نموده باشد در
جهت پیشرفت در شغل خود تمامی جوانب را لحاظ
میدارد و از تمامی امور برای هرچه بهتر نمودن
تدریس خود در محیطهای آموزشی استفاه مینماید.
کاربست فناوري نیز نیازمند معلمانی است که
نسبت به شغل خود دارای رغبت کافی باشند چراکه
استفاده از فناوريها به دلیل جدید و نو بودن نیازمند
کسب دانش کافی در این زمینه میباشد که این امر
فقط برای معلمانی مقدور خواهد شد که نسبت به
شغل خود رغبت کافی داشته باشند؛ بنابراین با توجه
به مطالبی که بیان گردید میتوان به این نتیجه
رسید که برای کاربست فناوري وجود رغبت شغلی در
میان معلمان امری ضروری و حتمی میباشد که در
صورت نبود آن نمیتوان به شکل گیری فناوري در
محیطهای آموزشی خوش بین بود .همچنین
کیفیت خدمات فناوري میتواند کاربست فناوري را
تقویت نماید حال در این رابطه برخی عوامل
میتوانند نقش میانجی را ایفا نمایند و باعث بهبود
این رابطه شوند یکی از این عوامل خودکارآمدی
میباشد هرچه معلمان خود کارآمدتر باشند و
تواناییهای ذاتی خود را بشناسند و به خود باور
داشته باشند میتوانند فناوريهای نوین را بهتر به
کار گیرند و نتایج مثبتتری را از آنها به دست آورند
به عبارتی زمانی که کیفیت خدمات فناوري مورد
تأیید باشد و به این باور رسیده باشیم که فناوريهای

مجله علمی رهبری آموزشی کاربردی ،سال اول ،شماره  ،3پاییز 103-91 ،1399

AEL. Vol. 1. No.3. Autumn 2020, 91-103

موجود از کیفیت الزم برای انتقال مفاهیم درسی

این هدف ،ایجاد فرهنگ استفاده از امکانات

برخوردار باشند در این صورت یﮏ معلم توانمند که از

دیجیتالی باید جزء جداییناپذیر آموزش مربیان قرار

خودکارآمدی مناسبی برخوردار باشد راحتتر میتواند

گیرد؛ بنابراین اگر در مدارس کیفیت و دسترسی به

فناوريهای موجود را به کار کیرد و از تمام جنبههای

خدمات فناوري مناسب باشد و معلمان نیز دانش و

آنها استفاده کند؛ لذا همین امر سبب میگردد که

مهارت الزم برای استفاده از آن را داشته باشند،

کاربست فناوري افزایش یابد؛ زیرا باور معلم به اینکه

میتوان انتظار داشت که در امر آموزش و یادگیری

میتواند از آنها استفاده نماید سبب بکارگیری آنها

فراگیران هر چه بیشتر و بهتر از آن استفاده کنند.

میشود .در نهایت با توجه به مطالبی که بیان گردید

باید بیان کرد که تلفيق فناوري اطالعات و ارتباطات

میتوان بیان داشت که کیفیت خدمات فناوري

در آموزش و یادگیری ،صالحيتهاي فناوري اطالعات

میتواند از طریق خودکارآمدی بر کاربست فناوري

و ارتباطات معلم و تجربيات اوست .مهارت معلم در

تأثیرگذار باشد و سبب بهبود کاربست فناوري در

آموزش ،سبب تلفيق فناوري اطالعات و ارتباطات با

محیطهای آموزشی شود .معلمان راغب ترجیح

فرايند ياددهي يادگيري ميشود ،بسياري از نوآوريها

می دهند که ساختار آموزش خود را متحول سازند و

در آموزش به صالحيت حرفهاي معلم در زمینهی

در این راستا به کسب دانش و یادگیری استفاده از

دانش فناورانه وابستهاند .اگر معلمان مهارت پايه

فناوري های آموزشی خواهند پرداخت .این معلمان

عملكرد نرمافزار و سختافزار ،همچنين نرمافزارهاي

با کسب مهارت و دانش مورد نیاز در زمینهی

كاربردي ،وب ،نرمافزارهاي ارتباطي ،نرمافزارهاي

فناوريهای آموزشی تالش میکنند در زمینهی

نمايشي و كاربردهاي آموزشی را بدانند ،قادر به

آموزش خود به خوبی از آنها استفاده کنند .الزمهی

طراحي فناوري اطالعات و ارتباطات مبتني بر دانش

بهکارگیری فاوا در امر آموزش مدارس ،دسترسی به

ارتباطات و استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات

تکنولوژی روز و بهویژه سخت افزار و نرم افزار

در پشتيباني توسعه مهارت دانش فراگیران

کامپیوتر است؛ همچنین فرهنگ سازمانی مدارس

میشوند؛ بنابراین معلمانی که از دانش الزم در

در ارتباط با مدیریت مدارس ،استقبال از فاوا و

زمینه بهرهگیری از فناوريهای آموزشی را دارند و به

کاربردهای آن زمینهساز و تسهیل کنندهی بهکارگیری

خودکارآمدی در این زمینه رسیدهاند ،در آموزش خود

و استفاده معلمان در فرایند آموزش میباشد؛ لذا

از فناوريها به شکل بهتری بهره میبرند.

این مسئله مبرهن است تا زمانی که مقدمات کار

در پایان با درنظر گرفتن محدودیتهای این

فراهم نباشد دستیابی به اهداف آموزشی با استفاده

پژوهش از جنبهی روششناختی و عدم استفاده از

از فاوا امکان پذیر نخواهد بود .برای ورود فناوري

روشهای کیفی و ترکیبی برای فهم عمیق نگرش و

اطالعات به مدارس ضمن اینکه زیرساختهای

دانش دبیران ،کاربرد ابزارهای پژوهشی خود گزارش-

مخابراتی کارآمد و نظام شبکهای کامل با کابلهای

دهی و محدودیت در تعمیم نتایج به مسئولین

مناسب و خدمات دهندههای وب و شبکه محلی

آموزش و پرورش پیشنهاد میشود به مسئلهی

مناسب نیز باید فراهم شده باشد .تجهیز مداراس به

رغبت شغلی معلمان و عواملی که در بروز آن

رایانه (سختافزار و نرمافزار) ،فراهم نمودن امکانات

میتواند نقش داشته باشند ،توجه کافی شود و

آموزشی برای مدارس ،حصول اطمینان از تسلط

زمینه ارتقای رغبت معلمان نسبت به شغلشان

کامل معلمان به فناوريهای جدید؛ برای رسیدن به

ایجاد شود؛ همچنین پیشنهاد میگردد که با برگزاری
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نقش میانجی خودکارآمدی رایانهای در رابطه رغبت شغلی و کیفیت فنآوری با کاربست فنآوری در فرایند آموزش

پیشنهاد میشود که در پژوهشی نیازهای معلمان

، ساختار،دورههای آشنایی با فناوري اطالعات

در زمینهی استفاده از فناوري در تدیس را از طریق

برنامهها و نرمافزارهای مرتبط با سامانهی مدارس و

روشهای ترکیبی (کیفی و کمی) مورد بررسی قرار

،منابع دیجیتالی معلمان را در استفادهی صحیح

دهند تا شاخصهایی که باعث کاربست هر چه بهتر

 به موقع و مطلوب از سامانهی آموزشی،آسان

. شناسایی شوند،فناوري در مدارس میشوند

توانمند نمایند ؛ در نهایت به پژوهشگران عالقمند به
پژوهش در حوزهی کاربرد فناوری در فرایند آموزش
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