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  مقدمه 

روند تحوالت جهاني با محوريت توسعه پديده فناوري 
در حال گسترش  )Information Technology(اطالعات 
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و ظهور  ها مهارتفنون و  عيسر راتييهمزمان با تغ. است
 ها وهيآنها بر ش رياطالعات و تاث يدر فناور نينو يها دهيپد

متحول و دگرگون  زيآموزش ن نديفرآ ستن،يز يها شو رو
گسترده از  اريبس يارتباط يها وجود شبكه .)1(شده است

 يها شرو شرفته،يپ يآموزش يو ابزارها نترنتيجمله ا
امكان را فراهم  نيو تحول نموده و ا رييرا دچار تغ يآموزش

علم و دانش در  ندگانياز جو يعيوس فيساخته است كه ط
دور تحت پوشش شبكه  يها نقاط مختلف جهان و از فاصله

متفاوت از  ييها شبا روو  رندياز راه دور قرار گ يآموزش
آموزش از  وهيش. ننديو معمول آموزش بب يسنت يها شرو
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كرده و هم  شرفتيپ ها فناوريعلوم و  گريد يپا راه دور هم
چون  يو محصوالت ها فناوريتا حد استفاده از انواع  نكيا
 تاليجيد يساز شبكه يها فناوريمخابرات و  انه،يرا

آموزش  لياز قب يمقوالت يريگ شكل هو ب افتهيگسترش 
 نيا. منجر شده است يكيالكترون يريادگيو  يكيالكترون

در آموزش  ياز كاربرد فناور ييمقوالت كه به عنوان نمادها
و  ياست امروزه مورد توجه متخصصان آموزش

لذا توسعه  .)2(قرار گرفته است يآموزش يها ستميس
الخصوص  يي آموزشي علها نظامفناوري اطالعات در 

 ينه فقط يك انتخاب بلكه، ضرورت يكيالكترون يريادگي
است كه به عنوان عامل مؤثري در اصالحات  ناپذير اجتناب
  .گردد محسوب ميي آموزشي ها نظام
 يريادگيكه از آن به عنوان  يآموزش نينو روش
 يريادگيبه عبارت بهتر آموزش و  اي يمجاز ،يكيالكترون
 نينو ينظام آموزش كيبه عنوان  شود، يم ادي يكيالكترون
 يها فناوريامروز مطرح است و از انواع  يايدر دن

و  ياطالعات يها گاهيپا ،ينترنتيا يها شبكه رينظ شرفتهيپ
 ينظام محتوا نيو در ا رديگ يم بهرهدانش  تيريمد

  .)4و3(شود يارائه م يكيخدمات الكترون قياز طر يآموزش
 يعبارت است از استفاده از فناور يكيالكترون يريادگي

ابداع  كي يكيالكترون يريادگي). 5(يريادگي ياطالعات برا
لوح فشرده، شبكه  قياز طر تواند ياست كه م يآموزش

بر  يارائه شود و شامل آموزش مبتن نترنتيا اي يمحل
 يريادگي). 4(شود ميبر وب  يو آموزش مبتن انهيرا

بر  يمبتن يريادگيروش  نيتر شرفتهيپكه  يكيالكترون
هر نوع بستر  ايوب  قياز طر يريادگيبه ، است يفناور

  ).6(شود ياطالق م گريدالكترونيكي ارتباط 
است كه  يريادگينظام  ،يكيالكترون يريادگي يطور كل به

از لحاظ مكان و زمان از  ريدر آن آموزشگر و فراگ
از  يبردار بهرهدرس با  يجدا هستند و محتوا گريكدي

 افزار نرم قياز طر يوتريكامپ يها و شبكه نترنتيا يفناور
  .شود يو ارائه م نيدروس تدو تيريمد

از پژوهشگران براي بررسي موضوعات و مسائل  بسياري

و الگوهاي معتبر موجود در  ها مدلمربوط به يك حوزه از 
پذيرش فناوري  هدر زمين. كنند آن حوزه استفاده مي

يي وجود دارند كه اعتبار آنها در ها مدلاطالعات نيز 
از . شده است تأييد مختلف علمي يها شو پژوه ها يبررس

توان به مدل پذيرش فناوري ديويس،  مي ها مدلجمله اين 
ريزي شده   رفتار برنامهتئوري اشاعه نوآوري راجر، تئوري 

 Acceptance(ي فني اجتماعي ها سيستمو تئوري پذيرش 

Sociotechnical Systems( اشاره كرد)7.(  
 نيي اطالعاتي در بها پايگاهجستجو در  جهيبر اساس نت

 اتريتر بودن و پا ياز كاربرد يحاك جيمذكور، نتا يها مدل
نوآوري است  هبودن مدل پذيرش فناوري و تئوري اشاع

 ها شو پژوهشگران اين دو مدل را در بسياري از پژوه
  .)9و8(اند هاي گوناگون به كار گرفته در حوزه

توسط راجرز ارائه  1995سال  در ياشاعه نوآور يتئور
اين تئوري به طور اساسي فرآيندي . است دهيگرد

هاي  آيد و امروزه در زمينه ارتباطي به حساب مي
گوناگوني از جمله بازاريابي، آموزش، و علوم سياسي به 

اشاعه تحت عنوان فرآيندي توصيف . شود گرفته مي كار
اغلب در زمينه فناوري ( وآوريشده كه از طريق آن يك ن

سيرهاي معين و در يك با مخاطبانش از م) اطالعات
عقيده، ، نوآوري. كند سيستم اجتماعي ارتباط برقرار مي

است كه اشخاص آن را به عنوان يك  اي وسيلهعمل يا 
  ).10و9و7(گيرند مورد جديد در نظر مي

براساس  1986توسط ديويس در سال » پذيرش فناوري مدل«
. ديمعرفي گرد ويدر رساله دكتراي » تئوري عمل مستدل«

 توسط پذيرش فناوري براساس تئوري عمل مستدلمدل 
به عنوان چارچوبي ) (Fishbeinو فيشبن ) Ajzen(آجزن 

كند، بنابراين براي  اصلي براي توضيح اجزايش استفاده مي
مدل پذيرش فناوري و عملكرد آن الزم است  ردرك بهت

  .زير بنايي آن بررسي شود يها يتئور
روانشناسي اجتماعي  هاز حوز اينظريهتئوري عمل مستدل، 

ي تجربي و ها شاست كه به صورت گسترده در پژوه
ي گوناگون مورد مطالعه قرار گرفته ها شهاي پژوه حوزه
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كننده  اين تئوري در رابطه با عوامل تعيين. شده است
رفتارهاي عمدي است و بر طبق آن سرزدن هر رفتاري از 

براي انجام آن گيري در آن فرد  تصميم بايك شخص، مرتبط 
را متعاقباً به صورت مشترك نگرش  تصميم به رفتار. است

و هنجار ) Attitude Toward Behavior(نسبت به رفتار 
اين نگرش و . كنند مي نييتب Subjective Norm(SN)ذهني 

گيري، در ذهن شخص در رابطه با آن  هنجار قبل از تصميم
  .)11(اند تهرفتار شكل گرف

كلي است و براي توضيح  يا هيعمل مستدل نظر تئوري
 هبراي مطالع. هرگونه رفتار انساني تعبيه شده است

پذيرش و كاربرد كامپيوتر به عنوان كننده  عوامل تعيين
 نينياز به طراحي مدلي در ا 1980يك رفتار در دهه 

مدل پذيرش فناوري پاسخ . گشت  كامالً احساس مي نهيزم
اين مدل به صورت اختصاصي، . بود يازمناسبي به اين ن

رفتارهاي اشخاص را در ارتباط با كاربرد كامپيوتر و 
اين مدل هم . دهد ي كامپيوتري توضيح ميها يانواع فناور
بيني و هم توضيح رفتار كاربران مفيد است و  براي پيش

  .مدلي در سطح عوامل فردي است
 ،خاص همدل پذيرش فناوري را دو تصور يا عقيد اساس

برداشت ذهني از مفيد بودن و برداشت ذهني از آساني 
استفاده، كه از عوامل اصلي مرتبط با رفتارهاي پذيرفتن 

  ).يكشكل ( )7،11،12(دهند كامپيوتر هستند، تشكيل مي

  1989و وارشو، يباگوز س،يويمدل پذيرش فناوري د :1.شكل
  

تواند  شود عوامل بيروني مي مشاهده مي 2در شكل  كه چنان
هاي افراد از مفيد بودن و آساني استفاده از  بر روي برداشت
شامل هر تواند  مياين عوامل . بگذارند تأثيرفناوري اطالعات 

ي ها ياجتماعي، ويژگ نوع عاملي، عوامل سازماني، عوامل
 ر،افزا نرمافزار و  ي كامپيوتري مانند نوع سختها سيستم

هاي افراد ديگر در استفاده از  نحوه آموزش و كمك
  .ي كامپيوتري باشندها سيستم
تئوري عمل مستدل، مدل پذيرش فناوري نيز تصميم  همانند

كاربرد كامپيوتر  هكنند رفتار را يكي از عوامل تعيينانجام به 
در مدل پذيرش فناوري، تصميم به استفاده را به . داند مي

ك، نگرش شخصي نسبت به استفاده از صورت مشتر
 ازسيستم، برداشت ذهني از مفيد بودن و برداشت ذهني 

در اين حالت نگرش شخصي . كنند آساني استفاده تعيين مي
ودن و آساني به صورت مستقيم و برداشت ذهني از مفيد ب

 تأثيرمستقيم بر تصميم به استفاده استفاده به صورت غير
نگرش به رفتار با تصميم به رفتار كه در  هرابط. گذارند مي

كه  تدهنده آن اس مدل پذيرش فناوري ارائه شده، نشان
گيرند كه انجام  مردم تصميم به انجام رفتارها يا اعمالي مي

  .ات مثبت داشته باشدتأثيرآنها 
تئوري عمل در پذيرش فناوري شامل هنجار ذهني  مدل

. م به استفاده نيستتصميكننده  مستدل به عنوان عامل تعيين
 تأثير ، از طريقذهني با تصميم به رفتار هايهنجار هبطار

مستقيم آنها بر تصميم به رفتار، يا به صورت غير مستقيم 
دليل  بهبنابراين . بر نگرش مشكل است تأثيراز طريق 

سنجي نامشخص هنجار ذهني، اين  موقعيت تئوريكي و روان
نگرش . شده استعامل در مدل پذيرش فناوري منظور ن

پذيرش كننده  نسبت به استفاده، يكي ديگر از عوامل تعيين
فناوري است كه به صورت مشترك توسط برداشت ذهني 
از مفيد بودن و برداشت ذهني از آساني استفاده تعيين 

  .)12و11و7(دشو مي
ابتدا به معرفي مدل  ،مطالعه ديويس، باگوزي، و وارشو در

پذيرش فناوري و تئوري عمل مستدل پرداخته و در ادامه 
افزار  عوامل مؤثر بر پذيرش و به كارگيري يك نرم

 107پرداز را با استفاده از مدل پذيرش فناوري در ميان  واژه
روش پژوهش استفاده . اند داده راردانشجو مورد بررسي ق
نتايج . سشنامه بوده استگيري پر شده تجربي و ابزار اندازه
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د كه برداشت ذهني دانشجويان از مفيد اد اين پژوهش نشان 
 تأثيربودن فناوري مورد استفاده كامالً بر تصميم به استفاده 

داشته در حالي كه برداشت ذهني دانشجويان از آساني 
كمتري بر تصميم به استفاده  تأثيراين فناوري،  ازاستفاده 

. تر شده است نيز نقش آن كمرنگداشته و در طي زمان 
 ها شداشته و ارز تأثيري شخصي به صورت جزيي ها شنگر

ي بر تصميم به استفاده تأثيرو هنجارهاي ذهني هيچ 
نتايج اين پژوهش قابليت كاربرد ساده اما قدرتمند . اند نداشته
  .عوامل پذيرش را پيشنهاد كرده است عييني تها مدل

ر پژوهش خود به بررسي د) 8(اينگهام، كلرت لگريس،
» مدل پذيرش فناوري«اند كه از  يي پرداختهها شپژوه

مد نظر آنها در اين پژوهش سه هدف را . اند استفاده كرده
  :اند كه عبارتند از داشته

ي پژوهشي اين ها شتهيه تحليلي انتقادي از رو - 1
مشخص كردن نقاط اشتراك و اختالف در  - 2 ،ها شپژوه
در » مدل پذيرش فناوري«مشخص كردن ارزش - 3 ،نتايج

 چنين هماين پژوهش  .توضيح استفاده از فناوري اطالعات
ارائه كرده » مدل پذيرش فناوري«شناسي مختصري از  كتاب
پژوهش تمامي مقاالت منتشر شده از  ينبراي انجام ا. است
در مجالتي كه مقاالت مرتبط  2000تا اوايل سال 1980سال 

چنين منابع  هم. كنند، بررسي شدند وع را چاپ ميبا اين موض
ي اطالعاتي تخصصي، و ديگر منابع ها پايگاهاين مقاالت، 

در . اطالعاتي موجود در وب مورد بررسي قرار گرفتند
 22مقاله شناسايي شد كه  80نتيجه اين بررسي بيش از 

براي مورد بر اساس يك سري معيارهاي تعريف شده 
  .اب شدندتجزيه و تحليل انتخ

  :اين پژوهش حاكي از آن است كه نتايج
پذيرش فناوري چهار مرتبه با تئوري عمل مستدل و  مدل

ريزي شده مقايسه و پنج مرتبه هم هنجار  تئوري رفتار برنامه
  .ذهني از تئوري عمل مستدل به آن اضافه شده است

رابطه بين اجزا قابل بررسي  10پنج جزء اصلي مدل،  براساس
اي تمامي اين روابط را به تنهايي دربر  يچ مطالعهاست كه ه

دار و مثبت بوده  اها معن اكثريت رابطه چنين هم. نداشته است

است كه نقش عوامل مدل را در تصميم به استفاده از فناوري 
بيني به  پيش رايدهد، اما اين روابط ب اطالعات نشان مي

ي ها شپژوه نتايج .اند فناوري اطالعات كافي نبوده كارگيري
  .مورد بررسي با يكديگر سازگار بودند

درصد از عوامل  40 پذيرش فناوري توانسته تقريباً مدل
 ها شگذار در استفاده از فناوري اطالعات را در اين پژوهتأثير
بيني كند و مدل نظري مفيدي براي درك و توضيح رفتار  پيش

  .استفاده از فناوري اطالعات تشخيص داده شده است
 ديدرك از مف رير شش متغيثأت يبه بررس) Park(ك پار

بودن، درك از سهولت كاربرد، نگرش نسبت به استفاده، 
و  يكيالكترون يريادگي نهيدر زم يو خودباور يهنجار ذهن

 يريادگيبه استفاده از  ليبر تما تمسيدر دسترس بودن س
در . اختپرد رهايمتغ نيا نيب يو وجود روابط علّ يكيالكترون

عوامل مرتبط  يدانشجو، به منظور بررس 682پژوهش،  نيا
 يابيمورد ارز يكيالكترون يريادگيبه استفاده از  ليبه تما

 تيقابل يدانشگاه طيدر مح يفناور رشيمدل پذ. قرار گرفتند
  .)13(نشان داد يكاربرد خوب

رغم مزايايي كه  علي دهد ينشان م ها شپژوه جينتا چنانچه
كاربرد فناوري اطالعات در آموزش داشته است پژوهشگران 

هاي  با مسائل و مشكالت مربوط به كاربرد آن نيز از جنبه
لذا نياز . اند فردي، سازماني، فرهنگي، و اجتماعي روبرو شده

و  ذيرشيي در زمينه عوامل مؤثر بر پها شبه انجام پژوه
هاي اخير، احساس شده  كاربرد فناوري اطالعات طي سال

 انيي دانشجوها شها و نگر عوامل فردي مانند برداشت. است
شناختي آنها  ي جمعيتها ينسبت به فناوري اطالعات و ويژگ

بر ميزان پذيرش و استفاده  از جمله عواملي هستند كه
 يها يطبق بررس. گذارند مي تأثيراز اين فناوري  انيدانشجو

طالعات، از معتبرترين صورت گرفته در باب فناوري ا
ي موجود، مدل پذيرش فناوري اطالعات ها مدل

)Technology Acceptance Model(  است كه اوالً به
ي ها شثانياً در پژوه. پردازد بررسي عوامل در سطح فردي مي

زيادي در كشورهاي گوناگون به كار گرفته شده و ثالثاً قابليت 
 نيبر هم). 7(در مطالعات قبلي بررسي شده است نكاربرد آ
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  .ديمدل استفاده گرد نيپژوهش از ا نياساس در ا
مدل  ايآ كهاست  نيما ا ياصل سؤالمقاله حاضر هدف و  در
علوم  انيدر دانشجو )يكيالكترون يريادگي( يفناور رشيپذ

در پژوهش حاضر به  چنين همتهران كاربرد دارد؟  يپزشك
مدل در جامعه موردنظر  نيا رشيعوامل مؤثر بر پذ يبررس

  .پرداخته شده است
  
  ها شرو

است جامعه مورد ) يفيتوص(مطالعه  كيپژوهش حاضر 
دانشگاه علوم  انيدانشجو هيمطالعه در پژوهش حاضر كل

 وهيجامعه با ش نيند كه از ابوددانشگاه تهران  يپزشك
دانشجو  321به حجم  يا ساده نمونه يتصادف يريگ نمونه

دانشجو  218 تعداد نيكه از ا دنديانتخاب گرد 1389در سال 
  .ندبوددانشجو دختر  103پسر و 
كه ابتدا  بودساخته  محققها پرسشنامه  داده يگرداور ابزار
 يها ششده و پرس يموجود در پرسشنامه طراح يها شبخ

ها و عوامل  مربوط به هر بخش، بر اساس سازه
 نيدر ا يمورد بررس »يفناور رشيمدل پذ« دهنده ليتشك

  .اند پژوهش شكل گرفته
پرسشنامه مربوط به مشخصات  نيا يها شپرسبخشي از 

 التيجنس، سن، سابقه خدمت و سطح تحصشامل  يعموم
پرسش بسته است كه شامل  25شامل  بخش ديگر. است
از  يبودن، برداشت ذهن دياز مف يبرداشت ذهن يرهايمتغ
به استفاده  ميتصم تفاده،استفاده، نگرش نسبت به اس يآسان

پاسخ  كرتيل يا پنج درجه فيط يو استفاده است و بر مبنا
 ازياختصاص امت ،هاپاسخ يبند سطح يبرا. شودداده مي

 يعني )5(پنج ازيو اختصاص امت ازيحداقل امت يعني )1(كي
  .است ازياختصاص حداكثر امت

كرونباخ  يپرسشنامه با استفاده از روش آلفا ييايپا
)88=%r (ابزار از  ييروا نييجهت تع چنين همو  شد تأييد

   .دياستفاده گرد يعامل ليتحل كيتكن
گيري پژوهش حاضر مقدار خي دو به دست  در مدل اندازه

 05/0است كه اين مقدار در سطح  11/21آمده برابر با 

همچنين  .معنادار است و حاكي از برازش مناسب مدل است
برابر با  به ترتيب PGFIو  RMSEA، GFI ،AGFI مقادير
است كه بيانگر ميزان خطاي  62/0و  90/0، 92/0، 0456/0

و مناسب  RMSEAگيري با توجه به شاخص  كم در اندازه
 GFI ،AGFIهاي  گيري با توجه به شاخص بودن مدل اندازه

  .شود مطلوب و مناسب قلمداد مي PGFIو 
از جدول توزيع فراواني،  هابراي تحليل توصيفي داده

  افزار نرمهاي مركزي و پراكندگي با استفاده از  شاخص
SPSS-11 در تحليل استنباطي از تكنيك آماري . استفاده شد

با استفاده ) يتأييدتحليل مسير (يابي معادالت ساختاري  مدل
  .استفاده گرديد LISREL-8/30ر افزا از نرم

  
  نتايج

 دانشجو حاضر در پژوهش 321 ه حاضر از مجموععدر مطال
 يورآدر گرد قيبه صورت كامل و دق انيگو نفر از پاسخ 281

 ينفر از اعضا 218تعداد  نينمودند كه از ا ياطالعات همكار
نفر از  103درصد كل نمونه مرد و  6/77نمونه برابر با 

  .درصد كل نمونه زن هستند 4/22نمونه كه برابر با ياعضا
هاي ميانگين و انحراف استاندارد براي متغيرهاي  شاخص
  .اند در جدول يك نشان داده شده پژوهش

  
  TAM در مدل †هاي توصيفي متغيرها شاخص مقادير :1 جدول
انحراف  ±ميانگين  متغير

�استاندارد  

 12/3±09/2 برداشت ذهني از مفيد بودن

 24/3±41/2  برداشت ذهني از آساني استفاده

 31/3±38/2 نگرش نسبت به استفاده

 04/3±21/2  تصميم به استفاده

 02/3±45/2 استفاده

  نفر بوده است 281تعداد نمونه ها در همه موارد  †
  

ماتريس همبستگي مبناي تجزيه و تحليل  اين كهبا توجه به 
است ماتريس همبستگي متغيرهاي مورد  يعلي ها مدل

  .ائه شده استار 2 بررسي در پژوهش حاضر در جدول
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نتايج حاصل از تحليل ماتريس همبستگي بين متغيرهاي 
بر اساس اين . شده است نشان داده 2در جدول پژوهش 
 >01/0p در تمامي موارد مثبت و در سطح rمقدار جدول، 

بنابراين ارتباط مستقيم و معنادار به . معنادار شده است
  .صورت دو به دو بين  تمام متغيرهاي پژوهش وجود دارد

 
 )TAM(هاي پژوهش در مدل  ماتريس همبستگي بين متغير: 2جدول

برداشت ذهني از  متغيرها
 مفيد بودن

برداشت ذهني از 
  هآساني استفاد

نگرش نسبت به 
 استفاده

تصميم به 
  استفاده

 استفاده

     1 برداشت ذهني از مفيد بودن

    1 42/0†  برداشت ذهني از آساني استفاده

   1 31/0† 33/0† نگرش نسبت به استفاده

  1 39/0† 52/0† 29/0†  تصميم به استفاده

 1 49/0† 32/0† 55/0† 53/0†  استفاده
†01/0p< 

 
  :هاي مبتني بر متغيرهاي پژوهش يافته

متغيرهاي پژوهش با استفاده از تكنيك در اين قسمت 
كه نتايج آن قرار گرفت  آزمون مورد ي تأييدتحليل مسير 

  .استه ارائه شد 3در جدول
توجه به نتايج حاصل از تحليل داده در باب تأثير متغير  با

ذهني از آساني استفاده از فناوري بر متغير برداشت برداشت 
توان گفت ضريب رگرسيون  ذهني از مفيد بودن فناوري مي

استاندارد شده كه تحت عنوان ضريب مسير است برابر با 
) 41/5(و مقدار تي به دست آمده براي اين ضريب ) 26/0(

  .معنادار است 01/0است كه اين مقدار در سطح 

 يها ج حاصل از تحليل داده در باب تأثير متغيرتوجه به نتاي با
برداشت ذهني از آساني استفاده از فناوري و متغير برداشت 

نگرش به استفاده از  ريذهني از مفيد بودن فناوري بر متغ
توان گفت ضريب رگرسيوني استاندارد شده كه  مي يفناور

 استفاده يآسان ريمتغ يتحت عنوان ضريب مسير است برا
 )71/6(براي اين ضريب حاصل و مقدار تي ) 36/0(برابر با 

ضريب  معنادار است 01/0است كه اين مقدار در سطح 
بودن برابر با  ديمف ريمتغ يبرا رگرسيوني استاندارد شده

) 41/3(و مقدار تي به دست آمده براي اين ضريب ) 25/0(
  .استمعنادار  01/0است كه اين مقدار در سطح 

  
  

 يتأييدبا استفاده از تكنيك تحليل مسير  نتايج آزمون متغيرهاي پژوهش: 3جدول 

  فرضيات پيش بين هاشاخص  ضرايب  نتيجه
  مالك T  R2مقدار  T Bϯ bمقدار

 H1  آساني استفاده  مفيد بودن  24/0  35/5  43/0  26/0  41/5  تأييد

 H2  آساني استفاده  نگرش به استفاده  29/0  11/4  52/0  36/0  71/6 تأييد

  مفيد بودن  41/0  25/0  41/3 تأييد
تصميم به   32/0  45/3  31/0  22/0  11/3 تأييد

  استفاده
 H3  مفيد بودن

  نگرش به استفاده  36/0  29/0  23/4 تأييد
 H4  تصميم به استفاده  استفاده  36/0  17/6  51/0  41/0  43/7 تأييد

ϯ  ضريب مسير( استاندارد شده يرگرسيونضريب(  
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 تأثيربه نتايج حاصل از تحليل داده در باب  باتوجه
بودن فناوري و متغير  ديبرداشت ذهني از مف يها متغير

به استفاده  ميتصم ريبر متغ ينگرش به استفاده از فناور
توان گفت ضريب رگرسيوني استاندارد شده كه تحت  مي

بودن برابر با  ديمف ريمتغ يعنوان ضريب مسير است برا
) 11/3(تي به دست آمده براي اين ضريب  مقدارو ) 22/0(

ضريب . معنادار است 01/0است كه اين مقدار در سطح 
 نگرش به استفاده ريمتغ يرگرسيوني استاندارد شده برا

و مقدار تي به دست آمده براي اين ) 29/0(برابر با 

معنادار  01/0است كه اين مقدار در سطح ) 23/4(ضريب 
  .است

متغير  تأثيربه نتايج حاصل از تحليل داده در باب  باتوجه
 يبه استفاده از فناوري بر استفاده از فناور ميتصم
توان گفت ضريب رگرسيوني استاندارد شده كه تحت  مي
و مقدار تي به ) 41/0(ن ضريب مسير است برابر با عنوا

است كه اين مقدار در ) 43/7(دست آمده براي اين ضريب 
  .معنادار است 01/0سطح 

  

 
  تهران يدانشگاه علوم پزشك انيدر دانشجو يكيالكترون يريادگي/پذيرش فناوري  يمدل ساختار :2شكل

  
  
مدل ساختاري پژوهش حاضر مقدار خي دو برابر  در
معنادار  05/0است كه اين مقدار در سطح  18/54با 

ميزان  .ها است و حاكي از برازش مدل با داده نيست
گيري با توجه به شاخص  در اندازه )041/0(خطاي كم
RMSEA هاي  ساير شاخص مقادير. شود مي تأييد

نشان داده شده  4برازندگي مدل ساختاري كه در جدول 
وجه به بيانگر برازش مدل ساختاري با تاست 
ها قلمداد  با داده AGFIو  CFI ،NFI ،GFI هاي شاخص

  . شود مي
مدل پذيرش « :توان نتيجه گرفت كه بنابر موارد فوق مي

 انيدر دانشجو »يكيالكترون يريادگي رشيپذ/فناوري
  .تهران قابليت كاربرد دارد يدانشگاه علوم پزشك

  

  بحث
 يريادگي رشيعوامل مؤثر بر پذمطالعه  نيدر ا

دانشگاه  يدانشگاه علوم پزشك انيدر دانشجو يكيالكترون
  .بررسي شد) TAM(يفناور رشيمدل پذ يتهران بر مبنا
 يفناور رشيپذ يمدل ساختار داد كه ها نشان تحليل داده

 يدانشگاه علوم پزشك انيدر دانشجو يكيالكترون يريادگي
برازش و  يدارا برازش يها به شاخص تيتهران با عنا

  .است يكاربرد در جامعه دانشگاه تيقابل
، )11(بن شيآجزن و ف اتيپژوهش حاضر با نظر جينتا
 ،)7(سيو مور لونيو د )12(و وارشو يس،باگوزيويد

 نيروابط بر باب د) 14(و همكاران ميوسل) 13(پارك 
 رشيبر پذ ؤثرم پژوهش به عنوان عوامل يرهايمتغ

و ساختار مدل و برازش آن  يكيالكترون يريادگي/ يفناور
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  .همسو و هم جهت است
  

 )تحليل مسير تأييدي(برازندگي مدل ساختاري  :4 جدول

  برآورد  شاخص
18/54  مجذور كاي 

(P=0.231) 
  CFI(  92/0(شاخص برازندگي تطبيقي 

  NFI(  90/0(شده برازندگي شاخص نرم 
واريانس خطاي تقريب  جذر برآورد
RMSEA)(  

041/0  

  GFI)(  92/0شاخص نكويي برازش 
  AGFI)(  90/0شاخص تعديل شده نكويي برازش

  
جهت  ياتيعمل يها راه حل شيحاضر با وجود افزا مطالعه

در جامعه مذكور نسبت به  يكيالكترون يريادگي رشيپذ
 يدارا نه،يزم نيانجام گرفته در ا قاتيتحق ريسا

 يها مطلوب نمونه يعدم همكار لياز قب ييها تيمحدود
به  ي، مشكل بودن دسترسپرسشنامه ليپژوهش در تكم

با  يحضور ريمصاحبه غ ظوربه من يخارج ابانيارز
از  ياز طرف برخ يامكان عدم ابراز نظرات واقع آنها،
 ييشناسا تيمتفاوت، محدود ليپژوهش به دال يها نمونه

 يها ستميس ريمدل، تاث يدر اجرا تيفيپنهان ك يها هيال
 يدگيچيبر مدل، پ ياسيو س يفرهنگ ،ي،اجتماع ياقتصاد

موضوع،  ازمتفاوت  يها يمفهوم طرح شده و طرز تلق
 نيو محدود كردن ا يفناور رشيبه مدل پذ يسطح ينگاه

  .ستقابل مشاهده آموزش ا يها يواژه در خروج
هاي برداشت ذهني از آساني  توجه به نقش متغير با

جهت بهبود استفاده و متغير برداشت ذهني از مفيد بودن، 
به ، يكيالكترون يريادگي/ يفناور رشيپذ تيوضع

پيشنهاد  يكيالكترون يريادگيين و طراحان نظام مسؤول
ي اطالعاتي به اين دو عامل ها يگردد در انتخاب فناور مي

كه در عين مفيد  كننديي را انتخاب ها ينموده، فناورتوجه 
  .يادگيري آنها آسان باشد بودن،

متغير برداشت ذهني از مفيد بودن بر  تأثيرتوجه به  با

ين و طراحان نظام مسؤولمتغير تصميم براي استفاده، به 
گردد كه، قبل از انتخاب  پيشنهاد مي يكيالكترون يريادگي

ي اطالعاتي، به بررسي ها يفناورگيري انواع به كارو 
فناوري مد نظر از جهات مختلف پرداخته تا مفيد بودن 

  .قرار گيرد تأييدمورد  يفناور
متغير نگرش نسبت به استفاده بر متغير  تأثيرتوجه به  با

 يريادگيين و طراحان نظام مسؤولتصميم به استفاده به 
بست گردد كه در انتخاب و كار مي پيشنهاد يكيالكترون
در سيستم آموزشي به بررسي نگرش  ها يفناور

نسبت به آن فناوري پرداخته، تا بدين طريق  انيدانشجو
يي را وارد سيستم نموده كه سبب افزايش ها يفناور

  .براي استفاده آن گردد انيتصميم دانشجو
متغير تصميم به استفاده بر متغير  تأثيرتوجه به  با

 يريادگينظام ين و طراحان مسؤولاستفاده، به 
رساني در باب  گردد كه، به اطالع پيشنهاد مي يكيالكترون

كارگيري فناوري در سيستم آموزشي ه اهميت و مزاياي ب
را به تصميم  انيبپردازند تا بدين وسيله بتوان دانشجو

  .ترغيب نمايند ها يانواع فناور باستفاده در با
  

  گيري نتيجه
عوامل  يو عمل يكاربرد جينشانگر نتا ضرپژوهش حا
بر اساس مدل  يكيالكترون يريادگي رشيمؤثر برپذ

و توجه  ييشناسا لياست كه به دل يفناور رشيپذ
مؤثر بر  يها رساختيبه عوامل موجود در ز يحداكثر

در جامعه مورد مطالعه  يكيالكترون يريادگي رشيپذ
فردي مانند  املعو: حاصل گشته است، كه عبارتند از

ذهني از آساني استفاده از فناوري، متغير متغير برداشت 
نگرش به  ريبرداشت ذهني از مفيد بودن فناوري، متغ

 ريبه استفاده و متغ ميتصم ريمتغ ،ياستفاده از فناور
 ييراستا به شناسا نيدرا چنين هم .ياستفاده از فناور

نگرش افراد  يوبر ر يا كننده نييكه نقش تع يگريعوامل د
ني استفاده از فناوري اطالعات و از مفيد بودن و آسا

عوامل : دارد پرداخته شده است كه شامل رهايمتغ ريسا
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ي ها سيستمي ها يسازماني، عوامل اجتماعي، ويژگ
افزار، نحوه  افزار و نرم كامپيوتري مانند نوع سخت

ي ها سيستمهاي افراد ديگر در استفاده از  آموزش و كمك
ر ضوهش حاژاساس پ نيبر هم .هستند وتريكامپي

 ريز نيعوامل موجود نسبت به ا ييشناسا كننده فراهم
 يريبه كارگ تيها در جامعه مورد نظر است و قابل ساخت

  .را در جامعه مورد مطالعه دارا است
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Factors Affecting E-Learning Acceptance among Students of Tehran 
University of Medical Sciences Based on Technology Acceptance 

Model (TAM) 
 

Abasalt Khorasani1, Jamal Abdolmaleki2, Hossein Zahedi3 
 

Abstract 
 
Introduction: Application of information technology in educational systems is an active program and 
educational process, which illustrates modern education in the third millennium. Meanwhile, prior to its 
application, there should be an effort to identify the effective factors on the acceptance, efficiency, utilization 
and use of this phenomenon. Therefore, this study aimed to investigate the factors affecting the acceptance of 
electronic learning based on Technology Acceptance Model (TAM) among students of Tehran University of 
Medical Sciences. 
Methods: This research is a descriptive study which includes all the students studying in year 2010 in 
Tehran University of Medical Sciences. Using simple random sampling 321 students were selected for the 
study. Data collection tool was a questionnaire (developed by the researcher based on Technology 
Acceptance Model). Its reliability was 0 .81. Data analysis included both descriptive statistics (by SPSS) and 
inferential statistics through structural equation modeling and path analysis using LISREL. 
Results: Variables including the perception of easy usage of e-learning, the perception of the helpfulness of 
e-learning, students’ attitudes toward e-learning and the decision to use it are the factors which affect the 
acceptance and use of this technology positively at the level of 0.01 among the students. 
Conclusion: Based on the data analysis, the TAM of electronic learning in this population is appropriate 
based on the goodness of fit. Consequently it is applicable to the population under study. 
 
Keywords: Electronic learning, Technology Acceptance Model, Technology Assessment 
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