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Abstract 
Teachers play a key role in the application of technology in the educational 

system and have significant effects on academic progress, value system and 

technology, students' intellectual developments and beliefs related to technology. 

The use of technology in the educational system enables teachers to prepare, 

introduce, explain and transfer knowledge in order to strengthen, encourage and 

promote students to show better performance (Anderson and Streis, 2005). 

Research has shown that teachers have a central role in the integration of 

technology in the classroom, and their understanding and attitude towards 

technology is effective in forming students' attitudes and using it effectively for 

teaching and learning (Teo, 2009). The use of computers in education is not 

new, but technology can be a challenge for teachers. Considering the rapid rate 

of technology development, teachers constantly need to adapt to new technology 

and improve their skills in order to integrate technology, especially computer-

based technology, in the classroom. Studies have shown that if teachers do not 

believe that the computer meets their and their students' needs, they will resist 

any attempt to introduce technology in teaching and learning (Behrouzi, 2013). 

Information technology and digital technology can increase the transition in 

education through dynamic content, two-way action and catchy. Digital and 

communication technology has the capacity and ability to accelerate the 

empowerment and consolidation of skills. Digital technology and 

communication technology is now the most prominent tool of information 

creation and dissemination and can help to display information widely and make 

learners gain more confidence in the learning process effectively in all its levels 

communicate (An-Vusu et al., 2018). Digital and communication technologies 
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play a vital role in countless areas; one of the areas where digital and 

communication technology is used is education and research (Aftekhar et al., 

2019). By introducing computers in education as one of the most prominent 

technologies of the 21st century, this technology has valuable uses in new 

schools (Bess, 2017). So that the use of digital technology and communication in 

acquiring knowledge and skills has become a necessary element of education. 

Information and communication technology has many potential benefits, and by 

increasing the process of information exchange and reducing costs, it is a means 

to increase productivity, efficiency, competitiveness and growth in all areas of 

human activity (Mansourzadeh et al., 2017). . 

The successful use of digital and communication technology systems, ranging 

from simple programs such as word processing and spreadsheets to more 

difficult programs such as electronic learning systems, requires user acceptance. 

By studying user acceptance and using this knowledge, user response can be 

predicted and systems can be modified to improve acceptance. Despite the 

previous research on this subject, the acceptance of information technology users 

is still difficult, ambiguous and at the same time very valuable (Pontija and 

Virili, 2010). Every year, organizations invest large sums of money in new 

technologies; If the users are not willing to accept these technologies and do not 

use the technology, the efficiency of this investment will decrease 

(Mohammadian, 2018). Therefore, technology acceptance is one of the most 

obvious issues in organizations, including the education, and by teachers. 

Researches conducted in the field of information technology acceptance in Iran's 

educational system have mostly emphasized on quantitative methods with the 

aim of hypothesis testing; Such as the researches of (Amani Saribeglu et al., 

2013; Ajei et al., 2014) which investigated the factors affecting the acceptance 

of information technology among teachers using the structural equation 

modeling method. In the meantime, the use of qualitative method for designing 

and validating the model of acceptance and use of technology by teachers has 

been neglected; Because according to Hossein and Brooks (2008), the status of 

information technology acceptance in educational systems is completely 

ambiguous and researchers do not have enough information about the variables 

involved in the acceptance of technology in these systems. They believe that 

many variables affect teachers' use of computers in the classroom, which cannot 

be investigated through quantitative research, and they suggest the use of 

qualitative research methods to solve this problem. In the current research, the 

design of technology acceptance model by teachers has been investigated with a 

qualitative method. 

Considering that educational technology plays a major role in creating potential 

ability to improve the teaching-learning process. It is necessary to pay attention 

to the effects of technology, which include individualizing education, dealing 

with collective educational problems, creating equal educational opportunities 

(Kanad, Eveline and Asgemidt, 2014), providing continuous education, 
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strengthening the role of the teacher, emphasizing the human aspects of 

education ( Schierer et al., 2020); Increasing the quality of learning or mastering 

it, reducing the time used by learners, increasing the efficiency of teachers 

according to the number of learners should be considered. Therefore, the 

attraction and decision to use technology also depends on various factors and 

indicators. In examining technology acceptance, it is necessary to examine 

various factors outside the education organization and the principles that 

overshadow the extent and manner of technology acceptance. Therefore, 

according to the contents that have been stated, the main issue of the current 

research is whether model designed for the acceptance of technology is valid? 

The statistical population of this research included all valid scientific articles, 

doctoral dissertations, and master's theses in the field of acceptance and use of 

digital technology by teachers, according to a regular search in PubMed, 

ScienceDirect, Eric, Springer, CINAHL, Scopus, and Google Scholar search 

engines. , SID and Irandak were collected. Based on the entry criteria, 86 articles 

and theses were selected for the final analysis, and based on the exit criteria, 59 

articles and theses were selected for the final analysis. After a semi-structured 

interview, experts in the field of curriculum planning and educational technology 

were used to collect data for data validity. In order to analyze the interviews, 

qualitative content analysis was used, and Gaff's (2013) six steps were used to 

analyze the texts. To determine the validity of the designed environment, the 

content validity ratio (CVR) and the value determined in the table based on the 

number of test participants were used. In this research, 4 themes of personal, 

environmental, technological and organizational contexts were obtained. Based 

on the values of the Lavshe table and according to the number of participants (12 

people), the questions whose content validity ratio was more than 0.56 are 

acceptable. All the questions raised scored more than the value mentioned in the 

table of Lavshe. The average Laushe coefficient (CVR) for all the questions of 

the proposed model was estimated at 0.83, Therefore, the validity of the model 

of acceptance and use of digital technology by teachers was recognized as valid. 

According to the validation of the model of acceptance and use of digital 

technologies, it has improved the processes of information processing, the 

optimal use of strategies over time, the expansion of cognitive processes, 

facilitating the transfer of cognitive skills, facilitating the processes of problem 

solving, self-motivation, self-sufficiency and The acquisition of cognitive 

processes and generalization and increase of attention and accuracy, or in other 

words self-regulation of learners in the learning process, and this effect created 

during training is almost constant over time and resistant to forgetting, and 

increases learning and Therefore, according to the approval of this model, the 

acceptance and use of technology according to the components and sub-

components is of particular importance. 

Keywords: Validation, Digital Technology, Technology Acceptance. 
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  چکیده

 اعتباربخشي الگوي پذیرش و استفاده از فناوري دیجیتال توسط معلمان تعیین هدف باپژوهش حاضر 

 شامل هشوپژ ینا ريماآ . جامعۀباشديماست. روش پژوهش در این مطالعه، مرور سیستماتیك  گرفتهصورت

پذیرش و استفاده  مینۀارشد در زيارشناسک يهانامهانیو پا يدکتر يهاو رساله علمي معتبر تمقاال تمامي

 يآورجمع طالعاتيا يهاگاهیدر پا منظم يوجوبه جست توجه با که دبو از تکنولوژي دیجیتال توسط معلمان

 وجخر يهارمعیا سساا بر نهایتو در  شناسایي نامهانیو پا همقال 62 ادتعدورود  يهارمعیا. بر اساس دیگرد

، از تحلیل محتواي هامصاحبه تحلیلجهت شدند.  بنتخاا نهایي تحلیل ايبر نامهانیو پا همقال 45 ادتعد

ها استفاده شد. براي تعیین ( براي تحلیل داده3112متون از شش مرحله گاف ) لیوتحلهیتجزکیفي و براي 

در جدول الوشه بر اساس  شدهنیی( و مقدار تعCVRمحتوا ) یينسبت رواروایي محیط طراحي شده نیز از 

مضمون زمینه فردي، محیطي، فناوري و  5. در این پژوهش در آزمون استفاده شد کنندگانشرکتتعداد 

نفر(، سؤاالتي  13کنندگان )به تعداد مشارکت توجه بر اساس مقادیر جدول الوشه و باني به دست آمد. سازما

( CVRضریب الوشه ) نیانگیقبول هستند. مبود، قابل 42/1بیش از  هاآنکه مقدار نسبت روایي محتواي 

استفاده از تکنولوژي دیجیتال الگوي پذیرش و اعتبار  .برآورد شد 62/1 يشنهادیپ يکل سؤاالت الگو يبرا

  معتبر شناخته شد. توسط معلمان،

   

 ، فناوري دیجیتال، پذیرش فناوري.  اعتباربخشيها: کلیدواژه
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 مقدمه

هاي گوناگون، هر روز ابعاد و ارتباطات در زمینه اطالعاتدر جهان امروز، استفاده از تکنولوژي 

عجین شده است که تصور  چنانآن آموزشبا  دیجیتالامروزه فنآوري . کندتري پیدا ميوسیع

ممکن نیست. الگوهاي تدریس و یادگیري سنتي توسط  دیجیتالبدون استفاده از فنآوري  آموزش

فناوري (. Ehsani, 2018) هاي آموزشي متزلزل شده استدر شیوه دیجیتال هايفناوريادغام 

ي افراد با توجه به نیازها و کند و همههم ميالعمر فرا، زمینه را براي یادگیري مادامدیجیتال

توانند، با دسترسي به فناوري مناسب، به یادگیري بپردازند. معلمان نیز باید با هاي خود ميتوانایي

هاي تدریس و یادگیري، روش سنتي را تغییر دهند و یادگیري نوین شیوه هايفناورياستفاده از 

 کارگیريبه(. Keyhan & Mohamad moradinagede, 2018) سازند ترجذابتر و را اثربخش

، معرفي، توضیح و انتقال دانش در جهت سازيآمادهفناوري در نظام آموزشي معلمان را قادر به 

 Andersson) سازدميبراي نشان دادن عملکرد بهتر از خود  آموزاندانشتقویت، تشویق و ارتقاي 

& Streith, 2005 .)هاي در فراگیري و دسترسي به قابلیت آموزاندانشترین مددیار معلمان اصلي

شوند. آمادگي براي کاربرد فناوري و آگاهي از نقش آن در تسهیل یادگیري فناوري محسوب مي

هاي . اما علیرغم یافته(Ghasemi, 2013) اصلي معلمان شود هايمهارت، باید جزء آموزاندانش

شوند؛ هاي فناوري موجب تغییر فرآیند تدریس و یادگیري ميتدهند، قابلیپژوهشي که نشان مي

درس در کمترین حد خود باقي  هايکالستوسط معلمان در  فناوري دیجیتالمیزان استفاده از 

 (. Lim, 2016) آیدحساب مي مانده است و هنوز فعالیتي جانبي به

را از طریق محتواي پویا، کنش  آموزشتواند گذار در مي تکنولوژي دیجیتالو  اطالعاتفناوري 

و ارتباطات ظرفیت و توانایي تسریع در توانمندسازي  دیجیتالدوسویه و گیرا افزایش دهد. فناوري 

معلماني که خودشان را فاقد در واقع  (.Eftekhar & et al, 2019)ها را دارد و تحکیم مهارت

جدید یاددهي یادگیري  -محیط يهاشچالتوانایي در فناوري و پایداري براي مواجه با موانع و 

به دانش آموزان خود  آموزشکنند تمایل به اجتناب از مدیریت و کاربرد فناوري در ادراک مي

تواند مي آموزشدر  دیجیتالادغام فناوري (. Sangkawetai, Koul & Neanchaleay, 2016) دارند

بالقوه موجب افزایش انگیزش مدرس و فراگیر،  دیجیتالبر فرایندهاي آموزشي اثر بگذارد، فناوري 

از مدرس محور به فراگیر محور، ایجاد و فراهم سازي  آموزشتحول فرایندهاي یادگیري و 

 استدالل هايمهارتهاي حل مسئله، ، فعالیتخالقیتبراي فراگیران جهت توسعه  هافرصت

در  (.Salam & et al, 2018) شودمير انتزاعي تفک هايمهارتارتباطي و  هايمهارت، اطالعاتي

و کاهش  اطالعاتي مزایاي بالقوه متعددي دارد و با افزایش فرآیند مبادله دیجیتالفناوري نهایت 

 همهانگیزي و رشد در  ، کارایي، رقابتوريبهرهدر جهت افزایش  ايوسیله عنوانبه هاهزینه

 (. Bas, 2017است ) هاي فعالیت بشريحیطه
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هاي فني، صرفاً بر اساس امکانات فني تصور شود، بلکه در کنار جنبهتواند اطالعاتي نميجامعه 

فرآیند  دیجیتال از فناوري  گیريبهرهلذا، ؛ برخي عوامل مدیریتي و فرهنگي نیز باید لحاظ شوند

را که به خود فناوري اطالعات  پیوستههماست که بسیاري عوامل فني و غیر فني به  ايپیچیده

از جمله . (Motaharinezhad & Vazirishahrbabak, 2017) گیردميشوند در بر مربوط مي

گذاري در این ، پذیرش آن است که نقش مهمي براي سرمایهدیجیتالمختلف فناوري  هايجنبه

کنند یکي از عوامل تأثیرگذار فناوري ارزشمند دارد. پذیرش افرادي که از این فناوري استفاده مي

ها است. از آنجا که مؤثر بودن فناوري رابطه موفقیت آن، نتایج و آثار مثبت آن براي سازمانبر 

مثبتي با پذیرش آن دارد، اگر کاربران بالقوه این فناوري در برابر استفاده از آن مقاومت کنند 

یکي از  عنوانبه بنابراین پذیرش فناوري (.Siegel, 2008) تواند حاصل شوداهداف مورد نظر نمي

 و پرورش و توسط معلمان است.  آموزشها از جمله سازمان ها در سازمانبارزترین مسئله

هاي نظري مهمي هستند که به گستردگي در زمینه چهارچوب فناوري،هاي پذیرش مدل

هاي و قابل کاربرد در محیط اندشده گرفتهپذیرش و کاربرد فناوري اطالعات و رایانه به کار 

تشخیص و ارزیابي  منظوربهها مدارس نیز هستند. این مدل ویژهبه غیررسميآموزشي رسمي و 

 اندقرار گرفتهاند و مورد آزمون عوامل مؤثر بر پذیرش فناوري توسعه یافته اهمیتمیزان 

(Hrtonova, et al, 2015 .)وسیله تمایل رفتاري کاربران تعیین ه پذیرش فناوري اطالعات ب

هاي . این موضوع در اکثر مدلشودميکه به نوبه خود با انتظارات کاربران برانگیخته  شودمي

در پذیرفته شده است.  پذیرش فناوري جهت تعیین عوامل مؤثر بر تمایل رفتاري کاربرد فناوري

ي هاتعدادي از مطالعات پیش وابسته به پذیرش و استفاده از فناوري به پذیرش فناوري در سازمان

ها پرداخته شده است. در بیشتر مطالعات از چندین مدل پذیرش و دولتي و غیردولتي و شرکت

آن است که  کنندهمنعکسیکدست  ي تقریباً صورتبهاستفاده از فناوري استفاده شده است. نتایج 

 کهطوريبه(. Noor-Ul-Amin, 2013ت )پذیرش، بارزترین گام در استفاده واقعي از فناوري اس

سسات آموزشي ؤها در خصوص عوامل مؤثر بر پذیرش فناوري اطالعات در متاکنون بیشتر پژوهش

اي در مطالعه . در این راستا(Hrtonova, et al, 2015)د انآموز/ دانشجو تمرکز داشتهبر دانش

اي که فناوري اطالعات توسط معلمان مدارس که تالش محدودي براي تبیین شیوه مشخص شد

بر . (Sumak, Hericko & Pusnik, 2011) صورت گرفته است شودميو متوسطه پذیرفته ابتدایي 

و براي  این اساس محققان معتقدند که هیچ مدل مطلقي وجود ندارد که بتواند در همه زمان

(. Lai, 2017ها را مورد بررسي قرار دهد )ها کلیه عوامل مؤثر بر پذیرش فناوريتمامي مکان

ها به نتیجه مشابهي هاي گوناگون در پژوهش( با بررسي مدلTibenderana, 2010تیبندرانا )

در محیط، سازمان یا کشور  کههنگاميهاي پذیرش فناوري کند که مدلرسیده است و بیان مي

درصد( براي بیان نیات  51تا  31اند، اصوالً از توان توضیحي پایین )بین دیگري به کار رفته
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اند. بنابراین یکي از دالیل اینکه مینه پذیرش فناوري برخوردار بودهرفتاري کاربران در ز

هاي مختلف به ارائه مدل پذیرش فناوري مختص آن هاي گوناگون و سازمانپژوهشگران در حوزه

تواند باشد و بر همین اساس در پژوهش الگوي اند، نیز همین امر ميسازمان یا فناوري پرداخته

 ه از تکنولوژي دیجیتال در معلمان پرداخته شده است.   پذیرش فناوري و استفاد

 نحوهآن از سوي معلمان و همچنین میزان آگاهي معلمان از  کارگیريبهآوري و پذیرش این فن

ي اي چندبعدي است و مجموعهاست. پذیرش پدیده آموزش در زمینه فناورياین  کارگیريبه

هاي افراد و همچنین میزان ها و ویژگيها، اعتقادها، نگرشوسیعي از متغیرهاي کلیدي مانند ادراک

 عالقه» عنوانبهشود. پذیرش کاربران و ارتباطات را شامل مي اطالعاتآوري با فن هاآندرگیري 

انجام وظایفي که  منظوربهو ارتباطات  اطالعاتآوري مشهود در بین یك گروه براي استفاده از فن

(. Lim & Khine, 2006)د شوتعریف مي «اندطراحي شده هاآنباني از ها براي پشتیاین فناوري

هاي انجام گرفته به این نتیجه رسید که کمبود حمایت با مرور پژوهش( Jonse, 2004) جونز

از فواید  هاآنمعلمان در ارتباط با فاوا و پایین بودن آگاهي  نفساعتمادبهتکنیکي، پایین بودن 

کاربرد فاوا در امر تدریس ازجمله عواملي هستند که مانع یکپارچگي و تلفیق مؤثر فاوا در فرآیند 

کند که بعضي از عواملي نیز اظهار مي (Scrimshaw, 2017) شاوشوند. اسکریمو یادگیري ميس تدری

تکنیکي ت اي و حمایهکنند، شامل دسترسي معلم به منابع، رشد حرفکه از کاربرد فاوا حمایت مي

در تحقیق خود با عنوان عوامل مؤثر بر ( Hyesung, 2015) در مورد فاوا است. همچنین هایسونگ

به وسیله  اطالعاتتوسط معلمان مشخص کرده است که کاربرد فنآوري  اطالعاتپذیرش فنآوري 

و عوامل فردي است و در ضمن  اطالعاتبودن فنآوري  مستقیماً تحت تأثیر احساس مفید هاآن

ت. الکوردي و توسط آموزشگران مؤثر اس اطالعاتها در کاربرد فنآوري شرایط محیطي و رایانه

بر روي  تأثیرگذار عوامل يتجرب يبررس"( در پژوهشي با عنوان Al Kurdi, et al, 2020همکاران )

عوامل  يبررسبه  "SEM کردیز روبا استفاده ا يریادگی يدانشگاه نسبت به قبول انیرفتار دانشجو

ي کیالکترون يریادگی هايسیستم رشیو پذ رشیپذ طیشرا نگرش زبان آموزان در تأثیرگذار

تعامل " ،"لذت"، "ياجتماع ریتأث"، "انهیرا يخودکارآمد"اند. به این نتیجه رسیدند که پرداخته

درک شده، و  يدر سودمند يقابل توجه ریتأث "يفن يبانیپشت"و  "انهیاضطراب را"، "ستمیس

بودن درک شده و سهولت استفاده درک  دی، مفنیعالوه بر ادارد. سهولت استفاده درک شده است 

دارد. المعروف و  يکیالکترون يریادگی ستمیاستفاده از س يبرا يقابل توجه بر قصد رفتار ریتأثشده 

 مدلي افزودن يفناور رشیپذدرک "( در پژوهشي با عنوان Al-Maroof, et al, 2020همکاران )

اند. نتایج نشان داد که انجام داده "يمتحده عرب امارات در يمطالعه چند فرهنگ كیترجمه گوگل: 

ي در قصد رفتار یيبسزا ریتأث زهیو انگ يسودمندنشان داد که ادراک سهولت استفاده، درک  جینتا

سهولت  يقابل توجه طوربهدرک شده  زهیو انگ ي، سودمندنیعالوه بر ادارد.  GT استفاده از
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تجربه  ریبه نوبه خود تحت تأث زیدرک شده ن ي، سودمندنی. عالوه بر ابخشدتسهیل مياستفاده را 

 دهندگانتوسعه ،معلمان ،محققان يرا برا يقابل توجه يو عمل ينظر يامدهایها پافتهی نیاست. ا

 ,Granić & Marangunić) یسمارانگون. همچنین  گرنسي و کنديفراهم م و فراگیران ستمیس

 اتیادب يبررس كی: يآموزش نهیدر زم يفناور رشیدل پذم"( در پژوهشي با عنوان 2019

 يابیارز لیتسه يمدل معتبر برا كیمختلف آن  يهاو نسخه TAMکه دادند نشان  "كیستماتیس

سهولت استفاده و ، TAM ياصل يرهایمتنوع است. ثابت شده است که متغ يریادگی هايآوريفن

 مطالعه نیهستند. ا يبا فناور يریادگی رشیبر پذ تأثیرگذار نیشیدرک شده، از عوامل پ يسودمند

 شنهادیپ شتریب قاتیتحق يرا برا هایيزمینهکرده و  یيموجود در کار را شناسا يهااز شکاف يبرخ

 هايزمینهدر  TAM رشیاز مطالعات پذ يدرک بهتر كیستماتیس يبررس نیا جی. نتاکندمي

  . کندمي جادیا نهیزم نیدانش در ا شرفتیپ يمحکم برا هیپا كیو  کندميرا فراهم  يآموزش

در جهت بهبود  بالقوهیي توانا جادیاي در جهت انقش عمده ،يتکنولوژي آموزشبا توجه به اینکه 

 ،آموزش کردنانفرادي ضروري است به اثرات فناوري که شامل دارد.  ريیادگی -ياددهی ندیفرآ

 & Canada, Evelyn, Schmidtي )هاي برابر آموزشفرصت جادیا ،يجمع يمقابله با مشکالت آموزش

 آموزشي هاي انسانبر جنبه دینقش معلم، تأک تیمستمر، تقو آموزشساختن  فراهم (،2014

(Scherer, Siddiq & Tondeur, 2020)تسلط بر آن، کاهش زانیم ای ريیادگی تیفیک شی؛ افزا 

توجه  رندگانیادگیمعلمان برحسب تعداد  یيکارآ شیافزا، رندگانیادگیزمان مورد استفاده  مدت

هاي مختلفي گیري از فناوري نیز به عوامل و شاخصگردد. بنابراین جذب و تصمیم براي بهره

و  آموزشمان بستگي دارد. در بررسي پذیرش تکنولوژي ضروري است عوامل مختلف بیرون از ساز

. دهند بررسي گرددقرا مي الشعاعتحتپرورش و اصولي که میزان و نحوه پذیرش فناوري را 

در نظام آموزشي ایران، بیشتر  اطالعاتهاي انجام شده در زمینه پذیرش فنآوري پژوهشهمچنین 

کیفي براي روش در این بین استفاده از . اندهاي کمي با هدف آزمون فرضیه تأکید داشتهبر روش

مورد غفلت واقع شده است؛  طراحي و اعتباربخشي الگوي پذیرش و استفاده فناوري توسط معلمان

در  دیجیتالآوري وضعیت پذیرش فن( Husain & Broks, 2008بروکس )  زیرا به باور حسین و

ري در کافي از متغیرهاي دخیل در پذیرش فنآو اطالعمبهم و پژوهشگران  کامالً هاي آموزشي نظام

آنان بر این باورند که متغیرهاي بسیار زیادي بر استفاده معلمان از رایانه در ند. ها نداراین نظام

براي رفع  هاآن و پذیر نیستاز طریق تحقیقات کمي امکان هاآنگذارند که بررسي تأثیر مي کالس

هش حاضر به بررسي که در پژو کنندرا پیشنهاد مي تحقیق کیفيهاي این مشکل استفاده از روش

با توجه به  لذا طراحي الگوي پذیرش فناوري توسط معلمان با روش کیفي پرداخته شده است.

این است که آیا الگوي طراحي شده براي پذیرش  پژوهش حاضر مسئله اساسيمطالبي که بیان شد 

 فناوري دیجیتال داراي اعتبار است؟
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 ها مواد و روش

 ريماآ جامعۀ براساس رویکرد کیفي استفاده شده است. 1سنتزپژوهيدر این بخش پژوهش از روش 

ارشد  يارشناسک يهانامهانیو پا يدکتر يهاو رساله علمي معتبر تمقاال تمامي شامل هشوپژ ینا

 يوجوبه جست توجه با که دبو پذیرش و استفاده از تکنولوژي دیجیتال توسط معلمان مینۀدر ز

و  PubMed ،ScienceDirect ،Eric ،Springer ،CINAHL ،Scopus طالعاتيا يهاگاهیدر پا منظم

 ورود يهارمعیا. بر اساس دیگرد يآورجمع و ایرانداک google scholar ،SIDجستجوگر  رموتو

هاي کارشناسي ارشد و دکتري در زمینه الگوي پذیرش و استفاده از و رساله هانامهانیپا(1)

در  1511تا  1264در خارج و  3131تا  3111هاي تکنولوژي دیجیتال توسط معلمان که در سال

( مقاالت علمي در زمینه الگوي پذیرش و استفاده از تکنولوژي دیجیتال 3اند.  داخل منتشر شده

( 2اند.  هاي معتبر علمي منتشر شدهدر پایگاه  3131تا  3111هاي سالتوسط معلمان که در 

از  (4موضوع پژوهش در زمینه الگوي پذیرش و استفاده از تکنولوژي دیجیتال توسط معلمان بود. 

 62 ادتعد (، بودند هاستفاده کرد يشیآزمامهینیا آزمایشي و و  يدانیپژوهش م، يفیک قیروش تحق

 ايبر نامهانیو پا همقال 45 ادتعد وجخر يهارمعیا سساا بر نهایتو در  شناسایي نامهانیو پا مقالۀ

 يآموزش يو تکنولوژ يدرس يزیراز متخصصان حوزه برنامه نیهمچن شدند. بنتخاا نهایي تحلیل

 ساختارمندمهیاز مصاحبه ن انتخاب شدند. اعتباربخشيانجام  ينفر برا 13صورت هدفمند، تعداد به

 .استفاده شد يآموزش يو تکنولوژ يدرس يزیراطالعات از متخصصان حوزه برنامه يآورجمع يبرا

در  شدهنیی( و مقدار تعCVRمحتوا ) یينسبت روابراي تعیین روایي محیط طراحي شده نیز از 

.. همچنین براي بررسي پایایي کنندگان در آزمون استفاده شدجدول الوشه بر اساس تعداد مشارکت

 .  از روش آلفاي کرونباخ استفاده شد

 هایافته

که استخراج ابعاد و مفاهیم براي پذیرش و استفاده از تکنولوژي دیجیتال توسط براي پاسخ به این

وتحلیل معلمان بود، مباني نظري و پیشینه عملي پژوهش و نظر و دیدگاه متخصصان و مورد تجزیه

  است.  قرار گرفته
 

 

 

 

 

                                                      
1. The Research Synthesis   
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  مفاهیمي مستخرج از بررسي اسناد و هاافتهی :1جدول 
   مفاهیم  مستخرج از اسناد

 مقوله اصلي  نشانگر معنایي                                 مفاهیم                                     

 زمینه فردي 

 باید قابل اعتماد باشد.  گیردميفناوري که مورد استفاده قرار   قابل اعتماد بودن فناوري 

 
 

 

 

 

 زمینه فردي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 زمینه فردي

 

 

 

 

 

 

 

 . شودمياعتماد در پذیرش از فناوري باعث استفاده بیشتر از آن   افزایش اعتمادپذیري در استفاده از فناوري 

 باید از هر لحاظ مورد اعتماد باشد. شودميفناوري که براي اولین بار استفاده   بودن عملکرد کاري با فناوريقابل اعتماد  

 
  آن انگیزه داشته باشد. آموزشفناوري باید طوري که باشد که معلم براي   انگیزش آموزشي

 باشد انگیزش دروني براي یادگیري با فناوري جدید وجود داشته  انگیزش دروني

 فناوري باید محرکي براي یادگیري باشد.  انگیختگي و محرک استفاده از فناوري 

 آموزشاحساس توانمندي در خود براي  

 فناوري

 
 داشته باشد که فناوري استفاده کند. ايانگیزهفرد در خود توانمندي و 

  الزم نسبت به فناوري جدید را داشته باشد.معلم باید آگاهي و دانش   عدم آگاهي  و دانش کافي از فناوري 

 راهبردهاي جدید و نوین را در زمینه فناوري داشته باشد  راهبردهاي دانش نوین 

 فرد خود براي یادگیري فناوري جدید فعال باشد.  یادگیري فعال 

  بتواند استفاده کند.باید از فناوري جدید رضایت داشته باشد تا   رضایتمندي کاربر از فناوري جدید 

 گیرد.تا زماني که رضایت استفاده از فناوري نباشد مورد استفاده قرار نمي  فناوري جدید براي رضایت کاربر 

  جمعیت شناختي  هايویژگي  جمعیت شناختي هايویژگي 

مفید بودن فناوري و نگرش نسبت به  

 استفاده از آن

  مفید بودن 

 فرد در استفاده از فناوري مطرح است.  مندعالقهنگرش و 

 استفاده کند.  تواندمياگر فرد احساس مثبت به استفاده از فناوري داشته باشد؛   احساس مثبت نسبت به استفاده از فناوري 

 . گیردميدر فناوري اگر وجود داشته باشد مورد استفاده قرار  منديعالقه  عاقالنه بودن  

 . گیردمياگر فرد به فناوري جدید ارزش قائل شود مورد پذیرش قرار   ارزشمند بودن

  اهمیت رواني و شناختي  کاربران شناختيروان هايویژگي 

 از فناوري را بیشتر کند. تواند استفادهميشخصیتي کاربر  هايویژگي  گرایيدرونویژگي  

 باشد. گرابرونسرزنده و   صفات ثابت شخصیتي

    

  داشتن باورهاي خودکارآمدي  باورهاي خودکارآمدي باال

 توانایي درست انجام دادن کارها   توانایي انجام کار 

 انجام دهد. تواندمياعتقاد به اینکه کاري که به وي محول شده است را   توانداعتقاد به اینکه مي

 تواند فناوري جدید را به کار گیرد. تالش براي اینکه مي  هاتالش براي انجام فناوري 

  .گیردميتر باشد، سریع مورد استفاده قرار اگر استفاده از فناوري راحت  جدید هايتکنولوژيراحتي کار با  

 تواند بهتر باشد. آسان بودن و راحتي کار با فناوري مي  استفاده آسان از تکنولوژي جدید

 سهولت در استفاده از فناوري ایجاد شده  فناوري جدید کارگیريبه رد سهولت 
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   مفاهیم  مستخرج از اسناد

 مقوله اصلي  نشانگر معنایي                                 مفاهیم                                     

 زمینه فردي  اگر فناوري جدید باعث بهبود عملکرد شغلي شود بهتر است.  بهبود عملکرد شغلي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 زمینه فردي

 

 زمینه فردي

 

 زمینه فردي

 افزایش بهره در مدارس  وريبهرهافزایش  

 میزان استفاده را افزایش دهد. تواندميسودمند بودن   سودمند بودن

 فناوري جدید باید تسهیل گر بوده و براي یادگیري بهتر باشد.   شرایط تسهیل گیر 

  . شودمي هادادهفناوري جدید باعث صحت باالي اطالعات و   صحیت باالي فناوري 

 . شودمي هاهزینهاستفاده از فناوري باعث کاهش   هاهزینهکاهش 

 

  کیفیت فناوري

 . شودمياگر کیفیت فناوري باال باشد، میزان استفاده و پذیرش بیشتر 

 
 سازگاري براي انتقال امن اطالعات

 امکان استفاده 
 فناوري باید امنیت براي ذخیره اطالعات داشته باشد  

  

 

 

 

 

 

 

 زمینه فناوري

 

 

 

 

 

 

 

 زمینه فناوري

 

 فناوري باید طوري باشد که شخص دیگري نتواند استفاده کند.  غیرقانوني توسط شخص ثالث  

 شوند. بدافزارهاي کامپیوتري باعث کاهش استفاده از فناوري مي  کامپیوتري بدافزارهاي 

 .شودميجدید  هايفناوريها موجب کاهش استفاده از امنیت ضعیف داد  ها موجودامنیت ضعیف داده 

  . شودمي هاآنهاي دیجیتال باعث افزایش و پذیرش تعداد و تنوع زیاد فناوري  موجود هايفناوري تعداد و تنوع 

 
  موجود در بازار هايفناوريتنوع 

دیجیتال در بازار بیشتر باشد؛ پذیرش آن بهتر خواهد  هايفناوريهر چه تعداد 

 بود.

  شوند. جدید باعث کاهش هزینه و انرژي در مدارس مي هايفناوري  انرژيهزینه و  در جویيصرفه 

 

 تواند باعث کاهش منابع شوند.جدید مي هايفناوري  کاهش منابع

تواند نقش مهمي در این و مي شودميفناوري جدید باعث کاهش نیروي انساني   در نیروي انساني جویيصرفه 



25    معلمانگامي براي اعتباربخشي الگوي پذیرش و استفاده از فناوري دیجیتال توسط 

 

   مفاهیم  مستخرج از اسناد

 مقوله اصلي  نشانگر معنایي                                 مفاهیم                                     

  زمینه داشته باشد

 

 

 

 زمینه فناوري

 

 

 زمینه فناوري

 

  . شودميفناوري جدید باعث سازگاري و استفاده از خدمات   بودن سازگار 

 . شودميفناوري جدید باعث سازگار بودن بهتر در مدرسه   ال معلمانسازگار بودن با سطح کاري ایده 

سازگار بودن با نوع و سبك کار بر اساس 

 تکنولوژي
 . شودميتکنولوژي جدید باعث سازگاري  

  کامل تکمیل کند. صورتبهتواند اطالعات را فناوري جدید مي  اطالعات کامل بودن 

 شودميفناوري جدید باعث فهم آسان مطالب   آسان بودن فهم اطالعات 

 با شغل راستایيهم  با شغل راستایيهم

 شوند. جدید باعث فهم بهتر و آسان اطالعات مي هايفناوري  آسان بودن فهم اطالعات

زمینه   تواند پذیرش فناوري را بهتر کند. تأکید زیاد مدیران مي  تأکید مدیران 

 محیطي

 

 

 

 

زمینه 

 محیطي

 تأکید همکاران بر فناوري جدید  همکاران تأکید اطرافیان و 

  در ایجاد فناوري جدید ایجاد شود.  سازيفرهنگ  فرهنگ استفاده از فناوري جدید 

 فرهنگ فناوري پذیرفته شود  فناوري پذیرش فرهنگ 

 به میزان زیادي استفاده شود تا در جامعه فرهنگ شود.  استفاده از فرهنگ در ایجاد سازيفرهنگ

 

 صورت گیرد.  صداوسیمااستفاده از فناوري جدید در   تبلیغ استفاده از فناوري جدید

 

 

زمینه 

 محیطي
 هايشبکهجدید در  هايتکنولوژي تبلیغ 

 مجازي
 جدید هايتکنولوژيتبلیغ  

 تبلیغات  تبلیغات کارگزاران 

    و پذیرش فناوري برگزار شود. آموزشهایي براي دوره و کالس  کالس برگزاري دوره و 

 

زمینه 

 سازماني

 

 

 

 

 

 

 

 آموزشتوسعه و   فناوري جدید آموزشتوسعه و  

 استفاده از فناوري جدید هايمهارتبه معلمان براي یادگیري  آموزش  معلمان اساسي هايمهارت آموزش 

  ها مشخص شود.کاربرد آزمون فناوري  هاکاربرد آزمون فناوري 

جدید و توانایي  هايتکنولوژياستفاده از  

 سنجش آن 
 قرار گرفته باشند. پذیريآزمونجدید در معرض  هايفناوري 

 جدید هايفناوريآزمون   آزمون فناوري دیجیتال ابزارها 

  شوند. مدیران با اصرار خود به معلمان باعث استفاده از فناوري مي  هاتمایل مدیران به استفاده از فناوري 

 هاجدیدترین تکنولوژيتالش مدیران بر استفاده از   هاتالش مدیران براي جدیدترین تکنولوژي

 ترغیب کارکنان به استفاده از فناوري  ترغیب کارکنان به استفاده از فناوري 
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   مفاهیم  مستخرج از اسناد

 مقوله اصلي  نشانگر معنایي                                 مفاهیم                                     

   نظارت بیشتر بر استفاده از فناوري در مدارس  هانظارت بر استفاده از فناوري 

 

 

 

زمینه 

 سازماني

 

 

زمینه 

 سازماني

 

 ارزیابي و نظارت  هاآنبر  دقیقو نظارت  هافناوريارزیابي 

 

ي هاپژوهشاز مصاحبه با معلمان و بررسي اسناد و  آمدهدستبهي هادادهوتحلیل پس از تجزیه

زیر مؤلفه است که نفوذ  2مؤلفه به دست آمد. مؤلفه زمینه محیطي: این مؤلفه شامل  5مرتبط 

فاده باشد که در )نفوذ اجتماعي بر تأکید مدیران و اطرافیان بر استاجتماعي، فرهنگ و تبلیغات مي

سازي در جامعه و (. )فرهنگ شامل پذیرش فناوري و فرهنگشودمياز تکنولوژي دیجیتال تأکید 

(. )تبلیغات نیز به تبلیغ استفاده از فناوري جدید و تبلیغ شودميایجاد بستر فرهنگي مشخص 

 (.شودميها مطرح جدید در رسانه هايتکنولوژي

ر مؤلفه بوده که با اعتماد، انگیزش، دانش، رضایت زی 11مؤلفه زمینه فردي: این مؤلفه شامل 

هاي شخصیتي کاربر، خودکارآمدي، سهولت درک شده، کاربر، متغیر فردي، نگرش، ویژگي

سودمندي درک شده و کیفیت درک شده است. زیر مؤلفه )اعتماد با قابل اعتماد بودن تکنولوژي 

انگیزش دروني، برانگیختگي و احساس جدید و افزایش اعتمادپذیري(، زیر مؤلفه انگیزش  با 

توانمندي در خود( زیر مؤلفه دانش )با آگاهي و دانش در زمینه فناوري و راهبردهاي نوین دانش( 

هاي جدید(، متغیر فردي )با . همچنین رضایت کاربر )با رضایتمندي از فناوريشودميمشخص 

نگرش نسبت به آن، احساس مثبت شناختي(، نگرش )با مفید بودن فناوري و هاي جمعیتویژگي

 شناختيروان هايویژگيهاي شخصیتي کاربر )با نسبت به فناوري جدید و عاقالنه بودن(، ویژگي

. خودکارآمدي نیز )با توانایي انجام کار و اعتقاد به شودميبیان  هاآنکاربران و صفات شخصیتي 

درک شده )با استفاده آسان از فناوري  ها(؛ سهولتباورهاي خود و تالش براي انجام درست فناوري

، سودمند بودن و وريبهرهجدید و درست به کارگرفتن فناوري(؛ سودمندي درک شده )با افزایش 

ها، کیفیت باالي فناوري و صحبت گیر( و کیفیت درک شده )با کاهش هزینهداشتن شرایط تسهیل

 . شودميها( مشخص باالي داده



22    معلمانگامي براي اعتباربخشي الگوي پذیرش و استفاده از فناوري دیجیتال توسط 

 

، جویيصرفهزیر مؤلفه بوده که با امنیت، زمینه فناورانه،  4مؤلفه شامل  مؤلفه زمینه فناوري: این

. زیر مؤلفه امنیت )با بدافزارهاي کامپیوتري، شودميقابلیت سازگاري و کیفیت اطالعات مشخص 

هاي ها موجود و انتقال امن اطالعات(، زمینه فناورانه )با تعداد و تنوع فناوريامنیت ضعیف داده

در انرژي و  جویيصرفهجویي )با هاي موجود در بازار(، صرفهدارس و تعداد فناوريموجود در م

جویي در نیروي انساني(، قابلیت سازگاري )با سازگار بودن با سطح هزینه، کاهش منابع و صرفه

با شغل و آسان  راستایيهمکاري معلمان در مدارس( و کیفیت اطالعات )با کامل بودن اطالعات، 

 (. شودمياطالعات مشخص  بودن فهم

پذیري، رویکرد ، سنجشآموزشزیر مؤلفه بوده و با  5مؤلفه زمینه سازماني: این مؤلفه شامل 

ها، ها و کالس)با برگزاري دوره آموزش. زیر مؤلفه شودميمدیریتي و نظارت و ارزیابي مشخص 

پذیري )با لفه سنجشهاي اساسي(، زیر مؤمهارت آموزشهاي جدید و فناوري آموزشتوسعه و 

و آزمودن فناوري دیجیتال ابزارها(، زیر مؤلفه  هاآناستفاده از تکنولوژي جدید و توانایي سنجش 

ها و ترغیب کارکنان به استفاده از )با تالش مدیران براي استفاده از فناوري مدیریتيرویکرد 

( مشخص هاآنها و ارزیابي از فناوريها( و زیر مؤلفه نظارت و ارزیابي )با نظارت بر استفاده فناوري

 .   شودمي

 :کدگذاري محوري الگوي پذیرش و فناوري دیجیتال3جدول 

 مؤلفه زیر مؤلفه مثال

لوژي نفوذ اجتماعي بر تأکید مدیران و اطرافیان بر استفاده از تکنو

شودميدیجیتال تأکید   

نفوذ اجتماعي -1  

 زمینه محیطي
در جامعه و ایجاد بستر فرهنگي سازيپذیرش فناوري و فرهنگ فرهنگ -3   

هار رسانهجدید د هايتکنولوژيتبلیغ استفاده از فناوري جدید و تبلیغ  تبلیغات -2   

اعتماد -1 قابل اعتماد بودن تکنولوژي جدید و افزایش اعتمادپذیري  

 زمینه فردي

انگیزش-3 برانگیختگي و احساس توانمندي در خود  

زمینه فناوري و راهبردهاي نوین دانش آگاهي و دانش در دانش-2   

هاي جدیدرضایتمندي از فناوري رضایت کاربر-5   

شناختيهاي جمعیتویژگي متغیر فردي-4   

به  فید بودن فناوري و نگرش نسبت به آن، احساس مثبت نسبت

 فناوري جدید

نگرش-2  

کاربران و صفات شخصیتي شناختيروان هايویژگي شخصیتيویژگي -2   

خودکارامدي -6 توانایي انجام کار و اعتقاد به باورهاي خود   

سهولت درک شده-5 آسان از فناوري جدید و درست به کارگرفتن فناوري  

گیر، سودمند بودن و داشتن شرایط تسهیلوريبهرهافزایش  سودمندي درک شده-11   
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هاها، کیفیت باالي فناوري و صحبت باالي دادهکاهش هزینه کیفیت درک شده -11   

ها موجود و انتقال امن بدافزارهاي کامپیوتري، امنیت ضعیف داده

 اطالعات

امنیت -1  

 زمینه فناوري

هاي موجود هاي موجود در مدارس و تعداد فناوريداد و تنوع فناوري

 در بازار

زمینه فناورانه-3  

در انرژي و هزینه جویيصرفه جویيصرفه -2   

بودن با سطح کاري معلمان در مدارسسازگار  قابلیت سازگاري-5   

با شغل و آسان بودن فهم اطالعات راستایيهمکامل بودن اطالعات،  کیفیت اطالعات -4   

هاي جدیدفناوري آموزشها، توسعه و ها و کالسدوره برگزاري آموزش -1   

 زمینه سازماني
ريو آزمودن فناو هاآناستفاده از تکنولوژي جدید و توانایي سنجش  سنجش پذیري -3   

ها و ترغیب کارکنانتالش مدیران براي استفاده از فناوري رویکرد مدیریتي-2   

هاآنها و ارزیابي نظارت بر استفاده از فناوري نظارت -5   

 
سؤاالت  پیشنهادي، الگوي اي ازخالصه ،فناوري دیجیتالالگوي پذیرش  اعتبار بررسي براي

درسي و  ریزيدر حوزه برنامهنظران صاحب از تعدادي در اختیار الگو شماتیك طرح و الگو به مربوط

 هايویژگي و عناصر سؤاالت، در زمینه حضوري مصاحبه همچنین با گرفت. تکنولوژي آموزشي قرار

. استفاده شد پیشنهادي الگوي ياعتبارسنج براي هاآن نظرات و دیدگاه از پیشنهادي، الگوي

عناصر الگوي پذیرش و استفاده  از یك هر دربارهکنندگان مشارکت از نظرخواهي حاوينامه پرسش

در . بود پاسخ باز سؤاالت و( کم و متوسط زیاد،) ايگزینهطیف سه یك در از تکنولوژي دیجیتال

زي رینفر متخصص در حوزه برنامه 2را تکمیل کردند که شامل  نامهپرسشنفر  13 تعداد مجموع

 نفر در حوزه تکنولوژي آموزشي بود.  2درسي، 

 مورد الگو اعتباریابي ،کنندهمشارکت افراد يهایينظرات، پیشنهادها و راهنما افتیپس از در

 .آمد دست به زیر نتایج ،کنندگانمشارکت پاسخ بررسي از پس و گرفت قرار بررسي

استفاده از آن را تا چه حد مناسب و کافي زمینه محیطي الگوي پذیرش تکنولوژي دیجیتال و   -1

 دانید؟ مي

  اند.درصد( معتبر دانسته 111نفر ) 13را زمینه محیطي الگوي پیشنهادي 

زمینه فردي الگوي پذیرش تکنولوژي دیجیتال و استفاده از آن را تا چه حد مناسب و کافي   -3

 دانید؟ مي

( مفید ولي ضروري %25/6نفر ) 1( ضروري و %22/51نفر ) 11ي را شنهادیپزمینه فردي الگوي 

 . انددانستهنیست، 
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زمینه فناوري الگوي پذیرش تکنولوژي دیجیتال و استفاده از آن را تا چه حد مناسب و کافي  -2

 دانید؟ مي

( مفید ولي ضروري %25/6نفر ) 1( ضروري و %22/51نفر ) 11ي را شنهادیپزمینه فناوري الگوي 

 .انددانستهنیست، 

زمینه فناوري الگوي پذیرش تکنولوژي دیجیتال و استفاده از آن را تا چه حد مناسب و کافي  -5

 دانید؟ مي

   اند.درصد( معتبر دانسته 111نفر ) 13را زمینه محیطي الگوي پیشنهادي 

( و CVRپیشنهادي، از فرمول نسبت روایي محتوا ) محیط یادگیرير نهایي اعتبا يجهت بررس

کنندگان در آزمون استفاده شد. بر اساس ذکر شده در جدول الوشه بر اساس تعداد مشارکت ریمقاد

نفر(، سؤاالتي که مقدار نسبت روایي  13کنندگان )به تعداد مشارکت توجه مقادیر جدول الوشه و با

از  شتریب يسؤاالت مطرح شده نمرات يقبول هستند. تمامبود، قابل 42/1بیش از  هاآنمحتواي 

کل سؤاالت  ي( براCVRضریب الوشه ) نیانگیمقدار ذکر شده در جدول الوشه را کسب نمودند. م

الگوي پذیرش و استفاده از تکنولوژي دیجیتال اعتبار  نیبرآورد شد؛ بنابرا 62/1 يشنهادیپ يالگو

پیشنهادي برنامه درسي به تفکیك هر  الگويمعتبر شناخته شد. نتایج اعتبارسنجي  توسط معلمان،

  آمده است. 2سؤال در جدول 

 پیشنهادي  الگوي پذیرش فناورينتایج اعتبارسنجي : 2جدول 

 عنصر/ پرسش
 فراواني      

CVR 
 يرضروریغ مفید ولي ضروري ضروري

 1 1 1 13 زمینه محیطي

 62/1 1 1 11 زمینه فردي

 62/1 1 1 11 زمینه فناوري

 1 1 1 13 زمینه سازماني

 62/1 1 1 11 توافق کلي با الگوي پیشنهادي

 

 

هاي الگوي پذیرش و استفاده از تکنولوژي دیجیتال توسط مؤلفه اهمیتبراي بررسي میزان 

از متخصصان خواسته شد تا نظرات خود را در  کهطوريبهمعلمان از آزمون فریدمن استفاده شد. 

مؤلفه  5بیشتر است( در مورد  اهمیت؛ نمره باالتر نشان دهنده 2)از صفر تا  ايدرجه 2یك طیف 

مؤلفه به ترتیب اولویت  5هاي هر الگوي پذیرش تکنولوژي دیجیتال بیان کنند. یعني از بین گویه

 مشخص کنند.  
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 وي پذیرش و استفاده از تکنولوژي دیجیتال توسط معلمانهاي الگمؤلفه اهمیت: 5جدول 

 اهمیتدرجه  انحراف معیار ها میانگین رتبه هامؤلفه

 1 61/1 51/4 مؤلفه فردي

 5 62/1 22/1 مؤلفه محیطي

 2 62/1 23/2 مؤلفه فناوري

 3 65/1 52/5 مؤلفه سازماني

 سطح معناداري درجه آزادي خي دو

53/112 2 111/1 

 

هاي الگوي پیشنهادي پذیرش نتایج آزمون فریدمن از دیدگاه متخصصان نشان داد که بین مؤلفه

 a=14/1در سطح معناداري  53/112و استفاده از تکنولوژي دیجیتال از نظر اولویت با مقدار خي دو 

ها مؤلفه اهمیتبندي شده و هاي متفاوت قرار دارند. بر اساس نتایج رتبهتفاوت وجود دارد و در رتبه

رتبه دوم، عامل  52/5، رتبه اول، عامل سازماني با میانگین 51/4به ترتیب عامل فردي با میانگین 

 رتبه چهارم قرار دارد.  22/1رتبه سوم و عامل محیطي با میانگین  23/2فناوري با میانگین 

 گیرينتیجهبحث و 

هدف پژوهش طراحي و اعتباربخشي الگوي پذیرش و استفاده از تکنولوژي دیجیتال توسط 

 معلمان بود. 

ي هاپژوهشاز مصاحبه با معلمان و بررسي اسناد و  آمدهدستبهي هادادهوتحلیل پس از تجزیه

اند عبارت آمدهدستبهي اصلي هامؤلفهزیر مؤلفه به دست آمد.  32مؤلفه و  5مرتبط در این زمینه 

زیرمقوله( و زمینه  4زیر مقوله(، زمینه فناوري ) 5زیر مقوله(، زمینه سازماني ) 2از: زمینه محیطي )

  زیرمقوله(. 11فردي )

در مؤلفه زمینه محیطي شامل )نفوذ اجتماعي بر تأکید مدیران و اطرافیان بر استفاده از 

سازي در جامعه و فناوري و فرهنگ(. )فرهنگ شامل پذیرش شودميتکنولوژي دیجیتال تأکید 

(. )تبلیغات نیز به تبلیغ استفاده از فناوري جدید و تبلیغ شودميایجاد بستر فرهنگي مشخص 

(، Teo, 2009هاي تئو )(. این یافته با نتایج پژوهششودميها مطرح جدید در رسانه هايتکنولوژي

( Al Kurdi, et al, 2020مکاران )الکوردي و ه(، و Husain & Broks, 2008حسین و بروکس )

 همسو است. 

که دیدگاه فرد در زمینه  دهدميپذیرش فناوري زماني روي  توان گفتدر تبیین این یافته مي

فناوري  کارگیريبهآن فناوري از طریق کسب آگاهي شکل گرفته باشد و بتواند در رابطه با 

تبلیغات با کمك کردن به افزایش آگاهي کاربران در توان گفت که نماید. بنابراین مي گیريتصمیم

سبب افزایش  دیگرعبارتبهباشند و یا  تأثیرگذارها توانند بر پذیرش فناوريها ميزمینه فناوري
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که  دهدمي، نتایج بدست آمده نشان طورکليبهبنابراین، . ها توسط کاربران شوندپذیرش فناوري

 دالیلبسزایي برخوردار است. یکي از  اهمیتهاي مختلف از وزهها در حتبلیغات در پذیرش فناوري

خدمات، مزایا، نحوه دسترسي و )ها سازي کاربران نسبت به فناوريتواند نقش تبلیغات در آگاهآن مي

 . (Al Kurdi, et al, 2020)د باش (هاآناستفاده از چگونگي 

دیده است. هنجارهاي ذهني به فشار نفوذ اجتماعي تحت دو عنوان هنجاري و اطالعاتي بیان گر

توجه به عقاید و نگرش افراد گردد، بياجتماعي ادراک شده از افراد در انجام یا عدم انجام رفتار برمي

به انجام رفتار. براي مثال بسیاري از افراد ممکن است احساس کنند که با عدم تطبیق یك 

یك روش قدیمي ادراک کنند. این ذهنیت  عنوانبهممکن است دیگران را  هاآنتکنولوژي خاص، 

نگرش مثبت یا  هاآناعتنا به اینکه آیا کند، بيفشاري را براي افراد در تطبیق با تکنولوژي ایجاد مي

هاي نو و ایجاد تنوع در منفي نسبت به این تکنولوژي دارند. از طرف دیگر با توجه به تکنولوژي

 ,Husain & Broksها را افزایش دهد )فاده از این فناوريو است پذیرشتواند میزان مي هابرنامه

2008 .)  

تر بدانند، را سودمندتر و ساده اطالعاتبر اساس این الگو هرچه کاربران استفاده از فناوري 

شده، احتمال ذهني شکل  نگرش بهتري نسبت به آن خواهند داشت. منظور از سودمندي ادراک

در دسترس است، بدین ترتیب که  اطالعاتي هايفناورين انواع گرفته در شخص نسبت به مفید بود

ها عملکرد افراد را بهبود بخشد، مفیدتر است و در نتیجه بیشتر مورد استفاده قرار هرچه این فناوري

شده، احتمال ذهني شکل گرفته در فرد نسبت به  همچنین منظور از سهولت کاربرد ادراکرد. گیمي

 تالشدر دسترس است، بدین ترتیب که هر چقدر به  اطالعاتي هايفناوريع انوا آساني استفاده از

هرچه . گیردباشد، بیشتر مورد استفاده قرار مي نیاز هاآني استفاده از کمتري براي یادگیري و نحوه

استفاده بیشتر از  و سهولتافراد ادراکات مثبتي نسبت به پذیرش فناوري داشته باشند سودمندي 

شود. در این مطالعه تأثیر مي ترمثبتته باشند، نگرش آنان براي استفاده از این خدمات فناوري داش

سهولت درک شده نسبت به سودمندي بر نگرش به پذیرش فناوري بیشتر است و تأثیرش بر نگرش 

از مطلوب بودن فناوري  هاآنیاد بگیرند ارزیابي  ترآسانمعنادار است و هرچه افراد این فناوري را 

 (. Akbar, 2013) یابدميفناوري افزایش  کارگیريبهمثبت باشد احتمال 

قابلیت سازگاري برگرفته از نظریه اشاعه نوآوري است و به معناي برداشت و یا درک فرد  مؤلفه

 هاي گذشته وهاي موجود، تجربهبا ارزش (نوآوري)از میزان هماهنگي و سازگاري یك فناوري 

یك فناوري از امنیت خوبي برخوردار باشد، هزینه قابل  کهدرصورتي. نیازهاي بالقوه کاربران است

آن قابل مشاهده باشد و از  کارگیريبهآن داشته باشد، نتایج مثبت  سازيپیادهقبولي براي خرید و 

کاربران  زهاي بالقوهها، تجربیات پیشین و نیااما با ارزش ؛یید باشدأها نیز قابل تلحاظ سایر ویژگي

توانند انطباق نداشته نباشد، احتمال موفقیت آن فناوري در ارائه خدمات کاهش یافته و کاربران نمي
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آن فناوري، خودداري  کارگیريبهبا آن فناوري ارتباط نزدیکي برقرار کنند و در نتیجه از پذیرش و 

 (.Koral Gumusoglu & Akay, 2017د )کننمي

 آموزشها، توسعه و ها و کالس)با برگزاري دوره آموزشزیر مؤلفه  5مؤلفه زمینه سازماني با 

پذیري )با استفاده از تکنولوژي هاي اساسي(، زیر مؤلفه سنجشمهارت آموزشهاي جدید و فناوري

)با  يمدیریتو آزمودن فناوري دیجیتال ابزارها(، زیر مؤلفه رویکرد  هاآنجدید و توانایي سنجش 

ها( و زیر مؤلفه ها و ترغیب کارکنان به استفاده از فناوريتالش مدیران براي استفاده از فناوري

. این یافته با شودمي( مشخص هاآنها و ارزیابي نظارت و ارزیابي )با نظارت بر استفاده از فناوري

 ,Gelavandiهمکاران )(، قالوندي و Wang & Hannafin, 2005هاي وانگ و هانافین )نتایج پژوهش

et al, 2017  .مطابقت دارد )  

هاي مدرسه اثر بیشتري بر سازي نسبت به پیوند فناوري اطالعات با هدفو فرهنگ آموزش

هاي مدرسه نسبت کاربرد فناوري اطالعات دارد، اما پیوند فناوري اطالعات با هدف پذیرش فناوري و

اثر بیشتري بر کاربرد فناوري اطالعات دارد. پیوند فناوري اطالعات با  سازيفرهنگو  آموزشبه 

چون  دارد؛ ايکنندهتعیینفناوري اطالعات نقش  آمیزموفقیتهاي مدرسه در پذیرش و کاربرد هدف

که معلمان آن فناوري را سودمندتر احساس کنند. لذا مدیران باید بر نقش راهبردي  شودميباعث 

نیز باعث  سازيفرهنگو  آموزشد. کید کننأت شانمدرسههاي و پیوند آن با هدف فناوري اطالعات

به استفاده از آن افزایش یابد.  تمایلشاندرک کنند و  ترسادهکه معلمان فناوري مورد نظر را  شودمي

 سازيفرهنگو  آموزشاز دانش و مهارت در زمینه فناوري اطالعات که از طریق  معلمانبرخورداري 

آید، عاملي تأثیرگذار بر پذیرش فناوري اطالعات معرفي شده است که با نتایج پژوهش مي وجود به

هاي فناوري اطالعات و تهیه و تدارک هر چند که ایجاد و بهبود زیرساختت. حاضر همسو اس

اما نتایج  ؛عوامل مهمي هستند که در پذیرش فناوري اطالعات نقش دارند افزارهاسختو  افزارهانرم

تواند بر مي هاآندر مورد  آموزشو  این پژوهش نشان داد که وجود زیرساخت فناوري اطالعات

 . (Gelavandi, et al, 2017)پذیرش فناوري جدید و استفاده از آن تأثیرگذار باشد 

 فرایندهاي هاي دیجیتال،تکنولوژي از با توجه به تأیید اعتباربخشي الگوي پذیرش و استفاده

 گسترش سبب زمان، در طول راهبردها از بهینه استفاده بخشیده، بهبود را اطالعات پردازش

 خود مسئله، حل تسهیل فرایندهاي شناختي، هايمهارت انتقال تسهیل ادراکي، يندهایفرا

 عبارتي به یا دقت، و توجه و ازدیاد تعمیم و شناختي فرایندهاي اکتساب و خودکفایي انگیزشي،

 آموزش طول در شده ایجاد اثر این و شوديم یادگیري فرایند در یادگیرندگان نمودن گرمیتنظ خود

و  شودمياست و باعث افزایش یادگیري  مقاوم مقابل فراموشي در و ثابت باًیتقر نیز زمان طول در

 هازیر مؤلفهها و بنابراین با توجه به تأیید این الگو، پذیرش و استفاده از تکنولوژي با توجه به مؤلفه

 خاصي برخوردار است.  اهمیتاز 
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 ترعیسر را خود يهاتیقابل و هایيتوانا معلمان ،دیجیتالي آورفن کارگیريبه مؤثر و کاربرد واسطهبه

 خانه در مجبورند که يآموزاندانش با ارتباط و ارزیابي يهاروش خالقانه، آموزش در و داده بروز

و در اینجا نقش عوامل  شونديم برخوردار بیشتري انتخاب حق از بخوانند، درس و محصل باشند

اگر معلماني انگیزش، اعتماد، نگرش و خودکارآمدي  کهطوريبهدهد؛ فردي بیشتر خود را نشان مي

توانند این شوند و معلمان زودتر ميباالیي داشته باشد؛ به دلیل اینکه جز عوامل فردي محسوب مي

هاي جدید را پذیرش و تر فناوريسریع شودميدر خود رشد دهد؛ لذا باعث هاي شخصیتي را ویژگي

 و ورود انگیزه افزایش به وسیله توانديمارتباطات  و اطالعات يآورفنمورد استفاده قرار دهند. 

 مربي تربیت ارتقاء و ياهیپا هايمهارت کسب در تسهیل به وسیله اشتغال، به صحنه فراگیران

 به کار صحیح طوربه وقتي که است دهنده انتقال ابزاري همچنین ارتباطات، و اطالعاتي آورفن

ي آورفـن فراگیـري بـراي انگیـزه. دهد ارتقاء محورآموز دانش محیط یك در را ابتکار توانديمبرود، 

و  صـدا مـتن، کـه ياچنـدرسانه افزارهاينرم و تلویزیون ویدیو، قبیل از یيهاارتباطات و اطالعات

 فرآیند در را جومبارزهمعتبر و  مضموني ایجاد براي تواننديم ،اندکرده ادغام را تصاویر متحرک

 صوتي، يهاافکترادیویي،  ارتباطي و متقابل امواج همچنین. بروند به کار ،دهدمي دخالت آموزش

 گوش به کردن براي وادار اجرا، يهاسنت و دیگر رسوم و کمدي يهاشینما نمایشنامه، ،هاترانه

؛ جز عوامل فردي بوده و باعث پذیرش رونديم به کار دروسارائه  در هاآن شدن درگیر و دادن

    (.Venkatesh, et al, 2003) شودميتر تکنولوژي جدید سریع

الگوي پذیرش و عدم وجود مطالعات کافي در حوزه  مواجه بود. هایيمحدودیتاین پژوهش با 

تحقیق  موضوع زمینه در کافي اطالعات و تجارب محدود بودن متخصصان داراي دیجیتال؛تکنولوژي 

و  عدم وجود اسناد باالدستي در حوزه پذیرش و فناوري اطالعات. بنابراین بر این اساس پیشنهاد 

 تیمنظور تقوبه نفعانيتوسط ذ دیبا يبازآموز يهاو دوره نارهایسم، يآموزش يهابرنامه شودمي

 دهيسازمانمدرن  هايفناورينحوه استفاده از  آموزش نیو همچن معلمان سیتدر هايمهارت

 الگوي پذیرش و استفاده از تکنولوژي دیجیتال در مدارساستفاده از  نکهیاز ا نانیاطم يشوند. برا

 يریگیپ دیمختلف در نظر گرفته شود و با نفعانيتوسط ذ یيهااستیس دیگنجانده شده است، با

     . کنندياستفاده مها معلمان از این فناوريحاصل شود که  نانیود تا اطمش

 مالحظات اخالقي

اي مرتبط با در جریان اجراي این پژوهش و تهیه مقاله کلیه قوانین کشوري و اصول اخالق حرفه

 ها و نهادها و نیز مؤلفین و مصنفینها، سازمانموضوع پژوهش از جمله رعایت حقوق آزمودني

نامه هاي رضایتدر مطالعه حاضر رعایت شده و فرم پیروي از اصول اخالق پژوهش رعایت شده است.

 .ها تکمیل شدآگاهانه توسط تمامي آزمودني
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 حامي مالي

 .هاي مطالعه حاضر توسط نویسندگان مقاله تامین شدهزینه

 تعارض منافع

ین مقاله قبالً در ت و امنافع بوده اسبنابر اظهار نویسندگان مقاله حاضر فاقد هرگونه تعارض 

اي اعم از داخلي یا خارجي چاپ نشده است و صرفًا جهت بررسي و چاپ به فصلنامه هیچ نشریه

 ارسال شده است. تدریس پژوهي
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