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 چکیده
رس یک اقدام مدبرانه در راستای سند چشم انداز نظام، تحول بنیادین آموزش و پرورش و سند توسعه فاوای آموزش و پرورش و مداهوشمندسازی     

عنوان  سازی  مدارس بهکه هوشمنداز آنجایی. اسـت آموزشـی و پرورشـی کشورضرورتی انکار ناپذیر با نگـاه علمـی و فناورانـه بـه وضـعیت کنـونی نظـام 

س، به یک برنامه کالن و راهبردی تدوین شده است و منابع زیر بنایی به آن اختصاص داده شده است، اما با وجود اهمیت هوشمندسازی و تجهیز مدار

با مسائل و مشکالتی مواجه شده است، بنابراین نیاز به  ...اربرد آن از جنبه های شخصی، سازمانی، فناوری و کصورت مناسب مورد پذیرش قرار نگرفته و 

 سازی مدارس احساس شده است. عوامل موثر پذیرش هوشمندشناسایی هایی در زمینه انجام پژوهش

 دنماید. نهایتا مشخص گردیرا شناسایی کرده و آنها را دسته بندی می سازیهوشمنداین پژوهش به وسیله مرور مطالعات پیشین، عوامل موثر بر پذیرش 

به این عوامل  سازی مدارسهوشمندگیرند و الزم است قبل از پیاده سازی می قرارو عوامل سازمانی  شخصی، عوامل یاین عوامل، در سه دسته عوامل فناور

 .مواجه نشود اجرابه هنگام معلمان ت متوجه شود تا با مقاو

 

 

 مدل دیویس –سازی عوامل موثر بر پذیرش هوشمند -سازی مدارسکلمات کلیدی: هوشمند

 

مفهومی جدید از تعلیم و  ،های آموزشی و به تبع آن تأسیس و توسعه مدارس هوشمندهای اطالعات و ارتباطات در نظامگسترش استفاده از فناوری    

توجه به عالیق دانش های نوین و های درسی انعطاف پذیر، امکان تدریس با شیوهبرنامه وجود مدارس هوشمند به دلیل درکند. در واقع ارائه میتربیت 

  .استعداد خود می تواند آموزش ببیند و یا به عبارت دیگر سیستم آموزش نسبت به استعداد دانش آموزان متغیر است آموز متناسب باهر دانش  ، آموزان

های سنتی به اتمام رسیده است، قابل پذیرش نباشد در آن این موضوع که زمان تکرار شیوهجامعه برای مسئوالن و متولیان امر، معلمان و  اگر بنابراین

غییر نیازمند ت ، ویژه تغییرات فناوری و ساختاریبه ، بنابراین اعمال هرگونه تغییر و تحول. مورد پذیرش قرار نخواهد گرفتصورت هرگز شیوه های جدید 

  های معلمان در جهت پذیرش و اجرای این تغییرات )از جمله هوشمند سازی( است .و بهبود نگرش

نماید؛ اینکه چه عواملی میسازی هوشمندرا قادر به پذیرش  معلمان است که  ، شناسایی عواملیسازی مدارسهوشمندنخستین و مهمترین مقوله، در مورد 

محسوب  سازیهوشمنداستقرار مینه دهند، از جمله مسائل اساسی در زشکل می سازیهوشمندو مدیران را در جهت پذیرش  لمان معهای  و چگونه نگرش

را در سازمان خود داشته باشند، چه عواملی را باید  هوشمندسازیدانند که چنانچه قصد پیاده سازی شود. از آنجایی که مدیران و مسئوالن، دقیقا نمیمی

گردد. لذا این تحقیق در تالش آشکار می هوشمندسازیمساله شناخت عوامل موثر برای پذیرش  ،مورد پذیرش قرار گیرد هوشمندسازیقرار دهند تا مدنظر 

شود را شناسایی کرده و دسته بندی نماید تا بتوان در تحقیقات آتی آزمون کرد که چگونه و به چه می هوشمندسازیاست تا عواملی که سبب پذیرش 

طریق مورد  دوتواند از نتایج حاصل از این تحقیق می ، تاثیر گذار استمدارس  هوشمندسازیمیزان، این عوامل بر نگرش و قصد رفتاری به جهت پذیرش 

ه اینکه طبق بررسیهای محقق، تاکنون در کشور تحقیق مطالعاتی کاملی، مشابه این پژوهش در ارتباط با پذیرش اول: با توجه ب :استفاده قرار گیرد
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، با آموزش و پرورشدوم: نتایج این تحقیق برای  .تواند شروعی برای تحقیقاتی آتی در این زمینه باشداست، لذا این پژوهش میانجام نگرفته هوشمندسازی

تواند زمینه ساز اقدامات مقتضی در آینده به منظور و نوع نگرش آنها نسبت به چنین تحولی ، می معلمانمناسب نسبت به دیدگاه  فراهم آوردن شناختی

ر خود د معلمانرا دارند، امکانی را فراهم آورد تا با شناخت نگرش  هوشمندسازیکه قصد پیاده سازی مدارسی انجام برخی تغییر و تحوالت گردد و برای 

 .زمینه، برای انجام چنین تغییراتی، ریسکهای مربوطه را به حداقل برساند این

طور ویژه برای توضیح رفتار استفاده از کامپیوتر به کار که به  -6تکنولوژی مدل پذیرش  -مدلی از تئوری عمل عقالیی معرفی کرد  6891دیویس در سال 

ند: درك کنوان یک مبنای نظری برای مشخص کردن  ارتباط علی بین دو باور کلیدی استفاده میمیرود. مدل پذیرش تکنولوژی از تئوری عمل عقالیی به ع

کنولوژی ت سودمندی و درك سهولت استفاده ، و نگرش های کاربران، قصدها و رفتار پذیرش کامپیوتر به طور حقیقی مورد استفاده قرار گرفت. مدل پذیرش

ست. ا تری نسبت به تئوری عمل عقالیی است و تنها به منظور بهکارگیری رفتار استفاده از کامپیوتر طراحی شدهای دارای عمومیت کمبه طور قابل مالحظه

های متراکم متشکل از بیش از یک دهه تحقیقات در زمینه تکنولوژی اطالعات است، ممکن است به صورت خاص برای مدل که شامل یافتهاما از آنجائی

 سازی مدارسهوشمندتری نیز برای مدل سازی پذیرش تواند ابزار مناسب(. در نتیجه می6898تر باشد )دیویس و همکاران، سازی پذیرش کامپیوتر مناسب

 .به شمار بیاید

مند رس هوشبهبود و توسعه نظام آموزشی ارائه نموده که استقرار مداجهت  عات و ارتباطات، راهکارهای نوینی را درالکارگیری ابزار فناوری اططور کلی ب به

های نوین، به اهداف عالی آموزش و پرورش در های قدیمی با استفاده از فناوریکند تا با تغییر سنتاز نتایج آن است. طرح مدارس هوشمند کمک می

. سازی استمندهای معلمان در جهت پذیرش و اجرای هوشو الزمه دستیابی به این اهداف، تغییر و بهبود نگرش راستای پژوهش محوری دست یابیم

باشد .در واقع هرگونه عاملی که در هوشمند سازی مدارس با وجود همۀ مزایایی که دارد، مساله اصلی پذیرش آن به عنوان یک تغییر اساسی می بنابراین

ن آن است تا با شناسایی ایسازی اثرگذار است مهم تلقی شده و شناخت نوع و چگونگی این تاثیر ضروری است لذا این تحقیق بر جهت پذیرش هوشمند

ها بسوی پذیرش هوشمند سازی سازی، مشخص نماید چگونه عوامل مختلف بر نگرش افراد و قصد رفتاری آنها بر پذیرش هوشمندعوامل و میزان تاثیر آن

 تاثیرگذار است.

 مبانی نظری -6
اطالعاتی و دانایی  ۀرشد و تعالی سرمایه های فکری در جامع نظام آموزشی و پرورشی یک کشور، ایجاد بستری مناسب جهت ۀامروزه مهمترین دغدغ

ی گروه های اجتماعی قادر باشند بطور مؤثّر در چنین جامعه ای مشارکت داشته باشند، باید یادگیری پیوسته، خالقیت، محور می باشد. برای آنکه همه

کاربرد فن آوری اطالعات و ارتباطات در آموزش و بنابراین  (.6981زی مدارس، سا)هوشمندی اجتماعی را بیاموزندو سازنده نوآوری و نیز مشارکت فعال

ز ا ، بنابراینکـاربرد آن در آمـوزش و پـرورش یـک ضـرورت انکـار ناپـذیر اسـت و پـرورش زمینـه سـاز ایجـاد انگیـزه، یـادگیری، تجربه و نوآوری است

ه چار نیاز بآموزش و پرورش انتظار می رود تا موجبات یادگیری فعال و مشارکتی بین دانش آمـوزان را فراهم آورد. برای محقق شدن چنین رویکردی به نا

ازمانهای تالش هـای ستغییررویه های سابق اسـت. شـیوه هـای آموزش قدیمی مسلماً پاسخگوی نیازهای آموزشی متغیر عصر جدید نیست؛ بنابراین یکی از 

از دالیل کاربرد فن آوری اطالعات و ارتباطات در آمـوزش . آموزشی باید در ارتباط با فـن آوری اطالعـات و ارتباطـات و کـاربرد آن در برنامـه درسی باشد

د رسانه افزارهـای چنیادگیری با استفاده از نرمباشد که این کار از طریق افزایش انگیزه فراگیران جهت و پـرورش کمـک بـه پیشـبرد کیفیـت آموزش می

توانند مضمونی معتبر ایجاد کنند و با دخالت دادن دانش افزارهـا میای که متن، صدا و تصاویر متحرك را ادغام می کنند، صـورت مـی پـذیرد. ایـن نـرم

که زیر بنای مهارت های فکری درجه بـاالتر و خالقیـت هسـتند را ایجاد  های پایه و مفاهیمیآموز در فرآیند آمـوزش، موجبـات تسـهیل فراگیری مهارت

 .(6998)ضامنی و کاردان، کنند

آورده است:  "مطالعه تطبیقی مدیریت آموزشی و برنامه درسی مدارس هوشمند کشورهای استرالیا، مالزی و ایران "( در مقاله6981نیا و زارعی)داوود

تنها باعث هایی شده است. فناوری اطالعات و ارتباطات ، نهباطات در عرصه جهان، فرایند آموزش و پرورش ، دچار دگرگونیبا ظهور فناوری اطالعات و ارت

                                                           
    TAM: Technology acceptance model  1  
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ه بخشد. بشود. بلکه این قابلیت را دارد که سواد اطالعاتی را ارتقاء میهای پایه از مرز  خواندن، نوشتن، حساب کردن و استدالل کردن میارتقاء مهارت

 .های آموزش و پرورش جهان امروز را تشکیل داده استهای فناوری اطالعات و ارتباطات، هسته مرکزی بسیاری از نظاممهارت دلیل آموزش همین

گیری مدارس هوشمند کارگیری گسترده فناوری اطالعات و ارتباطات در فرآیند آموزش، همزمان با تحول در رویکردهای آموزشی در جهان، زمینه شکلب

 های دانشی و کارآفرینی دانشباشند و رویکردهای توسعه مهارتمحور می را فراهم آورده است. این مدارس از جمله نیازمندیهای کلیدی جوامع دانش

وزان آم دانش نمایند. در این مدارس، فرآیندهای یادگیری یاددهی تقویت شده و محیط تعاملی یکپارچه برای ارتقای مهارتهای کلیدیآموزان را دنبال می

 (6981)نقشه راه مدارس هوشمند، .شود محور فراهم می در عصر دانایی

مدارس هوشمند  . ترین نهادهای آموزشی در جامعه می باشدتحقّق این امر مستلزم تعریف مجدد و نوینی از نقش و کارکرد مدارس به عنوان اصلیلذا 

ات و برنامه های درسی، تغییرات اساسی درفرایند یاددهی ویادگیری را به دنبال خواهد داشت رویکرد جدید آموزشی است که با تلفیق فنـاوری اطالعـ

نـه انتقال دهنده دانش، نقش دانش آموز به عنوان عضو فعال، خالق، نقاد ومشارکت جو، به جای عضوی منفعل  دراین رویکرد نقش معلم به عنوان راهنما و

 (6981)نیرومند، ه صورت فرایند محور نه نتیجه محور، تغییرخواهد نمودومصرف کننده دانـش و نظام ارزشیابی ب

تواند باعث انقالب آموزشی شود. اگر ( به تنهایی نمی ...ای وورود فناوری اطالعات )در جلوه های متفاوت آن: اینترنت، رایانه، چند رسانه بطور کلی    

ای هنپذیرد، ورود فناوری هـای اطالعـاتی نـه تنهـا تحولی ایجاد نخواهد کرد، بلکه به تقویت سنتیادگیری در نظام آموزشی تحول  –فرهنگ یاد دهی 

د و باشی آموزشی منجر خواهد شد. لذا تغییر در مدرسـه سنتی به سوی مدرسه هوشمند نیازمند تغییر در نظام آموزش و پرورش کشور میمحافظه کارانه

 )همان منبع(.دار نظام آموزش و پرورش تغییر یابند میسر نخواهد شد مگر ساختهیچگـاه راه انـدازی مـدارس هوشم

ه اینگونرا  "عوامل موثر بر پذیرش و یکپارچه سازی فناوری اطالعات و ارتباطات با آموزش توسط معلمان"( در مقاله خود با عنوان 1161چارلز بوبینگ)

 .تها آغاز شده اسدولت و ارتباطات به منظور بهبود تدریس و یادگیری در مدارس توسط بسیاری از کند، سرمایه گذاری جهانی در فناوری اطالعاتبیان می

ای برای بهبود آموزش و پرورش در بسیاری از های فناوری اطالعات و ارتباطات، تجهیزات وتوسعه حرفهبا وجود همه این سرمایه گذاری در زیرساخت

این مقاله با بررسی  عوامل شخصی، سازمانی و فناوری،  .ات و ارتباطات در آموزش و یادگیری محدود بوده استکشورها، تصویب  و ادغام فناوری اطالع

فناوری اطالعات و  معلمان از معلمان را در استفاده از فناوری رایانه در فرآیندهای آموزش و یادگیری تشویق می کند.این مقاله، عواملی که مانع استفاده

عدم اعتماد به نفس  .معلم ICT شود را بررسی می کند. این موانع شامل فقدان مهارتمی معلم، در سطح مدرسه و در سطح سیستمارتباطات در سطح 

دسترسی محدود به فناوری اطالعات و ارتباطات، ساختار سیستم آموزش سنتی سفت و  معلم، عدم آموزش معلم، عدم وجود نرم افزار آموزشی مناسب،

ی درسی محدود و غیره می باشد.  این مقاله به دنبال پیگیری این است که تا چه حد ممکن است تصمیم گیری افراد و موسسات درباره محکم، برنامه ها

 .دهدچگونگی مقابله با آنها ،این موانع را تحت تاثیر قرار می

 تعاریف مدرسه هوشمند 1-6
یادگیری، منابع آموزشی  –کنترل، یاددهی  نظارت، مدیریت،ای تعریف نموده است که درآن روند اجرای کلیه فرآیندها اعم از مدرسه هوشمند را مدرسه    

طراحی  رش محوپژوهی و تربیتآموزشی  نظام بهبود مبتنی بر فاوا و در جهت ،مبانی توسعه آنهاو  اتارتباطو کمک آموزشی، ارزشیابی، اسناد و امور دفتری، 

 (.6986) شیوه نامه هوشمند سازی وزارت آموزش و پرورش ، استشده 

مدارس هوشمند مدارس الکترونیکی هستند و هدف این مدارس ایجاد یک ساختار منطقی و مناسب برای تلفیق فناوری اطالعات و ارتباطات به عبارتی دیگر، 

 (.6991ارتباطات مبنای یادگیری قرار گیرد )صالحی و کاشانی، و محتوای دروس به صورت هوشمند است به نحوی که فناوری اطالعات و 

 ارکان مدرسه هوشمند 1-1
هوشمند را اینچنین معرفی نموده است:1332در مقاله" طراحی مدارس هوشمند مالزی)  (" ارکان مدارس 

هی محیط  -1  یادگیری   –یادد
 مدیریت و امور اداری      -2
هارت -3  ها  ها و مسئولیتافراد، م
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ها   -4  فرایند
 ها   سیاست -5
 فناوری -6

 نشان داده شده است. 1ارکان مدرسه هوشمند در شکل 

 

 (6991(  ارکان مدرسه هوشمند )طراحی مدارس هوشمند مالزی، 6شکل 

 متغیرهای بیرونی  1-9
رایانهای مانند نوع سخت افزار و نرم افزار، توانند شامل هر نوع عاملی از قبیل عوامل سازمانی، عوامل اجتماعی، ویژگیهای سیستمهای عوامل بیرونی می    

ای باشد که بر روی برداشتهای ذهنی افراد از مفید بودن و آسانی استفاده از فناوری های افراد دیگر در استفاده از سیستمهای رایانهنحوه آموزش و کمک

 (.6898گذارند )دیویس و همکاران، اطالعات تأثیر می

 عواملی، سازمان عواملباشد، پس از بررسیهای بسیار در ادبیات تحقیق به سه دسته می سازی مدارسهوشمند قیق که پذیرشمتغیرهای بیرونی در این تح

 است. در زیر پس از بررسی ادبیات گذشته در این باره نهایتا، زیر متغیرهای هر کدام از این عوامل برای بررسی تقسیم بندی شده یفناور عواملو شخصی 

 .بیان خواهد شد سازیهوشمند

 سازمانی عوامل 6 –1-9

     مطالعه تاثیر در پذیرش تکنولوژی اطالعات در محاسبه شغل با استفاده از مدل "ای با عنوان در مقالهTAM که توسط  "ها()مطالعه موردی ایرانی

است تاثیر فاکتورهای سازمانی بر درك سودمندی و درك سهولت استفاده مورد بررسی قرار گرفته است. نوشته شده 1161اهلل یاری و رمضانی در سال 

است که عبارتند از حمایت درونی، آموزش درونی و حمایت مدیریت. در این مدل فاکتورهای سازمانی در این مقاله سه فاکتور سازمانی مشخص گردیده 

 شود:اینگونه تعریف می
 : پشتیبانی فنی توسط افراد )یا گروه( با دانش کامپیوتری که داخل شرکت موجود است.حمایت درونی-

 دهند.آموزش درونی: میزان آموزشی که سایر کاربران کامپیوتر و یا متخصصان کامپیوتر در این شرکت ارائه می -

مدل ارائه شده توسط اهلل  1 . در شکلشودمیهای کوچک ارائهی مدیریت ارشد در شرکتوسیلهحمایت مدیریت: سطح حمایت عمومی درك شده که به -

 نشان داده شده است. یاری و رمضانی 

 

 

 

 

 

 فاکتورهای سازمانی:

 حمایت درونی

 آموزش درونی

 حمایت مدیریت

 درك سودمندی

 درك سهولت استفاده

 استفاده از سیستم
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 (1161رمضانی )شده توسط اهلل یاری و ( مدل ارائه 1شکل 

    (در مقاله 1161چارلز بوبینگ )«عوامل موثر بر « سازی فن آوری اطالعات و ارتباطات با آموزش توسط معلمانعوامل موثر بر پذیرش یکپارچه

کند. بنا به گفته می معلمان کمکهای کند : عوامل نهادی به بهبود ویژگیگونه بیان میتوسط معلمان را این وری اطالعات و ارتباطاتفنا پذیرش و ادغام

کند و میزان استفاده از تکنولوژی درآموزش، عوامل قابل اعتماد در استفاده از فناوری در کالس و فوردهام، مدت زمانی که معلم صرف آموزش می واناتا

در کالس درس را تحت تاثیر قرار می دهد  ارتباطاتاطالعات و  های نهادی که تصمیم معلمان برای استفاده از فناوریباشد . بنابراین ویژگیدرس می

 (.1112، 1ای، پشتیبانی فنی، حمایت مدیریت )واناتا و فوردهامعبارتند از : توسعه حرفه

 است. ا تدریساز کامپیوتر بق استفاده توسعه حرفه ای معلمان یک عامل کلیدی برای یکپارچه سازی موف :ایتوسعه حرفه-
های درس بدون اتالف زمان سالدر ک ICTپشتیبانی فناوری اطالعات و ارتباطات در مدارس)شامل تعمیر و نگهداری ( استفاده معلمان از: پشتیبانی فنی-

 دهد .عیب یابی سخت افزاری و مشکل نرم افزاری را تحت تاثیر قرار می
ئه فناوری اطالعات و ارتباطات خوب بسیار مهم است. سطوح مختلف کیفیت مدیریت فناوری اطالعات و ارتباطات در یک مدرسه درارا: مدیریتحمایت -

استفاده موفقیت آمیز از فناوری اطالعات و ارتباطات در مدارس را باشد که می فناوری مدیریتو  شامل مدیرکل آموزش و پرورش و مدیریت اداره مدیریت

 د.ندهتحت تاثیر قرار می

     ر در موث دستکاری کند، عوامل قابلاینگونه معرفی می"مؤثر بر استفاده معلمان از فناوری اطالعات و ارتباطات عوامل  "مقاله( نیز در 1118)9افشری

دانش و مهارت توسعه  ، استفاده ازفناوری اطالعات و ارتباطاتنگرش معلمان نسبت به آموزش و استفاده معلمان از فناوری اطالعات و ارتباطات شامل: 

از کاربرد فناوری اطالعات و  پشتیبانی حمایت و روند اجرای و در دسترس بودن، ، تعهد نسبت به مدرسهی اطالعات و ارتباطاتدرباره فناور معلمان

 باشندارتباطات می

 عوامل شخصی 1 –1-9

 :عنوان مثال اند بههای نوین ارائه دادههای شخصی تاثیرگذار بر پذیرش انواع فناوریپژوهشگران نظرات مختلفی برای بررسی ویژگی

     ر بطور موث ا وجود افزایش دسترسی به کامپیوتر و آموزش فن آوری، فن آوریآورده است ب "معلم عامل تغییر"( در مقاله خود با عنوان 1161)2پگی

باید  ییهاویژگیکه چه و این ییرمعلم به عنوان عامل تغ بررسیبه  با آموزش وریفناسازی یکپارچه جهتدر این مقاله، شود. در انواع آموزش استفاده نمی

، پیوترکام : دانش، خودکارآمدیکند که شاملاشاره می تغییر معلمموثر در چهار متغیر در ادبیات تحقیق به برای پاسخ به این سوال،  پرداخته و د؟داشته باش

  .باشدفرهنگ مدرسه می آموزشی، یباورها

 (نیز در مقاله 1161چارلز بوبینگ )"که دراین تحقیق از آن  "سازی فن آوری اطالعات و ارتباطات با آموزشبر پذیرش معلمان و یکپارچه عوامل موثر

ی شخصی کند. ویژگهای شخصی موثر در پذیرش فناوری توسط معلمان  به نقل از شیلر و راسل و برادلی اینگونه بیان میاستفاده شده است، درباره ویژگی

های آموزشی،  نگرش نسبت به استفاده از تکنولوژی کامپیوتر را آموزشی، تجربه کار با کامپیوتر برای هدف سابقهمانند سطح تحصیالت، سن، جنس، 

ن فنشینی معلمان در استفاده از عقب( اضطراب، عدم اعتماد به نفس و شایستگی فنی اغلب دالئلی است که باعث 1119تحت تاثیر قرارمی دهد )شیلر، 

با آموزش  اطالعات و ارتباطات های شخصی، تلفیق فناوریبنابراین، درك درستی از ویژگی .شودهای یادگیری میدر مکانیسم طاتآوری اطالعات و ارتبا

 ( 6881دهد) راسل و برادلی، توسط معلمان را تحت تاثیر قرار می

                                                           
2Vannatta &Fordham  
3 afshari 
4peggy  
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ستگی به شدت حمایت و نگرش معلمان دارد. تحقیقات نشان داده : برای موفقیت در شروع و پیاده سازی فناوری اطالعات در برنامه مدرسه ب نگرش معلمان -

 (.1111است که نگرش معلمان نسبت به پذیرش فناوری آنها تحت تاثیر درك سودمندی فناوری و ادغام آن در آموزش است )هیو و براش، 

سازی فناوری اطالعات و ارتباطات در آموزش  بسیار موثر ( اشاره کرد، صالحیت کامپیوتر معلمان در یکپارچه 1161: بردبار ) شایستگی فنی معلمان -

 فناوری اطالعات و ارتباطات با  آموزش و  فرایند یادگیری را است. شواهد نشان می دهد که اکثریت معلمان که نگرش منفی و یا خنثی نسبت به ادغام

 .کافی هستند دارند،  فاقد دانش و مهارت

( شایستگی 6881خودکارآمدی یا اعتماد به نفس است که فرد در خود توانایی انجام کارهایی که او می کوشد انجام دهد )بندورا، : خودکارآمدی کامپیوتر -

 شود.های فنی معلمان در کاربرد فناوری ، عامل بهبود اعتماد به نفس باالتر در استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات می

نشان داد که تجربه معلمان در آموزش، در استفاده  موفقیت آمیزآنها از فناوری اطالعات در آموزش، موثر است،  )وانگ و  بیشتر تحقیقات تجربه آموزش:-

 (.2007؛ جوردانو، 2008لی، 

 عوامل فناوری   9 – 1-9
 عوامل موثر بر پذیرش  "زش توسط معلمانسازی فن آوری اطالعات و ارتباطات با آموعوامل موثر بر پذیرش یکپارچه"( در مقاله 1161)5چارلز بوبینگ

توسط معلمان آورده است: ویژگی فناوری تحت تاثیر فرآیندهای انتشار نوآوری قرار دارند و عوامل موثر در پذیرش  وری اطالعات و ارتباطاتفنا و ادغام

و درك افراد می باشد. در واقع  پیچیدگی، میزان تالش دهد که ویژگی های نوآوری شامل: مزیت نسبی ، سازگاری،شواهد نشان می  نوآوری مهم هستند.

(. مطالعه اخیر اسمارکوال تاکید کرد که سودمندی و سهولت درك 1119درك مربیان از نوآوری کلید موفقیت پذیرش فن آوری در آموزش است )راجرز، 

های موجود دارد و با درك کنند که نوآوری دارای مزایای بیش از فناوریبنابراین، اگر معلمان  .گیری فناوری تاثیر دارداستفاده بر پذیرش کاربر در بکار

ها سازگار است وسهولت استفاده از آن را قبل از استفاده مشاهده و درك کنند در نتیجه این احتمال وجود دارد که معلمان به سرعت نیازهای اجتماعی آن

 .(1111 در بکارگیری فن آوری در تدریس اقدام نمایند)اسمارکوال،

  عوامل موثر براستفاده فناوری اطالعات و ارتباطات "( در مقاله 1165)1رمضانی الهاویه و(ICT)   نشان داد که  "توسط معلمان دانشگاه کاربردی بلقا

این پژوهش چنین استنباط از یافته های  همچنین، .معلمان  باید در سطح باالیی از دانش و مهارت جهت استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات باشند

العات و طشود که جهت استفاده از فناوری در سطح باال به نظر می رسد، در دسترس بودن بیشتر اینترنت و کامپیوتر بیشتر برای استفاده از فناوری امی

 ارتباطات برای معلمان بسیار ضروری است.

 روش پژوهش -6
ای، عواملی که هم بر درك سهولت استفاده از هوشمندسازی و هم بر درك در این تحقیق با استفاده از مرور مطالعات پیشین و مطالعات کتابخانه     

سودمندی هوشمندسازی و نهایتا بر نگرش و قصد رفتاری پذیرش هوشمندسازی موثرند جمع آوری شده، سپس عواملی که دارای ویژگی های مشترك 

های مشخص قرار گرفته و برای هر گروه عنوانی متناسب با ویژگیهای گروه در نظر گرفته خواهد شد. این عوامل در مدل دیویس در باشند در گروهمی

کند ولی مدل بخش متغیرهای بیرونی مدل او قرار خواهد گرفت با این تفاوت که مدل دیویس عواملی بیرونی را برای پذیرش فناوری بررسی می

، مدل دیویس مشاهده میگردد و مدل پیشنهادی 1نماید. در شکل شنهادی این تحقیق متغیرهای بیرونی را بر پذیرش هوشمندسازی مشخص میپی

در این مدل به نقش واسط تمایل رفتاری و  (6898( مدل پذیرش فناوری، دیویس و دیگران )9شکل  .پژوهش در بخش بعدی آورده خواهد شد

 .ستاسودمند بودن بر تمایل رفتاری نیز اشاره گردیده، که در مدل ارائه شده در این پژوهش از این دو مورد فاکتور گرفته شدههمچنین تاثیر درك 

                                                           
5 Charles Buabeng 
6Allahyari & Ramazani  

 سودمندی درك شده
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 (6898( مدل پذیرش فناوری، دیویس )9شکل 

 تحلیل و مدل پیشنهادیتجزیه و  -1
ه دلیل ب هوشمندسازیبر اساس مطالب بیان شده در ادبیات تحقیق و برسی پژوهشهای یاد شده، نهایتا مدل پیشنهادی برای سنجش پذیرش      

ی مدل پذیرش فناوری است که با حذف استفاده واقعی ، مدل دیویس شناخته شد. این مدل اقتباس شدههوشمندسازیمزایای گفته شده و ویژگیهای بحث 

اده در ایران، متغیر استف هوشمندسازیمورد استفاده قرار خواهد گرفت، زیرا به دلیل عدم استفاده عملی  هوشمندسازیدر این تحقیق برای سنجش پذیرش 

 .نشان داده شده است 2گیرد. مدل تحقیق در شکلا مورد آزمون قرار میواقعی از این مدل حذف گردیده است، و نهایتا قصد افراد از استفاده و پذیرش آنه

 

 

 

 

 

 

 (6898مفهومی تحقیق حاضر برای پذیرش هوشمندسازی ) اقتباس از مدل دیویس و همکاران، (  مدل 2شکل

ایی سازی به عنوان دارگر در تصمیم به پذیرش آن نوآوری است. بنابراین، نگرش نسبت به هوشمندنگرش به یک نوآوری یک متغیر اساسی مداخله

ا پیش سازی رشود. مدل پذیرش فناوری این نگرش استفاده فرد نسبت به هوشمندسازی مفهوم سازی میی معلمان ، از مطلوبیت استفاده از هوشمندبالقوه

 است در ادامه شرح داده می شود.کند. با توجه به مدل مطرح شده، ابعادی که در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفتهبینی می

با استفاده  معتقد است که یک فرددرجه ای که " استه دیویس اینگونه تعریف شدهبه وسیل 1(PU) درك سودمندیسازی: درك سودمندی هوشمند -

تعریف دیویس و با توجه به استفاده از مدل دیویس (. طبق 6898دیویس و همکاران، )"دهد افزایش خود را عملکرد شغلی تواندمی یک سیستم خاص از

تواند عملکرد شغلی خود سازی میای که یک فرد معتقد است که با استفاده از هوشمندسازی ، درجهسازی درك سودمندی هوشمندبرای پذیرش هوشمند

 شود.را افزایش دهد، تعریف می

 یک فرددرجه ای که در آن " استاینگونه تعریف شده توسط دیویس  9(PEOU) استفاده سهولت دركسازی: درك سهولت استفاده از هوشمند -

توجه به تعریف دیویس درك سهولت استفاده (. با 6898دیویس و همکاران، ) "بدون تالش میسر خواهد بود یستم خاصیک س استفاده از معتقد است که

 سازی بدون تالش میسر خواهد بود.ای است که در آن یک فرد معتقد است که استفاده از هوشمندسازی ، درجهاز هوشمند

                                                           
7  Perceived usefulness 
8  Perceived ease-of-use 

 متغیرهای بیرونی

 سهولت استفاده درك شده

نگر

 ش

قصد 

 استفاده

 استفاده

درك سودمندی 

 سازیهوشمند
قصد رفتاری بسوی 

-پذیرش هوشمند

درك سهولت  سازی

استفاده از 

 سازیهوشمند

 عوامل سازمانی

 عوامل شخصی

 عوامل فناوری

 

نگرش به 

 سازیهوشمند
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دیویس و همکاران، )تعریف می شود  رفتار هدف نسبت به انجام فرد مثبت یا منفی احساسبه عنوان  8(Aنگرش )سازی: نگرش نسبت به هوشمند -

 شود.سازی تعریف میسازی احساس مثبت یا منفی فرد نسبت به انجام هوشمنددر نتیجه نگرش به هوشمند(؛ 6898

دیویس و است )برای انجام یک رفتار مشخص شدهاندازه گیری شدت قصد فرد  10(BIقصد رفتاری )سازی: قصد رفتاری بسوی پذیرش هوشمند -

گیری سازی را اندازهسازی ، شدت قصد فرد برای انجام کار خود با استفاده از هوشمندهوشمند (؛ در نتیجه قصد رفتاری بسوی پذیرش6898همکاران، 

 کند. می

اند و متغیرهای زیر در طی این تحقیق استخراج حاضر بومی گردیدههای تحقیق متغیرهای ذکر شده در باال، متغیرهای مدل دیویس بوده که با ویژگی

 .باشندشده و مختص این مطالعه می

 گیریبحث و نتیجه -9
نی، امتغیرهای بیرونی در این تحقیق، طبق مشاهدات یافت شده از تحقیقات گذشته و بیان شده در فصل اول این پژوهش، شامل سه دسته: عوامل سازم

ازی، سهای مورد نیاز برای پذیرش هوشمندباشد که در ادامه به تعریف هر کدام و بیان عناصر هر یک با توجه به ادبیات تحقیق و ویژگییشخصی و فناورانه م

 شود.پرداخته می

 

های تمامی ویژگینماید؛ این عوامل شامل سازی را برای فرد توسط سازمان تسهیل می: مجموعه عواملی است که پذیرش هوشمند عوامل سازمانی -

ی، اشود. طبق نتایج مشاهده شده بر اساس ادبیات تحقیق، سه عامل: توسعه حرفهمربوط به فرهنگ سازمانی تاثیرگذار در رفتار فرد و عوامل مدیریتی می

ازی شناخته سهایتا پذیرش هوشمندسازی و نحمایت مدیریت، پشتیبانی فنی به عنوان عوامل سازمانی تاثیر کذار بر سهولت و سودمندی درك شده هوشمند

 شد.

 

باشد این عوامل طبق نتایج برآمده از ادبیات تحقیق شامل: عوامل اصلی های شخصیتی فرد می:  مجموعه عوامل مربوط به ویژگی عوامل شخصی -  

 باشد.یالت، سابقه خدمت میشایستگی فنی، اعتماد به نفس، اضطراب، تجربه کار با کامپیوتر و عوامل فرعی مانند: سن، جنس و تحص

 

: مجموعه عواملی است که بر شدت استفاده فرد از فناوری در شغل، سازمان یا خارج از سازمان تاثیر گذار است. این عوامل طبق نتایج  عوامل فناوری -

 باشد.. این عواملمشاهده ودرك معلمان میهای انجام شده در گذشته شامل: دسترسی، مزیت نسبی، پیچیدگی استفاده، سازگاری، بدست آمده از پژوهش

 باشند.قابل مشاهده می 6و تعریف عملیاتی هر کدام در جدول 

 

 سازیهای هر کدام از عوامل موثر بر پذیرش هوشمند( تعریف عملیاتی زیر عامل 6جدول  

 

 منبع تعریف عملیاتی متغیر

 عوامل شخصی

 شایستگی فنی
های کاربردی مختلف برای مقاصد مختلف برنامهقدرت استفاده از طیف وسیعی از 

 تعریف شده است.

چارلز بوبینگ 

1161 

                                                           
9  Attitude ntelligent using 
10 Behavioral intention to use 



 

9 
 

تجربه کار با 

 فناوری

های مرتبط با آن استفاده کاربر در گذشته و حال چه میزان از کامپیوتر یا فناوری

 کرده است.

چارلز بوبینگ 

1161 

)کار خودکارآمدی  

 با فناوری(

درباره توانایی های خود برای انجام یک عمل تعریف شده اعتماد به نفس یا باور فرد 

 است.

چارلز بوبینگ 

1161 

)کار با  اضطراب

 فناوری(

 ، نا آرامی، ضطراب ، شامل هرگونه واکنش عاطفی و هیجانی شامل احساس  ترسا

 .باشدمی فناورینگرانی و عدم اعتماد نسبت به کار با 

چوآ، چن و ونگ، 

6888 

 عوامل سازمانی

 ایتوسعه حرفه
های تدریس با کمک فناوری  آموزش حرفه ای با کیفیت که معلمان را دراجرای شیوه

 کند.یاری می
چارلز بوبینگ 

1161 

 حمایت مدیریت

در  فناوری اطالعاتی مدیریت  وسیله سطح حمایت عمومی درك شده که به

بهره برداری موثر معلمان از فناوری اطالعات و ارتباطات  و مدرسه جهت سازمان

 شود.می ارائه

چارلز بوبینگ 

1161 

 پشتیبانی فنی
افزار فناوری جهت استفاده پشتیبانی جهت دسترسی، و حفظ سخت افزار و نرم

 مداوم معلمان تعریف شده است.

چارلز بوبینگ 

1161 

 عوامل فناوری

 دسترسی
افزار و نرم افزارهای به روز منابع فناوری اطالعات شامل سختدسترسی به کامپیوتر، 

 تعریف شده است. 

چارلز بوبینگ 

1161 

 مزیت نسبی
های گذشته تعریف شده میزان استفاده یک فرد از نوآوری فعلی نسبت به نوآوری

 است.

چارلز بوبینگ 

1161 

پیچیدگی 

 استفاده

وظایف و به طور کلی درجه و میزان استفاده از نوآوری برای آموزش و آماده سازی 

 دشواری در استفاده از نوآوری تعریف شده است.

چارلز بوبینگ 

1161 

 سازگاری
 ، به عبارتیبا ارزشهای موجود در کاربر سازگار باشد فناوری ای که بکارگیریدرجه

 ها و نیازهای افراد است.ها، فعالیتهماهنگی نوآوری با ارزش

چارلز بوبینگ 

1161 

مشاهده ودرك 

 معلمان

چارلز  میزان مشاهده و درك نوآوری با احتمال استفاده از آن در تدریس تعریف شده است.

 1161بوبینگ 

 

 سازی در این تحقیقمتغیرهای مطرح شده در باال به عنوان متغیر بیرونی تاثیرگذار بر سهولت درك شده و سودمندی درك شده استفاده از هوشمند

 ها بر رویهای پیشین بدست آمده و طبق مدل تاثیر آناند. همانطور که مشخص است این متغیرها با تجزیه و تحلیل ادبیات و پژوهشمشخص گردیده

 سازی و نهایتا نگرش و قصد رفتاری)پذیرش( آزمون خواهد شد.سازی و سودمندی درك شده هوشمندسهولت درك شده هوشمند
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