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Background and Objectives: Research evidence shows that technology is not being utilized effectively
within classrooms and there are many instructors who feel unprepared to implement ICT. This realization
is alarming since the use of technology in classrooms has had a muted impact on educational processes
and outcomes. This could be interpreted to mean that technology is not positively changing test scores,
which have become a major indicator in the accountability movement over the past 30 years. Technology
is however positively increasing student engagement which arguably is one of the significant tasks in the
education of learners. Instructors are among the key players in any effective integration of technology in
the instructional process. The ICT offer instructors an opportunity to provide learners with innovative
new virtual environments that can hopefully stimulate and enhance the learning process. Professionally,
instructors are expected to harness the affordances of technology to support effective teaching and
related activities. As the role of technology in teaching and learning becomes more prominent, so will the
demands on instructors to engage technology in carrying out their duties. Integrating technology as
combining technology with teaching and learning strategies is done in order to meet the curriculum
standards and learning outcomes of each lesson. One of the issues that should be considered is the effect
of integration of technology in teaching process by instructors on the acceptance and application of
technology in student learning, which can facilitate students' learning. This study aimed to investigate the
role of students' perception of ICT integration in teaching by instructors on students' acceptance and use
of ICT for learning as well as the mediating role of students' beliefs, attitudes and intention in the
relationship between students' perception of ICT integration in the teaching process by instructors and
actual usage of ICT for learning.
Methods: This research is a correlational research method and a sample of 201 students of Islamic Azad
and Payam Noor universities was selected by a multistage cluster sampling method. The required data
were collected by the TAM questionnaire and scale of students' perception of ICT integration in the
teaching process. The data were analyzed by path analysis method
Findings: The results showed that the direct effect of students' perception of ICT integration in the
teaching process by instructors on attitude, perceived ease, and usefulness of ICT for learning is positive
and significant and on actual usage of ICT for learning is negative and significant; but this effect on the
behavioral intention of ICT use for learning is not significant. The results also showed that the behavioral
intention of ICT use for learning, attitude toward ICT use for learning, perceived usefulness and ease of
ICT use for learning had a positive and significant mediating role in the relationship between students'
perception of ICT integration in the teaching process by the instructors and actual usage of ICT for learning
by the student.
Conclusion: According to the results, the perceived ease and usefulness of using ICT for learning by the
student can facilitate the effect of students' perception of the integration and use of ICT in the teaching
process by the instructors on the actual usage of ICT for learning by students.
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زیادی هستند که احساس میکنند آمادگی بهکارگیری فناوری اطالعات و ارتباطات را ندارند .این واقعیت یک اعالم خطر
برای اساتید است؛ زیرا کاربرد فناوری در کالس درس بهطور بیصدا و خاموش بر فرایندها و پیامدهای آموزشی تأثیر
میگذارد .این بدین معناست که فناوری بهگونهای مثبت نمرات درسی را که نشانگر اصلی در جنبش پاسخگویی در طی
سه دهة اخیر هستند تغییر نمیدهد؛ بلکه فناوری ،درگیری فراگیران را که یکی از وظایف اصلی آموزش و پرورش
یادگیرندگان است ،بهطور مثبت افزایش میدهد .از جمله بازیگران اصلی در هرگونه ادغام مؤثر فناوری در فرایند آموزشی،
اساتید هستند ICT .فرصتی برای اساتید فراهم میکند تا محیطهای جدید و نوین مجازی را برای یادگیرندگان فراهم
کنند و امیدوارند بتوانند فرایند یادگیری را تحریک و تقویت کنند .از نظر حرفهای ،از اساتید انتظار میرود ،از امکانات
فناوری برای حمایت از آموزش مؤثر و فعالیتهای مرتبط استفاده کنند .با برجستهتر شدن نقش فناوری در آموزش و
یادگیری ،خواستهها از اساتید برای استفاده از فناوری در انجام وظایف خود نیز برجسته خواهد شد .ادغام فناوری بهعنوان
ترکیب فناوری با راهبردهای آموزشی و یادگیری بهمنظور برآورده کردن استانداردهای برنامة درسی و اهداف یادگیری
هر درس است .از جمله مواردی که باید به آن توجه شود اثر ادغام فناوری در آموزش توسط اساتید بر پذیرش و کاربرد
فناوری در یادگیری توسط دانشجویان است که میتواند موجب تسهیل یادگیری دانشجویان شود .این پژوهش با هدف
بررسی نقش ادراک دانشجو از ادغام فناوری اطالعات و ارتباطات ( )ICTدر فرایند آموزش توسط اساتید بر پذیرش و کاربرد
 ICTجهت یادگیری انجام گرفت .همچنین نقش واسطه ای باورها ،نگرش و نیت دانشجو در رابطه بین ادراک دانشجو از
ادغام فناوری اطالعات و ارتباطات در فرایند آموزش توسط استاد و کاربرد واقعی فناوری اطالعات و ارتباطات برای
یادگیری مورد بررسی قرار گرفت.
روشها :این پژوهش ،یک روش تحقیق همبستتگی بود .یک نمونه  201نفری از دانشتجویان دانشتگاههای آزاد و پیام نور
به روش نمونهگیری خوشتتهای چند مرحلهای انتخاب شتتدند و دادههای مورد نیاز به کمک پرستتشنامه  TAMو مقیاس
ادراک دانشجویان از ادغام  ICTدر فرایند آموزش جمعآوری شد .دادهها نیز با روش تحلیل مسیر تحلیل و بررسی شدند.
یافتهها :نتایج نشتان داد اثر مستتقیم ادراک دانشتجویان از ادغام و کاربرد  ICTدر فرایند آموزش توستط استاتید بر نگرش،
ستتتهولت و ستتتودمندی ادراک شتتتده  ICTبرای یادگیری مثبت و معنیدار و بر کاربرد واقعی  ICTبرای یادگیری منفی و
معنیدار استتتت؛ اما بر نیت رفتاری کاربرد  ICTبرای یادگیری اثر معنیداری نداشتتتت .همچنین نتایج نشتتتان داد نیت
رفتاری کاربرد  ICTبرای یادگیری ،نگرش نستبت به کاربرد  ICTبرای یادگیری ،ستهولت و ستودمندی ادراک شتده کاربرد
 ICTبرای یادگیری نقش واستطهای مثبت و معنیداری در رابطه بین ادراک دانشتجو از ادغام  ICTدر فرایند آموزش توستط
استاد و کاربرد واقعی  ICTبرای یادگیری توسط دانشجو داشتند.
نتیجهگیری :بنابر نتایج ،سهولت و سودمندی ادراک شده کاربرد  ICTبرای یادگیری توسط دانشجو میتواند اثر ادراک
دانشجو از ادغام و بهکارگیری ICTدر فرایند آموزش توسط مدرس را بر کاربرد واقعی  ICTبرای یادگیری توسط دانشجو
تسهیل کند.

مقدّمه
با توجه به تغییرات فناوری در قرن  ،21استفاده از فناوری اطالعات و
ارتباطات ،بهصورت یکی از مهارتهای یادگیری مادامالعمر درآمده است
که فراگیران برای ارضای فردی ،شهروند فعال شدن ،انسجام اجتماعی و

توانایی استخدام در جامعه دانش به آن نیاز دارند .استفاده از فناوری
اطالعات و ارتباطات ،موجب تقویت دانش و مهارتهای فراگیران و
ترغیب محیط یادگیری مشارکتی میشود و فراگیران را بهسوی ایجاد
دانش به جای حفظ حقایق برمیانگیزد .با این وجود مهارتهای فناوری

نشریه علمی فناوری آموزش ،جلد  ،16شماره  ،2بهار 1401

اطالعات و ارتباطات وابسته به میزان بهرهمندی فراگیران در استفاده از
رایانه است]. [1
در پی تغییرات فناوری در قرن  ،21تعداد زیادی از دانشگاهها اهمیت
ادغام فناوری اطالعات و ارتباطات در فرایندهای آموزشی خود را درک
کردهاند و پذیرفته اند که فناوری اطالعات و ارتباطات ،فرایندهای آموزش
و یادگیری دانشگاهی را متحول کرده است] .[2ادغام فناوری به این معنا
است که فناوری باید با آموزش هماهنگ باشد و به جای بازیابی اطالعات،
به حل مسأله بپردازد] . [3وُدبریدج نیز ادغام فناوری را بهمعنای مشاهده
فناوری بهعنوان یک ابزار آموزشی برای ارائه مطالب درسی موجود در
برنامه درسی تعریف میکند .در واقع ادغام فناوری ،ترکیب فناوری با
راهبردهای آموزشی و یادگیری بهمنظور مطابقت یافتن با استانداردهای
برنامه درسی و نتایج یادگیری هردرس است ] .[4میرزاجانی و همکاران
] [5ادغام فناوری در کالس درس را یک راهبرد مهم برای افزایش
اثربخشی فرایند یاددهی-یادگیری میدانند.
از دیدگاه کوهلر و میشرا ادغام موفقیتآمیز فناوری اطالعات و ارتباطات
در کالس درس با توجه به سه مؤلفه دانش محتوا (یعنی دانش موضوع
درسی) ،دانش آموزشی (یعنی دانش مربوط به عمل آموزش و یادگیری)
و دانش فناوری (یعنی مهارتهای فنی) صورت میگیرد .اشتراک بین
آنها بهعنوان دانش محتوا-آموزشی-فناوری شناخته شده است].[6
لوهمیا و همکاران طبق چارچوب دانش محتوا-آموزشی-فناوری میرشا
و کوهلر ،بیان میکنند مدرس به این سه حیطه دانش برای ادغام مؤثر
فناوری اطالعات و ارتباطات در آموزش و یادگیری نیاز دارد .دانش
محتوا ،دانش دربارة موضوع واقعی است که یادگرفتهشده یا آموزش داده
شده است .دانش آموزشی ،دانش عمقی درباره فرایندها و روشهای
آموزش و یادگیری است یعنی ارزشها و اهداف ،مدیریت کالس ،طرح
درس و ارزشیابی فراگیر ،و دانش فناوری ،دانش درباره فناوریهای
استاندارد همچون کتابها و فناوریهای پیشرفته همچون اینترنت،
ویدئو دیجیتال و چگونگی کاربرد این فناوریها است ].[7
میلر و همکاران پیبردند که آموزش مبتنی بر فناوری در همه کالسها
نیاز نیست؛ اما معموالً میتواند موجب تغییر در جهتگیری کالس درس،
آماده کردن فراگیران برای اشتغال ،افزایش انعطافپذیری در ارائه درس
و افزایش دسترسی شود] . [4ایزه و همکاران بیان میکنند ادغام فناوری
اطالعات و ارتباطات در آموزش دارای مزایای مختلفی همچون اشتراک
منابع و محیطهای یادگیری ،ارتقای یادگیری مشارکتی و حرکت
عمومی به سوی خودمختاری بیشتر یادگیرنده است ] .[6سالم و
همکاران نیز بیان میکنند ادغام فناوری اطالعات و ارتباطات در آموزش
بر فرایندهای آموزشی اثر میگذارد .فناوری اطالعات و ارتباطات بالقوه
میتواند موجب افزایش انگیزش مدرس و فراگیر ،تحول فرایندهای
یادگیری و آموزش از مدرس محور به فراگیر محور ( نتیجه این تغییر
افزایش دستاوردهای یادگیری برای فراگیر است) ،ایجاد و فراهم سازی
فرصتها برای فراگیران جهت توسعه خالقیت ،فعالیتهای حل مسأله،
مهارتهای استدالل اطالعاتی ،مهارتهای ارتباطی و مهارتهای تفکر
انتزاعی شود].[2
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همچنین مطالعات پژوهشی نشان دادهاند که نه تنها مدرسان ،بلکه
دانشجویان قرن  21نیز نیازمند کسب مهارتهای سواد عصر دیجیتال
و یادگیری چگونگی استفاده از  ICTبهعنوان یک ابزار برای کسب
اطالعات درباره موضوعات درسی ،حل مسأله ،پرورش تفکر سطح باالتر
و به اشتراک گذاشتن دانش با دیگران فراتر از دیوارهای کالس درس
هستند .در پژوهشهای انجام گرفته در ارتباط با پذیرش و کاربرد
فناوری ،بیشتر بر نقش اساسی مدرسان در پذیرش و کاربرد مؤثر فناوری
اطالعات و ارتباطات در آموزش تأکید شده است و در آنها مدرس طرفدار
اصلی استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات در آموزش در نظر گرفته
شده است .در این پژوهشها روی مطالعة عواملی که بر پذیرش فناوری
اطالعات و ارتباطات در فرایند آموزش و یادگیری اثر میگذارند ،تمرکز
شده است .فهم بهتر از عوامل مؤثر بر پذیرش فناوری اطالعات و
ارتباطات در آموزش ،توسعه راهبردهای مناسب برای تقویت کاربرد
فناوری اطالعات و ارتباطات در فرایند آموزش و یادگیری را امکانپذیر
میکند ] [8اما برای توسعه آینده هر نوع فناوری ،مهم است که کاربران
آن را پذیرفته و به آن اعتماد کنند .پذیرش به معنای تصمیم مثبت در
کاربرد یک نوآوری است ] .[9در نظریه نرخ پذیرش ( (Rate adoption
 ،theoryراجرز بیان میکند ادغام یا پذیرش یک نوآوری بهطور آهسته
و تدریجی رشد میکند و سپس یک دوره رشد سریع دارد که کوتاه
است و پایدار میشود و سرانجام کاهش مییابد .در این نظریه به زمان
و نگرش نسبت به نوآوری نیز توجه شده است .عالوه بر این پذیرش یک
نوآوری بهعنوان یک فعالیت ذهنی در نظر گرفته شده است که در طول
زمان توسعه پیدا میکند .نگرش نسبت به نوآوری نیز پس از انتخاب آن
بر پذیرش یا رد آن اثر میگذارد] ،[10راجرز در نظریه اشاعه نوآوری
) (Innovation Diffusion Theory) (IDTبیان میکند کاربران بالقوه بر
پایه باورهایی که درباره نوآوری شکل میدهند تصمیم به پذیرش یا رد
نوآوری میگیرند .در این نظریه شکلگیری باورها یا پذیرش نوآوری
توسط کاربر در طی پنج مرحله دانش ،ترغیب ،تصمیمگیری ،بهکارگیری
و تأیید رخ میدهد].[11
همانطورکه تئو و میلوتونوویچ بیان میکنند در سالهای اخیر محققان
پیبردهاند مدلها و نظریههایی که از پژوهش در زمینه بازرگانی بهوجود
آمدهاند میتوانند برای فهم پذیرش فناوری در زمینههای آموزشی نیز
بهکار برده شوند .در بین مشهورترین مدلها در پژوهش پذیرش فناوری،
مدل پذیرش فناوری دیویس یک مدل قوی و مقرون بهصرفه برای فهم
عواملی است که بر نیت کاربر برای استفاده از فناوری در آموزش اثر
میگذارد .علیرغم شهرت مدل پذیرش فناوری بهعنوان چارچوب تبیین
نیت کاربر برای استفاده از فناوری در آموزش ،تالشهای زیادی جهت
گسترش مدل جهت افزایش توانایی تبیین روابط پیچیده متغیرهای
مدل با متغیرهای خارجی در حوزه آموزش یعنی چگونگی اثرگذاری
متغیرهای بیرونی بر سازههای مدل پذیرش فناوری ،انجام گرفته است.
مدلهای مختلفی بر پایه مدل پذیرش فناوری دیویس برای تبیین نیت
معلمان برای استفاده از فناوری در ادبیات پژوهشی پیشنهاد و تأیید
شده است .در این مدلها متغیرهای بیرونی از نظریههای دیگر همچون
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نظریه رفتار هدفمند ،نظریه یگانه شده پذیرش و کاربرد فناوری ،دانش
محتوای آموزشی و  ...گرفته شدهاند ].[12
مدل پذیرش فناوری دیویس ،در سال  1980برای روشن کردن اینکه
چرا کارکنان ،سیستمهای اطالعاتی موجود را بهکار نمیگیرند توسعه
داده شد] .[13دیویس با پیشنهاد مدل پذیرش فناوری درصدد برآمد تا
بستری برای تشخیص این موضوع فراهم آورد که چرا کاربران ،فناوری
اطالعات را میپذیرند یا آن را رد میکنند .در این مدل دو دسته
متغیرهای بیرونی و درونی وجود دارد .از جمله متغیرهای بیرونی
میتوان به سطح تحصیالت ،تجارت مشابه قبلی] ،[14،1هنجار ذهنی،
خودکارآمدی رایانه ،لذت ادراک شده رایانه ،اضطراب رایانه ،عوامل
سازمانی و غیره اشاره کرد .متغیرهای درونی نیز شامل سهولت ادراک
شده کاربرد فناوری ،سودمندی ادراک شده کاربرد فناوری ،نگرش نسبت
به کاربرد فناوری ،نیت رفتاری کاربرد فناوری و کاربرد واقعی فناوری
هستند .متغیرهای بیرونی میتوانند هم اثر مستقیم و هم اثر غیرمستقیم
بر این سازههای درونی داشته باشند ].[15
در میان متغیرهای درونی ،دو باور سهولت و سودمندی ادراک شده
کاربرد فناوری مهمترین سازههای مدل پذیرش فناوری دیویس
هستند] . [1سهولت ادراک شده کاربرد فناوری بیان میکند تا چه اندازه
یک کاربر باور دارد ،استفاده از یک سیستم خاص (فناوری) میتواند
راحت و آسان باشد ] [17،18،19،20،21و سودمندی ادراک شده کاربرد
فناوری بیانگر این است که تا چه اندازه کاربر باور دارد استفاده از یک
سیستم خاص میتواند عملکرد شغلی او را بهبود بخشد
] .[17،19،20،21نگرش نسبت به کاربرد فناوری ،ارزیابی کاربر از میزان
مطلوب بودن بهکارگیری یک فناوری است ] ،[17،22در واقع نگرش
کاربر نسبت به کاربرد فناوری به احساسهای مثبت و منفی کاربر نسبت
به انجام رفتار هدف اطالق میشود ] [7که از باورهای کاربر یعنی
سودمندی و سهولت ادراک شده کاربرد فناوری ،مشتق میشود
] ،[17،22نیت ،قصد جهت عمل است که بهسوی یک هدف جریان پیدا
می کند .نیت رفتاری ،پیامد مورد انتظاری است که اعمال برنامهریزی
شده فرد را هدایت میکند ] ،[23،24،25،26در واقع نیت رفتاری کاربرد
فناوری به احتمال بهکارگیری واقعی یک فناوری معین توسط کاربر
اطالق میشود که تعیینکننده اصلی پذیرش یک فناوری است ]. [22
سهولت ادراک شده کاربرد فناوری اثر مستقیم بر سودمندی ادراک شده
و نگرش نسبت به کاربرد فناوری دارد و نقش واسطهای مهمی بین
متغیرهای بیرونی و سودمندی ادراک شده ،نگرش نسبت به کاربرد
فناوری و نیت رفتاری کاربرد فناوری ایفا میکند .سودمندی ادراک شده
کاربرد فناوری نیز اثر مستقیم بر نیت رفتاری و نگرش نسبت به کاربرد
فناوری دارد ] . [20،23،24،25،26نگرش نسبت به کاربرد فناوری هم
اثر مستقیم بر نیت رفتاری کاربرد آن دارد و متغیرهای بیرونی و سهولت
ادراک شده کاربرد فناوری از طریق سودمندی ادراک شده کاربرد
فناوری اثر غیرمستقیمی بر نگرش نسبت به کاربرد فناوری میگذارد.
سودمندی ادراک شده کاربرد فناوری و نوع نگرش نسبت به آن اثر

مستقیم بر نیت رفتاری کاربرد فناوری دارد و نقش واسطهای بین
متغیرهای بیرونی و سهولت ادراک شده کاربرد فناوری ایفا میکند.
تأ ثیرگذاری سهولت ادراک شده کاربرد فناوری بر نیت رفتاری و رفتار
واقعی تحت تأثیر متغیرهای بیرونی همچون جنس ،سن ،تجربه و سطح
آموزش است] .[14،20،27،28،29طبق مدل پذیرش فناوری،
تعیینکننده اصلی رفتار واقعی کاربر ،نیت رفتاری است .نیت رفتاری نیز
خود تابع نگرش نسبت به کاربرد فناوری است .ازاینرو همه سازههای
قبلی در شکلگیری رفتار واقعی نقش دارند؛ اما نیت رفتاری نقش
مهمتری در پیشبینی رفتار واقعی ایفا میکند و زمانی تأثیر بیشتری
دارد که فرد دارای تجربه باشد.
با توجه به اینکه ادغام  ICTبهخصوص رایانه ،شبکهها و اینترنت در فرایند
یاددهی-یادگیری آموزش عالی به یکی از مسائل جهانی در قرن 21
تبدیل شده است] [30و با توجه به اینکه مطالعات انجام گرفته درباره
ادغام فناوری در آموزش بیشتر روی باورهای مدرسان درباره بهکارگیری
فناوری در آموزش و شناسایی عوامل مؤثر بر پذیرش فناوری در بین
مدرسان متمرکز شدهاند ،مسأله ادراک فراگیران از توانایی معلمان در
بهکارگیری فناوری در فرایند آموزش و اینکه تا چه اندازه این ادراک
میتواند بر مؤلفههای انگیزشی ،نگرشی و رفتاری فراگیران در پذیرش
فناوری برای یادگیری در چارچوب نظریههای اشاعه نوآوری راجرز،
نظریه رفتار هدفمند آجزن و نظریه مدل پذیرش فناوری هنوز مورد
توجه و بررسی قرار نگرفته است .انجام این مطالعه میتواند اطالعاتی
فراهم کند که مشخص میکند ادغام فناوری توسط مدرسان در فرایند
آموزش بر کدام باورها ،نگرش و رفتار دانشجویان در ارتباط با پذیرش و
استفاده از فناوری در یادگیری اثر میگذارد و نقاط اشتراکی این سه
نظریه را در ارتباط با مؤلفههای مؤثر در پذیرش فناوری مشخص میکند.
بنابراین در مطالعة حاضر با توجه به سه نظریه اشاعه نوآوری ،نظریه
رفتار هدفمند و مدل پذیرش فناوری ،و مبانی نظری موجود ،یک مدل
تدوین شد و آن را در جامعه دانشجویان مورد بررسی قرار داد .در این
مطالعه ادراک دانشجو از ادغام فناوری اطالعات و ارتباطات در فرایند
آموزش توسط مدرسان (یک نوع باور کنترل یا ادراک از وجود یک
مهارت ،منبع یا فرصت) ] [7بهعنوان یک متغیر بیرونی از نظریه رفتار
هدفمند اقتباس شد تا تأثیر آن بر سازههای مدل پذیرش فناوری دیویس
مورد بررسی قرار گیرد .در این مطالعه فناوری بهعنوان استفاده از
سختافزارهایی همچون لبتاب و ویدئو پروژکتور و نرمافزاهایی مثل
پاورپوینت و همچنین استفاده از اینترنت توسط مدرسان در آموزش
کالسی مدنظر قرار گرفت.

روش تحقیق
مطالعه حاضر با توجه به طرح تحقیق ،یک مطالعه توصیفی بود که به
روش همبستگی انجام گرفت؛ زیرا هدف بررسی رابطه ساختاری بین
یک مجموعه متغیر برحسب نظریهها بود.
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نمودار  :1نمودار مسیر بین متغیرهای پژوهش
Fig. 1: Path diagram between research variables

جامعه آماری پژوهش ،کلیه دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی و پیام نور
شهربابک در نیمسال دوم  97-98بودند ( .)N=2000در این مطالعه از
بین 2000دانشجو طبق جدول کرجسی و مورگان 201 ،دانشجو
بهعنوان نمونه انتخاب شد .جهت انتخاب نمونه از روش نمونهگیری
خوشهای چندمرحلهای استفاده شد .به این ترتیب که از بین رشتههای
تحصیلی موجود در دو دانشگاه  10رشته تحصیلی بهطور تصادفی ،سپس
 10کالس از کالسهای رشتههای تحصیلی انتخاب شده ،بهطور تصادفی
انتخاب شد .از این  10کالس 6 ،کالس در دانشگاه آزاد و  4کالس در
دانشگاه پیام نور بود .در کالسهای انتخاب شده بعد از توضیحات الزم
پرسشنامهها روی کلیه دانشجویان اجرا شد .از این تعداد 43نفر(21/4
درصد) مذکر و  158نفر( 78/6درصد) مؤنث 81،نفر( 40/3درصد) در
دانشگاه پیام نور و  120نفر ( 59/7درصد) در دانشگاه آزاد  16،نفر (8
درصد) در مقطع کاردانی و  185نفر( 92درصد) در مقطع کارشناسی
مشغول به تحصیل بودند.
پرسشنامه مدل پذیرش فناوری ( :)TAMگویههای این پرسشنامه از
پژوهش گاردنر و آمورسو] [31و کلوپینگ و مککنی] [32اقتباس شدند.

مطالعه برای سازه سهولت ادراک شده کاربرد فناوری برای یادگیری6 ،
گویه ،سودمندی ادراک شده کاربرد فناوری برای یادگیری 4 ،گویه،
نگرش نسبت به کاربرد فناوری برای یادگیری 5 ،گویه ،نیت رفتاری
کاربرد فناوری برای یادگیری4 ،گویه و برای سنجش کاربرد واقعی
فناوری 3 ،سؤال طرح شد .بهمنظور تعیین پایایی (قابلیت اعتماد)
سازهها از روش آلفای کرانباخ استفاده شد .نتایج نشان داد پایایی عامل
سهولت ادراک شده فناوری اطالعات و ارتباطات برای یادگیری (،)0/82
سودمندی ادراک شده فناوری اطالعات و ارتباطات برای یادگیری
( ،)0/67نگرش نسبت به کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات برای
یادگیری ( ،) 0/85نیت رفتاری کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات برای
یادگیری ( ) 0/79و کاربرد واقعی فناوری اطالعات و ارتباطات برای
یادگیری ( )0/7بود .همچنین بهمنظور برآورد روایی سازه پرسشنامه از
تحلیل عامل تأییدی استفاده شد .نتایج نشان داد که مقدار
(،RSMEA =0/078 ،SRMR=0/065 ،CFI=0/945 ،NFI=0/907
 )  =291/81 ،df=135 ،p=0/000بود که حاکی از برازندگی قابل
قبول الگو در جامعه است.
پرسشنامه ادراک دانشجو از ادغام فناوری اطالعات و ارتباطات برای
2

این پرسشنامه شامل 22گویه بود .این پرسشنامه در ارتباط با 5مقیاس
مدل پذیرش فناوری بود که  4مقیاس آن سودمندی ادراکشده کاربرد

آموزش و یاددهی توسط اساتید :این پرسشنامه دارای  15سؤال بود که

فناوری ،سهولت ادراکشده کاربرد فناوری ،نگرش نسبت به کاربرد

از پژوهش قویفکر و روسدی] [33اقتباس شد .سؤالها روی یک طیف

فناوری و نیت رفتاری کاربرد فناوری برای یادگیری روی یک طیف 5

لیکرت  5درجهای از کامالً مخالفم تا کامالً موافقم قرار داشتند .در آن

درجه ای از «کامالً مخالفم» تا «کامالً موافقم» سنجیده شد و مقیاس
کاربرد واقعی فناوری برای یادگیری روی یک طیف لیکرت  5درجهای

مطالعه ،پایایی  0/61و در مطالعه حاضر  0/81بهدست آمد .در این
مطالعه نتایج تحلیل عاملی اکتشافی سؤاالت به روش تحلیل مؤلفههای

سنجید ه شد که میزان ساعات استفاده از فناوری در طول روز و متوسط

اصلی و با چرخش واریماکس نشان داد یک عامل استخراج شد که جمعاً

زمان استفاده از فناوری در هفته برای یادگیری را میسنجید .در این

 45/14درصد واریانس را تبیین کرد و دو سؤال شماره  3و  8نیز به
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علت بار نداشتن روی عامل حذف شدند و پرسشنامه نهایی با  13سؤال،

مستقیم نیت رفتاری کاربرد  ICTبرای یادگیری دانشجو بر کاربرد واقعی

یک عامل معنادار بهدست داد .نتایج نشان داد عامل با ارزش ویژه ،3/61

 ICTبرای یادگیری دانشجو ( )β=0/62،t=6/71 ،p>0/01مثبت و

 45/14درصد واریانس را تبیین کرد.

معنیدار است .اما اثر مستقیم ادراک دانشجو از ادغام  ICTدر فرایند
آموزش اساتید بر کاربرد واقعی  ICTبرای یادگیری دانشجو منفی و

نتایج و بحث

معنیدار است (.)γ=-0/19،t=-2/12 ،p>0/05

تحلیل روابط بین متغیرها :جدول  1نتایج همبستگی بین متغیرهای

نتایج نشان داد اثرات مستقیم نگرش نسبت به کاربرد  ICTبرای یادگیری

پژوهش را نشان میدهد .نتایج نشان داد رابطه بین ادراک دانشجو از

دانشجو ( )β=0/47،t=6/74 ،p>0/01و سودمندی ادراک شده کاربرد

ICT

 ICTبرای یادگیری دانشجو ( ،)β=0/62،t=8/32 ،p>0/01بر نیت

برای یادگیری ( ،)r=0/46،P<0/01سودمندی ادراک شده  ICTبرای

رفتاری کاربرد  ICTبرای یادگیری دانشجو مثبت و معنیدار است؛ اما اثر

یادگیری( ،)r=0/54،P<0/01نگرش نسبت به کاربرد  ICTبرای یادگیری

مستقیم ادراک دانشجو از ادغام ICTدر فرایند آموزش اساتید بر کاربرد

( ،)r=0/47،P<0/01نیت رفتاری کاربرد  ICTبرای یادگیری

واقعی  ICTبرای یادگیری دانشجو معنیدار نیست (،t=0/46 ،p<0/05
.) γ=0/04

ادغام  ICTدر فرایند آموزش توسط اساتید با سهولت ادراک شده

( ،)r=0/43،P<0/01و بهکارگیری واقعی  ICTبرای یادگیری توسط
دانشجو ( ،)r=0/29،P<0/05مثبت و معنیدار است.
رابطه بین سهولت ادراک شده  ICTبرای یادگیری با سودمندی ادراک

برای یادگیری دانشجو ( ،)β=0/33،t=4/67 ،p>0/01سودمندی ادراک

شده  ICTبرای یادگیری ( ،)r=0/62،P<0/01نگرش نسبت به کاربرد ICT

شده کاربرد  ICTبرای یادگیری دانشجو ( ،)β=0/25،t=3/32 ،p>0/01و

برای یادگیری ( ،)r=0/58،P<0/01نیت رفتاری کاربرد  ICTبرای
یادگیری ( ،)r=0/51،P<0/01و بهکارگیری واقعی  ICTبرای یادگیری

ادراک دانشجو از ادغام  ICTدر فرایند آموزش اساتید (،p>0/01

توسط دانشجو ( ،)r=0/34،P<0/05مثبت و معنیدار است.
رابطه بین سودمندی ادراک شده  ICTبرای یادگیری با نگرش نسبت به
کاربرد  ICTبرای یادگیری ( ،)r=0/55،P<0/01نیت رفتاری کاربرد ICT
برای یادگیری ( ،)r=0/68،P<0/01و بهکارگیری واقعی  ICTبرای
یادگیری توسط دانشجو ( ،)r=0/46،P<0/05مثبت و معنیدار است.
رابطه بین نگرش نسبت به کاربرد ICTبرای یادگیری با نیت رفتاری
کاربرد  ICTبرای یادگیری( ،)r=0/63،P<0/01و بهکارگیری

واقعی ICT

برای یادگیری توسط دانشجو ( ،)r=0/42،P<0/05مثبت و معنیدار
است .همچنین رابطه بین نیت رفتاری کاربرد ICTبرای یادگیری با
بهکارگیری واقعی ICTبرای یادگیری توسط دانشجو (،)r=0/38،P<0/05
مثبت و معنیدار است.

نتایج

همچنین نشان داد اثرات مستقیم سهولت ادراک شده کاربرد ICT

 ،)γ=0/18،t=2/77بر نگرش نسبت به کاربرد  ICTبرای یادگیری دانشجو
مثبت و معنیدار است.
نتایج همچنین نشان داد اثرات مستقیم سهولت ادراک شده کاربرد ICT

برای یادگیری دانشجو ( )β=0/47،t=7/94 ،p>0/01و ادراک دانشجو از
ادغام  ICTدر فرایند آموزش اساتید ( ،)γ=0/32،t=5/4 ،p>0/01بر
سودمندی ادراک شده کاربرد  ICTبرای یادگیری دانشجو مثبت و
معنیدار است.
نتایج دیگر نشان داد اثر مستقیم ادراک دانشجو از ادغام  ICTدر فرایند
آموزش اساتید ( ،)γ=0/47،t=7/35 ،p>0/01بر سهولت ادراک شده
کاربرد  ICTبرای یادگیری دانشجو مثبت و معنیدار است.
اثرات غیرمستقیم بین متغیرها :جدول  4نتایج اثرات غیرمستقیم ساده

آزمون برازندگی مدل :جدول 2نتایج شاخصهای برازندگی مدل با

و زنجیرهای بین متغیرها را نشان میدهد.

دادهها را در جامعه نشان میدهد .نتایج نشان داد در مدل مقدار

 oاثرات غیرمستقیم ساده :نتایج نشان داد نیت رفتاری کاربرد  ICTبرای

( )  =1/44،df=3،p=0/69،RSMEA=0/000،SRMR=0/009است که
حاکی از برازندگی بسیار خوب مدل در جامعه است .حاصل تقسیم

یادگیری دانشجویان نقش واسطهای مثبت و معنیدار رابطه بین نگرش

2

مجذور کای بر درجه آزادی  0/48بود که تأییدی بر برازندگی بسیار
خوب است .همچنین به منظور تعیین مناسب بودن برازندگی الگو با
دادهها از شاخصهای برازندگی استفاده شد .نتایج نشان داد که شاخص

نسبت به کاربرد  ICTبرای یادگیری دانشجو و کاربرد واقعی  ICTبرای
یادگیری دانشجو دارد (.)βIND=0/296،t=5/88، P>0/01
نتایج نشان داد نیت رفتاری کاربرد  ICTبرای یادگیری دانشجو نقش
واسطهای مثبت و معنیدار در رابطه بین سودمندی ادراک شده
(P>0/01

نرم شده برازندگی  ،)NFI(=1و شاخص برازندگی تطبیقی  )CFI(=1است

کاربرد  ICTو کاربرد واقعی  ICTبرای یادگیری دانشجو دارد

که نشاندهنده برازندگی بسیار خوب مدل با دادهها است .همچنین
نتایج نشان داد  RMSEAزیر  0/05و  SRMRزیر  0/08است که حاکی

.)βIND=0/388،t=7/22،
نتایج نشان داد نگرش نسبت به کاربرد  ICTبرای یادگیری دانشجو نقش

از برازش بسیار خوب مدل است.

واسطهای مثبت و معنیدار در رابطه بین سهولت ادراک شده کاربرد ICT

تحلیل اثرات مستقیم بین متغیرها :جدول  3نتایج اثرات مستقیم

برای یادگیری دانشجو و نیت رفتاری کاربرد  ICTبرای یادگیری دانشجو

متغیرها بر یکدیگر را در مدل کلی نشان میدهد .نتایج نشان داد اثر

دارد (.)βIND=0/164،t=5/21، P>0/01
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نتایج نشان داد سودمندی ادراک شده کاربرد  ICTبرای یادگیری دانشجو
نقش واسطهای مثبت و معنیدار در رابطه بین ادراک دانشجو از ادغام
 ICTدر فرایند آموزش اساتید و نگرش نسبت به کاربرد  ICTبرای
یادگیری دانشجو دارد(.)βIND=0/134،t=3/18، P>0/01
نتایج نشان داد سهولت ادراک شده کاربرد  ICTبرای یادگیری دانشجو
نقش واسطهای مثبت و معنیدار در رابطه بین ادراک دانشجو از
ادغام  ICTدر فرایند آموزش اساتید و سودمندی ادراک شده کاربرد ICT
برای یادگیری دانشجو دارد (.)βIND=0/223،t=6/03، P>0/01

نتایج نشان داد نگرش نسبت به کاربرد  ICTبرای یادگیری دانشجو نقش
واسطهای مثبت و معنیدار در رابطه بین سودمندی ادراک شده کاربرد
 ICTبرای یادگیری دانشجو و نیت رفتاری کاربرد  ICTبرای یادگیری
دانشجو دارد (.)βIND=0/124،t=3/99، P>0/01
نتایج نشان داد سودمندی ادراک شده کاربرد  ICTبرای یادگیری دانشجو
نقش واسطهای مثبت و معنیدار در رابطه بین سهولت ادراک شده
کاربرد  ICTبرای یادگیری دانشجو و نگرش نسبت به کاربرد  ICTبرای
یادگیری دانشجو دارد (.)βIND=0/118،t=3/12، P>0/01

جدول  :1ماتربس همبستگی بین متغیرهای پژوهش
Table 1: Correlation matrix among research variables

4

5

3

1

2

مؤلفهها

متغیرها

Components

Variables

1

-

1

**0.47

 .2ستتهولت ادراک شتتده دانشتتجو از کاربرد  ICTبرای
یادگیری

1

**0.62

**0.54

1

**0.55

**0.58

**0.47

1

**0.63

**0.68

**0.51

**0.43

**0.39

**0.43

**0.46

**0.35

**0.29

.1ادراک دانشجو از ادغام  ICTدر فرایند آموزش توسط اساتید
integration in the

.1.Student's perception of the ICT
teaching process
by instructors

2.The student's perceived ease of ICT use for
learning

 .3ستودمندی ادراک شتده دانشتجو از کاربرد  ICTبرای
یادگیری
3. The student's perceived usefulness of ICT use for
learning

سازه های مدل پذیرش فناوری
Constructs of technology
acceptance model

 .4نگرش دانشجو نسبت به کاربرد  ICTبرای یادگیری
4. The student's attitude toward using ICT for
learning

 .5نیت رفتاری دانشجو برای کاربرد  ICTبرای یادگیری
5. The student's behavioral intention To Using ICT
for learning

 .2کاربرد واقعی  ICTبرای یادگیری توسط دانشجو
6. The student's actual usage ICT for learning

جدول  :2شاخصهای برازندگی مدل
Table 2: Model Fitness Indices

مدل

شاخصهای برازندگی

مقدار شاخص

شاخصهای برازندگی

مقدار شاخص

Model

Fitness Indices

Index Value

Fitness Indices

Index Value

مقدار کای دو ()2

1.44

شاخص خوبی برازندگی)(GFI

1

شاخص نرمشده برازندگی )(NFI

1

شاخص نرمنشده برازندگی ))NNFI

1

شاخص برازندگی تطبیقی )(CFI

1

Chi Square Value

درجه آزادی ()df
Degree of Freedom

نسبت کای دو بر درجه آزادی ()2/df
مدل
Model

Chi Square/Degree of Freedom

سطح معنیداری

)(Sig

P-Value

3
0.48
0.69

Goodness of Fit Index

Normed Fit Index

Non- Normed Fit Index

Comparative Fit Index

شاخص تعدیل شده خوبی برازندگی )(AGFI

ریشه برآورد واریانس خطای تقریب ( )RMSEA

0.000

Adjusted Goodness of Fit
Index

ریشه میانگین مجذور خطای استاندارد شده ()SRMR

0.009

-

Root Mean Square Error of Approximation

Standardized Root Mean Square Residual

0.98

-
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 نمودار مسیر بین متغیرها برحسب ضرایب مسیر استاندارد شده:2 نمودار
Fig. 2: Path diagram among the variables based on standardized path coefficients

 اثرات مستقیم متغیرها در مدل مورد بررسی:3 جدول
Table 3: Direct effects of variables on each other in model

برون زا/درون زا
Endogenous\ Exogenous

ضریب استاندارد
نشده

ضریب استاندارد
شده

خطای
استاندارد

مقدار تی

b

Β

SE

1.27

0.62

0.19

6.71**

-0.28

-0.19

0.13

-2.12**

T value

R2
0.065

 برای یادگیریICT بر کاربرد واقعی دانشجو از
On the student's actual usage ICT for learning

 برای یادگیریICT از نیت رفتاری دانشجو برای کاربرد

ضریب
تبیین

From the student's behavioral intention To Using ICT for learning

 در فرایند آموزش توسط اساتیدICT از ادراک دانشجو از ادغام
From student's perception of the ICT integration in the teaching process
by instructors

0.559

 برای یادگیریICT بر نیت رفتاری دانشجو برای کاربرد
On the student's behavioral intention To Using ICT for learning

 برای یادگیریICT از نگرش دانشجو نسبت به کاربرد
From the student's attitude toward using ICT for learning

 برای یادگیریICT از سودمندی ادراک شده دانشجو از کاربرد
From the student's perceived usefulness of ICT use for learning

0.33

0.47

0.05

6.74**

0.48

062

0.06

8.32**

0.03

0.04

0.05

0.46

 در فرایند آموزش توسط اساتیدICT از ادراک دانشجو از ادغام
From student's perception of the ICT integration in the teaching process
by instructors

0.42

 برای یادگیریICT بر نگرش دانشجو نسبت به کاربرد
On the student's attitude toward using ICT for learning

 برای یادگیریICT از سهولت ادراک شده دانشجو از کاربرد
From the student's perceived ease of ICT use for learning

 برای یادگیریICT از سودمندی ادراک شده دانشجو از کاربرد
From the student's perceived usefulness of ICT use for learning

 در فرایند آموزش توسط اساتیدICT از ادراک دانشجو از ادغام
From student's perception of the ICT integration in the teaching process
by instructors

0.31

0.33

0.07

4.67**

0.27

0.25

0.08

3.32**

0.18

0.18

0.07

2.77**
0.46

 برای یادگیریICT بر سودمندی ادراک شده دانشجو از کاربرد
On the student's perceived usefulness of ICT use for learning

 برای یادگیریICT از سهولت ادراک شده دانشجو از کاربرد
From the student's perceived ease of ICT use for learning

 در فرایند آموزش توسط اساتیدICT از ادراک دانشجو از ادغام
From student's perception of the ICT integration in the teaching process
by instructors

0.4

0.47

0.05

7.94**

0.29

0.32

0.05

5.4**
0.22

 برای یادگیریICT بر سهولت ادراک شده دانشجو از کاربرد
On the student's perceived ease of ICT use for learning

 در فرایند آموزش توسط اساتیدICT از ادراک دانشجو از ادغام
From student's perception of the ICT integration in the teaching process
by instructors

0.5

0.47

0.07

7.35**
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 اثرات غیرمستقیم متغیرها بر هم:4 جدول

Table 4: Indirect effects of variables on each other in the model

اثرات غیرمستقیم
Indirect effect

برون زا

واسطه ای

درون زا

Exogenous

Mediate

Endogenous

ضریب
استاندارد
b نشده

ضریب
استاندارد
β شده

خطای
استاندارد

مقدار
تی

SE

T value

0.431

0.296

0.05

5.88**

0.62

0.388

0.05

7.32**

0.105

0.164

0.03

5.21**

0.091

0.124

0.031

3.99**

0.109

0.118

0.038

3.12**

0.079

0.134

0.04

3.18**

0.203

0.223

0.03

6.03**

0.033

0.023

0.04

0.46

اثرات غیرمستقیم ساده
Simple indirect effect

برای

نگرش دانشجو نسبت به کاربرد
یادگیری

نیت رفتاری دانشجو برای کاربرد
 برای یادگیریICT

ICT

The student's attitude toward using ICT for
learning

The
student's
behavioral
intention To Using ICT for
learning

The student's actual usage
ICT for learning

 برایICT سودمندی ادراک شده دانشجو از کاربرد
یادگیری

نیت رفتاری دانشجو برای کاربرد
 برای یادگیریICT

ICT

The student's perceived usefulness of ICT use
for learning

The
student's
behavioral
intention To Using ICT for
learning

The student's actual usage
ICT for learning

 برایICT سهولت ادراک شده دانشجو از کاربرد
یادگیری

ICT

نگرش دانشجو نسبت به کاربرد
برای یادگیری

نیت رفتاری دانشجو برای
 برای یادگیریICT کاربرد

The student's perceived ease of ICT use for
learning

The student's attitude toward
using ICT for learning

The student's behavioral
intention To Using ICT for
learning

 برایICT سودمندی ادراک شده دانشجو از کاربرد
یادگیری

ICT

نگرش دانشجو نسبت به کاربرد
برای یادگیری

نیت رفتاری دانشجو برای
 برای یادگیریICT کاربرد

The student's perceived usefulness of ICT use
for learning

The student's attitude toward
using ICT for learning

The student's behavioral
intention To Using ICT for
learning

 برایICT سهولت ادراک شده دانشجو از کاربرد
یادگیری

سودمندی ادراک شده دانشجو از
 برای یادگیریICT کاربرد

نگرش دانشجو نسبت به
 برای یادگیریICT کاربرد

The student's perceived ease of ICT use for
learning

The
student's
perceived
usefulness of ICT use for learning

The student's attitude
toward using ICT for
learning

در فرایند آموزش

ادراک دانشجو از ادغام
توسط اساتید

سودمندی ادراک شده دانشجو از
 برای یادگیریICT کاربرد

نگرش دانشجو نسبت به
 برای یادگیریICT کاربرد

Student's perception of the ICT integration in
the teaching process by instructors

The
student's
perceived
usefulness of ICT use for learning

The student's attitude
toward using ICT for
learning

در فرایند آموزش

ادراک دانشجو از ادغام
توسط اساتید

سهولت ادراک شده دانشجو از
 برای یادگیریICT کاربرد

شده
برای

Student's perception of the ICT integration in
the teaching process by instructors

The student's perceived ease of
ICT use for learning

در فرایند آموزش

ادراک دانشجو از ادغام
توسط اساتید

نیت رفتاری دانشجو برای کاربرد
 برای یادگیریICT

ICT

Student's perception of the ICT integration in
the teaching process by instructors

The
student's
behavioral
intention to using ICT for learning

The student's actual usage
ICT for learning

ICT

ICT

ICT

ICT

کاربرد واقعی دانشجو از
برای یادگیری

کاربرد واقعی دانشجو از
برای یادگیری

سودمندی ادراک
ICT دانشجو از کاربرد
یادگیری

The student's perceived
usefulness of ICT use for
learning

کاربرد واقعی دانشجو از
برای یادگیری

اثرات غیرمستقیم زنجیرهای
Serial indirect effect

 برایICT سهولت ادراک شده دانشجو از کاربرد
یادگیری

نگرش دانشجو نسبت به/نیت رفتاری
 برای یادگیریICT کاربرد

سهولت ادراک شده دانشجو از
 برای یادگیریICT کاربرد

0.136

0.101

0.02

3.71**
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The student's perceived ease of ICT use for
learning

The student's behavioral intention/
attitude toward using ICT for
learning

The student's actual usage ICT
for learning

سودمندی ادراک شده دانشجو از کاربرد
برای یادگیری

نگرش دانشجو نسبت به/نیت رفتاری
 برای یادگیریICT کاربرد

 برایICT کاربرد واقعی دانشجو از
یادگیری

The student's perceived usefulness of ICT
use for learning

The student's behavioral intention/
attitude of using ICT for learning

The student's actual usage ICT
for learning

 برایICT سهولت ادراک شده دانشجو از کاربرد
یادگیری

سودمندی ادراک/نگرش/نیت رفتاری
 برایICT شده دانشجو از کاربرد
یادگیری

 برایICT کاربرد واقعی دانشجو از
یادگیری

ICT

The student's perceived ease of ICT use for
learning

 در فرایند آموزشICT ادراک دانشجو از ادغام
توسط اساتید
Student's perception of the ICT integration
in the teaching process by instructors

 در فرایند آموزشICT ادراک دانشجو از ادغام
توسط اساتید
Student's perception of the ICT integration
in the teaching process by instructors

The student's behavioral intention/
attitude/ usefulness of using ICT for
learning

سهولت/سودمندی/نگرش/نیت رفتاری
 برایICT ادراک شده دانشجو از کاربرد
یادگیری
The student's behavioral intention/
attitude/ usefulness/ ease of using
ICT for learning

سودمندی ادراک/نگرش/نیت رفتاری
 برایICT شده دانشجو از کاربرد
یادگیری
The student's behavioral intention/
attitude/ usefulness of using ICT for
learning

 برایICT کاربرد واقعی دانشجو از
یادگیری

0.02

2.92**

0.047

0.035

0.01

2.76**

0.02

0.016

0.006

2.59**

0.034

0.023

0.009

2.56*

0.179

0.123

0.02

4.3**

0.126

0.086

0.01

4.44**

0.036

0.042

0.01

2.89**

0.018

0.02

0.007

2.72**

0.026

0.028

0.01

2.68**

0.055

0.055

0.01

2.91**

The student's actual usage ICT
for learning

 برایICT کاربرد واقعی دانشجو از
یادگیری
The student's actual usage ICT
for learning

سودمندی ادراک شده/نیت رفتاری
 برای یادگیریICT دانشجو از کاربرد

 برایICT کاربرد واقعی دانشجو از
یادگیری

Student's perception of the ICT integration
in the teaching process by instructors

The student's behavioral intention/
usefulness of using ICT for learning

The student's actual usage ICT
for learning

 در فرایند آموزشICT ادراک دانشجو از ادغام
توسط اساتید

 سودمندی ادراک/سهولت/نیت رفتاری
 برایICT شده دانشجو از کاربرد
یادگیری

 برایICT کاربرد واقعی دانشجو از
یادگیری

The student's behavioral intention/
usefulness/ ease of using ICT for
learning

0.073

The student's actual usage ICT
for learning

 در فرایند آموزشICT ادراک دانشجو از ادغام
توسط اساتید

Student's perception of the ICT integration
in the teaching process by instructors

0.117

The student's actual usage ICT
for learning

 برایICT سهولت ادراکشده دانشجو از کاربرد
یادگیری

سودمندی ادراکشده دانشجو/نگرش
 برای یادگیریICT از کاربرد

نیت رفتاری دانشجو برای کاربرد
 برای یادگیریICT

The student's perceived ease of ICT use for
learning

The student's attitude/ usefulness of
using ICT for learning

The student's behavioral
intention To Using ICT for
learning

 در فرایند آموزشICT ادراک دانشجو از ادغام
توسط اساتید

سهولت ادراکشده/سودمندی/نگرش
 برای یادگیریICT دانشجو از کاربرد

نیت رفتاری دانشجو برای کاربرد
 برای یادگیریICT

Student's perception of the ICT integration
in the teaching process by instructors

The student's attitude/ usefulness/
ease of using ICT for learning

The student's behavioral
intention To Using ICT for
learning

 در فرایند آموزشICT ادراک دانشجو از ادغام
توسط اساتید

سودمندی ادراکشده دانشجو/نگرش
 برای یادگیریICT از کاربرد

نیت رفتاری دانشجو برای کاربرد
 برای یادگیریICT

Student's perception of the ICT integration
in the teaching process by instructors

The student's attitude/ usefulness of
using ICT for learning

The student's behavioral
intention To Using ICT for
learning

 در فرایند آموزشICT ادراک دانشجو از ادغام
توسط اساتید

سهولت ادراکشده دانشجو/سودمندی
 برای یادگیریICT از کاربرد

نگرش دانشجو نسبت به کاربرد
 برای یادگیریICT

Student's perception of the ICT integration
in the teaching process by instructors

The student's usefulness/ ease of
using ICT for learning

The student's attitude toward
using ICT for learning
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نتایج نشان داد نیت رفتاری کاربرد ،نگرش نسبت به کاربرد ،سودمندی
ادراک شده کاربرد  ICTبرای یادگیری دانشجو نقش واسطهای مثبت و
معنیدار در رابطه بین ادراک دانشجو از بهکارگیری  ICTدر فرایند
آموزش اساتید و کاربرد واقعی  ICTبرای یادگیری دانشجو دارند
(.)βIND=0/023،t=2/56، P>0/05
نتایج نشان داد نیت رفتاری کاربرد و سودمندی ادراک شده کاربرد ICT
برای یادگیری دانشجو نقش واسطهای مثبت و معنیدار در رابطه بین
ادراک دانشجو از بهکارگیری  ICTدر فرایند آموزش اساتید و کاربرد
واقعی  ICTبرای یادگیری دانشجو دارند (.)βIND=0/123،t=4/3، P>0/01
نتایج نشان داد نیت رفتاری کاربرد ،سودمندی و سهولت ادراک شده
کاربرد  ICTبرای یادگیری دانشجو نقش واسطهای مثبت و معنیدار در
رابطه بین ادراک دانشجو از بهکارگیری ICTدر فرایند آموزش اساتید و
کاربرد واقعی  ICTبرای یادگیری دانشجو دارند (،t=4/44 ،P>0/01
.)βIND=0/086
نتایج نشان داد نگرش نسبت به کاربرد و سودمندی ادراک شده ICT
برای یادگیری دانشجو نقش واسطهای مثبت و معنیدار در رابطه بین
سهولت ادراک شده کاربرد  ICTبرای یادگیری دانشجو و نیت رفتاری
کاربرد  ICTبرای یادگیری دانشجو دارند (،t=2/89 ،P>0/01
.)βIND=0/042
نتایج نشان داد نگرش نسبت به کاربرد ،سودمندی و سهولت ادراک شده
کاربرد  ICTبرای یادگیری دانشجو نقش واسطهای مثبت و معنیدار در
رابطه بین ادراک دانشجو از بهکارگیری  ICTدر فرایند آموزش اساتید و
نیت رفتاری کاربرد  ICTبرای یادگیری دانشجو دارند (،P>0/01
.)βIND=0/02،t=2/72
نتایج نشان داد نگرش نسبت به کاربرد و سودمندی ادراک شده
کاربرد  ICTبرای یادگیری دانشجو نقش واسطهای مثبت و معنیدار در
رابطه بین ادراک دانشجو از بهکارگیری  ICTدر فرایند آموزش اساتید و
نیت رفتاری کاربرد  ICTبرای یادگیری دانشجو دارند (،P>0/01
.)βIND=0/028،t=2/68
نتایج نشان داد سودمندی و سهولت ادراک شده کاربرد  ICTبرای
یادگیری دانشجو نقش واسطهای مثبت و معنیدار در رابطه بین ادراک
دانشجو از بهکارگیری  ICTدر فرایند آموزش اساتید و نگرش نسبت به
کاربرد  ICTبرای یادگیری دانشجو دارند (،t=2/91 ،P>0/01
.)βIND=0/055
امروزه درک عواملی که موجب پذیرش یک فناوری میشوند و ایجاد
شرایطی که تحت آن فناوریهای اطالعاتی مورد نظر پذیرفته میشوند؛
از پژوهشهای مهم در زمینه فناوری اطالعات است .شناسایی عوامل
اثرگذار بر رفتار پذیرش و کاربرد یک فناوری در محیطهای سازمانی
بهخصوص محیطهای آموزشی یکی از مباحث بسیار اساسی در مطالعه
سیستمهای اطالعالتی است و این امر موجب شکلگیری مدلهای
نظری متعدد و توسعه تئوریها و مدلهای متعددی در زمینه کاربرد و
پذیرش فناوری توسط کاربران در محیطهای سازمانی و آموزشی شده
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است .این مطالعه با هدف بررسی نقش ادراک دانشجو از ادغام  ICTتوسط
اساتید در فرایند آموزش بر باورها ،نگرش و پذیرش و کاربرد  ICTجهت
یادگیری توسط دانشجویان انجام گرفت .به این منظور سه نظریه اشاعه
نوآوری راجرز] ،[10نظریه رفتار هدفمند آجزن] [12و نظریه مدل
پذیرش فناوری دیویس] [12مبنای کار قرار گرفت .متغیر بیرونی ادراک
دانشجو از ادغام  ICTدر فرایند آموزش توسط مدرسان (برحسب عامل
باورهای کنترل) ،از نظریه رفتار هدفمند آجزن ] [12و متغیرهای درونی،
سازههای مدل پذیرش فناوری دیویس ] [12بودند (اشتراکات زیادی با
نظریه اشاعه نوآوری راجرز دارند) ،با یکدیگر ترکیب و یک مدل براساس
این سه نظریه و مبانی نظری موجود تدوین شد.
نتایج مطالعه نشان داد اثر مستقیم ادراک دانشجو از ادغام مؤثر
فناوریهایی همچون لبتاب و ویدئو پروژکتور توسط اساتید در فرایند
آموزش بر سهولت ادراک شده کاربرد ،سودمندی ادراک شده کاربرد و
نگرش دانشجویان نسبت به کاربرد  ICTبرای یادگیری مثبت و بر کاربرد
واقعی  ICTبرای یادگیری منفی است؛ اما بر نیت رفتاری کاربرد  ICTبرای
یادگیری اثر معنیداری نداشت .از آنجاکه هنوز مطالعهای که اثر ادراک
دانشجو از ادغام فناوری توسط مدرسان در فرایند آموزش را بر سازههای
مدل پذیرش فناوری بررسی کرده باشد یافت نشد؛ با نتایج مطالعات
قبلی قابل مقایسه نبود .اما همانطورکه در نظریه اشاعه (انتشار) نوآوری
راجر ] [33مطرح شده است یک نوآوری از طریق کانالهای ارتباطی
خاصی و در طول زمان بین اعضای یک نظام اجتماعی منتقل میشود.
فرایند انتشار فناوری با آگاهی (دانش) از وجود یک کانال ارتباطی جدید
شروع میشود و با مراحل عالقه (ترغیب) ،ارزشیابی (تصمیمگیری)،
آزمون (بهکارگیری) و پذیرش (تأیید) دنبال میشود .تصمیم فرد برای
اینکه از یک فناوری استفاده کند مبتنی بر ادراکات فرد از ویژگیهای
فناوری همچون مزیت نسبی ،سازگاری ،پیچیدگی ،قابلیت آزمونپذیری
و مشاهدهپذیری است .در اشاعه یک نوآوری کانالهای ارتباط فردی از
قبیل رهبران فکری همچون مدرسان در تغییر جهت نگرش و رفتار
دانشجویان مؤثر هستند .برای مؤثر واقع شدن پذیرش نوآوری ،دانش
آگاهی (دانش اطالع از وجود یک نوآوری و شناخت ویژگیهای آن) و
دانش استفاده (داشتن اطالعات الزم برای بهرهگیری از یک نوآوری) باید
به دانشجویان منتقل شود که دانش اگاهی از طریق رسانههای جمعی و
دانش استفاده از طریق شبکههای میان فردی به پذیرندگان نوآوری
منتقل میشود .در این میان دانش اگاهی به تنهایی نمیتواند موجب
تغییر در رفتار و نگرش دانشجویان در پذیرش نوآوری شود؛ بلکه باید با
دانش رفتاری همراه باشد .این مطلب بیانگر این است که نحوه استفاده
درست مدرسان از فناوریهای آموزشی در کالس درس در کنار دانش
فناوری ،نقش مهمی در پذیرش فناوری آموزشی توسط دانشجویان در
یادگیری دارد؛ یعنی اگر مدرسان فرایند آموزش خود را به کمک
فناوریهایی همچون لبتاب ،ویدئو پروژکتور و اینترنت بهدرستی و با
مهارت انجام دهند؛ میتوانند مراحل پنچگانه پذیرش یک نوآوری یعنی
دانش ،ترغیب ،تصمیمگیری ،بهکارگیری و تأیید را در دانشجویان
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برانگیزند که نتیجه آ ن پذیرش فناوری برای یادگیری توسط دانشجو و
استفاده از آن خواهد بود.
هدف ادغام ICTدر آموزش توسط مدرسان نیز کمک به بهبود و افزایش
کیفیت ،دسترسی و هزینه-فایده ارائه آموزش به دانشجویان است.
مدرسانی که وسایل ارتباطی مبتنی بر رایانه را در فرایند آموزش خود
ترکیب میکنند از  ICTبهعنوان یک راهبرد آموزشی برای اثربخشتر
کردن فرایند یاددهی-یادگیری دانشجویان استفاده میکنند و اگر
اینکار بهدرستی انجام گیرد طبق نظریه انتشار نوآوری میتواند بر
جنبههای شناختی ،نگرشی و رفتاری دانشجو که در پذیرش فناوری در
یادگیری نقش دارند مؤثر واقع شود .اما همانطورکه قوی فکر و روسدی
] [33بیان میکنند یک دانشجو زمانی میتواند از ادغام فناوری در
آموزش نفع ببرد که محدود به برنامه درسی و منابع نشوند؛ بلکه از
دورههای آموزشی مبتنی بر فناوری برای فهم موضوع درسی نیز استفاده
کند .نتایج مطالعه حاضر نیز نشان داد ادراک دانشجو از ادغام مؤثر
سختافزارهایی همچون لبتاب و ویدئو پروژکتور به همراه نرم افزارهایی
همچون پاورپوینت میتواند بر باورها و نگرش دانشجویان در پذیرش
فناوری در یادگیری نقش مثبت داشته باشد.
بر طبق نتایج بدست آمده ادراک مثبت دانشجو از ادغام  ICTدر آموزش
توسط مدرسان ،دو باور مهم دانشجویان یعنی سهولت (ویژگی مزیت
نسبی در نظریه اشاعه نوآوری) و سودمندی ادراک شده (نقطه مقابل
ویژگی پیچیدگی در نظریه اشاعه نوآوری) کاربرد  ICTو همچنین نگرش
نسبت به کاربرد  ICTبرای یادگیری را در جهت مثبت تحت تاثیر قرار
داد .هنگامی دانشجو باور پیدا کند استفاده از  ICTتوسط مدرس میتواند
از یک سو فرایند آموزش مدرس را تسهیل کرده و بهبود بخشد و از
طرف دیگر موجب یادگیری بهتر در دانشجویان شود ،دانشجو نیز گرایش
به استفاده از  ICTدر یادگیری پیدا میکند و این موجب برانگیختن
انگیزش دانشجو به پذیرش استفاده از  ICTدر یادگیری میشود که نشانه
آن میتواند تلفیق  ICTتوسط دانشجو در برنامه درسی خود برای
یادگیری باشد که پیامد آن میتواند ایجاد تغییرات اساسی در فرآیند
یاددهی -یادگیری دانشجو باشد .به بیان دیگر در این رویکرد نقش استاد
بهعنوان راهنما و نه انتقالدهنده دانش و نقش دانشجو بهعنوان عضو
فعال ،خالق ،نقاد و مشارکتجو به جای عضوی منفعل و مصرفکننده
دانش و نظام ارزشیابی بهصورت فرآیند محور ،نه نتیجه محور تغییر
خواهد کرد .برای آنکه دانشجویان به استفاده خود از نظام آموزش مبتنی
بر فناوری ادامه دهند؛ باید طراحی ،اجرا و توسعه این سیستمها توسط
مدرسان بهگونهای باشد که عملکرد دانشجویان را باال ببرد که این خود
منجر به مفید ارزیابی کردن فناوری توسط دانشجو میشود .همچنین
ادغام مؤثر فناوری در فرایند آموزش توسط اساتید میتواند موجب ایجاد
ا حساس و ارزیابی مثبت دانشجو در استفاده از فناوری برای یادگیری
شود؛ اما بر احتمال بهکارگیری ICTبرای یادگیری در آینده تأثیری ندارد.
نتایج دیگر نشان داد سودمندی ادراک شده کاربرد  ICTو نیت رفتاری
کاربرد  ICTبرای یادگیری نقش واسطهای مهمی در رابطه بین ادراک
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دانشجویان از ادغام  ICTتوسط اساتید در فرایند آموزش و کاربرد
واقعی  ICTبرای یادگیری توسط دانشجویان دارد .این نتایج نشان میدهد
هرچه دانشجویان ادغام  ICTتوسط اساتید در فرایند آموزش را مثبت
ارزیابی کنند؛ کاربرد  ICTبرای یادگیری در نزد دانشجویان ،سودمندتر
ادراک شده و این امر احتمال کاربرد  ICTبرای یادگیری را افزایش
میدهد؛ در نتیجه پذیرش و کاربرد واقعی فناوری برای یادگیری افزایش
مییابد .همچنین نتایج نشان داد ادراک دانشجویان از ادغام مؤثر ICT
توسط اساتید در فرایند آموزش میتواند موجب بهبود رفتار کاربرد واقعی
 ICTبرای یادگیری توسط دانشجو از طریق سهولت ادراک شده،
سودمندی ادراک شده و نیت رفتاری کاربرد  ICTبرای یادگیری دانشجو
شود .اما این مسیر نسبت به مسیر زنجیرهای ادراک دانشجویان از ادغام
مؤثر  ICTتوسط اساتید در فرایند آموزش ،سودمندی ادراک شده ،نیت
رفتاری کاربرد  ICTو کاربرد واقعی  ICTبرای یادگیری در مرحله دوم
اهمیت قرار میگیرد .در نتیجه سودمند ادراک کردن  ICTنسبت به
سهولت کاربرد  ICTبهتر میتواند اثر ادراک دانشجویان از ادغام مؤثر ICT
توسط اساتید در فرایند آموزش به دانشجویان بر نیت رفتاری و در نتیجه
کاربرد واقعی  ICTبرای یادگیری را تسهیل کند.
نتایج همچنین نشان داد نیت رفتاری کاربرد  ICTبرای یادگیری
پیشبینیکننده مثبت کاربرد واقعی  ICTبرای یادگیری توسط دانشجو
است و نگرش دانشجو نسبت به کاربرد  ICTبرای یادگیری و سودمندی
ادراک شده کاربرد  ICTبرای یادگیری پیشبینیکننده مثبت نیت
رفتاری کاربرد  ICTبرای یادگیری توسط دانشجو هستند که با نتایج
مطالعات ایکسالی و آفاری] ،[27تئو ] ،[28کووک و یانگ ] [29و
کریپانونت ] [20همسو هستند .این نتایج نشان میدهد احتمال کاربرد
واقعی ICTبرای یادگیری وابسته به نیت رفتاری کاربرد  ICTبرای یادگیری
است؛ زیرا نیت رفتاری ،یک پیامد مورد انتظار است که اَعمال
برنامهریزی شده فرد را هدایت میکند .همچنین نیت رفتاری مهمترین
عامل تعیینکننده کاربرد یک فناوری است و هرچه فراگیر دارای تجربه
قبلی باشد؛ نیت رفتاری پیشبینیکننده بهتر رفتار کاربرد واقعی فناوری
است .همچنین هرچه ارزیابی دانشجو از مطلوب بودن فناوری برای
یادگیری مثبتتر باشد؛ احتمال کاربرد فناوری برای یادگیری در آینده
افزایش مییابد ،و هرچه فناوری توسط دانشجو مفیدتر ارزیابی شود نیز
احتمال کاربرد فناوری برای یادگیری هم در آینده افزایش مییابد.
نتایج نشان داد نیت رفتاری کاربرد فناوری نقش واسطهای مثبت در
رابطه بین سودمندی ادراک شده فناوری و کاربرد واقعی فناوری برای
یادگیری و همچنین در رابطه بین نگرش نسبت به کاربرد فناوری و
کاربرد واقعی فناوری برای یادگیری دارد که با نتایج مطالعات ایکسالی
و آفاری ] ،[27کووک و یانگ ] [29و کریپانونت ] [20همسو است .نتایج
دیگر نشان داد نیت رفتاری کابرد  ICTبرای یادگیری نقش واسطهای
معنیداری در رابطه بین ادراک دانشجویان از ادغام موثر  ICTتوسط
اساتید در فرایند آموزش و کاربرد واقعی فناوری برای یادگیری توسط
دانشجو ندارد .نتایج نشان داد نیت رفتاری کاربرد فناوری نقش میانجی
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مهمتری در رابطه بین سود مندی ادراک شده کاربرد فناوری و کاربرد
واقعی فناوری برای یادگیری نسبت به رابطه بین نگرش نسبت به کاربرد
فناوری و کاربرد واقعی فناوری برای یادگیری دارد .در نتیجه سودمند
ادراک کردن یک فناوری برای یادگیری نسبت به نگرش نسبت به کاربرد
فناوری برای یادگیری بیشتر میتواند بر احتمال استفاده از فناوری در
آینده برای یادگیری و در نتیجه افزایش احتمال کاربرد واقعی فناوری
برای یادگیری اثر بگذارد .از سوی دیگر نتایج حاکی از آن است نیت
رفتاری کاربرد فناوری نمیتواند در رابطه بین ادراک دانشجویان از ادغام
مؤثر  ICTتوسط اساتید در فرایند آموزش و کاربرد واقعی فناوری برای
یادگیری توسط دانشجویان واسطه شود .در نتیجه تصمیم دانشجو
مبتنی بر احتمال بهکارگیری  ICTبرای یادگیری در تحصیل و شغل در
آینده نمیتواند تضمینکننده اثرگذاری ادراک دانشجو از ادغام مؤثر ICT
توسط اساتید در فرایند آموزش بر کاربرد واقعی فناوری برای یادگیری
توسط دانشجویان از طریق نیت رفتاری کاربرد فناوری باشد.
نتایج نشان داد سهولت و سودمندی ادراک شده کاربرد  ICTبرای
یادگیری توسط دانشجو پیشبینیکننده مثبت نگرش نسبت به
کاربرد  ICTبرای یادگیری توسط دانشجو هستند که با نتایج رآوی و
همکاران ] ،[23بیگوزی ] ،[24بینباست و بارکی ] [25و مک گیل و
باکس ] [26همسو است .این نتایج نشان میدهد هرچه فناوری سادهتر
ادارک شود؛ احساس دانشجو در کاربرد فناوری برای یادگیری مثبتتر
ارزیابی میشود و در نتیجه نگرش مثبتتر و عملکرد بهتری خواهد
داشت .بنابراین در طراحی پورتالهای آموزش مبتنی بر فناوری باید
توجه خاصی به کیفیت باالی سیستم ،راحت و کاربرپسند بودن توجه
شود .همچنین نتایج نشان میدهد هرچه فناوری سودمندتر ادراک شود؛
تأثیر مثبتتری بر نگرش دانشجو دارد؛ زیرا مهارتهایی که بر اثر آموزش
با فناوری حاصل میشود تأثیر زیادی بر مفید و سودمند ادراک کردن
فناوری دارد .طرز نگرش دانشجو نسبت به نحوه بهکارگیری ICTو
بهرهگیری ازمحیطهای یادگیری مبتنی بر  ،ICTاز عوامل بسیار مهم
بهشمار میروند .این طرز نگرش مثبت میتواند سبب موفقیت آنها در
تحصیل شود.
نتایج نشان داد سودمندی ادراک شده فناوری برای یادگیری نقش
واسطه ای مثبت در رابطه بین سهولت ادراک شده فناوری برای یادگیری
و نگرش نسبت به کاربرد فناوری برای یادگیری دارد که با نتایج رآوی
و همکاران ] ،[23بیگوزی ] ،[24بینباست و بارکی ] [25و مک گیل و
باکس ] [26همسو است .همچنین سودمندی ادراک شده کابرد فناوری
برای یادگیری نقش واسطهای مثبت در رابطه بین ادراک دانشجویان از
ادغام موثر  ICTتوسط اساتید در فرایند آموزش به دانشجویان و نگرش
نسبت به کاربر فناوری برای یادگیری دارد .مسیر زنجیرهای سهولت
ادراک شده کاربرد فناوری ،سودمندی ادراک شده کاربرد فناوری و
نگرش نسبت به کاربرد فناوری برای یادگیری قویتر از مسیر زنجیرهای
ادراک دانشجویان از ادغام  ICTتوسط اساتید در فرایند آموزش ،سودمند
ادراک شده کاربرد فناوری و نگرش نسبت به کاربرد فناوری برای
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یادگیری است .این نتایج حاکی از آن است که سودمند ادراک کردن
یک فناوری برای یادگیری نقش واسطهای مهمتری در رابطه بین سهولت
ادراک شده فناوری برای یادگیری و نگرش نسبت به کاربرد فناوری برای
یادگیری نسبت به رابطه بین ادراک دانشجویان از ادغام مؤثر  ICTتوسط
اساتید در آموزش خود و نگرش نسبت به کاربرد فناوری برای یادگیری
دارد.
نتایج همچنین نشان داد سهولت ادراک شده کاربرد  ICTبرای یادگیری
پیشبینیکننده مثبت سودمندی ادراک شده کاربرد  ICTبرای یادگیری
دانشجو است که با نتایج رآوی و همکاران ] ،[23بیگوزی ] ،[24بینباست
و بارکی ] [25و مک گیل و باکس ] [26همسو است .سهولت کاربرد از
دیدگاه فردی ،سطحی است که فرد به این باور میرسد که کار با یک
سیستم خاص بدون انجام دادن تالش خاصی میسر است .نکته مهم در
طراحی یک نظام آموزش مبتنی بر فناوری ،اثربخش و کاربرپسندبودن
آن است .کاربرپسندبودن این نظام موجب میشود تا فراگیران بار
شناختی کمتری را برای درک و استفاده از این نوع نظام متحمل شوند
که این امر خود باعث ایجاد حس مفید بودن و سودمند بودن این نوع
فناوری آموزشی در آنها میشود و این خود منجر به استفاده مداوم و
مستمر آموزش مبتنی بر فناوری توسط فراگیران برای یادگیری میشود.
دانشجویان همواره در ابتدای مواجهه با یک فناوری جدید ،درباره مسائل
متعددی مانند نحوة استفاده از آن ،اعتماد به فناوری ،میزان ریسک آن
و  ...احساس نگرانی میکنند .آنها در هنگام مواجهه با مانع و مشکلی در
استفاده از  ICTتمایل دارند یک مرجع در دسترس و آماده برای راهنمائی
و حل مشکل آنها وجود داشته باشد .حال چنانچه فناوری آموزش
الکترونیکی ،بتواند با طراحی کاربرپسند خود این نگرانی را کاهش دهد؛
میتواند باعث سودمند ادراک شدن فناوری شود .نتایج واسطهای نیز
نشان داد سهولت ادراک شده کاربرد  ICTبرای یادگیری نقش واسطهای
مثبت در رابطه بین ادراک دانشجویان از ادغام مؤثر  ICTتوسط اساتید
در فرایند آموزش و سودمند ادراک شده  ICTبرای یادگیری دارد .در
نتیجه هرچه دانشجویان یک فناوری را برای یادگیری سادهتر ادارک
کنند؛ اثر غیرمستقیم ادراک دانشجویان از ادغام مؤثر  ICTتوسط اساتید
در فرایند آموزش بر سودمند ادراک کردن فناوری برای یادگیری توسط
دانشجویان از طری ق سهولت ادراک شده کاربرد فناوری برای یادگیری
بیشتر خواهد بود.
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