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 چکیده 
بین استفاده شده است. جامعه پژوهش حاضر همه معلمان پیش-از طرح پژوهش همبستگیپژوهش در     

نفر به عنوان  Hair et al (2017) 183گیری متوسطه اول شهر کرمانشاه بودند که با استفاده از روش نمونه

ریزی شده و نامهها، از دو پرسشنامه محقق ساخته نظریه رفتار برنمونه انتخاب شدند. به منظور گردآوری داده

ها با سه تکنیک روایی صوری، روایی محتوا و روایی سازه حمایت مدیر مدرسه استفاده شد. روایی پرسشنامه

ها نیز با استفاده از آلفای کرونباخ بررسی و تایید شدند. به مورد بررسی و تایید قرار گرفتند. پایایی پرسشنامه

استفاده شد. نتایج  Smart PLS2افزار ت ساختاری با کمک نرمسازی معادالها، از مدلمنظور تحلیل داده

های معنادار قصد کاربست کنندهبینینشان داد که نگرش، کنترل رفتار ادراک شده و حمایت مدیر مدرسه پیش

بینی قصد فناوری آموزشی در تدریس هستند. با این وجود، نتایج نشان داد که هنجار ذهنی معلم قادر به پیش

کننده رفتار بینیست نیست. همچنین، نتایج نشان داد که کنترل رفتار ادراک شده و قصد با هم پیشکارب

ها مورد بحث قرار های مدیریتی این یافتهواقعی کاربست فناوری آموزشی در تدریس هستند. در پایان، داللت

 گرفته است.

 

 

 .انتقال آموزشریزی شده، کاربست فناوری آموزشی، نظریه رفتار برنامه :کلید واژگان

 

                                                           
 دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران دکتری مدیریت آموزشی. 1

 Email: Hatam.faraji@gmail.com                                                                                         * نویسنده مسئول:  

 دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایراناستادیار مدیریت آموزشی . 2

 389-405صفحات: 

http://jsa.uok.ac.ir/article_61359.html
http://jsa.uok.ac.ir/article_61359.html
http://jsa.uok.ac.ir/article_61359.html


390 انتقال آموزش در مدرسه: ادغام نظریه ی حمایت سازمانی در نظریه ی رفتار برنامه ریزی شده 
  

 همقدم

های آموزشی چهره نظام آموزشی را تغییر داده است و باعث ایجاد کاربست فناوریامروزه    

ها در زمینه کامپیوتر های ارزشیابی شده است. پیشرفتتغییرات مثبت در محتوا، پداگوژی و روش

های آموزشی باعث غنا بخشیدن به محتوای آموزشی و افزایش انگیزش فناوریو فراگیر شدن 

برداری بهینه از اینرو به منظور بهره (.Teo, 2011; Zou, 2013)آموزان شده است یادگیری دانش

ها ها در سراسر دنیا نظام آموزشی را به استفاده از این فناوریاز مزایای فناوری آموزشی، دولت

ترین باور عمومی بر این است که معلمان کلیدی (.Rha & Yoshida, 2005)نند کتشویق می

 & Zhao, Tanهستند )های آموزشی در تدریس و یادگیری فاکتور در زمینه کاربست فناوری

Mishra, 2001 گزارش ها حاکی از آن است که معلمان تمایلی به استفاده از فناوری (. با این وجود

فهم فاکتورهای اثرگذار بر بنابراین  (.Zhao & Cziko, 2001)در فرآیند تدریس و یادگیری ندارند 

 & Teo, Zhou & Noyes, 2016; Huang)کاربست فناوری از سوی معلمان بسیار اهمیت دارد 

Teo, 2016.) های فردی وری آموزشی تحت تاثیر فاکتورهای مختلفی از ویژگیقصد کاربست فنا

گرفته تا عوامل محیطی قرار دارد. در تالش برای فهم فاکتورهای اثرگذار بر قصد کاربست فناوری، 

ها که از پشتوانه محکمی برخودار اند. یکی از این نظریههای مختلفی تدوین شدهها و نظریهمدل

 (. George, 2004; Ndubisi, 2006) ریزی شده استاست نظریه رفتار برنامه

ریزی شده به عنوان چارچوب اصلی پژوهش حاضر با تمسک به نظریه رفتار برنامه بنابراین

پژوهش قصد دارد مسئله کاربست فناوری آموزشی در میان معلمان متوسطه اول شهر کرمانشاه 

بینی کاربست فناوری آموزشی اند که این نظریه توانایی پیشها نشان دادهرا بررسی کند. پژوهش

(.  Teo, Zhou & Noyes, 2016; Lee, Cerreto & Lee, 2010نگاه کنید به د )در تدریس را دار

کند که سه متغیر این نظریه که بر متغیرهای سطح فردی اثرگذار بر رفتار تمرکز دارد بیان می

قصد انجام  کنندهبینینگرش نسبت به رفتار، هنجارهای ذهنی و کنترل رفتار ادراک شده پیش

همانگونه که در مطالعات تجربی هم گزارش شده است رابطه بین قصد ل رفتار هستند. بهرحا

اش کامل نیست و بخش قابل توجهی از واریانس قصد رفتاری بدون کنندهبینیرفتاری با سه پیش

تواند وجود متغیرهای دیگر خارج از تبیین است. یک احتمال برای توضیح این رابطه ناکامل می

در پژوهش حاضر متغیر حمایت مدیر مدرسه،  اری اثرگذارند. بنابراینقصد رفت نظریه باشد که بر

شود تا اثر کننده قصد رفتاری در نظر گرفته میبینیبه عنوان متغیر سطح سازمان، به عنوان پیش

 آن بر تغییرات واریانس متغیر قصد رفتاری بررسی شود. 
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ای دارد. از بعد نظری، ژهپژوهش حاضر هم از بعد نظری و هم از بعد کاربردی اهمیت وی

آمیزی متغیرهای سطح فردی و سازمانی قصد ای است که با در همپژوهش حاضر اولین مطالعه

دارد پدیده کاربست فناوری آموزشی در میان معلمان را بررسی کند. و  از بعد عملی، باید گفت 

ار بر قصد کاربست فناوری که طراحی برنامه های بالندگی حرفه ای بدون توجه به فاکتورهای اثرگذ

رهنمودهایی را برای های پژوهش حاضر مان محدود خواهد بود. بنابراین یافتهآموزشی توسط معل

طراحی و اجرای برنامه های آموزشی در  جهت پرورش کاربست فناوری آموزشی توسط معلمان 

 . ارائه کرده و به تصمیم گیران آموزشی در اختصاص  بهینه منابع کمک می کند

 

 چارچوب مفهومی پژوهش

 ریزی شدهرفتار کاربست فناوری آموزشی و نظریه رفتار برنامه

 & Cheng) بینی کندعی را پیشتواند رفتار واقاجتماعی، قصد رفتار می-نظر شناختیاز نقطه   

Hampson, 2008 .) ،بر این اساسAjzen (1991) ریزی شده را به منظور نظریه رفتار برنامه

رفتار انسان تحت تاثیر دو متغیر کنترل رفتار ادراک  رفتار تدوین کرد. طبق این نظریه بینیپیش

شده و قصد رفتاری است. همچنین، قصد رفتاری توسط سه متغیر نگرش نسبت به رفتار، هنجار 

 شود. بینی میذهنی در خصوص رفتار و کنترل رفتار ادراک شده نسبت به رفتار پیش

 Ajzen) : این متغیر بیانگر ارزیابی مثبت یا منفی فرد از رفتار استرفتارنگرش نسبت به 

& Manstead, 2007.)  های آموزشی سبب بهبود اگر معلم تصور کند که کاربست فناوریبنابراین

های آموزشی در کالس شود، قصد و تمایل وی برای کاربست فناوریآموزان مییادگیری دانش

کننده قصد در نظریه رفتار بینیترین پیشن گفت که نگرش باثباتتوایابد. میافزایش می

مطالعات مختلف در حوزه کاربست فناوری آموزشی نیز ریزی شده است. در همین راستا مهبرنا

کننده قصد کاربست فناوری بینیاند که نگرش نسبت به کاربست فناوری آموزشی پیشداده نشان

 ;Lee, Cerreto & Lee, 2010; Teo, Zhou & Noyes, 2016)آموزشی در تدریس است 

Shiue, 2007; Salleh & Albion, 2004; Lumpe, Haney & Czerniak, 1998; Sugar, 

Crawley & Fine, 2004; Teo & Lee, 2010; Teo, 2012; Crawley, 1990; Yilmaz & 

Ozer, 2013 فرضیه اول پژوهش عبارتست از:(. بنابراین 

های آموزشی در تدریس : نگرش معلم نسبت به کاربست فناوریفرضیه اول پژوهش

 باشد.کننده قصد کاربست وی میبینیپیش
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کند رفتار مدنظر از نظر دهد که تا چه اندازه فرد تصور میمی : این متغیر نشانهنجار ذهنی

مفهوم مرکزی در این متغیر است  1افراد مهم (. ,1991Ajzen) اجتماعی مناسب و پسندیده است

افراد مهم د. برای مثال، در بافت محیط کار های مختلف این افراد مهم متفاوت هستنکه در بافت

برای فرد عبارتند از همکاران و مدیر. بنابراین، اگر معلم تصور کند که همکاران و مدیر مدرسه از 

درس استفاده کند، قصد و اشتیاق وی برای های آموزشی در کالس وی انتظار دارند که از فناوری

شود. در همین راستا، شواهد تجربی های آموزشی در تدریس تقویت میکاربست فناوری

 ,Lee)دهنده اثر مثبت هنجار ذهنی بر قصد کاربست فناوری آموزشی از سوی معلم است نشان

Cerreto & Lee, 2010; Teo, Zhou & Noyes, 2016; Salleh & Albion, 2004; Lumpe, 

Haney & Czerniak, 1998; Teo & Lee, 2010; Teo, 2012; Crawley, 1990; Yilmaz 

& Ozer, 2013.)  فرضیه دوم پژوهش عبارتست از:بنابراین 

 

هنجار ذهنی معلم نسبت به کاربست فناوری آموزشی در تدریس  فرضیه دوم پژوهش:

 کننده قصد کاربست وی است.بینیپیش

دهد که تا چه اندازه از نظر فرد انجام رفتار مدنظر : این متغیر نشان میرفتار ادراک شدهکنترل 

(. به عبارت دیگر، این متغیر بیانگر توانایی فرد و همچنین Ajzen, 1991آسان یا دشوار است )

ریزی های آموزشی است. در نظریه رفتار برنامهوجود زمان و امکانات الزم برای استفاده از فناوری

شده، این متغیر هم به صورت غیرمستقیم )از طریق قصد رفتار( و هم به صورت مستقیم بر رفتار 

های آموزشی را بلد واقعی اثرگذار است. در بافت انتقال آموزش، اگر معلم نحوه استفاده از فناوری

الس درس های آموزشی همچون کامپیوتر یا پروژکتور در کباشد و امکانات استفاده از فناوری

های آموزشی توسط معلم افزایش موجود باشد، در این صورت قصد و تمایل کاربست فناوری

های پیشین در خصوص اثر کنترل رفتار ادراک شده بر قصد انتقال آموزش یابد. نتایج پژوهشمی

اند که کنترل رفتار ادراک شده بر قصد کاربست ها نشان دادهضد و نقیض است برخی از پژوهش

 ,Lee, Cerreto & Lee, 2010; Lumpe, Haney & Czerniak)ناوری آموزشی از سوی معلم ف

1998; Teo, 2012; Crawley, 1990 )  چندین پژوهش دیگر گزارش اثر مثبت دارد. در حالیکه

 ,Teo, Zhou & Noyes) اند که کنترل رفتار ادراک شده بر قصد کاربست فناوری آموزشیکرده

2016; Salleh & Albion, 2004; Teo & Lee, 2010 ) و رفتار کاربست فناوری آموزشی

(Salleh & Albion, 2004) های سوم و چهارم پژوهش عبارتند اثر معناداری ندارد. از اینرو فرضیه

 از: 

                                                           
1. significant others 
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های فرضیه سوم پژوهش: کنترل رفتار ادراک شده معلم نسبت به کاربست فناوری

 قصد کاربست وی است.کننده بینیآموزشی در تدریس پیش

فرضیه چهارم پژوهش: کنترل رفتار ادراک شده معلم نسبت به کاربست فناوری 

 کننده رفتار واقعی انتقال آموزش است.بینیآموزشی در تدریس پیش

  

ریزی شده، قصد یا انگیزه رفتاری بیانگر این است که تا چه : در نظریه رفتار برنامهقصد رفتاری

 (.Ajzen, 1991) کندرفتار مدنظر اشتیاق دارد و در جهت تحقق آن تالش می حد فرد برای انجام

در واقع، کاربست فناوری آموزشی یک رفتار مبتنی بر قصد است. در بافت مدرسه، اگر معلم تمایل 

های آموزشی در تدریس استفاده کند، در این صورت رفتار وی نیز در این داشته باشد از فناوری

نیز نشان داد که قصد Yilmaz & Ozer (2013) د. پژوهش انجام شده توسط کنجهت بروز می

استفاده از فناوری آموزشی بر رفتار واقعی استفاده از فناوری آموزشی از سوی معلم تاثیر مثبت و 

 فرضیه پنجم پژوهش عبارتست از:د. بنابراین معنادار دار

های آموزشی در تدریس فرضیه پنجم پژوهش: قصد معلم برای کاربست فناوری

 کننده رفتار واقعی کاربست وی است. بینیپیش

 

های مختلف نشان داده شده است، رابطه بین همانطور که در پژوهشحمایت مدیر مدرسه: 

بدون تبیین باقی  بین آن کامل نیست و بخشی از واریانس متغیر قصدقصد رفتار و سه متغیر پیش

ماند که این بیانگر وجود متغیرهای دیگر خارجی اثرگذار بر قصد رفتاری است. بدین منظور و می

به منظور بهبود تبیین واریانس قصد رفتار، در پژوهش حاضر متغیر حمایت مدیر مدرسه، به عنوان 

العات مختلف نیز نشان ریزی شده اضافه شده است. مطمتغیر سطح سازمانی، به مدل رفتار برنامه

اند که متغیرهای سازمانی برای فهم فرآیند رفتار سازمانی، همچون انتقال آموزش، اهمیت داده

 ,Baldwin & Ford, 1988; Tracey, Tannenbaum & Kavanaghبرای مثال نگاه شود به دارند )

در شغل  و مهارت حمایت مدیر بیانگر آن است که تا چه اندازه مدیر از کاربست دانش .(1995

این مفهوم ریشه در نظریه حمایت   (.Holton, Bates & Ruona, 2000)کند پشتیبانی می

کند، سعی سازمانی دارد. طبق این نظریه، زمانی که کارکنان تصور کنند سازمان از آنها حمایت می

 & Eisenberger, Huntington, Hutchison)کنند در جهت کمک به سازمان گام بردارند می

Sowa, 1986; Eisenberger, Stinglhamber, Vandenberghe, Suharski & Rhoade, 

گیرد تصور کارکنان از حمایت سازمانی از تصور آنها نسبت به مدیرشان نشات می(. 2002
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(DeConinck & Johnson, 2009; Shanock & Eisenberger, 2006.)  توان گفت میبنابراین

کند، بیشتر ترغیب های آموزشی حمایت میزمانی که معلم تصور کند مدیر از کاربست فناوری

 ,Bates et al. 2000; Tracy & Tews)های آموزشی در تدریس استفاده کند شود از فناوریمی

نتایج مطالعات در خصوص مکانیسم اثر حمایت مدیر بر کاربست فناوری  رحاله به (.2005

 Ragu-Nathan, Tarafdar, Ragu-Nathanآموزشی توسط معلم یکدست نیست. برای مثال، 

& Tu (2008)  در مطالعه خود نشان دادند که وجود حمایت استرس کاربست فناوری را کاهش

کند، چرا که کاربست فناوری آموزشی مستلزم دق میدهد. این بویژه درباره معلمان مدرسه صمی

کنند بیان می Wang, Rau and Salvendy (2011) ای مدیر مدرسه است. با این وجودهحمایت

در مطالعه حاضر  ی بزرگساالن اثر ندارد. بنابراینکه وجود حمایت بر قصد کاربست فناوری از سو

ریزی شده، سهم دیر مدرسه در نظریه رفتار برنامهتصمیم گرفته شد تا با گنجاندن متغیر حمایت م

 فرضیه ششم پژوهش عبارتست از: مورد بررسی قرار گیرد. بنابراین بینی قصد رفتارآن در پیش

 

های آموزش در فرضیه ششم پژوهش: حمایت مدیر مدرسه از کاربست فناوری

 های آموزشی در تدریس است. کننده قصد معلم برای کاربست فناوریبینیتدریس پیش

 

 شناسی پژوهشروش

 بینی استفاده شد. جامعهپیش-های پژوهش، از روش پژوهش همبستگیبه منظور بررسی فرضیه  

باشد. به منظور تعیین حجم پژوهش حاضر شامل همه معلمان متوسطه اول شهر کرمانشاه می

استفاده شد که برای  Hair, Hult, Ringle & Sarstedt (2017)نمونه از روش پیشنهادی 

های معمول برآورد حجم نمونه بینی پیشنهاد شده است. برخالف روششپی-های همسبتگیطرح

کنند، روش سازی معادالت ساختاری که از قواعد تجربی استفاده میبرای مطالعات مربوط به مدل

پیشنهادی این پژوهشگران از سطح معناداری، توان آماری، و تعداد متغیرهای مستقل برای برآورد 

متغیر مستقل )نگرش، هنجار  4کند. از آنجایی که در مدل پژوهش حاضر حجم نمونه استفاده می

ذهنی، کنترل رفتاری ادراک شده و حمایت مدیر مدرسه( وجود دارد، حداقل حجم نمونه مورد 

نفر خواهد بود. بنابراین، حجم کلی  2R 10/0 ،158صدم و مقدار  99نیاز برای کسب توان آماری 

کنندگان و به دلیل پراکندگی شد. به منظور انتخاب مشارکت نفر برآورد 158نمونه حداقل 

ای استفاده شد. به منظور جلوگیری از ریزش نمونه، گیری خوشهجغرافیایی معلمان، از روش نمونه

پرسشنامه سالم عودت داده شد. به منظور گردآوری  183پرسشنامه توزیع شد که  230تعداد 
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ریزی شده و حمایت مدیر مدرسه استفاده شد. ه رفتار برنامهساختها، از دو پرسشنامه محققداده

 شوند:بخش تشکیل شده است که در ادامه توضیح داده می 5ریزی شده از پرسشنامه رفتار برنامه

 به منظور سنجش این مقیاس نگرش نسبت به کاربست فناوری آموزشی در تدریس :

 Shoham (2008)، Davis (1989) گویه از پیش اعتبارسنجی شده در مطالعات 6متغیراز 

به نظر من، "ها عبارتند از: استفاده شد. نمونه این گویه Compeau and Higgins (1995)و 

به نظر من، استفاده از پاورپوینت در  "و  "سازدتر میاستفاده از پاورپوینت تدریس را جذاب

 . "بخشدآموزان را بهبود میتدریس یادگیری دانش

  به منظور سنجش این متغیر ذهنی نسبت به کاربست فناوری آموزشیمقیاس هنجار :

 Davis, Bagozzi & Warshaw (1989)گویه از پیش اعتبارسنجی شده در مطالعات  5از 

شان برای افرادی که نظرات"ها عبارتند از : استفاده شد. نمونه این گویه Shoham (2008)و 

همکارانم از  "و  ”کنندپوینت در تدریس تشویق میمن ارزشمند است مرا به استفاده از پاور

 ."من انتظار دارند که از پاورپوینت در تدریسم استفاده کنم

 به منظور مقیاس کنترل رفتار ادراک شده نسبت به کاربست فناوری آموزشی :

 Shoham (2008) ،Davisگویه از پیش اعتبارسنجی در مطالعات  3سنجش این متغیر از 

(1989) ،Thompson, Higgins & Howel (1991) ها عبارتند استفاده شد. نمونه این گویه

ابزار و منابع الزم )همچون کامپیوتر و پروژکتور( "و  ”من نحوه ساختن پاورپوینت را بلدم"از: 

 . "برای استفاده از پاورپوینت در کالس درس وجود دارد

 گویه از پیش  4: به منظور سنجش این متغیر از مقیاس قصد کاربست فناوری آموزشی

 & Davis, Bagozziو  Shoham (2008)، Cheng (2013)اعتبارسنجی شده در مطالعات 

Warshaw (1989) استفاده از پاورپوینت در "ها عبارتند از: استفاده شد. نمونه این گویه

 . "اورپوینت استفاده کنمکنم در تدریسم از پتالش می"و  "های من استتدریس جزء برنامه

 گویه  3: به منظور سنجش این متغیر از مقیاس رفتار واقعی کاربست فناوری آموزشی

 "امام از پاورپوینت استفاده کردهدر تدریس"ها عبارتند از: استفاده شده است. نمونه این گویه

 . "ام پاورپوینت طراحی کنمام تا حد ممکن برای موضوعات درسیتالش کرده"و 

ابزار دوم پژوهش حاضر پرسشنامه محقق ساخته حمایت مدیر مدرسه است. به منظور سنجش 

 ,Facteau, Dobbins, Russellگویه از پیش اعتبارسنجی شده در مطالعات  4این متغیر از 

Ladd and Kudisch (1995)  وVelda, Caetano, Michel, Lyons and Kavanagah (2007) 

کند وسایل کمک آموزشی مدیر مدرسه سعی می "ها عبارتند از: ین گویهاستفاده شد. نمونه ا
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هایی را برای استفاده از وسایل کمک مدیر مدرسه مشوق و پاداش"و  "موردنیاز من را فراهم آورد

 ."آموزشی توسط معلمان در نظر گرفته است

ای لیکرت استفاده شد. روایی صوری و محتوای گزینه 5از طیف  هابندی پاسخبه منظور درجه

ها ها توسط جمعی از خبرگان دانشگاهی مورد تایید قرار گرفت. روایی سازه پرسشنامهپرسشنامه

نیز با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی مورد تایید قرار گرفت )نتایج این تحلیل عاملی در قسمت 

گیری انعکاسی آورده شده است(. پایایی پرسشنامه نیز با استفاده ندازههای انتایج و بررسی مدل

از آلفای کرونباخ برای ابعاد نگرش، هنجار ذهنی، کنترل رفتار ادراک شده، قصد رفتاری، رفتار 

محاسبه شد.  85/0و  90/0، 92/0، 77/0، 90/0، 92/0واقعی و حمایت مدیر مدرسه  به ترتیب 

 Smart PLS2افزار سازی معادالت ساختاری با استفاده از نرما، از مدلهبه منظور تحلیل داده

 استفاده شد. 

 

 نتایج

گیری های اندازهسازی معادالت ساختاری از دو گام تشکیل شده است. در گام اول، مدلمدل  

گیری از نوع های اندازهگیرند. از آنجایی که در پژوهش حاضر همه مدلمورد بررسی قرار می

باشند، بنابراین از دو معیار همسانی درونی و روایی استفاده شد. به منظور تعیین انعکاسی می

شود که مقدار آنها نباید انی درونی از دو شاخص پایایی مرکب و آلفای کرونباخ استفاده میهمس

استفاده  AVEبیشتر باشد. به منظور تعیین روایی همگرا از بار عاملی و  95/0کمتر و از  6/0از 

باشد. به منظور تعیین روایی واگر،  5/0و  7/0شود که مقدار آنها به ترتیب نباید  نباید کمتر از می

شود. مطابق این آزمون، همبستگی هر سازه با خودش باید الرکر استفاده می-از آزمون فورنل

گیری مورد ی اندازههابیشتر از همبستگی آن سازه با سایر سازه در مدل باشد. بعد از اینکه مدل

گیرد. در واقع، در این مرحله تایید قرار گرفتند، در گام دوم مدل ساختاری مورد بررسی قرار می

گیرد. بدین منظور، های پژوهش مورد بررسی قرار میها و به عبارت دیگر فرضیهرابطه بین سازه

نوان مقادیر ضعیف، به ترتیب به ع 75/0و  50/0، 25/0های ضریب تعیین )مقدار از شاخص

بین )مقدار شوند(، ضریب اثر )مقدار آن باید معنادار باشد(، و ارتباط پیشمتوسط و باال ارزیابی می

شناختی ها، ابتدا اطالعات جمعیتشود. قبل از بررسی مدلآن باید از صفر بیشتر باشد( استفاده می

 (.Hair et al., 2017نگاه شود به شود )نمونه بررسی می
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 شناختی نمونه. اطالعات جمعیت1جدول 

 فراوانی درصدی فراوانی متغیر

 

 سابقه خدمت

10-1 13 1/7 

20-11 55 1/30 

30-21 107 5/58 

 4/4 8 30بیشتر از 

 

 تحصیالت

 0/41 75 کارشناسی

 6/53 98 کارشناسی ارشد

 5/5 10 دکتری

 

 30تا  21همانطور که از جدول فوق مشخص است، اکثریت نمونه دارای سابقه خدمت بین  

 سال با مدرک کارشناسی ارشد هستند. 

 

 گیری انعکاسیهای اندازهمرحله اول: آزمون مدل

 

گیری نشان داد که سوال اول مربوط به بعد کنترل رفتار ادراک شده های اندازهارزیابی اولیه مدل  

های کمتر از مقدار مطلوب است. بنابراین، این گویه از مدل حذف شد و مدل 42/0عاملی  با بار

گیری از ههای اندازافزار نشان داد که همه مدلگیری دوباره ارزیابی شدند. خروجی نرماندازه

 (. 3و  2مطلوب برخوردارند )نگاه شود به جداول شماره همسانی درونی و روایی 

 
 مربوط به همسانی درونی و روایی همگرا. نتایج 2جدول 

 روایی همگرا همسانی درونی متغیر

 پایایی مرکب

(≤ 6/0) 

 آلفای کرونباخ

(≤ 6/0) 

 بار عاملی

(≤ 7/0) 

AVE 
(≤ 5/0) 

 72/0 91/0 – 77/0 93/0 94/0 نگرش

 71/0 89/0 – 79/0 90/0 92/0 هنجار ذهنی

 81/0 93/0 – 86/0 87/0 89/0 کنترل رفتار ادراک شده

 82/0 93/0 – 86/0 92/0 94/0 قصد رفتاری

 90/0 95/0 – 95/0 90/0 94/0 رفتار واقعی

 69/0 87/0 – 76/0 85/0 90/0 حمایت مدیر مدرسه
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 الرکر در خصوص روایی واگر-. نتایج آزمون فورنل3جدول 
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ت 
مای
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      86/0 نگرش

     81/0 72/0 هنجار ذهنی

    75/0 60/0 54/0 کنترل رفتاری

   84/0 59/0 52/0 63/0 قصد رفتاری

  81/0 51/0 46/0 48/0 47/0 رفتار واقعی

 72/0 42/0 41/0 39/0 62/0 36/0 حمایت مدیر

 

 مرحله دوم: آزمون مدل ساختاری

ضریب تعیین است. ضریب تعیین بیانگر آن است که تا اولین معیار در بررسی مدل ساختاری،    

ریزی شده به بینی متغیر)های( درونزا را دارد. آزمون نظریه رفتار برنامهچه اندازه مدل توان پیش

درصد از تغییرات متغیر قصد کاربست فناوری  65صورت مستقل نشان داد که این  نظریه تقریبا 

صد از تغییرات متغیر رفتار واقعی کاربست فناوری آموزشی در 38آموزشی در کالس درس و تقریبا 

کند. با افزوده شدن متغیر حمایت مدیر مدرسه به مدل، توان بینی میدر کالس درس را پیش

افزایش پیدا کرد که  73/0بینی متغیر قصد کاربست فناوری آموزشی در تدریس به مدل در پیش

اند در تقویت قصد معلمان برای کاربست فناوری تودهد متغیرهای سطح سازمانی مینشان می

معیار دوم در ارزیابی  (.3و  2آموزشی اثر مثبت و معنادار داشته باشد )نگاه شود به شکل شماره 

(، سه متغیر 3و  2افزار )شکل شماره مدل ساختاری، ضریب تاثیر است. براساس خروجی نرم

نگرش نسبت به کاربست فناوری آموزشی، کنترل رفتار ادراک شده  و حمایت مدیر مدرسه تاثیر 

عناداری بر قصد مثبت و معناداری بر قصد کاربست فناوری آموزشی دارند. اما، هنجار ذهنی اثر م

کاربست ندارد. همچنین، دو متغیر کنترل رفتار ادراک شده و قصد کاربست نیز اثر مثبت و 

بین معناداری بر رفتار واقعی کاربست دارند. معیار سوم در ارزیابی مدل ساختاری، ارتباط پیش

ر ادراک شده، افزار، مقدار این شاخص برای متغیرهای نگرش، کنترل رفتااست. مطابق خروجی نرم

 69/0و  69/0، و 33/0، 54/0 81/0، 74/0قصد، رفتار واقعی و حمایت مدیر مدرسه به ترتیب 

 باشند. محاسبه شد که از صفر برزگتر می
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شده ریزی. ارزیابی مدل ساختاری نظریه رفتار برنامه2شکل   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ریزی شده با افرودن متغیر حمایت مدیر مدرسهارزیابی مدل ساختاری نظریه رفتار برنامه. 3شکل

 نگرش

هنجار 

 ذهنی

 قصد

732/0  

 کنترل رفتار

 ادراک شده

 رفتار واقعی

379/0  

70/0  

04/0  

20/

0 26/0  

57/0  

44/1

 

05/1  

19/

3 68/3  

28/1

3 

حمایت 

 مدیر
67/

0 
04/

6 

 نگرش

 هنجار ذهنی
 قصد

653/0  

 کنترل رفتار

 ادراک شده

 رفتار واقعی

379/0  

73/0  

04/0  

21/0  

26/0  

57/0  

44/1

5 

26/1  

27/3  

58/4  

28/1

3 
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 بحث

بینی ریزی شده و حمایت مدیر مدرسه در پیشهدف پژوهش حاضر بررسی نظریه رفتار برنامه  

قصد کاربست فناوری آموزشی در تدریس و رفتار واقعی کاربست فناوری آموزشی در تدریس 

 باشد. می
بررسی فرضیه اول پژوهش نشان داد که نگرش معلم نسبت به کاربست فناوری آموزشی در 

ریزی شده کاربست وی اثر مثبت و معنادار دارد. این نتیجه با نظریه رفتار برنامه تدریس بر قصد

 ,Lee, Cerreto & Lee (2010), Teo, Zhou & Noyes (2016)های و همچنین نتایج پژوهش

Shiue (2007), Salleh & Albion (2004), Lumpe, Haney & Czerniak (1998), Sugar, 

Crawley & Fine (2004), Crawley (1990)  وYilmaz & Ozer (2013)  .نگرش همسو است

ریزی شده بیانگر ارزیابی مثبت یا منفی نسبت به رفتار مدنظر است. بنابراین اگر در رفتار برنامه

آموزان معلم باور داشته باشد که کاربست فناوری آموزشی در تدریس به بهبود یادگیری دانش

ریس رقم خواهد زد، در اینصورت تمایل و اشتیاق وی برای کمک کرده و لحظات خوبی را در تد

 های آموزشی در تدریس تقویت خواهد شد. کاربست این فناوری

دهد که هنجار ذهنی معلم نسبت به کاربست فناوری بررسی فرضیه دوم پژوهش نشان می

ریزی آموزشی در تدریس بر قصد کاربست وی اثر معناداری ندارد. این نتیجه با نظریه رفتار برنامه

 ,Salleh & Albion (2004), Lee, Cerreto & Lee (2010), Teoهای شده و نتایج پژوهش

Zhou & Noyes (2016), Lumpe, Haney & Czerniak (1998), Czerniak (1998), Teo 

and Lee (2010), Teo (2012), Crawley (1990)  وYilmaz & Ozer (2013)  .ناهمسو است 

رسد که سطح تحصیالت بر هنجارهای ذهنی اثرگذار است. همانطور که اطالعات به نظر می

مان از سطح تحصیالت باال برخوردارند و این سبب دهد معلشناختی نمونه نیز نشان میجمعیت

های خود جهت انجام یا عدم انجام یک رفتار رجوع کنند و منتظر تایید یا شود تا بر دیدگاهمی

 Al-Kurdi, El-Haddadeh & Eldabi وی دیگران نباشند. در همین راستاعدم تایید رفتار از س

کنند که اعضای علمی انجام دادند بیان میدر پژوهش خود که بر روی اعضای هیات  (2018)

هیات علمی به دلیل سطح تحصیالت باال تمایل دارند که مستقل عمل کنند و بیشتر فردگرا 

 هستند.

بررسی فرضیه سوم پژوهش نشان داد که کنترل رفتار ادراک شده بر قصد معلم برای کاربست 

ریزی شده و ن نتیجه با نظریه رفتار برنامهفناوری آموزشی در تدریس اثر مثبت و معنادار دارد. ای

 Lumpe, Haney & Czerniak (1998), Teo (2012), Lee, Cerreto andهای نتایج پژوهش
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Lee (2010)  وCrawley (1990) های همسو بوده اما با نتایج پژوهشTeo, Zhou & Noyes 

(2016), Salleh & Albion (2004)  وTeo and Lee (2010)  .ناهمسو است 

فردی( و همچنین امکانات های معلم )متغیر درونکنترل رفتار ادراک شده ناظر بر شایستگی

فردی( است. )از قیبل کامپیوتر و پروژکتور در کالس درس( و زمان )به عنوان دو متغیر برون

اشد و از سوی های آموزشی را داشته ببنابراین، وقتی معلم از یک سو توانایی استفاده از فناوری

دیگر امکانات و تجهیزات الزم در اختیار وی قرار بگیرد، اشتیاق و انگیزه وی برای کاربست 

 های آموزشی در کالس درس تقویت خواهد شد. فناوری

بررسی فرضیه چهارم پژوهش نشان داد که کنترل رفتار ادراک شده معلم نسبت به کاربست 

مستقیم، مثبت و معناداری بر قصد کاربست وی دارد. های آموزشی در کالس درس اثر فناوری

 Salleh & Albionریزی شده همسو است اما با نتیجه پژوهش این نتیجه با نظریه رفتار برنامه

 ناهمسو است.  (2004)

بررسی فرضیه پنجم پژوهش نشان داد که قصد معلم در جهت کاربست فناوری آموزشی در 

ت فناوری آموزشی از سوی وی اثر مثبت و معنادار دارد. این کالس درس بر رفتار واقعی کاربس

 همسو است. Yilmaz & Ozer (2013)ریزی شده و نتیجه پژوهش نتیجه با نظریه رفتاری برنامه

ریزی شده متغیر قصد به انگیزه فرد برای انجام یک رفتار اشاره دارد. در نظریه رفتار برنامه

توان گفت که اگر معلم قصد کند از تار فرد است. بنابراین میکننده رفبینیترین پیشقصد اصلی

های آموزشی در تدریس استفاده کند، در اینصورت رفتار وی نیز در این جهت هدایت فناوری

 ریزی و تالش خواهد کرد. های آموزشی برنامهشود و برای کاربست فناوریمی

سه اثر مثبت و معناداری بر قصد بررسی فرضیه ششم پژوهش نشان داد که حمایت مدیر مدر

-Ragu های آموزشی در تدریس دارد. این نتیجه با نتیجه پژوهشمعلم برای کاربست فناوری

Nathan, Tarafdar, Ragu-Nathan and Tu (2008)  همسو بوده اما با نتیجه پژوهشWang, 

Rau and Salvendy (2011)  .ناهمسو است 

( و Ng & Sorensen, 2008)تی همچون رضایت شغلی حمایت مدیر دارای پیامدهای مثب

توان انتظار داشت که حمایت (. بنابراین، میChen & Chiu, 2008رفتار شهروندی سازمانی است )

های مدیر بر رفتار انتقال آموزش معلمان نیز اثر مثبت داشته باشد و آنها را ترغیب کند از فناوری

 آموزشی در کالس درس استفاده کنند. 
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 گیری و پیشنهادات کاربردینتیجه

های نظری و عملی است. از لحاظ نظری، پژوهش حاضر اولین پژوهش حاضر دارای داللت   

بینی ریزی شده به پیشپژوهشی است که با ترکیب نظریه حمایت سازمانی با نظریه رفتار برنامه

قصد کاربست فناوری آموزشی در تدریس و همچنین رفتار واقعی کاربست فناوری آموزشی در 

لمان پرداخته است. همچنانکه پژوهش حاضر نشان داد سه متغیر نگرش )با تدریس در میان مع

های کننده قصد کاربست فناوریبینیترین اثر(، کنترل رفتار ادراک شده و حمایت مدیر پیشقوی

آموزشی از سوی معلم هستند، اما نتایج پژوهش نشان داد که هنجار ذهنی معلم بر قصد کاربست 

ترین اثر( و کنترل مچنین این پژوهش نشان داد که قصد کاربست )با قویاثر معنادار ندارد. ه

کننده رفتار واقعی کاربست فناوری آموزشی از سوی معلم هستند. از بینیرفتار ادراک شده پیش

ترین اثر را بر قصد کاربست معلم دارد الزم است که لحاظ کاربردی، از آنجایی که نگرش قوی

ود را بر تقویت نگرش معلمان در خصوص مزایای کاربست فناوری مدیران بیشترین تالش خ

بیان  Lowe, Eves and Carrol (2002)آموزشی در کالس درس قرار متمرکز کنند. همچنانکه 

کنند، اگر قصد دارید بر رفتار افراد اثر بگذارید، ابتدا باید بر احساسات مثبت یا منفی آنها در می

توانند از طریق جلسات رسمی و گفتگوهای در این زمینه، مدیران می زمینه آن رفتار تمرکز کنید.

غیررسمی یا تدوین محتواهای آموزشی بر تقویت نگرش مثبت معلمان تمرکز کنند. همچنین، 

های آموزشی توانند در هنگام ارزیابی عملکرد با اعطای امتیاز به معلمانی که از فناوریمدیران می

های آموزشی در جهیز کالس به وسایل کمک آموزشی از کاربست فناوریکنند یا با تاستفاده می

های آموزشی توانند با برگزاری کارگاهتدریس حمایت کنند )حمایت سازمانی(. بعالوه، مدیران می

 های آموزشی تقویت کنند )کنترل رفتار ادراک شده(.های معلمان را در زمینه فناوریشایستگی

 

 ت پژوهشیها و پیشنهادامحدودیت

هایی مواجه است. طرح پژوهش حاضر پژوهش حاضر با محدودیتهمانند هر پژوهش دیگری    

مقطعی بوده و بنابراین قادر به ثبت تغییرات رفتار انتقال آموزش در طول زمان نیست. بنابراین، 

در  های طولی برای بررسی رفتار انتقال آموزشهای آتی از طرحشود که در پژوهشپیشنهاد می

میان معلمان استفاده شود. همچنین، جامعه پژوهش حاضر محدود به معلمان متوسطه اول شهر 

تیاط کرمانشاه بوده و بنابراین تعمیم آن به معلمان سایر شهرها و سایر مقاطع تحصیلی باید با اح

 شود که جوامع دیگر معلمان نیز مورد بررسی قرارپیشنهاد میصورت بگیرد. در همین راستا 

بگیرند. بعالوه، ابزار گردآوری داده در پژوهش حاضر پرسشنامه بوده که از محدودیت ذاتی 
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های کیفی های آتی از طرحشود پژوهشمطلوبیت اجتماعی برخوردار است. بنابراین، پیشنهاد می

 به منظور بررسی رفتار انتقال آموزش معلمان استفاده کنند.
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