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Abstract 

Introduction: The aim of this study is to predict and explain the application of 

educational technology in teaching using the theory of planned behavior (TPB). 

Method: For this purpose, the correlation-prediction research design was used. 

The target population consisted of all Kermanshah junior high school teachers, 

of whom a random sample of 183 was selected. In order to collect data, a 

researcher-made questionnaire was used. The face validity of the questionnaire 

was confirmed by a group of academic experts. Cronbach's alpha coefficient 

also indicated the acceptable reliability of the questionnaire. In order to analyze 

the data, structural equation modeling was used with the help of Smart PLS2 

software. 

Results: The results showed that the teacher's attitude and control of the 

perceived behavior of the teacher predict the intention to use educational 

technology. The findings, however, indicated that subjective norms are not a 

predictor of intention. In addition, intention and perceived behavioral control 

were proven to jointly predict actual behavior of educational technology use in 

class. 

Discussion and conclusion: This study showed that TPB is capable of 

predicting behavioral intention and actual behavior with regard to educational 

technology use in the classroom. By providing training and equipping classes 

with computers and overhead projectors, hence, principals can lay the 

foundation for the use of educational technologies in the classroom. 

Keywords: Theory of Planned Behavior, Training Transfer, Educational 

Technology, Teacher. 
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 : تدریس در آموزشی هایفناوری کاربست بینیپیش

 آموزش انتقال قصد بر مبتنی مدل آزمون
 DOI: https://dx.doi.org/10.22070/tlr.2022.10218.0 

 
 حبیب ،3پوارسواری رجب فاطمه ،2آبادعلی موالئی ،حسین*1سرخیده فرجی حاتم

 4امامی

 )نویسنده مسئول( آموخته دکتری مدیریت آموزشی، تهران، ایران.. دانش1
 . دانشجوی دکتری برنامه ریزی توسعه آموزش عالی، دانشگاه مازندران، تهران، ایران. 2
 . دانشجوی دکتری برنامه ریزی درسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.3
 آموخته کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.. دانش4

 دهیچک
رازآ  ب نی کاربسررف اناورآ وزشی رری در سدرا  با ادررازادظ ای رفپار رااار بپرازر : هدف پژوهش حاضررپ پ شمقدمه
  دظ بشد.  

ساگی روش دازادظ  د. رمشرر   پ ش -: بدان زنفشر، ای طپح پژوهش همب صادای بر حجم  ب نی ا رزپ ای زعلمان   183اآ س
شاظ اراخاب  د. بر زنفشر گپدوورآ دادظ        دطر اول  هپ کپزار شنازر   زاش د دازادظ  د. رواای       زحقق ها، ای پپ داخار ا

شان           دهندظ  صشرآ پپدشنازر سشدط جمعی ای خبپگان دارشگاهی زشرد ساا د قپار گپاف. ضپاب ولزاآ کپورباخ ر ز ر
 Smartاازار دررایآ زعاد س درراخاارآ با کمم رپ ها، ای زدلبر زنفشر سحل ل دادظ پاااای قابل قبشل پپدررشررنازر بشد.

PLS2   .ادازادظ  د 
ناورآ وزشی ی   کنندظ قصد کاربسف ا  ب نی: راااج رشان داد کر رگپش زعلم و کناپل رااار ادراک  دظ زعلم پ ش  یجنتا

ب نی قصررد کاربسررف اناورآ وزشی رری در ک ن درن ر سررف. راااج   با ررد، ازا هنجار نهنی زعلم قادر بر پ شوآ زی
زشی ی  کنندظ رااار واقعی کاربسف اناورآ و ب نیپ شهمچن ن رشان داد کر کناپل رااار ادراک  دظ زعلم و قصد زعلم    

 در ک ن درن ادف.  
رازآ  رردظ قدرس سب  ن قصررد رااارآ و رااار  : پژوهش حاضررپ رشرران داد کر رفپار رااار بپرازرگیریبحث و نتیجه

یش و سجه ز  سشارند ای طپاق وزش واقعی در بااف کاربسرررف اناورآ وزشی ررری در سدرا  را دارد. بنابپاان، زداپان زی        
درا   هاآ وزشی رری در سها بر ازکاراس یاپبناای همچشن کازپ شسپ و پپوژکاشر بسرراپ را بپاآ کاربسررف اناورآک ن

 زه ا دایرد.  
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 .13-20، صص.: 1399، پاا ز و یزساان 32، پ اپی 2،  مارظ 17، دورظ های آموزش و یادگیریپژوهشعلمی رشپار 
Scientific Journal of Training & Learning Researches, Vol.17, No.2, Serial 32, Autumn & Winter 2020-2021, pp.: 13-20. 

 مقدمه 
در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش به صراحت بر 
این نکته تاکید شده است که یکی از اهداف نظام آموزش و 

 های علمی وها و توانمندیپرورش توسعه مستمر شایستگی
 هایسالیانه هزینه ای فرهنگیان است. در همین راستا،حرفه

ای معلمان در آموزی و بالندگی حرفهزیادی صرف باز
شود. اما های آموزشی میهای مختلف همچون فناوریزمینه

آنچه که در زمینه آموزش سازمانی ذهن متولیان و 
اندرکاران آموزش و پرورش را به خود معطوف کرده دست

های است این است که تا چه اندازه معلمان از دانش و مهارت
 ؟کنندای استفاده میالندگی حرفههای بکسب شده در دوره

ی آموزش، ت مهم در زمینهالدر حال حاضر یکی از تحو
باشد.در عصر فنآوری عات و ارتباطات میالظهور فناوری اط

 داای پیعات و ارتباطات آموزش الکترونیکی جایگاه ویژهالاط
هایی ویژه ازجمله که با تولید فرآورده طوری کرده است به

های آموزشی همراه بوده جهت تولید برنامه افزارهایینرم
ای است که از یندی علمی و پیچیدهآتدریس فر[. 1]است

س الدر ک طراحی و توسط ویریزی و پیش توسط معلم برنامه
ایجاد تعامل و درگیری  آن شود و هدفدرس اجرا و پیاده می

میان فراگیران با موضوعات و مطالب درسی مورد یادگیری 
تواند درگیری های آموزشی میاین میان، فناوری [. در2]است
 آموزان با موضوعات درسی را تسهیل کند و بنابرایندانش

کاربست فناوری آموزشی در کالس درس یکی از ابعاد مهم 
تدریس موفق است. این مسئله سبب شده است محققان 

، 4، 3زیادی ابعاد مختلف چنین کاربستی را بررسی کنند ]
[. این بدان دلیل است که کاربست فناوری 10، 9، 8، 7، 6، 5

به افزایش یادگیری دانش آموزان در زمان کمتر و اثربخش تر 
[. با این وجود، 11شدن فرآیند تدریس کمک می کند ]

ها حاکی از آن است که معلمان تمایلی به استفاده از گزارش
[. این در 12فناوری در فرآیند تدریس و یادگیری ندارند ]

آمیزی فناوری یست که معلمان نقش اصلی را در در همحال
آموزشی با فرآیند تدریس و یادگیری و اینکه چگونه و چه 
وقت از آن استفاده کنند بازی می کنند و بنابراین فهم 
فاکتورهای اثرگذار بر کاربست فناوری آموزشی از سوی 

 [. 13،14معلمان بسیار اهمیت دارد ]
تاثیرگذار بر قصد معلم برای  به منظور فهم فاکتورهای

های مختلفی ها و نظریه، مدلهای آموزشیاستفاده از فناوری
ریزی شده اند که در این میان نظریه رفتار برنامهتدوین شده

از پشتوانه مستحکمی برای تبیین قصد استفاده از فناوری 
[. بنابراین، مقاله حاضر با 16[؛ ]15آموزشی برخوردار است ]

                                                           
1. Sugar, Crawley & Fine 

ریزی شده به عنوان چارچوب از نظریه رفتار برنامه استفاده
اصلی پژوهش حاضر قصد دارد فاکتورهای فردی اثرگذار بر 
کاربست فناوری آموزش از سوی معلمان را مورد بررسی قرار 

 دهد.
بررسی موضوع کاربست فناوری آموزشی در کالس درس 

 هریزی شداز سوی معلمان با استفاده از نظریه رفتار برنامه
کننده باشد. چرا تواند به بدنه دانش انتقال آموزش کمکمی

که از یک سو، مطالعات انجام شده در خصوص کاربست 
ی شده ریزتکنولوژی آموزشی با استفاده از نظریه رفتار برنامه

به نتایج ضد و نقیضی انجامیده است )برای مثال نگاه کنید 
[( و از 15لی، ][ لی، سرتو و 17، ]1به شوگر، کراولی و فاین

سوی دیگر، تقریبا همه مطالعات انجام شده تاثیر سه متغیر 
نگرش، هنجار ذهنی و کنترل رفتار ادراک شده بر قصد 

اند و تاثیر قصد رفتاری و کنترل رفتار رفتاری را بررسی کرده
اند. بنابراین، ادارک شده بر رفتار واقعی را نادیده گرفته

ها و با توجه به این ن این خالءپژوهش حاضر با در نظر گرفت
واقعیت که تاکنون چنین پژوهشی در داخل انجام نشده است 

ریزی شده را به صورت کامل در قصد دارد نظریه رفتار برنامه
 بافت انتقال آموزش مورد آزمون قرار دهد. 

 

 چارچوب مفهومی پژوهش
 ریزی شدهانتقال آموزش و نظریه رفتار برنامه

های عبارتست از تعمیم دانش و مهارتانتقال آموزش 
های آموزشی به محیط کار و حفظ و کسب شده در دوره

[. 18های کسب شده در طول زمان ]نگهداری دانش و مهارت
به عنوان بخشی از فرآیند آموزش سازمانی، اهمیت دارد 

 شودها سبب تغییر در شغل میبدانیم چه میزان از آموخته
ها در وره آموزشی به کاربست مهارت[. چرا که موفقیت د19]

های مختلفی برای محیط کار بستگی دارد. بدین منظور مدل
 تواناند که در این میان میبررسی انتقال آموزش ارائه شده

[ یا مدل 18به مدل معروف انتقال آموزش بالدوین و فورد ]
ها به شدت [ اشاره کرد. این مدل20] 2هالتون، بیتس و رونا

تحت تاثیر سنت روانشناسی صنعتی/سازمانی هستند. یک 
دیدگاه دیگر در خصوص انتقال آموزش نظریه رفتار 

[ است که ریشه در 21ریزی شده آژن و فیشبن ]برنامه
 روانشناسی اجتماعی است. 

برخالف دو مدل معرفی شده در باال، نظریه رفتار 
ها، شده چارچوبی را برای بررسی اثرات نگرش ریزیبرنامه

هنجارهای اجتماعی، و کنترل ادراک شده بر نیت انجام رفتار 
گذارد. این بدان معنی است که نظریه رفتار در اختیار می

2. Holton, Bates & Rouna 
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ریزی شده نیت رفتاری و همچنین رفتار، که در اینجا برنامه
ه های مربوط بهمان انتقال آموزش )یا به کارگیری آموخته

کند. می بینیفناوری آموزشی در کالس درس( است، را پیش
در این نظریه، نیت رفتار مقدم بر رفتار است. همچنانکه نشان 

تواند یک استراتژی کارآمد و داده خواهد شد، این نظریه می
عملی برای گردآوری اطالعات و ارزیابی نیت فراگیر بالفاصله 

 گذارد. بعد از دوره آموزشی را در اختیار ب
ریزی شده همچنین به دالیل عملی نظریه رفتار برنامه

سهم مهمی در ادبیات انتقال آموزش دارد. محققان زیادی 
[ به معدود بودن مطالعات 19برای مثال ساکس و هاکاونت، ]

اند. دلیل معدود بودن این مرتبط با انتقال آموزش اشاره کرده
وری داده مرتبط با مطالعات ریشه در مسائل عملی دارد. گردآ

شغل یک فرآیند دشوار است چرا که خود گردآوری داده یک 
وری است. بهرحال، گردآوری داده کننده بهرهفرآیند مختل

بالفاصله بعد از آموزش نسبتا آسان است. بنابراین، ارزیابی 
ها نشان نیت در زمان آموزش امری آسان است. پژوهش

تواند رفتار را ست و میشرط رفتار ااند که نیت پیشداده
[. در صورتیکه نیت انتقال آموزش با 22بینی کند ]پیش

استفاده از فاکتورهای شناسایی شده در نظریه رفتار 
بینی شود، بنابراین ارزشیابی آموزش ریزی شده پیشبرنامه

 تواند اطالعاتکند میدر آینده که از این نظریه استفاده می
 وزش در اختیار بگذارد.مفیدی در زمینه انتقال آم

[ ارائه 23ریزی شده که توسط آژن ]نظریه رفتار برنامه
شد بیانگر آن است که رفتار توسط نیت و کنترل رفتار ادارک 

شود و نیت نیز تحت تاثیر سه متغیر نگرش شده کنترل می
نسبت به رفتار، هنجار ذهنی در خصوص رفتار و کنترل رفتار 

 (.1است )شکل شماره  ادراک شده نسبت به رفتار

 

 [24] 2005ریزی شده اقتباس از آژن، . مدل رفتار برنامه1شکل 

 

بیانگر "[، نگرش 25نگرش نسبت به رفتار: به زعم آژن ]
ر د "ارزشیابی مطلوب یا نامطلوب از رفتار توسط فرد است.

بافت انتقال آموزش، نگرش بیانگر آن است که تا چه اندازه 
های یا منفی از انتقال دانش و مهارتفرد ارزشیابی مثبت 

کسب شده در محیط کار )در اینجا کاربست فناوری آموزشی 
های متعددی در کالس درس( دارد. در همین راستا، پژوهش

اند که نگرش قصد رفتاری انتقال آموزش را نشان داده
[. بنابراین، 29،12، 15، 28، 27، 17، 26کند ]بینی میپیش

 عبارتست از: فرضیه اول پژوهش
نگرش معلم نسبت کاربست فناوری آموزشی در کالس 

 درس بر قصد کاربست معلم اثر مثبت و معناداری دارد. 
هنجار ذهنی در خصوص رفتار: در نظریه رفتار 

ریزی شده، این مفهوم به این موضوع اشاره دارد که تا برنامه
 کند رفتار مدنظر از نظر اجتماعیچه میزان فرد تصور می

[. به زعم آژن، هنجار ذهنی 25مناسب و پسندیده است]
بیانگر فشار اجتماعی ادراک شده در خصوص انجام یا عدم "

. در بافت انتقال آموزش، هنجار ذهنی بیانگر "انجام رفتار است
فشار اجتماعی است که فرد در خصوص انتقال دانش و 

های کسب شده به محیط کار )در اینجا کاربست مهارت
کند. های آموزشی در کالس درس( احساس میریفناو

های در خصوص اثر [ نتایج پژوهش35همکاران ] الکردی و
هنجار ذهنی بر قصد کاربست فناوری آموزشی در کالس 

اثر مثبت هنجار  درس ضد و نقیض است. چندین پژوهش
ذهنی بر قصد کاربست فناوری آموزشی در کالس درس را 

[. اما چندین پژوهش دیگر 15،29 ،27، 26اند ]گزارش کرده
[. 14، 28، 17اند ]اثر مثبت و معناداری را گزارش نکرده

 بنابراین، فرضیه دوم پژوهش عبارتست از:
هنجار ذهنی معلم در خصوص کاربست فناوری آموزشی 
در کالس درس بر قصد کاربست معلم اثر مثبت و معنادار 

 دارد.
ز تصور فرد ا"انگر کنترل رفتار ادراک شده: این سازه بی

[. در 25اشاره دارد ] "آسان یا دشوار بودن انجام رفتار مدنظر
ریزی شده، این سازه هم با قصد رفتاری نظریه رفتاری برنامه

و هم با رفتار واقعی در ارتباط است. در بافت انتقال آموزش، 
کنترل رفتار ادراک شده بیانگر آن است که تا چه اندازه فرد 

های کسب شده به محیط انتقال دانش و مهارت کندتصور می
کار )در اینجا کاربست فناوری آموزشی در کالس درس( 

های پیشین در تواند آسان یا دشوار باشد. نتایج پژوهشمی
خصوص اثر کنترل رفتار ادراک شده بر قصد کاربست فناوری 
آموزشی در کالس درس ضد و نقیض است. برخی از 

هند که کنترل رفتار ادراک شده بر دهای نشان میپژوهش
، 15، 26قصد کاربست فناوری آموزشی اثرگذار بوده است]

گونه اثرگذاری های دیگر هیچ[. در حالیکه پژوهش14
[. 28، 27، 17اند ]معناداری را در این خصوص گزارش نکرده

 بنابراین، فرضیه سوم و چهارم پژوهش عبارتند از: 
م در خصوص کاربست کنترل رفتار ادراک شده معل

فناوری آموزشی در کالس درس بر قصد کاربست وی اثر 
 مثبت و معنادار دارد. 
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کنترل رفتار ادراک شده معلم در خصوص کاربست  
فناوری آموزشی در کالس درس بر رفتار واقعی کاربست 

 فناوری آموزشی در کالس درس اثر مثبت و معنادار دارد. 
ریزی شده، قصد رنامهقصد رفتاری: در نظریه رفتار ب

کننده بالفصل رفتار واقعی است. نیت به بینیرفتاری پیش
این اشاره دارد که افراد تا چه اندازه حاضرند برای انجام رفتار 

[. در بافت انتقال 25تالش کنند و سختی به جان بخرند ]
آموزش، قصد بیانگر آن است تا چه اندازه فرد برای انتقال 

آموخته شده به محیط کار )در اینجا های دانش و مهارت
کاربست فناوری آموزشی در کالس درس( دارای اشتیاق و 
انگیزه است. در خصوص، رابطه قصد کاربست فناوری آموزشی 
در کالس درس و رفتار واقعی کاربست فناوری آموزشی در 

ای صورت نگرفت است. بنابراین، فرضیه کالس درس مطالعه
 ست از:پنجم پژوهش حاضر عبارت

قصد معلم برای کاربست فناوری آموزشی در کالس درس 
بر رفتار واقعی کاربست فناوری آموزشی در کالس درس اثر 

 مثبت و معنادار دارد. 
 

 شناسی پژوهشروش
بین پیش-روش اجرای پژوهش توصیفی از نوع همبستگی

است. جامعه پژوهش شامل همه معلمان متوسطه اول شهر 
باشد. به منظور نفر می 400که تعداد آنها باشد کرمانشاه می

تعیین حجم نمونه از روش پیشنهادی نمونه هیر، هالت، 
های [ استفاده شد که برای طرح30] 1رینگل و سارسدت

بینی پیشنهاد شده است. از آنجایی که در پیش-همسبتگی
متغیر مستقل )نگرش، هنجار ذهنی و  3مدل پژوهش حاضر 

ده( وجود دارد، حداقل حجم نمونه کنترل رفتاری ادراک ش
، R2 10/0صدم و مقدار  99مورد نیاز برای کسب توان آماری 

نفر به عنوان نمونه  145نفر خواهد بود به همین خاطر  145
در نظر گرفته شد )به منظور جلوگیری از ریزش نمونه، تعداد 

پرسشنامه سالم عودت  183پرسشنامه توزیع شد که  230
ها در سطح آمار توصیفی تجزیه و تحلیل داده داده شد(. برای

از فراوانی و فراوانی درصدی، و در سطح آمار استنباطی از 
سازی معادالت ساختاری به منظور بررسی روایی سازه مدل

های پژوهش با استفاده از ها و همچنین آزمون فرضیهمقیاس
 استفاده شد. Smart PLS2افزار نرم

 
 
 

                                                           
1. Hair, Hult, Ringle & Sarstedt  
2. Shoham 
3. Cheng 

 دآوری دادهابزار گر
 ها از ابزار زیر استفاده شده است:به منظور گردآوری داده

های ساخته مبتنی بر پرسشنامهپرسشنامه محقق
[، 31] 3[، چنگ30] 2اعتباریابی شده پیشین همچون شوهام

[، آژن 32] 5[ کامیپو و هیگینز16] 4دیویس، باگوزی و وارشاو

[: پرسشنامه نهایی با 33] 6[ و تامپسون، هیگینز و هاول25]

 بندیای لیکرت برای درجهگزینه 5گویه تدوین و از طیف  20
ها استفاده شد. روایی صوری پرسشنامه توسط جمعی پاسخ

از خبرگان دانشگاهی مورد تایید قرار گرفت. روایی سازه 
پرسشنامه نیز با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی مورد تایید 

این تحلیل عاملی در قسمت نتایج و بررسی قرار گرفت )نتایج 
گیری انعکاسی آورده شده است(. پایایی های اندازهمدل

پرسشنامه نیز با استفاده از آلفای کرونباخ برای ابعاد نگرش، 
هنجار ذهنی، کنترل رفتار ادراک شده، قصد رفتاری و رفتار 

محاسبه  79/0و  83/0، 89/0، 87/0، 85/0واقعی به ترتیب 
 . شد

 

 نتایج
ای سازی معادالت ساختاری یک فرآیند دو مرحلهمدل

گیری مورد بررسی قرار های اندازهاست. در مرحله اول، مدل
های گیرند. از آنجایی که در پژوهش حاضر همه مدلمی

های باشند، بنابراین از شاخصگیری از نوع انعکاسی میاندازه
باشد( برای  6/0ز ( پایایی مرکب )مقدار آن باید بیشتر ا1

( بار عاملی )مقدار آن باید بیش از 2ارزیابی همسانی درونی، 
باشد( برای  5/0)مقدار آن باید بیش از  AVEباشد( و  7/0

الرکر )در این آزمون -( فورنل3ارزیابی روایی همگرا و 
همبستگی هر سازه با خودش باید بیشتر از همبستگی آن 

( برای ارزیابی روایی واگر سازه با سایر سازه در مدل باشد
د گیری مورد تاییهای اندازهشود. بعد از اینکه مدلاستفاده می

قرار گرفتند، در مرحله دوم مدل ساختاری مورد بررسی قرار 
های پژوهش پاسخ گیرد. در واقع، در این مرحله به فرضیهمی

های ضریب تعیین شود. بدین منظور، از شاخصداده می
به ترتیب به عنوان مقادیر ضعیف،  75/0و  50/0، 25/0)مقدار 

شوند(، ضریب اثر )مقدار آن باید متوسط و باال ارزیابی می
ر بین )مقدار آن باید از صفر بیشتمعنادار باشد(، و ارتباط پیش

ها، ابتدا اطالعات شود. قبل از بررسی مدلباشد( استفاده می
 شود.شناختی نمونه بررسی میجمعیت

 

4. Davis, Bagozzi & Warshaw 
5. Compeau & Higgins 
6. Thompson, Higgins & Howel 
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 شناختی نمونهاطالعات جمعیت .1جدول 
 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

 
همانطور که از جدول فوق مشخص است، اکثریت نمونه  

سال با مدرک کارشناسی  30تا  21دارای سابقه خدمت بین 
 ارشد هستند. 

 گیری انعکاسیهای اندازهمرحله اول: آزمون مدل
گیری نشان داد که سوال های اندازهارزیابی اولیه مدل

مقدار سوم مربوط به بعد نگرش دارای بار عاملی کمتر از 
 هایمطلوب است. بنابراین، این گویه از مدل حذف شد و مدل

افزار نشان داد گیری دوباره ارزیابی شدند. خروجی نرماندازه
گیری از روایی و پایایی مطلوب ههای اندازکه همه مدل

 (. 2و  1برخوردارند )نگاه شود به جداول شماره 

 ی همگرانتایج مربوط به همسانی درونی و روای. 2جدول 

 متغیر

 روایی همگرا همسانی درونی

پایایی 

 مرکب

(≤ 6/0) 

آلفای 

 کرونباخ

(≤ 6/0) 

 بار عاملی

(≤ 7/0) 
AVE 

(≤ 5/0) 

 89/0 91/0 نگرش
77/0 – 

91/0 
72/0 

 87/0 90/0 هنجار ذهنی
79/0 – 

79/0 
65/0 

کنترل رفتار 

 ادراک شده
86/0 85/0 

86/0 – 

93/0 
80/0 

 88/0 90/0 قصد رفتاری
86/0 – 

93/0 
82/0 

 90/0 91/0 رفتار واقعی
95/0 – 

95/0 
88/0 

 الرکر در خصوص روایی واگر-نتایج آزمون فورنل. 3جدول 

 

ش
گر

ن
نی 
ذه

ر 
جا

هن
ری 

فتا
 ر

رل
کنت

 

ت
نی

 

عی
واق

ر 
فتا

ر
 

     79/0 نگرش

    75/0 72/0 هنجار ذهنی

   72/0 60/0 54/0 کنترل رفتاری

  77/0 59/0 52/0 63/0 نیت

 81/0 51/0 46/0 48/0 47/0 رفتار واقعی

 
 مرحله دوم: آزمون مدل ساختاری

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

بینی متغیر)های( درونزا را دارد. همانطور که در شکل پیش
ریزی شده تقریبا مشخص است، نظریه رفتار برنامه 2شماره 

 درصد از تغییرات متغیر قصد کاربست فناوری آموزشی 65
درصد از تغییرات متغیر رفتار  38در کالس درس و تقریبا 

نی بیواقعی کاربست فناوری آموزشی در کالس درس را پیش
یار شوند. معکند که به ترتیب عالی و متوسط ارزیابی میمی

دوم در ارزیابی مدل ساختاری، ضریب تاثیر است. همانطور 
ت مشخص است. دو متغیر نگرش نسب 2که در شکل شماره 

به کاربست فناوری آموزشی و کنترل رفتار ادراک شده تاثیر 
مثبت و معناداری بر قصد کاربست فناوری آموزشی دارند. اما، 
هنجار ذهنی اثر معناداری بر قصد کاربست ندارد. همچنین، 
دو متغیر کنترل رفتار ادراک شده و قصد کاربست نیز اثر 

ارند. معیار سوم مثبت و معناداری بر رفتار واقعی کاربست د
بین است. مطابق در ارزیابی مدل ساختاری، ارتباط پیش

افزار، مقدار این شاخص برای متغیرهای نگرش، خروجی نرم
هنجار ذهنی، کنترل رفتار ادراک شده، قصد، و رفتار واقعی 

محاسبه شد که  38/0و 82/0، 85/0 67/0، 76/0به ترتیب 
 باشند. از صفر برزگتر می
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 . ارزیابی مدل ساختاری2شکل 

 
 بحث

ی ریزهدف پژوهش حاضر بررسی میزان توان نظریه برنامه
شده در تبیین و توضیح پدیده انتقال آموزش )در اینجا 
کاربست فناوری آموزشی در کالس درس از سوی معلمان( 

 بود. 
بررسی فرضیه اول پژوهش نشان داد که نگرش معلم 
نسبت به کاربست فناوری آموزشی در کالس درس بر قصد 

ترین اثر مثبت و معنادار دارد و قویکاربست وی 
کننده متغیر قصد است. این نتیجه به نتایج بینپیش

[، 26های پیشین از قبیل لومپه، هانی و سزرنیک ]پژوهش
[، 28[، شیه ]27[، سالح و آلبیون ]17شوگر، کرالی و فاین ]

[، و تئو، ژو و نویز 28[، یلماز و اوزر ]15لی، سراتو و لی ]
کننده بینیترین پیشاست. متغیر نگرش باثبات[ همسو 14]

های مختلف بوده است. این متغیر قصد رفتاری در پژوهش
متغیر بیانگر این است که تا چه اندازه معلم ارزیابی مثبت یا 
منفی نسبت به پیامدهای کاربست فناوری آموزشی در کالس 

 تدرس دارد. بنابراین، اگر معلم باور داشته باشد که کاربس
های آموزشی منجر به پیامدهای مثبت در کالس فناوری

شود، برای مثال، سبب بهبود یادگیری یا پیشرفت درس می
شود، در این صورت اشتیاق و تمایل آموزان میتحصیلی دانش

ها از خود نشان بیشتری نسبت به کاربست این فناوری
 دهد. می

 هنجار ذهنیبررسی فرضیه دوم پژوهش نشان داد که 
های آموزشی اثر مثبت و معلم نسبت به کاربست فناوری
های آموزشی از سوی معلم معناداری بر قصد کاربست فناوری
ه، پیشین از قبیل لومپ هایندارد. این نتیجه با نتایج پژوهش

[، لی، سرتو و لی 27[، سالح و آلبیون ]26هانی و سزرنیک ]
های نتایج پژوهش[ همسو نبوده اما با 29[، یلماز و اوزر ]15]

[ 14[، تئو، ژو و نویز ]28[، شیه ]17شوگر، کرالی و فاین ]
همسو است. متغیر هنجار ذهنی بیانگر آن است که تا چه 

کند افرادی که برای وی مهم هستند اندازه معلم تصور می
)همچون مدیر مدرسه یا همکاران( از وی انتظار دارند که از 

ستفاده کند. اگر معلم تصور های آموزشی در تدریس افناوری
کند که اطرافیان وی نظر مثبتی نسبت به کاربست 

های آموزشی در کالس دارند و از وی انتظار دارند از فناوری
ها استفاده کند، بنابراین وی بیشتر ترغیب این فناوری

 های آموزشی در کالس درس استفاده کند. شود از فناوریمی
ای پژوهش حاضر با نظریه هدر خصوص تناقض بین یافته

ریزی شده در خصوص رابطه بین هنجار ذهنی و رفتار برنامه
توان چنین استدالل کرد که معلمان افرادی قصد رفتاری، می

با سطح تحصیالت باال هستند )همانطور که در جدول مربوط 
شناختی نیز آمده است( و این سبب به اطالعات جمعیت

ل کنند و توجه کمتری به شود که به صورت مستقل عممی
 نظرات افراد داشته باشند. 

بررسی فرضیه سوم پژوهش نشان داد که کنترل رفتار 
های آموزشی در ادراک شده معلم نسبت به کاربست فناوری

کالس درس بر قصد کاربست وی اثر مثبت و معنادار دارد. 
های پیشین از قبیل لومپه، هانی این نتیجه با نتایج پژوهش

[ 14[، تئو، ژو و نویز ]15[، لی، سرتو و لی ]26رنیک ]و سز
[، 17های شوگر، کرالی و فاین ]همسو بوده و با نتایج پژوهش

[ ناهمسو است. همانطور که 28[، شیه ]27سالح و آلبیون ]
قبال گفته شد، کنترل رفتار ادراک شده بدین معناست که تا 

ابع الزم از کنند توانایی و منچه اندازه معلمان احساس می
های قبیل زمان و امکانات را به منظور استفاده از فناوری

آموزشی در اختیار دارند. اگر معلم تصور کند که توانایی 
های آموزشی را دارد، زمان کالس به وی استفاده از فناوری
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دهد و امکانات های آموزشی را میاجازه استفاده از فناوری
کتور( برای استفاده از الزم )همچون کامپیوتر یا پروژ

شود از های آموزشی مهیا است، بنابراین ترغیب میفناوری
 ها در کالس درس استفاده کند.این فناوری

بررسی فرضیه چهارم پژوهش نشان داد که کنترل رفتار 
های آموزشی در ادراک شده معلم نسبت به کاربست فناوری

ست کارب کالس درس اثر مستقیم، مثبت و معناداری بر قصد
وی دارد. همانطور که قبال بیان شد، تاکنون هیچ پژوهشی 

ریزی شده را مورد بررسی قرار این بعد از نظریه رفتار برنامه
 نداده است. 

بررسی فرضیه پنجم پژوهش نشان داد که قصد معلم در 
جهت کاربست فناوری آموزشی در کالس درس بر رفتار 

وی اثر مثبت و  واقعی کاربست فناوری آموزشی از سوی
کننده متغیر رفتار واقعی بینیترین پیشمعنادار دارد و قوی

های پیشین همچون شیه است. این نتیجه با نتایج پژوهش
[ همسو است. قصد رفتاری بیانگر آن 29[ و یلماز و اوزر ]28]

است که تا چه حد معلم تمایل و اشتیاق دارد برای استفاده 
ش کند. اگر معلم مشتاق به های آموزشی تالاز فناوری

های آموزشی در کالس درس باشد، در این استفاده از فناوری
های عملی برای تحقق قصد و نیتش برخواهد صورت گام

 داشت. 
 

 گیری و پیشنهاداتنتیجه
های نظری و عملی است. از پژوهش حاضر دارای داللت

لحاظ نظری، پژوهش حاضر اولین تالش برای بررسی نظریه 
ریزی شده به صورت کامل در بافت انتقال آموزش رفتار برنامه

در میان معلمان ایران است. این پژوهش نشان داد که نظریه 
ریزی شده قدرت تبیین قصد رفتاری و رفتار رفتار برنامه

واقعی در بافت انتقال آموزش )در اینجا کاربست فناوری 
نگرش و آموزشی در تدریس( را دارد. از لحاظ کاربردی، 

کنترل رفتار ادارک شده بر قصد رفتاری اثر مثبت دارند. 
بنابراین، مدیران مدارس و متولیان آموزش باید تالش الزم را 
برای تغییر نگرش معلمان مصروف کنند. در این خصوص، 

های آموزش و بهسازی توانند با استفاده از روشمدیران می
و ضمن خدمت،  های آموزشی بدو خدمتمانند برگزاری دوره

ها نگرش معلمان در این روش های مربی گری و سایر روش
زمینه را بهبود بخشیده و تقویت نمایند.  همچنین در 

اندرکاران خصوص کنترل رفتار ادراک شده، مدیران و دست
های آموزشی نسبت به توانند با تشکیل دوره و کارگاهمی

های اوریتوانمند کردن معلمان در خصوص استفاده از فن
تواند مجهز آموزشی اقدام نمایند. گام دیگر در این زمینه می

ها به امکانات زیربنایی همچون کامپیوتر و کردن کالس
پروژکتور باشد. در نهایت از آنجایی که شرط اول یادگیری هر 

می باشدمهارتی تبیین مسئله و احساس نیاز در فراگیر می
ارائه مستندات الزم افراد را  توان با ارائه توضیحات و دالیل و

 .ها ترغیب کرددر زمینه تقویت و یادگیری این مهارت
 

 های پژوهشمحدودیت
پژوهش حاضر از طرح مقطعی استفاده کرده است. 
بنابراین، این پژوهش قادر نیست تغییرات مربوط به کاربست 

های آموزشی را در طول زمان بررسی کند. پیشنهاد فناوری
های طولی در این زمینه طالعات آتی از طرحشود در ممی

استفاده شود. همچنین، پژوهش حاضر محدود به معلمان 
باشد. بنابراین، الزم است متوسطه اول شهر کرمانشاه می

معلمان سایر مقاطع تحصیلی در شهرهای مختلف کشور مورد 
بررسی قرار گیرند و بدین ترتیب پشتوانه پژوهشی 

ریزی شده فراهم آورد. ه رفتار برنامهتری برای نظریمستحکم
ها در پژوهش حاضر پرسشنامه بعالوه، ابزار گردآوری داده

بوده که احتمال سوگیری در آن وجود دارد. بنابراین، پیشنهاد 
 های آتی از سایر ابزار گردآوری دادهشود در پژوهشمی

همچون مشاهده رفتار معلم در استفاده از فناوری آموزشی 
یس و مصاحبه با معلمان و مدیران مدارس استفاده در تدر
 شود. 
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