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 چکیده:

 بر نقش تأکیدکارکنان با  در مجازي یادگیري به کارگیري و پذیرش هدف پژوهش حاضر ارائه مدل علی
باشد و تالش شده است با فت میذهنی در بین کارکنان صنعت ن هنجار و خودکارآمدي شغل، – فناوري تناسب

ها با متغیرهاي مدل شغل و اثرات آن –بررسی عواملی مانند هنجارذهنی، خودکارآمدي رایانه، تناسب فناوري
ا ر مجازي آموزش به کارگیري و سودمندي ادراك شده، سهولت استفاده ادراك شده و تمایل پذیرش فناوري یعنی

 نوع از ها داده تحلیل و گردآوري نحوه نظر از و است کاربردي هدف نظر زا حاضر پژوهشمورد بررسی قرار دهد. 
جامعه آماري پژوهش حاضر کارکنان شرکت نفت که با آموزش مجازي آشنایی  .باشد می همبستگی – توصیفی

شود. شرکت کنندگان چندین پرسشنامه  مثل هنجارذهنی از پرسشنامه آژان و  نفر) را شامل می 330( دارند
)، سهولت استفاده ادراك شده 2010و همکاران( شغل از پرسشنامه واتاناساك داکول -)، فناوري 2008( شورنهارت

 تمایل استفاده )،2007( ، سودمندي ادراك شده از پرسشنامه کیم و همکاران)2001( کیم و از پرسش نامه مون

) 2007( از پرسشنامه والترز، و داگرتی)، خودکارآمدي رایانه 2009( از پرسشنامه سامی ینتو یادگیري مجازي
تکمیل نمودند.  براي بررسی فرضیه هاي تحقیق از روش تحلیل مسیر استفاده شده است. نتایج نشان داد که 

رایانه به صورت مستقیم و غیرمستقیم از طریق  شغل، هنجارذهنی، خودکارآمدي – فناوري متغیرهاي تناسب
یادگیري  به کارگیريادراك شده و سودمندي ادراك شده بر متغیر تمایل و متغیرهاي واسطه اي سهولت استفاده 

شغل و سهولت استفاده  –مجازي دربین کارکنان اثر معناداردارند. بیشترین اثر کل مربوط به متغیر تناسب فناوري 
 باشد.ي مییادگیري مجاز به کارگیريادراك شده و کم ترین اثر کل مربوط به متغیر هنجار ذهنی بر تمایل و 

 خودکارآمدي رایانه. شغل، هنجار ذهنی، -مدل پذیرش فناوري، تناسب فناوري هاي کلیدي: واژه
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 مقدمه -1

هاي  استفاده از آموزش مجازي به عنوان یکی از انواع آموزش الکترونیکی که نوید هزینه
ر حال افزایش جهان به سرعت د دهد،  در هنگام در هر جا و هر زمان می تر براي آموزش به پایین
دانند ، بلکه جهت  ها  این روش آموزشی را نه تنها مناسب رشد و ترقی می . بیشتر سازماناست

دهند . تحقیقات  تأمین نیازهاي آموزشی مختلف در بسیاري موارد آن را در اولویت قرار می
د از درص 4/15ها  سازمان 2002حاکی از آن است که در سال  1انجمن آموزش و توسعه امریکا

 10/ 5تنها  2001اند که این رقم در سال  انتقال داده فناوريهاي خود را با به کار گیري  آموزش
 ).Long,2005درصد بوده است (

، 5، نک4المللی باکستر ، شرکت بین3، سیسکو2چون امریکن جنرال هاي بزرگی هم سازمان
هاي  ورهر ایجاد محتوا و تغییر دبه منظو 8بانک سی ان و پی 7 ورلدکام آي اس ام، 6اند دکر بلک

. شرکت اند خط، از آموزش سنتی به آموزش مجازي تغییر جهت دادهآموزشی موجود به صورت بر
هاي آموزشی  در صد از دوره 20و با ارائه  مجازي ورلدکام در راستاي تعهد به آموزش آي اس ام

 .میلیون دالر کاهش داد3 تا  هاي سفر، تسهیالت و نیروي انسانی را خود به صورت بر خط هزینه
ها نیز  اندازهاي قابل توجه سازمانی منجر شد. دیگر سازمان این تطبیق و سازگاري ناچیز به پس

دهنده، بالغ  هاي سنتی بر پایه آموزش با تمرکز بر روي  آموزش مجازي و فاصله گرفتن از آموزش
در راستاي کمک به  .)Rice, 2005(انداز کردند  هاي آموزشی خود را پس در صد از بودجه 75بر 

 10چندین پروژه اعتباري از جمله لئوناردو داوینچی9هاي کوچک و متوسط، در اتحادیه اروپا بنگاه
پذیر با هزینه  براي ارزیابی نیازهاي آموزشی و فراهم کردن یک سیستم آموزش مجازي انعطاف

هاي پژوهشی که توسط ). یافتهChatzoglou et al., 2009پایین و دستیابی آسان دایر شده است (
درصد از کارمندان  60کارمند در بریتانیا انجام شد نشان داد که  6000) با شرکت 2007(11نایت 

 ,Hashim(هاي برخط به روز در آورند  هاي خود را از طریق پایگاه دهند که مهارت ترجیح می

، رکز جهت به روزآوريهاي متم ها، مکان دستیابی از طریق پایگاه این سیستم. )2008
، دستیابی بیشتر  جویی ناشی از مقیاس ردیابی و پیگیري، قابلیت دسترسی به موقع، صرفه قابلیت
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و سهولت استفاده به اطالعات کارشناسی، تخصیص منابع ارزان، امکان دسترسی بدون محدودیت 
ت پیشرفته را ممکن تعامالبرد،  عالوه بر این، نیاز به رفت و آمد را از بین می .کند را فراهم می

گذاري  ، بنابراین نیاز به سرمایه)Rice, 2005(دهد  و زمان دور شدن از شغل را کاهش می سازد      می
یکی از  )2003(1مینوتی وگیگور شود. ها بیش از پیش احساس می در سازمان فناوريبر روي این 

ا که در آموزش مجازي، آموزش دانند. چر زمان می پذیري و مزایاي آموزش مجازي را انعطاف
توانند به  که دسترسی به اینترنت ممکن است، اتفاق بیفتد. افراد می هرجا لحظه و تواند هر می

یک قالب زمانی مشخص آموزشی، یاد بگیرند.  در شیوه خود و حول برنامه زمانی خودشان و
جغرافیایی که به طریق  هاي مختلف کارشناسان در مکان توانند با همکاران و این می عالوه بر

توانند از مزایاي  عادي ارتباط با آنها ممکن نیست دسترسی داشته باشند. هم چنین کارکنان می
 را ترك کنند. هاي خود العمر بهره گیرند بدون آنکه جابجا شوند یا شغل یادگیري مادام

ش موانع، اي مناسب جهت افزایش سرعت، کاه تواند به عنوان وسیله می یادگیري مجازي
اصالح ارتباطات  بهبود و سازمان و هاي اشتراك دانش در هاي جغرافیایی، کاهش هزینه پراکندگی

شمار یادگیري مجازي موانع چندي نیز وجود دارند  وجود مزایاي بی کنندگان باشد. با بین استفاده
افزاري و  رمهاي ن کنند همانند محدودیت ها محدود می که پذیرش و اجراي آن را توسط سازمان

ها هستند که  اگر چه این سازمان ).Chatzoglou et al., 2009افزاري و عوامل روانشناختی ( سخت
اما افراد سازمان کاربران و گیري کنند،  تصمیم آموزش مجازي مورد پذیرش باید در
کارکنان . بنابراین ضرورت دارد که )Hashim, 2008آوري هستند (     کنندگان نهایی این فن مصرف

ي ها . چرا که آموزشآموزش و پیشرفت خود بپذیرند سازمان استفاده از چنین تکنولوژي را در
هاي آموزش را باال  ، هزینههاي آموزشی و تسهیالت، مکانسنتی به علت نیاز به رفت و آمد، سفر

ه نی که بافراد ناتوان و کسا است شمار محدودي از کارکنان را آموزش دهد. برد و تنها قادرمی
هاي آموزشی  نیاز به جابجایی قادر به استفاده از کالس خاطر نداشتن زمان کافی، بعد مسافت،

 ی الزم است شغلاین کارکنان براي آموزش گاه شوند، عالوه بر نیستند از آموزش محروم می
 دهندگان است، خود را ترك کنند و جابجا شوند. به دلیل آنکه آموزش بیشتر بر محور آموزش

چه محققان اگردهد.  کارکنان کمتر مسئولیت پذیرند و همین امر سطح یادگیري را کاهش می
اي را که از  هاي گسترده ، سازهفناوري، با صرف نظر از مدل پذیرش هاي خود دیگر در پژوهش

چون اقتصادي، روانشناختی، بازاریابی و غیره گرفته شده است به عنوان  هاي مرتبط هم تئوري
 2اند. براي مثال، تامپسون در پیش بینی قصد افراد در استفاده از فناوري پیشنهاد داده علل مؤثر

استفاده کارکنان مؤثر  اي و حمایت فنی را در قصد ، خود کارآمدي رایانهدر پژوهش خود )2010(
                                                 

1-Minotti & Giguere 
2-Thompson 
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به عنوان  ) تصویر ذهنی، کیفیت خروجی، هنجار ذهنی را2009( 1سانگ داند. می
را در قصد استفاده، مؤثر سودمندي ادراك شده و اعتماد و مزیت نسبی  هاي کننده بینی پیش

)، کیفیت خدمات ادراك شده، رضایت از رایانه، حمایت مدیر،  2010دیگران ( . چاتز گلو وداند می
داند.  استفاده واقعی دخیل می قصد استفاده و تأثیر همکاران، تأثیر سرپرست و هنجار ذهنی را در

اي را درقصد استفاده  حمایت سازمانی، تعهد و خودکارآمدي رایانه )2009(2اسکات والزاك
 داند. مربوطه دخیل می

هاي  انجام این پژوهش از آن جهت ضروري و مهم است که با وجود آن که دامنه پیشرفت
هاي ایرانی کشیده  ها و شرکت هاي مجازي به سازمان نتکنولوژیکی، دورکاري و پدید آمدن سازما

سازي کارکنان ایرانی  امر توانمند رسد استفاده از آموزش مجازي در اما به نظر می شده است،
هاي رودرو و کالس درس سنتی  ها از همان روش موضوع نسبتاً جدیدي است و اکثریت سازمان

کنند. درك بیشتر قصد و تمایل کارکنان به آموزش  براي آموزش کارکنان خود استفاده می
ها منافع زیادي دارد چرا که به آنها اجازه طراحی  ها و سازمان ی شرکتمجازي براي بخش آموزش

دهد و نسبت به پذیرش گسترده آن در میان کارکنان خود آگاه  مقدمات آموزش مجازي را می
 .شوند می

 

 

                                                 
1-Sang  
2-Scott & Walczak 
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 هاي پژوهش اي از پیشینه : خالصه1جدول 

 مولف(سال) موضوع نتایج

 بر سهولت و دارد تأثیر معناداري تفادهاس قصد بر استفاده سهولت و سودمندي
 .نبود معناداري سهولت بر خودکارآمدي اثر اما دارد تأثیر معناداري سودمندي

 یادگیري مجازي پذیرش درك
 نقش: یادگیرندگان سوي از

 تفاوت  و یادگیري هاي ویژگی
 )2009( وودز و الئو

 شده ادراك شدن سرگرم و شده ادراك سودمندي، شده ادرك استفاده سهولت
 بر نیز شده ادراك استفاده سهولت .دارد تأثیر معناداري استفاده قصد بر

 .دارد تأثیر معناداري شده ادراك سودمندي

 و فناوري -شغل تناسب
 کاربر سوي از پذیرش

 )2010( چانگ

 

 مثبت و تأثیر معناداري شده ادراك سودمندي بر شده ادراك استفاده سهولت
. دارد معناداري و مثبت اثر استفاده قصد بر شده  كادرا سودمندي.  دارد

 معناداري و منفی اثر شده ادراك استفاده سهولت بر نیز سیستم از اضطراب
 .دارد

 استفاده قصد بر موثر  عوامل
 سیستم از عملیاتی  کارکنان
  صنعت در وب تحت یادگیري

 دیگران و کارالی

)2011( 

 بر رایانه از اضطراب .دارد معناداري و منفی اثر رایانه از اضطراب بر خودکارآمدي
 استفاده سهولت ،شده ادراك سودمندي بر لذت .دارد معناداري و منفی اثر لذت

 ادراك سودمندي بر شده ادراك سهولت .دارد تأثیر معناداري قصد و شده ادراك
 .دارد تأثیر معناداري شده

 کارکنان استفاده قصد بررسی
 وب تحت آموزش از یونانی

 دیگران و چاتزگلو

)2009( 

بر قصد استفاده، درك سهولت  معناداريخودکارآمدي و کیفیت سیستم تأثیر 
استفاده و درك سودمندي دارند و درك سهولت استفاده و درك سودمندي 

 .بر نگرش دارند معناداريتأثیر 

بررسی تجربی عوامل مؤثر بر 
قصد استفاده یادگیري مجازي: 

 يبسط مدل پذیرش فناور

 )2014(1آلشبلی

تناسب فناوري و درك سهولت استفاده تأثیر مثبتی بر درك سودمندي دارد. 
درك سودمندي و درك سهولت استفاده تأثیر مثبتی بر تمایل استفاده دارد. 

 .خودکارآمدي تأثیر مثبتی بر درك سودمندي ندارد

مدل ادغام شده پذیرش 
 –فناوري و تناسب فناوري 
ش شغل در سیستم آموز

 الکترونیکی ترکیبی

و همکاران  2مین ما
)2013( 

وجود  معناداريمیان درك سهولت استفاده و درك سودمندي با نگرش ارتباط 
دارد. همچنین میان درك سهولت استفاده و درك سودمندي با تمایل استفاده 

وجود دارد. بین درك سهولت استفاده و استفاده واقعی ارتباط  معناداريرابطه 
 ري وجود دارد.معنادا

چشم انداز کاربران از سیستم 
مدیریت یادگیري : یک شواهد 

 تجربی از مدل پذیرش فناوري

 )2015( 3سیانگ

 رابطه مثبتی میان تمایالت رفتاري با درك سودمندي، درك سهولت استفاده،
 سایت، خودکارآمدي و نگرش وجود دارد. درك کیفیت وب

 

بررسی مدل پذیرش فناوري 
اده از یادگیري براي استف

 مجازي از طریق وب سایت

 4کومارشارما وکومارچندل
)2013( 

 خود کارآمدي رایانه اي بر سهولت استفاده ادراك شده و خود کارآمدي 

دارد. سهولت استفاده  معنادارياي بر سودمندي ادراك شده اثر مثبت و  هرایان
ي ادراك شده ادراك شده بر سودمندي ادراك شده اثر مثبت دارد و سودمند

 برقصد استفاده اثر مثبت دارد.

عوامل موثر استفاده از ابزارهاي 
آموزشی در سیستم 

ریزي منابع انسانی چند  امهبرن
 اي رسانه

 )2009اك (اسکات و والز

 (مطالعات نگارندگان) منبع: 

                                                 
1-Alshibly  
2-Min Ma et.al  
3-Siang  
4-Kumar Sharma & Kumar Chandel  
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یادگیري مجازي   بینی قصد استفاده کارکنان شرکت نفت از پژوهش حاضر نیز به پیش
عوامل مرتبط دیگري که  از  این پژوهش از مدل پذیرش تکنولوژي دیویس و ه است. درپرداخت

چون از خود کارآمدي  ، هم هاي دیگر گرفته شده است، استفاده شده است تئوري ها و مدل
هنجارذهنی که از تئوري عمل مستدل آجزن و  و 2باندورا  1اي از تئوري شناخت اجتماعی رایانه

شغل  -که از مدل تناسب فناوري شغل -باشد و متغیر تناسب فناوري  ) می1975( فیشبین
مدل مفهومی، فرضیات پژوهش در ) اخذ گردیده است و در قالب یک 1995( گودهو و تامپسون

بیان شده است و در نهایت به دنبال پاسخگویی به این سوال است که عوامل موثر بر  1شکل 
 قالب مدل علی کدامند؟ یادگیري مجازي در  به کارگیريپذیرش و 

 

 ها : مدل مفهومی پژوهش و فرضیه1نمودار 

 نگارندگان) هاي یافتهمنبع: (

 

                                                 
1
-Social Cognitive Theory 

2-Bandura 
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 پژوهشروش  -2

توصیفی از پژوهشی بر مبناي ماهیت و روش نیز و کاربردي  ،حاضر بر مبناي هدف پژوهش
جامعه آماري پژوهش حاضر کارکنان شرکت نفت که با یادگیري مجازي  است.نوع همبستگی 

شود. حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان با روش تصادفی ساده  شنایی دارند را شامل میآ
ها از جامعه آماري و نمونه،  آوري داده در این تحقیق جهت جمع نفر انتخاب گردید. 172تعداد 

جهت سنجش  گیري متغیرهاي مورد نظر از پرسشنامه استفاده شده است. سنجش و اندازه
 4) که مشتمل بر 2009(1ینتواز پرسشنامه سامی یادگیري مجازي یل استفادهمتغیرهاي تما

گویه، متغیر  8) مشتمل بر 2007(2گویه، متغیرخودکارآمدي رایانه از پرسشنامه والترز و داگرتی
متغیر سهولت  گویه، 6) مشتمل بر 2007( سودمندي ادراك شده از پرسشنامه کیم و همکاران

هنجارذهنی از  گویه، متغیر 8مشتمل بر  )2001( کیم و ز پرسشنامه موناستفاده ادراك شده ا
شغل از  -متغیرتناسب فناوري  گویه است، 8) مشتمل بر 2008(3پرسشنامه آژان و هارتشورن
با گویه، استفاده شده است.  10) مشتمل بر 2010( همکارانو  4پرسشنامه واتاناساك داکول

جا که بین متغیرهاي مورد استفاده در تحقیق حاضر  ها و از آن توجه به استاندارد بودن پرسشنامه
همبستگی نسبتاً خوبی وجود دارد و روایی سازه این پرسشنامه قبالً توسط پژوهشگران مختلف 

گیري و این که ابزار مورد استفاده تا  ت، جهت تعیین روایی ابزار اندازهبه طور مکرر تأیید شده اس
سنجد، از  متغیرهاي موجود در مدل) را میر در تحقیق حاضر(هاي مورد نظ چه حد خصیصه

فنی ابزار  هاي گیري که از ویژگی براي تعیین پایایی ابزار اندازه روایی محتوایی استفاده شد.
شود و این که ابزار مورد استفاده در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به  محسوب می

ارائه  1اخ استفاده شده است که نتایج حاصله از آن در جدول دهد از روش آلفاي کرونب دست می
 شده است.

 

 

 

 

                                                 
1-Samiento 
2-Wolters & Daugherty 
3-Ajjan & Hartshorn 
4-Vatanasakdakul 
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 مقدار آلفاي کرونباخ به دست آمده متغیرها: 2  جدول

 

 

 

 

 

 نگارندگان) هاي یافتهمنبع: (

 

 ي پژوهشها یافته -3

باشد، در ادامه  از آنجایی که پایه و اساس مطالعات تحلیل مسیر همبستگی بین متغیرها می    
 شود. ماتریس همبستگی متغیرهاي پژوهش آورده می

 ماتریس همبستگی متغیرهاي پژوهش  :3جدول 

01/0 P <
**05/0 P <

* 

 نگارندگان) هاي یافتهمنبع: (

 

 

 آلفاي کرونباخ متغیرها

 72/0 تمایل استفاده

 87/0 تناسب فناوري

 77/0 سودمندي ادراك شده

 73/0 سهولت استفاده ادراك شده

 81/0 هنجارذهنی

 74/0 رآمدي رایانهخودکا

 6 5 4 3 2  1 متغیرها

به تمایل استفاده و 
 کارگیري

1      

 شغل -تناسب فناوري
**27/0 1     

 سودمندي ادراك شده
**38/0 

**32/0 1    

سهولت استفاده ادراك 
 شده

**43/0 
**37/0 

**34/0 1   

 هنجار ذهنی
 خودکارآمدي رایانه

**25/0 
**29/0 

*12/0 
*15/0 

**25/0 
**31/0 

**27/0 
**42/0 

1 
*13/0 

1 
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)، 29/0( زا به ترتیب خودکارآمدي رایانه که از میان متغیرهاي برون  3با توجه به نتایج جدول 
ترین ضریب همبستگی را با  ) باالترین تا پایین25/0) و هنجار ذهنی (27/0شغل ( -تناسب فناوري

 هستند معنادارکه هر سه این ضرایب از نظر آماري  باشند دارا میتمایل استفاده از یادگیري مجازي 
)01/0P <و 43/0( زا نیز به ترتیب متغیرهاي سهولت ادراك شده ). از میان متغیر هاي درون (

یادگیري بستگی را با تمایل استفاده از ترین ضریب هم ) باالترین تا پایین38/0( سودمندي ادراك شده
 ). > 01/0P( دار هستندهمه این ضرایب از نظر آماري معنا که مجازي  دارا می باشند

احتمال به برآورد  هبراي ارزیابی مدل فرضی این پژوهش، ابتدا با استفاده از روش بیشین
پارامترهاي برآورد شده شامل ضرایب اثر مستقیم، ضرایب اثر غیر مستقیم  شود، پارامترها پرداخته می
هاي پژوهش مورد  ضمن توجه به این ضرایب تأیید یا عدم تأیید فرضیه باشد که و ضرایب اثر کلی می

هاي برازندگی مدل و نمودار مدل برازش شده تمایل  گیرد. در نهایت نیز مشخصه بررسی قرار می
 استفاده از یادگیري مجازي آورده شده است.

 ادراك استفاده سهولتشغل بر  -، اثر مستقیم تناسب فناوري4با توجه به اطالعات مندرج در جدول 
و با   31/0و0/ 19/0،30به ترتیب برابر با  به کارگیري و استفاده شده و تمایل ادراك ، سودمنديشده

عالوه در بررسی اثر ه معناداري قرار دارند. ب 01/0همه متغیرها در سطح  tتوجه به مقدار شاخص 
به ترتیب برابر با   به کارگیري و استفاده تمایل و شده ادراك مستقیم هنجار ذهنی بر سودمندي

 قرار دارند. 01/0در سطح  tو با توجه به مقدار شاخص  23/0و 22/0
 و شده ادراك سودمندي شده، ادراك استفاده ي رایانه بر سهولتخودکارآمددر بررسی اثر مستقیم 

همه  tار شاخص و با توجه به مقد 29/0 و0/ 23/0،19به ترتیب برابر با  به کارگیري و استفاده تمایل
 ادراك استفاده سهولت مستقیم اثر بررسی در عالوهه ب معناداري قرار دارند. 01/0متغیرها در سطح 

 توجه با و 36/0و0/ 35 با برابر ترتیب به به کارگیري و استفاده تمایل و شده ادراك سودمندي بر شده
 شده ادراك ثر مستقیم سودمنديدر بررسی ا .دارند قرار معناداري 01/0 سطح در t شاخص مقدار به
معناداري  01/0در سطح  tو با توجه به مقدار شاخص  0/ 32برابر با  به کارگیري و استفاده تمایل بر

 ي و سهولتخودکارآمدذهنی،  هنجار شغل، -فناوري قرار دارند. در بررسی اثرات غیر مستقیم تناسب
 شده بر تمایل ادراك سودمندي شده، ادراك استفاده شده از طریق متغیرهاي سهولت ادراك استفاده
اثر غیر مستقیم داشته و با توجه به  09/0و  0،12/0/ 14/0،06به ترتیب برابر با  کارگیريه ب و استفاده

 قرار دارند. 01/0در سطح   tمقدار شاخص 
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 : برآوردهاي ضرایب اثر مستقیم و غیرمستقیم4جدول 

01/0 P <
**05/0 P <

* 

 نگارندگان) هاي یافتهمنبع: (

 
  

 متغیرها                         

پارامتر 

استاندارد 

 شده

خطاي 

استاندارد 

 برآورد

t 

 شغل بر: -ثرمستقیم تناسب فناوريا

 15/3 02/0 19/0** سهولت استفاده ادراك شده

 14/4 04/0 30/0** سودمندي ادراك شده

 20/4 04/0 31/0** به کارگیريتمایل استفاده و 

 اثرمستقیم هنجار ذهنی بر:

 59/3 02/0 22/0** سودمندي ادراك شده

 71/3 03/0 23/0** به کارگیريتمایل استفاده و 

 رایانه بر:اثرمستقیم خودکارآمدي

 73/3 03/0 23/0** سهولت استفاده ادراك شده

 17/3 02/0 19/0** سودمندي ادراك شده

 06/4 03/0 29/0** به کارگیريتمایل استفاده و 

 سهولت استفاده بر: اثرمستقیم

 76/4 05/0 35/0** سودمندي ادراك شده

 92/5 05/0 36/0** به کارگیريتمایل استفاده و 

 اثرمستقیم سودمندي ادراك شده بر:

 32/4 05/0 32/0** به کارگیريتمایل استفاده و 

 برشغل -تناسب فناوري اثرغیرمستقیم

 78/4 03/0 14/0** به کارگیريتمایل استفاده و 

 اثرغیرمستقیم هنجار ذهنی بر:

 83/2 02/0 06/0** به کارگیريتمایل استفاده و 

 بر: کارآمديخودمستقیماثرغیر

 31/4 03/0 12/0** به کارگیريتمایل استفاده و 

 سهولت استفاده بر: اثرغیرمستقیم

 38/3 02/0 09/0** به کارگیريتمایل استفاده و 
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هاي تحلیل مسیر امکان مقایسه اثرات کل، مستقیم و غیرمستقیم و همچنین  یژگیاز دیگر و 
زا توسط مدل است. بر این اساس  گیري میزان واریانس تبیین شده هر کدام از متغیرهاي درون اندازه

ه ب و استفاده به منظور مقایسه اثرات مستقیم، غیرمستقیم و کل متغیرها بر تمایل 5در جدول 
رآورد ضرایب استاندارد شده اثرات مستقیم، اثرات غیرمستقیم و اثرات کل متغیرها بر کارگیري، ب

 و میزان واریانس تبیین شده آن گزارش شده است. کارگیريه ب و استفاده تمایل
 

و  کارگیريه ب و استفاده تمایل: ضرایب استاندارد شده اثرات مستقیم، غیرمستقیم و کل متغیرها بر 5جدول 

 بیین شده آنواریانس ت

 متغیرها                     
اثرات 

 مستقیم

اثرات 

 غیرمستقیم

اثرات 

 کل

واریانس 

تبیین 

 شده

 از: به کارگیري و استفاده به تمایل

  45/0** 14/0** 31/0** شغل -فناوري تناسب
 41/0 29/0** 06/0** 23/0** ذهنی هنجار

  41/0** 12/0** 29/0** رایانهخودکارآمدي 

  45/0** 09/0** 36/0** شده ادراك استفاده سهولت
  32/0** _ 32/0** شده ادراك سودمندي

01/0 P <
**05/0 P <

* 

 نگارندگان) هاي یافتهمنبع: (

 -فناوري (تناسب زاي پژوهش شود تمامی متغیرهاي برون مشاهده می 5طور که در جدول  همان
داراي اثر مستقیم هستند.  به کارگیري و استفاده لرایانه) بر تمای خودکارآمدي ذهنی و هنجار شغل،

مربوط  به کارگیري و استفاده کل بر تمایل استفاده از تمایل تأثیر زا بیشترین  از میان متغیرهاي برون
زا نیز  ر است. از میان متغیرهاي درونداامعن 01/0) بوده و در سطح 45/0( شغل -به تناسب فناوري

) بوده 45/0شده ( ادراك استفاده مربوط به سهولت به کارگیري و استفاده لکل بر تمایتآثر   بیشترین
به  و استفاده حالی است که بیشترین میزان اثر کل بر تمایلمعنادار است. این در 01/0و در سطح 

 شده ادراك سودمندي )،41/0رایانه ( خودکارآمدي بعد از این متغیرها  به ترتیب مربوط به کارگیري
نیز  به کارگیري و استفاده باشد.  میزان واریانس تبیین شده تمایل ) می29/0ذهنی ( نجارو ه )32/0(

 ) است.41/0در این پژوهش برابر با  (
طور کلی از میان  ههاي برازندگی استفاده شده است. ب جهت بررسی برازندگی مدل از شاخص

رازشی که کاربرد بیشتري اي به هاي برازندگی متنوعی که وجود دارد، در این پژوهش شاخص مشخصه
 هاي برازندگی مدل ارائه شده است. مشخصه 6 شود، در جدول ها دارند گزارش می در پژوهش
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 به کارگیري و استفاده بینی تمایل تمایل هاي نکویی برازندگی مدل پیش :  مشخصه 6جدول 

 

 

 

 

 

 

 نگارندگان) هاي یافتهمنبع: (

 بینی تمایل برازش مدل پیشگزارش شده  6جدول  هاي نکویی برازش که در با توجه به مشخصه
 باشد. در سطح مطلوبی می به کارگیري و فادهاست

 

 گیري بحث و نتیجه -4

ها و  در مدل پژوهش حاضر از مدل پذیرش فناوري و عوامل مرتبط دیگري که هر کدام از نظریه
 هاي دیگر گرفته شده بودند، مانند هنجار ذهنی از تئوري عمل مستدل آجزن و فیشبین مدل

) و خودکارآمدي 1995( شغل گودهو و تامپسون –فناوري )، تناسب فناوري از مدل تناسب 1975(
 رایانه از تئوري شناخت اجتماعی باندورا استفاده شد.

 نتایج حاصل شده مبنی بر اثر مستقیم و معنادار سهولت استفاده ادراك شده بر تمایل اساس بر 
 نتایج با وهمس حاضر پژوهش در آمده دست به یادگیري مجازي، نتیجه به کارگیري و استفاده

 و اگلیدیس ،)2010( نگاي و چائو ،)2009(دیگران و برتا ،)2010( پکر ،)2010( تامپسون تحقیقات
توان چنین استدالل کرد که وقتی کارکنان  می باشد، می )2009( دیگران و چاتزگلو ،)2009( چاتزگلو

نیست و زمان زیادي را باور داشته باشند که استفاده از سیستم آموزش مجازي نیازمند تالش زیادي 
شوند، که این قصد و  سمت استفاده از آن جذب می  هاي زیادي ندارد، بیشتر به برد و پیچیدگی نمی

هاي سیانگ و سانتوسو  بنابراین طبق یافته تواند به استفاده واقعی منجر شود. تمایل در نهایت می
 اي رایانه هاي سیستم از استفاده که نیکارکنا) 2009اسکات و والزاك (و نیز نتایج تحقیقات   )2015(

 در و ندارند اي رایانه مسائل حل براي فکري هاي تالش و زمان صرف به نیاز است، آسان ها آن براي
 طوري را آموزشی سیستم باید نیز آموزشی طراحان .دارند ها آن از استفاده به بیشتري تمایل نتیجه

 از استفاده به تمایل و قصد تا نباشد پیچیده و باشد فهم قابل و روشن کاربران براي که کنند طراحی
 ادراك سودمندي طریق از شده ادراك استفاده سهولت این بر عالوه .کنند تقویت کارکنان در را آن

 برآورد هامشخصه

df/نسبت مجذور کاي به درجه آزادي (
2

x( 21/2 

 99/0 (CFI)زندگی تطبیقی شاخص برا

 96/0 (GFI)شاخص نکویی برازش 

 95/0 (AGFI)شاخص تعدیل شده نکویی برازش 

 07/0 (RMSEA)جذر برآورد واریانس خطاي تقریب 
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 که است معنی بدین این. دارد مستقیم غیر یادگیري مجازي اثر به کارگیري و استفاده تمایل بر شده
 فکري تالش به و است آموزش مجازي مشکل سیستم از استفاده که باشد این کارکنان باور که زمانی
 به تمایل و دانند می ناکارآمد را سیستمی چنین ها آن نیست، فهم قابل و روشن و دارد نیاز زیادي

 ادراك سودمندي بر شده ادراك استفاده سهولت معنادار و مستقیم در مورد اثر .ندارند آن از استفاده
 دیگران و ترزیس، تحقیقات نتیجه با همسو نتیجه یادگیري مجازي، این به کارگیري و دهاستفا شده از

برتا  ،)2010( پکر ،)2010( نیاکواند و ماچاریا ،)2010( تامپسون ،)2011( دیگران و کارولی ،)2011(
 ذهنی برداشت وقتی باشد. می )2009( چاتزگلو و اگلیدیس ،)2009( ادر و شن ،)2009( دیگران و

 فکري تالش به نیست، زیادي اولیه اقدامات نیازمند آموزش مجازي از استفاده که باشد این کارکنان
 فواید و سودمندي ازآنها   ذهنی برداشت برد، نمی را زیادي زمان آن یادگیري وندارد  نیاز زیادي

 جایگزین را نآموزش مجازي آ سیستم پذیرش با که کنند می پیدا تمایل و یابد  می افزایش فناوري
 نیز منفعت -هزینه تحلیل از استفاده با توان می را علَی رابطه این .کنند حضوري و سنتی هاي آموزش

 آموزش مجازي به از استفاده کند هرچه ) در پژوهش خود عنوان می2014آلشبلی (. کرد استدالل
 که دارد اعتقاد فرد ،)زینهه بدون یا کم هزینه( باشد تالش از عاري یا باشد داشته نیاز کمتري تالش

 و مستقیم اثر مورد در .کند می عرضه خود  شغلی عملکرد در را بیشتري نسبی مزایاي فناوري آن
به  و استفاده تمایل شده و ادراك استفاده سهولت و سودمندي بر اي رایانه معنادار خودکارآمدي

 باال و ونکاتش) 2011( دیگران و یادگیري مجازي، این نتیجه با نتایج تحقیقات ترزیس کارگیري
 تامپسون و )2010( نیاکواند و ماچاریا ،)2007( هسیا ،)2009( پارك ،)2011( الحربی ،)2008(
 آموزش مجازي  سیستم از استفاده قابلیت که کنند حس کارکنان چه چنان باشد. همسو می )2010(
 تر آسان را سیستم از استفاده ببینند، اتوان آن از دراستفاده مهارت میزان هر با را خود و دارند را

 هاي فناوري از استفاده زمینه در اي رایانه هاي مهارت و ها توانایی داشتن عدم واقع در .پندارند می
ه ب را ادراك این کارکنان در و باشد آفرین مشکل تواند می )آموزش مجازي  سیستم( رایانه با مرتبط
 زمان آن گیري یاد براي و دارد نیاز زیادي تالش به و است تسخ سیستم از استفاده که آورد وجود
 افزایش با کارکنان واقع کنند که در ) عنوان می2015سیانگ و سانتوسو ( .کشد می طول زیادي
 و کنند تقویت خود در را خودکارآمدي هاي باور توانند می خود اي رایانه هاي قابلیت و ها مهارت
 قصد نهایت در امر این که باشند داشته فناوري از استفاده به نسبت تري مطلوب احساس وسیله بدین

 در و کاهد می آن برابر در احتمالی هاي مقاومت از و دهد می افزایش ها آن در را فناوري از استفاده
 رایانه، آموزش هاي دوره برگزاري با توانند می ها سازمان .گردد می فناوري این از استفاده به منجر نهایت

 تمایل بر هنجارذهنی معنادار و مستقیم تأثیر نتیجه .کنند تقویت کارکنان در را خودکارآمدي ورهايبا
 از و) 2010( دیگران و اندروز ،)2010( ایرانی و عباسی تحقیقات با یادگیري مجازي همسو از استفاده

 درون افراد بر ذارتأثیرگ هاي گروه ترین مهم از یکی عنوان به کارکنان .باشد می) 2011( یالماز و
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 فشار نوعی خود امر این. است تأثیرگذار فرد عملکرد بر آنان عملکرد و تفکر   نحوه که هستند سازمان
 نشان را رفتار انجام عدم یا انجام به تمایل اول مرحله در یا و انجام عدم یا انجام جهت در اجتماعی

 او دارند دوست هستند مهم او براي که فراديا که دهند انجام را رفتاري دارند تمایل افراد. دهد می
 افراد با شدن سو هم خواهان بنابراین،. نباشد فرد مطلوب نتیجه اگر حتی ندهد، یا دهد نشان را رفتار

شغل بر تمایل  –مستقیم و معنادار تناسب فناوري  تأثیرنتیجه  هستند. او خود منظر از اهمیت با
 )، تنگ و دیگران2004( تحقیقات کلوپینگ و مک کینیاستفاده از یادگیري مجازي همسو با 

) در پژوهش خود عنوان 2013ان (ما و همکار مین ) است.2010( ) و یوزورو و همکاران2007(
 داشته وجود تناسبی رفته کار به فناوري توسط کارکنان و شده انجام کارهاي میان اگر کنند که می

 و ها توانایی میان اگر دیگر، طرف از. شود یري مجازي مییادگ از استفاده تمایل افزایش باعث باشد،
 یادگیري مجازي در از استفاده تمایل باشد، نداشته وجود تناسبی افراد نیاز با فناوري یک هاي قابلیت

 هاي آموزش باشد، از یادگیري مجازي آسان استفاده یادگیري که زمانی البته. یابد می کاهش ها آن
 باشد، روز به و جاري همیشه فناوري در اطالعات شود، داده کارکنان  به فناوري از استفاده جهت الزم

 و فناوري میان تناسب باشند، داشته را الزم هاي همکاري یکدیگر با فناوري از استفاده در کارکنان و
 غیرمستقیم اثر به توجه با .شود می شده ادراك سودمندي افزایش به منجر و یابد می افزایش شغل

 میان اگر که نمود استدالل چنین توان می یادگیري مجازي از استفاده تمایل بر شغل - فناوري سبتنا
 در به کارکنان الزم هاي آموزش باشد، داشته وجود توسط کارکنان تناسبی رفته کار به فناوري و شغل
 بودن مفید و ارندبپند آسان را آن از استفاده ها آن که طوري به شود داده فناوري از استفاده زمینه

 تمایل افزایش به منجر تواند می عوامل این مجموعه ،کنند درك را تدریس در فناوري از استفاده
ایل غیرمستقیم هنجار ذهنی بر تم تأثیربا توجه به  .کارکنان شود توسط آموزش مجازي از استفاده

 نان باور داشته باشند کهتوان چنین استدالل نمود زمانی که کارک استفاده از یادگیري مجازي می
استفاده کنند و  خوددر فرآیند هاي شغلی  ها باید از آموزش مجازي همکاران و مدیران معتقدند که آن

ها با استفاده از فناوري ارتقاء  انند و عملکرد شغلی و اثربخشی آناستفاده از این فناوري را سودمند بد
 کنند. مجازي پیدا می تمایل بیشتري به استفاده از آموزشو یابد  می
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