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معادله سـاختاری عامل هـای مؤثر بر پذیرش فنـاوری اطالعـات و ارتباطات در 

بین دانشـجویان تحصیالت تکمیلی کشـاورزی و منابع طبیعـی رامین اهواز

ربابه حق پرست1، سعید هدایتی نیا 2، بهمن خسروی پور 3، منصور غنیان4  
1 - دانش آموخته کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
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چکیده
کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات در نظام های آموزشی و دانشگاهی یك برنامه و جریان آموزشی فعال است، که نقش تأثیر 
آموزش نوین را برای حضور مؤثر در هزاره سوم ترسیم می کند، ولی مقدم بر کاربرد آن، باید تالش شود عامل های مؤثر بر پذیرش 
و استفاده از این پدیده شناسایی شوند. این پژوهش به منظور بررسی عامل های مؤثر بر پذیرش این فناوری با استفاده از مدل 
پذیرش فناوری دیویس و توسعه آن به روش پیمایش و با استفاده از پرسشنامه انجام شد. جامعه ی آماری تحقیق 210 تن از 
دانشجویان تحصیالت تکمیلی رشته های کشاورزی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین اهواز بودند. که با استفاده از جدول 
نمونه گیری پاتن، 136 تن از آنان به  عنوان نمونه به روش نمونه گیری ساده تصادفی گزینش شدند. ابزار اصلی پژوهش پرسشنامه 
بود به  منظور بررسی روایی )اعتبار(، پایایی )اعتماد( و برازش متغیرهای پنهان و آزمون فرضیه های پژوهش از روش مدل سازی 
LISREL8.50  استفاده شد. نتایج تحلیل عاملی تاییدی )CFA(، روایی، پایایی و  با به کارگیری نرم افزار  معادله های ساختاری 
برازش متغیرهای پنهان پژوهش را تایید کرد. مدل سازی معادله های ساختاری )SEM(، نشان داد که بیشتر فرضیه های پژوهش 
مورد تایید قرار گرفتند و سازه تصمیم به استفاده بیشترین تأثیر را بر استفاده واقعی از فناوری دارد )t = 6/67 ,γ = 0/69( و 48 درصد 
از این تغییرات واریانس استفاده واقعی توسط این سازه تبیین می شود. از سوی دیگر، سازه های درک سودمندی از فناوری، 
خودکارآمدی، هنجار ذهنی، درک آسانی استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات و نگرش نسبت به فناوری به ترتیب اهمیت 
استفاده  بهبود  برای  بررسی می تواند دستاوردهایی  این  نتایج  قرار گرفتند.  بعدی  رتبه های  فناوری در  از  استفاده  بر  اثرگذاری 

دانشجویان تحصیالت تکمیلی از فناوری اطالعاتی و ارتباطاتی موجود در دانشگاه داشته باشد.

ارتباطات، مدل پذیرش، مدل سازی معادله های ساختاری، هنجار ذهنی دانشجویان،  و  فناوری اطالعات  واژه ها:  کلید 
دانشجویان تحصیالت تکمیلی

نویسنده  ی مسئول: ربابه حق پرست
haghparast4428@yahoo.com  :رایانامه
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مقدمه  
فنـاوری اطالعـات و ارتباطات به طور فزاینـده ای در همه ی 
بخش هـای جامعـه نفـوذ کـرده و بـه بخـش جدایـی ناپذیـری از 
بابالـوال،  زندگـی روزانـه مـردم تبدیـل شـده اسـت )بانکـول و 
2012(. بـا کاربـرد فناوری اطالعـات و ارتباطات، دسترسـی به 
دانـش و ارتباط بـا دیگران فراهم میشـود و تغییرات اقتصادی، 
قـرار  تأثیـر  اشـتغال تحـت  و  آمـوزش  کار،  و  بازسـازی کسـب 
میگیـرد )انجمـن توسـعه برنامه ریـزی تحصیلـی - سـنجش و 
ارزشـیابی هنـگ کنـگ1 ، 2007(.  فناوری ارتباطـات به عنوان 
مجموعـه متنوعـی از ابـزار فناورانـه و منبع مورد اسـتفاده برای 
برقـراری ارتبـاط، ایجـاد، اشـاعه، ذخیـره و مدیریـت اطالعات 
می آیـد  شـمار  بـه  آمـوزش  رونـد  قلـب  کـه  می شـود  معرفـی 

)بلورتـون، 1999(. 
در واقـع آمـوزش و یادگیـری متاثـر از ایـن فناوری اسـت به 
گونـه ای کـه بسـیاری از دیدمان هـای آمـوزش عالـی در حـال 
ظرفیت هـای  و  فنـاوری  ایـن  قابلیت هـای،  می باشـند  تغییـر 
آمـوزش  نظـام  برخـورد  چگونگـی  و  آن  توسـط  شـده  ایجـاد 
عالـی بـا ایـن پدیـده بـه گونـه ای شـالوده نظـام آمـوزش عالـی 
در آینـده را پی ریـزی خواهد کـرد )منیعـی، 1382(. جامعه ی 
دانشـگاهی بـه طـور گسـترده ای متکـی بـه اطالعـات اسـت و 
در بیـن کاربـران اینترنـت، دانشـجویان و دانشـگاهیان جـزو 
از  اسـتفاده  کـه  چـرا  می آینـد.  شـمار  بـه  آنـان  اصلی تریـن 
ارتقـای  موجبـات  می توانـد  ارتباطـات  و  اطالعـات  فنـاوری 
بـا  را  دانشـگاهیان  و  دانشـجویان  توانایـی  و  دانـش  سـطح 
سـازد  فراهـم  علمـی  منابـع  بـه  پرشـتاب  و  ارزان  دسترسـی 

 .)1381 ایروانـی،  و  )موحـدی 
اشــاعه  تولیدکننــده،  بزرگتریــن  دانشــگاه ها  عــالوه  بــه 
ــالش  ــر ت ــند و اگ ــات و دانش ــده اطالع ــره کنن ــده و ذخی دهن
مناســبی بــرای بــه کارگیــری بهینــه فنــاوری اطالعــات و محور 
دادن آن در برنامــه توســعه انجــام شــود؛ نظام هــای آموزشــی 
ــرورش نیــروی  ــع پ خواهنــد توانســت یکــی از بزرگتریــن مناب
انســانی ماهــر بــرای فنــاوری اطالعــات باشــند و نقــش علمــی 
و اقتصــادی مهمــی را در کشــور و رقابت هــای جهانــی ایفــا 
کننــد )کاوســی و همــکاران، 1389(. از نظــر نیوهــوزو2  کاربــرد 
فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات می توانــد بهــره وری آموزشــی 
و ســواد فــن آوری فراگیــران را افزایــش  دهــد. هــم چنیــن 
فرآیندهــا و برنامه هــای یاددهــی و یادگیــری را آســانگری 

ــکاران،1390(. در  ــلطانی و هم ــه س ــد )خلیف ــتیبانی کن و پش
ــا پذیــرش  ایــن بیــن دانشــجویان مقطــع کارشناســی ارشــد ب
می تواننــد  اطالعــات  فنــاوری  از  ســودمند  اســتفاده  و 
ــد  ــام دهن ــو انج ــن نح ــه بهتری ــود را ب ــی خ ــای پژوهش کاره
و مهارت هــای عمومــی خــود شــامل حــل مســاله، تفکــر 
انتقــادی، ارتباطــات و خالقیــت را تقویــت کننــد. زیــرا کمبــود 
مهارت هــای فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات تأثیــر منفــی 
ــات  ــات و ارتباط ــاوری اطالع ــرش فن ــر پذی ــی ب ــل توجه قاب
دارد )فــورد و ماســون، 2004(. حــال بــا توجــه بــه ایــن مهــم 
بــر پذیــرش  کــه  کــه بررســی عامل هایــی  می تــوان گفــت 
مؤثــر هســتند،  ارتباطــات  و  اطالعــات  فنــاوری  کاربــرد  و 
ــجویان  ــای دانش ــی از نیازه ــایی برخ ــت شناس ــی در جه گام
ــخگویی  ــرای پاس ــالش، ب ــی و ت ــالت تکمیل ــع تحصی در مقط
درســت بــه آنهــا بــه شــمار مــی آیــد. از ایــن رو، هــدف اصلــی 
ایــن پژوهــش، واکاوی عامل هــای مؤثــر بــر پذیــرش فنــاوری 
تحصیــالت  دانشــجویان  توســط  ارتباطــات  و  اطالعــات 
ــع طبیعــی رامیــن اهــواز  تکمیلــی دانشــگاه کشــاورزی و مناب

می باشــد.
نتایج بررسـی درانی و رشـیدی )1386(، دربـاره ی پذیرش 
آسـان  از  ذهنـی  برداشـت  متغیـر؛  کـه  داد  نشـان  فنـاوری 
بـودن اسـتفاده از فنـاوری اطالعـات اثـر معنـاداری بـر متغیر؛ 
برداشـت ذهنـی از سـودمند بودن فنـاوری اطالعـات و نگرش 
نسـبت بـه فناوری اطالعـات، دارد. هم چنین متغیر برداشـت 
ذهنـی از سـودمند بـودن فنـاوری اطالعـات اثر معنـی داری بر 
متغیـر تصمیـم بـه اسـتفاده از فنـاوری اطالعـات دارد و متغیر 
تصمیـم به اسـتفاده از فناوری اطالعات هم بر متغیر اسـتفاده 

از فنـاوری اطالعـات اثر معنـاداری دارد. 
بررسـی باقـری و همـکاران )1388(، نشـان د اد برداشـت 
ذهنـی از سـودمندی و آسـانی اسـتفاده از فنـاوری اطالعـات، 
پیشـینه های مهم در نگرش به اسـتفاده از بانکـداری اینترنتی 
و اسـتفاده از آن بـه شـمار می رونـد. برداشـت ذهنی از آسـانی 
اسـتفاده از فنـاوری اطالعـات، سـازه مهـم دیگـر در نگرش به 
اسـتفاده از آن تعییـن شـده اسـت. در همیـن زمینـه، بررسـی 
پذیـرش  مـدل  پایـه  بـر  کـه   )1390( همـکاران  و  خراسـانی 
فنـاوری بـود نشـان داد، متغیرهای برداشـت ذهنی از آسـانی 
اسـتفاده از یادگیری الکترونیکی، برداشـت ذهنی از سـودمند 
بـودن یادگیـری الکترونیکـی، نگـرش دانشـجویان نسـبت بـه 

معادله ساختاری عامل های مؤثر ...
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از  اسـتفاده  بـه  تصمیـم  و  الکترونیکـی  یادگیـری  از  اسـتفاده 
یادگیـری الکترونیکـی بـه عنـوان عامل هـای مؤثـر بـر پذیرش 
و اسـتفاده یادگیـری الکترونیکـی دارای اثرگذاری هـای مثبت 
میـان  در  الکترونیکـی  یادگیـری  از  اسـتفاده  و  پذیـرش  بـر 

دانشـجویان هسـتند. 
هـم چنیـن نتایـج بررسـی ناظمـی و میرابی )1390( نشـان 
داد، مولفه هـای کیفیـت نظـام آموزشـی و توانایـی فـردی بـه 
فنـاوری  از  اسـتفاده  آسـانی  کننده هـای  بینـی  پیـش  عنـوان 
تصویـر  و  اجتماعـی  تعامل هـای  و  ارتباطـات،  و  اطالعـات 
ذهنـی در نقـش پیـش بینـی کننده هـای درك سـودمند بـودن 
گرایـش  عامـل،  ایـن  بـر  عـالوه  شـدند.  شناسـایی  فنـاوری 
فـردی بـه نـوآوری بـه عنوان سـومین عامـل موثر بـر گرایش به 

پذیـرش و اسـتفاده از فنـاوری مـورد تاییـد قـرار گرفـت.
در همیــن زمینــه، بررســی ســلیمانی و زرافشــانی )1390(، 
ــا اســتفاده از مــدل پذیــرش فنــاوری انجــام شــد نشــان  کــه ب
داد، متغیرهــای برداشــت ذهنــی از ســودمند بــودن و نگــرش 
بــه اســتفاده از فنــاوری اطالعــات اثــر مثبــت و معنــی داری بــر 
تصمیــم بــه اســتفاده از فنــاوری اطالعــات داشــتند. تصمیــم 
ــی  ــت و معن ــر مثب ــز اث ــات نی ــاوری اطالع ــتفاده از فن ــه اس ب
داری بــر اســتفاده از فنــاوری اطالعــات داشــت. هــم چنیــن، 
برداشــت ذهنــی از آســانی اســتفاده از فنــاوری اطالعــات 
بــر نگــرش بــه اســتفاده از فنــاوری اطالعــات اثــر مثبــت 

ــت. ــی داری داش ومعن
دی  دی.  ای  و  دی  ای  ام  بررسـی  نتایـج  دیگـر  سـوی  از 
بـه  نسـبت  دختـران  از  بیشـتر  پسـران  داد،  نشـان   ،)2006(
اینترنـت نگرشـی مثبـت داشـتند. احسـاس خودکارآمدی در 
پسـران بیشـتر از دختـران گـزارش شـد و افـرادی کـه بیـش از 
نگـرش  کردنـد،  کار مـی  اینترنـت  بـا  چنـد سـاعت در هفتـه 
مثبـت تـری بـه اینترنـت و خودکارآمـدی آن داشـتند. سـطح 
سـواد نیـز در نگرش نسـبت به اینترنت نقش مهمـی را ایفا می 
کنـد و نگـرش نسـبت بـه اینترنـت بـه شـدت بـا خودکارآمـدی 

دارد.  ارتبـاط 
بررسـی سـاالری و همـکاران )1388(، نشـان داد که میزان 
درك از آسـانی، و درك از سـودمند بودن یادگیـری الکترونیکی 
در سـطح خـوب بـود. در حـدود نیمـی از افـراد مـورد مطالعـه 
نگـرش و گرایـش بـه یادگیری بـه شـیوه الکترونیکـی را در حد 
متوسـط بیـان کردنـد. دو عامل درك از آسـانی اسـتفاده و درك 

از سـودمند بودن  بـا پذیرش یادگیری به شـیوه ی الکترونیکی 
همبسـتگی داشـتند. فـزون بـر ایـن، نتایـج بررسـی احمـدی 
تأثیـر  کـه  الدینـی و همـکاران )1389(، نشـان داد  ده قطـب 
مسـتقیم خودکارآمـدی رایانـه بـر آسـانی ادراک شـده رایانه و 

کاربـرد واقعـی رایانـه، مثبـت و معنادار اسـت. 
همیـن پژوهشـگران در تحقیقـی با عنـوان تاثیـر تجربه کار 
بـا رایانـه و تناسـب تکلیف - فناوری بـر پذیرش فنـاوری رایانه 
نشـان دادنـد، تأثیـر مسـتقیم تجربـه ی کار بـا رایانه و تناسـب 
تکلیـف- فناوری بر آسـانی ادراك شـده کاربرد رایانـه معنادار و 
بر سـودمندی ادراك شـده رایانه معنادار نمی باشـد. در همین 
زمینه نتایج بررسـی سلیمانی و زرافشـانی )1390( نشان داد، 
بـه  متغیرهـای خودکارآمـدی و هنجارهـای ذهنـی و نگـرش 
اسـتفاده از فنـاوری اطالعـات، اثـر مثبـت و معنـی داری بـر 

تصمیـم بـه اسـتفاده از فنـاوری اطالعات داشـتند. 
در   ،)1389( الدینـی  قطـب  ده  احمـدی  ایـن،  بـر  فـزون 
هـای  بیـن سـازه  روابـط سـاختاری  عنـوان  بـا  خـود  تحقیـق 
مـدل پذیـرش فنـاوری دیویـس نشـان داد کـه ضریـب مسـیر 
آسـانی ادراك شـده کاربـرد اینترنت بر سـودمندی ادراك شـده 
اینترنـت، ضریـب مسـیر سـودمندی ادراك شـده اینترنـت بـر 
اراده رفتـاری کاربـرد اینترنـت، ضریـب مسـیر نگـرش نسـبت 
بـه کاربـرد اینترنـت بـر اراده رفتاری کاربـرد اینترنـت و ضریب 
مسـیر اراده رفتـاری کاربـرد اینترنت بر کاربـرد واقعی اینترنت 
ادراك  سـودمندی  مسـیر  ضریب هـای  امـا  بودنـد،  معنـادار 
شـده اینترنـت و آسـانی ادراك شـده کاربـرد اینترنـت بر نگرش 

نسـبت بـه کاربـرد اینترنـت معنـادار نبـود. 
نتایـج بررسـی مـرادی و همـکاران )1389(، نشـان داد کـه 
سـودمندی درك شـده، هنجارهـای ذهنـی، آسـانی اسـتفاده 
درك شـده، تجربه هـای گذشـته و خودکارآمـدی از عامل هایی 

هسـتند کـه بـر پذیـرش فنـاوری اطالعـات تاثیـر گذار اسـت.
بـه ایـن ترتیـب، مدل این پژوهـش که پایه ی مـدل دیویس 
و گسـترش آن شـکل گرفته است )نگاره 1(، شـامل متغیرهای 
اسـتفاده واقعـی از فنـاوری، اراده رفتـاری، نگـرش نسـبت بـه 
سـودمندی  درک  فنـاوری،  از  سـومندی  درک  اسـتفاده، 
اسـتفاده از فنـاوری، هنجـار ذهنـی و خودکارآمـدی رایانـه ای 
می باشـد. بـر ایـن پایـه، ایـن پژوهـش 12 فرضیـه در رابطـه با 
این متغیرها بر رفتار و نگرش دانشـجویان نسـبت به اسـتفاده 

از فنـاوری اطالعـات را مـورد بررسـی قـرار داده اسـت.
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روش شناسی
ایـن تحقیـق از نظـر ماهیـت از نـوع تحقیقـات کمی اسـت، 
بـا توجـه به هـدف از نـوع تحقیقات کاربـردی و جـزو تحقیقات 
عّلـی- ارتباطـی می باشـد کـه برای انجـام آن از بیـن روش های 
اسـتفاده  واریانـس  کوواریانـس–  تحلیـل  روش  از  اسـتنباطی 
شـده اسـت. جامعه آماری تحقیق شـامل همه ی دانشـجویان 
کارشناسـی ارشـد رشـته های کشـاورزی دانشـگاه کشـاورزی 
ومنابـع طبیعـی رامین اهـواز بودنـد)N =210)، که با اسـتفاده 
از جـدول نمونه گیـری پاتـن )2002(، شـمار 136 تـن از آنـان 
بـرای  تصادفـی  سـاده  نمونه گیـری  روش  بـه  نمونـه  به عنـوان 

بررسـی گزینش شـدند. 
ابـزار اصلـی پژوهـش بـرای گـرد آوری داده هـا و اطالعـات 
پرسشـنامه ای متشـکل از هشـت بخـش بـود. بخش هـای اول 
تـا پنجـم مربـوط بـه متغیرهـای پرسشـنامه دیویـس )1996( 
بـود کـه در قالب پرسـش های اسـتفاده واقعـی، اراده و گرایش 
نگـرش  ارتباطـات،  و  اطالعـات  فنـاوری  از  اسـتفاده  بـرای 
نسـبت بـه اسـتفاده از فنـاوری، درک آسـانی اسـتفاده، درک 
تـا  مخالـف  بسـیار  از  الیکـرت  طیـف  قالـب  در  و  سـودمندی 

بسـیار موافـق از پاسـخگویان پرسـیده شـدند. 
بودنـد.  تحقیـق  وابسـته  متغیرهـای  جـزو  سـازه   5 ایـن 
بخش هـای ششـم و هفتـم پرسشـنامه مربـوط به پرسـش های 
هنجـار و خودکارآمـدی رایانـه ای در طیف الیکـرت بود که این 
دو سـازه جـزو متغیرهـای مسـتقل تحقیق بودنـد. ویژگی های 
شـکل های  انـواع  بـا  آنـان  آشـنایی  و  دانشـجویان  فـردی 
پرسشـنامه  بعـدی  قسـمت  ارتباطـات  و  اطالعـات  فنـاوری 

را تشـکیل دادنـد. روش هـای آمـاری مـورد اسـتفاده در ایـن 
 SPSS20 پژوهـش تحلیـل همبسـتگی بـا اسـتفاده از نرم افـزار
و مدل سـازی معادله هـای سـاختاری بـا اسـتفاده از نرم افـزار 
سـاختاری  معادله هـای  مدل سـازی  بودنـد.    LISREL8.50

روشـی اسـت که بـرای نشـان دادن، بـرآورد و آزمـون فرضیه ها 
بـه کار  پنهـان  و  آشـکار  متغیرهـای  بیـن  عّلـی  رابطـه  دربـاره 
رویکـرد  ایـن   .)2006 موسـتاکیس،  و  )زامپتاکیـس  مـی رود 
شـامل دو مرحلـه، یعنـی مـدل اندازه گیـری و مدل سـاختاری 

 .)1988 گربینـگ،  و  )آندرسـون  می باشـد 
در مرحلـه اول، یعنـی مـدل اندازه گیـری بـه بررسـی روایی 
بـا  تحقیـق  پنهـان  متغیرهـای  )اعتمـاد(  پایایـی  و  )اعتبـار( 
اسـتفاده از تحلیل عاملـی تاییدی )CFA( پرداخته می شـود. 
در ایـن مرحلـه از مقدار t و روایی سـازه )AVE(  برای بررسـی 
روایـی و از پایایـی ترکیبـی )CR( و هـم چنین، ضریـب آلفای 
کرونبـاخ )α( بـرای بررسـی پایایـی ابـزار اندازه گیری اسـتفاده 

می شـود. 
چنانچـه مقـدار t در سـطح یـک یـا پنـج درصـد معنـی دار 
CR باالتـر از 0/6  AVE باالتـر از 0/5، مقـدار  باشـد، مقـدار 
و ضریـب آلفـای کرنبـاخ باالتـر از 0/7 بـوده و روایـی و پایایـی 
ابـزار تحقیـق مناسـب و قابل قبـول می باشـد )فورنـل و الرکر، 
مـدل  توسـط  دوم،  مرحلـه ی  در   .)1998 رایکـوو،  ؛   1981
پنهـان  متغیرهـای  بیـن  عّلـی  روابـط  بررسـی  بـه  سـاختاری 
برازندگـی  ارزیابـی  بـرای  شـد.  پرداختـه  پژوهـش  )سـازه ها( 
مـدل  نهایـی در ایـن پژوهـش، بـر پایـه پیشـنهاد بامگارتنـر و 
هومبورگ، 1995 و شـوک و همکاران، 2004، از شـاخص های 

خودکارآمدی 
رایانه ای

هنجار ذهنی

درک از آسانی 
استفاده

درک از 
سودمندی

نگرش تمایل رفتاری رفتار واقعی

نگاره 1 - مدل نظری: عامل های مؤثر بر نگرش، تمایل رفتاری و رفتار دانشجویان تحصیالت تکمیلی کشاورزی نسبت 
به استفاده از فناوری اطالعات

معادله ساختاری عامل های مؤثر ...
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شماره 29، تابستان 93

شـاخص   ،  )GFI(برازندگـی شـاخص   ،)X2( کای اسـکویر 
فزآینـده  برازندگـی  شـاخص   ،)NNFI( برازندگـی  نرم نشـده  
میانگیـن  ریشـه   ،)CFI(تطبیقـی برازندگـی  شـاخص   ،)IFI(
میانگیـن  شـاخص  و   )RMSEA( تقریـب  خطـای  مجـذور 
مجـذور باقی مانده هـا )RMR( بـرای ارزیابـی برازندگـی مـدل 
اندازه گیـری و سـاختاری پژوهـش اسـتفاده می  شـود. با توجه 
بـه این که آسـتانه )معیـار( دقیقی بـرای این شـاخص ها وجود 
ادبیـات مطـرح شـده اسـت:  نـدارد، دسـتورکار کلـی زیـر در 
 GFI، معنـی دار نباشـد، مقـدار شـاخص های X2 اگـر مقـدار 
 RMSEA باالتـر از 0/90 باشـند، مقـدار CFI و  NNFI، IFI
RMR کمتـر از 0/10 باشـد، بـرازش  کمتـر از 0/05 و مقـدار 
مـدل مناسـب و قابـل قبـول اسـت )کالنتـری، 1388؛ هومـن، 

 .)1390 آربـروکل،  1389؛  قاسـمی،  1390؛ 

یافته ها 
دانشجویان  سن  میانگین  که  دادند  نشان  پژوهش  نتایج 
انحراف معیار 2/36 سال  با  نظر 25/63 سال  کشاورزی مورد 
بود و آنان در دامنه سنی 22 تا 36 سال قرار داشتند. به لحاظ 
جنس، 87 نفر )64 درصد( از دانشجویان مورد بررسی دختر 
و 49 نفر )36 درصد( از آنان پسر بودند. از بین دانشجویان، 
36/5 درصد در رشته علوم دام، 18/3 درصد زراعت و اصالح 
کشاورزی،  آموزش  و  ترویج  رشته  در  درصد   17/5 نباتات، 
ماشین  های  مکانیک  درصد   8/7 خاک،  علوم  درصد   14/3
تحصیل  مشغول  باغبانی  رشته  در  درصد   4/8 و  کشاورزی، 
یا  نفر   113( تکمیلی  تحصیالت  دانشجویان  بیشتر  بودند. 
به ویژه رایانه  انواع فناوری و  83/1 درصد( اظهار داشتند که 

و اینترنت به آسانی در دسترس هستند. 
در  تجربـه  کـه  داشـتند  اظهـار  درصـد   91/2 چنیـن  هـم 

اسـتفاده از رایانـه و اینترنت داشـته اند و میانگیـن تجربه آنان 
7/60 سـال بـا انحـراف معیـار 3/04 سـال می باشـد. از سـوی 
بـا شـکل های فنـاوری  دیگـر میانگیـن میـزان آشـنایی آنـان 
4/11  )دامنـه میانگیـن از 0= هیچ تا 6= خیلـی زیاد( با انحراف 
معیـار 0/90 می باشـد کـه در حد متوسـط و باالتر برآورد شـد. 
میانگیـن بارهـای اسـتفاده از فنـاوری اطالعـات و ارتباطـات 
نفـر )55/9 درصـد(  پاسـخگویان، 76  بیشـتر  کـه  نشـان داد، 
اظهـار داشـته اند کـه چنـد بـار در روز از ایـن فنـاوری اسـتفاده 
می کننـد، 31 نفـر )22/8 درصـد( دو تـا سـه بـار درهفتـه، 12 
نفـر )8/8 درصـد( یکبـار در مـاه، 7 نفـر )5/1 درصـد( 2 تـا 3 
بـار در مـاه، 7 نفـر )5/1 درصـد( هفتـه ای یک بـار و 3 نفر )2/2 

درصـد( یکبـار در روز از فنـاوری اسـتفاده می کننـد. 
میانگیـن مـدت اسـتفاده پاسـخگویان از فناوری نیز نشـان 
می دهـد کـه 34/6 درصـد )بیشـتر پاسـخگویان یعنـی 47 نفر( 
دسـترس  در  فناوری هـای  از  روز  در  سـاعت  سـه  از  بیشـتر 
اسـتفاده می کننـد، 26 نفـر )19/1 درصـد( 2 تـا 3 سـاعت در 
نفـر  روز، 22  در  تـا 2 سـاعت   1 )17/6 درصـد(  نفـر  روز، 24 
 11( نفـر   15 روز،  در  سـاعت  یـک  تـا  نیـم  از  درصـد(   16/2(
درصـد( کمتـر از نیـم سـاعت در روز از ایـن فنـاوری اسـتفاده 
فنـاوری  ایـن  از  اساسـًا  هـم  درصـد(   1/5( نفـر   2 و  می کننـد 

نمی کننـد.   اسـتفاده 
پیـش از اسـتفاده از مـدل سـازی معادله هـای سـاختاری 
بـا نرم افـزار لیـزرل، رابطـه بیـن متغیرهـای تشـکیل دهنـده 
مـدل بـا یکدیگـر ارزیابـی شـدند. بـا توجه بـه این کـه ماتریس 
عّلـی  مدل هـای  تحلیـل  و  تجزیـه  پایـه ی  همبسـتگی، 
بیـن  ارتبـاط مثبـت و معنـی داری  اسـت، جـدول 1، گویـای 
متغیرهاسـت. قابـل ذکر اسـت کـه بیـن متغیرهـای موجود در 

نـدارد.  وجـود  هم خطـی  تحقیـق 

متغیر

1-استفاده واقعی
2-تصمیم به استفاده

3-نگرش نسبت به فناوری
4-درک سودمندی

5-درک آسانی
6- هنجار ذهنی

7- خودکارآمدی رایانه ایی

میانگین

4/58
4/13
4/10
4/06
3/64
3/61
3/56

انحراف معیار

1/43
0/742
0/705
0/675
0/738
0/645
0/638

2

-
1

0/539**
0/599**
0/366**
0/326**
0/321**

3

-
-
1

0/493**
0/368**
0/402**
0/295**

4

-
-
-
1

0/372**
0/437**
0/191*

5

-
-
-
-
1

0/391**
0/584**

6

-
-
-
-
-
1

0/376**

7

-
-
-
-
-
-
1

1

1
0/569**
0/358**
0/396**
0/352**

0/168
0/286**

جدول 1- خالصه همبستگی بین متغیرهای پژوهش 

*P<0/05      ** P<0/01
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نتایـج ارایـه شـده در جـدول 1 نشـان دهنده ایـن اسـت کـه 
  )P=01/0( رابطـه ی مثبت و معنی داری در سـطح یک درصـد
بـه  نسـبت  نگـرش  اسـتفاده،  بـه  تصمیـم  سـازه های  بیـن 
فنـاوری، درک سـودمندی و آسـانی اسـتفاده و خودکارامـدی 
امـا  دارد.  وجـود  فنـاوری  از  واقعـی  اسـتفاده  بـا  رایانـه ای 
بیـن سـازه هنجـار ذهنـی بـا سـازه ی اسـتفاده واقعـی رابطـه  

نشـد. دیـده  معنـی داری 

اندازه گیـری  مـدل  ارزیابـی  منظـور  بـه   پژوهـش  ایـن  در 
متغیرهـای پنهـان )سـازه ها( مـدل دیویـس از تحلیـل عاملـی 
تاییـدی )CFA( اسـتفاده شـد. مـدل اندازه گیـری متغیرهای 
نهفتـه پژوهـش بـا نمایـش بارهـای عاملـی اسـتاندارد شـده، 
بارهـای معنـی داری بـه همـراه شـاخص های برازندگی )شـکل 
متغیرهـای  پایایـی  و  روایـی  شـاخص های  و   t مقـدار  2و3(، 

نهفتـه )سـازه ها( مـدل دیویـس در جـدول 2 آمده انـد.

متغیرهای نهفته

)USE(استفاده واقعی

)INT( تصمیم به استفاده واقعی

نگرش نسبت به استفاده از فناوری
)ATT(

درک سودمندی استفاده از فناوری
)PU(

درک آسانی استفاده از فناوری
)PEU(

هنجار ذهنی
)SN(

خودکارآمدی رایانه ای
)SE(

نشانگر

USE1
USE2
INT1
INT2
INT3
ATT1
ATT2
ATT3
ATT4
ATT5
PU1
PU2
PU3
PU4
PU5

PEU1
PEU2
PEU3
PEU4
PEU5

SN1
SN2
SN3
SN4
SN5
SE1
SE2
SE3
SE4
SE5

نوع متغیر

وابسته

مستقل/وابسته

مستقل/وابسته

مستقل/وابسته

مستقل/وابسته

مستقل

مستقل

T

-
7/81**

-
10/18**
9/90**

-
10/33**
9/61**
9/63**
8/71**

-
10/52**
9/98**
8/46**

10/15**
-

8/48**
9/08**
9/28**
7/72**

-
7/97**
5/89**
6/47**
4/42**

-
5/98**
4/10**
5/57**
5/92**

α

0/795

0/845

0/893

0/885

0/855

0/771

0/742

CR

0/94

0/96

0/97

0/92

0/97

0/94

0/83

AVE

0/89

0/91

0/90

0/90

0/88

0/79

0/69

ضریب استاندارد شده

0/81
0/82
0/82
0/81
0/79
0/82
0/81
0/78
0/75
0/70
0/93
0/78
0/75
0/78
0/76
0/78
0/72
0/77
0/77
0/78

0/71
0/87
0/56
0/62
0/42
0/67
0/61
0/42
0/61
0/67

جدول 2- خالصه اطالعات مدل های اندازه گیری متغیرهای پنهان پژوهش 

** p<0/01

      = 1/21, P=0/043, RMR=0.043, GFI=0.88, NFI= 89, NNFI=0.97, IFI=0.98, CFI=0.97, RMSEA=0/039

** p<0/01

      = 1/47, P=0/036, RMR=0.05, GFI=0.93, NFI= 87, NNFI=0.94, IFI=0.95, CFI=0.95, RMSEA=0/059
این مسیرها به عنوان متغیر مرجع ثابت فرض شدند.

χ2

df

χ2

df

معادله ساختاری عامل های مؤثر ...
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USE

INT

ATT

PU

PEU

USE1

USE2

INT1

INT2

INT3

ATT1

ATT2

ATT3

ATT4

ATT5

PU1

PU2

PU3

PU4

PU5

PEU1

PEU2

PEU3

PEU4

PEU5

0/81
0/82

0/82
0/81
0/79

0/82
0/81
0/76
0/75
0/70

0/93
0/76
0/75
0/78
0/76

0/78
0/25
0/77
0/77
0/78

0/34

0/32

0/33

0/34

0/38

0/34

0/34

0/40

0/31

0/51

0/16

0/38

0/43

0/39

0/42

0/38

0/48

0/41

0/41

0/53

0/14

-0/22

0/09

0/17

1/00

1/00

1/00

1/00

1/00

0/66

0/41

0/62 0/50

0/430/69

0/55 0/45

0/38

0/52

نگاره 2 - مدل تاییدی  پذیرش فناوری دیویس با نمایش بارهای عاملی استاندارد شده

نگاره 3 - مدل تاییدی پذیرش فناوری دیویس  در حالت معنی داری

USE

INT

ATT

PU

PEU

USE1

USE2

INT1

INT2

INT3

ATT1

ATT2

ATT3

ATT4

ATT5

PU1

PU2

PU3

PU4

PU5

PEU1

PEU2

PEU3

PEU4

PEU5

7/81

10/18
9/90

10/33
9/61
9/63
8/71

10/52
9/98
8/16

10/15

3/05
9/08
9/29
7/72

4/21

0/97

5/81

6/00

6/29

6/08

6/08

6/40

6/09

7/20

8/24

7/61

7/77

6/34

7/73

6/44

7/04

6/57

6/61

7/15

2/95

-5/86

2/83

3/62

4/96

5/50

5/50

5/07

5/20

5/1

3/56

5/0 4/3

3/685/56

4/62 3/96

3/51

4/10
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مـدل اندازه گیری متغیرهای پنهـان خودکارآمدی و هنجار 
ذهنـی نیز بـا نمایش بارهای عاملی اسـتاندارد شـده و بارهای 
معنـی داری بـه همـراه شـاخص های برازندگـی در نگاره های 4 

و 5 و مقـدار t و شـاخص های روایی و پایایـی متغیرهای نهفته 
)سـازه ها( مـدل دیویس در جـدول 2 آمده اند.

SE1

SE2

SE3

SE4

SE5

SN1

SN2

SN3

SN4

SN5

0/50

0/25

0/68

0/61

0/82

0/56

0/54

0/82

0/63

0/55

0/71

0/66

0/87

0/68

0/56

0/42

0/62

0/61

0/42

0/67

SN

SE

1/00

1/00

0/46

نگاره 4 - مدل تاییدی  سازه های خودکارآمدی و هنجارذهنی 
با بارهای عاملی استاندارد شده

SE1

SE2

SE3

SE4

SE5

SN1

SN2

SN3

SN4

SN5

6/45

3/55

7/46

7/18

7/89

6/34

6/10

7/70

6/77

6/24

7/97

5/90

5/89

4/10

6/47

5/57

4/42

5/92

SN

SE

4/34

3/78

3/49

نـگاره 5 - مـدل تاییـدی سـازه های خودکارآمـدی و هنجـار 
معنی داریـه حالـت  در  ذهنـی  

بـا توجـه بـه مقـدار گـزارش شـده شـاخص های برازندگـی 
نگاره هـای 5 – 2 دیـده می شـود کـه داده هـا از لحـاظ آمـاری با 
سـاختار عاملـی و زیربنـای نظـری متغیرهـای پنهـان پژوهش 
بـا  نشـانگر ها  بـودن  همسـو  بیانگـر  ایـن  و  دارنـد  سـازگاری 
سـازه های  نظـری پژوهش اسـت. با توجـه به نتایج ارایه شـده 
در جـدول 2، دیـده می شـود کـه مقـدار t همـه ی ضریب هـای 
مسـیر بیـن نشـانگرها و متغیرهـای پنهـان پژوهـش باالتـر از 
1/96 می باشـند و شـاخص های α، CR و AVE بـرای همـه ی 

ایـن متغیرهـا مقـدار بـاال و مناسـبی دارنـد. 
نشـانگرهای  همـه ی  کـه  کـرد  اظهـار  می تـوان  بنابرایـن، 
)سـازه ها(  نهفتـه  متغیرهـای  سـنجش  بـرای  شـده  گزینـش 
پژوهـش بـه درسـتی گزینـش شـده اند و روایـی و پایایـی آنهـا 

نیـز مـورد تاییـد اسـت.
پـس از تاییـد روایـی )اعتبـار(، پایایـی )اعتمـاد( و بـرازش 

مـدل اندازه گیـری متغیرهـای پنهـان پژوهـش توسـط تحلیـل 
فرضیه هـای  آزمـون  منظـور  بـه    ،)CFA( تاییـدی  عاملـی 
پژوهـش از روش مـدل معادله های سـاختاری در قالب تحلیل 
مسـیر اسـتفاده شـد. مـدل سـاختاری رابطـه بیـن متغیرهای 
پنهـان پژوهـش بـا نمایـش بارهـای عاملـی اسـتاندارد شـده و 

شـاخص های برازندگـی در نـگاره 6 نشـان داده شـده اسـت.
 GFI، IFI،NFI، تعـداد  می شـود،  دیـده  کـه  همان گونـه 
CFI، NFI،  RMSEA و RMR مناسـب هسـتند. از سـوی 
دیگـر ایـن تحلیـل نشـان داد، مقـدار کای اسـکویر  بـر درجـه 
 ،P=0/058 آزادی به دست آمده در مدل )1/12=      ( در سطح
غیرمعنـی دار اسـت، شـاخص ها هـر چه بـه 1 نزدیک تر باشـند 
قابـل قبول تـر خواهنـد بود و بیشـتر بررسـی ها، شـاخص  قابل 
 3 از  پایین تـر  را  آزادی  درجـه  بـر  اسـکویر  کای  بـرای  قبـول 
کالنتـری،  1389؛  قاسـمی،  1390؛  )آربـروکل،  دانسـته اند 

χ2

df

معادله ساختاری عامل های مؤثر ...



57فصل نامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی

شماره 29، تابستان 93

1388؛ هومـن، 1388(. کـه در این تحقیق نیز مقدار مناسـبی 
دارد و غیرمعنـی دار اسـت. بـه عبـارت دیگـر، همـه ی مقادیـر 
شـاخص های برازش نشـانگر سـازگاری مناسـب می باشند. در 
مـدل مسـیر در نـگاره 6 مسـیرهای غیر معنی دار بـا خط چین 

مشـخص می باشـد. 
همان طـور کـه دیـده می شـود 48 درصـد از متغیر اسـتفاده 
واقعـی توسـط تصمیم به اسـتفاده تبیین می شـود و همچنین 
متغیـر  دو  توسـط  اسـتفاده  بـه  تصمیـم  متغیـر  از  درصـد   57
می شـود.  تبییـن  سـودمندی  درک  و  اسـتفاده  بـه  نگـرش 
نتایـج بررسـی نشـان از معنـی دار بـودن مسـیر بیـن تصمیم به 

اسـتفاده بـا اسـتفاده واقعـی در سـطح 1 درصـد دارد .
بررسـی های  نتایـج  بـا  یافتـه  ایـن   )t=  6/67  ,γ  =0/69(
و  داش   ،)1390( جدیـدی  و  احمـدی   ،)2007( القحطانـی 
زرافشـانی  و  سـلیمانی   ،)2010( ترنـر   ،)2011( همـکاران 
اسـت.  یکسـان   )1386( رشـیدی  و  درانـی  و   )1390(
سـودمندی،  درک  متغیرهـای  توسـط  نگـرش  متغیـر   %38
هنجارذهنـی، درک آسـانی و خودکارآمـدی، تبییـن می شـود 
کـه مسـیر متغیرهـای درک از آسـانی )t= 0/12 , γ = 0/02( و 
معنـادار  نگـرش  متغیـر  بـا   )t=0/16  ,γ=1.92( خودکارآمـدی 
نشـده کـه این یافتـه برخـالف نتیجـه ام ای دی و ای دی. دی 

می باشـد.  تحقیق شـان  در 
آن هـا در تحقیـق خـود عنـوان کردنـد، نگـرش بـه اینترنـت 
بـا خودکارآمـدی ارتبـاط دارد. مسـیر متغیرهـای  بـه شـدت 

درک از سـودمندی  )t= 3/81 , γ = 0/45(، در سـطح 1 درصـد 
و هنجـار ذهنـی )t= 1/65 , γ = 0/13(، در سـطح 5 درصـد بـا 
متغیـر نگـرش معنـادار شـده اسـت. کـه ایـن یافتـه بـا نتایـج 
بررسـی های باقـری و همـکاران )1388(، احمـدی و جدیـدی 
رشـیدی  و  درانـی   ،)1391( همـکاران  و  بمانیـان   ،)1390(
)1386(، زمانـی و همـکاران )1391(، سـلیمانی و زرافشـانی 

دارد.  همخوانـی   )1390(
همچنیـن 42 درصـد متغیـر سـودمندی توسـط متغیرهای 
مسـتقل هنجـار ذهنـی، خودکارآمـدی و درک آسـانی تبییـن 
یـک  هـر  معنـاداری  از  نشـان  بررسـی  نتایـج  کـه  می شـود 
هنجـار   ،)t=  1/92  ,  γ  =  0/31( خودکارآمـدی  ازمسـیرهای 
 ,  γ  =  0/52( آسـانی  درک  و   ،)t=  4/25  ,  γ  =  0/45( ذهنـی 
t= 3/16(، بـا درک سـودمندی در سـطح 1 درصـد دارد.  ایـن 
ناظمـی  و رشـیدی )1386(،  درانـی  بررسـی های  بـا  یافته هـا 
و میـری )1391(، احمـدی و جدیـدی )1390( و احمـدی ده 
قطـب الدینـی )1389( همخوانـی دارد. و بر خـالف یافته های 
احمـدی ده قطـب الدینی و همـکاران )1389( می باشـد. آنان 
در پژوهـش خـود عنـوان کردنـد که مسـیر سـودمندی بـا درک 
آسـانی معنـادار نیسـت. و 57 درصـد از متغیـر درک از آسـانی 
توسـط دو متغیـر هنجـار ذهنـی و خودکارآمـدی بیـان شـد که 
بـا  نتایـج نشـان دهنـده معنـی دار بـودن مسـیر درک آسـانی 
متغیـر هنجـار ذهنـی )t= 1/69 , γ = 0/17( در سـطح 5 درصـد 
درصـد   1 سـطح  در   )t=  5/13  ,  γ  =  0/66( خودکارآمـدی  و 

نگاره 6 - معادله ساختاری متغیرهای پنهان همراه با اثرات مستقیم و غیر مستقیم آن ها

SN

SE

PU
R2=0/42

PEU
R2=0/57

ATT
R2=0/38

INTE
R2=0/57

USE
R2=0/48

0/45

0/17

0/31

0/16

0/66

0/52

0/13
0/52

0/33 0/69

0/02

0/45

* p<0/05; ** p<0/01

      = 1/12, P=0/058, RMR=0.05, GFI=0.82, NFI= 80, NNFI=0.94, IFI=0.95, CFI=0.95, RMSEA=0/029
مسیر معنی دار 

مسیر غیرمعنی دار

χ2

df
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می باشـند. کـه ایـن یافتـه با تحقیـق احمدی ده قطـب الدینی 
دارد.  همخوانـی   )1389(

اثـر  جمـع  و  غیرمسـتقیم  اثرمسـتقیم،   3 جـدول  در 
متغیرهـای مسـتقل بـر متغیر وابسـته پذیـرش )رفتـار واقعی( 
دیـده می شـود در پاییـن جـدول ضریـب تبییـن متغیرهـا نیـز 
دیـده می شـود. بـا توجـه بـه اثـر مسـتقیم و غیـر مسـتقیم و 
بـه  کـه متغیـر تصمیـم  اثـر، مشـخص اسـت  درنهایـت جمـع 
اسـتفاده از فنـاوری اطالعـات و ارتباطـات بیشـترین تأثیـر را 
بر اسـتفاده واقعی داشـته اسـت. متغیرهای درک سـودمندی 
فنـاوری  از  اسـتفاده  آسـانی  درک  ذهنـی،  هنجـار  اسـتفاده، 
اطالعـات و ارتباطـات، نگـرش نسـبت بـه آن و خودکارآمـدی 
بـه ترتیـب تأثیرگذاری بـر متغیر اسـتفاده واقعـی در رتبه های 

می گیرنـد. قـرار  بعـدی 

بحث و نتیجه گیری
ایـن پژوهش به تحلیـل عامل های مؤثر بـر پذیرش فناوری 
اطالعـات و ارتباطـات در بین دانشـجویان تحصیالت تکمیلی 
رشـته هـای کشـاورزی دانشـگاه کشـاورزی و منابـع طبیعـی 
رامیـن اهـواز بـا اسـتفاده از مـدل پذیـرش دیویـس پرداخت. 
بـر پایـه تجزیـه و تحلیل داده ها بیشـتر دانشـجویان مورد نظر 
اظهـار داشـتند کـه انـواع فنـاوری اطالعـات و ارتباطـات، بـه 

ویـژه رایانـه و اینترنـت به سـادگی در دسـترس هسـتند. 
نزدیـک به 91 درصد از آنان دارای تجربه گذشـته اسـتفاده 
انـواع  بـا  آنـان  آشـنایی  میـزان  و  بودنـد  اینترنـت  و  رایانـه  از 
مظاهـر فنـاوری در حـد متوسـط و باالتـر بـرآورد شـد. کـه بـا 
توجـه بـه این نتایج پیشـنهاد می شـود بـا در نظـر گرفتن وجود 

آشـنایی بـا فنـاوری اطالعـات و ارتباطات در بین دانشـجویان 
تحصیـالت تکمیلـی، برگزاری دوره های پیشـرفته آشـنایی با 
فناوری اطالعات و ارتباطات می تواند بسـیار مؤثر و سـودمند 
باشـد. هـم چنین میانگیـن بارهای اسـتفاده از فناوری نشـان 
داد، کـه بیشـتر پاسـخگویان، )55/9 درصـد( اظهار داشـته اند 

کـه چنـد بـار در روز از فنـاوری اسـتفاده می کنند. 
میانگیـن فراوانـی مـدت اسـتفاده پاسـخگویان از فنـاوری 
پاسـخ گویان(  )بیشـتر  درصـد   34/6 کـه   می دهـد  نشـان  نیـز 
دسـترس  در  فناوری هـای  از  روز  در  سـاعت  سـه  از  بیـش 
اسـتفاده می کننـد. بـا ایـن وصـف می تـوان پیشـنهاد داد کـه 
دانشـجویان  بـه  را  علمـی  پایگاه هـای  تک نگاشـت  چـاپ  بـا 
معرفـی کـرد تـا بتواننـد بیشـترین بهـره را از زمان صرف شـده 
بـرای اسـتفاده از اینترنـت ببرنـد. برابـر نتایـج بدسـت آمده از 
تحقیـق اسـتفاده واقعی توسـط تصمیم بـه اسـتفاده و تصمیم 
نشـان  ایـن  کـه  شـد.  تبییـن  نگـرش،  توسـط  اسـتفاده  بـه 
دهنـده ی تأثیر غیر مسـتقیم نگرش بر اسـتفاده واقعی اسـت. 
تحصیـالت  دانشـجویان  بـه  کـه  می شـود  پیشـنهاد  بنابرایـن 
تکمیلـی دربـاره جنبه هـای مختلـف کاربـرد فنـاوری اطالعات 
اطالع رسـانی  آموزشـی  کارگاه هـای  برگـزاری  بـا  ارتباطـات  و 
شـود. از دیگـر نتایـج بـه دسـت آمـده ایـن کـه، نگرش توسـط 
درک از سـودمندی و هنجـار ذهنـی تبییـن شـد، درک آسـانی 
درک  و  ذهنـی،  هنجـار  و  نگـرش  بـر  مسـتقیم  غیـر  طـور  بـه 
آسـانی و خودکارآمـدی بـر درک از سـودمندی مؤثـر بودنـد. 
تأثیـر  آسـانی  درک  بـر  ذهنـی  هنجـار  و  خودکارآمـدی 
درک  مسـتقیم  غیـر  طـور  بـه  خودکارآمـدی  و  داشـتند، 
بیـن  کـه  دادنـد  نشـان  نتایـج  کـرد  تبییـن  را  سـودمندی 
سـازه های تصمیـم بـه اسـتفاده، نگـرش نسـبت بـه فنـاوری، 
درک سـودمندی و آسـانی اسـتفاده و خودکارامـدی رایانه ایی 
بیـن  امـا  دارد.  وجـود  رابطـه  فنـاوری  از  واقعـی  اسـتفاده  بـا 
سـازه هنجارذهنـی بـا سـازه اسـتفاده واقعـی رابطـه ای دیـده 
نمی شـود. سـازه تصمیـم بـه اسـتفاده بیشـترین تأثیـر را بـر 
 48 و   )t=  6/67  ,  γ  = دارد)0/69  فنـاوری  از  واقعـی  اسـتفاده 
درصـد از ایـن تغییـرات واریانـس اسـتفاده واقعـی توسـط این 

می شـود.  تبییـن  سـازه 
فنـاوری،  از  سـودمندی  درک  سـازه های  دیگـر،  سـوی  از 
خودکارآمـدی، هنجـار ذهنـی، درک آسـانی اسـتفاده از فـاوا 
و نگـرش نسـبت بـه فنـاوری بـه ترتیـب اهمیـت اثرگـذاری بـر 

متغیر

خودکارآمدی
هنجار ذهنی

درک آسانی استفاده
درک سودمندی فاوا
نگرش نسبت به فاوا

تصمیم به استفاده

تأثیر 
مستقیم

-
-
-
-
-

0/690

تأثیر 
غیرمستقیم

0/339
0/279
0/244
0/461
0/228

-

جمع اثر

0/339
0/279
0/244
0/461
0/228
0/690

جدول 3- اثر مستقیم، غیرمستقیم و جمع اثر متغیرها بر 
متغیر وابسته پژوهش)رفتار واقعی(  

به  نسبت  نگرش    )R2(0/57 استفاده به  تصمیم   )R2( واقعی 0/48  استفاده   )R2(
استفاده R2( 0/38( درک سودمندی استفاده 0/42)R2(   درک آسانی استفاده 0/57
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اسـتفاده از فنـاوری در رتبه هـای بعـدی قرار گرفتنـد. با توجه 
بـه این یافتـه ها می توان پیشـنهاد کرد که دانشـجویان مقطع 
تحصیـالت تکمیلـی انجـام کارهـای تحقیقاتی تشـویق و برای 
آنـان شـرایطی ایجـاد کرد کـه ضمن دسترسـی به سـایت های 
بـا رشـته و کارهـای پژوهشـی در  – پژوهشـی مرتبـط  علمـی 
دسـت انجـام  بتواننـد از فضای فنـاوری اطالعـات و ارتباطات 

بـه خوبـی بهـره گیرند.
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Abstract
Application of information and communication technology (ICT) in educational and academic systems  

is an active educational program that draw new education affecting in the presence of the third Millennium, 
but prior to its application, it must have tried to identify the factors affecting the acceptance and utilize of 
this phenomenon. This study was designed to investigate factors affecting acceptance of ICT technology 
by use the Davis's Technology Acceptance Model and develop it with Survey method and questionnaire 
was used in this study as instrument. Research population included all agricultural graduate students of 
Khozestan Ramin Agricultural and Neutral Resource University (N=210) that by using Patten (2002) sam-
pling table, 136 person of them were selected and the method of selection was random simple sampling. 
Structural Equation Modeling (SEM) via LISREL software was used to evaluate validity and reliability 
of the research questionnaire, and also to examine goodness of the latent variables and to test research 
hypothesizes. The results of confirmatory factor analysis confirm both "the validity and reliability" of 
the questionnaire and "the goodness of the latent variables". The results of structural equation modeling 
(SEM), showed that most of the research hypotheses were confirmed and the “decision to use” construct 
has most effect on use of IT is real (t=6.67, γ=0.69) And 48 percent of the variance change explained by 
these construct. On the other hand, perceived of usefulness of technology, self-efficacy, subjective norm, 
perceived ease of use of ICT and the importance of attitude towards technology construct  as an importance 
of affecting technology utilize were mentioned. The results of this study can be used to improve graduate 
students’ utilize skill from information and communication technology in the University. 

Index Terms: ICT, Adoption model, structural equation modeling, subjective norm of students, grad-
uate students
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