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 چکیده

گري الکترونیک در  رنت باعث ایجاد مفهوم جدید مربیخصوص اینتظهور فناوري اطالعات و ارتباطات و به

هدف از این  ها؛براي سازمانگري الکترونیک مزایاي متعدد مربیبه مدیریت منابع انسانی شده است. لذا با توجه 

گري پذیرش مربیبر  مؤثرعوامل و سنجش  گري الکترونیکی با استفاده از مطالعه تطبیقیمربی پژوهش، ارائه مدل

مربیان  را این پژوهش جامعه آماريباشد. هاي ارائه دهنده خدمات فناوري اطالعات میالکترونیک در شرکت

نمونه آماري  به عنوان نفر 258دهند و  هران تشکیل میهاي فعال در زمینه فناوري اطالعات در سطح تشرکت

 انتخاب نمونه آماري از روش طور کامل پاسخ داده شد. برايبه نامه پرسش 104انتخاب شدند که از بین آنان 

نظر علمی و افراد صاحب هیئتاز نظرات اعضاي  نامه پرسششد. تأیید روایی  استفاده ايطبقه گیري تصادفی نمونه

توسط آلفاي کرونباخ سنجیده شد؛ این ضریب براي عوامل مختلف  نامه پرسشزمینه بررسی شد. پایایی  در این

 آمارسازي معدالت ساختاري، مدل هايروشاز  هاداده تحلیل برايبدست آمد.  91/0تا  74/0بین  نامه پرسش

 داد نشان تحقیق نتایج .شد دهاستفاتی) و آزمون  ANOVA طرفه یک واریانس تحلیل( استنباطی آمار و توصیفی

 مهارت تحصیالت، سن، ت،یجنس ،هاي فرديپذیري، نوآوري ی، پیچیدگی، مشاهدهنسب تیمزهاي که مؤلفه

    .هستند گري الکترونیکپذیرش مربی ندیفرآ کننده ینیبشیپ هايریمتغ ي و موانع ادارکیوتریکامپ

گري الکترونیک، فناوري اطالعات و ارتباطات، ذیرش مربیگري الکترونیک، پگري، مربیمربی کلیدي:هاي  واژه

 نوآوري
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 مقدمه -1

این مقوله به ویژه اهمیت اي افزایش یافته است؛ طور قابل مالحظه  هگري بارزش مربی اخیراً

کنند، دو چندان است هاي پیچیده و پویاي امروزي فعالیت میهایی که در محیطبراي سازمان

)Ghosh, 2014 .( 

ي برا مختلف اشکال به راي گرمربی ،دنیا پیشرو و برتر شرکت 1000 از نیمی لقحدا امروزه

هایی هایی از جمله ناسا، ولوو، کوکاکوال و ... ازجمله سازمان کنند. سازمان می فراهم کارکنانشان

و  ارگاهفتحی واج( اندقرار دادههاي آموزش نیروي انسانی خود گري را در فعالیت هستند که مربی

 ).1393، همکاران

خصوص اینترنت باعث ایجاد مفهوم جدید  ظهور فناوري اطالعات و ارتباطات و بهاز طرفی 

 گريمربی( کیالکترون گريمربی گري الکترونیک در مدیریت منابع انسانی شده است. مربی

 یارتباط کانال عنوان به نترنتیا از آن در که است گريمربی ینوع ي)بریسا ای يمجاز ؛نیآنال

 .)Stewart & McLoughlin, 2007( شودیم استفاده

 وب از یک مستمر رییتغ باعث یاجتماع يهاشبکه وب و گسترش هايفناوري از استفاده

 براي تبادل ارتباطات واقعی، تعامل و تجربه ایپوافزاري  بستر نرم ی منفعل به یکاطالعات راهبزرگ

 شودیم کیالکترون گريمربی يهاتیفعال یگستردگ و یبخشاثر به منجر شده است؛ این امر،

)Pfeil et al., 2009.( مکالمه خواه برابري تیماه ازعنوان یک کانال ارتباطی متقابل  به نترنتیا 

 آغاز ییتواناهر دو  کارآموز و یمرب کهییآنجا تا ؛کندیم تیحما کیالکترون گريمربی يهابرنامه

ی از موانع باعث حذف ،نیا بر عالوه. )Stewart, 2006( دارند را بحث در لفعا نقش يفایا و گفتگو

) 3خوب و شایسته و  یمرب به یدسترس عدم) 2ی، زمان تیمحدود ای ییایجغراف موانع) 1قبیل؛ 

ي، رفتار انتظارات یا تیجنس ،یکیزیف ظاهر ،یاجتماع تیوضع در ي و عدم تجانسناسازگار

 ,Single & Single( شودیم کیالکترون گريمربی يهابرنامه باراعت و تیرضا ،يهمکار شیافزا

2005(. 

 ستین رو در رو گريمربی يبراقیمت  ارزان نیگزیجا کی کیالکترون گريمربیبا این حال، 

)Single & Single, 2005(. ) گريمربی يهاتیفعالاند که ) بیان نموده2005سینگل و سینگل 

 وبي نگهدار و اندازيراه ي از قبیلفرد به منحصر يکاربرد و فنی يهاچالش تواندیم کیالکترون

 دهد ارائه را طرفه دو ارتباطات ی ازواقع تیحما و نترنتیا و نظارت بر کنترل ها،تیسا

)Panopoulos & Sarri, 2013.(  

 ثیرگذار برأعوامل تشناسایی گري الکترونیکی،  هاي مربی بر بودن پروژه هزینهبه با توجه 

ها قبل از اجرا، بایستی  سازمان . لذاباشد ها حائز اهمیت می آمیز این نوع پروژه اجراي موفقیت

آمیز در این  یکی از عوامل موفقیتبسنجند.  را خصوص این در مربیانمیزان آمادگی سازمان و 
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یاي مزا مورد در گسترده قاتیتحق وجود با باشد. می کیالکترون گريمربی رشیپذ ندیفرآزمینه، 

 نشده کیالکترون گريمربی رشیپذ ندیفرآ هب ه چندانیتوج ،کیالکترون گريمربیاز  استفاده

 .است

 با متفاوت و مستمر نوآورانه ندیفرآ کی عنوان به تواندیم گريمربی هدف با نترنتیا رشیپذ

 يامر ،يکار روزانه يهاتیفعال در نترنتیا از استفاده. شود گرفته نظر در یسنت يکردهایرو

 به نسبت نترنتیا به یدسترس و یگستردگحتی در کشورهایی که  امر نیا ؛است شده نیروت

  .)Panopoulos & Sarri, 2013( است افتهی تحقق نیز ،است کمتر کشورهادیگر 

 ،گذار استاثر انیمرب توسط گري الکترونیکمربی رشیپذ بر که یعوامل ییشناسا نیبنابرا

بر مبناي تحقیقات تجربی اینشر و  به همین دلیل این مطالعه شد.باامري مهم و ضروري می

با گري الکترونیکی، ) در زمینه پذیرش مربی2013) و پاناپولوس و ساري (2003همکاران (

باشد که عوامل  می سؤالبه دنبال این پذیرش فناوري  نظریه مرتبط با معیارهاي گیري از بهره

 چیست؟ گري الکترونیکبر پذیرش مربی مؤثر

 

 خردمایه پژوهش

 گريمربی

گري را براي توصیف برخی هاي انگلستان واژه مربیدر قرن نوزدهم، دانشجویان دانشگاه

بطور سنتی،  .)Wilson, 2004کار گرفتند (ه کردند، بها به آنان کمک میاستادانی که در درس

تجربه سازمان به پشتیبانی  گري به عنوان یک ارتباط بین فردي که در آن اعضاي ارشد و بامربی

 ,Kram & Isabellaشود (پردازند، تعریف میو حمایت از اعضاي کم تجربه و جدید سازمان می

هاي گري به علت تغییر در ماهیت کار و فعالیت). اگر چه این درك سنتی در مورد مربی1985

هنوز هم اجماع شغلی در چند دهه اخیر دستخوش تغییر و دگرگونی قرار گرفته است؛ ولی 

) بیان کرد 1983). کرام (Ghosh, 2014کنند (اي از این تعریف حمایت و پشتیبانی میگسترده

کند. از گري دو نوع متمایز حمایت؛ یعنی توسعه شغلی و توسعه روانشناختی را ارائه میکه مربی

ا این دو نوع هاي مختلفی را مورد بررسی قرار دادند که در آنهآن پس، مطالعات متعدد روش

 ;Noe, 1988; Ragins & McFarlin, 1990گري آشکار و تأیید گردید (حمایت در مربی

Scandura & Williams, 2001توانند نقش حامی، مدافع، طرفدار و ). به عنوان مثال؛ مربیان می

 .   )Ghosh, 2014( یک معلم را براي توسعه شغلی ارائه نماید

هاي در تعریف ی مؤثر و کارآمد، شناخته شده است،عنوان روش گري بهبر خالف اینکه مربی

 اجارگاهفتحی وهاي متفاوتی نسبت به آن وجود دارد (نظر زیادي وجود دارد و دیدگاهآن اختالف
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اند که گري ارائه نمودهنظران و متخصصان، تعاریف گوناگونی از مربی). صاحب1393، و همکاران

 گري بیان شده است.یچند تعریف از مرب 1در جدول 

 

 گريتعاریف مربی :1جدول 

 تعاریف اشخاص

ICF 

گري را همکاري با افراد در یک فرآیند فکري و خالق المللی مربی، مربیفدراسیون بین

اي خود ترغیب ایی شخصی و حرفهکند که افراد را به افزایش دادن توانتعریف می

شمارد و بر در زندگی و کارش محترم میگري، فرد را به عنوان متخصصی کند. مربی می

 ).ICF, 2012مشتري خالق، مدبر و کاردان است ( هاین باور است ک

 کندي

گري هنر تسهیل یادگیري، عملکرد و بهسازي است و پیرامون تحقق نتایج بحث مربی

خواهد کند موانع را از راه بردارد، آنچه را که میگري به فرد کمک میکند. مربیمی

 ).Kennedy,2009ص کند، اهداف را براساس مقاصد و ارزش آنها تنظیم کند (مشخ

مارشال 

 گلداسمیت

اي از رفتارهاست و به رهبران موفق در جهت تغییر رفتار گري استقرار مجموعهمربی

 ).Mc kean, 2008کند (مثبت و پایدار خود، کارکنان و سازمان کمک می

آنتونی 

 گرانت

حل گرا و متمرکز بر راهمند و مبتنی بر همکاري است که نتیجهظامگري فرآیندي نمربی

است و در آن مربی به کارآموز در ارتقاي عملکرد، تجربه زندگی، خودآموزي و رشد 

 ).1389کند (سلطانی، شخصی کمک می

 )1393(فتحی واجارگاه و همکاران،  منبع:

 

 گري الکترونیکمربی

 اما عمیقاً ،شود میمحدود  فناوريو  ياقتصاد ،آموزشی، یاجتماع وسیله محیطه بگري مربی

 .گرفته استثیر قرار تحت تأوب توسط رشد فزاینده اینترنت و پیدایش کاربردهاي جدید 

دین و لینک یوتیوب، ،تر، توئیبوكها، فیسویکی ها،افزارهاي اجتماعی مانند وبالگ نرم

و ویدئو  از اسکایپهمچنین استفاده  اند،شدهي دنیاي مجاز هاي پویا که منجر به ایجاد سایت وب

 .هستندالکترونیک گري مربیارتباطات براي حمایت از ی قوي هاي ارتباطکانال ارائه کنفرانس

براي و ابزاري را  ، روانیتوانند مزایاي اطالعاتی می جهت توسعه ارتباطات الکترونیکی موارد این

 .)Ensher et al., 2003( فراهم سازندگري مربیتوسط 

 که دهدیم را امکان نیا کیالکترون گريمربی روابط به نترنتیا توسط شده اعطا یطرفیب

 اشتراك به را خود اتیتجرب يریپذانعطاف و نانیاطم صداقت، ،يآزاد اساس بر مربی و کارآموز

   ).Miller & Griffiths, 2005د (دهینم رخ رو در رو يهامالقات در که يزیچ ،بگذارند

به گري مربیدر ارتباط با فوق گستره و میزان استفاده از هر کدام از ابزارهاي  با این حال، 

گري مربیدر برخی از موارد استفاده از هر نوع کانال ارتباطی  طور فاحش متفاوت است.
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از ظرفیت  بخش کمی ازها تنها که در دیگر موقعیتدر حالی ،شود می کامالً اجتنابالکترونیک 

، طبق تحقیقات پیرامون یک تفسیر احتمالی براي این موضوع شود. لکترونیک استفاده میا

 دهدمیثیر قرار گان را تحت تأکنندهمزمان همه مشارکت فناوري جدیدو انتشار  پذیرشنوآوري، 

)Kitchen & Panopoulos, 2010( .آوري و نه فقط به عنوان به معناي استفاد کامل از نو پذیرش

. در نتیجه مطالعه و شناخت )Rogers, 1995( شودولیه و در حد آشناسازي تلقی میاپذیرش 

ثر هستند در جهت تالش براي حمایت و تقویت فواید آن ؤالکترونیک مگري مربیکه بر عواملی 

 بسیار ضروري است.

پذیرش نوآوري را به مطالعات رایان و گراس  -ها در زمینه انتشارگرچه پیشینه پژوهش

وجه  1960دهند؛ اما در واقع این مطالعات با کتاب راجرز در سال ) نسبت می1943(

 زنوآوري راجر پذیرشتئوري ). به همین دلیل، 1392محترمی و همکاران، تري یافت ( منسجم

. )Al-Qirim, 2007; Cascio et al., 2010( کندنوآورانه ایفا می فناوري تحقیقاتنقش مهمی در 

) عبارت است از فرآیندي که به واسطه آن 2004وري به تعبیر راجرز (وآو پذیرش نانتشار 

یابد اجتماعی تسري میهایی معین در طی زمان میان اعضاي یک سیستم نوآوري از طریق کانال

) مزیت 1دسته نگرش نوآورانه شامل  5 زبر طبق نظریه راجر). 1392(محترمی و همکاران، 

اند که پذیري شناسایی شدهمشاهده) 5 و پذیريآزمون )4 ؛) پیچیدگی3 ؛سازگاري )2؛ نسبی

) بیان 1997ساري و فراگوهار ( داشته باشند.پذیرش اي بر فرآیند مالحظهیر قابل أثتوانند ت می

 ؛به عنوان یک مزیت نسبی باشد) 1خواهد داشت اگر کنند که نوآوري درصد تطبیق باالیی می

قبل از استفاده رسمی، ) 4 ؛استفاده پیچیده نباشد ايبر) 3؛ با محیط سازگاري داشته باشد )2

تئوري با این حال، پذیر باشد. ) مشاهده نتایج آن به آسانی امکان5یت آزمون داشته باشد و قابل

 عوامل دیگرتوضیح دهد و باید با  طور کامله نوآوري را ب پذیرشتواند فرآیند نوآوري راجرز نمی

  .)Al-Qirim, 2007( ترکیب شود و کامل امعج پذیرشبه منظور ایجاد یک مدل 

هاي مربوط به پذیرش و انتشار فناوري بیان شده یژگیترین و اي از مهمخالصه 2در جدول 

 است.

 

 هاي مؤثر بر انتشار و پذیرش فناوريویژگی :2جدول 

 هاي پیشینمتغیرهاي شناسایی شده در پژوهش پذیرش فناوري -هاي مؤثر بر انتشارویژگی

 پذیريپذیري و مشاهدهمزیت نسبی، سازگاري، پیچیدگی، آزمون اجرزر يورهاي نوآوري بر اساس مدل پذیرش فنایژگیو

 هاي مطرح شده در سایر تحقیقاتویژگی

پذیري، سودآوري، داوطلبانه بودن، پذیري، تجربههزینه، ارتباط

کاربرد، تصویر، ملموس بودن نتایج، انگیزه استفاده، سهولت 

 برد، تناسب فناوري با سازمانکار

 )1392منبع: (محترمی و همکاران، 
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  ارائه شده است. 1مفهومی اولیه در شکل  با توجه به ادبیات تحقیق مدل

 

 يرگیبرم شریذپ
کینورتکلا

یبسن تیزم يراگزاس
 تیعمچ ياه یگژیو

یتخانش

هدش كاردا عناوم

هدش كاردا تادیدهت

هدش كرادا ياهراشف

رتویپماک يدمآراکدوخ يدرف ياه يروآون ندوب ریذپ نومزآ

یگدیچیپ

يریذپ هدهاشم

هدافتسا هزیگنا

 
 تحقیق: مدل مفهومی 1شکل 

 هاي نگارندگان) منبع: (یافته

 

 هاي پژوهش فرضیه

گري الکترونیک و نرخ پذیرش نسبی استفاده از مربی ) بین درك مربیان از مزیت1فرضیه 

 گري الکترونیک رابطه مثبت و معناداري وجود دارد.مربی

گري الکترونیک رابطه مستقیم ) بین درك مربیان از سازگاري با نرخ پذیرش مربی2فرضیه 

 و معناداري وجود دارد.

ري الکترونیک رابطه معکوس گ) بین درك مربیان از پیچیدگی با نرخ پذیرش مربی3فرضیه 

 و معناداري وجود دارد.

گري الکترونیک رابطه مثبت و معناداري پذیر بودن با نرخ پذیرش مربی) بین آزمون4فرضیه 

 وجود دارد.

گري الکترونیک رابطه مثبت و معناداري پذیر بودن با نرخ پذیرش مربی) مشاهده5فرضیه 

 وجود دارد.

ري اگري الکترونیک رابطه مثبت و معنادبا نرخ پذیرش مربی هاي فردي) نوآوري6فرضیه 

 دارد.
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گري الکترونیک رابطه مثبت و ) خودکارآمدي کامپیوتر با نرخ پذیرش مربی7فرضیه 

 معناداري دارد. 

گري الکترونیک ارتباط ) فشارهاي درك شده توسط کارآموزان با نرخ پذیرش مربی8فرضیه 

 مستقیم و معناداري دارد.

گري الکترونیک رابطه ) تهدیدات ادارك شده توسط مربیان با نرخ پذیرش مربی9ضیه فر

 معکوس و معناداري دارد.

گري الکترونیک رابطه ) موانع ادارك شده توسط مربیان با نرخ پذیرش مربی10فرضیه 

 معکوس و معناداري دارد. 

رخ پذیرش شناختی (جنسیت، تحصیالت، سن) با نهاي جمعیت) ویژگی11فرضیه 

 گري الکترونیک رابطه مستقیم و معناداري دارد.  مربی

گري الکترونیک رابطه مستقیم و معناداري ) انگیزه استفاده با نرخ پذیرش مربی12فرضیه 

 دارد.

 

 تحقیقروش  -2

طور کلی، پژوهش حاضر از نظر هدف، در مرحله ارایه مدل از نوع بنیادین و در مرحله  به

 -ها از نوع  توصیفیباشد؛ از نظر روش گردآوري دادهازي از نوع کاربردي میسپذیرش و پیاده

باشد. براي گردآوري اطالعات از پیمایشی است و از جهت ماهیت از نوع تحقیقات تبیینی می

سازي معادالت ساختاري با کمک ها از مدلو براي تحلیل داده نامه پرسشاي و مطالعات کتابخانه

هاي استفاده شده است. جامعه آماري شامل مربیان شرکتو اس پی اس اس  8/8 افزار لیزرلنرم

که از بین این تعداد  نفر برآورد شد 258خدماتی فناوري اطالعات است که تعداد آنها حدود 

وسیله ه ، بنامه پرسشت سؤاالبه صورت کامل تکمیل و برگشت داده شد.  نامه پرسش 104

 طراحی شد. » کامالً موافق«تا » امالً مخالفک«از اي لیکرت  درجه 5مقیاس 

الکترونیک  گريمربینوآوري و بررسی ادبیات از  پس، نامه پرسشبه منظور سنجش روایی 

مربی  4استاد دانشگاه در زمینه فناوري به همراه  5یک مطالعه کیفی اکتشافی انجام شد. 

 ها،و خروجی این مصاحبهر گرفتند الکترونیک مورد مصاحبه قرا گريمربیزمینه متخصص 

تعیین امکان بر طبق نظریه چرچیل این روش  یید کردند.أهاي کیفی را تهاي تحلیل دادهتکنیک

هاي موجود و آزمون اعتبار نمونه ،هاي نمونه براي ساخت جدیدمحدوده ساخت، گردآوري آیتم

بر اساس این  دهد.مدل مفهومی را می و ارزیابی گريمربیتعدیل کردن معیارها در استقرار 

الکترونیک به گري مربیمربی با تجربه در زمینه  10 اولیه ایجاد و توسط نامه پرسشیک  ،فرآیند

  .نجی محتوا مورد آزمون قرار گرفتسمنظور اعتبار
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از آلفاي کرونباخ استفاده گردید؛ بدین شکل که در  نامه پرسشبه منظور سنجش پایایی 

هاي گردآوري شده، ضریب جامعه آماري انتخاب گردید و بر اساس دادهتایی از  30اي ابتدا نمونه

ارائه شده  3آلفاي کرونباخ مرتبط در جدول  ضریبها به همراه تعداد آیتم پایایی محاسبه گردید.

 است.

ها، جهت آزمون متغیرهایی از قبیل جنسیت، سن و سطح تحصیالت منظور آزمون فرضیه به

سازي براي سنجش روابط علی بین متغیرهاي تحقیق از روش مدلو  SPSS16افزار از نرم

 استفاده گردید. LISREL8.8افزار معادالت ساختاري و نرم

 

 ت مدل تحقیقسؤاالابعاد و  :3جدول 

 برگرفته از پایایی
تعداد 

 سؤال
 مفاهیم

773/0 Rogers (1995) & schillewaert et al. (2005) 5 نرخ پذیرش 

889/0 Rogers (1995) 4 مزیت نسبی 

788/0 Rogers (1995) 5 پیچیدگی 

802/0 Rogers (1995) 3 سازگاري 

914/0 Rogers (1995) 3 قابلیت آزمودن 

843/0 Rogers (1995) 3 قابلیت مشاهده 

885/0 Schillewaert et al. (2005) 4 نوآوري فردي 

745/0 Panopoulos & Sarri (2013) 5 موانع 

833/0 Garner (1986) 5 خطرات 

871/0 Venkatesh & davis (1996) 5 
مهارت 

 کامپیوتري

822/0 Panopoulos & Sarri (2013) 4 
فشار وارده  

 کارآموزان

865/0 Chen & Huang, (2012) 4 انگیزه استفاده 

 منبع: (محاسبات نگارندگان)
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 پژوهشهاي یافته -3

آمار توصیفی که شامل؛ جنسیت، سن،  4نمونه معتبر تحقیق، در جدول  104با توجه به 

طور که در جدول . همانداده شده استنشان  باشد می وضعیت تأهل و تحصیالت پاسخ دهندگان

کنندگان را درصد از تعداد کل شرکت 24درصد و کارکنان زن  76نمایان است، کارکنان مرد 

 است.دهند. فراوانی و درصد بقیه خصوصیات در جدول مشخص شده تشکیل می

 

 شناختی تحقیق آمار توصیفی متغیرهاي جمعیت :4جدول 

 
 درصد تعداد

 
 درصد تعداد

 سابقه جنسیت

 %6/9 10 سال 5کمتر از  %76 79 مرد

 %4/39 41 سال 10تا  6 %24 25 زن

 %8/29 31 سال 15تا  11 سن

 %5/12 13 سال 20تا  16 %8/4 5 سال 30کمتر از 

 %7/8 9 سال 20 باالي %3/41 43 سال 35تا  31

 تحصیالت %26 27 سال 40تا  36

 %8/3 4 دیپلم %3/18 19 سال 50تا  41

 %2/20 21 فوق دیپلم %6/9 10 سال به باال 50

 %3/42 4 کارشناسی وضعیت تأهل

 %26 27 کارشناسی ارشد %26 27 مجرد

 %7/7 8 دکتري %74 77 متأهل

 منبع: (محاسبات نگارندگان)

 

 ساختاري سازي معدالتمدل

سازي معادالت ساختاري استفاده ی میان متغیرهاي پژوهش از مدلبراي سنجش روابط عل

افزار خروجی نرم 1شده است. براي آزمون فرضیات، یک مدل ساختاري اجرا گردید. نمودار 

دهد. در این مدل، پذیرش لیزرل را پس از اجراي مدل ساختاري در حالت استاندارد نشان می

، PI، پیچیدگی با SA، سازگاري با MN، مزیت نسبی با PMEالکترونیک با گري مربی

دکارآمدي کامپیوتر با و، خNF، نوآوري فردي با MPپذیري با ، مشاهدهAPZپذیري با  آزمون
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KHC فشارهاي ادراکی با ،FE تهدیدات ادراك شده با ،TE موانع ادراکی با ،MEهاي ، ویژگی

نیز ضرایب  5جدول  اند.نشان داده شده EESزه استفاده با و انگی VJSHشناختی با جمعیت

 دهد.ها را نشان میاستاندارد و اعداد معناداري بین ابعاد مختلف مدل و نتایج آزمون فرضیه

بینی کننده متغیر پیش 7گري الکترونیک با مشخص است که پذیرش مربی 1 نموداراز 

هاي ویژگیموانع ادراکی، هاي فردي، پذیري، نوآوريمشاهدهپیچیدگی، (مزیت نسبی، 

مزیت نسبی، (بنابراین، متغیرهاي  و خودکارآمدي کامپیوتر) ارتباط دارد. شناختی جمعیت

رابطه  )و خودکارآمدي کامپیوتر شناختیهاي جمعیتویژگی هاي فردي،پذیري، نوآوريمشاهده

گري با پذیرش مربی رابطه منفی )پیچیدگی و موانع ادراکی(مثبت؛ همچنین، متغیرهاي 

 فرضیات و نتایج هر کدام بیان شده است. 5الکترونیک دارند. در جدول 

 

 سازي معدالت ساختاري با استفاده از لیزرلآزمون فرضیات به روش مدلخالصه نتایج  :5جدول 

 نتیجه عدد معناداري ضرایب استاندارد فرضیه

 تأیید 14/8 72/0 فرضیه اول

 رد 53/1 16/0 فرضیه دوم

 تأیید -74/3 -43/0 فرضیه سوم

 رد 98/0 11/0 فرضیه چهارم

 تأیید 86/5 51/0 فرضیه پنجم

 تأیید 18/7 67/0 فرضیه ششم

 تأیید 78/8 75/0 فرضیه هفتم

 رد 75/0 08/0 فرضیه هشتم

 رد -06/1 -12/0 فرضیه نهم

 تأیید -02/3 -39/0 فرضیه دهم

 تأیید 11/4 45/0 فرضیه یازدهم

 رد 34/1 14/0 یه دوازدهمفرض

X2=162.76      df= 73    RMSEA= 0.008     GFI= 0.94    

AGFI=0.91 

 منبع: (محاسبات نگارندگان)
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هاي این پژوهش با ساختار دهند، دادهنشان می 5هاي برازش در جدول همانطور که شاخص

هاي مسو بودن سؤاالت با سازهعاملی و مبانی نظري تحقیق، برازش مناسبی دارد و این بیانگر ه

بخش مدل است. بر اساس دهنده برازش رضایتنظري است. در ضمن نتایج حاصل از لیزرل نشان

هاي توان نتیجه گرفت که مدل برازندگی قابل قبولی در سطح دادهمعیارهاي برازش مطلق می

 آوري شده دارد.جمع

 

 

 لیزرل) مدل پژوهش در حالت استاندارد (خروجی :1نمودار 

 منبع: (محاسبات نگارندگان)

 

 فرعی هايهیفرض

گري الکترونیک تفاوت بین جنسیت مربیان با میزان آمادگی آنان جهت پذیرش مربی )1

 معناداري وجود ندارد.

گري پذیرش مربی میزان آمادگی آنان جهتهاي مختلف سنی مربیان با بین گروه )2

 الکترونیک تفاوت معناداري وجود دارد.

گري الکترونیک طع تحصیلی مربیان با میزان آمادگی آنان جهت پذیرش مربیبین مق )3

 تفاوت معناداري وجود دارد.
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 ) استفادهT-testاستیودنت ( تی آزمون از به فرضیه فرعی اول پژوهش گوییپاسخ براي

پذیرش  ) و مقایسه آن با مقدار خطاي قابل264/0توجه به مقدار معناداري ( در اینجا با گردید.

شود که مقدار معناداري از خطا بیشتر ) مشخص می(درصد  95در سطح اطمینان 

توان گفت که بین جنسیت و آمادگی مربیان درصد می 95. لذا با اطمینان )است (

 شودمی تأییدفرضیه  بنابراین،دارد. نگري الکترونیکی تفاوت معنادار وجود براي پذیرش مربی

 . )6(جدول 

 
 الکترونیک گري پذیرش مربیمرد و زن در خصوص  مربیانمستقل براي مقایسه  tنتایج آزمون : 6جدول 

 معناداري t درجه آزادي انحراف معیار میانگین تعداد گروه

 264/0 393/0 102 613/0 25/3 79 مرد

    641/0 30/3 25 زن

 منبع: (محاسبات نگارندگان)

 

 نشان الکترونیک گريپذیرش مربی براي آمادگی و جنسیت مربیان بین هرابط 2 شکل در

 مرد مربیان آمادگی و زن مربیان آمادگیبین  گرددمالحظه می که طوراست. همان شده داده

 .معناداري وجود نداردتفاوت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 طرفه یک واریانس تحلیل استنباطی آمار از پژوهش، این فرضیه فرعی دوم به گویی پاسخ براي

با مقدار خطاي قابل قبول در سطح  )345/0سطح معناداري ( شد. مقایسه مقدار استفاده

که مقدار معناداري از میزان خطا بیشتر است  کندمی مشخص) درصد ( 95اطمینان  

پذیرش  براي مربیان آمادگی میزان بین گفت توانمی درصد 95بنابراین با اطمینان  )(

 .)7دارد (جدول نمعناداري وجود  تفاوت هاي مختلف سنی آنانگروه با گري الکترونیکیمربی
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 گري الکترونیکمیزان آمادگی جهت پذیرش مربیبا  هاي سنی مربیانگروهرابطه بین  :7جدول 

 معناداري F مجذور میانگین درجه آزادي مجموع مجذورات 

 345/0 133/1 429/0 4 717/1 هابین گروه

   379/0 99 490/37 هادرون گروه

    103 206/39 کل

 منبع: (محاسبات نگارندگان)

 

سال نسبت به دیگر مربیان از  40تا  36دهد که مربیان رده سنی می نشان این آزمون

 3 گونه که از شکلگري الکترونیکی برخوردارند. همانآمادگی بیشتري جهت پذیرش مربی

 تر از سطح متوسط است.سال پایین 30ا آمادگی مربیان رده سنی کمتر از شود تنهاقتباس می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 طرفه یک واریانس تحلیل استنباطی آمار از پژوهش، فرضیه فرعی سوم به گویی پاسخ براي

با مقدار خطاي قابل قبول در سطح  )508/0سطح معناداري ( شد. مقایسه مقدار استفاده

که مقدار معناداري از میزان خطا بیشتر است  کندمی مشخص) درصد ( 95اطمینان  

پذیرش  براي مربیان آمادگی میزان بین گفت توانمی درصد 95بنابراین با اطمینان  )(

 .)8دارد (جدول ني وجود معنادار تفاوت آنان مقطع تحصیلی با گري الکترونیکیمربی
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 گري الکترونیکتحصیلی مربیان با میزان آمادگی جهت پذیرش مربیرابطه بین مقطع  :8جدول 

 معناداري F مجذور میانگین درجه آزادي مجموع مجذورات 

 508/0 831/0 318/0 4 274/1 هابین گروه

   383/0 99 932/37 هادرون گروه

    103 206/39 کل

 منبع: (محاسبات نگارندگان)

 

جهت پذیرش  آنان آمادگی میزان با مختلف ربیانم تحصیلی مقایسه مقطع 4 شکل در

مربیان با تحصیالت  شودمی مشاهده طور کههمان است. شده داده الکترونیک نشان گري مربی

 از الکترونیک گريآمادگی بیشتري جهت پذیرش مربی دیگر مربیان به نسبت کارشناسی ارشد

 اند.داده نشان خود

  

 

 

 گیريبحث و نتیجه -4

گري مزیت نسبی همبستگی مثبت و مستقیم با پذیرش مربی ،خروجی لیزرلاساس نتایج  بر

بینی کننده قوي تواند منجر به تأیید مزیت نسبی به عنوان یک پیش. این امر میردالکترونیک دا

هاي دیگر مطالعات گري الکترونیک باشد. بنابراین، فرضیه اول تأیید شده و با یافتهپذیرش مربی

در نتیجه، بنا ). Al-Qirim, 2007; Cascio et al., 2010ورد پذیرش نوآوري هماهنگی دارد (در م

گري سنتی گري الکترونیک در مقایسه با شیوه مربیهاي مثبت مربی جنبهبر مرور ادبیات تحقیق 

زگاري مؤلفه ساتر را فراهم سازد.  اي براي فرآیند پذیرش و استفاده کاراتر و گسترده تواند چاره می

این را گري الکترونیک نداشت؛ در نتیجه فرضیه دوم رد شد. توجهی بر مربی مستقیم قابل تأثیر

توان به ماهیت بنیادي اینترنت به عنوان وسیله ارتباطی نسبت داد، طبق تئوري مربوطه  می

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 عزیزه حسینی اقبال و پور، مهدي افخمی اردکانی / ابراهیم رجب ...گري الکترونیک مربی                                             157

)Ensher et al., 2003گري الکترونیک ) تجربیات پیشین ممکن است در تکرار موقعیت مربی

. فرضیه سوم که در مورد اي ابزارهاگري الکترونیک و نه برمک کند اما فقط براي محتواي مربیک

باشد، تأیید گردید. کاربردهاي جدید وب گري الکترونیک میپذیرش مربیرابطه بین پیچیدگی و 

هاي اجتماعی کاربر پسند هستند و استفاده از آنها حتی براي کسانی که تجربه کمی  و شبکه 2

به ر استفاده از اینترنت دارند نیز آسان است؛ بنابراین پیچیدگی ادراك شده توسط مربیان را د

د. نتایج این تحقیق در مورد پذیري رد شرساند. فرضیه چهارم در مورد آزمون حداقل می

) 1995باشد ولی با تحقیق راجرز () همسو می2013پذیري با تحقیق پاناپولوس و ساري ( ن آزمو

طور که در ادبیات بیان شد  مورد تأیید قرار گرفت. همان پنجم ی ندارد. در نهایت فرضیههمخوان

)Kitchen & Panopoulos, 2010 نتایج نوآوري در مدت زمان طوالنی قابل مشاهده هستند؛ (

گري الکترونیک دشوار است. ولی تحقیق بنابراین مرتبط ساختن آنها در مرحله پذیرش مربی

پذیري و پذیرش تحقیقات قبلی در تعارض است و مشخص گردید که بین مشاهدهحاضر با نتایج 

 گري الکترونیک رابطه مستقیم و معناداري وجود دارد. مربی

گري الکترونیک با بینی کننده مثبت پذیرش مربیپیدایش نوآوري فردي به عنوان یک پیش

فرضیه ششم تأیید شد. بر طبق  گري الکترونیک در ارتباط است. بنابراینماهیت نوآوري مربی

تواند به رفتار نوآورانه منجر شوند و بر طبق  گري می) مربی2002مطالعات بیرما و مریام (

تواند به عنوان یک فعالیت کارآفرینانه باشد و گري می) مربی1993( و تولوس تحقیقات گاگنون

تقا دهد. فرضیه هفتم نیز مورد تواند نوآوري فردي را ارگري الکترونیک میفرآیند پذیرش مربی

طور مثبت و ه تواند بر رفتارهاي مربی بتأیید قرار گرفت؛ زیرا خودکارآمدي کامپیوتر نیز می

طور که در ادبیات تحقیق  ثیر گذارد. همانگري الکترونیک تأمستقیم جهت پذیرش مربی

گري  هاي مربی وي فعالیتشواهدي از اهمیت فناوري اطالعات، اینترنت و تغییراتی که آنها بر ر

ها و دانش کامپیوتري خود را ارتقا دهند؛  مربیان باید مهارت ؛شد ارایه، کنند ایجاد می الکترونیک

رو آموزش فناوري اطالعات به کاربران ضروري است. عالوه بر این، استفاده از اینترنت به از این

و نیازمند مهارت در زمینه فناوري گري الکترونیک ضروري است عنوان وسیله ارتباطی در مربی

  اطالعات با هدف دستیابی به اثربخشی است. 

کننده ارتباط مستقیم و معنادار فشارهاي وارد شده از سوي کارآموزان  فرضیه هشتم که بیان

رد شد. عدم پذیرش این فرضیه با تحقیقات دیگر که بیان  ،گري الکترونیک استبا پذیرش مربی

کند نت به عنوان وسیله ارتباطی یک مسیر ارتباطی دو طرفه متقارن را ایجاد میاینتر"اند؛ کرده

سازد و  و بنابراین، کارآموزان را قادر به آغاز کردن رابطه با مربیان و ترغیب به ادامه ارتباط می

طور هماندر تعارض است.  )،Panopoulos & Sarri, 2013("کندمربیان را مجبور به مشارکت می

فرضیه نهم بیان شده است، تأکید اصلی باید بر تهدیدات ادارك شده از سوي مربیان باشد؛ که در 
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سازد. طبق گزارشات ارائه شده از سوي گري الکترونیک را با چالش رو به رو میزیرا پذیرش مربی

ایران در میان کشورهایی است که سرعت اینترنت در آن پایین است و این  ،مراکز معتبر جهانی

هاي بیشتري از سوي مربیان ل همراه با عدم دسترسی به فناوري مناسب، باعث ابراز نگرانیعام

 شود. طبق نتایج تحقیق، این فرضیه مورد تأیید قرار نگرفت.می

با مشکالتی که آنها هنگام استفاده از  الکترونیک گريمیزان پذیرش مربیان در مورد مربی

بنابراین، نتیجه این تحقیق در مورد فرضیه دهم، . یابد شوند، کاهش می فناوري مواجه می

). Sarri et al., 2010( همراستا با دیگر تحقیقات در زمینه نوآوري فناوري اطالعات است

ثیر منفی بر فرآیند تواند تأ افزارهاي تخصصی می هاي کاربردي فناوري پیشرفته و نرم برنامه

افزارهاي  و سخت افزارها نرم فقداناز قبیل؛  یموانعگري الکترونیک داشته باشد. پذیرش مربی

هاي ویژگی تأثیر. در فرضیه یازدهم، دنداشته باش پذیرش روند منفی بر تأثیر تواندمی، تخصصی

شناختی از قبیل (جنسیت، وضعیت تأهل، سن، تحصیالت و سابقه) مورد بررسی قرار  جمعیت

، سن و تحصیالت) بر پذیرش کند که سه ویژگی (جنسیتگرفت. نتایج تحقیق بیان می

مستقیم و معناداري دارند. در مورد جنسیت، مشخص گردید که  تأثیرگري الکترونیک  مربی

. با یکدیگر تفاوت معناداري ندارندگري الکترونیک جهت پذیرش مربیو مرد آمادگی مربیان زن 

ي الکترونیک گر) و مربیWeinberg & Lankau, 2011گري (جنسیت در زمینه مطالعات مربی

)Smith-Jentsch et al., 2008گري زنان و هایی در مربی ) به طورکلی نشان داده است که تفاوت

یقات صورت گرفته در این زمینه مردان وجود دارد؛ در نتیجه، نتایج پژوهش حاضر با دیگر تحق

نیک گري الکتروشناختی تحصیالت مربیان نیز با پذیرش مربی. ویژگی جمعیتمتفاوت است

ارتباط مستقیم و معنادار دارد. باید به این نکته اشاره کرد که سطح تحصیالت به صورت کلی و 

گذار تأثیرتواند روي نتایج بدون در نظر گرفتن زمینه و رشته تحصیلی سنجیده شد؛ بنابراین می

گر ها (مانند فناوري اطالعات) نسبت به دیبه این دلیل که ممکن است برخی از رشته ؛باشد

کنند. این استدالل نیز بر این واقعیت اشاره دارد که ذیرش بهتر عمل ها در فرآیند پرشته

نتایج تحقیق نشان  کند.ثر هست و آن را تقویت میؤخودکارآمدي کامپیوتر بر فرآیند پذیرش م

تفاوت معناداري وجود گري الکترونیکی مربیان جهت پذیرش مربیبین مدرك تحصیلی داد که 

خوبی نشان داد که چطور ه شناختی تحقیق ب سن آخرین ویژگی جمعیت ،در نهایت. ندارد

طور که نتیجه همانگیرد.  ثیر قرار میهاي مختلف سنی تحت تأ ک توسط گروهگري الکترونی مربی

تا  36مربیان هاي سنی مربیان وجود ندارد. ولی، دهد، تفاوت معناداري بین ردهتحلیل نشان می

مربیان در گري الکترونیک آمادگی بیشتري داشتند در حالی که ذیرش مربیسال براي پ 40

د. وجود دارگري الکترونیک هاي سنی مربیسال اشتیاق کمتري نسبت به بقیه رده 30کمتر از 

ماددن و سیج  ؛)2002الین و همکاران ( ؛)1998لین ( یج پژوهش در این مورد با مطالعاتنتا
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 استفاده مربیانانگیزه  ؛ زیراج تحقیق، فرضیه دوازدهم را تأیید نکردنتای ) همخوانی دارد.2000(

. این یافته با گزارش یانگ مستقیم و قابل توجهی نداشت تأثیرگري الکترونیک پذیرش مربی رب

 ،کنند؛ انگیزه استفادهکه بیان می )2012(جن و تسنگ  ؛) 1392تقوا و همکاران ( ؛)2002(

 باشد. مین، سازگار وري داردپذیرش نوآمثبتی بر  تأثیر

هاي ارزشمندي در زمینه ادبیات پذیرش نوآوري و همچنین در زمینه  این تحقیق تئوري

هاي معمول  کند. استفاده از مدل پذیرش نوآوري بیشتر از مدلگري الکترونیک ارائه میمربی

گري ینه مربی) به ایجاد یک مدل خاص در زممستدل(راجرز، مدل پذیرش فناوري، تئوري عمل 

ها در  الکترونیک کمک کرد. یک رویکرد جامع براي پذیرش نوآوري الزم است که به وضوح تفاوت

شود، این پژوهش اولین گري الکترونیکی مربوط میکه به حوزه مربیتا آنجا آن دیده شود. 

انجام  و نه در مرحله اجرا، گري الکترونیکپذیرش مربی زمینهپژوهشی است که در ایران در 

گري شده است. این امر بسیار مهم است؛ چرا که بسیاري از مشاهدات درباره استفاده از مربی

ها و رفتارهاي مربیان از سطح پذیرش سرچشمه الکترونیکی، از قبیل مسائل جنس، سن، نگرش

 هاي سنتیگري الکترونیکی با روشگیرد. در زمینه اهمیت حیاتی مزایا و عناصر مثبت مربیمی

، هاي فردينوآوريپذیري، مزیت نسبی، پیچیدگی، مشاهدههایی صورت گرفته است. مقایسه

گري عواملی بودند که در تحقیق حاضر روي پذیرش مربی و خودکارآمدي کامپیوتر موانع ادارکی

اینترنت را به عنوان  را تأیید کرده، اطالعات ماهیت نوآوري فناوري گذاشتند و تأثیرالکترونیک 

 فه نشان دادند.را به عنوان یک روش متقارن دو طر نموده و آنشبکه ارتباطی تشریح یک 

ها و افراد به منظور ایجاد یا تواند براي سازمانهاي این مطالعه میاز بعد کاربردي، یافته

گذاري در شان مورد استفاده قرار گیرد. سرمایهگري الکترونیکیهاي مربیبهبود فعالیت

گري الکترونیکی باید منجر به افزایش اثربخشی و غلبه هاي فناوري مربیزیرساختافزار و  سخت

گري . پاسخ به مشکالت گزارش شده مربیگرددشود،  بر موانعی که توسط مربیان گزارش می

گري الکترونیکی اجرا شد و عرضه تجهیزات و هاي مربیالکترونیکی زمانی که برنامه

تواند بصورت حمایت تکنولوژیکی مستمر انجام شود. ، میذیرفتهاي اطالعاتی صورت پ یرساختز

که نرخ استفاده از اینترنت و پذیرش نوآوري فناوري  مانند ایران ویژه براي کشورهاییاین امر به

افزار باشد. عالوه بر این، آموزش استفاده از اینترنت و نرماطالعات در آنها کم است، مهم می

رآمدي گري الکترونیک، به منظور افزایش و تقویت خودکاجراي برنامه مربیکامپیوتر باید قبل از ا

با انجام این کار، قدرت مربیان در استفاده از فناوري اطالعات باال  کامپیوتر مربیان صورت گیرد.

شود. گري الکترونیک برطرف میهاي مربیشتري الزامات و چالشیرود؛ بنابراین با سرعت بمی

گري الکترونیک در مقایسه با روش است که قبل از اجرا، مزایاي استفاده از مربی این نیز ضروري

 گري براي مربیان توضیح داده شود.سنتی مربی
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 شود که:در نهایت براي تحقیقات آتی پیشنهاد می

هاي دیگر مورد گري الکترونیکی با استفاده از مدل ارائه شده در سازمانپذیرش مربی ·

 سنجش قرار گیرد.

 گري الکترونیک با اثربخشی آن سنجیده شود.ارتباط بین پذیرش مربی ·

  .صورت گیرد گري الکترونیک از طرف کارآموزانپذیرش مربی ·
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