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بررسی تأثیر ادراک معلمان از جّو سازمانی نوآورانه 
 بر استفادة مداوم از تدریس الکترونیکی

با نقش میانجی متغیر خودکارآمدی رایانه

مهدی معینی کیا*          عادل زاهد بابالن**            سیدمحمد سیدکالن***        غفار کریمیان پور****

هدف از این مطالعه، بررسی تأثیر جّو سازمانی نوآورانة ادراکی بر خودکارآمدی رایانه و استفادة 
مداوم از تدریس الکترونیکی معلمان بوده اســت. روش پژوهش از نوع همبســتگی با اســتفاده 
از مدل یابــی عّلی بود. جامعة آماری پژوهش شــامل 312 معلم مرد بود کــه از آن میان نمونه ای به 
حجم 172 نفر با اســتفاده از فرمول کوکران انتخاب شد و افراد به شیوة نمونه گیری خوشه ای آزمون 
شدند. ابزار اندازه گیری پژوهش سه پرسش نامة اســتاندارد جو نوآورانة سازمانی کینگ و همکاران 
)2007(، خودکارآمدی رایانه کارستین و راث )1998(، و استفادة مداوم از تدریس الکترونیکی چاو و 
همکاران )2010( بود. پایایی پرسش نامه ها با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ به ترتیب برابر 0/85، 
 Lisrel8.54  0/88، و 0/92 محاســبه شد. برای برازش مدل عّلی معادالت ســاختاری از نرم افزار
اســتفاده شد. یافته ها نشــان داد تأثیر جو نوآورانة ادراکی بر خودکارآمدی رایانه و استفادة مداوم 
از تدریس الکترونیکی معلمان مثبت و معنادار اســت. شاخص نیکویی برازش )GFI( 0/92 و ریشه 
میانگین مجذور باقی مانده هــا در مدل متغیرهای مکنــون RMSEA =0/074 بود. بنابراین مدل 
دارای برازش نســبتًا مطلوبی بوده است و به این ترتیب مدل معادالت ساختاری جّو سازمانی نوآورانة 
ادراکی بر خودکارآمدی رایانه به صورت مستقیم و بر استفادة مداوم از تدریس الکترونیکی از طریق 
خودکارآمدی رایانه در معلمان به صورت غیرمســتقیم مؤثر بوده است. نتیجه اینکه، مدیران با ایجاد 
جّو سازمانی نوآورانه در مدارس و با ارتقای خودکارآمدی رایانه در معلمان می توانند شاهد استفاده از 

تدریس الکترونیکی در کالس درس و تداوم آن باشند.
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مقدمه
در جامعة اطالعاتی هر روز شــاهد توسعة دانشــگاه های مجازی، مدارس هوشمند و آموزش های 
الکترونیکی در ســازمان ها هستیم که پیوسته نیز در حال رشد و توسعه اند. اين تحوالت به همراه رشد 
ســريع دانش که از طريق شبکه های اينترنت به ســرعت در حال گسترش است، زمینة رسیدن بشر از 
دنیای تک بُعدی به دنیای چندبُعدی عصر مجازی را فراهم کرده است )خلیفه سلطانی، 1386(. با وجود 
اين، اگر تا ديروز آموزش تنها به وســیلة معلمان و مربیان صورت می گرفت و کتاب به عنوان تنها منبع 
اطالعاتی در آموزش در نظر گرفته می شد، اکنون از ابزارها و محیط های جديد ارتباطی جهت آموزش 
استفاده می شود که نفوذ فنّاوری های جديد اطالعاتی به مراکز آموزشی روابط ساده ياددهی- يادگیری 
را شديداً تحت تأثیر قرار داده است )ذوالفقاری، سرمدی، نگارنده، زندی، و احمدی، 1388(. بنابراين، 
اين دنیای الکترونیکی باعث شده است تا برخی از مدارس از ابزارها و روش های جديد الکترونیکی نیز 

در آموزش های خود بهره ببرند.
در کل، بررســی نیازهای جديد يادگیرندگان و مديران آموزشــی، ابزارها و روش های جديد چون 
تدريس الکترونیکی و يادگیری الکترونیکی را در تســهیل منابع اطالعاتی ســازمان های آموزشی پديد 
آورده است )ويلیامز1، 2003(. چراکه تدريس و يادگیری الکترونیکی پارادايم و فلسفة جديدی در ارائة 
خدمات آموزشی جوامع محسوب می گردد. بايد گفت که تدريس الکترونیکی با استفاده از وايت بردهای 
هوشمند، اساليدهای قابل دانلود همراه با سخنرانی و بحث دربارة موضوع در هنگام تدريس محوری ترين 

بُعد رويکردهای آموزشی معلم محور در عصر فنّاوری محسوب می گردد )اوالنی2، 2006(.
مجمع سیاســت گذاری ملی در آموزش وپــرورش )3NPE( تدريس الکترونیکی را نوعی تدريس 
تعريف کرده است که در آن دانش آموزان فراتر از زمان و مکان کالس می توانند ياد بگیرند. اين روش، 
رسانه ها و ابزارهای مختلفی را برای آموزش باکیفیت برای همة دانش آموزان فراهم کرده است )ترندی4، 
2012(. چراکه، استفاده از روش های الکترونیکی آموزشی بر توانايی معلمان در استفاده از فنّاوری هايی 
همچون عکس، انیمیشن، ويديو و صدا در تدريس تأکید دارد. در اين نوع تدريس، فنّاوری ها به عنوان 
ابزارهای کمک آموزشــی در جهت جذاب کردن فعالیت های کالسی و افزايش يادگیری دانش آموزان 
عمل می کند )بارکلی، تامپســون و هیگنز5، 1995؛ کامپیو و هیگینز6، 1995؛ ماراکاس، يای و جانسون7، 
1998(. عالوه بر اين، در کالس های درس امروز اســتفادة مــداوم از تدريس الکترونیکی بر محتوا و 
راهبردهای آموزشــی خاصی تأکید دارد تا معلم بتوانــد از کامپیوتر، اينترنت، و فنّاوری های اطالعاتی 

به عنوان ابزارهای آموزشی استفاده کند.
محققان دريافته اند که وقتی معلمان روش های جديد آموزشی همچون بارش مغزی، تدريس مبتنی 
بر کامپیوتر و تدريس الکترونیکی را در تدريس خود به کار می برند دانش آموزان به موفقیت های بیشتری 
دست پیدا می کنند )چن، کائو و هانگ8، 2008(. همچنین در جهان متغیر امروزی دانش آموزان چاره ای 
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جز آشنايی با اينترنت و ابزارهای مرتبط با آن ندارند و مدارس برای سازگاری با اين تغییرات بايد بتوانند 
از روش های جديد يادگیری الکترونیکی بهره مند شوند تا معلمان نیز بتوانند ابزارهای تدريس خود را 
به روز کنند به روش های جديد تدريس همچون تدريس الکترونیکی روی بیاورند )تروم9، 2012، هو، 
کافمن، لیانگ10، 2007، ساسر، آريگا11، 2006(. چراکه استفاده از تدريس الکترونیکی و ابزارهای جديد 
تدريس می تواند معلمان را در بازطراحی محتوای آموزشی کمک کند )زمان، آنانداراژان، دای12، 2010(.
مطالعات نشــان می دهد که رضايِت بیشتر دانش آموزان، معلمان را با الگوهای مختلفی در تدريس 
الکترونیکی روبه رو کرده اســت )متولیچ، پاپ و هايتکو13، 2008(. به طوری که، در اين روش معلم از 
محرک های آموزشی که با مسائل آموزشی مرتبط است از رسانه ها و مواد آموزشی بهره مند است و آنچه 
در اين بهره مندی نقش اساســی دارد و محور کلیدی استفادة مداوم از تدريس الکترونیکی می باشد باال 

بودن خودکارآمدی رايانه در معلمان است.
برخی از صاحب نظران، دورة حاضر را به عصر کامپیوتر تشبیه کرده اند و متناسب با نفوذ کامپیوتر در 
عرصه های مختلف حیات اجتماعی، که هرکدام از افراد جامعه دست کم تجربة عملی کوتاهی در استفاده 
از کامپیوتر دارند، متناسب با تجارب خود از کامپیوتر، واکنششان نسبت به کامپیوتر مثبت و منفی بوده 
اســت. بديهی است که تفکر، احساســات، و رفتار انسان در موقعیت هايی که به توانايی خود احساس 
اطمینان می کند متفاوت از رفتار وی در موقعیت هايی اســت که به توانايی خود احســاس عدم توانايی 
يا فقدان صالحیت می کند )بندورا14، 1997(. با وجود اين، احســاس توانايی يا عدم توانايی افراد تحت 

مفهوم »خودکارآمدی« در روان شناسی به کار رفته است.
خودکارآمــدی يکی از مهم ترين محورهای نظرية باندورا اســت که به باورهای افراد دربارة کنترل 
زندگی به دســت خودشــان گفته می شــود. اين مفهوم به قضاوت های افراد از امکاناتشــان و اجرای 
راهکارهای مورد نیاز برای نائل شــدن به انواع عملکردهای طرح ريزی شده تعريف می شود که می تواند 
تأثیر مهمی بر شــناخت، انگیزش و خلق افراد داشــته باشــد )قراباغی، امیرتیموری و مقامی، 1390(. 
بنابراين خودکارآمدی احساسی است که در فرد به وجود می آيد تا توانايی خويش را در عملکرد خود 
نشــان دهد که اين امر در کنترل تمامی مســائل زندگی می تواند حاکم باشد. با اين وصف، می توان در 
زمینة کامپیوتر و استفاده از آن مفهوم خودکارآمدی رايانه را مطرح نمود؛ چراکه کامپیوتر امروزه جزئی 
از زندگی شــده و در تمام ســطوح در آموزش نیز به شــیوه های مختلف مورد توجه قرار گرفته است 

)دلکورت و کینزی15، 1993(.
خودکارآمدی رايانه به باورهاِی کاربران نســبت به توانايی های خود برای انجام تکالیف خاص با 
کمک کامپیوتر، که نشــان دهندة قضاوت آن ها در مورد توانايی خود برای استفاده از کامپیوتر، می باشد 
اطالق می شــود )ويلفونگ16، 2006؛ اســترانگ، ديشــاو و بندی17، 2006؛ اولیور و اشپیرو18، 1993(. 
خودکارآمدی رايانه به معنی احســاس اطمینان و اعتمادی اســت که فرد نسبت به توانايی خود در کار 
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با رايانه دارد )کوک و باکر19، 2010، ســادی و کرا20، 2009( و افرادی که می توانند خوب و مناسب از 
فنّاوری اطالعات اســتفاده کنند از میزان باالی خودکارآمدی رايانه برخوردار هستند )کامپیو و هیگینز، 
1955(. در مطالعات فراوانی تأثیر خودکارآمدی رايانه بر افراد مورد بررســی قرار گرفته و نتايج نشان 
داده اســت که اين خودکارآمدی عملکرد افراد و نوآوری های فنّاورانه در بین کارکنان را افزايش داده 
اســت. همچنین اضطراب رايانه را کاهش و توانمندی های شــغلی را افزايش می دهد )سانگ، والک، 
وان براک، تاندور21، 2010؛ گیســت، شــويرر و روســن22، 1989 و کامپیو و هیگینز، 1995(. با وجود 
اين، گســترش بی رويه اينترنت و کاربرد آن در آموزش، نقش رسانه های مبتنی بر کامپیوتر را در فرايند 
يادگیری افزايش داده و نیاز مؤسســات آموزشــی به استفاده از محیط های مجازی يادگیری را شديدتر 
کرده اســت )اوپرايو23، 2015(. عالوه بر اين، خودکارآمدی رايانه بر روی دانش آموزان نیز بی اثر نبوده؛ 
به طوری که باعث افزايش عملکرد دانش آموزان در انجام تکالیف شده و موجب موفقیت بیشتر آن ها در 
کسب صالحیت های استفاده از رايانه شده است )کارستن و روث24، 1998(. همین طور، دانش آموزان با 
خودکارآمدی رايانة باال تمايل دارند وقت بیشتری را در استفاده از ابزارهای يادگیری الکترونیکی سپری 

کنند و در فرايند يادگیری الکترونیکی بیشترين مشارکت را داشته باشند )باتس و خساونه25، 2007(.
با توجه به مالحظات باال، پیش بینی می شــود که اســتفاده از کامپیوتر، به عنوان يکی از مکمل های 
آموزش در برابر کالس درس سنتی روزبه روز گسترش يابد و معلمان با استفاده از آن بتوانند در فضايی 
مجازی درس ها و تکالیف مواد درســی را به طور آنالين در اختیــار دانش آموزان قرار دهند )مورِنو و 
بايلی- بايلیری26، 2002؛ استیســی و وايزنبرگ27، 2007( و چنین چالش های جديدی نیازمند فرهنگ 
و جوی مطلوب برای مدارس و مؤسسات آموزشی را طلب می نمايد تا بتوان به اثربخشی و بهره وری 

الزم در امر آموزش نائل شوند.
در طول دو دهة گذشــته محققین به طور گسترده ای بر اهمیت جو مدرسه تأکید کرده اند. اصطالح 
جو مدرسه به کیفیت زندگی در مدرسه، هنجارها و ارزش های مدرسه، روابط بین فردی و اجتماعی و 
ساختار و فرهنگ حاکم بر مدرسه اشاره دارد )بوچی، دوزا، چاينس، کاورينی28، 2013(. عصر فنّاوری 
به مدارس اجازه داده است فرهنگ يادگیری تدريس خالق را بهبود بخشیده و جو نوآورانة سازمانی را 
ايجاد کنند )چو، شن، هسیائو و چن29، 2010، گومزاوغلو و السیو30، 2009، زمان و همکاران، 2010(. 
نفوذ نظرية نوآوری در مدارس داللت بر اين امر دارد که نوآوری به وســیلة اعضای سیستم اجتماعی و 
از طريق کانال های مشــخص در مدرسه نفوذ می کند. جو نوآورانة سازمانی بر اساس دانش سازمانی و 
فرهنگ نوآورانه شکل می گیرد که در آن رفتارهای خالقانه افراد، به تدريج و از طريق ارتباطات سازمانی، 
يادگیری افراد را غنی تر کرده و دانش خالقانة افراد را شــکل دهد )گومزاوغلو و السیو، 2009، هانگ 
و رز31، 2007(. از طريق ارتباطات بین فردی مناســب در مدارس، تجربیات نوآورانه و دانش مربوط به 
فنّاوری اطالعات در مدارس توســط معلم شکل گرفته و جّو سازمانی نوآورانه ايجاد خواهد شد )نیل، 
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مک کی، راث32، 2007(. با وجود اين، با ورود فنّاوری های آموزشی به مدرسه، جو نوآورانة درک شده 
از طرف معلم نیز از جمله مســائل مهم در حوزة تدريس محســوب خواهد شد و معلمان با استفاده از 
تدريس الکترونیکی و ابزارهای چندرسانه ای به اهداف بیشتری دست پیدا خواهند نمود. چراکه، معلمان 
با استفاده از روش تدريس الکترونیکی فرصت های متنوعی در محتوا، فعالیت ها و همچنین روش های 

مختلف تدريس الکترونیکی را برای آموزش به کار خواهند برد.
از نظــر تئوری پردازان مختلــف همچون بورن33 )2008( مجموعة ادراکات خالقانه که به وســیلة 
اعضای يک سازمان دربارة مشــخصات و چگونگی عملکرد سازمانی بیان می شود، می تواند در ايجاد 
انگیزش برای کارکنان، بهبود روحیة اعضا، مشــارکت افراد در تصمیم گیری ها و همچنین در باالبردن 
خالقیت و نوآوری افراد مؤثر باشد. می هم، لوچ، ويلکینسون و هوبرمن34 )2010( نیز اذعان کرده اند جّو 
ســازمانی مبتکرانه جوی است که تالش های خالقانه را در سازمان ها رشد و گسترش داده و يادگیری 
را آســان می ســازد. عالوه بر ديدگاه های موجود، مک موری35 )2003( جّو سازمانی چالش برانگیز را 
به عنوان عامل مهم در رفتار اعضای سازمان دانسته است. هاور، الرسون و بیکر36 )2013( نیز، ساخت 
جــو اجتماعی باز )مثبت( مدارس را در بهبود هــوش اجتماعی و کاربرد آن در موفقیت باالی زندگی 
و خالقیت دانش آموزان مهم و پراهمیت دانســته اند. همچنین چنگ، چونگ و بنینگتون37 )2011( جّو 
ســازمانی مدارس را بر پرورش رفتارهای خالق و عناصر نوآوری مؤثر دانسته اند و عالوه بر اين تأثیر 

جّو سازمانی را بر خالقیت معلم شهری بیش از تأثیر آن بر معلم روستايی ديده اند.
در يک پژوهش کیفی، حیدری فرد، زين آبادی، بهرنگی و عبدالهی )1395( در شناســايی فرهنگ و 
جّو ســازمانی نوآورانة مدرسه، ابعاد؛ فرهنگ پژوهش محوری، فرهنگ حامی نوآوری، جو گشودگی و 
اعتماد متقابل، جو خالق و حامی نوآوری و فرهنگ نقد و نقدپذيری را برای شکل گیری جّو نوآورانه 

کشف نموده اند که تحت نشانگرهايی مدرسه را به سمت نوآوری هدايت می کند.
در بررســی رابطة خالقیت و خودکارآمدی رايانه، قراباغی و همکاران )1390( نشان دادند که بین 
خالقیــت و خودکارآمدی رايانه ای رابطة معنــاداری وجود دارد و نتايج تحقیق هونگ، لیان و چانگ38 
)2005( عوامــل مؤثر در افزايش خودکارآمدی رايانه را به رشــتة تحصیلی و میزان آموزش کامپیوتر 
متناســب با رشــتة تحصیلی مورد نظر، نوع استفاده از کامپیوتر هدف اســتفاده از کامپیوتر و رضايت 
شــخصی از کار با کامپیوتر می دانند. بســام39 )2003( نیز در پژوهشی ديگر نشان داد که تجربة کار با 

کامپیوتر در يک محیط نوآورانه با باور خودکارآمدی رابطة مثبت و معناداری دارد.
در تحقیقی ديگر پاراســکوا، بوتا و پاپاگیانی40 )2008( اظهار داشته اند که خودکارآمدی کامپیوتر و 
ويژگی های شخصیتی معلمان بر میزان استفاده آن ها از فنّاوری های جديد در آموزش تأثیر داشته است 
و نتايج تحقیق پالس41 )2014( هم نشان داد که خودکارآمدی کامپیوتر با میزان تمايل دانش آموزان به 
حضور در دوره های آنالين در دو بعد شناختی و عاطفی رابطة مثبت اما با بعد رفتاری رابطه منفی دارد.
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عالوه بر پژوهش های باال، رشیدی و آويژگان )1390( نشان دادند که تدريس الکترونیکی به عنوان 
يک ســازوکار جديد که روش های يادگیری و تدريس متنوعی را با هم ادغام می نمايد می تواند امکان 
انعطاف پذيــری در يادگیری و قابلیت بهره گیری از هر دو روش آمــوزش حضوری و الکترونیکی را 

افزايش دهد.
با توجه به نتايج پژوهش های قبلی، بايد گفت که ادراک معلمان از جو نوآورانة مدرســه که نه تنها 
در بــه وجود آوردن خالقیت و نوآوری معلمان مؤثر بوده اســت بلکه می تواند روی عملکرد افراد در 
رسیدن به موفقیت های کاری و شغلی افراد نیز کارساز قلمداد شود. برای همین تحقیقات ذيل در تعیین 
ارتباط جو نوآورانة مدرسه بر استفادة مداوم از تدريس الکترونیکی با نقش میانجی خودکارآمدی رايانه 

تأکید داشته است.
در مــورد ادراک معلمان از جّو نوآورانه و تأثیر آن بر خودکارآمدی معلمان، دان و موت42 )2009( 
معتقدند که جّو ســازمانی نوآورانه بر تعامل و عملکرد اعضای سازمان تأثیر می گذارد. همچنین اعتماد 
معلمان بر رفتارهای نوآورانه در مدارس، موجب افزايش استفاده از روش های آموزشی چندرسانه ای و 
تفکر چندجانبة معلمان و خالقیت آن ها می شود و در نتیجه کارهای خالقانه آن ها را افزايش می دهد و 
زمینة عملی کردن را فراهم می سازد )زمان و همکاران، 2010، روور، وان، وينکنبرگ، ويلسون43، 2008(. 
همچنین وو و يانگ44 )2009( به اين نتیجه رسیدند که جو نوآورانة سازمان بر سواد اطالعاتی معلمان 

تأثیر بسزايی داشته است، به طوری که می تواند آن ها را در زمینه های شغلی خويش کارآمد سازد.
در اين ارتباط چو، چو و هانگ45 )2004( تشــريح کرده اند که با کارکردن با فنّاوری های جديد و 
مناسب، معلمان تمايل به استفاده از فنّاوری اطالعات را در غنی ترکردن آموزش های سنتی نشان خواهند 
داد )به نقل از چائو و همکاران، 2010(. در واقع، وقتی معلمان مزايا، انعطاف پذيری، ساده بودن سیستم 
تدريس الکترونیکی را ببینند تمايل زيادی برای سازگار کردن خود با آن خواهند داشت )تئو46، 2009، 

ويلفونگ، 2006(.
در نهايت می توان گفت که ادراِک مثبت معلمان از جو نوآورانة مدارس، اســتفادة مداوم از تدريس 
الکترونیکــی )وو و يانگ، 2009( و عملکرد تدريس )ويل، هارتمان، جــان، دارکو47، 2008، زمان و 
همکاران، 2010( آن ها را افزايش خواهد داد. بر اساس مدل پذيرش فنّاوری اطالعات، استفادة معلمان 
از فنّاوری و خودکارآمدی رايانه بر تمايل و رفتار آنان در اســتفاده از تدريس الکترونیکی تأثیر خواهد 
گذاشــت )برينکرهوف48، 2006؛ متولیچ، پاپ و هايتک49 ، 2008؛ هانگ و چانگ، 2007؛ اندرسون، 
مانینگر50، 2007؛ کوک و باکر، 2010، واجارگاه و جهانی، 2010؛ اولیور و شاپیرو، 1993( و نیز علی رغم 
وجود امکانات، درصورتی که خودکارآمدی رايانة معلم پايین باشــد تمايل معلم به اســتفاده از فنّاوری 
در تدريس کاهش پیدا خواهد کرد )کوک و باکر، 2010(. چراکه خودکارآمدی رايانه تبیین درستی در 
جهت باالبردن توانمندی معلمان در اســتفادة مداوم از تدريس الکترونیکی بوده است به طوری که، اين 
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عامل در فضای مدارسی با جّو سازمانی نوآورانه بر اساس پژوهش های قبلی مورد تأيید است.
با توجه به مطالب مطرح شــده در مبانی نظری و پیشــینة پژوهش که فراگیرشدن مدارس هوشمند 
در اکثر کشــورها، و استفاده از رايانه در کالس های درس و تمايِل بیشتر معلمان به استفاده از تدريس 
الکترونیکی و همچنین مطالعة رابطة دوبه دوی اين متغیرها در پژوهش های قبلی و عدم مطالعة يکپارچة 
آن در قالب يک مدل که تابه حال ارائه نشــده اســت، محقق را بر آن داشت تا به دنبال بررسی برازش 

تئوری برآمده از پژوهش های قبلی بر اساس داده های واقعی باشد.
مدل مفهومی پژوهش به صورت زير ارائه می گردد:

 خودکارآمدی 
رایانه

جو نوآورانه 
سازمانی

رهبری نوآورانهسهولت

استقالل عملکاربست

پشتیبانی منابعاثربخشی

فرهنگ نوآورانهسودمندی

همبستگی گروهی

 شکل 1   مدل علّی اولیة پژوهش مطابق با پیشینة پژوهش                                                                                                                        

روشپژوهش
پژوهش حاضر با هدف بررســی تأثیر ادراک معلمان از جو نوآورانة مدرســه بر استفادة مداوم از 
تدريس الکترونیکی با نقش میانجی متغیر خودکارآمدی رايانه در مدارس خاص پســرانه )نمونه دولتی 
و استعدادهای درخشان( دورة اول و دوم متوسطة استان اردبیل به مرحلة اجرا درآمده است و به لحاظ 
اينکه زيرساخت های فنّاوری )رايانه، ويدئو پروژکتور، برد هوشمند و ...( جهت تدريس الکترونیکی در 
اين مدارس فراهم شده بود اين پژوهش در زمرة پژوهش های توصیفی )غیرآزمايشی( از نوع همبستگی 

با استفاده از روش مدل يابی معادالت ساختاری است.

استفاده مداوم از 
E-Teaching 

تجارب دائمی

موفقیت شغلی

شناسایی اهداف
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é جامعةآماری،نمونهوروشنمونهگیری
جامعة آماری پژوهش، کلیة معلمان مرد دورة اول و دوم متوسطه استان اردبیل در مدارس نمونه 
دولتی و استعدادهای درخشان به تعداد 312 نفر در سال تحصیلی 94-1393 بود که با استفاده از فرمول 
کوکران 172 نفر )با آلفای 0/05( به شیوة نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب گرديد. برای همین 
تعداد 20 مدرسه در مرحلة اول انتخاب شد، سپس به صورت تصادفی برای هر مدرسه پرسش نامه ها 
توزيع و جمع آوری گرديد که از بین پرسش نامه های توزيع شده، 160 پرسش نامه برگشت و حدود 
149 عدد نیز )به دلیل نقايص برخی از پرسش نامه ها که کنار گذاشته شدند( مورد تحلیل قرار گرفت.

é ابزارهایاندازهگیری
الف. پرســش نامة جّو سازمانی نوآورانه: ابزار ســنجش در اين پژوهش پرسش نامة جو نوآورانة 
ســازمانی کینگ، چمرمونت، وست، داوسون و هبل51 )2007( با 16 گويه بود که ابزار پنج 
بُعد جّو ســازمانی نوآورانه، شــامل اين موارد را می سنجد: استقالل عمل در کار )سؤاالت 
1، 2 و 3(، رهبری نوآورانه )ســؤاالت 4، 5 و 6(، پشتیبانی منابع )سؤاالت 7، 8، 9 و 10(، 
فرهنگ نوآورانه )سؤاالت 11، 12 و 13(، و همبستگی درونی )سؤاالت 14، 15 و 16(. ابزار 
مورد نظر بر اساس طیف لیکرت 5 گزينه ای )از کاماًل موافقم تا کاماًل مخالفم( تدوين شد و 

ضريب پايايی آن بر اساس آلفای کرونباخ 0/78 به دست آمد.
ب.   مقیاس خودکارآمدی رايانه: اين مقیاس 12 گويه ای توسط کارستین و راث52 )1998( تنظیم 
و به کار برده شــده است. اين ابزار بر اســاس طیف لیکرت 5 گزينه ای )از کاماًل موافقم تا 
کاماًل مخالفم( لیکرت تدوين شد که خودکارآمدی رايانه )سؤاالت 1-3(، کاربست فنّاوری 
اطالعات )ســؤاالت 4-6(، ســهولت استفاده )ســؤاالت 7-9(، اثربخشی و سودمندی آن 

)سؤاالت 10-12( را ارزيابی می نمايد. مقدار آلفای کرونباخ آن 0/82 محاسبه شد.
ج.    پرســش نامة اســتفادة مداوم از تدريس الکترونیکی: ابزار موردنظر، از کار پژوهشی چائو و 
همکاران)2010( اقتباس گرديد. اين ابزار سه بعد شناسايی اهداف )سؤاالت 1-5(، موفقیت 
شغلی )سؤاالت 6-10( و تجارب جاری و دائمی )سؤاالت 11-15( تشکیل شده است. اين 
ابزار 15 گويه را دربرمی گیرد که بر اســاس طیف لیکرت 5 گزينه ای تدوين شده است که 

آلفای کرونباخ آن 0/89 به دست آمده است.

é رونداجرا
قبــل از توزيع ابزارهای پژوهش، پرســش نامه های مذکور از انگلیســی به فارســی ترجمه 
ســپس در يک نمونه 30 نفری در يکی از مدارس شهرســتان اردبیل پايلوت شــد که به لحاظ 
روايــی صــوری و محتوايــی با توجه به نظــر متخصصین امــر )3 نفر از اســاتید گروه علوم 
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تربیتی دانشــگاه محقــق اردبیلی(، برخی از ســؤاالت که با فرهنگ جامعة ما انطباق نداشــتند 
حــذف و برخی نیز اصالح شــدند؛ پايايی ســؤاالت نیــز، پس از اجرا، مورد قبول واقع شــد. 
پرســش نامه های اصالح شــده در بین مدارس فــوق توزيع و در مدت چهــار هفته جمع آوری 
گرديد. از 180 پرســش نامة توزيع شده، 149 پرسش نامه به طور کامل تکمیل و برگشت داده شد.

é روشتجزیهوتحلیلدادهها
برای تجزيه وتحلیل داده، از نرم افزار spss و روش های آمار توصیفی و همبســتگی پیرســون 
و همچنین روش معادالت ســاختاری با اســتفاده از نرم افزار لیزرل نســخه 8/50 استفاده شد.

یافتهها
میانگین سنی کل آزمودنی ها 37 سال بود. از کل آزمودنی ها )149 نفر(، 54 نفر )36 درصد( با مدرک 
تحصیلی کارشناسی، 81 نفر )54 درصد( دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد، و 14 نفر )10 درصد( 
دارای مدرک دکتری و دانشجوی دکتری بوده اند. و در بررسی دوره های فنّاوری اطالعات نیز، بیش از 

87 درصد آن ها در دوره های فنّاوری اطالعات و ارتباطات شرکت کرده بودند.
برای بررســی اعتبار و کفايت داده ها از شــاخص KMO استفاده شده است که مقدار اين شاخص 
برای داده های اين پژوهش به ترتیب برای پرســش نامة جّو ســازمانی نوآورانة ادراکی برابر با 0/854، 
پرسش نامة خودکارآمدی رايانه برابر با 0/882 و برای پرسش نامة استفادة مداوم از تدريس الکترونیکی 
برابر با 0/922 به دســت آمده اســت. اين شاخص در دامنة صفر تا يک قرار دارد، و هر چه مقدار اين 
شاخص به يک نزديک تر باشد داده های مورد نظر اندازة نمونه برای تحلیل عاملی مناسب تر هستند. از 
آزمون بارتلت نیز برای بررســی چگونگی ماتريس همبستگی استفاده می شود. آزمون بارتلت برای هر 
سه پرسش نامه همان گونه که در جدول )1( داده شده است کوچک تر از مقدار 0/05 بوده و فرض يکه 

)واحد( بودن ماتريس همبستگی رد می شود.

 جدول 1   مقدار آماره آزمون KMO و بارتلت                                                                                                                         

پرسش نامة جّو سازمانی نوآورانة ادراکی

KMO 0/854آزمون
χ2800/408آزمون بارتلت

120درجة آزادی
Sig0/001

پرسش نامة خودکارآمدی رایانه

KMO 0/882آزمون
χ2891/573آزمون بارتلت

66درجة آزادی
Sig0/001
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پرسش نامة استفادة مداوم از تدریس 
الکترونیکی

KMO 0/922آزمون
χ21264/896آزمون بارتلت

105درجة آزادی
Sig0/001

در اين بخش شاخص های توصیفی و سپس نتايج مربوط به آزمون مدل ارائه شده است.

 جدول 2  میانگین، انحراف معیار و همبستگی بین متغیرهای تحقیق                                                                                                                       

S.D123میانگینمتغیر

13/630/650/5340/393. جّو سازمانی نوآورانه

23/400/770/661. خودکارآمدی رایانه

33/450/75. استفادة مداوم از تدریس الکترونیکی

** p< 0/01

نتايج جدول 2 نشــان می دهد بین تمامی متغیرها همبســتگی معناداری )p< 0/01( وجود دارد. 
 )r=0/66( باالترين ضريب همبستگی بین خودکارآمدی رايانه و استفادة مداوم از تدريس الکترونیکی

و کمترين آن بین جّو سازمانی نوآورانه و استفادة مداوم از تدريس الکترونیکی )r=0/39( است.
در اين بخش برای بررسی فرضیه های تحقیق نمودارهای خروجی نرم افزار لیزرل در حالت ضرايب 
 استاندارد و ضرايب معناداری t آورده شده است. سپس به تأيید و رد فرضیه های پژوهش پرداختیم. 

قبل از آوردن نمودارهای خروجی در جدول 3 نام های اختصاری متغیرها آمده است.

 جدول 3   ابعاد اختصاری متغیرهای پژوهش                                                                                                                       

عالمت اختصاریمتغیر

OINجو نوآورانة سازمانی

CSEخودکارآمدی رایانه

CETاستفادة مداوم از تدریس الکترونیکی
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 شکل 2   ضرایب تخمین استاندارد مدل ساختاری پژوهش                                                                                                                       

 

 شکل 3   اعداد معناداری مدل ساختاری پژوهش                                                                                                                       

Chi - Square = 94/39, df = 52, P-value = 0/00029, RMSEA = 0/074
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 جدول 4  خالصه نتایج تحلیل مسیر مدل ساختاری                                                                                                                       

نتیجه T مقدار آماره ضرایب 
استانداردشده

فرضیه های پژوهش )مسیر(

به متغیر از متغیر

تأیید 4/88 0/68 خودکارآمدی رایانه مستقیم  جو سازمانی
نوآورانة ادراکی

تأیید 4/23 0/86  استفادة مداوم از
تدریس الکترونیکی مستقیم  خودکارآمدی

رایانه

تأیید 0/58  استفادة مداوم از
تدریس الکترونیکی غیرمستقیم  جو سازمانی

نوآورانة ادراکی

مطابق با شکل های شمارة 2 و 3 و جدول شمارة 4؛ سطح معناداری بین متغیر جّو سازمانی نوآورانة 
ادراکی و خودکارآمدی رايانه برابر )3/81( می باشــد که بزرگ تر از مقدار )1/96( اســت و نشان دهندة 
اين اســت که ارتباط میان جّو سازمانی نوآورانة ادراکی و خودکارآمدی رايانه در سطح اطمینان )%95( 
معنادار اســت. همچنین با توجه به مقدار ضريب مســیر مابین اين دو متغیر )0/68( نتیجه می شود که؛ 
جّو ســازمانی نوآورانة ادراکی معلمان تأثیر مثبتی بر خودکارآمدی رايانه آن ها دارد. بنابراين فرضیة اول 
پژوهش تأيید می شــود. همچنین ســطح معناداری بین متغیر خودکارآمدی رايانه و اســتفادة مداوم از 
تدريس الکترونیکی برابر )3/18( می باشد که بزرگ تر از مقدار )1/96( است و نشان دهندة اين است که 
ارتباط میان خودکارآمدی رايانه و استفادة مداوم از تدريس الکترونیکی در سطح اطمینان )95%( معنادار 
است. با توجه به مقدار ضريب مسیر مابین اين دو متغیر )0/86( نتیجه می شود که؛ خودکارآمدی رايانه 
تأثیر مثبتی بر اســتفادة مداوم از تدريس الکترونیکی دارد. بنابراين فرضیه دوم پژوهش تأيید می شــود. 
برای بررســی نقش میانجی گری متغیر خودکارآمدی رايانه، بايد ضريب اثر غیرمستقیم )حاصل ضرب 
اثر مستقیم جّو ســازمانی نوآورانة ادراکی بر خودکارآمدی رايانه در اثر مستقیم خودکارآمدی رايانه بر 
اســتفادة مداوم از تدريس الکترونیکی را محاسبه کرد(. ضريب اثر به دست آمده 0/58 می باشد که نشان 
می دهد خودکارآمدی رايانه بین جّو ســازمانی نوآورانة ادراکی و استفادة مداوم از تدريس الکترونیکی 

نقش میانجی را دارد.

 جدول 5   خالصه شاخص های آماری برازندگی مدل پژوهش                                                                                                                        

X2 Dfdf/X2RMSEAGFI AGFICFI NFI 

94.39521.8150.0740.920.880.970.94
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نتايج جدول شــمارة 5 نشان می دهد که ضريب شاخص ريشة میانگین مجذورات خطای تقريب 
RMSEA برابر با )0/074(، شــاخص برازندگی تطبیقی )CFI( برابر با 0/97، شاخص نیکويی برازش 

)GFI( برابر با 0/92، شــاخص نیکويی برازش تعديل يافته )AGFI( برابر با 0/88، شاخص برازندگی 
هنجار شده )NFI( برابر با 0/94 و شاخص خی دو بر روی درجه آزادی )χ2/df( برابر با 1/81 داللت 

بر برازش مناسب و مطلوب مدل دارد.

بحثونتيجهگيری
اين پژوهش با هدف بررســی تأثیر ادراک معلمان از جّو سازمانی نوآورانه بر استفادة 
مداوم از تدريس الکترونیکی با نقش میانجی متغیر خودکارآمدی رايانه انجام شــد. نتايج 
به دســت آمده از مدِل برازش شدة پژوهش، نشان می دهد که جّو سازمانی نوآورانة ادراکی 
معلمان به طور مستقیم بر خودکارآمدی رايانة معلمان و به طور غیرمستقیم بر استفادة مداوم 

از تدريس الکترونیکی معلمان تأثیر مثبت و معنادار دارد.
در تبیین چگونگی تأثیر جّو سازمانی نوآورانة ادراکی بر خودکارآمدی رايانة معلمان 
بايد گفت که در عصر حاضر که عصر کامپیوتر نامیده شده است رايانه و نقش آن در بهبود 
عملکرد افراد در ســازمان ها را نمی توان ناديده گرفت. چراکه عوامل زيادی در اســتفاده 
از رايانه تأثیر می گذارد که يکی از آن ها، عامل جّو ســازمانی نوآورانه در مدارس اســت. 
عالوه بر عامل جّو ســازمانی نوآورانه، بر اســاس پژوهش های انجام شده، خودکارآمدی 
رايانه نیز تأثیر بسزايی در تدريس الکترونیکی معلمان دارد. خودکارآمدی رايانه به باورهای 
کاربران نسبت به توانايی های خود برای انجام تکالیف خاص با کمک رايانه اطالق می گردد 

)ويلفونگ، 2006( که خود تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار دارد.
با وجود اين، جّو سازمانی ادراک شده همواره از جمله منابع اصلی تعیین کنندة نگرش 
افراد نسبت به محیط پیرامون مدرسه است و می تواند به نگرش و باور معلمان در استفاده 
از رايانه بهبود بخشیده و خودکارآمدی رايانه را در آن ها افزايش دهد. درواقع می توان گفت 
جّو سازمانی نوآورانه به عنوان يک پديدة ادراکی از طريق خودکارآمدی رايانه می تواند در 

باال بردن میزان استفادة مداوم از تدريس الکترونیکی مؤثر واقع شود.
در تبیین اثر مستقیم و مثبت جّو سازمانی نوآورانة ادراکی بر خودکارآمدی رايانة معلمان، 
که مورد تأيید قرار گرفت، اين نتیجه با نتايج پژوهش های هاور و همکاران )2013(؛ چنگ 
و همکاران )2011(؛ می هم و همکاران )2010(؛ زمان و همکاران )2010(؛ چو و همکاران 
)2010(؛ گومزاوغلو و السیو )2009(؛ بورن )2008(؛ بسام )2003(؛ مک موری )2003( 
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همسو می باشد. در بیشتر پژوهش های قبلی، جو نوآورانة سازمانی بر اساس دانش سازمانی 
و فرهنگ نوآورانه شکل گرفته است که در آن رفتارهای خالقانه افراد به تدريج و از طريق 
ارتباطات سازمانی توانسته يادگیری افراد را غنی تر کرده و حتی کارآمدی فنّاورانه افراد را 
باال ببرد )گومزاوغلو و السیو، 2009 و هانگ و چانگ، 2007(. در اين ارتباط، جّو سازمانی 
نوآورانه در مدارس می تواند، در تجربیات نوآورانه و دانش مربوط به فنّاوری اطالعات در 

مدارس، کار با ابزارهای خالقانه توسط معلم را تسهیل نمايد.
در تبیین نتیجة فرضیه دوم پژوهش نشان داد که خودکارآمدی رايانه بر استفادة مداوم 
از تدريــس الکترونیکی معلمان تأثیر مثبت و معناداری دارد. اين نتیجه با نتايج يافته های 
پژوهشــی بريکرهوف )2006(؛ متولیچ و همــکاران )2008(؛ هانگ و چانگ )2007(؛ 
اندرســون و مانینگر )2007(؛ کوک و باکر )2010(؛ واجارگاه و جهانی )2010( و اولیور 
و شاپیرو )1993( همسو می باشد. بر اساس اين يافته پژوهشی، بايد اذعان نمود علی رغم 
وجود امکانات فنّاوری درصورتی که خودکارآمدی رايانة معلمان پايین باشد تمايل معلم 
به استفاده از فنّاوری در تدريس کاهش پیدا خواهد کرد )کوک و باکر، 2010(. اين امر با 
کارکردن با فنّاوری های جديد و مناسب در مدارس امروزی، معلمان را در تمايل به استفاده 
از فنّاوری اطالعات در جايگزين کردن آموزش های نوين بجای روش های ســنتی که در 
ساية خودکارآمدی رايانه اتفاق خواهد افتاد بهتر کمک خواهد کرد تا بتوانند در امر آموزش 
و يادگیری الکترونیکی مؤثر واقع شــوند. به عبارتی، وقتی معلمان مزايا، انعطاف پذيری، 
ساده بودن سیستم تدريس الکترونیکی را ببینند تمايل زيادی برای سازگار کردن خود با آن 
خواهند داشت )تئو، 2009، ويلفونگ، 2006(. بدين معنی که معلمان با خودکارآمدی باال، 
در خود اعتماد و اطمینان بیشتری برای استفاده از کامپیوتر و تدريس الکترونیکی احساس 
خواهند کرد. همچنین معلمان با خودکارآمدی پايین نسبت به توانايی خود در استفاده از 
کامپیوتر احساس اطمینان نمی کنند و تمايل کمتری نسبت به استفاده از تدريس الکترونیکی 

دارند.
و در نهايت، نتايج تحلیل داده ها برای بررســی فرضیة ســوم پژوهش نشــان داد که 
خودکارآمدی رايانة معلمان در رابطه بین جّو سازمانی نوآورانه و استفادة مداوم از تدريس 
الکترونیکی، که نقش میانجی را ايفا می کند، مورد تأيید است. اين نتیجه با نتايج يافته های 
مطالعه چو و همکاران )2010(؛ بسام )2003(؛ پاراسکوا و همکاران )2008(؛ وو و يانگ 
)2009( همسو است. ازآنجاکه جّو سازمانی نوآورانة ادراکی بر خودکارآمدی رايانه تأثیر 
مثبت و مستقیمی دارد. خودکارآمدی رايانه نیز عالوه بر تأثیر مستقیم بر استفاده مدوام از 
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تدريس الکترونیکی نقش میانجی را دارا می باشد که اين مسیرها به لحاظ عّلی مورد تأيید 
بوده است.

بنابرايــن، ادراک مثبت معلمان از جو نوآورانة ســازمانی مــدارس، با بهره مندی از 
خودکارآمدی رايانه می تواند معلمان را در اســتفادة مداوم از تدريس الکترونیکی )وو و 
يانگ، 2009( کمک کند. چراکه، بر اساس مدل پذيرش فنّاوری اطالعات، استفاده معلمان 
از فنّاوری جديد و باال بودن خودکارآمدی رايانه بر میزان تمايل و رفتار معلمان در استفاده 

از تدريس الکترونیکی تأثیر خواهد گذاشت.
به طورکلی، با توجه به يافته های پژوهش بايد اذعان نمود که نقش خودکارآمدی رايانة 
معلمان بیش از جّو سازمانی نوآورانه اهمیت پیدا می کند؛ يعنی با لحاظ نقش خودکارآمدی 
رايانه در معلمان به عنوان اصل مهم در مدارس، می توان متصّور شد که جّو سازمانی نوآورانه 
در مدارس به استفادة مداوم معلمان از تدريس الکترونیکی نقش تسهیل کننده ايفا می نمايد. 
بنابراين، با کمک چنین جوی است که معلمان به اين خودکارآمدی و همچنین استفاده از 
تدريس الکترونیکی و ابزارهای چندرســانه ای رغبت بیشتری پیدا کرده و دانش آموزان را 
نیز کمک خواهند کرد تا دانش و مهارت الزم را در کسب اطالعات جديد کسب نمايند. 
بنا بر نتايج پژوهش حاضر، پیشــنهادهای زير را می توان در جهت کاربست پژوهش در 

مدارس ارائه داد:
1. مديران مدارس عالوه بر اينکه بايد شــرايط الزم را برای جو نوآورانة ســازمانی به 
وجود بیاورند بايســتی به خودکارآمدبودن معلمان نیز در زمینة فنّاوری های نوين 

)رايانه( اهتمام ورزند تا زمینة رشد و ظهور تدريس الکترونیکی بیشتر فراهم گردد.
2. فراهم نمــودن جّو نوآورانه در مدارس که به توســعه و پذيرش فنّاوری در معلمان 
کمک شايانی خواهد کرد می تواند شاهد معلمانی با کارآمدی باال در حوزة رايانه با 

آموزش های الزم گردد.
3. در نهايت، زيرساخت فنّاوری بايستی در مدارس فراهم شود تا زمینة ظهور يادگیری 
و تدريس الکترونیکی در کالس های درس معلمان به کرات مشاهده گردد که اين 

امر، ما را به اهداف ساخت مدارس هوشمند نزديک خواهد نمود.
اين پژوهش نیز مانند پژوهش های ديگر محدوديت هايی داشته است که چشمگیرترين 
آن ها اجرای اين پژوهش در بین معلمان مرد مدارس خاص استان اردبیل بوده است که بنا 
بر محدوديت فوق، توصیه می شود تحقیقی مشابه با اين تحقیق در جامعه ای بزرگ تر و در 

بین ساير مدارسی که به نوعی با تدريس الکترونیکی سروکار دارند تکرار شود.
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