
 
 

  یس نوی فهرست ی کاربرد  افزارهاینرم  رش یعوامل مؤثر بر پذ  یبررس 

دانشگاه اصفهان بر اساس مدل   ی لیتکم التی تحص انی توسط دانشجو  یاجتماع

 (UTAUT2)   ی و استفاده از فناور رشی پذ کپارچهی  هینظر  هیثانو
 

 3، علی منصوری 2زاده، میترا پشوتنی 1بی مهسا ترا

 ی نوع مقاله: پژوهش 21/5/99 :رشیپذ خیتار 25/12/98 :افتیدر خیتار

 

 چکیده

تواند از  فناوری نوین هستند که پذیرششان مینویسی اجتماعی یک  افزارهای کاربردی فهرستنرممقدمه:  

پژوهش حاضر با    رو،ی علمی، پژوهشی، کاربردی و تجاری تأثیر گذارد. از اینهای متعددی بر حوزه جنبه

به تکمیلی  دانشجویان تحصیالت  توسط  مذکور  فناوری  پذیرش  بر  مؤثر  عوامل  بررسی  قشری  هدف  عنوان 

 ( انجام شده است. 2  یوتیاییکپارچه پذیرش و استفاده از فناوری )یوتی  پژوهشگر، بر اساس مدل ثانویه نظریه

سازی نقش میانجی انجام گرفته است.  این پژوهش از نوع کاربردی است که با روش مدل   شناسی:روش

شناسی و  های زبان و ادبیات انگلیسی، علم اطالعات و دانشنفر از دانشجویان رشته   184نمونه پژوهش، شامل 

ای تصادفی  گیری طبقهسی کامپیوتر، گرایش فناوری اطالعات دانشگاه اصفهان بودند که به روش نمونهمهند

فهرست انگلیسی،  زمینه  سه  در  ترتیب  به  اطالعات  داشتن  دلیل  به  ابزار  و  شدند.  انتخاب  فناوری  و  نویسی 

داده  نرمگردآوری  فناوری  پذیرش  پرسشنامه  بود  ها،  ونکاتش  کاربردی  بومیافزارهای  از  بعد  و    4سازیکه 

ها و سؤاالت بر اساس روابط موجود در مدل مفهومی  تعیین روایی و پایایی مورد استفاده قرار گرفت. فرضیه

به اضافه سه متغیر تعدیلگر افزوده تخصص،    2  ی تیو ایپژوهش طراحی شدند. مدل مفهومی پژوهش، مدل یوتی

کارگیری مدل رگرسیون بلوکی،  های پژوهش با بآمادگی برای فناوری و آشنایی با زبان انگلیسی بود. فرضیه

 مدل رگرسیون پروبیت و مدل مسیر مورد تحلیل قرار گرفتند. 
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ی لذتی مدل اصلی، انتظار عملکرد و انگیزه های پژوهش نشان داد که از میان هفت عامل موجود در  یافتهها:  یافته 

بیشترین تأثیر مثبت و معنادار را بر قصد رفتاری داشتند. بعد از آن به ترتیب اثر اجتماعی، ارزش قیمتی و انتظار 

ی لذتی بر قصد اند. سن، تعدیلگر رابطه ارزش قیمتی و انگیزه تالش، از زیاد به کم بر قصد رفتاری تأثیر داشته

انتظار تالش بر قصد رفتاری بود و تجربه، تعدیلگر رابطه قصد رفتاری بر   بود. تخصص، تعدیلگر رابطه رفتاری  

ای را بر رفتار استفاده نشان داد. الزم به ذکر است رفتار استفاده بود. قصد رفتاری رابطه مثبت و معنادار بسیار قوی 

 وری و جنسیت هیچ تأثیری بر روابط مدل نداشتند.که سه تعدیلگر آشنایی با زبان انگلیسی، آمادگی برای فنا 

فناوریبه نظر می:  نتیجه  -نرم  رسد برای دانشجویان تحصیالت تکمیلی، آنچه بیشتر از همه در استفاده از 

باشد.  بخش بودن استفاده از آن مینویسی اجتماعی اهمیت دارد، سودمندی و لذتفهرست  افزارهای کاربردی 

پردازند  افزار میکه در ازای کارکرد این نرم  ایهزینههرچه سن دانشجویان بیشتر باشد، به همان میزان، بیشتر به  

نویسی هستند  در دانشجویانی که دارای تخصص در فهرست درک آسانی استفاده از این فناوریدهند. بها می

 . باشدافزارها میقبیل نرم قصد رفتاری در استفاده از این کنندهبینیبیشتر پیش

(، مدل پذیرش فناوری، دانشگاه  UTAUT2) 2 یوتیاینویسی اجتماعی، مدل یوتیفهرستها: کلیدواژه 

 اصفهان.

 

 مقدمه 

 در اطالعات فناوری  کاربری و توسعه روند به دادن شتاب با است  تالش در سوم یهزاره  انسان

 عصر الزامات با متناسب جدیدی   الگوی و گرفته فاصله  سنتی الگوی از اجتماعی نظام مختلف هایبخش

)یعقوبی و شاکری،   ایجاد اطالعات تا1387کند   قرار مورد پذیرش کاربران توسط فناوری که زمانی (. 

 همراه به  را مثبتی نتایج فناوری،  در گذاریسرمایه نباشد، برخوردار برای استفاده، کافی مقبولیت از و  نگیرد

(. به همین خاطر است که قبل از هر چیز باید دید که آیا  1396داشت )محرابی، غریبی، و حیدری،   نخواهد

یابی شوند و در فناوری جدیدی توسط کاربران مورد پذیرش قرار گرفته یا نه و دالیل آن بررسی و ریشه

 . صورت امکان، برای هموار کردن این پذیرش و استفاده از فناوری، اقدام گردد

 مطرح مدل هشت یکپارچگی حاصل( UTAUT)ی فناور از استفاده  و رشپذیی هیکپارچی نظریه

 تئوری شده،یزریبرنامه رفتار تئوری فناوری، پذیرش مدل مستدل، عمل )تئوری  ی پذیرش فناور هزمین  در

 مرکب مدل  و  شخصی ی  هرایان  از استفاده  مدل انگیزشی،  مدل اجتماعی، شناختی تئوری  نوآوری، انتشار

مدل  .  (1396محرابی و همکاران،  ( است )ریزی شده برنامه  رفتار تئوری و فناوری پذیرشهای  دل م  از حاصل

های پذیرش یکی از جدیدترین مدل  (UTAUT2) ی پذیرش و استفاده از فناوریی یکپارچهنظریه یثانویه 
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است. این مدل برگرفته    ایجاد شده   2012در سال    1ط ونکاتش، تانگ و زو توسو استفاده از فناوری است که  

 UTAUTدر مقایسه با مدل    UTAUT2پذیرش و استفاده از فناوری است. مدل   ی نظریه یکپارچهاز مدل اولیه

 یدر حال ،  دهداز واریانس استفاده از فناوری را توضیح میدرصد   52از واریانس قصد رفتاری و  درصد   74

ی از فناوری را توضیح از واریانس استفاده درصد    60  ز واریانس قصد رفتاری و ادرصد    UTAUT  56که مدل  

به همین دلیل  (Venkatesh, Thong and Xu, 2012)  دهدمی این  .  برای    UTAUT2از مدل  پژوهش  در 

تر است و قصد رفتاری و استفاده از رفتار را بهتر و  ، چراکه کاملشوداستفاده میدستیابی به هدف پژوهش  

 دهد. را نمایش می UTAUT2دل م 1مدل داخل مستطیل در شکل  دهد.تر توضیح میبیش

 همراه اختصار، تعریفی آورده شده است. به   2  یوتی ای های اصلی مدل یوتی برای هر یک از مؤلفه   1در جدول  
 ( UTAUT2) 2 یوتیایهای اصلی مدل یوتی. مؤلفه 1جدول 

 منبع تعریف  اختصار  نام مؤلفه

 Kit, Ni, Badri and Yee, 2014 ی از فناوری سود بردن از استفاده PE 2انتظار عملکرد 

 Jambulingam, 2013 ی از فناوری آسان بودن استفاده EE 3انتظار تالش 

 Leong, Hew, Tan and Ooi, 2013 تأثیر دیگران به پذیرش فناوری اطالعاتی توسط فرد  SI 4اجتماعی  تأثیر

-تسهیلشرایط 

 5کنندگی 
FC 

از   حمایت  درک تکنیکی  و  سازمانی  شرایط 

 Kit, et. Al, 2014 ی از فناوری استفاده

 Venkatesh, et. Al, 2012 ی فناوری رضایت و لذت از استفاده HM 6ی لذتی انگیزه 

 Dodds, Monreo and Grewal, 1991 سود حاصل از فناوری در برابر قیمت آن  PV 7ارزش قیمتی 

 HB 8عادت
گرایش خودکار افراد به انجام رفتاری به خاطر  

 Venkatesh, et. Al, 2012 یادگیری آن 

 BI 9قصد رفتاری 

ها و ذهنیات فرد در مورد رفتار نگرش  عملکرد 

پیشبینی -رفتار واقعی می  کنندههدف است که 

 باشد
Pickett, et. Al, 2012 

 10رفتار استفاده
UB  ی از فناوری استفاده اقدام به Venkatesh, et. Al, 2012 

 
1. Venkatesh, Thong and Xu 
2. Performance Expectancy 

3. Effort Expectancy 

4. Social Influence 
5. Facilitating Condition 

6. Hedonic Motivation 

7. Price Value 
8. Habit 

9. Behavioral Intention 

10. Use Behavior 
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کاربردی    افزارهاینرمهای جدید که امروزه پذیرش آن بسیار حائز اهمیت است،  یکی از فناوری

اجتماعفهرست کاربران  هایفهرست.  هستند  ینویسی  و  اعضا  به  این  اجتماعی  د که ندهمیرا  اجازه    خود 

کتابسیاهه و  اطالعاتی  منابع  موجود  ی  فهرست  بر  را  نظر خود  و  نقد  بگذارند،  اشتراک  به  را  های خود 

-فهرست اند بپردازند. درواقع،  بندی منابعی که قبالً فهرست شده گذاری یا طبقه بنویسند و همچنین به برچسب

( نوعی فهرست اجتماعی، کاربرمحور و تعاملی هستند Goodreadsو  Library Thing)نظیر  1اجتماعی های 

(Spiteri, 2009)  . قابلیت این میاین  باعث  افراد و دانشجویان به های فهرست اجتماعی  از   یراحتشود که 

و آن مجموعه بازدید کرده  کنند و مورد هایی که مطابق سلیقههای دیگران  انتخاب  را  ی خودشان هست 

را برای خود ایجاد   .ها و..ها، تصاویر، موسیقیها، فیلمهایی از کتاباستفاده قرار دهند و همچنین مجموعه

نویسی اجتماعی افزارهای فهرستهای نرمبا توجه به قابلیت  . (Jeffries, 2008)  کنند و به اشتراک بگذارند

با منابع دیجیتال و یا    جوانی   رود که افرادانتظار می بیشتر از سایرین  سروکار دارند، مانند    غیر دیجیتال که 

 هایی سوق پیدا کنند.افزارسمت چنین نرمدانشجویان تحصیالت تکمیلی، به 

نامه  انیو مقاله و پاپژوهش  با    انیدانشجو  ریاز سا  شتر یجهت که ب  نی از ا  یلیتکم  التی تحص  ان یدانشجو

  ی و کاغذ  ی کیرود که منابع، مقاالت، کتب الکترونیشوند، انتظار میمحسوب م  ی هستند و قشر جوان  ریدرگ

  ی بند دسته   ازمند یو ن  اشند خود داشته ب  ی گوش  ی تاپ و حتو لپ  وتریرا در اطراف خود و داخل کامپ  یادیز

از جمله ابزارهایی هستند که در سازماندهی و نظم   یاجتماع  یسیفهرستنو  یکاربرد  یهابرنامه   .ها باشندآن

  رو ین از انشجویان کمک کنند.  توانند به این گروه از داتر به منابع بسیار میبخشیدن و حتی دسترسی سریع

ها  برنامه   ن یاز ا  یلیتکم  التی تحص  انیدانشجو   ی فاده بر است  یاست که چه عوامل  ن یپژوهش تمرکز بر ا  ن یدر ا

م بررسیتأثیر  ا  نیا  یگذارند.  به  شناسا  تیاهم  لیدل   نیعوامل  با  که  استفاده   یعوامل  ییدارد  باعث    یکه 

  ی ها برنامه   ن یافراد از ا  شتر یب  یاستفاده   ی برا را   نه یتوان زمشود، مییم  یکاربرد  ی هابرنامه ن یاز ا  ان یدانشجو

از چنین نرم  فراهم کرد.  یسینوفهرست  یکاربرد استفاده  ارتقای کیفی و  همچنین آگاهی و  افزارهایی در 

اختصاصبهره  منابع  و  زمان  از  بیشتر  تأثیرگذاوری  بسیار  دانشجویان  توسط  امر  این  به  بود. یافته  خواهد  ر 

-فهرست   یاجتماع  افزارهایممنظور تحقق هدف این پژوهش یعنی تعیین عوامل تأثیرگذار بر پذیرش نربه 

ثانویهلیتکم  التی تحص  انیتوسط دانشجو  یسینو از مدل  یا ی یکپارچهی،  فناوری  از  استفاده  ی پذیرش و 

 استفاده شده است.  (UTAUT2)  2 یتیوایتییو

اند. اما در پژوهش  گرفته شده  در نظر  تعدیلگر عنوان  به   تجربه   یت و جنس،  سندر مدل فوق سه متغیر  

 
1. Social Catalogues 
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پژوهش  نتایج  به  توجه  با  متغیرهای  حاضر  دادند  نشان  که  دیگر  فناوری های  برای   ,Borrero)  1آمادگی 

Yousafzai, Javed and Page, 20142(، آشنایی با زبان انگلیسی  (gam and Nair, 2014Vaithilin Liew,  )

بگذاردتوانند  می(  McLeod, Pippin and Catania, 2009)  3تخصصو   تأثیر  تحقیق  نتایج  سه بر  این   ،

ی تأثیرشان بر متغیرها به مدل مفهومی این پژوهش افزوده شدند و برای پی بردن  تعدیلگر نیز با توجه به نحوه 

ی مهندسی کامپیوتر، گرایش فناوری اطالعات، زبان و  به تأثیرشان، به ترتیب دانشجویان تحصیالت تکمیل

مدل مفهومی پژوهش را    1شناسی مورد بررسی قرار گرفتند. شکل  ادبیات انگلیسی و علم اطالعات و دانش

 دهد. نشان می

 
 ,UTAUT2( ،)Venkatesh) 2 یوتیای. مدل مفهومی پژوهش )شکل داخل مستطیل: مدل یوتی1شکل 

Thong and Xu, 2012)) 

افزارهای  چه عواملی بر پذیرش نرمپژوهش حاضر با هدف پاسخگویی به این سؤال انجام گرفت:  

فهرست مدل  کاربردی  اساس  بر  اصفهان،  دانشگاه  تکمیلی  تحصیالت  دانشجویان  توسط  اجتماعی  نویسی 

UTAUT2می تأثیر  ا  گذارند؟ ،  سؤال  به  پاسخگویی  جهت  در  و  پژوهش  مفهومی  مدل  به  توجه  صلی با 

 پژوهش، تمام روابط موجود در مدل با فرض معنادار بودنشان مورد تحلیل و بررسی قرار گرفتند.

طور پراکنده به موضوع  ها به های داخلی نشان داد که در تعدادی از پژوهش بررسی و مرور پیشینه

المللی و استفاده ین های اطالعاتی بنویسی اجتماعی پرداخته شده است. همچنین با مراجعه به پایگاه فهرست

 
1. Technology Readiness 

2. Language (دلیل متفاوت بودن زبان مادری بهاین کلمه در مدل فارسی به )صورت آشنایی با زبان انگلیسی ترجمه شده است  
3. Professional 
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کلیدواژه  پژوهش  های فهرستاز  با موضوع  نحو  به هر  مواردی که  اجتماعی،  و فهرست  اجتماعی  نویسی 

 های پژوهش آورده شده است. ای از پیشینهخالصه 2بندی شد. در جدول مرتبط بودند گرداوری و طبقه 
 های پژوهش یافته پیشینه . مرور مختصر و سازمان2جدول 

 هایافته  موضوع نویسندگان

جو  بهرامی و صنعت

(1393 ) 

عوامل بازدارنده بر   بررسی

  2های وب کاربرد فناوری 

های دانشگاهی  درکتابخانه 

 ایران 

استفاده  و  فناوری میزان آشنایی  از  به   2های وب  ی کتابداران  مربوط 

فهرست  فناوری  -فناوری وبالگ و کمترین میزان آشنایی مربوط به 

-گذاری و نشانه های برچسب نویسی اجتماعی بود. ابزار ویکی و سایت

وب   فناوری  کمترین  و  بیشترین  ترتیب  به  اجتماعی  مورد   2گذاری 

استفاده بود. از میان عوامل مورد بررسی بیشترین تأثیر به عوامل مربوط 

 به کاربران و کمترین تأثیر مربوط به عوامل مرتبط با کتابداران بود.

 (1393ی ) نوروز
ی اجتماعی و  کتابخانه

 فهرست اجتماعی 

نرم کتابخانهبررسی  قابلیت  افزارهای  فاقد  که  داد  نشان  ایرانی  ای 

پایان   در  و  هستند  اجتماعی  است  پیشنهادفهرست  -نرم که شده 

و   اجتماعی هایشبکه  قدرت و هاقابلیت از ایکتابخانه فزارهایا

 نمایند.  استفاده  کتابخانه  افزارنرم طراحی در ی دوکتابخانه

ناصری، نوروزی و  

 ( 1395ناخدا )

بررسی رابط کاربر  

های دیجیتالی  کتابخانه

خارج از کشور از نظر  

های  ها و قابلیت ویژگی

  ی گذارمبتنی بر نشانه

اجتماعی برای استفاده  

های دیجیتالی  درکتابخانه 

 ایران 

سایر   ،"Ibiblio" و  "google books"ی دیجیتـالی جز دو کتابخانـهبه

، در تولیـد،  2هـای وب  های دیجیتـالی برتـر دنیـا از ویژگـیکتابخانه

مـرور، جست استفاده نمیمـدیریت،  محتوا  اشتراک  کنند و  وجو و 

وب   سنتی  ابزارهای  بر  مـی  1متکی  که  برای  هستند  مبنـایی  توانـد 

 .باشدهای دیجیتالی داخل کشور طراحی رابط کاربر کتابخانه

-حسنی، موسوی

مقدم  چلک، شریف

 ( 1397و سالمی )

مند در مورد  یک مرور نظام

نویسی پذیرش فهرست

 اجتماعی

فهرست بهاگر  را  اجتماعی  همنویسی  مسالمتعنوان  آمیز زیستی 

های  های اجتماعی و سایر ابرداده شده در کنار برچسبواژگان کنترل 

نویسی  ققان با تحویل فهرستمح  ساخته مدنظر قرار دهیم، عمده کاربر

 نویسی اجتماعی، نظر موافق دارند. سنتی به فهرست

-حسنی، موسوی

مقدم  چلک، شریف

 ( 1398و سالمی )

-نگرش فهرست بررسی

نویسان ایرانی نسبت به  

 نویسی اجتماعی فهرست

ویژگی است  فهرستبهتر  از  فهرست  هایی  به  اجتماعی  نویسی 

ی سرگرمی برای کتابخانه مفید باشد، جنبهکتابخانه افزوده شود که  

و لذت داشته باشد، یادگیری و کاربرد آن برای کاربران آسان باشد  

وبگاه  امکانات  تنوع  از  فهرستو  برخوردار  های  اجتماعی  نویسی 

 باشد. 
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Spiteri (2009) 

های  تأثیر سایت 

فهرستنویسی اجتماعی بر  

ساختار رکوردهای  

کتابشناسی در فهرست  

 ی عمومی کتابخانه

نویسی که مورد  اگرچه محتوای کتابشناسی بیشتر رکوردهای فهرست

فهرست با  مقایسه  در  گرفتند  قرار  حرفهآزمایش  ضعیف  نویسی  ای 

تواند از فهرست کتابخانه،  های اجتماعی آنها میبودند، ولی ویژگی

با   را  یک اجتماع زنده بسازد که در آن افراد عالیق خواندنی خود 

 گذارند. میدیگر به اشتراک یک

Carman (2009) 

 Libraryهای برچسب

Thing های  و سرعنوان

 ی کنگرهموضوعی کتابخانه

برچسب بهبیشتر  در  کارهای  با   Library Thingرفته  برابر  دقیقاً 

کتابخانهسرعنوان موضوعی  قابل  های  تعداد  اما  هستند،  کنگره  ی 

برچسبمالحظه از  با  ای  که  بودند  موضوعی  سرعنوانها  های 

ی کنگره برابری نداشتند ولی اطالعات مفیدی را در مورد  کتابخانه

 افزودند. ها میکتاب

Xiaojuan and Na 

(2012) 
ی بین کاربران و  فاصله

 نویسیفهرست

فهرست در  سرعنوانمشکالتی  توصیفی،  و  نویسی  موضوعی  های 

بندی  فرایند طبقه  بندی وجود دارد. بازخورد کاربران تأثیری برطبقه

تواند شکسته  نویسی نمی ی بین کاربران و فهرستندارد، ولی فاصله

ای بین این  ی همکاری سیستم کتابخانهشود که دلیل آن عدم اجازه 

 .دو است

 شناسیروش

ی است و با روش توصیفی پیمایشی انجام گرفته است.  کاربردهای  پژوهش حاضر از نوع پژوهش

رشته جامعه تکمیلی  تحصیالت  دانشجویان  تمام  شامل  پژوهش  این  در  آماری  کامپیوتر ی  مهندسی  های 

به دلیل داشتن مهارت به  )  شناسیگرایش فناوری اطالعات، زبان و ادبیات انگلیسی و علم اطالعات و دانش

 97- 98دانشگاه اصفهان در سال تحصیلی  نویسی(  اطالعات، انگلیسی، فهرستی فناوری  ترتیب در سه زمینه

ای تصادفی مشخص بود. حجم نمونه پژوهش از طریق فرمول محاسبه حجم نمونه کوکران و به روش طبقه

شد، به این صورت که با توجه به درصد هر کدام از طبقات در جامعه، سعی شد همان درصد در نمونه نیز 

 دهد. اطالعات در مورد حجم جامعه و نمونه پژوهش را نشان می 3. جدول مشهود باشد

 . تعداد جامعه و نمونه پژوهش 3جدول 

 جامعه )نفر(  نام رشته 
 جامعه

 )درصد از کل جامعه( 
 نمونه )نفر(

 نمونه  

 )درصد از کل نمونه( 

 IT 111 5/31 56 5/30مهندسی کامپیوتر گرایش  

 50 92 50 176 زبان و ادبیات انگلیسی

 5/19 36 5/18 65 شناسی علم اطالعات و دانش

 100 184 100 352 کل
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داده  گردآوری  پرسشنامهابزار  پرسشنامه  حاضر  پژوهش  در  توسط  طراحی  UTAUT2ی  ها  شده 

و تطبیق با هدف پژوهش حاضر   سازیبومی  که پس از ترجمه، ویرایش،  بود  (2012ونکاتش و همکاران )

شناسی سنجیده و تأیید شده تهیه و تدوین شد. روایی آن توسط سه نفر از متخصصان علم اطالعات و دانش

 ی پژوهش، پایایی آن مشخص گردید. نفره از جامعه 30ی آن به یک گروه  و سپس با ارائه 

ویژگی  11شامل    )پیوست(   پرسشنامه مورد  در  جمعیتسؤال  و  شناهای  قالب    38ختی  در  سؤال 

تایی )از  پنج  از نوع مقیاس لیکرت  ،افزارهای فهرستنویسی اجتماعیهای مؤثر بر پذیرش فناوری نرمشاخص

. الزم به ذکر است که سه تعدیلگر )آشنایی با زبان انگلیسی، تخصص و  بودکامالً مخالف تا کامالً موافق(  

اضافه فناوری(  برای  دارای سؤاالت آمادگی  شناختی    شده  در بخش جمعیت  در جدول  بودندافزوده   .4 ،

 شاخص آلفای کرونباخ برای عوامل مختلف پرسشنامه آورده شده است.
 

 شاخص آلفای کرونباخ برای عوامل مختلف پرسشنامه .4 جدول

 آلفای کرونباخ  ها تعداد گویه  عامل

 0/ 813 5 انتظار عملکرد 

 0/ 849 5 انتظار تالش 

 0/ 802 5 اجتماعی تأثیر 

 0/ 645 5 کنندگی شرایط تسهیل

 0/ 890 6 انگیزه لذتی 

 0/ 609 3 ارزش قیمتی 

 0/ 898 5 عادت

 0/ 852 4 قصد رفتاری 

 0/ 928 38 کل پرسشنامه

نرم همچون  ابزارهایی  و  آمار  علمی  اصول  از  استفاده  ایموس   1اساسپیاس  افزاربا  اطالعات    2و 

یک بررسی اولیه در مورد هفت  ند.  گرفتوتحلیل قرار  شده با توجه به اهداف پژوهش مورد تجزیه آوریجمع

خطی قوی بین متغیرها شواهدی از وجود هم  ، گر و عوامل اصلیعامل اصلی و اثر متقابل شش متغیر تعدیل

هم وجود  داد.  میارائه  متغیرها  بین  قوی  برآورد خطی  بر  نامطلوبی  بسیار  تأثیر  و    تواند  رگرسیون  ضرایب 

 توان به متورم شدن واریانس برآوردگرها اشاره کرد.همراه داشته باشد که از آن جنبه میضرایب مسیر به 

 
1. SPSS 

2. AMOS 
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سازی در پیش گرفته شد؛ ابتدا متغیر پاسخ »قصد رفتاری« مدل  روندیبرای مواجهه با این مسأله چنین  

گر سن، جنسیت، تجربه، آمادگی برای  یر تعدیلگانه و شش متغبه این صورت که اثر عوامل اصلی هفت ،  شد

ها با هفت عامل اصلی بر متغیر »قصد رفتاری« فناوری، آشنایی با زبان انگلیسی و تخصص و اثرات متقابل آن 

که از میان تمام اثرات متقابل، تنها   سپس مشاهده شدتوسط مدل رگرسیون بلوکی مورد بررسی قرار گرفت.  

و تخصص و همچنین اثر متقابل سن و انگیزه لذتی و اثر متقابل سن و ارزش قیمتی   اثر متقابل انتظار تالش

بین در نظر گرفته شده رابطه میان متغیر »رفتار استفاده« و متغیرهای پیشبعد از آن،  .  (5)جدول    دار استمعنی

رسی قرار ، توسط یک مدل رگرسیون پروبیت مورد بر1بر مبنای مدل مفهومی نمایش داده شده در شکل  

اثر متقابل قصد رفتاری و تجربه رابطه معنی  که  گرفت با رفتار مشاهده شد دو متغیر قصد رفتاری و  داری 

با ترکیب دو  (. در نهایت  6)جدول    کنندبینی میاستفاده دارند و با دقت بسیار باالیی رفتار استفاده را پیش

با استفاده از روش   ایموس  افزاری پژوهش در نرمتر از مدل مفهومای ساده دست آمده، نسخه به   1مدل تنک 

 قابل مشاهده است. 2شده در شکل که مدل نهایی تنک برازش داده شد 2بیزین

 
 

 ضرایب مدل رگرسیون پروبیت کامل برای تبیین متغیر پاسخ »رفتار استفاده«  .5 جدول

  
ضریب  

 رگرسیون 

خطای 

 استاندارد 
T 

درجه  

 آزادی
Sig . 

 0/ 179 1 1/ 805 7/ 356 9/ 882 عرض از مبدأ 

اثرات 

 اصلی 

 0/ 464 1 0/ 535 4/ 033 - 2/ 951 قصد رفتاری 

 0/ 463 1 0/ 538 1/ 421 - 1/ 043 کنندگی شرایط تسهیل

 0/ 144 1 2/ 131 9/ 471 13/ 827 عادت

اثرات 

 متقابل

 0/ 422 1 0/ 644 1/ 982 1/ 591 تجربه  *قصد رفتاری 

 0/ 288 1 1/ 130 0/ 242 - 0/ 258 آشنایی با زبان  *قصد رفتاری 

 0/ 104 1 2/ 647 7/ 360 - 11/ 974 تجربه  *عادت 

 0/ 265 1 1/ 245 2/ 048 2/ 285 جنسیت *عادت 

 0/ 259 1 1/ 275 2/ 538 2/ 866 (26تا   23سن ) *عادت 

 0/ 630 1 0/ 232 1/ 658 - 0/ 799 سال(  27سن )باالتر از   *عادت 

 

 
1. Sparse 

2. Bayesian 
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 ضرایب مدل رگرسیون پروبیت منتخب برای تبیین متغیر پاسخ »رفتار استفاده«. 6 جدول

 
ضریب  

 رگرسیون 

خطای 

 استاندارد 
t 

درجه  

 آزادی
Sig . 

 0/ 315 1 1/ 010 1/ 617 1/ 625 عرض از مبدأ 

 0/ 001 1 12/ 452 0/ 958 - 3/ 382 قصد رفتاری  اثرات اصلی 

 0/ 001 1 30/ 988 0/ 424 2/ 359 تجربه  *قصد رفتاری  اثرات متقابل 

 
 تر مدل مفهومی پژوهش نسخه تنک . 2شکل 

 

 ها یافته

های  یافته آورده شده است. طبق   7صورت خالصه در جدول  نتایج تحلیل توصیفی نمونه پژوهش به 

سال بود. اکثریت    26تا    23این جدول بیش از نیمی از دانشجویان زن و سن اکثر دانشجویان مورد مطالعه بین  

نمونه پژوهش در حال تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد بودند. دانشجویان رشته زبان و ادبیات انگلیسی 

افزارهای  درصد دانشجویان از نرم  2/71اد که  ها نشان دشدند. یافته نیمی از نمونه مورد بررسی را شامل می

نویسی اجتماعی استفاده نکرده بودند. در این پژوهش، هر دو گروه، گروهی که از این  کاربردی فهرست
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افزارهای کاربردی استفاده کرده بودند و گروهی که استفاده نکرده بودند، مورد بررسی و تحلیل استنباطی نرم

عنوان  کنند نیز به ( گروهی که از فناوری خاصی استفاده نمی2014)  1های الصغری افته قرار گرفتند، زیرا طبق ی

 دست دهند.توانند اطالعاتی را در مورد پتانسیلشان در استفاده از فناوری به کنندگان بالقوه میاستفاده 
 های توصیفی پژوهش . یافته 7جدول 

 درصد از کل فراوانی  موارد  شدهگیریمتغیر اندازه 

 جنسیت
 1/57 105 زن

 9/42 79 مرد 

 سن

 6/19 95 سال 23کمتر از 

 6/51 36 سال 26تا  23

 8/28 53 سال 26بیشتر از 

 مقطع
 5/62 115 کارشناسی ارشد 

 5/37 69 دکتری

 رشته 

 6/19 36 شناسی علم اطالعات و دانش

 4/30 56 مهندسی کامپیوتر گرایش فناوری اطالعات

 50 92 ادبیات انگلیسیزبان و 

افزارهای  استفاده از نرم

 نویسی اجتماعی فهرست

 8/28 53 بله 

 2/71 131 خیر

تبیین  بسیاری ممکن است  به مدل مفهومی پژوهش متغیرهای  کننده »قصد رفتاری« باشند.  با توجه 

توان با  عوامل اصلی را میای با  ای و اثرات متقابل متغیرهای زمینهرابطه بین عوامل اصلی، متغیرهای زمینه

-بین به سه دسته متغیرهای زمینه متغیرهای پیشکمک یک مدل رگرسیون خطی بررسی کرد. در این بخش،  

بندی شده است. اثر هر  ای و عوامل اصلی دسته ای، اثر اصلی عوامل اصلی و اثرات متقابل متغیرهای زمینه

 8مورد بررسی قرار گرفته که نتایج آن در جدول   یک از این سه دسته عوامل توسط مدل رگرسیون بلوکی

 . گزارش شده است

 نتیجه آزمون آنالیز واریانس مدل رگرسیون بلوکی برای متغیر پاسخ »قصد رفتاری«  .8جدول 

 
1. Al-Suqri 

 مدل

ضریب  

 تعیین 

تغییر ضریب  

 تعیین 

تغییر آماره  

 Fآزمون 

درجه آزادی  

 اول

درجه آزادی  

 دوم
Sig . 

: متغیرهای 1بلوک 

 ای زمینه
135 /0 135 /0 411 /3 8 175 001 /0 
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که اثر هر یک از سه بلوک در مدل رگرسیون    شدمشاهده    8با توجه به نتایج ارائه شده در جدول  

ای  ای، اثر عوامل اصلی و اثرات متقابل متغیرهای زمینهدار است. یعنی هر یک از دسته متغیرهای زمینه معنی

-کننده متغیر »قصد رفتاری« باشند. بر اساس نتایج گزارشتوانند پیشگوییطور جداگانه میو عوامل اصلی به 

توان سهم هر یک از سه بلوک را در تبیین متغیر پاسخ »قصد رفتاری« ضریب تعیین، میده در ستون تغییر ش

مشاهده   کرد.  دارند،    شد استنباط  رفتاری«  »قصد  متغیر  تبیین  در  را  سهم  بیشترین  اصلی  عوامل  اثرات  که 

آن، اثرات  کنند. پس از درصد از مجموع واریانس را تبیین می 31درجه آزادی  7طوری که این عوامل با به 

کنند و نهایتاً متغیرهای  درصد از واریانس متغیر قصد رفتاری را تشریح می  21درجه آزادی،    49متقابل با  

 کنند. درصد از واریانس متغیر پاسخ را تبیین می 5/13درجه آزادی قرار دارند که  8ای با زمینه

های مدل رگرسیون خطی از جمله آزمون نرمالیتی و آزمون همسانی واریانس نیز مورد  فرضپیش

 . گزارش شده است 9بررسی قرار گرفت و نتایج آن در جدول 

 
 های مدل رگرسیون فرضآزمون پیش .9 جدول

  
 . Sig ی درجه آزاد مقدار آماره آزمون 

آزمون 

 نرمالیتی 

 0/ 027 184 0/ 070 اسمیرنف -کولموگرف

 0/ 001 184 0/ 973 ویلک-شاپیرو

 0/ 188 170و   13 1/ 352 آزمون همسانی واریانس 

شود.  رد نمی 05/0فرض همسانی واریانس نیز در سطح آزمون  9  شده در جدولبنا بر نتایج گزارش

های مدل رگرسیون در نرمال بودن مانده دهد که فرض  های مدل نیز نشان مینتیجه آزمون نرمال بودن مانده 

های مدل رد شده است، به دلیل باشد. با وجود اینکه فرض نرمال بودن مانده برقرار نمی   05/0سطح آزمون  

اینکه حجم نمونه در این مطالعه بزرگ است با توجه به قضیه معروف حد مرکزی نتایج گزارش شده توسط  

ها که دارای  باشد. با این وجود پیش از ادامه تحلیل یکی از نمونه طور مجانبی صحیح میمدل رگرسیون به 

دست  ها حذف گردید تا برآوردهای بهها بود، از مجموعه داده تری نسبت به سایر نمونهمانده بسیار کوچک

 . آمده تحت تأثیر این مشاهده پرت قرار نگیرند

بین  خطی میان متغیرهای پیش وجود هم های مطرح در مدل رگرسیون، فرض عدم  یکی دیگر از فرضیه 

توان توسط  خطی میان متغیرها را می به آن اشاره شد. وجود یا عدم وجود هم   شناسی در روش   تر است که پیش 

 0/ 001 168 7 13/ 513 0/ 312 0/ 447 : اثرات اصلی2بلوک 

 0/ 033 119 49 1/ 525 0/ 214 0/ 660 : اثرات متقابل 3بلوک 
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پیش (  VIF)   1اف آی وی   شاخص  متغیرهای  برای  این شاخص  مقدار  کرد.  در جدول  بررسی    2  پیوست   1بین 

نتایج ارائه  به  با توجه  قابل  شده در این جدول، میان اثرات متقابل در بلوک سوم هم گزارش شده است.  خطی 

منظور رفع این مشکل، مدل رگرسیون بلوکی قبل مجددًا مورد برازش قرار  . بنابراین به گردید ای مشاهده  مالحظه 

دل  گام برای تشخیص اثرات متقابل معنادار و انتخاب یک م به با این تفاوت که در بلوک سوم از روش گام   گرفت 

 گزارش شده است.   10. ضرایب رگرسیون مدل نهایی در جدول  مراجعه شود(   2گردید )به شکل  تنک استفاده  
 

 ضرایب رگرسیون مدل نهایی برای تبیین متغیر پاسخ »قصد رفتاری« .10 جدول

ای سه متغیر آمادگی برای فناوری، سن  که از میان متغیرهای زمینه  شدمشاهده  10با توجه به جدول 

داری با »قصد رفتاری« دارند. در بلوک دوم، از میان اثرات عوامل اصلی تنها رابطه سه  و تخصص رابطه معنی

 
1. Variance Inflation Factor 

 عامل بلوک 
ضریب  

 گرسیون ر

خطای 

 استاندارد 

ضریب رگرسیون  

 استاندارد 
t Sig . 

 0/ 547 - 0/ 603  0/ 396 - 0/ 239 عرض از مبدأ 

متغیرهای  

 ای زمینه

 0/ 031 2/ 180 0/ 131 0/ 074 0/ 161 آمادگی برای فناوری 

 0/ 025 2/ 261 0/ 568 0/ 557 1/ 259 سال(  26تا  23سن )

 0/ 009 3/ 331 0/ 203 0/ 075 0/ 237 تخصص 

اثرات 

 اصلی 

 0/ 001 3/ 437 0/ 216 0/ 086 0/ 296 انتظار عملکرد 

 0/ 091 - 1/ 700 - 0/ 129 0/ 087 - 0/ 148 انتظار تالش 

 0/ 017 2/ 403 0/ 152 0/ 072 0/ 172 تأثیر اجتماعی 

 0/ 131 1/ 519 0/ 119 0/ 095 0/ 145 ی کنندگلیشرایط تسه

 0/ 001 7/ 361 0/ 552 0/ 087 0/ 639 انگیزه لذتی 

 0/ 965 0/ 044 0/ 004 0/ 083 0/ 004 ارزش قیمتی 

 0/ 371 0/ 896 0/ 066 0/ 062 0/ 055 عادت

اثرات 

 متقابل

 0/ 024 2/ 126 0/ 611 0/ 151 0/ 298 تخصص  *انتظار تالش 

سن   *انگیزه لذتی 

 (23)باالتر از 
330 /0 - 131 /0 660 /0 - 526 /2 - 012 /0 

سن   *ارزش قیمتی 

 سال(  23)باالتر از 
322 /0 132 /0 641 /0 446 /2 015 /0 
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نتخاب . در بلوک سوم که در آن یک ا بودنددار  متغیر »انتظار عملکرد«، »تأثیر اجتماعی« و »انگیزه لذتی« معنی

گام  براساس روش  »انگیزه به مدل  تالش*تخصص«،  »انتظار  متقابل  اثر  سه  تنها  است،  پذیرفته  گام صورت 

. رابطه سایر اثرات متقابل با شتنددار دالذتی* سن« و »ارزش قیمتی* سن« با متغیر »قصد رفتاری« رابطه معنی

 . بودنددار نقصد رفتاری معنی

دار است. رابطه انتظار  انتظار عملکرد و قصد رفتاری مثبت و معنیاز میان عوامل اصلی، رابطه بین  

با قصد رفتاری برای دانشجویان زبان منفی و در سطح آزمون   که در   یدار است، در حالمعنی  1/0تالش 

 دانشجویان رشته فناوری اطالعات این رابطه مثبت مشاهده شده است. 

ای سن تشریح کرد که این رابطه  با توجه به متغیر زمینه رابطه انگیزه لذتی و قصد رفتاری را نیز باید 

 .بودتر  تر از دانشجویان مسن تر، این رابطه قوی ، اگرچه برای دانشجویان جوان بودبرای همه دانشجویان مثبت  

ای سن تشریح کرد که این رابطه  رابطه ارزش قیمتی و قصد رفتاری را نیز باید با توجه به متغیر زمینه 

 . بوددار سال و باالتر( مثبت و معنی 23تر )تر تقریباً صفر و برای دانشجویان مسن جویان جوان برای دانش

ضریب اثر مستقیم قصد رفتاری بر رفتار استفاده به سطح تجربه دانشجو وابسته است،    ینکه با توجه به ا

تجربه و باتجربه  ن کمبرای ارائه یک تفسیر مناسب، مقدار این ضریب اثر مستقیم برای دو دسته دانشجویا

 گزارش شده است.  11طور جداگانه برآورد و در جدول به 
 

 ضرایب اثر مستقیم بر متغیر پاسخ »رفتار استفاده«  .11جدول 

 عامل
سطح  

 تجربه 

ضریب 

 گرسیون 

خطای  

 استاندارد 

ضریب رگرسیون  

 استاندارد 

 درصد  95فاصله اعتبار 
 نتیجه 

 کران باال کران پایین

قصد  

 رفتاری 

 غیر معنادار 1/ 099 - 0/ 788 - 0/ 249 0/ 464 - 0/ 282 کم

 معنادار 3/ 017 1/ 036 0/ 684 0/ 594 0/ 774 زیاد 

دار بودن یک اثر به فاصله اعتبار توزیع پسین  منظور بررسی معنیالزم به ذکر است در روش بیزین به 

شده در سطح داشته باشد، ضریب مسیر یاددرصد وجود    95گردد. اگر مقدار صفر در فاصله اعتبار  استناد می

شده در جدول  دار نیست. با توجه به نتایج گزارشدار است و در غیر این صورت معنیمعنی  05/0آزمون  

برای دانشجویان کم 11 استفاده« رابطه معنی،  »رفتار  با  ندارد، در حالتجربه، »قصد رفتاری«  که برای    ی دار 

شود که با داری میان »قصد رفتاری« و »رفتار استفاده« مشاهده میثبت و معنیتر رابطه مدانشجویان باتجربه 

شود. ضرایب اثر غیرمستقیم (، این رابطه نسبتاً قوی محسوب می684/0توجه به ضریب رگرسیون استاندارد )

 گزارش شده است. 12نیز در جدول 
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 پاسخ »رفتار استفاده«  متغیر بر ضرایب اثر غیرمستقیم .12جدول 

 عامل

   
ضریب 

 گرسیون 

خطای 

 استاندارد 

ضریب 

رگرسیون  

 استاندارد 

 % 95فاصله اعتبار 

سطح  نتیجه

 تجربه 

 سن

 سال
 تخصص

کران  

 پایین

کران  

 باال

 انتظار عملکرد 
 بی معنا 049/0 - 205/0 - 064/0 003/0 - 099/0 -  -  کم

 معنادار 339/0 056/0 174/0 003/0 270/0 -  -  زیاد

 تالشانتظار 

 -  کم
زبان 

 انگلیسی 
 بی معنا 174/0 - 039/0 049/0 002/0 063/0

 -  زیاد
زبان 

 انگلیسی 
174/0 - 002/0 134/0 - 3/0 - 

019/0

 - 
 معنادار

 -  کم
علم  

 اطالعات 
 بی معنا 056/0 - 123/0 - 017/0 001/0 - 022/0

 -  زیاد
علم  

 اطالعات 
 بی معنا 227/0 - 115/0 045/0 001/0 059/0

 اجتماعی تأثیر 
 بی معنا 026/0 - 117/0 - 03/0 001/0 - 038/0 -  -  کم

 بی معنا 209/0 - 008/0 082/0 001/0 105/0 -  -  زیاد

شرایط  

 کنندگی تسهیل 

 بی معنا 029/0 - 113/0 - 023/0 001/0 - 032/0 -  -  کم

 بی معنا 198/0 - 044/0 064/0 001/0 088/0 -  -  زیاد

 انگیزه لذتی 

 کم
زیر  

23 
 بی معنا 066/0 - 265/0 - 083/0 004/0 - 109/0 - 

 زیاد
زیر  

23 
 معنادار 446/0 075/0 229/0 003/0 300/0 - 

 کم
زیر  

23 
 بی معنا 056/0 - 233/0 - 071/0 003/0 - 093/0 - 

 زیاد
زیر  

23 
 معنادار 395/0 056/0 196/0 003/0 257/0 - 

 ارزش قیمتی 

 کم
زیر  

23 
 بی معنا 027/0 - 114/0 - 027/0 001/0 - 031/0 - 

 زیاد
زیر  

23 
 بی معنا 203/0 - 027/0 071/0 001/0 083/0 - 

 کم
زیر  

23 
 بی معنا 034/0 - 16/0 - 042/0 002/0 - 049/0 - 

 معنادار 279/0 003/0 116/0 001/0 135/0 - زیر   زیاد
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 باشند.دار می، تنها اثرات غیرمستقیم زیر معنی12 شده در جدولبا توجه به نتایج گزارش

 دار با رفتار استفاده دارد.برای دانشجویان باتجربه زیاد، انتظار عملکرد رابطه غیرمستقیم، مثبت و معنی •

دار با  انگلیسی باتجربه زیاد، انتظار تالش رابطه غیرمستقیم، منفی و معنیبرای دانشجویان رشته زبان   •

 رفتار استفاده دارد.

 دار با رفتار استفاده دارد. برای دانشجویان باتجربه زیاد، انگیزه لذتی رابطه غیرمستقیم، مثبت و معنی •

قیمتی رابطه غیرمستقیم، مثبت و  سال(، ارزش  23تر از تر )بیش برای دانشجویان باتجربه زیاد و مسن •

 دار با رفتار استفاده دارد.معنی

 

 نتیجه

 فراهم شده است.  3روابط موجود در شکل های پژوهش بر طبق شمای کلی از یافته   ،13 در جدول
 

 پژوهش  روابط موجود در مدل مفهومی تنک ها بر اساسیافته  .13 جدول

 توضیحات عناداریم نتیجه فرضیه 

1 
به رفتاری  قصد  بر  عملکرد  نرمانتظار  فناوری  پذیرش  افزارهای  منظور 

 گذارد.نویسی اجتماعی تأثیر معناداری میکاربردی فهرست
  001/0** تأیید

2 
به رفتاری  قصد  بر  تالش  نرمانتظار  فناوری  پذیرش  افزارهای  منظور 

 گذارد.نویسی اجتماعی تأثیر معناداری میکاربردی فهرست
  0/ 091 د ییتأعدم

3 
به  رفتاری  قصد  بر  اجتماعی  نرماثر  فناوری  پذیرش  افزارهای  منظور 

 گذارد.نویسی اجتماعی تأثیر معناداری میکاربردی فهرست
  017/0* تأیید

4 
بهشرایط تسهیل قصد رفتاری  بر  نرمکنندگی  فناوری  پذیرش  -منظور 

 گذارد. نویسی اجتماعی تأثیر میافزارهای کاربردی فهرست
  0/ 131 د ییتأعدم

5 
بهانگیزه  رفتاری  قصد  بر  لذتی  نرمی  فناوری  پذیرش  افزارهای  منظور 

 گذارد.نویسی اجتماعی تأثیر معناداری میکاربردی فهرست
  001/0** تأیید

6 
به رفتاری  قصد  بر  قیمت  نرمارزش  فناوری  پذیرش  افزارهای  منظور 

 گذارد.تأثیر معناداری مینویسی اجتماعی کاربردی فهرست
  0/ 965 د ییتأعدم

7 
افزارهای کاربردی  منظور پذیرش فناوری نرمعادت بر قصد رفتاری به

 گذارد.نویسی اجتماعی تأثیر معناداری میفهرست
  0/ 371 د ییتأعدم

23 

 عادت 
 بی معنا 028/0 - 098/0 - 019/0 001/0 - 018/0 -  -  کم

 بی معنا 177/0 - 052/0 051/0 001/0 048/0 -  -  زیاد
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 توضیحات عناداریم نتیجه فرضیه 

8 

سن، جنسیت، تجربه، تخصص و آمادگی برای 

انتظار تالش  بهفناوری   بر  متغیر تعدیلگر  عنوان 

به رفتاری  قصد  نرمبر  فناوری  پذیرش  -منظور 

فهرست کاربردی  اجتماعی افزارهای  نویسی 

 گذارد. تأثیر معناداری می

 024/0* تأیید

تخصص   متغیر  تعدیلگر  اثر  تنها 

سن،  معنی تعدیلگر  اثر  و  است  دار 

برای   آمادگی  و  تجربه  جنسیت، 

 دار نیست. فناوری معنی

9 

عنوان متغیر تعدیلگر بر سن، جنسیت و تجربه به

منظور پذیرش ی لذتی بر قصد رفتاری بهانگیزه 

نرم فهرستفناوری  کاربردی  نویسی افزارهای 

 گذارد.اجتماعی تأثیر معناداری می

 012/0* تأیید

معنی متغیر سن  اثر تعدیلگر  دار  تنها 

تجربه  است و اثر تعدیلگر جنسیت و  

 دار نیست.معنی

10 

عنوان متغیر تعدیلگر بر سن، جنسیت و تجربه به

به قصد رفتاری  بر  قیمتی  پذیرش ارزش  منظور 

نرم فهرستفناوری  کاربردی  نویسی افزارهای 

 گذارد.اجتماعی تأثیر معناداری می

 015/0* تأیید

ــن معنی دار تنها اثر تعدیلگر متغیر س

دیلگر   ت و اســــت و اثر تـع ـــی جنسـ

 دار نیست.تجربه معنی

11 

کنندگی و عادت قصد رفتاری، شرایط تسهیل

به استفاده  نرمبه رفتار  فناوری  پذیرش  -منظور 

فهرست کاربردی  اجتماعی افزارهای  نویسی 

 گذارد. تأثیر معناداری می

 001/0** تأیید

ــد رفـتاری معـنادار  تنـها اثر متغیر قصـ

شـــراـیط  ـگر  ـل عــدـی ـت ر  اـث و  اســــت 

ل ــهـی دار ـندگی و ـعادت معنیکنتسـ

 نیست.

12 

عنوان متغیر  تجربه و آشنایی با زبان انگلیسی به

استفاده  رفتار  بر  رفتاری  قصد  بر  تعدیلگر 

افزارهای کاربردی منظور پذیرش فناوری نرمبه

میفهرست معناداری  تأثیر  اجتماعی  -نویسی 

 گذارد.

 001/0** تأیید

-تنها اثر تعدیلگر متغیر تجربه معنی

با   آشنایی  تعدیلگر  اثر  و  است  دار 

 دار نیست. زبان انگلیسی معنی

 % 95*معناداری در سطح  

 % 99**معناداری در سطح 

 

انتظار  انتظار عملکرد،  از میان هفت عامل اصلی موجود در مدل مفهومی پژوهش، تنها پنج عامل 

ی  ی لذتی )با مداخله اجتماعی، انگیزه تالش )تنها در مورد تخصص فناوری اطالعات و علم اطالعات(، اثر 

سال( تأثیر مثبت و معناداری را بر قصد رفتاری    23تعدیلگر سن( و ارزش قیمتی )تنها در مورد افراد باالی  

به  نرمدارند. قصد رفتاری  از  استفاده  رفتار  بر  معناداری  و  مثبت  نویسی افزارهای کاربردی فهرستصورت 
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 تعدیلگر این رابطه تنها تجربه است. گذارد، که اجتماعی تأثیر می

اگر بخواهیم متغیرها را به ترتیب بیشترین به کمترین تأثیرشان بر قصد رفتاری در پذیرش فناوری  

ی لذتی دارای بیشترین تأثیر هستند. بعد از بندی کنیم، انتظار عملکرد و انگیزه نویسی اجتماعی، دستهفهرست

اثر اجتماعی، ارزش قی ترتیب  به  )با مداخلهآن  )با مداخلهمتی  انتظار تالش  ی تعدیلگر ی تعدیلگر سن( و 

 باشند.  تخصص( دارای بیشترین به کمترین تأثیر می

می نظر  فناوری  به  از  استفاده  در  همه  از  بیشتر  آنچه  تکمیلی،  تحصیالت  دانشجویان  برای  رسد 

ییدی  تأکه خود    باشد ه از آن میبخش بودن استفادنویسی اجتماعی اهمیت دارد، سودمندی و لذت فهرست

. هرچه سن دانشجویان بیشتر باشد، به همان میزان، بیشتر به پولی  ( است1398های حسنی و همکاران )بر یافته

 دهند. پردازند بها میافزار میمکه در ازای کارکرد این نر

نویسی  فهرستباشد که انتظار تالش در دانشجویانی که دارای تخصص در  بسیار جالب توجه می

تر اینکه به نظر باشد. جالبافزارها میی قصد رفتاری در استفاده از این قبیل نرمبینی کننده هستند بیشتر پیش 

-ی تخصص بر قصد رفتاری تأثیر معنادار )هرچند کمی( میرسد علت اینکه انتظار تالش تنها با مداخلهمی

 نویسی آشنا هستند. نحوی با فهرستگذارد، درک آسانی بیشتر دانشجویانی باشد که به 

با زبان انگلیسی، هیچ تأثیر تعدیلگری را بر روابط مدل   جنسیت، آمادگی برای فناوری و آشنایی 

با قصد رفتاری نشان ندادند. چنین  کنندگی هیچ رابطهنشان ندادند. دو عامل عادت و شرایط تسهیل ای را 

ای به  تکمیلی، ممکن است عادت تأثیر معنادار و قطعی  شود که در میان دانشجویان تحصیالت برداشت می

نرم این  از  این  استفاده  با  به خاطر شرایط تحصیل، مدتی خود را  به این دلیل که فرد  باشد،  نداشته  افزارها 

 ها نباشد.افزارها مشغول سازد و بعد از آن راغب به استفاده از آن نرم

نین برداشت کرد که در ایران به دلیل دسترسی آسان توان چکنندگی نیز میدر مورد شرایط تسهیل

در پایان، با توجه   کنند.افزارها، دانشجویان نیازی به حمایت را از سوی شرایط جامعه احساس نمیبه این نرم

نویسی افزارهای کاربردی فهرستای برای پذیرش فناوری نرمبه نتایج حاصله از پژوهش حاضر، مدل نهایی

 ارائه شده است. 3 اجتماعی در شکل
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 نویسی اجتماعیافزارهای کاربردی فهرست مدل پذیرش فناوری نرم .3 شکل 

جامعه  مهم برای  تکمیلی  تحصیالت  دانشجویان  انتخاب  پژوهش،  محدودیت  زیرا  بودترین   ،

ی  ساله و ر  نامه، پایان های باالتر به دلیل مشغولیت به کارهای پژوهشیدکتری در ترم  ارشد و  دانشجویان مقطع

قرار   مطالعهتر مورد  های پاییندکتری خود، در دانشگاه حضور نداشتند و به ناچار دانشجوهای دکتری ترم

افزارها همه به  توان زبان مادری دانشجویان دانست که فارسی بود و این نرممحدودیت دیگر را میگرفتند.  

 انگلیسی هستند. 
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Abstract 

Introduction: Social cataloging applications are a new technology which its adoption can 

affect the scientific, research, applied and commercial fields in many ways. Therefore, 

the present study aimed to investigate the factors affecting the acceptance of the 

mentioned technology by graduate students as a research group, based on the 

secondary model of unified theory of acceptance and use of technology (UTAUT2). 

Methodology: This research is an applicable one, which has been done by mediating role-

modeling method. The research sample consisted of 184 students in the fields of 

English language and literature, information science and computer engineering- the 

trends of Information Technology at the University of Isfahan. Three fields of English, 

cataloging and technology were selected. The data collection tool was the 

questionnaire of Venkatesh about acceptance of technology which was used after 

customizing and determining validity and reliability. Hypotheses and questions were 

designed based on the relationships in the conceptual model of the research. The 

conceptual model of the research was the UTAUT2 model plus three variables of 

added profession, technology readiness and language. The research hypotheses were 

analyzed using block regression model, probit regression model and path model. 

Findings: The findings showed that among the seven factors in the main model, performance 

expectancy and hedonic motivation had the most positive and significant effect on 

behavioral intention. After that, the social effect, price value and effort expectancy, 

by turn had a more to less effective effect on behavioral intention. Age moderated the 

relationship between price value and hedonic motivation on behavioral intention. 

Profession moderated the relationship between effort expectancy and behavioral 

intention, and experience moderated the relationship between behavioral intention and 

use behavior. Behavioral intention showed a very strong positive and significant 

relationship on use behavior. It should be noted that the three modifiers of language, 

technology readiness, and gender had no effect on model's relationships. 

Conclusion: It seems that for graduate students, what is most important in using social 

cataloging applications is their usefulness and enjoyment. The older the students, the 

more they value the cost of running the software. An easy understanding of the use of 

this technology in students who specialize in cataloging is more predictive of 

behavioral intention in using such software. 

Keywords: Social Cataloging Apps, UTAUT2 Model, Technology Acceptance Model, 

University of Isfahan. 
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