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تاریخ دریافت1392/1/14 :

تاریخ پذیرش1392/5/15 :

چکیده
هدف :هدف از پژوهش حاضر ،بررســي ميزان قابليــت كاربرد الگوی پذيرش فناوري بــراي پذيرش فناوري
آر.اف.آي.دي .در بين كتابداران كتابخانههاي دانشــگاهي شــهر يزد و تعيين مؤثرترين ســازهها بر پذيرش اين
فناوري است.
روششناسی :پژوهش حاضر از نوع کاربردي و با روش پيمايشي است؛ جامعة آماري شامل  24باب کتابخانة
مرکزی و دانشكدهاي دانشگاههای دولتي ،پيام نور  ،آزاد  ،مركز آموزش عالي فني و حرفهاي،مركزتربيت معلم و
مؤسسة آموزش عالي علمي  -كاربردي است .ابزار گردآوری اطالعات پرسشنامة محقق ساخته است.
يافتهها :براســاس يافتههاي پژوهش ،مدل پذیرش فناوری بهدلیل کسب ضریب تعیین نهایی  0/353قابلیت
کاربرد در جامعة مورد مطالعه را دارد و متغیرهای ســودمندی درک شده ،سهولت استفادة درک شده و نگرش
نسبت به استفاده به میزان  35/3درصد قابلیت تبیین متغیر تصمیم به استفاده را دارند .همچنین دیگر يافتهها حاکی
از آن است که مهمترین متغیرهای تأثیرگذار برمتغیر وابستة تصمیم به استفاده از فناوری آر.اف.آي.دي .به ترتیب
متغیرهای سودمندی استفادة درک شده ( ،)0/44سهولت استفادة درک شده ( )0/42و نگرش نسبت به استفاده
( )0/09هستند.
اصالــت  /ارزش :تاكنون پژوهشهاي اندكي در زمينة پذيرش فناوري با اســتفاده از الگوهای علّي مانند
مدل پذيرش فناوري در كتابخانهها انجام شده است .بهعالوه پژوهشهايي كه در زمينة پذيرش فناوري آر.اف.
آي.دي .هســتند بیشتر در سازمانها بررسي شــدهاند .بنابراين ميتوان گفت در زمينة موضوع پژوهش ،تاكنون
تحقیقی صورت نگرفته است.
واژههای کلیدی :آر.اف.آی.دی ،فناوری شناســایی از طریق فرکانس رادیویی ،کتابخانههای دانشگاهی ،مدل
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مقدمه

یکی از مهمترین عواملی که ســبب بهره وری شــغلی در کتابخانه میشــود ،استفاده از فناوریهاست.
فناوری آر.اف.آی.دی 1.یکی از انواع فناوریهای شناسایی خودکار محسوب میشود که بهعنوان یکی
از ده فناوری برتر کمک کننده به جهان علم در سدة بیستم شناخته شده است (زارع مهرجردی.)2011 ،
ایــن فناوری از امواج رادیویی برای شناســایی ،پیگیری و ردیابی اجســام متحرک بهصورت خودکار
اســتفاده میکند و با استفاده از ســیگنالهای رادیویی به انتقال داده بین قرائتگر و اجسام برچسبدار
میپــردازد (انگای 2و دیگــران2012 ،؛ وانگ 3و دیگران .)2010 ،پاندیــن )2010( 4مهمترین عوامل
ضرورت استفاده از فناوری آر.اف.آی.دی .در کتابخانه را استفادة ناکارآمد از کتابداران آموزش دیده
و تحصیــل کرده ،هزینههای کاری باال ،صفوف خروجی طوالنی و کتابهای مفقود شــده یا جابهجا
شــده میداند .از طرف دیگر ،ســالیان متمادی کتابخانهها از فناوریهای گوناگون برای تســهیل امور
کتابخانهای استفاده میکردهاند .اما اغلب این فناوریها بیشتر به مکانیزه کردن امور مربوط به مدیریت
اطالعات اسناد میپرداختند .به عبارت دیگر امکانات مربوط به مکانیزاسیون سرويسدهى به مخاطبان
و تسهيل نحوة انجام فعاليتهای مسئوالن كتابخانه ،در مقايسه با امكانات فنى مديريت اطالعات اسناد
بسيار محدود بود .بنابراین میتوان یکی از ضروریات استفاده از فناوری آر.اف.آی.دی .در کتابخانه را
تبدیل ســایر امور کتابخانه مانند سرويسهاى امانات و مديريت كنترل اسناد و اعضا ،اعمال قانونهای
كتابخانه به صورت نظاممند و افزايش ضريب حفاظت از اسناد كتابخانه با فرآيندهای خودكار دانست.
بهعبارت دیگر از جمله امكانات فناوري آر.اف.آی.دی .در كتابخانهها ،ارائة ســرويسهاي ميزامانت
بهصورت خودكار ،برقراري كنترلهاي امنيتي بهتر برای اعضا و اسناد ،سهولت در قفسه خواني و كنترل
موجودي است .اگر چه پذیرش این فناوریهای جدید در کتابخانهها به ارائة خدمات بیشتر به مراجعه
کنندگان منجر میشود ،به نوبة خود مستلزم سرمایه گذاری و قبول ریسک به وسیلة سازمان پذیرندة این
فناوری یعنی کتابخانه اســت .به همین دلیل شناسایی عوامل مختلف تأثیر گذار بر پذیرش فناوریهای
جدید از جمله آر.اف.آي.دي .پیش از پیاده ســازی این فناوریها ضروری به نظر میرسد .دانشگاهها
و مراکز آموزش عالی به عنوان پیشــگامان عرصة علم و فناوری و تربیت کنندة متخصصان رشــتههای
گوناگون ،نه تنها از این قاعده مســتثنا نیســتند ،بلکه انتظار میرود نقش پیشرو را در استفاده از فناوری
آر.اف.آي.دي .برای ارائة خدمات بهتر و بیشتر به اعضای هیأت علمی و دانشجویان خود ایفا کنند.
در اخیر ،الگوهای مختلفی در زمینة پذیرش فناوري مطرح شده است .از جملة این مدلها میتوان
به نظریة عمل مستدل (کنش منطقی ،)1975 ،5الگوی پذیرش فناوری ،)1989( 6نظریة رفتار برنامهریزی
9
شــده ،)1991( 7نظریة تجزیة رفتار برنامه ریزی شــده ،)1995( 8الگوی پذیرش فناوری تلفیق شــده
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جىة پیص تیىی،
یشداوی 1384 ،؛ چه17ي دیگزان .)2011 ،اس طزف دیگز ایه الگً عاليٌ تز ِ
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(ســید جوادین ،یزدانی 1384 ،؛ چن 17و دیگران .)2011 ،از طرف دیگر این الگو عالوه بر جنبة پیش
بینی ،رویکرد توصیفی هم دارد .بنابراین محققان و مدیران میتوانند تشخیص دهند که چرا یک سیستم
18
خاص پذیرفته نشــود و گامهای اصالحی را دنبال کنند (دیویس 1989 ،؛ شینی دشتگل .)1388 ،لي
و ديگــران ( )2003الگــوی پذيرش فناوري را بهعنوان تأثيرگذارتريــن و عموميترين نظريه در زمينة
سيســتمهاي اطالعاتي و پذيرش آن معرفي كردهاند .همچنين چن و ديگــران ( )2011اعتبار اين مدل
را در پيش بيني پذيرش فناوريهاي گوناگون توســط كاربران تأييد كردهاند و الگوی نامبرده را قوي،
معتبر و قابل اعتماد معرفي كردهاند كه در زمينههاي مختلف به كار میرود .بنابراين در پژوهش حاضر
با اتکا به الگوی پذیرش فناوری ،به شناســایی عوامل مؤثر بر پذیرش فناوری آر.اف.آي.دي .در میان
کتابداران کتابخانههای دانشگاهی شهر یزد پرداخته شده است .از طرف دیگر ،اغلب مطالعات تجربی
الگوی پذیرش فناوری ،به بررسی فناوریهای به نسبت ساد ه اقدام کردهاند و مشخص نیست که سازهها
و روابط مدل پذیرش فناوری برای فناوریهای پیشرفتهتر از جمله فناوری آر.اف.آی.دی .تا چه اندازه
قابل به کارگیری باشــد (باقری ،حمیدی بهشتی ،علیدوســتی .)1388 ،به همين دلیل قابلیت استفاده از
الگوی پذیرش فناوری برای فناوری آر.اف.آي.دي .را نیز بررسی میکنیم.

تشریح سازههای بهكاررفته از مدل پذیرش فناوری در پژوهش حاضر

ســهولت استفادة درک شده :دیویس ( )1989سهولت استفادة درک شــده را میزان باور هر فرد در
مورد ســهولت استفاده از یک سیســتم خاص تعریف کرده است .ونکاتش و دیگران ( )2003سهولت
استفادة ادراکی را میزانی میدانند که شخص اعتقاد دارد کار کردن با یک سیستم خاص آسان است و
نیاز به تالش زیادی برای یادگیری ندارد .وفایی ( )1388سهولت را «میزان اعتقاد فرد به اینکه استفاده از
یک سیستم نیاز به تالش خاصی ندارد» تعریف کرده است .بهطور کلی بر اساس تعریفهای ارائه شده
میتوان گفت که ســهولت استفادة درک شــده به این بر میگردد که استفاده از یک سیستم خاص از
نظر فرد چقدر راحت و بدون نیاز به تالش خاصی است .هر چند آسانی استفاده از یک سیستم به تنهایی
موجب استفادة افراد از آن نمیشود.
سودمندی درک شده :ســودمندی درک شده در پژوهشهای متفاوت به عنوان درجهای تعریف
شــده اســت که فرد اعتقاد دارد استفاده از سیستم خاصی برای او ســودمند است و بر سطح عملکرد او
میافزاید (شــیرمحمدی1383 ،؛ لطفی و بخشایشــی1389 ،؛ وفايي1388 ،؛ دیویس1989 ،؛ دهباشــی،
2007؛ ونکاتش و دیگران .)2003 ،ولی نکتة شــایان توجه در مورد سودمندی درک شده این است که
محققان بر خالف تعریف یکسانی که از اين سازه ارائه کردهاند ،برداشتهای متفاوتی را از روش ارتقای
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عملکــرد فرد بیان کردهاند از جمله ونکاتش و ديگــران ( )2003در ادامة تعریف خود بیان میکنند که
منظور از تعریف ارائه شده ،میزانی است که یک فناوری موجب میشود تا شخصی در شرایط مساوی از
امکانات موجود بهرة بیشتری ببرد .همچنین وفایی ( )1388اظهار میکند که ارتقای عملکرد فرد از طریق
کاهش زمان انجام کار و ارائة اطالعات بهموقع امکان پذیر است .بهطور کلی بر اساس تعریف ارائه شده
از ســودمندی درک شده و روشهای مختلف ارتقای عملکرد افراد میتوان گفت که از نظر افراد ،هر
سیستمی که عملکرد کاری افراد را از طریق سودمندیها و فایدههایی که برای آنها دارد ،ارتقا بخشند،
مفیدترند و بیشتر استفاده میشوند .بهعبارت دیگر سودمندی درک شده میزانی است که یک کاربر به
وجود رابطة مثبت بین استفاده از آن سیستم و تأثیر در عملکرد و پیامدهای آن اعتقاد دارد؛
نگرش نسبت به استفاده :اين سازه در الگوی دیویس برگرفته از سازة نگرش نسبت به رفتار در
نظریة عمل مستدل است .بنابراین تعریفهایی که تا کنون برای این سازه ارائه شده است ،اغلب برگرفته
از نظریة عمل مســتدل اســت (احمدیده قطبالدینی1389 ،؛ ســید جوادین ،یزدانی 1384 ،؛ لطفی،
بخشایشی1389 ،؛ یعقوبی ،شاکری1387 ،؛ دیویس .)1989 ،بهترین تعریف که شامل هر دو مدل باشد
را میتوان چنین بیان کرد :نگرش هر فردی برگرفته از باورها و عقاید اوست که در صورت مثبت بودن
به تصمیم به استفاده از سیستم منجر میشود ،زیرا نگرش بهعنوان سازة میانجی بین سودمندی و سهولت
اســتفادة درک شده و تصمیم به اســتفاده در "مدل پذیرش فناوری" قرار دارد .شایان ذکر است که در
"مدل پذیرش فناوری" باورها شامل عقاید فرد در مورد سودمندی و سهولت استفادة درک شده است؛
تصمیم به استفاده :این ســازه هم مانند نگرش نسبت به اســتفادة برگرفتــه از نظریة عمل مستدل
آجزن و فیشبن ( )1980است و به میزان احتمال بهکارگیری سیستم توسط فرد گفته میشود .این سازه
از نگرش فرد نسبت به کاربرد فناوری مشتق میشود و به رفتار واقعی منجر خواهد شد .در پژوهشهای
اندکی که در رابطه با پذیرش فناوری آر.اف.آي.دي .بودهاند از این ســازه اســتفاده شده است (آمیا و
دیگــران2010 ،؛ مولر زایتز و دیگران2009 ،؛ نورتن2011 ،؛ هوانــگ )2010 ،اما به دلیل اینکه رابطة
تصمیم به استفاده و استفادة واقعی از سیستم نشان میدهد که افراد تمایل دارند با رفتارهایی درگیر شوند
که تصمیم انجام آن را دارند و در اکثر اوقات استفادة واقعی از یک سیستم زمانی صورت میگیرد که
فرد تصمیم به اســتفاده گرفته باشد (یعقوبی و شــاکری ،1387 ،نقل از کونر 19و آرمیتاژ ،)1998 ،20در
این پژوهش بر آنیم که این ســازه را هم بررســی کنیم .شایان ذکر است چون تا کنون فناوری آر.اف.
آي.دي .در کتابخانههای دانشــگاهی شــهر یزد پیادهسازی نشده اســت ،در این پژوهش سازة استفادة
واقعی از سیســتم (به معنای تعداد دفعاتی که در هفته ،ماه یا ســال فعالیتی را با استفاده از فناوری خاص
انجام دهند) بررسی نشده است.
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پرسشهای اساسی پژوهش

پرســش اول .مؤثرترین عوامل پذيرش فناوري آر.اف.آي.دي .بر اســاس "مدل پذیرش فناوری" از
دیدگاه کتابداران كتابخانههاي دانشگاهي شهر يزد كدامند؟
پرسش دوم .آیــا "مدل پذیرش فناوری" قابلیت کاربرد در بین کتابداران کتابخانههای دانشگاهی
شهر یزد را دارد ؟

پیشینة پژوهش

احمدیده قطبالدینی ( )1389پژوهشــی با هدف بررسی روابط درونی بین سازههای الگوی پذیرش
فناوری دیویس انجام داد .نتایج حاصل از این پژوهش نشــان داد که نیت رفتاری کاربرد اینترنت31 ،
درصد واریانس کاربرد واقعی اینترنت را تبیین میکند.
شــیخ شــعاعی ( )1385در پژوهشــی عوامل مؤثر بر پذیرش فناوری اطالعات توســط کتابداران
کتابخانههای دانشکدههای فنی دانشگاههای دولتی شهر تهران را بر اساس "مدل پذیرش فناوری" بررسی
کرده اســت .بر اساس یافتههای این پژوهش ،متغیر تصمیم بر استفادة مستقیم از فناوری اطالعات تأثیر
دارد .پس از این متغیر ،به ترتیب متغیرهای نگرش نســبت به اســتفاده ،برداشت ذهنی از آسانی استفاده
و برداشــت ذهنی از مفید بودن به صورت غیر مستقیم بیشــترین تأثیر را بر استفاده از فناوری اطالعات
دارند .همچنین قابلیت کاربرد الگوی پژوهش برای آن جامعه ،ضعیف (3/3درصد) برآورد شده است.
لگریس ،اینگهام و کلرت ( )2003در پژوهشــی به منظور مشــخص کردن ارزش الگوی پذیرش
فناوری در توضیح استفاده از فناوری اطالعات به بررسی پژوهشهایی پرداختهاند که از الگوی پذیرش
فناوری اســتفاده کردهاند .ایشان تمام مقاالت ســالهای  1980تا اوایل  2000مجالت مرتبط را بررسی
کردند .نتایج این پژوهش حاکی از آن است که الگوی پذیرش فناوری  40درصد از عوامل تأثیرگذار
در استفاده از فناوری اطالعات را پیش بینی میکند.
دیویس ،باگوزی و وارشــاو ( )1989در پژوهشــی به بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش و بهکارگیری
یک نرمافزار واژه پرداز با استفاده از "مدل پذیرش فناوری" پرداختهاند .نتایج این پژوهش حاکی از آن
است که برداشت ذهنی دانشجویان از مفید بودن فناوری مورد استفاده کام ً
ال در تصمیم به استفاده تأثیر
دارد ،در حالی که برداشت ذهنی دانشجویان از سهولت استفاده از این فناوری تأثیر کمتری بر تصمیم به
استفاده داشته و طی زمان نیز نقش آن کمرنگتر شده است .نگرشهای شخصی به صورت جزیی تأثیر
داشــتهاند و ارزشها و هنجارهای ذهنی هیچ تأثیری بر تصمیم به استفاده نداشتهاند .نتایج این پژوهش
قابلیت کاربرد  45درصدی الگوی پذیرش فناوری را بیان کرده است.
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به طورخالصه ميتوان استنتاج كرد كه تا كنون در زمینة خاص موضوعي پژوهش حاضر ،پژوهشي
انجام نشــده است و تنها پژوهشهاي موجود (بر اساس بررسیهای انجام شده در پایگاههای اطالعاتی
و مجالت علمی گوناگون توســط محقق) به بررسي روابط ساختاري الگوی پذيرش فناوري و قابليت
كاربرد آن براي فناوريهاي به نسبت سادة كاربر نهايي پرداختهاند كه بنا بر اقتضا تنها مرتبطترين آنها
از لحاظ روششناسي و يا موضوع با پژوهش حاضر آورده شدهاند كه در نتيجه گيري استفاده میشود.

روششناسی پژوهش

این پژوهش از نظر هدف در زمرة پژوهشهای کاربردی قرار میگیرد و از جنبة نحوة گردآوری دادهها از نوع
توصیفی  -پیمایشــی است .ابزار گردآوری اطالعات پرسشنامههای محقق ساخته است .همچنین روش آماری
بهکار گرفته شــده در این پژوهش ،تحلیل مســیر است .تحلیل مسیر شیوهای در تحلیل و ارائة نتایج است که در
شش مرحله صورت میگیرد .این مراحل عبارتند از .1:ساخت طرح یا آرایش علّی متغیرها؛  .2برقراری روابط بین
متغیرهای الگو؛  .3ترسیم دیاگرام مسیر؛  .4محاسبة ضرایب مسیر؛  .5آزمون نیکویی برازش الگو و .6تفسیرنتایج
(علیدوستی .)179 :1384 ،در پژوهش حاضر چون از مدل ساختهشدهاي استفاده شده كه روابط بین متغیرهای آن
مشخص و دیاگرام مسیر آن ترسیم شده است ،از مرحلة چهارم روش تحلیل مسیر ،برای بررسی میزان تأثیر هر
کدام از متغیرهای مستقل مدل مورد نظر به منظور تعیین مؤثرترین عوامل و از مرحلة پنجم ،برای بررسی قابلیت
کاربرد الگوی پژوهش استفاده شده ودر نهایت برای تفسیر نتایج از مرحلة ششم اين روش بهره گرفته شده است.

نحوة تدوین پرسشنامه

پرسشــنامة پژوهــش در دو بخش طراحی شــده اســت .بخــش اول به منظــور آگاهــی از اطالعات
جمعیتشــناختی جامعة آماری مورد نظر به مشــخصات فردی (جنس ،سن ،میزان تحصیالت و سابقة
کار در کتابخانه) پاسخ دهندگان اختصاص یافته است .بخش دوم پرسشنامه بر مبنای سازههای " الگوی
پذیرش فناوری" یعنی ســهولت استفادة درک شده ،سودمندی درک شده ،نگرش نسبت به استفاده و
تصمیم به استفاده طراحی شده است .برای ساختن معیارهای سنجش هر سازه ،ابتدا تعریفهای مختلف
ارائه و برداشتهای گوناگون متخصصان از هر سازه بررسی شد و سپس بر مبنای تعریفها و پرسشهای
ارائه شده در پژوهشهای پیشین معیارها ساخته شد .میزان اهمیت هر یک از این معیارها بر اساس طیف
لیکرت ( 5مقیاسی) سنجش میشود .روی هم رفته  24معیار سنجش به کار رفته در این پرسشنامه ،میزان
پذیرش فناوری آر.اف.آي.دي .در بین کتابداران کتابخانههای دانشگاهی را نشان میدهد .برای تعیین
روایی پرسشنامة حاضر ،از روش روایی منطقی (محتوایی و صوری) و برای تعیین پایایی پرسشنامه ،از
روش آلفای کرونباخ با کمک نرم افزار اس.پی.اس.اس 2116 .اســتفاده شده است .در پژوهش حاضر
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ضریب آلفاي بهدســت آمده برای سؤاالت پژوهش 0/949 ،است که نشان از درجة باالی اعتبار ،دقت
و اعتمادپذیری پرسشــنامه دارد .شایان ذکر اســت که قبل از توزیع پرسشنامهها ،توضیحات الزم برای
آشنایی پاسخگویان با فناوری آر.اف.آی.دی .در قالب فیلم و بروشور به آنان ارائه شد.

يافتههاي پژوهش

در این بخش ،ابتدا مشخصات جمعيتشناختي جامعة مورد بررسي در قالب جدول ارائه شده و سپس
بر اساس دادههاي گردآوري شده ،پاسخ پرسشهاي پژوهش آورده شده است:
جدول  .1مشخصات جمعیتشناختی پاسخگویان
جنسیت

فراوانی

درصد فراوانی

مرد
جمع

25

32/9

زن

گروههای سنی
 20تا  29سال
 30تا  39سال
 40تا  49سال
 50سال و باالتر
جمع

میزان تحصیالت
ديپلم
كارداني
كارشناسي
كارشناسي ارشد
دكتري
جمع

سابقة کار در کتابخانه
 1تا  6سال
 6تا  11سال
 11تا  16سال
 16تا  21سال
 21تا  26سال
جمع
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51
76
23
33
12
8
76

فراوانی
6
8
46
14
2
76
فراوانی
34
16
15
5
6
76

67/1
100

30/3
43/4
15/8
10/5
100

درصد فراوانی
7/9
10/5
60/5
18/4
2/6
100
درصد فراوانی
45
21
20
6
8
100
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پرســش اول .مؤثرترین عوامل پذيرش فنــاوري آر.اف.آي.دي .از دیــدگاه کتابداران
كتابخانههاي دانشگاهي شهر يزد بر اساس " الگوی پذیرش فناوری" كدامند؟
چنانکه بیان شد ،براي پاسخگويي به پرسش اول از روش تحليل مسير استفاده ميشود .در اين روش
با استفاده از وزن بتا (ضریب بتا) مقدار اثر هر متغیر تعیین میشود .بنابراین در مرحلة اول برای محاسبة
ضریب بتا ،تصمیم به اســتفاده ،به عنوان متغیر وابسته و سهولت استفادة درک شده و سودمندی درک
شده و نگرش نسبت به استفاده ،به عنوان متغیرهای مستقل در نظر گرفته شده اند.
جدول .2محاسبة ضریب بتا (مرحلة اول)
سطح معناداری

ضرایب استاندارد

تی

بتا

0/291
0/772
2/839
0/006
3/411
0/001
0/811
0/420
متغیر وابسته  :تصمیم به استفاده

ضرایب غیر استاندارد

خطای معیار

3/693
0/103
0/164
0/164

0/290
0/381
0/094

بی

1/073
0/293
0/561
0/133

)(Constant
سهولت استفادة درک شده
سودمندی درک شده
نگرش نسبت به استفاده

با توجه به نتایج حاصل از جدول  2در باب تأثیر متغیرهای ســهولت اســتفادة درک شده ،سودمندی
درک شده و نگرش نسبت به استفاده بر متغیر تصمیم به استفاده از فناوری ،میتوان گفت که ضرایب بتای
استاندارد شده (که تحت عنوان ضریب مسیر است) برای این متغیرها به ترتیب عبارتند از 0/381 ،0/290 :و
 0/094و مقادیر تی بهدست آمده برای این ضرایب به ترتیب  3/411 ،2/839و  0/811است که این مقادیر
تنها برای متغیرهای سهولت استفادة درک شده و سودمندی درک شده در سطح  0/05معنادار است.
0/290
0/381

تصمیم به استفاده
از فناوری

0/094

سهولت استفادۀ درک شده

سودمندی درک شده

نگرش نسبت به استفاده

نمودار  .1نمودار تفکیک شدة مرحلة اول
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بر اســاس ضرایب بهدســت آمده در جدول  ،2نمودار فوق اثر مستقیم متغیرهای مستقل را بر متغیر
وابســتة تصمیم به استفاده نشان میدهد .در مرحلة دوم متغیر نگرش نســبت به استفاده ،به عنوان متغیر
وابسته و متغیرهای سهولت استفادة درک شده و سودمندی درک شده به عنوان متغیرهای مستقل منظور
استفاده ،ته عنوان متغیر واتسته و متغیرهای سهولت استفادۀ درک شده و سودمندی درک
شدهاند و ضرایب بتا بهدست آمدهاند (جدول .)3

شده ته عنوان متغیرهای مستقل منظور شدهاند و ضرایة تتا هبدست آمدهاند (جدول .)3
مرحل دوم
ضریببتا (بتا ۀ
محاسبةضریب
محاسب
ۀ
جدول.3.3
(مرحلة)دوم)
جدول

معناداری
سطحمعناداری
سطح

ضرایة غیر استاندارد
ضرایة استاندارد
ضرایب غیر استاندارد
ضرایب استاندارد
تی
تی
معیار
خطای
تتا
بی
خطای معیار
بتا

تی

0/008
0/008

2/7152/715

0/000

4/642

0/016
0/016
0/000

2/4742/474

0/245 0/245

4/642

0/460

متغیر وابسته  :نگرش

0/460

6/799 2/504 2/504

0/103

الگو

)(Constant
(Constant
)
6/799

0/175 0/071 0/071

0/103

الگو

0/175
0/477

0/477

سهولت سهولت

سودمندی

سودمندی

متغیر واتسته  :نگرش

سودمندی
شده و
مییشود،
جدول33مشاهده
جدول
چنانکه در
درک
سودمندی
درکشده و
استفادۀدرک
سهولتاســتفادة
متغیرهایسهولت
شود ،متغیرهای
مشــاهده م
چنانکه در
نگرش
نسبتتربهمتغیر
0/460
متغیر و
0/245
استاندارد
ضرایة
دستبه
شده تا
سطح
استفاده در
نگرش
 0/460بر
تتای 0/245و
استاندارد
آوردنبتای
دستضرایب
آوردن
درکبا به
شده
تأثیردرمستقیم
ته 0/05
معناداری
دارند .أتثیر مستقیم و معناداری دارند.
معناداری 0/05
سطحومعناداری
استفاده
نسثت
سهولت استفادۀ درک شده

0/245
نگرش نسثت ته استفاده

سودمندی درک شده

0/460

مرحلة دوم
نمودار
رحل دوم
شدة ۀ
تفکیکشدۀ م
نمودارتفکیک
نمودار .2.2نمودار

بدست آمده در جدول  ،3نمودار  2اثر مستقیم متغیرهای مستقل را تر
تر اساس ضرایة ه

وابستة
متغیر
نمودار 2
جدول ،3
آمده در
نگرشهدست
واتستضرایب ب
ضریة
محاسة
مستقل را بر ۀ
متغیرهایترای
مرحل سوم
دهد.اثردرمستقیم ۀ
نشان می
استفاده
نسثت ته
متغیربر اساسۀ
درک
استفادة
سودمندی
محاسبة ضریب
متغیربرای
مرحلة سوم
استفادهۀنشان
نگرش نسبت
شده ته
درک
سهولت بتا،استفادۀ
واتسته و
دهد.تهدرعنوان
درکمیشده
سودمندیبه استفاد
تتا،
شده به عنوان متغیر وابسته و سهولت استفادة درک شده به عنوان متغیر مستقل ،در نظر گرفته شده است
عنوان متغیر مستقل  ،در نظر گرفته شده است (جدول .)4
(جدول .)4
مرحل سوم)
محاسب ضریب بتا ( ۀ
ۀ
جدول .4

سطح معناداری
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تی

0/000

8/941

0/023

2/328

ضرایة استاندارد
تتا

0/261

ضرایة غیر استاندارد
خطای معیار

تی

1/964

17/563

)(Constant

0/077

0/180

سهولت

13

الگو
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جدول  .4محاسبة ضریب بتا (مرحلة سوم)
سطح معناداری

تی

0/000

8/941

0/023

2/328

ضرایب استاندارد

ضرایب غیر استاندارد

بتا

متغیر وابسته  :سودمندی

ًوَدار 3

الگو

خطای معیار

بی

1/964

17/563

)(Constant

0/077

0/180

سهولت

0/261

هتغیز
وابستةرا تز
متغیرشدُ
درک
استفادٓ
سَْلت
هتغیزمتغیرهستقل
اثز
استفادة
سودمندی
شده را بر
استفادة درک
مستقل سهولت
هستقینمستقیم
نمودار  3اثر

ٍاتست
ٓ

درک شده ،بر اساس ضریب بهدست آمده در جدول 3نشان میدهد.
آهدُ در جدٍلً 3شاى هیدّد.
سَدهٌدی استفادٓ درک شدُ ،تز اساس ضزیة ُبدست
ًوَدار  3اثز هستقین هتغیز هستقل سَْلت

استفادٓ درک شدُ را تز هتغیز

ٍاتست
ٓ

سَدهٌدی استفادٓ درک شدُ ،تز اساس ضزیة ُبدست آهدُ در جدٍلً 3شاى هیدّد.
0/261
سَْلت استفادٓ درک شدُ
سَدهٌدی درک شدُ
0/261
سومٓ درک شدُ
مرحلة استفاد
تفکیک شدة سَْلت
سَدهٌدی درک شدُنمودار  .3نمودار

مرحل سوم
ۀ
نمودار  .3نمودار تفکیک شدۀ
مرحل سوم
ۀ
نمودار  .3نمودار تفکیک شدۀ

در

در نهایت با اســتفاده از ضرایب بهدســت آمده و نمودارهای تفکیک شــده ،اثرات مستقیم و غیر
اثزات هستقین
اثزاتشدُ،
تفکیک
ٍدارّای
دست ًن
آهدًُنٍ
دست
ب
ضزایة
متغیرهایاس
استفادُ
ًْایتدرتا
.)1
(شکل
ٍدارّایاست
آمده
اصلی ب
وابستة
مستقل بر
مستقیم
هستقین ٍ
شدُ،
تفکیک
آهدُهٍ
دست
ب
متغیر ُُ
ضزایة
استفادُ اس
ًْایت تا

ٍ

شکل .)1
است (
بآهدُ
اصلی ُب
هتغیز ٓ
هستقلتزتز هتغیز
هتغیزّای
هستقین هستقین
غیز
است (شکل .)1
آهدُ
دست
دستُ
اصلی
ٍاتست
ٍاتست ٓ
هستقل
هتغیزّای
غیز
0/290

0/290

تصوین تِ

تصوین تِ

استفادُ اس

استفادُ اس
فٌاٍری

ًگزش ًسثت تِ

0/245

0/245

استفادُ اس فٌاٍری

0/094

ًگزش ًسثت تِ

استفادُ اس فٌاٍری

0/094

0/261
سودمندی درک شده

0/460

0/381

فٌاٍریe = 0 /647

سهولت استفادة درک شده

0/261

0/460

ضرایب مسیر
شکل  .2دیاگرام مسیر همراه با
شکل  .1دیاگرام مسیر همراه با ضرایب مسیر

0/381
e = 0 /647
کیت خطای هدل ،هعادل  0/647است کِ
چٌاًکِ در شکل ً 5شاى دادُ شدُ است هقدار مّ

کّیت هقدار ضزیة تعییي الگَ در جدٍل 5
تِ صَر ت  ٍ e = 1 – R2تز اساس ه
شکل  .1دیاگرام مسیر همراه با ضرایب مسیر
ُبدست آهدُ است  .ایي جدٍل تا فزض تصوین تِ استفادُ تِ عٌَاى هتغیز ٍاتستِ ٍ
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سَْلت استفادٓ درک شدُ ،سَدهٌدی درک شدُ ٍ ًگزش ًسثت تِ استفادُ تِ عٌَاى

کیت خطای هدل ،هعادل  0/647است کِ
چٌاًکِ در شکل ً 5شاى دادُ شدُ است هقدار مّ
هتغیزّای هستقل ،هحاسثِ شدُ است.

2
تِ صَر ت  ٍ e = 1 – Rتز جدول .5
تعیینتالگوهقدار ضزیة تعییي الگَ در جدٍل 5
کّی
اساس ضریبه
ضزیة تعییي تصحیح

هجذٍر ضزیة ّوثستگی

ضزیة ّوثستگی

شاخصّای

خطای تزآٍرد
هتغیز ٍاتستِ ٍ
استفادُ تِ
تصوین تِ
جدٍل تا
ُ
عٌَاىآهاری الگَ
رگزسیَى)
(ضزیة
فزضضزیة تعییي)
(
بدست آهدُ است  .ایي شدُ
ًسثت تِهیشاى ضزایة
شدُ ٍ ًگزش0/595
0/353
استفادُ تِ عٌَاى
 2/ٓ443درک شدُ0/327،سَدهٌدی درک
سَْلت استفاد

هتغیزّای هستقل ،هحاسثِ شدُ است.
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کمیت خطای مدل ،معادل  0/647است که به
چنانکه در شــکل  5نشــان داده شــده اســت مقدار ّ
2
کمیت مقدار ضریب تعیین الگو در جدول  5بهدســت آمده است .این
صورت  e = 1 – Rو بر اســاس ّ
جدول با فرض تصمیم به استفاده به عنوان متغیر وابسته و سهولت استفادة درک شده ،سودمندی درک
شده و نگرش نسبت به استفاده به عنوان متغیرهای مستقل ،محاسبه شده است.
جدول  .5ضریب تعیین الگو
خطای برآورد

2/443

ضریب تعیین
تصحیح شده

0/327

مجذور ضریب همبستگی
(ضریب تعیین)

0/353

ضریب همبستگی
(ضریب رگرسیون)

0/595

شاخصهای
آماری الگو

میزان ضرایب

در ایــن قســمت برای تعیین کل اثر علّی هر یک از متغیرهای مســتقل پژوهــش بر متغیر تصمیم
به اســتفاده ،به عنوان متغیری که رابطة مســتقیم با پذیرش فناوری آر.اف.آی.دی در بین کتابداران
جامعة پژوهش دارد ،میزان تأثیرات مســتقیم و غیر مســتقیم هر کدام از آنها محاسبه شده است .این
کار از طریق جمع اثر مســتقیم با مجموع آثار غیر مســتقیم متغیرها بهدست آمده است .همچنین آثار
غیر مســتقیم از طریق حاصلضرب ضرایب هر مســیر محاســبه شده اســت .نتایج این محاسبات در
جدولهای  6تا  8آمده اســت .شایان ذکر است که برای سهولت در خواندن و نوشتن نام متغیرها در
جدولهای زیر از  X1به جای متغیر سهولت استفادة درک شده X2 ،به جای متغیر سودمندی درک
شــده X3 ،به جای متغیر نگرش نســبت به اســتفاده و  X4به جای متغیر تصمیم به استفاده از فناوری
استفاده شده است.
جدول  .6محاسبة اثر مستقیم و غیر مستقیم متغیر سهولت استفادة درک شده بر متغیر تصمیم به استفاده از فناوری
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اثر مستقیم

0/290

X1 → X4

261/0 *381/0 = 099/0

X1 → X2 → X4

245/0 * 094/0 = 023/0

X1 → X3 → X4

0/011 = 0/094 * 0/460* 0/261

X1 → X2 → X3 → X4

0/133

099/0 + 023/0+011/0

کل اثر غیر مستقیم

0/423

کل اثر غیر مستقیم +اثر مستقیم

اثر کل متغیر X1

اثر غیر مستقیم
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جدول  .7محاسبة اثر مستقیم و غیر مستقیم متغیر سودمندی درک شده بر متغیر تصمیم به استفاده از فناوری
0/381

460/0 * 094/0 = 043/0
381/0 + 043/0= 424/0

اثر مستقیم

X1 → X4
X2 → X3 → X4

اثر غیر مستقیم +اثر مستقیم

اثر غیر مستقیم

اثر کل متغیر X2

جدول  .8محاسبة اثر مستقیم و غیر مستقیم متغیر نگرش نسبت به استفاده بر متغیر تصمیم به استفاده از فناوری
0/094

094/0 + 0= 094/0

اثر مستقیم

X3 → X4

اثر غیر مستقیم +اثر مستقیم

اثر کل متغیر X 3

به طور کلی بر اساس یافتههای جدولهای  7 ،6و  ،8میتوان جدول  9را برای تعیین اثرات مستقیم
و غیرمستقیم و اثر کل هر کدام از متغیرهای مستقل بر متغیر وابستة پژوهش ترسیم کرد.
جدول  .9اثرات مستقیم ،غیرمستقیم و کل متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته
متغیرها

مستقیم

سهولت استفادة درک شده

0/290

نگرش نسبت به استفاده

0/094

سودمندی درک شده

متغیر وابسته  :تصمیم به استفاده

0/381

نوع اثر

غیر مستقیم
0/133
0/043
-

اثر کل
0/423
0/424
0/094

بر اســاس جدول  ،9میتوان گفت که متغیر ســهولت استفادة درک شده دارای اثر مستقیم 0/290
و غیر مســتقیم  0/133بر متغیر وابستة تصمیم به استفاده است و مجموع تأثیرات آن برابر  0/423است.
همچنین متغیر ســودمندی درک شــده هم تأثیر مستقیم  0/381و غیر مستقیم  0/430بر متغیر تصمیم به
اســتفاده دارد و در نتیجه مجموع تأثیرات آن برابر  0/424است .اما متغیر نگرش نسبت به استفاده ،فاقد
اثر غیر مستقیم بر متغیر تصمیم به استفاده و اثر مستقیم آن برابر  0/094است.
در نهایت ،با در نظر گرفتن اثرات کل متغیرها بر متغیر وابسته ،میتوان مهمترین متغیرهای تأثیرگذار
بر متغیر وابستة تصمیم به استفاده از فناوری آر.اف.آي.دي .را به شرح زیر اولویت بندی کرد:
183
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1.1متغیر سودمندی درک شده؛
2.2متغیر سهولت استفادة درک شده و
3.3متغیر نگرش نسبت به استفاده.
بنابراین با توجه به اولویتهای بهدســت آمده میوان گفت که برداشت ذهنی شکل گرفته نسبت به
ســودمندی اســتفاده از فناوری آر.اف.آي.دي .در بین کتابداران کتابخانههای دانشگاهی شهر یزد،
نسبت به سهولت استفاده از آن برای پذیرش و کاربرد فناوری آر.اف.آي.دي .عامل قویتری است.
نتیجــة حاصل بــا نتایج پژوهش تانگ ،هانگ و تم ( )2002همســو و هم جهت اســت .همچنین در
پژوهش حاضر متغیر نگرش نسبت به استفاده مانند پژوهش دیویس ،باگوزی و وارشاو ( )1989نقش
واســطهای ضعیفی را در پذیرش فناوری آر.اف.آي.دي .بازی میکند .یکی از دالیل آن شــاید این
باشــد که متغیر نگرش نســبت به استفاده ،تنها تأثیر مســتقیم بر روی متغیر تصمیم به استفاده دارد در
حالی که دیگر متغیرها عالوه بر تأثیر مســتقیم ،تأثیر غیر مســتقیمی بر متغیر وابستة تصمیم به استفاده
دارند ،زیرا در روش تحلیل مســیر که اســتفاده شده است ،میزان تأثیر از جمع کل تأثیرات مستقیم و
غیر مستقیم بهدست میآید.
پرســش دوم .آیا " الگوی پذیرش فناوری" قابلیت کاربرد در بین کتابداران کتابخانههای
دانشگاهی شهر یزد را دارد؟
به منظور بررسی قابلیت کاربرد " الگوی پذیرش فناوری" در بین کتابداران کتابخانههای دانشگاهی
شهر یزد از آزمون نیکویی برازش مدل در روش تحلیل مسیر استفاده شده است .برای بررسی نیکویی
برازش الگو از این طریق ،ترکیب متغیرهای موجود در الگوی پژوهش از لحاظ اســتقالل و وابســتگی
اســتخراج و ضرایب همبستگی جزیی (ضرایب رگرسیون اســتاندارد) و ضرایب تعیین ( )R2برای هر
ترکیب تعیین شدند (جدول .)10
جدول  .10ضرایب همبستگی جزیی و ضرایب تعیین برای ترکیبهای مختلف متغیرها در الگو
ضریب تعیین الگو
()R2

نگرش
نسبت به استفاده

سودمندی
استفادة درک شده

سهولت استفادة
درک شده

0/068

_

_

0/261

سودمندی استفادة درک شده

0/331

_

0/524

0/366

نگرش نسبت به استفاده

0/353
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0/400

0/506

0/424

مستقل

وابسته

تصمیم به استفاده از فناوری
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چنانکه در جدول  10مشاهده میشود  6/8درصد از تغییرات متغیر سودمندی استفادة درک شده
با متغیر ســهولت اســتفادة درک شده تبیین میشــود .همچنین  33/1درصد از تغییرات متغیر نگرش
نســبت به اســتفاده با متغیرهای سهولت و سودمندی استفادة درک شــده بیان میشود .در نهایت نیز
تغییرات متغیر وابســتة اصلی " الگوی پذیرش فناوری" در پژوهش حاضر یعنی تصمیم به استفاده ،به
میزان  35/3درصد با تغییرات در متغیرهای نگرش نســبت به اســتفاده ،سهولت استفادة درک شده و
ســودمندی درک شده تبیین میشــود .به این ترتیب میتوان گفت که ضریب کل " الگوی پذیرش
فنــاوری" در پژوهش حاضر معادل  35/3درصد ،یعنی قابلیــت کاربرد " الگوی پذیرش فناوری" در
پژوهش حاضر به میزان  35/3درصد اســت .این میزان هر چند  64/7درصد از واریانس متغیر وابسته
را تعیین نکرد ،نســبت به پژوهشهای پیشــین (جدول )11مناسب به نظر میرسد .چنانکه علیدوستی
( )1384در پایــان نامة خــود ضریب تعیین باالتر از  30درصد را پذیرفتنی دانســته اســت .در نتیجه
میتــوان گفت که "مدل پذیرش فناوری" قابلیت کاربرد در بین کتابداران کتابخانههای دانشــگاهی
شهر یزد را دارد.
جدول .11ضریب تعیین در پژوهشهای مشابه
پژوهش

ضریب تعیین

منبع

 3/3درصد

شیخ شعاعی ()1385

بررسی روابط ساختاری بین سازههای الگوی پذیرش فناوری

 31درصد

طراحی الگوی عوامل کلیدی مؤثر بر کاربرد فناوری اطالعات

 31/1درصد

علیدوستی ()1384

بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش یک نرمافزار واژه پرداز

 45درصد

دیویس ،باگوزی و وارشاو ()1989

بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش فناوری اطالعات
بررسی “الگوی پذیرش فناوری” در پژوهشها

 40درصد

احمديده قطبالدینی ()1389

لگریس ،اینگهام و کلرت ()2003

شاید بتوان یکی از دالیل مناسب بودن " الگوی پذیرش فناوری" برای پژوهش حاضر را این دانست
که تنها در سطح عوامل فردی بررسی شده است ،زیرا پذیرش فناوری در میان افراد به دلیل مزایایی که
برای آنها دارد ،بسیار سریعتر است و نیاز به زیر ساختهای کمتری دارد.

بحث و نتیجه گیری

پژوهــش حاضر ،به بررســی عوامل مؤثر بر پذیرش فنــاوری آر.اف.آي.دي .و تعیین قابلیت کاربرد
الگوی پذیرش فناوری در بین کتابداران کتابخانههای دانشــگاهی شــهر یزد پرداخت .اولویتهای
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بهدست آمده برای میزان تأثیر هر کدام از سازههای " الگوی پذیرش فناوری" حاکی از آن است که
ســازههای سودمندی و سهولت استفادة درک شده بیشــترین و سازة سودمندی درک شده کمترین
میزان تأثیر را بر روی سازة تصمیم به استفاده از فناوری آر.اف.آي.دي .در بین کتابداران کتابخانههای
دانشگاهی شهر یزد داشــتهاند .بنابراین میتوان گفت در صورتی که کتابداران درک کنند ،استفاده
از فنــاوری آر.اف.آي.دي .موجب تســریع در انجام وظایف و افزایش کیفیت کاری آنها میشــود
و برای انجام فعالیتهایشــان در کتابخانه ســودمند اســت ،حتی در صورتی که نگرش چندان مثبتی
هم نســبت به فناوری آر.اف.آي.دي .نداشــته باشند ،از آن اســتفاده خواهند کرد .همچنین از دیگر
نتایــج این پژوهش ،میتوان بــه تأیید  35/3درصدی قابلیت کاربرد " الگوی پذیرش فناوری" در بین
کتابداران کتابخانههای دانشگاهی شــهر یزد اشاره کرد .این یعنی انتخاب " الگوی پذیرش فناوری"
برای پژوهش حاضر تا حدودی مناسب بوده است .با توجه به اولویتهای بهدست آمده برای پذیرش
فناوری آر .اف .آی .دی ،به طراحان و ســازندگان سیســتمهای مرتبط با فنــاوری آر.اف.آی.دی.
پیشــنهاد میشــود که دو عامل سودمندی و ســهولت استفادة درک شــده را در طراحی سیستمهای
فناوری آر.اف.آی.دی .در کتابخانهها در نظر بگیرند و سیستمهایی را طراحی کنند که در عین مفید
بودن ،یادگیری آنها توســط کتابداران آسان باشد .به عنوان نمونه شرکت نوسا که در حال حاضر به
طراحی ســخت افزارها و نرمافزارهای فنــاوری آر .اف .آی .دی .در کتابخانههای ایران میپردازد،
باید بیشتر از گزینههای گرافیکی برای طراحی استفاده کند.
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1.1آر .اف .آي .دي .مخفــف عبــارت
 Frequency Identificationبه معناي شناسايي از
طريق امواج راديويي است .بهدليل رايج بودن
ســرواژههاي التين اين فناوري ،در پژوهش
حاضــر به جاي عبــارت شناســايي از طريق
فركانس راديويي از سرواژة التين آن استفاده
شده است.
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