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 دهیچک

 یها نهیبا وجود هز و هستند یو پژوهش یآموزش یها همؤسس ریناپذ بخش اجتناب تالیجید یها کتابخانه

ها  آن یا هنوز کاربران بالقوه دهد ینشان م ها افتهی ،شود یمها  از آن یبردار و بهره یکه صرف دسترس یگزاف

 یعلم ئتیه یاعضا لیو تما رشیعوامل مؤثر بر پذ یحاضر با هدف بررس قی. تحقرندیگ یم دهیرا ناد

 مدل براساس تالیجید کتابخانةدر استفاده از  النیاستان گ یکشاورز یو پژوهش یآموزش عال یها مؤسسه

( انجام UTAUT) یفناور از استفادهو  ش ری پذ کپارچةی ةینظر ،et al. Venkatesh (2003) توسط شدهارائه

و  گر لیتسه طی ا و شر یاجتماعذ  انتظار تالش، نفو ،مستقل انتظار عملکرد ةسازر  چها ،ل مد نیا در. گرفت

 ت این ةبست ا و ةساز دو بر که شوند یم یبررس استفاده اریاختتجربه و  ،سن ،جنس گر لیتعد ریر متغ چها

نفر از  85 ةمطالع منظوربه یفیتوص یقیاز تحق ،راستا نیا در. گذارند یم ریتأث استفادهر  فتا ر و یر فتا ر

 استفاده با کهشد  استفاده النیاستان گ یکشاورز یو پژوهش یآموزش عال یها مؤسسه یعلم تئیه یاعضا

 ةآمار ن،متخصصا توسط پرسشنامه ییروا دییتأ. پس از شدند انتخاب نامتناسب مطبق یریگنمونه روش از

 قابل قبول پرسشنامه ییایپا انگریکه ب شد محاسبه 78/0برابر با  ،ییایپا یبررس منظوربه کرونباخ یآلفا

 و جزئی مربعات حداقل تکنیک و توصیفی آمار از پژوهش هایداده تحلیل و تجزیه منظوربه .است

 انتظار تالش، یاصل ریمتغ سه دهد ینشان م جی تان. شد استفاده SmartPLS و SPSS آماری افزارهای نرم

از   یینها کاربران استفادةر  فتا و ر یر فتا ر ت ایبر نثر ؤم یدیعوامل کل ،گر لیتسه طی ا و شر یذ اجتماع نفو

 .هستند تالیجیکتابخانه د
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 مقدمه
 در ارتباطات و اطالعات یفناور یریکارگ هب ،ریاخ یهاسال در
روزمره در سراسر جهان  یبه امر ،یزندگ گوناگون یهانهیزم

دولت  ک،یالکترون یریادگي مانند یمیمفاه شد. ليتبد
 یبرا رگيموارد د یاریو بس کیالکترون تتجار ،کیالکترون

از موارد  یاریهنوز بس هرچندهستند.  شدهشناختهاکثر مردم 
 یسازیبوم یریتعب به و فيتعر یدرستبهکشور ما  در باال

 هاآن و ميشو آشنا اهواژه نيا با ميناچار زود اي ريد اما ،نشدند
 (.Fahami & Zare, 2014) ميبر کار هب را

 یو اطالعات یارتباط یا لهیوس به تنهانه نترنتيا امروزه
 تالیجيد کتابخانةبلکه مفهوم  ،شدمردم مبدل  انیمهم در م

در اشتراک اطالعات  یتحول یبه همراه دارد که به معنا زیرا ن
   (.Zhao & Zhang, 2011) است خدمات ارائةو 

 گردآوری، حوزة در اطالعاتی های فناوری از استفاده
 ايجاد موجب اطالعاتی منابع اشاعة و ذخیره سازماندهی،

 در جديد نسلی پیدايش درنتیجه و ساختاری و مفهومی تغییرات
 به حرکت در که ای گونه به شد، (ديجیتال کتابخانة) ها کتابخانه

 و اطالعات به دسترسی سطح ها، کتابخانه جديد هاینسل سمت
 اطالعات پیش از بیش افزايش ،درواقع. يافت افزايش منابع

 مراکز و ها کتابخانه فضای کمبود آن تبعبه و انتشارات علمی،
 فناوری متخصصان و رسانان اطالع کتابداران، دش سبب اسناد،

. آورند روی اطالعاتی های لمح کردنکوچک به اطالعات
 که ستا ای شبکه روی تی عا طال ا ای نه ما سا ،ل يجیتا د ةکتابخان

 جویو جست و استفاده خلق، و دوش می مديريت و ندهی ما ز سا
 ةن بخا کتا ی هانه ما سا. کند می  نی پشتیبا را  ل يجیتا د منابع

 هم ا فر سعه تو ل رحا د ی ها ر کشو م د مر برای را امکان اين ل يجیتا د
 بر کهدرحالی ،بند يا ست د خود نیاز مورد ت عا طال ا به که  نندک می

 را اطالعاتی ت يا محتو يع ز تو و دونش می چیره يکی فیز ر حضو م ا لز ا
 ةنام واژه» مطابق. کنند می تسهیل ل يجیتا د های فرمت يق طر ز ا

  ل يجیتا د نة بخا کتا ی هانه ما سا «ت عا طال ا يت ير مد و نه بخا کتا
 که شوند می تعريف تی عا طال ا نیکی و لکتر ا ی د جو مو صورت به

 در هاکتابخانه. باشند سترس د در هاه د ا د ه يگا پا يق طر ز ا توانند می
 ظرفیت ،فناوری پايین توسعة علت به توسعه درحال کشورهای

 در و مانده عقب کلی طوربه ،انسانی و مالی منابع مانند منابع کم
 ،ارزيابی مطالعات اهمیت از آگاهی پايین سطح. هستند مضیقه

 کارکنان، کمبود و ارزيابی مطالعات دادن انجام برای اعتبارات نبود
 مشکل با کشورها اين در را ارزيابی موفق مطالعات دادن انجام
  (.;Tayebnedrana, 2010 Jeng, 2005) دکنمی روروبه

 و شوندمی فناوری يک پذيرش موجب که عواملی درک

 نظرمورد اطالعاتی های فناوری آن، تحت که شرايطی ايجاد
 اطالعات فناوری زمینة در مهم هایپژوهش از شود پذيرفته

 اطالعاتی فناوری يک افراد، چرا که مسئله اين عبارتیبه ؛است
 را آن برعکس، يا کنندمی استفاده آن از و پذيرندمی را

 مباحث ترينمهم از کنندنمی استفاده آن از و پذيرند نمی
  (.Yaghoubi & Shakeri, 2009) است اطالعاتی هایسیستم

 مختلف هایزمینه در فناوری از کاربر استفادة و پذيرش
 ايران در ديجیتال ةکتابخان ةزمین در اما شد، مطالعه
 ای ارزيابی هیچ امروز به تا درنتیجه،. نشد مشاهده ای مطالعه

 اکثر همچنین،. نگرفت صورت آن از استفاده و پذيرش از
 شرايط و مختلف تعاريف مبنای بر مختلف علوم در ها مدل
 نبود ةنتیج در را همزمان اعتبار که شوند می ساخته مجزا

 هايی مدل چنین کارگیری به امر اين. کنند می محدود انسجام
 هرچند درضمن،. کند می دشوار مطالعات ساير برای را

 اطالعاتی های نظام در فناوری کارگیری به و پذيرش های مدل
(IS )در هاآن کارگیریبه هنوز اما يابند،می افزايش روزروزبه 

 ،شد اشاره که طورهمان .است جديد هاکتابخانه مانند مواردی
 انجام گوناگون یها یفناور رشيپذ نةیزم در یاديز مطالعات

 اریبس یها تالش تال،یجيد کتابخانة نةیزم در یول گرفت،
 مطالعات از یتعداد به ادامه در ،رو نيا از. گرفت صورت یکم

 .مینکیم اشاره مربوطه یخارج
 ليتما»( با عنوان 2011) .Abdul Rahman et al مطالعة در

UTAUT یالگو ةيپابر  تالیجيد کتابخانةبه استفاده از 
1 

 اثر ،«یارشد مالز یکارشناس انيدانشجو دگاهيشده از د اصالح
 PE: Performance) عملکرد انتظار اصلی عامل چهار

Expectancy)، تالش انتظار (EE: Effort Expectancy)، 
 کیفیت و (IQ: Information Quality) اطالعات تیفیک

 اصلی متغیر دو. شدند بررسی( SQ: Service Quality) خدمات
 برای هابین پیش مؤثرترين( تالش انتظار و عملکرد انتظار)

 نتايج ،همچنین. شدند شناخته ديجیتال کتابخانة از استفاده
 PE  ،EEبین هرابط بر تأثیری ،سن و جنس متغیر دو داد نشان

 .ندارند ديجیتال کتابخانة از استفاده و
Pynoo et al. (2011د )  و  ش ري پذ ینیب شیپ» ةلع مطار

 ل تایجي د یآموزش طیمح کي از ین ستا ریب د انر گا ز مو آ ةاستفاد
(DLE: Digital Learning Environment)»  ةيپابر UTAUT 

:  شد یت ایق عملير طر چها به رشيپذ ،ی ب نظر چو ر چا عنوان به

                                                                                         
1. Unified Theory of Acceptance and Use of Technology 

http://en.wikipedia.org/wiki/Unified_Theory_of_Acceptance_and_Use_of_Technology


 337...      یتوسط اعضا تالیجیکتابخانة د رشیعوامل مؤثر بر پذ: و همکاران کوشالي خوشحال 

 در شدهه هد مشا ةفاداست زانیمو  استفاده  دفعات ،قصد ، ش نگر
 یاجتماع نفوذ و عملکردر  نتظا نشان داد ا جي. نتاریاخ یهاسال

 DLEاز  استفاده یبراها  مافوق قيطر از شده اعمال
 طي ا شر رکاتدو  تالشر  نتظا ا و ش ري پذ یصل ا ی ها نیب شیپ

 .داشتند یئ جز تیهم ا لگریتسه
Escobat-Rodriguez & Carvajal-Trujillo (2014 )در 

 ینترنتيا ديخر رشيپذ بر مؤثرعوامل  یپژوهش خود به بررس
مدل  یبر مبنا يیایتوسط کاربران اسپان يیمایهواپ یهاتیبل

 Venkatesh etتوسط  که پرداختند UTAUT2 ةافتي تکامل

al. (2012) یدارا مدل نيا. شدارائه  سميتور نةیزم در 
قصد استفاده  ینیبشیپ یبرا هیاول مدل به نسبت يیهاتيمز
 دارانيخر توسط کیالکترون وکار کسباز  یواقع استفادةو 
 ریمتغ چهار بر عالوه ،مدل نيا در. است کیالکترون یهاطیبل

 طيشرا و یاجتماع نفوذ تالش، انتظار عملکرد، انتظار یاصل
 لذت، زةیانگ ری(، سه متغهی)مشترک با مدل اول لگریتسه
 زین یفناور در ینوآور و یمشتر اعتماد ،ها عادت نه،يهز

 نيتریقو انياعتماد مشتر ،جينتا مطابق. شدند گرفته درنظر
 در گرلیتسه طيشرا و نهيهز ان،يمشتر عادات و بود نیبشیپ

 .گرفتندقرار  یبعد یهارتبه
 توسط تالیجيد ةکتابخان سامانة رشيپذ»با عنوان  یپژوهش

 رشيپذ مدل از یکاربرد: توسعه درحال یکشورها در کاربر
استفاده از  بر مؤثر( عوامل 2009) .Park et al توسط «یفناور

 رشيپذچارچوب مدل  یبر مبنا تالیجيد ةکتابخان ستمیس کي
( TAM: Technology Acceptance Model) یورافن

 یرهای. متغدکر یبررس( را 1986) Davisتوسط  افتهي توسعه
شده( ممکن است درک یو سودمند شده )سهولت درک یدیکل

 ژهيو یپژوهش یها در عرصه ثرؤم یخارج یرهایبا توجه به متغ
شامل  یرونیب ریهشت متغ باال، ةمطالع. کنند عمل متفاوت

نشان  جينتاکار گرفت.  هب را ستمیو مشخصات س یفرد مشخصات
 سهولت بر یمیمستق اثر وتریاستفاده از کامپ درداد تجربه 

و  شده درک یسودمند بر ریمتغ نياکه یحالدر دارد، استفاده
. گذاشت یماثر  میمستق ریطور غهب استفاده یبرا یقصد رفتار

بر سهولت  یمیمستق آثار یسیدانش و سواد انگل ةدامن ،نیهمچن
 رهایمتغ نياکه یحالدر دارند،شده درک یودمندس وشده درک

 استفاده داشتند. یرفتار ر قصدب میمستق ریغ آثار
Tibenderana & Ogao (2008در تحق )عنوان با یقی 

 نیب اطالعات و ارتباطات یهایفناورو استفاده از  رشيپذ»
 خدمات يینها کاربران یبرا یمدل: اوگاندا یدانشگاه جوامع
 کاربران رشيح پذوسط ةمطالع یبرا یمدل «ديبریه ةکتابخان

 ق،ی. مدل تحقدادند ارائهICT  و استفاده از خدمات يینها
انتظار تالش  یرهایکه متغ است UTAUTاز مدل  یا هیاصالح
 ریبا ارتباط و متغ رامستقل  ریکرد و متغ را حذف  اریو اخت

مطالعه  نيا مضمون اکه ب کرد نيگزيجا یواسط را با آگاه
 لیتحل و هيتجز قیمدل تحق یها از سازه کيهر .شد منطبق

. شد سهيمقا گريد یها نهیدر زم یمطالعات با جيشد و نتا
و استفاده از  يیکاربران نها رشيح پذوسط برمطالعه  یها افتهي

 یدر کشورها ژهيوها به در دانشگاه ديبریه ةخدمات کتابخان
 يیکارا نیچنمطالعه هم نيادارند.  یهمپوشان افتهي کمتر توسعه

استفاده از  و رشيپذ نییتع یبرا را UTAUTاستحکام مدل  و
 .کرد ديیأت یورفنا کي

موضوع  ITبر  یمبتن یهاستمیس از استفاده و رشيپذ
 یمتعدد یهامدل ریاخ یهاسال در بود و یاریبس قاتیتحق
و استفاده از  رشيپذ ةکپارچي ةينظر. شدند ارائه نهیزم نيا در

 اثر درک یبرا یفناور رشيپذ یالگوها و (UTAUT) یفناور
 اطالعات یها سامانه از يینها کاربران رشيپذ بر مؤثر عوامل

   یحیض تو توان یفناور رشيپذ یها که اکثر مدل رفتند کاربه
 ،دارند را کاربران یر فتا ر اتین( صد ر د ٤0 و ٢0 نی)ب نيی پا
ر  درا گ  ر بز یا یترق UTAUT ش ري ل جامع پذ مد کهیحالدر

 ,Tibenderana)  د ا د  ن صد نشا ر د ٧0تا  رتيمغا حیض قدرت تو

در سال  یو استفاده از فناور رشيپذ ةکپارچي ةينظر. (2010
از هشت  یبیترک عنوانبه al.  Venkatesh etتوسط ٢003

-٢TPB ، TAM،یزشیانگ مدل ،1TRA، TAMمدل برجسته )

TPB 3مرکب، استفاده ازPC ، IDT
 یشناخت ةينظرو  ٤

 یرفتار اتین حیبه توض UTAUT. مدل شد مطرح( یاجتماع
 آن متعاقب و یاطالعات یهاستمیس از استفاده یبراکاربر 
 .کند یم کمک استفاده رفتار

Venkatesh et al. مربوط به  یهاداده از شان مطالعه در
 یزمان مقطع سه در و ماه ششکارمندان چهار سازمان در 

 یسازادهیماه بعد از پ کيدوم  ةاول بعد از آموزش، دور ة)دور
. رفتار ددنکر استفاده( یسازادهیسوم سه ماه بعد از پ ةدور و

آموزش  ةپس از گذشت شش ماه از دور یواقع ةاستفاد
 از درصد 53 تا 1٧ نیب مذکور مدل هشت. شدسنجش 

 یقیتلف یتئور سپس دادند، حیتوض را یرفتار قصد انسيوار
 شدهیآورجمع یهاداده از استفاده با یفناور کاربرد و رشيپذ

                                                                                         
1. Theory of Rational Action  

2. Theory of Planned Behavior 

3. Perceived Credibility  

4. Innovation Diffusion Theory  
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مذبور از هشت  یعملکرد تئور داد نشان جينتا. شدآزمون 
قصد استفاده از  انسيدرصد از وار 69بهتر است و  گريمدل د

  .دهدیم حیرا توض یفناور
 ٧0 نییتب يیتوانا UYAUTمدل  ،شد اشاره طورکههمان

 انيشا است که بهبود یقصد رفتار ریمتغ انسيدرصد از وار
 نيترکامل ،رونياز ا .دارد گرينسبت به هشت مدل د یتوجه
گوناگون  یهانهیدر زم ITاتخاذ  ینیبشیپ منظوربه مدل
 .است

 ،یاتیح ةساز چهار(، 1)شکل  هينظر نيا مطابق
 یقصد و رفتار استفاده از فناور میمستق یها کننده نییتع

عبارتند از: انتظار عملکرد، انتظار  یا هسته یها هستند. سازه
 تجربه سن، ،جنس. گر لیتسه طيو شرا یجتماعتالش، نفوذ ا

را بر قصد و  یدیکل ةچهار ساز ریتأث ،در استفاده  اریو اخت
 ;Martins et al., 2014  2011کنند ) رفتار استفاده تعديل می

Wikiversity, Ghorbanizadeh et al., 2013;.) 

 
 یفناور از استفاده و رشیپذ کپارچةی ةینظر .1 شکل

 
 از استفاده و رشيپذ بهکه  یطيعوامل و شرا درک

گوناگون کاربرد  یهاحوزه در یارتباط و یاطالعات یهایفناور
. ندانهیزم نيا در مهم یهاپژوهش از شوند یم منجرآن 

 تالیجيد یهاکتابخانه ندةي آ تیفق مو ینیب شیپ منظور به
 یرفتار اتین نیهمچن و استفاده بر ثرؤم عوامل یب اي ز ر ا

. است یضرور تالیجيد ةاستفاده از کتابخان ةنیزم در کاربران
 ةاستفاد و پذيرش میزان بررسی حاضر ةمطالع اصلی هدف
 های محیط در ديجیتال ةکتابخان از علمی تئهی یاعضا

 کارگیری به با گیالن استان کشاورزی تحقیقاتی -علمی
 قیتحق یهاهیفرض .است UTAUT اصلی مدل های سازه

 عبارتند از:
H1 :است معنادار رفتاری قصد بر عملکرد انتظار تأثیر. 
H2 :و جنس توسط رفتاری قصد بر عملکرد انتظار تأثیر 

 . دوش می تعديل سن

H3 :ستا معنادار رفتاری قصد بر تالش انتظار تأثیر. 
H4 :سن جنس، توسط رفتاری قصد بر تالش انتظار تأثیر 

 .دوش می  تعديل تجربه و

H5 :ستا معنادار رفتاری قصد بر اجتماعی نفوذ تأثیر. 
H6 :جنس، توسط رفتاری قصد بر اجتماعی نفوذ تأثیر 

 .دوش می تعديل استفاده اختیار و تجربه سن،
H7 :ستا معنادار استفاده رفتار بر تسهیلگر شرايط تأثیر. 
H8 :ةکتابخان از استفاده بر تسهیلگر شرايط تأثیر 

 . دوش می تعديل تجربه و سن توسط ديجیتال

 

 هاروش و مواد
 گردآوری شیوة نظر از و کاربردی هدف لحاظ به حاضر تحقیق

 آماری جامعة است. ارتباطی -علی تحقیقات نوع از هاداده
 ةمؤسس چهارده ر د یعلم تئیه یاعضا از نفر 350 را تحقیق

 النیگمستقر در استان  یکشاورز یو پژوهش یآموزش عال
حجم نمونه براساس جدول حداقل حجم  .دهندمی تشکیل

روش  از و شد نیینفر تع Bartlett et al. (2001)، 85 نمونة
 یصل ا ر ا بز ا. شد استفادهنامتناسب  مطبق یریگنمونه
 یشنهادیپ مدلز  ا یاقتباس یامه سشنا پر  ها ه د ا د ی ر و آ گرد

Vankatesh et al. (2003 )صورت بهکه  بود حات صال ا یکم  با 
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 .گرفت قرار دهندگانپاسخ یاردر اخت حضوری و الکترونیکی
در  ایحرفه و فردی هایويژگی شامل پرسشنامه اول بخش

و  يانهدانش و کاربرد را ای،ینهاطالعات زم بخشقالب سه 
 رامونیپ هيگو یسادامه  درو  استو تجربه  ينترنتا

 انتظار ،هيگو ششپژوهش )انتظار عملکرد با  یاصل یرهایمتغ
 طيشرا ،هيگو ششبا  ینفوذ اجتماع گويه، پنج با تالش
 اختیار و گويه سه با رفتاری قصد ،هيگو شش با لگریتسه

 یپنج سطح کرتیل فیدر قالب ط (گويه چهار با استفاده
 مه سشنا پر یصل ا بخش( 1= مخالف اریبستا  5= موافق اریبس)
 شدهنيتدو ةپرسشنام يیروا ديیتأ از پس. دهندیم لیتشک را

 تئیه یاز اعضا یتعداد یابزار برا نيتوسط متخصصان، ا
 لیميا قيها از طر استان ريسا یکشاورز یها دانشکده یعلم

 ،يیايپا یبررس منظورکرونباخ به یآلفا ةآمار و شدارسال 
قابل قبول  يیايپا انگریکه ب دشمحاسبه  ٧8/0برابر با 

 از پژوهش هایداده تحلیل و تجزيه منظوربه .استپرسشنامه 
 افزارهاینرم و جزئی مربعات حداقل تکنیک و توصیفی آمار
 .شد استفاده SmartPLSو  SPSS یآمار

 

 بحث و نتایج
 پاسخگویان ایحرفه و فردی هایویژگي

 علمی هیئت اعضای نفر 85 مجموع از تحقیق، نتايج به توجه با

 ٢0درصد( مرد و  5/٧6نفر ) 65 پژوهش اين در بررسی مورد
 سن فراوانی توزيع بیشترين درصد( زن بودند. 5/٢3نفر )

درصد(  3/35سال ) ٤0تا  35 یسن ةباز به مربوط پاسخگويان
درصد(  ٢/3٤نفر ) ٢9 ،یلیمدرک تحص ينآخر ةزمین در. است
 یدرصد( دارا 5/63نفر ) 5٤ارشد و  یمدرک کارشناس یدارا

 تريینمدرک پا یدرصد( دارا ٤/٢نفر ) ٢ فقطو  یمدرک دکتر
کار  ةسابق فراوانی توزيع باالترين و بودندارشد  یاز کارشناس

 میان از. استدرصد(  ٤/٤9سال ) 15تا  5 ةافراد مربوط به باز
 8/38) نفر 33 مربی، کمک( درصد ٧/٤) رنف ٤ پاسخگويان،

 1/٧) نفر 6 استاديار،( درصد 9/٤5) نفر 39 مربی،( درصد
 یعلم ةرتب دارای استاد( درصد 5/3) نفر 3 و دانشیار( درصد
 اطالعات ساير به مربوط نتايج. هستند یاستاد

 .دوش می یانب 1به اختصار در جدول  شناختی جمعیت

 

 پاسخگویان ایحرفه و فردی هایویژگي فراواني توزیع. 1 جدول

 تراکمی فراوانی درصد فراوانی طبقات متغیرها

 کاربرد مهارت خودارزیابی
 اینترنت

 6/30 6/30 26 خوب خیلی

 2/88 6/57 49 خوب

 8/98 6/10 9 خوب نسبتاً

 0/100 2/1 1 ضعیف

 اینترنت به اتصال شیوة

Dial-up 3 5/3 - 

IDSL 50 8/58 - 

Wireless 15 6/17 - 

Wimax 7 2/8 - 

LAN 10 8/11 - 

 دیجیتال ةکتابخاناز  استفاده ةتجرب
 8/18 8/18 16 سال یک از کمتر
 5/63 7/44 38 سال 1 -5

 دیجیتال کتابخانةاستفاده از  دفعات

 6/90 1/27 23 سال 6 -10
 6/97 1/7 6 سال 11 -15
 0/100 4/2 2 سال 15 از بیش

 3/15 3/15 13 هر روز
 1/47 8/31 27 دو سه بار در هفته

 1/67 0/20 17 بار در هفتهیک
 3/95 2/28 24 دو سه بار در ماه

 100.0 7/4 4 هرگز
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 جزئي مربعات حداقل تکنیک
طور کلی روابط بین متغیرها در تکنیک حداقل مربعات به

 :است دسته دوجزئی 
 مدل ارز هم: مدل بیرونی (Outer Model) بیرونی مدل. 1
ساختاری  یها همعادل در( یديی)تحلیل عامل تأ گیری اندازه

متغیرهای پنهان با متغیرهای آشکار را است و روابط بین 
 دهد. نشان می

ارز مدل  مدل درونی هم :(Inner Model) درونی مدل .٢
ساختاری است و روابط  یها معادلهساختاری )تحلیل مسیر( در 

  .کند یم بررسی يکديگربا  رابین متغیرهای پنهان 

 
 (یریگاندازه مدل یرهایمتغ يعامل ی)بارها جزئي مربعات حداقل بیروني مدل. 2 جدول

 کرونباخ آلفای آمارة t آمارة مقدار عاملی بار مدل در نماد هاشاخص سازه

 عملکرد انتظار

 PE1 376/0 237/2 846/0 کار در مفیدبودن
  PE2 386/0 700/3 اطالعات به دسترسی سرعت افزایش

  PE3 621/0 636/3 وریبهره افزایش
  PE4 432/0 421/3 اطالعات کسب شانس افزایش

  PE5 761/0 158/3 روزمره هایفعالیت وقت در جوییصرفه
  PE6 398/0 374/3 کار کیفیت ارتقای

 تالش انتظار

 EE1 400/0 653/2 788/0 تعامل بودن  فهم قابل و واضح
  EE2 498/0 149/3 استفاده در مهارت کسب سهولت

  EE3 461/0 022/3 استفاده در سهولت میزان
  EE4 396/0 038/3 استفاده در یادگیری سهولت

  EE5 651/0 743/1 استفاده برای فراوان ذهنی تالش به نیاز

 اجتماعی نفوذ

 SI1 709/0 255/6 805/0 (همکاران و)دوستان  نفوذانذی تأثیر
  SI2 745/0 730/6 مهم افراد تأثیر

  SI3 669/0 260/5 سازمان ارشد مدیران یاری
  SI4 545/0 286/4 سازمان حمایت
  SI5 639/0 327/4 سرپرست حمایت

  SI6 616/0 821/3 سازمان در افراد وجهةبر  تأثیر

 تسهیلگر شرایط

 FC1 818/0 585/2 730/0 نیاز مورد امکانات و مهارت
  FC2 512/0 397/2 استفاده برای الزم دانش و آگاهی داشتن

  FC3 406/0 406/2 هاسیستم سایر با دیجیتال کتابخانة سازگاری
  FC4 792/0 159/2 پشتیبان گروه به دسترسی

  FC5 352/0 183/2 تخصصی آموزش به دسترسی
  FC6 971/0 643/2 وقفهبی و پرسرعت اینترنت وجود

 رفتاری قصد
 BI1 977/0 221/11 968/0 آینده ماه شش در استفاده فقط

  BI2 975/0 368/12 آینده ماه شش در استفاده بینیپیش
  BI3 955/0 084/11 آینده ماه شش در استفاده برای ریزیبرنامه

 

 گیریاندازه مدل برآورد
 برای بیرونی مدل از نخست مدل، بررسی برای پژوهش روند در

 استفاده مربوطه های گويه با پنهان متغیرهای روابط سنجش
پرسشنامه  های پرسشيا همان  ها گويهارتباط  بیرونی مدل. شد

تا ثابت نشود نشانگرها يا  ،. درواقعکند میها بررسی با سازه را
خوبی  های پرسشنامه، متغیرهای پنهان را به همان پرسش

برای  ؛ بنابراين،آزمودروابط را  توان ید، نمننک میگیری  اندازه
 بیرونیگیری شدند از مدل خوبی اندازه اثبات اينکه مفاهیم به

 ارائه ٢جدول  در. نتايج شدگیری( استفاده )مدل اندازه
پنهان( و  ی)متغیرها یبین عوامل اصل ة. قدرت رابطدوش می

 بارشود.  بار عاملی نشان داده می اقابل مشاهده ب یمتغیرها
 3/0 از کمتر عاملی بار اگر. است يک و صفر بین مقداری عاملی
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نظر   د و از آن صرفوش میضعیف درنظر گرفته  ةرابط باشد
بار عاملی  ،٢شود. براساس نتايج مندرج در جدول  می

 که دارد 3/0 ازتر  در تمام موارد مقداری بزرگشده  مشاهده
)ابعاد  پنهان متغیرهای بین معقولی همبستگی دهد می نشان

 وجود مشاهده قابل متغیرهای با( اصلی های سازه از هريک
 ريو مقاد 05/0کمتر از  زین رهایمتغ تمام استاندارد یخطا. دارد

t  6/0آلفای کرونباخ بین  ريمقاد ،نیهمچن. است 6٤/1باالتر از 
 ؛و مطلوب است ٧/0تر از  و در برخی منابع بزرگ 8/0تا 

 سنجش مقیاس دهد می نشان بیرونی مدل تحلیل ،بنابراين
 بر را افزارنرم یخروج ٢. شکل دداررا اعتبار الزم  شده   طراحی

 .دهدیم نشان یعامل یبارها یمبنا

 
 SPLS افزارنرم خروجي مدل. 2 شکل

 

 ساختاری مدل برآورد
تحقیق  های فرضیهز ا هريک ،مدل برآورد از مرحله نیدوم در

 ،واقعدر شدند. بررسی يیعلی در مدل نها یبراساس ساختار
 در مسیر تحلیل روش از تحقیق های هفرضی آزمون منظوربه

 .شد استفاده ساختاری های معادله مدل قالب
 مطلب اين نمايش برای ابزاری توانمی را مسیر نمودار

 در تغییراتی موجب متغیرها از يککدام که گرفت درنظر

 مسیر نمودار شکلبه که مدلی اگر .شودمی ديگر متغیرهای

 مدل برازندگی بررسی هایشاخصه کمک به شودمی ترسیم

 درمورد ها فرضیه آزمون برای مدل آن از توانمی شود، تأيید

 مسیر نمودار در موجود متغیرهای بین علّی رابطة وجود

 هایاثر سازه ،آغاز در(. Karimi et al, 2013) کرد استفاده
 متغیرهای گرفتنبدون درنظر يکديگر، بر تحقیق مدل اصلی

 های فرضیه يعنی استفاده یارتجربه و اخت ،جنس سن، تعديلگر
 در مندرج نتايج طبق. شدند بررسی اول، سوم، پنجم و هفتم

 ةانتظار عملکرد و انتظار تالش بر ساز یراثر دو متغ ،3 جدول
 .ندشو ینم يیدتأ ها هابطر ينو ا بود معنایب یرفتار یاتن

 
 پژوهش های فرضیه يبررس منظوربهمدل  ياصل متغیرهای آثار مسیر تحلیل .3 لوجد

 یرشپذ وضعیت مسیر ضریب t روابط نماد عامل بر عامل اثر هیفرض

H1 رفتاری نیات عملکرد انتظار PE-->BI 250/0 027/0 رد 

H3 رفتاری نیات تالش انتظار EE-->BI 027/1 102/0 رد 

H5 رفتاری نیات اجتماعی نفوذ SI-->BI 362/0 362/0 تأیید 

H7 استفاده رفتار تسهیلگر شرایط FC-->USE 291/2 364/0 تأیید 
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 با گريکدي بر قیتحق یاصل یهااثر سازه ،قسمت نيا در
دوم،  یها فرضیه یعني لگريتعد یرهایمتغ آثار داشتننظردر

. شدند یبررسمطابق با مدل پژوهش  ،چهارم، ششم و هشتم
 رفتاری تانی متغیر با انتظار عملکرد متغیر میان رابطه قدرت

که مقداری بسیار جزئی بود و قابل  شد محاسبه 0٢٧/0 برابر
جنس و سن  گرکه متغیرهای تعديلیزمان صرف نظر است.

 با انتظار عملکرد متغیر میان رابطه قدرتشوند  وارد مدل می
هم  بازآيد که  می دست هب ٢٤٧/0 برابر رفتاری نیت متغیر
انتظار عملکرد بر قصد  ریتأث ،نيبنابرا ؛ستین یمعنادار مقدار

 .دوش ینم ليرفتاری توسط جنس و سن تعد
 نیت متغیر با انتظار تالش متغیر میان ةرابط قدرت 

که مقداری اندک بود و قابل  شد محاسبه 10٢/0 برابر رفتاری
گر جنس، سن  که متغیرهای تعديلیاما زمان ،صرف نظر است

انتظار  متغیر میان ةرابط قدرتشوند  و تجربه وارد مدل می
. آيد می دست هب 338/0 برابر رفتاری نیت متغیر با تالش
 96/1تر از  که بزرگ آمد دست هب ٤9٢/3داری رابطه نیز  معنا

 و است دار یدهد همبستگی قابل قبول و معن بود و نشان می
سن و تجربه  جنس،بر قصد رفتاری توسط  تالشانتظار  ریتأث

 د.وش یم ليتعد

 نیت متغیر با ینفوذ اجتماع میان متغیر ةرابط قدرت
که مقداری قابل قبول است.  شد محاسبه 38٢/0 برابر رفتاری

سن، تجربه و  ،جنس گرکه متغیرهای تعديلیزمان ،همچنین
نفوذ  متغیر میان ةرابط قدرتشوند  مدل می وارداختیارات 

. آيد می دست هب 393/0 برابر رفتاری نیت متغیر با یاجتماع
 96/1تر از  که بزرگ آمد دست هب ٤8/٤داری رابطه نیز  معنا

است و  دار یدهد همبستگی قابل قبول و معن بود و نشان می
سن، تجربه  ،بر قصد رفتاری توسط جنس ینفوذ اجتماع ریتأث

 د.   وش یم ليو اختیارات تعد
 ليتما ریمتغبا  لگریتسه طيمیان متغیر شرا ةرابط قدرت

محاسبه شد که مقداری قابل قبول و  36٤/0 استفاده برابر
تجربه و سن  گرکه متغیرهای تعديلیاما زمان ،دار است معنی

 با لگریتسه طيمیان شرا ةرابط قدرتشوند  وارد مدل می
 داری. معنیآيد می دست هب 08٤/0 برابر استفاده تمايل متغیر
بود و  96/1تر از  که کوچک آمد دست هب 0٧٤/0 نیز رابطه

 ،نيبنابرا ؛ستا معنادار ریغ ودهد همبستگی اندک  نشان می
استفاده توسط سن و تجربه  رفتارر ب لگریتسه طيشرا ریتأث

 د.   وش یمن ليتعد

 
 پژوهش های فرضیه يبررس منظور به یقتحق تعدیلگر متغیرهای آثار مسیر تحلیل. 4 جدول

 یرشپذ وضعیت مسیر ضریب t پژوهش های فرضیه

:H2رد 247/0 07/1 دوش می یلبر قصد رفتاری توسط جنس و سن تعد عملکرد انتظار یرتأث 
:H4تأیید 338/0 492/3 دوش می یلسن و تجربه تعد ،بر قصد رفتاری توسط جنس تالش انتظار یرتأث 
H6 :یلتجربه و اختیارات تعد سن، ،بر قصد رفتاری توسط جنس ینفوذ اجتماع یرتأث 
 دوش می

 تأیید 393/0 48/4

H8 :رد 084/0 074/0 دوش می یلتجربه تعد وتوسط سن  یجیتالد ةکتابخان از ر استفادهب یلگرتسه یطشرا یرتأث 

 
 ت ایبر نثر ؤم یدیعوامل کل  پژوهش، یها افتهي براساس

 تالیجيد کتابخانةاز   يینها کاربران استفادةر  فتا و ر یر فتا ر
. لگریتسه طي ا شر و یاجتماع ذ نفوتالش،  انتظاراز:  عبارتند

ت  و متفا یها هر درج د ینفوذ اجتماع و تالش انتظار یهاریمتغ
  . ند شد ليتعد اریبه و اخت تجر  سط جنس، سن، تو

 کاربرد و پذيرش بر مؤثر عوامل نهايی مدل ،بنابراين
 آموزش مراکز علمی تئهی یاعضا توسط ديجیتال ةکتابخان

می تدوين 3 شکل مطابق گیالن استان در کشاورزی عالی
 .شود
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 قیتحق یينها مدل. 3 شکل

 
 

 های شاخص از تعدادی از مدل برازندگی تعیین برای
 ازد. وش یمارائه  5که در جدول  شد استفاده برازش یينیکو

 بيتقر یخطا انسيدوم برآورد وار ةشير شاخص آنجاکه
(RMSEA: Root mean square error of approximation) 

 .ددارخوبی  برازندگیمدل  آمد، دست هب 1/0تر از  کوچک
 قبول مورد بازه ربرازش نیز د یيهای نیکو ساير شاخص 
دوم  ةشيرعبارتند از:  هاشاخص نيا نيترمهمکه  بودند

 :SRMR) شدهاستاندارد یهاپسماندهمجذورات  نینگایم

Standardized Root Mean Square Residual)،  شاخص
شاخص  ،(GFI: Goodness of fit index) یبرازندگ یخوب
 AGFI: Adjusted goodness of) یبرازندگ یخوب ةافتي ليتعد

fit index)،  ةشد نرمشاخص ( برازشNFI: Normal fit index)، 
 ( وNNFI: Non-normal fit indexبرازش ) ةنشد نرمشاخص 

 .(IFI: Incremental fit index)  یشيافزا شاخص برازش
 

 پژوهش ساختاری مدل برازش يینیکو های شاخص. 5 جدول

 SRMR RMSEA GFI AGFI NFI NNFI IFI برازندگی شاخص

 قبول قابل مقادیر
 شده محاسبه مقادیر

05/0< 
035/0 

1/0< 
025/0 

9/0> 
93/0 

9/0> 
97/0 

9/0> 
94/0 

9/0> 
95/0 

1-0 
96/0 

 

 اهپیشنهاد و گیرینتیجه
 یمجاز یدر ارتباطات و گسترش فضاها نينو یهاروش
 یهاتلفن یانفجار رشد و یاجتماع یهاگسترش رسانه ،یعلم

 را یسنت یهاکتابخانه مرتبط، یهابرنامه و هاتبلت همراه،
 ریچشمگ راتییتغ نيا. ردندک یاهيپا یراتییغت دستخوش

اطالعات و  یهایفناور عيتکامل سر ةجینت هعمد طور به
 ديجیتال هایکتابخانه (.Raju, 2014) استارتباطات 

 یازکه خدمات مورد ن هستنداز اطالعات  ارزنده ایمجموعه
را با استفاده  ...و تبلیغاتی زشی،وآم خدمات جمله از ،کاربران

 اين. دهندمی قرار هاآن اختیار در نوين یهایاز انواع فناور
 علمی،متنوع و متفاوت  هایزمینه در توانندمی اطالعات

 هایمتن قالب در و باشند یشخص هایداده يا یتجار
 تحولی سیر. شوند ئهاار هارسانه ديگر ياصدا  ير،تصو يجیتال،د

 و اينترنت اب مرتبط هایفناوری با حاضر عصر در هاکتابخانه

 .خورد گره اطالعات فناوری ديگر، عبارتبه يا ديجیتال دنیای
 هافناوری اين با را خود تا اند تالش در هاکتابخانه رو،اين از

 آن یياو مزا هاقابلیت از بتوانند بیشتر هرچه تا ندکن هماهنگ

 محیط ديجیتال ةکتابخان .جويند سود خود اهداف یراستا در

 و کاربران میان سريع ارتباط امکان که است پويايی و زنده
  Tejeda-Lorente et al., 2013) آوردمی فراهم را اطالعات

Taheri & Mehrtabai, 2011;.) 
 استفاده یمتعدد یهانهیزم در تالیجيد یهاکتابخانه

 یدانشگاه طی. پژوهش حاضر بر کاربرد آن در محشدند
 قیتحق یصل هدف ا دشاشاره  کهگونههمانتمرکز دارد. 

 بر ثرؤم عوامل یبررس منظوربه یمدل یابيارز و یطراح
 تئیه یتوسط اعضا تالیجيد ةکتابخان د بر ر کا و ش ري پذ

مدل  ةيپا بر النیگ استان یکشاورز یمراکز آموزش عال یعلم
 بود.  UTAUT یفناور رشيپذ
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 یهاداده لیتحل و هيتجز و قیتحق یهاافتهي براساس
 :از عبارتند دستاوردها نيترمهم ،شدهیآورجمع
متغیر نیت  با انتظار عملکرد متغیر میان ةرابط قدرت .1

 دوم ةمرحل در .استمعنادار  ریو غ یجزئ یرفتاری مقدار
 رابطه اين نیز سن و جنس تعديلگر متغیرهای ورود با ،بررسی

 .ستا معنادار غیر همچنان
 نیت متغیر با انتظار تالش میان متغیر ةرابطقدرت  .٢

 ریو غ یجزئ یمقدار عملکرد انتظار ریمتغ مانند زین رفتاری
 جنس، لگريتعد یرهایمتغ ورود با کهیدرصورت ،استمعنادار 

 . دشویم قبول قابل و معنادار رابطه مقدار تجربه و سن
 نیت متغیر با ینفوذ اجتماع میان متغیر ةرابطقدرت  .3 

 ،همچنینمعنادار محاسبه شد.  یاول مقدار ةمرحل در رفتاری
 واردسن، تجربه و اختیارات  ،جنس گرکه متغیرهای تعديلیزمان

 نشان و آيد می دست همعنادار ب رابطه نيا زینشوند  مدل می
همبستگی قابل قبول  زین گرليتعد یرهایمتغ وجود با دهد می

 .است
با رفتار استفاده  لگریتسه طيمیان متغیر شرا ةرابط قدرت. ٤

 یمقدار لگريتعد یرهایمتغ گرفتنو بدون درنظر اول ةمرحل در
تجربه و  گرکه متغیرهای تعديلیاما زمان ،معنادار محاسبه شد
 با لگریتسه طيمیان شرا ةرابط قدرتشوند  سن وارد مدل می

 طيشرا ریتأث ،نيبنابرا ؛دشویم معنیبی استفاده تمايل متغیر
 د. وش ینم لياستفاده توسط سن و تجربه تعد رفتارر ب لگریتسه

 ةکتابخان رشيپذ بر مؤثرعوامل  یمدل بررس ،نيبنابرا
مراکز آموزش و پژوهش  یعلم تئیه یتوسط اعضا تالیجيد

   .دش یطراح النیدر استان گ یکشاورز
انتظار تالش و  یاصل مستقل یرهایاثر متغ نبودنمعنادار

 et al. Al-Gahtani ةدر مطالع یرفتار اتیانتظار عملکرد بر ن

 .Wu et alقاتیتحق جينتا ،نیاثبات شد. همچن زین (2007)
(2008)، et al. Suhendra (2009)، Shahrinaz (2009)، et 

al. Kijsanayotin (2009)،  Pynoo et al.(2011)، Cheng et 

al. (2011،) Tibenderana (2010و ) Orji (2010 در )نةیزم 
 قیمشابه تحق یرفتار اتین سازةبر  یرفاه اجتماع ریمتغ اثر

 .et al. Al-Gahtani (2007)، Wu et al مطالعات .استحاضر 
(2008)، et al. Suhendra (2009)، Shahrinaz (2009)، et 

al. Kijsanayotin (2009)، Tibenderana (2010 و )Orji 
 بر را لگریتسه طيحاضر اثر معنادار شرا قیمشابه تحق (2010)

 .نندکیم اثبات یفناور از استفاده
 مطالعه، مورد ل مد در بسته ا و یها سازه ینیب شیپ توان

 تالیجيد کتابخانةو استفاده از  ش ري پذ انسيصد وار ر د 5٧
ر  د ها ریمتغ  جه شود تو دي. بااست یعلم ئتیه یاعضاتوسط 

ر  فتا و ر یر فتا ر ت این انسيوار درصد 5٧ فقط UTAUTل  مد
 یباق حیتوض یب گري د درصد ٤3  .هند د یم حیض تواستفاده را 

 یبرا  ها ریتغم ريسا ورود یبرا ی شتریت ب لعا که به مطا ماند یم
 .دارد ز این ل مد ماندةیباق انسيوار مقدار  دادن پوشش
 رود یمانتظار  تال،یجيد کتابخانة فراوان یايتوجه به مزا با
 یفناور نياز ا استفاده توسعة یالزم را برا یها رساختيز دولت

امکان  ،یفیو ک یکم توسعةدانشگاه ضمن  رانيمد و کند نیتأم
 تالیجيد کتابخانةرا به  انيو دانشجو یکادر آموزش یدسترس
کاربران  یبراIT و  ISبه متخصصان  یدسترس. کنندفراهم 

 ديبا ،نیهمچن .ابدي ارتقا ديبا مشکالت و موانع رفع منظور به
 نةیزم در خود را یاهيپا یها مهارتو  دانش ،کاربران کتابخانه

از  شتریو ب بهتر هرچهدهند تا بتوانند  شيافزا نترنتيو ا انهيرا
 .شوند مندبهره تالیجيد یهاکتابخانهامکانات 
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