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عوامل مؤثر بر پذیرش کتابخانة دیجیتال توسط اعضای هیئت علمي مراکز آموزش و پژوهش
کشاورزی در استان گیالن
4

حمزه خوشحال کوشالي ،1محمدصادق اللهیاری ،2محمد چیذری ،3زهرا دقیقي ماسوله

 .1دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت کشاورزی،واحد رشت ،دانشگاه آزاد اسالمی ،رشت ،ایران
 .2دانشیار گروه مدیریت کشاورزی ،واحد رشت ،دانشگاه آزاد اسالمی ،رشت ،ایران
 .3استاد گروه ترویج و آموزش کشاورزی ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران
 .4باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان ،واحد رشت ،دانشگاه آزاد اسالمی ،رشت ،ایران
(تاریخ دریافت -92/11/30 :تاریخ تصویب)93/3/10 :

چکیده
کتابخانههای دیجیتال بخش اجتنابناپذیر مؤسسههای آموزشی و پژوهشی هستند و با وجود هزینههای
گزافی که صرف دسترسی و بهرهبرداری از آنها میشود ،یافتهها نشان میدهد هنوز کاربران بالقوهای آنها
را نادیده میگیرند .تحقیق حاضر با هدف بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش و تمایل اعضای هیئت علمی
مؤسسههای آموزش عالی و پژوهشی کشاورزی استان گیالن در استفاده از کتابخانة دیجیتال براساس مدل
ارائهشده توسط  ،(2003) Venkatesh et al.نظریة یکپارچة پذیرش و استفاده از فناوری ( )UTAUTانجام
گرفت .در این مدل ،چهار سازة مستقل انتظار عملکرد ،انتظار تالش ،نفوذ اجتماعی و شرایط تسهیلگر و
چهار متغیر تعدیلگر جنس ،سن ،تجربه و اختیار استفاده بررسی میشوند که بر دو سازة وابستة نیات
رفتاری و رفتار استفاده تأثیر میگذارند .در این راستا ،از تحقیقی توصیفی بهمنظور مطالعة  85نفر از
اعضای هیئت علمی مؤسسههای آموزش عالی و پژوهشی کشاورزی استان گیالن استفاده شد که با استفاده
از روش نمونهگیری مطبق نامتناسب انتخاب شدند .پس از تأیید روایی پرسشنامه توسط متخصصان ،آمارة
آلفای کرونباخ بهمنظور بررسی پایایی ،برابر با  0/78محاسبه شد که بیانگر پایایی قابل قبول پرسشنامه
است .بهمنظور تجزیه و تحلیل دادههای پژوهش از آمار توصیفی و تکنیک حداقل مربعات جزئی و
نرمافزارهای آماری  SPSSو  SmartPLSاستفاده شد .نتایج نشان میدهد سه متغیر اصلی انتظار تالش،
نفوذ اجتماعی و شرایط تسهیلگر ،عوامل کلیدی مؤثر بر نیات رفتاری و رفتار استفادة کاربران نهایی از
کتابخانه دیجیتال هستند.
واژههای کلیدی :تکنیک حداقل مربعات جزئی ،کتابخانة دیجیتال ،مدل  ،UTAUTمؤسسههای آموزشی
و پژوهشی کشاورزی.

* نويسنده مسئول

تلفن09111813013 :

Email: mana.daghighi@yahoo.com
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مقدمه
در سالهای اخیر ،بهکارگیری فناوری اطالعات و ارتباطات در
زمینههای گوناگون زندگی ،به امری روزمره در سراسر جهان
تبديل شد .مفاهیمی مانند يادگیری الکترونیک ،دولت
الکترونیک ،تجارت الکترونیک و بسیاری موارد ديگر برای
اکثر مردم شناختهشده هستند .هرچند هنوز بسیاری از موارد
باال در کشور ما بهدرستی تعريف و به تعبیری بومیسازی
نشدند ،اما دير يا زود ناچاريم با اين واژهها آشنا شويم و آنها
را بهکار بريم (.)Fahami & Zare, 2014
امروزه اينترنت نهتنها به وسیلهای ارتباطی و اطالعاتی
مهم در میان مردم مبدل شد ،بلکه مفهوم کتابخانة ديجیتال
را نیز به همراه دارد که به معنای تحولی در اشتراک اطالعات
و ارائة خدمات است (.)Zhao & Zhang, 2011
استفاده از فناوریهای اطالعاتی در حوزة گردآوری،
سازماندهی ،ذخیره و اشاعة منابع اطالعاتی موجب ايجاد
تغییرات مفهومی و ساختاری و درنتیجه پیدايش نسلی جديد در
کتابخانهها (کتابخانة ديجیتال) شد ،بهگونهایکه در حرکت به
سمت نسلهای جديد کتابخانهها ،سطح دسترسی به اطالعات و
منابع افزايش يافت .درواقع ،افزايش بیش از پیش اطالعات
علمی ،انتشارات و بهتبع آن کمبود فضای کتابخانهها و مراکز
اسناد ،سبب شد کتابداران ،اطالعرسانان و متخصصان فناوری
اطالعات به کوچککردن محلهای اطالعاتی روی آورند.
کتابخانة ديجیتال ،سامانهای اطالعاتی روی شبکهای است که
سازماندهی و مديريت میشود و خلق ،استفاده و جستوجوی
منابع ديجیتال را پشتیبانی میکند .سامانههای کتابخانة
ديجیتال اين امکان را برای مردم کشورهای درحال توسعه فراهم
میکنند که به اطالعات مورد نیاز خود دست يابند ،درحالیکه بر
الزام حضور فیزيکی چیره میشوند و توزيع محتويات اطالعاتی را
از طريق فرمتهای ديجیتال تسهیل میکنند .مطابق «واژهنامة
کتابخانه و مديريت اطالعات» سامانههای کتابخانة ديجیتال
بهصورت موجودی الکترونیکی اطالعاتی تعريف میشوند که
میتوانند از طريق پايگاه دادهها در دسترس باشند .کتابخانهها در
کشورهای درحال توسعه بهعلت توسعة پايین فناوری ،ظرفیت
کم منابع مانند منابع مالی و انسانی ،بهطور کلی عقبمانده و در
مضیقه هستند .سطح پايین آگاهی از اهمیت مطالعات ارزيابی،
نبود اعتبارات برای انجامدادن مطالعات ارزيابی و کمبود کارکنان،
انجامدادن مطالعات موفق ارزيابی را در اين کشورها با مشکل
روبهرو میکند (.)Jeng, 2005; Tayebnedrana, 2010
درک عواملی که موجب پذيرش يک فناوری میشوند و

ايجاد شرايطی که تحت آن ،فناوریهای اطالعاتی موردنظر
پذيرفته شود از پژوهشهای مهم در زمینة فناوری اطالعات
است؛ بهعبارتی اين مسئله که چرا افراد ،يک فناوری اطالعاتی
را میپذيرند و از آن استفاده میکنند يا برعکس ،آن را
نمیپذيرند و از آن استفاده نمیکنند از مهمترين مباحث
سیستمهای اطالعاتی است (.)Yaghoubi & Shakeri, 2009
پذيرش و استفادة کاربر از فناوری در زمینههای مختلف
مطالعه شد ،اما در زمینة کتابخانة ديجیتال در ايران
مطالعهای مشاهده نشد .درنتیجه ،تا به امروز هیچ ارزيابیای
از پذيرش و استفاده از آن صورت نگرفت .همچنین ،اکثر
مدلها در علوم مختلف بر مبنای تعاريف مختلف و شرايط
مجزا ساخته میشوند که اعتبار همزمان را در نتیجة نبود
انسجام محدود میکنند .اين امر بهکارگیری چنین مدلهايی
را برای ساير مطالعات دشوار میکند .درضمن ،هرچند
مدلهای پذيرش و بهکارگیری فناوری در نظامهای اطالعاتی
( )ISروزبهروز افزايش میيابند ،اما هنوز بهکارگیری آنها در
مواردی مانند کتابخانهها جديد است .همانطور که اشاره شد،
مطالعات زيادی در زمینة پذيرش فناوریهای گوناگون انجام
گرفت ،ولی در زمینة کتابخانة ديجیتال ،تالشهای بسیار
کمی صورت گرفت .از اينرو ،در ادامه به تعدادی از مطالعات
خارجی مربوطه اشاره میکنیم.
در مطالعة  )2011( Abdul Rahman et al.با عنوان «تمايل
1
به استفاده از کتابخانة ديجیتال بر پاية الگوی UTAUT
اصالحشده از ديدگاه دانشجويان کارشناسی ارشد مالزی» ،اثر
چهار عامل اصلی انتظار عملکرد ( PE: Performance
 ،)Expectancyانتظار تالش (،)EE: Effort Expectancy
کیفیت اطالعات ( )IQ: Information Qualityو کیفیت
خدمات ( )SQ: Service Qualityبررسی شدند .دو متغیر اصلی
(انتظار عملکرد و انتظار تالش) مؤثرترين پیشبینها برای
استفاده از کتابخانة ديجیتال شناخته شدند .همچنین ،نتايج
نشان داد دو متغیر جنس و سن ،تأثیری بر رابطه بین EE ،PE
و استفاده از کتابخانة ديجیتال ندارند.
 )2011( Pynoo et al.در مطالعة «پیشبینی پذيرش و
استفادة آموزگاران دبیرستانی از يک محیط آموزشی ديجیتال
( »)DLE: Digital Learning Environmentبر پاية UTAUT
بهعنوان چارچوب نظری ،پذيرش به چهار طريق عملیاتی شد:

1. Unified Theory of Acceptance and Use of Technology

خوشحالکوشالي و همکاران :عوامل مؤثر بر پذیرش کتابخانة دیجیتال توسط اعضای...

نگرش ،قصد ،دفعات استفاده و میزان استفادة مشاهدهشده در
سالهای اخیر .نتايج نشان داد انتظار عملکرد و نفوذ اجتماعی
اعمالشده از طريق مافوقها برای استفاده از DLE
پیشبینهای اصلی پذيرش و انتظار تالش و تدارک شرايط
تسهیلگر اهمیت جزئی داشتند.
 )2014( Escobat-Rodriguez & Carvajal-Trujilloدر
پژوهش خود به بررسی عوامل مؤثر بر پذيرش خريد اينترنتی
بلیتهای هواپیمايی توسط کاربران اسپانیايی بر مبنای مدل
تکامليافتة  UTAUT2پرداختند که توسط Venkatesh et
 (2012) al.در زمینة توريسم ارائه شد .اين مدل دارای
مزيتهايی نسبت به مدل اولیه برای پیشبینی قصد استفاده
و استفادة واقعی از کسبوکار الکترونیک توسط خريداران
بلیطهای الکترونیک است .در اين مدل ،عالوهبر چهار متغیر
اصلی انتظار عملکرد ،انتظار تالش ،نفوذ اجتماعی و شرايط
تسهیلگر (مشترک با مدل اولیه) ،سه متغیر انگیزة لذت،
هزينه ،عادتها ،اعتماد مشتری و نوآوری در فناوری نیز
درنظر گرفته شدند .مطابق نتايج ،اعتماد مشتريان قویترين
پیشبین بود و عادات مشتريان ،هزينه و شرايط تسهیلگر در
رتبههای بعدی قرار گرفتند.
پژوهشی با عنوان «پذيرش سامانة کتابخانة ديجیتال توسط
کاربر در کشورهای درحال توسعه :کاربردی از مدل پذيرش
فناوری» توسط  )2009( Park et al.عوامل مؤثر بر استفاده از
يک سیستم کتابخانة ديجیتال بر مبنای چارچوب مدل پذيرش
فناوری ()TAM: Technology Acceptance Model
توسعهيافته توسط  )1986( Davisرا بررسی کرد .متغیرهای
کلیدی (سهولت درکشده و سودمندی درکشده) ممکن است
با توجه به متغیرهای خارجی مؤثر در عرصههای پژوهشی ويژه
متفاوت عمل کنند .مطالعة باال ،هشت متغیر بیرونی شامل
مشخصات فردی و مشخصات سیستم را بهکار گرفت .نتايج نشان
داد تجربه در استفاده از کامپیوتر اثر مستقیمی بر سهولت
استفاده دارد ،درحالیکه اين متغیر بر سودمندی درکشده و
قصد رفتاری برای استفاده بهطور غیر مستقیم اثر میگذاشت.
همچنین ،دامنة دانش و سواد انگلیسی آثار مستقیمی بر سهولت
درکشده و سودمندی درکشده دارند ،درحالیکه اين متغیرها
آثار غیر مستقیم بر قصد رفتاری استفاده داشتند.
 )2008( Tibenderana & Ogaoدر تحقیقی با عنوان
«پذيرش و استفاده از فناوریهای ارتباطات و اطالعات بین
جوامع دانشگاهی اوگاندا :مدلی برای کاربران نهايی خدمات
کتابخانة هیبريد» مدلی برای مطالعة سطوح پذيرش کاربران
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نهايی و استفاده از خدمات  ICTارائه دادند .مدل تحقیق،
اصالحیهای از مدل  UTAUTاست که متغیرهای انتظار تالش
و اختیار را حذف کرد و متغیر مستقل را با ارتباط و متغیر
واسط را با آگاهی جايگزين کرد که با مضمون اين مطالعه
منطبق شد .هريک از سازههای مدل تحقیق تجزيه و تحلیل
شد و نتايج با مطالعاتی در زمینههای ديگر مقايسه شد.
يافتههای مطالعه بر سطوح پذيرش کاربران نهايی و استفاده از
خدمات کتابخانة هیبريد در دانشگاهها بهويژه در کشورهای
کمتر توسعهيافته همپوشانی دارند .اين مطالعه همچنین کارايی
و استحکام مدل  UTAUTرا برای تعیین پذيرش و استفاده از
يک فناوری تأيید کرد.
پذيرش و استفاده از سیستمهای مبتنی بر  ITموضوع
تحقیقات بسیاری بود و در سالهای اخیر مدلهای متعددی
در اين زمینه ارائه شدند .نظرية يکپارچة پذيرش و استفاده از
فناوری ( )UTAUTو الگوهای پذيرش فناوری برای درک اثر
عوامل مؤثر بر پذيرش کاربران نهايی از سامانههای اطالعات
بهکار رفتند که اکثر مدلهای پذيرش فناوری توان توضیحی
پايین (بین  ٢0و  ٤0درصد) نیات رفتاری کاربران را دارند،
درحالیکه مدل جامع پذيرش  UTAUTترقیای بزرگ را در
قدرت توضیح مغايرت تا  ٧0درصد نشان داد ( Tibenderana,
 .)2010نظرية يکپارچة پذيرش و استفاده از فناوری در سال
 ٢003توسط  Venkatesh et al.بهعنوان ترکیبی از هشت
مدل برجسته ( ،TAM ،1TRAمدل انگیزشیTAM- ،٢TPB ،
 TPBمرکب ،استفاده از  ٤IDT ،3PCو نظرية شناختی
اجتماعی) مطرح شد .مدل  UTAUTبه توضیح نیات رفتاری
کاربر برای استفاده از سیستمهای اطالعاتی و متعاقب آن
رفتار استفاده کمک میکند.
 Venkatesh et al.در مطالعهشان از دادههای مربوط به
کارمندان چهار سازمان در شش ماه و در سه مقطع زمانی
(دورة اول بعد از آموزش ،دورة دوم يک ماه بعد از پیادهسازی
و دورة سوم سه ماه بعد از پیادهسازی) استفاده کردند .رفتار
استفادة واقعی پس از گذشت شش ماه از دورة آموزش
سنجش شد .هشت مدل مذکور بین  1٧تا  53درصد از
واريانس قصد رفتاری را توضیح دادند ،سپس تئوری تلفیقی
پذيرش و کاربرد فناوری با استفاده از دادههای جمعآوریشده
1. Theory of Rational Action
2. Theory of Planned Behavior
3. Perceived Credibility
4. Innovation Diffusion Theory
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آزمون شد .نتايج نشان داد عملکرد تئوری مذبور از هشت
مدل ديگر بهتر است و  69درصد از واريانس قصد استفاده از
فناوری را توضیح میدهد.
همانطورکه اشاره شد ،مدل  UYAUTتوانايی تبیین ٧0
درصد از واريانس متغیر قصد رفتاری است که بهبود شايان
توجهی نسبت به هشت مدل ديگر دارد .از اينرو ،کاملترين
مدل بهمنظور پیشبینی اتخاذ  ITدر زمینههای گوناگون
است.

مطابق اين نظريه (شکل  ،)1چهار سازة حیاتی،
تعیینکنندههای مستقیم قصد و رفتار استفاده از فناوری
هستند .سازههای هستهای عبارتند از :انتظار عملکرد ،انتظار
تالش ،نفوذ اجتماعی و شرايط تسهیلگر .جنس ،سن ،تجربه
و اختیار در استفاده ،تأثیر چهار سازة کلیدی را بر قصد و
رفتار استفاده تعديل میکنند (2011; Martins et al., 2014
.)Ghorbanizadeh et al., 2013; Wikiversity,

شکل  .1نظریة یکپارچة پذیرش و استفاده از فناوری

درک عوامل و شرايطی که به پذيرش و استفاده از
فناوریهای اطالعاتی و ارتباطی در حوزههای گوناگون کاربرد
آن منجر میشوند از پژوهشهای مهم در اين زمینهاند.
بهمنظور پیشبینی موفقیت آيندة کتابخانههای ديجیتال
ارزيابی عوامل مؤثر بر استفاده و همچنین نیات رفتاری
کاربران در زمینة استفاده از کتابخانة ديجیتال ضروری است.
هدف اصلی مطالعة حاضر بررسی میزان پذيرش و استفادة
اعضای هیئت علمی از کتابخانة ديجیتال در محیطهای
علمی -تحقیقاتی کشاورزی استان گیالن با بهکارگیری
سازههای مدل اصلی  UTAUTاست .فرضیههای تحقیق
عبارتند از:
 :H1تأثیر انتظار عملکرد بر قصد رفتاری معنادار است.
 :H2تأثیر انتظار عملکرد بر قصد رفتاری توسط جنس و
سن تعديل میشود.
 :H3تأثیر انتظار تالش بر قصد رفتاری معنادار است.
 :H4تأثیر انتظار تالش بر قصد رفتاری توسط جنس ،سن
و تجربه تعديل میشود.

 :H5تأثیر نفوذ اجتماعی بر قصد رفتاری معنادار است.
 :H6تأثیر نفوذ اجتماعی بر قصد رفتاری توسط جنس،
سن ،تجربه و اختیار استفاده تعديل میشود.
 :H7تأثیر شرايط تسهیلگر بر رفتار استفاده معنادار است.
 :H8تأثیر شرايط تسهیلگر بر استفاده از کتابخانة
ديجیتال توسط سن و تجربه تعديل میشود.
مواد و روشها
تحقیق حاضر به لحاظ هدف کاربردی و از نظر شیوة گردآوری
دادهها از نوع تحقیقات علی -ارتباطی است .جامعة آماری
تحقیق را  350نفر از اعضای هیئت علمی در چهارده مؤسسة
آموزش عالی و پژوهشی کشاورزی مستقر در استان گیالن
تشکیل میدهند .حجم نمونه براساس جدول حداقل حجم
نمونة  85 ،)2001( Bartlett et al.نفر تعیین شد و از روش
نمونهگیری مطبق نامتناسب استفاده شد .ابزار اصلی
گردآوری دادهها پرسشنامهای اقتباسی از مدل پیشنهادی
 )2003( Vankatesh et al.با کمی اصالحات بود که بهصورت
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الکترونیکی و حضوری در اختیار پاسخدهندگان قرار گرفت.

نتایج و بحث

بخش اول پرسشنامه شامل ويژگیهای فردی و حرفهای در
قالب سه بخش اطالعات زمینهای ،دانش و کاربرد رايانه و
اينترنت و تجربه است و در ادامه سی گويه پیرامون
متغیرهای اصلی پژوهش (انتظار عملکرد با شش گويه ،انتظار
تالش با پنج گويه ،نفوذ اجتماعی با شش گويه ،شرايط
تسهیلگر با شش گويه ،قصد رفتاری با سه گويه و اختیار
استفاده با چهار گويه) در قالب طیف لیکرت پنج سطحی
(بسیار موافق=  5تا بسیار مخالف=  )1بخش اصلی پرسشنامه
را تشکیل میدهند .پس از تأيید روايی پرسشنامة تدوينشده
توسط متخصصان ،اين ابزار برای تعدادی از اعضای هیئت
علمی دانشکدههای کشاورزی ساير استانها از طريق ايمیل
ارسال شد و آمارة آلفای کرونباخ بهمنظور بررسی پايايی،
برابر با  0/٧8محاسبه شد که بیانگر پايايی قابل قبول
پرسشنامه است .بهمنظور تجزيه و تحلیل دادههای پژوهش از
آمار توصیفی و تکنیک حداقل مربعات جزئی و نرمافزارهای
آماری  SPSSو  SmartPLSاستفاده شد.

ویژگيهای فردی و حرفهای پاسخگویان

با توجه به نتايج تحقیق ،از مجموع  85نفر اعضای هیئت علمی
مورد بررسی در اين پژوهش  65نفر ( ٧6/5درصد) مرد و ٢0
نفر ( ٢3/5درصد) زن بودند .بیشترين توزيع فراوانی سن
پاسخگويان مربوط به بازة سنی  35تا  ٤0سال ( 35/3درصد)
است .در زمینة آخرين مدرک تحصیلی ٢9 ،نفر ( 3٤/٢درصد)
دارای مدرک کارشناسی ارشد و  5٤نفر ( 63/5درصد) دارای
مدرک دکتری و فقط  ٢نفر ( ٢/٤درصد) دارای مدرک پايینتر
از کارشناسی ارشد بودند و باالترين توزيع فراوانی سابقة کار
افراد مربوط به بازة  5تا  15سال ( ٤9/٤درصد) است .از میان
پاسخگويان ٤ ،نفر ( ٤/٧درصد) کمک مربی 33 ،نفر (38/8
درصد) مربی 39 ،نفر ( ٤5/9درصد) استاديار 6 ،نفر (٧/1
درصد) دانشیار و  3نفر ( 3/5درصد) استاد دارای رتبة علمی
استادی هستند .نتايج مربوط به ساير اطالعات
جمعیتشناختی به اختصار در جدول  1بیان میشود.

جدول  .1توزیع فراواني ویژگيهای فردی و حرفهای پاسخگویان
متغیرها

خودارزیابی مهارت کاربرد
اینترنت

طبقات

فراوانی

درصد

فراوانی تراکمی

خیلی خوب
خوب
نسبتاً خوب
ضعیف

26
49
9
1
3
50
15
7
10
16
38
23
6
2
13
27
17
24
4

30/6
57/6
10/6
1/2
3/5
58/8
17/6
8/2
11/8
18/8
44/7
27/1
7/1
2/4
15/3
31/8
20/0
28/2
4/7

30/6
88/2
98/8
100/0
18/8
63/5
90/6
97/6
100/0
15/3
47/1
67/1
95/3
100.0

Dial-up
IDSL

شیوة اتصال به اینترنت

Wireless
Wimax
LAN

تجربة استفاده از کتابخانة دیجیتال

دفعات استفاده از کتابخانة دیجیتال

کمتر از یک سال
 1 -5سال
 6 -10سال
 11 -15سال
بیش از  15سال
هر روز
دو سه بار در هفته
یکبار در هفته
دو سه بار در ماه
هرگز
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تکنیک حداقل مربعات جزئي
بهطور کلی روابط بین متغیرها در تکنیک حداقل مربعات
جزئی دو دسته است:
 .1مدل بیرونی ) :(Outer Modelمدل بیرونی همارز مدل
اندازهگیری (تحلیل عامل تأيیدی) در معادلههای ساختاری

است و روابط بین متغیرهای پنهان با متغیرهای آشکار را
نشان میدهد.
 .٢مدل درونی ) :(Inner Modelمدل درونی همارز مدل
ساختاری (تحلیل مسیر) در معادلههای ساختاری است و روابط
بین متغیرهای پنهان را با يکديگر بررسی میکند.

جدول  .2مدل بیروني حداقل مربعات جزئي (بارهای عاملي متغیرهای مدل اندازهگیری)
سازه

انتظار عملکرد

انتظار تالش

نفوذ اجتماعی

شرایط تسهیلگر

قصد رفتاری

شاخصها

نماد در مدل

بار عاملی

مقدار آمارة t

آمارة آلفای کرونباخ

مفیدبودن در کار
افزایش سرعت دسترسی به اطالعات
افزایش بهرهوری
افزایش شانس کسب اطالعات
صرفهجویی در وقت فعالیتهای روزمره
ارتقای کیفیت کار
واضح و قابل فهمبودن تعامل
سهولت کسب مهارت در استفاده
میزان سهولت در استفاده
سهولت یادگیری در استفاده
نیاز به تالش ذهنی فراوان برای استفاده
تأثیر ذینفوذان (دوستان و همکاران)
تأثیر افراد مهم
یاری مدیران ارشد سازمان
حمایت سازمان
حمایت سرپرست
تأثیر بر وجهة افراد در سازمان
مهارت و امکانات مورد نیاز
داشتن آگاهی و دانش الزم برای استفاده
سازگاری کتابخانة دیجیتال با سایر سیستمها
دسترسی به گروه پشتیبان
دسترسی به آموزش تخصصی
وجود اینترنت پرسرعت و بیوقفه
فقط استفاده در شش ماه آینده
پیشبینی استفاده در شش ماه آینده
برنامهریزی برای استفاده در شش ماه آینده

PE1

0/376
0/386
0/621
0/432
0/761
0/398
0/400
0/498
0/461
0/396
0/651
0/709
0/745
0/669
0/545
0/639
0/616
0/818
0/512
0/406
0/792
0/352
0/971
0/977
0/975
0/955

2/237
3/700
3/636
3/421
3/158
3/374
2/653
3/149
3/022
3/038
1/743
6/255
6/730
5/260
4/286
4/327
3/821
2/585
2/397
2/406
2/159
2/183
2/643
11/221
12/368
11/084

0/846

برآورد مدل اندازهگیری
در روند پژوهش برای بررسی مدل ،نخست از مدل بیرونی برای
سنجش روابط متغیرهای پنهان با گويههای مربوطه استفاده
شد .مدل بیرونی ارتباط گويهها يا همان پرسشهای پرسشنامه
را با سازهها بررسی میکند .درواقع ،تا ثابت نشود نشانگرها يا
همان پرسشهای پرسشنامه ،متغیرهای پنهان را بهخوبی

PE2
PE3
PE4
PE5
PE6
EE1
EE2
EE3
EE4
EE5
SI1
SI2
SI3
SI4
SI5
SI6
FC1
FC2
FC3
FC4
FC5
FC6
BI1
BI2
BI3

0/788

0/805

0/730

0/968

اندازهگیری میکنند ،نمیتوان روابط را آزمود؛ بنابراين ،برای
اثبات اينکه مفاهیم بهخوبی اندازهگیری شدند از مدل بیرونی
(مدل اندازهگیری) استفاده شد .نتايج در جدول  ٢ارائه
میشود .قدرت رابطة بین عوامل اصلی (متغیرهای پنهان) و
متغیرهای قابل مشاهده با بار عاملی نشان داده میشود .بار
عاملی مقداری بین صفر و يک است .اگر بار عاملی کمتر از 0/3
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باشد رابطة ضعیف درنظر گرفته میشود و از آن صرف نظر
میشود .براساس نتايج مندرج در جدول  ،٢بار عاملی
مشاهدهشده در تمام موارد مقداری بزرگتر از  0/3دارد که
نشان میدهد همبستگی معقولی بین متغیرهای پنهان (ابعاد
هريک از سازههای اصلی) با متغیرهای قابل مشاهده وجود
دارد .خطای استاندارد تمام متغیرها نیز کمتر از  0/05و مقادير
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 tباالتر از  1/6٤است .همچنین ،مقادير آلفای کرونباخ بین 0/6
تا  0/8و در برخی منابع بزرگتر از  0/٧و مطلوب است؛
بنابراين ،تحلیل مدل بیرونی نشان میدهد مقیاس سنجش
طراحیشده اعتبار الزم را دارد .شکل  ٢خروجی نرمافزار را بر
مبنای بارهای عاملی نشان میدهد.

شکل  .2مدل خروجي نرمافزار SPLS

برآورد مدل ساختاری
در دومین مرحله از برآورد مدل ،هريک از فرضیههای تحقیق
براساس ساختاری علی در مدل نهايی بررسی شدند .درواقع،
بهمنظور آزمون فرضیههای تحقیق از روش تحلیل مسیر در
قالب مدل معادلههای ساختاری استفاده شد.
نمودار مسیر را میتوان ابزاری برای نمايش اين مطلب
درنظر گرفت که کداميک از متغیرها موجب تغییراتی در
متغیرهای ديگر میشود .اگر مدلی که بهشکل نمودار مسیر
ترسیم میشود به کمک شاخصههای بررسی برازندگی مدل

تأيید شود ،میتوان از آن مدل برای آزمون فرضیهها درمورد
وجود رابطة علّی بین متغیرهای موجود در نمودار مسیر
استفاده کرد ( .)Karimi et al, 2013در آغاز ،اثر سازههای
اصلی مدل تحقیق بر يکديگر ،بدون درنظرگرفتن متغیرهای
تعديلگر سن ،جنس ،تجربه و اختیار استفاده يعنی فرضیههای
اول ،سوم ،پنجم و هفتم بررسی شدند .طبق نتايج مندرج در
جدول  ،3اثر دو متغیر انتظار عملکرد و انتظار تالش بر سازة
نیات رفتاری بیمعنا بود و اين رابطهها تأيید نمیشوند.

جدول  .3تحلیل مسیر آثار متغیرهای اصلي مدل بهمنظور بررسي فرضیههای پژوهش
فرضیه

اثر عامل

بر عامل

نماد روابط

t

ضریب مسیر

وضعیت پذیرش

H1

انتظار عملکرد
انتظار تالش
نفوذ اجتماعی
شرایط تسهیلگر

نیات رفتاری
نیات رفتاری
نیات رفتاری
رفتار استفاده

PE-->BI

0/250
1/027
0/362
2/291

0/027
0/102
0/362
0/364

رد
رد
تأیید
تأیید

H3
H5
H7

EE-->BI
SI-->BI
FC-->USE
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در اين قسمت ،اثر سازههای اصلی تحقیق بر يکديگر با
درنظرداشتن آثار متغیرهای تعديلگر يعنی فرضیههای دوم،
چهارم ،ششم و هشتم ،مطابق با مدل پژوهش بررسی شدند.
قدرت رابطه میان متغیر انتظار عملکرد با متغیر نیات رفتاری
برابر  0/0٢٧محاسبه شد که مقداری بسیار جزئی بود و قابل
صرف نظر است .زمانیکه متغیرهای تعديلگر جنس و سن
وارد مدل میشوند قدرت رابطه میان متغیر انتظار عملکرد با
متغیر نیت رفتاری برابر  0/٢٤٧بهدست میآيد که باز هم
مقدار معناداری نیست؛ بنابراين ،تأثیر انتظار عملکرد بر قصد
رفتاری توسط جنس و سن تعديل نمیشود.
قدرت رابطة میان متغیر انتظار تالش با متغیر نیت
رفتاری برابر  0/10٢محاسبه شد که مقداری اندک بود و قابل
صرف نظر است ،اما زمانیکه متغیرهای تعديلگر جنس ،سن
و تجربه وارد مدل میشوند قدرت رابطة میان متغیر انتظار
تالش با متغیر نیت رفتاری برابر  0/338بهدست میآيد.
معناداری رابطه نیز  3/٤9٢بهدست آمد که بزرگتر از 1/96
بود و نشان میدهد همبستگی قابل قبول و معنیدار است و
تأثیر انتظار تالش بر قصد رفتاری توسط جنس ،سن و تجربه
تعديل میشود.

قدرت رابطة میان متغیر نفوذ اجتماعی با متغیر نیت
رفتاری برابر  0/38٢محاسبه شد که مقداری قابل قبول است.
همچنین ،زمانیکه متغیرهای تعديلگر جنس ،سن ،تجربه و
اختیارات وارد مدل میشوند قدرت رابطة میان متغیر نفوذ
اجتماعی با متغیر نیت رفتاری برابر  0/393بهدست میآيد.
معناداری رابطه نیز  ٤/٤8بهدست آمد که بزرگتر از 1/96
بود و نشان میدهد همبستگی قابل قبول و معنیدار است و
تأثیر نفوذ اجتماعی بر قصد رفتاری توسط جنس ،سن ،تجربه
و اختیارات تعديل میشود.
قدرت رابطة میان متغیر شرايط تسهیلگر با متغیر تمايل
استفاده برابر  0/36٤محاسبه شد که مقداری قابل قبول و
معنیدار است ،اما زمانیکه متغیرهای تعديلگر تجربه و سن
وارد مدل میشوند قدرت رابطة میان شرايط تسهیلگر با
متغیر تمايل استفاده برابر  0/08٤بهدست میآيد .معنیداری
رابطه نیز  0/0٧٤بهدست آمد که کوچکتر از  1/96بود و
نشان میدهد همبستگی اندک و غیر معنادار است؛ بنابراين،
تأثیر شرايط تسهیلگر بر رفتار استفاده توسط سن و تجربه
تعديل نمیشود.

جدول  .4تحلیل مسیر آثار متغیرهای تعدیلگر تحقیق بهمنظور بررسي فرضیههای پژوهش
فرضیههای پژوهش

t

ضریب مسیر وضعیت پذیرش

:H2تأثیر انتظار عملکرد بر قصد رفتاری توسط جنس و سن تعدیل میشود

1/07

0/247

رد

:H4تأثیر انتظار تالش بر قصد رفتاری توسط جنس ،سن و تجربه تعدیل میشود

3/492

0/338

تأیید

4/48

0/393

تأیید

0/074

0/084

رد

 :H6تأثیر نفوذ اجتماعی بر قصد رفتاری توسط جنس ،سن ،تجربه و اختیارات تعدیل
میشود
 :H8تأثیر شرایط تسهیلگر بر استفاده از کتابخانة دیجیتال توسط سن و تجربه تعدیل میشود

براساس يافتههای پژوهش ،عوامل کلیدی مؤثر بر نیات
رفتاری و رفتار استفادة کاربران نهايی از کتابخانة ديجیتال
عبارتند از :انتظار تالش ،نفوذ اجتماعی و شرايط تسهیلگر.
متغیرهای انتظار تالش و نفوذ اجتماعی در درجههای متفاوت
توسط جنس ،سن ،تجربه و اختیار تعديل شدند.

بنابراين ،مدل نهايی عوامل مؤثر بر پذيرش و کاربرد
کتابخانة ديجیتال توسط اعضای هیئت علمی مراکز آموزش
عالی کشاورزی در استان گیالن مطابق شکل  3تدوين می
شود.
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شکل  .3مدل نهایي تحقیق
میانگین مجذورات پسماندههای استانداردشده ( SRMR:

برای تعیین برازندگی مدل از تعدادی از شاخصهای
نیکويی برازش استفاده شد که در جدول  5ارائه میشود .از
آنجاکه شاخص ريشة دوم برآورد واريانس خطای تقريب

 ،)Standardized Root Mean Square Residualشاخص
خوبی برازندگی ( ،)GFI: Goodness of fit indexشاخص
تعديليافتة خوبی برازندگی ( AGFI: Adjusted goodness of
 ،)fit indexشاخص نرمشدة برازش (،)NFI: Normal fit index
شاخص نرمنشدة برازش ( )NNFI: Non-normal fit indexو
شاخص برازش افزايشی (.)IFI: Incremental fit index

)(RMSEA: Root mean square error of approximation

کوچکتر از  0/1بهدست آمد ،مدل برازندگی خوبی دارد.
ساير شاخصهای نیکويی برازش نیز در بازه مورد قبول
بودند که مهمترين اين شاخصها عبارتند از :ريشة دوم

جدول  .5شاخصهای نیکویي برازش مدل ساختاری پژوهش
شاخص برازندگی

SRMR

RMSEA

GFI

AGFI

NFI

NNFI

IFI

مقادیر قابل قبول

<0/05

< 0 /1

> 0 /9

> 0 /9

> 0 /9

> 0 /9

0-1

مقادیر محاسبهشده

0/035

0/025

0/93

0/97

0/94

0/95

0/96

نتیجهگیری و پیشنهادها
روشهای نوين در ارتباطات و گسترش فضاهای مجازی
علمی ،گسترش رسانههای اجتماعی و رشد انفجاری تلفنهای
همراه ،تبلتها و برنامههای مرتبط ،کتابخانههای سنتی را
دستخوش تغییراتی پايهای کردند .اين تغییرات چشمگیر
بهطور عمده نتیجة تکامل سريع فناوریهای اطالعات و
ارتباطات است ( .)Raju, 2014کتابخانههای ديجیتال
مجموعهای ارزنده از اطالعات هستند که خدمات مورد نیاز
کاربران ،از جمله خدمات آموزشی ،تبلیغاتی و ...را با استفاده
از انواع فناوریهای نوين در اختیار آنها قرار میدهند .اين
اطالعات میتوانند در زمینههای متنوع و متفاوت علمی،
تجاری يا دادههای شخصی باشند و در قالب متنهای
ديجیتال ،تصوير ،صدا يا ديگر رسانهها ارائه شوند .سیر تحولی
کتابخانهها در عصر حاضر با فناوریهای مرتبط با اينترنت و

دنیای ديجیتال يا بهعبارت ديگر ،فناوری اطالعات گره خورد.
از اينرو ،کتابخانهها در تالشاند تا خود را با اين فناوریها
هماهنگ کنند تا هرچه بیشتر بتوانند از قابلیتها و مزايای آن
در راستای اهداف خود سود جويند .کتابخانة ديجیتال محیط
زنده و پويايی است که امکان ارتباط سريع میان کاربران و
اطالعات را فراهم میآورد (Tejeda-Lorente et al., 2013
;.)Taheri & Mehrtabai, 2011
کتابخانههای ديجیتال در زمینههای متعددی استفاده
شدند .پژوهش حاضر بر کاربرد آن در محیط دانشگاهی
تمرکز دارد .همانگونهکه اشاره شد هدف اصلی تحقیق
طراحی و ارزيابی مدلی بهمنظور بررسی عوامل مؤثر بر
پذيرش و کاربرد کتابخانة ديجیتال توسط اعضای هیئت
علمی مراکز آموزش عالی کشاورزی استان گیالن بر پاية مدل
پذيرش فناوری  UTAUTبود.

344

تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران ،دوره  ،46شماره  ،2تابستان 1394

براساس يافتههای تحقیق و تجزيه و تحلیل دادههای
جمعآوریشده ،مهمترين دستاوردها عبارتند از:
 .1قدرت رابطة میان متغیر انتظار عملکرد با متغیر نیت
رفتاری مقداری جزئی و غیر معنادار است .در مرحلة دوم
بررسی ،با ورود متغیرهای تعديلگر جنس و سن نیز اين رابطه
همچنان غیر معنادار است.
 .٢قدرت رابطة میان متغیر انتظار تالش با متغیر نیت
رفتاری نیز مانند متغیر انتظار عملکرد مقداری جزئی و غیر
معنادار است ،درصورتیکه با ورود متغیرهای تعديلگر جنس،
سن و تجربه مقدار رابطه معنادار و قابل قبول میشود.
 .3قدرت رابطة میان متغیر نفوذ اجتماعی با متغیر نیت
رفتاری در مرحلة اول مقداری معنادار محاسبه شد .همچنین،
زمانیکه متغیرهای تعديلگر جنس ،سن ،تجربه و اختیارات وارد
مدل میشوند نیز اين رابطه معنادار بهدست میآيد و نشان
میدهد با وجود متغیرهای تعديلگر نیز همبستگی قابل قبول
است.
 .٤قدرت رابطة میان متغیر شرايط تسهیلگر با رفتار استفاده
در مرحلة اول و بدون درنظرگرفتن متغیرهای تعديلگر مقداری
معنادار محاسبه شد ،اما زمانیکه متغیرهای تعديلگر تجربه و
سن وارد مدل میشوند قدرت رابطة میان شرايط تسهیلگر با
متغیر تمايل استفاده بیمعنی میشود؛ بنابراين ،تأثیر شرايط
تسهیلگر بر رفتار استفاده توسط سن و تجربه تعديل نمیشود.
بنابراين ،مدل بررسی عوامل مؤثر بر پذيرش کتابخانة
ديجیتال توسط اعضای هیئت علمی مراکز آموزش و پژوهش
کشاورزی در استان گیالن طراحی شد.
معنادارنبودن اثر متغیرهای مستقل اصلی انتظار تالش و
انتظار عملکرد بر نیات رفتاری در مطالعة Al-Gahtani et al.

) (2007نیز اثبات شد .همچنین ،نتايج تحقیقاتWu et al.
(et ،)2009( Shahrinaz ،)2009( Suhendra et al. ،)2008
Cheng et ،)2011( Pynoo et al. ،)2009( Kijsanayotin al.

 )2010( Tibenderana ،)2011( al.و  )2010( Orjiدر زمینة
اثر متغیر رفاه اجتماعی بر سازة نیات رفتاری مشابه تحقیق
حاضر است .مطالعات Wu et al. ،)2007( Al-Gahtani et al.
(et ،)2009( Shahrinaz ،)2009( Suhendra et al. ،)2008
 )2010( Tibenderana ،)2009( Kijsanayotin al.و Orji
( )2010مشابه تحقیق حاضر اثر معنادار شرايط تسهیلگر را بر
استفاده از فناوری اثبات میکنند.
توان پیشبینی سازههای وابسته در مدل مورد مطالعه،
 5٧درصد واريانس پذيرش و استفاده از کتابخانة ديجیتال
توسط اعضای هیئت علمی است .بايد توجه شود متغیرها در
مدل  UTAUTفقط  5٧درصد واريانس نیات رفتاری و رفتار
استفاده را توضیح میدهند ٤3 .درصد ديگر بیتوضیح باقی
میماند که به مطالعات بیشتری برای ورود ساير متغیرها برای
پوششدادن مقدار واريانس باقیماندة مدل نیاز دارد.
با توجه به مزايای فراوان کتابخانة ديجیتال ،انتظار میرود
دولت زيرساختهای الزم را برای توسعة استفاده از اين فناوری
تأمین کند و مديران دانشگاه ضمن توسعة کمی و کیفی ،امکان
دسترسی کادر آموزشی و دانشجويان را به کتابخانة ديجیتال
فراهم کنند .دسترسی به متخصصان  ISو  ITبرای کاربران
بهمنظور رفع موانع و مشکالت بايد ارتقا يابد .همچنین ،بايد
کاربران کتابخانه ،دانش و مهارتهای پايهای خود را در زمینة
رايانه و اينترنت افزايش دهند تا بتوانند هرچه بهتر و بیشتر از
امکانات کتابخانههای ديجیتال بهرهمند شوند.
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