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چکیده
زمینه و هدف :با گسترش و ورود فناوری اطالعات به کتابخانههای دانشگاهی ،کارکردها و خدمات آنها تحت تأثیر قرار گرفته

است .با توجه به فلسفه ی وجودی کتابخانههای دانشگاهی در پیشبرد برنامههای آموزشی و پژوهشی دانشگاه ،برای انجام رسالت
خود به صورت مطلوب ،باید از نیروی متخصص با مهارتهای فناورانه بهرهمند باشد .هدف این پژوهش ،شناسایی عوامل موثر
بر پذیرش فناوری اطالعات توسط کتابداران کتابخانههای دانشگاهی دولتی اصفهان براساس مدل پذیرش فناوری تم( )TAMبود.

روش بررسی :روش پژوهش پیمایشی و ابزار گردآوری اطالعات پرسشنامه طراحی شده براساس مدل تم بود .جامعه پژوهش

 151نفر از کتابداران دانشگاهی شهر اصفهان و روش نمونهگیری سرشماری بود .روایی توسط متخصصان کتابداری و اطالعرسانی

و فناوری اطالعات تایید و پایایی با استفاده از آلفای کرونباخ( )0/89به دست آمد .نوع آمار توصیفی و استنباطی و نرمافزار تجزیه

و تحلیل دادهها  SPSS 20بود.
*نویسنده مسئول :
دکتر حسن اشرفی ریزی؛
مرکـز تحقیقـات فنـاوری اطالعـات در امـور
سلامت دانشـگاه علـوم پزشـکی اصفهـان
Email :
hassanashrafi@mng.mui.ac.ir

یافتهها :مدل پذیرش فناوری با کسب ضریب تعیین نهایی  0/282قابلیت کاربرد در جامعه ی مورد مطالعه را دارد ،این بدان معنی
است که قابلیت کاربرد مدل( )TAMبرای مطالعه ی کتابداران کتابخانههای دانشگاهی اصفهان تا حدودی مناسب بود .اولویتها

برای اثرات متغیرهای مدل پذیرش فناوری بر استفاده ی واقعی از فناوری اطالعات ،به ترتیب ،تمایل به استفاده( ،)0/39برداشت
ذهنی از سهولت استفاده( ،)0/21برداشت ذهنی از سودمندی( )0/15و نگرش به استفاده از فناوری اطالعات( )0/12بود.

نتیجهگیری :تامین زیر ساختهای الزم فناوری اطالعات و سپس آموزشهای الزم در راستای استفاده کارآمد از فناوری برای
کتابداران لحاظ شود .همچنین در سرفصلهای این رشته ی تخصصی ،به آشنایی با فناوریهای اطالعات کتابخانهای توجه شود.
واژه های کلیدی :فناوری اطالعات ،مدل پذیرش فناوری ،کتابداران دانشگاهی ،کتابخانه های دانشگاهی ،اصفهان

 1دانشجوی کارشناسی ارشد کتابداری و اطالعرسانی پزشکی ،کمیته تحقیقات دانشجویی ،دانشکده مدیریت و اطالعرسانی پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ،اصفهان ،ایران
 2دانشیار گروه کتابداری و اطالعرسانی پزشکی ،مرکز تحقیقات فناوری اطالعات در امور سالمت ،دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ،اصفهان ،ایران
 3استادیار گروه کتابداری و اطالعرسانی پزشکی ،مرکز تحقیقات فناوری اطالعات در امور سالمت ،دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ،اصفهان ،ایران
 4مربی گروه کتابداری و اطالعرسانی پزشکی ،مرکز تحقیقات فناوری اطالعات در امور سالمت ،دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ،اصفهان ،ایران
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عوامل موثر بر پذیرش فناوری اطالعات توسط کتابداران

عوامــل موثر بر پذیرش فناوری اطالعات توســط ...

مقدمه

مانده است .طی چند دهه گذشته عالقه ی جامعه ی تحقیقاتی برای

چالشهایی را برای سازمانها ،مؤسسات عمومی و خصوصی ایجاد

فناوری اطالعات و استفاده مؤثر از فناوری شده است .در میان این

کرده است .کتابخانهها نیز از این قاعده مستثنی نیستند و با افزایش

مدلها ،یکی از برجستهترین و معتبرترین آنها مدل پذیرش فناوری(تم)

سرعت تحوالت فناوری اطالعات کارکردها ،عملکردها ،فرایندها،

میباشد .مدل پذیرش فناوری توسط مطالعات متعددی از رفتار اقتباسی

چارچوب و خدمات کتابخان ه تحت تأثیر قرار گرفته است(.)1-3

کاربران در تحقیقات فناوری اطالعات در بسیاری از کشورهای جهان

کتابخانههای دانشگاهی که فلسفه وجودیشان کمک به استادان،

پشتیبانی نظری و تجربی قابل توجهی دریافت کرده و قابلیت کاربرد آن

دانشجویان و پژوهشگران در پیشبرد تدریس و پژوهش میباشد،

مورد مطالعه قرار گرفته است( .)9-11همانند مطالعات انجام شده در

برای آنکه بتوانند رسالت آموزشی و پژوهشی خود را به مطلوبترین

دیگر کشورها ،این مطالعه نیز از تم به عنوان چارچوبی برای پی بردن

وجه ممکن به انجام رسانند ،باید از نیروی متخصص با قابلیتها و

به قابلیت کاربرد این مدل و شناسایی عوامل مؤثر بر پذیرش فناوری

مهارتهای فناورانه بهرهمند باشند تا بتوانند خدمات خود را به طور

توسط کتابداران استفاده کرده است.

اصولی ارایه دهند( .)4بنابراین با رشد فناوریهای جدید مورد استفاده

مدل پذیرش فناوری بیش از ربع قرن پیش توسط Davis

در تولید ،سازماندهی و بازیابی اطالعات ،کتابداران دانشگاهی بایستی

ارایه شده است( ،)12این مدل همچنان توسط محققان متعددی در

متناسب با این تغییرات فناوری ،خود را همگام کنند( .)5تعدادی از

بسیاری از کشورهای جهان تأیید و قابلیت کاربرد آن مطالعه شده است.

نویسندگان ،به نقش کتابداران در این فرایند تغییر به عنوان مرکز

 Leeو همکاران در سال  2003میالدی ،در مطالعهای تم را به عنوان

پشتیبانی از فناوری کتابخانه اشاره کردهاند(.)6-8

تأثیرگذارترین و عمومیترین نظریه در زمینه ی پذیرش فناوری معرفی

با وجود گسترش فناوری اطالعات در کتابخانههای دانشگاهی
و اهمیت نقش کتابداران ،آنها قادر به درک مزایای فناوری اطالعات
برای انجام کارهای خود نیستند ،به عالوه شناسایی عوامل موثر بر
استفاده از فناوری همچنان با نقصان روبروست و تصمیمگیری در
مورد پذیرش یا رد فناوری اطالعات همچنان یک سؤال باز باقی

کردهاند( King .)10و  Heنیز در سال  2006میالدی ،تم را مدلی معتبر
و قدرتمند معرفی کرده که به طور گسترده مورد استفاده قرار گرفته
است( .)11همچنین  Granićو  Marangunićدر سال  2014میالدی
در پژوهشی به بررسی متون مدل تم پرداختند و قابلیت کاربرد مدل
پذیرش فناوری را قابل بسط دانستند(.)13

شکل  :1مدل پذیرش فناوری اصلی()12

همانطور که در شکل  1مشاهده میگردد ،تم از پنج سازه شامل:

تأثير گذاشته ،موجب تمایل برای استفاده از آن فناوری میشوند ،و در

متغیرهای بیرونی ،برداشت ذهنی از سهولت استفاده ،برداشت ذهنی

نهايت ،استفاده ،صورت می گيرد؛ استفاده ی واقعی از فناوری اطالعات

از سودمندی ،نگرش نسبت به استفاده و تمایل به استفاده از فناوری

نتیجه ی نهایی همه سازههای قبلی است( .)14بنابراین فرضیههای این

اطالعات تشکیل شده است( .)14بر اساس اين مدل ،دو باور برداشت

مطالعه شناسایی عوامل موثر بر پذیرش فناوری اطالعات بر اساس مدل

ذهنی از سودمندی و برداشت ذهنی از سهولت استفاده ،برای پیشبینی

پذیرش فناوری از دیدگاه کتابداران کتابخانههای دانشگاهی اصفهان ،و

نگرش و رفتار کاربران نسبت به استفاده از فناوری اطالعات موثر

همچنین ارزیابی قابلیت کاربرد مدل پذیرش فناوری در بین کتابداران

هستند( .)15اين دو عامل بر نگرش افراد نسبت به استفاده از يك فناوری

کتابخانههای دانشگاهی دولتی شهر اصفهان است.
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طی دو دهه ی گذشته فناوری اطالعات مزایا ،فرصتها و

پاسخگویی به این سؤال موجب ظهور چندین تئوری و مدل پذیرش

زهرا جاللی و همكاران

نـوروزی و جعفرپور نشـان داد که میانگین آمادگـي فناوری اطالعات،

بـا ایـن وجود میانگین اسـتفاده از فنـاوری اطالعات در بیـن کتابداران

آمادگـی کارکنـان ،آمادگـی ارتبـاط بـا محیـط و بـه طور کلـی آمادگی

دانشـگاهی پایینتـر از حـد متوسـط اسـت ،لـذا نظـر بـه اهمیـت این

الکترونیکـی در این دانشـگاه ،پايينتر از حد متوسـط بـا میانگین امتیاز

موضـوع و بـا توجـه به اینکـه در حال حاضـر چنین پژوهشـی در بین

( 2/44از  )5میباشـد( .)16همچنیـن پژوهـش الریجانـی و سـاالرپور

کتابـداران دانشـگاهی اصفهـان انجـام نشـده اسـت ،ایـن پژوهـش بـا

نشـان داد کـه میـزان اسـتفاده از فنـاوری اطالعـات در کتابخانههـای

هـدف شناسـایی عوامـل موثـر بـر پذیـرش فنـاوری اطالعات توسـط

دانشـگاهی شـهر زنجـان پایینتر از میانگیـن بـوده و عمدهترین موانع

کتابـداران کتابخانههـای دانشـگاهی دولتـی اصفهـان بـر اسـاس مـدل

اسـتفاده از فنـاوری اطالعـات کمبـود نیـروی انسـانی ،فضـا و بودجه

 TAMانجـام شـد ،تـا از ایـن طریق بتوان بـه کتابخانههای دانشـگاهی

میباشـد( .)17نتیجـه ی بـه دسـت آمـده از پژوهش شـیخ شـعاعی و

در راسـتای تـوان مندسـازی کتابـداران در حوزه ی فنـاوری اطالعات

علومی نشـان داد که برداشـت ذهنی از سـودمندی و برداشـت ذهنی از

و در نهایـت پیشـبرد آمـوزش و پژوهـش یاری رسـاند.

سـهولت اسـتفاده از عوامـل تاثیرگـذار بر کتابـداران بـوده ،بدین معنی
کـه هـر چه فنـاوری اطالعات از نظر افـراد برای بهبـود عملکرد کاری

روش بررسی

مفیدتـر و از نظـر یادگیری آسـانتر تشـخیص داده شـود ،بیشـتر مورد

روش پژوهش پیمایشی و نوع مطالعه کاربردی بوده است .جامعه

اسـتفاده قـرار میگیـرد( .)18بـر اسـاس نتایـج  Parkو همـکاران در

پژوهش شامل کتابداران دانشگاهی دولتی شهر اصفهان میباشد .به طور

سـال  2009میالدی ،برداشـت ذهنی از سـهولت اسـتفاده بر برداشـت

کلی چهار دانشگاه در اصفهان ،شامل دانشگاه علوم پزشکی اصفهان،

ذهنـی از سـودمندی کـه در نهایـت بـه تصمیمگیـری بـرای اسـتفاده

دانشگاه اصفهان ،دانشگاه صنعتی اصفهان و دانشگاه هنر اصفهان شناسایی

منجـر میشـود ،تاثیـر قابـل توجهی بـر پذیرش و اسـتفاده از سیسـتم

شدند .تعداد کتابداران در این مراکز حدود  165نفر بود .به دلیل

کتابخانـه دیجیتـال دارد( .)19نتیجـه ی بـه دسـت آمـده از پژوهـش

محدود بودن تعداد شرکت کنندگان مشمول در این مطالعه ،پژوهشگر

 Coxدر سـال  2013میلادی نیـز نشـان داد ،دو عامل برداشـت ذهنی

از روش سرشماری برای انجام پژوهش استفاده کرد .پرسشنامهها

از سـهولت اسـتفاده و سـودمندی بـر تصمیـم به اسـتفاده تاثیر داشـته

توسط پژوهشگر توزیع شد و به تمامی افراد اطمینان داده شد که

و موجـب پذیـرش فنـاوری اطالعـات کتابخانـهای میشـوند( .)20بر

اطالعات آنها در اختیار هیچ فردی قرار نخواهد گرفت و به صورت

اسـاس نتایج  Parkو  Pobilدر سـال  2013میالدی ،برداشـت ذهنی

محرمانه نزد پژوهشگر محفوظ خواهد ماند .از  165پرسشنامه ارایه

از سـودمندی و برداشـت ذهنـی از سـهولت اسـتفاده ،عوامـل موثـر

شده به کتابدارن 151 ،پرسشنامه توسط پاسخدهندگان تکمیل شد .ابزار

نگـرش نسـبت بـه اسـتفاده از کامپیوتـر شـخصی تبلـت بودنـد(.)21

گردآوری اطالعات پرسشنامه بر اساس سازههای تم بوده است .بیشتر

 Granićو  Marangunićدر سـال  2014میلادی در پژوهشـی بـه

سؤاالت عم ً
ال از  Davisو تعدادی دیگر از سؤاالت ،از پژوهشگران در

بررسـی متـون مـدل تـم پرداختنـد و یافتههـا نشـان داد کـه از قابلیت

رشتههای مطالعاتی دیگر که توسط شیخ شعاعی( )22بومیسازی شده

کاربـرد مـدل پذیرش فناوری همچنان نواحی بررسـی نشـدهای وجود

استفاده شده است .با توجه به اینکه فناوریهای کاربردی موجود در

دارد و چنـد مسـیر آینـده احتمالـی شـامل تعدیـل نقـش متغیرهـای

پرسشنامه شیخ شعاعی نسبت ًا قدیمی بود ،لذا توسط پژوهشگر تغییرات

فـردی ،پیوسـتن متغیرهـای اضافـی به مـدل ،بررسـی میزان اسـتفاده ی

جزئی در آن صورت گرفت .به طور کلی ،پرسشنامه شامل شش بخش

واقعـی و رابطـه بیـن میـزان اسـتفاده ی واقعـی و میـزان برآمـد عینـی

میباشد که بخش اول مربوط به ویژگیهای جمعیت شناختی ،بخش

را شناسـایی کردنـد( .)13ایـن پژوهشهـا نشـان میدهـد کـه طـی

دوم فناوریهای اطالعاتی مورد استفاده و میزان استفاده ،بخش سوم تا

دو دهـه ی گذشـته ،مـدل تـم همچنـان در رونـد مطالعـات سـالهای

ششم مربوط به سازههای مدل پذیرش فناوری اطالعات است .سواالت

اخیـر کاربـرد داشـته چنانکـه فراتحلیـل از آن نیـز انجام گرفته اسـت.

در قالب طیف لیکرت  5گزینهای(کام ً
ال موافقم= ،5موافقم= ،4مطمئن

همچنیـن پژوهشهـای فـراوان داخلـی و خارجـی بیانگـر اهمیـت

نیستم= ،3مخالفم= ،2کام ً
ال مخالفم= )1تنظیم شده است .روایی ابزار

پذیـرش فنـاوری اطالعـات در کتابخانهها میباشـد ،زیرا از بسـترهای

توسط  4نفر از متخصصان کتابداری و اطالعرسانی و فناوری اطالعات

مناسـب بـراي فعاليـت کتابـداران ،كتابخانههاي دانشـگاهي هسـتند و

دانشگاههای علوم پزشکی اصفهان و دانشگاه اصفهان تایید و پایایی ابزار

کتابـداران بـا اسـتفاده از فناوریهای نوین بـه عنوان مهندسـان دانش،

از طریق ضریب آلفای کرونباخ( )0/89به دست آمد .به منظور شناسایی
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پژوهـش انجـام شـده در کتابخانههـای دانشـگاه تبریز توسـط

مفسـران اطالعـات و آموزشـگر ،به فعاليـت اطالعرسـاني میپردازند؛

عوامــل موثر بر پذیرش فناوری اطالعات توســط ...

از دیدگاه کتابداران کتابخانههای دانشگاهی اصفهان و همچنین پی بردن

دانشگاهی اصفهان از روش تحلیل مسیر استفاده شد .دادههای گردآوری

به روابط معنادار بین متغیرهای مستقل و وابسته ،پژوهشگر از روش

شده در دو سطح توصیفی(فراوانی ،میانگین و انحراف معیار) و استنباطی

وابستگی غیر پارامتریک از ضریب همبستگی پیرسون استفاده کرده

و با استفاده از نرمافزار  SPSSنسخه  20تجزیه و تحلیل گردید.

یافتهها
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عوامل موثر بر پذیرش فناوری اطالعات بر اساس مدل پذیرش فناوری

است .برای بررسی قابلیت کاربرد مدل پذیرش فناوری در بین کتابداران

جدول  :1مشخصات پاسخدهندگان(جمع=)151

متغیر

ارزش

فراوانی

درصد فراوانی

جنسیت

مرد

43

28/5

زن

108

71/5

زیر 20

0

0

30-21

11

8/3

40-31

62

47

50-41

52

39/4

باالی 50

7

5/3

کتابداری و علوم اطالعرسانی

108

71/5

دیگر رشتهها

43

28/5

زیر  5سال

10

6/75

 10-6سال

34

23

 15-11سال

40

27/02

 20-16سال

22

14/86

باالی  20سال

42

28/37

دیپلم

14

9/3

دانشکده یا دانشگاه

16

10/6

کارشناسی

77

51

کارشناسی ارشد

40

26/2

امانت

93

61/6

مرجع و اطالعرسانی

57

37/7

مجموعه سازی

23

15/3

فهرستنویسی و ردهبندی

20

13/3

نمایهسازی و چکیدهنوبسی

4

2/6

سن

رشته
تجربه کار

تحصیالت

محل فعالیت

بر اساس جدول  ،1توصیف جمعیت کتابداران نشان داد که از

 51درصد کارشناسی و  9/3درصد فاقد تحصیالت دانشگاهی بودند.

 151کتابدار 71/5 ،درصد زن(تعداد= )108و  28/5درصد(تعداد=)43

همچنین میتوان گفت که حدود  71/5درصد بیشتر در کتابداری و

مرد بودند ،لذا زنان نسبت به مردان میزان مشارکت بیشتری داشتهاند.

علوم اطالعرسانی و  19/5درصد باقیمانده در دیگر رشتهها تخصص

میانگین سنی پاسخ دهندگان  39سال(حداقل= 26و حداکثر= 58سال)

دارند .اطالعات مربوط به بخش فعالیت کتابداران نشان داد که بیشترین

بوده است .همچنین میانگین تجربه ی کار کتابداران  15سال(حداقل=1

فعالیت در بخش امانت با فراوانی  93و کمترین فعالیت در بخش

و حداکثر= 30سال) بود .سطح تحصیالت اکثر پاسخدهندگان حدود

نمایه سازی و چکیده نویسی با فراوانی  4انجام میشود.
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جدول  :2فراوانی فناوریهای مورد استفاده توسط کتابداران

نرم افزارهای کتابخانه ای

130

86/1

نرم افزارهای ایجاد پایگاه اطالعاتی

21

13/9

واژهپردازها

117

77/5

صفحات گسترده

83

55

نرم افزارهای گرافیکی

21

13/9

نرم افزارهای آماری

16

10/6

زبان های برنامه نویسی

6

4

نرم افزارهای کاربردی

16

10/6

اپک ها

28

18/5

پایگاه های اطالعاتی

73

48/3

دستگاه امانت خودکار

15

9/9

تکنولوژی RFID

15

9/9

موتورهای جستجو

119

78/8

پست الکترونیکی

106

70/2

خدمات ارتباطی آنالین

12

7/9

دستگاه فاکس

28

18/5

پویشگر(اسکنر)

58

38/4

چاپگر(پرینتر)

93

61/6

لوح فشرده

76

50/3

همان طور که در جدول  2مشاهده میشود ،بیشترین فراوانی

ذهنی از سودمندی با نگرش(r=0/756؛  )p>0/001وابستگی مثبتی

استفاده از فناوری اطالعات در کتابخانههای مورد مطالعه با  130مورد

داشته و بین برداشت ذهنی از سودمندی با تمایل به استفاده(r=0/657؛

نرمافزارهای کتابخانهای 119 ،مورد موتورهای جستجو 117 ،مورد

 )p>0/001نیز رابطه ای معنیدار وجود دارد .نگرش وابستگی مثبت

واژهپردازها و با  106مورد پست الکترونیکی بوده است .بیشترین

بر تمایل به استفاده(r=0/714؛  )p>0/001داشته ،تمایل به استفاده نیز

وظایف استفاده از فناوری اطالعات ارزیابی شده ،جستجوی پایگاه

بر استفاده واقعی(r=0/397؛  )p>0/001رابطه معنیداری داشته است.

اطالعاتی کتابخانه با  119مورد ،جستجوی اطالعات در اینترنت با 116

بنابراین فرضیه اصلی پژوهش در مسیر مورد انتظار تایید شد ،به این

مورد و خدمات امانت با  101مورد میباشد.

معنی که ما قادر به نشان دادن کیفیت کلی برداشت ذهنی از فناوری

یافتههای حاصل از شناسایی عوامل موثر بر پذیرش فناوری

اطالعات بودهایم.

اطالعات بر اساس مدل پذیرش فناوری از دیدگاه کتابداران

ارزیابی قابلیت کاربرد مدل پذیرش فناوری برای تعیین عوامل

کتابخانههای دانشگاهی نشان داد ،بین برداشت ذهنی از سهولت

مؤثر بر پذیرش فناوری اطالعات در بین کتابداران کتابخانههای

استفاده و برداشت ذهنی از سودمندی(r=0/601؛  )p>0/001رابطه ی

دانشگاهی دولتی شهر اصفهان در زیر مطرح شدهاند:

معنیداری وجود دارد .همچنین برداشت ذهنی از سهولت استفاده و

اندازهگیری ضریب مسیر:

نگرش(r=0/70؛  )p>0/001نیز رابطه ی معنیدار داشتهاند .برداشت

جدول  :3ضریب مدل

میزان خطای برآورد
16/66
404

ضریب تعیین تصحیح شده ضریب تعیین
0/207

0/282

ضریب همبستگی

مدل

0/477

میزان ضریب
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فناوری اطالعات

فراوانی

درصد فراوانی

عوامــل موثر بر پذیرش فناوری اطالعات توســط ...

چنانکه در شـکل  2نشـان داده شـده اسـت ،مقدار خطای مدل حدود

سـهولت استفاده ،برداشـت ذهنی از سـودمندی ،نگرش نسبت به استفاده

 0/72بـود ،کـه بـه صـورت( )e=1- R2بـر اسـاس مقدار(R2ضریـب

و تمایـل بـه اسـتفاده را بـه عنـوان متغیرهای مسـتقل ارزیابی کرده اسـت.

تعییـن مـدل) در جـدول  3ارایـه شـده اسـت .ایـن جـدول اسـتفاده از

تعیین اثر ع ّلی متغیرها:

فنـاوری اطالعـات را بـه عنـوان متغیـر وابسـته و برداشـت ذهنـی از

جدول  :4تأثیر متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته پژوهش

اثر کل

مسیر اثر

0/156

X 1→ X 4→ X 5

نوع اثر
غیر مستقیم

X1→X2→X4→X5
X2→X4→X5

0/214

غیر مستقیم

متغیرها
برداشت ذهنی از سودمندی

برداشت ذهنی از سهولت استفاده

X2→X3→X4→X5
X2→X1→X3→X4→X5
0/129

X3→X4→X5

غیر مستقیم

نگرش به استفاده

0/397

X3→X4→X5

مستقیم

تمایل به استفاده

همان گونه که در جدول  4مشاهده میشود ،برای تعیین کل اثر

به استفاده از فناوری اطالعات بر پذیرش فناوری اطالعات پیبرده شد.

ِع ّلی هر یک از متغیرهای مستقل پژوهش بر متغیر وابسته ،اندازهگیری

شایان ذکر است که برای سهولت در نوشتن متغیرها در جدول زیر

اثرات مستقیم و غیر مستقیم آنها الزم است .اولویتها برای اثرات

برداشت ذهنی از سودمندی استفاده( ،)X1برداشت ذهنی از سهولت

متغیرهای مدل پذیرش فناوری نشان داد که تمایل به استفاده ،موثرترین

استفاده( ،)X2نگرش به استفاده( ،)X3تمایل به استفاده( )X4و استفاده ی

عامل بر استفاده از فناوری اطالعات است .بهدنبال این متغیر ،به تأثیر

واقعی از فناوری( )X5استفاده شده است.

برداشت ذهنی از سهولت استفاده ،برداشت ذهنی از سودمندی و نگرش

ارزیابی نیکویی برازش:

جدول  :5رگرسیون جزئی و ضریب مدل ترکیبات مختلف متغیرها

ضریب مدل

تمایل به استفاده

0/361

–

–

0/667
0/591
0/282

نگرش به استفاده برداشت ذهنی از سهولت استفاده برداشت ذهنی از سودمندی

متغیرهای مستقل/
متغیرهای وابسته

–

–

0/601

–

برداشت ذهنی از سودمندی

–

0/384

0/526

نگرش به استفاده

0/327
–

0/313
–

0/222
–

تمایل به استفاده

0/397
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شکل  :2نتایج مدل پژوهش(دیاگرام مسیر) p > 0/001

زهرا جاللی و همكاران

ارزیابی نیکویی برازش مدل ب ه منظور پی بردن به قابلیت کاربرد

 Thongو همکاران( Yang Kyung ،)25و همکاران( )26و ،)27(Choi

آن در کتابخانههای مرکزی ،کتابخانههای بیمارستانی و کتابخانههای

 Yenو  )28(Wuهمسو میباشد .ذکر این نکته حایز اهمیت است که

دانشکدهای سرتاسر اصفهان ابتدا الزم است تا ترکیب احتمالی

سازه ی برداشت ذهنی از سهولت استفاده نسبت به برداشت ذهنی از

متغیرهای مدل بر اساس مستقل و وابسته ،و سپس اندازهگیری ضریب

سودمندی فناوری اطالعات موثرتر بوده است؛ بدین معنی که برداشت

رگرسیون جزئی در مسیر استاندارد به منظور تعیین ضریب مدل()R2

ذهنی از سهولت استفاده ،عاملی قدرتمندتر از برداشت ذهنی از

برای هر ترکیب تعیین شود .براساس این یافتهها ،مشاهده میشود

سودمندی میباشد .بدين ترتیب که هر چقدر به تالش كمتری برای

که برای حدود  36درصد از تغییرات برداشت ذهنی از سودمندی با

يادگيری و نحوه ی استفاده از فناوری نياز باشد ،و هر چه اين فناوریها

برداشت ذهنی از سهولت استفاده تبیین شده ،همچنین  66/7درصد از

عملكرد كاری افراد را در بستر سازمانی بهبود بخشد ،بيشتر مورد

تغییرات متغیر نگرش نسبت به استفاده با دو متغیر برداشت ذهنی از

استفاده قرار ميگيرند .این نتیجه با یافتههای  Calisirو،)15(Calisir

سودمندی و سهولت استفاده بیان شده ،و حدود  59درصد از تغییرات

 Park ،)20(Coxو  Thong ،)21(Pobilو همکاران(Rose ،)25

در متغیر تمایل به استفاده با سه متغیر برداشت ذهنی از سودمندی،

و  ،)29(Straubزارع مهرجویی( )30و  Hsiaoو  )31(Yangهمسو

برداشت ذهنی از سهولت استفاده و نگرش به استفاده تخمین زده شد.

میباشد .با توجه به همسوییها ميتوان نتيجه گرفت که در صورتی که

در نهایت نشان داده شد که  28/2درصد از تغییرات در متغیر اصلی

کتابداران درک کنند که استفاده از فناوري اطالعات موجب تسریع در

استفاده ی واقعی با متغیر تمایل به استفاده تخمین زده شد .به این معنی

انجام وظایف ،افزایش کیفیت کاری و افزایش میزان دستیابی به اهداف

که قابلیت کاربرد مدل پذیرش فناوری  28/2درصد است .تناسب کلی

شغلی میشود و برای انجام فعالیتهایشان در کتابخانه سودمند است،

نشان داد که مدل پژوهش به خوبی متناسب با دادههاست.

از آن استفاده خواهند کرد.
یافتهها در رابطه با اینکه مدل پذیرش فناوری ،مدلی مناسب

بحث

برای تعیین عوامل مؤثر بر پذیرش فناوری اطالعات در کتابخانههای
دالیل بسیاری برای توجه به اهمیت پذیرش فناوری اطالعات

دانشگاهی دولتی شهر اصفهان است ،نشان داد که قابلیت کاربرد تم

وجود دارد؛ از جمله این موارد میتوان به تغييرات سريع در پردازش،

در کتابخانههای دانشگاهی دولتی شهر اصفهان به میزان  28/2درصد

ذخيرهسازی ،بازیابی ،انفجار و آلودگی اطالعات و تنوع نیازهای

بوده است .با توجه به پژوهش  Davisو همکاران( )14که خود ارایه

اطالعاتی کاربران با تغییر در اشاعه ی خدمات اطالعاتی اشاره کرد .بر

دهنده ی این مدل هستند و قابلیت کاربرد تم را  45درصدLegris ،

این اساس نقش جهانی کتابخانهها و بهخصوص کتابخانههای دانشگاهی

و همکاران( )32که قابلیت کاربرد تم را  40درصد ،و فرزین یزدی و

در ارایه خدمات اطالعاتی متناسب با نیازهای اطالعاتی در حال تغییر

همکاران( )33که قابلیت کاربرد تم را  35/3درصد تعیین کردهاند ،و

کاربران متفاوت شده است .هدف پژوهش حاضر ،شناسایی عوامل موثر

چنانکه علیدوستی( )34در طراحی مدل عوامل کلیدی موثر بر کاربرد

بر پذیرش فناوری اطالعات توسط کتابداران کتابخانههای دانشگاهی

فناوری اطالعات در سازمانهای دولتی ،ضریب تعیین  31/1درصد را

دولتی اصفهان بر اساس مدل پذیرش فناوری میباشد.

پذیرفتنی دانستهاند ،بنابراین میتوان نتیجه گرفت این میزان( )28/2مناسب

با توجه به تایید فرضیههای این پژوهش و اولویتهای به دست
آمده برای اثرات سازههای مدل پذیرش فناوری میتوان نتیجه گرفت
که سازه ی تمایل به استفاده موثرترین عامل بر استفاده ی واقعی از فناوری
اطالعات است .بهدنبال این سازه ،به تأثیر برداشت ذهنی از سهولت
استفاده ،برداشت ذهنی از سودمندی و نگرش نسبت به استفاده از
فناوری بر پذیرش فناوری اطالعات پیبرده شد .همان طور که
مشخص است دو سازه ی اصلی این مدل یعنی برداشت ذهنی از سهولت
استفاده و برداشت ذهنی از سودمندی ،تاثیر قابل توجهی بر میزان
استفاده از فناوری یا به عبارتی پذیرش فناوری داشتهاند .این نتایج با
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به نظر میرسد .این در حالی است که با یافتههای شیخ شعاعی( )22که
قابلیت کاربرد تم را  3/3درصد تعیین کرده مغایر است .با توجه به اینکه
در پژوهش فرزین یزدی که در سال  1392انجام گرفته است قابلیت
کاربرد این مدل تایید شد ،اما در پژوهش شیخشعاعی که در سال
 1385انجام شده ،قابلیت کاربرد این مدل تایید نشد ،میتوان نتیجه
گرفت که این مغایرت میتواند ناشی از زمان انجام پژوهشهای انجام
گرفته ،تجهیزات و امکانات فناوری درکتابخانهها و آشنایی کتابداران با
فناوری اطالعات باشد .بنابراین میتوان گفت ،کاربرد تم برای تعیین
عوامل مؤثر بر پذیرش فناوری اطالعات در بین کتابداران کتابخانههای
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پژوهش  Parkو  Taylor ،(23)Davis ،(21)Pobilو ،)24(Todd

عوامــل موثر بر پذیرش فناوری اطالعات توســط ...

دانشگاهی دولتی شهر اصفهان تا حدودی مناسب بوده است.
با توجه به یافتههای به دست آمده از این پژوهش در زمینه ی
محل فعالیت کتابداران ،میتوان گفت که اکثر افراد در بخش امانت

با فناوری اطالعاتی برخی گزینهها را درک نکردهاند.

نتیجهگیری

اطالعرساني ،نمایهسازی و چکیدهنویسی به منظور آگاهيرساني

برداشت ذهنی از سهولت استفاده ،برداشت ذهنی از سودمندی و

جاري ،اشاعه گزينشي اطالعات ،خدمات مرجع و  ...پایینتر از حد

نگرش با تمایل به استفاده از فناوری وجود دارد ،اما تمایل به استفاده

متوسط قرار دارد .این موارد نشان میدهد که در کتابخانههای مورد

تاثیر معنیدار ضعیفی بر استفاده ی واقعی دارد؛ این بدان معنی است

مطالعه تعداد متخصصان خدمات اطالعاتی(افرادي كه بتوانند خدمات

که میزان استفاده ی واقعی یا به عبارتی پذیرش فناوری اطالعات

اطالعاتی متناسب با نیازهای اطالعاتی کاربران را ارایه کنند) اندک است.

توسط کتابداران پایینتر از حد متوسط است .با توجه به پرسش باز

همچنین در زمینهی فناوریهای مورد استفادهی کتابداران(فعالیتهای

پرسشنامه و پاسخهای کتابداران ،موانع استفاده از فناوری اطالعات

ی نرمافزارهای کتابخانهای کاربرد فراوانی دارد ،اما
فناورانه) ،فناور 

میتواند کمبود تجهیزات و امکانات در دسترس کتابداران ،محدودیت

فناوریهاي نوظهور و سودمند متناسب با بهبود عملکرد کتابداران از

مدت زمان استفاده از اینترنت ،دسترسی محدود یا عدم اشتراک برخی

جمله تکنولوژی آرافآیدی ،دستگاه امانت خودکار و خدمات ارتباطی

از پایگاههای اطالعاتی ،کمبود نیروی انسانی متخصص ،فقدان برنامه

آنالین و مهارتهای پیشرفتهتر کتابداران در زمینه فناوری اطالعات

آموزشی کارکنان ،خرابی مداوم تجهیزات و فقدان پشتیبانی مناسب برای

و ارتباطات نظیر طراحي صفحات وب ،برنامهنويسي ،طراحي پايگاه

نگهداری سختافزار و نرم افزار باشند .بنابر موانع مذکور در استفاده از

اطالعاتی ،استفاده از اپکها ،طراحي و پيادهسازي نظامهاي اطالعاتي و

فناوری ،سازمان نقش بالقوهای در تأمین زیرساخت های الزم در راستای

وجود متخصص فناوري اطالعات و ارتباطات در كتابخانهها پایینتر از

استفاده از فناوری اطالعات دارد .لذا الزم است پس از به کارگیری

حد متوسط قرار داشته و نیازمند توجه بیشتر هستند .بنابراین میتوان

نیروی انسانی متخصص بودجه جداگانهای برای تامین زیر ساختهای

با مجهز کردن کتابخانهها به فناوریها مانند دستگاه امانت خودکار

الزم اختصاص داده شود و سپس آموزشهای الزم در راستای

تا حدودی در وقت صرفهجویی و از نیروی انسانی بهصورت بهینه

استفاده ی کارآمد از فناوری برای کتابداران لحاظ شود .تا از این طریق

استفاده کرد ،تا از این طریق بتوان وظایف مربوط به امانت را کاهش

بتوان به کتابخانههای دانشگاهی در راستای توان مندسازی کتابداران در

و فعالیتهای مرتبط با خدمات اطالعاتی را افزایش داد .همچنان

حوزه ی فناوری اطالعات و در نهایت پیشبرد آموزش و پژوهش یاری

که  Kundaو  Brooksموانع اساسی برای کاربرد فناوری اطالعات

رساند .این نتایج میتواند برای مسئوالن تامین فناوری اطالعات در

در کشورهای در حال توسعه را کمبود نیروی انسانی متخصص،

کتابخانهها و مراکز اطالعاتی و پژوهشگران عالقهمند به حوزه پذیرش

محدودیتهای اقتصادی و کاستی در زیرساختها میدانند(.)35

فناوری اطالعات توسط کاربران مفید باشد .با توجه به اولویتهای

همچنین الریجانی و ساالرپور نیز عمدهترین موانع استفاده از فناوری

بهدست آمده برای پذیرش فناوری اطالعات ،به تصمیمگیرندگان و

اطالعات را کمبود نیروی انسانی ،فضا و بودجه میدانند(.)17

خریداران نظامهای کتابخانهای و مرتبط با فناوریهای اطالعات

محدودیتها و عوامل مخدوشکننده در این پژوهش میتواند

پیشنهاد میشود که دو عامل مؤثر بر پذیرش و استفاده از فناوریهای

ناآشنایی کتابداران با فناوری اطالعات باشد؛ زیرا با توجه به یافتههای

اطالعاتی یعنی سهولت استفاده و سودمندی را در انتخاب و خرید

حاصل از فناوریهای مورد استفاده ی کتابداران با وجود اینکه در

نظامهای متناسب با نیازهای شغلی کتابداران مد نظر داشته باشند و

تمامی کتابخانههای مورد مطالعه ،فناوری آرافآیدی در سطوح

نظامهایی را انتخاب و خریداری کنند که عالوه بر سودمندی فناوری،

مختلف کاربرد دارد و با توجه به اینکه بیش از نیمی از افراد در بخش

قابلیت استفاده از آن آسان و راحت باشد .همچنین با توجه به ناآشنایی

امانت با این فناوری سروکار دارند ،با این وجود تعداد اندکی از افراد

کتابداران با فناوری اطالعات به سیاستگذاران گروههای علمی

این فناوری را در بخش فناوریهای مورد استفاده ی خود انتخاب

کتابداری و اطالعرسانی پیشنهاد میشود که در سرفصلهای این

کردند ،همچنین دستگاه امانت خودکار در هیچکدام از کتابخانههای

رشته ی تخصصی ،به آشنایی با فناوریهای اطالعات کتابخانهای بیش

مورد مطالعه وجود نداشت ،درحالیکه برخی از افراد این فناوری را

از پیش توجه شود.

انتخاب کردهاند ،بنابراین به نظر میرسد کتابداران به دلیل عدم آشنایی
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فعالیت میکنند ،شاخصهايي از جمله داشتن مسئول متخصص بخش

به طور کلی استنتاج میشود :همبستگی مثبتی بین سازههای
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Background and Aim: Functions and services of academic libraries have been
affected very much by the entrance and the development of information technology
(IT) in university libraries. Since the main mission of academic libraries is advance
of educational and research programs of university, the authorities should deploy
expertise with technical skills to be able to fulfill their most important job. The
aim of this study was to identify factors influencing the adoption of information
technology by librarians of governmental academic libraries based on the
Technology Acceptance Model (TAM).
Materials and Methods: This was a survey research and the tool was a questionnaire
based on TAM. The study population consisted of 151 librarians and census method
was used. The validity was confirmed by experts in library and information sciences
and also IT. Reliability obtained 0.89 using Cronbach's alpha. Statistical method
was descriptive, inferential and data analysis was done via software SPSS20.
Results: Determination coefficient 0.282 shows that TAM is applicable in research
population. This means that the applicability of the TAM was relatively appropriate
for study about librarians of university libraries. Priorities effects of TAMs variables
on the actual use of IT shows the most effective variable are intent to use (0.39),
perceived ease of use (0.21), perceived usefulness (0.15) and attitude to use of IT
(0.12).
Conclusion: Provision of required IT infrastructure and training for effective use
should be considered for librarians. In addition to that, courses of introduction to
library information technology should be included in the library and information
science curriculum.
Keywords: Information Technology, Technology Acceptance Model, Academic
Librarians, Academic Libraries, Isfahan
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