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چكيده
هدف  :هدف از پژوهش حاضر ،بررسي انتشارات علمي حوزه موضوعي مدل پذيرش فناوري و
ترسيم نقشه بروندادي علمي اين حوزه ،طي سالهاي  6393تا  1166است.
روش  :در اين پژوهش از روش علمسنجي استفاده شده است .با جستجوي انجام شده ،در
مجموع 6110 ،پيشينه کتابشناختي از پايگاه وب آو ساينس در زمينه موضوعي مدل پذيرش فناوري با
اعمال محدوديت زماني  1166-6393به دست آمد که پس از ذخيره در حالت متن ساده 1وارد نرمافزار
هيست سايت 1شد و تحليلهاي الزم بر روي آنها انجام گرفت.
يافتهها  :يافتهها نشان داد که دانشگاه بينالمللي چنك گونگ با داشتن  91مدرك ثبت شده فعال-
ترين دانشگاه در اين حوزه است .تعداد  1991نويسنده در سالهاي  1166-6393مقاالت خود را در
حوزه مدل پذيرش فناوري به رشته تحرير در آورده و در کل  91901منبع را مورد استناد قرار دادهاند.
مجلهاي که بيشترين مقاالت اين حوزه را به چاپ رسانده است" ،کامپيوترها در علوم
رفتاري"7شناخته شد .از تحليل خوشه شکل گرفته در نقشه تاريخنگاري به طور کلي ميتوان اين
گونه برداشت کرد که موضوع مدل پذيرش فناوري که ابتدا در قالب يك مقاله در سال  6393مطرح
شد طي ساليان مورد توجه قرار گرفته و پژوهشهاي زيادي بر مبناي آن انجام شده است .پژوهشهايي
که در موضوع توسعه و ارزيابي مدل نامبرده بود ،استناد بيشتري را دريافت کردهاند.
واژههاي كليدي :مدل پذيرش فناوري ،علمسنجي ،نقشه علمي ،پايگاه وب آو ساينس
)1 .Technology Acceptance Model (TAM
)2 .Web of Science (WoS
. 3کارشناس ارشد رشته علم اطالعات و دانششناسي دانشگاه الزهرا(س) farziny258@gmail.com
. 4مربي و بورسيه گروه دانش شناسي و علم اطالعات دانشگاه يزد و دانشجوي دکتري علم اطالعات و دانش-
شناسي دانشگاه شهيد چمران اهواز makkizadeh@yahoo.com

5 .plaintext
6 . Histcite
7 .COMPUTERS IN HUMAN BEHAVIOR
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مقدمه
علمسنجي يکي از رايجترين روشهاي ارزيابي فعاليتهاي علمي است که در سياست-
گذاريهاي علمي کاربردهاي فراواني دارد (عصاره .)6990 ،علمسنجي به سنجش علم و
بررسي ميزان رشد آن در طي ساليان ميپردازد که در گذشته به صورت دستي و با نام تحليل
استنادي انجام ميگرفته است و امروزه با استفاده از نرمافزارهايي مانند هيست سايت و با
اطالعات دقيقتر وسريعتر انجام ميشود که ميتواند در تصميمگيريها ،راهگشاي توسعه باشد
و به توازن هزينه اقتصادي در انجام فعاليتهاي پژوهشي کمك کند و از اين طريق کارايي
تحقيقات را افزايش دهد (پشوتنيزاده و عصاره.)6999 ،
جهان هميشه با دگرگونيها و به وجود آمدن فناوريهاي نوين در همه عرصهها روبهرو بوده
است که گاهي اين فناوريها با پذيرش از طرف کاربران مواجه و گاهي با رد آنها از طرف
کاربرانشان خيلي زود کنار گذاشته ميشدند .محققين تحقيقاتي را در مورد عوامل پذيرش يا
رد فناوريها و سيستمهاي اطالعاتي از سوي کاربران انجام داده و نظريهها و مدلهاي
گوناگوني را تا به امروز مطرح کردهاند (لوکاس 6و ديگران)6331 ،؛ از اين نظريهها و مدلها،
گستردهترين مدل به کار گرفته شده ،مدل پذيرش فناوري است (ونکاتش 1و باال.)1119 ،9
چن 0و ديگران ( )1166اعتبار اين مدل را در پيش بيني پذيرش فناوريهاي گوناگون توسط
کاربران تأييد کردهاند و کينگ و هي )1111( 1مدل پذيرش فناوري را مدلي قوي ،معتبر و قابل
اعتماد که ميتواند در زمينههاي مختلف به کار برده شود معرفي کردهاند.
با توجه به مطالب فوق تالش شده است تا با استفاده از نرمافزار هيست سايت ،نويسندگان
کليدي ،مجالت هسته ،موضوعات مطرح ،مؤسسات مهم ،کشورهاي پيشرو و زبانهاي غالب
نوشتههاي علمي در حوزه مدل پذيرش فناوري شناسايي و معرفي شوند زيرا شناخت و آگاهي
نسبت به اين موضوعات ميتواند به مسئولين در سياستگذاريهاي علمي براي پذيرش فناوري
کمك نمايد.
1 .Lucas
2 .Venkatesh
3 .Bala
4 .Chen
5 .King and He
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اهداف پژوهش
هدف از اين پژوهش نمايش توسعه و پيشرفت موضوع مدل پذيرش فناوري طي سالهاي
 1166-6393است .به همين منظور سعي شده است تا با کمك ترسيم نقشه بروندادي علمي
مدل پذيرش فناوري که ساختار اين موضوع را نشان ميدهد ،آثار تأثيرگذار و نويسندگان
پراستناد و ميزان همکاري بين آنها مشخص شوند و همچنين روند رشد توليدات علمي به
همراه زبان ،قالب و مجالتي که بيشتر مورد استفاده بوده و خوشههايي که بيشتر مورد استناد
قرار گرفتهاند را معين سازيم.

پرسشهاي پژوهش
 -6در کدام سالها بيشترين توليدات علمي در حوزه مدل پذيرش فناوري در پايگاه وب
آو ساينس منتشر شده است؟
 -1در حوزه مدل پذيرش فناوري چه نويسندگاني بيشترين مدارك را توليد کردهاند؟ و
ميزان همکاري گروهي بين نويسندگان در اين حوزه چگونه بوده است؟
 -9آثار مهم و تأثيرگذار در موضوع مدل پذيرش فناوري در پايگاه وب آو ساينس کدامند؟
 -0مدارك توليد شده در حوزه مدل پذيرش فناوري در پايگاه وب آو ساينس بيشتر به
کدام زبانها و در چه قالبهايي منتشر شده است؟
 -1کدام دانشگاهها و موسسهها در حوزه موضوعي مدل پذيرش فناوري در پايگاه وب آو
ساينس بيشترين مدارك را منتشر کرده اند؟ 
 -1کدام مجلهها بيشترين مدارك را در حوزه مدل پذيرش فناوري در پايگاه وب آو
ساينس منتشر کردهاند؟
 -7کدام کشورها در حوزه مدل پذيرش فناوري در پايگاه وب آو ساينس داراي بيشترين
مدرك هستند؟
 -9نقشه بروندادي علمي مدل پذيرش فناوري در پايگاه وب آو ساينس در سالهاي
 1166-6393چگونه است؟
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پيشينه پژوهش
چانگ ،چو و يانگ )1161( 6مروري بر ادبيات مدل پذيرش فناوري بر اساس روش
کتابسنجي با هدف بررسي ويژگيهاي ادبيات مدل پذيرش فناوري انجام دادند .يافتهها نشان
داد که ادبيات مدل پذيرش فناوري در حال رشد است .همچنين مقاالت مرتبط با اين مدل به
موضوعات علوم کامپيوتر ،سيستمهاي اطالعاتي ،مديريت ،علوم اطالعاتي و علوم کتابخانه
گرايش دارند.
يوسفزاي ،فوکسال و پاليستر )1117( 1طي پژوهشي 601 ،مقالهاي را که از سال  6393تا
سال  1110در مورد مدل پذيرش فناوري نوشته شده بود ،به منظور دستيابي به ديدگاه واحدي
از مدل نامبرده مورد بررسي قرار دادند .يافتهها نشان داد که  07درصد مطالعات خود-
گزارشي 9بوده و تنها کمتر از  3درصد از مطالعات ميزان استفاده واقعي را اندازه گيري کردهاند.
لگريس ،اينگهام و کلرت )1119( 0در پژوهشي ،مقالههاي منتشر شده در موضوع پذيرش
فناوري و در محدوده زماني 6391تا 1111را بررسي کردند .نتايج اين پژوهش حاکي از آن
است که مدل پذيرش فناوري توانسته  01درصد از عوامل تاثيرگذار در استفاده از فناوري
اطالعات را پيش بيني کند.
ونکاتش و ديويس ( )1111طي پژوهشي به نقل از مؤسسه اطالعات علمي 1بيان کردند تا
ژانويه  ،1111تعداد  010مقاله به دو مقاله معرفي مدل پذيرش فناوري (ديويس6393 ،؛
ديويس ،بگوزي ،وارشاو )6393 ،استناد شده است.
بهزادي و جوکار ( )6931به بررسي توليدات علمي حوزه علوم کتابداري و اطالعرساني
ايران در محدوده زماني  6330تا  1113پرداختند .نتايج نشان داد که کشور ايران طي سالهاي
مورد بررسي نرخ رشد  99درصدي داشته است .بررسي نوع مدارك نيز نشان داد که مجموع
 31پيشينه ايران تنها به زبان انگليسي و بيشتر در قالب مقاله ارائه شده است.
مکي زاده و عصاره ( )6931در پژوهشي به بررسي انتشارات علمي حوزه اخالق پزشکي و
1. Chang, Chou and Yang
2.Yousafzai, Foxall and Pallister
3. self-reported
4. Legris, Ingham and Collerette
)5. Institute for Scientific Information (ISI
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ترسيم نقشه بروندادي علمي آن پرداختهاند .تعداد  61911نويسنده در سالهاي 1119-6331
مقاالت خود را در حوزه اخالق پزشکي به رشته تحرير در آورده و در کل  613916منبع را
مورد استناد قرار دادهاند .ديگر يافته ها نشان داد ،دانشگاه هاروارد و مجله اخالق پزشکي

6

بيشترين مقاالت اين حوزه را به چاپ رساندهاند .همچنين با ترسيم نقشه تاريخ نگاشتي ،دو
خوشه شکل گرفته در حوزه اخالق پزشکي نيز معرفي شدند.
مرور تحقيقات انجام شده در داخل و خارج کشور ،نشان ميدهد که پژوهشي ،به شکل
پژوهش حاضر در حوزه مدل پذيرش فناوري صورت نگرفته است و تعداد معدودي از
پژوهشها از لحاظ روششناسي و موضوع با پژوهش حاضر مرتبط هستند.

روش پژوهش
با توجه به هدف پژوهش حاضر ،در اين پژوهش از روش علمسنجي استفاده شده است.
بدين صورت که ابتدا معادل التين عبارت "مدل پذيرش فناوري" با اعمال محدوديت زماني
( 1166-6393يعني از زمان به وجود آمدن مدل پذيرش فناوري تا کنون) در سه پايگاه
استنادي (نمايه استنادي علوم ،1نمايه استنادي علوم اجتماعي 9و نمايه استنادي هنر و علوم
انساني )0جستجو صورت گرفت و تمام مدارك بازيابي شده در اين پايگاه بارگذاري و به
فرمت متن ساده ذخيره شدند .سپس تمامي دادهها به نرمافزار هيست سايت منتقل شدند و بر
مبناي پرسشهاي پژوهش تحليلهاي الزم بر روي آنها با استفاده از اين نرمافزار انجام گرفت.
بر اساس اين دادهها نقشه علم نگاري مدل پذيرش فناوري نيز توسط اين نرمافزار ترسيم شد.

تجزيه و تحليل يافتهها
در اين قسمت به بررسي و تحليل تفصيلي نتايج به دست آمده از نرمافزار هيست سايت بر
مبناي اهداف پژوهش ميپردازيم.

1. Journal of Medical Ethics
)2. Science Citation Index Expanded (SCIE
)3. Social Science citation Index (SSCI
)4. Art & Humanities Citation Index (A&HCI
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توليدات علمي حوزه مدل پذيرش فناوري در پايگاه وب آو ساينس به تفكيك سال انتشار
در پاسخ به پرسش اول پژوهش ،يافتهها در نمودار  6نشان ميدهد که در طي سالهاي
 6393تا  1166بيشترين تعداد توليدات علمي در سال  1113با  111مدرك در سال ( )%67و
کمترين تعداد مربوط به سال و  6331و  6330با  6مدرك در سال ( )%6بوده است .يکي از
داليل اين امر ميتواند ناشناخته بودن مدل پذيرش فناوري در سالهاي اوليه انتشار آن باشد.
همچنين در فراتحليلهايي که روي اين مدل انجام شده ،دوره معرفي مدل را بين سالهاي
 6331-6393ميدانند (لي ،کزار و الرسن.)1119 ،6
دليل ديگر ميتواند به وجود آمدن مدلهاي جديد از جمله نظريه تجزيه رفتار برنامه ريزي
شده 1و مدل پذيرش فناوري تلفيق شده (ترکيب مدل پذيرش فناوري و نظريه رفتار برنامه-
ريزي شده 9در سال  6331و اشتياق بيشتر محققان براي پژوهش بر روي اين مدلها جهت
اثبات يا رد آنها باشد .از سال  1119به بعد دوره بسط مدل است .در اين دوره مدل پذيرش
فناوري به عنوان يك مدل برجسته معرفي شده و مبنايي مي شود براي پژوهشهاي بعدي که
نتيجه آن در سال ( 1113سال بيشترين تعداد توليدات علمي) مشاهده ميشود (لي و ديگران،
.)1119

نمودار  .1مدارك توليد شده در حوزه پذيرش فناوري به تفكيك سال

1. Lee, Kozar and Larsen
)2. Decomposed Theory of Planned Behavior (DTPB
3. Integrated TAM & TPB
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نويسندگان پرتوليد و پراستناد و ميزان همكاري گروهي بين نويسندگان در زمينه مدل
پذيرش فناوري
بررسيها نشان داد که  1991نويسنده نوشتههاي خود را در زمينه مدل پذيرش فناوري در
سالهاي مورد مطالعه در نمايههاي استنادي مؤسسه اطالعات علمي به ثبت رساندهاند .شين 6و
ونکاتش هر کدام با داشتن  67اثر منتشر شده از نويسندگان پرتوليد در زمينه مدل پذيرش
فناوري هستند .بيشترين ميزان استناد را ونکاتش و ديويس به ترتيب با  1971و  6119استناد
در سطح محلي 1و  1661و  9007استناد در سطح جهاني 9دريافت کردهاند .يکي از داليل
استناد بيشتر به بعضي از نويسندگان ميتواند تعداد آثار منتشر شده توسط آنها باشد مانند
ونکاتش که با داشتن بيشترين تعداد اثر توانسته است که بيشترين ميزان استناد را چه به
صورت محلي و چه به صورت جهاني کسب کند .همچنين يکي ديگر از داليل ميتواند زمان
توليد اثر منتشر شده توسط فرد باشد يعني آثار اوليهاي که در يك زمينه منتشر ميشوند شانس
بيشتري براي دريافت استناد بيشتر دارند به طور مثال ديويس با داشتن تنها  9مقاله توانسته
است ،بيشترين ميزان استناد در سطح محلي و جهاني را پس از ونکاتش دريافت کند.
به منظور تعيين ضريب همکاري بين نويسندگان 0طي سالهاي  1166-6393ابتدا تمام
مدارك بازيابي شده بر اساس تعداد نويسندگان آنها رتبهبندي شدند و سپس با استفاده از
فرمول ضريب همکاري بين نويسندگان محاسبه شد .در پژوهش حاضر ،ضريب همکاري بين
نويسندگان  1/1بدست آمد که نشاندهنده ميزان همکاري متوسط بين نويسندگان در توليد
مدارك بازيابي شده طي سالهاي مورد بررسي است.
آثارمهم و تأثيرگذار در موضوع مدل پذيرش فناوري
در نرمافزار هيست سايت بخشي به نام منابع مورد استناد 1وجود دارد .اين بخش ،مهمترين
منابعي که بيشترين استنادها را دريافت کردهاند نشان ميدهد .به عبارتي اين منابع ارزشمندترين
1. Shin
)2. Total Local Citation Score (TLCS
)3. Total Global Citation Score (TGCS
)4. Collaboration Coefficient (CC
5. Cited References
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آثار هستند زيرا ارزش يك اثر علمي بر اساس تأثير در مقاالت و نوشتههاي بعدي تعيين مي-
شود .مقالههايي که ديويس در سال  6393در "فصلنامه مديريت سيستمهاي اطالعاتي "6و
"علم مديريت "1چاپ کرده است به ترتيب با داشتن  339و  909استناد بيشترين تأثير را بر
روي آثار ديگر داشته است .يکي از داليل اينکه اين مقاالت بيشترين ميزان استناد را دريافت
کرده اند اين است که مدل پذيرش فناوري اولين بار توسط ديويس در طي دو مقاله در مجالت
نامبرده مطرح شد و محققان بعدي براي نوشتن آثار خود و يا ساختن مدلهاي پذيرش جديد
نيازمند مدل اوليه مطرح شده توسط وي بودند.
زبانهاي برتر و قالب مدارك توليد شده در زمينه مدل پذيرش فناوري
از مجموع  6110مدرك بازيابي شده ،زبان انگليسي با تعداد  6191مدرك از رتبه اول در
توليدات علمي حوزه پذيرش فناوري در بازۀ زماني مورد مطالعه برخوردار است .سپس به
ترتيب زبانهاي اسپانيايي ،فرانسوي ،چيني ،پرتغالي و آلماني قرار دارند .البته الزم به ذکر
است که به دليل اينکه ساير زبانها از جمله فارسي در نرم افزار هيست سايت قابل شناسايي
نيستند ،اين نتيجه ميتواند محدودتر شود .همچنين بررسيها نشان داد که تمامي مدارك
بازيابي شده در سالهاي  1166 – 6393در  9قالب مقاله ،9مقاله کنفرانس ،0نقد و بررسي،1
مجموعه مقاالت ،1سر مقاله مجله ،7تاديب ،9خالصه مقاالت همايش 3و يادداشت 61ارائه شده-
اند که از اين تعداد بيشترين قالب مدارك توليد شده در زمينه مدل پذيرش فناوري به مقاله با
 6191( %11/1عدد) و مقاله کنفرانس با  066( %11/9عدد) با اختالف قابل توجهي کمترين
قالب به تاديب ،چکيده و يادداشت هر کدام با  6( %1/6عدد) اختصاص دارد.

1. MIS QUARTERLY
2. MANAGE SCI
3. article
4. proceedings paper
5. review
6. article; proceedings paper
7. editorial material
8. correction
9. meeting abstract
10. note

تحليل استنادي و ترسيم نقشه بروندادي علمي مدل پذيرش فناوري

56

دانشگاهها ومؤسسهها در حوزه موضوعي مدل پذيرش فناوري
در بين مدارك مورد بررسي دانشگاه بين المللي چنگ کونگ 6با توليد  91مدرك از 6110
مدرك بازيابي شده در سالهاي  6393تا  1166در رتبه اول توليد مدرك در حوزه موضوعي
پذيرش فناوري قرار دارد و پس از آن دانشگاههاي بينالمللي علوم و فناوري تايوان 1و
سنگاپور 9به ترتيب با داشتن  11و  10مدرك در ردههاي دوم و سوم قرار گرفتهاند.
مجالتي كه بيشترين مدارك مورد بررسي در اين پژوهش را توليد كردهاند
نشريات به عنوان يکي از روزآمدترين منابع دانش ،نقش مهمي در چرخه توليد علم داشته
و همواره مورد توجه پژوهشگران در زمينههاي مختلف اطالعاتي بودهاند" .مجله کامپيوترها در

علوم رفتاري" با چاپ  73مقاله بيشترين تعداد مقاله در زمينه مدل پذيرش فناوري را داشته
است .اما با اين وجود اين مجله نتوانسته است بيشترين ميزان استناد را در سطح محلي يا
جهاني به خود اختصاص دهد و رتبه ششم را کسب کرده است .يکي از داليل آن ميتواند تنها
چاپ مقاالت در حوزه کامپيوتر در اين مجله باشد در حالي که امروزه فناوريهاي نوينتري به
وجود آمده و محققان عالقه بيشتري نسبت به بررسي ميزان پذيرش آنها داشتهاند هر چند که
در ابتدا مدل پذيرش فناوري براي بررسي ميزان پذيرش کامپيوتر بوجود آمد .دو مجله
"اطالعات و مديريت "0و " مديريت سيستمهاي اطالعاتي" به ترتيب با داشتن  1111و 6333
استناد به صورت محلي 0111 ،و  1033استناد به صورت جهاني بيشترين ميزان استناد را به
خود اختصاص دادهاند.
عمده ترين كشورهاي توليد كننده مدارك در حوزه مدل پذيرش فناوري
در نرمافزار هيست سايت  10کشور عمده که توليد کننده مدارك در حوزه پذيرش فناوري
هستند شناسايي شدند .اياالت متحده آمريکا با توليد  009مدرك ،رتبه اول و سپس تايوان و
جمهوري چين به ترتيب با توليد  166و  611مدرك رتبههاي دوم و سوم را کسب کردهاند.
همچنين ايران هم با توليد  69مدرك در سالهاي اخير ( )1166-1119در رتبه نوزدهم قرار
1. Natl Cheng Kung Univ
2. Natl Taiwan Univ Sci & Technol
3. Natl Univ Singapore
4. INFORMATION & MANAGEMENT
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دارد .به عبارت ديگر ،ميتوان گفت که به طور متوسط از سال  1119تا  1166در ايران  9مقاله

در هر سال توليد شده که مقاله پورآتشي و رضوانفر در سال  1161با عنوان "عوامل تاثيرگذار

بر کاربرد  به وسيله دانشجويان کشاورزي" بيشترين ميزان استناد را در بين ديگر مقاالت

نوشته شده توسط ايرانيان کسب کرده است .يکي از داليل رشد مدل پذيرش فناوري در سال-

هاي اخير در ايران را ميتوان رشد فناوريهاي نوين دانست که براي بررسي ميزان پذيرش
آنها توسط کاربران نياز به تحقيقاتي بوده است که پژوهشگران در سالهاي نامبرده به انجام آنها

پرداختهاند .البته الزم به ذکر است که نرمافزار هيست سايت تنها مدارکي که به صورت بين-
المللي و در پايگاه وب آو ساينس ارائه شدهاند را محاسبه کرده و تعداد مقاالت چاپ شده در
داخل کشور در حوزه مدل پذيرش فناوري بيشتر از اين تعداد است.

ترسيم ساختار علمي حوزه مدل پذيرش فناوري در سالهاي 1199-9191
به منظور ترسيم نقشه علمي مدل پذيرش فناوري در نرمافزار هيست سايت  19مدرك
انتخاب شدند و بر اساس تعداد استنادهاي محلي مورد بررسي قرار گرفتند .در نقشه تنها يك
خوشه که در برگيرنده تعدادي مدرك است قابل مشاهده است (شکل  .)6هر عدد نشان دهنده
شماره مدارکي است که به دليل داشتن اهميت بيشتر مورد استناد قرار گرفتهاند و خطوط

فلشدار مدارکي را مشخص ميسازد که به مدارك ديگر استناد کردهاند .خوشه زير بين سال-
هاي  1111-6331شکل گرفته است.

شکل .6نقشه علمي بروندادهاي نويسندگان در حوزه پذيرش فناوري در سالهاي  6393تا
 1166بر مبناي GCS
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ونکاتش با کمك ديويس در فوريه ( 1111مدرك شماره  )07در چهارمين مقاله خود به
بيان گسترش نظري مدل پذيرش فناوري پرداختهاند و اين مقاله بسيار مورد استناد قرار گرفت.
همچنين وي در سال  1119با کمك موريس ،ديويس و ديويس مقاله ديگري را با موضوع
پذيرش فناوري اطالعات توسط کاربر نوشت .هر کدام از نويسندگان نامبرده اين مقاله ،خود از
افراد شاخص در زمينه مدل پذيرش فناوري بودند که نظرات مختلفي را بيان کرده بودند .آنها
در مقاله نامبرده سعي نمودند تا ديدگاه واحدي را ارائه دهند و به همين دليل مقاله آنها مورد
توجه قرار گرفت و همانگونه که قابل مشاهده است با پيوندهاي خود ارتباطهاي زيادي را با
ديگر مدارك برقرار کرده است .سومين مدرك پراستناد ،توسط تيلور و تاد 6در سال 6331
(مدرك شماره  )1در زمينه درك ميزان استفاده از فناوري اطالعات نوشته شده و به آزمون
مقايسهاي مدلهاي مختلف موجود تا سال  6331پرداخته است .شايد بتوان گفت که به دليل
اينکه اين مقاله مدلهاي مختلف را با يکديگر مورد مقايسه قرار داده مورد توجه قرار گرفته
است .ونکاتش ( )1111در مقالهاي به معرفي عاملهاي کنترل ،انگيزه دروني و احساسات به
عنوان سه عامل تعيين کننده براي اندازه گيري ميزان سهولت استفاده درك شده پرداخت .اين
مقاله وي بدليل اينکه عاملهاي جديدي را براي اندازه گيري سازه نامبرده معرفي کرده بود
مورد توجه قرار گرفت و با کسب  911استناد محلي در رده چهارم از مدارك پراستناد قرار
گرفت .مون 1به همراه کيم 9در سال  1116مقالهاي در مورد گسترش و توسعه مدل پذيرش
فناوري براي وب جهان گستر نوشتند که با دريافت  113استناد محلي در رده پنجم قرار
گرفت .ونکاتش در سال  6331با کمك ديويس در مقالهاي به توسعه و آزمون سازه سهولت
استفاده درك شده بر مبناي پيشينهها پرداختند .در واقع اين مقاله وي مبنايي براي مقالهاي که
در سال  1111نوشت قرار گرفت و آن مقاله که قبال توضيح داده شد بسيار پراستنادتر از اين
مقاله شد .ساجنا )6331( 0يك ارزيابي ابتدايي از مدل پذيرش فناوري بازنگري شده انجام داد
که  119بار مورد استناد قرار گرفت.

1. Taylor and Todd
2. Moon
3. Kim
4. Szajna
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روي هم رفته ميتوان گفت تمام آثاري که به توسعه و يا ارزيابي مدل پذيرش فناوري و
يا سازههاي آن پرداختهاند ،مورد توجه قرار گرفتهاند و بارها به آنها استناد شده است .اما آثاري
که تنها به معرفي و يا آزمون مدل پذيرش فناوري پرداختهاند به دليل اينکه مطالب تکراري را
بيان کرده و يا راهي را پيمودهاند که در قبل هم انجام شده بوده و تنها جامعه آماري آنها تغيير
کرده است بسيار اندك مورد توجه قرار گرفتهاند .همچنين مقاالتي که بسيار اخص بوده و مدل
پذيرش فناوري را براي فناوري خاصي بکار برده هم نسبت به ديگر مقاالت چندان مورد

استناد نبودهاند .اطالعات کتابشناختي ده مدرك پر استناد در جدول6آمده است.
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نتيجه گيري
نتايج حاصل از اين پژوهش نشان داد که در سال  1113بيشترين توليدات علمي در حوزه
مدل پذيرش فناوري توليد شده است و شين و ونکاتش هر کدام با داشتن  67مقاله در پايگاه
وب آو ساينس از نويسندگان پرتوليد در طي سالهاي مورد بررسي بودهاند اما بيشترين ميزان
استناد به مقاالت نوشته شده توسط ونکاتش و ديويس بوده است .از طرف ديگر دو مقاله
نوشته شده توسط ديويس در سال  6393از جمله آثار مهم و تأثيرگذار در حوزه مدل پذيرش
فناوري است .همچنين  %39مدارك توليد شده در حوزه موضوعي مدل پذيرش فناوري به
زبان انگليسي و  %11/1در قالب مقاله بودهاند .دانشگاه بين المللي چنگ کونگ رتبه اول را در
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توليد مدارك مرتبط در حوزه موضوعي مدل پذيرش فناوري و مجله "کامپيوترها در علوم

رفتاري" رتبه اول را در چاپ مقاالت اين حوزه و اياالت متحده آمريکا رتبه اول را در توليد
مدارك در زمينه مدل پذيرش فناوري کسب کردهاند و ايران با توليد  69مدرك در سالهاي
 1119تا  1166رتبه نوزدهم را در توليد مدارك مرتبط در اين حوزه کسب کرده است .در
نهايت نقشه ساختار علمي مدل پذيرش فناوري ترسيم شد و نويسندگان و آثار تأثيرگذار در
حوزه موضوعي مدل پذيرش فناوري مشخص شدند و اين نتيجه به دست آمد که مقاالت و
منابعي که به توسعه مدل پذيرش فناوري و يا ارزيابي آن پرداختهاند ،مورد توجه قرار گرفتهاند
و بارها به آنها استناد شده است .به طور کلي همانگونه که از پژوهشهاي بيان شده مشخص
است در ابتدا که مدل پذيرش فناوري مطرح شد ،اکثر تحقيقات به معرفي مدل نامبرده و
کاربرد آن در بين جوامع مختلف ميپرداختند و سپس با گذشت زمان تقريباً از سال  1111به
بعد با به وجود آمدن فناوري هاي جديد ،مدل پذيرش فناوري هم براي بررسي ميزان پذيرش
فناوريهاي جديد به کار رفته و تنها تفاوت آنها با تحقيقات ابتدايي اين بوده که در تحقيقات
اوليه اکثراً از خود مدل اصلي پذيرش فناوري استفاده ميشده است .اما در سالهاي اخير
محققان سعي کردهاند تا به بررسي سازه هاي ديگر و تأثيرات آن بر روي پذيرش فناوري
بپردازند .البته الزم به ذکر است که پژوهشهاي زيادي در سالهاي مورد مطالعه انجام شده
است که همگي آنها به دليل محدوديت در حجم مقاله قابل بررسي نيستند.

پيشنهادها
حوزه پذيرش فناوري از موضوعاتي است که براي استقرار فناوري در سازمانها اهميت
دارد .سازمانها کارايي و اثربخشي مورد انتظار خود را از سرمايهگذاري در اين امر به دست

ميآورند .با توجه به نتيجه پژوهش " :توسعه و ارزيابي مدل پذيرش فناوري" پيشنهاد مي-
شود به منظور ارتقاء اين موضوع در پژوهشهاي آينده ،بيشتر به توسعه مدل پذيرش فناوري و
بررسي تأثير سازههاي مدل مذکور روي فناوريها و سازمانهاي مختلف پرداخته شود.
همچنين با توجه به نتيجه به دست آمده از سهم توليدات ايرانيان در حوزه پذيرش فناوري،
رونق صنعت نشر حرفهاي ،افزايش بودجه تحقيقات و توسعه ،حضور نشريات داخلي (ايراني)
درمؤسسه اطالعات علمي و غيره ميتواند بستر بهتري جهت توليد علم در اين حوزه براي
محققين فراهم آورد.
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