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   72-57(: 2) 11مطالعات کتابداری و علم اطالعات، 

 

 فصلنامه 

 1398 تابستان، 2شماره   ازدهم،یو علم اطالعات. سال  یمطالعات کتابدار 

 

  مقاله پژوهشی  

 

کاربران:    دگاه یاز د  رانی ا ی اطالعات های گاهیپا  یر گیو بهره رشیپذ ت یوضع یبررس 

رانیاطالعات ا ی پژوهشگاه علوم و فناور یاطالعات  های گاهیپا ی مطالعه مورد
 

3یانید ن ی، محمدحس*2یزی، محسن نوکار1یصابر میمر

، سمنان، ایران دانشگاه سمنان ،یگروه علم اطالعات و دانش شناس  ار،یاستاد .1
، مشهد، ایران مشهد یدانشگاه فردوس ، ی گروه علم اطالعات و دانش شناس ار،یدانش .2
، مشهد، ایران مشهد ی دانشگاه فردوس  ، ی اطالعات و دانش شناساستاد، گروه علم  .3

 

 اطالعات مقاله

 97/ 07/ 21 تاریخ پذیرش:    31/06/96 تاریخ دریافت:

 چکیده
)انتظار عملکرد، انتظار    یاز فناور  یرگیو بهره  رشیپذ   کپارچهیمدل   یاصل  یرهای متغ  تیموقع  نییهدف پژوهش حاضر، تع:  هدف

پژوهشگاه علوم و   یاطالعات  های¬گاه یکاربران پا   انیرفتار هدفمند، و استفاده( در م  ط، یشرا   لیو تسه  ،یتالش، نفوذ اجتماع
 است.  رانی اطالعات ا  یفناور

 ه یپژوهش، کل یانجام شده است. جامعه آمار  یدانی و به شکل م  یلیو در سطح تحل  یشیمای پژوهش حاضر از نوع پ  شناسی:روش
  ی تصادف   یر گیبودند که با روش نمونه  رانیاطالعات ا  یپژوهشگاه علوم و فناور  یاطالعات  هایگاهی کاربران بالقوه مجموعه پا

  یی رواشده توسط ونکاتش و همکارانش بود که    هیپژوهش، پرسشنامه ته  رنفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزا  325ساده،  
 آن انجام شد.   یبر رو ییای( و پا یس یبه انگل یترجمه فارس قی)تطب

نظر کاربران پژوهشگاه    نیانگیبراساس م  ، یرگیو بهره  رشی پذ  کپارچه یمدل    ی اصل  یرهایمتغ   انینشان داد که از م  هاافتهی  :هایافته 
  ن یانگیم  سهیمقا  نیرا کسب کرده است. همچن  یباالتر   ازی»انتظار عملکرد«، نمره و امت  ریمتغ  ران،یاطالعات ا   یعلوم و فناور 

  ی رگذاری تأث  گری وابسته د  ری»انتظار تالش« نسبت به سه متغ  ریو وابسته، نشان داد که متغ  قلمست  ریمدل در دو گروه متغ  یرهایمتغ
  سهیداشته است. در مقا رانیاطالعات ا  یپژوهشگاه علوم و فناور یاطالعات هایگاهی و استفاده از مجموعه پا رشی بر پذ یشتریب

استفاده )کاربر( باالتر از سطح    ریمتغ یبه استثنا رها یمتغ  همهبا سطح متوسط،   یاز فناور  یرگی و بهره رش یپذ   یرهای متغ ت یوضع
 متوسط قرار داشتند. 

 ی نبیشیپ  ی رهای از لحاظ متغ  رانی اطالعات ا  یپژوهشگاه علوم و فناور  یاطالعات  هایگاهی رسد که مجموعه پا  می  نظر به    :گیرینتیجه 
  یتالش برا  حال نیدر سطح مطلوب و باالتر از متوسط قرار دارند. با ا   یاز فناور  یر گی و بهره  رشی پذ  کپارچه یدرمدل    شده

 . رسدمی نظر به یضرور یرگیو بهره رشی پذسطح  شی افزا  یمجموعه برا  نیبهبود مستمر ا 

  رش ی پذ  ران،ی اطالعات ا  یپژوهشگاه علوم و فناور  ،ی اطالعات  هایگاهی پا   ،یاز فناور  یرگیو بهره  رشیپذ   کپارچهیمدل    :هاکلیدواژه 
 ی از فناور یر گیو بهره

 نویسنده مسئول *
 : ایمیل

 استناد به این مقاله:  

از   رانیا  یاطالعات   هایگاهیپا  یرگیو بهره  رشیپذ  تی وضع  یبررس  .(1398)  صابری، مریم، نوکاریزی، محسن، دیانی، محمدحسین
  ، اطالعاتمطالعات کتابداری و علم  .  رانیاطالعات ا  یپژوهشگاه علوم و فناور  یاطالعات  هایگاهیپا  یکاربران: مطالعه مورد  دگاهید
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 و بیان مسئله  مقدمه

در ابعاد مختلف   یریچشمگ  راتییتغ  ،اندتر را فراهم کرده که امکان ارتباط هرچه گسترده   ییهایظهور و گسترش فناور  با

فناورانه، ارتباطات نسبت    یاز ابزارها  یریگبهره   با  چونهستند    یفیک   هم  راتییتغ  نیبه وجود آمده است. ا  یبشر امروز  یزندگ

تعامل گذشته  دست   تریبه  است    تریافتنیو  م  یکمّ  همشده  تسر  رایز  شوندیمحسوب  درنت   عیباعث  تعداد    جهی و  گسترش 

ابزار    نیتر، مهماکنوناست که ازقضا    یاز اشکال مختلف فناور  ی کیاطالعات    ی فناور  اند.انسان شده   یاجتماع  ی هاتیفعال

و مهارت    یدانش فن  ها،ن یاز ابزارها، ماش   یاشامل مجموعه  ی وجه فناور  ن ی. اشودیم  محسوب  ی بشر امروز  ی زندگ  ی الگو  رییتغ

از   تول  هاآن استفاده  باز  داد   د،ی در  انباشت،  پردازش،  اطالعات    ،ییجابجا  افت،یوگرفت،  مصرف  و  تا    نیترساده   ازانتقال 

 . (است )  یمراحل اطالعات نیترده یچیپ

  اطالعاتی   هایپایگاه   از  استفاده   آموزشی،  و   پژوهشی  علمی،  های زمینه   در  اطالعات   فناوری  از   گیریبهره   مظاهر  از  یکی

  با   همگام .  اندکرده   تحول و تغییر  دستخوش  را   آن  از  استفاده   و اطالعات  به  افراد  دسترسی  روش  هاپایگاه   این .  است  وب تحت

  یادگیری   و   پژوهش  حوزه   در  حیاتی  امری  به  وب  تحت  هایپایگاه   به   دسترسی  الکترونیکی،  منابع  برای  کاربران  تقاضای  افزایش

  و   تریناصلی  به  منابع  این   اطالعاتی،  هایپایگاه   در  موجود  نسبی اطالعات  کیفیت  و  جامعیت  به  توجه   با   و  است  شده   تبدیل

)  است  شده تبدیل   دانشگاهی  کاربران  میان  در  دانش  تولید  و  پژوهش  برای  اطالعاتی  منابع  معتبرترین

 .) 

آن محسوب    یتموفقمعیارهای تعیین    ترینمهم توسط کاربران از    یفناور  یک  کارگیریبه و    یآنجا که استفاده فرد  از

طراحان و   یاصل هایدغدغه از  یکیتا کنون  یربازاز د هاآن   یالتو تما هانگرشبه کاربران و  توجه(، ) شودمی

استمیمحسوب    اطالعاتی  هاینظام کنندگان  یدتول افزاشده  معنو  ی ماد  هایگذاریسرمایه  یش.  زمینه  ی و    و   طراحی  در 

  تالش منظور پژوهشگران    ینهم  به(.  مطالعات بوده است )   ین ا  یدکننده و تشد  یعتسر  هافناوری   ینا  اندازیراه 

  ین با تدو  ی از فناور  استفاده و    یرشدر پذ  یرگذاربه عنوان عنصر تأث  ی و  یالت و تما  هانگرشتا با توجه به کاربر و    اندکرده 

باشد،   یرگذاراطالعات توسط کاربران تأث   هایفناوری از    گیریبهره و    یرشبر پذ  ممکن است را که    یمختلف، عوامل  های مدل

 شناختیجامعه  شناختی،روان  یها مبانکه خاستگاه اکثر آن  های پذیرش و استفاده از فناوری(ها )مدلاین مدل  د.کنن  ییشناسا

نظام ویژگیو   )  ی اطالعات  هایهای  است  شناسابوده  ما در  به  پذ  یی(  بر  مؤثر    ی از سو  هافناوری   یرشعوامل 

ب سهولت ترسیم مسائل   به   هامدل از    گیریبهره (.  )  کنندمیعوامل کمک    ینا  ین کاربران و روابط 

   (. ) کندها و مشخص شدن ارتباط میان آنها کمک می پیچیده اجتماعی، سازماندهی داده 

  گیری بهره و    یرشپذ  یکپارچه»مدل    های حوزه پذیرش و استفاده از فناوری که در رشته ما نیز کاربرد دارد؛یکی از مدل

ا(1است )شکل    ()«فناوری  از   انتظار :  از  اند عبارت  افراد  رفتاری  هایگرایش   بر  تأثیرگذار  هایمؤلفه مدل،    ین . در 

شرایط    ،  (اجتماعی )  نفوذ  و  ،  (تالش )  انتظار  ،  ()عملکرد  

  ی بودن استفاده از فناور   یاریتجربه، سن، و اخت  یت،جنس  یرمتغ  4مدل،    ینا  در  همچنین،.  (تسهیل شده ) 

(. )  گذارند می  تأثیر  مدل  اصلی  هایمؤلفه بر    گرتعدیل   یرهایمتغ  عنوانبه 

عوامل    یهمدل، کل  ینا  ازآنجاکهاست.    یبه فناور  نسبت کاربران    یرشپذ  درباره واحد    یدگاهیبه د  یافتن  دست مدل،    ین هدف ا

توانا  یشین پ   هایمدل   کننده تعیین کرده،  جمع  خود  در  نتا  ییرا    دارد   را  واقعی  هایسامانه و    هانمونه در    قبولقابل  یجارائه 

(.) 
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و    طراحیدر زمینه   ی و دانشگاه  یمطرح پژوهش  هایسازمانتوسط مراکز و    یر،اخ هایسال در    کهیدر حال  یگر،د  ی سو  زا

  بومی   علمی تولیدات بهساده  یشده است تا دسترس یاریبس یهاتالش  یتحت وب به زبان فارس یاطالعات هاییگاه پا اندازیراه 

)که تحت عنوان    یراناطالعات ا  یپژوهشگاه علوم و فناور  یاطالعات  هاییگاه به مجموعه پا توانمیآن جمله    از  و  گردد؛  میسر

 علوم  یرساناطالع   یامرکز منطقه  یاطالعات  هاییگاه و پا  (ی)جهاد دانشگاه  یاطالعات علم  پایگاه (،  شوندمیشناخته    ینهگنج

کاربران   یواقع  یازهاین  یپاسخگو  اند نتوانسته   هاپایگاه   ینکه ا  دهند مینشان    هاپژوهش   یجاشاره کرد، متأسفانه نتا  یرازش  ی و فناور

)  دهند می  یل تشک  ی و پژوهشگران موضوع  یعلم  یأت ه  ی اعضا  یان،ها را دانشجوآن   یت که اکثر  باشند   یرانیا

ادعا    ایناثبات    ی(. برا

استفاده از    یزانم  1394ماه    ی در د  یت سا  ین اشاره کرد. با استفاده از ا  ()«الکسا»   یتشده توسط سابه آمار ارائه   توانیم

، و دیجی کاال )که هر  3سایت ورزش گوگل، یکه موتور جستجو ی شد. در حال یبررس یوب توسط کاربران داخل  هاییگاه پا

از   کدامیچ ، اما متأسفانه هندرا داشت یداخل یدکنندگانباز یزانم ترینیش ب شوند(های عمومی محسوب میسه سایت جزء سایت

اطالعات    یگاه نبودند. به عنوان مثال، پا  یتوسط کاربران داخل  یدپربازد  یتسا  100  در زمره   یفارس  یعلم  یاطالعات  هاییگاه پا

مجالت    ی اطالعات  یگاه و پا  225اطالعات در رتبه    یپژوهشگاه علوم و فناور  یاطالعات  یگاه ، پا159در رتبه    ی جهاد دانشگاه  یعلم

رتبه    یتخصص )نورمگز( در  ا  نشانگر  آمار  این  داشتند؛قرار    276نور  ا  ستآن  منابع    از  برخورداری  وجود   با  هایگاه پا  ینکه 

داشته    یرانیکاربران ا  یانمناسب خود را در م  یگاه اند جامختلف نتوانسته  یلبه دال  یان،پژوهشگران و دانشجو  یبرا  ید مف  یاطالعات

   باشند. 
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های اطالعاتی پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ایران  رفتن مباحث باال، اکنون مشخص نیست وضعیت پایگاه با در نظر گ

های مزبور تأثیرگذار باشد،  گیری پایگاه تواند بر پذیرش و بهره هایی که میگیری کاربران ایرانی و مؤلفهاز لحاظ پذیرش و بهره 

ها صرف شده است، میزان  سانی که برای طراحی و راه اندازی مجموعه این پایگاه و با توجه به هزینه و نیروی ان  چگونه است 

. بر این اساس، و با هدف تعیین موقعیت متغیرهای اصلی مدل یکپارچه  پذیرش و استفاده از آنها به درستی مشخص نشده است

اجتماعی، و تسهیل شرایط، رفتار هدفمند، و استفاده( در میان  گیری از فناوری )انتظار عملکرد، انتظار تالش، نفوذ  پذیرش و بهره 

 شود.های اطالعاتی پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ایران؛ سوال ذیل مطرح میکاربران پایگاه 

 سوال پژوهش 

 ی ریگبهره   و   رشیپذ  ی هامؤلفه   لحاظ   از   ران یا  اطالعات  ی وفناور  علوم   پژوهشگاه   یاطالعات  ی هاگاه یپا  مجموعه   ت یوضع

 است؟  چگونه  کاربران ان یم در( استفاده  و  هدفمند، رفتار ط،یشرا  لیتسه ،یاجتماع  نفوذ  تالش،  انتظار عملکرد، انتظار)

 پژوهش نهیش پی

ها  اند؛ نشان داد که غالب این پژوهشگیری از فناوری پرداختههای متعددی که به موضوع پذیرش و بهره بررسی پژوهش

اند.  پرداختههای مختلف و تأثیر متغیرهای اصلی مدل بر تمایالت رفتاری کاربرانآزمون مجدد مدل مذکور در محیطصرفاً به  

های فناوری اطالعات بپردازد، یافت نشد. عمده  در سامانهبراین اساس، پژوهش مشخصی که به بررسی وضعیت این متغیرها

تی صرفاً به میزان آشنایی و استفاده )بدون استفاده از مدل و در نظر گرفتن  های اطالعاشده در حوزه پایگاه های انجامپژوهش

شده در داخل وخارج از کشور که از مدل یکپارچه  های مطالعهاند. در ادامه به برخی از این پژوهش متغیرهای آن( پرداخته 

 شود: اند؛ اشاره میگیری استفاده کرده پذیرش و بهره 

( افزارهای آموزشی، »مارچیوکا و کاستیوا« )گیری از نرمپذیرش و بهره در پژوهشی با موضوع  

نتایج پژوهش مزبور نشان داد که  افزار آموزشی »تختهمیزان پذیرش و استفاده از نرم  2007در سال   سیاه« را بررسی کردند. 

گونه  سیاه، متغیرهای جنسیت و سن هیچافزار آموزشی تختهمعلیرغم تأثیر متغیرهای اصلی پژوهش بر پذیرش و استفاده از نر

 تأثیری بر این امر نداشتند.  

( در  )  مقاومی و همکاران«» در پژوهش دیگری که در حوزه موضوعی کارآفرینی انجام شده است،  

  متوسط  و  کوچک  هایشرکت  صاحبان  دیدگاه   بررسی  منظور  بهرا    «یو استفاده از فناور  یرشپذ  یکپارچهمدل »   2011سال  

ی نوین اطالعاتی شهر کواالمپور مالزی مورد استفاده قرار  های فناورنسبت به    ()

، »عملگرایی«)()دادند. نتایج پژوهش نشان داد که سه عامل »مطلوبیت درک شده«

ی نوین  های فناوری کوچک و متوسط برای قبول  هاشرکتعملکرد« تأثیر مثبتی بر تمایالت رفتاری صاحبان    بینیو »پیش   (،

»پیش متغیر  بود.  برخوردار  بیشتری  اهمیت  از  »عملگرایی«  متغیر  میان  این  در  داشت.  عامل  ارتباطی  سومین  عملکرد«  بینی 

ی کوچک و متوسط بود که نشان داد جذابیت فناوری  هاشرکت توسط مدیران  ی نوین ارتباطی  های فناورتأثیرگذار بر قبول  

   نقش مهمی در پذیرش آن توسط کاربران داشته باشد.  تواندیم

نسخه    ()  گیری از فناوری( در پژوهشی با همکاری »تونگ و شو«ونکاتش )مبدع مدل یکپارچه پذیرش و بهره 

ارائه کرد. نتایج پژوهش نشان داد که عالوه بر متغیرهای    گیری را تحت عنوان  ه تکمیلی مدل یکپارچه پذیرش و بهر

وابسته اصلی پژوهش، متغیرهای لذت، قیمت و عادت که از طرف پژوهشگران به مدل اولیه اضافه شده بود نیز بر رفتار هدفمند  

عنوان متغیر تأثیرگذار  گر فعالیت داوطلبانه بهمتغیر تعدیلو استفاده کاربران از فناوری تأثیر داشته است. همچنین در مدل جدید  

 بر تأثیر متغیرهای وابسته بر مستقل حذف شده است.  
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«  همکاران  و  شریفیان»   قرار داده است؛ توسط   یمورد بررس  ی جد  یکه مدل مزبور را در بافت  هاییپژوهش   یدتریناز جد  یکی

دانشگاه علوم   یآموزش هایبیمارستانپرستاران  یرشبر پذ  یرگذارعوامل تأث یبا هدف بررس 2014در سال  ()

انجام شده است. نتایج پژوهش نشان داد  ()بیمارستانی    اطالعاتی  سامانه از    یراز ش  یپزشک

بینی  نفوذ اجتماعی، و تسهیل شرایط( مدل مزبور، متغیر پیش بینی تالش،  بینی عملکرد، پیش متغیر اصلی )پیش   4که از میان  

 ی بر تمایالت رفتاری )قصد استفاده( پرستاران داشته است. تری قوتأثیر عملکرد

های اطالعاتی تمام متن برخط را در  میزان آشنایی و استفاده از پایگاه در پژوهشی   

ه علوم پزشکی بابل بررسی کردند. نتایج این پژوهش نشاندهنده آن بود که اکثریت این دانشجویان با  میان دانشجویان دانشگا

 کنند.  های اطالعاتی آشنایی نداشته و از آن استفاده نمیپایگاه 

بود. وی در پژوهش   های اطالعاتی تحت  وب موضوع  بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش پایگاه 

دانشی،    / مهارتی  ویژگیهای  استفاده(،  به  )تصمیم  رفتاری  قصد  مانند  عواملی  انجام شد  تئوری«  »گراندد  با روش   که  خود 

های اطالعاتی دانست  ای، نگرش، سودمندی و سهولت استفاده را از  عوامل مؤثر بر پذیرش پایگاه های فردی و حرفهویژگی

 گذارند.  یر مستقیم بر تصمیم برای استفاده اثر میکه به شکل مستقیم یا غ

به سنجش میزان آشنایی دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه    در پژوهش مشابه دیگری،

های  یگاه متن پرداختند. نتایج حاکی از درصد باالی آشنایی و استفاده این دانشجویان از پاهای اطالعاتی تمامشیراز با پایگاه 

 اطالعاتی بود.  

شهر    هایدانشگاه   یعلم  یأته   یاعضا  یاندر م  ینالت  برخط  یاطالعات  هایپایگاه و استفاده از    یرشپذ  یزانم  یینمنظور تع  به

  و   پذیرش  یکپارچه»  مدل  از  گیریبهره با  کرمانشاه،  

شده با قصد رفتار و    یلتسه   یطو شرا  یعملکرد، نفوذ اجتماع  ینیب  یش پ  یرهایمتغ  یانکه م  دادند  نشان  «فناوری  ازاستفاده    و

 .دارد وجود معناداری همبستگیکرمانشاه  هایدانشگاه  یعلم یأته  اعضایاستفاده 

گیری از فناوری نشان داد که در همه پیشینه  های انجام شده با استفاده از مدل یکپارچه پذیرش و بهره مرور نتایج پژوهش 

ها متغیرهای اصلی مدل )انتظار عملکرد، انتظار تالش، نفوذ اجتماعی، و تسهیل شرایط( بر روی رفتار هدفمند و استفاده کاربر  

انجام شده    های اطالعاتیهای محدودی که در حوزه پایگاه اند. در پژوهشهای  مختلف تأثیر گذار بوده از فناوری در محیط

اند میزان آشنایی، استفاده و پذیرش تحت تأثیر عوامل فردی و مهارتی افراد است. تاکنون پژوهشی که دو متغیر پذیرش و  

گیری از فناوری بررسی کند؛ انجام نشده است. براین اساس، پژوهش حاضر  استفاده را در قالب مدل یکپارچه پذیرش و بهره 

های  کننده از مجموعه پایگاه متغیرهای مدل )مستقل و وابسته( را از دیدگاه کاربران استفاده   ای دیگر وضعیت کلیهاز زاویه

 دهد.اطالعاتی پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات مورد بررسی قرار می

 پژوهش یشناسروش

لحاظ روش به دلیل  های کاربردی قرار دارد. این پژوهش از  رویکرد پژوهش حاضر کمّی و از نظر هدف در زمره پژوهش   

های اساسی مانند بررسی یک واقعیت اجتماعی عینی و ثبات نسبی آن طی مکان و زمان پژوهش از نوع  دارا بودن ویژگی

 پژوهش پیمایشی و در سطح تحلیلی محسوب شده و به شکل میدانی انجام شد.   

ی اطالعاتی پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات  هاگاه ی پاجامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کاربران بالقوه مجموعه         

نیز   و  دکترا(  و  ارشد  کارشناسی  )کارشناسی،  تحصیلی  مختلف  مقاطع  در  دانشجویان  شامل  افراد  این  بود.  )گنجینه(  ایران 

بودند. حجم جامعه پژوهش نامعین در نظر گرفته    هادانشگاه ای هیأت علمی  ی موضوعی مختلف و اعضهاحوزه پژوهشگران  
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( شد. به همین دلیل، از فرمول مورگان برای تعیین حجم نمونه برای جوامع نامعین )

 نفر مشخص گردید.   325استفاده شد و تعداد اعضای نمونه این پژوهش 

ی تصادفی ساده همه اعضای جامعه شانس یکسانی  ریگنمونه گیری تصادفی ساده استفاده شد. در  ی از روش نمونه ریگنمونه برای  

انتخاب آن  مبنای  نمونه دارند و  از آنجا که  ها فقط تصادف است )برای حضور در  ی  های ژگیو(. 

به  هاگاه یپاکاربران حضوری   این اطالعات در دسترس قرار نگرفت،  با مراجعات مکرر  بود و حتی  نامشخص  ی پژوهشگاه 

(، در روزهای مختلف ماه و نیز در ساعات 95ماه )مهر تا بهمن    5ی تصادفی ساده در مدت زمان  ریگنمونه منظور کسب شرایط  

کننده توزیع شد )هر  ی اطالعاتی پژوهشگاه، پرسشنامه بین کاربران مراجعههاگاه یپاستجوی حضوری  مختلف روز در بخش ج

بین کاربران توزیع شد(. در نهایت    65ماه   ی هاپرسشنامهدرصد از کل    77)  پرسشنامه  250عدد پرسشنامه به شکل تصادفی 

 شد.  نمونه نهایی در نظر گرفته  عنوانبه توزیع شده( دریافت گردید و 

در پژوهش حاضر، از پرسشنامه به عنوان ابزار پیمایش در متغیرهای پژوهش و گردآوری داده استفاده گردید. برای سنجش  

گیری از فناوری گیری از فناوری از پرسشنامه آماده و استاندارد مبتنی بر مدل یکپارچه پذیرش و بهره متغیر پذیرش و بهره 

گویه استفاده شد. از آنجایی که ابزار مزبور توسط مبدع مدل )ونکاتش(    21متغیر فرعی و    6شامل  (  )

طراحی شده بود؛ برای روایی ابزار صرفاً از نظر متخصصان برای تطبیق ترجمه انگلیسی به فارسی ابزار بهره گرفته شد. آلفای  

که برای حوزه علوم انسانی و اجتماعی عدد قابل قبولی در بحث   به دست آمد  94/0کرونباخ ابزار مزبور نیز محاسبه شد و عدد

= بسیار  5= بسیار کم،.......،  1ارزشی )    5پایایی محسوب می شود. برای تعیین امتیاز هر گویه در ابزار مزبور از طیف لیکرت  

ار توصیفی )میانگین و انحراف  های آماری جمع آوری شده از آمزیاد( استفاده گردید. گفتنی است برای تجزیه و تحلیل داده 

 (  استفاده شد.  ای و آزمون تی تک نمونه    استاندارد( و آمار استنباطی )آزمون تحلیل عاملی

 های پژوهشیافته

 یریگبهره   و   رشیپذ  ی هامؤلفه   لحاظ   از   ران یا  اطالعات  ی وفناور  علوم   پژوهشگاه   یاطالعات  ی هاگاه یپا  مجموعه   ت یوضع

 است؟  چگونه  کاربران ان یم در( استفاده  و  هدفمند، رفتار ط،یشرا  لیتسه ،یاجتماع  نفوذ  تالش،  انتظار عملکرد، انتظار)

.  2کنندگان؛  . بررسی وضعیت متغیرها براساس میانگین نظر شرکت1برای پاسخگویی به این سوال سه مسیر مجزا دنبال شد:  

گیری  . مقایسه وضعیت پذیرش و بهره 3گیری از فناوری؛  کنندگان درمورد متغیرهای پذیرش و بهره مقایسه میانگین نظر شرکت

 های اطالعاتی پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ایران با وضعیت  متوسط.  از فناوری پایگاه 

 شود:   های انجام شده در هریک از مسیرها ارائه میدر ادامه تحلیل

در مورد تک تک  کنندگان  شرکتبراین اساس دیدگاه   کنندگانشرکتراساس میانگین نظرات  بررسی وضعیت متغیرها ب

(.  1یری از فناوری مورد بررسی قرار گرفتند )جدولگبهره متغیرهای پذیرش و  

کننده در پژوهش حاضر، متغیر  براساس میانگین دیدگاه کاربران شرکت   شود؛می  مشاهده   1جدول  در  که   طور   همان

 انتظار عملکرد نمره باالتری دارد.  
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یاز فناور یران اطالعات ا ی پژوهشگاه علوم و فناور یاطالعات های یگاه کاربران پا یریگو بهره  یرشپذ یهامؤلفه یانگین. م1جدول 
 

فناوری از گیریبهره  و پذیرش  هایمؤلفه 

 

میانگین

 

انحراف استاندارد 

 

عملکرد  انتظار 
  

 تالش انتظار 
  

 تسهیل شرایط 
  

 اجتماعی  نفوذ
  

 هدفمند  رفتار
  

استفاده 

 
  

 

تأثیر هریک از متغیرهای فرعی در مرحله دوم و به منظور اطالع از میزان    گیری از فناوریمقایسه میانگین متغیرهای پذیرش و بهره

های اطالعاتی پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ایران و تعیین جایگاه این  گیری از دیدگاه کاربران پایگاه پذیرش و بهره 

گیری از فناوری چهار متغیر فرعی انتظار ها »آزمون تحلیل عاملی« انجام شد. از آنجا که در مدل یکپارچه پذیرش و بهره مؤلفه

های مستقل و دو متغیر رفتار هدفمند و استفاده )کاربر(، متغیرهای عملکرد، انتظار تالش، نفوذ اجتماعی، و تسهیل شرایط متغیر

وابسته بودند؛ بنابراین تحلیل عاملی برای هریک از این دو گروه متغیر مستقل و وابسته به صورت جداگانه انجام شد، و هر  

با یکدیگر مقایسه شدند. گیری از فناوری  نتایج تحلیل عاملی متغیرهای مستقل و وابسته مدل یکپارچه پذیرش و بهره   گروه 

 ارائه شده است.   3و 2های های اطالعاتی پژوهشگاه علوم  و فناوری اطالعات در جدولکاربران پایگاه 
 

 ایران اطالعاتی پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعاتهای های مستقل مدل پذیرش و بهره گیری از پایگاه . ماتریس اثرات مؤلفه2جدول 
 

ها مؤلفه 
 

مقادیر 
 

 انتظار تالش
 

 

 انتظار عملکرد 
 

 

شرایط  تسهیل 
 

نفوذ اجتماعی 
 

 های اطالعاتی پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ایرانهای وابسته مدل پذیرش و بهره گیری از پایگاه. ماتریس اثرات مؤلفه3جدول 
  

ها مؤلفه 

 

مقادیر 

 

رفتار
 

استفاده 
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بودند؛  شود، متغیر فرعی انتظار تالش نسبت به سایر متغیرهای فرعی که در نقش متغیر وابسته  گونه که مشاهده میهمان

ترین  های اطالعاتی پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ایران در جایگاه باالتری قرار داشت و کماز دیدگاه کاربران پایگاه 

های اطالعاتی  شود، از دیدگاه کاربران پایگاه گونه که مشاهده میتأثیر  را متغیر نفوذ اجتماعی به خود اختصاص داد. همان

های اطالعاتی  گیری از پایگاه فناوری اطالعات ایران، هیچ تفاوتی میان دو متغیر مستقل مدل پذیرش و بهره پژوهشگاه علوم و  

 وجود ندارد.  
 

   های اطالعاتی پژوهشگاه علوم وفناوری اطالعات ایران با وضعیت متوسط گیری از فناوری پایگاه وضعیت پذیرش و بهره مقایسه 

  های آزمون   رها به شکل جداگانه با سطح متوسط مورد مقایسه قرار گرفتند. برای انجامدر مرحله سوم، هریک از این متغی

  سطح   که   آنجا  از.  شود  بررسی  پژوهش  هایشاخص   و  متغیرها  از  یک  هر  های داده   توزیع  وضعیت   بود  الزم   استنباطی،  آمار

  بنابراین  آید؛ می  پایین  معناداری   سطح  باشد،   تربیش   نمونه   تعداد   هرچه  یعنی  دارد،   پژوهش   نمونة   تعداد   با  معکوس  رابطة   معناداری

  توزیع   دارای  نظر  مورد  متغیر  باشد،  2  تا  -2  بین  چولگی  اگر.  است  چولگی  از  استفاده   هاداده   توزیع  بررسی برای  روش  بهترین

آزمون چولگی، توزیع کلیه متغیرها  براساس  (.  )  بود   خواهد   غیرنرمال  توزیع  دارای   صورت  این   غیر  در   و   نرمال

( برای مقایسه هریک از متغیرهای پذیرش ای )(؛ لذا از آزمون تی تک نمونه 4به شکل نرمال بود )جدول

نتایج این آزمون برای تک تک متغیرها و سپس کل شاخص    گیری از فناوری با سطح متوسط استفاده شد. درو بهره  ادامه 

 گیری از فناوری ارائه شده است.  ره پذیرش و به

 پژوهش  های شاخص و  متغیرها وضعیت چولگی. 4  جدول 

پژوهش  هایشاخص  و متغیرها
 

چولگی 
 

 عملکرد  انتظار 
 

تالش انتظار 
 

 

 تسیهل شرایط 
 

 

اجتماعی  نفوذ
 

 

هدفمند  رفتار
 

 

استفاده 
 

 

فناوری   از وریبهره  و پذیرش
 

 

 
 عملکرد  انتظار متغیر

آنجا از  که    ییاز  نمرات حاصل  پا  انتظارتوزیع  از  استفاده    و   علوم  پژوهشگاه   یاطالعات  یهاگاه یعملکرد کاربران در 

استفاده    یآزمون زمان  نی. اشداستفاده    یتک گروه/یانمونهتک  یآن از آزمون ت  تحلیل  ی، برابودنرمال    رانیا  اطالعات  یفناور

  م یکن  سهیو مورد انتظار مقا  یعدد فرض  ک ی  یحت  ای، استاندارد و  جیحالت معمول و را  کی آن را با    م یخواهیکه م  شودیم

 یواقع  نی انگیمقدار با م  ن یکه ا  است   3میانگین    نجا یعدد مفروض در ا(.  )

 آزمون ارائه شده است.  ینا  یج نتا 5جدول  در. شودیم سهیمقا

 ،05/0در سطح خطای  که    دادنشان    5( درجدول25/11)  یانمونه تک  یآزمون ت  شود، آماره همان گونه که مشاهده می 

از   نی انگیم نی؛ بنابرابودو باال هر دو مثبت   نییحد پا نی ؛ همچنشتو مفروض وجود دا یواقع نی انگیدو م نیب یتفاوت معنادار
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  ( 3مفروض )  نیانگی ( از مقدار م81/3) یواقع  ن یانگی. ضمن آنکه، مقدار مبودمعنادار    نیانگیتر و تفاوت ممقدار آزمون بزرگ

پژوهشگاه   یاطالعات  یهاگاه یکاربران در استفاده از پا  عملکرد  انتظارو    شد  صفر رد  ةیفرض  ن یبنابرا  بود.  تربزرگ   )حد متوسط(

  .بود  بیش از حد متوسط به طور معناداری  رانیعات ااطال ی علوم و فناور
 

 ایران اطالعات  فناوری و  علوم پژوهشگاه  اطالعاتی هاییگاه پا کاربران عملکرد انتظار  یانمونه تک  تی آزمون. 5جدول 

 متغیر
مقدار 

ی ت آماره

 

درجه  

یآزاد 

 

سطح 

یمعنادار

 

 نیانگیاختالف م
 اطمینان 

تعداد میانگین 

ن ییپا حد 

 

حد بال 

 

انتظار عملکرد 

 
      

 
 

 متغیر انتظار تالش 

  اطالعات   فناوری  و  علوم  پژوهشگاه   اطالعاتی  هایپایگاه   کاربران  میان  در  متغیر با سطح متوسط  مقایسه میانگین این  نتایج

   .است شده  داده  نشان  6جدول  در ایران
 

ایران اطالعات فناوری   و علوم  پژوهشگاه  اطالعاتی  هاییگاه پا کاربران تالش انتظار  یانمونه تک  تی آزمون. 6جدول 
 

 متغیر
مقدار 

ی ت آماره

 

درجه  

یآزاد 

 

سطح 

یمعنادار

 

نیانگیاختالف م

 

 فاصله اطمینان 

 تعداد  میانگین 

 بال  حدن ییحد پا

 انتظار تالش
      

 

در سطح خطای که    دادنشان    6  ( در جدول00/0)  یانمونه تک  یآزمون ت  معناداریشود، سطح  مشاهده می  همان طور که

  ن ی؛ بنابرابودو باال هر دو مثبت    نییحد پا  ن ی؛ همچنداشتو مفروض وجود    یواقع  نیانگیدو م  نیب  یتفاوت معنادار  ،05/0

  انتظار   می توان گفت %95شد و با اطمینان   ردصفر  ة یفرض لذا ؛ بودمعنادار  ن یانگیتر و تفاوت ماز مقدار آزمون بزرگ نیانگیم

   . بود متوسط  حد از ترش یب  معناداری به طور رانیا اطالعات ی فناور و  علوم پژوهشگاه  ی اطالعات یهاگاه یپا کاربران تالش
 

 متغیرتسهیل شرایط 

  اطالعات   فناوری  و  علوم  پژوهشگاه   اطالعاتی  هایپایگاه   کاربران  میان   با سطح متوسط، در  متغیر  این   مقایسه میانگین   نتایج

   .است شده  داده  نشان  7جدول  در ایران
 

 ایران اطالعات فناوری   و علوم  پژوهشگاه  اطالعاتی هایپایگاه  کاربران کنندةتسهیل شرایط اینمونهتک  تی آزمون. 7جدول 

متغیر
 

مقدار 
ی ت آماره

 

درجه  
یآزاد 

 

سطح 
یمعنادار

 

نیانگیاختالف م

 

 فاصله اطمینان 
میانگین 

 
تعداد 

ن ییحد پا 
 

حد بال 
 

تسهیل شرایط 
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  ی تفاوت معنادار  ،05/0در سطح خطای  که    بودآن    دهندة نشان   7( در جدول00/0)  ی انمونهتک  یآزمون ت  سطح معناداری

تر  از مقدار آزمون بزرگ  ن یانگیم  پس ؛  بودو باال هر دو مثبت    نیی حد پا  ن ی؛ همچنداشتو مفروض وجود    یواقع  ن یانگیدو م  نیب

  ی هاگاه یپا  از  استفاده   در  کاربران  ی برا  کننده ل یتسه  طی شراو    شد   دیی تأ  پژوهش   ة یفرض  نیبنابرا   ؛ بودمعنادار    ن یانگیو تفاوت م

   .بود متوسط حد از ترش یب  رانیا اطالعات  ی فناور و  علوم  پژوهشگاه  یاطالعات
 

 متغیر نفوذ اجتماعی 

  یکپارچه   مدل  فرعی   متغیرهای  از  دیگر  یکی  فناوری،  از  استفاده   برای   وی  از  مهم  افراد  انتظار  به  فرد  اعتقاد  اجتماعی،  نفوذ 

میانگین  نتایج.  بود  فناوری   از  گیریبهره   و  پذیرش در  متغیر  این   مقایسه  متوسط،  حد    اطالعاتی  هایپایگاه   کاربران  میان   با 

 .است شده  داده  نشان  8جدول در ایران اطالعات   فناوری و علوم  پژوهشگاه 

 ایران اطالعات فناوری و  علوم  پژوهشگاه  اطالعاتی  هایپایگاه  اجتماعی نفود   کاربران اینمونهتک آزمون. 8جدول 

 متغیر
مقدار 

ی ت آماره
 

درجه  

یآزاد 
 

سطح 

یمعنادار
 

نیانگیاختالف م

 

 فاصله اطمینان 
میانگین 

 
تعداد 

ن ییحد پا 
 

حد باال 

 

نفوذ اجتماعی 

 
      

 

  ن یانگیدو م  ن یب  یتفاوت معنادار  ،05/0در سطح خطای  که    بود  آن  انگریب  8( در جدول  82/2)  یانمونه مقدار آماره تی تک 

پا  ییازسو؛  داشتو مفروض وجود    یواقع باال هر دو مثبت    نییحد  تفاوت  از مقدار آزمون بزرگ  نیانگ یم  لذا؛  بودو  تر و 

اطمینان    نیبنابرا  بود. معنادار    نیانگیم توان گفت    %95با    و   علوم   پژوهشگاه   یاطالعات   یهاگاه یپا  کاربران  یاجتماع  نفوذ می 

 .  بود  متوسط حد از ترش یب  رانیا اطالعات یفناور
 

 

 متغیر رفتار هدفمند

  یکپارچه   مدل   فرعی  متغیرهای   از   دیگر  یکی   ،()  عملی  یا   کار  انجام   به  رغبت   و   میل  اظهار هدفمند؛    رفتار

میانگین  نتایج.  بود  فناوری   از  گیریبهره   و  پذیرش در  متغیر  این   مقایسه  متوسط،  حد    اطالعاتی  هایپایگاه   کاربران  میان   با 

   .است شده  داده  نشان  9جدول در ایران اطالعات   فناوری و علوم  پژوهشگاه 
 

 ایران اطالعات فناوری و  علوم  پژوهشگاه اطالعاتی هایپایگاه  هدفمند رفتار کاربران اینمونهتک آزمون. 9جدول 

متغیر

 

مقدار  

آماره تی 

 

درجه  

یآزاد 

 

سطح 

یمعنادار

 

نیانگیاختالف م

 

 فاصله اطمینان 

میانگین  

 

تعداد 

ن ییحد پا 

 

حد باال 

 
رفتار هدفمند 

 
      

 

  ی تفاوت معنادار  05/0در سطح خطای  که    بود  آن  ی ایگو  9( در جدول00/0)  ی انمونهتک   یآزمون ت  سطح معناداری

از مقدار آزمون    نی انگیم  ن ی؛ بنابرابودو باال هر دو مثبت    ن ییحد پا  نی؛ همچنداشتو مفروض وجود    یواقع  نیانگ یدو م  نیب
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کاربران    رفتار  یهدفمند  توان گفت می  %95با اطمینان    و  شد   د ییتأ  پژوهش  ةی فرض  لذا  بود.معنادار    نیانگ یتر و تفاوت مبزرگ

  .بود متوسط  حد از ترش یباستفاده از آن    در رانیاطالعات ا  یپژوهشگاه علوم و فناور ی اطالعات یهاگاه یپا
 

 متغیر استفاده

  اطالعات  فناوری و علوم  پژوهشگاه  اطالعاتی هایپایگاه  کاربران میان با حد متوسط، در متغیر این مقایسه میانگین نتایج

 .است  شده  داده   نشان 10جدول در ایران

 ایران  اطالعات فناوری و  علوم پژوهشگاه اطالعاتی  هایپایگاه  کاربران استفادة  ای نمونهتک آزمون. 10جدول 

متغیر
 

مقدار 

ی ت آماره
 

درجه  

یآزاد 
 

سطح 

یمعنادار
 

نیانگیاختالف م

 

 فاصله اطمینان 

میانگین 
 

تعداد 
ن ییحد پا 

 
حد بال 

 
استفاده 

 
      

 

  نیب  یتفاوت معنادار   05/0در سطح خطای  که    داد نشان    10( در جدول81/0)  یانمونهتک  یآزمون ت  سطح معناداری

توان گفت استفاده نهایی کاربران از  می  %95اطمینان  شد و با    د ییتأ  صفر  ة یفرض  لذا  نداشت. و مفروض وجود    یواقع  ن یانگیدو م

   .های اطالعاتی پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات در حد متوسط بودپایگاه 

 وری از فناوریشاخص پذیرش و بهره 

های اطالعاتی، در اینجا کل  گیری از فناوری پایگاه پس از مقایسه تک تک متغیرهای مرتبط با شاخص پذیرش و بهره 

 . است شده  ارائه 11جدول  در بررسی  این نتایج  این شاخص به شکل یکپارچه با سطح متوسط مقایسه شد. 
 

 

 فناوری  از ایران اطالعات فناوری  و علوم پژوهشگاه اطالعاتی های پایگاه  کاربران گیری بهره  و پذیرش ای نمونهتک آزمون تی. 11  جدول 

متغیر
 

مقدار 

ی تآماره 
 

درجه  

یآزاد 
 

سطح 

یمعنادار
 

اختالف 

نیانگیم

 

 فاصله اطمینان 
میانگین 

 
تعداد 

ن ییحد پا 
 

حد بال 
 

ی از فناوری ریگبهره پذیرش و 

 
      

 

  ن یب  یفاوت معنادارت  05/0در سطح خطای  آن بود که    ن یمب  11( در جدول00/0)  ی انمونهتک   ی آزمون ت  سطح معناداری

تر و  از مقدار آزمون بزرگ نیانگیم  لذا؛  بودو باال هر دو مثبت    نییحد پا  یازطرف؛  داشتو مفروض وجود    یواقع  نیانگیدو م

از مقدار م72/3)  یواقع  نیانگیمقدار م  همچنین،  ؛بودمعنادار    ن یانگیتفاوت م با    نیبنابرا؛  بود  تربزرگ(  3مفروض )  نیانگی( 

  از   رانیا  اطالعات  یفناور  و  علوم  پژوهشگاه   یاطالعات  یهاگاه یپا  کاربران  یوربهره   و  رشیپذ  توان گفتمی  %95اطمینان  

  .بود متوسط حد  از ترش یب هامجموعه این پایگاه 

 گیرینتیجه  و بحث
بر   به هدف پژوهش حاضر مبنی  بهره با توجه  فناوری  تعیین موقعیت متغیرهای اصلی مدل یکپارچه پذیرش و  از  گیری 

های اطالعاتی  )انتظار عملکرد، انتظار تالش، نفوذ اجتماعی، و تسهیل شرایط، رفتار هدفمند، و استفاده( در میان کاربران پایگاه 

 ؛ نتایج حاصل از پژوهش به شرح ذیل است:پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ایران
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های اطالعاتی پـژوهشگاه علوم و فناوری  وعه پایگاه براساس میزان تأثیر متغیرهای تأثیرگذار بر پذیرش و استفاده از مجم

رسد که از  نظر میاطالعات ایران، متغیر »انتظار تالش« نسبت به سایر متغیرها نمره باالتری را کسب کرده بود. براین اساس، به 

ها بیشترین تأثیر  )کاربرپسند بودن( این پایگاه های مذکور، سهولت استفاده  دیدگاه کاربران استفاده کننده از مجموعه پایگاه 

پایگاه  این  از  آنها  استفاده  و  پذیرش  بر  پایگاه را  کاربران مجموعه  دیدگاه  از  دیگر،  بیانی  به  است.  داشته  اطالعاتی  ها  های 

گیری، ر پذیرش و بهره ها نسبت به سایر متغیرهای تأثیرگذار بپژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات، سهولت استفاده از این پایگاه 

نیز تأئید شده بود. در این پژوهش      از جایگاه باالتری برخوردار بوده است.  این یافته در پژوهش  

ها ذکر شده  های اطالعاتی به عنوان یکی از عوامل تأثیرگذار بر پذیرش و استفاده از این پایگاه نیز سهولت استفاده از پایگاه 

 بود.  

گیری از فناوری  از سوی دیگر نتایج پژوهش بیانگر آن بود که سطح کلیه متغیرهای اصلی مدل یکپارچه پذیرش و بهره 

( بوده است. این یافته از دو دیدگاه قابل بحث است: از دیدگاه نخست،  3به استثنای استفاده )کاربر( باالتر از سطح متوسط )

های خاص  علوم و فناوری اطالعات ایران تا حد زیادی این مجموعه را به دلیل ویژگیهای اطالعاتی پژوهشگاه  کاربران پایگاه 

پذیری، سرعت دسترسی به منابع، روزآمدی( پذیرفته و مورد استفاده آن )مانند تنوع منابع اطالعاتی، قدمت، میزان دسترس

کنندگان قرار اطالعاتی مورد پذیرش جامعه استفاده های اطالعاتی به منزله یک منبع عبارت دیگر، این پایگاه دهند. بهقرار می

ها از مقبولیت نسبتاً خوبی برای به کارگیری آن در جامعه کاربران کنند. بنابراین مجموعه این پایگاه گرفته و از آن استفاده می

، بود. در برخوردار هستند. این نتایج در راستای تأیید نتایج پژوهش  

های اطالعاتی التین و میزان  های اخیر که بر روی پذیرش و استفاده اعضای هیأت علمی  دانشگاه کرمانشاه از پایگاه پژوهش

شرکت افراد  اکثریت  که  گردید  مشخص  شد،  انجام  شیراز  دانشگاه  تکمیلی  تحصیالت  دانشجویان  این استفاده  در  کننده 

های  ها نشان داد که پایگاه آمده از این پژوهشکردند. نتایج به دست ا را پذیرفته و از آنها استفاده میهها این پایگاه پژوهش

اند جایگاه خود را در میان پژوهشگران پیدا کنند. همچنین نتایج به  اطالعاتی فارسی و غیرفارسی تا حد قابل قبولی توانسته

بود. در پژوهش مذکور، پژوهشگران نشان دادند    آمده در مغایرت با نتایج پژوهش  دست

کردند.  های اطالعاتی تمام متن آشنایی نداشتند و از آن استفاده نمیکه اکثریت دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بابل با پایگاه 

کنندگان،  ای استفاده گونه استدالل کرد که میزان تحصیالت و موقعیت شغلی و حرفهاینتوان  در تبیین نتایج به دست آمده می

های اطالعاتی هستند. به نظر می رسد متغیرهای  و عامل قدمت پایگاه اطالعاتی متغیرهای تأثیرگذاری بر متغیر استفاده از پایگاه 

های اطالعاتی را تحت تأثیر  میزان استفاده و پذیرش پایگاه یاد شده بر متغیرهای مهارتی و شناختی کاربران تأثیر گذاشته و  

ها  دهد. از سوی دیگر، شاید یکی دیگر از دالیل این تفاوت، عامل زمان انجام این پژوهش و آن با پژوهش آن خود قرار می

ذ در بین کاربران به کار کارهای مختلفی را برای نفوهای اطالعاتی راه باشد. چون بالخره در طول چندسال گذشته اکثر پایگاه 

 تواند موضوع پژوهش دیگری باشد.  اند. در نهایت بررسی میزان تأثیر عوامل یاد شده خود میگرفته

ای دیگر، نتایج پژوهش حاضر نشان داد که متغیر استفاده )کاربر( برخالف سایر متغیرهای مدل )که باالتر از سطح از زاویه 

ط قرار داشت. همچنین مقایسه میانگین نظر کاربران نیز این یافته را تأئید کرد زیرا میانگین  متوسط قرار دارند(، در سطح متوس 

رسد متغیرهای دیگری به استثنای  نظر میتوان تبیین کرد که بهگونه میتر بود. این نتیجه را ایناین متغیر از سایر متغیرها پائین

های اطالعاتی  اعی، تسهیل شرایط و رفتار هدفمند بر استفاده )کاربر( از پایگاه متغیرهای انتظار عملکرد، انتظار تالش، نفوذ اجتم

انجام شد، مواردی مانند انجام وظیفه، افزایش دانش،    تأثیر داشته باشند. در پژوهشی که توسط  

ده و مانند آن به عنوان عوامل تأثیرگذار  های دانشی/ مهارتی، سودمندی و سهولت استفاای، ویژگیهای فردی و حرفهویژگی

طلبد.  ای را میهای اطالعاتی شناخته شد. میزان تأثیر هریک از این عوامل خود پژوهش جداگانه ه بر پذیرش و استفاده از پایگا

به نظر میبا این های اطالعاتی پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ایران  رسد از آنجا که اکثر کاربران مجموعه پایگاه حال 
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ها، پژوهشگران و دانشجویان هستند و این افراد بنا به ماهیت کارشان به دنبال جستجوی اطالعات  اعضای هیأت علمی دانشگاه 

تفاده )کاربر( و بهبود این  باشند؛ بنابراین توجه به عوامل تأثیرگذار بر اسهای اطالعاتی سودمند میو استفاده مستمر از پایگاه 

های اطالعاتی پژوهشگاه علوم و  گیری از فناوری پایگاه تواند نقش مهمی در پذیرش و بهره عامل در کنار سایر متغیرها می

 فناوری اطالعات ایران داشته باشد.  

نگری و توجه  با آینده   های اطالعاتی علمی باید دهد که طراحی پایگاه به طور کلی، نتایج پژوهش حاضر به ما نشان می

گیری کاربران از این ابزارهای فناورانه انجام شود تا در نهایت هزینه ـ سودمندی  های تأثیرگذار بر پذیرش و بهره دقیق به مؤلفه

 گیری نقاط قوت ها و منابع اطالعاتی تأمین گردد. میانگین نظر کاربران در مورد متغیرهای مدل یکپارچه پذیرش و بهره پایگاه 

گیری دهد. بر همین اساس، پیشنهادهای کاربردی ذیل جهت بهبود پذیرش و بهره ها را نشان میو ضعف مجموعه این پایگاه 

 شود: های اطالعاتی پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ایران ارائه میاز مجموعه پایگاه 

 ها و مؤسسات پژوهشی؛  های آموزشی )سواد اطالعاتی( از سوی دانشگاه ها و دوره برگزاری کارگاه  •

های  افزاری جهت استفاده هر چه مثمرثمر تر کاربران از مجموعه پایگاههای فنی و سختفراهم کردن زیرساخت •

 اطالعاتی پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ایران؛. 

 فراهم کردن راهنماهای تصویری برای حل مشکالت کاربران.  •

 

 تعارض منافع

 گونه تعارض منافع از سوی نویسندگان گزارش نشده است.  هیچ
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