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چکیده

هدف این پژوهش ،تحلیل مولفه های پذیرش و اعتماد از طریق قصدد بدر رفتدار اسدتفاد دانشدوویا تحصدیت
تکمیلی از سامانه ثبت پروپوزال و امور پژوهشی دانشگا آزاد استمی واحد اهواز میباشد .پژوهش کداربردی و
به لحاظ روش گردآوری داد ها توصدیفی -پیمایشدی  ،جامعده آمداری تمدامی دانشدوویا تحصدیت تکمیلدی
دانشگا آزاد استمی واحد اهواز که با استفاد از نمونهگیری طبقهای  483نفر تعیین شد .پرسشداامه پدژوهش ،بدا
استفاد از پژوهش های پاپاس و همکارا  ،گرانت و همکارا  ،اورسیولی و همکارا تهیه و تاظیم شد .با استفاد
از ضریب همبستگی پیرسو و نرم افزار  ، PLSقصد استفاد از فن آوری بیشترین درصد تأثیر را در بین فرضیه ها
داشت .به ترتیب اعتماد ،رفتار استفاد از فن آوری و اعتماد بدر رفتدار اسدتفاد بیشدترین تداثیر را و قصدد اسدتفاد
کمترین درصد تأثیر را بر رفتار استفاد داشت .مقدار  Zبرای تاثیرگذاری پدذیرش فدن آوری و اعتمداد بدر رفتدار
استفاد با توجه به نقش میانویگری قصد استفاد نیز به ترتیب  4/43و  4/61بدست آمد .براساس نتایج داد هدا،
می توا نتیوه گرفت مؤلفه های پذیرش و اعتماد بر رفتار دانشوویا در استفاد از سامانه ثبت پروپدوزال و امدور
پژوهشی دانشگا مؤثر است و قصد استفاد باعث افزیش این تأثیر میشود.
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پذیرش فنآوری ،اعتماد به فنآوری ،قصد استفاد از فنآوری ،رفتار استفاد از فنآوری ،سامانه ثبت پروپوزال.
* دانشووی کارشااسی ارشد علم اطتعا و دانش شااسی  ،واحد اهواز ،دانشگا آزاد استمی ،اهواز ،ایرا
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مقدمه

رفتار ،ماحصراً تحت کاترل قصد رفتاری (نیت و اراد فردی) است .در نظریه ی رفتار ماطقی ،رفتار
عبار

است از انوام واقعی یک عمل که مورد انداز گیری قرار میگیرد (.)Ye & Yang, 2017

فرض میشود که بهترین عامل پیشبیای کااد ی رفتار ،تمایل و قصد انوام است که عبدار اسدت
از تصمیم آگاهانهی فرد جهدت انودام یدک رفتدار ( .)Rasuli & Yaghmaei, 2008در نظریدهی
آجز ( ،)Ajzen, 1991رفتار نتیوهی مستقیم نیت رفتاری است .در این نظریه ،رفتار مدیتواندد بده
وسیله ی قصد رفتاری توضیح داد شود که خدود قصدد رفتداری تحدت تدأثیر گدرایش بده اسدتفاد ،
هاوار ذهای و برداشت از کاتدرل رفتداری اسدت .برداشدت از کاتدرل رفتداری از ترکیدب باورهدای
کاترلی (ادراک از دسترسی به مهار ها ،ماابع و فرصتها) و برداشت از میزا تأثیر این عوامدل در
سهولت انوام کار حاصل میشود .قصد رفتاری بیانگر شد نیت فدردی بدرای انودام رفتدار هددف
می باشد .هاوار ذهای ،درجه برداشت از فشارهای اجتمداعی اسدت کده کداربر را موبوربده پدذیرش
یک فن آوری می کاد .کاترل های رفتاری درک شد  ،ادراکا از محدودیتهای درونی و بیرونی
جهت انوام رفتار را نشا مدیدهادد .آجدز ( ،)Ajzen, 1991کاتدرلهدای رفتداری درک شدد را
شامل دو عامل شرایط تسهیل کااد  6که نشا دهاد وجود دسترسی به مادابع و فرصدت هدای مدورد
نیاز برای انوام رفتار یا عوامل درونی و بیرونی که مانع انوام رفتار می شود ،تعریف مدی کادد .مادابع
مورد نیاز نظیر پول ،زما و یا سایر ماابع برای انوام رفتار است و خدود اثربخشدی کده نشدا دهادد
اعتماد افراد به توانایی خویش جهت انوام رفتار مدیباشدد را در نظدر مدیگیدرد (.)Akbari, 2014

گذشتگا اعتماد را به عاوا ادراک مشتریا از امایت و قابلیت اطمیاا سیستم های آنتین تعریدف
کردند .بدو اعتماد مصرفکااد از هرگونه معامله آنتین اجتااب میورزد .پدژوهشهدای زیدادی
به تاثیر قابل توجه اعتماد کاربرا ایاترنت بر نگرش آنها به استفاد از خرید ایاترنتدی ،بانکدداری بدر
خط یا تبادل پول و اطتعا

شخصی حساس اشار کرد (.)Ghanbari & Karimi, 2016

بر این اساس و با توجه به مطالعا

انوام شد و اعتبار مدلهای پذیرش و استفاد از فنآوری،

هدف اصلی پژوهش حاضر ،بررسی تأثیر مؤلفههای پذیرش و اعتماد از طریق قصد بر رفتار
استفاد دانشوویا تحصیت

تکمیلی از سامانه ثبت پروپوزال و امور پژوهشی دانشگا آزاد

استمی واحد اهواز میباشد .این پژوهش ،در پی پاسخگویی به مسائل و پرسشهای زیر است)6 :
1. Facilitating conditions
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مهمترین دلیلی که موجب استفاد از این سامانه میشود ،کدام است؟  )3ثبت پروپزال و امور
پژوهشی در سامانه موبوط متأثر از چه عوامل و شاخصهایی است؟  )4پذیرش این فنآوری نوین
و قصد استفاد از آ چه تأثیری بر استفاد دانشوویا از این سامانه دارد؟
فنآوری ثبت آنتین پروپزال و امور پژوهشی یدک دارایدی اسدتراتژیک مهدم بدرای دانشدگا هدا و
سازما های مرتبط با امور پژوهش آتی به شمار می رود کده مدی تدوا از آ بدرای بهبدود عملکدرد
سازمانی و رقابت راهبردی استفاد نمود .با این حال پذیرش و انتشدار فدن آوری ،فرآیاددی پیچیدد
است که تحت تاثیر تعدادی از عوامل داخلی و خدارجی قدرار مدی گیرندد .،پژوهشدگرا در مدوارد
متاوعی به بررسی این مهم پرداختهاند که در زیر به برخی از آ ها به طور ختصه اشار شد اسدت:
هگر و همکارا ( )Heger et al, 2016پژوهشی با عاوا «نظریه پذیرش فنآوری مبتای بر اعتماد»
را انوام دادند .نتایج این پژوهش نشا داد که درک رفتار فن آوری بر اعتماد به اثربخشی فن آوری
تأثیر داشته و اعتماد به اثربخشی فنآوری پیشبیای کااد میزا پذیرش فنآوری اسدت .سدینهدا و
مدوکهرجی ( )Sinha & Mukherjee, 2016در پژوهشدی بده بررسدی عوامدل مدرتبط بدا پدذیرش
فن آوری در بانکداری الکترونیکی در بانک های هادوستا پرداختاد .نتایج پدژوهش نشدا داد کده
اعتماد به فن آوری ،اعتماد به بانک ،سهولت استفاد درک شد  ،سودمادی درک شد و پیچیددگی
بر استفاد از فن آوری تأثیر داشتاد ،ولی تأثیر ریسک درک شد بر استفاد از فدن آوری بانکدداری
الکترونیک تأییدد نشدد .آیفاددو و وارد ( )Ifinedo & Ward, 2015در پژوهشدی بدا عادوا تدأثیر
اعتماد به فن آوری بر پذیرش فن آوری بانکداری الکترونیک در نیوریه انوام دادند .از نتایج چادین
دریافت شد که اعتماد ،سودمادی درک شد و سهولت اسدتفاد درک شدد بدر قصدد مشدتریا در
اسدتفاد از بانکدداری الکترونیدک تدأثیر معادادار دارد .زمدا و همکدارا ()Zaman et al, 2013
پژوهشی با عاوا تأثیر کیفیت خدما  ،ریسک درک شد  ،امایت درک شد و اعتمداد درک شدد
بر پذیرش فن آوری را به صور موردی در بانک های پاکستا انوام دادند .نتدایج پدژوهش ایشدا
گویای این بود که ریسک درکشد  ،امایدت درکشدد و اعتمداد درکشدد بدر نگدرش و رفتدار
مشتریا در استفاد از فدنآوری بانکدداری الکترونیدک مدؤثر اسدت .افخدم ( )Afkham, 2014بده
بررسی تأثیر اعتماد و امایت در پذیرش بانکداری ایاترنتی پرداخت .نتایج پدژوهش وی بیدانگر ایدن
بود که اعتماد بر نگرش نسبت به فنآوری و نیز سودمادی و سهولت درکشد بر نگرش نسبت بده
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فددنآوری و نیددز اسددتفاد از فددنآوری تدداثیر معادداداری داشددتاد .حدددادیا و بدداقری مشددهدی
( ،)Haddadian, & Bagheri, 2014در پژوهشی تتش کردند الگوی تمایدل بده خریدد ایاترنتدی
بلیت شرکت های هواپیمایی با استفاد از معیارهای هاوارهای ذهای ،اعتماد ،ریسک ادراک شدد ،
رضایت و سهولت استفاد از وبسایت مورد مطالعه قرار دهادد .یافتدههدا حداکی از آ بدود کده در
سطح  59درصد افزایش رضایت و اعتماد مسافرا هدوایی ماودر بده افدزایش خریدد ایاترنتدی بلیدت
شرکت های هواپیمایی می شود ،همچاین متغیرهای ریسک ادراک شد و سهولت اسدتفاد بدا نقدش
میانوی رضایت و اعتماد بر تمایل به خرید ایاترنتی تاثیرگدذار هسدتاد .نقدش معادا داری هاوارهدای
ذهای در تمایل بده خریدد ایاترنتدی مدورد تاییدد واقدع نشدد اسدت .تیماسدی ( )Temazi, 2011در
پژوهشددی بدده بررسددی اتبدداط ریسددک ادراک شددد و اعتمدداد بددا تمایددل بدده خریددد مصددرفکااددد از
فروشگا های ایاترنتی پرداخت .تمام فرضیهها تایید و در کدل هدر چده میدزا ریسدک ادراک شدد
بیشتر باشد نگرش و تمایل فرد به خرید ایاترنتی کم تر شد و نیز هرچه اعتماد بیشدتر باشدد ریسدک
کمتری درک و نگرش مثبت تری به وجود می آید ،و البته در این پژوهش تاثیر مستقیم اعتماد روی
تمایل به خرید ایاترنتی نیز رد شد.
فرضیه ها و مدل مفهومی پژوهش
بر مباای مطالب ذکرشدد  ،تعداریف و همچادین پیشدیاه پدژوهش درشدکل ( )6مددلی جهدت تداثیر
مؤلفه های پذیرش و اعتماد از طریق قصد بر رفتار استفاد دانشوویا تحصیت تکمیلدی از سدامانه
ثبت پروپوزال وامور پژوهشی دانشگا آزاد استمی واحد اهوازارائه و فرضیههای زیر مورد بررسدی
و تحلیل قرار گرفته است:
)6پذیرش فنآوری برقصد استفاد دانشوویا از سامانه ثبت پروپوزال و امور پژوهشی تأثیر دارد؛
)3پذیرش فنآوری بر رفتاراستفاد دانشوویا ازسامانه ثبت پروپوزال و امور پژوهشی تأثیر دارد؛
)4اعتماد دانشوویا بر قصد استفاد ایشا از سامانه ثبت پروپوزال و امور پژوهشی تأثیر دارد؛
)3اعتماد به سامانه ثبت پروپوزال و امور پژوهشی بر رفتار استفاد دانشوویا از این فن آوری تدأثیر
دارد؛
)9قصداستفاد از سامانه ثبت پروپوزال و امور پژوهشی بر رفتار استفاد دانشوویا ازاین فدن آوری
تأثیر دارد؛
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)1پددذیرش فددنآوری ازطریددق قصددد بررفتددار اسددتفاد دانشددوویا از سددامانه ثبددت پروپددوزال و
امورپژوهشی تأثیر دارد؛
)7اعتماد ازطریق قصد بر رفتاراسدتفاد دانشدوویا ازسدامانه ثبدت پروپدوزال و امورپژوهشدی تدأثیر
دارد؛

شکل  :1مدل مفهومي پژوهش( & Venktesh & Davis, 2000; Paul & Pavlou, 2003; Carter
Belanger, 2005; Davis, 1989; Sinha & Mukherjee, 2016

روش

پژوهش حاضر کاربردی و به لحاظ روش گردآوری داد ها توصیفی -پیمایشی میباشدد .جامعدهی
آماری پژوهش حاضر شامل کلیه ی دانشدوویا تحصدیت تکمیلدی دانشدگا آزاد اسدتمی واحدد
اهواز شامل کارشااسی ارشد و دکتری بالغ بر  7166نفر است که از این میا  483 ،نفر با اسدتفاد از
فرمول کوکرا و با روش نمونهگیری طبقه ای انتخاب شدند و به پرسدش نامده محقدق سداخته پاسد
دادند .پرسش نامه مورد استفاد در پژوهش شامل دو بخش اسدت .بخدش اول مربدوط بده اطتعدا
جمعیت شااختی شامل جاسدیت ،دانشدکد  ،و میدزا تحصدیت اسدت .بخدش دوم پرسدش نامده بده
متغیرهای پژوهش در چهار بخش قصدد اسدتفاد از فدن آوری ،رفتدار اسدتفاد از فدن آوری ،اعتمداد
(اعتماد به فنآوری ،اعتماد بده دانشدگا ) ،و پدذیرش فدنآوری (سدودمادی ادراک شدد  ،سدهولت
دریددافتی ،ریسددک ادراک شددد  ،و پیچیدددگی)  ،بددا اسددتفاد از پددژوهشهددای پاپدداس و همکددارا
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(( )Pappas et al, 2014متغیر قصد اسدتفاد ) ،گراندت و همکدارا (( )Grant et al, 2013متغیدر
ریسک ادراک شد ) ،اورسیولی و همکارا (( )Urciuoli et al, 2013متغیرهدای رفتدار اسدتفاد ،
اعتماد ،پیچیدگی ،سدودمادی ادارک شدد  ،و سدهولت دریدافتی) تهیده و تاظدیم شدد. .هدر یدک از
عبارا این پرسش نامه استاندارد در طیف  9درجه ای لیکر (از کامتً مدوافقم تدا کدامتً مخدالفم)
تاظیم و برای نمر گذاری پاس ها با در نظر گرفتن درجه بادی پیوسدتار بدرای گویدههدای مثبدت بده
پاس کامتً موافقم امتیاز  9تا کامتً مخالفم امتیاز  6تعلق میگیرد .بادابراین ،بدیشتدرین نمدر بدرای
پرسشنامه  611و کمترین نمر  31خواهد بود.
از روایی صوری و محتوایی در ارزیابی پرسش نامه ،استفاد شد  ،پرسش نامه به زبا فارسی تدوین
و از اساتید در مورد سؤاال پرسش نامه و ترتیب قرار گرفتن سدؤاال نظرخدواهی و نظدرا ارائده
شد در طراحی پرسش نامه استفاد گردید .در نهایت ،پرسدش نامده جهدت اندداز گیدری متغیرهدای
پژوهش مااسب تشخیص داد شد .واز روش تحلیل عاملی تاییدی ( )CFAبه ماظور ارزیابی روایی
ساز استفاد شد که نتایج آ در جدول  6ارائه شد است .همچاین ،ضرایب پایایی عامل هدای ایدن
پرسشنامه با استفاد از روش آلفای کرونباخ بین  1/73تا  1/89به دست آمد.
جدول  .1نتایج تحليل عاملي براي گویههاي پرسشنامه

متغير

رفتار استفاد از فنآوری

قصد استفاد از فنآوری

اعتماد

گویه

بار عاملي

6S

1/711

3S

1/846

4S

1/714

3S

1/948

9S

1/151

1S

1/163

7S

1/789

8S

1/783

5S

1/731

61S

1/777

66S

1/187

معيار کفایت
نمونهگيري
1/154

1/184

1/717

معناداري آزمون بارتلت

1/116

1/116

1/116
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پذیرش فنآوری

63S

1/811

64S

1/735

63S

1/715

69S

1/813

61S

1/816

67S

1/814

68S

1/517

65S

1/831

31S

1/133

36S

1/956

33S

1/191

34S

1/751

33S

1/816

39S

1/741

1/747

1/116

هما طور که در جدول  6مشاهد میشود ،در مدل تحلیل عاملی برازش یافتده وز رگرسدیونی
تمام متغیرها در پیشبیای گویههای مربوطه در سطح اطمیادا  1/59دارای تفداو معادادار بدا صدفر
بود ،باابراین در نهایت 39 ،گویه از پرسش نامه مورد توزیه و تحلیدل قدرار گرفدت .بارهدای عداملی
گویهها بین  1/948تا  1/517بود .نتایج آزمو بارتلت و شاخص  KMOنیزنشا داد که مقادیر هدر
دو شاخص در سطح مطلوبی قرار دارند .مقادیر  KMOبرای تمامی متغیرها بیشدتر از  1/19و مقددار
معااداری آزمو بارتلت نیز کمتر از  1/19میباشد.
یافتهها

در بررسی متغیرهای جمعیت شااختی پژوهش ،از تعداد کدل نمونده 611 ،نفدر ( )%34/3مدرد و 368
نفر ( )%91/8ز و همچاین 71 ،نفر ( )%65/8از شرکت کااد ها زیر  41سال 644 ،نفر ( )%43/1بین
 46تا  31سال 633 ،نفر ( )%47بین  36تا  91سال و  44نفر ( )%8/1باالی  91سال سدن داشدتاد445 .
نفر ( )%88/4کارشااسی ارشد و  39نفر ( )%66/7نیز دکتری بودند .یافتههای جدول  3نشا میدهدد
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میانگین و انحراف معیار به ترتیب برای سدودمادی درک شدد برابدر  3/13و  ،1/39ریسدک درک
شد به ترتیب برابر  4/68و  ،1/85پیچیدگی بده ترتیدب برابدر  3/76و  1/58و نمدر ی کدل پدذیرش
فنآوری دانشوویا برابدر  4/34و  1/39مدیباشدد .همچادین ،میدانگین و انحدراف میعدار اعتمداد بده
دانشگا به ترتیب برابر  3/11و  ،1/91اعتماد به فن آوری به فدن آوری برابدر  4/53و  1/93و نمدر ی
کل اعتماد به ترتیب برابر  3/16و  1/34می باشد .در نهایت ،میدانگین و انحدراف میعدار متغیدر رفتدار
استفاد به ترتیب برابر  3/63و 1/99و میانگین و انحراف معیار متغیر قصدد اسدتفاد بده ترتیدب برابدر
 3/33و  1/91میباشد.
جدول  .6آماره توصيفي متغيرهاي پژوهش

شاخصهاي آماري

کمترین

متغيرها

بيشترین

ميانگين

انحراف معيار

پذیرش فنآوری
اعتماد
رفتار و قصد استفاد

سودمادی درکشد

4

9

3/13

1/39

سهولت استفاد درکشد

3

9

4/86

1/18

ریسک درکشد

6

9

4/68

1/85

پیچیدگی

6

9

3/76

1/58

نمر کل

3/17

3/53

4/34

1/39

اعتماد به دانشگا

4

9

3/11

1/91

اعتماد به فنآوری

6/44

9

4/53

1/93

نمر کل

3/35

9

3/16

1/34

رفتار استفاد

4

9

3/63

1/99

قصد استفاد

6

9

3/33

1/91

پایایی هریک از نشانگرهای متغیر مکاو  ،در مدل  PLSتوسدط میدزا بارهدای عداملی هدر نشدانگر
مشخص می شود .ارزش هر یک از بارهای عداملی نشدانگرهای متغیدر مکادو مربوطده مدی بایسدت
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بزرگتر یا مساوی  1/9باشد .در جدول  4بارهای عاملی برای نشانگرهای متغیر مکادو تحقیدق قابدل
مشاهد است.
جدول  .0تحليل پایایي

نشانگرها

رفتار استفاده از

قصد استفاده از

فناوري

فناوري

اعتماد

پذیرش
فناوري

P-VALUE

6S

1/711

1/111

3S

1/846

1/111

4S

1/714

1/111

3S

1/948

1/111

9S

1/151

1/111

1S

1/163

1/111

7S

1/789

1/111

8S

1/783

1/111

5S

1/731

1/111

61S

1/777

1/111

66S

1/187

1/111

63S

1/811

1/111

64S

1/735

1/111

63S

1/715

1/111

69S

1/813

1/111

61S

1/816

1/111

67S

1/814

1/148

68S

1/517

1/113

65S

1/831

1/116

31S

1/133

1/111

36S

1/956

1/111

33S

1/191

1/111
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34S

1/751

1/111

33S

1/816

1/111

39S

1/741

1/111

هما طور که در جدول  4متحظه میشود تمامی متغیرهای ساوههای مرتبط با متغیر مکاو
باالتر از  1/9است .باابراین میتوا گفت مدل انداز گیری از پایایی کافی در زمیاه نشانگرهای
متغیر مکاو برخوردار است .از همین رو هیچ کدام از گویهها از فرایاد پژوهش حذف نشد و
همگی در تحلیلهای آماری استفاد گردیدند .تمامی مقادیر خارج از باز ( 6951-تا  ) 6951می
باشد و معاادار بود و در نتیوه ابزار تحقیق از روایی مااسب برخوردار است .پایایی ساز این
امکا را فراهم می سازد تا سازگاری درونی شاخص هایی که یک مفهوم را می ساواد بررسی
شود .هما طور که در جدول  3مشاهد میشود ،مقدار پایایی ترکیبی تمام متغیرها باالتر از 1/1
میباشد ،باابراین مدل انداز گیری از پایایی مااسب برخوردار است.
جدول  .1ضریب پایایي ترکيبي متغيرهاي پژوهش

متغير

تعداد گویه

ضریب پایایي ترکيبي

پذیرش فنآوری

63

1/758

قصد استفاد از فنآوری

4

1/784

رفتار استفاد از فن آوری

4

1/513

اعتماد

7

1/815

روایی همگرا در مدل  PLSتوسط معیار میانگین واریانس استخراج شد ( )AVEمورد تحلیل
قرار میگیرد .روایی همگرا به این اصل برمیگردد که شاخصهای هرساز با یکدیگر همبستگی
میانهای داشته باشاد .طبق گفته فورنلو الرکر ،معیار روایی همگرای مطلوب بیانگر این است که
میانگین واریانسهای خروجی( )AVEبیشتراز1/4باشد.
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جدول  .1نتایج روایي همگراي ابزار اندازهگيري

ضریب ميانگين واریانس

متغير

استخراج شده ()AVE

پذیرش فااوری

19315

قصد استفاد از فااوری

19151

رفتار استفاد از فااوری

19799

اعتماد

19358

روایی واگرا نیز از طریق مقایسه جذر  AVEبا همبستگی بین متغیرهای مکاو ساوید میشود
و برای هر کدام از ساز های انعکاسی (متغیرهای مکاو ) جذر  AVEباید بیشتر از همبستگی آ
ساز با سایر ساز ها در مدل باشد .با توجه به جدول  1مقدار  AVEتمام شاخص های پژوهش
باالتر از مقدار  1/9است باابراین روایی و اگرای سواال

پرسشنامهها نیز مورد قبول میباشد

براساس مطالب عاوا شد نتایج حاصل از خروجهای نرمافزار  SMARTPLSنشا دهاد آ
است که ابزار انداز گیری از روایی واگرا مااسب برخوردار است.
جدول .2ماتریس همبستگي و بررسي روایي واگرا

متغير
پذیرش
فااوری

پذیرش فناوري

قصد استفاده از

رفتار استفاده از

فناوري

فناوري

اعتماد

6

جذر
()AVE
19968

قصد
استفاد از

19351

19843

6

فااوری
رفتار
استفاد از

19395

19617

19818

6

فااوری
اعتماد

19343

19361

19665

6

19719
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هما گونه که از جدول 1برگرفته از روش فورنلوالکر (، )6586مشخص میباشد ،متغیرهای
مکاو درپژوهش حاضرکه در خانههای موجود در قطر اصلی  AVEمقدارجذر ماتریس
قرارگرفتهاند ،از مقدار همبستگی میا آ ها که در خانههای زیرین و چپ قطر اصلی ترتیب داد
شد اند،بیشتر است .ازاین رو می توا اظهار داشت که در پژوهش حاضر ،ساز ها در مدل ،تعامل
بیشتری با شاخصهای خود دارند تا با ساز های دیگر .به بیا دیگر ،روایی واگرای مدل درحد
مااسبی است .ابتداییترین معیار برای ساوش رابطه بین ساز ها در مدل اعداد معااداری  Tاست.
این اعداد فقط صحت رابطه را نشا میدهاد و شد رابطه بین ساز ها را نمیتوا با آ ها ساوید.
در آ صور میتوا به ضرایب برآورد شد در مدل و روابط بین آ ها استااد کرد و با بررسی
سطوح معااداری مربوط ،به آزمو هر یک از فرضیهها به طور موزا پرداخت.
شکل  .6مدل ساختاري به همراه ضرایب استاندارد.

شکل  .0مدل ساختاري به همراه اعداد معناداري()T-VALUE
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شکل  .1مدل ساختاري به همراه سطح معناداري()P-VALUE

فرضیه  :6پذیرش فنآوری بر قصد استفاد دانشوویا از سامانه ثبت پروپوزال و امور پژوهشی
تأثیر دارد.
با توجه به جدول  ،7اثر پذیرش فنآوری بر قصد استفاد دانشوویا از سامانه ثبت پروپوزال و
امور پژوهشی دارای ضریب مسیر  1/364است که به لحاظ آماری ،معاادار آماری است؛ در نتیوه،
فرضیهی اول پژوهش تأیید شد .به عبار

دیگر ،هر چه پذیرش فنآوری بیشتر مورد توجه قرار

گیرد ،قصد استفاد دانشوویا از سامانه ثبت پروپوزال و امور پژوهشی در جهت مثبت افزایش
مییابد.
فرضیه  :3پذیرش فنآوری بر رفتار استفاد دانشوویا ازسامانه ثبت پروپوزال و امور پژوهشی
تأثیر دارد.
با توجه به جدول  ،7اثر پذیرش فنآوری بر رفتار استفاد دانشوویا از سامانه ثبت پروپوزال و
امور پژوهشی دارای ضریب مسیر  1/391است که به لحاظ آماری معاادار است؛ در نتیوه،
فرضیهی دوم پژوهش تأیید شد .به عبار

دیگر ،هر چه پذیرش فنآوری بیشتر مورد توجه قرار

گیرد ،رفتار استفاد دانشوویا از سامانه ثبت پروپوزال و امور پژوهشی در جهت مثبت افزایش
مییابد.
فرضیه  :4اعتماد دانشوویا بر قصد استفاد ایشا از سامانه ثبت پروپوزال و امور پژوهشی تأثیر
دارد.
با توجه به جدول  ،7اثر اعتماد بر قصد استفاد دانشوویا از سامانه ثبت پروپوزال و امور
پژوهشی دارای ضریب مسیر  1/433است که به لحاظ آماری معاادار است؛ در نتیوه ،فرضیهی
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دیگر ،هر چه اعتماد بیشتر مورد توجه قرار گیرد ،قصد

استفاد دانشوویا از سامانه ثبت پروپوزال و امور پژوهشی در جهت مثبت افزایش مییابد.
فرضیه  :3اعتماد به سامانه ثبت پروپوزال و امور پژوهشی بر رفتار استفاد دانشوویا از این
فنآوری تأثیر دارد.
با توجه به جدول  ،7ضریب این مسیر  1/648برآورد شد است که به لحاظ آماری معاادار
است؛ در نتیوه ،فرضیهی چهارم پژوهش تأیید شد .به عبار

دیگر ،هر چه اعتماد بیشتر مورد

توجه قرار گیرد ،رفتار استفاد دانشوویا از سامانه ثبت پروپوزال و امور پژوهشی در جهت مثبت
افزایش مییابد.
فرضیه  :9قصد استفاد از سامانه ثبت پروپوزال و امور پژوهشی بر رفتار استفاد دانشوویا از
این فنآوری تأثیر دارد
هما گونه که در جدول  7مشاهد میشود ،ضریب اثر قصد استفاد از فنآوری بر رفتار
استفاد از فنآوری برابر با  1/664بر آورد شد است که به لحاظ آماری معاادار است؛ در نتیوه،
فرضیهی پاوم پژوهش تأیید شد .به عبار دیگر ،هر چه اعتماد بیشتر مورد توجه قرار گیرد ،رفتار
استفاد دانشوویا از سامانه ثبت پروپوزال و امور پژوهشی در جهت مثبت افزایش مییابد.
فرضیه  :1پذیرش فنآوری از طریق قصد بر رفتار استفاد دانشوویا از سامانه ثبت پروپوزال و
امورپژوهشی تأثیر دارد
با توجه به جدول  ،7میتوا مشاهد نمود که تأثیر متغیر میانوی قصد استفاد از فنآوری در
رابطه بین پذیرش فنآوری و رفتار استفاد از فنآوری معاادار است .در نتیوه ،فرضیهی ششم
پژوهش تأیید شد .همچاین ،آزمو  VAFنشا از قوی بود تأثیر این متغیر میانوی دارد .بعبار
دیگر ،هر چه قصد استفاد از فنآوری بیشتر مورد توجه قرار گیرد اثر پذیرش فنآوری بر رفتار
استفاد از فنآوری افزایش مییابد.
فرضیه  :7اعتماد از طریق قصد بر رفتار استفاد دانشوویا از سامانه ثبت پروپوزال و
امورپژوهشی تأثیر دارد با توجه به جدول  ،7میتوا مشاهد کرد که تأثیر متغیر میانویگر قصد
استفاد از فنآوری دررابطه بین پذیرش فنآوری و رفتار استفاد از فنآوری به لحاظ آماری
معاادار است؛ در نتیوه ،فرضیهی هفتم پژوهش نیز تأیید میشود .همچاین ،آزمو  VAFنشا از
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قوی بود تأثیر این متغیر میانوی دارد .به عبار

دیگر ،هر چه قصد استفاد از فنآوری بیشتر

مورد توجه قرار گیرد اثر اعتماد بر رفتار استفاد از فنآوری افزایش مییابد.
جدول  .1نتایج آزمونهاي فرضيههاي پژوهش
ضریب

PVALUE

نتيجه

شماره
6

پذیرش فنآوری قصد استفاد از فنآوری

1/364

1/16

تأیید

3

پذیرش فنآوری رفتار استفاد از فنآوری

1/391

1/16

تأیید

4

اعتماد قصد استفاد از فنآوری

1/433

1/16

تأیید

3

اعتماد رفتار استفاد از فنآوری

1/648

1/16

تأیید

1/664

1/19

تأیید

4/43

1/19

تأیید

4/61

1/19

تأیید

فرضيه

9
1
7

مسير مستقيم

قصد استفاد از فنآوری رفتار استفاد از
فنآوری
پذیرش فنآوری قصد رفتار استفاد از
فنآوری
اعتماد قصد استفاد رفتار استفاد از
فنآوری

مسير

بحث و نتیجهگیري

دراین پژوهش ،سعی شد مولفههای پذیرش و اعتماد دانشوویا تحصیت تکمیلی به سامانه ثبت
پروپوزال و امور پژوهشی دانشگا آزاد استمی واحد اهواز به طور کامل بررسی و تاثیر آنها بر
قصد و رفتار استفاد از این فنآوری مورد آزمو واقع شود.
نتایج بررسی فرضیه  6نشا می دهد که پذیرش فنآوری بر قصد استفاد دانشوویا از سامانه
ثبت پروپوزال و امور پژوهشی تأثیر دارد .به عبار

دیگر ،هر چه پذیرش فنآوری بیشتر مورد

توجه قرار گیرد ،قصد استفاد دانشوویا از سامانه ثبت پروپوزال و امور پژوهشی در جهت مثبت
افزایش مییابد.این نتیوه با نتایج پژوهشهای سینها و موکرجی (،)Sinha & Mukerjee,2016

آیفادو و وارد ( )Ifinedo & Ward, 2015همخوانی دارد .مدیرا

و مسوال

ارشد

برنامهریزیهای دانشگا باید عوامل مؤثر بر پذیرش فنآوری را مورد توجه قرار داد تا با تقویت
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عوامل تاثیرگذار بر آ و نیز در جهت ارائهی خدما

با کیفیت بهتر ،نگرش و نیتهای

دانشوویا را بیشتر تحت تأثیر قرار دهاد.
نتایج بررسی فرضیه  3نشا می دهد که پذیرش فنآوری بر رفتار استفاد دانشوویا ازسامانه
ثبت پروپوزال و امور پژوهشی تأثیر دارد .به عبار

دیگر ،هر چه پذیرش فنآوری بیشتر مورد

توجه قرار گیرد ،رفتار استفاد دانشوویا از سامانه ثبت پروپوزال و امور پژوهشی در جهت مثبت
افزایش مییابد .این نتیوه با نتایج پژوهشهای سینها و موکرجی( Sinha & Mukherjee,

 ،)Ifinedo & Ward, 2015( ،)2016افخم ( )Afkham, 2014همخوانی دارد .در پذیرش یک
فنآوری جدید ،قطعاً سودمادی ادراک شد  ،ریسک و پیچیدگی ادراک شد از مهمترین عوامل
تحریک کااد برای استفاد کاادگا آ خواهد بود .هاگامی که کاربرا با یک فنآوری جدید
مواجه میشوند ،موموعهای از عوامل بر تصمیم آ ها در خصوص زما و چگونگی بهکارگیری
آ فنآوری تأثیر قابل توجهی میگذارد .قصد و نیت فرد تابع دو متغیر گرایش به سوی آ رفتار
و هاوارهای ذهای فرد است که در هر دو مورد سودمادی ادراک شد از تاثیرگذارترین عوامل
میباشاد .ارائه اطتعا

متاوع و به موقع در مورد سامانه و آخرین تحوال

ایواد شد در موارد

مرتبط با دانشوو یک نوع حس هیوانی را در آنا بوجود میآورد که به تصمیمگیری آ ها جهت
استفاد و پذیرش کمک میکاد .این موارد در کل به سودمادی ادراک شد توسط دانشوو از
خدما

ارائه شد در سامانه مربوط میشود .نتایج بررسی فرضیه  4نشا می دهد که اعتماد

دانشوویا بر قصد استفاد ایشا از سامانه ثبت پروپوزال و امور پژوهشی تأثیر دارد .به عبار
دیگر ،هر چه اعتماد بیشتر مورد توجه قرار گیرد ،قصد استفاد دانشوویا از سامانه ثبت پروپوزال
و امور پژوهشی در جهت مثبت افزایش مییابد .این نتیوه با نتایج پژوهشهای آیفادو و وارد
( ،)Ifinedo & Ward, 2015سینها و موکرجی ( ،)Sinha & Mukherjee, 2016حدادیا و
باقری مشهدی ( ،)Haddadian, & Bagheri, 2014تیماسی ( )Temasi, 2011همخوانی دارد.
افراد تمایل دارند در رفتارهایی درگیر شوند که قصد انوام آ ها را دارند .باابراین رفتار همیشه بعد
از قصد رفتاری و متصل به آ است باابراین زمانیکه فرد از سطح اعتماد قابل قبولی راجع به سامانه
ثبت پروپزال برخوردار است با ریسک کمتر و سطح پذیرش باالتری به سامانه مراجعه نمود و
اطتعا شخصی و علمی خود را در آ وارد مینماید.
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نتایج بررسی فرضیه  3نشا می دهد که اعتماد به سامانه ثبت پروپوزال و امور پژوهشی بر رفتار
استفاد دانشوویا از این فنآوری تأثیر دارد .به عبار دیگر ،هر چه اعتماد بیشتر مورد توجه قرار
گیرد ،رفتار استفاد دانشوویا از سامانه ثبت پروپوزال و امور پژوهشی در جهت مثبت افزایش
مییابد .این نتیوه با نتایج پژوهشهای افخم ( ،)Afkham, 2014سینها و موکرجی ( & Sinha

 )Mukherjee, 2016همخوانی دارد .از مهمترین عوامل تاثیرگذار در استفاد از یک فنآوری
اعتماد به آ خواهد بود .باابراین ،در جهت تقویت اعتماد به این فنآوری ،فعالیتهایی از قبیل
برندسازی و استفاد از لوگوی دانشگا  ،امکا ذخیر کرد اطتعا در فایلهای شخصی مربوط
به محققین در سامانه و ماناد اینها را انوام دهاد .بوضوح نمایا است که قصد انوام عمل ،از قبل
شکل میگیرد پس فعالیتها و مسائلی که در مسیر ثبت پروپزال برای محقق پیش میآید پیشبیای
و رفع شوند.
نتایج بررسی فرضیه  9نشا می دهد که قصد استفاد از سامانه ثبت پروپوزال و امور پژوهشی
بر رفتار استفاد دانشوویا از این فنآوری تأثیر دارد .به عبار

دیگر ،هر چه اعتماد بیشتر مورد

توجه قرار گیرد ،رفتار استفاد دانشوویا از سامانه ثبت پروپوزال و امور پژوهشی در جهت مثبت
افزایش مییابد .در نهایت ،این نتیوه با نتایج پژوهشهای آیفادو و وارد ( Ifinedo & Ward,

 ،)2015زما و همکارا ( ،)Zaman et al, 2013تیماسی ( )Temasi, 2011همخوانی دارد.
نیت و قصد فرد برای انوام یا عدم انوام رفتار است ،باابراین به عاوا تعیین کااد بیواسطه رفتار
مورد توجه میباشد .قصد استفاد از سامانه ثبت پروپزال به یک عاوا پیشبیای کااد خوب رفتار
واقعی در استفاد از سامانه تشخیص داد شد است .سه عامل اساسی مؤثر بر رفتار محققا
عبار اند از -6 :رفتار جستووی اطتعا

در مورد سامانه و در ثبت اطتعا

در سامانه-3

گرو های مرجع -4ویژگیهای سامانه ثبت پروپزال.
نتایج بررسی فرضیه  1نشا می دهد که پذیرش فنآوری از طریق قصد بر رفتار استفاد
دانشوویا از سامانه ثبت پروپوزال و امورپژوهشی تأثیر دارد .بعبار

دیگر ،هر چه قصد استفاد

از فنآوری بیشتر مورد توجه قرار گیرد اثر پذیرش فنآوری بر رفتار استفاد از فنآوری افزایش
مییابد .این نتیوه با نتایج پژوهشهای زما و همکارا ( ،)Zaman et al, 2013حدادیا و باقری
مشهدی ( ،)Haddadian, & Bagheri, 2014تیماسی ( )Temasi, 2011در یک جهت میباشد.
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پیچیدگی پذیرش این فنآوری برای دانشوو در نحو دسترسی به اطتعا

بروز و ثبت اطتعا

شخصی و فایلهای پژوهشی وی در این سامانه نهفته است .مرورگر مورد نیاز جهت دسترسی به
سامانه ،میزا سرعت ایاترنت و دسترسی آسا به سامانه مربوطه پیچیدگی محسوب میشود .هم
چاین ورود به سایت با ید بگونه ایای باشد که دیگر افراد به راحتی به اطتعا دانشوو دسترسی
نداشته باشاد مگر با داشتن اطتعا محرمانه و شخصی وی قادر به این کار باشاد .تمام این عااصر
در قصد استفاد از این سامانه که مهمترین عامل تاثیرگذار بر رفتار استفاد میباشد باید بگونهایی
همسا سازی شوند که دانشوو در عین ادراک پیچیدگی راغب به استفاد از آ باشد.
نتایج بررسی فرضیه  7نشا می دهد که اعتماد از طریق قصد بر رفتار استفاد دانشوویا از
سامانه ثبت پروپوزال و امورپژوهشی تأثیر دارد .به عبار دیگر ،هر چه قصد استفاد از فنآوری
بیشتر مورد توجه قرار گیرد اثر اعتماد بر رفتار استفاد از فنآوری افزایش مییابد .این مهم با نتایج
پژوهشهای زما و همکارا ( ،)Zaman et al,2013آیفادو و وارد ( Ifinedo & Ward,

 ،)2015سینها و موکرجی ( )Sinha & Mukherjee,2016و هگر و همکارا ( )3161همخوانی
دارد .با توجه تأثیر اعتماد دانشوویا بر قصد استفاد از این سامانه مسئوال مربوطه باید در جهت
استحکام و تقویت الیههای نفوذی سامانه و جلب اعتماد هرچه بیشتر محققین اقدامهای الزمه را به
انوام برساناد.
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