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چکیده
هدف :هدف اصلللی از وهوهش حا للر ت ییغ متایرها مؤثر در امر وذیرش فناور اطالعات و ارتباطات و همچنیغ اندازهگیر
اندازه اثر متایرها مورد بررسی در امر وذیرش فناور در وایگاهها اطالعاتی  ISIو  Scopusبود.
روش پژوهش :وهوهش حا ر با روش فراتحلیل انجام شد .در ایغ وهوهش کلیه وهوهشها انجام گرفته در حوزه وذیرش فناور
اطالعات و ارتباطات ،از دو وایگاه استناد  ISI, Scopusجمعآور شدند .سپس دادهها مناسب فراتحلیل شامل نویسندگان ،میانگیغها،
خطا استناد  ،ت داد نمونهها ،حوزه فناور اطالعات و ارتباطات ،جواب نهایی آزمونها آمار و سطح م نادار  ،گردآور  ،با نرم
افزار STATAو  Equalتجزیه و تحلیل گردید.
یافتهها :یافتهها نشلان داد که جم اً  21متایر در مطال ات ایغ حوزه مورد بررسلی ررار گرفتهاند .ب د از آزمون سؤال اول مشخص
شلد تمامی  21متایر از لحاظ تاثیرگذار بر وذیرش فناور م نادار هسلتند .متایرها درک از مفید بودن ،درک از سهولت ،نگرش و
تصلمیم به اسلتفاده در ابلب مطال ات مورد بررسی ررار گرفتهاند و از نظر کاربران بیشتریغ تأثیر را در وذیرش فناور دارند .همچنیغ
در سلطح زیرگروهها ،در زیرگروه عموم مردم متایر لذت استفاده در رتبه باالتر ررار گرفت .در زیرگروه دولت الکترونیک متایرها
اعتماد و رابلیت دسللترسللی ،در زیر گروه کارکنان سللازمانها مهارت و توانایی و تأثیر اجتماعی و در زیر گروه آموزش الکترونیک نیز
متایر لذت از تأثیر باالیی برخوردار بودند.
نتیجهگیری :متایرها زیاد هسللتند که در امر وذیرش فناور اطالعات و ارتباطات دخیل و اثرگذارند .در ایغ بیغ متایرهایی که
در ابللب مدلها رایج که در ایغ زمینه وجود دارند ،بیشلللتریغ نقش را در امر وذیرش فناور ایفا میکنند .برخی مدلها وذیرش
فناور اطالعات و ارتباطات مانند مدل دیویس بیشلتریغ کاربرد را در بیغ محققیغ داشلته و ابلب مطال ات بر اساس ینیغ مدلهایی
انجام میگیرد.
واژههای کلیدی :اندازه اثر ،وایگاهها اطالعاتی ،وذیرش فناور  ،فراتحلیل ،فناور اطالعات.
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مقدمه

که یک فرد م تقد است استفاده از یک فناور خاص ،عملکرد

امروزه نفوذ فناور ها اطالعات و ارتباطات در بیغ ارشار

و را بهبود خواهد بخشللید و دوم برداشللت ذهنی از آسللانی

مختلف جام ه با اهداف گوناگون با سلللرعت باالیی ادامه دارد.

اسلتفاده ی نی میزانی که فرد م تقد است استفاده از یک فناور

کلاربران از هر طیف با توجه به نیازها اطالعاتی خود اردام به

برا و آسان خواهد بود.

انتخاب و اسلللتفاده از فناور هایی میکنند که به نوعی در رفع

از سلللو دیگر

گودهیو7

با ارائه مدلی دیگر عوامل مؤثر بر

نیازها آنها مؤثر باشللند .بنابرایغ عوامل مختلفی میتوانند در

وذیرش فناور را در سلللطح سلللازمانها بررسلللی نمود .مدل

وذیرش و یا عدم وذیرش یک فناور دخیل باشللند .با توجه به

تناسلللب بیغ فناور و وفایف سلللازمانی گودهیو سللله مؤلفه

اینکه کاربران بر اسلاس مور یت شللالی ،شللخصیتی و ...با ایغ

فناور  ،کاربر و ویچیدگی وفایف سللازمانی موجود که بایستی

فناور ها روبهرو میشللوند ،میتوان ینیغ بیان نمود که عوامل

از طریق سلیسلتم فناور اطالعات و ارتباطات وشلتیبانی شود،

مؤثر در امر ولذیرش فنلاور میتواند در زیرگروهها مختلفی

مللدنظر ررار داد

(دیشللللاو9

ررار گیرد .در طی سللالیان متماد همیغ امر دسللتمایه وهوهش

تیسللکاندکیس11

کوربالی12

محققان در ایغ زمینه شده است که محصول آن ارائه نظریهها

فوق بدان اشلاره شد ،نظریهها مت دد بر اساس عوامل مؤثر

متفلاوت در زمینه وذیرش فناور اسلللت .هر یک از مدلها

بر وذیرش فناور فهور کردند ،که همیغ نظریهها ارائه شللده

ارائه شلده بر اساس زیرگروهها متفاوتی که از عوامل مؤثر بر

مبنلا انجام وهوهشها مختلفی از سلللو محققیغ را باعی

وذیرش فناور تدویغ شدهاند .برا مثال مدل دیویس در سال

شده است .مسئله ا که در ایغ بیغ مطرح است انباشتگی نتایج

 1191ملدل وذیرش فناور خود را بر اسلللاس عوامل ذهنی و

تحقیقات صللورت گرفته در ایغ زمینه اسللت ،با توجه به اینکه

بیرونی ارائه نمود.

تحقیقات انجام شده بر اساس کاربران مختلف مانند عامه مردم،

و

اسلللتران ل

1

و بنللد

10

2002؛

 .)2001همانطور که در سللطور

لی 1و کیم )2001(2در ایغ خصوص ابراز میدارند که ایغ

دانشلجویان ،کارکنان سازمانها و  ...و در زمینهها مختلف در

مدل بر ایغ عقیده اسلللتوار اسلللت که برداشلللت ذهنی افراد از

حوزه فنللاور اطالعللات مللاننللد آموزش الکترونیللک ،دولللت

فناور  ،بر نگرش آنان بر فناور تاثیرگذار اسلللت .از سلللو

الکترنیک و ...انجام شده است،

دیگر از نظر دیویس )1191(3آنچلله بللاعللی افزایش کیفیللت

نوعی انباشلتگی نتایج در ایغ خصلوص دیده میشود .البته

خروجی یک مدل میشللود ،متایرها بیرونی اسللت که بر مدل

ایغ حلالت در حوزهها مختلفی از تحقیقات رو میدهد که

تأثیر میگذارند.

علت آن مهم بودن زمینه مو وعی و گرایش زیاد محققیغ برا

یی 4و دیگران ( )2002و والتر 5و لووز )2009(2در خصوص

انجلام تحقیق و یلا تحقیقلاتی در آن زمینه اسلللت .بی شلللک

ملدل دیویس بر ایغ عقیلده هسلللتنلد که اسلللتفاده از فناور

نپرداختغ به ایغ مسللئله نوعی از وراکندگی نتایج و عدم رط یت

اطالعات و ارتباطات با میل به رفتار (میل به استفاده) ت ییغ می

در خصلللوص نتایج تحقیقات صلللورت گرفته در خصلللوص

شللود که ایغ تمایل رفتار ،خود بر اسللاس دو برداشللت ذهنی

ولذیرش فناور اطالعات و ارتباطات به بار خواهد آورد .ایغ

ت ییغ میشود ،نخست برداشت ذهنی از مفید بودن ی نی میزانی

امر بلا توجله به وجود زیرگروهها موجود در حوزه مذکور از
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لحاظ مو للوف فناور و جام هها مورد وهوهش کمی حادتر

همبسلللتگیها محاسلللبه شلللده بیغ متایرها فوق الذکر (به

میشللود .امروزه برا رفع ایغ مشللکل از روششللناسللی نسللبتاً

صللورت دو به دو) وجود ندارد .همچنیغ بیغ همبسللتگیها

جدید به نام فراتحلیل اسللتفاده میشللود .فراتحلیل یا تحلیل

مذکور بر اساس نوف کاربران (زیرگروهها فراتحلیل) که شامل

مجموعها از نتایج مطال ات به

عموم مردم ،دانشلجویان کارکنان سازمان ها و ...بودند ،اختالف

منظور ترکیب یافتهها ربلی اسلللت (ولف .)1197،1ایغ روش

م نادار وجود نداشلللت .از سلللو دیگر اختالف بیغ اندازه

شللناسللی رادر اسللت برآیند تحقیقات مت دد ،البته بر اسللاس

اثرها محاسلبه شلده نشان میداد در بیغ انواف کاربران ،اندازه

روششللناسللی یکسللان و دادهها متناسللب ،بر اسللاس زیر

اثرها محاسللبه شللده بر اسللاس متایرها مذکور ،زمانی که

گروهها مختلف و ت داد نمونهها مورد بررسلللی ارائه دهد.

مطال ات انجام گرفته بر رو عموم مردم نسللبت به انواف دیگر

دالور ( )1374م تقد اسللت فراتحلیل مهارتی اسللت که در آن

کاربران ،بیشلتر است .در تحقیقی دیگر یوسفزا و همکاران او

روشها آمار  ،کمی و ریا ی استفاده میشوند .اصل اساسی

به فراتحلیل مطال ات وذیرش فناور منتشلللر شلللده در مجله

ایغ روش عبارت است از ترکیب نتایج مت دد و استخراج نتایج

 Journal Of Modeling In Managementورداختند.

تحلیللهلا و یلا تحلیل آمار

جدید و منسجم و حذف آنچه موجب سوگیر در نتایج نهایی

نتایج نشلان دادند ،میزان همبسلتگیها محاسللبه شده بیغ

نمیتوان برآیند

متایرها نگرش و انگیزه رفتار اسلللتفاده کنندگان و همچنیغ

نتایج انجام شلده در مطال ات گذشته در زمینها خاص را تنها

بیغ درک از مفیلد بود و انگیزه رفتار در بیغ وهوهشهایی که

با دادهها توصلللیفی مانند فراوانی ،میانگیغ و انحراف از م یار

نمونهها آمار آنها بیر از دانشلللجویان هسلللتند بهصلللورت

و ...تو یح داد ،در ایغ تحقیق بر آنیم که به فراتحلیل مطال ات

م نادار بیشلتر اسلت .همچنیغ همبسلتگیها محاسللبه شده

موجود در حوزه ولذیرش فنلاور اطالعات و ارتباطات در دو

فوق در وهوهشهلایی کله حوزههلا مختلف فناور را مورد

وایگاه اسللتناد  ISIو  Scopusبر اسللاس زیرگروهها موجود

بررسلللی ررار دادهانلد نیز بلا یکدیگر بهطور م نادار متفاوت

در مطال ات بپردازیم.

هستند (یوسفزاده 2007 ،2ب).

میشللود .از سللو دیگر با توجه به اینکه

در تحقیقی دیگر شپرز و همکاران او به فراتحلیل مطال ات

در تنهلا وهوهشلللی کله در ایران در حوزه وذیرش فناور
اطالعلات و ارتبلاطلات انجلام شلللد ،رربلانی زاده و و دیگران

در حوزه ولذیرش فنلاور ورداختنلد .آنهلا در وی اندازهگیر

( )1312او بلله فراتحلیللل عوامللل مؤثر در وللذیرش فنللاور

میزان تلاثیرگلذار عوامل اجتماعی بر متایرها اصللللی مدل

اطالعلات و ارتبلاطات در سلللازمانها ایران ورداختند ،نتایج

وذیرش فناور دیویس بودند .نتایج وهوهش نشللان داد که ایغ

وهوهش آنها نشلللان داد ،متایرها بکارگیر فناور  ،درک از

عوامل بر انگیزه رفتار و درک از مفید بودن تأثیر گذار اسللت.

سللهولت اسللتفاده و درک از سللودمند به ترتیب با بیشللتریغ

همچنیغ همبسلتگیها محاسبه شده بیغ متایرها اصلی مدل

فراوانی و در نتیجه بیشللتریغ تأثیر بر وذیرش فناور اطالعات

دیویس ی نی درک از مفید بودن ،درک سهولت استفاده ،نگرش

و ارتباطات در سازمانها ایرانی داشتهاند.

و میزان اسلللتفلاده بیغ مطلال اتی که نمونهها مورد بررسلللی

و هی ( )King & He 2006به فراتحلیل

دانشلجویان بودند و مطال اتی که به بررسلی بیر از دانشجویان

در تحقیقی گین

مطلال لات وذیرش فناور بر اسلللاس متایرها درک از مفید

ورداخته بودند اختالف م نادار وجود داشت .نتیجه جالبی که

بودن ،سلللهوللت اسلللتفاده ،نگرش و میزان اسلللتفاده کاربران

از نتلایج آنها بدسلللت آمد اینکه میزان تأثیر عوامل اجتماعی بر

بیغ

متایرهلا ملدل ولذیرش فنلاور دیویس در مطلال اتی که در
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ولرداختنللد .نتللایج نشللللان دادنللد ،اختالف م نللادار

. Wolf
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شللرق انجام گرفته بود بهصللورت م نادار از مطال ات بربی

حوزه ولذیرش فنلاور ورداختنلد .نتایج تحقیق نشلللان داد که

بیشتر بود (اسچیپرس.)2007 ،1

احتماالً انگیزه رفتار مهمتریغ عامل اثرگذار بر میزان اسللتفاده

در تحقیق دیگر وا و همکلاران او  )2011(2به فراتحلیل

کلاربران از فناور و مت ارباً وذیرش آن دارد و در عوض متایر

مطلال ات در زمینه وذیرش فناور جهت اندازه گیر اثر عامل

درک از سهولت استفاده کمتریغ اثر را در ایغ میان داراست .در

اعتملاد 3بر متایرهلا اصللللی موجود در مدل وذیرش فناور

تحقیق دیگر لگریس و همکللاران او یللک فراتحلیللل کیفی 9در

دیویس ورداختنلد .نتلایج تحقیق آنهلا نشلللان داد ،عامل اعتماد

زمینلههلا مطلال لات وذیرش فناور انجام دادند ،آن ها برا

همبستگی باالیی با متایرها موجود در مدل دیویس دارد .الزم

بررسللی مدل دیویس تأثیر متایرها اجتماعی و نوف کاربران را

به ذکر اسللت نتایج ایغ وهوهش با وهوهشها مشللابهی که از

مدنظر ررار دادند ،نتایج وهوهش آنها حاکی از رابطه همبسللتگی

سلللو وهوهشلللگران و تولیدکنندگان فناور اطالعات ب دها

باال بیغ عوامل اجتماعی و نوف کاربران با متایرها اصلللی مدل

انجام شد ،مورد تأیید کامل ررار گرفت.

دیویس داشللت .تحقیقات دیگر با نتایج مشللابه با موارد فوق

در تحقیقی دیگر وا و لدرر )2001( 4تأثیر عوامل محیطی را

برا انلدازهگیر تلاثیرات متایرهلا خلارج از ملدل فنللاور

بر متایرها درک از مفید بودن ،درک از سهولت استفاده ،میزان

اطالعات دیوس صللورت گرفته اس لت که از ایغ موارد میتوان

اسللتفاده و انگیزه رفتار اسللتفاده کنندگان اندازهگیر نمودند.

به لیغ و همکاران )2001( 1و تحقیق وا و یغ )2005( 10اشاره

نتایج وهوهش نشللان داد که عوامل محیطی بهصللورت م نادار

نمود.
با توجه به ویشلینه ارائه شلده ابلب ویشینهها ذکر شده به

بر متایرها اثرگذار بودهاند.
ویات5

بررسلللی یللک و یللا ت للداد م للدود از متایرهلا موجود در

( )2001انجام دادند عامل اعتماد بر سللیسللتمها اطالعاتی و

ملدلها وذیرش فناور اطالعات و میزان تأثیرگذار آنها بر

انگیزه کاربران جهت اسللتفاده بیشللتر از آن مورد بررسللی ررار

کلاربران و ...ورداختداند .در ایغ وهوهش با توجه به نگاه جامع

گرفلت .نتلایج نشلللان دادنلد علامل اعتماد به فناور بر میزان

بله ملدلهلا و تحقیقلات صلللورت گرفته در ایغ زمینه ،تمامی

اسللتفاده کاربران تأثیر م نادار دارد .در تحقیق دیگر س لامک و

متایرهلا تلأثیرگذار در فرآیند وذیرش فناور مورد فراتحلیل

همکلاران او فراتحلیلی بر رو عوامل مؤثر بر وذیرش فناور

ررار میگیرند .بر ایغ اسلاس وهوهش حا ر در وی واس گویی

از سلللو کلاربران در حوزه آموزش الکترونیکی انجلام دادند،

به سؤاالت ذیل میباشد:

در تحقیق دیگر کله اسللللیدکیان وسلللکی و کال

نتایج تحقیق آنها نشان داد که دو عامل درک از سهولت استفاده

 .1متایرها اصللللی و بیرونی مؤثر در امر وذیرش فناور

و درک از مفید بودن تأثیر زیاد بر وذیرش کاربران نسلللبت به

اطالعلات و ارتبلاطلات در ولایگاهها اطالعاتی

تاییر سللبک یادگیر بهصللورت الکترونیکی دارند (سللومک،2

 Scopusکدامند؟

 .)2001در تحقیق دیگر تورنر )2010( 7و همکللاران او یللک

 .2متایرها اصلی و بیرونی مؤثر در امر وذیرش فناور در

مرور سللیسللتماتیک در حوزه مدل وذیرش فناور انجام دادند،

جام ه آمار عموم مردم در وایگاهها اطالعاتی

آنها به مرور نظاممند متایرها موجود در مطال ات مختلف در

 Scopusکدامند؟

& ISI

1

6

2

7

. Schepers
. Wu and et.al
3
. Trust
4
. Wu & lederer
5
. sledgianowski & kulviwat

09

& ISI

. Sumak
.Turner & Kitchenham
8
. Meta Synthesis
9
. Leanet.al
10
. Wu & Chen
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 .3متایرها اصلی و بیرونی مؤثر در امر وذیرش فناور در
جام ه آمار دانشلجویان در وایگاهها اطالعاتی

& ISI

،expectancy-confirmation

of

Theory

Unified

Task-Technology ،Acceptance and Use of Technology

 Scopusکدامند؟
 .4متایرها اصلی و بیرونی مؤثر در امر وذیرش فناور در
جام ه آمار کارکنان سللازمانها در وایگاهها اطالعاتی
 ISI & Scopusکدامند؟
 .5متایرها اصلی و بیرونی مؤثر در امر وذیرش فناور بر
اسلللاس ولذیرش فنلاور اطالعات (در حالت کلی) در
وایگاهها اطالعاتی  ISI & Scopusکدامند؟
 .2متایرها اصلی و بیرونی مؤثر در امر وذیرش فناور بر
اسلللاس وذیرش فناور دولت الکترونیک در وایگاهها

،Fit

Environment

Organization-

،Technology-

Fit

 ،between Individuals, Task and Technologyدر عللنللوان
یکیده و متغ مقاالت مورد جسلللتوجو ررار گرفتند .همچنیغ
برا افزایش اعتبار نتایج ،عالوه بر مالکها فوق بررسللیها
ذیل نیز در انتخاب وهوهشها مدنظر ررار گرفت:
الف .آیا با توجه به آمارهها موجود ،امکان محاسللبه اندازه
اثر وجود دارد؟ ب .آیا وهوهشها مورد نظر حاو اطالعات
کلافی برا ترکیب کمی هسلللتند؟ ج .آیا از روش نمونهگیر
مناسلب اسلتفاده شده است؟ د .آیا از روشها آمار صحیح

اطالعاتی  ISI & Scopusکدامند؟
 .7متایرها اصلی و بیرونی مؤثر در امر وذیرش فناور بر
اسللللاس وللذیلرش فلنللاور

،Diffusion Theory

Behavior

،Theory of Planned

آموزش الکترونیللک در

وایگاهها اطالعاتی  ISI & Scopusکدامند؟
 .9انللدازه اثرهللا متایرهللا و عوامللل مؤثر در امر وللذیرش
فنلاور اطالعلات و ارتبلاطلات در وایگاهها اطالعاتی
 ISI & Scopusیقدر است؟

استفاده شده است؟ ه .ابزار گردآور دادهها در هر وهوهش یه
بوده اسللت ،و آیا روایی و وایایی آن بررسللی شللده اسللت؟ در
صلللورتی کله موارد فوق در وهوهشها رعایت شلللده بود ،آن
وهوهشها در فراتحلیل گنجانده شدند.
جهت تجزیه و تحلیل دادهها ابتدا دادهها توصیفی مربوطه
به متایرها بیسلتویک گانه موجود در مطال ات مورد بررسی
شللامل میانگیغ ،انحراف اسللتاندارد ،ت داد نمونهها موجود در
هر مطال ه جمعآور شد .سپس جواب نهایی آزمونها مورد

روش پژوهش
وهوهش حا لللر به روش فراتحلیل انجام گرفت .مطال ات

اسللتفاده در تجزیه و تحلیل دادهها هر مطال ه به همراه سللطح
م نادار ( )P-valueو فاصللله اطمینان در هر آزمون جمعآور

انجام شللده و نمایه شللده در دو وایگاه  ISIو  Scopusدر زمینه

شد.

وهوهش بودند.

میانگیغها 1صللورت گرفت .الزم به ذکر اسللت که در فراتحلیل

ولذیرش فنلاور اطالعلات و ارتبلاطلات ،جام ه اصللللی ایغ
در روش فراتحلیلل بایسلللتی تمام یا رسلللمت اعظمی از
وهوهشهلا در حوزه مورد نظر مورد بررسلللی ررار بگیرنلد .به
همیغ جهلت دادههلا مطال اتی وارد فراتحلیل میشلللوند که
دارا دادهها آمار کامل و بینقص باشللند .به همیغ منظور
مقلاالت حوزه ولذیرش فنلاور اطالعلات در دو وایگاه  ISIو
 Scopusتلا وایان سلللال  2014با کلید واژهها

Technology

Innovation ،information technology ،TAM ،Acceptance

تحلیل میانگیغها جمعآور شللده توسآ آزمون اختالف
برا محاسلللبه اختالف بیغ میانگیغها از ایغ آزمون اسلللتفاده
میشللود که متنافر با  t-testدر مطال ات انفراد اسللت .وس از
مراحل فوق ،در سللطح زیرگروهها ی نی بر اسللاس جام ه مورد
بررسلی (عموم مردم ،کارکنان سازمانها و دانشجویان) و حوزه
فناور اطالعات و ارتباطات (فناور اطالعات و ارتباطات در
حالت کلی ،دولت الکترونیک و آموزش الکترونیکی) نیز آزمون

1

. Mean Difference
دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال ،سال دهم ،شماره  ،83پاییز 6831

01

فرا تحلیل مطالعات حوزه پذیرش فناوری اطالعات و ارتباطات در...

فوق انجام گرفت ،بدیغ ترتیب میزان م نادار متایرها مورد

 d ،rو  gمیباشد .شاخص  dتوسآ کوهغ 3و شاخص  gتوسآ

بررسی در سطوح فوق نیز آزمون شدند.

گالس 4ابداف گردید .شلللاخص  rنیز که توسلللآ هدجس ارائه
شد ،مخصوص مطال ات همبستگی میباشد .در وهوهش حا ر

همچنیغ با آزمون  Q-testمیزان همگونی1مطال ات بررسی
گردید .الزم به ذکر است که هر گونه ناهمگونی و عدمیکنواختی
در بیغ مطال ات مورد وهوهش میتواند

منشاءها متفاوتی

داشته باشد که از ایغ میان میتوان به ت داد مطال ات ،ت داد
نمونهها مورد بررسی در وهوهشها وارد شده به فراتحلیل،
استفاده از ابزار گردآور اطالعات و روششناسیها متفاوت
نام برد.
برا محاسبه میزان ناهمگونی آزمون ساده مجذور کا انجام
میشود .مقدار ایغ آماره با استفاده از فرمول زیر محاسبه می-
گردد .در متاآنالیز مجذور کا با عالمت  Qنمایش داده میشود.

با توجه به اینکه ابلب وهوهشها همبستگی بودند از شاخص
اسلتفاده شد و سایر آمارهها مانند ریب کا

متاآنالیز) به توان دو رسیده و در وزن مطال ه مذکور رب شود.
حاصل جمع ایغ مقادیر  Qخواهد بود و درجه آزاد ایغ آماره
برابر ت داد مطال ات منها

یک خواهد بود (انصار

( )X2و تی ( )tو

 ...با اسلتفاده از فرمولها تبدیلی که در ذیل ارائه میشوند به
شاخص  rتبدیل شدند.
 -1برا تبدیل لللریب کا

( )X2به  rاز فرمول مقابل

𝑥2

استفاده شد𝑟 = √ 𝑛 :
 nت داد نمونه وهوهش
 -2برا تبلدیل تی ( )tبه متریک  rداریم:

t2
𝑓𝑑𝑡 2+

√=𝑟

 dfدرجه آزاد

به عبارت دیگر برا محاسبه میزان همگونی باید تفا ل مقدار
شاخص محاسبه شده در هر مطال ه از برآورد کلی آن (حاصل

r

 -3برا تبدیل آزمون آنالیز واریانس ( )Fبه  rبا توجه به
F

رابطه 𝑡 2 = fداریم𝑟 = √F+df :

مقدم
در ولایان میانگیغ اندازه اثرها را از فرمول زیر محاسلللبه

𝑄 = ∑ 𝑤𝑖 (𝑦𝑖 − 𝑦̅)2 .)1310

همچنیغ با توجه به اینکه تمامی متایرها در هر یک از 25
مطال ه مورد نظر مورد بررسی ررار نگرفته بودند ،لذا میزان

گردید:

𝑛∑
𝑖=𝑟 ri ni
∑n
i=1 ni

= ̅r

 niت داد آزمودنیها در هر تحقیق مسلللتقل و  riلللریب

م نادار برا دو آزمون فوق با توجه به ت داد مطال ات برا

همبستگی در هر تحقیق مستقل است (عابد  ،عریضی و محمد

هر متایر و ت داد نمونهها مورد بررسی شمارش گردید.

زاده.)1395 ،

در مرحله ب د ،جمعآور دادهها در سللطح جواب آزمونها

الزم بله ذکر اسلللت که اندازه اثر مهمتریغ واژه کلید در

ادامله ویدا کرد .بدیغ صلللورت که تمامی آمارهها موجود در

فراتحلیل اسللت .کوهغ در کتاب تحلیل توان آمار برا علوم

وهوهشها انتخاب شلده به شللاخص همبستگی ( )rو ب د از

رفتلار  ،انلدازه اثر را ینیغ ت ریف میکند :بدون آنکه رصلللد

آن ،اندازه اثر هر کدام از آنها از رویکرد هدجس 2اسللتفاده شد.

داشللته باشللیم مفهوم علیت را بیان کنیم ،راحتتر آن اسللت که

ایغ رویکرد یکی از رویکردها اصلللی در فراتحلیل اسللت که

عبلارت اندازه اثر را به یکی از ایغ دوم نا بکار ببریم :حد که

در سللالها اخیر مورد اسللتفاده ررار میگیرد .به عبارت دیگر

ودیده مورد نظر در جم یت موجود اسللت یا حد که فر للیه

رایجتریغ شلاخصها مورد استفاده در فراتحلیل شاخصها

صلفر نادرسلت است .هریه ایغ مقدار بیشتر باشد ،میزان بروز
1

3

2

4

. homogeny
. Hedges

02

. Cohen
. Glass
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 d=0/9باشد ،اندازه اثر زیاد است (کوهغ)1199 ،

ودیده مطال ه در جم یت بیشلللتر خواهد بود (ایمانی و خواجه
نور .)1395 ،
روشهلا گوناگونی برا محاسلللبه اندازه اثر وجود دارد.

یافتههای پژوهش

متلداولتریغ شلللاخصهلا انلدازه اثر ،عبارتند از تفاوتها

در ایغ وهوهش جم اً  124مطال ه در زمینه وذیرش فناور

استاندارد میانگیغ و همبستگیها .ولف افهار میدارد که تمامی

اطالعات و ارتباطات با روششلللناسلللی و ابزار یکسلللان مورد

فراتحلیلها را میتوان بر مبنا محاسلبه للرایب همبستگی به

بررسللی ررار گرفتند .از ایغ بیغ  131مطال ه مت لق به دو وایگاه

عنوان شاخص اندازه اثر انجام داد .او افهار میدارد که ینانیه

اطالعلاتی  Scopusو  ISIبودند .با توجه به انجام فراتحلیل در

 F ،t ،X2یا  Zگزارش

سلللطح زیرگروهها که در بخش روش تجزیه و تحلیل دادهها و

شلللده بلاشلللند ،میتوان اندازه اثر را از رو آنها برآورد نمود

سؤاالت و فر یات تحقیق بدانها اشاره شد .الزم به ذکر است

(والف .)1197 ،بنابرایغ اندازه اثر نشلللان دهنده میزان یا درجه

وهوهشها انتخاب شللده همگی از مدلها فناور اطالعات

حضور ودیدها مشخص در جام ه است.

را مبنلا کلار خود ررار داده بودنلد ولی در زمینهها مختلف

در وهوهشها انجام شلللده ،آماره ها

ب د از محاسبه اندازه اثرها بدست آمده از روش هدجس،

مو لوعی مورد استفاده ررار گرفته اند .توزیع فراوانی مطال ات

برا تفسیر نتایج از رویکرد کوهغ استفاده شد :هریه اندازه اثر

بر اسلللاس زیرگروهها مو لللوعی در دو گروه از وایگاهها

بزرگتر باشلد ،درجه حضور ودیده بیشتر است .بر اساس تفسیر

اطالعاتی در جدول  1ارائه شده است.

اندازه اثر کوهغ ،اگر  r=0/1و  d=0/2باشد ،اندازه اثر کم و اگر
 r=0/3و  d=0/5بلاشلللد ،اندازه اثر متوسلللآ و اگر  r=0/5و
جدول  .1توزیع فراوانی پژوهشهای انتخاب شده از پایگاههای اطالعاتی  Scopus ،ISIجهت فراتحلیل
بر اساس زمینه موضوعی و جامعه مورد پژوهش
زمینه مو وعی وهوهشها

ت داد وهوهش

جام ه مورد وهوهش

ت داد وهوهش

فناور اطالعات در حالت کلی

12

عموم مردم

71

دولت الکترونیک

22

کارکنان سازمانها

32

آموزش الکترونیکی

17

دانشجویان

29

جمع کل

131

جمع کل

131

سللؤال اول وهوهش :متایرها اصلللی و بیرونی مؤثر در امر
ولذیرش فنلاور اطالعات و ارتباطات در وایگاهها اطالعاتی

بیرونی در امر ولذیرش فنلاور اطالعلات و ارتبلاطلات بدون
دخالت زیرگروهها میورداخت.

 ISI & Scopusکدامند؟ ایغ سلؤال به ت ییغ متایرها اصلی و
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جدول  .2نتایج آزمون اختالف میانگینها و آزمون تجانس پژوهشها ( )Q- testبر اساس متغیرهای بیستویک گانه
مورد بررسی در پایگاههای اطالعاتی Scopus ،ISI

متغیرها

میانگین

فاصله اطمینان

سطح معناداری

Q- test

تعداد مطالعه

تعداد نمونه

درک از مفید بودن

3/991

2/172 – 3/511

0/000

0/000

139

44244

درک سهولت استفاده

3/745

2/120 – 3/241

0/000

0/000

131

42277

رصد و نیت

3/720

2/773 – 3/244

0/000

0/000

91

29349

نگرش

3/721

3/455 – 4/202

0/000

0/000

111

3134

انگیزش رفتار

3/552

3/153 – 3/145

0/000

0/000

77

23253

هنجار ذهنی

3/190

2/919 – 3/724

0/000

0/000

35

1011

مهارت و توانایی

3/451

2/909 – 3/523

0/000

0/000

45

11290

کنترل رفتار

3/452

3/121 – 3/219

0/000

0/000

25

10011

افطراب رایانها

3/452

2/309 – 4/041

0/000

0/000

21

1290

کفایت فرد از رایانه

3/259

3/145 – 3/732

0/000

0/000

21

2249

تأثیر اجتماعی

3/921

3/275 – 3/919

0/000

0/000

20

1242

حمایت سازمانی

3/549

3/035 – 3/703

0/000

0/000

59

12731

3/355

3/012 – 3/554

0/000

0/000

22

10401

کیفیت سیستم

3/127

2/909 – 3/523

0/000

0/000

34

14225

کیفیت اطالعاتی

3/324

3/121 – 3/219

0/000

0/000

21

23101

رابلیت دسترسی

3/251

2/309 – 4/041

0/000

0/000

12

9029

اعتماد

3/254

3/145 – 3/732

0/000

0/000

21

14311

نوآور

3/597

2/275 – 3/919

0/000

0/000

10

2141

تصمیم به استفاده

3/519

3/035 – 3/703

0/000

0/000

25

11512

وابستگی شالی

3/211

3/012 – 3/554

0/000

0/000

41

12252

لذت

3/110

3/220 – 3/974

0/000

0/000

32

15190

سازگار

نهایتاً مشللخص شللد جم اً  21متایر در مطال ات ایغ حوزه

الزم به ذکر است با توجه به زیاد بودن ت داد زیرگروهها (2

مورد بررسلی ررار گرفتهاند .ب د از آزمون سللؤال اول مشخص

عدد) و لزوم انجام آزمون اختالف میانگیغها برا تک تک آنها،

شلللد تملامی  21متایر از لحاظ تأثیرگذار بر وذیرش فناور

در مراحل ب د گزارش یافتهها از آوردن جداول خوددار و

م نادار هستند .در ایغ میان درک از مفید بودن با  3/991و تأثیر

یافته بهصورت متنی و همراه با گزارش بیشتریغ و کمتریغ ارائه

اجتملاعی با  3/921بیشلللتریغ و لذت با  3/110کمتریغ مقدار

خواهند شد.

میللانگیغ کسلللب کردهانللد .جللدول دو نتللایج آزمون اختالف
میانگیغها را نشان میدهد.
00

سللؤال دوم :متایرها اصلللی و بیرونی مؤثر در امر وذیرش
فنلاور در جلام له آمار عموم مردم در وایگاهها اطالعاتی
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 ISI & Scopusکدامند؟ ایغ سلؤال به ت ییغ متایرها اصلی و

فناور داشتند.

بیرونی در وللذیرش فنللاور بر اسلللاس زیرگروه نوف کللاربران

سؤال ششم :متایرها اصلی و بیرونی مؤثر در امر وذیرش

(عموم مردم) میورداخللت .بر اسلللاس نتللایج آزمون اختالف

فنللاور بر اسلللاس وللذیرش فنللاور دولللت الکترونیللک در

میلانگیغها در وایگاهها  Scopusو  ISIتمامی  21متایر مورد

وایگاهها اطالعاتی  ISI & Scopusکدامند؟ سؤال ششم آزمون

بررسللی در امر وذیرش فناور اطالعات و ارتباطات تأثیرگذار

اختالف میانگیغها را در زیرگروه دولت الکترونیک مورد آزمون

هسلللتند و بیشلللتریغ تأثیر مربوط به متایر درک از سلللهولت

ررار داد .بدیغ ترتیب در دو وایگاه  Scopusو  ISIمتایر رابلیت

( )4/004و کمتریغ تلأثیر مربوط بله متایر مهلارت و توانایی با

دسللترسللی با میانگیغ  4/720و متایر اعتماد با  4/115بیشللتریغ

میانگیغ  2/525بود.

تأثیر و متایر هنجار ذهنی با میانگیغ  2/102کمتریغ تأثیر را در

سلؤال سوم :متایرها اصلی و بیرونی مؤثر در امر وذیرش

وذیرش فناور در زیرگروه مربوطه داشللتند .از سو دیگر دو

فنلاور در جام ه آمار دانشلللجویان در وایگاهها اطالعاتی

متایر وابسلتگی شالی و کفایت فرد از رایانه در هی کدام از

 ISI & Scopusکدامند؟ سللؤال سللوم زیر گروه دانشللجویان را

مطال ات ایغ زیرگروه مورد بررسی ررار نگرفتهاند.

بررسی میکرد .یافتهها نشان دادند که تمامی  21متایر شناسایی

سلؤال هفتم :متایرها اصلی و بیرونی مؤثر در امر وذیرش

شده در مطال ات دو وایگاه  Scopusو  ISIتأثیرگذار بر وذیرش

فنللاور بر اسلللاس وللذیرش فنللاور آموزش الکترونیللک در

فناور در میان دانشلجویان هستند و در ایغ میان متایر رصد و

ولایگلاههلا اطالعاتی  ISI & Scopusکدامند؟ سلللؤال هفتم

نیلت بلا میلانگیغ  4/004بیشلللتریغ و متایر کنترل رفتلار بللا

زیرگروه آموزش الکترونیلک را مورد بررسلللی ررار داد .بللدیغ

میانگیغ  2/795کمتریغ تأثیر را داشتند.

ترتیلب در دو ولایگللاه  Scopusو  ISIمتایر للذت بلا میللانگیغ

سؤال یهارم :متایرها اصلی و بیرونی مؤثر در امر وذیرش
فنلاور در جلام له آملار کارکنان سلللازمانها در وایگاهها

 4/322بیشللتریغ تأثیر و متایر اعتماد با میانگیغ  2/125کمتریغ
تأثیر را در وذیرش فناور داشت.

اطالعاتی  ISI & Scopusکدامند؟ ایغ سللؤال زیرگروه کارکنان

سللؤال هشللت :اندازه اثرها متایرها و عوامل مؤثر در امر

سلازمانها را مورد بررسلی ررار میداد .بر ایغ اسلاس بیشتریغ

ولذیرش فنلاور اطالعات و ارتباطات در وایگاهها اطالعاتی

تأثیرگذار بر وذیرش فناور مربوط به متایر تأثیر اجتماعی با

 ISI & Scopusیقدر است؟ ایغ سؤال به بررسی اندازه اثرها

میلانگیغ  4/227و کمتریغ تلأثیرگذار مربوط به متایر کیفیت

هر یلک از متایرها در سلللطح دادهها تحلیلی وهوهشها

اطالعاتی و کفایت فرد از رایانه با میانگیغ  2/227بود.

مورد بررسلللی میورداخلت .در ایغ مرحلله مقادیر آزمونها

سلؤال ونجم :متایرها اصلی و بیرونی مؤثر در امر وذیرش

مختلف که برا اندازهگیر میزان م نادار متایرها بیست و

فناور بر اساس وذیرش فناور اطالعات (در حالت کلی) در

یک گانه وهوهش در مطال ات وایگاهها  ISI, Scopusمحاسبه

وایگاهها اطالعاتی  ISI & Scopusکدامند؟ سؤال ونجم مربوط

شللده بودند به شللاخص  rطبق فرمولها ارائه شللده در بخش

بله زیرگروه فنلاور اطالعلات و ارتباطات در حالت کلی بود.

روش شللناسللی وهوهش تبدیل شللدند .در انتها نیز با محاسللبه̅r

بدیغ ترتیب در وایگاهها  Scopusو  ISIو در میان  21متایر،

انلدازه اثر متایرها وهوهش محاسلللبه شلللدند .فراتحلیل کل

متایر درک از مفید بودن با  3/975و رابلیت دسترسی با 3/010

مطال ات دو وایگاه مورد بررسی به ررار زیر است.

بیشلللتریغ و کمتریغ میانگیغ و نهایتاً تأثیرگذار را در وذیرش
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جدول  . 3مقادیر اندازه اثرهای متغیرهای بیست و یک گانه پژوهش بر اساس متریک کوهن در پایگاههای  Scopusو ISI

بر اسلللاس دادهها جدول  4-29در وایگاهها  Scopusو

با توجه به ایغ که ایغ مدل بر اساس برآیند نتایج مطال ات

 ISIانلدازه اثر مربوط به دو متایر درک از سلللهولت و درک از

صللورت گرفته در حوزه وذیرش فناور و با روششللناسللی

مفیلد بودن بلا اندازه اثر  0/91اسلللت .همچنیغ کمتریغ مقدار

فراتحلیل بدسلت آمده ،مدل حا للر از سو نویسندگان ،مدل

اندازه اثر مربوط به نوآور و اعتماد است که  0/03برآورد شده

فراتحلیل نامیده شلد .الزم به ذکر اسلت شلما همبستگیها

اسللت .بنابرایغ با شللناسللایی متایرها بیرونی مدل دیویس بر

لل یف با عالمت

اسللاس متایرها مورد بررسللی در مطال ات مختلف ،میتوان

عالمت

شما ایغ مدل را بر اساس رفتار نمونهها یا کاربران در ربول یا

نشان داده شدهاند.

و همبسللتگیها متوسللآ با

و همبستگیها رو با

عالمت

رد فناور ها مورد بررسی ینیغ ترسیم نمود (نمودار .)1
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نمودار  .1شمای فراتحلیل همبستگی های ضعیف ،متوسط و قوی بین متغیرهای اصلی و فرعی در پایگاههای ISI, Scopus

بحث و نتیجهگیری

(در دو وایگاه فوق) ررار گرفتهاند و یا گریه متایر نوآور در

در ایغ وهوهش مطال ات در زمینه وذیرش فناور که در دو

رتبه هشتم ررار دارد ولی تنها در  10مطال ه از  131مطال ه

وایگاه استناد  ISI, Scopusصورت گرفته بود بر اساس مالک-

بررسی شده است .نتایج وهوهش کین

و هی ( )2002نیز نشان

هایی که در بخش روش وهوهش ارائه شدند انتخاب و فراتحلیل

داد که درک از مفید بودن مهمتریغ عامل در وذیرش فناور در

شدند .میتوان ینیغ بیان داشت ،هدف اصلی از ایغ وهوهش

مدل دیویس است .نکته دیگر ت داد نمونهها

مورد بررسی

ارائه برآیند از نتایج و یافتهها وهوهشها ویشیغ در ایغ

است ،بی شک ت داد نمونهها تأثیر باالیی بر روایی و صحت
تأثیر متایرها خواهد داشت ،ینانیه متایرها

زمینه با استفاده از روشها آمار ت ریف شده است.

درک از مفید

یافتهها وهوهش نشان دادند که  21متایر اصلی و بیرونی

بودن ،درک از سهولت ،انگیزه استفاده و رصد و نیت در بیش از

( 4متایر اصلی و  17متایر فرعی) مهمتریغ عوامل مؤثر در

 95درصد از کل نمونهها موجود در وهوهشها ( 39425نمونه)

وذیرش فناور ها مورد مطال ه در وهوهشها مورد بررسی

مورد بررسی ررار گرفتهاند .در حالی که متایرها کفایت فرد

توسآ جام هها مختلف آمار هستند .با توجه به

میانگیغ-

از رایانه ،نوآور  ،رابلیت دسترسی و هنجار ذهنی تنها در 17

ها بدست آمده ،در دو گروه از وایگاهها اطالعاتی

Scopus

درصد از کل نمونهها و به طور متوسآ در  20وهوهش از 131

و  ISIمتایر درک از مفید بودن با بیشتریغ میانگیغ ی نی میانگیغ

وهوهش مورد بررسی وجود داشته است.

 3/991بیشتریغ و متایر لذت نیز با میانگیغ  3/110کمتریغ تأثیر

سؤاالت دوم و سوم و یهارم در خصوص زیر گروهها

را از نظر کاربران در وذیرش فناور داشته است .نکته رابل تأمل

جام هها وهوهشی بود که عموم مردم ،دانشجویان و کارکنان

اینکه نتایج فوق بدون در نظر گرفتغ ت داد مطال ات ،نوف جام ه-

سازمانها را شامل میشد .نتایج نشان دادند که تمامی متایرها از

ها مورد بررسی و ت داد نمونهها ارائه شدند .به عنوان نمونه

نظر عامه مردم بر وذیرش فناور تأثیرگذارند ولی در ایغ زیر

متایرها درک از سهولت استفاده و درک از مفید بودن رتبهها

گروه شاهد افزایش میانگیغ متایر لذت هستیم که در یک سوم

اول و دوم ررار دارند در بیش از  12درصد مطال ات مورد بررسی

ابتدایی متایرها از لحاظ میزان و رتبه تأثیر ررار دارد .با توجه به
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ایغ امر میتوان نتیجه گرفت عامه مردم فناور هایی را مورد

همچنیغ در وهوهشهایی که نمونهها

مورد بررسی آنها

وذیرش و در نهایت مورد استفاده ررار میدهند که اوالً ساده و

کارکنان سازمانها بودند نکته رابل تأمل افزایش رتبه متایرها

آسان باشند و در عیغ حال لذت کافی را از کاربرد آنها ببرند .به

تأثیر اجتماعی و مهارت و توانایی است که در رتبه اول و دوم

نویغ از عوامل

اصلی مانند درک از سهولت و

نظر میرسد لذت از بکارگیر

فناور ها

حتی جلوتر از متایرها

تأثیرگذار در میان عامه مردم باشد .بدیغ م نی که در حالت عاد

سودمند  ،ررار گرفتهاند .شاید بتوان ایغ عامل را بدیغ صورت

که عامه مردم لزوم و اجبار برا ربول و یا رد یک فناور

توجیه نمود که با توجه به اینکه یکی از اصلیتریغ مالکها

ندارند ،برا وذیرش آن ،عامل لذت میتواند دلیل رابل ربولی

بکارگیر افراد سازمانها داشتغ مهارت در زمینه مورد نظر است

باشد .با توجه به اینکه امروزه فهور فناور در رالب اینترنت،

ایغ عامل یکی از متایرها اصلی برا کارکنان محسوب می-

سایتها سرگرمی ،اطالف رسانی و فهور باز ها آنالیغ و...

شود ،همچنیغ به نظر میرسد کارکنان سازمانها بیشتر تمایل به

یکی از راهها تفریج و سرگرمی در میان عموم مردم است ،ایغ

وذیرش فناور هایی دارند که باعی افزایش مقبولیت آنها در

مسئله رابل توجیه است.

محیآ سازمان مورد نظر شود .الزم به ذکر است که متایرها
مورد بررسی

درک از مفید بودن ،نگرش و درک از سهولت هر یند در رتبه-

دانشجویان بودند ،تاییر یندانی از نظر رتبهبند (با حالت کلی)

ها ب د ررار میگیرند ولی در ت داد بیشتر از مطال ات مورد

وجود ندارد ،تنها نکته رابل تأمل اینکه برخی از متایرها مانند

بررسی ررار گرفته و میانگیغها به نسبت باالیی را به خود

در ت داد بسیار کمی از

اختصاص دادهاند .میتوان نتیجه گرفت که در وذیرش فناور -

وهوهشها مورد بررسی ررار گرفتهاند ( 7/9درصد) .در ایغ زیر

ها نویغ بهخصوص فناور ها اطالعات و ارتباطات عالوه

گروه یهار متایر درک از سهولت استفاده ،درک از مفید بودن،

بر عوامل و متایرها فرد مانند درک فرد از مفید بودن و یا

نگرش و رصد و نیت که بهطور کلی در اکثر رریب به اتفاق

مهارت ،عوامل و متایرها اجتماعی نیز مانند نگرش اجتماعی

وهوهشها دیده میشوند باالتریغ میانگیغها را به خود اختصاص

نسبت به فناور نیز میتواند یکی از عوامل تأثیرگذار باشد .در

دادهاند .ایغ نتایج با نتایج وهوهش یو 1و دوسو)2001(2

وهوهشی که لگریس ،اینگهام کولریت ( )2003انجام دادند نیز

همخوانی دارد .نتایج وهوهش آنها نشان داد که دانشجویان بیشتر

مشخص شد که عالوه بر عوامل فرد  ،عوامل اجتماعی نیز در

از نمونهها بیر دانشجو استفاده از فناور ها اطالعات در امر

رد و یا وذیرش یک فناور مهم تلقی میشوند .همچنیغ در

آموزش و تجارت الکترونیکی مفید و مثمرثمر میداند .همچنیغ

وهوهش رربانی زاده ،حسغنانگیر و رودساز ( )1312متایرها

نتایج وهوهش لی ،3وارک و آهغ )2001(4نیز نشان داد که

درک از سهولت ،درک از سودمند بیشتریغ تأثیر را در وذیرش

دانشجویان استفاده از فناور ها اطالعات و ارتباطات را یکی

فناور اطالعات در سازمانها ایرانی داشتهاند.

در زیر گروه وهوهشهایی که نمونهها

نوآور  ،کنترل رفتار  ،و سازگار

از راهها

ترری و ویشرفت جام ه میدانند .همچنیغ نتایج

وهوهش گلیزر 5و دیگران ( )2000نشان داد افراد که دارا

در سؤاالت  2 ،5و  7آزمون اختالف میانگیغها در سطح
زیرگروه حوزهها فناور اطالعات و ارتباطات اجرا شد .بر

تحصیالت باال دانشگاهی هستند بهطور م نادار به وذیرش

ایغ اساس وهوهشهایی که در حوزه فناور

فناور ها جدید رببت داشته و آن را عامل مهمی در ویشرفت

ارتباطات در حالت کلی صورت گرفته بودند  12وهوهش را

جام ه میدانند.

شامل شدند .در ایغ زیرگروه نیز  4متایر اصلی (درک از سهولت،
1

4

2

5

. Yoo
. Donthu
3
. Lee
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درک از مفید بودن ،نگرش و تصمیم به استفاده) دارا بیشتریغ

در امر دولت الکترونیک باالتر رود ،میزان اعتماد و در نتیجه

بسامد در ت داد وهوهشها و طبی تاً بیشتریغ ت داد نمونهها

وذیرش آن در جام ه نیز باالتر خواهد رفت.

مورد بررسی بودند .به نظر میرسد که وهوهشگران زمانی که

به عبارت دیگر میتوان بیان داشت که کاربران در صورتی

فناور ها کلی مانند استفاده از کامپیوتر ،اینترنت و  ...را مورد

متایرها اصلی از ربیل سهولت استفاده ،مفید بودن ،نگرش و

بررسی ررار میدهند ابلب متایرها اصلی را مورد بررسی ررار

انگیزش رفتار را تأثیرگذار میدانند که فناور ها مورد بحی

داده و خصوصیات جام ه مورد نظر را بر اساس متایرها فوق

ابتدا دسترسوذیر و در درجه دوم رابل اعتماد باشند .نکته دیگر

میسنجند .نتایج وهوهش شپر و وتزلس ( )2007نیز همسو با

اینکه متایرها دیگر یون کفایت فرد از رایانه و وابستگی

نتایج وهوهش حا ر است .نتایج وهوهش آنها نشان داد که

شالی به طور کلی در هی یک از وهوهشهایی که زیرگروه آنها

متایرها اصلی که در ابلب مدلها وذیرش فناور دیده می-

دولت الکترونیک بود مورد بررسی ررار نگرفته بود و یا از سو

شوند بدون توجه به نوف تکنولوژ

در جوامع مختلف مورد

کاربران رتبها

به خود اختصاص نداده بودند .همچنیغ

بررسی (از نظر جارافیایی ،اجتماعی و )...و در حالت کلی،

متایرهایی یون لذت و سازگار  ،تنها در یک وهوهش مورد

اطالعات و

بررسی ررار گرفتهاند .با کمی تأمل میتوان علت آن را ینیغ بیان

مؤثرتریغ عوامل تأثیرگذار در وذیرش فناور

داشت که اصوالً وذیرش فناور هایی که مردم تا حد (برا

ارتباطات هستند.
در مورد وهوهشها حوزه دولت الکترونیک نیز که جم اً

انجام کارها

روزانه خود) مجبور به وذیرش آنها هستند از

 22وهوهش را شامل میشوند ،نکته رابل تأمل اینکه متایرها

رهگذر متایرهایی مانند کفایت فرد از رایانه و وابستگی شالی

رابلیت دسترسی و اعتماد به فناور با میانگیغها  4/720و

و یا متایرهایی از ایغ دست نمیگذرد ،زیرا کاربران بایستی با

 4/115در رتبه اول ررار دارند .میتوان ینیغ بیان داشت ،کاربران

هر درجه از میزان آشنایی با کامپیوتر و یا با هر شالی به نسبتی

وذیرش فناور هایی که متولیان آنها ابلب بصورت

درخور خود از فناور ها

مربوط به ایغ زیرگروه (دولت

ارتباط دولت با

الکترونیک) استفاده نمایند.

برا

انحصار

هستند (مانند بانکها و وایانهها

مردم) ،دسترس وذیر بودن آن را مهمتریغ عامل تلقی میکنند،
همچنیغ با توجه به اینکه کاربران در ورود به سامانهها

زیر گروه حوزه آموزش الکترونیک تنها در  17وهوهش از
 131وهوهش مورد بررسی ررار گرفته بود .در ایغ زیر گروه نیز

الکترونیکی یون بانکدار الکترونیکی و یا ت امل با سازمانها

مانند ابلب تحلیلها

با توجه به ارائه اطالعات شخصی ،مالی و ،...عامل اعتماد را

لذت که در رتبه اول ررار دارد ،بیشتریغ مقدار میانگیغها را از

متایر مهم تلقی میکنند .یراکه در بسیار از موارد مسئله

آن خود کردهاند .تنها متایر کنترل رفتار

کدام از

محرمانگی اطالعات باعی عدم اعتماد و در نهایت عدم وذیرش

وهوهشها ایغ زیر گروه گزارش نشده است .نکته رابل تأمل

خواهد شد .ایغ نتایج همسو با نتایج وهوهش گیفغ ،1کاراهنا 2و

در ایغ زیر گروه وراکندگی متایرها در دو گروه ورکاربرد و کم

استراب )2003( 3در زمینه تجارت الکترونیکی و وهوهش دیگر

کاربرد است .اول اینکه بیشتریغ ت داد دف اتی که یک متایر در

او در مورد سیستمها اطالعاتی است (گیفغ .)2004 ،همچنیغ

بیغ  17وهوهش مورد بررسی ررار گرفته است از عدد  15تجاوز

و یرونی )1119(2نشان داد

نمیکند .دوم اینکه به نظر میرسد متایرهایی که از نظر

هر ردر میزان استفاده و بهرهگیر کاربران از فناور اطالعات

وهوهشگران و نمونهها وهوهش با اهمیت تلقی میشوند از 1

1

4

2

5

نتایج وهوهش مکنایت 4کامنین

5
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3
. Straub
دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال ،سال دهم ،شماره  ،83پاییز 6831

گذشته متایرها

اصلی بهعالوه متایر
در هی

. McKnight
. Cummings
6
. Chervany

00

فرا تحلیل مطالعات حوزه پذیرش فناوری اطالعات و ارتباطات در...

متایر تجاوز نمیکند .ایغ بدیغ م ناست که  1متایر حدارل در

که از فرمول آن بر میآید ،ت داد نمونهها در مجموف وهوهشهایی

یک سوم از وهوهشها مربوط به ایغ زیر گروه ( 17وهوهش)

که همبستگی دو به دو

بیستویک گانه در آنها

مورد بررسی ررار گرفتهاند .همچنیغ هر یند متایرها اصلی

محاسبه شده به طور کامل تأثیرگذار است .درحالی که اکثر اندازه

مانند درک از سهولت و درک از مفید بودن باز در ابلب مطال ات

یف

متایرها

اثرها بیغ متایرها بیرونی با یکدیگر در حد متوسآ و

بیرونی بر

ایغ زیر گروه مشاهده میشوند ولی در عوض متایر لذت از

هستند .به نظر میرسد با توجه به اینکه متایرها

استفاده از فناور بیشتریغ میانگیغ را از آن خود کرده است.

اساس خصوصیات نمونهها (عموم مردم دانشجویان و کارکنان

نتایج وهوهش سامک هریکو و ووسنیک ( )2011نیز همسو با

سازمانها) و همچنیغ حوزه فناور

اطالعات و ارتباطات

نتایج وهوهش حا ر است نتایج وهوهش آنها نشان میدهد درک

(فناور ارتباطات و ارتباطات در حالت کلی ،دولت الکترونیک

از سهولت استفاده و درک از مفید بودن همچنان مهمتریغ عوامل

و آموزش الکترونیکی) که محققیغ مورد بررسی ررار دادهاند،

مؤثر بر وذیرش فناور در زیر گروه آموزش الکترونیک است.

دارا

میزان اهمیت متفاوتی بودهاند ،که ناشی از زیرگروهها

به نظر میرسد در امر آموزش بهصورت الکترونیکی رببت

است.

کاربران و یا به عبارت بهتر کارآموزان را بایستی از رهگذر عوامل

یک مثال بارز ،اهمیت متایرها رابلیت دسترسی و اعتماد

دیگر مانند لذت دید .به عبارت دیگر نتایج نشان میدهند تا

بود که در وهوهشهایی که بر رو عموم مردم و در زمینه دولت

آموزش کاربران توسآ فناور اطالعات و ارتباطات لذتبخش

الکترونیک بود نمود بیشتر

و هو

نباشد ،وذیرش فناور نیز تحت ش اف ررار میگیرد .ینانیه

( )2002و همچنیغ وهوهش اسلیدکیان وسکی و کال ویات

کامپنسز 1و دیگران ( )2007و همچنیغ وترسون )2001(2در

( )2001نیز نتایج مشابهی بدست آمد.

داشت .در وهوهش کین

وهوهش خود نشان دادند که لذتبخش بودن آموزش

در خصوص آزمون تجانس ( )Q-testبایستی ا افه کرد که

الکترونیکی و مفید بودن ایغ روش در تدریس توسآ مدرسان

ایغ آزمون برا سنجش میزان یکدستی و یا تجانس بیغ داده-

مهمتریغ عامل وذیرش فناور بوده است.

ها مطال ات وارد شده در فراتحلیل است .ایغ آزمون نوعی

هدف از سؤال هشت محاسبه اندازه اثرها متایرها و عوامل

یکدستی و یا به عبارتی نرمال بودن دادهها را اندازهگیر میکند.

مؤثر در امر وذیرش فناور اطالعات و ارتباطات بود .همانطور

بر اسغ اساس جواب آزمون مذکور بایستی تجانس مطال ات و

که در بخش روش وهوهش آمد ،برا محاسبه اندازه اثرها ،وجود

دادهها آنها را گواهی دهد .عوامل زیاد بر ایغ امر اثرگذار

میزان سطح م نادار آزمونها اجرا شده در وهوهشها مورد

هستند که از ایغ بیغ میتوان به ابزارها اندازهگیر به کار رفته

نیاز است .همچنیغ تمامی جواب آزمونها میبایست به یک متر

در تحقیقات ،ت داد نمونهها ،ت داد وهوهشها و ...اشاره نمود .با

واحد تبدیل شوند؛ در ایغ وهوهش به علت اینکه اکثر وهوهش-

توجه به اینکه برخی از شروط تجانس جبراً در مطال ات انجام

ها مورد بررسی از نوف همبستگی بودند از رویکرد هدجس

شده در دو وایگاه  ISIو  Scopusرعایت نشده است شاهد عدم

استفاده شد .ب د از محاسبه ̅ ،rنتایج نشان دادند که تمامی

تجانس هستیم .از نظر هیودو -مدینا 3و دیگران ( )2002افزایش

متایرها اصلی در مدلها

وذیرش فناور

ت داد مطال ات در روش فراتحلیل باعی عدم تجانس میشود.

اطالعات دارا

اندازه اثر باال هستند ،در نتیجه همبستگی بسیار باالیی بیغ ایغ

برا مثال در وهوهشی که کین

متایرها برررار است .الزم به ذکر است در محاسبه̅ rهمانطور

انجام دادند با توجه به اینکه تمامی متایرها مورد بررسی تنها
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. Peterson
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