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 مدل پذیرش فناوری مبنایکننده فناوری اطالعات برتبیین رفتار مصرف

 2احمدرضا قاسمی ،1*رضا بائوج الهوتی

 آموخته کارشناسی ارشد مدیریت صنعتیدانش. 1

 ت علمی دانشگاه تهران. عضو هیأ2

 

  دهیچک

های ایجاد شده در فرایندهای کاری ها و پيچيدگیافزون حجم اطالعات در سازمانبه رشد روزبا توجه  اخير، دهه در

های اطالعاتی بيش از پيش جهت افزایش ها، اهميت حرکت به سمت استفاده از سيستمبه واسطه بزرگ شدن سازمان

ها توسط استفاده از این ابزارها در سازمان مر بایدبرای تحقق این ا که ها، مورد نياز استثربخشی سازمانکارایی و ا

کننده پذیرش کارکنان مورد پذیرش واقع شود. این موضوع نياز به انجام پژوهش برای شناسایی عوامل تعيين

شود و می جدیدهای سازد. درک عواملی که موجب پذیرش فناوریمی های اطالعاتی توسط کاربران را آشکارسيستم

مينه شناسایی و مهم در زهای نظر پذیرفته شود از پژوهشهای اطالعاتی موردی که تحت آن، فناوریایجاد شرایط

در  ویژههای پذیرش فناوری بهبا توجه به این مطلب این مقاله با هدف شناسایی مدل کننده است.تبيين رفتار مصرف

هایی که از ابتدا روی این موضوع تمرکز داشته، مدلزمينه فناوری اطالعات انجام شده است. بر این اساس در این مقاله، 

 یاصل هایسازه تلفيق حاصل توانمی را آن که کارگيری فناوریهو در نهایت در مدل یکپارچه پذیرش و بشده ارائه 
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 کارگيری فناوری، رفتار کاربران.هاطالعاتی، مدل یکپارچه پذیرش و بهای پذیرش سيستم :یکلیدن اگواژ
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 مقدمه -1

های اطالعاتی و ارتباطی، از زمان ظهور فناوری
های مختلف به بررسی آثار و تبعات محققان از دیدگاه

افزایش اند. با ها پرداختهاستفاده از این فناوری
ها مطالعه گسترش این فناوری اری در حوزهگذسرمایه

افته یها اهميت بيشتری مرتبط با پذیرش این فناوری
ای مجموعهبعدی است و ای چندپدیدهاست. پذیرش، 

وسيع از متغيرهای کليدی مانند ادراکات، عقاید، 
های افراد و همچنين ميزان درگيری ها و ویژگینگرش

شود. پذیرش میامل ها با فناوری اطالعات را شآن
عالقه مشهود در بين گروه برای »کاربران به عنوان 

استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات، به منظور انجام 
ها ها برای پشتيبانی از آنوظایفی که این فناوری

 . [1] شودتعریف می «اندطراحی شده

 های پذیرش فناوریچارچوب نظری مدل -2

ری کارگيبه در حوزه بيش از سه دهه تحقيقات
در  تحقيقاتاین بيشتر  فناوری اطالعات انجام شده که

های جدید و درک مشتری و کاربران از فناوری حوزه
ها نآ است. خاستگاه بيشترهایی در این زمينه مدل ارائه

شناسی و های اطالعاتی و رویکردهای روانسيستم
از  به شناخت ماها شناسی بوده است. این مدلجامعه

عوامل مؤثر در پذیرش فناوری از سوی کاربران و روابط 

 تالش در سوم هزاره انسان. [1]کند ها کمک میبين آن

 کاربری فناوری و توسعه روند به دادن شتاب با است
 الگوی از اجتماعی نظام مختلف هایبخش در اطالعات

 لزاماتا با متناسب الگوی جدید و گرفته فاصله سنتی
های اطالعات و . فناوری[3] کند ایجاد را اطالعات عصر

ارتباطات به عنوان فناوری غالب در هزاره جدید معرفی 
 یندبا سرعت بخشيدن به فرا هااند. این فناوریشده

ستد، به ابزاری دادوهای مبادله اطالعات و کاهش هزینه
کارایی و رشد در تمامی وری، برای افزایش بهره

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Fishbein 

ه اند. مزایای بالقوبشری تبدیل شدهفعاليت های حيطه
ها زمانی قابل حصول است که بين تمام این فناوری

 . [1]جامعه توسعه و گسترش یابند های بخش
 یک پذیرش موجب که عواملی در این حوزه درک

آن،  تحت که شرایطی ایجاد و شوندمی فناوری
 از شوند پذیرفته موردنظر اطالعاتی هایفناوری
 اطالعات است. فناوری زمينه در مهم هایپژوهش

 عاتیاطال فناوری یک افراد، چرا که مسئله این عبارتیبه
 نآ برعکس، یا و کننداستفاده می آن از و پذیرندمی را
 ترینمهم از کنندنمی استفاده آن از و پذیرندنمی را

پذیرش  [.2است ] اطالعاتی هایمباحث سيستم
ارتباطات با بخشی از دانش رفتار های اطالعات و فناوری
ا عدم کارگيری یکه به ارزیابی پذیرش و به کنندهمصرف

ها در سطوح فردی و سازمانی پذیرش این فناوری
تحقيقاتی جدیدی را گشوده است که  پردازد حوزهمی

کنندگان امکان تبيين بهتری را برای رفتار مصرف
رو با آورد. از اینهای اطالعاتی فراهم میسيستم

 کنندههای رفتار مصرفمدل گيری و توسعهبهره
 های اطالعاتیتر سيستمتوان برای استقرار مطلوبمی

ری گيای از شکلپيشينه تری ارائه داد.راهکارهای عملی
کننده در حوزه های مصرفترین مدلو توسعه مهم

فناوری اطالعات ارائه شد. در ادامه برخی از این 
 خواهند شد.ها بررسی تئوری

 تئوری رفتار منطقی  -2-1

در سال  2و آجزن 1باین این تئوری توسط فيش
ای باور، نگرش، قصد و رفتار: مقدمه»در کتاب  1975

بتنی بر این فرض مطرح شده و م «تئوری و پژوهش بر
ه ها کليکنند. آنمنطقی عمل می طوراست که افراد به

آوری و جمعاطالعات در دسترس درباره رفتار هدف را 
کنند، همچنين اثر و نتيجه طور منظم ارزیابی میبه

استدالل  برمبنایگيرند، سپس اعمال را در نظر می
گيرند که عملی را انجام دهند یا انجام خود تصميم می

  .[4]ندهند 

2. Ajzen 
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نظریه  .[5]دهد این تئوری را نشان می (1)شکل 
 که در جریان ط علیرواب ،رفتار منطقی یا عمل مستدل

به رفتار وجود ها و گرایشها حرکت از اعتقادها، نگرش
 .[1]کند مشخص می را دارد

 

 
تئوری رفتار منطقی -1 شکل

 ریزی شدهار برنامهتئوری رفت -2-2

 یافتهمدل بسط ،1ریزی شدهتئوری رفتار برنامه

 يجهد رفتار نتکنمیتئوری رفتار منطقی است که بيان 

ند که کمیمستقيم نيت رفتاری است. این تئوری بيان 

درک او از چگونگی و سختی انجام  تأثيرقصد فرد تحت

ادراکی های کنندهرفتار است. این تئوری بر تعيين

 .[6]رفتاری تمرکز دارد 

 
 ریزی شدهتئوری رفتار برنامه -2 شکل

ریزی شده یک الگوی عمومی است نظریه رفتار برنامه

ازجمله پذیرش فناوری ها که در بسياری از زمينه

کار گرفته شده است. در این نظریه، از عوامل اطالعات به

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Theory of planned behavior (TPB) 

شود بينی یک رفتار ویژه استفاده میانگيزشی برای پيش

خصی ش و فرض بر آن است که تمایل، انعکاسی از انگيزه

برای یک رفتار مشخص است. براساس نظریه یاد شده 

طرز نگرش 

نسبت به 

 رفتار 

هنجارهای 

  ذهنی

تمایل 

رفتاری یا 

 قصد 

 رفتار واقعی 

 باورها یا

عقاید 

 نگرشی 

باورها یا 

عقاید 

 هنجاری

باورها یا عقاید 

 نگرشی 
 

باورها یا عقاید 

 هنجاری

رفتار 

 واقعی

تمایل 

رفتاری 
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طرز نگرش 

نسبت به 

 رفتار 
 

ادراک از 
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ر ذهنی و تمایل به رفتار حاصل سه عامل نگرش، هنجا

برداشت ذهنی از کنترل رفتار است. در این نظریه فرض 

بر آن است که رفتار یک فرد از طریق تمایل وی به آن 

شود و این تمایل را به ترتيب، نحوه رفتار تحریک می

نگرش به رفتار، هنجار ذهنی و توانایی فرد در محقق 

 [.2] کندآميز رفتار تعيين میساختن موفقيت

برداشت ذهنی از کنترل  ،مدل مشخصهترین مهم

ها و منابع الزم وجود فرصت رفتار، از ادراک فرد درباره

برای آن رفتار حکایت دارد که آسانی یا سختی ادراک 

برداشت  ،دهد. به عبارت دیگرشده از آن را نشان می

ذهنی از کنترل رفتار به معنی ادراک این موضوع است 

بروز یک رفتار محدودیت که منابع درونی و بيرونی در 

د. با تقویت عامل کنترل رفتاری احتمال نکنایجاد می

 یابد. انجام رفتار افزایش می

فردی در برداشت های تفاوت ،این نظریه برمبنای

ذهنی از کنترل رفتار، به طور مستقيم بر استفاده از 

گذارد. همچنين تأثير میفناوری اطالعات و ارتباطات 

 بر استفاده از فناوری یمستقيم تأثيرآموزش و تجربه 

 . [2] اطالعات و ارتباطات دارند

  مدل پذیرش فناوری -2-3

هفتاد و افزایش شکست  با رشد فناوری در دهه

بينی رفتار های سازمانی پيشپذیرش سيستم

های اطالعاتی اهميت کنندگان و کاربران، سيستممصرف

تين ی که نخسرو مدل پذیرش فناوربيشتری یافت. از این

بار توسط دیویس مطرح شد مورد توجه بسياری قرار 

( نخستين مدل مفهومی ارائه شده 3گرفت. در شکل )

 [.7توسط دیویس قابل مشاهده است ]

 

 
 پذیرش فناوری مفهومی مدل -3 شکل

 ینابزن و فيشآج این مدل با توجه به نظریه

بر مبنای تئوری رفتار منطقی در قالب شکل  (1975)

  .[8]است  شدهمطرح ( 4)

اساس این مدل بر این عقيده استوار است که 

ها به آن برداشت ذهنی افراد از فناوری، بر نگرش

گذارد. این مدل بيانگر آن است که می تأثيرفناوری 

استفاده از فناوری اطالعات با ميل به رفتار )ميل به 

شود که این تمایل رفتاری خود می تعيين استفاده(

براساس دو برداشت ذهنی سودمندی و سهولت درک 

 . [1] شودمی شده تعيين

نگرشی معيارهای  مدل پذیرش فناوری، بسياری از

سهولت  معيارهای ادراک از عمل منطقی را باتئوری 

 در این .کندجایگزین می سودمندی ادراک از استفاده و

را در قالب سه  کنندهاستفادههای مدل دیویس انگيزه

شده،  کارگيری درکدارد: سهولت بهمی عامل بيان

گيری از سيستم. سودمندی درک شده و عالقه به بهره

يستم است و کارگيری سمهمی در بهعالقه عامل 

طور مستقيم بر سودمندی سهولت درک شده نيز به

 گذارد. مدل پذیرش فناوری رابطهتأثير میدرک شده 

رش نگ بين کاربر و عقاید درونی )سودمندی و سهولت(

. [8]د کنمیرا بيان  رایانهگيری از و نيات و رفتار بهره

مناسب کننده هاین مدل به عنوان توجي 1985از سال 

 کارگرفته شده وحث استفاده از فناوری اطالعات بهدر ب

 است. هاستفاده شد یتاکنون در مقاالت متعدد
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ظرفيت 
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  مدل پذیرش فناوری -4شکل

 

 یند پذیرش و استفاده از فناوری اطالعات بر مبنای مدل پذیرش فناوریفرا -5 شکل

 [.9]است  ( ارائه شده1)، در جدول نگرش توسعه یافته مبنایی کلی مدل پذیرش فناوری که برهاویژگی

 یفناور رشیپذ مدل یکل یهاویژگی -1 جدول

 توصیف ویژگی شماره ویژگی

1 
 ها وها را در سازمانفناوری اطالعات طراحی شده تا پذیرش یا عدم پذیرش سيستم ارزیابی رفتار کاربران در حوزه این مدل برای

 .کندبينی های مختلف ارزیابی و پيشفرهنگ

2 
ه و دیدهای گوناگونی برای تبيين ارائه گرشاخص ،روی آن انجام شده بسياری هایپژوهشاین مدل اساس تئوریک قوی داشته و 

 کارگرفته شده است.در سطوح مختلف کاربردی به

 نتایج قابل قبولی ارائه داده است. های اطالعاتی متنوع به کار گرفته شده ودر فناوری 3

 

ذیرش فناوری ترین نقاط ضعف مدل پیکی از مهم

عوامل اجتماعی که نقش مهمی در  آن است که

ند، رگيری نگرش افراد نسبت به پذیرش فناوری داشکل

. به منظور حل این مسئله، اندمورد مالحظه قرار نگرفته

ی متغيرهای بيرون
بر عقاید کاربران

اده نسبت به استف
از فناوری تأثير 

.می گذارد

عقاید کاربران 
ها را نگرش آن

اده نسبت به استف
از فناوری تحت 

. دهدمی تأثير قرار 

ر نگرش کاربران ب
ت ها نسبتمایل آن

به استفاده از 
فناوری تأثير 

.  گذاردمی 

ه تمایل کاربران ب
استفاده از فناوری

ان سطح استفاده آن
. درا تعيين می کن
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ات رتأثيهای نظری نظير های تکميلی سازهدر مدل

اجتماعی از قبيل هنجارهای ذهنی، داوطلبانه بودن و 

 شده است. افزودهبه مدل غيره 

 تکمیل مدل پذیرش فناوری -2-4

گذشته مدل پذیرش فناوری به طور  هایسال طی

یند امحققين فر .[10]مداوم در حال تکميل بوده است 

 اند. مرحلهکردهسه دوره تقسيم به گسترش آن را 

های مرتبط گيری از مدلتکميل آن با بهره ،نخست

ریزی شده هنجارهای اجتماعی )مدل رفتار برنامه است

جایگزین و اضافی به های متغير ،رویکرد دوم .(و غيره

ها بيشتر از تئوری متغيراست. این  کردهمدل ارائه 

که شامل قابليت  اندتشار نوآوری به مدل اضافه شدهان

محسوس بودن و نتایج جمعيت  –سازگاری  –آزمایش 

ی خارجتکميل متغيرهای  ،شناختی است. رویکرد سوم

 .گذاردمی تأثيرشده، که بر سهولت و سودمندی درک

های شخصيتی و ویژگیشامل ها متغيربرخی از این 

 شناختی است.جمعيت هایویژگی

سه فاز توسعه را برای معرفی  پژوهشگرانیکی از 

انطباق،  کرده که شامل فناوری مطرح مدل پذیرش

 [:11است ] اعتبار و توسعه

وسيع  فاز انطباق: این مدل در زمينه -

کار گرفته شده است های اطالعاتی بهسيستم

–ی صفحه گسترده هاسيستم)برخی از این 

پرداز و افزارهای واژهو نرم 3و  2، 1لوتوس 

 .اند(افزارهای آفيـس بودهعمدتًا از مجموعه نرم

ميل صوتی، ، ایی ارتباطی )ایميلهافناوری

ی هامسيست ،و فاکس( سيستم ارتباط با مشتری

یی در هافناوریکوچک و  ایرایانهمرکز داده 

ت ی خدماهاسيستم) هستندارتباط با اینترنت 

ی هاسيستم –خدمات آنالین  –اطالعات 

دیجيتال و ...(. این های کتابخانه ،مجازی و ...

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Adam 

2. Nelson 

های فرهنگی متعدد با هاسازمانمدل در 

ی هاکار گرفته شده است )سازمانمختلف به

 –کمپانی فوالد کانادایی  -مالی آمریکایی

عمومی های های حسابداری بيمارستانشرکت

 .ها(کنگ، مؤسسات مالی و بانکهنگ

 در مدل پذیرش فناوریدر این فاز،  :فاز اعتبار -

دهد. روند نخست، به می دو روند رخ

ی ابزارهای سهولت و سودمندی سنجاعتبار

به ارتباط بين سایر  دیگریو  شدهدرک

 پردازد.می مدل پذیرش فناوریهای متغير

 نيز به دو بخش تقسيم : این فازفاز گسترش -

اصلی  دو سازه شود. بخشی به توسعهمی

شده و بخش دیگر به سودمندی و سهولت درک

 .پردازدمی ی دیگرهارمتغي

تکامل مدل های دوره ،3و تاد 2ن، نلسو1از نظر آدام

که این  چهار بخش تقسيم شدهپذیرش فناوری به 

گسترش و تکميل  –اعتبار  –شامل معرفی ها دوره

 1989استادانه است. از زمان معرفی مدل در سال 

تحقيقات در این حوزه به دو بخش اصلی تقسيم شده 

 یدرستکوشيد تا برای اثبات نخست، می بخش :است

این بداند. آدامز  ی دیگرهاای از مدلمدل آن را نمونه

کار گرفته و اعتبار آن مختلف به مدل را در پنج حوزه

 اثبات کرده است کنندهبينی رفتار مصرفرا در پيش

[12]. 

مدل پذیرش فناوری با تئوری  به مقایسه ،بخش یک

TRA پردازد و از نظر قدرت می آنهای و بيان تفاوت

 .کندمی مقایسه ،و دشواری بينیپيش

بين دانشجویان  TRAرا با  TAMدیویس مدل 

MBA  که  هو دریافت کردهمقایسهTAM  تبيين بهتری

 TRAبرای قصد استفاده از سيستم پردازشگر نسبت به 

 .[8] داشته است

3. Todd 
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اعتبار، پژوهشگران برای تأیيد مدل،  در دوره

های مختلف و های مناسب مرتبط با فناوریشاخص

اند. آدام این مدل را در سال جایگاه و وظایف تعيين کرده

ری کارگيمدل دیویس و به گيری و توسعهبا بهره 1992

اساسی مدل )سهولت و سودمندی درک شده(  دو سازه

در دو نوع فناوری )پست صوتی و الکترونيک( در ده 

کاربر انجام داده و اعتبار و روایی  118سازمان با 

 ها را تأیيد کرده است.بی سازهارزیاهای مقياس

به به نوعی  پژوهشگران ،در دوره گسترش

اند. اصلی مدل پرداختههای متغيرهای مرتبط با سازه

های برخی از محدودیت [13] پژوهشگرانبرخی از 

 بينی و عدم وجود رابطهتوان ناکافی پيشعلت بهمدل را 

ی نجمياهای متغير اند و نقشآن دانستههای بين سازه

 .[6] دانندمی مؤثرها را در ایجاد این محدودیت

ی مرتبط با هاشاخص ،هایکی دیگر از محدودیت

های شخصی است که شامل سطح تحصيالت متغير

بر  متغيرتجربيات پيشين و آموزش است. سه 

ی پایان مشخص گذارده است. در مرحله تأثيرسودمندی 

د. این دهمی نيز مدل همچنان به تکامل خود ادامه

خارجی که های متغيرمدل جدیدتر  مرحله با تمرکز بر

 یابد.ادامه می ،بر سودمندی و سهولت مؤثر است

 2مدل پذیرش فناوری  -2-5

معرفی شد  2، مدل پذیرش فناوری 2000در سال 

های بيشتری [. همچنين در پایان همان سال شاخص6]

سهولت درک شده معرفی گردید که  برای تبيين سازه

ی بخشکارایی با رایانه و تجهيزات است و لذت شامل خود

شدن حين  استفاده از رایانه و وجود احساس عصبی

استفاده از رایانه بود که برای کاربرانی که نخستين بار از 

 کنند، معرفی شد. های خاصی استفاده میسيستم

 تا شصت درصدها متغيراین  کردتحقيقات ثابت 

 یدر این تحقيق عوامل .هستندقادر به تبيين سهولت 

استفاده مؤثر  که برای دفعات نخست و در مراحل اوليه

ی اهویژگیی فردی و هاویژگی هستند را به چند دسته

مدل تئوری  ،2003. در سال کندمیموفقيتی تقسيم 

گيری از فناوری معرفی شد. پذیرش و بهره یکپارچه

از ای یافتهمدل توسعه 2006در سال  پژوهشگران

که ده فاکتور  [13] دندپذیرش فناوری را توصيه کر

کننده را شناسایی و در قالب سه گروه عوامل تعدیل

وکار(، طبيعت وظيفه و کسب ،سازمانی )داوطلبی

گيری )دشواری فناوری بهره عوامل مرتبط با فناوری

کارگيری گيری گروهی هدف بهفردی در برابر بهره

گرا بودن آن( و بر تجهيزاتفناوری کارگرا بودن در برا

 پيشينه های ذهنی،ی فردی )ظرفيتهاشاخص

ن ایکند. معرفی میجنس و تجربيات(  فرهنگی، سن،

اصلی، سهولت و سودمندی های در کنار سازهها متغير

درک شده و هنجارهای اجتماعی مورد بررسی قرار 

 د.گيرنمی

 2توسعه مدل پذیرش فناوری  -2-6

برای تکميل مدل پژوهشگران  ،2000در سال 

 دمندی و سهولتابتدایی پذیرش فناوری و تبيين سو

ت اتأثيرهای کارگيری در قالب واژهدرک شده از قصد به

 کردند،ارزیابی ابزارها استفاده های اجتماعی و فرایند

ل مد چون هر چند مدل ابتدایی پذیرش فناوری بر پایه

جارهای اجتماعی هن ، امارفتار منطقی آجزن استوار بود

در ساختار آن موجود نبود. از زمان معرفی مدل همه 

های بيشتر متغيربه لزوم و ضرورت ورود پژوهشگران 

  اند.کيد کردهأدر مدل ت

ترین اهداف یکی از مهم ،2در مدل پذیرش فناوری 

ی سودمندی و سهولت درک شده هاشاخصتبيين 

دهد ئه میای از این مدل را ارانمونه (،6)است. شکل 

، داوطلبی و هنجارهای فاعلیهمچون یی هاشاخصکه 

 همچون ارتباط شغلی،ارائه شده و ابزارهایی  تصویر

 شده، نتایج و سهولت درککيفيت خروجی ارزیابی

 معرفی شده است.

 متغيرتجربيات و داوطلبی به عنوان  ،در این مدل

 غيرمتداوطلبی به عنوان  متغير. هستندميانجی مطرح 
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کارگيری و سطوح سازمانی مطرح است. نجی بين بهميا

هنجارهای اجتماعی از طریق سودمندی درک شده یا 

 شود بر مدلمی شدن ناميده المللیدر قالب آنچه بين

. عامل هنجارهای اجتماعی بر تصویر ندگذارتأثير می

 .[6] گذاردتأثير میذهنی 

 

 
 2مدل پذیرش فناوری  -6 شکل

يری گتحقيقات بيانگر این مطلب است که اگر بهره

فشار عوامل سازمانی رخ دهد، درک فرد از بر اثر 

سودمندی درک شده بر اثر تأثير عوامل اجتماعی سبب 

 گيری ازشود. فرد نسبت به بهرهافزایش استفاده می

سيستم هدف، در صورتی که افراد شاخص در گروه یا 

شود. تيم به آن اعتقاد داشته باشند، بيشتر ترغيب می

المللی شدن مچون بين، عواملی ه2مدل پذیرش فناوری 

کند. را زمانی که داوطلبی یا اجباری است، مطرح می

تجربه یک متغير ميانجی است که بر هنجارهای فاعلی و 

ين ب گذارد. رابطهگيری از سيستم تأثير میقصد بهره

گيری هنجارهای فاعلی و قصد در مواقعی که بهره

 اجباری بوده و فرد در آغاز استفاده از سيستم است

بين هنجارهای فاعلی و  باشد. تجربه بر رابطهتر میقوی

 گذارد.سودمندی درک شده نيز تأثير می

پيشنهاد  2یند ابزاری، مدل پذیرش فناوری در فرا

فردی ارتباط بين اهداف شغلی و  د که در حوزهکنمی

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Task Technology Fit Model  

کارگيری سيستم ارتباط وجود داشته خروجی آن با به

به عنوان اساسی در این امر  .)ارتباط شغلی( باشد

رود )سودمندی ارزیابی سودمندی سيستم به کار می

 درک شده(.

در مقایسه با مدل پذیرش  2مدل پذیرش فناوری 

درصد قصد  34-52حدود در فناوری نخستين که 

د درص شصت حدوددر  کند،میکارگيری را توصيف به

 د. کنمیهای مرتبط با سودمندی را توصيف متغير

 سب بین وظیفه و فناوریمدل تنا -2-7

تناسب سازمانی فناوری اطالعات و های نظریه

 1ارتباطات از جمله مدل تناسب بين وظيفه و فناوری

، به منظور درک بهتر مطرح شده 2که توسط گودهيو

 که است ای از عوامل سازمانی ارائه شدهطيف گسترده

ناوری اطالعات و ارتباطات را کارگيری راهبردی فبه

2. Goodhue 

 نتایج

 کيفيت خروجی

 تصویر

 ارتباط شغلی

 نجارهای فاعلیه

 داوطلبانه بودن تجربه

سودمندی 

 درک شده

سهولت درک 

 شده

 رفتار استفاده قصد استفاده
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شمای کلی از  (7دهد. در شکل )می تأثير قرارتحت

 [.14مدل تناسب وظيفه با فناوری ارئه شده است ]

 
 مدل تناسب وظیفه با فناوری -7 شکل

سه  شود،میمشاهده  (7)گونه که در شکل همان

عامل کاربر، فناوری و پيچيدگی وظایف سازمانی که 

اطالعات و ارتباطات ی فناوری هاسيستمباید توسط 

 فرض این . این مدل براستمدنظر  پشتيبانی شود،

ی فناوری اطالعات و هاسيستماستوار است که اگر 

 نندکارتباطات از وظایف سازمانی به خوبی پشتيبانی 

رفت و وظایف فرد گد نبيشتر مورد استفاده قرار خواه

هایی زیرا کاربران از روش ند،سازمی را نيز هماهنگ

ن ل و با بيشتریکه وظایفشان را کام کنندمیاستفاده 

باطات و اگر فناوری اطالعات و ارت منافع انجام دهند

 مزیت رقابتی موجود را ارائه نکند استفاده نخواهد شد. 

چند در این مدل به وجوه جدیدی از فناوری یعنی هر

يز ميان ن هماهنگی یا تناسب ميان کاربر و فناوری و

، اما تعامل ميان کاربر و وظيفه و فناوری توجه شده

فناوری های ترین عامل برای اجرای پروژهوظيفه که مهم

 [.15] دشومین بررسی ،عات و ارتباطات استاطال

 1کارگیری فناوریبه نظریه یکپارچه پذیرش و -2-8

 اصلیهای توان حاصل تلفيق سازهاین نظریه را می

چندین مدل مشهور در زمينه پذیرش فناوری دانست. 

به دیدگاهی واحد درباره  يابیهدف این نظریه دست

اند که ریافتهد [6] پژوهشگرانپذیرش کاربران است. 

ی اطالعاتی یا فناوری اطالعات با هاسيستمهای حوزه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. UTAUT 

 روروبهپذیرش فناوری  متعددی در حوزههای مدل

 در قالبها مدلسازی ضرورت یکپارچه بنابراینهستند. 

 . ارددکارگيری فناوری وجود تئوری یکپارچه پذیرش و به

پذیرش فناوری های در این حوزه نویسندگان مدل

مطالعات منطقی در چهار سازمان مختلف  در حوزهرا 

در بين افرادی که فناوری نوین در محيط کارشناسان 

مورد سنجش قرار دادند.  ،معرفی شده بودها به آن

 پيش از انجام شد: زمانی مختلف ارزیابی در سه مرحله

از اجرای  پساز اجرا و سه ماه  پسآموزش، یک ماه 

 ششری واقعی بيش از گيسيستم که در حقيقت بهره

دهد. ارائه پيش از آموزش رخ می ماه از مرحله

ميانجی دیگر شامل تجربيات، سن و جنس های متغير

بينی مدل دهد قدرت پيشاست که نتایج نشان می

 شده است. بيشتر

دهد که احتمال این نظریه مدیران را یاری می

 پذیرش فناوری جدید را در درون سازمان ارزیابی کنند.

شود که پذیرش می همچنين موجب شناخت عواملی

 گيری. از زمان شکلکنندمیفناوری جدید را تحریک 

به آزمون  ی، محققان مختلف2003این نظریه در سال 

اند. جنسيت، تجربه و آن در پذیرش فناوری پرداخته

گر در مدل اصلی تعيين های تعدیلمتغيرسن به عنوان 

 اند. شده

 به عنوان مدل معرفی شده است. (8) در نهایت شکل

 وظيفه

 فناوری

 فرد

تناسب بين وظيفه 

 فناوری-

 ارزشيابی کاربر

 کارکرد
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 کارگیری فناوریمدل یکپارچه پذیرش و به -8 شکل

مورد انتظار با تالش  کارکردها شامل متغيرسایر 

 اجتماعی و شرایط و تجهيزات است. تأثير –مورد انتظار 

ت قابلي در تحقيق انجام شده، این مدل تا هفتاد درصد

م ارزیابی مدل ههای بينی رفتار را داشته و مقياسپيش

. مروری بر [6] بهبود یافته است چهل درصدتا حدود 

ذیرش و پ یافتهری بهبودتئو پایه بر تحقيقات پيشين

ی ارزیابی جدیدی ها[، شاخص16کارگيری فناوری ]به

که در بين  کردمطرح را این تئوری  در حوزه

متعدد انجام شد که بر های هایی از گروهجمعيت

چون جنس و دانش همشناختی های جمعيتویژگی

 وبالگ و تجربه کارکردن با حوزهاوليه و دانش ویژه در 

 کيد شده بود.أآن ت

 . در مرحلهنددر سه مرحله تحليل شدها داده

 ،دوم در مرحله ها سنجيده شد،نخست، روایی پرسش

 ،سوم در مرحله ند وفاکتورها مورد سنجش قرار گرفت

 نامه سنجيده شد. پرسش

ی همراه انجام هافناوری حوزهکه در  پژوهشیدر 

شده  افزودهفاکتور عالقه نيز به مدل  [17]شده است 

شود بخشی از می که در زمان استفاده از آن اثبات

ات رتأثي. کندمی کاربرد استفاده از سيستم را توجيه

 .ه مثبتی با قصد استفاده دارداجتماعی نيز رابط

زمانی که در حوزه چند سيستم  در این پژوهش

سی قرار مرتبط با فناوری همراه مدل تحقيق مورد برر

غير متعنوان گيری بهعامل قصد استفاده در بهره ،گرفت

و  انتظار و تالش مورد وابسته مطرح است که با کارکرد

شود. در این تحقيق تجهيزات می ات اجتماعی بيانتأثير

 با استفاده نداشته است. در پژوهش رابطه مستقيمی

 [18] خدمات همراه انجام شده است دیگری که در حوزه

آزمایشی از  استفاده مرحله، زمانی عات در دو بازهاطال

خدمات و دو هفته پس از پایان دوره آزمایشی مورد 

 انتظار و تالش مورد کارکردگرفته است.  سنجش قرار

ين . همچناندابطه را با قصد استفاده داشتهبيشترین ر

مورد انتظار در مشتریانی که سن  کارکردرابطه عامل 

 تر ارزیابی شده است.بيشتری دارند مهم

پذیرش و قبول  یکپارچه ی سنجش نظریههاشاخص

 ای ميان فرهنگی مورد سنجش قرارفناوری در مطالعه

عه در کشورهای مورد مطالهای گرفته است. نمونه

آموزان در سطوح متوسطه و گوناگون شامل دانش

ها سایتآموزش عالی در کشورها بوده که از خدمات وب

ها هنامپرسش ها. کشورهایی که در آنکردندمی استفاده

وری چک، یونان، هند، شامل جمه ندترجمه و توزیع شد

لند، عربستان سعودی، آفریقای جنوبی، مالزی، نيوز

انگلستان و ایاالت متحده بوده است. نتایج بيانگر آن 

 قصد استفاده استفاده واقعی

 مورد انتظارکارکرد 

 تالش مورد انتظار

 تأثيرات اجتماعی

 اعتماد

 تسهيل شرایط
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کافی قابل  نامه به اندازهی پرسشهاشاخصاست که 

 اهشاخصن دیگر هستند و این ترجمه از زبانی به زبا

 .[19] دهندعناصر ميان فرهنگی را پوشش نمی

در نهایت متغيرهای مدل یکپارچه تمامی 

های دیگر را در دل خود دارند که جدول متغيرهای مدل

های دیگر با ارتباط متغيرهای مدل دهندهزیر نشان

 متغيرهای این مدل است.

 هامتغیرهای مدل یکپارچه در قیاس با دیگر مدل -2 جدول

 مدل

 

 سازه

تئوری رفتار 

 منطقی

پذیرش 

 فناوری

تئوری رفتار 

 ریزی شدهبرنامه

پذیرش 

فناوری 

2 

یرش ترکیب مدل پذ

فناوری و تئوری رفتار 

 ریزی شدهبرنامه

مدل 

 انگیزشی

تئوری نشر 

 نوآوری

وابستگی 

 اجتماعی

استفاده از 

 هایرایانه

 شخصی

 * * * * * * * *  مورد انتظار کارکرد

 *  *   *  *  تالش مورد انتظار

 *  *  * * * * * ثيرات اجتماعیتأ

 *  *  *  *   تسهيل شرایط

          اعتماد

 *  * * * * * * * قصد استفاده
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Abstract 

During the last decade, due to the growing volume and complexity of information generated in the 

process of working through the enlargement of the organization, the importance of moving towards the 

use of information systems is required to further enhance the efficiency and effectiveness of 

organizations. On the other hand, at this age, because of the competition between organizations in their 

products and services, being behind is hard to compensate. So, the one is really important is realizing 

that the use of these tools in an organization should be accepted by the staffs; because they should use 

the systems. This needs to conduct research to identify the determinants of user acceptance of 

information systems reveal. Understanding the factors that lead to the adoption of new technologies and 

create the conditions under which information technologies intended to be accepted increase the 

importance of research in the field of identifying and explaining consumer behavior. Due to this, the 

study aimed to identify technology acceptance models especially in an information technology field that 

concentrate on this issue and explain technology acceptance on different kind of systems. Finally, this 

study introduces the Unified Theory of Acceptance and Use of Technology as a proper model that can 

be used in this scope. At the end, the variables of Unified Theory of Acceptance and Use of Technology 

are compared with variables of other types of technology acceptance model. 

Keywords: Acceptance of information systems, Theory of acceptance and use of technology, Consumer 

behavior. 
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