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 بررسي عوامل مؤثر بر ميزان پذيرش فناوري اطالعات و ارتباطات 

 آباد  در مرکز جامع خدمات آي سي تي قرن) آی سی تی(
 *۱۳۸۵در استان گلستان، سال 

 ***يآبادي، خليل كالنتر مقدم، احمد خاتون بيژن خليل
 ۶/۱۲/۱۳۸۶: ، تاريخ پذيرش۱۳/۸/۱۳۸۶: تاريخ دريافت

 چکيده

وفقيـت  ترين عوامـل مـؤثر بـر م         ، از اساسي  )آي سي تي  (پذيرش فناوري اطالعات و ارتباطات      
اي از عوامـل تـأثير        مراكز فناوري اطالعات و ارتباطـات روسـتايي اسـت و خـود از مجموعـه               

آيـا مشخـصات فـردي كـاربران و         «مقالة حاضر در پي پاسخ بدين پرسش است كـه           . پذيرد مي
هاي نـوآوري    هاي آنها و نيز ويژگي       ارتباطي خانواده  - اجتماعي و اطالعاتي   -وضعيت اقتصادي 

در ايـن   . »آباد مؤثر است؟    ش آي سي تي در مرکز جامع خدمات آي سي تي قرن           بر ميزان پذير  
كار رفتـه و    اي و جستجوهاي اينترنتي به      هاي كتابخانه   پژوهش، روش پيمايشي همراه با بررسي     

بـر اسـاس نتـايج تحليـل همبـستگي و رگرسـيون             .  کاربر است  ۲۱۸نمونة مورد مطالعه شامل     
سـن، ميـزان   «زان پـذيرش آي سـي تـي و متغيرهـاي مـستقل              ميـ «چندگانه، بين متغير وابـستة      

اي کاربر،  تحصيالت، جنسيت، وضعيت تأهل، شيوة زندگي، شغل اصلي، و ميزان مهارت رايانه           

                                                 

شناسي ارشد آقاي بيژن خليل مقدم در رشته توسـعه روسـتايي از دانـشگاه            نامه كار   پايانبرگرفته از    مقاله حاضر  *
 . صنعتي اصفهان است

؛ عضو هيئت علمي دانشگاه صنعتي      (bijan_khm@yahoo.com)، كارشناس ارشد توسعه روستايي    ترتيب به **
 (khalil_kalantari@yahoo.com) تهران دانشگاه علمي هيئت عضو و ؛(ahmadkh2002@yahoo.com) اصفهان
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تعداد افراد آشنا با رايانه در خانواده، تعداد افراد اداري در خـانواده، ميـزان تحـصيالت خـواهر               
منظور کار و کاريـابي و کـار از راه   کاربرد آي سي تي به  تر کاربر، ميزان انگيزة خانواده از       بزرگ

دور، پيچيدگي آي سي تي، تصوير ذهني از آي سي تي، قابليت رؤيت مزاياي آي سـي تـي، و                    
داري يک درصد وجود  ، رابطة مثبت در سطح معني»هاي مکتوب ميزان استفادة خانواده از رسانه

ميزان انگيزة خانواده از کاربرد آي سـي        «رهاي  دارد؛ همچنين، ميزان پذيرش آي سي تي با متغي        
داراي » منظور سرگرمي و پر کردن اوقات فراغت کاربران و ميزان تحصيالت مـادر کـاربر     تي به 

داري پـنج درصـد نيـز رابطـه           در سطح معني  . داري يک درصد است     رابطة منفي در سطح معني    
 تعيـين ترتيـب    . خص شـد  مثبت يـا منفـي ميـزان پـذيرش بـا تعـداد ديگـري ار متغيرهـا مـش                   

 اهميت متغيرهاي تأثيرگذار، چه در جهت مثبت و چـه در جهـت منفـي، از ديگـر نتـايج ايـن                     
 .  مقاله است

/  روسـتايي  رسانیخدمات اطالع )/ آي سي تي  (فناوري اطالعات و ارتباطات     : ها  کليدواژه

 .)استان گلستان(آباد قرن

* * * 
 مقدمه

 دايش جامعــة بــسيار ســنتي در دورة فرضــي  هــزار ســال از پيــ۳۷اکنــون بــا گذشــت 

ايـم؛     رسـيده   ، به جامعـة نـوين اطالعـاتي       )۵۵: ۱۳۸۳سميعي،  ) (كرومانيون(وجود زبان   

اي كه تار و پود آن از اطالعات و نظام ارتباطات الكترونيك تشكيل شـده اسـت                 جامعه

 بستر جامعـة    مثابه   به )۱()آي سي تي  (فناوري اطالعات و ارتباطات     ). ۲۲: ۱۳۸۲كاستلز،  (

 صورت نـشر و پـذيرش در بـين تمـامي             هاست كه در    اي از نوآوري     مجموعه  اطالعاتي

 .اقشار جامعه، به اهداف خود خواهد رسيد

تـر از    داراي وضعيتي ضعيف   ۲۰۰۴ايران در زمينة شاخص نشر آي سي تي در سال           

ت ديگر كشورهاي منطقه ماننـد قطـر، كويـت، عربـستان سـعودي، و عمـان بـوده اسـ                   

)United Nations, 2006: 53-55 .( 

 هـاي  ويـژه شـاخص   هـاي توسـعه بـه     با آگاهي از وضعيت ايران در زمينـة شـاخص         

  آي سي تي در مقايسه با كشورهاي توسعةافته و حتي برخي از كشورهاي جنوب شرقي     

 درصـد از جمعيـت كـل كـشور     ۴/۳۳آسيا و با عنايت به اهميت راهبردي روسـتاها بـا      
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)Watkins, 2005: 233( و با علم به اينكه آي سي تي رويكرد توانمند توسعه در هزارة ،

ترين چالش قرن در    عنوان بزرگ   خاطر رفع شكاف ديجيتالي به      سوم است و همچنين، به    

، آي سـي تـي از       )۱۳۸۳ستوده،  (خصوص بين شهر و روستا      بين تمامي اقشار جامعه به    

آباد، ليـوان، و      تاهايي مثل شاهكوه، قرن   رو، روس مباحث روز شناخته شده است و از اين       

 .اندمرانك به مراكز آي سي تي مجهز شده

 شـده بـراي مراکـز آي سـي تـي           پايداري پذيرش جامعه از انـواع پايـداري تعريـف         

، و ارائــة )۴(، پــذيرش جامعــة محلــي)۳(، قابليــت كارمنــدان)۲(شــامل خودكفــايي مــالي(

آي سـي تـي در ايـن زمينـه بـر فرهنـگ،              موفقيـت مراکـز     . رودشمار مي  به) )۵(خدمات

گونـه  الگوهاي ارتباطي، اقتصاد، ساختار اجتماعي جامعة محلي و نيز بر توسعة آتي ايـن  

 )هريس، در درست چاپ(مراکز تأثيراتي چشمگير خواهد داشت 
اي مناسـب     صـورت الگـو و مقدمـه      توان به   آباد را مي    مركز آي سي تي روستايي قرن     

ه بيشتر آي سي تي در سرتاسر روستاهاي کشور دانـست، کـه             براي نشر و پذيرش هرچ    

کند و بررسي عوامـل مـؤثر بـر         البته مطالعة همة جوانب مربوط بدين پديده را طلب مي         

 .شود هاي نشر آن محسوب مي ترين جنبهپذيرش آي سي تي از مهم

 و سطوح پذيرش آي سي تـي و         )۶(هاي كاربرد   بيشتر تحقيقات مربوط به تعيين الگو     

 صـورت   )۷(هاي اقتصادي کوچک و متوسط      نيز بررسي عوامل مؤثر بر آن در مورد بنگاه        

گرفته و تحقيقات اندكي نيز در ارتباط با استفاده از آي سي تي در مدارس و کاربردهای   

 .خانگي آن انجام شده است

در اين مقاله، فرض بر اين بوده است كه بين مشخصات فـردي كـاربران، وضـعيت                 

هـاي نـوآوري و     هاي آنها، و ويژگـي       ارتباطي خانواده  -جتماعي و اطالعاتي   ا -اقتصادي

بر پايـة مطالعـات پيـشين و در راسـتاي           . دار وجود دارد    پذيرش آي سي تي رابطة معني     

تكميل آنها، ابتدا الگوهاي كاربرد آي سي تي و ميزان پذيرش آنهـا از سـوی كـاربران و       

 .شود هاي مورد نظر بررسي مييسپس، رابطة بين پذيرش آي سي تي با ويژگ
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 پيشينه پژوهش

 مورد مطالعات پذيرش آي سي تي، بايد گفت که براي نخستين بار، فرد ديـويس در                  در
منظـور توضـيح    بـه » )۹(نظرية عمل مستدل  «را بر اساس    » )۸(مدل پذيرش فناوری   «۱۹۸۶

مناسب ارائـه   به رفتار   » اشيا«هاي موجود در زمينة     چگونگي منجر شدن باورها و نگرش     
بر اساس مدل اوليـة  . رودشمار میدر اين نظريه، هنجارهاي ذهني از عوامل مهم به       . کرد

 نقـش اساسـي را در       -تعبيـر ديـويس، دو بـاور       و به  -پذيرش فناوري، دو نوع برداشت    
تواننـد از     ايـن دو بـاور كـه بـه نوبـة خـود مـي              . كنند  پذيرش فناوري اطالعاتي ايفا مي    

برداشـت ذهنـي از     : اند از ترتيب عبارت  بپذيرند، به   نيز تأثير ) خارجي (زامتغيرهاي برون 
). ۹۷-۹۲: ۱۳۸۳موحـدي و عابـسی،   (فايده و برداشت ذهني از سهولت كاربرد فناوري       

زا را مشخص نكرد اما در تحقيقـات بعـدی خـود، بـر بررسـي                ديويس متغيرهاي برون  
اعي بر اسـتفاده از آي سـي تـي را    شرايط و سازوكارهايي تأكيد داشت كه تأثيرات اجتم   

پـذير دانـست کـه در         توان مدلي انعطاف  رو، مدل ديويس را می    از اين . سازندروشن مي 
 .راستای هدف اصلي اين مقاله مبنی بر بررسي عوامل مؤثر بر پذيرش آي سي تي است

، »عوامل مؤثر بر پذيرش و كاربرد فناوري اطالعات در مدارس          « ، در مقالة  )۱۰(کرايسا
آمـوزان را     اي بـراي آمـوزش دانـش      هاي رايانـه  موانع سد راه معلمان در اجراي فناوري      

عوامل زماني، مشکالت دسترسـي بـه       : اند از ترين آنها عبارت  بررسي كرده است که مهم    
هاي معلمان نسبت     هاي مديريت نسبت به فناوري، نگرش       افزار، نگرش   افزار و نرم    سخت

هاي شخصي معلمان   آموزشي، آموزش معلمان و مهارت    به فناوري اطالعات، مشکالت     
 ).Krysa, 1998: 5-8(در زمينة رايانه 

هـاي      ثر بر پذيرش فناوري اطالعات توسط كتابداران دانشكده           شعاعي عوامل مؤ    شيخ
هاي پـژوهش او نـشان داده اسـت     هاي دولتي تهران را بررسي كرده و يافته     فني دانشگاه 

 برداشـت ذهنـي از آسـاني         برداشـت ذهنـي از مفيـد بـودن،        (كه همة متغيرهاي مستقل     
 بـا  ) تـصميم بـه اسـتفاده از فنـاوري اطالعـات      استفاده، نگـرش نـسبت بـه اسـتفاده، و        

صـورت   به» تصميم به استفاده  «متغير  . گذارند   درصد اطمينان بر متغير وابسته تأثير مي       ۹۹
سـتفاده، برداشـت ذهنـي از       ترتيب متغيرهاي نگرش نسبت بـه ا        مستقيم و پس از آن، به     
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صورت غيرمستقيم بيشترين تأثير را بـر         آساني استفاده، و برداشت ذهني از مفيد بودن به        
 ).۱: ۱۳۸۵شعاعي، شيخ(استفاده از فناوري اطالعات دارند 

 پذيرش آي سي تي در بين نوجوانان نروژي را بررسي كرده و با تمركز بـر                 )۱۱(ثرين

تي بر مبنای دو فرضية اساسي، عوامل مؤثر بر پذيرش اين رفتار و توان پذيرش آي سي    

بر اساس نخستين فرضية او مبنی بر وجـود رابطـه           . بندي كرده است    ها را تقسيم  فناوری

اند  ها، عوامل مؤثر بر پذيرش عبارت     تي و كاربران برای پذيرش اين فناوری       بين آي سي  

هاي مربوط بـه ارتبـاط بـين آي         هاي كاربر، و ويژگي   هاي آي سي تي، ويژگي    از ويژگي 

در فرضية دوم، وجود احساس نياز به آي سي تـي و وجـود امكانـات                . سي تي و كاربر   

 او مـاتريس دوبعـدي   . انـد  براي پذيرش آن دو شـرط اساسـي پـذيرش برشـمرده شـده            

ا در  )  آي سـي تـي     -ها و امكانات و ديگری، كاربر، آي سي تي، و كاربر          يکی، خواسته (

و نيـز درآمـد     ) ۱جـدول   ( مؤثر بر پذيرش آي سي تي را ارائه کـرده            شش طبقه عوامل  

 ).Thrane, 2003: 2-6(خانوار كاربر را عاملی مؤثر بر پذيرش آي سي تي دانسته است 

مثابه يک نوآوري، مشخصات افراد در مقام هاي آي سي تی به در اين مطالعه، ويژگي   

ويژه موردتوجه قـرار     آي سي تي به    -برهاي رابطة كار  كاربران اين فناوری، و نيز ويژگي     

 آی سـي تـي بـوده        -هاي رابطة كـاربر   گرفته و مزيت نسبي از عوامل مربوط به ويژگي        

هاي نـوآوري آمـده     اين عامل در مطالعات راجرز در همين زمينه در قالب ويژگي          . است

 بود، اما كامًال روشن است كه در مطالعات مربوط به پذيرش آي سي تي، مزيـت نـسبی              

 .هاي ارتباط بين كاربر و آي سي تي استمبين ويژگي

اينترنـِت  «هاي محروم از دسترسي به       و همكارانش، با مشخص کردن گروه      )۱۲(تيلور

هاي با ويژگي » داشتن رايانه و اتصال به اينترنت در خانه       «، به بررسي رابطة     »)۱۳(در خانه 

نتايج نشان داد که افراد     . ند اجتماعي افراد پرداخت   -شناختی و اقتصادي  شخصي، جمعيت 

تر، با تحصيالت باالتر، متأهل، دارای فرزنـد، مالـک خانـه، داراي             هاي سني جوان  گروه

هاي نقطة مقابل آنها، از دسترسي بيشتري       درآمد باالتر و شاغل، در مقايسه با افراد گروه        

کـه سـطح    تحليل رگرسيون لجـستيک نـشان داد        . اينترنِت در خانه برخوردار بودند    "به  
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تحــصيالت، وضــعيت تأهــل، داشــتن فرزنــد، ســطح درآمــد، و وضــعيت اشــتغال بــر  

همچنين، وضعيت بيکاري   . اند  گيري براي دسترسي به اينترنِت در خانه مؤثر بوده          تصميم

و سطح پايين تحصيالت دو عامل مهم مؤثر بر دسترسي بـه اينترنـِت در خانـه شـناخته           

راي دسترسي به اينترنت و افراد فاقد دسترسـي بـه           افراد دا (تفاوت اين دو گروه     . شدند

در هر کدام از هفت عامل سن، وضعيت تأهل، سطح تحصيالت، داشتن فرزند             ) اينترنت

دار بـوده امـا همبـستگي         در خانه، وضعيت مالي، مالکيت خانه، و وضعيت اشتغال معني         

» نترنـِت در خانـه    استفاده از اي  «داري بين دو عامل محل زندگي و جنسيت با متغير             معني

 ).Taylor et al., 2003a: 573-588(وجود نداشته است 
 

  چارچوب دوبعدي پذيرش آي سي تي-۱جدول 

 امکانات هاخواسته ابعاد

 ها و استعدادهاي فرديتوانايي هاي فردي و سبک زندگيخواسته فرد

 فرد ـ  تي سي آي
 : هاي فرد براي پذيرش آي سي تيخواسته

 شده از نظر فرددرکضرورت يا نياز 

امکان پذيرش آي سي تي توسـط       
سهولت پذيرش آي سي تـي      : فرد

 از نظر فرد
 هاي آي سي تيمحدوديت کارکردهاي آي سي تي آي سي تي

 )Thrane, 2003: 5: (منبع 

 اجتماعي مؤثر بر الگوهـاي      -ای ديگر، تيلور و همكارانش عوامل اقتصادي      در مطالعه 
ايـن الگوهـا    .  در كوئينزلند مركـزي اسـتراليا را مطالعـه كردنـد           كاربرد اينترنِت در خانه   

كار، آموزش، تفريح، جستجوي اطالعات، پست الكترونيك، مـديريت         : عبارت بودند از  
 -؛ برخـي از عوامـل اقتـصادي       )۱۴(سازي جامعة محلي    الين، و شبكه    مالي خانه، خريد آن     

جنـسيت، سـن، سـطح      اجتماعي نيز مشخـصات فـردي كـاربران ماننـد محـل اقامـت،               
تحصيالت، وضعيت تأهل، تعداد فرزندان، مالكيـت خانـه، درآمـد خـانوار، و وضـعيت        

 -در ايـن تحقيـق، همبـستگي عوامـل جمعيتـي و اقتـصادي             . شدنداشتغال را شامل می   
اجتماعي با الگوهاي كاربرد اينترنِت در خانه در كوئينزلند مركزي استراليا مشخص شده             

 ).Taylor et al., 2003b: 233-242(است 
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، به بررسي خصوصيات کاربران و      »پذيرش اينترنت در ماکائو   «، در مقالة    )۱۵(اونگچه

غيرکاربران اينترنت پرداخته و نتـايج بررسـي او نـشان داده اسـت کـه بيـشتر کـاربران                    

ترند و از تحصيالت باالتر و درآمـد      اينترنت، در مقايسه با غيرکاربران، مذکر و نيز جوان        

متغيرهاي ميزان تحصيالت، جنسيت، درآمـد، و       . نة خانوادگي بيشتري برخوردارند   ماهيا

شـمار  گويی استفادة آنها از اينترنـت بـه       های مهم در پيش   ميزان تجارب افراد از شاخص    

ميزان اهميت اينترنت از    «و  » هاي گروهي سنتي    استفاده از رسانه  «روند، اما متغيرهاي    می

ميزان تأثيرات نسبي متغيرهاي مـستقل      . دار نبودند   هايي معني   کننده  گوييپيش» نظر کاربر 

 ) مانند ميزان استفاده از رسانه و ميزان ارزشـي کـه کـاربر بـراي اينترنـت قائـل اسـت                    (

. با فنون آماري رگرسيون و همبستگي بررسي شـده اسـت          » استفاده از اينترنت  «بر متغير   

ــان      ــدت زم ــده، م ــاد ش ــة ي ــه در مقال ــد ک ــادآور ش ــد ي ــت در  باي ــتفاده از اينترن  اس

دسـت آمـده،    بر اسـاس نتـايج بـه      . صورت متغير وابسته مورد نظر بوده است      هر هفته به  

اي ضـعيف داشـت؛ همچنـين، از      رابطـه » استفاده از اينترنت  «با  » استفاده از رسانه  «متغير  

ــت        ــتفاده از اينترن ــار اس ــط معي ــانه فق ــتفاده از رس ــه اس ــوط ب ــاي مرب ــان معياره  مي

ــيش ــوييپ ــده گ ــي کنن ــر     اي معن ــين متغي ــوده و ب ــسته ب ــر واب ــرآورد متغي ــرای ب  دار ب

داري   نيـز رابطـة معنـي     » اسـتفاده از اينترنـت    «و متغير   » ارزش قائل شدن براي اينترنت    «

 ، »نگـرش کـاربر نـسبت بـه اينترنـت         «از ميان متغيرهاي مربوط بـه       . وجود نداشته است  

 بـا متغيـر    » رد مـؤثر بـودن اينترنـت      نگرش و برداشـت ذهنـي کـاربر در مـو          «تنها متغير   

 متغيرهــاي جنــسيت، . دار داشــته اســت ای مثبــت و معنــياســتفاده از اينترنــت رابطــه

ــز داراي رابطــه   ــة خــانوار، و ســطح تحــصيالت ني ــد ماهيان ــر  درآم ــا متغي  اي مثبــت ب

اي بـراي بـرآورد متغيـر وابـسته           کننـده   اند؛ و سن نيز پيشگويي      بوده» استفاده از اينترنت  «

 ).Cheong, 2002: 11-18(ناخته نشد ش
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 ها مواد و روش

لحاظ هدف، در زمرة تحقيقات كاربردي و از لحـاظ ماهيـت و روش،              تحقيق حاضر، به  

در ايـن تحقيـق، بـرای       .  همبـستگي اسـت    -در زمرة مطالعـات پيمايـشي از نـوع علـي          

گردآوری اطالعـات مـرتبط بـا مباحـث نظـری، از جـستجوهاي اينترنتـي و مطالعـات                   

هـاي مـصاحبه،    هاي تجربي نيـز از روش       اي و برای دستيابی به اطالعات و داده         كتابخانه

در پرسـشنامه، از سـؤاالت      . ويژه از پرسشنامه استفاده شـده اسـت       مشاهدة مستقيم و به   

 .گيری شده استتركيبي و براي سنجش متغيرها نيز بيشتر از طيف ليكرت بهره

عنـوان   نفـري بـه    ۴۵شامل يـک طبقـة      ( تي    كاربر آي سي   ۳۴۲جامعة آماري تحقيق    

از سـاكنان  ) نـت  عنوان کاربران کافي   نفري به  ۲۹۷ و يک طبقة     )۱۶(کاربران کار از راه دور    

؛ ايـن افـراد،     گيـرد   مـی آباد و روستاهاي اطراف و نيز شهر گرگـان را در بر             روستاي قرن 

 در سـطوح  مقـادير و بـار در سـاعات مختلـف، بـه      طور متوسط يک  کم هر هفته به   دست

آبـاد اسـتفاده      گوناگون، از امكانات و خدمات مركز جامع آي سـي تـي روسـتايي قـرن               

 .کنند مي
 اي تناسـبي تــصادفي   شـيوة طبقـه  گيـري احتمـالي بـه    در ايـن تحقيـق، رويـة نمونـه    

 منظـور بـرآورد انـدازة نمونـه، از رابطـة کـوکران اسـتفاده شـده اسـت                  كار رفته و بـه    به
تـرين صـفت    از آنجا که نوع استفاده و کاربرد آي سي تـي مهـم            ). ۱۳۳: ۱۳۷۲سرايي،  (

متمايزکنندة کاربران مرکز بوده است، اين کاربران بر اساس همـين صـفت بـه دو طبقـة                  
اند؛ و واحـد نمونـه طبقـات        نت و کاربران کار از راه دور تقسيم شده          کلي کاربران کافي  

ز کـاربران در نظـر گرفتـه شـده          کاربران بر اساس نوع کاربري بوده و واحد مشاهده نيـ          
 کاربر برآورد شـده و      ۲۱۸بدين ترتيب، بر اساس رابطة کوکران، حجم نمونة کل          . است

بر اساس نسبت جمعيت هر کدام از اين دو طبقة کاربران بـه جمعيـت کـل نيـز حجـم                     
نمونة هر طبقه مشخص شـده کـه ميـزان آن بـرای کـاربران کـار از راه دور و کـاربران                       

پس از تعيين حجم نمونه، واحـدهاي مـشاهده         .  بوده است  ۱۹۰ و   ۲۸ترتيب  نت به   کافي
 . اندشيوة تصادفي انتخاب شدهبه
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طبـق  . براي برآورد مقدار پايايي پرسشنامه، از آلفاي كرونبـاخ اسـتفاده شـده اسـت              

 درصـد باشـد تـا بتـوان پرسـشنامه را داراي پايـايي               ۷۰قاعده تجربي، بايد آلفا بيش از       

 ).۷۵: ۱۳۸۲تري، كالن(دانست 

با بررسي ادبيات موضوع، نخست، پرسشنامة تحقيق بر اسـاس اهـداف و فرضـيات               

طراحي و تدوين شد و سپس، با ارائه بـه اسـاتيد راهنمـا و مـشاور، متخصـصان علـوم                

آباد، پـس از انجـام اصـالحات الزم، نـسخة نهـايي آن بـراي        رايانه، و مسئول مركز قرن   

بدين ترتيب، اعتبار محتواي پرسشنامه مورد بررسي و تأييـد           تنظيم شد و     )۱۷(آزمون  پيش

. گيري شـد     اندازه )۱۸ (.او. ام  . کی اي پرسشنامه نيز از طريق آمارة       اعتبار سازه . قرار گفت 

مربوط به عوامل و مفاهيم مـورد سـنجش         . او. ام  . ، مقادير کی  ۲از آنجا که طبق جدول      

دهـي،    متغيري و وزن    هاي چند   برای تحليل  درصد است، در موارد ضروري،       ۵۰باالتر از   

دار بودن آزمـون کرويـت بارتلـت در سـطح      معني. توان از تحليل عاملي استفاده کرد     مي

دار  و معني. او. ام . با توجه به مقادير کی   . بسيار باال نيز داللت بر همبستگی متغيرها دارد       

اي   يـي و اعتبـار سـازه      توان چنين برداشت کرد کـه روا      بودن آزمون کرويت بارتلت، می    

ها و متغيرهاي مـورد     رو، براي ساخت شاخص   پرسشنامة تحقيق مناسب است؛ و از اين      

کـارگيري آنهـا    كار رفته در آن استفاده کـرد و بـه ارزش بـه            هاي به   توان از گويه    نظر، مي 

 .اعتماد داشت

امه، شده و محاسبة سطح پايايي مفاهيم موجود در پرسشن        آزمون انجام بر اساس پيش  

 مشخص شده اسـت  ۲سطوح برآورد شدة پايايي در مورد هر کدام از مفاهيم در جدول       

 .که بر اساس آن، پايايي بسيار خوب پرسشنامه قابل تشخيص است
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 کار رفته در تحقيقاو مفاهيم به. ام .  ميزان پايايي و کی-۲جدول 

 مفاهيم عوامل
آلفاي 
 كرونباخ

. کی
 .او. ام

آزمون 
 بارتلت

-معنی
 ارید

يي کاربر با رايانه ميزان آشنا
 تي سي آيمرکز  پيش از تأسيس

۸۶% ۶۸% ۸۷/۶۵۴ ۰۰۰/۰ 

کاربر از مرکز و  ميزان رضايت
 مديريت آن

۸۱% ۸۰% ۰۷۱/۴۶۱ ۰۰۰/۰ 
 

 فردي کاربر

مندي کاربر به ميزان عالقه
 پذيرش نوآوري

۶۲% ۶۴% ۴۷۹/۱۲۴ ۰۰۰/۰

اد خانواده با سطح آشنايي افر
 رايانه پيش از تأسيس مرکز

۹۷% ۸۰% ۵۲۷/۱۵۴۶ ۰۰۰/۰

انگيزة والدين در مورد استفادة 
 کاربر از مرکز

۹۵% ۸۵% ۱۲۱/۳۹۷۹ ۰۰۰/۰
اجتماعي خانواده 

 کاربر
انگيزة همسر در مورد استفادة 

 کاربر از مرکز
۹۹% ۹۱% ۰۳۲/۳۱۵۶ ۰۰۰/۰

هاي ويژگي
 نوآوري

۰۰۰/۰ ۵۱۳/۱۲۳۹ %۷۹ %۸۶ هاي نوآوريويژگي

مهارت کاربر در 
 زمينة آي سي تي

ميزان آشنايي و مهارت کاربر 
در زمينة الگوهاي كاربرد مرکز 

 آي سي تي
۹۴% ۹۲% ۷۸۵/۳۰۴۲ ۰۰۰/۰

 هاي تحقيق يافته: منبع
 

 بحث و نتايج

 اطالعات توصيفي 
آبـاد شـامل دو گـروه کـاربران           کاربران مرکز جامع خدمات آي سي تـي روسـتاي قـرن           

های کاربران کـار از راه دور، کـاربران         در گروه . ان کار از راه دور است     نت و کاربر   کافي
.  درصد کاربران مذکرنـد ۳/۶۸، و ۸/۷۶، ۷/۱۰ترتيب نت و در کل، کاربران مرکز به       کافي

.  درصـد کـل کـاربران مجردنـد        ۷/۹۲.  سـال اسـت    ۳۱ تا   ۹دامنة سني کاربران مرکز از      
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در بـين  . اسـت )  درصـد ۶/۲۸(ار از راه دور     بيشترين درصد متأهالن در گروه کاربران ک      
کاربران کار از راه دور و نيز از ميان کل کاربران مرکز، کاربران دارای تحـصيالت عـالي                  

. انـد    درصد بيشترين ميزان فراواني را به خـود اختـصاص داده           ۱/۲۶ و   ۳/۸۹ترتيب با   به
 درصـد از کـاربران      ۲/۸۳ای برخوردارند؛ و     درصد کاربران از تحصيالت رايانه     ۶/۴تنها  
) آموز و يـا دانـشجو     دانش( درصد از کاربران کل مرکز را افراد محصل          ۵/۷۲نت و     کافي

 درصد کل کاربران    ۸/۹۶.  درصد کاربران مرکز بيکارند    ۱۰طور کلي،   به. دهندتشکيل می 
بيشترين درصد کاربران مستقل بـه گـروه کـاربران          . کنند  مرکز با والدين خود زندگي مي     

آبـاد و بقيـه        درصد از کل کاربران در روستاي قرن       ۵/۸۳. ز راه دور اختصاص دارد    کار ا 
 درصد کاربران   ۷۵در گروه کاربران کار از راه دور،        . آباد سکونت دارند    در خارج از قرن   

 .آباد هستند ساکن روستاي قرن

 تحليل دو متغيره
ـ             ميـزان پـذيرش آي     (سته  در اين مقاله، براي آزمون رابطة متغيرهاي مستقل با متغيـر واب

 .استفاده شده است) الندا اسپيرمن، تتاکرامر، و في پيرسون، (تحليل همبستگي، از )سي تي

 ) 0H(آزمون فرض اول 

جنـسيت، سـن، وضـعيت تأهـل، شـغل،          (هاي فردي کاربران آي سـي تـي         بين ويژگي 

ان مهـارت و آشـنايي بـا      تحصيالت، رشتة تحصيلي، شيوة زندگي، محل سـکونت، ميـز         

منـدي بـه      رايانه پيش از اولين ورود به مرکز، رضايت از مديريت مرکز، و ميزان عالقـه              

 .و ميزان پذيرش آي سي تي رابطه وجود ندارد)  پذيرش نوآوري
، متغيرهـاي مـستقل سـن، ميـزان         ۳بر اساس ضرايب همبستگي موجود در جـدول         

يوة زندگي، ميزان تحصيالت، و شغل اصلي ای، جنسيت، وضعيت تأهل، شمهارت رايانه 
داري يـک درصـد رابطـة     کاربر با متغير وابستة ميزان پذيرش آي سي تي در سطح معني        

  .مثبت دارند
ضـرايب همبـستگي    . شـود    براي همة متغيرهاي ياد شده رد مـي        oHبنابراين، فرض 

تغير ميـزان رضـايت کـاربر از مـديريت          پيرسون و تتا کرامر نيز وجود رابطة منفي بين م         
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داري پنج درصـد و همچنـين،         مرکز و متغير ميزان پذيرش آي سي تي را در سطح معني           
هـا و رشـتة    مندي کاربر به پذيرش نوآوري وجود رابطة مثبت بين متغيرهاي ميزان عالقه   

 . دهنـد   داري پـنج درصـد نـشان مـي          تحصيلي کاربر و متغير وابـسته را در سـطح معنـي           
، ۳هـاي جـدول       بـا توجـه بـه داده      . شـود    براي هر سه متغير رد مي      oHرو، فرض  از اين 

گونه رابطـة   مشخص است که بين متغير محل سکونت کاربر و پذيرش آي سي تي هيچ             
 .شود ي براي اين متغير پذيرفته مoH، فرض وجود ندارد که بدين ترتيبداری  خطي معني

 
 هاي فردي کاربران با ميزان پذيرش آي سي تي محاسبة همبستگي ويژگي-۳جدول 

 داریمعنی ضريب متغير

 ۰۰۰/۰ )پيرسون (۶۵۲/۰ ** سن

 ۰۰۰/۰ )پيرسون (۵۵۹/۰ ** ميزان مهارت در زمينة رايانه

 ۰۱۹/۰ )پيرسون (-۱۵۹/۰ * ميزان رضايت از مديريت مرکز

 ۰۱۹/۰ )پيرسون (۱۵۸/۰ * ها وريمندي به نوآ ميزان عالقه

 ۰۰۰/۰ )تتا کرامر (۴۸۹/۰ ** جنسيت

 ۰۰۴/۰ )تتا کرامر (۲۸۲/۰ ** تأهل

 ۰۴۲/۰ )تتا کرامر (۲۳۰/۰ * رشتة تحصيلي

 ۰۰۰/۰ )تتا کرامر (۳۶۴/۰ ** شيوة زندگي

 ۰۹۸/۰ )تتا کرامر (ns۲۰۷/۰ محل سکونت

 ۰۰۰/۰ )اسپيرمن (۶۷۳/۰ ** ميزان تحصيالت

 ۰۰۰/۰ )في الندا (۱۸۱/۰ **  کاربرشغل

 هاي تحقيق  يافته: منبع

 دار  خطي معنيعدم وجود رابطة= ns ، درصد۵داري   سطح معني* ، درصد۱داري  سطح معني ** 
 



 ۶۳ …بررسي عوامل مؤثر بر ميزان پذيرش فناوري اطالعات و  
 

 ) oH(آزمون فرض دوم 

کيـت  داشتن بيش از يک خانه، ميزان مال      (هاي کاربران     هاي اقتصادي خانواده  بين ويژگي 

های زير کشت خانواده، تعداد دام، کل درآمـد         های کشاورزي خانواده، ميزان زمين    زمين

 .و ميزان پذيرش آي سي تي رابطه وجود ندارد) ناخالص ساليانة خانواده

هاي اقتصادي خانوادة کـاربر،     آيد که از بين ويژگي     چنين برمی  ۴از اطالعات جدول    

با متغير ميزان پذيرش آي سـي تـي داراي          » خانهداشتن بيش از يک     «تنها متغير مجازي    

 بـراي ايـن     oHرو، فـرض    داري پنج درصد است؛ و از ايـن         رابطة مثبت در سطح معني    

هاي اقتصادي خانوادة کـاربر پذيرفتـه       رد و براي ديگر متغيرهاي مربوط به ويژگي        متغير

 .شود مي
 

هاي کاربران با ميزان  قتصادي خانوادههاي ا محاسبة همبستگي ويژگي-۴جدول 

 پذيرش آي سي تي

 داریمعنی ضريب متغير

 ۹۶۹/۰ )پيرسون (-ns۰۰۳/۰ های کشاورزي خانوادهميزان مالکيت زمين

 ۷۳۱/۰ )پيرسون (-ns۰۲۳/۰ های زير کشت خانواده ميزان زمين
 ۱۶۶/۰ )پيرسون (-ns۰۹۴/۰ تعداد دام

 ۹۰۴/۰ )پيرسون (ns۰۰۸/۰ درآمد ناخالص ساليانة خانواده
 ۰۳۹/۰ )تتا کرامر (۲۳۲/۰ * داشتن بيش از يک خانه

 هاي تحقيق  يافته: منبع
 دار عدم وجود رابطة خطي معني= ns درصد، ۵داري در سطح   معني*

 ) oH(آزمون فرض سوم 

ضای خـانواده،  تعـداد اعـ  (هاي کـاربران آي سـي تـي     هاي اجتماعي خانواده  بين ويژگي 

درصد باسوادي خانواده، تعداد افراد اداري يا شرکتي خانواده، شغل پـدر، شـغل مـادر،                

تـر، تحـصيالت    شغل همسر، تحصيالت پدر، تحصيالت مادر، تحصيالت بـرادر بـزرگ          

تر، تحصيالت همسر، تعداد افراد آشنا با رايانه در خانواده پيش از تأسيس             خواهر بزرگ 



 يآبادي، خليل كالنتر مقدم، احمد خاتون بيژن خليل ۶۴
 

نواده در زمينة رايانه پيش از تأسيس مرکز، نظـر خـانواده نـسبت    مرکز، سطح مهارت خا 

به ميزان سودمندي مرکز آي سي تي، ميزان رضايت خانواده نسبت به اسـتفادة کـاربر از     

و ميزان پـذيرش آي سـي       ) مرکز، و انگيزة خانواده از استفادة کاربر از مرکز آي سي تي           

 .تي رابطه وجود ندارد

س ضرايب همبستگي پيرسون، في الندا، و ضريب اسـپيرمن،          با توجه به آنچه بر اسا     

 آمده است، پيداست که متغيرهاي مستقل تعـداد اعـضای خـانواده، درصـد        ۵در جدول   

منـدي مرکـز آي سـي تـي، ميـزان             باسوادي خانواده، نظر خانواده نسبت به ميزان سـود        

 خـانواده از    رضايت خانواده نسبت به استفادة کـاربر از آي سـي تـي، انگيـزة آموزشـي                

کارگيري آي سي تي توسط کاربر، شغل پدر، شغل مـادر، شـغل همـسر، تحـصيالت                  به

با متغير وابـستة ميـزان پـذيرش آي          تر، و تحصيالت همسر   پدر، تحصيالت برادر بزرگ   

 بـراي ايـن     oHرو، فـرض  داری ندارنـد؛ و از ايـن        گونه رابطة خطي معنـي    سي تي هيچ  

همچنين، متغيرهاي تعداد افراد آشنا به رايانه در خانواده، تعداد          . شود  ذيرفته مي متغيرها پ 

کارگيري آي سـي تـي توسـط        افراد اداري يا شرکتي خانواده، انگيزة کاري خانواده از به         

بـا متغيـر وابـستة تحقيـق رابطـة مثبـت در سـطح                ترکاربر، و تحصيالت خواهر بزرگ    

 سـرگرمي خـانوادة از      -بين متغيرهاي انگيزة تفريحي   داری يک درصد دارند و نيز         معني

کارگيري آي سي تي توسط کاربر و تحصيالت مادر، و متغير وابسته رابطـه منفـي در                 به

 رد oHبنـابراين، بـراي ايـن متغيرهـا فـرض         . داری يک درصد وجـود دارد       سطح معني 

ه در زمينة رايانه پيش از تأسيس مرکز        بين متغير سطح آشنايي و مهارت خانواد      . شود  مي

داری پنج درصد وجـود دارد و بـدين           و متغير وابستة تحقيق رابطة مثبت در سطح معني        

 .شود  رد ميoHترتيب، براي اين متغير نيز فرض 



 ۶۵ …بررسي عوامل مؤثر بر ميزان پذيرش فناوري اطالعات و  
 

هاي کاربران با ميزان پذيرش  هاي اجتماعي خانواده محاسبة همبستگي ويژگي-۵جدول 

 سي تيآي 

 داری معنی ضريب متغير

 ۳۷۴/۰ )پيرسون (-ns ۰۶۰/۰ تعداد اعضای خانواده
 ۳۷۰/۰ )پيرسون (-ns۰۶۱/۰ سوادي خانواده درصد با

 ۰۰۰/۰ )پيرسون (۲۹۸/۰ ** تعداد افراد آشنا به رايانه
 ۰۱۷/۰ )پيرسون (۱۶۲/۰ * سطح آشنايي خانواده با رايانه پيش از تأسيس مرکز

 ۰۰۱/۰ )پيرسون (۲۲۱/۰** اداري يا شرکتيتعداد افراد 
 ۳۱۱/۰ )پيرسون (ns۰۶۹/۰ نظر خانواده نسبت به ميزان سودمندي مرکز

 ۱۵۵/۰ )پيرسون(ns۰۹۷/۰ تي آي سيرضايت خانواده نسبت به استفادة کاربر از  ميزان
 ۸۵۵/۰ )پيرسون (-ns۰۱۲/۰کاربر  وسطتي ت سي کارگيری آيبهخانواده از انگيزة آموزشي

 ۰۰۰/۰ )پيرسون (۵۲۵/۰ ** کارگيري آي سي تي توسط کاربرکاري خانواده از بهانگيزة
سـي   کـارگيري آي  سرگرمي خانواده از بـه  -انگيزة تفريحي 
 تي توسط کاربر

 ۰۰۰/۰ )پيرسون (-۲۹۱/۰ **

 ۳۶۸/۰ )في الندا (ns۰۴۳/۰ شغل پدر
 ۱۵۵/۰ )في الندا (ns۰۱۴/۰ شغل مادر

 ۰۰۰/۱ )في الندا (ns۰۰۰/۰ شغل همسر
 ۱۹۳/۰ )اسپيرمن (-ns۰۹۳/۰ تحصيالت پدر
 ۰۰۲/۰ )اسپيرمن (-۲۱۳/۰ ** تحصيالت مادر

 ۰۵۷/۰ )اسپيرمن (ns۱۷۳/۰ ترتحصيالت برادر بزرگ
 ۰۰۰/۰ )اسپيرمن (۳۱۴/۰ ** ترتحصيالت خواهر بزرگ

 ۲۲۰/۰ )اسپيرمن (ns۳۵۰/۰ تحصيالت همسر

 هاي تحقيق  يافته: منبع
  درصد۵داري در سطح   معني* درصد، ۱داري در سطح   معني**



 يآبادي، خليل كالنتر مقدم، احمد خاتون بيژن خليل ۶۶
 

 ) oH(آزمون فرض چهارم 

مزيـت نـسبي، سـازگاري، پيچيـدگي،        (هاي مربوط به نوآوري آي سي تـي         بين ويژگي 

و ميزان پذيرش آي سي تـي رابطـه         ) تصوير ذهني، و قابليت رؤيت مزاياي آي سي تي        

 .وجود ندارد

 به مقدار ضريب همبـستگي پيرسـون، متغيرهـاي تـصوير ذهنـي و قابليـت                 با توجه 

رؤيت با متغير ميزان پذيرش آي سي تي رابطة خطي مثبت و همچنين، متغير پيچيـدگي                

داري يـک     آي سي تي با ميزان پذيرش آي سي تي رابطة خطـي منفـي در سـطح معنـي                  

بـين متغيـر مزيـت      . شـود   راي اين متغيرها رد مي     ب oHرو، فرض   درصد دارند؛ و از اين    

داري پنج درصد رابطة خطي مثبت        نسبي و ميزان پذيرش آي سي تي نيز در سطح معني          

متغيـر سـازگاري آي     . شود   رد مي  oHوجود دارد، و بنا براين، براي اين متغير نيز فرض         

 براي  oHة خطي ندارد؛ پس، فرض      گونه رابط سي تي با ميزان پذيرش آي سي تي هيچ        

 .شود اين متغير پذيرفته مي
 

 هاي مربوط به نوآوري آي سي تي با ميزان پذيرش آن محاسبة همبستگي ويژگي-۶جدول 

 داریمعنی ضريب متغير

 ۰۱۰/۰ )پيرسون (۱۷۴/۰ * مزيت نسبي

 ۰۹۰/۰ )پيرسون (ns۱۱۵/۰ سازگاري

 ۰۰۰/۰ )پيرسون (-۳۵۲/۰ ** پيچيدگي

 ۰۰۰/۰ )پيرسون (۳۵۳/۰ ** تصوير ذهني

 ۰۰۰/۰ )پيرسون (۴۶۸/۰ ** قابليت رؤيت

 هاي تحقيق  يافته: منبع

 دار عدم رابطة خطي معني= ns درصد، ۵داري در سطح   معني* درصد، ۱داري در سطح   معني**



 ۶۷ …بررسي عوامل مؤثر بر ميزان پذيرش فناوري اطالعات و  
 

 ) oH(آزمون فرض پنجم 

ميـزان اسـتفاده از   (هاي كاربران آي سي تـي     ارتباطي خانواده  -اتيبين مشخصات اطالع  

 ارتباطي، و ميزان استفاده     -امكانات سمعي و بصري، ميزان استفاده از امكانات مخابراتي        

 .و ميزان پذيرش آي سي تي رابطه وجود ندارد) هاي مكتوب از رسانه

 مكانـات سـمعي و  ، متغيـر ميـزان اسـتفاده از ا       ۷بر اساس ضرايب همبستگي جدول      

 بـراي ايـن     oHرو، فـرض    گونه رابطة خطي ندارد؛ و از اين      بصري با متغير وابسته هيچ    

همچنين، بين دو متغير ديگر و متغير وابسته رابطـة خطـي مثبـت        . شود  متغير پذيرفته مي  

بـراي ايـن دو متغيـر رد     oHوجود دارد؛ پـس، فـرض    داري يک درصد در سطح معني

 .شود مي
 

هاي كاربران با ميزان   ارتباطي خانواده- محاسبة همبستگي مشخصات اطالعاتي-۷جدول 

 پذيرش آي سي تي 

 داریمعنی ضريب پيرسون متغير

 ns ۱۲۵/۰ ۱۰۴/۰ ميزان استفاده از امكانات سمعي و بصري

 ۰۰۰/۰ ۲۵۵/۰ **  ارتباطي-ميزان استفاده از امكانات مخابراتي

 ۰۰۰/۰ ۳۶۱/۰ ** هاي مكتوب ميزان استفاده از رسانه

 هاي تحقيق  يافته: منبع
 دار عدم وجود رابطة خطي معني= ns درصد، ۱داري در سطح   معني**

 تحليل چندمتغيره
 متغير بر ميزان پـذيرش آي       ۳۳در اين تحليل، از ميان همة متغيرهاي مستقل تحقيق، اثر           

اي كه در تحليل دومتغيـره         متغير فاصله  ۱۳ متغير مجازي و     ۲۰(شود    سي تي بررسي مي   
زمان متغيرها بر متغيـر     برای بررسي اثر هم   ). دار شناخته شده بودند     از لحاظ آماري معني   

نتـايج مـدل    . وابسته، از رگرسيون چندگانه و روش گـام بـه گـام اسـتفاده شـده اسـت                 
 . آمده است۹ و ۸رگرسيون در جداول 



 يآبادي، خليل كالنتر مقدم، احمد خاتون بيژن خليل ۶۸
 

 ) oH(آزمون فرض ششم 

 -عوامل فردي کاربران آي سي تي، عوامل اقتصادي، اجتماعي و مشخصات ارتباطي           

هاي آي سي تي بر ميزان پذيرش آي سـي تـي            هاي کاربران، و ويژگي     اطالعاتي خانواده 

 .مؤثر نيستند
 

 ي رگرسيون چندگانه براي شناسايي عوامل مؤثر بر ميزان پذيرش آي سي ت-۸جدول 

 B متغير
خطاي 
 استاندارد

Beta 
-معني
 داري

۰۰۰/۰ ----- ۰۶۲/۰ ۵۹۷/۰ ضريب ثابت

۱ X = ۰۰۰/۰ ۶۲۷/۰ ۰۵۷/۰ ۸۸۲/۰ "كار از راه دور"متغير مجازي كاربر با شغل اصلي

۲X = ۰۰۰/۰-۲۱۳/۰ ۰۳۸/۰-۲۲۶/۰ متغير مجازي كاربر با تحصيالت ابتدايي و راهنمائي

۳X = ۰۰۰/۰ ۱۶۳/۰ ۰۷۰/۰ ۳۲۲/۰  ارتباطي-اده از امكانات مخا براتيميزان استفادة خانو

۴ X =۰۰۶/۰-۱۰۵/۰ ۰۴۰/۰-۱۱۱/۰رؤيت مزاياي آي سي تي در سطح کم متغيرمجازي قابليت

۵ X =۰۱۱/۰ ۱۱۰/۰ ۰۴۶/۰ ۱۱۸/۰ متغير مجازي كاربر با تحصيالت عالي

۶ X =ر بـه کارگيری آي سي تي براي كـارب انگيزة خانواده از به-
 منظور سرگرمي، تفريح و پر كردن اوقات فراعت

۰۴۳/۰-۰۱۹/۰ ۰۷۸/۰-۰۲۶/۰

 هاي تحقيق يافته: منبع

 

گام براي شناسايي عوامل بهروش گام نتيجة ارزيابي مدل رگرسيوني چندگانه به-۹جدول 

 مؤثر بر ميزان پذيرش آي سي تي

 R2 R شده تعديلF R2 داري معني

۰۰۰/۰ ۳۰۱/۱۱۹ ۷۶۶/۰ ۷۷۲/۰ ۸۷۹/۰ 

 هاي تحقيق يافته: منبع

 متغير مستقل که از طريق روش گام ۳۳، از بين    ۸با توجه به نتايج موجود در جدول        

به گام در مدل رگرسيون چندگانه وارد شدند، فقط شش متغير مستقل بر ميزان پذيرش               



 ۶۹ …بررسي عوامل مؤثر بر ميزان پذيرش فناوري اطالعات و  
 

و كـاربر بـا سـطح تحـصيالت ابتـدايي           «متغير مجـازي    . آي سي تي مؤثر شناخته شدند     

منظـور  کـارگيری آي سـي تـي بـراي كـاربر بـه            انگيزة خانواده از به   «و متغير   » راهنمايي

قابليت رؤيت مزاياي آي سي تـي       «و متغير مجازي    » سرگرمي و پر كردن اوقات فراغت     

هر سه بر ميزان پذيرش آي سي تي تـأثير منفـي دارنـد کـه از داليـل آن،               » در سطح کم  

 و استفادة كاربران مقاطع ابتدايي و راهنمايي در زمينـة           توان پايين بودن ميزان مهارت     می

منظـور  کـارگيری آي سـي تـي بـه        انگيزة خانواده از به   «آي سي تي، مختص بودن متغير       

تـر و   هاي داراي كـاربران سـنين كمتـر و مقـاطع تحـصيلي پـايين                به خانواده » سرگرمي

چندان محـسوس و ملمـوس   همچنين، پايين بودن ميزان انگيزه و رغبت بر اثر مزايای نه     

سه متغير مستقل ديگر بر ميـزان پـذيرش آي سـي تـي تـأثير         . آي سي تي را يادآور شد     

» كـاربر بـا شـغل كـار از راه دور    «از بين متغيرهاي مستقل، متغيـر مجـازي      . مثبت دارند 

منظـور  کـارگيری آي سـي تـي بـه    انگيـزة خـانواده از بـه   «داراي بيشترين تأثير و متغيـر    

 .اندراي كمترين تأثير بر متغير وابستهدا» سرگرمي

در مـدل   » كـاربر بـا شـغل کـار از راه دور          «دارا بودن بيشترين تأثير متغيـر مجـازي         

رگرسيون تحقيق ناشي از باال بودن ميزان مهارت و استفادة كـاربران كـار از راه دور در                  

مـدل  شايان يادآوری است كه هـر شـش متغيـر وارد شـده در               . زمينة آي سي تي است    

) تي سي  ميزان پذيرش آي  ( درصد از تغييرات متغير وابسته       ۲/۷۷ چندگانه تحقيق  رگرسيون

 ).R2 = ۷۷۲/۰(کنند  را تبيين مي

 :صورت زير استمدل رگرسيون مقالة حاضر به

654321 0430118011103220226088205970 X/X/X/X/X/X//Y −+−+−+= 

 شايان ذكر است كـه از پـنج عامـل اصـلي مـؤثر بـر ميـزان پـذيرش آي سـي تـي                         

هـای اجتمـاعي، و مشخـصات       هـاي اقتـصادي، ويژگـی     ربر، ويژگـي  عوامل فـردي کـا    (

، فقـط عامـل اقتـصادي       )هاي آي سـي تـي      اطالعاتي خانوادة کاربر، و ويژگي     -ارتباطي

براي برخـي از متغيرهـاي       oHرو، فرض از اين . تأثير بوده است    هاي کاربران بي    خانواده

هاي آي سـي    هاي اجتماعي خانوادة کاربر، ويژگي    مربوط به عوامل فردي کاربر، ويژگي     
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 اطالعاتي خانوادة کـاربر رد و بـراي متغيرهـاي مربـوط بـه               -تي، و مشخصات ارتباطي   

البته عدم تأثير متغيرهاي اقتصادي بر متغير       . شود  عوامل اقتصادي خانوادة کاربر تأييد مي     

اونـگ  الف مطالعـات چـه    بيني بود؛ زيرا در تحقيق حاضر، برخ        وابستة تحقيق قابل بيش   

)Cheong, 2002( وارن ،) Warren, 2000 ( و تيلور)Taylor et al., 2003a and b ( كه

محـسنيان راد،   (را بررسي کرده بودند     ) مکان غيرمجتمع (ها  پذيرش آي سي تي در خانه     

، ميزان پذيرش آي سي تـي در بـين كـاربران مركـز خـدمات آي سـي تـي                     )۸۴: ۱۳۷۴

هاي ارائة خـدمات    رو، در مكان  مورد مطالعه قرار گرفته و از اين      ) جتمعمکان م (آباد   قرن

هاي تهيه و تدارك امكانات الزم تا حـد زيـادي             صورت تجمعي، از هزينه   آي سي تي به   

 طـور كامـل حـذف شـده        كاسته شده و در برخي موارد، مانند مركز مـورد بررسـي، بـه             

ن پذيرش آي سي تـي مـؤثر نخواهـد          بنابراين، وضعيت اقتصادي خانواده بر ميزا     . است

 و دايـسون  ) Cheong, 2002: 3-6(اونـگ  تحقيقـات چـه   نتـايج , تحقيـق حاضـر  . بـود 

)Dyson, 2004: 60 (را در خصوص تأثير ميزان استفادة خانواده از امكانات مخابراتي- 

در مقالـة  ). ۸۴: ۱۳۷۴محسنيان راد، (کند بر ميزان پذيرش آي سي تي تأييد می " ارتباطي

، »آي سي تـي   ) مزيت نسبي (کم بودن قابليت رؤيت مزاياي      «حاضر، تأثير متغير مجازي     

 طـور خـاص    هاي آي سـي تـي، بـر متغيـر وابـستة تحقيـق بـه               در قالب يكي از ويژگي    

 طــور عــام، در زمينــة نيــست بلكــه بــه» ميــزان قابليــت رؤيــت مزايــا«در زمينــة متغيــر 

 شابه نتـايج تحقيقـات زو و قـدوس         هاي آي سي تـي اسـت؛ و از ايـن نظـر، مـ              ويژگي

)Xu and Quaddus, 2004: 10-15(  ــراون ــرين )Brown, 2002: 10-11(، ب  ، ث

)Thrane, 2003: 6-15( آلــن و همکــاران ،)Allan et al., 2003: 3( و تــاراگوال و ، 

، »تحصيالت عالي کـاربر   «در ارتباط با تأثير متغير مجازي       . است) ۱۵۲: ۱۳۸۵(اليرد  وان

، تيلـور  )Luchetti and Sterlacchini, 2002: 3-18( مطالعة لوچتي و استرالچينی نتايج

دايــر ، و تــاراگوال و وان)Taylor et al.,2003b: 233, 237, 238, 242(و همکــاران 

 .مشابه نتايج پژوهش حاضر است) ۱۴۷: ۱۳۸۵(
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 گيري و پيشنهادها نتيجه

مل فـردي کـاربران، اقتـصادي، اجتمـاعي         در اين مقاله، تأثير متغيرهاي مربوط به پنج عا        

 ارتبـاطي   -هـاي آي سـي تـي، و مشخـصات مخـابراتي           هاي کـاربران، ويژگـي      خانواده

بـر اسـاس    . هاي کاربران بر پذيرش آي سي تي مورد مطالعه قرار گرفتـه اسـت               خانواده

نتايج آزمون همبستگي، مشخص شد که ميزان پذيرش آي سي تي با جنسيت، وضعيت              

ای کاربر پيش از     تحصيالت، سن، شغل، شيوة زندگي و ميزان مهارت رايانه         تأهل، ميزان 

تأسيس مرکز، پيچيدگي، تصوير ذهني، و قابليت رؤيت مزاياي آي سي تي، تعداد افـراد               

کارگيري آي سي تي آشنا به رايانه در خانواده پيش از تأسيس مرکز، انگيزة خانواده از به        

کارگيري آي سي تي     سرگرمي خانواده از به    -يزة تفريحي در زمينة اشتغال و کاريابي، انگ     

تـر،  توسط کاربر، تعداد افراد اداري يا شرکتي خانواده، تحصيالت مادر و خواهر بـزرگ             

 ارتبـاطي   -هاي مکتوب، و ميزان اسـتفاده از امکانـات مخـابراتي            ميزان استفاده از رسانه   

 . دارد۰۱/۰دار در سطح  رابطة معني

يرش آي سي تـي بـا رشـتة تحـصيلي کـاربر، رضـايت کـاربر از                  همچنين، ميزان پذ  

هـا، سـطح آشـنايي خـانوادة          مندي کاربر به پذيرش نوآوري    مديريت مرکز، ميزان عالقه   

 . رابطه دارد۰۵/۰داري  کاربر در زمينة رايانه، و مزيت نسبي آي سي تي در سطح معني

جـز عامـل   ل ياد شـده، بـه  آيد که از پنج عام    از نتايج تحليل رگرسيون نيزچنين برمی     

. انـد   اقتصادي خانوادة کاربر، همة عوامل ديگر بر ميزان پذيرش آي سي تي مـؤثر بـوده               

. گذارنـد گانه بر ميزان پذيرش آي سي تي تـأثير مـی          شش متغير در بطن اين عوامل پنج      

انگيـزة خـانواده از     «، متغير   »كاربر با سطح تحصيالت ابتدايي و راهنمايي      «متغير مجازي   

، و  »منظور سـرگرمي و پـر كـردن اوقـات فراغـت           کارگيری آي سي تي براي كاربر به      هب

هر سه داراي تأثير منفـي      » قابليت رؤيت مزاياي آي سي تي در سطح کم        «متغير مجازي   

كـاربر بـا    «متغيـر مجـازي     (سه متغير مستقل ديگر     . اندبر ميزان پذيرش آي سي تي بوده      

 -ميـزان اسـتفادة خـانواده از امكانـات مخـابراتي          «، متغيـر    »شغل اصلي كـار از راه دور      

 .بر متغير وابسته تأثير مثبت دارند) »كاربر با تحصيالت عالي«، و متغير مجازي »ارتباطي
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هاي تحقيـق، در راسـتاي گـسترش و نـشر آي سـي تـي در جوامـع                     بر اساس يافته  
شنهادهاي دهي به مطالعات آتي در زمينة پذيرش آي سـي تـي، پيـ               روستايي و نيز جهت   

 : شود زير ارائه مي
آي سي تي در مرکز جامع  چنان که از نتايج رگرسيوني مشخص شد، ميزان پذيرش -۱

آباد از متغيرهاي اقتـصادي خـانوادة کـاربر تـأثير           آي سي تي روستايي قرن     خدمات
آبـاد از نـوع تـسهيالت     آي سي تي روسـتايي قـرن   مرکز جامع خدمات. پذيردنمی

گونـه مراکـز، در       در ايـن  . ر زمينة کاربرد آي سي تـي اسـت        د» شدهتسهيم«عمومي  
تمايـل بـه پـذيرش آي سـي تـي و            (صورت فـراهم بـودن شـرايط فـردي کـاربر            

و نيـز برخـي شـرايط اجتمـاعي         ) برخورداری از مهارت الزم بـراي اسـتفاده از آن         
و ) کـارگيری آي سـي تـي توسـط کـاربر          مانند نوع انگيزة خـانواده از بـه       (خانواده  
-ويژگي(آي سي تي  هاي ذهني کاربر ازن، در صورت مساعد بودن برداشتهمچني

 ، بدون مؤثر بودن نقش شرايط اقتصادي و مالي خانواده، پذيرش)هاي آي سي تي

آي سـي تـي     دليل اهميت نقـش مراکـز     رو، به از اين . آي سي تي محقق خواهد شد     
 آي سي تي در همة خاطر عدم امکان نشراين فناوری و نيز به روستايي در گسترش

شود که برای نشر و توسعة آي سي تـي در جوامـع             های روستايي، پيشنهاد می   خانه
روستايي، چنـين مراکـزی در روسـتاهاي واجـد شـرايط الزم طراحـي، احـداث و                  

 مديريت شوند؛ 
دار بين روستاي محل سکونت کاربر و ميزان پـذيرش            شايد عدم وجود رابطة معني     -۲

دليل نزديکی روستاهاي پيرامون مرکز آي سي تـي در     ق، به آي سي تي در اين تحقي     
هاي الزم برای احداث مراکز آي سـي        ريزي  رو، در برنامه  آباد بوده است؛ از اين      قرن

ترين مکان احداث چنـين   منظور انتخاب مناسب  شود که به    تي روستايي، پيشنهاد مي   
يـابي مناسـب      مکانمرکزی در يک روستا از ميان چندين روستای موجود، از فنون            

 استفاه شود؛ 
آي سي تي در  دار بين رشتة تحصيلي و ميزان پذيرش شايد عدم وجود رابطة معني -۳

هاي آموزش رايانه و اينترنت پـيش از          دليل اجراي دوره  تحقيق حاضر تا حدودي به    
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رو، برای پذيرش و نشر هر چه       آباد بوده است؛ از اين    تأسيس مرکز در روستای قرن    
هـا در   شود که تا جای ممکـن، دانـسگاه         سي تي در روستاها، پيشنهاد مي     بيشتر آي   

هاي آموزشي در زمينة رايانه و      يکي از روستاهای مجاور مکان مورد نظر نيز کالس        
 اينترنت و ديگر کاربردهاي آنها با حمايت دولت برگزار کنند؛ 

 بر پـذيرش   از متغيرهاي مؤثر  » قابليت رؤيت مزاياي آي سي تي     «در تحقيق حاضر،     -۴
شود که با برگزاری  بر اساس اين يافتة پژوهشی، پيشنهاد مي      . آي سي تي بوده است    

های مشاهدة  سازی فرصت هاي توجيهي و نيز با فراهم       هاي آموزشي و برنامه   کالس
ها، درجـة ملمـوس و محـسوس بـودن          آثار مثبت مراکز آي سي تي در ديگر مکان        

 هاي آنها افزايش يابد؛  يي و خانوادهمزاياي آي سي تي براي کاربران روستا
منظور   کارگيری آي سي تي براي کاربر به      انگيزة خانواده از به   «در اين مطالعه، متغير      -۵

بر ميزان پذيرش آي سي تي اثر منفي و    » سرگرمي، تفريح و پر کردن اوقات فراغت      
م اطـالع  ها عـد  شايد يکي از داليل چنين انتظاری نزد خانواده  . دار داشته است    معني

آنها از ديگر کاربردهاي آي سي تي همچون نقش اين فناوری در آموزش، کارهاي              
هـاي    رو، الزم اسـت ميـزان آگـاهي       اداري، کار از راه دور، و کاريابي باشد، از ايـن          

هاي اقتـصادي، اجتمـاعي، و    آي سي تي در زمينه روستاييان در بارة نقش و اهميت
 فرهنگي زندگي آنها افزايش يابد؛ 

های روستايي، بايد کـار را از       برای گسترش فرهنگ استفاده از آي سي تي در خانه          -۶
مرحلة نشر آي سي تي در مراکز روستايي آغاز کرد؛ و از سويی، در تحقيق حاضر،                

بر ميـزان پـذيرش آي      »  ارتباطي خانواده  -ميزان استفاده از امکانات مخابراتي    «متغير
توان چنين استنباط     تأمل بر اين دو موضوع، مي     بنابراين، با   . سي تي مؤثر بوده است    

کرد که بين گسترش مراکـز آي سـي تـي روسـتايي و ميـزان اسـتفاده از امکانـات                     
رو، پيـشنهاد   از ايـن  . اي متقابل وجـود دارد      ها، رابطه    ارتباطي در خانواده   -مخابراتي

گونـه  ينزمان با ايجاد ا   منظور نشر و توسعة آي سي تي روستايي، هم        شود که به    مي
ها مانند رايانه و       ارتباطي خانواده  -مراکز، برای تامين امکانات و تجهيزات اطالعاتي      

 هاي مالي الزم از طريق دولت ارائه شود؛ واتصال به اينترنت، کمک
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بدون شک ميزان پذيرش آي سي تي در داخل مرکز بر ميزان پـذيرش کلـي کـاربر            -۷

در مطالعة حاضـر، بـا   . اهد گذاشتتأثير خو) مجموع پذيرش داخل و خارج مرکز (

آي سي تيدر داخـل مرکـز آي سـي تـي             توجه به عنوان تحقيق، تنها ميزان پذيرش      

شـود در تحقيقـات آتـي، ايـن           آباد مورد بررسي قرار گرفت، کـه پيـشنهاد مـي            قرن

 .موضوع نيز مورد توجه قرار گيرد

 ها يادداشت
1. Information and Communication Technology (ICT) 
2. financial viability 
3. staff capability 
4. community acceptance 
5. service delivery 
6. usage patterns 
7. Small and Medium-size Enterprise (SME) 
8. technology acceptance model 
9. theory of reasoned action 
10. Ron Krysa  
11. Kristin Thrane 
12. Wal. J. Taylor  
13. home internet 
14. community networking 
15. Weng Hin Cheong 
16. tele worker 
17. pre-test 

۱۸- Kaiser-Meyer- Olkin (KMO) :شود گيري می اي پرسشنامه اندازه با اين آماره، اعتبار سازه.  

 منابع

افــزار حــسابداري در  پــذيرش رايانــه، اينترنــت و نــرم«، )۱۳۸۵. (اليــرد، د و وان. تــاراگوال، ن
ماهنامة جهـاد، تـرويج     . خليل مقدم . ترجمة ب . » بلژيك FADNهاي كوچك     گلخانه

 .۱۵۲-۱۴۷، ص ۲۷۳ ، شمارة۲۶، سال كشاورزي و توسعة روستايي
قابل دسترسي . »پر كردن شكاف ديجيتالي، چالش بزرگ قرن بيست و يكم    «،  )۱۳۸۳. (ستوده، م 

 .http://www.ayandehnegar.org: در
 .۱۳۳ص . سمت: قم. اي بر نمونه گيري در تحقيق مقدمه، )۱۳۷۲. (سرايي، ح
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