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Background and Aims: The aim of this study was to identifying effective 

factors on acceptance of information and communication technology among students 

of Tabriz University in the academic year 2015-2016. 

Methods: The research method was descriptive.  The 360 students of University 

of Tabriz were selected by Random Stratified Sampling. For collecting data, 

Technology acceptance model questionnaire (Venkatesh& Bala, 2008) were used. the 

reliability of questionnaire based on Cronbach's alpha coefficient was .89. For data 

analysis, structural equation modeling (SEM) via Spss23 and Amos 23 is used. 

Results: The indexes of The confirmatory factor analysis and structural equation 

showed that CMIN/df= 1.712; CFI =.943 and is RMSEA =0.045. the results of 

confirmatory factor analysis confirm both the validity and reliability" of the 

questionnaire and the goodness of the latent variables. The variables: Perceived 

usefulness (β=.07), perceived ease of use (β=.11), imagine (β=.24), Relevance to 

academic disciplines (β=.55) Computer Playfulness (β=.58) are positively correlated  

with technology acceptance; and computer anxiety (β= -.20) is negatively correlated  

with technology acceptance. 

Conclusions: The results showed that perceived usefulness and ease of use, 

imagine, Relevance to academic disciplines, Computer Playfulness are positively and 

computer anxiety are negatively correlated with technology acceptance. In this study, 

subjective norm, computer self-efficacy and Perceived Enjoyment have no significant 

directly relationship with technology acceptance. 
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بر پذیرش فناوری اطالعات در بین  موثرهدف کلی این پژوهش شناسایی عواملی  زمینه و اهداف:

 بود. 5931-5931دانشجویان دانشگاه تبریز در سال تحصیلی 

 دانشجویان دانشگاه نفر از 963 وهش توصیفی از نوع پیمایشی است.پژروش : بررسیروش 

ای به عنوان نمونه انتخاب شدند.  طبقه تصادفی گیری نمونه با روش 5931-5931تحصیلی  سال در تبریز

 (Bala) الاو ب( Venkatesh)ونکاتش  ی پذیرش فناوری اطالعات آوری اطالعات از پرسشنامه برای جمع

به دست آمد. برای تجزیه و  23/3شده است که پایایی آن بر اساس آلفای کرونباخ مقدار استفاده ( 8332)

 Amos 23 و  Spss 23 افزارهای  ( با استفاده از نرمSEMها از تحلیل معادالت ساختاری ) تحلیل داده

 استفاده شده است.

 =RMSEA 31/3و  =df/CMIN ،31/3 CFI  =15/5ی معادالت ساختاری  طبق نتیجه: ها یافته

دهند پرسشنامه از پایایی و روایی مناسبی برخوردار بوده و مدل برازش  ها نشان می است. این شاخص

تصور با ، =55/3βشده با  ، سهولت کاربرد ادراک=31/3βشده با   مناسبی دارد. متغیرهای سودمندی ادراک

89/3β= ،11/3ی تحصیلی با  مرتبط بودن با رشته β= 12/3مل با رایانه با و کنشگری در تعا β=  با پذیرش

ی منفی  با پذیرش فناوری رابطه  =β -83/3ای با  و اضطراب رایانهی مثبت و معنادار دارند؛  فناوری رابطه

  .دارد
 

شده،  نتایج این پژوهش نشان داد که متغیرهای سودمندی و سهولت کاربرد ادراک :گیری نتیجه

ای  ی مثبت و اضطراب رایانه کنشگری در تعامل با رایانه رابطه ی تحصیلی، تصور، مرتبط بودن با رشته

ای  ی منفی با پذیرش فناوری دارند. در این پژوهش، بین متغیرهای هنجار ذهنی، خودکارآمدی رایانه رابطه

 ی معناداری مشاهده نشد. شده با پذیرش فناوری به صورت مستقیم رابطه و لذت ادراک
 

 

ای،  شده، سهولت کاربرد، خودکارآمدی رایانه ش فناوری، سودمندی ادراکالگوی پذیر کلیدی کلمات

 سازی معادالت ساختاری مدل
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 مهمقد

های اطالعاتی و ارتباطی )فاوا(،  گسترش استفاده از فناوری

جهان درحال تغییر و تحول بزرگی است که از آن به عنوان عصر 

پدیده فناوری اطالعات هر چند از . [1]شود اطالعات یاد می

های نظامی آغاز و به مراکز دانشگاهی منتقل شد، اما دیری  محیط

های اقتصادی، تجاری و حتی سیاسی کشورها را  نپایید که عرصه

ی تجارت الکترونیك و ایجاد دولت الکترونیك و ...  نیز با توسعه

علیم ی ت متأثر ساخت. اینك بیش از چند دهه است که در عرصه

را نیز  یادگیریهای  های آموزشی و محیط و تربیت پا نهاده و نظام

فناوری اطالعات و ارتباطات مزایای  .[2]به چالش کشانده است

ی اطالعات و  بالقوه متعددی دارد و با افزایش فرآیند مبادله

وری،  ای در جهت افزایش بهره ها به عنوان وسیله کاهش هزینه

های فعالیت بشری  ی حیطه انگیزی و رشد در همه رقابت  کارایی،

 

 
 دوماهناهم علمی ژپوهشی

 رداهی آموزش رد علوم زپشکیب راه  
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همچنین، استفاده فناوری اطالعات و ارتباطات . [7]مطرح است

وری آموزشی را افزایش داده و موجب ارتقاء سواد فناوری  بهره

ها برای  و استقرار این فناوری . اما توسعه[4]شود فراگیران می

برخورداری از این مزایا کافی نیست، بلکه باید به وسیله کاربران 

فناوری باید  پذیرفته شود و برای دستیابی به مزایای بالقوه

های زیادی در مورد  ، پژوهش[5-3]پذیرش آن مد نظر قرار گیرد

وری اطالعات در کشورهای مختلف انجام شده است که دغدغه فنا

 .[3]های جدید بوده است کارگیری فناوری اصلی آنها، پذیرش و به

 ICT (Information& communicationایران در شاخص 

technology)  تعر از دیگعر    دارای وضععیتی ضععیف   2005در سال

کشورهای منطقه مانند کویت، قطعر، عربسعتان سععودی و عمعان     

هعای   های کشور ایران نسبت به دانشگاه و در دانشگاه [9]بوده است

. [10]شود ی کمتری می کشورهای دیگر از فناوری اطالعات استفاده

ترین گام در جهت رفع مشکل مربوط به پعذیرش فنعاوری در    مهم

، [11]یععك سععازمان شناسععایی عوامععل مععرثر بععر پععذیرش آن اسععت

الگوهای مختلفی در مورد پذیرش فناوری اطالعات ارایه شده کعه  

 Technologyترین آنها الگعوی پعذیرش فنعاوری )    یکی از معروف

acceptance model TAM   1939( اسعععت کعععه در سععععال 

 ایعن الگعو یعك   . [11]همکاران مطعرح شعده اسعت   و   Davisتوسط

اینکعه چعرا    ی نظعام اطالععات و ارتباطعات اسعت و د یعل      نظریه

کننعد را   پذیرند یا رد می کاربران یك فناوری اطالعات خاص را می

عمل مستدل  ی یهنظر ازپذیرش فناوری  یالگو. [12]دهد نشان می

به عنوان چارچوبی اصلی برای توضعی    Fishbeinو  Ajzen توسط

ای از حوزه  عمل مستدل، نظریه ی نظریه .کند اجزایش استفاده می

هعای   روانشناسی اجتماعی است که به صورت گسترده در پژوهش

های گوناگون مورد مطالعه قرار گرفتعه   های پژوهش تجربی و حوزه

کننده  در رابطه با عوامل تعیینعمل مستدل  ی . نظریهشده است

دهعد کعه چگونعه باورهعا و      و توضعی  معی   رفتارهای عمدی اسعت 

شود. بر مبنعای ایعن    ها به کاربرد اشیاء، منتهی به رفتار می نگرش

نظریه، نگرش یك فرد نسبت به انجام یك عمل خاص ترکیبعی از  

وی از ایعن   باورهای وی درباره پیامدهای انجام آن عمل و ارزیابی

 .[17]پیامدهاست

ی مبنعایی بعرای    ئعه هدف اصلی الگوی پذیرش فناوری ارا 

پیگیری اثر عوامعل بیرونعی بعر باورهعای درونعی، نگعرش و قصعد        

هعای   . در این الگو دو دسته سازه وجود دارد سازه[11]استفاده است

ی قبلی  ستفادهبیرونی )متغیرهای بیرونی( شامل متغیرهایی مثل ا

از اینترنت، سط  تحصیالت،  تجارب مشابه قبلی، عاملیعت ابعزار،   

های درونی شامل  . سازه[14]های تکلیف و ... ی ابزار و ویژگی تجربه

ی  شعده  ی کعاربرد فنعاوری، سعهولت ادراک    شعده  سودمندی ادراک

کاربرد فناوری، نگرش نسعبت بعه کعاربرد فنعاوری، نیعت رفتعاری       

متغیرهعای   کاربرد فناوری و کعاربرد واقععی فنعاوری اسعت کعه از     

 .[15]پذیرند بیرونی تأثیر می

پعذیرش فنعاوری آن    یین نقاط ضعف الگعو تر یکی از مهم

است که در این الگو، عوامل اجتماعی که نقش مهمعی در نگعرش   

بعه   اند. افراد برای پذیرش فناوری دارند، مورد مالحظه قرار نگرفته

Davisو  Venkateshمنظور حل این مسئله، 
پعذیرش   یالگعو  [11]

ی  شعده  بعازنگری ی در الگعو  دادند، توسعه و بسط را اولیه فناوری

( TAM 2) 2 الگعوی پعذیرش فنعاوری    بعه  کعه  پعذیرش فنعاوری  

نظری دیگری نظیعر فراینعدهای تعأثیرات     های ، سازهمعروف است

ذهنعی، داوطلبانعه بعودن و تصعور و      اجتماعی از قبیل هنجارهای

خت ماننعد کیفیعت محصعول،    همچنین فراینععدهای ابعزاری شعنا   

اولیعه افعزوده شعده     یپذیری نتایج و اهمیت شغل بعه الگعو   یتؤر

 .[81-81]است

Venkatesh  سعهولت کععاربرد  هعای   تعیعین کننععده  الگعوی

(Determinants of Perceived Ease of Use) بعرای پعذیرش    را

مععواردی چععون   ایععن الگععو در  کععرد،فنععاوری اطالعععات بیععان   

، درک کنتعرل بیرونعی،   ای انعه ، اضطراب رایای کارآمدی رایانهخود

شده و قابلیعت کعاربرد عینعی را بعرای      کادرت ا، لذرایانهجذابیت 

 بیان نمود. تفاوت این الگعو بعا  شده  سهولت کاربرد ادراکسنجش 

شعده   به سودمندی ادراک ها الگو سایر در که است این ها سایر الگو

سعهولت کعاربرد    بعر  الگعو  ایعن  تأکیعد  امعا  اسعت  شعده  پرداختعه 

 .[19]شده است  اکادر

Venkatesh  وBala الگوی  ،مطالعات گسترده بر اساس

سهولت کاربرد های تعیین کننده الگویو  2 فناوری پذیرش

را  7پذیرش فناوری  و الگویرا با هم ترکیب کرده شده  ادراک

، تأثیرات اجتماعی و 7مطرح کردند. در الگوی پذیرش فناوری 

 فرآیندهای ابزاری شناخت، سودمندی استفاده و عوامل مربوط به

 .[20]کنند آن از جمله هنجار ذهنی، تصور و ... را تبیین می

ی کاربرد فناوری و  شده های این الگو سهولت ادراک ترین سازه مهم

بر اساس این  .[21]ی کاربرد فناوری هستند شده سودمندی ادراک

الگو هرچه کاربران استفاده از فناوری اطالعات را سودمندتر و 

تر بدانند، نگرش بهتری نسبت به آن خواهند داشت. منظور  ساده

شده، احتمال ذهنی شکل گرفته در شخص  از سودمندی ادراک

های اطالعاتی در دسترس است،  نسبت به مفید بودن انواع فناوری

ها عملکرد افراد را بهبود  این فناوریبدین ترتیب که هرچه 

بخشد، مفیدتر است و در نتیجه بیشتر مورد استفاده قرار 

شده،  . همچنین منظور از سهولت کاربرد ادراک[13]گیرد می

احتمال ذهنی شکل گرفته در فرد نسبت به آسانی استفاده از 
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های اطالعاتی در دسترس است، بدین ترتیب که هر  انواع فناوری

ها  ی استفاده از آن چقدر به تالش کمتری برای یادگیری و نحوه

 .[22]گیرد نیاز باشد، بیشتر مورد استفاده قرار می

ای از دیگعر متغیرهعای معورد بررسعی در      اضعطراب رایانعه  

پژوهشگران دریافتند که اضعطراب  است،  7الگوی پذیرش فناوری 

ی منفععی  ای بععا تعععداد سععاعات اسععتفاده از اینترنععت رابطععه رایانععه

هنجار ذهنعی نیعز از دیگعر متغیرهعای مطعرح شعده در       . [27]دارد

است و بیانگر فشار اجتماعی درک شعده   7الگوی پذیرش فناوری 

. [24]از سوی فرد برای انجام یا عدم انجام رفتعار معورد نظعر اسعت    

منطق تأثیر مستقیم هنجار ذهنی بر قصعد رفتعاری کعاربران ایعن     

است که افراد حتی اگر قصد یك رفتار یا عواقب آن را نیز نداشته 

باشند، ممکن است آن رفتار را به نمایش بگذارند. این رفتعار آنهعا   

تواند تحت تأثیر برخورد افراد مهم دیگر و طرز تفکر آنها باشد.  می

ر جهت پیعروی از دیگعران رفتارهعایی از خعود     بنابراین یك فرد د

 .[25]هد بروز می

خودکارآمععدی  7همچنععین در الگععوی پععذیرش فنععاوری  

هعا و   ای نیز مطرح است و به عنوان قضعاوت فعرد از توانعایی    رایانه

ی  . بر اساس نظریه[21]شود کار با رایانه تعریف میهایش در  قابلیت

ی فناروی اطالععات، افعرادی    اجتماعی بندورا، در زمینه -شناختی

تعری دارنعد تعا     با یی دارند، تمایل بیش ای که خودکارآمدی رایانه

ها را، وسایلی بعه راحتعی قابعل اسعتفاده و سعودمند قلمعداد        رایانه

 زیرا این افراد خود را در یادگیری نحعوه اسعتفاده و کعاربرد    ،کنند

 .[23]بینند آن توانا می

Davis  در پعژوهش خعود نتیجعه گرفتنعد کعه      و همکاران

بر پعذیرش فنعاوری تعأثیر داشعته در      شده کامالً سودمندی ادراک

شده از این فناوری، تعأثیر کمتعری    حالی که سهولت کاربرد ادراک

تعر   بر پذیرش فناوری داشته و در طی زمان نیز نقش آن کمرنع  

های شخصی به صعورت جزیعی تعأثیر داشعته و      شده است. نگرش

ها و هنجعار ذهنعی هعیأ تعأثیری بعر تصعمیم بعه اسعتفاده          ارزش

 .[11]ندا نداشته

   Al-Gahtaniقابلیعت  پژوهش خود بعا هعدف بررسعی     در

هعای دیگعر غیعر از     در فرهنع  « پعذیرش فنعاوری   الگوی»کاربرد 

در را  قابلیععت کععاربرد الگععوی پععذیرش فنععاوریفرهنعع  آمریکععا، 

 شده سهولت کاربرد ادراک که تیجه گرفترده و نانگلستان تأیید ک

، معرثرترین عوامعل در پعذیرش فنعاوری     شعده  سودمندی ادراکو 

 .[23]اند اطالعات بوده

Rose  Straub   کاربرد الگوی پذیرش فنعاوری را در جهعان

اند. نتایج پژوهش معذکور نشعان داد کعه معدل      عرب بررسی کرده

پذیرش فناوری در جهان عرب نیز همانند کشورهای توسعه یافته 

دارای اعتبار است. در واقعع، در کشعورهای عربعی نیعز تأکیعد بعر       

شده و سعهولت کعاربرد   عواملی منطقی همچون سودمندی ادراک

شده از یك سیستم جدید، بعه پعذیرش و کعاربرد بهتعر آن     دراکا

 .[29]شودمنجر می

Tung  وChang     در پععژوهش خععود مشععخص کععرد کععه

ی رایانعه، اثعر    ای، اثر منفی و خودبعاوری در زمینعه   رایانهاضطراب 

هععای بععرخط  مثبعت بععر تصععمیم دانشععجویان بعه اسععتفاده از دوره  

شده، اثر مثبت بعر   )آنالین( دارند. همچنین، سهولت کاربرد ادراک

 .[70]شده و تصمیم به استفاده دارند سودمندی ادراک

 Sun ،Wang  وCao    در پژوهش خود نتیجه گرفتنعد کعه

شععده و درک از  شععده، سععهولت کععاربرد ادراک  سععودمندی ادراک

داری بر تمایل رفتاری دارنعد، همچنعین،    خودکارآمدی تأثیر معنی

داری بععر سععهولت کععاربرد   درک از خودکارآمععدی تععأثیر معنععی 

 .[71]شده دارد ادراک

Igbaria وIivari    در پععژوهش خععود نتیجععه گرفتنععد کععه

به طور مستقیم و غیرمسعتقیم، اسعتفاده از    ای خودکارآمدی رایانه

در   و همکعاران     Melas.[72]دهعد  رایانعه را تحعت تعأثیر قعرار معی     

ی، میعزان  ند که متغیرهای ارتباط شعغل فترگ نتیجعه پژوهش خود

هععای اسععتفاده از  آشعنایی و تجربععه کارکنعان در رابطععه بععا زمینعه   

های اطالعاتی و ارتبعاطی در شعغل آنهعا، بعر درک آنهعا از       وریافن

وری و انسبت به فنع مثبت و سبب ایجاد نگرش  سودمندی اثرگذار

و پذیرش فنعاوری اطالععات و    Nazemi .استفاده از آن شده است

های  ان دانشجویان بررسی کرده و مرلفهخدمات اینترنتی را در می

هعای   کننعده  بینعی  تعامالت اجتماعی و تصعور را بعه عنعوان پعیش    

 پععذیرش Zare.[74،77]شععده فنععاوری تأییععد کععرد سععودمندی ادراک

های ملعی و پیعام    فناوری اطالعات را در میان دانشجویان دانشگاه

شده،  نور  بررسی کردند و نتیجه گرفتند که سهولت کاربرد ادراک

ی مثبعت و   شده و کنشگری در تعامل با رایانعه رابطعه   لذت ادراک

 .[75]شده دارند ادراک معناداری با سودمندی

هدف کلی این پعژوهش شناسعایی ععواملی اسعت کعه بعر       

پذیرش فناوری اطالعات در بعین دانشعجویان دانشعگاه تبریعز در     

-مرثرند. که در این راستا به فرضعیه  1794-1795سال تحصیلی 

 های زیر ارایه شده است:

ی مثبت  شده با پذیرش فناوری رابطه سودمندی ادراک-1

 دارد.

ی  ا پذیرش فناوری رابطهشده ب سهولت کاربرد ادراک-2

 مثبت دارد.

مرتبط بودن با » ،«تصور»،«یهنجار ذهن» یرهایمتغ-7

 ،«یا انهیاضطراب را» ،«یا انهیرا یخودکارآمد ،«یلیتحص ی رشته
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 رشیبا پذ« شده لذت ادراک»و  ،«انهیدر تعامل با را یکنشگر»

 .رابطه دارند یفناور

بودن با  مرتبط» و «تصور» ،«یهنجار ذهن» یرهایمتغ-4

 رشیشده با پذ ادراک یسودمند حضوربا  «یلیتحص ی رشته

 رابطه دارند. یفناور

اضطراب » ،«یا انهیرا یخودکارآمد» یرهایمتغ-5

 با« شده لذت ادراک»و  ،«انهیدر تعامل با را یکنشگر» ،«یا انهیرا

 رابطه دارند. یفناور رشیشده با پذ ادراک هولت کاربردسحضور 

 هد. می پژوهش را نشان میمدل مفهو 1شکل  

 

 مدل مفهومی پژوهش .2شکل 

 بررسی  روش

پژوهش حاضر از نظر هدف در زمره تحقیقات کاربردی قرار 

ها در زمره تحقیقات  گیرد و از جهت روش گردآوری داده می

 توصیفی از نوع همبستگی است.

 از اسعت  عبعارت  اریآمع  ی جامعه پژوهش، این در جامعه و نمونه:

-1795تحصعیلی   سعال  در کعه  تبریز دانشجویان دانشگاه ی کلیه

طبق آمار دانشعگاه   آنها تعداد اند و بوده تحصیل به مشغول 1794

ای(  گیععری، نسععبتی )طبقععه نمونععه روش. اسععت دانشععجو 11713

هعای   ی آمعاری از میعان دانشعجویان گعروه     است و نمونعه  تصادفی

نفر(، علوم پایه  103بریز علوم انسانی )ی تحصیلی دانشگاه ت عمده

( بعه نسعبت   19نفر( و کشعاورزی )  117نفر(، فنی مهندسی ) 31)

ی  تعداد دانشجویان هر گروه عمده و بر اساس جدول حجم نمونعه 

Krejcie  وMorgan [71]انتخاب شده است. 

ی پععذیرش فنععاوری اطالعععات کععه یععك      ابععزار: از پرسشععنامه 

است به عنوان ابزار ایعن پعژوهش اسعتفاده     ی استاندارد پرسشنامه

ساخته شده  Bala و Venkateshشده است. این پرسشنامه توسط 

ای  گذاری این پرسشعنامه طبعق مقیعاس هفعت درجعه      است. نمره

آلفعای کرونبعا     0/ 39لیکرت است و پایایی آن در این پعژوهش،  

 .[20]محاسبه شد

ها: در این پژوهش برای تجزیه  ی تجزیه و تحلیل داده شیوه

های آمار توصیفی )میانگین، انحراف  ها روش تحلیل دادهو 

 ترین نمره و ...( مورد استفاده قرار  ترین و بیش استاندارد، کم

 
سعازی   های پژوهش از معدل  ی فرضیه اند و برای آزمون همه گرفته

از  ( بعا اسعتفاده  Structural equation modelساختاری )معاد ت 

 Amosو Spss v23 (IBM, Armonk, NY, USA)افزارهعای   نعرم 

v23      گعری  استفاده شده است. همچنعین، بعرای آزمعون میعانجی 

مععورد اسععتفاده قععرار گرفتععه   Kenny و  Baronمتغیرهععا، روش 

 .[73]است

 

 یافته ها

دانشجو در این پژوهش شرکت کردند که  710در مجموع 

 درصد( زن بودند. 9/23نفر ) 104درصد( مرد و  1/32نفر ) 251

درصععد  2/52درصععد از نمونععه را دانشععجویان کارشناسععی،  1/70

درصد را دانشعجویان مقطعع    7/11دانشجویان کارشناسی ارشد و 

درصعد،   3/29سعانی  دهند. دانشجویان علعوم ان  دکتری تشکیل می

درصعد، دانشعجویان فنعی مهندسعی      3/19دانشجویان علوم پایعه  

درصد از حجم نمونعه   2/19درصد، و دانشجویان کشاورزی  4/71

سعال   73تا  13دهندگان  ی سنی پاسخ دهند. دامنه را تشکیل می

 است. 34/24بوده و میانگین سنی آنها 

معاد ت  های پژوهش از تحلیلبرای تجزیه و تحلیل فرضیه

ساختاری استفاده شده است. برای اینکه مدل ساختاری تأیید 

های آن برازش مناسبی داشته باشند. اگر  شود، او ً باید شاخص

 Root، )5تر از  ( کوچكdfی آزادی ) به درجه CMINنسبت 

Mean Square Error of Approximation )RMSEA تر  کوچك
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و  90/0تر از  بزرگ CFI (Comparative fit index) ،03/0از 

(Parsimony adjustment to the CFI )PCFI 05/0تر از  بزرگ 

. [73]توان نتیجه گرفت که مدل، برازش مناسبی دارد باشند، می

های برازندگی مورد استفاده  برازش الگوی اولیه بر اساس شاخص

طور که در  گزارش شده است. همان 1در این پژوهش در جدول 

 شود. شود، اعتبار و برازندگی مدل تأیید می جدول مشاهده می

های توصیفی هر یك از متغیرهای  ولیه در رابطه با آمارهتحلیل ا

میانگین،  2آمده است. در جدول  2مورد مطالعه در جدول شماره 

واریانس، کمترین میزان و بیشترین میزان هر یك از متغیرهای 

مورد مطالعه نشان داده شده است. متغیرهای سودمندی 

دی رایانه، شده، خودکارآم شده، سهولت کاربرد ادراک ادراک

کنشگری در تعامل با رایانه، اضطراب رایانه و هنجار ذهنی هر 

گویه در پرسشنامه هستند و با توجه به هفت  4کدام دارای 

ای بودن مقیاس پرسشنامه، بیشترین میزان ممکن در این  درجه

است. همچنین، متغیرهای  4و کمترین میزان ممکن  23متغیرها 

ی تحصیلی هرکدام  بط بودن با رشتهشده، تصور و مرت لذت ادراک

گویه در پرسشنامه هستند که بیشترین میزان ممکن در  7دارای 

است.در میان  7و کمترین میزان ممکن  21این متغیرها 

شده با میانگین  گویه دارند سودمندی ادراک 4متغیرهایی که 

 43/17ای با میانگین  با ترین میانگین و اضطراب رایانه 73/20

 7ترین میانگین را دارند. همچنین در میان متغیرهایی که  پایین

 94/11ی تحصیلی با میانگین  گویه دارند مرتبط بودن با رشته

ترین میانگین را  پایین 23/17با ترین میانگین و تصور با میانگین 

وابسته  ریمتغ با  یانجیم و مستقل یرهایمتغ ی رابطه جینتادارند.

نشان داده شده  7ری این روابط در جدول و معناداری و غیرمعنادا

 است.

هایی اول تا  از آنجایی که متغیرهای مطرح شده در فرضیه

سوم پژوهش به روابط بدون میانجی متغیرها با متغیر وابسته 

اند معناداری و غیر معناداری روابط این متغیرها موجب  مربوط

ول شود که در جد های مذکور می پذیرش یا عدم پذیرش فرضیه

 ارائه شده است. 4

 

 

 های برازندگی مدل شاخص .2جدول 
 

 CMIN Df df/ CMIN CFI PCFI RMSEA های برازندگی شاخص

 04/0 30/0 94/0 31/1 573 43/919 الگو
 

 

 

 رهایمتغ یفیتوص یها آماره .1جدول 

 انحراف معیار میانگین متغیر

 91/1 40/1 اده از فناوری اطالعاتاستف

 99/7 131/27 شده سومندی ادراک

 04/4 073/20 شده سهولت کاربرد ادراک

 73/4 11/21 ای خودکارآمدی رایانه

 49/7 31/13 کنشگری در تعامل با رایانه

 37/7 43/17 اضطراب رایانه

 01/7 12/11 شده لذت ادراک

 95/7 35/13 هنجارهای ذهنی

 15/7 23/17 تصور

 53/7 94/11 ی تحصیلی مرتبط بودن با رشته
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 های اول تا سوم نتایج فرضیه .3جدول 

 نتیجه P ها فرضیه

H 1 پذیرش 02/0 ی مثبت دارد شده با پذیرش فناوری رابطه سودمندی ادراک 

H 2 یرشپذ 01/0 ی مثبت دارد شده با پذیرش فناوری رابطه سهولت ادراک 

H 3 

 غیرمعنادار 55/0 ی هنجارهای ذهنی با پذیرش فناوری رابطه

 معنادار 01/0 ی تصور با پذیرش فناوری رابطه

 معنادار 01/0 ی تحصیلی با پذیرش فناوری ی مرتبط بودن با رشته رابطه

 غیرمعنادار 17/0 ی خودکارآمدی رایانه با پذیرش فناوری رابطه

 معنادار 02/0 ای با پذیرش فناوری هی اضطراب رایان رابطه

 معنادار 01/0 ی کنشگری در تعامل با رایانه با پذیرش فناوری رابطه

 غیرمعنادار 03/0 شده با پذیرش فناوری ی لذت ادراک رابطه
 

های اول تا سوم آورده شده است که  نتایج فرضیه 4در جدول 

متغیر وابسته  ی مستقیم متغیرهای مستقل و میانجی با به رابطه

طور که در جدول مشخص شده است  شوند. همان مربوط می

ی سوم  های اول و دوم پذیرفته شدند و در رابطه با فرضیه فرضیه

ی تحصیلی، و کنشگری در  متغیرهای تصور، مرتبط بودن با رشته

ی منفی با  ای رابطه ی مثبت و اضطراب رایانه تعامل با رایانه رابطه

العات داشتند و بین متغیرهای هنجار ذهنی، پذیرش فناوری اط

شده با پذیرش فناوری  ی و لذت ادراک خودکارآمدی رایانه

نتایج  5در جدول  ی معناداری مشاهده نشد. اطالعات رابطه

ی متغیرهای مستقل با متغیرهای میانجی آورده شده است.  رابطه

 شوند های پژوهش محسوب نمی این روابط به تنهایی جزء فرضیه

تحلیل هستند  از مراحل اصلی [73]اما چون در روش بارون و کنی

 بایستی محاسبه شوند.

 ی متغیرهای مستقل با متغیرهای میانجی نتایج رابطه .4جدول 

 نتیجه S.E. β P متغیرها

 غیرمعنادار 27/0 05/0 04/0 شده ی هنجار ذهنی با سودمندی ادراک رابطه

 معنادارغیر 29/0 03/0 03/0 شده ی تصور با سودمندی ادراک رابطه

 معنادار 01/0 91/0 09/0 شده ی تحصیلی با سودمندی ادراک ی مرتبط بودن با رشته رابطه

 معنادار 01/0 57/0 03/0 شده ی خودکارآمدی رایانه با سهولت ادراک رابطه

 غیرمعنادار 14/0 -09/0 07/0 شده ای با سهولت ادراک ی اضطراب رایانه رابطه

 غیرمعنادار 01/0 15/0 09/0 شده ا رایانه با سهولت ادراکی کنشگری در تعامل ب رابطه

 معنادار 01/0 42/0 09/0 شده شده با سهولت ادراک ی لذت ادراک رابطه
 

ی متغیرهای مستقل با متغیر وابسته  نتایج رابطه 1در جدول 

های  با حضور متغیر میانجی آورده شده است. از آنجایی که فرضیه

ط  متغیرهای مستقل با متغیر وابسته با چهارم و پنجم به رواب

اند، معناداری و غیرمعناداری روابط  حضور متغیر میانجی مربوط

های مذکور  این متغیرها موجب پذیرش یا عدم پذیرش فرضیه

طور که در جدول  همان ارائه شده است. 3شود که در جدول  می

ی چهارم متغیر مرتبط  مشخص شده است در رابطه با فرضیه 3

شده با  ی تحصیلی با حضور سودمندی ادراک ودن با رشتهب

دارد و بین  ی مثبت و معناداری پذیرش فناوری اطالعات رابطه

شده  متغیرهای هنجار ذهنی و تصور، با حضور سودمندی ادراک

ی معناداری مشاهده نشد.  با پذیرش فناوری اطالعات رابطه

ری در تعامل با ی چهارم متغیر کنشگ همچنین در رابطه با فرضیه

ی مثبت و  شده رابطه رایانه با حضور سهولت کاربرد ادراک

ای اضطراب  معناداری دارد و بین متغیرهای خودکارآمدی رایانه

شده با  شده با حضور سهولت کاربرد ادراک ای و لذت ادراک رایانه

 3در جدول ی معناداری مشاهده نشد.  پذیرش فناوری رابطه

بر اساس روش بارون و کنی آورده شده  نتایج تحلیل متغیرها

 است.
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 ی متغیرهای مستقل با متغیر وابسته با حضور متغیر میانجی نتایج رابطه .5جدول 

 نتیجه S.E. β P متغیرها

 غیرمعنادار 391/0 01/0 21/0 شده ی هنجار ذهنی با پذیرش فناوری ذهنی با حضور سودمندی ادراک رابطه

 غیرمعنادار 293/0 09/0 17/0 شده ی تصور با پذیرش فناوری ذهنی با حضور سودمندی ادراک رابطه

 معنادار 029/0 59/0 43/0 شده ی تحصیلی با پذیرش فناوری با حضور سودمندی ادراک ی مرتبط بودن با رشته رابطه

 غیرمعنادار 99/0 01/0 25/0 شده ی خودکارآمدی رایانه با پذیرش فناوری با حضور سهولت ادراک رابطه

 غیرمعنادار 09/0 -11/0 09/0 شده ای با پذیرش فناوری با حضور سهولت ادراک ی اضطراب رایانه رابطه

 معنادار 01/0 13/0 21/0 شده ی کنشگری در تعامل با رایانه با پذیرش فناوری با حضور سهولت ادراک رابطه

 غیرمعنادار 77/0 11/0 24/0 شده با حضور سهولت ادراک شده با پذیرش فناوری ی لذت ادراک رابطه

 

 چهارم و پنجم یها هیفرض جینتا .6جدول 

 نتیجه P ها فرضیه

 

H 4 

 غیرمعنادار 39/0 شده ی هنجار ذهنی با پذیرش فناوری ذهنی با حضور سودمندی ادراک رابطه

 غیرمعنادار 21/0 شده حضور سودمندی ادراک ی تصور با پذیرش فناوری ذهنی با رابطه

 معنادار 07/0 شده ی تحصیلی با پذیرش فناوری با حضور سودمندی ادراک ی مرتبط بودن با رشته رابطه

 

H 5 

 غیرمعنادار 99/0 شده ی خودکارآمدی رایانه با پذیرش فناوری با حضور سهولت ادراک رابطه

 غیرمعنادار 09/0 شده فناوری با حضور سهولت ادراک ای با پذیرش ی اضطراب رایانه رابطه

 معنادار 01/0 شده ی کنشگری در تعامل با رایانه با پذیرش فناوری با حضور سهولت ادراک رابطه

 غیرمعنادار 77/0 شده شده با پذیرش فناوری با حضور سهولت ادراک ی لذت ادراک رابطه

 

 یکن و بارون روش از استفاده با رهایمتغ لیتحل جینتا .7جدول 

 نتیجه ’C A B C متغیر

 بدون تأثیر غیرمعنادار معنادار غیرمعنادار غیرمعنادار هنجار ذهنی

 تأثیر مستقیم غیرمعنادار معنادار غیرمعنادار معنادار تصور

 ئیمیانجی جز معنادار معنادار معنادار معنادار ی تحصیلی مرتبط بودن با رشته

 تأثیر غیرمستقیم غیرمعنادار معنادار معنادار غیرمعنادار خودکارآمدی رایانه

 تأثیر مستقیم غیرمعنادار معنادار غیرمعنادار معنادار ای اضطراب رایانه

 تأثیر مستقیم معنادار معنادار غیرمعنادار معنادار کنشگری در تعامل با رایانه

 اثر غیرمستقیم غیرمعنادار نادارمع معنادار غیرمعنادار شده لذت ادراک

 

شده با پذیرش  شده: سودمندی ادراک سودمندی ادراک

میزان (. =β ;05/0≥02/0p=19/0)دارد  ی معناداری فناوری رابطه

تغیرات پذیرش فناوری مربوط به  19/0دهد که  بتا نشان می

شده: سهولت  سهولت ادراک شده است. سودمندی ادرک

 β=31/0دارد ) ی معناداری ناوری رابطهشده با پذیرش ف ادراک

;05/0≥01/0p=تغیرات  31/0دهد که  (. میزان بتا نشان می

شده است.هنجارهای  پذیرش فناوری مربوط به سهولت ادرک

ی معناداری ندارد  ذهنی: هنجار ذهنی با پذیرش فناوری رابطه

(05/0≤55/0p= همچنین هنجار ذهنی با متغیر میانجی ،)

ی معناداری ندارد  شده( نیز رابطه ک)سودمندی ادرا

(05/0≤27/0p= بنابراین با توجه به روش بارون و کنی هنجار .)

 ذهنی بر پذیرش فناوری بدون تأثیر است.

ی معناداری دارد  تصور با پذیرش فناوری رابطه تصور:

(11/0=β ;05/0≥01/0p= )11/0دهد که  میزان بتا نشان می 

، همچنین تصور با به تصور استتغییرات پذیرش فناوری مربوط 

ی معناداری ندارد  شده( رابطه متغیر میانجی )سودمندی ادراک
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(05/0≤29/0p= بنابراین با توجه به روش بارون و کنی تصور بر .)

 پذیرش فناوری تأثیر مستقیم دارد.

ی  ی تحصیلی: مرتبط بودن با رشته مرتبط بودن با رشته

 β=77/0ش فناوری دارد )ی معناداری با پذیر تحصیلی رابطه

;05/0≥01/0p=تغییرات  77/0دهد که  ( میزان بتا نشان می

ی تحصیلی است،  پذیرش فناوری مربوط به مرتبط بودن با رشته

ی تحصیلی با متغیر میانجی )سودمندی  مرتبط بودن با رشته

( =β ;05/0≥01/0p=91/0ی مستقیمی دارد ) شده( رابطه ادراک

شده  تغییرات سودمندی ادراک 91/0د که ده میزان بتا نشان می

ی تحصیلی است. بنابراین با توجه  مربوط به مرتبط بودن با رشته

ی تحصیلی با میانجی  به روش بارون و کنی مرتبط بودن با رشته

 جزئی بر پذیرش فناوری تأثیر دارد.

ای با پذیرش فناوری  خودکارآمدی رایانه: خودکارآمدی رایانه

، خودکارآمدی رایانه (=17/0p ≥05/0)ی ندارد ی معنادار رابطه

ی معناداری دارد  شده( رابطه با متغیر میانجی )سهولت ادراک

(57/0=β ;05/0≥01/0p= )57/0دهد که  میزان بتا نشان می 

ای  شده مربوط به خودکارآمدی رایانه تغییرات سهولت ادراک

رایانه است. بنابراین با توجه به روش بارون و کنی خودکارآمدی 

 بر پذیرش فناوری تأثیر غیرمستقیم دارد.
 

با پذیرش فناوری  ای ای: اضطراب رایانه اضطراب رایانه

( =β ;05/0≥02/0p= -15/0ی منفی و معناداری دارد ) رابطه

تغییرات پذیرش فناوری مربوط  15/0دهد که  میزان بتا نشان می

ر میانجی ای با متغی ای است، اضطراب رایانه به اضطراب رایانه

(. =14/0p ≥05/0ی معناداری ندارد ) شده( رابطه )سهولت ادراک

ای بر  بنابراین با توجه به روش بارون و کنی اضطراب رایانه

 پذیرش فناوری تأثیر مستقیم دارد.

کنشگری در تعامل با رایانه: کنشگری در تعامل با رایانه با 

 β ;05/0=13/0ی معناداری دارد ) پذیرش فناوری رابطه

≥01/0p=از تغییرات پذیرش  13/0دهد که  ( میزان بتا نشان می

فناوری مربوط به کنشگری در تعامل با رایانه است، کنشگری در 

ی  شده( رابطه تعامل با رایانه با متغیر میانجی )سهولت ادراک

(. بنابراین با توجه به روش =01/0p ≥05/0معناداری ندارد )

با رایانه بر پذیرش فناوری تأثیر  بارون و کنی کنشگری در تعامل

 مستقیم دارد.

ی  شده با پذیرش فناوری رابطه شده: لذت ادراک لذت ادراک

شده با متغیر  (، لذت ادراک=03/0p ≥05/0معناداری ندارد )

 β=42/0ی معناداری دارد ) شده( رابطه میانجی )سهولت ادراک
;05/0 ≥ 01/0p=از تغییرات  42/0دهد که   ( میزان بتا نشان می

شده است. بنابراین با  شده مربوط به لذت ادراک سهولت ادراک

شده بر پذیرش فناوری  توجه به روش بارون و کنی لذت ادراک

 ی متغیرهای مستقل با متغیر  مدل رابطهتأثیر غیرمستقیم دارد.

 نشان داده شده است. 2وابسته در شکل 

 

 ی متغیرهای مستقل با متغیر وابسته مدل رابطه .1 شکل

 
 7ی در شکل انجیم ریمتغ با مستقل یرهایمتغ ی رابطه مدل

 نشان داده شده است.

ی متغیرهای مستقل با متغیر وابسته با حضور  مدل رابطه

 نشان داده شده است. 4در شکل  متغیرهای میانجی
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 یانجیم ریمتغ با تقلمس یرهایمتغ ی رابطه مدل .3 شکل

 

 

 

 
 ی متغیرهای مستقل با متغیر وابسته با حضور متغیرهای میانجی مدل رابطه. 4 شکل
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  بحث

عوامل متعددی بر پذیرش فنعاوری اطالععات و ارتباطعات    

هعایی   مرثرند که این عوامل در الگوی پذیرش فنعاوری بعه مرلفعه   

هعای انجعام گرفتعه در سراسعر     پعژوهش اند. اکثر  بندی شده دسته

جهان از الگوی پعذیرش فنعاوری بعرای بررسعی عوامعل معرثر بعر        

اند. در ایعن پعژوهش نیعز از الگعوی      پذیرش فناوری استفاده کرده

ها و تحلیل نتایج استفاده  آوری داده جهت جمع 7پذیرش فناوری 

 شده است.

شده با پذیرش  سودمندی ادراک» یها طبق نتایج فرضیه

شده با پذیرش  سهولت ادراک»و « ی مثبت دارد ناوری رابطهف

با اکثر  ها تأیید شدند و این یافته« ی مثبت دارد فناوری رابطه

اند از جمله  که در این زمینه انجام گرفتههایی  پژوهش

 همسویی  Straubو Roseو Sun  ، Gahtaniهای  پژوهش

. بر اساس الگوی پذیرش فناوری هرچه کاربران [71،23،29]دارند

تر  نسبت به سودمندی و سهولت کاربرد فناوری اطالعات بیش

بدانند، نگرش بهتری نسبت به آن خواهند داشت و گرایش 

اده از آن پیدا خواهند کرد و از این طریق رفتاری بیشتری به استف

 . [79]آورند کاربران به استفاده واقعی از فناوری اطالعات روی می

عناداری ی م متغیر هنجار ذهنی با پذیرش فناوری رابطه

شده با  ندارد. همچنین، هنجار ذهنی با حضور سودمندی ادراک

با پژوهش  ها ی معناداری ندارد. این یافته پذیرش فناوری رابطه

Davis منطق تأثیر هنجار ذهنی بر پذیرش[11]دارند همسویی . 

فناوری اطالعات این است که ممکن افراد تحت تأثیر برخورد 

ها از فناوری اطالعات استفاده افراد مهم دیگر و طرز تفکر آن

ی آماری  . با توجه به اینکه در پژوهش حاضر جامعه[25]کنند

جویان هستند و از نظر آگاهی در سط  با یی قرار دارند دانش

ممکن است کمتر تحت تأثیر دیگران و تحت نفوذ افراد و 

های مهم قرار بگیرند و در نتیجه نقش هنجار ذهنی در  گروه

 پذیرش فناوری اطالعات از سوی آنها کمتر باشد.

 ی مثبت و معناداری متغیر تصور با پذیرش فناوری رابطه

همسویی   و همکاران Nazemi ناظمیو این یافته با پژوهش دارد 

ده از فناوری اطالعات را در بهبود . هرچقدر افراد استفا[74]دارد

جایگاه، موقعیت و اعتبار خود مرثر بدانند به استفاده از آن رغبت 

 بیشتری نشان خواهند داد.

ی تحصیلی، با پذیرش فناوری  متغیر مرتبط بودن با رشته

ی  دارد. همچنین، مرتبط بودن با رشته ی مثبت و معناداری رابطه

شعده بعا پعذیرش فنعاوری      کتحصیلی بعا حضعور سعودمندی ادرا   

و همکعاران  Melas بعا  ها دارد. این یافته ی مثبت و معناداری رابطه

، ی تحصعیلی  منظور از مرتبط بعودن بعا رشعته    .[77]همسویی دارند

 ی  میزان ضرورت و اهمیت استفاده از فناوری اطالعات در رشته

 

تعرین فعالیعت    با توجه به اینکه اصعلی تحصیلی فرد است. 

شعان اسعت،    ی تحصیلی دانشگاه یادگیری در رشتهدانشجویان در 

کنعد،   طبیعی است که از ابزارهایی که به یادگیری آنها کمك معی 

 استفاده کنند.

، بعا پعذیرش فنعاوری    ای بین متغیعر خودکارآمعدی رایانعه   

ی معناداری مشعاهده نشعد. همچنعین، بعین خودکارآمعدی       رابطه

ی  فنعاوری رابطعه  شده با پعذیرش   با حضور سهولت ادراک ای رایانه

 پعژوهش  و Sunبعا پعژوهش    ها معناداری مشاهده نشد. این یافته

Igbaria همکاران و 
همسویی ندارند. اما نتایج نشان دادنعد   [71،72]

ی  شعده رابطعه   ای با سهولت کعاربرد ادراک  که خودکارآمدی رایانه

های مذکور اسعت. بعر    مثبت و معناداری دارد که همسو با پژوهش

ی فنعاروی   اجتماعی بنعدورا، در زمینعه   -ی شناختی یهاساس نظر

بعا یی دارنعد، تمایعل     ای اطالعات، افرادی که خودکارآمدی رایانه

هعا را، وسعایلی بعه راحتعی قابعل اسعتفاده        بیشتری دارند تا رایانعه 

قلمداد کنند، زیرا این افراد خود را در یعادگیری نحعوه اسعتفاده و    

. در ایععن پععژوهش نیععز  بععین   [23]بیننععد کععاربرد آن توانععا مععی 

ی مثبت  شده رابطه ای و سهولت کاربرد ادراک خودکارآمدی رایانه

مشاهده شد و نتایج نشعان دادنعد کعه خودکارآمعدی      و معناداری

ای بر پذیرش فناوری اطالعات در میان دانشجویان دانشعگاه   رایانه

 تبریز تأثیر غیرمستقیم دارد.

 نفعی ی م ای، با پذیرش فناوری رابطه متغیر اضطراب رایانه

. [70]دارد و همکعاران همسعویی   Tung دارد. این یافته بعا پعژوهش  

ای پاسعخی واکنشعی و ترسعی هیجعانی ناشعی از       اضطراب رایانعه 

پیامدهای بالقوه منفی، مثل آسیب زدن به رایانه اسعت و کسعانی   

ای هسعتند، عملکعرد ضععیفی در کعار بعا       ه دچار اضطراب رایانهک

. همچنعین، نگرانعی در معورد از    [40]دهنعد  رایانه از خود نشان معی 

ای یعا   های مهم یا از بین رفعتن تجهیعزات رایانعه    هدست دادن داد

ی  . بنابراین، افعرادی کعه اضعطراب رایانعه    [41]سایر اشتباهات است

های احتمعالی ناشعی    با تری دارند به منظور جلوگیری از خسارت

ی کمتعری   از استفاده از فناوری اطالععات، از ایعن ابعزار اسعتفاده    

 کنند. می

متغیر کنشگری در تعامل با رایانه، با پذیرش فناوری 

چنین، کنشگری در تعامل با رایانه با حضور ی دارد. هم رابطه

ها با  شده با پذیرش فناوری رابطه دارد. این یافته سهولت ادراک

. منظور از [75]همسویی دارند  و همکاران Zareزارع پژوهش 

کنشگری در تعامل با رایانه احساس تسلط بر رایانه، خالقیت و 

ی این عوامل  فعال بودن هنگام استفاده از رایانه است و مجموعه

دهد و برخورداری  نگرش افراد را به فناوری اطالعات تشکیل می
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هنگام کار با فناوری شود که فرد  از نگرش مثبت موجب می

اطالعات احساس خوشایندی داشته باشد، به همین دلیل موجب 

 شود. افزایش استفاده از فناوری اطالعات می

ی  شده، با پذیرش فناوری رابطه بین متغیر لذت ادراک

شده با  ی معنادای مشاهده نشد. همچنین، بین لذت ادراک رابطه

ی معناداری  رابطه شده با پذیرش فناوری حضور سهولت ادراک

و همکاران  Zareارع زبا پژوهش  ها مشاهده نشد و این یافته

شده با  شان داد که لذت ادراک. اما نتایج ن[75]همسویی ندارند

ی مثبت و معناداری دارد که این  شده رابطه سهولت کاربرد ادراک

ها نشان  نتیجه با پژوهش مذکور همسویی دارد. این یافته

ی سرگرمی و تفریحی استفاده از فناوری  دهند که جنبه می

ی دانشجویان  اطالعات به خودی خود موجب افزایش استفاده

شود که  شود اما موجب می از فناوری اطالعات نمی دانشگاه تبریز

تر قلمداد کنند، به  دانشجویان استفاده از فناوری اطالعات را ساده

شده بر پذیرش فناوری اطالعات تأثیر  عبارتی دیگر لذت ادراک

ی مثبت مرتبط بودن با  با توجه به رابطه غیرمستقیم دارد.

شود که  پیشنهاد می ی تحصیلی با پذیرش فناوری اطالعات رشته

های فوق  های آموزشی دانشگاه از طریق برگزاری کالس گروه

با  شان را های آموزشی و ... دانشجویان برنامه، سمینارها، کارگاه

ی  هایی که فناوری اطالعات در رشته ضرورت، اهمیت و قابلیت

 ها دارد آشنا کنند.تحصیلی آن

شعده بعا    دراکی مثبت سعهولت کعاربرد ا   با توجه به رابطه

پذیرش فناوری اطالعات و با توجه بعه اینکعه دسترسعی آسعان و     

شعده   تواند موجعب سعهولت ادراک   مناسب به فناوری اطالعات می

های مناسب فناوری اطالععات از   شود زیرساخت شود، پیشنهاد می

افزاری مناسب، فضعاهایی   قبیل پهنای باند مناسب، امکانات سخت

 های دانشجویی فراهم آیند. ا و خوابگاهه کافی و ... در دانشکده

 گیرینتیجه

الگویی  7این پژوهش نشان داد که الگوی پذیرش فناوری 

مناسب برای تحلیل استفاده از فناوری اطالعات در بین 

دانشجویان دانشگاه تبریز است و متغیرهای سودمندی 

شده، تصور، مرتبط بودن با  شده، سهولت کاربرد ادراک ادراک

ی مثبت و  تحصیلی و کنشگری در تعامل با رایانه رابطه ی رشته

 ی منفی با پذیرش فناوری اطالعات دارند. ای رابطه اضطراب رایانه

 تقدیر و تشکر

ی  دانند که از کلیه نویسندگان این مقاله بر خود  زم می

رسان  دانشجویانی که در انجام این پژوهش مشارکت کرده و یاری

 مایند.بودند تقدیر و تشکر ن

 اخالقی هیدییتأ

 یأافراد شرکت کننده به صورت داوطلبانه بوده و ه یتمام

 مداخله بنوده است یانوع اجبار 

 تعارض منافع

نتایج این پژوهش با منافع هیأ سازمان و یا افرادی تعارض 

 ندارند.

 یمنابع مال

 .این پژوهش دارای هیأ گونه حمایت مالی نبوده است 
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