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بررسی قابلیت کاربرد "مدل پذيرش فناوری" براي پذيرش فناوري 
آر.اف.آي.دي. در کتابخانه های دانشگاهی )مورد کاوی: شهر يزد(

 محبوبه فرزین یزدی*1، رویا برادر2، امیر غائبی3
تاریخ دریافت:  1392/1/14           تاریخ پذیرش: 1392/5/15

چکیده

هدف: هدف از پژوهش حاضر، بررســي ميزان قابليــت كاربرد الگوی پذيرش فناوري بــراي پذيرش فناوري 
آر.اف.آي.دي. در بين كتابداران كتابخانه هاي دانشــگاهي شــهر يزد و تعيين مؤثرترين ســازه ها بر پذيرش اين 

فناوري است. 
روش شناسی: پژوهش حاضر از نوع کاربردي و با روش پيمايشي است؛ جامعة آماري شامل 24 باب کتابخانة 
مرکزی و دانشكده اي دانشگاه های دولتي، پيام نور،  آزاد،  مركز آموزش عالي فني و حرفه اي،  مركزتربيت معلم و 

مؤسسة آموزش عالي علمي - كاربردي است. ابزار گردآوری اطالعات پرسشنامة محقق ساخته است. 
يافته ها: براســاس يافته هاي پژوهش، مدل پذيرش فناوری به دليل کسب ضريب تعيين نهايی 0/353 قابليت 
کاربرد در جامعة مورد مطالعه را دارد و متغيرهای ســودمندی درک شده، سهولت استفادة درک شده و نگرش 
نسبت به استفاده به ميزان 35/3 درصد قابليت تبيين متغير تصميم به استفاده را دارند. همچنين ديگر يافته ها حاکی 
از آن است که مهم ترين متغيرهای تأثيرگذار برمتغير وابستة تصميم به استفاده از فناوری آر.اف.آي.دي. به ترتيب 
متغيرهای سودمندی استفادة درک شده )0/44(، سهولت استفادة درک شده )0/42( و نگرش نسبت به استفاده 

)0/09( هستند.
اصالــت / ارزش: تاكنون پژوهش هاي اندكي در زمينة پذيرش فناوري با اســتفاده از الگو های عّلي مانند 
مدل پذيرش فناوري در كتابخانه ها انجام شده است. به عالوه پژوهش هايي كه در زمينة پذيرش فناوري آر.اف.
آي.دي. هســتند بيشتر در سازمان ها بررسي شــده اند. بنابراين مي توان گفت در زمينة موضوع پژوهش، تاكنون 

تحقيقی صورت نگرفته است.
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مقدمه
يکی از مهم ترين عواملی که ســبب بهره وری شــغلی در کتابخانه می شــود، استفاده از فناوری هاست. 
فناوری آر.اف.آی.دی.1 يکی از انواع فناوری های شناسايی خودکار محسوب می شود که به عنوان يکی 
از ده فناوری برتر کمک کننده به جهان علم در سدة بيستم شناخته شده است )زارع مهرجردی، 2011(. 
ايــن فناوری از امواج راديويی برای شناســايی، پيگيری و رديابی اجســام متحرک به صورت خودکار 
اســتفاده می کند و با استفاده از ســيگنال های راديويی به انتقال داده بين قرائت گر و اجسام برچسب دار 
می پــردازد )انگای2 و ديگــران، 2012؛ وانگ3 و ديگران، 2010(. پانديــن4 )2010( مهم ترين عوامل 
ضرورت استفاده از فناوری آر.اف.آی.دی. در کتابخانه را استفادة ناکارآمد از کتابداران آموزش ديده 
و تحصيــل کرده، هزينه های کاری باال، صفوف خروجی طوالنی و کتاب های مفقود شــده يا جابه جا 
شــده می داند. از طرف ديگر، ســاليان متمادی کتابخانه ها از فناوری های گوناگون برای تســهيل امور 
کتابخانه ای استفاده می کرده اند. اما اغلب اين فناوری ها بيشتر به مکانيزه کردن امور مربوط به مديريت 
اطالعات اسناد می پرداختند. به عبارت ديگر امکانات مربوط به مکانيزاسيون سرويس دهى به مخاطبان 
و تسهيل نحوة انجام فعاليت های مسئوالن كتابخانه، در مقايسه با امكانات فنى مديريت اطالعات اسناد 
بسيار محدود بود. بنابراين می توان يکی از ضروريات استفاده از فناوری آر.اف.آی.دی. در کتابخانه را 
تبديل ســاير امور کتابخانه مانند سرويس هاى امانات و مديريت كنترل اسناد و اعضا، اعمال قانون های 
كتابخانه به صورت نظام مند و افزايش ضريب حفاظت از اسناد كتابخانه با فرآيندهای خودكار دانست. 
به عبارت ديگر از جمله امكانات فناوري آر.اف.آی.دی. در كتابخانه ها، ارائة ســرويس هاي ميزامانت 
به صورت خودكار، برقراري كنترل هاي امنيتي بهتر برای اعضا و اسناد، سهولت در قفسه خواني و كنترل 
موجودي است. اگر چه پذيرش اين فناوری های جديد در کتابخانه ها به ارائة خدمات بيشتر به مراجعه 
کنندگان منجر می شود، به نوبة خود مستلزم سرمايه گذاری و قبول ريسک به وسيلة سازمان پذيرندة اين 
فناوری يعنی کتابخانه اســت. به همين دليل شناسايی عوامل مختلف تأثير گذار بر پذيرش فناوری های 
جديد از جمله آر.اف.آي.دي. پيش از پياده ســازی اين فناوری ها ضروری به نظر می رسد. دانشگاه ها 
و مراکز آموزش عالی به عنوان پيشــگامان عرصة علم و فناوری و تربيت کنندة متخصصان رشــته های 
گوناگون، نه تنها از اين قاعده مســتثنا نيســتند، بلکه انتظار می رود نقش پيشرو را در استفاده از فناوری 

آر.اف.آي.دي. برای ارائة خدمات بهتر و بيشتر به اعضای هيأت علمی و دانشجويان خود ايفا کنند.
 در   اخير، الگو های مختلفی در زمينة پذيرش فناوري مطرح شده است. از جملة اين مدل ها می توان 
به نظرية عمل مستدل )کنش منطقی5، 1975(، الگوی پذيرش فناوری6 )1989(، نظرية رفتار برنامه ريزی 
شــده7 )1991(، نظرية تجزية رفتار برنامه ريزی شــده8 )1995(، الگوی پذيرش فناوری تلفيق شــده9 
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)1995(، الگوی پذيرش فناوری 2 10 )2000( و نظرية يگانه سازی پذيرش و کاربرد فناوری11 )2003( 
اشاره کرد )ده قطب الدينی، 1389(. از اين نظريه ها و الگو ها،  گسترده ترين مدل به كار گرفته شده براي 
بررسي پذيرش فناوري هاي اطالعاتي و استفاده از آنها، الگوی پذيرش فناوري است )ونكاتش و باال12، 
 2008(. " الگوی پذيرش فناوری" در اواخر دهة 1980، توســط ديويس بر اســاس نظرية عمل مســتدل 
آجزن و فيشــبن )1980( ارائه شــد )بگوزی13، 2007 ؛ پارک و ديگران، 2009 ؛ هرناندز14، جيمنز15، 
جوزمارتين16، 2008(. الگوی مذکور اســتفادة واقعی از يک فناوری جديد را به وسيلة تمايل رفتاری و 
قصد فرد برای اســتفاده از يک فناوری تعيين می کند. ديويس )1989( بيان کرد که برای پذيرش يک 
فناوری، بايد دو عامل سهولت استفادة درک شده و سودمندی درک شدة آن فناوری را در نظر گرفت 
زيرا اين دو عامل بر نگرش افراد نســبت به اســتفاده از يک فناوري تأثير می گذارند و موجب تصميم 
گيري براي استفاده از آن فناوري می شوند و در نهايت عمل استفاده صورت می گيرد.. همچنين در اين 
مدل سهولت استفاده از يک فناوری شايد بر درک افراد از سودمندی آن سيستم تأثير بگذارد )ونکاتش 
و ديويس، 2000(. به عبارت ديگر هنگامی که افراد اســتفاده از يک سيســتم را راحت و آســان درک 

کنند، ميزان درک آنها از مفيد بودن آن سيستم هم افزايش می يابد.                              

شکل 1ی الگوی دريرش فناوری )ديويس و ديگران، 1989(

چنانکه بيان شد اين الگو با در نظرگرفتن الگو های قبلی و بر اساس مبنای نظری معينی )نظرية عمل 
مستدل( بنا شده )ديويس و ديگران، 1989( و خاص فناوری اطالعات طراحی شده است. همچنين اين 
مدل در پيش بينی پذيرش فناوری های اطالعاتی گوناگون توسط کاربران، به وسيله محققان سيستم های 
اطالعاتی تأييد شــده اســت و محققان با يکديگر در مورد قدرت پيش بينی اين الگو توافق نظر دارند 

5 
 

 2009پارک ي دیگزان، ؛  2007، 13تگًسی) ضذارائٍ ( 1980)عمل مستذل آجشن ي فیطثه 
ايری ياقعی اس یک فه ِاستفاد مذکًر الگًی(. 2008، 16، جًسمارتیه15، جیمىش14؛ َزواوذس
 .کىذ میتمایل رفتاری ي قػذ فزد تزای استفادٌ اس یک فىايری تعییه  ِيسیل ٌبجذیذ را 
 ِاستفادتیان کزد کٍ تزای پذیزش یک فىايری، تایذ دي عامل سًُلت ( 1989)دیًیس 

 تز عامل دي ایهآن فىايری را در وظز گزفت سیزا  ِضذدرک ضذٌ ي سًدمىذی درک 

 گیزی تػمیم مًجة ي گذاروذ می ثیزأت یک فىايری اس استفادٌ تٍ وسثت افزاد وگزش

َمچىیه  ..گیزد می غًرت عمل استفادٌ وُایت در ي ضًوذ می فىايری آن اس استفادٌ تزای
تز درک افزاد اس سًدمىذی آن سیستم  ضایذدر ایه مذل سًُلت استفادٌ اس یک فىايری 

یک  گامی کٍ افزاد استفادٌ اسعثارت دیگز َه ٌب (.2000يوکاتص ي دیًیس، ) تگذاردثیز أت
سیستم را راحت ي آسان درک کىىذ، میشان درک آوُا اس مفیذ تًدن آن سیستم َم افشایص 

                               .یاتذ می

 
( 1989، دیگزاندیًیس ي ) فىايریپذیزش  الگًی. 3ضکل 

َای قثلی ي تز اساس مثىای وظزی معیىی  الگًگزفته تا در وظز الگًیه اتیان ضذ  چىاوکٍ
ي خاظ فىايری اطالعات ( 1989دیًیس ي دیگزان، )تىا ضذٌ ( عمل مستذل ِوظزی)

اطالعاتی َای  فىايریپذیزش تیىی  پیصایه مذل در َمچىیه . طزاحی ضذٌ است
ي ضذٌ است ییذ أتاطالعاتی َای  سیستميسیلٍ محققان ٌ گًواگًن تًسط کارتزان، ب

سیذ جًادیه، )تًافق وظز داروذ  الگًایه تیىی  پیصمحققان تا یکذیگز در مًرد قذرت 
، تیىی پیص ِجىةعاليٌ تز  الگًایه  اس طزف دیگز .(2011ي دیگزان، 17؛ چه 1384یشداوی، 

چزا یک  کٍ تطخیع دَىذتًاوىذ  میتىاتزایه محققان ي مذیزان . ريیکزد تًغیفی َم دارد

واقعی  ۀاستفاد
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تصمیم به 
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 به استفاده
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 درک شده

متغیرهای 
 بیرونی
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)ســيد جوادين، يزدانی، 1384 ؛ چن17 و ديگران، 2011(. از طرف ديگر اين الگو عالوه بر جنبة پيش 
بينی، رويکرد توصيفی هم دارد. بنابراين محققان و مديران می توانند تشخيص دهند که چرا يک سيستم 
خاص پذيرفته نشــود و گام های اصالحی را دنبال کنند )ديويس، 1989 ؛ شينی دشتگل، 1388(. لي18 
و ديگــران )2003( الگــوی پذيرش فناوري را به عنوان تأثيرگذارتريــن و عمومي ترين نظريه در زمينة 
سيســتم هاي اطالعاتي و پذيرش آن معرفي كرده اند. همچنين چن و ديگــران )2011( اعتبار اين مدل 
را در پيش بيني پذيرش فناوري هاي گوناگون توســط كاربران تأييد كرده اند و الگوی نامبرده را قوي، 
معتبر و قابل اعتماد معرفي كرده اند كه در زمينه هاي مختلف به كار می رود. بنابراين در پژوهش حاضر 
با اتکا به الگوی پذيرش فناوری، به شناســايی عوامل مؤثر بر پذيرش فناوری آر.اف.آي.دي. در ميان 
کتابداران کتابخانه های دانشگاهی شهر يزد پرداخته شده است. از طرف ديگر، اغلب مطالعات تجربی 
الگوی پذيرش فناوری، به بررسی فناوری های به نسبت ساده  اقدام کرده اند و مشخص نيست که سازه ها 
و روابط مدل پذيرش فناوری برای فناوری های پيشرفته تر از جمله فناوری آر.اف.آی.دی. تا چه اندازه 
قابل به کارگيری باشــد )باقری، حميدی بهشتی، عليدوســتی، 1388(. به همين دليل قابليت استفاده از 

الگوی پذيرش فناوری برای فناوری آر.اف.آي.دي. را نيز بررسی می کنيم. 

تشريح سازه های به كاررفته از مدل پذيرش فناوری در پژوهش حاضر 
ســهولت استفادة درک شده: ديويس )1989( سهولت استفادة درک شــده را ميزان باور هر فرد در 
مورد ســهولت استفاده از يک سيســتم خاص تعريف کرده است. ونکاتش و ديگران )2003( سهولت 
استفادة ادراکی را ميزانی می دانند که شخص اعتقاد دارد کار کردن با يک سيستم خاص آسان است و 
نياز به تالش زيادی برای يادگيری ندارد. وفايی )1388( سهولت را »ميزان اعتقاد فرد به اينکه استفاده از 
يک سيستم نياز به تالش خاصی ندارد« تعريف کرده است. به طور کلی بر اساس تعريف های ارائه شده 
می توان گفت که ســهولت استفادة درک شــده به اين بر می گردد که استفاده از يک سيستم خاص از 
نظر فرد چقدر راحت و بدون نياز به تالش خاصی است. هر چند آسانی استفاده از يک سيستم به تنهايی 

موجب استفادة افراد از آن نمی شود. 
سوداندی درک شده : ســودمندی درک شده در پژوهش های متفاوت به عنوان درجه ای تعريف 
شــده اســت که فرد اعتقاد دارد استفاده از سيستم خاصی برای او ســودمند است و بر سطح عملکرد او 
می افزايد )شــيرمحمدی، 1383؛ لطفی و بخشايشــی، 1389؛ وفايي، 1388؛ ديويس، 1989؛ دهباشــی، 
2007؛ ونکاتش و ديگران، 2003(. ولی نکتة شــايان توجه در مورد سودمندی درک شده اين است که 
محققان بر خالف تعريف يکسانی که از اين سازه ارائه کرده اند، برداشت های متفاوتی را از روش ارتقای 
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عملکــرد فرد بيان کرده اند از جمله ونکاتش و ديگــران )2003( در ادامة تعريف خود بيان می کنند که 
منظور از تعريف ارائه شده، ميزانی است که يک فناوری موجب می شود تا شخصی در شرايط مساوی از 
امکانات موجود بهرة بيشتری ببرد. همچنين وفايی )1388( اظهار می کند که ارتقای عملکرد فرد از طريق 
کاهش زمان انجام کار و ارائة اطالعات به موقع امکان پذير است. به طور کلی بر اساس تعريف ارائه شده 
از ســودمندی درک شده و روش های مختلف ارتقای عملکرد افراد می توان گفت که از نظر افراد، هر 
سيستمی که عملکرد کاری افراد را از طريق سودمندی ها و فايده هايی که برای آنها دارد، ارتقا بخشند، 
مفيد ترند و بيشتر استفاده می شوند. به عبارت ديگر سودمندی درک شده ميزانی است که يک کاربر به 

وجود رابطة مثبت بين استفاده از آن سيستم و تأثير در عملکرد و پيامدهای آن اعتقاد دارد؛ 
نگرش نسبت به استفاده: اين سازه در الگوی ديويس برگرفته از سازة نگرش نسبت به رفتار در 
نظرية عمل مستدل است. بنابراين تعريف هايی که تا کنون برای اين سازه ارائه شده است، اغلب برگرفته 
از نظرية عمل مســتدل اســت )احمدی ده قطب الدينی، 1389؛ ســيد جوادين، يزدانی، 1384 ؛ لطفی، 
بخشايشی، 1389؛ يعقوبی، شاکری، 1387؛ ديويس، 1989(. بهترين تعريف که شامل هر دو مدل باشد 
را می توان چنين بيان کرد: نگرش هر فردی برگرفته از باورها و عقايد اوست که در صورت مثبت بودن 
به تصميم به استفاده از سيستم منجر می شود، زيرا نگرش به عنوان سازة ميانجی بين سودمندی و سهولت 
اســتفادة درک شده و تصميم به اســتفاده در "مدل پذيرش فناوری" قرار دارد. شايان ذکر است که در 
"مدل پذيرش فناوری" باورها شامل عقايد فرد در مورد سودمندی و سهولت استفادة درک شده است؛ 
تصمیم به استفاده: اين ســازه هم مانند نگرش نسبت به اســتفادة برگرفتــه از نظرية عمل مستدل 
آجزن و فيشبن )1980( است و به ميزان احتمال به کارگيری سيستم توسط فرد گفته می شود. اين سازه 
از نگرش فرد نسبت به کاربرد فناوری مشتق می شود و به رفتار واقعی منجر خواهد شد. در پژوهش های 
اندکی که در رابطه با پذيرش فناوری آر.اف.آي.دي. بوده اند از اين ســازه اســتفاده شده است )آميا و 
ديگــران، 2010؛ مولر زايتز و ديگران، 2009؛ نورتن، 2011؛ هوانــگ، 2010( اما به دليل اينکه رابطة 
تصميم به استفاده و استفادة واقعی از سيستم نشان می دهد که افراد تمايل دارند با رفتارهايی درگير شوند 
که تصميم انجام آن را دارند و در اکثر اوقات استفادة واقعی از يک سيستم زمانی صورت می گيرد که 
فرد تصميم به اســتفاده گرفته باشد )يعقوبی و شــاکری، 1387، نقل از کونر19 و آرميتاژ20، 1998(، در 
اين پژوهش بر آنيم که اين ســازه را هم بررســی کنيم. شايان ذکر است چون تا کنون فناوری آر.اف.
آي.دي. در کتابخانه های دانشــگاهی شــهر يزد پياده سازی نشده اســت، در اين پژوهش سازة استفادة 
واقعی از سيســتم )به معنای تعداد دفعاتی که در هفته، ماه يا ســال فعاليتی را با استفاده از فناوری خاص 

انجام دهند( بررسی نشده است.
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پرسش های اساسی پژوهش 
درســش اوبی مؤثرترين عوامل پذيرش فناوري آر.اف.آي.دي. بر اســاس "مدل پذيرش فناوری" از 

ديدگاه کتابداران كتابخانه هاي دانشگاهي شهر يزد كدامند؟
درسش دومی آيــا "مدل پذيرش فناوری" قابليت کاربرد در بين کتابداران کتابخانه های دانشگاهی 

شهر يزد را دارد ؟

پیشینة پژوهش 
احمدی ده قطب الدينی )1389( پژوهشــی با هدف بررسی روابط درونی بين سازه های الگوی پذيرش 
فناوری ديويس انجام داد. نتايج حاصل از اين پژوهش نشــان داد که نيت رفتاری کاربرد اينترنت، 31 

درصد واريانس کاربرد واقعی اينترنت را تبيين می کند. 
شــيخ شــعاعی )1385( در پژوهشــی عوامل مؤثر بر پذيرش فناوری اطالعات توســط کتابداران 
کتابخانه های دانشکده های فنی دانشگاه های دولتی شهر تهران را بر اساس "مدل پذيرش فناوری" بررسی 
کرده اســت. بر اساس يافته های اين پژوهش، متغير تصميم بر استفادة مستقيم از فناوری اطالعات تأثير 
دارد. پس از اين متغير، به ترتيب متغيرهای نگرش نســبت به اســتفاده، برداشت ذهنی از آسانی استفاده 
و برداشــت ذهنی از مفيد بودن به صورت غير مستقيم بيشــترين تأثير را بر استفاده از فناوری اطالعات 
دارند. همچنين قابليت کاربرد الگوی پژوهش برای آن جامعه، ضعيف )3/3درصد( برآورد شده است.
لگريس، اينگهام و کلرت )2003( در پژوهشــی به منظور مشــخص کردن ارزش الگوی پذيرش 
فناوری در توضيح استفاده از فناوری اطالعات به بررسی پژوهش هايی پرداخته اند که از الگوی پذيرش 
فناوری اســتفاده کرده اند. ايشان تمام مقاالت ســال های 1980 تا اوايل 2000 مجالت مرتبط را بررسی 
کردند. نتايج اين پژوهش حاکی از آن است که الگوی پذيرش فناوری 40 درصد از عوامل تأثيرگذار 

در استفاده از فناوری اطالعات را پيش بينی می کند.
ديويس، باگوزی و وارشــاو )1989( در پژوهشــی به بررسی عوامل مؤثر بر پذيرش و به کارگيری 
يک نرم افزار واژه پرداز با استفاده از "مدل پذيرش فناوری" پرداخته اند. نتايج اين پژوهش حاکی از آن 
است که برداشت ذهنی دانشجويان از مفيد بودن فناوری مورد استفاده کاماًل در تصميم به استفاده تأثير 
دارد، در حالی که برداشت ذهنی دانشجويان از سهولت استفاده از اين فناوری تأثير کمتری بر تصميم به 
استفاده داشته و طی زمان نيز نقش آن کمرنگ تر شده است. نگرش های شخصی به صورت جزيی تأثير 
داشــته اند و ارزش ها و هنجارهای ذهنی هيچ تأثيری بر تصميم به استفاده نداشته اند. نتايج اين پژوهش 

قابليت کاربرد 45 درصدی الگوی پذيرش فناوری را بيان کرده است. 
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به طورخالصه مي توان استنتاج كرد كه تا كنون در زمينة خاص موضوعي پژوهش حاضر، پژوهشي 
انجام نشــده است و تنها پژوهش هاي موجود )بر اساس بررسی های انجام شده در پايگاه های اطالعاتی 
و مجالت علمی گوناگون توســط محقق( به بررسي روابط ساختاري الگوی پذيرش فناوري و قابليت 
كاربرد آن براي فناوري هاي به نسبت سادة كاربر نهايي پرداخته اند كه بنا بر اقتضا تنها مرتبط ترين آنها 
از لحاظ روش شناسي و يا موضوع با پژوهش حاضر آورده شده اند كه در نتيجه گيري استفاده می شود.

روش شناسی پژوهش 
اين پژوهش از نظر هدف در زمرة پژوهش های کاربردی قرار می گيرد و از جنبة نحوة گردآوری داده ها از نوع 
توصيفی - پيمايشــی است. ابزار گردآوری اطالعات پرسشنامه های محقق ساخته است. همچنين روش آماری 
به کار گرفته شــده در اين پژوهش، تحليل مســير است. تحليل مسير شيوه ای در تحليل و ارائة نتايج است که در 
شش مرحله صورت می گيرد. اين مراحل عبارتند از:1. ساخت طرح يا آرايش عّلی متغيرها؛ 2. برقراری روابط بين 
متغيرهای الگو؛ 3. ترسيم دياگرام مسير؛ 4. محاسبة ضرايب مسير؛ 5. آزمون نيکويی برازش الگو و6. تفسيرنتايج 
)عليدوستی، 1384: 179(. در پژوهش حاضر چون از مدل ساخته شده اي استفاده شده كه روابط بين متغيرهای آن 
مشخص و دياگرام مسير آن ترسيم شده است، از مرحلة چهارم روش تحليل مسير، برای بررسی ميزان تأثير هر 
کدام از متغيرهای مستقل مدل مورد نظر به منظور تعيين مؤثرترين عوامل و از مرحلة پنجم، برای بررسی قابليت 
کاربرد الگوی پژوهش استفاده شده ودر نهايت برای تفسير نتايج از مرحلة ششم اين روش بهره گرفته شده است.

نحوة تدوين پرسشنامه 
پرسشــنامة پژوهــش در دو بخش طراحی شــده اســت. بخــش اول به منظــور آگاهــی از اطالعات 
جمعيت شــناختی جامعة آماری مورد نظر به مشــخصات فردی )جنس، سن، ميزان تحصيالت و سابقة 
کار در کتابخانه( پاسخ دهندگان اختصاص يافته است. بخش دوم پرسشنامه بر مبنای سازه های " الگوی 
پذيرش فناوری" يعنی ســهولت استفادة درک شده، سودمندی درک شده، نگرش نسبت به استفاده و 
تصميم به استفاده طراحی شده است. برای ساختن معيارهای سنجش هر سازه، ابتدا تعريف های مختلف 
ارائه و برداشت های گوناگون متخصصان از هر سازه بررسی شد و سپس بر مبنای تعريف ها و پرسش های 
ارائه شده در پژوهش های پيشين معيارها ساخته شد. ميزان اهميت هر يک از اين معيارها بر اساس طيف 
ليکرت )5 مقياسی( سنجش می شود. روی هم رفته 24 معيار سنجش به کار رفته در اين پرسشنامه، ميزان 
پذيرش فناوری آر.اف.آي.دي. در بين کتابداران کتابخانه های دانشگاهی را نشان می دهد. برای تعيين 
روايی پرسشنامة حاضر، از روش روايی منطقی )محتوايی و صوری( و برای تعيين پايايی پرسشنامه، از 
روش آلفای کرونباخ با کمک نرم افزار اس. پی.اس.اس. 16 21 اســتفاده شده است. در پژوهش حاضر 
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ضريب آلفاي به دســت آمده برای سؤاالت پژوهش، 0/949 است که نشان از درجة باالی اعتبار، دقت 
و اعتمادپذيری پرسشــنامه دارد. شايان ذکر اســت که قبل از توزيع پرسشنامه ها، توضيحات الزم برای 

آشنايی پاسخگويان با فناوری آر.اف.آی.دی. در قالب فيلم و بروشور به آنان ارائه شد. 

يافته هاي پژوهش
در اين بخش، ابتدا مشخصات جمعيت شناختي جامعة مورد بررسي در قالب جدول ارائه شده و سپس 

بر اساس داده هاي گردآوري شده، پاسخ پرسش هاي پژوهش آورده شده است: 

جدوب 1ی اشخصات جمعیت شناختی داسخگويان

درصد فراوانیفراوانیجنسیت
5167/1زن
2532/9مرد
76100جمع

گروه های سنی
202330/3 تا 29 سال
303343/4 تا 39 سال
401215/8 تا 49 سال

50810/5 سال و باالتر
76100جمع

درصد فراوانیفراوانیایزان تحصیالت
67/9ديپلم

810/5كارداني
4660/5كارشناسي

1418/4كارشناسي ارشد
22/6دكتري
76100جمع

درصد فراوانیفراوانیسابقة کار در کتابخانه
13445 تا 6 سال

61621 تا 11 سال
111520 تا 16 سال
1656 تا 21 سال
2168 تا 26 سال

76100جمع
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درســش اوبی اؤثرترين عواال دريرش فنــاورا آریافیآایدای از ديــدگاه کتابداران 
كتابخانه هاا دانشگاهي شهر يزد بر اساس پ الگوی دريرش فناوریپ كدااند؟

چنانکه بيان شد، براي پاسخگويي به پرسش اول از روش تحليل مسير استفاده مي شود. در اين روش 
با استفاده از وزن بتا )ضريب بتا( مقدار اثر هر متغير تعيين می شود. بنابراين در مرحلة اول برای محاسبة 
ضريب بتا، تصميم به اســتفاده، به عنوان متغير وابسته و سهولت استفادة درک شده و سودمندی درک 

شده و نگرش نسبت به استفاده، به عنوان متغيرهای مستقل در نظر گرفته شده اند. 

جدوب2ی احاسبة ضريب بتا )ارحلة اوب(

ضرايب غیر استاندارد ضرايب استاندارد
تی سطح اعناداری

بی خطای اعیار بتا
)Constant( 1/073 3/693 0/291 0/772

سهولت استفادة درک شده 0/293 0/103 0/290 2/839 0/006
سودمندی درک شده 0/561 0/164 0/381 3/411 0/001

نگرش نسبت به استفاده 0/133 0/164 0/094 0/811 0/420
  متغير وابسته : تصميم به استفاده

با توجه به نتايج حاصل از جدول 2 در باب تأثير متغيرهای ســهولت اســتفادة درک شده ، سودمندی 
درک شده و نگرش نسبت به استفاده بر متغير تصميم به استفاده از فناوری، می توان گفت که ضرايب بتای 
استاندارد شده )که تحت عنوان ضريب مسير است( برای اين متغيرها به ترتيب عبارتند از: 0/290 ، 0/381 و 
0/094 و مقادير تی به دست آمده برای اين ضرايب به ترتيب 2/839، 3/411 و 0/811 است که اين مقادير 

تنها برای متغيرهای سهولت استفادة درک شده و سودمندی درک شده در سطح 0/05 معنادار است. 

نمودار 1ی نمودار تفکیک شدة ارحلة اوب
 

 

 درک شدهۀ سهولت استفاد

 تصمیم به استفاده سودمندی درک شده
 از فناوری

 نگرش نسبت به استفاده

290/0 

381/0 

094/0 
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بر اســاس ضرايب به دســت آمده در جدول 2، نمودار فوق اثر مستقيم متغيرهای مستقل را بر متغير 
وابســتة تصميم به استفاده نشان می دهد. در مرحلة دوم متغير نگرش نســبت به استفاده، به عنوان متغير 
وابسته و متغيرهای سهولت استفادة درک شده و سودمندی درک شده به عنوان متغيرهای مستقل منظور 

شده اند و ضرايب بتا به دست آمده اند )جدول 3(.

جدوب 3ی احاسبة ضريب بتا )ارحلة دوم(

الگو ضرايب غیر استاندارد ضرايب استاندارد تی سطح اعناداری
بی خطای اعیار بتا

)Constant( 6/799 2/504 2/715 0/008
سهولت 0/175 0/071 0/245 2/474 0/016

سودمندی 0/477 0/103 0/460 4/642 0/000
  متغير وابسته : نگرش

چنانکه در جدول 3 مشــاهده می شود، متغيرهای سهولت اســتفادة درک شده و سودمندی درک 
شده با به دست آوردن ضرايب بتای استاندارد 0/245 و 0/460 بر متغير نگرش نسبت به استفاده در سطح 

معناداری 0/05 تأثير مستقيم و معناداری دارند. 

نمودار 2ی نمودار تفکیک شدة ارحلة دوم

بر اساس ضرايب به دست آمده در جدول 3، نمودار 2 اثر مستقيم متغيرهای مستقل را بر متغير وابستة 
نگرش نسبت به استفاده نشان می  دهد. در مرحلة سوم برای محاسبة ضريب بتا، سودمندی استفادة درک 
شده به عنوان متغير وابسته و سهولت استفادة درک شده به عنوان متغير مستقل، در نظر گرفته شده است 

)جدول 4(.

13 
 

درک شده و سودمندی درک  ۀاستفاداستفاده، ته عنوان متغیر واتسته و متغیرهای سهولت 
 (.3جدول ) اند دست آمده هضرایة تتا ب اند و شدهشده ته عنوان متغیرهای مستقل منظور 

 (دوم ۀمرحل)ضریب بتا  ۀمحاسب. 3جدول 

 الگو

 ضرایة استاندارد ضرایة غیر استاندارد
 تی

 
 سطح معناداری

 تتا خطای معیار تی 

 (Constant) 799/6  504/2   715/2  008/0  

175/0 سهولت  071/0  245/0  474/2  016/0  

477/0 سودمندی  103/0  460/0  642/4  000/0  

نگرش  : متغیر واتسته
درک شده و سودمندی  ۀاستفادمتغیرهای سهولت  شود، میمشاهده  3در جدول  چنانکه

تر متغیر نگرش  460/0و  245/0دست آوردن ضرایة تتای استاندارد  هدرک شده تا ب
.  مستقیم و معناداری دارندثیر أت 05/0نسثت ته استفاده در سطح معناداری 

 

 
 

 دوم ۀرحلم ۀشدنمودار تفکیک . 2نمودار 

اثر مستقیم متغیرهای مستقل را تر  2، نمودار 3دست آمده در جدول  هاساس ضرایة بتر 
ضریة  ۀمحاسةسوم ترای  ۀمرحلدر  .دهد  مینگرش نسثت ته استفاده نشان  ۀواتستمتغیر 

درک شده ته  ۀاستفاددرک شده ته عنوان متغیر واتسته و سهولت  ۀاستفادتتا، سودمندی 
 (.4جدول )در نظر گرفته شده است  ،ستقلمعنوان متغیر 

 (سوم ۀمرحل)ضریب بتا  ۀمحاسب. 4جدول 

 الگو

 ضرایة استاندارد ضرایة غیر استاندارد
 تی

 

 سطح معناداری
 تتا خطای معیار تی 

 (Constant) 563/17  964/1   941/8  000/0  

180/0 سهولت  077/0  261/0  328/2  023/0  

 درک شده ۀستفادسهولت ا

 سودمندی درک شده

 نگرش نسثت ته استفاده

245/0 

460/0 
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جدوب 4ی احاسبة ضريب بتا )ارحلة سوم(

الگو ضرايب غیر استاندارد ضرايب استاندارد تی سطح اعناداری

بی خطای اعیار بتا

)Constant( 17/563 1/964 8/941 0/000

سهولت 0/180 0/077 0/261 2/328 0/023
  متغير وابسته : سودمندی

نمودار 3  اثر مستقيم متغير مستقل سهولت استفادة درک شده را بر متغير وابستة سودمندی استفادة 
درک شده، بر اساس ضريب به دست آمده در جدول3 نشان می دهد.

نمودار 3ی نمودار تفکیک شدة ارحلة سوم

در نهايت با اســتفاده از ضرايب به دســت آمده و نمودارهای تفکيک شــده، اثرات مستقيم و غير 
مستقيم متغيرهای مستقل بر متغير وابستة اصلی به دست آمده است )شکل 1(.

شکل 2ی دياگرام اسیر همراه با ضرايب اسیر

14 
 

 ٍٓاتستدرک شدُ را تز هتغیز  ٓاستفاداثز هستقین هتغیز هستقل سَْلت  3ًوَدار 
 .دّد هیًشاى  3دست آهدُ در جدٍلُ تز اساس ضزیة ب ،درک شدُ ٓاستفادسَدهٌدی 

 
 سوم ۀمرحل ۀشدنمودار تفکیک . 3 نمودار

ٍدارّای تفکیک شدُ، اثزات هستقین ٍ دست آهدُ ٍ ًنُ در ًْایت تا استفادُ اس ضزایة ب
 (.1شکل )دست آهدُ است ُ اصلی ب ٍٓاتستغیز هستقین هتغیزّای هستقل تز هتغیز 

 
 

 دیاگرام مسیر همراه با ضرایب مسیر. 1شکل 

است کِ  647/0هعادل  ،خطای هدلیت مّکًشاى دادُ شدُ است هقدار  5در شکل  چٌاًکِ
 5در جدٍل  الگَهقدار ضزیة تعییي ت هّیکٍ تز اساس  e = 1 – R2ت تِ صَر

ایي جدٍل تا فزض تصوین تِ استفادُ تِ عٌَاى هتغیز ٍاتستِ ٍ . دست آهدُ است ُب
درک شدُ، سَدهٌدی درک شدُ ٍ ًگزش ًسثت تِ استفادُ تِ عٌَاى  ٓاستفادسَْلت 

 .هحاسثِ شدُ است ،هتغیزّای هستقل
 الگو ضریب تعیین. 5جدول 

ّای  شاخص
 الگَآهاری 

ضزیة ّوثستگی 
 (ضزیة رگزسیَى)

هجذٍر ضزیة ّوثستگی 
 (ضزیة تعییي)

ضزیة تعییي تصحیح 
 شدُ

 خطای تزآٍرد

 443/2 327/0 353/0 595/0 هیشاى ضزایة

 

261/0 

 245/0 

460/0 

 
ًگزش ًسثت تِ 
 استفادُ اس فٌاٍری 

 
094/0 

تصوین تِ 
استفادُ اس 
 فٌاٍری 

381/0 

290/0 

e = 0  647/  

 261/0 سَدهٌدی درک شدُ درک شدُ ٓسَْلت استفاد

14 
 

 ٍٓاتستدرک شدُ را تز هتغیز  ٓاستفاداثز هستقین هتغیز هستقل سَْلت  3ًوَدار 
 .دّد هیًشاى  3دست آهدُ در جدٍلُ تز اساس ضزیة ب ،درک شدُ ٓاستفادسَدهٌدی 

 
 سوم ۀمرحل ۀشدنمودار تفکیک . 3 نمودار

ٍدارّای تفکیک شدُ، اثزات هستقین ٍ دست آهدُ ٍ ًنُ در ًْایت تا استفادُ اس ضزایة ب
 (.1شکل )دست آهدُ است ُ اصلی ب ٍٓاتستغیز هستقین هتغیزّای هستقل تز هتغیز 

 
 

 دیاگرام مسیر همراه با ضرایب مسیر. 1شکل 

است کِ  647/0هعادل  ،خطای هدلیت مّکًشاى دادُ شدُ است هقدار  5در شکل  چٌاًکِ
 5در جدٍل  الگَهقدار ضزیة تعییي ت هّیکٍ تز اساس  e = 1 – R2ت تِ صَر

ایي جدٍل تا فزض تصوین تِ استفادُ تِ عٌَاى هتغیز ٍاتستِ ٍ . دست آهدُ است ُب
درک شدُ، سَدهٌدی درک شدُ ٍ ًگزش ًسثت تِ استفادُ تِ عٌَاى  ٓاستفادسَْلت 

 .هحاسثِ شدُ است ،هتغیزّای هستقل
 الگو ضریب تعیین. 5جدول 

ّای  شاخص
 الگَآهاری 

ضزیة ّوثستگی 
 (ضزیة رگزسیَى)

هجذٍر ضزیة ّوثستگی 
 (ضزیة تعییي)

ضزیة تعییي تصحیح 
 شدُ

 خطای تزآٍرد

 443/2 327/0 353/0 595/0 هیشاى ضزایة

 

261/0 

 245/0 

460/0 

 
ًگزش ًسثت تِ 
 استفادُ اس فٌاٍری 

 
094/0 

تصوین تِ 
استفادُ اس 
 فٌاٍری 

381/0 

290/0 

e = 0  647/  

 261/0 سَدهٌدی درک شدُ درک شدُ ٓسَْلت استفاد

سهولت استفادة درک شده

سودمندی درک شده
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چنانکه در شــکل 5 نشــان داده شــده اســت مقدار کّميت خطای مدل، معادل 0/647 است که به 
صورت e = 1 – R2 و بر اســاس کّميت مقدار ضريب تعيين الگو در جدول 5 به دســت آمده است. اين 
جدول با فرض تصميم به استفاده به عنوان متغير وابسته و سهولت استفادة درک شده، سودمندی درک 

شده و نگرش نسبت به استفاده به عنوان متغيرهای مستقل، محاسبه شده است.

جدوب 5ی ضريب تعیین الگو

 شاخص های 
آااری الگو

ضريب همبستگی 
)ضريب رگرسیون(

اجرور ضريب همبستگی 
)ضريب تعیین(

ضريب تعیین 
تصحیح شده خطای برآورد

ميزان ضرايب 0/595 0/353 0/327 2/443

در ايــن قســمت برای تعيين کل اثر عّلی هر يک از متغيرهای مســتقل پژوهــش بر متغير تصميم 
به اســتفاده، به عنوان متغيری که رابطة مســتقيم با پذيرش فناوری آر.اف.آی.دی در بين کتابداران 
جامعة پژوهش دارد، ميزان تأثيرات مســتقيم و غير مســتقيم هر کدام از آنها محاسبه شده است. اين 
کار از طريق جمع اثر مســتقيم با مجموع آثار غير مســتقيم متغيرها به دست آمده است. همچنين آثار 
غير مســتقيم از طريق حاصل ضرب ضرايب هر مســير محاســبه شده اســت. نتايج اين محاسبات در 
جدول های 6 تا 8 آمده اســت. شايان ذکر است که برای سهولت در خواندن و نوشتن نام متغيرها در 
جدول های زير از X1 به جای متغير سهولت استفادة درک شده ، X2 به جای متغير سودمندی درک 
 شــده ، X3 به جای متغير نگرش نســبت به اســتفاده و X4 به جای متغير تصميم به استفاده از فناوری 

استفاده شده است.

جدوب 6ی احاسبة اثر استقیم و غیر استقیم اتغیر سهولت استفادة درک شده بر اتغیر تصمیم به استفاده از فناوری

0/290X1 →  X4اثر مستقيم

261/0 *381/0 = 099/0X1 → X2 → X4        

اثر غير مستقيم 245/0 * 094/0 =  023/0X1 → X3 → X4        

 0/011 = 0/094 * 0/460*  0/261X1 → X2 → X3 → X4        

کل اثر غير مستقيم023/0+011/0 + 099/0 0/133

اثر کل متغير X1کل اثر غير مستقيم+  اثر مستقيم0/423
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جدوب 7ی احاسبة اثر استقیم و غیر استقیم اتغیر سوداندی درک شده بر اتغیر تصمیم به استفاده از فناوری

0/381X1 →  X4اثر مستقيم
460/0 * 094/0 = 043/0X2 → X3 → X4        اثر غير مستقيم
اثر کل متغير X2اثر غير مستقيم+  اثر مستقيم424/0 =043/0 + 381/0

جدوب 8ی احاسبة اثر استقیم و غیر استقیم اتغیر نگرش نسبت به استفاده بر اتغیر تصمیم به استفاده از فناوری

0/094X3 → X4اثر مستقيم
اثر کل متغير X 3اثر غير مستقيم+  اثر مستقيم094/0 =0  +  094/0

به طور کلی بر اساس يافته های جدول های 6، 7 و 8، می توان جدول 9 را برای تعيين اثرات مستقيم 
و غيرمستقيم و اثر کل هر کدام از متغيرهای مستقل بر متغير وابستة پژوهش ترسيم کرد.

جدوب 9ی اثرات استقیم ، غیراستقیم و کل اتغیرهای استقل بر اتغیر وابسته

اتغیرها
نوع اثر

اثر کل
غیر استقیماستقیم

0/2900/1330/423سهولت استفادة درک شده
0/3810/0430/424سودمندی درک شده

0/094-0/094نگرش نسبت به استفاده
                   متغير وابسته : تصميم به استفاده

بر اســاس جدول 9، می توان گفت که متغير ســهولت استفادة درک شده دارای اثر مستقيم 0/290 
و غير مســتقيم 0/133 بر متغير وابستة تصميم به استفاده است و مجموع تأثيرات آن برابر 0/423 است. 
همچنين متغير ســودمندی درک شــده هم تأثير مستقيم 0/381 و غير مستقيم 0/430 بر متغير تصميم به 
اســتفاده دارد و در نتيجه مجموع تأثيرات آن برابر 0/424 است. اما متغير نگرش نسبت به استفاده، فاقد 

اثر غير مستقيم بر متغير تصميم به استفاده و اثر مستقيم آن برابر 0/094 است. 
در نهايت، با در نظر گرفتن اثرات کل متغيرها بر متغير وابسته، می توان مهم ترين متغيرهای تأثيرگذار 

بر متغير وابستة تصميم به استفاده از فناوری آر.اف.آي.دي. را به شرح زير اولويت بندی کرد:
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متغير سودمندی درک شده؛. 1
متغير سهولت استفادة درک شده و. 2
متغير نگرش نسبت به استفاده.. 3

بنابراين با توجه به اولويت های به دســت آمده می وان گفت که برداشت ذهنی شکل گرفته نسبت به 
ســودمندی اســتفاده از فناوری آر.اف.آي.دي. در بين کتابداران کتابخانه های دانشگاهی شهر يزد، 
نسبت به سهولت استفاده از آن برای پذيرش و کاربرد فناوری آر.اف.آي.دي. عامل قوی تری است. 
نتيجــة حاصل بــا نتايج پژوهش تانگ، هانگ و تم )2002( همســو و هم جهت اســت. همچنين در 
پژوهش حاضر متغير نگرش نسبت به استفاده مانند پژوهش ديويس، باگوزی و وارشاو )1989( نقش 
واســطه ای ضعيفی را در پذيرش فناوری آر.اف.آي.دي. بازی می کند. يکی از داليل آن شــايد اين 
باشــد که متغير نگرش نســبت به استفاده، تنها تأثير مســتقيم بر روی متغير تصميم به استفاده دارد در 
حالی که ديگر متغيرها عالوه بر تأثير مســتقيم، تأثير غير مســتقيمی بر متغير وابستة تصميم به استفاده 
دارند، زيرا در روش تحليل مســير که اســتفاده شده است، ميزان تأثير از جمع کل تأثيرات مستقيم و 

غير مستقيم به دست می آيد.
درســش دومی آيا پ الگوی دريرش فناوریپ .ابلیت کاربرد در بین کتابداران کتابخانه های 

دانشگاهی شهر يزد را دارد؟
به منظور بررسی قابليت کاربرد " الگوی پذيرش فناوری" در بين کتابداران کتابخانه های دانشگاهی 
شهر يزد از آزمون نيکويی برازش مدل در روش تحليل مسير استفاده شده است. برای بررسی نيکويی 
برازش الگو از اين طريق، ترکيب متغيرهای موجود در الگوی پژوهش از لحاظ اســتقالل و وابســتگی 
اســتخراج و ضرايب همبستگی جزيی )ضرايب رگرسيون اســتاندارد( و ضرايب تعيين )R2( برای هر 

ترکيب تعيين شدند )جدول 10(. 

جدوب 10ی ضرايب همبستگی جزيی و ضرايب تعیین برای ترکیب های اختلف اتغیرها در الگو

ضريب تعیین الگو 
)R2(

نگرش
نسبت به استفاده

سوداندی
استفادة درک شده

 سهولت استفادة 
درک شده

استقل
وابسته

سودمندی استفادة درک شده0/261__0/068

نگرش نسبت به استفاده0/5240/366_0/331
تصميم به استفاده از فناوری0/3530/4000/5060/424
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چنانکه در جدول 10 مشاهده می شود 6/8 درصد از تغييرات متغير سودمندی استفادة درک شده 
با متغير ســهولت اســتفادة درک شده تبيين می  شــود. همچنين 33/1 درصد از تغييرات متغير نگرش 
نســبت به اســتفاده با متغيرهای سهولت و سودمندی استفادة درک شــده بيان می شود. در نهايت نيز 
تغييرات متغير وابســتة اصلی " الگوی پذيرش فناوری" در پژوهش حاضر يعنی تصميم به استفاده، به 
ميزان 35/3 درصد با تغييرات در متغيرهای نگرش نســبت به اســتفاده ، سهولت استفادة درک شده و 
ســودمندی درک شده تبيين می شــود. به اين ترتيب می توان گفت که ضريب کل " الگوی پذيرش 
فنــاوری" در پژوهش حاضر معادل 35/3 درصد، يعنی قابليــت کاربرد " الگوی پذيرش فناوری" در 
پژوهش حاضر به ميزان 35/3 درصد اســت. اين ميزان هر چند 64/7 درصد از واريانس متغير وابسته 
را تعيين نکرد، نســبت به پژوهش های پيشــين )جدول11( مناسب به نظر می رسد. چنانکه عليدوستی 
)1384( در پايــان نامة خــود ضريب تعيين باالتر از 30 درصد را پذيرفتنی دانســته اســت. در نتيجه 
می تــوان گفت که "مدل پذيرش فناوری" قابليت کاربرد در بين کتابداران کتابخانه های دانشــگاهی 

شهر يزد را دارد. 

جدوب11ی ضريب تعیین در دژوهش های اشابه

انبعضريب تعییندژوهش
احمدي ده قطب الدينی )1389(31 درصدبررسی روابط ساختاری بين سازه های الگوی پذيرش فناوری 

شيخ شعاعی )1385(3/3 درصدبررسی عوامل مؤثر بر پذيرش فناوری اطالعات
عليدوستی )1384(31/1 درصدطراحی الگوی عوامل کليدی مؤثر بر کاربرد فناوری اطالعات

لگريس، اينگهام و کلرت )2003(40 درصدبررسی “الگوی پذيرش فناوری” در پژوهش ها
ديويس، باگوزی و وارشاو )1989(45 درصدبررسی عوامل مؤثر بر پذيرش يک نرم افزار واژه پرداز

شايد بتوان يکی از داليل مناسب بودن " الگوی پذيرش فناوری" برای پژوهش حاضر را اين دانست 
که تنها در سطح عوامل فردی بررسی شده است، زيرا پذيرش فناوری در ميان افراد به دليل مزايايی که 

برای آنها دارد، بسيار سريع تر است و نياز به زير ساخت های کمتری دارد.

بحث و نتیجه گیری 
پژوهــش حاضر، به بررســی عوامل مؤثر بر پذيرش فنــاوری آر.اف.آي.دي. و تعيين قابليت کاربرد 
الگوی پذيرش فناوری در بين کتابداران کتابخانه های دانشــگاهی شــهر يزد پرداخت. اولويت های 
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به دست آمده برای ميزان تأثير هر کدام از سازه های " الگوی پذيرش فناوری" حاکی از آن است که 
ســازه های سودمندی و سهولت استفادة درک شده بيشــترين و سازة سودمندی درک شده کمترين 
ميزان تأثير را بر روی سازة تصميم به استفاده از فناوری آر.اف.آي.دي. در بين کتابداران کتابخانه های 
دانشگاهی شهر يزد داشــته اند. بنابراين می توان گفت در صورتی که کتابداران درک کنند، استفاده 
از فنــاوری آر.اف.آي.دي. موجب تســريع در انجام وظايف و افزايش کيفيت کاری آنها می شــود 
و برای انجام فعاليت هايشــان در کتابخانه ســودمند اســت، حتی در صورتی که نگرش چندان مثبتی 
هم نســبت به فناوری آر.اف.آي.دي. نداشــته باشند، از آن اســتفاده خواهند کرد. همچنين از ديگر 
نتايــج اين پژوهش، می توان بــه تأييد 35/3 درصدی قابليت کاربرد " الگوی پذيرش فناوری" در بين 
کتابداران کتابخانه های دانشگاهی شــهر يزد اشاره کرد. اين يعنی انتخاب " الگوی پذيرش فناوری" 
برای پژوهش حاضر تا حدودی مناسب بوده است. با توجه به اولويت های به دست آمده برای پذيرش 
فناوری آر. اف. آی. دی، به طراحان و ســازندگان سيســتم های مرتبط با فنــاوری آر.اف.آی.دی. 
پيشــنهاد می شــود که دو عامل سودمندی و ســهولت استفادة درک شــده را در طراحی سيستم های 
فناوری آر.اف.آی.دی. در کتابخانه ها در نظر بگيرند و سيستم هايی را طراحی کنند که در عين مفيد 
بودن ، يادگيری آنها توســط کتابداران آسان باشد. به عنوان نمونه شرکت نوسا که در حال حاضر به 
طراحی ســخت افزارها و نرم افزارهای فنــاوری آر. اف. آی. دی. در کتابخانه های ايران می پردازد، 

بايد بيشتر از گزينه های گرافيکی برای طراحی استفاده کند.
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