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Abstract 
User participation behavior when using cyberspace is influenced by several 

factors. In recent years, researchers have studied the behavior of users and 

while identifying the factors affecting it, have proposed various models to 

explain how they participate. The purpose of this article is to identify the 

impact of attitude on the behavior of cyberspace users. Participatory behavior 

of users means using the facilities provided in cyberspace, including 

communicating, exchanging ideas, sharing text and images, and in general, 

interacting with other people present in cyberspace. This research is 

methodologically in the combined research group and initially, the qualitative 

approach and deductive content analysis method were used to design the 

model, and the quantitative approach and structural equation modeling 

method were used to test and validate the model. The content of the research 

was collected using a semi-structured interview technique with experts. 

Findings indicate the effectiveness of users' participatory behavior from the 

variable of attitude directly and indirectly and through the mediating variables 

of desire and intention directly. Findings indicate a positive and significant 

relationship between the factors of attitude and desire and intention, which 

was explained in previous research. 
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 و نگرش آنان یمجاز یکاربران فضا یرفتار مشارکت

 چکیده

  یقرار دارد. محققان ط  ی عوامل متعدد  تأثیرتحت    یمجاز  یاستفاده از فضارفتار مشارکت کاربران هنگام  

  ن ییمختلفی را برای تب  ی بر آن، مدل ها  مؤثرو ضمن شناسايی عوامل    ی رفتار کاربران را بررس  ریاخ  یهاسال 

بر رفتار کاربران فضای مجازی نگرش   تأثیر شناسايی مقاله، اين اند. هدف نموده شنهادینحوه مشارکت آنان پ

برقراری ارتباط، استفاده از امکانات فراهم شده در فضای مجازی شامل  ،  ی کاربرانمشارکترفتار  منظور از    .بود

. اين مجازی است  فضای  افراد حاضر در، تعامل با ساير  مجموعو در  متن و تصوير  گذاری  تبادل نظر، اشتراك

های ترکیبی بوده و در ابتدا از رويکرد کیفی و روش تحلیل  پژوهششناسی در گروه  از نظر روش  پژوهش

محتوای قیاسی برای طراحی مدل بهره گرفته و از رويکرد کمی و روش مدل معادالت ساختاری برای آزمون  

و اعتبارسنجی مدل استفاده نموده است. محتوای پژوهش با استفاده از تکنیک مصاحبه نیمه ساختاريافته با 

نگرش    های پژوهش نشانگر اثرپذيری رفتار مشارکتی کاربران از متغیريافته  ردآوری شده است.خبرگان گ

  بیانگر ها  افتهباشد. يبصورت غیر مستقیم و از مسیر متغیرهای میانجی تمايل و نیت می بصورت مستقیم و هم  

   پیشین تبیین شده بود.  هایپژوهشدر و تمايل و نیت است که  نگرش عوامل نیارتباط مثبت و معنادار ب

 .تین، نگرش ،یرفتار مشارکت ،تمایل  ،های فردیارزش  ها:کلیدواژه

 .
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   مقدمه
 و  قرار دارندخود    یدر جهان ذهن  یمجاز  یبا استفاده از فضا  معتقد است کاربرانکاستلز  

را    رفتاریدر آن    ههر روز  کاربران که    يیاست، فضا  یفرا فضا و ذهن  ینوع   یمجاز  یفضا

 Kasttels)  ندکن یمالقات م  گريد  ی هاها و زمانمکان  ها، شهي، اندساير افرادانجام داده و با  

and Evnas, 2005).  ني نماد  فيافزار و تعارافزار، نرم از سخت  یامجموعه  یمجاز  یفضا  

 .  کندیافراد منتقل م ن یرا در قالب داد و ستد ب رهاو باو دياز عقا یااست که شبکه

برقرار    ارتباط  با همهای اجتماعی  رسانه  از طريق  از افراد است کهای  شبکه  1زی اجوامع مج

پايهمی اين  های تعامالتی دارند و شبیه کافیکنند. اين جوامع گرچه  شاپ هستند، ولی در 

 .(2013Wang ,) وکار بپردازندکسبو معامله مراوده، توانند به ها مردم میمکان

تبادل  از جمله    یگريامکانات د  تشانی ، متناسب با موضوع فعال2آنالين  یاجتماع   یهاشبکه

ارتباط با    ی و برقرار  یاانهي را  یهاليو فا  دئويو  یبارگذار  تی قابل   ن،ي آنال   ی هایباز  ،را خب ا

است که کاربران، بخش    لیدل  نی دارند و به هم   شان يهانهيدر گزرا    یشخص   ی هارسانه  ريسا

فر،   ی)سلطان  دهندیاختصاص م  یاجتماع  یهارا به شبکه  نترنتياز زمان حضور در ا  یاديز

1389). 

  طراحی   مجازی  فضای  در  اجتماعی  تعامالت  و تقويت  افزايش  برای  اجتماعی  هایشبکه

  مانند   گیردمی  قرار  افراد  پروفايل  روی  که بر  اطالعاتی  طريق  از  ارتباط  برقراری  . است  شده

  ديگران   پروفايل  توانندمی  کاربران  گردد.تسهیل می  عاليق   شخصی و  اطالعات  کاربر،  عکس 

  ارتباط   يکديگر  با  چت  و  ايمیل  مانند  مختلف  کاربردی  هایبرنامه  طريق  از  و  ديده  را

 .(228ص  ،et al, 2008) Pempekبرقرارکنند 

آرسوشیال   پژوهشی  مجموعه   گزارش  ه  3وی  سال  4ت ی سوئ  تا و  اول  نیمه    2019 در 

جهان  میالدی در  کاربران  وضعیت  می  از  اکه  دهد  نشان  کاربران  تعداد    ی ط   نترنتيرشد 

  دهد نشان می  ،2019سال    با  2014آمار سال    سه يمقا.  بوده است  آور شگفت،  اخیر  یهاسال

 

1. virtual communities 

2. online social network 

3. We Are Social  

4. Hootsuite   
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 2019 در سال  384/4به  نفر    ارد ی لی م  080/2ها از  سال  ن ي ا  یدر ط   نترنتي که تعداد کاربران ا

به    وسیلهترين  همراه در اتصال کاربران به اينترنت، اصلی  هوشمند تلفن های    گوشیو  دهی رس

مديريت محتوای    پلتفرم  بر اساس گزارش(.  Internet World Stats, 2019)  رودشمار می

  49/ 7حدود  1398ی ايران در سال  هزار نفر  420میلیون و    82جمعیت  از  ،  هات سوئیت رسانه

کاربران اينترنت  . طبق اين گزارش  دهنددرصد را مردان تشکیل می  3/50درصد را زنان و  

شمار مشترکان اينترنت در  و    داشتهمیلیون نفر افزايش    1۶معادل    ،درصد  29در ايران ساالنه  

مهم    پرسش   رسیده است.نفر      433هزار و    1۶میلیون و    78حدود  به    98ايران تا پايان سال  

دقیقه    30ساعت و    ۶، حدود  2019در سال  جهان  میلیارد کاربر اينترنت   384/4است که    اين 

   ؟انداموری کردهاز وقت خود در اينترنت را صرف چه 

 بیان مسئله
ها و  افراد، گروه  توسط فراوان    یهاتی قابلدلیل برخورداری از  به    ی مجاز  ی فضااستفاده از  

  ی ارتباط موثر و کارآمد امکانات  ی فضا با هدف برقرار  نياست. ا  بشدت در حال رشد جوامع  

  ی از اطالعات دسترس  یعی با سرعت باال به حجم وس   بتوانند  کاربران فراهم نموده تا  یرا برا

 .نماينديافته و ارتباطات موثری را با سايرين برقرار 

ها نشان    بررسیای داشته و  ويژه  تأثیرها  فرهنگ شفاهی افراد در خانواده  فضای مجازی بر

شفاهی ناشی از ارتباط افراد    روابطکیفیت    ، کمیت و مشارکت افرادکه با افزايش  دهد  می

يکی از داليل    .يافته استکاهش  نیز  و ارتباطات رودررو  دچار تغییر شده  در دنیای واقعی  

  بوجود آورده   ای را تغییرات گستردهکه    بوده  یارتباط جديد  های  اصلی اين مسئله، فناوری

از تمام با اينکه مجازی کشور    فضای   ه فعال در عرص داخلی هایسايت  ، در اين شرايطاست.  

گذاری متن،  اشتراك  هبه افراد اجازرا کرده و    استفاده  حداکثر  2فراهم شده در وب    امکانات

  جدی   مشکلکاربر    جذب  اما بابتدهند،  ای و تعامل با ساير افراد را میهای چندرسانهفايل

سايت  پژوهش اين    .دارند داخلی  های  به  شناخت    کشورفعال  نیازهای    بهتربرای  و  ساليق 

اهمیت    با عنايت به  از طرفی.  نمايندتر عمل  موفق  کاربراندر جذب    تا  کندمیکاربران کمک  

  مجازی در  فضای کاربرانرفتار رابطه با  در دهدنشان می قبلیهای پژوهش بررسی موضوع، 
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.  وجود دارداين حوزه  زوايای پنهان زيادی در    فته و هنوزگرن   العات چندانی صورتکشور مط

مفهومی د  مدل  اساس  بر  حاضر  بتب مر  یهادگاهيپژوهش  و    هحوز  اط    نیب  تعامالترفتار 

تحت    مشارکت در فضای مجازی  زمانن در  کاربرارفتار    شکل گرفته است.  کاربران اينترنت

ضمن شناسايی    خود  بررسیهای اخیر با  محققان طی سال  عوامل متعددی قرار داشته و  تأثیر

 اند. نمودهارائه مختلفی را  های مدل ،تأثیرگذارز عوامل برخی ا

  فضای مجازی رفتار مشارکت کاربران  شناسايی آثار نگرش بر  ،  مقالهاين  اصلی  هدف  

از  است.   شامل  ،  یمشارکت رفتار  منظور  مجازی  فضای  در  شده  فراهم  امکانات  از  استفاده 

، تعامل  مجموعو در  متن و تصوير  گذاری  ، به اشتراكو اطالعات  برقراری ارتباط، تبادل نظر

 . مجازی است فضای افراد حاضر دربا ساير 

 کند بشرح ذيل است: دنبال می پژوهش ساير اهدافی که اين  

 ی.مجاز یفضا کاربران نگرشهای فردی بر ارزشر ی ثأ. واکاوی ت1

 ی.مجاز  یکاربران فضا عوامل اجتماعی بر نگرشر  ی ثأت. واکاوی 2

 ی.مجاز یفضاآنان در ر رفتار مشارکت ب نگرشر ی ثأت. واکاوی 3

 مجازی.  در فضای کاربران  لير تماب نگرشر ی ثأت. واکاوی 4

 مجازی.  در فضای  کاربران نیتر ب ليتمار  ی ثأت. واکاوی 5

 ی. مجاز یفضاآنان در ر رفتار مشارکت ب نیتر ی ثأت. واکاوی ۶

مقالهدر   اين    گرديدتالش    اين  داده شود  اساسی  پرسش به  رفتار  بر    نگرش:  که  پاسخ 

ها و  ثیری داشته بوده و اين آثار دارای چه ويژگیأچه ت مشارکت کاربران در فضای مجازی 

 ابعادی است؟ 

 پیشینة پژوهشمبانی نظری و 
به  هينظر مربوط  مناسبهای  از    فضای در    کاربران  رفتارشناخت    برای  هاابزار   ن يتررفتار 

بهتر    موضوعنخستین  است.    مجازی انگیزهبرای فهم  هايی است که  رفتار کاربران شناخت 

به    آنان فعالیترا  انجام  و  فعال  مانند  مشارکت  ارتباط،هايی  گذاری  اشتراك  برقراری 
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نظريه يکپارچه    پژوهش،در اين  .  کندترغیب می  فرادتعامل با ساير اتبادل نظر و  اطالعات،  

   .برداری قرار گرفتمورد بهره 2و نظريه استفاده و رضايتمندی  1پذيرش و استفاده از فناوری 

پذ  هينظر فناور   رشييکپارچه  از  استفاده  رفتار    یو  تحلیل  برای  اصلی  مدل  بعنوان  که 

اين   در  مجازی  فضای  گرفته  پژوهش کاربران  قرار  استفاده  آخر  یک ي  است،  مورد    نياز 

با توسعه مدل   3( 2003)  ونکاتش و همکاران  بوده و توسطحوزه    ن يشده در ا  هئ ارا  یهامدل 

تلف مذکور    مدل.  گرديدارائه    یفناور  رشيپذ مستد  های نظريه  قیحاصل  رفتار  عمل  ل، 

  انه ياستفاده از را  هزی انگ  ،یشناخت اجتماع   ، یاشاعه نوآور  ،ی فناور  رشيپذ  شده،ی  زيربرنامه

و هدفش دست يافتن به ديدگاهی  ی بوده  فناور  رشيپذ  یهامدل  زمرکب ا   یو الگو   یشخص

بادر    کپارچهي فناور  رابطه  مدل  است.    یپذيرش  اين  ذ  تأثیرگذار  متغیرچهار  در   ليبشرح 

 : شناسايی شده است

عملکرد: شاخص 1 انتظار  فناور  ی.  يک  از  استفاده  است  معتقد  فرد  وی   ديجد  یکه  به 

 .دست يابد نتايج بهتریکمک خواهد کرد تا در عملکرد خود به 

 است. ديجد  یو آسانی در استفاده از فناور  ی. انتظار تالش: میزان سودمند2

او از    هستند  کند افراد مهم معتقدمی  که يک فرد ادراك  یاجتماعی: شاخص   تأثیرات.  3

 بايد استفاده کند.  ديجد  فناوری

های فنی و سازمانی الزم  که فرد معتقد است زيرساخت  ی . شرايط تسهیل کننده: شاخص 4

   (.Das and gupta, 2008)فراهم است  ديبرای پشتیبانی از فناوری جد

  يی گر در شناساليعنوان عوامل تعدبودن به  اختیاریتجربه و  ت، ی سن، جنساين مدل  در

 ديجد  یو استفاده از تکنولوژ  رشيرفتار کاربران در پذ  یها یدگی چیروابط و درك بهتر پ

  گونه چی معنادار و بدون ه   ورطاست که به  یرفتار  ليتما  ن ي ا  تيدر نظر گرفته شده و درنها

 . دهدیقرار م ری تأثتکاربران را تحرفتار   ،یاکنندهليعامل تعد

 

1. Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT) 

2. Uses and Gratification Theory (U&G) 

3. Venkatesh 
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  ی تمندياستفاده و رضا  هياز نظرکاربران  در مشارکت    رگذاریتأث  یفرد  های ارزش  یبررس  یبرا

محقق  توسط  پ  ن یکه  استفاده    شنهادی ارتباطات  و    مطابق  . گرددمیشده  استفاده  نظرية 

به کاربران  رسانه  رضايتمندی،  از  آزادانه  و  هدفمند  میصورت  استفاده  کنند  ها 

(Abercrombie and Longhurst, 2012)  . فعال، افراد منفعلی نیستند که تنها رفتار    نی مخاطب

کنندگان آگاهی هستند  واکنشی به رسانه داشته باشند، بلکه اين افراد هدف داشته و استفاده

می تالش  خود  شخصی  نیازهای  رفع  برای  در    (.Mayrovits, 2012)کنند  که  محققان 

 دانلود کردن موزيک   (،Chung and Kim, 2008)ها  جمله وبالگ  ازی،  مختلف های  حوزه

(Kineliy ,Mac kelan go Sapolos ky, 2008،)  سرويس( های پیامکیLeong, 2007  و )

اند.  گرفته  از تئوری استفاده و رضايتمندی بهره  (Cheung and Lee, 2010)جوامع مجازی  

متعدد مشارکت  یعوامل  رفتار  مهمتر  ادامهدر    که   هستند  تأثیرگذارکاربران    یبر  آنها    ن يبه 

   د.وشمیاشاره 

   های فردیارزش 

های فردی بر  شد تا مشخص شود کدامیک از ارزشتئوری استفاده و رضايتمندی استفاده    از

مجازی   فضای  در  مشارکت  برای  کاربران  ارزش    هنظرياين  ؟  است  تأثیرگذارنگرش  پنج 

را    کلیدی از  ذيل  استفاده  بعنوان  میپیشنهاد  ها  رسانهبرای  تطبیقی  مطالعات  در  نمايد، 

شده بود مورد شناسايی قرار گرفت که در ادامه    تأيیدقبلی    های پژوهش هايی که در  مولفه

   ردد:گمی ئهها ارالفهؤاهی بابت هر يک از اين متوضیح کوت

ا   فضایدر    ؛ارزش هدفمندی  - اشتراك گذاشتن  به  از  تا  خبارمجازی  دريافت    گرفته 

از جمله موضوعاتی هستند کنند ارة آن فکر میباطالعات و آگاهی از چیزی که ديگران در

 (. Hars and Ou, 2012)  که برای کاربران اهمیت دارد

کاربر  درك  يعنی    ؛خوداکتشافی  - نهفت جنبه  ازدرست  خويش   ههای    در   درون 

 (. MacKenna and Bargh, 1999)  برخوردهای اجتماعی است

کاربران در جوامع  مشارکت  داليل    ترين فرار از تنهايی يکی از مهم  ؛اجتماعی  ء ارتقا   -

 (. Wellman and Gulia, 1999)مجازی است 
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بر حفظ ارتباطات گروهی با هدف سودمندی بیشتر برای   ؛فردیپايداری تعامل بین    -

 (. Hars and Ou, 2002)اعضای گروه، تأکید دارد 

  به تفريح و آرامش حاصل از سرگرمی يا برقراری ارتباط با ديگران؛  ارزش سرگرمی  -

اغلب   پیگیری هويت  از  کاربرانتوجه دارد.  با حل مسائل  کشف و  های ساختگی و تقابل 

 (. MacKenna and Bargh, 1999)شوند یای سرگرم ممجازی مجادله ارتباطی

کیفی   بخش  رفتار  هالفهؤم  پژوهش در  عادات  درآمد،  کسب  شامل:  ديگری  فردی  ی 

جويی در وقت و هزينه اکتشاف گرديد،  و صرفه  های شغلیفردی، بدست آوردن فرصت

نظريه  لفهؤم در  که  و رضايتهايی  توجه  مندی  استفاده  بودمورد  نگرفته  رفتار    ،قرار  بر  اما 

مدل يکپارچه پذيرش    .ها پرداخته شدبه آزمون آن  پژوهش بوده و در اين  تأثیرگذار  کاربران  

لفه هنجار ذهنی، عامل اجتماعی و  ؤاجتماعی سه م  تأثیراتو استفاده از فناوری برای عامل  

 دارد.   تأثیرتصور ذهنی را شناسايی نموده که بر نگرش کاربران فضای مجازی 

 انتظارات -

گردد. انتظارات در  یم  می به دو بخش تقس  ی جديدها یانتظارات کاربران در استفاده از فناور

ها بوده و در مرحله دوم انتظارات متناظر به  یاستفاده از فناور   یابتدا متناظر به آثار کارآمد

فرد معتقد    کياست که بر اساس آن    یشاخص   ،ها است. انتظار یسهولت استفاده از فنارو

او خواهد   یاطالعات موجب بهبود عملکرد و راحت   یو فناور  ی مجاز  ی است استفاده از فضا

  ج ياش به نتاکمک شده و او را در عملکرد شغلی  یبه اهداف کار  یاب ی شد و به وی در دست 

  ه انتظارات ب  لفه ؤم  یو استفاده از فناور  رشيخواهد رساند. در مدل يکپارچه پذ  یترمطلوب

  ی قیبه مطالعات تطب   تيدو عامل انتظار تالش و انتظار عملکرد در نظر گرفته شده بود اما با عنا

عامل انتظارات در نظر گرفته    کيعوامل در قالب    ن يا  یهر دو  پژوهش  ن ي در ا  یو اکتشاف 

به   لي. در ادامه بشرح ذديگرد  يیعامل شناسا  ن ي ا  یلفه هاؤشد و تالش و عملکرد بعنوان م 

 پرداخت. می خواه  ربوطهم یهاها و شاخصلفهؤهر کدام از م  حی توض

 ( انتظار عملکرد 1
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اساس   فضا  کي  اين شاخص بر  از  استفاده  است  معتقد  فناور  ی مجاز  ی فرد  اطالعات    یو 

کمک شده و او   یبه اهداف کار  یابی موجب بهبود عملکرد او خواهد شد. به کاربر در دست

نتارا در عملکرد شغلی به  ا  جي اش  انتظار خواهد رساند. در  انتظار عملکرد،    ة ينظر  ن ي مورد 

 Venkatesh et)  گرفته شده است  یناورف  رشيادراك شده از مدل پذ  یبا سودمند  معادل

al, 2003  .)ی هاملکرد پنج شاخص از مدلانتظار ع  فيموضوع در تعر  ات ی ادب  یدر بررس  

بشرح ذ  يیمختلف شناسا ادارك    یپرداخت: سودمند  میها خواهآن  حیبه توض  ليشد که 

  مورد انتظار. یامدهای مرتبط و پ جينتا یريپذ تيؤر ،یتناسب کار ،یرونی ب زش ی شده، انگ

 ادراك شده:  ی( سودمندالف

از فضا  یشاخص استفاده  دارد که  باور  فرد  آن  که طبق    نظام   کي  ايو    یمجاز  یاست 

اساس اگر کاربر باور داشته    ن ي. بر ابخشدمیرا بهبود و ارتقاء    یو  یعملکرد شغل  ،یفناور

خواهد کرد.    دای پ  شيبه استفاده از آن گرا  شودیاو م  ی باعث بهبود کار  یفناور   ک يباشد که  

شود،  یم   یفناور  کيافراد به استفاده از    شيعدم گرا  ا ي  ش ي گرا  وجبکه م  ی عامل  نینخست 

 است.  یفناور کي  یسودمند زانی ها از م باور آن

 : یرونی ب زشی ( انگب

 دهد.یقرار م  یابيادراك شده را مورد ارز یسودمند یها همچون شاخص  يیهاشاخص

 تناسب شغل: ( ج

کاربر را   کي  یورچگونه بهره  ديجد  یفناور  یدهد توانمندیاست که نشان م  یشاخص

 دهد.یم ش يافزا

   مرتبط: جييت پذيری نتاؤ( رد

برای کاربران آشکار شود، بهتر    د،يفناوری جد  کيکه نتايج ملموس استفاده از    زمانی

فناوری موردنظر و داللتمی از  استفاده  مزايای  برای خود، درك کنند. هتوانند  را  ای آن 

وجود دارد.    ی پذيری نتايج و برداشت ذهنی از مفید بودن فناوريتؤارتباط مستقیمی بین ر

در    ی نتايج مرتبط، تأثیر مثبتی بر برداشت ذهنی از آسان بودن فناورپذيری  يتؤربه عالوه،  

يت بودن نتايج مرتبط با استفاده از يک  ؤاستفاده خواهد داشت. نظر فرد در باره میزان قابل ر
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کند  و دستیابی به نتايج مطلوب را منعکس می  یای اعتماد به استفاده از فناور نوآوری تا اندازه

 شود. اوری تعريف میبودکه با مفهوم خ

 موردانتظار:  یامدهای ( په

  ی ابيدر بر خواهد داشت را مورد ارز  ديجد  یفناور   کيکه استفاده از    يیامدهای سازه پ  ن يا

 دهد.  یقرار م

   ( انتظار تالش  2

  م یاشاره دارد و برگرفته از مفاه یفناور کيدر نحوه استفاده از  یراحت زانی تالش به م انتظار

ادراک  پذ  یسهولت  مدل  سطحاست  س يوي د  یفناور  رشياز  تالش  انتظار  مشخص    ی.  را 

  ی برا  یکمتر  یهارا درك کرده و به تالش  یخاص   یکند که به موجب آن کاربر فناوریم

 رشيپذ  ،بر اساس مطالعات انجام شده  (.Venkatesh et al, 2003)   اشتخواهد د  از ی استفاده ن

  ی فناور   کياستفاده از    یر ی ادگيکاربر باور کند    که  موفق خواهد بود  یزمان  ديجد  یاورفن 

( است  درWang et al, 2015آسان   . همچن  ، پژوهش   نيا  (  همکاران  و    ح يتشر  نی ونگ 

وجود داشته    ديجد یجهت استفاده از فناور  اربرانک  یبرا  یکه توان کمتر   ی اند هنگامکرده

کمک کردن    ايسهولت استفاده    نه،یزم  نيتر است. در ادوستانه  ی ابرنامه  ،یباشد، آن فناور

  فيرفتار کاربران خواهد بود. سه شاخص در تعر  ت ی ن  تي تقو  ی برا  یاتی ح  یبه کاربر عامل

ذ بشرح  تالش  تو  ليانتظار  به  ادامه  در  که  دارند  پرداخت:    می خواه   کيهر    حی ض دخالت 

  در استفاده. یو آسان یدگی چیسهولت استفاده ادارك شده، پ

 ( سهولت استفاده ادراك شدهالف

بالقوه  یادرجه  به انتظارات  ياز  از    کی  انتظار    ديجد   یفناور  کيکاربر  و  اشاره دارد 

که  یم براحت  نظامرود  بهره  یموردنظر  قابل  تالش  بدون  استفاده    یبردارو  سهولت  باشد. 

)  س ي وياست که د  یری متغ پذ  (  مطرح 1989در سال  عنوان مدل  بعدها تحت    رش يکرد و 

ا  یفناور استدالل  یهينظر  نطباق و  به  ی عمل  شد.  پذ  معروف  مدل  حال،    ، یفناور  رشيهر 

تمرکز دارد. سهولت استفاده عامل    یکاربرد فناور نه یرفتار هدفمند در زم حيبوضوح بر تشر

 نقش دارد.   یفناور  رشياست که در پذ یمهم
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 ی دگی چ ی ( پب

استفاده   ايو  یری ادگي دن،ی فهم یبرا اندازهتا چه  یدهد فناوریاست که نشان م یشاخص

م بنظر  فناوریدشوار  استفاده    یديجد  یها یرسد.  آنکه  بوده  از  راحت  پها    ی دگی چیو 

احتمال    یکمتر به  توسط  دارند،  قرار  استفاده  مورد  و  شده    رفتهيپذ  آسانترکاربران  زياد 

بسفناوری  (. درKekuki et al, 2011)  گیرندیم آن  از  استفاده  اينترنت که  مانند    ار ی هايی 

استفاده، تأثیر معناداری بر تمايل به استفاده کاربران  در  آسان است، برداشت ذهنی از آسانی 

  دارد. یفناور

 در استفاده  ی( آسانج

استفاده کردن تا چه اندازه آسان    یدر مراحل انجام کار برا  یفناور  کيدهد  ینشان م

  شود.یدرك م

 نگرش 

  ی اب ينگرش ارزمتغیر  شده است.در نظر گرفته  یانج ی م ری عنوان متغپژوهش نگرش به  ن يدر ا

را بر عهده دارد.   ندهيآ  یرفتارها  اياعمال    تيهدا  اي  ین یبش ی کرده و پ  انی از موضوعات را ب

  ی در ارتباط با برخ   یو شناخت  یادراک   ،ی عاطف   ، یزشی انگ   یندهاياز فرا  داريپا  ینگرش سازمان 

است که از    ی ذهن   یآمادگ  ی نوع  نگرش(.  Havkins, 2010فراد است ) ا  یایدن  یهااز جنبه

وابسته    یهاتی و موقع   اتو بر واکنش فرد نسبت به موضوع  ابديیسازمان مافراد  تجربه    قيطر

استوار   یری ادگي هيکه بر نظر  فيتعر ن ي. در اگذاردیم یبر جا ايو پو میمستق  ری به نگرش تأث 

ها به  نشان دادن واکنش   ن یها و همچنتجارب گذشته بر سازمان دادن به نگرش  ر ی است تأث

است: نخست آنکه معطوف   یژگيسه و ی خاص مورد توجه قرار گرفته و دارا  تی وقعم کي

است و    ابانهی است. دوم آنکه نگرش معموالً ارزش  تیموقع  اي و    داديخص، روش   ، یش  کيبه  

 است.  یثبات و دوام قابل توجه  یسوم آنکه دارا

ا(  1991)  ژنياز جمله آ  یاديپژوهشگران ز به    ن يبر  بودند که نگرش    ک يعنوان  باور 

تع  مگیری  شکلدر    کنندهن ییعامل  شمار  به  کاربران   دديآ یرفتار  از طرف  نگرش    ،گري. 

انجام    ، احساس  یابيارز  تأثیرتحت    تواندیامر م  ن يا  .دينما  ینیبش یرفتار کاربران را پ  تواندیم
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پ  ايو   انجام رفتار را  رفتار را    بطور کلی  ن ی شبی و  ف  ژنيآ  ،در اين راستا.  دينما  ینی ب ش یعدم 

و زمان    نی مع   طیو در مح  ن یشامل: عمل خاص، توجه به هدف مع   ی چهار مشخصه اصل  یدارا

نگرش بر رفتار مشارکت کاربران    تأثیرگذاریدر مورد  اند.  کرده  فيانجام شدن، تعر  ن ی مع

در  .  اندرا اثبات نموده  تأثیرگذاری  ن ياظهار نظر کرده و ا  نا از محقق   ی اری بس  یمجاز  یفضا

بر تما  تأثیرانجام شد  (  2007و همکاران )  یکه توسط باگوز   یمطالعات اثبات    لينگرش  به 

قرار    یرا هم مورد بررس   اتی نگرش بر ن  تأثیر(   2012)  یمی کارجالوتو و لپان   ،ن یهمچن   .دی رس

  ی ن یبش یپ  تی تواند قابلیکه نگرش م  بودند  باور  ن يا  ( بر EJizn and Fishbin, 2012دادند. )

 Bagozzi)  یشود. از طرف  یاب يارز  کسانيرفتار را داشته باشد، البته به شرط آنکه در سطح  

et al, 2012ی مجاز  ی کاربر جهت مشارکت در فضا  الت يتواند بر تمای( معتقدند نگرش م  

  انجام شده   نترنتيرفتار کاربران در ا ین یبش یکه در مورد پ  یباشد. در مطالعات قبل   رگذاری تأث

  مشخص شد اند  مدار استفاده کردهشده و مدل رفتار هدف  ت يهدا  اررفت   یهينظر  و از    است

در   (.Hang et al, 2013)دارد    يی بسزا  ری تأث  زی ن   یو  ات ی کاربر بلکه بر ن  ليکه نگرش بر تما

ک  پژوهش  مطالعات  طبق  و  ا  علومم  نیز  ی ف یحاضر  که  رفتار    يیبسزا  تأثیرعامل    ن ي شد  بر 

  ی و استفاده از فناور  رشيپذ  يکپارچه  هيعامل در مدل نظر  ن ي اما ا  ،مشارکت کاربران دارد

ا بر  بعنوان    ن يمورد توجه قرار نگرفته بود،  به مدل اضافه و مورد    یانجی م  ری متغ  کياساس 

  آزمون قرار گرفت.

 تمایل 

نگرش    تأثیربوده و خود تحت    تأثیرگذار  بر رفتار مشارکت کاربران فضای مجازی  ليتما

باعث انجام   یفرد  زهی انگ  کيآن    یشود که ط یگفته م  یحالت ذهن  کيبه  و    ،استکاربران  

  است   نی هدف مع   کيبه    دنی رس   یبرا  رندهی گمیتصم  تی رفتار بسته به ن  ن ي شده و ا  ی رفتار

(Perozeni & Bagozzi, 2011) .انگ  ليتما حالت  آن    ی زشی نشانگر  در  که  است  ذهن 

منطق  هایابيارز رفتار    یهاو  انگ   ليتبدانجام  اعمال  شوندیم  زهی به  فرد  دهد.    یتا  انجام  را 

تما  یقبل  یهاپژوهش  داد،  مقدمهیم  لينشان  آغاز الزم    زهی انگ  جاديا  یبرا  یاتواند   برای 

توان گفت،  یم   التيسطح تما  یوجود  یدر بررس   ،گريد  یباشد. از سو   ی ری گمیتصم  نديفرآ
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است  صورت    ن يشده و در ا  جربه ت  فردکه توسط    کنندپیدا می  تی موضوع   التيتما  یزمان

به    التيتماکه   امتداد    یرفتار  اتی ن  گیریشکلمنجر  پ  کيدر  از  شده    ن ییتع  ش ی هدف 

 (.  Bagozzi, 2014  &Dholakia )گردند یم

و نگرش    یعوامل اجتماع   ،یباور بودند که عوامل فرد  ن ي ( بر ا2004)  یو باگوز  ین يپروژ

رفتار در    کيانجام    زهی انگ  توانندینم  يیبه تنها  کنند،یانجام رفتارها را فراهم م  ل يکه دال

از    یاری . بساسترفتارها  داليل ديگری برای انجام  کاربران هم    اتی و ن  ليافراد باشند و تما

انجام    یبرا  ات ی عوامل مرتبط با ن   گري و د  یذهن  ی که نگرش، هنجارها  قدندمعتنظران  صاحب

کامل   ی انشانه یبه معنا  کنند، اما همه موارد ذکر شده ضرورتاًیرا فراهم م يی هازهی رفتار انگ 

فرد محسوب    کيرفتار  کلیه داليل  گذاشتن    ش يبه نما  یبرا   ازی موردن  یزشی انگ   یاز محتوا

مشخص    تطبیقی  اتبه مطالع  تيبا عنا  ،حاضر  پژوهش در  (  Bagozzi et al, 2007).  شودینم

  ر ی متغ  کيعنوان  هبوده و ب  رگذاری ث أت  یمجاز   یدر رفتار کاربران فضاهم    ليکه تما  ديگرد

 و مورد آزمون قرار گرفت.  يیدر مدل شناسا یانجی م

 نیات 

  نیت   که   شوند  درگیر  یيدر رفتارها  هستندعالقمند    افراد   که  دهدمی  نشان  رفتار   با  نیت  رابطه

  است. در   آن  به   متصل   و قرار گرفته    نیت   از  پس   همیشه  رفتار   ، دارند. بنابراين   را   ها آن  انجام

  اين  نتیجه،   در  ،استرفتاری    نیت   کنترل  تحت  فقط   رفتار،  که   شد  اعالم  مستدل  رفتار  نظريه

محدود  رفتارهای  به  نظريه  و  منابع  ها،مهارت  به  رفتار  که  صورتی  در  شودمی  ارادی 

رابطه    در   مورد  اين   البته  دارد،  نیاز   هم  نیستند  يافتنیدست  رايگان  و  سهولت  به  که   هايیفرصت

را   آن صورت ناقص به حداقل ياو  نشده مالحظه مستدل رفتار  نظريه کاربردی های قابلیت با

 (. Conner and Armitage, 2019)  کرده است  بینیپیش 

يعقوبی و  )  دهدفناوری جديد را نشان میبه استفاده از    میزان تمايل آنان  کاربران،نیت  

خاصی از    ه مشارکتی بوده و دارای درج  ی رفتار  ی مجاز  یحضور در فضا  .(1391  همکاران، 

  ی شخص  اتی اول ن   ؛است  بخش دو    ی کاربران دارا  اتی پژوهش ن  ن ي در ا  ،اشتراك متقابل است

  جهت   ویاول، انگیزة شخصی فرد در حس آگاهانه    بخش کاربر است.    یاجتماع  اتی ن  مو دو
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است  برنامه تنهايی  به  رفتار  يک  انجام  برای  تالش  افزايش  منظور  به   & Eagly)ريزی 

Chaiken, 1993 .) 
يا    ومشترك    يا  از عناوينی مانند مقاصد جمعی  شده ودوم توجه به نیات جمعی    در بخش 

تعهد فردی برای شرکت در اقدامی مشترك شامل    استفاده شده و يکگروهی    ما يا  نیات

 است.  در فضای مجازی يک توافق ضمنی يا صريح برای درگیر شدن جهت مشارکت  

در رفتار کاربران به عنوان يک متغیر نیت  معتقدند که متغیر    1( 2004)پروژينی و باگوزی  

و نظريه رفتار    2ريزی شدهمطابق با رفتار برنامهوابسته و مستقل از تعامالت اجتماعی آنالين  

فرض بر اين    (Bagozzi et al, 2012)  در پژوهش انجام شده توسط   قرار دارد.    3دارمهدف

بینی خواهند شد و مابقی سوابق و نتايج  است که نیات اعضا گروه در تعامالت اجتماعی پیش 

يک تعهد جمعی به اقدام در  امر  ها در نیات گروه توضیح داده شده است. اين  نفوذ آرمان

و تابع امیال و  شود  داده میهای فردی اعضا  که به خواستهاست  قالب يک هدف گروهی  

بوك  نیات کاربران بر مشارکت آنان در فیس   تأثیرداليل درون فردی است. مطالعات قبلی  

حاضر و مطالعات اکتشافی    پژوهش در  .  (Oliveyra and Hartas, 2015)را ثابت کرده است  

اما اين عامل در مدل  ،  بسزايی بر رفتار مشارکتی کاربران دارد  تأثیرمشخص شد که اين عامل  

کمتر مورد توجه قرار گرفته است، بر اين اساس   یو استفاده از فناور  رشييکپارچه پذ  هينظر

  مورد آزمون قرار گرفت.عنوان يک متغیر میانجی به مدل اضافه و هب

 پژوهش   هایفرضیه

 زير مطرح شد:   با عنايت به عوامل شناسايی شده از بخش مطالعات کیفی پژوهش فرضیات 

   دارد.ثیر أتفضای مجازی گرش کاربران نبر  های فردیارزش: 1 فرضیه

 ثیر دارد. أت یمجاز  یگرش کاربران فضانبر  ثیرات اجتماعی أعامل ت:  فرضیه 

 دارد. ثیر أتفضای مجازی  کاربران ليتمابر  اجتماعی ثیرات أ تعامل : 3فرضیه 

  دارد.ثیر  أت  یمجاز یگرش کاربران فضانبر  عامل انتظارات:  فرضیه 

 

1. Perugini and Bagozzi 

2. Theory of Planned Behavior (TPB)      

3. Theory of Reasoned Action (TRA) 
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 دارد. ثیر أت فضای مجازی کاربران  ليگرش بر تمان: 5 فرضیه

 دارد.ثیر  أت  یمجاز ینگرش بر رفتار مشارکت کاربران فضا:  فرضیه 

 دارد.ثیر أ تفضای مجازی  کاربران: تمايل بر نیت  7فرضیه 

  دارد.ثیر أتفضای مجازی   کاربران  رفتار مشارکت: نیت بر 8فرضیه 

 مدل مفهومی پژوهش 

 مدل مفهومی پژوهش به نمايش گذاشته است. ( 1شماره ) شکلدر 

 مدل مفهومی پژوهش  .1شکل 

 شناسی پژوهش روش 

ابتدای اين  شناسی در گروه پژوهش از منظر روش  اين پژوهش های ترکیبی قرار دارد. در 

برای طراحی مدل بهره گرفته شد.  پژوهش از رويکرد کیفی و روش تحلیل محتوای قیاسی  

 
 
 
 
 
 
 
 

 نگرش  

رفتار  

 مشارکتی 

 تمایل  

  ایهارزش

 فردی

تاثیرات  

ی اجتماع 
H3 

H2 

H5 

H1 H7 

H6 

H8 

 نیت 

 انتظارات

H4 
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عوامل  اين  ر  د شناسايی،    فضای   کاربرانمشارکت    رفتار   برثر  ؤمبخش  و    تبیینمجازی 

گرديد. سپس با رويکرد کمی و با استفاده از مدل معادالت ساختاری آزمون و سازی  بومی

مصاحبه   تکنیک  از  استفاده  با  پژوهش  محتوای  پذيرفت.  صورت  مدل  اعتبارسنجی 

 .گردآوری شد مجازی یفضا خبرگان ن واساختاريافته با متخصصنیمه

 کیفی   پژوهشجامعه آماری در بخش  

  ی ف یبه صورت قضاوتی بعنوان اعضا جامعه نمونه ک  یمجاز  یفر از خبرگان فضان    30  تعداد

بهگزينش  انتخاب شدند.   و    هسابق   سال  10حداقلو    الت یداشتن تحص  متخصصان مشروط 

از    هم که  دانشگاهیمتخصصان    انتخاب  وبوده  ی  مجاز  یمرتبط با حوزه فضا   یتجربه کار

بر اساس    .و صنعتی شريف بودندواحد تهران    یآزاد اسالم  های  اعضای هیئت علمی دانشگاه

  نه یزمها در  آن  س ي و سابقه تدر  یو مقاالت منتشره در مجالت تخصص  فاتیلأو ت  یرتبه علم

استاد    ا يکه بعنوان استاد راهنما و    يیهانامه  انيعداد پاموضوعات مرتبط با حوزه پژوهش و ت

  شد.  انجام داشتندمشاور 

انجام   نديدر فراساختاريافته استفاده شد.  برای گردآوری محتوای پژوهش از مصاحبه نیمه

 دهی رس   کيشدن متون برخورد و احساس شد که مطالب به اشباع تئور  یها با تکرارمصاحبه

  ستفاده ا  پژوهش در  کنندگان  از نقطه نظرات مشارکت  یفی مصاحبه ک14با انجام    لی دل  ن یبه هم

  ی دانشگاه با مشخصات فرد  یعلم  ئتی ه   ینفر از اعضا     7شونده  شد، از مجموع افراد مصاحبه

(  ارياستاد  1  و  ار ی دانش1استاد،    5)    یسال( و درجه علم  30-10)  س ي نفر آقا( با سابقه تدر  7)هر  

  ی نفر از خبرگان فعال در حوزه فضا   7  ن یمرتبط و همچن   یو پژوهش  یسوابق علم  یو دارا

باداخل  یمجاز تحصیالت    یکار  هسابق   ی  دارا  پژوهش   نهی زم  درمرتبط  و    ی هاپست  ی و 

مرد بوده و در محدوده    همگیو اطالعات و    ی و معاون فناور  رهيمد  ت یئ عامل، ه  تيريمد

ها،  دلیل ماهیت نیمه ساختاريافته بودن مصاحبه  به(  سال قرار داشتند استفاده شد.  55-31)  ی سن 

 م مطرح شد:یها مف  تدقیق بیشترمنظور   ديگری نیز به هایپرسش 

 ؟کدام استمجازی   فضای  کاربران در  نگرش بر فردی هایارزش ثیرأت -1

 ؟کدام استمجازی   فضای  کاربران در  نگرش بر اجتماعی ثیراتأت اثر -2
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 است؟  مجازی کدام فضای کاربران در  نگرش  بر انتظاراتاثر عامل  -3

 است؟ مجازی کدام فضای کاربران مشارکتی رفتار بر نگرش عامل اثر -3

 است؟ مجازی کدام فضای کاربران نیات بر عامل تمايل اثر -4

 است؟ مجازی کدام فضای  در  کاربران مشارکتی  رفتار بر نیات لفهؤم اثر -5

پا نتا  انيپس از  با بررسی  ،  شد  لی تحل  ی اسیبا روش تحلیل محتوای کیفی ق  جيمصاحبه 

 . بدست آمدساختاريافته، مدل اولیه  های نیمهمصاحبه  در  هامقولهشناسايی  و  موضوع  ادبیات  

در قالب   ن متناظر آناوزاهای مرتبط با هدف پژوهش برای هر مصاحبه همراه با مقولهسپس 

جداگانه دادهجدول  و  فهرست  شد.ای  کدگذاری  مقوله  ها  جديدبرای  توسط  که    یهای 

، رويکرد استقرايی اکتشافی دنبال شد، به اين  نبود  وضوعم  ادبیات  در  شد وعنوان میخبرگان  

ابتدا که  و  ترتیب  باز  مراجد  کدگذاری  در    هطبوول  تکرار  تعداد  به  توجه  با  و  تنظیم 

و   ههای مرتبط شناسايی شدسپس مقولهو  انجام شده، کدهای متناظر دريافت؛    هایمصاحبه

 متغیرهای مدل مفهومی جديد کشف شد. 

 کمی  پژوهشجامعه آماری 

دسترسی  اما از آنجا که    ؛شدشامل میرا   مجازی  فضای  کاربران کلیه،  آماری پژوهش   هجامع

  ی بخش   یری گجهت در نمونه  ن يبد  بود،  برنو زما  نهيپرهزبسیار    ه وپذير نبودامکان  آنانبه همه  

دارا که  کشور  جمع   ن ي شتری ب  ی از  به  توجه  با  گرد  بود   تی کاربر  گزارش    .ديانتخاب  طبق 

راديويی  مقررات  تنظیم  کلی    ،سازمان  با    استان  در  نترنتيانفوذ  کلیه  تهران  از  استفاده 

درصد کمترين   7/۶3درصد باالترين و استان سیستان و بلوچستان  08/12۶های موجود  فناوری

دارا  در کشور  را  اينترنت  ا.  ستا   نفوذ  اساس  برا  ، گزارش  نيبر  تهران    ی ری گنمونه  ی شهر 

در  ی  اهی از نوع ناح و    یاصورت خوشه  دانشگاه شهر تهران به  5منظور    بدين .  ديانتخاب گرد

  ، بودند ی مجاز ی که کاربران فضا  یانيدانشجو از یتعداد  ن یها بو پرسشنامه انتخاب دسترس

 شد.  عيتوز

در   انتخاب شدند.در شهر تهران    یي ای آزاد بر اساس استقرار جغراف  یهادانشگاه  یواحدها

)دانشگاه آزاد تهران واحد علوم و   ی)دانشگاه آزاد شهر قدس(، در بخش شمال  یبخش غرب
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)دانشگاه آزاد    ی(، در بخش شرقتهران مرکز)دانشگاه آزاد    ی(، در بخش مرکزقاتیتحق 

. برای تعیین  دندي)دانشگاه آزاد تهران جنوب( انتخاب گرد  ی(، و در بخش جنوب تيمرکز وال

  ی نامحدود بودن حجم جامعه آمارو با عنايت به    حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شد 

   . تعیین گرديدنفر   384درصد، حجم نمونه احتساب سطح خطای پنج  و

از   و  قبل  محتوايی  آزمون  توزيع  و  صوری  روايی  از   20توسط    پرسشنامهنهايی،  نفر 

  پژوهش، . در اين  قرار گرفتيید  أو ت  یمورد بررس   متخصصین فضای مجازی و    یخبرگان علم

ش   توجه با   داده  ی ماری ب   وعی به  طرکرونا  از  از  يگرد  یگردآور  ینترنتي اسامانه    قيها  بعد  د. 

سامانه  و    یبررس نظر  انتخاب  در  مورد  بارگذاراين  پرسشنامه  منظور    دين ب  .شد  یسامانه 

الزم   یهایری گ ی پ  ،هاپاسخ  افت يارسال و جهت در  دانشجويان  لی م يآدرس اها به  پرسشنامه

 صورت گرفت.   

گرفتن مقدار خطا و همچنین  تحلیل مناسب داده ها با در نظر  ودر اين پژوهش برای تجزيه 

و    2دلیل استفاده از مدل چند سطحی و فراوانی تعداد متغیرها، از مدل معادالت ساختاری  به

شده   طراحیبین متغیرها برای رسیدن به مدل    هرابط اوال  شد تا  استفاده    Smart PLSنرم افزار  

ثانیاً و  گردد  و      فراهم  موجود  پنهان  آاوز ازوايای  به خوبی  نن  اين    استخراج شود. ها  در 

ت  فردی  هایارزشپژوهش،   اجتماعیأث و  مستقل    یرات  متغیرهای    نگرش  و  تمايلو  متغیر 

 .در نظر گرفته شدمیانجی و رفتار مشارکتی متغیر وابسته 

 پژوهش  بخش کیفی  روایی

در بخش کیفی    نظر خبرگان  دقیق مورد بررسی قرار گرفت و  ادبیات موضوع  از آنجا که

 تأيید شد.  پژوهش توان گفت روايی بخش کیفی ، میاعمال شد

 پژوهش   پایایی بخش کیفی 

کدگذاری جديدی   تا شد    ه پژوهش از محقق ديگری خواست   برای بررسی پايايی بخش کیفی 

، تعداد  ها، مقولهمفاهیم  1برای آن محاسبه شد. در جدول    ضريب اسکاتسپس  انجام دهد و  

تکرار کدها و همچنین کدهای انتخابی درج شد. شايان ذکر است که ضريب اسکات بیشتر  

 است.  ها توافق قابل قبول برای کدگذاریه  درصد، نشان دهند 70از 



 45 |   همکارانو    اردستانی

 

 

 

 ضریب اسكات بخش کیفیمحاسبات  .1جدول 

 ضريب

 اسکات
 ها متغیر

 کدگذاری 

 انتخابی 

تعدادت 

 کرار
 مقوله ها 

 درصد  85
های  ارزش

 فردی

Q1- Q2- Q3 9  ارزش هدفمندی 

Q4- Q5- Q6 8 اجتماعی  ءارتقا 

Q7- Q8- Q9 7  خود اکتشافی 

Q10- Q11- Q12 7  بین فردی  روابطپايداری 

Q13- Q14- Q15 8 ی سرگرم 

Q16- Q17- Q18 7  کسب فرصت شغلی * 

Q19- Q20- Q21 9 عادات رفتار فردی  * 

Q22- Q23- Q24 8  کسب درآمد * 

Q25- Q26- Q27 8 
جويی در وقت و  صرفه

 هزينه 

 درصد  89
تأثیرات  

 اجتماعی

Q28- Q29- Q30 11  هنجارهای ذهنی 

Q31- Q32- Q33 12  عوامل اجتماعی 

Q34- Q35- Q36 13  تصور ذهنی 

 درصد  92
 ات انتظار

 

Q37- Q38- Q39 7   تالش انتظار 

Q40- Q41- Q42 9  عملکرد انتظار 

 درصد  92

 عواملساير 

 تأثیرگذار 

 در مشارکت

 کاربران

Q55- Q56 - Q57 14  تمايل 

Q58- Q59- Q60- Q61- 

Q62 
 نگرش  12

Q65- Q66- Q67 13 ت انی 

Q68- Q68- Q70 13 یرفتار  مشارکت 

 . اندها به دست آمده از مصاحبهو های ستاره دار به صورت اکتشافی  * مقوله

 های پژوهش افتهی

  420در اين پژوهش  گردآوری گرديد. پرسشنامه طريق از  محتوای پژوهش  کمی، بخش  در

  در .  ها پاسخ دادندنفر بشرح جدول ذيل به آن  380برای افراد ارسال و از اين تعداد    پرسشنامه

 بازگشت  نرخ  کمترين   با  شمال  واحد تهران  آزاد  شد. دانشگاه  توزيع  پرسشنامه  84  دانشگاه  هر
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  ها پرسشنامه درصد 9۶ بازگشت نرخ با باالترين واحد شهر قدس آزاد دانشگاه و درصد، 82

 را تکمیل و عودت نمودند.

 کمی  پژوهش نتایج توصیفی (  1

مردان با   ی دهد که در جامعه آمار  یافراد نمونه نشان م  عيو درصد توز  یفراوان  ريمقاد

  ی کارشناس   یلی مدرك تحص  یبوده و افراد دارا   1/36  یاز زنان با فراوان  شتری ب  63/9  یفراوان

 هستند  یفراوان  ن يشتری ب ی دارا 1/77  یسال با فراوان 40تا   31و افراد  7/66  یارشد با فراوان

   پژوهش  ی رها یمتغ   یفیتوص  ی ( بررس2 

داده که  آنجا  برا  یا فاصله  اس ی مق   یدارا  پژوهش   یها از    ی رها ی متغ  فی توص   یبودند 

  .شداستفاده  یو پراکندگ  یمرکز یهاپژوهش از شاخص

 شاخص های مرکزی، پراکندگی و توزیع عوامل  .2 جدول

 پژوهش متغیرهای  مرکزی  پراکندگی شکل توزيع 

Sig K-S میانگین  عیار م انحراف واريانس چولگی  کشیدگی 

 اجتماعی تأثیرات  4298/3 98۶07/0 0/ 972 -3۶/0 -0/ 7۶7 0/ 11۶ 0/ 121

 تمايل  2۶89/3 9۶797/0 0/ 937 -0/ 579 -0/ 357 0/ 133 0/ 101

c176. 098 /0 37۶ /0- 24/0- ۶15 /0 /784240 3۶54/3  انتظارات 

 رفتار مشارکتی  4۶32/3 0/87511 0/ 7۶۶ -0/ 312 -0/ ۶09 0/ 103 0/ 1۶8

c222. 0۶1 /0 121 /0- 007/-0 ۶07 /0 77921/0 034۶/3  عوامل فردی 

c195. 08۶ /0 174 /0- 18/0- 437 /0 ۶۶134/0 3774/3  نیت 

c201. 08/0 117 /0- 375 /0- 584 /0 7۶395/0 149۶/3  نگرش 

 

میانگین، انحراف معیار، چولگی و    :برخی از مفاهیم آمار توصیفی متغیرها شامل  2در جدول  

  بیشترين   4۶/3با مقدار    یرفتار مشارکت  شده است. در میان متغیرهای اين پژوهش،  کشیدگی ارائه

تأثیرات اجتماعی با مقدار    طورشته و همین را دا  میانگین و تمرکز  کمترين  03/3ی با  عوامل فردو  

مقدار  ها  در رابطه با شکل توزيع داده  پراکندگی را دارد.  کمترين   ۶۶/0  و نیت با    بیشترين   98/0
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قرار دارد. يعنی از لحاظ کجی    (-2،  2)چولگی مشاهده شده برای متغیرهای مورد مطالعه در بازه  

 متغیرهای پژوهش نرمال بوده و توزيع آن متقارن است.  

 ی نمونه آمار ع ینرمال نبودن توز  ای بودن  بررسی نرمال ( 3

بودن    ن یی تع  یبرا توز  اينرمال  نبودن  آمار  عينرمال  آزمون    پژوهش   ن يا   در  ینمونه  از 

اسم  کلموگروف نمونه  رنفی ـ  نتا  یاتک  اساس  بر  شد.  سطح    ريمقاد  پژوهش   جياستفاده 

  د يی تأ  رهای متغ   ن يا  عيبود. لذا فرض نرمال بودن توز  05/0از    شتری پژوهش، ب  یرهای متغ   یمعنادار

  . ديها رد گردداده عيتوز نبودن نرمالبر  یو فرض خالف مبن

 پژوهش های  تحلیل استنباطی داده ( 4

 ی ریگاندازه یها مدل  یاعتبار سنج  ( 4-1   

از    افتن ي  نانیاطم  ،  پژوهش   یو مدل مفهوم   اتی از وارد شدن به مرحله آزمون فرض  قبل

  ق ياز طرهم  کار    ن ي. ااست  یزا ضرورزا و درونبرون   یرهایمتغ  یری گاندازه  یهاصحت مدل

اول و دوم    ی عامل  ل ی تحل   ی بررس   و همچنین  اعتبار مدل  یری گ اندازه  برای  انجام شد.مرتبه 

  یعامل  لی تحلاز  پرسشنامه(    یهاهيشده )گو  مشاهده  یرهای و متغ   یاصل  ی رهای متغ  ن یارتباط ب

   ی استفاده شد.ديی أت

 روایی و پایایی ابزارهای اندازه گیری پژوهش  ( 4-2

 گیری   ابزارهای اندازه کمی  پایایی (الف

متغیرونی )ب  یعامل  ی بارها  و محاسبه  ی  بررس  جينتا   دهد که نشان می  هاپژوهش   یرهای ( 

 ريمقاد  ن یو همچن بوده    شتریب  4/0از    43غیر از گويه  ها  هيتک گوتک  یبرا  یمقدار بار عامل

معنادارمحاسبه بارها  کيهر    یبرا  یشده سطح  از    یعامل  یاز  اين شده است  01/0کمتر   .

قابل   ريمقاد  ،یبار عامل  ريو مقاد  بوده  مگن ه  یمدل  ،یری گمدل اندازهدهدکه  نشان می  نتايج  

برای همه    را مقداين  که    دهدمینشان  تی  هستند. نتايج بررسی معناداری مقادير آماره    ی قبول

  ها با اين بدان معناست که ارتباط بین گويهاست و    58/2بیشتر از     43  هي از گو  ری غ  هاگويه

به خود در سطح اطمینان   پايايی پرسشنامه  درصد پذيرفته شد  99  متغیر مکنون مربوط  ه و 

قابل استناد    هان پن   ی رهای متغ  ايها  سازه  ن یروابط ب  گفت  توانیم  لی دل   اين به  گردد.  يید میأت
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  ی باالتر  تی اهم   یداشته باشد، دارا  یباالتر  یکه بار عاملعامل اجتماعی    یاههيگوالبته  است.  

  .هستندها هيگو رينسبت به سا

منظور  از شاخص  پايايی   بررسی  به  هم    کرونباخ   آلفای   ومرکب    پايايی  های پرسشنامه 

پايايی مرکب نشان داد که    بررسی و محاسبهنتايج    .شد  استفاده ضرايب آلفای کرونباخ و 

  کافی   از نشان بوده که اين امر 7/0متغیرهای پنهان، بیشتر از   کلیه ها برای  شاخص  مقادير اين 

پرسشنامه    های پرسش   قيمحقق از طرگردد که  مشخص می  و   است  درونی  سازگاری  بودن

توانست  یطراح آن  هشده  سنجش  قصد  که  را  داشت  آنچه   موضوع  اين .  دينما  ارزيابی  هرا 

برا  هایپرسش   يیهمسود  توانیم نشان    میمفاه   یری گاندازه  یپرسشنامه  امررا  اين  و   دهد 

با استفاده از اين شاخص   پرسشنامهپايايی  بنابراين اندازه گیری بوده و  ابزار بودن نشانگر  پايا 

   گردد.می تأيیدهم  

 گیری  ابزارهای اندازه کمی روایی  ب(

 1روایی همگرا  (1

میانگین   همگرا،   يیروا  گیریاندازه  برای نتايج  شد،    استفاده  استخراج شده  واريانس   از 

مقاديری   متغیرها  نشان داد که همه  پنهان  متغیرهای  استخراج شده  مقادير واريانس  بررسی 

از   می  را  5/0بیش  اساس  اين  بر  دادند.  اختصاص  روايی همگرا  تبه خود  برای  وان گفت: 

 گیری با استفاده از شاخص میانگین واريانس استخراج شده، تأيید شد. ابزارهای اندازه

 انسی وار نیانگیم و پایایی مرکب، کرونباخ  یضرایب آلفامحاسبه  . 3جدول

  انس يوار نیانگیم
((AVE 

 ابعاد آلفای کرونباخ پايايی مرکب

 عوامل فردی  0/ 911 0/ 928 0/ 591

 ی اجتماع رات یتأث 0/ 70۶ 0/ 855 0/ 512

 انتظارات  0/ 7۶8 0/ 932 0/ 577

 نگرش  0/ 930 0/ 943 0/ 705

 تمايل  0/ 888 0/ 930 0/ 817

 نیت  0/ 821 0/ 893 0/ 737

 

1. convergent validity  
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 رفتار مشارکتی  0/ 874 0/ 922 0/ 799

 

نشان داد که مقادير     4ل  ضرايب آلفای کرونباخ و پايايی مرکب در جدو  محاسبهنتايج  

 ابزار  بودن  پايا  از  نشان  بوده، و اين امر  7/0متغیرهای پنهان، بیشتر از    کلیهها برای  شاخص  اين 

   .با استفاده از اين دو شاخص هم تأيید شد پرسشنامهاين پايايی  بنابر دارد. گیریاندازه

 1روایی تشخیصی یا واگرا (2

بر اين اساس نتايج بدست    .استفاده شد  الرکر  -آزمون فورنل از    روايی واگرابرای محاسبه  

، بیشتر از  یاجتماع  راتی تأثمتغیر    پنهان  لفه هایؤم  برایآمده، جذر میانگین استخراج شده  

  ی حداکثر همبستگی آن متغیر پنهان با متغیرهای پنهان ديگر است. بر اين اساس روايی واگرا

 د.وشمیالرکر تأيید   -گیری با استفاده از آزمون فورنلمدل اندازه 

 

  2ساختاری معادالت  های  آزمون مدل( 5

شاخص از  ساختاری  معادالت  مدل  بررسی  برازش    يیکوی نو    ری مس  بيضرهای  برای 

   شود. ها اشاره میاستفاده شده که در ادامه به آن

 ضریب مسیر شاخص ( 1 

يک از متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته    به بررسی میزان تأثیر هر  ری مس  بيضر  شاخص

بازه آن  مقدار    پرداخته و باشد،    تر مثبت  اين شاخص   دارد هر چه مقدار قرار  (  1و    -1)  در 

 

1. Discriminant Validity  

2. Structural Model  

 الرکر  –آزمون فورنل  .4جدول 

 متغیر تمايل  مشارکتی  رفتار نگرش  نیت 

 تمايل  0/ 904   

 رفتار مشارکتی  0/ 820 0/ 894  

 نگرش  0/ 890 0/ 815 0/ 840 

 نیت  0/ 827 0/ 84۶ 0/ 8۶3 8588/0
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درصد از تغییرات    ۶9معادل  دهنده تأثیرگذاری بیشتر متغیر مستقل بر متغیر وابسته است.  نشان

بررسی    یفرد  هایدرصد از تغییرات نگرش ناشی از ارزش   7۶يرات اجتماعی و همچنین  أت

  د يی أتاين روابط را  ری ب مسضراي ی معنادار شاخص  طرف ديگر ازاست. مطالعه  نيدر اشده 

در سطح  لذا    ،است   58/2از  و با توجه به اينکه ضريب معناداری اين روابط بیش  کند  می

   شود.پذيرفته می درصد 99معناداری 
 

 هار یمسمعناداری  و  بی ضرامحاسبه   .5 جدول

 رديف مسیرها يب مسیراضر يب مسیراضرمعناداری 

 1 نگرش   <-فردی   ارزش های 0/ 7۶0 20/ ۶43

 2 تمايل  <- تأثیرات اجتماعی  0/ 298 2/ ۶5۶

 3 نگرش  <- تأثیرات اجتماعی  0/ 134 3/ 182

 4 نگرش  <-  انتظارات 0/ 1۶1 3/ 092

 5 رفتار مشارکتی  <-نگرش  0/ 710 17/ 085

 6 تمايل  <-نگرش  0/ 5۶5 3/ 9۶2

 7 نیت   <-تمايل  0/ 299 2/ 58۶

 8 مشارکتی  رفتار <- نیت 0/ ۶41 7/ 711

 

 ( GOF) مدل  برازش  نیکویی شاخص  -4

 نشان  را  شده  گیریاندازه  مدل  و  ساختاری  معادالت  مدل  کیفیت  رابطه بین   شاخص  اين 

اين شاخص مجذور ضرب دو مقدار متوسط مقادير اشتراکی و ضريب تعیین است.   دهد.می

 باشد. 4/0برازش بايد بیشتر از  يیکوی مقدار شاخص ن

آن   بیانگربوده و    يیکه نسبت باال  استدرصد     8۶  یکل   ن یی تع  بيضر  پژوهش   ن يدر ا

  نیدهند. همچنیمدل را پوشش م  ری متغ   راتیی مدل تغ   ن يمورداستفاده در ا  یهاری است که متغ 

بودن   یمقدار نشانگر قو  ن ي( بدست آمد که ا۶5۶/0)  پژوهش   ن ي برازش در ا  يیکوی شاخص ن

های اين پژوهش با ساختار  تر، دادهبرازش مناسب مدل است. به بیان ساده  يایمدل بوده و گو
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بیانگر همس اين امر  با    اتی ويی فرضعاملی و زيربنای نظری تحقیق برازش مناسبی داشته و 

 . گرددمی ديی تأ یهای نظری است و مدل بصورت کلسازه
 

 معادالت ساختاری مدل کلیبرازش   نتایج .6 جدول

  شاخص نیکويی

 برازش

 دار کلیمق

 √اشتراکی

 

 اشتراکی  مقادير

 

ضريب 

 √تعیین کلی
 متغیر تعیین  ضريب

۶5۶ /0 7۶2 /0 

5۶5 /0 

8۶2 /0 

 فردی   هایارزش 

 تأثیرات اجتماعی  0/ 477 0/ 504

 انتظارات   0/ 503

 نگرش  0/ 811 0/ 5۶8

 تمايل  0/ 791 53/0

 نیت  0/ 778 0/ ۶87

 رفتار مشارکتی  0/ ۶20 0/ ۶43

 

 پژوهش  های بررسی فرضیه (5

جدول  همان در  که  م   7طور  فرضیمالحظه  به    م یمستق   اتی گردد    م یتقس  ری مس  8مدل 

با توجه    اتی فرض  کلیهمحاسبه شده است.    یو آماره ت  ری مس بيضربرای هر کدام   و   دهيگرد

با احتمال    (p  >  0/ 05و  9۶/1بیشتر از    )  به اينکه مقدار آمارة تی آنها خارج بازة معناداری بود

بر اساس نتايج بدست آمده متغیر عامل فردی با توجه به آماره تی    .ندددرصد تأيید ش  95

یه بعدی نگرش بر رفتار مشارکتی  فرضمحاسبه شده بیشترين اثر را بر عامل نگرش دارد و در  

   را متغیر تمايل بر نیت دارد.  تأثیرزيادی داشته و کمترين   تأثیر

 در مدل  مستقیمروابط    خالصه اثرات . 7ل جدو

 فرضیات  اثرات روابط مستقیم  ضريب مسیر tآماره  P - Values وضعیت فرضیه  تاثیرجهت 

 1 نگرش   <-فردی   ارزش های 0/ 7۶0 20/ ۶43 0/ 000 تأيید  مستقیم 

 2 تمايل  <- تأثیرات اجتماعی  0/ 298 2/ ۶5۶ 0/ 011 تأيید  مستقیم 

 3 نگرش  < -انتظارات  0/ 1۶1 3/ 092 0/ 003 تأيید  مستقیم 
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 4 نگرش  <- تأثیرات اجتماعی 0/ 134 3/ 182 0/ 003 تأيید  مستقیم 

 5 رفتار مشارکتی  <-نگرش  0/ 710 17/ 085 0/ 000 تأيید  مستقیم 

 ۶ تمايل  <-نگرش  0/ 5۶5 3/ 9۶2 0/ 000 تأيید  مستقیم 

 7 نیت  <-تمايل 0/ 299 2/ 58۶ 0/ 013 تأيید  مستقیم 

 8 مشارکتی  رفتار <- نیت 0/ ۶41 7/ 711 0/ 000 تأيید  مستقیم 

  
  م ی تقس   ری مس  9مدل به    م ی مستق  ری غ  اتیگردد فرضیمالحظه م  8همانطور که در جدول  

ابط  ورکلیه  محاسبه شده است.    ی و آماره ت  ر ی مس  بيضر  ها نیزبرای هر کدام از آنو    دهيگرد

( p  >  0/ 05و    9۶/1معناداری بود ) بیشتر از    هها خارج بازتی آن  ه با توجه به اينکه مقدار آمار

احتمال   ش  95با  تأيید  برای    ند.ددرصد  شده  محاسبه  تی  آماره  که  غیر    ات ی فرضهمانطور 

را بر متغیر    تأثیرباالترين  نگرش  با حضور متغیر  ی  فرد  ارزشهایدهد  مستقیم مدل نشان می

 وابسته يعنی رفتار مشارکتی دارد.

 روابط غیر مستقیم در مدل خالصه اثرات  .8 جدول

 اتیفرض مستقیم  ریاثرات روابط غ ضريب مسیر  tآماره  P-Values وضعیت فرضیه

 1 تمايل  <-نگرش  <-فردی  ارزش های 0/ 429 3/ 853 0/ 000 تأيید 

 2 رفتار مشارکتی <-نگرش <-فردی  ارزش های 0/ 539 11/ 241 0/ 000 تأيید 

 3 نیت <-تمايل  <-نگرش <-فردی  ارزش های 0/ 128 2/ 540 0/ 014 تأيید 

 0/ 34۶ ۶/ 259 0/ 000 تأيید 
 رفتار <- نیت <-نگرش <-فردی  ارزش های

 مشارکتی
4 

 5 تمايل  < -نگرش  < -تأثیرات اجتماعی  0/ 07۶ 2/ 583 0/ 013 تأيید 

 0/ 095 3/ 2۶1 0/ 002 تأيید 
رفتار   <-نگرش  <- تأثیرات اجتماعی

 مشارکتی
۶ 

 7 نیت   <-تمايل  <-تأثیرات اجتماعی 0/ 089 1/ 975 0/ 044 تأيید 

 8 نیت < -تمايل   <-نگرش < -تأثیرات اجتماعی  0/ 023 1/ 992 0/ 052 تأيید 

 0/ 0۶1 3/ 013 0/ 004 تأيید 
  رفتار < -نیت  <-نگرش <- تأثیرات اجتماعی 

 مشارکتی
9 
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 گیریهجینت 
  ی است و آماره ت   نگرشو    یفرد  یهاارزش  ن یارتباط مثبت و معنادار ب  ن ياز ا  یها حاکافتهي

  نیاز ارتباط مثبت و معنادار ب   یحاک   پژوهش   ن ي ا  ی ها  افته ي.  است  ۶43/20اين رابطه    یبرا

و رفتار    یانج ی م  ی رهای بعنوان متغ  ت ی مستقل و عوامل نگرش و ن  ری بعنوان متغ   یفرد  های ارزش

 .است ۶/ 259رابطه عدد    ن يا یبرا ی و آماره ت استوابسته  ری بعنوان متغ ی مشارکت 

نگرش    ، یاجتماع  رات ی ثأت   یرهای متغ   نی از ارتباط مثبت و معنادار ب   ی حاک  پژوهش   یهاافتهي

و    یاجتماع   راتی ثأت  یو برا  ۶5۶/2  ليو تما  یاجتماع   راتی ث أت  یبرا  یاست. آماره ت  ليو تما

مکنون    یرهای غاز مت   کيها با هر  هيگو  ن یارتباط ب  که  بدان معناست  ن يا  است و  3/ 182نگرش  

اطم در سطح  به خود  پذ  99  نانیمربوط  از    یحاک  پژوهش   یهاافتهي شود.یم  رفتهي درصد 

  085/17اين رابطه    یبرا  یاست و آماره ت   ی نگرش و رفتار مشارکت   نی ارتباط مثبت ومعنادار ب 

هم   2007در سال    1  ای و دالک  یبدست آمده از مطالعات باگوز  جيدر نتا  ضوعمو  ن ي. ااست

 .گرديد دی تائ

با پژوهش    پژوهش اين    ج يگفت نتا  توانیکاربر مرفتار  در    اتی و ن  ليدر مورد نقش تما

در مدل نشانگر نقش مثبت و    ری مس  ل ی بوده و تحل  کساني  2(2007)  اروی و پ  ای و دالک   یباگوز

و    یحاک   پژوهش   یهاافتهي  کاربران است.رفتار  در    عاملدو    ن ي ا  داریمعن  مثبت  ارتباط  از 

ب ت  ینگرش و رفتار مشارکت   ن یمعنادار  آماره  ااست  085/17اين رابطه    یبرا  یاست و   ن ي. 

 شد.  دی تائهم  2007در سال  ا ی و دالک یبدست آمده از مطالعات باگوز جيدر نتا ضوعمو

  ی است و آماره ت   لينگرش و تما  نی از ارتباط مثبت و معنادار ب   یحاک   پژوهش   یهاافتهي

از ارتباط مثبت و معنادار    یحاک   پژوهش   یهاافتهي  .است  9۶2/3  لينگرش و تمارابطه    یبرا

  نيا  یهاافتههمچنین ي.  است  58۶/2  تی و ن  ليتما  یبرا  یاست و آماره ت  تیو ن  ليتما  ن ی ب

  ی برا  یاست و آماره ت  ی و رفتار مشارکت   تین  ن یاز ارتباط مثبت و معنادار ب  یحاک  پژوهش 

  است.  711/7 یو رفتار مشارکت تی ن

 

1. Bagozzi & Dholakia  
2. Dholakia, Bagozzi and Peiaru 
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تالش    در حاضر  فضابر  نگرش  ثیر  أتتا    شدپژوهش  کاربران  کشور    یمجاز  یرفتار 

شده  ارائه    قبلی   ناکه توسط محقق   يیهاو مدل  ی موضوع  اتی منظور ادب   ن يگردد، بد  شناسايی

با استفاده از نظر    یرانيبر رفتار کاربران ا  تأثیرگذار عوامل  و  قرار گرفت    ی بود مورد بررس

  ی و اکتشاف   یق یشده از مطالعات تطب   يیپژوهش هم عوامل شناسا  یخبرگان اکتشاف و در انتها

 قرار گرفت.    یمورد آزمون کم

 تشنهادایپ 
نتا  تيبا عنا افزا  پژوهش بدست آمده از    جيبه  با هدف  مشارکت کاربران در    ش يحاضر و 

   گردد:یبه شرح ارائه م یشنهاداتی پ یمجاز یفضا

آثار  ضمن    پژوهش اين    در  یبرا  ایروزنه  شدرفتار کاربران تالش  بر    نگرششناسايی 

کاربران   .شود  گشوده  یراني کشور به کاربران ا  یمجاز  یحوزه فضا  نفعاال  شتری توجه هر چه ب 

مجازی در کشور   سو فضای  از  در    ی مجاز  ی فضا  ن ای متول  یاز  مورد  بشدت    مرزهاخارج 

و الزم    بودهخطر  معرض  در    یرانيکاربران ا  یو روان  یروح متو سال   هدف قرار گرفته شده

از   رانهی شگ ی شود، گرچه اقدامات پ دهی شيالزم اند  ری کشور تداب ی دست باالاست بر اساس اسناد 

  ی برا  پژوهش ن  ي شود. ا  همکسب درآمد    سازنهیتواند زمیمبیشتر    کاربراندست و جذب    ن يا

  رگذار ی ث أعوامل ت  ريکرد تا بتوانند با مدنظر قرار دادن سا  ترسیم  یديجد  فضایپژوهشگران  

  ت يپرداخته و با تقو  کاربرانمشارکت  رفتار    ی هرچه بیشتربه بررس از جمله عوامل فرهنگی  

   حوزه را به خود اختصاص دهند.  ن ياز ا یشتری کشور سهم ب یمجاز  یفضا یهارساختيز
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پذيرش بازاريابی توسط موبايل و بررسی عوامل مؤثر بر  .(139۶) .زاده، منیژه؛ خلقی، نازنینبحرينی

مصرف خريد  بر  آن  ايرانتأثیر  موبايل  دانشگاه صنعتی    . کننده  تکنولوژی  مطالعات  مرکز 
 شريف. 

شناسايی و تعیین عوامل    .(1395خلیلی نصر، آرش. )؛  زاده، رضابرداران کاظم   ؛ بربروشان، محسن

 (.  25)8.  ی پولی و بانکیهاپژوهش  .موثر بر پذيرش و کاربرد کیف پول الکترونیک

توسعه مدل پذيرش فناوری  .  (1397)  .ديانی، محمدحسین و نوکاريزی، محسن؛  جهانگیر، غالمحسین

ت سنجش  طريق  از  ديويس(  فناوری  پذيرش  )مدل  و   أاطالعات  خودکارآمد  باورهای  ثیر 

اطالعات   سامانه  پذيرش  بر  مشهد  پزشکی  علوم  دانشگاه  علمی  هیئت  اعضای  ناکارآمد 

 . (8)4، های نوين مطالعات رسانه .اجتماعی - ژوهشی مبتنی بر رويکرد شناختیپ

های  واکاوی پارادايممرکز کنفرانس، دانشگاه شیراز، بخش بین الملل،    .(139۶حسنی، محمدعلی. )
 فلسفی تئوری های رايج در پذيرش فن آوری اطالعات و ارتباطات. 

آمادگی فناوری بر عملکرد   تأثیر بررسی    .(139۶)  .فر، بهارفرزين  و  پور، فريباعباس   ؛ داودنیا، داود

 (.  1)29، فرآيند مديريت و توسعه .سازمانی از طريق پذيرش فناوری

طیبه توسط    .(139۶)  .داورپسند،  اينترنتی  بانکداری  پذيرش خدمات  بر  مؤثر  عوامل  نقش  بررسی 
مديريت،    ه کارشناسی ارشد رشت  هامن، پايان )مورد مطالعه: بانک ملی شهر رشت(مشتريان  

 دانشگاه پیام نور تهران. 

. )چاپ اول(.  PLSسازی معادالت ساختاری با نرم افزار  مدل(.  1392).رضازاده، آرش  و   داوری، علی

 تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی.   

بر    ثیرگذار  تأعوامل    مسئله   .(1395بهیار، پدرام. )و    حقیقی، مهدی   ؛فر، وحیدناصحی  ؛  دهشتی، زهره 

 (.  42)11. علوم مديريت ايران .کنندگان جوامع مجازیمشارکت مصرف

تهران: انتشارات سیمای  .  ديپلماسی عمومی نوين و روابط عمومی الکترونیک(.  1389فر، م. )سلطانی

 شرق. 

دانشگاه  علیرضا دهقان. تهران:   ترجمه  نظريه های ارتباطات  (.1389سورين، ورنر و تانکارد، جیمز. )

 تهران.

و ديگران پاشا شريفی)  (1991)سیرز  از حسن  نقل  و روان آزمايی  .(1381به  ، اصول روان سنجی 

 .413تهران، رشد، صفحه 

 ، ترجمه: چاوشیان، م.، تهران: نشر نی.گفتگوهايی با مانوئل کاستلز(. 1384کاستلز، م. و اينس، م. )
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به   .(1392)  .اکبر  فرهنگیزاده، رمضان و علی  حسن  ؛متانی، مهرداد نگرش مخاطبان قائم شهری 
 (.21) 14. ارتباطات -فصلنامه ی فرهنگ  .شبکه های تلويزيونی ماهوارهای

بانک توسط مشتريان بانک سپه  .(139۶)  .ملکان، محسن بر پذيرش خدمات موبايل  .  عوامل مؤثر 

 اسالمی واحد تهران مرکزی. نامه کارشناسی ارشد رشته بازاريابی، دانشگاه آزاد پايان

امیر مائده   ؛همتا،  مريم؛  محمدزاده،  مرضیهدهقان و    همتی،  نگرش   .(1399)  . زادگان،  و  بررسی 

کاربران سیستم ذخیره و انتقال تصاوير پزشکی در مراکز آموزشی درمانی قم براساس مدل  

   (.۶)14، نشريه علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی قم .  پذيرش فناوری ديويس
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