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تاثير انتظارات و شرايط تسهيل کننده بر رفتار مشارکت کاربران فضاي مجازي
غالمرضا افشار 1ـ عباس صالح اردستاني 2ـ وحيدرضا ميرابي
تاریخ دریافت1400/02/05 :
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تاریخ پذیرش1400/06/01 :

چكيده
رفتار کاربران در هنگام مشارکت در فضاي مجازي تحت تاثير عوامل متعددي قرار دارد .طي سالهاي
گذشته محققان رفتار کاربران را بررسي کرده و ضمن شناسايي عوامل موثر بر آن ،مدلهاي مختلفي براي
تبيين نحوه مشارکت آنان پيشنهاد نموده اند .هدف اين مقاله ،شناسايي تاثير عوامل انتظارات و شرايط تسهيل
کننده بر رفتار مشارکت کاربران فضاي مجازي است .منظور از رفتار مشاركتي ،استفاده از امکانات فراهم
شده در فضاي مجازي شامل برقراري ارتباط ،تبادل نظر و اطالعات ،به اشتراك گذاري متن و تصوير و
تعامل با ساير افراد حاضر در فضاي مجازي است .پژوهش حاضر از نظر روششناسي در گروه پژوهشهاي
ترکيبي بوده و در ابتدا از رويکرد کيفي و روش تحليل محتواي قياسي براي طراحي مدل و سپس از رويکرد
کمي و روش مدل معادالت ساختاري براي آزمون و اعتبار سنجي مدل استفاده شده است .دادههاي پژوهش
با استفاده از تکنيک مصاحبه نيمه ساختاريافته با خبرگان گردآوري شده است .يافتههاي پژوهش نشانگر اثر
پذيري رفتار مشارکتي کاربران از متغيرهاي انتظارات و شرايط تسهيل کننده از طريق متغيرهاي ميانجي نيت،
تمايل و نگرش ميباشد که در تحقيقات پيشين هم تبيين شده بود.
کليد واژهها :رفتار مشاركتي ،انتظارات ،شرايط تسهيل کننده ،تمايل ،نگرش
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کاربران اينترنت طي سال هاي اخير ،حيرت انگيـز بـوده

مقدمه
بر اساس نظر کاستلز کاربران با اسـتفاده از فضـاي

است .مقايسه آمـار سـال  ۲۰۱4بـا سـال  ،۲۰۱9نشـان

مجـازي در جهـان ههنـي خـود قـرار دارنـد و فضــاي

ميدهد که تعداد کاربران اينترنت در طي اين سالها از

مجازي نـوعي فـرا فضـا و ههنـي اسـت ،فضـايي کـه

 ۲.۰8۰ميليـارد نفـر بـه  4.۳84در سـال  2019رسـيده
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کاربران هر روزه در آن رفتاري را انجام داده و با سـاير

(اينترنت ورد استات )۲۰۱9 ،و گوشي هوشمند تلفـن

افراد ،انديشه ها ،مکانهـا و زمـانهـاي ديگـر مالقـات

همراه در اتصال کاربران به اينترنت ،اصلي ترين وسـيله

مـيکننــد (کاســتلز و ايـنس .1)2005 ،فضــاي مجــازي

به شمار ميرود .بـر اسـاس گـزارش پلتفـرم مـديريت

مجموعهاي از سختافزار ،نرم افزار و تعاريف نمـادين

محتواي رسانه هات سوئيت ،از جمعيـت  8۲ميليـون و

داد و

 4۲۰هزار نفري ايران در سال 1398حدود  49.۷درصد

است که شبکهاي از عقايد و باورهـا را در قالـ

را زنان و  ۵۰.۳درصد را مردان تشکيل ميدهنـد .طبـق

ستد بين افراد منتقل ميکند.
جوامع مجـازي 2شـبکه اي از افـراد اسـت ،کـه از

اين گزارش کاربران اينترنت در ايران ساالنه  ۲9درصد

مي کنند.

معادل  ۱۶ميليون نفر افزايش داشته و شـمار مشـترکان

اين جوامع گرچـه پايـههـاي تعـامالتي دارنـد و شـبيه

اينترنت در ايران تا پايان سال  98به حدود  ۷8ميليـون

کافيشاپ هستند ،ولي در اين مکانها مردم مـيتواننـد

و  ۱۶هزار و  4۳۳نفر رسـيده اسـت .سـوال مهـم ايـن

،

است که  4/۳84ميليارد کاربر اينترنـت جهـان در سـال

طريق رسانه هاي اجتماعي با هم ارتباط برقرار
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بـه مــراوده ،معاملــه و کسـ

وکــار بپردازنــد (ونـ

.3)۲۰۱۳
شبکههاي اجتماعي آناليـن ،4متناسـ

 ،۲۰۱9حدود  ۶ساعت و  ۳۰دقيقه از وقت خود را در
بـا موضـو

اينترنت را صرف چه اموري کرده اند؟

فعاليتشــان امکان ـات ديگــري از جملــه تبــادل اخب ـار،
بازيهاي آنالين ،قابليت بارگذاري ويدئو و فايـلهـاي

بيان مسئله

رايانهاي و برقراري ارتباط با ساير رسانههـاي شخصـي

استفاده از فضاي مجازي بـه دليـل برخـورداري از

در گزينههايشـان دارنـد و بـه همـين دليـل اسـت کـه

قابليت هاي فـراوان توسـط افـراد ،گـروه هـا و جوامـع

کاربران ،بخش زيادي از زمان حضور در اينترنت را بـه

بشدت در حال رشد است .اين فضا با هدف برقـراري

شبکه هاي اجتماعي اختصاص ميدهنـد (سـلااني فـر،

ارتباط موثر و کارآمد امکاناتي را براي کـاربران فـراهم

 .5)1389شبکه هاي اجتماعي بـراي افـزايش و تقويـت

نموده تا بتوانند بـا سـرعت بـاال بـه حجـم وسـيعي از

تعامالت اجتماعي در فضاي مجازي طراحي شده انـد.

اطالعــات دسترسـي داشــته و ارتباطــات مــوثري را بــا

برقراري ارتباط از طريق اطالعاتي که بر روي پروفايـل

سايرين برقرار کنند.

افراد قـرار مـيگيـرد ماننـد تصـوير کـاربر ،اطالعـات

فضاي مجازي بر فرهن

افراد در خانوادههـا تـاثير

شخصي و عاليق تسهيل ميگردد .کـاربران مـيتواننـد

ويژه اي داشته و بررسي ها نشان ميدهد که با افـزايش

پروفايل ديگران را ديده و از طريق برنامه هاي کاربردي

مشارکت افراد ،کميت و کيفيت روابط شفاهي ناشـي از

مختلــف ماننــد ايميــل و چــت بــا يکــديگر ارتبــاط

ارتبــاط افــراد در دنيــاي واقعــي دچــار تغييــر شــده و

برقرارکنند (پمپک و همکاران  ،2008 ،ص .6)228

ارتباطات رودررو نيز کاهش يافته است .يکي از داليـل

گزارش گروه تحقيقاتي وي آر سوشـيال 7و هـات

اصلي اين موضو  ،فناوري هاي جديد ارتباطي بوده که

سوئيت 8در نيمه اول سـال  2019مـيالدي از وضـعيت

تغييرات گستردهاي را جديـد بوجـود آورده اسـت .در

کاربران اينترنت در جهان نشان مي دهد که رشد تعـداد

اين شرايط سايت هاي داخلي فعـال در عرصـ فضـاي
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مجازي كشور با اينکه از بسياري مؤلفههاي فراهم شده
در وب  2حداكثر اسـتفاده را کـرده و بـه افـراد اجـاز
اشتراك گذاري متن ،فايلهاي چندرسانه اي و تعامل با
ساير افراد را ميدهند ،اما بابـت جـذب كـاربر مشـ ل
جدي دارند .اين تحقيق بـه سـايتهـاي فعـال داخلـي
كشور براي شناخت بهتـر سـاليق و نيازهـاي كـاربران
خواهــد کــرد؛ تــا در جــذب کــاربران موفقيــت

كمـ

بيشتري كس

کنند .از طرفي بـا عنايـت بـه اهميـت و

 .5 )۵واکاوي تاثير عامل نگرش بر رفتار مشارکتي کـاربران
فضاي مجازي.
 .6 )۶واکاوي تاثير عامل نگرش بر تمايل کـاربران فضـاي
مجازي.
 .7 )7واکاوي تاثير عامل تمايل بر نيت کاربران فضاي
مجازي
 .8 )8واکاوي تاثير عامل نيت بر رفتار مشارکتي کاربران
فضاي

ميدهد در راباه با رفتـار کـاربران فضـاي مجـازي در

پاسخ داده شود کـه :تـاثير عوامـل انتظـارات و شـرايط

كشور ماالعات چنداني صورت نگرفته و هنوز زواياي

تسهيل کننـده بـر رفتـار مشـارکتي کـاربران در فضـاي

پنهان زيادي در اين حوزه وجـود دارد .مـدل مفهـومي

مجازي چه بوده و تاثير اين عوامل داراي چه ويژگيها

پژوهش حاضر بر اساس ديدگاه هاي مـرتبط بـا حـوز

و ابعادي است؟

رفتار و روابط بين کاربران فضاي مجازي شکل گرفتـه
اسـت .رفتـار کـاربران در هنگـام مشـارکت در فضـاي
مجــازي تحــت تــاثير عوامــل متعــددي قــرار داشــته و

مباني نظري و پيشينة پژوهش
نظريه هاي مربوط به رفتار از مناس

ترين ابزارها

محققان طي سال هـاي اخيـر بـا بررسـي خـود ضـمن

براي شناخت رفتار کاربران در فضـاي مجـازي اسـت.

شناسايي برخي از عوامل تاثيرگذار ،مدلهـاي مختلفـي

نخستين موضو براي فهم بهتر رفتار کاربران شـناخت

را ارائه نموده اند.

انگيزه هايي است كه آنان را به مشارکت فعال و انجـام

هدف اين مقاله ،شناسايي تاثير عوامـل انتظـارات و

فعاليت هايي مانند برقـراري ارتبـاط ،اشـترا گـذاري

شرايط تسهيل کننده بر رفتار مشارکت کاربران اسـت.

اطالعات ،تبادل نظر و تعامـل بـا سـاير افـراد ترغيـ

منظور از رفتار مشـاركتي ،اسـتفاده از امکانـات فـراهم

ميكنـد .در ايـن تحقيـق نظريـه يکپارچـه پـذيرش و
10

شده در فضاي مجازي شامل برقـراري ارتبـاط ،تبـادل

استفاده از فناوري و نظريه اسـتفاده و رضـايتمندي

نظر و اطالعات ،به اشـتراك گـذاري مـتن و تصـوير و

مورد بهره برداري قرار گرفت.
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تعامل با ساير افراد حاضـر در فضـاي مجـازي اسـت.

نظريه ي پارچه پـذيرش و اسـتفاده از فنـاوري کـه

ساير اهدافي که اين تحقيق دنبال ميکنـد بشـرذ هيـل

بعنوان مدل اصلي براي تحليـل رفتـار کـاربران فضـاي

است:

مجازي در اين تحقيق مورد استفاده قرار گرفته يکـي از

 )1واکاوي تاثير عامل انتظارات بر تمايـل کـاربران فضـاي

آخرين مدلهاي ارايه شده در اين حوزه بوده و توسـط

مجازي.
 )2واکاوي تاثير عامل انتظارات بر نگرش کـاربران فضـاي
مجازي.
 .3 )3واکاوي تاثير عامل شرايط تسهيل کننـده بـر نگـرش
کاربران فضاي مجازي.
 .4 )4واکاوي تاثير عامل شـرايط تسـهيل کننـده بـر رفتـار
مشارکتي کاربران فضاي مجازي.
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ونکاتش و همکاران ( )2003با توسعه مدل پـذيرش
فناوري ارائه شد .اين مدل بسياري از متغيرهـاي مـوثر
بر رفتار کاربران را کنار هم گردآورد و مدل دقيق تـري
بــراي ارزيــابي رفتــار کــاربران در زمينــه پــذيرش
فناوري هاي جديد ارائه کرد .مدل مزبور حاصل تلفيـق
نظريه هـاي عمـل مسـتدل ،رفتـار برنامـه ريـزي شـده،
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ضرورت موضو  ،بررسـي پـژوهش هـاي قبلـي نشـان

در مقاله حاضر تالش شده بـه ايـن سـؤال اساسـي
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پذيرش فناوري ،اشـاعه نـوآوري ،شـناخت اجتمـاعي،

عامل شناسايي گرديد .انتظـار شاخصـي اسـت کـه بـر

از

اســاس آن يـک فــرد معتقــد اســت اســتفاده از فضــاي

مدلهاي پذيرش فناوري بوده و هدفش دست يافتن به

مجازي موج

بهبود عملکرد و راحتي او خواهد شـد

ديدگاهي يکپارچه در راباه با پذيرش فنـاوري اسـت.

و به وي در دستيابي به اهداف کاريش كم

در اين مدل چهار متغير تاثيرگذار بشرذ هيل شناسـايي

را در عمل رد شغلي اش به نتايج مالوب تري خواهـد

شده است:

رساند .در ادامه بشـرذ هيـل بـه توضـيح هـر کـدام از

انگيزه اسـتفاده از رايانـه شخصـي و الگـوي مرکـ

 )1انتظار عمل رد :شاخصي كه فرد معتقد است اسـتفاده از
ي

فناوري جديـد بـه وي كمـ

مولفهها و شاخصهاي مربوطه خواهيم پرداخت.

خواهـد كـرد تـا در

عمل رد خود به نتايج بهتري دست يابد.
 )2انتظار تالش :ميزان سـودمندي و آسـاني در اسـتفاده از
فناوري جديد است.
 )3تاثيرات اجتماعي :شاخصي كه ي

شده و او

فرد ادراك مـيكنـد

افراد مهم معتقدند او بايد از فناوري جديد استفاده كند.
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 )4شرايط تسهيل کننده  :شاخصـي كـه فـرد معتقـد اسـت
زيرساختهاي فني و سـازماني الزم بـراي پشـتيباني از
فناوري جديد فراهم است (داس و گوپتا .13)2008 ،

 )۱انتظار عملکرد:14
انتظار عملکرد شاخصي است که بر اساس آن يک
فرد معتقد است استفاده از فضاي مجازي و فناوري
اطالعات موج

بهبود عملکرد او خواهد شد .به

کاربر در دستيابي به اهداف کاريش كم

شده و او را

در عمل رد شغلي اش به نتايج مورد انتظار خواهد
رساند .در اين نظري انتظار عملکرد ،معادل با
سودمندي ادرا شده از مدل پذيرش فناوري گرفته

در اين مدل سن ،جنسيت ،تجربه و داوطلبانه بودن

شده است( ونکاتش و همکاران .15)۲۰۰۳ ،در بررسي

به عنوان عوامل تعديل گر در شناسـايي روابـط و در

ادبيات موضو در تعريف انتظار عملکرد پنج شاخص

بهتر پيچيدگي هاي رفتار کاربران در پذيرش و اسـتفاده

از مدلهاي مختلف شناسايي شد که بشرذ هيل به

از تکنولوژي جديد در نظر گرفته شده و در نهايت اين

توضيح آنها خواهيم پرداخت :سودمندي ادار شده،

تمايل رفتاري است که بهطور معنادار و بدون هيچگونه

انگيزش بيروني ،تناس

عامل تعديل کنندهاي ،رفتار کاربران را تحت تأثير قـرار

مرتبط و پيامدهاي مورد انتظار.

ميدهد.

الف) سودمندي ادرا

 انتظارات:انتظار کاربر در استفاده از فناوريهـا بـه دو بخـش
تقسيم ميگردد .انتظار در ابتدا متناظر به آثار کارآمـدي
استفاده از فناوريها بوده و در مرحلـه دوم متنـاظر بـه
سهولت اسـتفاده از فنـاروي اسـت .در مـدل ي پارچـه
پذيرش و اسـتفاده از فنـاوري عامـل انتظـارات بـه دو
عامل انتظار تالش و انتظار عملکرد تفکيـک شـده ،امـا
با عنايت به ماالعات تابيقي و اکتشافي در اين تحقيـق
هر دوي اين عوامل در قال

عامـل انتظـارات در نظـر

گرفته شد و تالش و عملکرد بعنـوان مولفـههـاي ايـن

کاري ،رويت پذيري نتايج

شده :16شاخصي است که طبق

آن فرد باور دارد که استفاده از فضاي مجازي و يا
سيستم فناوري اطالعات ،عملکرد شغلي وي را بهبود
و ارتقاء ميبخشد .بر اين اساس اگر کاربر باور داشته
باشد که يک فناوري باعث بهبود کاري او ميشود به
استفاده از آن گرايش پيدا خواهد کرد .نخستين عاملي
که موج

گرايش يا عدم گرايش افراد به استفاده از

يک فناوري ميشود ،باور آنها از ميزان سودمندي يک
فناوري است.
ب) انگيزش بيروني :17موضوعاتي همچون شاخص
سودمندي ادرا شده را مورد ارزيابي قرار ميدهد.
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شغلي :18شاخصي است که نشان ميدهد

کمک کردن به کاربر عاملي حياتي براي تقويت نيت

فناوريهاي جديد چگونه بهره وري يک کاربر را

رفتار کاربران خواهد بود .سه شاخص در تعريف

ج) تناس

انتظار تالش بشرذ هيل دخالت دارند که در ادامه به

افزايش ميدهد.
19

د) رويت پذيري نتايج مرتبط  :زماني كه نتايج

توضيح هر يک خواهيم پرداخت  :سهولت استفاده

ملموس استفاده از يک فناوري جديد ،براي کاربر

ادار شده ،پيچيدگي و آساني در استفاده.
23

آش ار شود ،بهتر ميتواند مزاياي استفاده از يک

الف) سهولت استفاده ادرا

فناوري جديد و نتايج آن را درك كنند .ارتباط

انتظارات يک کاربر بالقوهي اشاره دارد که از يک

مستقيمي بين رويت پذيري نتايج و برداشت ههني از

فناوري جديد وجود دارد و انتظار ميرود که سيستم

مفيد بودن فناوري وجود دارد .به عالوه ،رويت پذيري

مورد نظر براحتي و بدون تالش قابل بهره برداري

نتايج مرتبط ،تأثير مثبتي بر برداشت ههني از آسان

باشد .سهولت استفاده متغيري است که ديويس در سال
24

شده  :به درجه اي از

در باره ميزان قابل رويت بودن نتايج مرتبط با استفاده

پذيرش فناوري و اناباق نظريهي عمل استداللي

نوآوري تا اندازه اي اعتماد به استفاده از فناوري

معروف شد .به هر حال ،مدل پذيرش فناوري ،بوضوذ

و دستيابي به نتايج مالوب را منع س ميكند كه با

بر تشريح رفتار هدفمند در زمينه کاربرد فناوريهاي

مفهوم خود باوري تعريف ميشود.

جديد تمرکز دارد .سهولت استفاده عامل مهمي است

هـ) پيامدهاي مورد انتظار : 20اين سازه پيامدهايي که

که در پذيرش فناوري نقش دارد .با فرض اينکه افراد

استفاده از يک فناوري جديد در بر خواهد داشت را

ممکن است باور داشته باشند يک فناوري بسيار مفيد

مورد ارزيابي قرار ميدهد.

است اما در عين حال ممکن است اين تصور را داشته
باشند که دشواري استفاده از فناوري مورد نظر به

 )۲انتظار تالش:21

قدري است که به زحمت استفاده آن نميارزد.

انتظار تالش به ميزان راحتي در نحوه استفاده از

ب) پيچيدگي :25شاخصي است که نشان ميدهد

يک فناوري اشاره دارد و برگرفته از مفاهيم سهولت

فناوري تا چه ميزان ،براي فهميدن ،يادگيري و يا

ادراکي از مدل پذيرش فناوري ديويس ميباشد .انتظار

استفاده دشوار بنظر ميرسد .فناوريهاي جديدي که

آن

براحتي استفاده شده و پيچيدگي کمتري دارند ،به

کرده و به تالشهاي

احتمال بيشتر کاربران بالقوه آن را بسادگي پذيرفته و

کمتري براي استفاده نياز خواهد داشت ( ونکاتش و

بيشتر استفاده ميکنند (ککوکي و همکاران .26)۲۰۱۱،

همکاران .)۲۰۰۳ ،بر اساس ماالعات انجام شده

در فناوري هايي مانند اينترنت كه استفاده از آن بسيار

پذيرش فناوري جديد زماني موفق خواهد بود کاربر

آسان است ،برداشت ههني از آساني استفاده ،تأثير

باور کند که يادگيري استفاده از يک فناوري آسان

معناداري بر تمايل به استفاده کاربران فناوري دارد.

تالش ساحي را مشخص ميکند که به موج
کاربر فناوري خاصي را در

است (ون
ون

و همکاران .22)۲۰۱۵ ،در اين پژوهش

و همکاران همچنين تشريح کرده اند هنگامي که

توان کمتري براي کاربران جهت استفاده از فناوري
جديد وجود داشته باشد ،فناوري مورد نظر ،برنامه اي
دوستانه تر است .در اين زمينه ،سهولت استفاده يا

ج) آساني در استفاده

27

 :شاخصي است که نشان

ميدهد يک فناوري در مراحل انجام کار براي استفاده
کردن تا چه اندازه آسان ادرا ميشود.
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بودن فناوري در بهره برداري خواهد داشت .نظر فرد

()۱989

از ي

مارذ کرد و بعدها تحت عنوان مدل

 / 110غالمرضا افشار ـ عباس صالح اردستاني ـ وحيدرضا ميرابي

 )3شرايط تسهيل کننده

28

ميشود .ميزان پشتيباني فني به عواملي نظير شناخت

شاخصي است كه بر اساس آن فرد معتقد است

مديريت عالي سازمان از مفيد بودن فناوري و مقاومت

زيرساختهاي فني و سازماني الزم براي پشتيباني از

كاركنان در برابر پذيرش فناوري و آموزش هايي كه از

کاربران فناوري مورد نظر وجود دارد (ونکاتش و

سوي تيم اجرا كننده فناوري ارائه ميشود ،بستگي

همکاران .)2003 ،هنگامي که کاربران به وجود

33

دارد( لي و كيم . )2009،
34

امکانات فني الزم براي حمايت از فناوري باور داشته

ج) سازگاري

باشند ،انتظار بيشتري براي پذيرش آن خواهند داشت؛

فناوري جديد تا چه اندازه سازگار با ارزشهاي

در خصوص زيرساختهاي اينترنت ،دانش الزم براي

موجود ،تجارب گذشته ،نيازها و توانائيهاي بالقوه

دسترسي آنالين ،سازگاري بين فناوري و کمک گرفتن

شده

از ديگران؛ تناس

کاربران در

 :شاخصي است که نشان ميدهد

شده است .مثال سازگاري در
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سخت افزار و نرم افزار ،دانش

تلفن همراه نشان ميکه نوآوريهاي تلفن همراه تا چه

تکنولوژي اطالعات و دسترس پذيري دانش فني

ميزان با الگوي رفتار ،ارزش ها ،نيازها و تجربيات

احتماالً توان استفاده از تکنولوژي جديد را کاهش

گذشته کاربران سازگاري دارد (اوي و تان .35)2016،

و همکاران .29)2015 ،اين مفهوم از

در اين پژوهش تاثير شرايط تسهيل کننده بر رفتار

سه شاخص اصلي تشکيل شده که در ادامه به توضيح

مشارکتي کاربران در فضاي مجازي مورد بررسي قرار

خواهد داد (ون

آنها خواهيم پرداخت :کنترل رفتار ادرا

شده ،شرايط

تسهيل کننده و اناباق پذيري يا سازگاري
الف) کنترل رفتار ادرا

شده :30به مفهوم برداشت

ههني و ادرا يک کاربر در باره آساني يا سختي انجام
يک رفتار مشخص اشاره دارد .فرض بر اين است که
احساس کنترل رفتاري متاثر از مجمو باورهاي کنترلي
در دسترس است .باورهاي کنترلي ،باورهاي يک فرد
از وجود عوامل تسهيل کننده يا موانع انجام يک رفتار
خاص است (ميلر  .31)2001،کنترل رفتار ادرا
ي

شده،

اعتقاد فردي در باره وجود يا عدم وجود منابع و

فرصتهاي الزم است كه براي انجام يک رفتار
ضروري هستند .برداشت ههني از كنترل رفتار ،ادراك
كاربران را از محدوديتهاي بيروني و دروني مشخص
ميكند.
ب) شرايط تسهيل گر :32عواملي محياي همچون
خدمات پشتيباني و حمايتهاي فکري و فني از
فناوري هستند که استفاده از آن را براي کاربران آسان
مينمايند .پشتيباني فني ،عبارت از حمايتهاي
سازماني در خصوص استفاده از فناوري جديد است
كه شامل دو بعد پشتيباني كاربر و پشتيباني مديريت

ميگيرد.

 ديگر عوامل تاثيرگذار بر رفتار کاربرانطبق نظريههاي موجود عوامل متعددي بر رفتار
مشارکتي کاربران تاثيرگذار هستند .در اين تحقيق به
برخي از مهمترين اين عوامل اشاره شده و در راباه با
هر يک به صورت جداگانه و همراه با پژوهشگران
مربوطه توضيح الزم داده خواهد شد.

 )1نگرش
نگــرش ارزيــابي از موضــوعات را بيــان کــرده و
پيشبيني يا هدايت اعمال يا رفتارهاي آينده را بر عهده
دارد .نگرش سازماني پايـدار از فراينـدهاي انگيزشـي،
عــاطفي ،ادراک ـي و شــناختي در ارتبــاط بــا برخ ـي از
جنبه هاي دنياي افراد است (هـاوکينز .)۲۰۱۰ ،نگـرش
نوعي آمادگي ههني است که از طريـق تجربـه سـازمان
مييابد و بر واکنش فرد نسبت به تمامي موضـو هـا و
موقعيتهاي وابسته به نگرش تأثير مسـتقيم و پويـا بـر
جاي ميگذارد .در اين تعريف که بـر نظريـه يـادگيري
استوار است تأثير تجارب گذشته بـر سـازمان دادن بـه
نگرش ها و همچنـين نشـان دادن واکـنش هـا بـه يـک
موقعيت خاص مورد توجـه قـرار گرفتـه .و داراي سـه
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ويژگي اسـت :نخسـت آنکـه معاـوف بـه يـک شـي،

ورود به فرآيند تصميم گيري باشد .از سـوي ديگـر در

شخص ،رويداد و يا موقعيت است .دوم آنکـه نگـرش

بررسي وجودي ساح تمايالت ميتوان گفـت ،زمـاني

معموالً ارزشيابانه است و سوم آنکه داراي ثبات و دوام

تمايالت موضوعيت مييابند که توسط شخص تجربـه

قابل توجهي است.

شده و در اين صورت تمايالت منجر بـه ايجـاد نيـات

در ماالعــاتي کــه توســط بــاگوزي و همکــاران
( 36)۲۰۰۷انجام شد تاثير نگرش بـر تمايـل بـه اثبـات

رفتــاري در امتــداد ي ـک هــدف از پ ـيش تعيــين شــده
42

ميگردند (دالکيا و همکاران . )2014،

نگرش بر نيات را هم مورد بررسي قرار دادند( .آجـزن

عوامل فردي ،تاثيرات اجتمـاعي و نگـرش کـه داليـل

و فيشبين ؛ 38)2012بر اين باورند کـه نگـرش مـيتوانـد

انجام رفتارها را فراهم مي کنند ،به تنهـايي نمـيتواننـد

قابليت پيش بيني رفتار را داشته باشـد ،البتـه بـه شـرط

انگيزه انجام يک رفتار در افراد باشند و تمايل و نيـات

آنکه در ساح يکسان ارزيابي شود .از طرفي ( بـاگوزي

کاربران هم باعث انجام رفتارها ميگردنـد .بسـياري از

و همکاران 39 )2012 ،معتقدنـد نگـرش مـيتوانـد بـر

صاح نظران معتقدند که نگرش ،هنجارهـاي ههنـي و

تمــايالت کــاربر جهــت مشــارکت در فضــاي مجــازي

ديگر عوامل مرتبط با نيات بـراي انجـام رفتـار انگيـزه

تأثيرگذار باشد .در ماالعات قبلي که در مورد پيش بينـي

هايي را فـراهم مـيکننـد ،امـا همـه مـوارد هکـر شـده

رفتار کاربران در اينترنت انجام شده و از نظريه ي رفتار

ضرورتا به معناي نشانهاي کامـل از محتـواي انگيزشـي

هدايت شده و مدل رفتار هدف مدار اسـتفاده کـرده انـد

مورد نياز بـراي بـه نمـايش گذاشـتن رفتـار يـک فـرد

نشان داده که نگرش نه تنها بر تمايـل کـاربر بلکـه بـر

محسوب نميشود( .باگوزي و همکـاران .44)۲۰۰۷ ،بـا

و همکـاران،

عنايت به ماالعه ادبيات موضو مشـخص گرديـد کـه

 .40) 2013در تحقيق حاضر و بر اساس نتـايج حاصـل

تمايل در رفتار کاربران فضاي مجازي تاثيرگذار بوده و

از ماالعات کيفي مشخص شـد کـه ايـن عامـل تـاثير

بعنوان يک متغيـر ميـانجي در مـدل شناسـايي و مـورد

بسزايي بر رفتار مشارکتي کاربران دارد اما اين عامل در

آزمون قرار گرفت.

نيات وي نيز تـأثير بسـزايي دارد (هانـ

مدل نظريه ي پارچه پذيرش و استفاده از فناوري مورد
توجه قرار نگرفته بود ،بر اين اساس بعنوان يک متغيـر
ميانجي به مدل اضافه و مورد آزمون قرار گرفت.

 )3نيات
راباه نيت با رفتار نشان مـيدهـد ،افـراد عالقمنـد
هستند در رفتارهايي درگير شوند که نيت انجام آنهـا را

 )2تمايل

دارند .بنابر اين رفتار هميشه پس از نيت و متصل به آن

تمايل ،به يک حالت ههني گفته ميشود که طي آن

است .در نظريه رفتار مستدل ادعا شد کـه رفتـار ،فقـط

يک انگيزه فردي باعث انجام رفتاري شده و اين رفتـار

تحت کنترل نيت رفتاري است ،در نتيجه ،اين نظريه به

بسته به نيت تصميم گيرنده براي رسيدن به يک هـدف

رفتارهاي ارادي محدود ميشود .در صورتيکه رفتار بـه

معين ميباشد (پروژينـي و بـاگوزي .)2011 ،41تمايـل

مهارت ها ،منـابع و فرصـت هـايي کـه بـه سـهولت و

نشانگر حالت انگيزشي ههن است که در آن ارزيابيهـا

رايگان دست يافتني نيستند هم نياز دارد ،البته اين مورد

و مناقهاي انجام رفتار تبديل به انگيزه ميشوند تا فرد

در راباه با قابليت هاي کاربردي نظريـه رفتـار مسـتدل

اعمالي را انجام دهـد .پـژوهش هـاي قبلـي نشـان داد،

مالحظه نشده و يا حداقل به صورت ناقص آنـرا پـيش

تمايل ميتواند مقدمه اي براي ايجاد انگيزه الزم جهت

بيني کرده است (کنر و آرميتاژ.45)2019 ،

سال دوازدهم /شماره بيست و ششم/تابستان1400

رسيد ،همچنين کارجـالوتو و لپـانيمي ( 37)۲۰۱۲تـاثير

پروژيني و باگوزي )۲۰۰4( 43بر اين باور بودند که
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نيت کاربران ،ميزان تمايل آنان به استفاده از فناوري

فرضيات پژوهش

جديد را نشان ميدهد (يعقوبي و همکـاران .46)1391،

با عنايت به عوامـل شناسـايي شـده از بخـشهـاي

حضور در فضـاي مجـازي رفتـاري مشـاركتي بـوده و

ادبيات موضو و هميناـور ماالعـات کيفـي پـژوهش

داراي درج خاصي از اشتراك متقابـل اسـت ،در ايـن

فرضيات زير مارذ شد:

پژوهش نيات کـاربران داراي دو جنبـه مـيباشـد؛ اول

فرضيه  :1عامـل انتظـارات بـر تمايـل کـاربران فضـاي

ني ـات شخص ـي و دوم ني ـات اجتمــاعي کــاربر اســت.
ديدگاه اول ،انگيز شخصي فرد در حـس آگاهانـه وي
جهت برنامه ريزي به منظور افزايش تالش براي انجـام
ي

رفتار به تنهايي است (ايگلـي و چـي ن.47)1993 ،

در ديدگاه دوم توجه به نيات جمعي شده و از عناويني
مانند مقاصد جمعي يا مشتر و يا نيات ما يا گروهـي
استفاده شده و يک تعهد فردي براي شرکت در اقدامي
سال دوازدهم /شماره بيست و ششم/تابستان1400

مشتر شامل يک توافق ضمني يا صريح بـراي درگيـر
شدن جهت مشارکت بين شرکت کنندگان است.
(پروژينـي و بـاگوزي  48)2004،معتقدنــد کـه ايــن
متغير در رفتار کاربران به عنـوان يـک متغيـر وابسـته و
مستقل از تعامالت اجتمـاعي آناليـن ماـابق بـا رفتـار
برنامه ريزي شده 49و نظريه رفتار هـدف مـدار 50قـرار
دارد.

مجازي تاثيرگذار است.
فرضيه  : 2عامل انتظارات بـر نگـرش کـاربران فضـاي
مجازي تاثيرگذار است.
فرضيه  :3عامل شرايط تسهيل کننده بر نگرش کـاربران
فضاي مجازي تاثيرگذار است.
فرضيه  : 4عامل شرايط تسهيل کننده بر رفتار مشارکتي
کاربران فضاي مجازي تاثيرگذار است.
فرضيه  : ۵عامل نگـرش بـر رفتـار مشـارکتي کـاربران
فضاي مجازي تاثيرگذار است.
فرضــيه  : ۶عامــل نگــرش بــر تمايـل کــاربران فضــاي
مجازي تاثيرگذار است.
فرضيه  :7عامل تمايل بر نيت کـاربران فضـاي مجـازي
تاثيرگذار است.
فرضيه  : 8عامل نيت بر رفتار مشارکتي کاربران فضاي

در پـــژوهش انجـــام شـــده توســـط( بـــاگوزي و
همکاران)۲۰۱۲،

51

مجازي تاثيرگذار است.

فرض بر آن است که نيـات اعضـاء

گروه در تعامالت اجتماعي پيش بينـي خواهنـد شـد و

روش شناسي پژوهش

مابقي سوابق و نتـايج نفـوه آرمـانهـا در نيـات گـروه

ايــن پــژوهش از نظــر روششناســي در گــروه

توضيح داده شده است .اين امر يک تعهد جمعي بـراي

پژوهشهاي ترکيبي قـرار دارد .در ابتـداي پـژوهش از

يک هدف گروهي نسبت به خواستههاي

رويکرد کيفـي و روش تحليـل محتـواي قياسـي بـراي

فردي اعضا بـوده و تـابع اميـال و داليـل درون فـردي

طراحي مدل بهره گرفته شد .در اين بخش عوامل موثر

است .ماالعات قبلي تاثير نيات کـاربران بـر مشـارکت

بر رفتار مشاركتي کـاربران فضـاي مجـازي شناسـايي،

آنـان در فــيس بــو را ثابــت کــرده اســت (اولــويرا و

تبيين و بومي سازي شد و سپس با رويکرد کمـي و از

اقدام در قال

هارتــاس .52)۲۰۱۵،در تحقيــق حاضــر و ماالعــات

مدل معادالت ساختاري براي آزمـون و اعتبـار سـنجي

اکتشافي صورت گرفته مشحص شد که اين عامل تاثير

مدل استفاده شده است .در اين تحقيق براي گـردآوري

بسزايي بر رفتار مشارکتي کاربران دارد اما اين عامل در

محتواي پژوهش از تکنيک مصاحبه نيمه ساختاريافته با

مدل نظريه ي پارچه پذيرش و استفاده از فناوري مورد

متخصصين و خبرگان فضاي مجازي استفاده شد.

توجه قرار نگرفته بود ،بر اين اساس بعنوان يک متغيـر

مدل مفهومي پژوهش :ش ل  1مدل مفهومي پژوهش

ميانجي به مدل اضافه و مورد آزمون قرار گرفت.

را به نمايش گذاشته است.
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شکل  :۱مدل مفهومي تحقيق

تعداد 30نفر از خبرگان فضاي مجازي به صورت

خبرگان فعال در حوزه فضاي مجازي داخلي بـا سـابقه

قضاوتي بعنوان اعضاء جامعه نمونه کيفي انتخاب

کاري و تحصـيالت مـرتبط در زمينـه تحقيـق و داراي

شدند .انتخاب متخصصان فضاي

پستهاي مديريت عامل ،هيئت مديره و معاون فناوري

مجازي مشروط به داشتن تحصيالت و حداقل10
سال سابق تجربه کاري مرتبط بوده
و انتخـاب متخصصـان علمـي هـم کـه از اعضـاي

و اطالعات و همگـي مـرد بـوده و در محـدوده سـني
( ) 55-۳۱سال قـرار داشـتند اسـتفاده شـد .بـه دليـل
ماهيت نيمه ساختاريافته بـودن مصـاحبه هـا ،سـؤاالت

هيئت علمي دانشگاههاي آزاد اسـالمي واحـد تهـران و

ديگري نيز به منظور تدقيق بيشتر مفاهيم مارذ شد:

صنعتي شريف بودند بر اساس رتبه علمي و تاليفـات و

 )۱تاثير عامل انتظارات بر رفتار مشارکتي کاربران در فضاي

مقاالت منتشره در مجالت تخصصي و سـابقه تـدريس
در زمينه موضوعات مرتبط با حـوزه پـژوهش و تعـداد
پايان نامه هايي کـه بعنـوان اسـتاد راهنمـا و يـا اسـتاد
مشاور داشتند انجام شد.
براي گردآوري محتواي پژوهش از مصـاحبه نيمـه
ساختاريافته استفاده شد .در فرايند انجام مصاحبههـا بـا
تکراري شدن متون برخورد و احساس شد که ماالـ

مجازي کدام است؟
 )۲تاثير عامل شـرايط تسـهيل کننـده بـر رفتـار مشـارکتي
کاربران در فضاي مجازي کدام است؟
 )۳تاثير عامل نگرش بـر رفتـار مشـارکتي کـاربران فضـاي
مجازي کدام است؟
 )4تاثير عامل تمايل بـر رفتـار مشـارکتي کـاربران فضـاي
مجازي کدام است؟
 )۵تاثير عامل نيات بر رفتار مشـارکتي کـاربران در فضـاي

به اشـبا تئوريـک رسـيده بـه همـين دليـل بـا انجـام

مجازي کدام است؟

14مصاحبه کيفي از نقاه نظرات مشاركت كننـدگان در

در ايــن پــژوهش از روش تحليــل محتــواي كيفــي

تحقيق استفاده شد ،از مجمو افراد مصاحبه شـونده 7

قياســي اســتفاده شــد ،بــا بررســي ادبيــات موضــو و

نفر از اعضاي هيئت علمي دانشگاه با مشخصات فردي

شناسايي مقولهها در مصـاحبههـاي نيمـه سـاختاريافته،

(هر  7نفر آقا) با سابقه تدريس ( 30-۱۰سال) و درجه

مدل اوليه بدست آمد .سپس مقولههاي مرتبط با هـدف

علمــي (  5اســتاد1 ،دانشــيار و  1اســتاديار) و داراي

پژوهش براي هر مصاحبه همراه با اوزان متنـاظر آن در
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جامعه آماري تحقيق کيفي:

سوابق علمي و پژوهشـي مـرتبط و همچنـين  7نفـر از
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جدول جداگانه اي فهرست و دادههـا كدگـذاري

قبل از توزيـع و آزمـون نهـايي ،روايـي صـوري و

قال

شد .براي مقوله هاي جديدي كه توسط خبرگان عنـوان

محتوايي پرسشنامه توسط  20نفر از خبرگان علمـي و

ميشد و در ادبيات موضـو نبـود ،روي ـرد اسـتقرايي

متخصصين فضاي مجازي مورد بررسـي و تاييـد قـرار

كه ابتدا كدگذاري باز

گرفت .در اين تحقيق با توجه به شيو بيمـاري کرونـا

و جداول مرتبط تنظيم و با توجه بـه تعـداد ت ـرار در

دادهها از طريق سامانه اينترنتي گردآوري گرديد .بعد از

مصاحبه هاي انجام شـده ،كـدهاي متنـاظر دريافـت؛ و

بررسي و انتخاب سامانه مورد نظـر پرسشـنامه در ايـن

سپس مقوله هاي مرتبط شناسايي شده و متغيرهاي مدل

سامانه بارگذاري گرديد .بدين منظور پرسشـنامههـا بـه

مفهومي جديد اکتشاف شد.

آدرس ايمي ـل افــراد در دانشــگاههــا ارســال و جهــت

جامعه آماري تحقيق کمي:

دريافت پاسخها پيگيريهاي الزم صورت گرفت.

اكتشافي دنبال شد ،به اين ترتي

جامع آماري پژوهش شامل کليـه کـاربران فضـاي

در اين پـژوهش بـراي تجزيـه و تحليـل مناسـ
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مجازي شامل ميشد اما دسترسي به همـه آنـان ام ـان

دادهها با در نظر گرفتن مقدار خاا و همچنين به دليـل

پذير نبوده و بسيار پرهزينه و زمانبر بود .بـدين جهـت

استفاده از مدل چند ساحي و فراواني تعـداد متغيرهـا،

در نمونهگيري بخشي از کشور که داراي بيشترين کاربر

از مدل معادالت سـاختاري 2و نـرم افـزار

با توجه به جمعيت بود انتخاب گرديـد طبـق گـزارش

استفاده شد تا اوال رابا بين متغيرها بـراي رسـيدن بـه

سازمان تنظيم مقررات راديويي نفوه کلـي اينترنـت در

مدل طراحي شده فـراهم گـردد و ثانيـا زوايـاي پنهـان

استان تهران با اسـتفاده از کليـه فنـاوري هـاي موجـود

موجود و اوزان آنها به خوبي اسـتخراج شـود .در ايـن

 126.08درصد باالترين و استان سيسـتان و بلوچسـتان

پــژوهش ،عوامالنتظــارات و شــرايط تســهيل کننــده

 63.7درصــد کمتــرين نفــوه اينترنــت را در کشــور

متغيرهاي مستقل و تمايل و نگرش متغيرهـاي ميـانجي

داراست .بـر اسـاس ايـن گـزارش شـهر تهـران بـراي

و رفتار مشاركتي متغير وابسته در نظر گرفته شد.

نمونهگيري انتخاب گرديد .بدين منظور  5دانشگاه شهر

روايي بخش کيفي تحقيق:

Smart PLS

تهران به صورت خوشهاي و از نو ناحيـه اي انتخـاب

از آنجا که ادبيات موضو بصورت گسترده و دقيق

و پرسشنامهها بين تعدادي از دانشجوياني کـه کـاربران

مورد بررسي قرار گرفت و نظر خبرگان در بخش کيفي

فضاي مجازي بودند توزيع شد.

اعمال شد ،ميتوان گفت ،روايي بخـش كيفـي تحقيـق

دانشگاه ها بر اسـاس اسـتقرار جغرافيـائي در شـهر
تهران انتخاب شـدند .در بخـش غربـي (دانشـگاه آزاد

تأييد شد.
پايايي بخش كيفي تحقيق:

شهر قـدس) ،در بخـش شـمالي (دانشـگاه آزاد تهـران

براي بررسي پايايي بخش كيفي پژوهش از محقق

واحد علوم و تحقيقات) ،در بخـش مرکـزي (دانشـگاه

ديگري خواسته شد تا كدگذاري جديدي انجام دهد و

آزاد تهران مرکز) ،در بخش شرقي (دانشگاه آزاد مرکـز

سپس ضري

اس ات براي آن محاسبه شد .در جدول

واليــت) ،و در بخــش جنــوبي (دانشــگاه آزاد تهــران

 1مفاهيم ،مقوله ها ،تعداد ت رار كدها و همچنين

جنوب) انتخاب گرديدند .براي تعيين حجـم نمونـه از

كدهاي انتخابي درج شد .شايان هكر است كه ضري

فرمول كوكران استفاده شـد و بـا عنايـت بـه نامحـدود

اس ات بيشتر از  70درصد ،نشان دهند توافق قابل

بودن حجم جامعه آماري و احتساب ساح خااي پـنج

قبول براي كدگذاريها است.

درصد ،حجم نمونه  384نفر تعيين گرديد.
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مشاركت

رفتار مشارکتي

۱۳

Q68- Q68- Q70

کاربران

Q37- Q38- Q39

ضريب اسكات

انتظارات

9۲
94

94

* مقولههاي ستاره دار به صورت اكتشافي از مصاحبهها به دست آمده اند

افراد  31تا  40سـال بـا فراوانـي  77.1داراي بيشـترين

يافتههاي پژوهش
در بخــش کمــي ،محتــواي پــژوهش از طريــق

بررسي توصيفي متغيرهاي تحقيق:
از آنجا که دادههاي تحقيق داراي مقياس فاصـلهاي

پرسشنامه براي افراد ارسـال و از ايـن تعـداد  380نفـر

بودند براي توصيف متغيرهاي پژوهش از شاخص هاي

بشرذ جدول هيل به آنها پاسخ دادند.
در اين مرحله در هر دانشگاه  84پرسشنامه توزيـع

مرکزي و پراکندگي استفاده شد.
در جدول  2برخي از مفاهيم آمار توصيفي متغيرها

شد .دانشگاه آزاد واحد تهران شـمال بـا کمتـرين نـر
بازگشت  8۱درصد ،و دانشگاه آزاد واحد شـهر قـدس

شامل :ميانگين ،انحـراف معيـار ،چـولگي و کشـيدگي

با باالترين نـر بازگشـت  9۶درصـد پرسشـنامههـا را

ارائه شده است .در ميان متغيرهاي اين پژوهش ،رفتـار

تکميل و عودت نمودند.

مشارکتي بـا مقـدار  3.46بيشـترين و نگـرش بـا 3.14

نتايج توصيفي تحقيق کمي:

کمترين ميانگين و تمرکز را داشته و هميناور تمايل بـا

مقادير فراواني و درصد توزيع افـراد نمونـه نشـان

مقدار  0/96بيشترين و نيت با  0/66کمترين پراکندگي

ميدهد که در جامعه آمـاري مـردان بـا فراوانـي 63.9

را دارد .در راباه با شکل توزيع دادهها مقـدار چـولگي

بيشــتر از زنــان بــا فراوان ـي  36.1بــوده و افــراد داراي

مشاهده شده براي متغيرهاي مورد ماالعـه در بـازه (،2

مدر تحصيلي کارشناسـي ارشـد بـا فراوانـي  66.7و

 )-2قرار دارد .يعني از لحاظ کجي متغيرهاي پـژوهش
نرمال بوده و توزيع آن متقارن است.

جدول : 2شاخصهاي مرکزي ،پراکندگي و توزيع عوامل
متغيرهاي تحقيق
انتظارات
تمايل
رفتار مشارکتي
شرايط تسهيل کننده
نگرش
نيت

مرکزي

پراکندگي

ميانگين

انحراف معيار

3.3654

0.78424

3.2689

.

.

0 96797

شکل توزيع
واريانس
0.615
.

0 937
.

چولگي

کشيدگي

K-S

Sig

-0.24

-0.376

0.098

.176c

-0.579

-0.357

.

0 133
.

.

0 101
.

3.4632

0 87511

0 766

-0.312

-0.609

0 103

0 168

3.1548

0.91588

0.839

-0.348

-0.473

0.086

.196c

3.1496

.

3.3774

.

0 76395
0 66134

.

0 584
.

0 437

-0.375
-0.18

-0.117
-0.174

0.08
.

0 086

c

.201

c

.195
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پرسشــنامه گــردآوري گرديــد .در ايــن پــژوهش420

فراواني هستند.
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متغيرهاي پنهان ،بيشتر از  0/7بوده کـه نشـان از کـافي

بررسي نرمال بودن يا نرمال نبودن توزيع نمونه آماري:
براي تعيين نرمال بودن يا نرمال نبودن توزيع نمونه

بودن سازگاري دروني است و اين امر بيانگر آن اسـت

آماري در اين تحقيق از آزمون کلموگروف ـ اسميرنف

که محقق از طريق سـؤاالت پرسشـنامه طراحـي شـده

تک نمونه اي اسـتفاده شـد .بـر اسـاس نتـايج تحقيـق

توانسته آنچه را که قصد سنجش آن را داشـته ارزيـابي

مقادير ساح معنـاداري متغيرهـاي پـژوهش ،بيشـتر از

نماي ـد .ايــن موضــو م ـيتوانــد همســويي ســؤاالت

 0/05بود .لذا فرض نرمال بـودن توزيـع ايـن متغيرهـا

پرسشنامه براي اندازهگيري مفاهيم را نشان دهد و ايـن

تأييد و فرض خالف مبني بر نرمال نبودن توزيع دادهها

امر حکايت از پايا بودن ابـزار انـدازه گيـري داشـته و

رد گرديد.

بنابر اين پايايي پرسشنامه بـا اسـتفاده از ايـن شـاخص
تأييد گرديد.

تحليل استنباطي دادههاي تحقيق

ب) :روايي کمي ابزارهاي اندازه گيري

اعتبار سنجي مدلهاي اندازهگيري:
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قبل از وارد شدن به مرحله آزمون فرضيات و مدل

 )1روايي همگرا :53براي اندازه گيري اعتبار همگرا،

مفهومي تحقيق ،اطمينـان يـافتن از صـحت مـدلهـاي

از ميانگين واريانس استخراج شده استفاده شد ،نتـايج

اندازه گيري متغيرهاي برونزا و درونزا ضروري است.

بررسي مقادير واريانس استخراج شده متغيرهاي پنهـان

اين کار هم از طريـق تحليـل عـاملي مرتبـه اول و دوم

نشان داد که همه متغيرها مقـاديري بـيش از  ۰/۵را بـه

انجام شد .براي انـدازهگيـري اعتبـار مـدل و همچنـين

خود اختصاص دادند .بر ايـن اسـاس مـيتـوان گفـت:

بررس ـي ارتبــاط ب ـين متغيرهــاي اصــلي و متغيرهــاي

روايي همگراي ابزارهـاي انـدازه گيـري بـا اسـتفاده از

مشاهده شده (گويه هاي پرسشـنامه) از تحليـل عـاملي

شاخص ميانگين واريانس استخراج شده ،تأييد شد.
 )2روايي تشخيصي يا واگرا :54براي محاسبه روايي

تاييدي استفاده شد.

واگرا از آزمون فورنل – الرکـر اسـتفاده شـد بـر ايـن
روايي و پايايي کمي ابزارهاي اندازه گيري پژوهش

اساس نتايج بدست آمده ،جذر ميانگين استخراج شـده

الف) پايايي کمي ابزارهاي اندازه گيري

براي مولفههاي پنهان متغير انتظارات و شـرايط تسـهيل

جهت بررسـي پايـايي پرسشـنامه از شـاخصهـاي

کننده ،بيشتر از حداکثر همبسـتگي آن متغيـر پنهـان بـا

و آلفـاي کرونبـا اسـتفاده شـد .نتـايج

متغيرهاي پنهـان ديگـر اسـت .بـر ايـن اسـاس روايـي

آلفـاي کرونبـا و پايـايي

واگراي مدل اندازه گيري با استفاده از آزمـون فورنـل-

پايايي مرکـ

بررسي و محاسـبه ضـراي
مرک

الرکر تأييد ميشود.

نشان داد که مقادير اين شاخص هـا بـراي کليـه
جدول : 3ضراي

آلفاي کرونبا و پايايي مرک
آلفاي کرونباخ

متغير
انتظارات
شرايط تسهيل کننده

و ميانگين واريانس ()AVE
پايايي مرکب

ابعاد

ابعاد

کل

ابعاد

تالش

0.796

0.768

0.930

عملکرد

کل
0.932

ميانگين واريانس ()AVE
ابعاد
0.622
.

0.802

0.881

0 712

0707

0.766

0.519

کل
0.577
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جدول  : 4آزمون فورنل ـ الرکر
متغير

تالش

تالش

0.788

عملکرد

0.452

0.844

شرايط تسهيل کننده

0.099

0.096

شرايط تسهيل کننده

عملکرد

0.720

 )3آزمون مدل هـاي سـاختاري :55بـراي بررسـي مـدل

اين ماالعـه اسـت .از طرفـي شـاخص معنـادار بـودن

مسـير و

مسير (بتا) اين روابط را تاييد کرده و با عنايـت

معادالت سـاختاري از شـاخصهـاي ضـري

ضراي

نيکويي برازش استفاده شده که در ادامه به آنهـا اشـاره

به اينکه ضري

ميشود.

انتظارات و تمايل که کمتر از  ۲/۵8بوده و رد ميگـردد

 )1شاخص ضري

مسير :شاخص ضـري

مسـير بـه

معناداري اين روابط بـه غيـر از راباـه

بقيه روابط ضـراي

بـيش از  2/58داشـته و در سـاح

وابسته پرداخته و مقدار آن در بازه ( -1و  )1قـرار دارد

 )۲شاخص نيکويي برازش مدل ( :)GOFاين شاخص

هر چه مقدار اين شاخص مثبت تر باشد ،نشان دهنـده

راباه بـين کيفيـت مـدل معـادالت سـاختاري و مـدل

تأثيرگذاري بيشتر متغير مستقل بر متغير وابسـته اسـت.

اندازهگيري شده را نشان ميدهد .اين شاخص مجـذور

معادل  71درصد از تغييـرات نگـرش و همچنـين 64

ضرب دو مقـدار متوسـط مقـادير اشـتراکي و ضـري

درصد از تغييرات رفتار مشارکتي ناشي از انتظـارات و

تعيين است .مقدار شاخص نيکويي برازش بايـد بيشـتر

شرايط تسهيل کننده و ساير متغيرهاي بررسي شـده در

از  0/4باشد.

جدول  :5محاسبه ضراي
رديف
۱
۲
۳
4
۵
۶
۷
8

و معناداري مسيرها

مسيرها
انتظارات  >-تمايل
انتظارات  >-نگرش
شرايط تسهيل کننده  >-نگرش
شرايط تسهيل کننده  >-رفتار مشارکتي
نگرش  >-رفتار مشارکتي
نگرش  >-تمايل
تمايل  >-نيت
نيت  >-رفتار مشارکتي

ضرايب مسير

معناداري ضرايب مسير

0.168

0.450

0.161

3.092

0.110

4.223

0.120

2.236

0.710

17.085

0.565

3.962

0.299

2.586

0.641

7.711

جدول  :6نتايج برازش کلي مدل معادالت ساختاري
متغيرها

ضريب تعيين

ضريب تعيين

انتظارات

√

مقادير اشتراکي مقادير اشتراکي

√

GOF

0.503

تمايل

0.791

رفتار مشارکتي

0.620

شرايط تسهيل کننده

0.53
0.862

0.643
0.760
0.519

نگرش

0.811

568.0

نيت

0.778

0.687

0.656
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بررسي ميزان تأثير هر يک از متغيرهاي مستقل بر متغير

معناداري  99درصد پذيرفته ميشود.
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جدول : 7خالصه اثرات روابط مستقيم در مدل
رديف

ضريب مسير

اثرات روابط مستقيم

آماره

t

P - Values

وضعيت فرضيه جهت تاثير

1

انتظارات  >-تمايل

0.168

0.450

0.655

رد

مستقيم

2

انتظارات  >-نگرش

0.161

3.092

0.003

تأييد

مستقيم

3

شرايط تسهيل کننده  >-نگرش

0.110

4.223

0.030

تأييد

مستقيم

4

شرايط تسهيل کننده >-رفتار مشارکتي

0.120

2.236

0.030

تأييد

مستقيم

5

نگرش  >-رفتار مشارکتي

0.710

17.085

0.000

تأييد

مستقيم

6

نگرش >-تمايل

0.565

3.962

0.000

تأييد

مستقيم

7

تمايل>-نيت

0.299

2.586

0.013

تأييد

مستقيم

8

نيت  >-رفتار مشارکتي

0.641

7.711

0.000

تأييد

مستقيم
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در اين تحقيـق شـاخص نيکـويي بـرازش در ايـن

هماناور که در جدول  8مالحظه ميگردد روابط

تحقيق ( )0.656بدست آمد که اين مقدار نشانگر قـوي

غير مستقيم مدل به  6مسير تقسيم گرديده و براي هر

مدل است .بـه

مسير و آماره تي محاسبه شده است.

بودن مدل بوده و گوياي برازش مناس

کدام

ضري

بيان ساده تر ،دادههاي اين پژوهش با ساختار عـاملي و

کليه روابط به غير از راباه ميان انتظارات و تمايل و

زيربناي نظري تحقيق برازش مناسبي داشته و ايـن امـر

نيت که آماره تي آن داخل بازه معناداري بود رد شد و

بيانگر همسويي سؤاالت بـا سـازههـاي نظـري تحقيـق

با توجه به اين ه بقيه روابط مقدار آمار تي آنها خارج

است و مدل بصورت کلي تأييد ميشود.

باز معناداري بود ( بيشتر از  1/96و  )p < 0/05با
احتمال  95درصد تأييد شدند .با توجه به آماره تي

بررسي فرضيههاي تحقيق

محاسبه شده متغير شرايط تسهيل اثر کمي بر متغير

هماناور که در جدول  7مالحظه ميگردد

وابسته رفتار مشارکتي دارد .متغير مستقل انتظارات بر

فرضيات تحقيق در روابط  8گانه هيل تقسيم گرديد که

متغير ميانجي نگرش تاثير داشته و هميناور نگرش بر

مسير و آماره تي محاسبه شد و

رفتار مشارکتي بيشترين و در رتبه بعدي نيت بر رفتار

کليه روابط غير از راباه ميان انتظارات و تمايل که

مشارکتي تاثير را دارد بر اين اساس اين فرضيات تاييد

آماره تي آن داخل بازه معناداري بود رد شد و ساير

ميگردد اما متغير مستقل انتظارات با حضور متغير

روابط با توجه به اين ه مقدار آمار تي آنها خارج باز

ميانجي تمايل تاثيري بر نيت کاربران نداشته و اين

معناداري بود (بيشتر از  1/96و  )p < 0/05با احتمال

راباه رد ميگردد.

براي هر کدام ضري

 95درصد تأييد شدند.
جدول : 8خالصه اثرات روابط غير مستقيم در مدل
رديف
1
2

اثرات روابط غير مستقيم
انتظارات  >-نگرش  >-تمايل
>

>

انتظارات  -نگرش  -رفتار مشارکتي
>

>

ضريب مسير آماره تي
0.091
0.114

2.687
3.055

P-Values

وضعيت فرضيه

0.010

تأييد

0.004

تأييد

3

انتظارات  -تمايل  -نيت

0.050

0.553

0.583

رد

4

انتظارات  >-نگرش  >-تمايل  >-نيت

0.027

2.126

0.038

تأييد

5

انتظارات  >-نگرش  >-نيت  >-رفتار مشارکتي

0.027

2.126

0.038

تأييد

6

شرايط تسهيل کننده  >-نگرش >-تمايل  >-نيت  >-رفتار مشارکتي

0.077

2.211

0.032

تأييد
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يافتههاي تحقيق حاکي از ارتبـاط مثبـت و معنـادار

نتيجه گيري
يافتههاي تحقيق حاکي از ارتباط مثبت و معناداري

بين نگرش و رفتار مشارکتي است و آماره تي براي اين

بين عامل انتظارات و نگرش ميباشد .يافتههاي تحقيق

راباه  17.085ميباشد .اين موضـو در نتـايج بدسـت
57

نشان دهنده ارتباط معنـاداري بـين انتظـارات و تمايـل

آمده از ماالعات باگوزي و دالکيا در سال  ۲۰۰۷هـم

نبوده و علي رغـم داشـتن راباـه مسـتقيم امـا فرضـيه

تائيد شد.

داشتن راباـه مثبـت و معنـادار بـين ايـن دو متغيـر رد

يافتههاي تحقيق حاکي از ارتبـاط مثبـت و معنـادار
بين نگرش و تمايـل اسـت و آمـاره تـي بـراي راباـه

ميگردد .

يافتههـاي پـژوهش نتـايج نشـان داد ميـان شـرايط

نگرش و تمايل  3.962ميباشد.

وجــود دارد .اول ـين پــژوهشهــا در راباــه بــا عامــل

بين تمايل و نيت است و آماره تي براي تمايـل و نيـت

تاثيرگــذار شــرايط تســهيل کننــده بــا اســتفاده از مــدل

 2.586ميباشد .همچنين يافتههاي اين تحقيق حاکي از

پذيرش فناوري توسط ديويس ( )۱989انجام شد و در

ارتباط مثبت و معنادار بين نيت و رفتار مشارکتي است

پژوهش هاي بعدي انجام شده توسط نيسـوين ()۲۰۰۵

و آماره تي براي نيت و رفتار مشارکتي  7.711ميباشد.

و ديويــد ( )۲۰۱۱از ابعــاد لــذت ادراکــي و ســهولت

در پــژوهش حاضــر تــالش شــد تــا تــاثير عوامــل

ادراکي براي سنجش اين متغير

استفاده گرديد.

انتظارات و شرايط تسهيل کننده بر رفتار کاربران فضاي

در اين پژوهش مولفههاي ديگري از متغير شـرايط

مجازي کشور شناسايي گردد ،بدين منظور مـدل هـايي

تسهيل کننده کـه در رفتـار مشـارکتي کـاربران فضـاي

که توسـط محققـين قبلـي ارائـه شـده بـود بررسـي و

مجازي در داخل کشور تاثيرگذار است پرداخته شد .در

تعدادي از مولفـههـاي تاثيرگـذار از ماالعـات تابيقـي

اين پژوهش مشخص گرديد عالوه بر سهولت و لـذت

شناسايي و تعداد ديگر هم با اسـتفاده از نظـر خبرگـان

ادراکي موضوعاتي مانند :هدايت ،امنيت ،محتـوا توليـد

اکتشاف و مورد آزمون کمي قرار گرفت.

شده ،فيلترين

و طراحي و رنگبنـدي سـايتهـا داراي

با عنايت به نتايج اين تحقيـق و بـا هـدف افـزايش
مشارکت کاربران در فضاي مجازي پيشنهاداتي به شرذ

تاثير هستند.
يافته هاي ايـن تحقيـق حـاکي از ارتبـاط مثبـت و

ارائه ميگردد:

معنادار بين متغير شرايط تسهيل کننده و رفتار مشارکتي

 -براي جذب بيشتر کاربران بايد امکانات الزم بـراي

است و آماره تي براي شـرايط تسـهيل کننـده و رفتـار

دسترس ـي آســان و ســريعتر بــه فضــاي مجــازي و

مشارکتي  ۲.۲۳۶ميباشد .اين موضو نشـانگر ارتبـاط

استفاده راحت تـر از محتـواي توليـد شـده توسـط

بين گويهها با متغير مکنون مربـوط بـه خـود در سـاح

متوليـــان فضـــاي مجـــازي کشـــور از منظـــر

اطمينان  99درصد پذيرفته

ميشود.

زيرساخت هاي سخت افزاري و نـرم افـزاري بايـد

در مورد نقش تمايل و نيات در رفتار کاربر ميتوان

فراهم گردد تا کاربر بتواند در حداقل زمـان ممکـن

گفت نتايج اين تحقيق با پژوهش بـاگوزي و دالکيـا و

و با کمترين تالش به نيازهاي خـويش را از طريـق

پيارو ( 56)۲۰۰۷يکسان بوده و تحليـل مسـير در مـدل

فضاي مجازي مرتفع نمايد.

نشانگر راباه مثبت و معنيدار اين دو عامـل در رفتـار
کاربران است.

 از مهمترين خـدماتي کـه باعـث جـذب کـاربرانميشود امکاناتي است که سازگاري بـا تجربيـات و
دانش و توانمندي هاي آنان دارد و آماده کردن ايـن
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تسهيل کننده و رفتار مشارکتي ارتباط مثبت و معناداري

يافتههاي تحقيق حاکي از ارتباط مثبـت و معنـادار

 / 120غالمرضا افشار ـ عباس صالح اردستاني ـ وحيدرضا ميرابي

امکانات ميتوانـد در جـذب بيشـتر کـاربران مـوثر
باشد.
 -هماهن

منابع و مآخذ
جهـــانگير ،غالمحســـين .ديـــاني ،محمدحســـين و

کردن حوزه فعاليت بـا نحـوه طراحـي و

نوکاريزي ،محسن ( ،)1397توسـعه مـدل پـذيرش

رنگبندي وبسايتها و همچنين نـوآوري در ايـن

فناوري اطالعات (مدل پذيرش فناوري ديويس) از

حوزه ها نيز ميتواند در جذب کاربران مـوثر واقـع

طريــق ســنجش تــاثير باورهــاي خودکارآمــد و

شده و تاثيرگذار باشد.

ناکارآمد اعضاي هيئت علمي دانشگاه علوم پزشکي
بـراي تضـمين امنيـت

مشهد بر پذيرش سامانه اطالعات پژوهشـي مبتنـي

 -فراهم کردن بستري مناس

کاربر شامل :حفظ اطالعات شخصـي ،عـدم ايجـاد

بر رويکرد شناختي -اجتماعي  ،فصلنامه ماالعـات

مزاحمت ،عدم کنترل شدن و دسترسي سـاير افـراد

رسانههاي نوين ،سال  ،4شماره .8

به اطالعات کاربر همـواره از نکـات تاثيرگـذار در
مشارکت کاربران در فضاي مجازي است.
 -براي کاربران فضاي مجازي محتـواي توليـد شـده

انصاري ،ابـراهيم .کيـانپور ،مسـعود و عاـايي ،پـري.

( ،)1397تحليل جامعـه شـناختي تـاثير اسـتفاده از
فضاي مجازي بر فرهن

شفاهي ،فصـلنامه جامعـه
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عامــل مهــم ديگــري اســت کــه در مشــارکت وي

شناســي کــاربردي ،مقالــه  ،2دوره  ،29شــماره،1

اثرگذار است ،به ايـن دليـل سـايت هـاي فعـال در

شماره پياپي 69

فضاي مجازي بايـد جـامع و مـانع بـودن محتـواي

داودنيـا ،داود .عبــاس پــور ،فريبــا .فــرزين فــر ،بهــار

توليد شده در سايت هاي خويش توجه ويژه داشت

( ،)1396بررسي تاثير آمادگي فناوري بـر عملکـرد

تا بتوانند نياز و خواسته کاربران را مرتفع کنند.

سازماني از طريق پذيرش فناوري ،فرآيند مـديريت

در تحقيـق حاضــر ضــمن شناســايي تــاثير عوامــل

و توسعه ،دوره  -29بهار -95شماره  1پيابي.

انتظارات و شرايط تسـهيل کننـده بـر رفتـار مشـارکتي

حسني ،محمدعلي )1396( .مرکز کنفـرانس ،دانشـگاه

کاربران تالش شد نقاه عافـي بـراي توجـه هـر چـه

شيراز ،بخـش بـين الملـل ،واکـاوي پـارادايم هـاي

بيشتر فعالين حـوزه فضـاي مجـازي داخـل کشـور بـه

فلســفي تئــوريهــاي رايـج در پــذيرش فــن آوري

کاربران ايراني ايجاد شود ،زيرا ايـن جمعيـت از سـوي

اطالعات و ارتباطات.

متولين فضاي مجازي خـارج از کشـور بشـدت مـورد

بحريني زاده ،منيـژه؛ خلقـي ،نـازنين ( )1396عوامـل

هدف قرار گرفته شده و سالمت روحي و روانـي آنـان

مؤثر بر پذيرش بازاريابي توسط موبايـل و بررسـي

در خار بوده و الزم است بـر اسـاس اسـناد فرادسـت

تأثير آن بر خريد مصرف کننده موبايل ايران ،مرکـز

کشــور تــدابير الزم انديش ـيده شــود ،گرچــه اقــدامات

ماالعات تکنولوژ ي دانشگاه صنعتي شريف.

پيشگيرانه از اين دست و جذب آنـان مـيتوانـد زمينـه

داورپسند ،طيبه (  )1396بررسي نقش عوامل مؤثر بر

درآمد بيشتر شود .ايـن تحقيـق

پذيرش خدمات بانکداري اينترنتي توسط مشـتريان

ساز سودآوري و کس

براي پژوهشگران اين حوزه روزنه هاي جديدي را بـاز

)مورد ماالعه  :بانک ملـي شـهر رشـت( ،پاياننامـ

کرد تا بتوانند با مدنظر قرار دادن ساير عوامل تاثيرگذار

کارشناسي ارش درشت مدديريت ،دانشگاه پيام نـور

به بررسي دقيق تر رفتار مشارکت کاربران پرداخته و بـا

تهران.

تقويت هر چه بيشتر زيرساختهاي فضاي مجـازي در

ملکــان ،محســن ( ) 1396عوامــل مــؤثر بــر پــذيرش

کشور بتوانند سهمي بيشتري از اين حـوزه را بـه خـود

خدمات موبايل بانک توسط مشـتريان بانـک سـپه،

اختصاص دهند.

تاثير انتظارات و شرايط تسهيل کننده بر رفتار مشارکت کاربران فضاي مجازي 121 /

پايان نامه کارشناسي ارشد رشته بازاريابي ،دانشـگاه

ســيرز و ديگــران ،۱99۱ ،بــه نقــل از حســن پاشــا
شريفي( )۱۳8۱اصول روان سنجي و روان آزمـايي،

آزاد اسالمي واحد تهران مرکزي.
دهشتي ،زهره .ناصحي فـر ،وحيـد .حقيقـي ،مهـدي.

تهران ،رشد ،چاپ هشتم ،صفحه .4۱۳

بهيار ،پدرام ،)1395( .مساله عوامل تـاثير گـذار بـر

متــاني ،مهــرداد .حســن زاده ،رمضــان و علــي اکبــر

مشارکت مصرف کنندگان جوامع مجازي ،فصـلنامه

فرهنگي ( )1392نگرش مخاطبان قـائم شـهري بـه

علوم مديريت ايران سال ،11شماره .42

شــبکههــاي تلويزيــوني ماهوارهــاي .فصــلنامه ي

بربروشان ،محسن ،برداران کـاظم زاده ،رضـا ،خليلـي

نصر ،آرش )1395( .شناسايي و تعيين عوامل مـوثر
بر پذيرش و کاربرد کيف پول الکترونيک ،فصـلنامه
پژوهشهاي پولي و بانکي سال  8شماره .25
صــادق ،محمــد هــادي؛ شــاه حســيني ،محمــد علــي

( .)1394تعيين ويژگيهاي مؤثر بـر رفتـار مصـرف
بازرگاني.427-444 ،)2(7 ،

ســاروخاني ،ب و بابــائي فــرد ،ا.د ( )1392اينترنــت
جهاني شدن و هويت فرهنگـي در ايـران ،تهـران ،
نشر ديدار.
لگزيان ،محمد .مرتضوي ،سعيد .رجـ

زاده ،حسـن.

( )1391تاثير عوامل موثر بر پذيرش خدمات دولت
الکترونيک از سوي کـاربران بـا اسـتفاده از الگـوي
يکپارچه پذيرش و استفاده از فن آوري اطالعـات،
فصــلنامه مــديريت فراينــد و توســعه ،شــماره ،78
زمستان .1390

داوري ،علــي؛ رضــازاده ،آرش( .)1392مــدل ســازي
معادالت ساختاري با نرم افـزار ( .PLSچـاپ اول).
تهران  :انتشارات جهاد دانشگاهي.

سلااني فـر ،م .)1389( .ديپلماسـي عمـومي نـوين و
روابط عمومي الکترونيک ،تهران :انتشارات سـيماي
شرق.

سورين ،ورنر و تانکارد ،جيمز .)1389( .نظريـه هـاي
ارتباطات ترجمه عليرضـا دهقـان .تهـران :دانشـگاه
تهران.
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