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رابطه درک ویژگی های پایگاه هاي اطالعاتي 

پیوسته و پذیرش آنها توسط زنان عضو هیئت علمي 
  

فریبا نظري*
 فریبرز خسروي**
 فهیمه باب الحوائجي***

چکیده

هدف از این پژوهش تعیین رابطه میان درک ویژگي هاي عنوان شده در نظریه 
اشاعه نوآوري هاي راجرز مانند مفید بودن، سازگاري، پیچیدگي، آزمون پذیري 
و مشاهده پذیري بر میزان پذیرش زنان عضو هیئت علمی منطقه هشت دانشگاه 
به  بودند که  هیئت علمي زن  مطالعه 105 عضو  نمونه مورد  اسالمی بود.  آزاد 
صورت تصادفي طبقه اي انتخاب شدند. نوع پژوهش تحلیلي و ابزار گردآوری 
داده ها پرسش نامه محقق ساخته بر اساس نوشتارهای پیشین و نظریه راجرز بود. 
یافته هاي تحقیق نشان مي دهدکه با استفاده از روش همبستگی پیرسون تمام 
متغیرهاي مستقل در چارچوب ویژگي هاي نظریه اشاعه نوآوري هاي راجرز در 
با میزان پذیرش دارند. همچنین78 /0 درصد  ارتباط معناداري  سطح 0/0001 
میزان پذیرش پایگاه های اطالعاتی پیوسته متأثر از متغیرهای پیش بین مفید نسبي، 
سازگاري، پیچیدگي،  آزمون پذیري و مشاهده پذیري است. هرچند ویژگي مفید 
میزان  بین هاي قوي تري در  پیش  به دیگر ویژگي ها  نسبت  بودن و سازگاري 

پذیرش پایگاه هاي اطالعاتي پیوسته هستند.

کلید واژگان: پایگاه هاي اطالعاتي پیوسته، پذیرش، نظریه راجرز.

*دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشجوی دکتری کتابداری و اطالع رسانی، تهران، ایران.)نویسنده مسئول:   
) nazari_lib@yahoo.com

**استادیارسازمان اسنادوکتابخانه ملی جمهوری اسالمی ایران. 
***دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشیار گروه علوم کتابداری واطالع رسانی، تهران، ایران.

این مقاله برگرفته از پایان نامه دکتري خانم فریبا نظری می باشد.

◊ فصلنامه علمی  پژوهشی زن و فرهنگ
سال چهارم. شماره سیزدهم. پاییز1391
صفحات: 107 - 95
تاریخ وصول:1391/1/16 ـ تاریخ پذیرش:1391/7/20
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مقدمه
الگوي اشاعه راجرز یکي از نظریه هایي است که به درک تغییرکمک  مي کند. در نظریه او چهار 
عنصر )ویژگي هاي نوآوري، بسترهاي ارتباطي، زمان و نظام اجتماعي( در پذیرفته شدن یک فناوري 
جدید میان مردم مؤثر است. تحول  در کانال هاي ارتباطي و اطالعاتي موجب تغییر عادات افراد در رفع 
نیازهاي علمي و پژوهشي آنان شده است. یکي از نوآوري هاي که بیش از دو دهه است که جایگاه ویژه 
اي میان پژوهشگران راه یافته است، مجموعه هاي الکترونیکي)پایگاه هاي اطالعاتي پیوسته( است. شکل 
جدیددسترسي به اطالعات با توجه به مزایایی از قبیل نوآوری در نمایش منابع اطالعاتی متنوع، دسترسی 
سریع، روزآمدی و بازیابی اطالعات درخواستی به کاربران، فرصت بیشتري براي بازیابي اطالعات جدید 
و ضروري در حوزه فعالیتشان در محیط اینترنت و وب  مي دهد. اعضاي هیئت علمي زن دانشگاه ها و 
مراکزآموزشي از مهمترین مؤلفه هاي نظام آموزش عالي، و از اساسي ترین عناصر توسعه و پیشرفت هر 
کشوري به شمار مي آیند، آنان از پایگاه هاي اطالعاتي پیوسته، به عنوان واسطه میان خود و کسب منابع 
اطالعاتي، در رفع نیازهاي اطالعاتي و روزآمدي استفاده     مي کنند. اگرچه پایگاه هاي اطالعاتي پیوسته، 
به عنوان ابزار نوین فناوري هاي اطالعاتي و ارتباطي در میان جامعه علمي متداول شده است. اما ممکن است 
که هیچ دلیل قطعي، مبني برکشش و قصد پذیرش این پدیده وجود نداشته باشد، و کاربران مایل باشند که 
اطالعات مورد نیاز خود را ازسایر اشکال اطالعاتي بدست آورند. طبق اظهار نظر سوري1)1997(، اشاعه و 
پذیرش نمي تواند صرفاً بر پایه ارزش یا کیفیت نوآوري، بلکه باید براساس فرهنگ، نیازها و خواسته هاي 
علمي اعضاي هیئت علمي باشد. ازنظرراجرز2"تمامي اعضاي نظام اجتماعي، همزمان یک نوآوري را 
نمي پذیرند، بلکه به ترتیب و در طول زمان، نوآوري را مي پذیرند")راجرز وشومیکر2001،3، ترجمه 
کرمی و فنایی،1379(. او استدالل می کند که ویژگی های خاصی از خود نوآوری مانند مفید بودن، 
سازگاري، پیچیدگي، آزمون پذیري و مشاهده پذیري ممکن است پذیرش آن را تسهیل کند. ال- قتاني4 
)2003( اذعان مي دارد که ویژگي های نوآوري عامل هاي مهم پذیرش نوآوري هستند، هرچندکه رابطه  
و تاثیر این ویژگي ها ممکن است درمیان جوامع متفاوت  باشد. از نظر)توماتزکي و کلین5 ،1982؛ کارتر6 
1997( هرچه درک  سودمندي و سازگاری فناوري نوین به گونه اي مثبت با مسئولیت هاي شغلي  و  نظام 

ارزشي فرد انطباق داشته باشد، سازگاري بیشتري خواهد داشت. 
آزمون پذیري یک نوآوری از دید ساري  و گوستافسون7)1994( فرایندي است که در آن ممکن 
است پذیرندگان، یک نوآوري آموزشي را براي پذیرش آن مورد  آزمایش و بررسي قراردهند، زیرا 
این روشي است که از طریق آن مي توان فهمید که یک نوآوري چگونه تحت شرایط خاص عمل مي 

1. Surry 
2. Rogers
3. Rogers& Shoemaker
4. Alghatani
5. Tomatzky& Klein
6. Carter
7. Surry& Gustafson.
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کند.  لین1 )1998( دریافت که مزایاي ناشي ازاستفاده از رایانه هاي با فناوري باالتر منجربه کاهش نگراني 
در مورد پیچیدگي آن   مي شود. استونز2)2000( دریافت که دو شاخص مزایاي نسبي و آزمون پذیري 
داراي تأثیر قابل توجهي بر میزان پذیرش اینترنت در میان کارکنان یک سازمان غیر انتفاعي مي باشد. 
درینجک3)2001( اذعان مي دارد که در زمینه فناوري اطالعات ،کاربران از امکان بهره گیري از مزایاي 
نسبي دسترسي به اینترنت و پایگاه هاي اطالعاتي پیوسته برخوردارند و از خدمات وب سایت هاي 
آن در هر جا ومکاني در هر زمان از شبانه  روز استفاده مي کنند. عالوه بر این دسترسي پیوسته در به 
روزبودن، دسترسي به دانش جهاني، صرفه جویي اقتصادي درتهیه منابع چاپي و گذشته نگر با استفاده 
ازپایگاه هاي اطالعاتي پیوسته ایجاد مي شود. این مزایا مي توانند براستقبال  افراد  در پذیرش  خدمات 

 الکترونیک  تاثیر مثبتي  داشته  باشند)تان وتئو2000،4؛ پوالتوگوواکین2001،5؛راجرز،2003(.
اجبونالهور6)2006( نشان داد که ویژگي هاي مفیدبودن و سهولت درک استفاده)پیچیدگي( به طور 
قابل توجهي استفاده از فناوري اطالعات توسط استادان در دانشگاه هاي نیجریه اي راتحت تاثیر قرارمي 
دهد. سهولت استفاده نیز به  عنوان یک محرک قوي براي درک سودمندي مؤثربوده است. عالوه بر 
این عوامل سازماني دیگري مانند، آموزش و دسترسي آسان به فناوري اطالعات مهم هستند. حیاتي 
وجوکار7)2008( در پژوهشی عوامل تاثیرگذار بر پذیرش منابع مرجع الکترونیکی توسط کتابداران را 
شامل؛ قابلیت و توانایي مواد مرجع الکترونیکي به منظور تسهیل در بازیابي اطالعات، کوتاه شدن زمان 
جستجو و هزینه در پذیرش مواد مرجع الکترونیکي به عنوان تسهیل گرهاي استفاده معرفی کردند. عالوه 
بر این، به نظر مي رسدکه عوامل مشکل ساز و مانع، شامل کم بودن سرعت، آشنایي نبودن کاربران با 

رایانه و جستجو در پایگاه داده کتابخانه هاي دانشگاهي بوده است. 
 ال-سنائیدي8)2009( در پژوهش خود نشان داد که اعضاي هیئت علمي در استفاده از فناوري 
ارتباطات و اطالعات در سطح متوسط قرار دارند .همچنین نتایج داده نشان داد که بین پذیرندگان با 
دیرپذیران در کاربردهاي مهارت ، درک موانع و درک ویژگي هاي نوآوري تفاوت معناداري وجود 
دارد. پذیرندگان مهارت بیشتر، موانع کمتر و ارزش هاي باالتري براي ویژگي هاي درک شده نوآوري 

قایل هستند.
الغیث، سانذوگنی، و سانداهو9)2010( بر اساس نظریه اشاعه نوآوري هاي راجرز، پیچیدگي را شاخص 
بسیار مهم بر پذیرش خدمات الکترونیک در کشور عربستان می داند، و مزایاي نسبي  ونیزرعایت حریم 
خصوصي داراي اثرات قابل مالحظه بر پذیرش می باشند. همچنین جنسیت نقش مهي در میان کاربران 
1. Lin
2. Stevens
3. Drinjak
4. Tan & Teo
5. Polatoglu & Ekin
6. Agbonlahor
7. Hayati & Jowkar
8. Al -Sanaidi
9. Al-ghaith, Sanzogni& Sandhu

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

98

و میزان پذیرش خدمات الکترونیک دارد و مالحظه شدکه زنان سعودي بیشتر از مردان تمایل به استفاده 
از خدمات الکترونیک از خودنشان مي دهند. هزینه استفاده، کیفیت شبکه اینترنت، وب سایت هاي 
خدمات الکترونیک، امنیت وب سایت ها و مالحظات امنیتي،اعتماد و حفظ حریم خصوصي، ناتواني 
در آموزش و استفاده از اینترنت و فهم زبان انگلیسي از مهمترین عوامل مشکل آفرین در استفاده از 

خدمات اینترنت هستند.
اساس  بر  علمي  هیئت  اعضاي  توسط  آموزشي  فناوري  کاربرد  که  داد  نشان   )2010( لورنزو1 
ویژگي هایي مانند مفید بودن، سازگاري، پیچیدگي، آزمون پذیري، و مشاهده پذیري به طور مؤثري 

پذیرش نوآوري را متأثر مي سازند. 
جاناردهانام و دیگران2 )2011( نشان دادند که بیشتر مخاطبان نسبت به ویژگي هاي مزیت نسبي ، 
سازگاري، آزمون پذیري و قابل مشاهده بودن نوآوري درک مثبتي برخالف پیچیدگي دارند و نظریه 
اشاعه نوآوري فناوري راجرز در پیش بیني آموزش فناوري جدید به منظور آماده سازي آموزش و 
استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات درآموزش و پرورش منجر به، بهبود کیفیت یادگیري و باال بردن 

کیفیت آموزش در کسب و کار مي شود. 
به همین دلیل هدف این مطالعه تعیین رابطه میان درک ویژگی های پایگاه های اطالعاتی پیوسته مانند 
)مفید بودن، سازگاری پیچیدگی، سازگاری و مشاهده پذیری( و پذیرش زنان عضو هیئت علمي منطقه 

هشت دانشگاه آزاد اسالمی می باشد.

چارچوب نظري پژوهش
بنا بر اعتقاد  راجرز چهار عنصر تشکیل دهنده فرآیند تصمیم نوآوري، بر اشاعه، پذیرش و استفاده فرد 

و نظام اجتماعي مؤثر است، این چهار عنصر عبارتند از: 
1. فرآیند تصمیم نوآوري: شامل پنج مرحله: دانش، ترغیب، تصمیم، بکارگیري و همنوایي)تثبیت(.

2.   ویژگي هاي  ادراک شده نوآوري: پنج  ویژگي که ممکن است  در میزان پذیرش نوآوري مؤثر باشند 
مانند: مفید بودن، سازگاري، پیچیدگي، آزمون پذیري و مشاهده پذیري)ملموس بودن( نوآوري. 

3.گرو ههاي پذیراي نوآوري)انواع پذیرندگان(: شامل پنج رده پذیرنده است که عبارتند از : 
نوآوران، پذیرندگان اولیه، اکثریت زود پذیر، اکثریت کند پذیر و دیرپذیران.

4. زمان پذیرش: عملکرد تجمعي میزان پذیرش یک نوآوري در دوره هاي زماني که به صورت 
منحني S شکل است.

ویژگي هاي نوآوري عنوان شده توسط راجرز)1995( که به عنوان عامل مؤثر پذیرش نوآوري و 
چارچوب تحقیق حاضراست، عبارتند از:

مفید بودن: به میزان درک فرد از بهتر بودن نوآوري نسبت به ایده یا پدیده اي است که قبالً وجود 

1. Lorenzo 
2. Janardhanam &et al
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داشت انگاشته مي شود.
سازگاري: بر اساس آنچه راجرز بیان مي کند، سازگاري عاملي است که میزان همسان بودن یک 
نوآوري جدید با ارزش هاي موجود، تجربیات گذشته و نیازهاي جاري کاربران را مشخص مي کند. 

پیچیدگي : نشان دهنده میزاني است که تصور مي شود نوآوري فناورانه مي تواند از لحاظ درک، 
یادگیري یا عمل پیچیده باشد. فناوري هاي نوآورانه که به نظر مي رسد استفاده ازآنها آسان است، بیشتر 
توسط کاربران پذیرفته و استفاده مي شوند. اما پاره اي دیگر از نوآوري ها به آساني قابل فهم نیستند و 
با سرعت کمتري مورد پذیرش قرارمي گیرند، در نتیجه بین برداشت سختي و میزان پذیرش آن رابطه 

منفي وجود دارد.
آزمون پذیري: افرادي که فرصت هایي زیادي براي آزمودن )امتحان کردن( یک نوآوري داشته اند 
داراي میزان پذیرش بیشتري در خصوص آن نوآوري نسبت به کساني هستند که هیچوقت ان را تجربه 
نکرده اند. زیرا که بکاربردن و آزمون کردن یک نوآوري این اطمینان را مي دهدکه استفاده از این 

نوآوري تاچه حدانتظارات آنان را برآورده مي سازد.
مشاهده پذیري : عبارت است از میزان قابل مشاهده بودن نتایج آشکار یک نوآوري است. هر قدر که 
نتایج نوآوري براي فرد آشکارتر باشد، احتمال پذیرش آن نیز بیشتر است. آثار برخي ازنوآوري ها به 

آساني قابل درک است.
در صورتي که نتایج برخي از نوآوري ها را به دشواري مي توان مشاهده کرد و یا به دیگران نشان داد.

فرضیه هاي پژوهش
فرضیه اول: بین  متغیر  ویژگي مفیدبودن پایگاه اطالعاتي پیوسته و میزان پذیرش زنان عضو هیئت علمي 

رابطه وجود دارد.
فرضیه دوم: بین  متغیر ویژگي سازگاري  پایگاه اطالعاتي پیوسته و میزان  پذیرش زنان عضو هیئت 

علمي رابطه وجود دارد.
فرضیه سوم: بین  متغیر ویژگي پیچیدگي  پایگاه اطالعاتي پیوسته و میزان  پذیرش زنان عضو هیئت 

علمي رابطه وجود دارد.
فرضیه چهارم: بین  متغیر ویژگي آزمون پذیري پایگاه اطالعاتي پیوسته و میزان  پذیرش زنان عضو 

هیئت علمي رابطه وجوددارد.
فرضیه پنجم: بین  متغیر ویژگي مشاهده پذیري پایگاه اطالعاتي پیوسته و میزان  پذیرش زنان عضو 

هیئت علمي رابطه وجود دارد.
فرضیه ششم: بین متغیرهاي ویژگي)مفید بودن، سازگاري، پیچیدگي، آزمون پذیري و مشاهده پذیري(     

پایگاه هاي اطالعاتي پیوسته با میزان پذیرش زنان عضو هیئت علمي رابطه چندگانه وجود دارد.
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روش پژوهش
 دراین پژوهش از روش پیمایشي از نوع تحلیلی براي مطالعه نمونه آماري مورد نظر، استفاده شده است. 

جامعه آماری و روش نمونه گیری
جامعه آماری پژوهش 1050 نفر از زنان عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی منطقه هشت است 
که به صورت تصادفی طبقه ای 105 نفر انتخاب شده است. از آنجایی که احتمال برگشت پاسخ نامه ها 

کمتر بود بنابر این تعداد 15 پرسش نامه اضافه توزیع گردید. 
ابزار تحقیق

ابزار پژوهش، پرسش نامه محقق ساخته با الهام از نظریه راجرز و مطالعه نوشتار پژوهشگران پیشین 
است. شیوه پاسخ دهي به پرسش نامه این صورت مي باشدکه آزمودني جواب را در یک طیف پنج 
درجه اي از نوع لیکرت از )خیلي زیاد، زیاد، تا حدودي، کم و خیلي کم ( و )کامالً موافقم، موافقم، 

نظری ندارم، مخالفم و کامالً مخالفم( انتخاب مي کند.

روش اجرا 
در ابتدا به منظور درک اشکاالت موجود درپرسش نامه و پیشنهادات الزم این ابزار بین 20 نفر از 
اعضاي هیئت علمي زن حوزه هاي متفاوت توزیع شد. به منظور اندازه گیري قابلیت اطمینان پرسش نامه 
از روش آلفای کرونباخ استفاده شد که برای کل پرسش نامه 0/90 می باشد. با توجه به ارزش ضریب 
آلفا ي بیشتر از 0/70)سکاران1، 2000( که براي پژوهش ها قابل قبول است، بیانگر ضریب پایایی قابل 

قبول است. کلیه ضرایب این پژوهش در سطح 0/05 معني داربوده است.
طرح تحقیق

طرح تحقیق از نوع همبستگی و کاربردی می باشد.

یافته های پژوهش
یافته هاي این پژوهش در دو سطح آمار توصیفي و استنباطي شامل شاخص هاي آماري میانگین، 
انحراف معیار، حداکثر، حداقل نمره و آزمون همبستگي پیرسون و ضریب چندگانه رگرسیون براي 

متغیرهاي مورد مطالعه در این پژوهش در جداول 1-8 ارایه شده است.

1. Sekaran

فراوانی و درصدمؤلفه
میانگین

میزان پذیرش و استفاده 
خیلی کمکمتا حدودیزیادخیلی زیاد

16
%15/2

57
%54/3

19
%18/1

7
%6/7

6
%5/73/67

جدول1. ميزان پذیرش و استفاده پاسخگویان از پایگاه های اطالعاتی پيوسته)تعداد=105(

رابطه درک ویژگی های پایگاه هاي اطالعاتي پیوسته و پذیرش...
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یافته هاي توصیفي جدول 1 نشان دادکه 87/6 درصد اعضاي هیئت علمي زن از پایگاه های اطالعاتی 
پیوسته  در فعالیت علمی و پژوهشی خود استفاده می کنند و تنها 4 /12درصد آنها استفاده "کم" و 
"خیلی کم" دارند. میانگین 3/67 نیز نشان می دهد که میزان استفاده اعضای هیئت علمی زن به سمت 
گزینه "زیاد" می باشد.  عالوه براین میزان پذیرش براساس اولین سال پذیرش پایگاه هاي اطالعاتي 

پیوسته توسط زنان عضو هیئت علمي در نمودار 1 نشان داده مي شود.

همان طوری که نمودار 1 نشان می دهد، چنانچه گروه های پذیرا را بر اساس دسته بندی پنجگانه 
اولیه 7/62 درصد، اکثریت زود پذیر54/29  راجرز نشان دهیم، نوآوران 1/90 درصد، پذیرندگان 

درصد، اکثریت کند پذیر21/9 درصد و دیرپذیران 14/29 درصد پاسخگویان را تشکیل می دهد.

همان طوري که درجدول 2 مشاهده مي شود در متغیر مفید بودن میانگین، انحراف معیار، حداکثر و 
حداقل نمره پاسخگویان به ترتیب7 3/ 21و04/ 2و 25و15، درمتغیر سازگاري میانگین، انحراف معیار، 

0

10

20

30

40

50

60

1371-74 1375-78 1379-82 1383-86 1387-90

1/9
7/62

54/29

21/9

14/29

نمودار1: ميزان پذیرش پاسخگویان براساس زمان )تعداد=105(

)n(تعدادنمونه حداقل حداکثر انحراف معیار میانگین
 شاخص هاي آماري 

    مولفه ها
105 15 25 2/04 21/73 مفید بودن
105 12 30 2 25/82 سازگاري
105 2 6 0/751 3/89 پیچیدگي
105 6 10 0/846 8/09 آزمون پذیري
105 16 40 3/12 32/45 مشاهده پذیري

جدول2: ميانگين ، انحراف معيار، حداکثر و حد اقل نمره پاسخگویان 
در درک ویژگي های پایگاه های اطالعاتی پيوسته 
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حداکثر و حداقل نمره پاسخگویان به ترتیب 82/ 25و 2و 30و12، درمتغیر پیچیدگي میانگین، انحراف 
معیار، حداکثر و حداقل نمره پاسخگویان به ترتیب3/89و0/751و6و2، درمتغیر آزمون پذیري میانگین، 
انحراف معیار، حداکثر و حداقل نمره پاسخگویان به ترتیب8/09و0/846و10و6، درمتغیر مشاهده پذیري 

میانگین، انحراف معیار، حداکثر وحداقل نمره پاسخگویان به ترتیب32/45و3/12و40و16 مي باشد.

 همان طور که در جدول 3 نشان داده شده است یافته های حاصل از آزمون همبستگی پیرسون جهت 
بررسی معناداری بین درک ویژگي مفید بودن پایگاه هاي اطالعاتي پیوسته و میزان پذیرش توسط 
اعضاي هیئت علمي، رابطه معناداري وجود دارد )P=0/0001 و r =0/76( بنابراین فرضیه اول تأیید 
می گردد.  به عبارت دیگر، افزایش درک ویژگي مفید بودن پایگاه هاي اطالعاتي پیوسته توسط اعضاي 

هیئت علمي با افزایش میزان پذیرش پایگاه هاي اطالعاتي پیوسته همراه شده است. 

همان طور که در جدول 4 نشان داده شده است بین درک ویژگي سازگاري  پایگاه هاي اطالعاتي 
پیوسته و میزان پذیرش آنها توسط اعضاي هیئت علمي زن رابطه مثبت معنا داري مشاهده مي شود 
)P=0/0001 و  r=0/65( بنابراین فرضیه دوم تأیید می گردد. به عبارتی هرچه نوآوری با ارزش ها ، 

باورها و تجارب فرد هماهنگی و سازگاری داشته باشد به همان میزان پذیرش بیشتر است.

همان طور که در جدول 5 نشان داده شده است بین درک ویژگي پیچیدگي  پایگاه هاي اطالعاتي 

تعدادنمونه)n(سطح معنا دار)p(ضریب  همبستگي)r (متغیرپیش بینمتغیر مالک

میزان پذیرش پایگاه 
اطالعاتي پیوسته

درک  ویژگي سازگاري 
0/650/0001105پایگاه هاي اطالعاتي پیوسته

جدول4: آزمون همبستگی پيرسون جهت بررسی معناداری ارتباط بين درک ویژگي سازگاري 
پایگاه هاي اطالعاتي پيوسته و ميزان پذیرش اعضاي هيئت علمي زن

تعدادنمونه)n(سطح معنا دار)p(ضریب  همبستگي)r (متغیرپیش بینمتغیر مالک

میزان پذیرش پایگاه 
اطالعاتي پیوسته

درک ویژگي مفید بودن 
0/760/0001105پایگاه هاي اطالعاتي پیوسته

جدول3: آزمون همبستگی پيرسون جهت بررسی معناداری ارتباط بين درک ویژگي مفيد بودن 
پایگاه هاي اطالعاتي پيوسته و ميزان پذیرش اعضاي هيئت علمي زن

تعدادنمونه)n(سطح معنا دار)p(ضریب  همبستگي)r (متغیرپیش بینمتغیر مالک

میزان پذیرش پایگاه 
اطالعاتي پیوسته

درک ویژگي پیچیدگي 
0/520/0001105-پایگاه هاي اطالعاتي پیوسته

جدول5: آزمون همبستگی پيرسون جهت بررسی معناداری ارتباط بين درک ویژگي پيچيدگي 
پایگاه هاي اطالعاتي پيوسته و ميزان پذیرش اعضاي هيئت علمي زن 

رابطه درک ویژگی های پایگاه هاي اطالعاتي پیوسته و پذیرش...
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پیوسته و میزان پذیرش آنها توسط اعضاي هیئت علمي زن رابطه منفي معنا داري مشاهده مي شود 
)P=0/0001 و  r=-0/52( بنابراین فرضیه سوم تأیید می گردد. به  عبارت دیگر، هرچه درک افراد از 

ویژگي پیچیدگي پایگاه هاي اطالعاتي پیوسته کمتر باشد، موجب افزایش میزان پذیرش می شود. 

همان طور که در جدول 6 نشان داده شده است بین درک ویژگي آزمون پذیري  پایگاه هاي اطالعاتي 
 p=0/0001( پیوسته و میزان پذیرش آنها توسط اعضاي هیئت علمي زن رابطه معنا داري مشاهده مي شود

و r = 0/38( بنابر این فرضیه چهارم تأیید می گردد. 

همان طور که در جدول 7 نشان داده شده است که بین درک ویژگي مشاهده پذیري  پایگاه هاي 
اطالعاتي پیوسته   و میزان  پذیرش  آنها  توسط اعضاي هیئت علمي زن رابطه معنا داري مشاهده مي شود 

 )p =0/0001 و r = 0/70( بنابراین فرضیه پنجم تأیید می گردد. 

همان طوري که در جدول 8 نشان داده شده است، رگرسیون پیش بیني میزان پذیرش پایگاه هاي 

تعدادنمونه)n(سطح معنا دار)p(ضریب  همبستگي)r (متغیرپیش بینمتغیر مالک

میزان پذیرش پایگاه 
اطالعاتي پیوسته

درک ویژگي آزمون پذیري 
0/380/0001105پایگاه هاي اطالعاتي پیوسته

جدول6: آزمون همبستگی پيرسون جهت بررسی معناداری ارتباط بين درک ویژگي آزمون پذیري 
پایگاه هاي اطالعاتي پيوسته و ميزان پذیرش اعضاي هيئت علمي زن 

تعدادنمونه)n(سطح معنا دار)p(ضریب  همبستگي)r (متغیرپیش بینمتغیر مالک

میزان پذیرش پایگاه 
اطالعاتي پیوسته

درک ویژگي مشاهده پذیري 
0/700/0001105پایگاه هاي اطالعاتي پیوسته

جدول7: آزمون همبستگی پيرسون جهت بررسی معناداری ارتباط بين درک ویژگي مشاهده 
پذیري پایگاه هاي اطالعاتي پيوسته و ميزان پذیرش اعضاي هيئت علمي زن 

= RR2Fp =βTpمتغیرهاي پیش بین

ویژگي مفیدبودن 

0/880/7844/060/0001

0/273/440/001
0/151/990/049ویژگي سازگاري
2/200/030-0/17-ویژگي پیچیدگي

0/142/410/018-ویژگي آزمون پذیري
0/101/360/176-ویژگي مشاهده پذیري

جدول8: ضرایب همبستگي چندگانه متغيرهاي پيش بين ویژگی های )مفيدبودن، سازگاري ، 
پيچيدگی، آزمون پذیری و مشاهده پذیری( پایگاه هاي اطالعاتي پيوسته با ميزان پذیرش اعضاي 

)enter(هيئت علمي زن با روش ورود
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اطالعاتي  پیوسته توسط اعضاي هیئت علمي زن از روي متغیرهاي ویژگي هاي مزایاي نسبي، سازگاري، 
پیچیدگي،   آزمون پذیري و مشاهده پذیري  معنا دار  است )p >0/0001 و F=44/06(. متغیر هاي پیچیدگي 
بتاي0/10-  ضریب  با  پذیري  بتاي 0/14-ومشاهده  ضریب  با  آزمون پذیري  بتاي 0/17- ،  ضریب  با 
مي توانند به طور منفي و معنا داري میزان پذیرش پایگاه هاي اطالعاتي پیوسته توسط اعضاي هیئت علمي 
زن را پیش بیني کنند. همچنین متغیرهاي مفیدبودن با ضریب بتاي 0/27، سازگاري با ضریب بتاي 0/15 
مي توانند به طور مثبت و معنا داري میزان پذیرش پایگاه هاي اطالعاتي پیوسته توسط اعضاي هیئت علمي  
را پیش بیني کنند. مقدار R2 نشان مي دهد 0/78از واریانس میزان پذیرش پایگاه هاي اطالعاتي پیوسته 

توسط متغیرهاي یاد شده تبیین مي شود. بنابراین فرضیه ششم تأ یید می شود. 

همان طوري که در جدول 9 رگرسیون پیش بیني میزان پذیرش پایگاه هاي اطالعاتي  پیوسته توسط 
اعضاي هیئت علمي زن به طریق گام به گام نشان داده شده است ، دو ویژگي مفید بودن و مشاهده پذیري 

نسبت به دیگر ویژگي ها همبستگي قوي تري در میزان پذیرش پایگاه هاي اطالعاتي پیوسته دارند.

بحث و نتیجه گیري
براي تعیین ارتباط بین ویژگي هاي نوآوري )مفیدبودن، سازگاري، پیچیدگي، آزمون پذیري و 
مشاهده پذیري(و میزان پذیرش پایگاه هاي اطالعاتي پیوسته ازضریب همبستگي پیرسون استفاده شد. 
نتایج حاصل ازآزمون فرضیه ها نشان داد که هر شش فرضیه تایید شده است. به عبارتی بین  متغیر هاي 
 ویژگي )مفیدبودن، سازگاري، پیچیدگي، آزمون پذیري و مشاهده پذیري( پایگاه اطالعاتي پیوسته 
و میزان پذیرش زنان عضو هیئت علمي رابطه وجود دارد. این امر حاکي از آنست که  بین دیدگاه 
اعضاي هیأت علمي زن در مورد میزان پذیرش آنها ازپایگاه هاي اطالعاتي پیوسته رابطه معناداري وجود 
دارد و هر پنج فرضیه مربوط به درک متغیر ویژگي هاي پایگاه هاي اطالعاتي پیوسته تایید مي شوند. 
در فرضیه یک تا پنج پژوهش بجزپیچیدگي که رابطه معني دار و معکوس دارد، سایر ویژگي ها 
همبستگي مثبتي با میزان پذیرش دارند. نتایج بدست آمده از این پژوهش با نتایج  توماتزکي  و  کلین 
)1982( ساري  و گوستافسون)1994(، کارتر)1997(، لین )1998(، استونز)2000(، تان وتئو)2000(، 

متغیرهاي پیش بین
همبستگي چندگانه 

MR

ضریب تعیین
RS

   نسبت 
      F      

βbtp

0/5930/597152/5070/3800/5466/9650/001ویژگي مفیدبودن

0/6520/65998/3820/1080/3364/2940/001ویژگي مشاهده پذیري

جدول9: ضرایب همبستگي  متغيرهاي پيش بين ویژگی های )مفيدبودن، سازگاري ، پيچيدگی، 
آزمون پذیری و مشاهده پذیری( پایگاه هاي اطالعاتي پيوسته با ميزان پذیرش اعضاي هيئت علمي 

)Stepwise( زن با روش گام به گام

رابطه درک ویژگی های پایگاه هاي اطالعاتي پیوسته و پذیرش...
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اجبونالهور)2006(،  راجرز)2003(،  قتاني)2003(،  ال-  درینجک)2001(،  پوالتوگوواکین)2001(، 
حیاتي وجوکار)2008(، ال- سنائیدي)2009(، الغیث، سانذوگنی ، و سانداهو)2010(، لورنزو)2010(، و 

جاناردهانام و دیگران)2011( همخواني دارد. 
در تبیین این نتایج مي توان گفت باال بودن سطح درک مفیدبودن نوآوري مي تواند بر میزان پذیرش 
مؤثر باشد. درک سازگاري پایگاه ها ي اطالعاتي پیوسته همانند منابع چاپی که داراي اعتبار هستند در 
پذیرش و استفاده نوآوري مؤثر است. در مورد ویژگي پیچیدگي هر چه درک افراد از سختی نوآوری 
کمتر باشد به همان میزان پذیرش بیشتر است. مؤلفه  آزمون  پذیری  نشان مي دهد که مقایسه میان دو 
پدیده موجب باال رفتن  سطح آگاهي و دانش نسبت به نوآوري مي شود و در میزان تمایل و گرایش به 
استفاده مي تواند اثر بخش باشد. در  ویژگي مشاهده پذیري نیز گویاي این است که ملموس بودن نتایج 

و دسترسي به نتایج از اهمیت بسیار باالیي در قبول و استفاده از نوآوري دارد.
پیوسته توسط اعضاي  پایگاه هاي اطالعاتي   میزان پذیرش  اینکه رگرسیون پیش بیني  به  با توجه 
هیئت علمي زن از روي متغیرهاي ویژگي هاي مزایاي نسبي، سازگاري، پیچیدگي، آزمون پذیري و 
مشاهده پذیري  معنا دار است )p >0/0001 و F=44/06(. در تبیین این نتیجه مي توان گفت 78 /0 درصد 
میز ان پذیرش پایگاه های اطالعاتی پیوسته متأثر از متغیرهای پیش بین)مزایاي نسبي، سازگاري، 
پیچیدگي،  آزمون پذیري ومشاهده پذیري  (است. ویژگي مفید بودن و مشاهده پذیري نسبت به دیگر 
ویژگي ها پیش بین هاي قوي تري در میزان پذیرش پایگاه هاي اطالعاتي پیوسته توسط اعضاي هیئت 
علمي زن هستند. بر اساس یافته هاي بدست آمده از تحقیق حاضرو با توجه به تایید شش فرضیه در این 

پژوهش نتایج زیر بدست مي آید:
مطالعه و بررسي درک اعضاي هیئت علمي زن دانشگاه ها با استفاده ازویژگي هاي نظریه راجرز نشان 
داد که آنها از سطح باالیي از میزان پذیرش و بکارگیري پایگاه هاي اطالعاتي پیوسته قرار دارند و از 
این ابزار در انجام فعالیت علمي خود استفاده مي کنند. بیش از 60 درصد زنان هیئت علمی پایگاه های 
اطالعاتی پیوسته را به عنوان ابزار بازیابی در فعالیت علمی و پزوهشی خود پذیرفته وجزء اکثریت زود 

پذیر هستند.
چهارویژگي پایگاه هاي اطالعاتي پیوسته مانند مفیدبودن، سازگاري، مشاهده پذیري و آزمون پذیري 
همبستگي قوي و مثبتي با درک وپذیرش نوآوري دارد، بنابر این چنانچه درک اعضاي هیئت علمي زن 
در مورد مزایا و منافع استفاده ازپایگاه هاي اطالعاتي بیشتر شود به همان اندازه میزان پذیرش و بکارگیري 
نیز بیشتر    مي شود. مطالعات انجام شده تاییدمي کنند که افرادي نسبتاً نوآوري را مي پذیرندکه به آزمون 
پذیري اهمیت بیشتریمي هند تا کساني که نوآوري رادیرترمي پذیرند. زودپذیران بیشترازکندپذیران 
در جستجوي اطالعات مربوط به نوآوري هستند، زیرا که بکاربردن و آزمون کردن یک نوآوري این 
اطمینان را مي دهدکه استفاده از این نوآوري تاچه حد انتظارات آنان را برآورده مي سازد نتایج بدست 

آمده و قابل مشاهده ناشي از نوآوري نیز در میزان پذیرش مؤثر است.
ویژگي پیچیدگي پایگاه هاي اطالعاتي پیوسته ارتباط قوي و منفي با پذیرش و بکارگیري دارد. 

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

106

هرچقدر فناوري پیچیده تر باشد به همان اندازه پذیرش کاهش مي یابد، فناوري هاي ساده تر زودتر 
پذیرفته مي شوند.  

متغیرهای مفیدبودن، سازگاري،پیچیدگی،آزمون پذیری و مشاهده پذیري به میزان زیادی می توانند 
میزان پذیرش را پیش بینی کنند.

به طورخالصه، این مطالعه با استفاده از نظریه اشاعه نشان داد، طبق اذعان راجرز پنج ویژگي مربوط 
به نوآوري مانند مفید بودن، سازگاري پیچیدگي، آزمون پذیري و مشاهده پذیري بر میزان پذیرش 

مؤثرهستند. 
از آنجا که پذیرش نوآوري ها و ایده هاي جدید،  در حقیقت تغییر در افراد پذیرنده نوآوري محسوب        
مي شود. در پذیرش یا رد فناوري هاي جدید، متغیرها و ویژگي هاي نوآوري هر کدام به گونه اي با 
عامل هاي اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي، آموزشي و نقاط )قوت و ضعف( ویژگي ها ي فناوري ها 
ارتباط داشته و مي توانند در کنار سایر متغیرها در فرایند تصمیم به پذیرش نوآوري نقش مؤثري داشته 
باشند، به همین دلیل درک وشناخت مشوق ها و بازدارنده ها ي نوآوري و ارتباط متغیرها به عنوان عامل 
پیش بین در پذیرش افراد ، کمک شایاني به اشاعه نوآوري ها مي کند. بنابراین پیشنهاد مي شود سیاست 
گزارن و برنا مه ریزان دانشگاه ها و مؤسسات علمي و پژوهشي نسبت به ایجاد زمینه هاي الزم در قبول 

و پذیرش نوآوري ها اقدامات الزم را انجام دهند.

رابطه درک ویژگی های پایگاه هاي اطالعاتي پیوسته و پذیرش...
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