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 1فناوری پذيرش مدل یعلم ینقشه برونداد یمو ترس یاستناد یلتحل

 2111-1191 یهاسالدر  2ينسسا آو وب يگاهدر پا

 4زاده، فاطمه مكي3محبوبه فرزين يزدي

  چكيده
و  فناوري پذيرش مدل موضوعيحوزه  يانتشارات علمبررسي  هدف از پژوهش حاضر، هدف :

 است.  1166تا  6393هاي ، طي سالاين حوزهترسيم نقشه بروندادي علمي 

با جستجوي انجام شده، در . سنجي استفاده شده استاين پژوهش از روش علمدر  روش :

دل پذيرش فناوري با پيشينه کتابشناختي از پايگاه وب آو ساينس در زمينه موضوعي م 6110مجموع، 
افزار وارد نرم 1به دست آمد که پس از ذخيره در حالت متن ساده 1166-6393اعمال محدوديت زماني 

 هاي الزم بر روي آنها انجام گرفت.شد و تحليل 1هيست سايت

-مدرك ثبت شده فعال 91المللي چنك گونگ با داشتن ها نشان داد که دانشگاه بينيافته ها :يافته

مقاالت خود را در  1166-6393هاي نويسنده در سال 1991ترين دانشگاه در اين حوزه است. تعداد 
اند. منبع را مورد استناد قرار داده 91901و در کل  حوزه مدل پذيرش فناوري به رشته تحرير در آورده

وم کامپيوترها در عل"اي که بيشترين مقاالت اين حوزه را به چاپ رسانده است، مجله
7رفتاري

"توان اين نگاري به طور کلي ميشناخته شد. از تحليل خوشه شکل گرفته در نقشه تاريخ
 مطرح 6393گونه برداشت کرد که موضوع مدل پذيرش فناوري که ابتدا در قالب يك مقاله در سال 

هايي وهشپژ. هاي زيادي بر مبناي آن انجام شده استشد طي ساليان مورد توجه قرار گرفته و پژوهش
 اند.ستناد بيشتري را دريافت کردهبود، اتوسعه و ارزيابي مدل نامبرده  که در موضوع

 ، پايگاه وب آو ساينسنقشه علميسنجي، علم  مدل پذيرش فناوري، :هاي كليديواژه

                                                           
1 . Technology Acceptance Model (TAM) 
2 .Web of Science (WoS) 

 farziny258@gmail.com شناسي دانشگاه الزهرا)س(کارشناس ارشد رشته علم اطالعات و دانش. 3

-شناسي و علم اطالعات دانشگاه يزد و دانشجوي دکتري علم اطالعات و دانشمربي و بورسيه گروه دانش. 4

 makkizadeh@yahoo.com چمران اهوازشناسي دانشگاه شهيد 

5 . plaintext 
6 . Histcite 
7 .COMPUTERS IN HUMAN BEHAVIOR 
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   مقدمه
-سياست در که است علمي هايفعاليت ارزيابي هايروش ترينرايج از يکي سنجيعلم

سنجي به سنجش علم و (. علم6990 عصاره،)دارد  فراواني علمي کاربردهاي هايگذاري

پردازد که در گذشته به صورت دستي و با نام تحليل بررسي ميزان رشد آن در طي ساليان مي

افزارهايي مانند هيست سايت و با گرفته است و امروزه با استفاده از نرماستنادي انجام مي

ها، راهگشاي توسعه باشد گيريتواند در تصميمشود که مير انجام ميتتر وسريعاطالعات دقيق

هاي پژوهشي کمك کند و از اين طريق کارايي و به توازن هزينه اقتصادي در انجام فعاليت

 (.6999،  زاده و عصارهتحقيقات را افزايش دهد )پشوتني

رو بوده ها روبهر همه عرصههاي نوين دوجود آمدن فناوريبه ها و جهان هميشه با دگرگوني  

از طرف  آنهاها با پذيرش از طرف کاربران مواجه و گاهي با رد است که گاهي اين فناوري

را در مورد عوامل پذيرش يا  يشدند. محققين تحقيقاتکاربرانشان خيلي زود کنار گذاشته مي

هاي ها و مدليهو نظر ههاي اطالعاتي از سوي کاربران انجام دادها و سيستمرد فناوري

  ها،ها و مدلاز اين نظريه ؛(6331 و ديگران، 6ند )لوکاساهگوناگوني را تا به امروز مطرح کرد

(. 1119 ، 9و باال 1)ونکاتش مدل پذيرش فناوري است ،کار گرفته شدهبه ترين مدل گسترده

گوناگون توسط هاي ( اعتبار اين مدل را در پيش بيني پذيرش فناوري1166و ديگران ) 0چن

 قابل و معتبر ،قوي مدلي را فناوري پذيرش ( مدل1111) 1اند و کينگ و هيييد کردهأکاربران ت

 .اندکرده معرفي شود برده کار به مختلف هايزمينه در تواندمي که اعتماد

 نويسندگان ،سايت هيست افزارنرم از استفاده با تا است شده تالش فوق مطالب به توجه با

 غالب هايزبان و پيشرو کشورهاي مهم، مؤسسات مطرح، موضوعات هسته، مجالت کليدي،

گاهي آو  شناخت زيرا شوند معرفي و شناسايي فناوري پذيرش مدل حوزه در علمي هاينوشته

 فناوري پذيرش براي علمي هايسياستگذاري در مسئولين به تواندمينسبت به اين موضوعات 

 .نمايد کمك

                                                           
1 . Lucas 
2 . Venkatesh 

3 .Bala 
4 . Chen 

5 . King and He 
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  پژوهش اهداف
 يهاسال يط يفناور يرشمدل پذ موضوع پيشرفت و توسعه نمايش پژوهش اين از هدف

 يعلم ينقشه برونداد يمشده است تا با کمك ترس يمنظور سع يناست. به هم 6393-1166

 يسندگانو نو يرگذارثأآثار ت ،دهديموضوع را نشان م ينکه ساختار ا يفناور يرشمدل پذ

به  يعلم يداتروند رشد تول ينمشخص شوند و همچن آنها ينب يهمکار يزانپراستناد و م

 استناد مورد بيشتر که هاييخوشه و مورد استفاده بوده يشترکه ب يقالب و مجالت ،همراه زبان

 .سازيم معين را اندگرفته قرار

 هاي پژوهش پرسش
فناوري در پايگاه وب ها بيشترين توليدات علمي در حوزه مدل پذيرش در کدام سال -6

 آو ساينس منتشر شده است؟

اند؟ و در حوزه مدل پذيرش فناوري چه نويسندگاني بيشترين مدارك را توليد کرده -1

 ميزان همکاري گروهي بين نويسندگان در اين حوزه چگونه بوده است؟

 امند؟ثيرگذار در موضوع مدل پذيرش فناوري در پايگاه وب آو ساينس کدأآثار مهم و ت -9

مدارك توليد شده در حوزه مدل پذيرش فناوري در پايگاه وب آو ساينس بيشتر به  -0

 منتشر شده است؟هايي و در چه قالبها کدام زبان

ها در حوزه موضوعي مدل پذيرش فناوري در پايگاه وب آو موسسه ها وکدام دانشگاه -1

ساينس بيشترين مدارك را منتشر کرده اند؟

ها بيشترين مدارك را در حوزه مدل پذيرش فناوري در پايگاه وب آو کدام مجله -1

 اند؟ساينس منتشر کرده

کدام کشورها در حوزه مدل پذيرش فناوري در پايگاه وب آو ساينس داراي بيشترين  -7

 مدرك هستند؟

ي هاسالساينس در  آو نقشه بروندادي علمي مدل پذيرش فناوري در پايگاه وب -9

 است؟ چگونه 6393-1166
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  پژوهش پيشينه
( مروري بر ادبيات مدل پذيرش فناوري بر اساس روش 1161) 6يانگ و چو  چانگ،   

نشان ها يافته .هاي ادبيات مدل پذيرش فناوري انجام دادندکتابسنجي با هدف بررسي ويژگي

به اين مدل  بامقاالت مرتبط  است. همچنينداد که ادبيات مدل پذيرش فناوري در حال رشد 

کتابخانه  علوم اطالعاتي و علوم ، مديريت ، هاي اطالعاتيسيستم ،علوم کامپيوتر موضوعات

 .گرايش دارند

تا  6393اي را که از سال مقاله 601 پژوهشي،( طي 1117) 1فوکسال و پاليستر ، يوسفزاي

منظور دستيابي به ديدگاه واحدي به در مورد مدل پذيرش فناوري نوشته شده بود،  1110سال 

 -خود درصد مطالعات 07نشان داد که  هايافتهاز مدل نامبرده مورد بررسي قرار دادند. 

 . انددرصد از مطالعات ميزان استفاده واقعي را اندازه گيري کرده 3تنها کمتر از  بوده و 9گزارشي

در موضوع پذيرش  منتشر شدههاي ( در پژوهشي، مقاله1119) 0اينگهام و کلرتلگريس، 

. نتايج اين پژوهش حاکي از آن بررسي کردندرا  1111تا 6391فناوري و  در محدوده زماني

درصد از عوامل تاثيرگذار در استفاده از فناوري  01است که مدل پذيرش فناوري توانسته 

  اطالعات را پيش بيني کند.

تا بيان کردند  1سه اطالعات علميمؤس( طي پژوهشي به نقل از 1111ونکاتش و ديويس )

؛ 6393)ديويس، پذيرش فناوري مقاله به دو مقاله معرفي مدل  010، تعداد 1111ژانويه 

 استناد شده است.( 6393، ، بگوزي، وارشاوديويس

رساني ( به بررسي توليدات علمي حوزه علوم کتابداري و اطالع6931بهزادي و جوکار )

ي هاسالپرداختند. نتايج نشان داد که کشور ايران طي  1113تا  6330ايران در محدوده زماني 

درصدي داشته است. بررسي نوع مدارك نيز نشان داد که مجموع  99مورد بررسي نرخ رشد 

 است. شده ارائه انگليسي و بيشتر در قالب مقاله زبان به تنها ايران پيشينه 31

( در پژوهشي به بررسي انتشارات علمي حوزه اخالق پزشکي و 6931) عصاره و زاده مکي

                                                           
1. Chang, Chou and Yang 

2.Yousafzai, Foxall and Pallister 

3. self-reported  
4. Legris, Ingham and Collerette 
5. Institute for Scientific Information (ISI) 
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 1119-6331 هايسال درنويسنده  61911اند. تعداد ترسيم نقشه بروندادي علمي آن پرداخته

منبع را  613916مقاالت خود را در حوزه اخالق پزشکي به رشته تحرير در آورده و در کل 

 6اخالق پزشکي مجله ته ها نشان داد، دانشگاه هاروارد وديگر يافاند. مورد استناد قرار داده

 دو ،نگاشتي تاريخ نقشه ترسيم با همچنين. اندحوزه را به چاپ رسانده ينمقاالت ا يشترينب

 .شدند معرفي نيز اخالق پزشکي حوزه در گرفته شکل خوشه

شکل  پژوهشي، بهدهد که ده در داخل و خارج کشور، نشان ميمرور تحقيقات انجام ش

تعداد معدودي از  و نگرفته استصورت  فناوري پذيرش مدلدر حوزه  پژوهش حاضر

 .هستندمرتبط  حاضر پژوهش با موضوع و شناسيروش لحاظ از هاپژوهش

  پژوهش روش
. است شده استفاده سنجيعلم روش از پژوهش اين در ،حاضر پژوهش هدف به توجه با

 زماني محدوديت اعمال با "مدل پذيرش فناوري" عبارتمعادل التين  ابتدا که صورت بدين

 پايگاه سه در( کنون تا فناوري پذيرش مدل آمدن به وجود زمان از يعني) 6393-1166

 علوم و هنر ياستناد هينما و9 ياجتماع علوم ياستناد هينما ،1علوم ياستناد هينما) استنادي

 به و بارگذاري پايگاه اين در شده بازيابي مدارك تمام و گرفت صورت جستجو( 0يانسان

 بر و شدند منتقل سايت هيست افزارنرم به هاداده تمامي سپس. شدند ذخيره متن ساده فرمت

. گرفت انجام افزارنرم اين از استفاده با آنها روي بر الزم هايتحليل پژوهش هايپرسش مبناي

  .شد ميترس افزارنرم نيتوسط ا زين يفناور رشيپذمدل  ينقشه علم نگار هاداده نيا اساس بر

 

  هايافته تحليل و تجزيه
 بر سايت هيست افزارنرمدست آمده از به نتايج  به بررسي و تحليل تفصيليدر اين قسمت 

 .پردازيمميمبناي اهداف پژوهش 

                                                           
1. Journal of  Medical Ethics  
2. Science Citation Index Expanded (SCIE) 

3. Social Science citation Index (SSCI) 

4. Art & Humanities Citation Index (A&HCI) 
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 انتشار سال تفكيك به ساينس آو وب پايگاه در فناوري پذيرش مدل حوزه علمي توليدات

هاي دهد که در طي سالمينشان  6در نمودار  هايافته پژوهش، اول پرسش به پاسخ در

%( و 67مدرك در سال ) 111با  1113بيشترين تعداد توليدات علمي در سال  1166تا  6393

. يکي از %( بوده است6مدرك در سال ) 6با  6330و  6331و  کمترين تعداد مربوط به سال

هاي اوليه انتشار آن باشد.  ناشناخته بودن مدل پذيرش فناوري در سالتواند مي اين امرداليل 

هاي هايي که روي اين مدل انجام شده، دوره معرفي مدل را بين سالهمچنين در فراتحليل

 (.1119، 6دانند )لي، کزار و الرسنمي 6393-6331

رفتار برنامه ريزي هاي جديد از جمله نظريه تجزيه وجود آمدن مدلبه تواند ميدليل ديگر 

-يرش فناوري و نظريه رفتار برنامهو مدل پذيرش فناوري تلفيق شده )ترکيب مدل پذ 1شده

ها جهت محققان براي پژوهش بر روي اين مدل اشتياق بيشترو  6331در سال  9ريزي شده

 به بعد دوره بسط مدل است. در اين دوره مدل پذيرش 1119از سال  .باشد آنهااثبات يا رد 

هاي بعدي که فناوري به عنوان يك مدل برجسته معرفي شده و مبنايي مي شود براي پژوهش

، ديگرانشود )لي و )سال بيشترين تعداد توليدات علمي( مشاهده مي 1113نتيجه آن در سال 

1119.) 

 

 

 سال تفكيك به فناوريمدارك توليد شده در حوزه پذيرش   .1 نمودار

                                                           
1. Lee, Kozar and Larsen 
2. Decomposed Theory of Planned Behavior (DTPB) 

3. Integrated TAM & TPB 
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 مدل زمينهدر و ميزان همكاري گروهي بين نويسندگان پراستناد  و يدپرتول يسندگاننو

 فناوري پذيرش

هاي خود را در زمينه مدل پذيرش فناوري در نويسنده نوشته 1991ها نشان داد که بررسي

و  6شين. اندبه ثبت رسانده مؤسسه اطالعات علميهاي استنادي هاي مورد مطالعه در نمايهسال

اثر منتشر شده از نويسندگان پرتوليد در زمينه مدل پذيرش  67ونکاتش هر کدام با داشتن 

استناد  6119و  1971. بيشترين ميزان استناد را ونکاتش و ديويس به ترتيب با فناوري هستند

يکي از داليل  .اندکرده دريافت 9استناد در سطح جهاني 9007و  1661و  1در سطح محلي

باشد مانند  آنهاتواند تعداد آثار منتشر شده توسط مييشتر به بعضي از نويسندگان استناد ب

به ونکاتش که با داشتن بيشترين تعداد اثر توانسته است که بيشترين ميزان استناد را چه 

تواند زمان مي. همچنين يکي ديگر از داليل صورت جهاني کسب کندبه صورت محلي و چه 

شوند شانس مياي که در يك زمينه منتشر توسط فرد باشد يعني آثار اوليه توليد اثر منتشر شده

مقاله توانسته  9بيشتري براي دريافت استناد بيشتر دارند به طور مثال ديويس با داشتن تنها 

 .بيشترين ميزان استناد در سطح محلي و جهاني را پس از ونکاتش دريافت کند ،است

ابتدا تمام  1166-6393هاي طي سال 0بين نويسندگانبه منظور تعيين ضريب همکاري 

بندي شدند و سپس با استفاده از مدارك بازيابي شده بر اساس تعداد نويسندگان آنها رتبه

ضريب همکاري بين  ،فرمول ضريب همکاري بين نويسندگان محاسبه شد. در پژوهش حاضر

سط بين نويسندگان در توليد دهنده ميزان همکاري متوکه نشان ست آمدبد 1/1نويسندگان 

 .هاي مورد بررسي استمدارك بازيابي شده طي سال

 

  فناوري پذيرش مدل موضوع در ثيرگذارأت و آثارمهم

 ترينمهم . اين بخش،دارد وجود 1استناد مورد منابع نام به بخشيسايت  هيست افزارنرم در

 ارزشمندترين منابع اين عبارتي به .دهدمي نشان اندکرده دريافت را استنادها بيشترين که منابعي

                                                           
1. Shin 

2. Total Local Citation Score (TLCS) 

3. Total Global Citation Score (TGCS) 

4. Collaboration Coefficient (CC) 

5. Cited References 
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-مي تعيين بعدي هاينوشته و مقاالت در ثيرأت اساس بر علمي اثر يك ارزش زيرا هستند آثار

6هاي اطالعاتيفصلنامه مديريت سيستم"در  6393سال  در ديويس که هاييمقاله. شود
و  "

1علم مديريت"
استناد بيشترين تأثير را بر  909و  339چاپ کرده است به ترتيب با داشتن  "

روي آثار ديگر داشته است. يکي از داليل اينکه اين مقاالت بيشترين ميزان استناد را دريافت 

اند اين است که مدل پذيرش فناوري اولين بار توسط ديويس در طي دو مقاله در مجالت کرده

هاي پذيرش جديد حققان بعدي براي نوشتن آثار خود و يا ساختن مدلنامبرده مطرح شد و م

 .نيازمند مدل اوليه مطرح شده توسط وي بودند

 مدل پذيرش فناوري  زمينهدر و قالب مدارك توليد شده زبانهاي برتر 

مدرك از رتبه اول در  6191، زبان انگليسي با تعداد مدرك بازيابي شده 6110از مجموع 

. سپس به لمي حوزه پذيرش فناوري در بازۀ زماني مورد مطالعه برخوردار استتوليدات ع

. البته الزم به ذکر و آلماني قرار دارند ، پرتغاليچيني ،، فرانسويهاي اسپانياييترتيب زبان

قابل شناسايي  ها از جمله فارسي در نرم افزار هيست سايتاست که به دليل اينکه ساير زبان

دارك که تمامي م ها نشان دادبررسيهمچنين  .تواند محدودتر شوداين نتيجه مي نيستند،

، 1، نقد و بررسي0، مقاله کنفرانس9قالب مقاله 9در  1166 – 6393هاي بازيابي شده در سال

-ارائه شده 61و يادداشت 3، خالصه مقاالت همايش9، تاديب7، سر مقاله مجله1مجموعه مقاالت

اند که از اين تعداد بيشترين قالب مدارك توليد شده در زمينه مدل پذيرش فناوري به مقاله با 

عدد( با اختالف قابل توجهي کمترين  066% )9/11 عدد( و مقاله کنفرانس با %6191 )1/11

 .( اختصاص داردعدد 6% )6/1، چکيده و يادداشت هر کدام با قالب به تاديب

                                                           
1. MIS QUARTERLY 
2. MANAGE SCI 
3. article 

4. proceedings paper 

5. review 

6. article; proceedings paper 

7. editorial material 

8. correction 

9. meeting abstract 

10. note 
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  فناوري پذيرش مدل موضوعي حوزه در هاومؤسسه هادانشگاه

 6110مدرك از  91توليد با  6دانشگاه بين المللي چنگ کونگ در بين مدارك مورد بررسي

در رتبه اول توليد مدرك در حوزه موضوعي  1166تا  6393هاي مدرك بازيابي شده در سال

و  1فناوري تايوان المللي علوم وهاي بينپذيرش فناوري قرار دارد و پس از آن دانشگاه

 . انددوم و سوم قرار گرفته هايمدرك در رده 10و  11به ترتيب با داشتن  9سنگاپور

 اندكرده ليدتو راپژوهش  يندر ا يمورد بررس مدارك يشترينكه ب يمجالت

نقش مهمي در چرخه توليد علم داشته  ،عنوان يکي از روزآمدترين منابع دانشبه  نشريات

کامپيوترها در  مجله" .اندهبود اطالعاتي مختلف هايو همواره مورد توجه پژوهشگران در زمينه

مقاله در زمينه مدل پذيرش فناوري را داشته  تعدادمقاله بيشترين  73چاپ با  "علوم رفتاري

بيشترين ميزان استناد را در سطح محلي يا . اما با اين وجود اين مجله نتوانسته است است

تواند تنها مييکي از داليل آن  .جهاني به خود اختصاص دهد و رتبه ششم را کسب کرده است

به تري هاي نوينچاپ مقاالت در حوزه کامپيوتر در اين مجله باشد در حالي که امروزه فناوري

اند هر چند که داشته آنهاان پذيرش وجود آمده و محققان عالقه بيشتري نسبت به بررسي ميز

پيوتر بوجود آمد. دو مجله اوري براي بررسي ميزان پذيرش کامدر ابتدا مدل پذيرش فن

0اطالعات و مديريت"
 6333و  1111به ترتيب با داشتن  "هاي اطالعاتيمديريت سيستم "و  "

ميزان استناد را به بيشترين به صورت جهاني  استناد 1033و  0111، استناد به صورت محلي

 .اندخود اختصاص داده

  فناوري پذيرشمدل  حوزه در مدارك كننده توليد كشورهاي ترين عمده
کشور عمده که توليد کننده مدارك در حوزه پذيرش فناوري  10سايت  يسته افزارنرم در

تايوان و ، رتبه اول و سپس مدرك 009هستند شناسايي شدند. اياالت متحده آمريکا با توليد 
. انددوم و سوم را کسب کرده هايرتبه مدرك 611و  166جمهوري چين به ترتيب با توليد 

( در رتبه نوزدهم قرار 1166-1119هاي اخير )مدرك در سال 69توليد ايران هم با  ينهمچن

                                                           
1. Natl Cheng Kung Univ 

2. Natl Taiwan Univ Sci & Technol 

3. Natl Univ Singapore 

4. INFORMATION & MANAGEMENT 
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ه مقال 9در ايران  1166تا  1119طور متوسط از سال به توان گفت که مي ،عبارت ديگربه . دارد
عوامل تاثيرگذار "با عنوان  1161در هر سال توليد شده که مقاله پورآتشي و رضوانفر در سال 

بيشترين ميزان استناد را در بين ديگر مقاالت  "وسيله دانشجويان کشاورزيبه  بر کاربرد 
-. يکي از داليل رشد مدل پذيرش فناوري در سالنوشته شده توسط ايرانيان کسب کرده است

دانست که براي بررسي ميزان پذيرش  نوين هايتوان رشد فناوريميهاي اخير در ايران را 
 آنهاهاي نامبرده به انجام توسط کاربران نياز به تحقيقاتي بوده است که پژوهشگران در سال آنها

-صورت بينبه هيست سايت تنها مدارکي که  افزارنرم. البته الزم به ذکر است که اندپرداخته

اند را محاسبه کرده و تعداد مقاالت چاپ شده در المللي و در پايگاه وب آو ساينس ارائه شده
 . استتعداد داخل کشور در حوزه مدل پذيرش فناوري بيشتر از اين 

 1199-9191ي هاسال درساختار علمي حوزه مدل پذيرش فناوري  ترسيم
مدرك  19هيست سايت  افزارنرممنظور ترسيم نقشه علمي مدل پذيرش فناوري در به 

انتخاب شدند و بر اساس تعداد استنادهاي محلي مورد بررسي قرار گرفتند. در نقشه تنها يك 
نشان دهنده  عدد(. هر 6)شکل  خوشه که در برگيرنده تعدادي مدرك است قابل مشاهده است

اند و خطوط گرفتهمدارکي است که به دليل داشتن اهميت بيشتر مورد استناد قرار شماره 
-اند. خوشه زير بين سالکه به مدارك ديگر استناد کردهسازد را مشخص ميدار مدارکي فلش

 .است گرفته شکل 1111-6331هاي 

 
 

 

 

 

 

 

تا  6393ي هاسالنقشه علمي بروندادهاي نويسندگان در حوزه پذيرش فناوري در . 6شکل

   GCSبر مبناي 1166



 56                                                     فناوري پذيرش مدل يعلم ينقشه برونداد يمو ترس ياستناد يلتحل

 
 

( در چهارمين مقاله خود به 07)مدرك شماره  1111فوريه  درکمك ديويس  با ونکاتش

.  اند و اين مقاله بسيار مورد استناد قرار گرفتبيان گسترش نظري مدل پذيرش فناوري پرداخته

، ديويس و ديويس مقاله ديگري را با موضوع با کمك موريس 1119همچنين وي در سال 

کدام از نويسندگان نامبرده اين مقاله، خود از  . هرپذيرش فناوري اطالعات توسط کاربر نوشت

 آنهاافراد شاخص در زمينه مدل پذيرش فناوري بودند که نظرات مختلفي را بيان کرده بودند. 

مورد  آنهامقاله نامبرده سعي نمودند تا ديدگاه واحدي را ارائه دهند و به همين دليل مقاله در 

هاي زيادي را با ده است با پيوندهاي خود ارتباطتوجه قرار گرفت و همانگونه که قابل مشاه

 6331در سال  6تيلور و تاد توسط ،استنادمدرك پر سومين .ديگر مدارك برقرار کرده است

( در زمينه درك ميزان استفاده از فناوري اطالعات نوشته شده و به آزمون 1مدرك شماره )

دليل به . شايد بتوان گفت که است پرداخته 6331هاي مختلف موجود تا سال اي مدلمقايسه

هاي مختلف را با يکديگر مورد مقايسه قرار داده مورد توجه قرار گرفته اينکه اين مقاله مدل

به ، انگيزه دروني و احساسات هاي کنترلاي به معرفي عامل( در مقاله1111ونکاتش ) است.

. اين استفاده درك شده پرداختتعيين کننده براي اندازه گيري ميزان سهولت عامل  عنوان سه

هاي جديدي را براي اندازه گيري سازه نامبرده معرفي کرده بود مقاله وي بدليل اينکه عامل

استناد محلي در رده چهارم از مدارك پراستناد قرار  911مورد توجه قرار گرفت و با کسب 

توسعه مدل پذيرش  اي در مورد گسترش ومقاله 1116در سال  9به همراه کيم 1. مونگرفت

استناد محلي در رده پنجم قرار  113فناوري براي وب جهان گستر نوشتند که با دريافت 

توسعه و آزمون سازه سهولت  بهاي مقالهدر با کمك ديويس  6331ونکاتش در سال  .گرفت

اي که هها پرداختند. در واقع اين مقاله وي مبنايي براي مقالاستفاده درك شده بر مبناي پيشينه

نوشت قرار گرفت و آن مقاله که قبال توضيح داده شد بسيار پراستنادتر از اين  1111در سال 

( يك ارزيابي ابتدايي از مدل پذيرش فناوري بازنگري شده انجام داد 6331) 0مقاله شد. ساجنا

 .بار مورد استناد قرار گرفت 119که 

                                                           
1. Taylor and Todd 

2. Moon  

3.  Kim  

4. Szajna 
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که به توسعه و يا ارزيابي مدل پذيرش فناوري و  آثاريتوان گفت تمام ميروي هم رفته 
 آثارياستناد شده است. اما  آنهااند و بارها به مورد توجه قرار گرفته اند،پرداخته آن هاييا سازه

دليل اينکه مطالب تکراري را به اند که تنها به معرفي و يا آزمون مدل پذيرش فناوري پرداخته
تغيير  آنهااند که در قبل هم انجام شده بوده و تنها جامعه آماري بيان کرده و يا راهي را پيموده

. همچنين مقاالتي که بسيار اخص بوده و مدل اندهکرده است بسيار اندك مورد توجه قرار گرفت
پذيرش فناوري را براي فناوري خاصي بکار برده هم نسبت به ديگر مقاالت چندان مورد 

  آمده است. 6در جدولمدرك پر استناد  ده کتابشناختياطالعات  .انداستناد نبوده
 

 1166-6393ي هاسال. اطالعات کتابشناختي نقشه علمي حوزه مدل پذيرش فناوري طي 6جدول 

 استنادها تعداد مجله مشخصات و انتشار سال ،نويسنده مدرك شماره رديف

6 07 Venkatesh V, 2000, MANAGE SCI, V46, 
P186 

719 

1 609 Venkatesh V, 2003, MIS QUART, V27, P425 011

9 1 TAYLOR S, 1995, INFORM SYST RES, V6, 
P144 

011

0 10 Venkatesh V, 2000, INFORM SYST RES, 
V11, P342 

911 

1 16 Moon JW, 2001, INFORM MANAGE, V38, 
P217 

113 

1 61 Venkatesh V, 1996, DECISION SCI, V27, 
P451 

103 

7 611 Legris P, 2003, INFORM MANAGE-
AMSTER, V40, P191 

199 

9 09 Venkatesh V, 2000, MIS QUART, V24, P115 191 
3 699 Gefen D, 2003, MIS QUART, V27, P51 113 
61 66 Szajna B, 1996, MANAGE SCI, V42, P85 119 

 

  گيري نتيجه

بيشترين توليدات علمي در حوزه  1113سال در  که داد نشان پژوهش اين از حاصل نتايج
 پايگاه در مقاله 67مدل پذيرش فناوري توليد شده است و شين و ونکاتش هر کدام با داشتن 

 ميزان بيشترين اما اندبوده بررسي مورد يهاسال طي در پرتوليد نويسندگان از ساينس آو وب
 مقاله دو از طرف ديگر. است بوده ديويس و ونکاتش توسط شده نوشته مقاالت به استناد
ثيرگذار در حوزه مدل پذيرش تأاز جمله آثار مهم و  6393 سال در ديويس توسط شده نوشته

% مدارك توليد شده در حوزه موضوعي مدل پذيرش فناوري به 39فناوري است. همچنين 
اند. دانشگاه بين المللي چنگ کونگ رتبه اول را در % در قالب مقاله بوده1/11زبان انگليسي و 
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کامپيوترها در علوم " توليد مدارك مرتبط در حوزه موضوعي مدل پذيرش فناوري و مجله
رتبه اول را در چاپ مقاالت اين حوزه و اياالت متحده آمريکا رتبه اول را در توليد  "رفتاري

ي هاسالمدرك در  69و ايران با توليد اند مدارك در زمينه مدل پذيرش فناوري کسب کرده
 در. است کرده کسب حوزه اين در مرتبط مدارك توليد در را نوزدهم رتبه 1166تا  1119
 در ثيرگذارأت آثار و نويسندگان و شد ترسيم فناوري پذيرش مدل علمي ساختار نقشه نهايت
 و مقاالت که آمد دستبه  نتيجه اين و شدند مشخص فناوري پذيرش مدل موضوعي حوزه

اند گرفته قرار توجه مورد ،اندپرداخته آن ارزيابي يا و فناوري پذيرش مدل توسعه به که منابعي
 مشخص شده بيان هايژوهش پ از که همانگونه کلي طور به .است شده استناد آنها به بارها و

 و نامبرده مدل معرفي به تحقيقات اکثر شد، مطرح فناوري پذيرش مدل که ابتدا در است
 به 1111 سال از تقريباً زمان گذشت با سپس و پرداختندمي مختلف جوامع بين در آن کاربرد

 پذيرش ميزان بررسي براي هم فناوري پذيرش مدل ،جديد هاي فناوري آمدن وجودبه  با بعد
 تحقيقات در که بوده اين ابتدايي تحقيقات با آنها تفاوت تنها و رفته کاربه  جديد هايفناوري

 اخير يهاسال در اما. است شدهمي استفاده فناوري پذيرش اصلي مدل خود از اًاکثر اوليه
 فناوري پذيرش روي بر آن ثيراتأت و  ديگر هاي سازه بررسي به تا اندکرده سعي محققان
 شده انجام مطالعه مورد يهاسال در زيادي هايپژوهش که است ذکر به الزم البته. بپردازند

  .نيستند بررسي قابل مقاله حجم در محدوديت دليلبه  آنها همگي که است
 

 پيشنهادها 
 اهميت هاسازمان در فناوري استقرار براياست که  ياز موضوعات يفناور يرشحوزه پذ

 دست به امر اين در گذاريسرمايه از را خود انتظار مورد اثربخشي و کارايي هاسازمان .دارد
-پيشنهاد مي  "توسعه و ارزيابي مدل پذيرش فناوري ": پژوهشبا توجه به نتيجه . آورندمي

  و فناوري پذيرش مدل توسعه به بيشتر ،آينده هايپژوهش دراين موضوع  ءشود به منظور ارتقا
. شود پرداخته هاي مختلفها و سازمانفناوري روي مدل مذکور هايسازه تأثير بررسي

، پذيرش فناوريدست آمده از سهم توليدات ايرانيان در حوزه به با توجه به نتيجه همچنين 
)ايراني(  افزايش بودجه تحقيقات و توسعه، حضور نشريات داخلي ،ايهرونق صنعت نشر حرف

براي  اين حوزهتواند بستر بهتري جهت توليد علم در مي غيره و مؤسسه اطالعات علميدر
 محققين فراهم آورد.
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