
  
 159-181صص ، پاییز، 1400، 3 یه، شمارمدووبیست، سال 87؛ مطالعات ملي یهفصلنام

 
https://hamyab.sinaweb.net/Ci_result/details/C6A5F868E6AB7B81/ 19.65% یابي: لینک مشابهت  
 
Doi: 10.22034/RJNSQ.2021.137018                 Dor: 20.1001.1.1735059.1400.22.87.7.5  

 ای ی نوین رسانههایورافنعامل سرمایه اجتماعی در پذیرش  تأثیرواکاوی 

 ی واقعیت افزوده(ورافن: موردمطالعه)
 

 مطالعه موردینوع مقاله: 
 

m.babaei1987@gmail.com mail:-E        یيسارو یيبابا يمصطف* 
E-mail: a.danaei@semnaniau.ac.ir        ابوالفضل دانایي** 
E-mail: m.zargar@semnaniau.ac.ir      سید محمد زرگر*** 

 
 25/6/1400: پذیرشتاریخ          1/3/1400تاریخ دریافت: 

 
 چکیده

قرارگرفته است.  یموردبررس یمختلف شمندانیتوسط اند یفناور رشیموضوع پذ
؛ امدا اسدت شدد ارائه یفناور رشیپذ یبرا یمتفاوت یهامدل یمتماد یهادر سال

 یارسانه یهایفناور رشیموضوع پذ یصورت تخصصها بهمدل نیاز ا کدامچیه
 ازد یدشد  تا با مصاحبه با  شپژوهش تال نیاند. در اقرار نداد  یرا مورد واکاو

میزان  رسانه و ارتباطات ،یمطالعات اجتماع یهانظر در حوز نفر از افراد صاحب
 نی. اردیقرار گ یموردبررسسرمایه اجتماعی افراد و تأثیر آن بر پذیرش فناوری 

انتخدا   قیدتحق ریدر مسد ینظدر ببرگدان و بده روش گلولده برفد برهیبا تک افراد
در کلیت پژوهش تالش شد  تا ارتباط سرمایه اجتماعی به عنوان یکی از  اند.شد 

 ای تبیین گردد. های نوین رسانهزیرعناوین هویت ملی در پذیرش فناوری
ه عامل شوندگان هر سمصاحبه تیشد  که به اذعان اکثرمشخص انیپا در

 ینقش مهمد یاجتماع هیسرما یفرع نیعنوان مضامهنجار؛ اعتماد و شبکه به
از  شیعامل اعتماد ب یفرع نیمضام نیدارند؛ اما در همه ا یفناور رشیدر پذ

پدژوهش  نیدشوندگان قرارگرفته اسدت. در امصاحبه دیموارد مورد تأک هیبق
 نیددر ا یدیدگدام جد یارسانه یفناور رشیپذ یتالش شد  با ارائه مدل بوم

 عرصه برداشته شود.
 

 .یاجتماع هیسرما ،یمجاز یافزود ، فضا تیواقع ن،ینو یهایفناور :هاواژهكلید
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 مقدمه
هاا های جدید اطالعاتی و ارتباطی در جامعه و در سازمانبا توجه به رشد سریع فناوری

شارری در ارتباا   های زنادگیبا تمام جنبه باًیتقرهای جدید های اخیر، فناوریدر دهه
هر فرد و هر سازمانی اهمیات خاصای بارای مراارس و ساواد در ماورد  باًیتقرهستند. 
های جدید اطالعاتی و ارتباطی قائل است که این به خاطر گسترش فنااوری در فناوری
 های جدیاد راها عالقه دارند تا این فناوریو همه سازمان ستو تسریل کارها هاسازمان

 .به داخل سازمان خود بیاورند
آن  راسیتاث هاا بایاد باه و شرکت هاها در محیط سازمانفناوری روزافزونبا توسعه 

های ساودمندی، میازان پاشیرش آن را از ساوی واحادهای توجه کرد و بر مبنای نظریه
هاای مختلاف هاای جدیاد در محایطگسترش فنااوری باوجودمختلف مشخص نمود. 

هاای گونااگون، از های مرم، تعیین میازان پاشیرش آن از ساوی ساازمانمانساز ژهیوبه
موفقیت یا شکست خادماس فنااوری  . تعیین میزانشودیمرو محسوب های پیشچالش

 روساتازآن کنندهاساتاادهاز سوی کاربران و جامعه  پایه، مبتنی بر نرخ پشیرش فناوری
 .پشیردربر فناوری صورس میکه روند کنترل و استااده بیشتر از جانب کا

 
 مسئلهاهمیت 
افازایش  باهاد آوری اطالعااس گیاری از فانبرره یهای اخیر، ماو  فزاینادهدر سال
وری نااها برای اساتااده از مزایاای فوری، کشور ما را فراگرفته و بسیاری از سازمانبرره

 .(2014زاده، )مقیمی و حسین انددادهگشاری زیادی انجام اطالعاس، سرمایه
ی اطالعاس و تجارس الکترونیکی با موانعی مواجه اسات کاه عادم فنّاوراما استقرار 
در حال حاضار پاشیرش فنااوری  ها باعث ناکامی یا ناکارآمدی خواهد شد.توجه به آن
تارین مواناع موجاود اجتماعی یکای از مرما  بخشی از موانع انسانی عنوانبهاطالعاس 

ا  موانع اقتصادی فرضی بدون از میان برداشاتن مواناع انساانی است، زیرا مرتاع شدن
 .(123: 1385جو، )رشادس نتیجه خواهد مانداجتماعی در پشیرش فناوری اطالعاس بی

 

 سؤال تحقیق
میزان سرمایه اجتمااعی افاراد و  آیا بین»این پرسش که به شود تا در این مقاله تالش می

 پاسخ داده شود.« ؟معناداری وجود دارد ارتبا آن بر پشیرش فناوری   یرتث
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 پژوهش هیفرض
 جتماعی افراد و پشیرش فناوری واقعیت افزوده ارتبا  معناداری وجود دارد.بین سرمایه 

 

 اهداف پژوهش
این تحقیق به دنبال طراحی مدلی است کاه از منظار آن بتاوان پاشیرش فنااوری ناوین 

ماوارد اساتااده فنااوری واقعیات  بامطالعاهای را در میان مردم به تصویر کشید تا رسانه
ی از بارداربررههای ها و فرصاتهای مختلف، تصویر برتری از چالشافزوده، در حوزه

به کمک نتایج تحقیق و بسط آن اهدا  پژوهش به شکل  ی را ترسیم کرد. لشافنّاوراین 
 گردد:زیر مطرح می

 تعیین نقش سرمایه اجتماعی در پشیرش فناوری واقعیت افزوده. -1

 مدل پشیرش. بر اساسای ارائه مدل جامع پشیرش فناوری نوین رسانه -2

هاایی حوزهبایسات در با توجه به موضوع، بدیری است که بخش عملیاتی پروژه می
های بسایاری ها صورس گرفته انجام شود. اگرچاه محادودیتکه واقعیت افزوده در آن
ها وجود دارد. مخاطبان با در اختیار گرفتن تلان همراه هوشامند برای کار در این حوزه

 دست خواهند آورد.افزار واقعیت افزوده تجربه جدید بهو نرم
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (1997 )آزوما، گرها در آنحس گاهیافزوده و جا تیواقع یفراگستر، رابط کاربر یفضا ک: ی1 یشماره مدل
 
 ارچوب مفهومیهچ

مسائله  بررسای بارای که است نظری اندازچشم یا نگرش ،مارومی چارچوب از منظور
مسائله  چاارچوب ایان در. شاودمای پشیرفتاه( در پشیرش فناوری مؤ رعوامل ) تحقیق
های تحقیاق و ارتباا  اجازای مسائله و فرضایه شادهفیتعر تجزیاه، آن ابعاد و تحقیق

 

 ی واقعي و فضای مجازیپل ارتباطي فضا واقعیت افزوده
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. در ادامه بحث نظریاس مرتبط با پشیرش فناوری و نظریاس مارتبط باا شودمی مشخص
 اختصار خواهند آمد.واقعیت افزوده بهفناوری 

 

 (TAM)مدل پذیرش فناوری  -1
طور گساترده باه همچناانمطرح شد و  1989این مدل اولین بار توسط دیویس در سال 

 گیرد.قرار می مورداستاادهتوسط محققان 
TRA  وTPB ای روانشناسی اجتمااعی هساتند کاه منجار باه خلاق دو تئوری پایه

TAM .بر اساس مدل تئوری  شدندTRA  یاک رفتاار خااا باا  نهیزم درعملکرد فرد
بر ایان  TPBشود. تئوری تصمیم آن فرد برای مشغول شدن در آن فعالیت مشخص می

تاوان باا نگارش فرض داللت دارد که نسبت رفتار فرد به انجام رفتارهای مختلف را می
بینای کارد. پیش شادهادراکفرد نسبت به آن رفتار، هنجارهای ذهنی و کنتارل رفتااری 

TAM دریک مدل فشرده، پیشگو و قدرتمند برای توضیح و پیشاگویی رفتاار  عنوانبه 
گیری و پشیرش استااده از یک فناوری خاا خلق شده اسات. ایان مادل تصمیم نهیزم

خصاوا کند که تصمیم یک فرد برای استااده از فناوری به دو باور رفتااری بهادعا می
 شادهادراکبساتگی دارد. ساودمندی  شادهادراکو آساانی  شدهادراکشامل سودمندی 

فنااوری از اینکاه اساتااده از آن فنااوری یک  کنندهاستاادهعبارس است از انتظار ذهنی 
عباارس اسات از میازان  شادهادراکخاا، عملکرد وی را بربود بخشد. آسانی استااده 

و آسان باشد. گششته از این، مادل  زحمتیباستااده از آن فناوری،  کهنیاانتظار فرد از 
اساتااده یاک فنااوری، تحات تاث یر آساانی  شادهادراککند که سودمندی فوق ادعا می

تر شده آن قرارداد؛ چراکه هرچقدر استااده از یک فناوری بارای یاک فارد آساانادراک
 باشد، آن فناوری برای فرد سودمندتر به نظر خواهد رسید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (TAM) سیویفناوری د رشیمدل پذ: 2 یهشمار مدل

استفاده 
 واقعي

 شده درکسودمندی 

سهولت در استفاده 
 شدهدرک

نگرش به استفاده  متغیرهای خارجي
 متغیرهای خارجي

 استفادهقصد 
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 (TAM2) 2مدل پذیرش تکنولوژی  بسط 1-1

های جدیاد باه مادل اند با اضافه کردن ساازهکوشیده 2000ونکاتش و دیویس در سال 
های جدیاد این ساازه .(2000ش و دیویس، تونکا)پشیرش تکنولوژی، آن را توسعه دهند 

یندهای تاث یر اجتمااعی )هنجارهاای ذهنای، داوطلبای و انعکااس بیرونای( و اشامل فر
و  )ارتباا  شاغلی، کیایات خروجای، قابلیات توضایح نتاایجیندهای ابزار شناختی افر

های تیلاور و تاد کاه اوالً برمبنای یافتاه بیترتنیابهبرداشت از سرولت کاربرد هستند. 
؛ هنجارهاای (1995یافتاه بودناد )« اساتااده»بار  داریمعنهنجارهای ذهنی را دارای ا ر 

اند،  انیاً داوطلبای دل شدهوارد م (TRA) ذهنی هم طبق شکل اصلی نظریه عمل مستدل
و  الثااً باه انعکااس بیرونای اساتااده از  قرارگرفتاه موردتوجهدر مقابل استااده اجباری 

یندهای ابزار شناختی نیز ونکااتش و دیاویس اسیستم نیز توجه شده است. در حوزه فر
در شاغل او قابال  ماوردنظرکناد کاه سیساتم ارتبا  شغلی )میزانی که هر فرد حس می

برد است(، کیایت خروجی )ارزیابی افراد از نحوه انجام وظاایف توساط تکنولاوژی کار
 2 انااد. ماادل اولیااه پااشیرش تکنولااوژی( و قابلیاات توضاایح نتااایج را افزودهمااوردنظر
(TAM2)  ارائه شده است. 3 مدلدر 

 (TAM2) یتکنولوژ رشیپذ افتهیمدل بسط : 3 یشماره مدل

 استااده

 تجربه داوطلبی

 هنجارهای ذهنی

 انعکاس بیرونی

 ارتبا  شغلی

 کیایت خروجی

 قابلیت توضیح نتایج

 برداشت از فایده

برداشت از سرولت 
 کاربرد

 استاادهقصد 
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 دیویس در ایرانبررسی شرایط استفاده از مدل  2-1
هام نشاان  توسعهدرحالی به کشورهای فنّاورمسلم است و تجربه تاریخی انتقال  آنچه
های بنیادین در پشیرش تکنولوژی جدید بین این کشورها و کشاورهای دهد، تااوسمی

شاود های فرهنگای اساتناد داده میای از آن به تااوسغربی وجود دارد که بخش عمده
 .(1383)موحدی، عابسی، 

ی باه دو ناوع شارقی و غربای تقسایم طورکلبهها را اگر طبق روال متداول، فرهنگ
کنیم، درباره ماروضاس اساسی این دو نوع کلی فرهنگ، با اساتااده از مطالعااس کاال  

توان چنین نتیجه گرفت که فرهنگ غربی بیشتر به سلطه فعاالنه بر هون و اشتروتیک می
جویانه متکی بر عقالنیت محدود اساتوار اسات. ط رقابتطبیعت گرایش دارد و بر رواب

ی )تاک زماانی( بعادکگرا بوده و زماان را خطای و یزمانی آینده ازنظرها، این فرهنگ
ها انساان نیاز طبیعتای آن ازنظردانند و در استااده از منابع محدودیتی قائل نیستند؛ و می

در . ها علام و داناش اساترهنگخنثی دارد. مبنای تعریف واقعیت و حقیقت، در این ف
ها، کوشند خود را با طبیعت، هماهنگ کنند. در این فرهنگهای شرقی میمقابل، فرهنگ

اصل بر هماهنگی و سازش با طبیعت و با سایر مردمان است و گاروه اهمیتای بایش از 
زمانی( ی )چند چندبعدگرا هستند و زمان را گرا یا گششتهها حالافراد دارد. این فرهنگ

ها، انساان را دارای کنند. در این فرهنگدانند و منابع را محدود فرض میای میو چرخه
پندارند و مبنای تعریاف واقعیات و حقیقات را پشیر میطبیعتی مایل به شر ولی اصالح

 دانند تا آزمایش تجربی.بیشتر شرود و مکاشاه می
ها در چرار بعد ارزشی است لتم توجهقابلمطالعه وسیع هافستد نیز گویای تااوس 

ای شناساایی توان دوازده نوع فرهنگ منطقهبر اساس این مطالعاس، می .(1997هافستد، )
 (. 1997)هااجتس؛  هاای ملموسای دارنادکرد که در موارد فرهنگی باا یکادیگر تااوس

کاربرد اصلی مادل پاشیرش تکنولاوژی در آمریکاا باوده، اماا در ماوارد محادودی در 
ای مقایساه طورباهشده است. استراب و کیل یان مادل را  کاربردهبهدیگر نیز  کشورهای

روی سه کشور آمریکا، سوئیس و ژاپن آزمودند و به این نتیجه رسیدند که این مادل در 
  .در ژاپاان چناادان جوابگااو نیساات کااهیدرحااالدهااد؛ آمریکااا و سااوئیس جااواب می

ی فرهنگای ایان کشاور مارتبط کارده، بار هااین محققین، طبعاً این تااوس را به تااوس
مبنای استااده از چرار بعد فرهنگ ملی هافساتد، شاخصای تحات عناوان دو شااخص 
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اند. این شاخص باه طریاق زیار یافته 1 (CMSI)های مبتنی بر کامپیوتر حمایت از رسانه
 شود:محاسبه می

)شااخص فاصاله  MAS+)شاخص مردانگای(  IDV – 100+)شاخص خردگرایی( 
هاای رساانه)شاخص حمایات از  UAI=ها( )شاخص پرهیز از ناشناخته PDI+قدرس( 

 .CMSI( مبتنی بر کامپیوتر
است. این  287و برای ژاپن  204برای سوئیس  157مقدار این شاخص برای آمریکا 

 کاه هار بیترتنیاباهدانند، محققین، کارایی این مدل را با مقدار این شاخص مرتبط می
چه مقدار این شاخص بیشتر باشد، احتماالً کارایی مدل پشیرش تکنولوژی در آن کشاور 

خواهاد شاد  207یابد. مقدار ایان شااخص بارای ایاران عاددی در حادود کاهش می
برای سوئیس نزدیک است. رز و استراب ایان  آمدهدستبهکه به مقدار  ؛(2001)هافستد، 

اند و کاربرد آن را در این کشاورها ون قرار دادهمدل را در کشورهای عربی نیز مورد آزم
مشاخص  طورباهاند. باید گات که اگرچه در مدل دیویس عوامال فرهنگای موفق یافته

اند، اما وی با در نظار گارفتن بخشای در مادل تحات عناوان مورد مالحظه قرار نگرفته
وده متغیرهااای خااارجی، بااه متغیرهااایی کااه از خااار  از محااد) زاباارونمتغیرهااای 

گشارند(، عماالً مادلی عماومی و منعطاف تکنولوژیکی بر پشیرش و کاربرد آن تث یر می
متغیرهای اجتماعی و فرهنگای در آن بااز اسات  واردکردنارائه داده است که راه برای 

 .(1383سی، )موحدی، عاب
 

 تعریف واقعیت افزوده -2
که تصورش را بکنیاد  ایدر هر حیطه واقعیت افزوده، این تکنولوژی داغ این روزها، تقریباً

قابل  یهاامیپ) از فرستادن ساده نوتیایکیشنتواند درک ما از جران آینده را تغییر دهد. می
کاه مرورگار  یزماان یحتا نادیآیدرم شیکاربر به نما یانهیهستند که در صاحه را یکیکل

حسااس، از  جراحایتا راهنماای پیچیاده انجاام یاک عمال  متنی های(کاربر باز نباشد
تاا افازایش امنیات  های اجتماعی نظیر اینساتاگرامشبکهدر  مورداستاادهفیلترهای جشاب 

روز بیشاتر روزباه را محبوبیت تکنولوژی واقعیت افزوده نامناسب، یوهواآبرانندگان در 
هاایی از ، المانAR (Augments reality) که به کماک روستازآناین اقبال کرده است. 

شنویم بینیم و میجران مجازی را به جران واقعی خود دعوس کرده و در نتیجه آنچه می
هاای حاوزه تر خواهیم کرد. در مقایساه باا دیگار تکنولوژیکنیم را غنیو احساس می

                                                           
1. Computer- based media support index 
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 شادهساخته) «جراان مجاازی»و  «جران واقعای»واقعیت، واقعیت افزوده جایی در میان 
 گیرد.ازی( قرار میتوسط واقعیت مج

و در  1990ساال  درل دافزوده برای اولین بار توساط تومااس کاااصطالح واقعیت 
هاا در کشای کابلوی از این فناوری برای سیم. (2014مکنی، )گ مطرح شد ئینشرکت بو

 یهاکاه شاامل دساتورالعملی هایاو پیشانراد داد تاا تختاه .هواپیما استااده کرده است
یمای ویژه سهای سربند( که برای هر هواپیما بود با یک دستگاه سربند )عینک یکشمیس

 یهاتختاه یجاداد جایگزین شود. به این صورس متخصصاان باهاز هواپیما را نشان می
. واقعیت افازوده باه (2011بنبلکاسم، ) کردندسربند استااده می یهانکیاز این ع هیچندال

کاه  یاگونهبه ؛مجازی با دنیای واقعی پیرامون کاربر استماروم ترکیب مااهیم و اشیاء 
 اشیراماونیشاده، منجار باه افازایش درک و فرام کااربر از محایط پاین مااهیم افزوده

شود. فناوری واقعیت افزوده باا فنااوری واقعیات مجاازی متاااوس اسات. فنااوری می
و کااربر  باردیما طور کامل کاربر را در یاک محایط مصانوعی فاروواقعیت مجازی به

واقعیات افازوده باه کااربر  که د. در حالینتواند جران واقعی اطرافش را مشاهده کنمی
دهد دنیای واقعی را با ترکیبی از دنیای مجازی مشاهده کناد. واقعیات افازوده اجازه می
کناد و همچناین یعنی چیزی را به دنیای واقعی اضاافه می ؛واقعیت است یکنندهتکمیل
 .(1997)آزوما، توان آن را بین واقعیت مجازی و دنیای واقعی در نظر گرفت می

خاصای مانناد  شینماتوجه این است که واقعیت افزوده محدود به صااحهنکته قابل
تی مانناد ناوری و دسا یهاشینماسربند نیست و این فنااوری از صااحه شینماصاحه

یر تلاان هماراه و گهای چشامکند. در این میان باا پیشارفتتلان همراه نیز استااده می
های تولید کم و سرولت استااده، این ابزار از محبوبیت باالتری برخوردار همچنین هزینه

 .(2010کرتولن، )است 
رائاه هماراه هوشامند ا یهایهای واقعیت افزوده روی گوشامروزه بسیاری از برنامه

گونااگون و  یتلان همراه با داشاتن امکانااتی ازجملاه حساگرها یهایشوند. گوشمی
ساازی ، بستری مناساب بارای پیادهشدههیتعب یهانیو همچنین دورب اسیپیمتنوع و ج
 .(1997)آزوما، هستند  یاین فنّاور

نماایش داده  AR اختصار با دو حار که به (Augmented reality)واقعیت افزوده 
شاود بیشاتر و بینی میهای عصر امروز است که پیشترین پارادایمشود یکی از فعالمی

بیشتر بر محیط زندگی ما تث یرگاشار شاود. واقعیات افازوده فنااوری اسات کاه نماای 
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که عناصری را پیرامون  است )و معموالً در تعامل با کاربر(فیزیکی، مستقیم یا غیرمستقیم 
کند. واقعیت افزوده، واقعیت مجازی، واقعیت آموخته هماه افراد اضافه میدنیای واقعی 

 (computer-mediated reality)ای تاار واقعیاات رایانااهی از مارااوم کلیارمجموعااهیز

ای به امکان افازودن و حاش  کاردن اطالعااس یاا کنتارل درک واقعیت رایانه -هستند
های دساتی گاتاه یدنی یاا دساتگاهکامپیوترهاای پوشاابزار شخص از واقعیت از طریق 

 شود.شود. الزم به ذکر است که به واقعیت افزوده، واقعیت افزونه نیز گاته میمی
 

 شناسی پژوهشروش -3
 مصاحبه )ابزار بخش كیفی پژوهشی(

یکی از ابزارهای مورداستااده در پاژوهش حاضار مصااحبه اسات. مصااحبه پژوهشای 
نگری و مبادله ی دروننوعبهگردد و به معنای واقعی کلمه، تولید دانش انجام می باهد 

گردد که ماابین دو فارد و در رابطاه باا یاک موضاوع مشاترک نقطه نظراتی اطالق می
هاای علاوم . کویال و باریکمن در پاژوهش(2009)کِوِیال و باریکمن، پشیرد صورس می

 .(2004، هولستین وگریویوم) اندکرده مورداستاادهاجتماعی از مصاحبه در یک یا چندین 
 سؤاالساز  اندعبارسشوند که ها استااده میدر مصاحبه سؤال، دو نوع طورمعمولبه
، افتهیسااختاراز مصااحبه  انادعبارسی مصااحبه اهیاپابااز. ساه روش  سؤاالسبسته و 

( 2010)رولساتون،  افتهیسااختارمصاحبه ساختار نیافته )بدون ساختار( و مصاحبه نیمه 
، اماا اندشادهمیتنظاز قبال  هاساؤالسااختار یافتاه، (. در مصاحبه نیماه2014 )ویلسون،

و ساؤال  جاشادهجابههاا کند نظم ساؤالارائه می شوندهمصاحبههایی که پاسخ تناسببه
 .(1391 )خاکی،شود مطرح می کنندهمصاحبهدیگری از سوی 

افزوده از  بر پشیرش فناوری واقعیت مؤ رعوامل  دیتائ منظوربهدر پژوهش حاضر و 
باتوجاه باه حاد  درمجموعاستااده شده است.  افتهیساختارو نیمه  رودرروهای مصاحبه

نار از خبرگان و اسااتید دانشاگاه مصااحبه باه روش نیماه  گیری، با یازدهکاایت نمونه
 انجام شد. افتهیساختار

 یآمار جامعه (الف
 .جامعه آماری هستند عنوانبه موردمطالعهاساتید خبره حوزه 

 یریگنمونه روش ب(
 هاا،فرضایه آزماون و متغیرهاا سنجش برای و بوده «پیمایش» تحقیق روش پژوهش این در
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ارائاه  ایفاصله و ترتیبی اسمی، های« مقیاس» قالب در و طراحی مختلف هایسنجه و گویه
 باه بایاد هااهفرضای آزمون برای الزم و مناسب اطالعاس آوریجمع و تولید برای و شودمی

 .است «پرسشنامه» ایمشاهده چنین ابزار تبعاً و شود مراجعه مشاهده موضوع اشخاا
 
 مشاهده یا تحلیل واحد -4

ها از روش تحلیل تام یاا تحلیال دست آمده در مصاحبههای بهداده لیوتحلهیتجزبرای 
هاایی اسات کاه مضمون استااده شده است. در گام اول تحلیل مضمون آشنایی باا داده

 است. آوری کردهخود پژوهشگر جمع
نوعی به گام دوم در این مسیر کدگشاری اولیه است. در کلیت پژوهش کدهایی که به

 اند.گشاری شدهناسایی و عالمتاند شش فناوری مربو  بودهماروم رسانه و پشیر
. به ایان صاورس کاه پاس از شدهانجامرو کدگشاری به روش دستی در تحقیق پیش

ها خط کشیده شاده افزار ورد کدهای مصاحبه مشخص و زیر آنها در نرمدر  مصاحبه
 هر عبارس یک کد دوبخشی داده شد. است. در آخر هم به
بندی مجادد تام اسات. در ر تحلیل تم شامل دو مرحله بازبینی و دساتهگام بعدی د
 8تم فرعی در بطن  22ها در قالب ها، کلیه تمرو پس از بازبینی و تصایه تمتحقیق پیش

دست آمد که نقش محل طرح مضمون بهتم اصلی جای گرفتند. در گام پنجم بعد از این
ها را در خود دارد. گام پایانی شامل تحلیل ادهگردد که هر تم کدام جنبه از دو تعیین می

پایان و نگارش گزارش است. در ادامه نتایج حاصل از مصااحبه باا افاراد خباره حاوزه 
ای های نوین رسانهشناسی و مدیریت در رابطه با پشیرش فناوریعلوم ارتباطاس، جامعه
اس خبرگاان اساتااده ها از نظارآوری دادهگیرد. در بخش اول جمعموردبررسی قرار می

 شود.های آماری پرداخته میشد که در جدول زیر به توصیف ویژگی
 

 شده در بخش کیفي پژوهشهای انتخابتوصیف نمونه: 1ی جدول شماره

 شماره كد سن تحصیالت حوزه تحصیلی حوزه كاری

 T1 37 دکتری علوم ارتباطاس استاد دانشگاه

 T2 45 دکتری مدیریت استاد دانشگاه

 T3 42 دانشجوی دکتری روانشناسی روانشناس

 T4 54 دکتری مدیریت کارمند

 T5 35 کارشناسی ارشد مدیریت استاد دانشگاه

 T6 51 دکتری مدیریت کارمند
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 T7 57 دکتری شناسیجامعه استاد دانشگاه

 T8 59 دکتری مدیریت کارمند

 T9 48 دکتری مدیریت استاد دانشگاه

 T10 41 دکتری مدیریت استاد دانشگاه

 T11 50 کارشناسی ارشد مدیریت استاد دانشگاه

 
 پیشینه پژوهش -5

از نخستین محققان برای شناسایی پتانسیل پوشش محتوای دیجیتاال بار محایط واقعای 
ای باا هاا در مقالاهتوان به یوچیوا، بوهالیس و گاتزیدیس اشاره کارد. آنگردشگران می

که در شاماره  «افزارهای هوشمند برای واقعیت افزوده گردشگراننرمچشم انداز »عنوان 
منتشر شد؛ به این نتیجه رسیدند که بسیاری از مقاصد و  "review of tourismمجله  10

های حاصل از این تکنولوژی جدید و نوآورانه برای ها به اجرا و بررسی فرصتسازمان
 اند.روی آورده دکنندهیبازدافزایش تجربه 
ی نیازهای کااربران واقعیات بر روهای گششته، محققان بسیاری تحقیقاتی را در سال
(، پاشیرش واقعیات مجاازی و اهادا  رفتااری 2016تام دیک، یونگ وهاان مجازی )

؛ تاام دیاک و یوناگ، 2016؛ راشابنل و رو، 2015)جانگ و تام دیاک، لای و جاناگ، 
و  (2017تاام دیاک و یوناگ، )هاان، (، ایجاد تجربه گردشاگری واقعیات مجاازی 2015

اناد. اگرچاه داده انجاام (2013)لیناازا، گاوتیرزا، وگارسایا، های توریستی همچنین رقابت
های واقعیت مجازی سیال را بارای آزماون اند برنامهتر توانستهها و مقاصد بزر سازمان
ناابع تر باا مهای کوچاکهای مشارکت بازدیدکنندگان به اجرا درآوردند، سازمانفرصت

گشاری منابع در واقعیت مجازی نیازمناد ارزیاابی دقیاق مزایاای محدود، پیش از سرمایه
 بالقوه هستند.

 رشیپش یبرا ایپو یمدل ۀارائ»(، در مقاله خود تحت عنوان 1397) یاریزرگر و شرر
پاس از  «ستمیس ییایپو کردیو رو ماتلید کیبا استااده از تکن (1) یابر انشیرا یفناور
 یفناور رشیمؤ ر بر پش یرهایمتغ ن،یشیپ قاسیموضوع و مرور تحق ینظر یمبان یبررس
 ماتالید کیاشد؛ سپس با استااده از تکن ا استخر یابر انشیرا یطور خاا فناورو به
. باا اساتااده از روش دیامشاخص گرد رهاایمتغ یرگاشاریتث  ۀو نحو یریناوذپش زانیم
 انشیارا یفنااور رشیموجود در پاش یهاییاینشان دادن پو یبرا یمدل ستم،یس ییایپو
باا  و ایاپو یهامادل یابیاارز یهاشد و اعتبار مدل با روش یها طراحدر سازمان یابر

 یوهای. در انترا ساناردیرسامر خبرگان  دییشد و به تث یبررس میافزار ونساستااده از نرم
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 نیاا یاجارا و دیامطارح گرد شنرادشدهیمدل پ یرهایحاالس مختلف متغ یبرا یمختلا
اطالعااس،  تیاامن شینشاان داد افازا جیشد. نتا یسازهیشب یشنرادیدر مدل پ وهایسنار
 انشیارا یو اساتااده از فنااور رشیپش شیسبب افزا ربراندولت و آموزش کا یبانیپشت
 .شودیم یابر

های مرتبط های خارجی متعدد، پشیرش سازمان الکترونیک و سایر حوزهدر پژوهش
با استااده از مدل پاشیرش فنااوری موردبررسای  دفعاسبهی الکترونیک بانکدارهمچون 

 اختصار به شرح زیر هستند:قرار گرفته است که به
اوس تاا، پشیرفتانجام  2000سال  توسط موریس و ونکاتش دردر پژوهشی که  -1

ک بررسی رفتار کاربران در استااده از فنااوری در یا سنی در تصمیماس پشیرش فناوری
دهناد ها نشاان میکارمند انجام شده است. یافته 118ماهه و در ارتبا  با  5دوره زمانی 

تر در استااده از فناوری بیشاتر که نسبت به کارمندان با سن باالتر، رفتار کارمندان جوان
 گیرد.ها قرار میتحت تث یر نگرش آن

تبیاین نقاش  مشخص شد باا 2002در پژوهش دیگری توسط وارکنتین در سال  -2
اعتماد کارکنان در موفقیت ساازمان الکترونیاک و باا بررسای خادماس مرباو ، مادلی 

هایی همچون متغیرهای فرهنگی، ریسک و کنترل جرات پیشنراد شده است که بر مؤلاه
 جلب اعتماد کارکنان تثکید شده است.

فناااوری و حاکمیاات درخصااوا  2003در سااال  مااارس و نیااوندر پااژوهش  -3
های دولتی در آمریکای شمالی و اروپا در حال گشر یک با تثکید بر اینکه سازمانالکترون

از مرحله تکاملی از مجموعاه مراحال توساعه دولات الکترونیاک هساتند، باه اهمیات 
 ها در ارتبا  با کارکنان تثکید شده است.ی این سازمانریپشانعطا 

بارای توساعه  وکارکسابهای طرحدر رابطه با  2004سال  تحقیق بوناس دردر  -4
هاای دولتای یوناان، بار های عملیاتی آژانسای برنامهفناوری در یونان با مطالعه مقایسه

موفقیات در توساعه دولات الکترونیاک  منظورباههای اطالعاتی ی و بربود نظاماندازراه
 تثکید شده است.

کای در ( به بررسی ا راس سودمندی ادراکای و سارولت اساتااده ادرا1989دیویس )
پشیرش فناوری، پرداخت و نشان داد که سودمندی و سرولت استااده هر دو با اساتااده 
از سیستم رابطه دارناد. ولای ارتباا  ساودمندی و اساتااده از سیساتم بسایار بیشاتر از 

 سرولت استااده از سیستم است.



 ...یارسانه نینو یهایورافن رشیدر پذ یاجتماع هیعامل سرما ریتأث یواکاو

 171 

هاایی را بررسای هاای خاود پژوهش( در پژوهش2003) لگریس، کلرس و اینگراام
ها تالش نمودند ارزش این مادل اند. آند که از مدل پشیرش فناوری استااده کردهنمودن

را در توضیح استااده از فناوری اطالعاس مشخص نمایند. نتایج این پاژوهش نشاان داد 
درصد از عوامل تث یرگشار در استااده از فنااوری  40مدل پشیرش فناوری توانسته تقریباً 

ی کند و مدل نظری مایدی بارای درک و توضایح نیبشیپا هاطالعاس را در این پژوهش
 استااده از فناوری اطالعاس تشخیص دهد.

 

 های پژوهشیافته -6
 عوامل داوطلبی در پذیرش فناوری -6-1

شوند؛ و محیط نقشی های خود فرد میعوامل فردی عواملی هستند که مربو  به ویژگی
 زیاهار چکاه در مسائله پاشیرش فنااوری بایش از در این عوامل ندارد. باتوجه باه این

هاا ها تالش شاد تاا ایان ویژگیهای فردی شخص مؤ ر است. در کلیه مصاحبهویژگی
مانند سن، تحصیالس، سابقه کاری و میازان عوامل فردی  درمجموعدقت احراز شود. به

عنوان جزء اصالی مادل آشنایی با تکنولوژی مورد مداقه قرار گرفته است. این عوامل به
های انجاام بسیار کلیدی هستند. نتایج حاصل از مصااحبه دئالیانرایی در ترسیم الگوی 

 شده است. ارائه 2 جدولگرفته در 
 

 در پذیرش فناوری: عوامل داوطلبي 2ی جدول شماره

 شماره كدها
شرح 
 مفهوم

شماره عوامل 
 مؤثر

مضمون 
 فرعی

عنوان مضمون 
 اصلی

مضمون 
 اصلی

T1-T3-T4-T5-T8-T9-
T10-T11 

 A1-1 سن

عوامل 
 جمعیت

شناختی 
(A1) 

 عوامل داوطلبی در

 A پشیرش فناوری

T2-T3-T4-T5-T6-T7-
T9-T11 

 A1-2 تحصیالس

T8-T6-T2-T5 
سابقه 
 کاری

A1-3 

T1-T5-T7-T10 

میزان 
آشنایی با 
 تکنولوژی

A2-1 
های ویژگی
 (A2)فردی 

 
 سن -6-1-1

شاناختی موردبررسای قارار گرفات سان هاای جمعیتنخستین عااملی کاه در ویژگی
هاا سان را های صورس گرفته با نخبگان تقریباً اکثار آنکنندگان بود. در مصاحبهاستااده
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کردناد. باه ایان صاورس کاه هرچاه فارد عامل مرمی در پشیرش فنااوری قلماداد می
تغییاراس دارد امکاان  در مقابالپشیری بیشتری تر باشد چون انعطا کننده جوانمصر 

شوندگان اذعان داشات طور مثال یکی از مصاحبهپشیرش فناوری در وی بیشتر است. به
یفنّااورها از گیری و استااده آنامکان برره پشیری باالتری دارندکه چون جوانان ریسک

طور بیان داشت کاه جواناان و کنندگان اینی نوین بیشتر است. یکی دیگر از مصاحبهها
هاا باعاث هر سنی کنجکاو هستند و این کنجکاوی آن از شیبنوجوانان در ابتدای مسیر 

یکای دیگار از  دیگار سانین بارای کساب تجرباه اقادام کنناد. از شیبها شود تا آنمی
هایی از شناسی تحصیل کرده بود با استناد به بخششوندگان که در حوزه جامعهمصاحبه

دانست و معتقد بود کاه در روشه، جوانان را عامل تغییر می کتاب تغییراس اجتماعی گی
 کنند.آفرینی میهای اجتماعی این جوانان هستند که نقشبسیاری از جنبش

 تحصیالت -6-1-2

هایی که در عوامل داوطلبی موردبررسی قرار گرفت، ساطح تحصایالس دیگر از ویژگییکی 
شاوندگان تحصایالس را در پاشیرش درصاد از مصاحبه 70از بود. در این مؤلااه نیاز بایش

کردناد کاه ساطح تحصایالس شاوندگان اباراز میاند. غالب مصاحبهفناوری مؤ ر تلقی کرده
کرد کاه افاراد شوندگان بیان میواهد کرد. یکی از مصاحبهتر خباالتر پشیرش فناوری را ساده

تری خواهناد داشات و باه هماین بینی گستردههرچه تحصیالس باالتری داشته باشند، جران
هااا بیشااتر خواهااد بااود. در مصاااحبه دیگااری بااا یکاای از دلیاال پااشیرش فناااوری در آن

تارین عوامال بارای ز مرمشوندگان، ایشان اذعان داشتند که عامل تحصیالس یکای امصاحبه
 های فردی است و این عامل نقش مرمی در پشیرش فناوری دارد.گیری شخصیتشکل

 سابقه كاری -6-1-3
ها اعاالم شاد. شاوندهناار از مصاحبه سابقه کاری یکی از عاواملی باود کاه توساط چراار

داوطلاب ساابقه بیشاتری داشاته باشاد باه  کاهیدرصاورتشوندگان معتقاد بودناد مصاحبه
گیرد و این مسائله امکاان هرگوناه تغییار را ای بیش از دیگران خو میهای کلیشهچارچوب

کارد کاه وقتای ها به این نکته اشاره میشوندهیکی از مصاحبه مثالعنوانبهکند. محدودتر می
ای موجاود عاادس کارده سال در یک سیستم بسته کار کرده و باه ابزارها 20فردی بیش از 

اسات هرگوناه تغییاار در ابزارهاای موجاود باارای او بسایار ساخت اساات. یکای دیگاار از 
شاود و ذهان وی کرد که وقتی فاردی در ابتادا وارد سیساتم میها اذعان میشوندهمصاحبه

هاای راحتی و آغوش بااز تکنولوژییندها و ابزارهای موجود شکل نگرفته بهادرخصوا فر
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هاای اولیاه و ضامن خادمت بایسات باه آموزشپشیرد و به همین دلیال میمی را شدهارائه
درخصوا کارکنان توجه بیشتری داشت. درخصوا افاراد نیاز بایاد آماوزش تکنولاوژی 

 قرار گیرد. موردتوجه انحاءمختلفبه
 میزان آشنایی با تکنولوژی -6-1-4

و بعادها  قرارگرفته موردتوجهیکی دیگر از عوامل داوطلبی که در مصاحبه با افراد 
بندی شاد، میازان آشانایی باا عنوان مضمون فرعی ذیل مضامون داوطلبای دساتهبه

ها این نظار اساتخرا  شاد کاه هرچاه افاراد تکنولوژی است. در مجموعه مصاحبه
ی نوین قرار هایفنّاور در معرضآشنایی بیشتری با تکنولوژی داشته باشند و بیشتر 

های نوین خواهند داشت. در مصاحبه با یکای ناوریبگیرند پشیرش بیشتری برای ف
کردند که هرچه فرد آشنایی بیشتری با تکنولوژی و ابازار آن از افراد ایشان بیان می
تر ابزارهای جدید را خواهد پشیرفت و یا شاید بتوان گات خاود داشته باشد راحت

یگار از هاای ناوین آشانا شاود. یکای دفرد کنجکاو خواهاد باود تاا باا تکنولوژی
ها معتقد بود که ماروم آشنایی باا تکنولاوژی و پاشیرش تکنولاوژی شوندهمصاحبه

مادل  در پشیر نیست.قرین یکدیگر هستند و اصوالً تاکیک بین این دو مقوله امکان
 گردد.طراحی مارومی بخش عوامل داوطلبی ترسیم می 4
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 يمدل عوامل داوطلب يطراح :4ی مدل شماره
 

 عوامل تجربی در پذیرش فناوری -6-2
عوامل تجربی، عواملی هستند که نقش تجرباه فارد را در پاشیرش فنااوری مشاخص 

است کاه  های گششتهکنند. این عوامل شامل تجربه استااده و کاربردی بودن تجربهمی

 سن تحصیالس سابقه کاری میزان آشنایی با تکنولوژی

 عوامل داوطلبی



 1400، 3ی دوم، شمار وسال بیست

 174 

 یی باید گاات تجرباهطورکلبهاند. مضامین اصلی و فرعی آن شرح یافته 3در جدول 
باه شارایط  بازگشتشاانها یا عادم انسان از شرایط تث یر شگرفی در رجوع دوباره آن
رقام  گششاته دربرایشان  آنچه بر اساسگششته دارد. افراد بسیاری از تصمیماتشان را 

 ده است.عوامل ذکر ش این 3 جدولگیرند. در خورده می

 

 : عوامل تجربي در پذیرش فناوری3ی جدول شماره

 شرح مفهوم شماره كد
شماره عوامل 

 مؤثر
 مضمون فرعی

عنوان مضمون 
 اصلی

مضمون 
 اصلی

T3-T5-T8-
T10-T7 

 B1-1 تجربه استااده

های تجربه
 (B1)شخصی 

عوامل تجربی در 
 B پشیرش فناوری

T3-T6-T9-T11 

کاربردی بودن 
های تجربه
 گششته

B1-2 

 
 استفاده یتجربه -6-2-1

شوندگان تاث یر استااده یکی از عواملی است که به گاته حدود نیمی از مصاحبه یتجربه
که فرد تجربه استااده از یک تکنولاوژی یعنی صر  این؛ مرمی در پشیرش فناوری دارد

ای دارد. به گاته های جدید تث یر جدیرا داشته باشد در تصمیم او برای پشیرش فناوری
ها وقتی یاک فارد تجرباه اساتااده از تکنولاوژی را دارد؛ باالطبع شوندهیکی از مصاحبه

ها شاوندهدیگار از مصاحبه تر خواهد باود. یکایپشیرش تکنولوژی جدید برای او ساده
یزنادگگیری ما درباره آیناده مدعی بود این تجربیاس ما هستند که درخصوا تصمیم

 چراغ راه ما هستند. مان
 
 های گذشتهكاربردی بودن تجربه -6-2-2

های عنوان مضمون فرعای شناساایی شاد کااربردی باودن تجرباهیکی از عواملی که به
ی گششاته فارد در اساتااده از کناد کاه اگار تجرباهمیگششته است. این مضمون اشاره 

تکنولوژی کاربردی بوده و او را برای دسترسی به اهدافش کمک کرده است. طبیعتاً این 
 های نوین تشویق خواهد کرد.ماید او را برای پشیرش فناوری یتجربه

بارداری از تکنولاوژی یاک تجرباه ها افراد وقتی در بررهشوندهبه گاته یکی از مصاحبه
 5خواهناد شاد. در مادل  قدمشیپهای نوین گشرانند در پشیرش فناوریکاربردی را می

 .است شده میترسالگوی بخشی عوامل تجربی در پشیرش فناوری 
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 عوامل تجربي در پذیرش فناوری :5ی شمارهمدل 

 
 عامل هنجارهای ذهنی در پذیرش فناوری -6-3

شاوندگان در هنجارهای ذهنی یکی از مضامین اصلی در پشیرش فناوری است. مصاحبه
پشیرش فنااوری جادی داشتند که باید نقش هنجارهای ذهنی را در این موضوع بیان می

ناس، ناوذ اجتمااعی و باورهاای فاردی تلقی کنیم. در مضامین فرعی، به عناوین عزس
 پرداخته شده است.

درواقع باید بگوییم هنجارهای ذهنای بایادها و نبایادهای فارد اسات کاه باا او در 
یاا دالیل بیرونای تواند به کند. این هنجارها میسیستم برای پشیرش فناوری همراهی می

 4دست آمده در جدول شاماره های بهدرونی در فرد شکل گرفته باشد که بر اساس داده
 ترسیم گردید.

 : عامل هنجارهای ذهني در پذیرش فناوری4 یشماره جدول

 شرح مفهوم شماره كد
شماره عوامل 

 مؤثر
 مضمون فرعی

عنوان مضمون 
 اصلی

مضمون 
 اصلی

T1-T3-T6-
T7 

 C1-1 ناوذ اجتماعی
عوامل بیرونی 

C1 هنجارهای ذهنی C 
T3-T9-T11 ناسعزس C2-1 عوامل درونی 

C2 T2-T5-T10 باورهای فردی C2-2 
 
 نفوذ اجتماعی -6-3-1

تعاریف گوناگونی توسط روانشناسان اجتماعی از ناوذ اجتماعی ارائاه شاده اسات کاه 
ترین و گویاترین آن ناوذ اجتماعی را اعمال قدرس اجتماعی توساط اشاخاا یاا ساده
تر، ماروم ناوذ داند. به عبارس سادهها و رفتار دیگران میها برای تغییر دادن نگرشگروه

ن تحت تث یر قرار دادن دیگران را چه با گاتاار و چاه باا اجتماعی آن است که کسی توا
تر نااوذ اجتمااعی زماانی رخ به عبارس ساده .(1398بیدکی، )زارعباشد رفتار خود داشته 

 عوامل تجربی در پشیرش فناوری

 تجربه استااده های گششتهتجربهکاربردی بودن 
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عوامال  انیدر مدهد که عواطف یا باورها یا رفتارهای شخص متث ر از دیگران است. می
نقش مرمای در پاشیرش فنااوری  عنوان هنجارهای ذهنی ناوذ اجتماعیبه شدهییشناسا

 کند.در افراد بازی می
 نفسعزت -6-3-2

 ناسعازس، باور و اعتقادی است که فرد دربارۀ ارزش و اهمیت خاود دارد. ناسعزس
برداشت و قضاوتی که افاراد از  درواقعرفتار انسان است و ی کنندهنییتعیکی از عوامل 
با توجه به نقاش  با مسائل مختلف است. اهآنۀ چگونگی برخورد کنندنییتعخود دارند 
افاراد در پاشیرش  ناسعازسدر تعیین رفتارهای انسانی باید بگوییم  ناسعزسکلیدی 

 تکنولوژی نقش کلیدی دارد.
 باورهای فردی -6-3-3

یماباورها همان عقایدی هستند که در مرور زمان در ا ر تکرار مداوم در ذهن فرد شاکل 
یماعوامل ا رگشار بر روی تصمیماس و اهادا  فارد  نیترمرمو تبدیل به یکی از  رندیگ

نتاایج باورهاای ماسات.  میکنیم. در اصل هر چیزی که در زندگی به آن دست پیدا شوند
از زمان کودکی با ما همراه هساتند؛ عاواملی  شوندیمی باورها ریگشکلعواملی که باعث 

 ی باور فرد مؤ ر هستند.ریگشکلدر  انیاطرافان، چون خانواده، محیط زندگی، دوست
 
 سرمایۀ اجتماعی در پذیرش فناوری -6-4

بوردیاو صاورس  پی یارۀ لیوسبهنخستین تحلیل منظم از سرمایۀ اجتماعی  شودیمگاته 
ای است که محصاول گرفته است. از نظر او سرمایۀ اجتماعی جمع منابع واقعی و بالقوه

فوکویاما معتقد  مبتنی بر شناخت متقابل است. شدهنهینراد نسبتاًای بادوام از روابط شبکه
بود که سرمایۀ اجتماعی متعلق به گروه است نه افراد و هنجارهایی که شاالودۀ سارمایۀ 

هاا در صورتی معنا خواهند داشت که بیش از یک ناار در آن دهندیماجتماعی را شکل 
روهی که دارای سرمایۀ اجتماعی باشد ممکان اسات شاامل دو ، گهرحالبهسریم باشد. 

آن  توجاهقابلیک ملت باشد، اماا نکتاۀ  تربزر دوست، یا یک سازمان و یا در مقیاس 
 جراتنیازااست که سرمایۀ اجتماعی هم مناعت عمومی دارد و هم مناعت خصوصی. 

ت. با توجه به نتیجاهسرمایۀ اجتماعی را غیرعمومی برای کل جامعه و فرد دانس توانیم
های صورس گرفته، سه تام فرعای در ذیال تام های اصلی سرمایۀ اجتماعی و مصاحبه

 .3، هنجارهاا.2 ،اعتمااد .1از: اندعبارس هاتماصلی سرمایۀ اجتماعی تعریف شد که این 
 جدول ذیل شمای کلی بحث مطرح شده است. در .هاشبکه
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 سرمایۀ اجتماعي در پذیرش فناوری :5 یشماره جدول
شمارۀ تم 

 اصلی
 شرح مفهوم مضمون فرعی عنوان تم اصلی

شمارۀ عوامل 
 مؤثر

 كدها

G  سرمایۀ اجتماعی
G 

 G1اعتماد 

 G1-1 اعتماد بین فردی
T1-T3-T5 
T7-T10 اعتماد اجتماعی G1-2 

 G1-3 اعتماد نرادی

 G2هنجار 

 G2-1 همیاری
T2-T4-T7 حمایت اجتماعی G2-2 

 G2-3 انسجام اجتماعی

 G3 هاشبکه
 G3-1 T3-T5 مشارکت

T6-T7 روابط اجتماعی G3-2 

 
 اعتماد-6-4-1

ۀ داشتن حس ظن نسبت به دیگران در روابط جمعی است که در سه وجاه منزلبهاعتماد 
افراد نسابت باه رواباط خاود  کهیدرصورتاین ماروم  بر اساسی شده است. بندمیتقس

. برای شناسایی برتر شودیماز فناوری بیشتر  هاآناعتماد داشته باشند استااده و پشیرش 
میزان اعتماد افراد در روابط اجتماعی کلیۀ ابعاد اعتماد باین فاردی، اعتمااد اجتمااعی و 

اعتماد به افراد اعتماد بین فردی به معنای  اعتماد نرادی مورد شناسایی قرار گرفته است.
. اعتمااد اجتمااعی شاامل اعتمااد باه شاودیماخانواده، خویشان، دوستان و همکااران 

اعتماد نرادی شامل اعتماد  انیدر پابیگانگان یا افرادی کمتر از نظر اجتماعی آشناست و 
 شاوندگانمصاحبهدر حاوزۀ حکومات اسات. باه نظار  هااگروه، نرادها و هاسازمانبه 

 .دهدیمدر هر یک از این ابعاد، میزان پشیرش فناوری را در فرد افزایش افزایش اعتماد 
 هنجار -6-4-2

را  هااآنی رفتاری متقابل است که فرد در مسیر زندگی خاود هاوهیشهنجارها به معنای 
و تعامالس روزمره، راهنماای اوسات.  در ارتباطاس ؛ وگیرداز اجتماع یا خانواده یاد می

نجار سه عامل همیاری، حمایت اجتمااعی و انساجام اجتمااعی در برای بررسی عامل ه
کمک به رفع دیگران  در خصوانظر گرفته شده است: همیاری به احساس درونی فرد 

. حمایات اجتمااعی باه حمایات افاراد از کنادیمااشاره  هاآنو رفع خأل ناشی از نبود 
و در پایان انسجام اجتماعی توافق جمعی میاان  کندیمیکدیگر در زمان نیازمندی اشاره 

اعضای یک جامعه است که حاصل پشیرش و درونی کردن نظام ارزشی و هنجاری یک 
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جامعه و وجود تعلق جمعی و تراکمی از وجود تعامل در میان افراد آن جامعه است. در 
در پاشیرش نقش هنجارها  توانینممصاحبه با بعضی افراد به این موضوع اشاره شد که 

این افراد معتقدند که ایان هنجارهاسات  واقعبهیا عدم پشیرش فناوری را نادیده گرفت. 
 .دهندیمکه بخش مرمی از رفتارهای فرد را شکل 

 هاشبکه -6-4-3
که در ا ر رواباط  شودیمیی اطالق هاارتبا ها به انواع یک تعریف کلی، شبکه بر اساس
بار ه است و ناظر به ساخت روابط اجتمااعی اسات. برقرار شد کنندگانشرکتشخصی 
 یکی از عوامال ماؤ ر باه سارمایۀ اجتمااعی هاشبکه ازآنجاکه شوندگانمصاحبهنظر  اساس

در خواهناد باود.  رگشاریتث است، بالطبع این روابط بر پشیرش فناوری از سوی افراد نیز 
 هساتند. مشاارکت باه آفارینها دو نتیجۀ مشارکت و روابط اجتماعی نقاششبکه شاخص

ابعاد  در تمام یطورکلبهسیاسی، اقتصادی، فرهنگی و  اسیدر حمعنای شرکت فعاالنۀ افراد 
 .شودیمروابط اجتماعی نیز به تعامالس و ارتباطاس بین افراد اطالق  ؛ وحیاس است

 .گرددیمترسیم  6مدل شماره ی عامل سرمایۀ اجتماعی در بنددستهدر آخر شمای کلی 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 یفناور رشیدر پذ ياجتماع هیعامل سرما :6ی شمارهمدل 

 

 ی تحلیلبندجمع -7
ی فنااوردر این پژوهش تالش کاردیم تاا در فصاول ابتادای ادبیااس جاامعی پیراماون 

ی هامادلی پشیرش فناوری گرد هم آوریم. باا بررسای جاامع هامدلواقعیت افزوده و 

 سرمایه اجتماعی

 روابط اجتماعی

 مشاركت

 اعتماد

 حمایت اجتماعی

 انسجام اجتماعی

 اعتماد نهادی

 همیاری

 اعتماد اجتماعی

 فردی نیاعتماد ب

 هنجار

 هاشبکه
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مدل ابتدایی تحقیق انتخااب  عنوانبهی، مدل پشیرش فناوری تم فناورگوناگون پشیرش 
 تاریجاد صاورسبهخبرگاان ابعااد مادل  ناار از 11باا  مصاحبهشد. در این فصل در 

 8باا  اجتمااعیبعاد سارمایه  در مدلموردبررسی قرار گرفت و عالوه بر موارد موجود 
اولیاه تام اصاالح و  از مادلیی هاابخش ضمناًمضمون و معنی نیز به مدل افزوده شد. 

 عمیق صورس گرفت و همین مسائله افتهیساختاربا روش نیمه  هامصاحبهادغام گردید. 
 ابعادی جدید را در مدل به وجود آورد.

 22سؤال در رابطه با عوامل پشیرش فناوری از خبرگان پرسایده شاد کاه  25 درمجموع
نیز در محاسبه با خبرگان به مدل اضاافه  مؤلاه 9قرار گرفت و  دییمورد تث هاآنمورد از 
ی ماراومی گردیاد. در زیار مادل بندجمعمؤلاه  31با این احتساب کل مدل در  ؛ وشد

 .گرددیمتحقیق ارائه 

 

 : مدل مفهومي تحقیق1ی شماره نمودار
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 یادداشت
هاست و با وجود در سازمان یتوان محاسبات شیو افزا یمنابع محاسبات ۀارائ یبرا ینیروش نو یابر انشیرا -1
 یفناور رانیمد یبرا یانشده و به دغدغه ریفراگ یتیازجمله مسائل امن یموانع لیدلکه دارد، به یفراوان یایمزا

 شده است. لیها تبداطالعاس سازمان
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	2-1 بررسی شرایط استفاده از مدل دیویس در ایران
	آنچه مسلم است و تجربه تاریخی انتقال فنّاوری به کشورهای درحالتوسعه هم نشان میدهد، تفاوتهای بنیادین در پذیرش تکنولوژی جدید بین این کشورها و کشورهای غربی وجود دارد که بخش عمدهای از آن به تفاوتهای فرهنگی استناد داده میشود (موحدی، عابسی، 1383).
	اگر طبق روال متداول، فرهنگها را بهطورکلی به دو نوع شرقی و غربی تقسیم کنیم، درباره مفروضات اساسی این دو نوع کلی فرهنگ، با استفاده از مطالعات کلاگ هون و اشتروتیک میتوان چنین نتیجه گرفت که فرهنگ غربی بیشتر به سلطه فعالانه بر طبیعت گرایش دارد و بر رواب...
	مطالعه وسیع هافستد نیز گویای تفاوت قابلتوجه ملتها در چهار بعد ارزشی است (هافستد، 1997). بر اساس این مطالعات، میتوان دوازده نوع فرهنگ منطقهای شناسایی کرد که در موارد فرهنگی با یکدیگر تفاوتهای ملموسی دارند (هاجتس؛ 1997).  کاربرد اصلی مدل پذیرش تکنو...
	(شاخص خردگرایی) +100 – IDV (شاخص مردانگی) +MAS (شاخص فاصله قدرت) +PDI (شاخص پرهیز از ناشناختهها) =UAI (شاخص حمایت از رسانههای مبتنی بر کامپیوتر) CMSI.
	مقدار این شاخص برای آمریکا 157 برای سوئیس 204 و برای ژاپن 287 است. این محققین، کارایی این مدل را با مقدار این شاخص مرتبط میدانند، بهاینترتیب که هر چه مقدار این شاخص بیشتر باشد، احتمالاً کارایی مدل پذیرش تکنولوژی در آن کشور کاهش مییابد. مقدار این ش...

	2- تعریف واقعیت افزوده
	واقعیت افزوده، این تکنولوژی داغ این روزها، تقریباً در هر حیطهای که تصورش را بکنید میتواند درک ما از جهان آینده را تغییر دهد. از فرستادن ساده نوتیفیکیشن (پیامهای قابل کلیکی هستند که در صفحه رایانهی کاربر به نمایش درمیآیند حتی زمانی که مرورگر کارب...
	واقعیت افزوده، این تکنولوژی داغ این روزها، تقریباً در هر حیطهای که تصورش را بکنید میتواند درک ما از جهان آینده را تغییر دهد. از فرستادن ساده نوتیفیکیشن (پیامهای قابل کلیکی هستند که در صفحه رایانهی کاربر به نمایش درمیآیند حتی زمانی که مرورگر کارب...
	اصطلاح واقعیت افزوده برای اولین بار توسط توماس کادل در سال ۱۹۹۰ و در شرکت بوئینگ مطرح شد (مکنی، 2014). وی از این فناوری برای سیمکشی کابلها در هواپیما استفاده کرده است. او پیشنهاد داد تا تختههایی که شامل دستورالعملهای سیمکشی برای هر هواپیما بود ...
	نکته قابلتوجه این است که واقعیت افزوده محدود به صفحهنمایش خاصی مانند صفحهنمایش سربند نیست و این فناوری از صفحهنمایشهای نوری و دستی مانند تلفن همراه نیز استفاده میکند. در این میان با پیشرفتهای چشمگیر تلفن همراه و همچنین هزینههای تولید کم و سهول...
	امروزه بسیاری از برنامههای واقعیت افزوده روی گوشیهای همراه هوشمند ارائه میشوند. گوشیهای تلفن همراه با داشتن امکاناتی ازجمله حسگرهای گوناگون و متنوع و جیپیاس و همچنین دوربینهای تعبیهشده، بستری مناسب برای پیادهسازی این فنّاوری هستند (آزوما، 1997).
	واقعیت افزوده (Augmented reality) که بهاختصار با دو حرف AR نمایش داده میشود یکی از فعالترین پارادایمهای عصر امروز است که پیشبینی میشود بیشتر و بیشتر بر محیط زندگی ما تأثیرگذار شود. واقعیت افزوده فناوری است که نمای فیزیکی، مستقیم یا غیرمستقیم (و ...

	3- روششناسی پژوهش
	مصاحبه (ابزار بخش کیفی پژوهشی)
	یکی از ابزارهای مورداستفاده در پژوهش حاضر مصاحبه است. مصاحبه پژوهشی باهدف تولید دانش انجام میگردد و به معنای واقعی کلمه، بهنوعی دروننگری و مبادله نقطه نظراتی اطلاق میگردد که مابین دو فرد و در رابطه با یک موضوع مشترک صورت میپذیرد (کِوِیل و بری...
	بهطورمعمول، دو نوع سؤال در مصاحبهها استفاده میشوند که عبارتاند از سؤالات بسته و سؤالات باز. سه روش پایهای مصاحبه عبارتاند از مصاحبه ساختاریافته، مصاحبه ساختار نیافته (بدون ساختار) و مصاحبه نیمه ساختاریافته (رولستون، 2010) (ویلسون، 2014). در مص...
	در پژوهش حاضر و بهمنظور تائید عوامل مؤثر بر پذیرش فناوری واقعیت افزوده از مصاحبههای رودررو و نیمه ساختاریافته استفاده شده است. درمجموع باتوجه به حد کفایت نمونهگیری، با یازده نفر از خبرگان و اساتید دانشگاه مصاحبه به روش نیمه ساختاریافته انجام شد.

	الف) جامعه آماری
	اساتید خبره حوزه موردمطالعه بهعنوان جامعه آماری هستند.

	ب) روش نمونهگیری
	در اين پژوهش روش تحقيق «پيمايش» بوده و براي سنجش متغيرها و آزمون فرضيهها، گويه و سنجههاي مختلف طراحي و در قالب «مقياس» هاي اسمي، ترتيبي و فاصلهاي ارائه ميشود و براي توليد و جمعآوري اطلاعات مناسب و لازم براي آزمون فرضيهها بايد به اشخاص موضوع مشا...

	4- واحد تحليل يا مشاهده
	برای تجزیهوتحلیل دادههای بهدست آمده در مصاحبهها از روش تحلیل تم یا تحلیل مضمون استفاده شده است. در گام اول تحلیل مضمون آشنایی با دادههایی است که خود پژوهشگر جمعآوری کرده است.
	گام دوم در این مسیر کدگذاری اولیه است. در کلیت پژوهش کدهایی که بهنوعی به مفهوم رسانه و پذیرش فناوری مربوط بودهاند شناسایی و علامتگذاری شدهاند.
	گام دوم در این مسیر کدگذاری اولیه است. در کلیت پژوهش کدهایی که بهنوعی به مفهوم رسانه و پذیرش فناوری مربوط بودهاند شناسایی و علامتگذاری شدهاند.
	گام دوم در این مسیر کدگذاری اولیه است. در کلیت پژوهش کدهایی که بهنوعی به مفهوم رسانه و پذیرش فناوری مربوط بودهاند شناسایی و علامتگذاری شدهاند.
	در تحقیق پیشرو کدگذاری به روش دستی انجامشده. به این صورت که پس از درج مصاحبهها در نرمافزار ورد کدهای مصاحبه مشخص و زیر آنها خط کشیده شده است. در آخر هم به هر عبارت یک کد دوبخشی داده شد.
	گام بعدی در تحلیل تم شامل دو مرحله بازبینی و دستهبندی مجدد تم است. در تحقیق پیشرو پس از بازبینی و تصفیه تمها، کلیه تمها در قالب 22 تم فرعی در بطن 8 تم اصلی جای گرفتند. در گام پنجم بعد از اینکه نقش محل طرح مضمون بهدست آمد و تعیین میگردد که هر تم...

	جدول شمارهی 1: توصیف نمونههای انتخابشده در بخش کیفی پژوهش
	5- پیشینه پژوهش
	از نخستین محققان برای شناسایی پتانسیل پوشش محتوای دیجیتال بر محیط واقعی گردشگران میتوان به یوچیوا، بوهالیس و گاتزیدیس اشاره کرد. آنها در مقالهای با عنوان «چشم انداز نرمافزارهای هوشمند برای واقعیت افزوده گردشگران» که در شماره 10 مجله review of tour...
	در سالهای گذشته، محققان بسیاری تحقیقاتی را بر روی نیازهای کاربران واقعیت مجازی (تام دیک، یونگ وهان 2016)، پذیرش واقعیت مجازی و اهداف رفتاری (جانگ و تام دیک، لی و جانگ، 2015؛ راشبنل و رو، 2016؛ تام دیک و یونگ، 2015)، ایجاد تجربه گردشگری واقعیت مجازی (...
	زرگر و شهریاری (1397)، در مقاله خود تحت عنوان «ارائۀ مدلی پویا برای پذیرش فناوری رایانش ابری (1) با استفاده از تکنیک دیماتل و رویکرد پویایی سیستم» پس از بررسی مبانی نظری موضوع و مرور تحقیقات پیشین، متغیرهای مؤثر بر پذیرش فناوری و بهطور خاص فناوری را...
	در پژوهشهای خارجی متعدد، پذیرش سازمان الکترونیک و سایر حوزههای مرتبط همچون بانکداری الکترونیک بهدفعات با استفاده از مدل پذیرش فناوری موردبررسی قرار گرفته است که بهاختصار به شرح زیر هستند:
	1- در پژوهشی که توسط موریس و ونکاتش در سال 2000 انجام پذیرفت، تفاوت سنی در تصمیمات پذیرش فناوری بررسی رفتار کاربران در استفاده از فناوری در یک دوره زمانی 5 ماهه و در ارتباط با 118 کارمند انجام شده است. یافتهها نشان میدهند که نسبت به کارمندان با سن ب...
	2- در پژوهش دیگری توسط وارکنتین در سال 2002 مشخص شد با تبیین نقش اعتماد کارکنان در موفقیت سازمان الکترونیک و با بررسی خدمات مربوط، مدلی پیشنهاد شده است که بر مؤلفههایی همچون متغیرهای فرهنگی، ریسک و کنترل جهت جلب اعتماد کارکنان تأکید شده است.
	3- در پژوهش مارس و نیون در سال 2003 درخصوص فناوری و حاکمیت الکترونیک با تأکید بر اینکه سازمانهای دولتی در آمریکای شمالی و اروپا در حال گذر از مرحله تکاملی از مجموعه مراحل توسعه دولت الکترونیک هستند، به اهمیت انعطافپذیری این سازمانها در ارتباط با کا...
	4- در تحقیق بوناس در سال 2004 در رابطه با طرحهای کسبوکار برای توسعه فناوری در یونان با مطالعه مقایسهای برنامههای عملیاتی آژانسهای دولتی یونان، بر راهاندازی و بهبود نظامهای اطلاعاتی بهمنظور موفقیت در توسعه دولت الکترونیک تأکید شده است.
	دیویس (1989) به بررسی اثرات سودمندی ادراکی و سهولت استفاده ادراکی در پذیرش فناوری، پرداخت و نشان داد که سودمندی و سهولت استفاده هر دو با استفاده از سیستم رابطه دارند. ولی ارتباط سودمندی و استفاده از سیستم بسیار بیشتر از سهولت استفاده از سیستم است.
	لگریس، کلرت و اینگهام (2003) در پژوهشهای خود پژوهشهایی را بررسی نمودند که از مدل پذیرش فناوری استفاده کردهاند. آنها تلاش نمودند ارزش این مدل را در توضیح استفاده از فناوری اطلاعات مشخص نمایند. نتایج این پژوهش نشان داد مدل پذیرش فناوری توانسته تقریب...

	6- یافتههای پژوهش
	6-1- عوامل داوطلبی در پذیرش فناوری
	عوامل فردی عواملی هستند که مربوط به ویژگیهای خود فرد میشوند؛ و محیط نقشی در این عوامل ندارد. باتوجه به اینکه در مسئله پذیرش فناوری بیش از هر چیز ویژگیهای فردی شخص مؤثر است. در کلیه مصاحبهها تلاش شد تا این ویژگیها بهدقت احراز شود. درمجموع عوامل ...

	جدول شمارهی 2: عوامل داوطلبی در پذیرش فناوری
	6-1-1- سن
	نخستین عاملی که در ویژگیهای جمعیتشناختی موردبررسی قرار گرفت سن استفادهکنندگان بود. در مصاحبههای صورت گرفته با نخبگان تقریباً اکثر آنها سن را عامل مهمی در پذیرش فناوری قلمداد میکردند. به این صورت که هرچه فرد مصرفکننده جوانتر باشد چون انعطافپذی...

	6-1-2- تحصیلات
	یکی دیگر از ویژگیهایی که در عوامل داوطلبی موردبررسی قرار گرفت، سطح تحصیلات بود. در این مؤلفه نیز بیشاز 70 درصد از مصاحبهشوندگان تحصیلات را در پذیرش فناوری مؤثر تلقی کردهاند. غالب مصاحبهشوندگان ابراز میکردند که سطح تحصیلات بالاتر پذیرش فناوری را ...

	6-1-3- سابقه کاری
	سابقه کاری یکی از عواملی بود که توسط چهار نفر از مصاحبهشوندهها اعلام شد. مصاحبهشوندگان معتقد بودند درصورتیکه داوطلب سابقه بیشتری داشته باشد به چارچوبهای کلیشهای بیش از دیگران خو میگیرد و این مسئله امکان هرگونه تغییر را محدودتر میکند. بهعنوان...

	6-1-4- میزان آشنایی با تکنولوژی
	یکی دیگر از عوامل داوطلبی که در مصاحبه با افراد موردتوجه قرارگرفته و بعدها بهعنوان مضمون فرعی ذیل مضمون داوطلبی دستهبندی شد، میزان آشنایی با تکنولوژی است. در مجموعه مصاحبهها این نظر استخراج شد که هرچه افراد آشنایی بیشتری با تکنولوژی داشته باشند و ب...

	مدل شمارهی 4: طراحی مدل عوامل داوطلبی
	6-2- عوامل تجربی در پذیرش فناوری
	عوامل تجربی، عواملی هستند که نقش تجربه فرد را در پذیرش فناوری مشخص میکنند. این عوامل شامل تجربه استفاده و کاربردی بودن تجربههای گذشته است که در جدول 3 مضامین اصلی و فرعی آن شرح یافتهاند. بهطورکلی باید گفت تجربهی انسان از شرایط تأثیر شگرفی در رجوع...

	6-2-1- تجربهی استفاده
	تجربهی استفاده یکی از عواملی است که به گفته حدود نیمی از مصاحبهشوندگان تأثیر مهمی در پذیرش فناوری دارد؛ یعنی صرف اینکه فرد تجربه استفاده از یک تکنولوژی را داشته باشد در تصمیم او برای پذیرش فناوریهای جدید تأثیر جدیای دارد. به گفته یکی از مصاحبهشو...

	6-2-2- کاربردی بودن تجربههای گذشته
	یکی از عواملی که بهعنوان مضمون فرعی شناسایی شد کاربردی بودن تجربههای گذشته است. این مضمون اشاره میکند که اگر تجربهی گذشته فرد در استفاده از تکنولوژی کاربردی بوده و او را برای دسترسی به اهدافش کمک کرده است. طبیعتاً این تجربهی مفید او را برای پذیرش...
	به گفته یکی از مصاحبهشوندهها افراد وقتی در بهرهبرداری از تکنولوژی یک تجربه کاربردی را میگذرانند در پذیرش فناوریهای نوین پیشقدم خواهند شد. در مدل 5 الگوی بخشی عوامل تجربی در پذیرش فناوری ترسیم شده است.

	مدل شمارهی 5: عوامل تجربی در پذیرش فناوری
	6-3- عامل هنجارهای ذهنی در پذیرش فناوری
	هنجارهای ذهنی یکی از مضامین اصلی در پذیرش فناوری است. مصاحبهشوندگان در این موضوع بیان میداشتند که باید نقش هنجارهای ذهنی را در پذیرش فناوری جدی تلقی کنیم. در مضامین فرعی، به عناوین عزتنفس، نفوذ اجتماعی و باورهای فردی پرداخته شده است.
	هنجارهای ذهنی یکی از مضامین اصلی در پذیرش فناوری است. مصاحبهشوندگان در این موضوع بیان میداشتند که باید نقش هنجارهای ذهنی را در پذیرش فناوری جدی تلقی کنیم. در مضامین فرعی، به عناوین عزتنفس، نفوذ اجتماعی و باورهای فردی پرداخته شده است.
	هنجارهای ذهنی یکی از مضامین اصلی در پذیرش فناوری است. مصاحبهشوندگان در این موضوع بیان میداشتند که باید نقش هنجارهای ذهنی را در پذیرش فناوری جدی تلقی کنیم. در مضامین فرعی، به عناوین عزتنفس، نفوذ اجتماعی و باورهای فردی پرداخته شده است.
	درواقع باید بگوییم هنجارهای ذهنی بایدها و نبایدهای فرد است که با او در سیستم برای پذیرش فناوری همراهی میکند. این هنجارها میتواند به دلایل بیرونی یا درونی در فرد شکل گرفته باشد که بر اساس دادههای بهدست آمده در جدول شماره 4 ترسیم گردید.

	جدول شمارهی 4: عامل هنجارهای ذهنی در پذیرش فناوری
	6-3-1- نفوذ اجتماعی
	تعاریف گوناگونی توسط روانشناسان اجتماعی از نفوذ اجتماعی ارائه شده است که سادهترین و گویاترین آن نفوذ اجتماعی را اعمال قدرت اجتماعی توسط اشخاص یا گروهها برای تغییر دادن نگرشها و رفتار دیگران میداند. به عبارت سادهتر، مفهوم نفوذ اجتماعی آن است که کس...

	6-3-2- عزتنفس
	عزتنفس، باور و اعتقادی است که فرد دربارۀ ارزش و اهمیت خود دارد. عزتنفس یکی از عوامل تعیینکنندهی رفتار انسان است و درواقع برداشت و قضاوتی که افراد از خود دارند تعیینکنندۀ چگونگی برخورد آنها با مسائل مختلف است. با توجه به نقش کلیدی عزتنفس در تعیی...

	6-3-3- باورهای فردی
	باورها همان عقایدی هستند که در مرور زمان در اثر تکرار مداوم در ذهن فرد شکل میگیرند و تبدیل به یکی از مهمترین عوامل اثرگذار بر روی تصمیمات و اهداف فرد میشوند. در اصل هر چیزی که در زندگی به آن دست پیدا میکنیم نتایج باورهای ماست. عواملی که باعث شکلگ...
	باورها همان عقایدی هستند که در مرور زمان در اثر تکرار مداوم در ذهن فرد شکل میگیرند و تبدیل به یکی از مهمترین عوامل اثرگذار بر روی تصمیمات و اهداف فرد میشوند. در اصل هر چیزی که در زندگی به آن دست پیدا میکنیم نتایج باورهای ماست. عواملی که باعث شکلگ...

	6-4- سرمایۀ اجتماعی در پذیرش فناوری
	گفته میشود نخستین تحلیل منظم از سرمایۀ اجتماعی بهوسیلۀ پی یر بوردیو صورت گرفته است. از نظر او سرمایۀ اجتماعی جمع منابع واقعی و بالقوهای است که محصول شبکهای بادوام از روابط نسبتاً نهادینهشده مبتنی بر شناخت متقابل است. فوکویاما معتقد بود که سرمای...

	6-4-1-اعتماد
	اعتماد بهمنزلۀ داشتن حس ظن نسبت به دیگران در روابط جمعی است که در سه وجه تقسیمبندی شده است. بر اساس این مفهوم درصورتیکه افراد نسبت به روابط خود اعتماد داشته باشند استفاده و پذیرش آنها از فناوری بیشتر میشود. برای شناسایی بهتر میزان اعتماد افراد در...

	6-4-2- هنجار
	هنجارها به معنای شیوههای رفتاری متقابل است که فرد در مسیر زندگی خود آنها را از اجتماع یا خانواده یاد میگیرد؛ و در ارتباطات و تعاملات روزمره، راهنمای اوست. برای بررسی عامل هنجار سه عامل همیاری، حمایت اجتماعی و انسجام اجتماعی در نظر گرفته شده است: ه...

	6-4-3- شبکهها
	بر اساس یک تعریف کلی، شبکهها به انواع ارتباطهایی اطلاق میشود که در اثر روابط شخصی شرکتکنندگان برقرار شده است و ناظر به ساخت روابط اجتماعی است. بر اساس نظر مصاحبهشوندگان ازآنجاکه شبکهها یکی از عوامل مؤثر به سرمایۀ اجتماعی است، بالطبع این روابط ب...
	در آخر شمای کلی دستهبندی عامل سرمایۀ اجتماعی در مدل شماره 6 ترسیم میگردد.

	مدل شمارهی 6: عامل سرمایه اجتماعی در پذیرش فناوری
	در این پژوهش تلاش کردیم تا در فصول ابتدای ادبیات جامعی پیرامون فناوری واقعیت افزوده و مدلهای پذیرش فناوری گرد هم آوریم. با بررسی جامع مدلهای گوناگون پذیرش فناوری، مدل پذیرش فناوری تم بهعنوان مدل ابتدایی تحقیق انتخاب شد. در این فصل در مصاحبه با 11 ن...
	درمجموع 25 سؤال در رابطه با عوامل پذیرش فناوری از خبرگان پرسیده شد که 22 مورد از آنها مورد تأیید قرار گرفت و 9 مؤلفه نیز در محاسبه با خبرگان به مدل اضافه شد؛ و با این احتساب کل مدل در 31 مؤلفه جمعبندی گردید. در زیر مدل مفهومی تحقیق ارائه میگردد.

	نمودار شمارهی 1: مدل مفهومی تحقیق

