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Abstract 
Introduction: Nowadays a great deal of information and scientific knowledge is processed 
through Information Technology including Internet and E-learning. The purpose of the present 
study was to investigate the factors affecting the use of IT ethically among university students. 
Materials and Methods: This study was of a descriptive type, which used a correlational design. 
The study sample consisted of the students studying at Shiraz University of Medical Sciences. 
The sample was selected through accidental stratified method, using Cocharan formula.  The data 
was collected through a researcher made questionnaire, whose validity was approved by experts 
and whose reliability was found to be 0.88, using Cronbach's alpha. For data analysis, path 
analysis and LISREL statistical software were used. 

Results: Three variables of computer including self-efficacy, perceived severity of punishment 
and subjective norm had a direct effect on needs intensity variable; perceived severity of 
punishment having the greatest effect. 
Conclusion: Needs intensity, computer self-efficacy, technology specifications, perceived 
behavioral control, attitude toward ethical use, and perceived severity of punishment, facilitating 
conditions and ultimately the subjective norm  had the highest to the lowest correlation 
coefficients with the tendency to use IT ethically. 
Keywords 
Attitude, Technology, Behavior, Morality

  
 چکیده

 از عظیمی حجم امروزه. ستاو ظاهري کارهاي و نفسانی حاالت ،انسان آن موضوع که هستند مباحثی ،اخالقی مباحث :مقدمه

هدف از  .ردپذی می صورت الکترونیکی ادگیريی و اینترنت جمله از آن به مربوط مصادیق و فناوري طریق از علمی دانش و اطالعات

  .باشد اوري اطالعات در بین دانشجویان میمل موثر بر استفاده اخالقی از فنبررسی عوا این پژوهش،

 نوع از پژوهش طرح و) غیرآزمایشی( توصیفی آن اجراي روش و کاربردي تحقیقات نوع از حاضر پژوهش: ها روشمواد و 

براي تعیین حجم  .باشد میعلوم پزشکی شیراز  دانشگاه شجویاندان شامل حاضر پژوهش آماري جامعه. است همبستگی هاي طرح

 و میدانی صورت هب اطالعات گردآوري روش ).نفر 262(شد فرمول کوکران استفاده و اي تصادفی  گیري طبقه نمونه از روش نمونه

 لیزرل آماري افزار نرم ا استفاده ازب مسیر تحلیل روش، ها فرضیه بررسی براي. است ساخته محقق اي پرسشنامه نیز گیري اندازه ابزار

و پایایی آن از طریق  )گان و اساتید رشته مدیریتخبر از نظر( صورت محتوایی همچنین روایی پرسشنامه به .شد استفاده ،5/8نسخه 

  .تأیید شد )88/0( آلفاي کرونباخ

 این از داشتند که مستقیم تأثیر نیاز، شدت تغیرم بر ذهنی، و هنجار شده ادراك تنبیه شدت رایانه، خودکارآمدي متغیر سه :نتایج

  .است داشته نیاز شدت بر را ثیرأت بیشترین )درصد 35/0( شده ادراك تنبیه شدت میان،

  اصیل مقاله
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 ادراك رفتار کنترل ،فناوري هاي ویژگی ،رایانه خودکارآمدي ،نیاز شدت ترتیب به پژوهش متغیرهاي میان در :گیري یجهنت

 ترین پایین تا باالترین داراي ،ذهنی هنجار نهایت در و کننده تسهیل شرایط ،شده ادراك تنبیه شدت قی،اخال استفاده به نگرش ،شده

  .باشند می فناوري از اخالقی استفاده به تمایل همبستگی ضریب

  
 واژگان کلیدي

 ، کنترل رفتار، اخالقفناورينگرش، 

    

  مقدمه

 دانش به دسترسی میزان و دانایی آن در که اي  جامعه است، اطالعاتی جامعه یک به شدن تبدیل حال در سرعت به امروز جهان

 از بندي  طبقه بدون اطالعات، نیز و مکانی زمانی، فواصل امروزه. دارد کننده  تعیین و محوري نقش آن از اخالقی و مفید استفاده و

 آنها اختیار در سنی محدوده هیچ بدون و مکان هر رد و باشد داشته نیاز فراگیر که زمان هر در ارتباطات و اطالعات فناوري طریق

 شناختی اطالعات، فناوري که طوري به ساخته، عظیم تحول دچار را ادگیريی اثربخشی کارآیی و امر، این که گیرد ِ می قرار

. نماید  می جلب خود سوي به شرطی  پیش هیچ بدون است را یادگیري مشتاق که کس هر و کند  می ایجاد ها  ذهن در انگیز هیجان

 رفتارهاي کمیت رشدي، چنین طول در. است شده گوناگون هاي  زمینه در جوامع رشد موجب اطالعات فناوري در پیشرفت

 هاي  نگرانی موجب فناوري از اخالقی غیر استفاده امروزه .]1[ است یافته افزایش مختلف امور در فناوري از استفاده در اخالقی غیر

 از اخالقی غیر هاي دانشگاهی، استفاده جوامع در خصوص به امر این .شده است اطالعات فناوري از بهینه فادهاست در جوامع جدي

 انجام ضرورت بر شده، انجام هاي پژوهش و تحقیق ادبیات که طوري به است، نموده چندان را دو آن به مربوط مصادیق و فناوري

 اخالق تدریس رویکردهاي در آنها کارگیري به و فناوري از اخالقی غیر استفاده در ررفتا متغیرهاي در مؤثر عوامل زمینه در تحقیقات

 از وسیع استفاده سمت به پیشرفت، حال در دنیاي فناوري، عصر در امروزه]. 2،3[ اند  داشته بسیار کیدتأ دانشگاهی، هاي  محیط در

 در بسیاري مشکالت بروز موجب فناوري، از غیراخالقی استفاده کننده نگران رشد آموزشی، هاي نظام در. است گشته متمایل فناوري

 فناوري از غیراخالقی استفاده بر مؤثر عوامل و علل مورد در اندکی تحقیقات گرفته، صورت هاي بررسی با ].4[ است شده آموزش امر

 قصد بر معناداري ثیرأت فناوري از یاخالق غیر استفاده به نسبت نگرش منفی که است داده نشان تحقیقات ].5[ است پذیرفته صورت

 قصد بر شده   ادراك رفتار کنترل ثیرأت بر متعددي هاي پژوهش همچنین]. 6[ داشت خواهد فناوري از اخالقی غیر به کارگیري در فرد

 در که طوري دارد، به بسیاري ثیرأت فناوري، از استفاده قصد در نیز رایانه خودکارآمدي ].7[ دارند بسیاري کیدأت فناوري، از استفاده

 اخالقی غیر استفاده قصد ثیرگذار برأت کلیدي متغیرهاي از دیگر یکی نیز، ذهنی انفجار ].8،9[ است شده کیدأبسیار ت آن بر ها پژوهش

 استفاده صدق بر ثیرگذارأت عامل عنوان به ها پژوهش اکثر در جنسیت، شناختی،  جمعیت هاي ویژگی ز میانا]. 10،11[ باشد  می فناوري از

 اطالعات فناوري از پسران به نسبت کمتري غیراخالقی استفاه قصد دختران، که طوري ، به]12[ است شده گرفته نظر در فناوري، از

 بوده همراه مختلفی نظریات و ها مدل ارائه با و مختلف هاي صورت به مختلف محققان پژوهش در فناوري از استفاده قصد. اند داشته

 عنوان  به ترکیبی، صورت  به چه و منفرد صورت به چه فناوري و اقتصادي اجتماعی، انسانی، عوامل ها،  مدل این در الًمعمو که است

 در پژوهش موضوع با مرتبط شده انجام تحقیقات با رابطه در .اند شده مطرح فناوري، از استفاده قصد کننده  بینی  پیش یا ثرؤم عوامل

 یک صورت  به اطالعات فناوري از اخالقی استفاده بر ثرؤم عوامل ارتباط که تحقیقی هیچ ما کشور در که بیان کرد باید نیز، ایران

 عمل تئوري شده، ریزي  برنامه رفتار نظریه کاربرد به تنها کشور، در موجود تحقیقات همچنین. نبود موجود باشد، شده مطرح مدل

 نگرفته قرار بررسی مورد اطالعات فناوري از اخالقی استفاده هرگز و اند  اختهپرد مختلف علوم و صنایع در فناوري پذیرش و مستدل

 و اند داده قرار توجه مورد را اطالعات فناوري از اخالقی غیر استفاده تحقیقات، بیشتر ایران، از خارج در شده انجام تحقیقات در .است

 کننده بینی  پیش هاي متغیر عنوان  به فنی و فردي اقتصادي، اجتماعی، عوامل دسته 4 آن در که یافت را تحقیقی توان می کمتر

 توجه با .است شده انجام تحقیقات سایر با حاضر تحقیق تمایز وجه حقیقت در که باشند مطرح اطالعات فناوري از اخالقی استفاده

 استفاده در ثرؤم عوامل بررسی دنبال به شپژوه این فناوري، از اخالقی غیر استفاده در ثرؤم عوامل گرفتن نظر در با و فوق مطالب به

  .باشد پزشکی می علوم دانشجویان بین در فناوري از اخالقی غیر

 تشکیل خرد و دانش علم، معنی به لوژي و هنر معنی به تکنو یونانی واژه دو از که تکنولوژي عنیی فناوري:  اطالعات فناوري

 خدمات ارائه و محصوالت ساخت در رفته کار به هاي سیستم و ها روش ابزارها، دها،فرآین ها، دانش کلیه توان می را فناوري. است شده
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 ،اطالعات فناوري نقش از منظور .]13[ دانند می منظم مطالعات و ها رویه از استفاده با صنایع در علوم کاربرد را فناوري. کرد تعریف

 عملکردهاي از یک هر انجام جهت در تواند می سازمان به ودور از پس اطالعات فناوري که است هایی فعالیت مجموعه از عبارت

 هاي سیستم که است ارتباطی هاي رسانه و اختراعات از وسیعی هاي محدوده شامل اطالعات فناوري. دهد انجام انسانی منابع مدیریت

 افزارها نرم اینترنت، ویدئویی، صوتی، کنفرانس الکترونیکی، پست صدا، پست شامل که کنند می مرتبط همدیگر به را افراد و اطالعاتی

 و اطالعاتی هاي سیستم. باشد می غیره و پرسنل دیجیتال، دستیاران ،دورنگار هاي ماشین اتومبیلی، هاي تلفن مشترك، هاي اینترنت و

 ].14[ برند می کار به اطالعاتی هاي فناوري اسم به یکدیگر با را همه معموالً و هستند پیچیده هم در اغلب اطالعات فناوري

 اهداف پیگیري در گروه، یک" که گردد می تعریف اخالقی غیر عملی کلی طور به: اطالعات فناوري از غیراخالقی استفاده

 ،Masoon .زند می صدمه خود، اهداف پیگیري براي دیگر هاي گروه در موجود هاي توانایی به که دهد می بروز را رفتارهایی خود،

 دیدگاه راستاي در. کرد تعریف اطالعات، با ارتباط در اخالقی موضوع چهار عنوان به را دسترسی و الکیتم درستی، بودن، خصوصی

Masoon گروه فرد، هر به دستیابی و درستی دارایی، خصوصی، حریم به تجاوز صورت به را اطالعات وريافن از اخالقی غیر استفاده 

 شده شناخته اشکال که کرد نشان خاطر باید. گیرد می صورت دیگري سازمان یا گروه فرد، هر وسیله به که شده تعریف سازمانی یا

 محدوده در همگی غیره، و ادبی دزدي کالهبرداري، کردن، هک افزاري، نرم دزدي مانند اطالعات وريافن از اخالقی غیر استفاده در

  .دهد می قرار ارزیابی مورد را شخصی تجاوز پژوهش حاضر،. ]15[ گیرند می قرار تعریف این

 تمایلی میزان صورت به عمل مورد در نگرش :اطالعات فناوري از غیراخالقی استفاده به نسبت نگرش و برخورد طرز

 از غیراخالقی کابرد به نسبت نگرش پژوهش حاضر مورد در. دارد عمل آن به نسبت نامطلوب یا مطلوب طور به فرد که شده تعریف

 هاي کننده بینی پیش ها نگرش این. گردد می تعریف سازمانی، یا گروه فرد، هر به تجاوز مطلوبیت میزان صورت به اطالعاتفناوري 

فناوري  غیراخالقی کاربرد مطلوبیت مورد در نگرش طرز که یمبگوی توانیم می و گردند می محسوب هدف و قصد براي قوي

  ].16[ است کاربرد نوع این در بیشتر تمایل دهنده نشان اطالعات،

 گیري تصمیم فرایند بر موضوع این به مربوط هاي ویژگی که دارد کیدتأ حقیقت این بر اخالقی عمل شدت: اخالقی عمل شدت

 براي. شود می نوشته "موقعیت یک در اخالق بودن ضروري موضوع با مرتبط محدوده" صورت به تعریف این. گذارد می اثر اخالقی

 آن افراد گردد، مشاهده ینپای صورت به موقعیت یک در اخالقی عمل شدت اگر ،است  هکرد بیان Chatterjee که گونه همان مثال،

 ].17[ دانند نمی اخالقی اصول رعایت براي موقعیتی عنوان به را موقعیت

 رفتار تواند می خود خودي بهفناوري  چگونه که دهیم می توضیح ،بخش این در: اخالقی غیر رفتار روي بر فناوري ثیراتأت

 رفتار بروز در خودش تواند میفناوري  که کنیم می کیدتأ مبحث این بر ابتدا پژوهش حاضر در. دهد قرار ثیرتأ تحت را القیاخ غیر

 که گونه همان. کنیم می بیان اخالقی، غیر  رفتار درفناوري  ثیرتأ با ارتباط در را خود هاي فرضیه سپس و باشد داشته ثیرتأ اخالقی غیر

 این در ما بحث حال، این با. دارد وجودفناوري  از اخالقی غیر استفاده با ارتباط در گوناگونی مسائل د،ش اهدهمش قبلی هاي بخش در

 بخواهیم اگر نتیجه، در. کند کمک فرد اخالقی غیر رفتار بروز به تواند می که است هایی ویژگی داراي ،فناوري خود که است مورد

 اخالقی غیر رفتار به منجر که بشناسیم را دهد می ارائهفناوري  که رفتاري کنترل باید شناسیم،ب ،فناوري کمک با را اخالقی غیر رفتار

 بر رافناوري  بهتر طراحی به مربوط هاي نگرانی واقع در تواند می ،فناوري از شده ناشی اخالقی غیر رفتار شناخت و درك. گردد می

 ،فناوري اخالقی غیر رفتار با ارتباط در خود هاي فرضیه بیان از قبل ما یب،ترت بدین. گردد رفتارهایی چنین کاهش باعث و کند طرف

 .]18[ گردد اخالقی غیر رفتارهاي بروز باعث تواند میفناوري  چگونه که کنیم می بیان

 کی سوي از دسترسی و درستی دارایی، شخصی، حریم به تجاوز از است عبارت کاربرد نوع این: فناوري اخالقی غیر کاربرد

 به فرد اینکه مگر ،بود نخواهد پذیر امکان مطمئناً تجاوز این که باشید داشته توجه. دیگر سازمان و گروه فرد، به سازمان ای گروه فرد،

. باشد میفناوري  خود هب مربوط منابعی، چنین به دسترسی وفناوري  منابع وجود .باشد داشته دسترسی دارند، دیگران کهفناوري  منابع

  .باشد این پژوهش به دنبال بررسی عوامل مؤثر بر استفاده اخالقی از فناوري اطالعات در بین دانشجویان می در نهایت

 
 ها مواد و روش

اساس . نماید هر تحقیق علمی بر پایه یک چارچوب نظري استوار است که متغیرهاي مورد نظر و روابط میان آنها را مشخص می

مدل مفهومی این پژوهش از مدل  .هاي ارائه شده از سوي آنها شکل گرفته است ققان و مدلاین تحقیق بر دیدگاه چند تن از مح

 طوري که ، بهکند که اعتبار الزم را در مطالعات انجام شده بسیاري کسب نموده است ت میتبعی] Davis ]19پذیرش فناوري 
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در فناوري تبعیت  Davisیرش ناوري از مدل پذتوان اذعان کرد اکثریت قریب به اتفاق تحقیقات انجام شده در پذیرش ف می

 در گفته، پیش مطالب به توجه با .ده استمطرح ش] Fishbein ]20 و Ajzenوري رفتار مستدل اند که این مدل بر اساس تئ نموده

  .)1 شکل( است گردیده ارائه پژوهش فرضیات و مفهومی مدل  ،ادامه

  

 
  نمودار مفهومی تحقیق :1شکل

 
، باشد دانشجویان می بین در اطالعات فناوري از اخالقی استفاده به تمایل بینی با توجه به هدف تحقیق که پیش در این پژوهش

دلیل  هب(از بعد ماهیت و روش  و باشد از نوع کاربردي می این پژوهش .رساند سازي هر چه بهتر این سیستم یاري می به اجرا و پیاده

توصیفی  یتحقیق ،)هاستاطالعات و تعیین روابط بین آن و متغیرهاي مرتبط با قصد فناورياینکه به دنبال شناسایی دقیق عوامل 

  .آید شمار می از نوع همبستگی به ،است و از جهت اینکه به دنبال نوع و میزان همبستگی بین متغیرهاست

 دوم نفر در نیمسال 17000تعداد دانشگاه علوم پزشکی شیراز به  تحصیل به مشغول دانشجویان شامل حاضر پژوهش آماري جامعه 

براي تعیین حجم . اي تصادفی استفاده شده است گیري طبقه در پژوهش حاضر از روش نمونه. باشد می 1390-1391 سال تحصیلی

  .نفر به عنوان حجم نمونه به دست آمد 262نمونه از فرمول کوکران استفاده گردیده، که تعداد 

 مقیاس هاي پرسشنامه از تلفیقی ساخته محقق پرسشنامه این. است  شده استفاده پرسشنامه ابزار از ها  داده آوري جمع براي

 استفاده قصد و نگرش پرسشنامه ،)سؤال 4( Solakshana ذهنی هنجار پرسشنامه ،)سؤال Marcse )5 ،رایانه خودکارآمدي

 .]21-23[ بود  )سؤال 4( Tod و Taylor شده دراكا رفتار کنترل پرسشنامه و) سؤال 8( همکاران و Peace فناوري از اخالقی غیر

متغیرهاي موجود ( هاي مورد نظر در تحقیق حاضر گیري و این که ابزار مورد استفاده تا چه حد خصیصه براي تعیین روایی ابزار اندازه

رد استفاده در این تحقیق توسط هاي مو نامهآنجا که هر یک از پرسشاز . نماییم سنجد، به روایی محتوایی استناد می را می) در مدل

متغیرهاي مورد نظر در  اًدهنده ابزار دقیق ؤاالت تشکیلگرفته است و همچنین سمحققان مختلف به طور مکرر مورد استفاده قرار 

 ید قرار دادأیگیري را مورد ت یی ابزار اندازهباالیی روایی محتوا توان با اطمینان خاطر نسبتاً کنند، پس می گیري می تحقیق را اندازه

مقادیر آلفاي کرونباخ براي متغیرهاي . استفاده گردید گیري از روش آلفاي کرونباخ ندازههمچنین براي تعیین اعتبار پایایی ابزار ا

 رفتار ، کنترل، نگرشنیاز ذهنی، شدت کننده، هنجار تسهیل فناوري، شرایط هاي شده، ویژگی ادراك تنبیه رایانه، شدت خودکارآمدي

باشد که  می) 71/0، 75/0، 78/0، 81/0، 74/0، 79/0، 85/0، 69/0، 80/0(برابر با به ترتیب  اخالقی استفاده به شده و تمایل كادرا

اي  طیف پنج گزینه. گیري این تحقیق از پایایی نسبتاً خوبی برخوردار است توان گفت که ابزار اندازه با توجه به مقادیر ارائه شده، می

ها از  ها و آزمون فرضیه تجزیه و تحلیل داده براي .مورد استفاده قرار گرفت پرسشنامه هاي سنجه به گویی پاسخ يبرا لیکرت مقیاس

 SPSSافزار  و براي تعیین ضریب آلفاي کرونباخ از نرم 50/8نسخه  LISRELافزار  به وسیله نرم(معادالت ساختاري و تحلیل مسیر 

 اسامی ضمن در. گردید اخذ آگاهانه رضایت مطالعه، این در کنندگان شرکت تمامی از است ذکر به الزم .شد استفاده 18نسخه 

شامل دانشجویان دانشگاه علوم  از آن، خروج وبه مطالعه  ورود همچنین معیارهاي. ماند باقی محرمانه صورت به کنندگان، شرکت

  .داشتن، بود مطالعه در شرکت به تمایل و بودن پزشکی شهرستان شیراز
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  ها تهیاف

تگی متغیرهاي باشد، در ادامه ماتریس همبس از آنجایی که پایه و اساس مطالعات تحلیل مسیر همبستگی بین متغیرها می

  . )1جدول (شود  پژوهش آورده می
  پژوهش متغیرهاي همبستگی ماتریس: 1جدول 

 9 8 7 6 5 4 3 2 1 متغیر

 - - - - - - - - 1 اخالقی استفاده به تمایل

 - - - - - - - 1 549/0** رایانه ديخودکارآم

 - - - - - - 1 525/0** 542/0** فناوري هاي ویژگی

 - - - - - 1 338/0** 290/0** 383/0** شده ادراك تنبه شدت

 - - - - 1 233/0** 338/0** 326/0** 368/0** کننده تسهیل شرایط

 - - - 1 332/0** 127/0** 694/0** 395/0** 499/0** شده ادراك رفتار کنترل

 - - 1 557/0** 316/0** 199/0** 637/0** 519/0** 479/0** خالقی استفاده به نگرش

 - 1 318/0** 182/0** 142/0** 105/0** 239/0** 157/0** 295/0** ذهنی هنجار

 1 209/0** 230/0** 247/0** 174/0** 425/0** 291/0** 332/0** 626/0** نیاز شدت

  

 ادراك رفتار کنترل رابطه به مربوط پژوهش این در مطرح متغیرهاي به مربوط همبستگی ضریب باالترین ،1جدول به توجه با

 همبستگی ضریب ترین پایین و است گرفته قرار داريمعنا 01/0 سطح در آماري نظر از که) 69/0( فناوري هاي ویژگی و شده

) 05/0( سطح در که) 105/0( میزان به شده ادراك تنبیه شدت و قیاخال استفاده به نگرش بین رابطه به مربوط نیز آمده دست هب

 هاي ویژگی ،)54/0( رایانه خودکارآمدي ،)62/0( نیاز شدت ترتیب به پژوهش متغیرهاي میان در عالوه هب .است گرفته قرار داريمعنا

 شرایط ،)38/0( شده ادراك تنبیه شدت ،)47/0( اخالقی استفاده به نگرش ،)499/0( شده ادراك رفتار کنترل ،)54/0( فناوري

 از اخالقی استفاده به تمایل همبستگی ضریب ترین پایین تا باالترین داراي ،)29/0( ذهنی هنجار نهایت در و) 36/0( کنندهتسهیل

  .باشند می فناوري

مستقیم، کننده متغیرها یعنی برآورد اثرات مستقیم، غیر بینی اي و پیش از آنجایی که در این پژوهش هدف بررسی نقش واسطه

که اثرات مستقیم، ) 2جدول ( از روش تحلیل مسیر استفاده شد ،شده بین متغیرها در مدل است و مقدار واریانس تبیین کل

  .دهد ، کل مربوط به متغیرهاي پژوهش را نشان میغیرمستقیم

 گزارش،ثیرگذارندتأ فناوري از اخالقی استفاده تمایل بر که متغیرهایی ستقیمغیرم و مستقیم کلی، اثرات، 2با توجه به جدول 

 و مستقیم اثرات داراي نگرش و ذهنی هنجار کننده، تسهیل شرایط رایانه، خودکارآمدي شده، مطرح متغیرهاي میان از. است شده

 غیرمستقیم اثر فناوري هاي ویژگی و شده ادراك نبیهت شدت متغیرهاي اند، داشته فناوري از اخالقی استفاده به تمایل بر غیرمستقیم

 استفاده به تمایل بر کلی اثر میزان بیشترین اند، بوده موردنظر متغیر بر غیرمستقیم اثر داراي شده، ادراك رفتار کنترل و نیاز شدت و

 60. باشد می 0/ 12 مقدار با نگرش یرمتغ به مربوط کلی اثر میزان کنترل و 45/0مقدار  با نیاز شدت به مربوط فناوري از اخالقی

  .گردد می تبیین شده ذکر متغیرهاي توسط فناوري از اخالقی استفاده تمایل واریانس از درصد

  فناوري از اخالقی استفاده به تمایل بر متغیرها کل و غیرمستقیم مستقیم، اثرات شده استاندارد ضرایب: 2جدول 

 شده تبیین واریانس کل غیرمستقیم مستقیم برآوردهامتغیرها

     فناوري از اخالقی استفاده تمایل روي متغییر هاي اثر گذار  بر 

60/0 

 35/0 12/0 23/0 رایانه خودکارآمدي

 13/0 13/0 - شده ادراك تنبیه شدت

 18/0 18/0 - فناوري هاي ویژگی

 01/0 01/0 11/0 کننده تسهیل شرایط

 08/0 08/0 09/0 ذهنی هنجار

 - - 45/0 نیاز شدت

 04/0 04/0 08/0 نگرش

 - - 20/0 شده ادراك رفتار کنترل
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 از اخالقی استفاده به نگرش بر متغیرها کلی اثرات و غیرمستقیم اثرات مستقیم، اثرات شده استاندارد ضرایب به مربوط 3 جدول

  .باشد می آن شده تبیین واریانس میزان و فناوري
  

  فناوري از اخالقی استفاده به نگرش بر متغیرها کل و غیرمستقیم مستقیم، اثرات شده استاندارد ضرایب: 3جدول

 کل اثرات غیرمستقیم اثرات مستقیم اثرات متغیرها برآورد
 واریانس

 شده تبیین

 - - - ي فناور ازی اخالق استفاده به نگرشمتغیرهاي اثر  گذار بر 

48/0 
 25/0 - 25/0 انهیراي خودکارآمد

 47/0 - 47/0 يفناوري های ژگیو

 11/0 - 11/0 یذهن هنجار

  

 هاي ویژگی رایانه، خودکارآمدي( گذارند ثیرتأ فناوري از اخالقی استفاده به نگرش روي متغیر بر سه شود، می مشاهده که گونه همان

) 01/0 سطح در 17/0 و 47/0 ،25/0 یبترت به(دارند  مستقیم اثر ،از فناوري اخالقی استفاده به نگرش بر که )ذهنی هنجار و فناوري

  .دکنن می تبیینرا  متغیر سه این توسط فناوري از اخالقی استفاده به نگرش واریانس کل از درصد 47 ،متغیرها این تمامیو 

 و شده ادراك رفتار کنترل بر ذارگثیرأت متغیرهاي کل و غیرمستقیم مستقیم، اثرات شده استاندارد ضرایب به مربوط 4 جدول

  .باشد می آن شده تبیین واریانس میزان
  

  شده ادراك رفتار کنترل بر تاثیرگذار متغیرهاي کل و غیرمستقیم ، مستقیم اثرات شده استاندارد ضرایب: 4جدول

 شده تبیین واریانس کل اثرات غیرمستقیم اثرات مستقیم اثرات برآوردهامتغیرها

  -  شده اكادر رفتار کنترل روي بهمتغییر هاي اثر  گذار  

52/0 

 18/0 - 18/0 فناوري از اخالقی استفاده به نگرش

 68/0 08/0 59/0 فناوري هاي ویژگی

 13/0 - 13/0 شده ادراك تنبیه شدت

 07/0 - 07/0 کننده تسهیل شرایط

 04/0 - 04/0 رایانه خودکارآمدي

 03/0 03/0 - ذهنی هنجار

  

 یاثرمستقیم )رایانه خودکارآمدي کننده تسهیل شرایط شده، ادراك تنبیه شدت( فناوري از اخالقی استفاده به نگرش متغیر پنج  

 با ذهنی هنجار و 08/0 و 59/0 با برابر غیرمستقیم و مستقیم اثر فناوري هاي ویژگی و 04/0 و 07/0  ،13/0 ،18/0 با برابر ترتیب به

 کنترل واریانس از درصد 52 با برابر متغیرها این شده تبیین واریانس یزانم که دارد شده ادراك رفتار کنترل بر 03/0 غیرمستقیم اثر

   .کند می تبیین را شده ادراك رفتار

 واریانس میزان و نیاز شدت بر ثیرگذارتأ متغیرها کل و غیرمستقیم مستقیم، اثرات شده استاندارد ضرایب به مربوط 5 جدول

  .باشد می آن شده تبیین
  

 غیرمستقیم ، مستقیم اثرات شده ندارداستا ضرایب:  5جدول 

  شده واریانس تبیین میزان و نیاز شدت بر تاثیرگذار متغیرهاي کل اثرات و

 کل اثرات غیرمستقیم اثرات مستقیم اثرات متغیرها برآوردها
 واریانس

 شده تبیین

 21/0 - 21/0 انهیراي خودکارآمد

 35/0 - 35/0 شده ادراك هیتنب شدت 25/0

 14/0 - 14/0 یذهن هنجار

  

 شدت متغیر بر ذهنی هنجار و شده ادراك تنبیه شدت رایانه، خودکارآمدي متغیر سه ،شود می مشاهده 5 جدول در که گونه همان

 ثیرأت بیشترین شده ادراك تنبیه شدت، میان این از که باشد می 14/0 و 35/0 ،21/0 با برابر ترتیب به که اند داشته مستقیم ثیرأت نیاز
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 هنجار و تنبیه شدت رایانه، خودکارآمدي( متغیر سه این توسط نیاز شدت متغیر واریانس از از درصد 25 و است داشته نیاز شدت به را

  .شود می تبیین) ذهنی

هاي برازندگی متنوعی که  طور کلی از میان مشخصه هب. هاي برازندگی استفاده شده است براي بررسی برازندگی مدل از شاخص

  .شود گزارش می P-valueو  x2/df  ،RMSEA ،CFI ،GFI ،AGFIهاي برازش  د، در این پژوهش شاخصوجود دار
  

  برازندگی مدل یهاي نکوی مشخصه: 6جدول 

  برآورد  مشخصه

  df2x(  65/1/(نسبت مجذور کاي به درجه آزادي 

  00/1  شاخص برازندگی تطبیقی

  00/1  شاخص نکویی برازش

  97/0  شاخص تعدیل شده نکویی برازش

  038/0  جذر برآورد واریانس خطاي تقریب

P-value 159/0  

  
 سطح فناوري در از اخالقی استفاده به تمایل بینی پیش مدل ،)6جدول (بیان شده در  برازش نکویی هاي با توجه به مشخصه

  .است تحقیق نظري جامعه با شده برازش مدل همسویی از حاکی ها مشخصه این و باشد می خوبی

  

 يریگ جهینتو بحث 

 غیراخالقی استفاده منفی ثیراتتأ اینکه بدون شویم مند بهره فناوري عصر مزایاي از خواهیمب اگر ،آمده دست هب نتایج به توجه با

 تمرکز فنی و اجتماعی گیرانه پیش اقدامات و اطالعات فناوري کاربران میان در اخالقی هاي انگیزه تقویت بر باید کنیم، تجربه را

 تصمیم براي قدرتمند کننده بینی پیش یک اطالعات فناوري اخالقی کاربرد به نسبت شخص دیدگاه که نیست جاي تعجب .کنیم

 قدرت نگرش اندازه به رفتاري کنترل که است این توجه جالب یافته یک اما ،است اطالعات فناوري از اخالقی استفاده براي

 امر ینا .بود برخوردار کمتري کنندگی بینی پیش قدرت از دو این به نسبت یذهن هنجارهاي حالیکه در داشت کنندگی بینی پیش

 داشته کمتري اولویت توانایی از فردي ادراکات و عقاید به نسبت ذهنی هنجارهاي که زمانی حقیقت، در که است مطلب این متضمن
 . ]24[ باشد هاي دانشمندان دیگر همسو می یافتهکه با  کند می پیدا شخصی جنبه بیشتر اطالعات فناوري از اخالقی کاربرد باشند،

 کاهش را ما اجتماعی حضور و کرده دور اجتماعی هاي موقعیت از را ما فناوري با تعامل که است حقیقت این راستاي در امر این

 هنجارهاي نتیجه رد و نیستیم اجتماعی موقعیت یک در داریم، تعامل اطالعات فناوري با ما که زمانی گر،ید عبارت به. دهد می

 ،است اخالقی استفاده کننده بینیپیش عامل یک همچنان شدید هاي مجازات وجود که این .بود خواهند کمتري اهمیت داراي ذهنی

 طبیعی لحاظ از ها انسان اینکه بر مبنی ،دارد اشاره مبادله هزینه اقتصاد جریان در ویژه به اقتصاددانان، از بسیاري اساسی فرضیات به

 از شخص درك مجازات شدت که این .هستند غیراخالقی اعمال انجام مستعد ،نباشد کار در مجازاتی که هرجا و هستند طلب رصتف

 قابل و دقیق گیرانه، سخت هاي سیاست یا قوانین به نیاز، )گذارد می ثیرتأ نیت بر نهایت در که( برد می باال را اخالقی کار یک منافع

 عامل یک مجازات از ترس که است این یافته این مهم معناي یک. شوند محدود ها فعالیت نوع این ات دهد می نشان را اعمال

از  را ما زیادي حدود تا مجازات از ترس که کند می اثبات یافته این. است اطالعات فناوري غیراخالقی کاربرد از قوي بازدارنده

 این افزایش براي اطالعات فناوري گیرانه سخت هاي سیاست و قوانین تیجهن در و دارد می باز اطالعات فناوري غیراخالقی استفاده

 جالب فناوري از اخالقی استفاده بر آن قوي ثیرتأ و رفتاري شده ادراك کنترل اهمیت .هستند ضروري و الزم مجازات از درك نوع

 در هاییهزینه امر این که پذیریمه ب باید هستیم يا رایانه هاي مهارت و سواد افزایش دنبال به ذاتی طوربه ما که هرچند .است توجه

 این]. 25[ دارد فناوري ماهیت بررسی در جالبی کاربردهاي کند، می بینی پیش را اخالقی استفاده شده ادراك رفتار کنترل اینکه بردارد

 تقویت اطالعات فناوري حوزه رد باید فناوري هاي مراقبت و شوند طراحی بهتر باید فناوري هاي کنترل که است این متضمن امر

 خصوصی حقوق زیرا( است اخالقی پیامدهاي داراي خود خودي به مراقبت عدم زیرا دارد همراه به ذاتی نگرانی یک نیاز این. شوند

 چنین،هم .آورد می فراهم فناوري از اخالقی استفاده براي را هایی فرصت نظارت و مراقبت که حالی در، )گذارد می پا زیر را افراد

 استفاده در بیشتر حسابرسی خواستار ما در عمل. کنند اعمال فناوري در ذاتی، عنصر یک عنوان به را بیشتري هاي کنترل باید طراحان
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 پذیر امکان را هایی حسابرسی چنین تا هستیم ها کاربري و ها نقش مند نظام طراحی خواستار همچنین ما. هستیم اطالعات فناوري از

 و ثبت را اند کرده استفاده سیستم از که افرادي از ردپایی هرگونه که شوند طراحی صورتی به باید فناوري کاربردهاي ،وهعال به .سازند

 کاربردهاي چنین توقف براي لزوماً اجتماعی و فنی هاي کنترل چنین اجراي و طراحی که شود گفته است ممکن اما، کند ضبط

 ،]26[ گیرد قرار نادرست استفاده مورد اصلیش هدف و روح برخالف تواند می همواره اطالعات فناوري زیرا، نیستند کافی غیراخالقی

 بدون و بوده پایبند اخالقیات به که است هایی انسان تربیت ،است مهمتر همه از که آنچه  .است انعطاف قابل منطقی، طور به  زیرا

 عنوانبه کامل اخالقی آموزش نیازمند منظور بدین ،کنند می ستفادها اخالقی صورتبه فناوري اطالعات از مجازات، شدت به توجه

  ].27[ هستیم ثانویه و اولیه سازياجتماعی فرایند از بخشی

ثیرات منفی استفاده تأمند شویم بدون اینکه  م از مزایاي عصر فناوري بهرهیخواه این است که اگر می نتیجه کلی تحقیق

گیرانه اجتماعی و فنی  هاي اخالقی در میان کاربران فناوري اطالعات و اقدامات پیش بر تقویت انگیزه، باید اخالقی را تجربه کنیم غیر

  :شود حال، با توجه به مباحث مطرح شده پیشنهادات زیر ارائه می .تمرکز کنیم

 که بود خواهد جالب ن،همچنی. شود اعتبارسازي و بررسی مختلف رفتارهاي و ها نمونه ها، موقعیت در مدل این شود می پیشنهاد

 آیا مثال، عنوان به. شود نجاما )یکسان هاي نمونه( مختلف رفتارهاي بین و )یکسان رفتارهاي با( ها نمونه بین تطبیقی مطالعات

 ندتوان می عوامل دیگر آیا دریابیم که است این پیشنهاد دومین است؟ متفاوت شاغل افراد و دانشجویان بین در اخالقی استفاده مفهوم

، )غیرهو جنسیت سن، انندم( شناختی جمعیت عوامل است ممکن مثال، عنوان به بگذارند؟ تأثیر اطالعات فناوري از اخالقی استفاده بر

 مهمی تأثیرات توانند می شخصیتی هاي تیپ و روانی گیري جهت مانند عوامل دیگر همچنین،. گذارند می تأثیر اخالقی کاربرد بر

 .بسازند جامع مدل یک طریق بدین و پرداخته ها آن تأثیر و عوامل این به کنند تالش توانند می آینده تحقیقات. باشند داشته
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