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چکیده
هدف از اين مطالعه بررسی تأثیر آموزش  ICTبر پذيرش اثربخش فناوری اطالعات بر اساس مـد
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آموزش ،مثبت و معنادار بهدست آمدند و با توجه به شاخصهای برازش ،مد ساختاری پـذيرش فنـاوری
گروه آموزشديده دارای برازش مناسب است و بر همین اساس قابلیت بهکارگیری در جامعـه مـوردنظر را
دارد.
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 .1مقدمه
1

فناوری اطالعات و ارتباطات ( )ICTالگوهای عصر صنعتی را در همه ساختارهای فرهنگی،
اجتماعی و اقتصادی به هم ريخته و شیوهها و روشهای متفاوت و رويکردهای جديدی را بـرای
بشر فراهم کرده است .توسعه متقابل فناوری و اطالعات روزبهروز بر حجـم دانـش و فنـاوری در
اختیار انسان میافزايد و بهتدريج تمام زندگی وی را دربرمیگیرد (درانی و رشیدی.)1386 ،
سازمان ها از اين محیط مستثنی نیستند و در اين شرايط تحـتتـأثیر عوامـل متعـددی قـرار
می گیرند که ناشی از محیط پويای اطراف آن ها يا خود سازمان است .عوامل تأثیرگذار بر اجـزای
سازمانی را میتوان به دو دسته عوامل خـارجی و داخلـی دسـتهبنـدی کـرد .عوامـل درونـی بـه
گروههای اهداف و راهبرد؛ وظايف و فناوری؛ اندازه؛ کارکنان؛ چرخه عمر سازمانی؛ محصـوتت و
مکان؛ و عوامل خارجی به بازار ،محیط سازمانی ،فرآيندهای ادغام ،توسعه علم و فنـاوری تقسـیم
شده است ()Jean, 2007؛ بنابراين در سـا هـای اخیـر ،مـو فزاينـده باـرهگیـری از فنـاوری
اطالعات با هدف افزايش بارهوری ،کشور ايران را فرا گرفته است و بسیاری از سازمانهـا بـرای
استفاده از مزايای فناوری اطالعات ،سرمايهگذاریهای زيادی انجام دادهاند (مقیمی.)1392 ،
فناوری اطالعات زيرساختی را فراهم می آورد که ساير فرايندهای سازمانی را تحتتأثیر قـرار
می دهد .تأثیر استفاده از فناوری اطالعات بر عملکرد يا ساير خروجیهای سازمان ،مو وع مامی
است که توجه دانشگاهیان و صاحبان صنايع را به خود معطـوف کـرده اسـت (حـاجی حسـینی و
همکاران )1391 ،و پژوهشگران متعددی به بررسی اينگونه مو ـوعهـا پرداختـهانـد .بـا وجـود
اهمیت به کارگیری فناوری اطالعات و اثرات مثبت آن ،امـروزه در بسـیاری از سـازمان هـا بـروز
مشکالتی در رابطه با برآورده نشدن نیازهای کسب وکار با توجه به حجم باتی سرمايه گـذاری در
زمینه فناوری اطالعات و میزان پايین بارهوری مشاود است (مانیان و همکاران )1388 ،و کمتـر
پژوهشی به بررسی عوامل تأثیرگذار بر پذيرش اثربخش فناوری اطالعـات و ارتباطـات پرداختـه
است.
بر اساس بررسی های صورتگرفته ،مد ها و روش هـای گونـاگونی در سـط جاـان بـرای
بررسی عوامل مؤثر بر پذيرش فناوری اطالعات بهکار رفتـه و ازجملـه معتبرتـرين آن هـا ،مـد
ديويس« ،مد پذيرش فناوری »2است که به بررسی عوامل در سط فردی مـی پـردازد .اسـاس
اين مد را دو عامل برداشت ذهنی از مفیدبودن 3و برداشت ذهنی از سـاولت اسـتفاده 4تشـکیل
می دهد .اين دو عامل بر نگرش افراد نسبت به استفاده از يک فناوری تأثیر مـیگذارنـد ،موجـب
تصمیمگیری برای استفاده از آن فناوری میشوند و در ناايت عمـل اسـتفاده صـورت مـیگیـرد
)1. Information and Communication Technology (ICT
)2. Technology Acceptance Model (TAM
3. Usefulness Perceive
4. Perceive Ease of Use
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( .)Klopping & Mckinney, 2004در اين مد  ،عوامل بیرونی میتوانند شامل هر نوع عامل
سازمانی ،اجتماعی ،ويژگی های سیستم های رايانه ای ،مانند نوع سـخت افـزار و نـرم افـزار ،نحـوه
آموزش ،دوره آموزشی و کمکهای افراد ديگر در استفاده از سیستمهای رايانـهای باشـند کـه بـر
برداشت های ذهنی افراد از مفیدبودن و آسـانی اسـتفاده از فنـاوری اطالعـات تـأثیر مـی گذارنـد
()Davis, Bagozzi & Warshaw, 1989؛ بنابراين برای بهکـارگیری هـر فنـاوری نـوينی در
سازمان نیاز است تا زمینه های پذيرش اين فناوری مایا شود؛ بنابراين آموزش کارکنان به عنـوان
يکی از عوامل بیرونی و مام میتواند بر برداشت ذهنی آنها از مفیـدبـودن و آسـانی اسـتفاده از
فناوری تأثیرگذار باشد .اهمیت نقش آموزش در توانمندسازی منابع انسانی به حدی است که هیچ
سازمان تحو گرا خود را بی نیاز از آموزش نمی بیند .آموزش نوعی سرمايه گـذاری مفیـد و عامـل
کلیدی در توسعه دانش ،بابود ماارت ها و ايجاد يا تغییـر نگـرش کارکنـان محسـو مـی شـود
(قنبری و کريمی)1389 ،؛ بنابراين پژوهش حا ر درصدد پاسخگويی به اين سـؤا اسـت :تـأثیر
آموزش بر پذيرش اثربخش فناوری اطالعات و ارتباطات در امور آ و فا ـال شـار ارا بـر
اساس مد پذيرش فناوری ( )TAMبه چه میزان است؟
 .2مبانی نظری و پیشینۀ پژوهش

فناوری اطالعات و ارتباطات .امروزه در محیط کسـبوکـار رقـابتی بـهسـرعت درحـا تغییـر،
دسترسی به اطالعات صحی  ،به موقع و مـرتبط بسـیار ماـم اسـت؛ بـه گونـه ایکـه بسـیاری از
فعالیت های سازمان ها ،مانند تصمیم گیری ،پیش بینی و تحلیلهـای تجـاری ،بـه ايـن اطالعـات
بستگی دارند (فارسیجانی و همکاران.)1390 ،
فناوری های نوين ارتباطی و اطالعاتی ( )ICTبهدلیل توانايی و ظرفیت بات در پردازش و انتشـار
سريع اطالعات تزم برای انجام فعالیت های سـازمانی ،اهمیـت بـاتيی در سـازمان دارنـد .ايـن
اهمیت از آنجا ناشی می شود که اطالعات و نحـوه جريـان و پـردازش آن بـرای سـازمان دارای
اهمیت حیاتی است ( .)Grant & Meadows, 2008در تعريف فنـاوری اطالعـات و ارتباطـات
میتوان گفت که از سختافزار ،نـرمافـزار ،شـبکههـا و رسـانههـای گروهـی بـرای جمـعآوری،
ذخیره سازی ،پردازش ،انتقا و ارائه اطالعات (صـدا ،داده ،مـتن و تصـوير) تشـکیل شـده اسـت
( .)Badenjuic & paduka, 2006مفاوم فناوری اطالعـات و ارتباطـات از ديـدگاه اشـرفی و
مرتضی ( )2008به دامنۀ وسیعی از اطالعات رايانه ای و فناوری های ارتبـاطی برمـی گـردد .ايـن
فناوری ها محصوتت و خدماتی را شامل می شوند که عبارت اند از :رايانه های رومیزی ،لپ تاپ ها،
وسايل دستی ،اينترنت با سیم و بدون سیم ،نرمافزار بارهوری شـغلی از قبیـل ويرايشـگر مـتن و
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صفحه گسترده ،پايگاه داده ها ،امنیت شبکه و غیره .کوتلنیکف )2007( 1اين فناوری ها را در قالب
فناوریهای اطالعات و ارتباطات ساده و پیشرفته معرفی میکند که در کل شاخصهـای  ICTرا
شکل می دهند .به باور وی ،شاخص های فناوری اطالعات و ارتباطات در سازمانها عبارتانـد از:
میزان استفاده از فناوری اطالعات ساده (رايانه هـای مجاـز بـه نـرم افزارهـا و سـخت افزارهـای
مقدماتی)؛ میزان استفاده از فناوری ارتباطات ساده (تلفن ثابت ،تلفن همراه ،فکس و غیره)؛ میزان
استفاده از فناوری اطالعات پیشرفته (رايانه های مجاز به نرم افزارهای پیشـرفته از قبیـل پايگـاه
دادههــا CRM ،ERP ،و غیــره)؛ میــزان اســتفاده از فنــاوری ارتباطــات پیشــرفته (ايمیــل،
ويدئوکنفرانس ،اينترانت ،ايجاد تارنما ،تجارت الکترونیکی و غیره).
فنــاوری اطالعــات بــا برخــورداری از ويژگــیهــا و قابلیــتهــای مختلــف ،توانســته اســت
انعطاف پذيری قابل توجای را در سازمان از خود نشـان دهـد .در يـک نگـاه کلـی برخـی از ايـن
ويژگیها عبارتاند از :افزايش سرعت؛ افزايش دقت؛ کاهش اندازه فیزيکی مخـازن اطالعـات در
سازمان؛ رفع برخی از فسادهای اداری؛ ايجاد امکان کار تمام وقت و ايجاد امکان همکـاری از راه
دور (حجــازی .)1384 ،بــا افــزايش تعــداد و کــاربردیبــودن ( ICTمثــل سیســتمهــای خبــره،2
سیستم های تصمیم گیرنده 3و سیستم های مديريت بـرخط اطالعـات ،)4بـه تـدريج در مفرو ـات
پايه ای نقش  ICTدر سازمان ،تغییراتی بهوجود آمـده اسـت ICT .ديگـر تناـا وسـیله ای بـرای
خودکارسازی فرآيندهای متداو سازمان و دستیابی به بازده عملیاتی در نظـر گرفتـه نمـی شـود.
 ICTدر هر سط از سلسله مراتب سازمان ،در همـه زمینـه هـای اصـلی عملیـاتی و فرآينـدهای
فیزيکی و اداری بهکار میرود (فرهنگی و همکاران .)1392 ،تعداد فزاينـده وظـايف ،کارکردهـا و
فرآيندهايی که  ICTدر آن ها بهکار گرفته می شود ،نمايانگر آن است که نشانه هايی از کاهش در
استفاده از اين فناوری وجود ندارد .در پیامدهای  ICTدر سازمان نیز نیاز به مطالعات بیشـتری
دارد.
مدل پذيرش فناوری .بسیاری از پژوهشگران برای بررسی مو وع ها و مسائل مربوط به يـک
حوزه ،از مد ها و الگوهای معتبر موجود در آن حوزه استفاده می کنند .چنانکه گفته شد ،درزمینـه
پذيرش فناوری اطالعات نیز مد هايی وجود دارد که اعتبار آن ها در پژوهش هايی گوناگون تأيید
شده است .ازجمله اين مد ها میتوان بـه «مـد پـذيرش فنـاوری» ديـويس« ،نظريـه اشـاعۀ
نوآوری» راجرز« ،نظريـه رفتـار برنامـهريـزیشـده »5و «نظريـه پـذيرش سیسـتمهـای فنـی ـ

1. Kotelnikov
2. Expert systems
3. Decision maker systems
4. Online Management Information Systems
)5. Theory of Planned Behavior (TPB
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اجتماعی »1اشاره کرد (شیخ شعاعی و علوی .)1386 ،ديويس ( ،)1986مد پذيرش فناوری را بر
اساس «نظريه عمل مستد  »2آجزن و فیشبن ( ،)1980برای مد سازی مو وع پذيرش فناوری
اطالعات توسط کاربران ،معرفی کرده است (خداداد حسینی و همکـاران« .)1392 ،نظريـه عمـل
مستد » ،نظريهای از حوزه روانشناسی اجتماعی است که بهصـورت گسـترده در پـژوهشهـای
تجربی و حوزه های پژوهش های گوناگون مطالعه شـده اسـت.ايـن نظريـه در رابطـه بـا عوامـل
تعیین کننده رفتارهای عمدی است و بر طبق آن سرزدن هر رفتاری از يـک شـخص ،مـرتبط بـا
تصمیم گیری در آن فرد برای انجام آن است .تصمیم به رفتار را متعاقباً به صورت مشتر نگرش
نسبت به رفتار 3و هنجار ذهنی 4تبیین میکنند .اين نگرش و هنجـار قبـل از تصـمیمگیـری ،در
ذهن شخص در رابطه با آن رفتار شکل گرفته است (.)Ajzen & Fishbein, 1980
مد پذيرش فناوری از بنیادیتـرين و نافـذترين نظريـههـای رفتـار انسـانی اسـت و بـرای
پیش بینی سط وسیعی از رفتارها بهکار میرود .اين مد بـرای تکـن فنـاوریهـای مختلـف در
موقعیت ها و حالتهای متفاوت با عوامل کنترلی مختلف و جامعه آماری متنوع بهکار رفتـه اسـت
( .)Tung, et al., 2008مفاوم پذيرش در آن ،يک پديده چندبُعدی است که مجموعه وسیعی از
متغیرهای کلیدی مانند ادرا ها ،اعتقادها ،نگـرش هـا و ويژگـی هـای افـراد و همچنـین میـزان
درگیـری آنـان بـا فنـاوری اطالعـات را شـامل مـیشـود ( .)Davis, et al., 1989شـکل ،1
نشاندهنده روند اين مد و نحوه عملکرد آن است.

شکل .1مد پذيرش فناوری ديويس و همکاران ()1989

اساس مد پذيرش فناوری را دو تصور يـا عقیـده خـاص ،برداشـت ذهنـی از مفیـدبـودن و
برداشت ذهنی از آسانی استفاده ،که از عوامل اصلی مرتبط با رفتارهای پـذيرفتن رايانـه هسـتند،
تشکیل میدهند .چنانکه در شکل  ،1مشاهده میشود عوامل بیرونی (مانند آموزش) میتوانند بر
برداشت های افراد از مفیدبودن و آسانی استفاده از فناوری اطالعات تأثیر بگذارند .مـد پـذيرش
1. Sociotechnical Systems Theory of Acceptance.
2. Theory of Reasoned Action (TRA).
3. Attitude Toward Behavior
)4. Subjective Norm (SN
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فناوری (همانند نظريه عمل مستد ) تصمیم به انجام رفتار را يکی از عوامل تعیین کننده کـاربرد
رايانه میداند .در اين مد مطابق شکل  ،1تصمیم بـه اسـتفاده را بـهصـورت مشـتر  ،نگـرش
شخصی نسبت به استفاده از سیستم ،برداشت ذهنـی از مفیـدبـودن و برداشـت ذهنـی از آسـانی
استفاده تعیین می کنند .در اين حالت نگرش شخصـی بـه صـورت مسـتقیم و برداشـت ذهنـی از
مفیدبودن و آسانی استفاده بهصورت غیرمستقیم بر تصمیم به اسـتفاده تـأثیر مـیگذارنـد .رابطـه
نگرش به رفتار با تصمیم به رفتار که در مد پذيرش فناوری ارائه شده ات ،نشان مـی دهـد کـه
مردم تصمیم به انجام رفتارها يا اعمالی میگیرند که انجام آنها تأثیرات مثبت داشته باشد.
پیشینه پژوهش .تاکنون پژوهشهای زيادی به بررسی رابطه فناوری اطالعات و ارتباطـات بـا
متغیرهايی چون وظايف سازمانی (مددی و همکاران ،)1393 ،کیفیت خدمات و ر ـايت مشـتری
(دوستان و همکاران ،)1393 ،ساختار سازمانی (فرهنگی و همکاران ،)1392 ،کارآفرينی سـازمانی
(فیض و همکاران ،)1392 ،چابکی سازمانی (محمدی و امیری ،)1391 ،کیفیت عملکـرد سـازمان
(حاجی حسینی و همکاران ،)1391 ،عملکرد عملیاتی و استراتژيک (عابدی جعفـری و همکـاران،
 ،)1390رفتار سازمانی (قلیپور و رسولی ،)1390 ،عملکرد سازمانی (مانیـان و همکـاران،)1388 ،
سودآوری شرکت ( ،)Kossaï & Piget, 2014ارتقای ظرفیـت سـازمانی (،)Ziphorah, 2014
بازده اقتصادی ( ،)Shahiduzzaman & Alam, 2014ر ايت شـغلی ()Yam, et al., 2014
و ظرفیت جذ دانش کارکنان ( )Castillo & Pérez, 2013پرداختهاند و پژوهشهای متعددی
از مد پذيرش فناوری اسـتفاده کـردهانـد؛ (قاسـمی و همکـاران1392 ،؛ خدادادحسـینی1392 ،؛
عبدخدا و همکاران1392 ،؛ اسماعیلی1392 ،؛ ملکی نجفدر1391 ،؛ خراسانی و همکاران1390 ،؛
سعیدا اردکانی و همکاران1390 ،؛ احمدی ده قطبالدينی1389 ،؛ شیخ شـعاعی و علـوی1386 ،؛
Park, et al, 2014؛ Peral, at al, 2014؛ Wallace & Sheetz, 2014؛ & Alexandre
Carmo, 2014؛ .)Miltgen, et al., 2013

طبق بررسی های صورتگرفته در با فناوری اطالعات ،از معتبرترين مد های موجود ،مد
پذيرش فناوری اطالعات ( )TAMاست که نخست ،به بررسی عوامل در سط فردی می پردازد.
دوم ،در پژوهشهای زيادی در کشورهای گوناگون بهکار گرفته شده و سوم ،قابلیت کاربرد آن در
مطالعات قبلی بررسی شده است؛ بنابراين به نظر مـیرسـد تـاکنون در هـیچ پژوهشـی ،آمـوزش
کارکنان بهعنوان عامل بیرونی و راهبردی تأثیرگذار بر پذيرش فناوری اطالعات و ارتباطـات بـر
اساس مد ( )TAMبررسی نشده است.
توسعه فرضیهها و مدل مفهومی .با توجه به بررسی مبانی نظری و پیشینه پژوهش میتوان از
طريق آموزش فناوری اطالعات و ارتباطات میزان پذيرش فناوری کارکنان را تحتتأثیر قـرار داد
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و ارزيابی کرد؛ همچنین با توجه به مبانی نظری ارائهشده ،پژوهشگران بر ايـن بـاور هسـتند کـه
تصمیم به استفاده و استفاده عملی از فناوری به برداشت ذهنی از مفیدبودن و برداشـت ذهنـی از
آسانی استفاده از فنـاوری بسـتگی دارد .در ايـن پـژوهش ،دوره فنـاوری اطالعـات و ارتباطـات
بهعنوان عامل بیرونی و مؤثر بر برداشتهای ذهنی بهمنظور پذيرش اثـربخش فنـاوری ،بررسـی
میشود .در شکل  ،2ارتباط بین متغیرهای پژوهش در قالب مد پژوهش نشان داده شده است.

شکل  .2مد مفاومی پژوهش بر اساس مد پذيرش فناوری ()TAM

برای بیان چگونگی ارتباط بین متغیرها و سازههای موردمطالعه از فر یه استفاده شده اسـت
و فر یههای پژوهش در قالب دو فر یه اصلی به شرح زير تدوين شدهاند:
فر یه او  :بـین کارکنـان گـروه او (دوره آموزشـی گذرانـدهانـد) و گـروه دوم (دوره آموزشـی
نگذراندهاند) ازلحاظ پذيرش فناوری تفاوت معنادار وجود دارد.
فر یه دوم :بین روابط متغیرهای مد پذيرش فناوری در دو گروه تفاوت معنادار وجود دارد.
 .3روش پژوهش

پژوهش حا ر از نظر هدف ،کـاربردی و از لحـاظ روش ،توصـیفی ـ تحلیلـی اسـت .هـدف
پژوهش های کاربردی توسعه دانش برای بهکارگیری در يک زمینه خاص است؛ همچنین از نظـر
جمع آوری دادهها ،از نوع پژوهشهای توصـیفی  -پیمايشـی اسـت .جامعـه آمـاری شـامل کلیـه
کارکنان (رسمی و قراردادی) امور آ و فا ال شار ارا در سا  93اسـت کـه تعـداد آنهـا
 244نفر است .نمونه آماری پژوهش با استفاده از روش نمونهگیری طبقهای تصـادفی ،شـامل دو
گروه انتخا شد :گروه نخست 109 ،نفـر از کارکنـانی کـه دوره آموزشـی فنـاوری اطالعـات و
ارتباطات را گذرانده بودند و گروه دوم 106 ،نفر از کارکنانی که هنوز اين دوره را نگذرانده بودنـد.
در انتخا نمونهها بهمنظور يکسانی گروه ها به لحاظ جنسیت و تحصیالت ،سـعی شـد دو گـروه
سام نسبتاً برابری داشته باشند تا اثر جنسیت و تحصیالت بر متغیر وابسـته تعـديل شـود .متغیـر
مستقل در اين پژوهش ،دوره مداخله آموزشی فناوری اطالعات و ارتباطات بـود کـه طـی چاـار
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دوره و در هر دوره  30نفر از کارکنان در  6جلسه  90دقیقهای بـه فراگیـری آمـوزشهـای تزم
پرداختند .اين دورهها در «دانشگاه صنعت آ و برق شاید عباسپور ارا » به درخواست «شرکت
آ و فا ال » برگزار شد .سرفصلها و مباحثی که در اين دورهها مطرح و آموزش داده شد ،در
 3بخش (زيرساخت اطالعات ،فناوریهای اطالعات و کاربردهای اطالعات) ارائـه شـدند کـه در
زيرساخت اطالعات به مباحث شبکهها و سرويسهای مخابراتی ،فناوریهای انتقا  ،سوئیچینگ
و روتینگ ،شبکههای فیبر نوری ،ارتباطات محلی و ارتباطـات شـاری پرداختـه شـد .در بخـش
فناوریهای اطالعات ،ذخیره سازی اطالعات ،پردازش اطالعات ،سیستمهای عامل ،نرمافزارهای
کاربردی و پروتکلهای شبکه ارائه شد .در بخـش کاربردهـای اطالعـات ،آشـنايی بـا چگـونگی
استفاده از فناوری اينترنت بـرای ايجـاد شـبکههـای درونسـازمانی خصوصـی و بـینسـازمانی،
مختصری از سیستمهای اطالعاتی و کـارکرد و جايگـاه آن در سـازمان و مـديريت ،کاربردهـای
اينترنت و بازرگانی الکترونیک ،ازجمله در امور مالی و حسابداری ،منابع انسانی ،فروش و بازاريابی
و ساخت و تولید ،بانکداری الکترونیک و در آخر هـم مشـکالت و چـالشهـای توسـعه فنـاوری
اطالعات در سازمان موردبحث قرار گرفتند.
متغیر وابسته در اين پژوهش میزان پذيرش اثربخش و کاربردی فناوری بود که با پرسشنامه
استاندارد پذيرش فناوری بر اساس مد پذيرش فناوری ديويس در دو گروه اندازهگیری شد .ايـن
پرسشنامه با  25گويه (مطابق با جدو  )1شامل پنج مؤلفه برداشت ذهنی از مفیدبـودن فنـاوری
اطالعات ( 6گويه) ،برداشت ذهنی نسبت به آسانی استفاده از فناوری اطالعات ( 6گويه) ،نگـرش
نسبت به استفاده از فناوری اطالعات ( 5گويه) ،تصـمیم بـرای اسـتفاده از فنـاوری اطالعـات (4
گويه) و استفاده عملی از فناوری اطالعات برای انجام وظايف شغلی ( 4گويه) اسـت .پرسشـنامه
بهصورت طیف پنجدرجهای مقیاس لیکرت ساخته شده و ارزشگذاری آن بهصورت  1تا  5اسـت.
برای پايايی ابزار از آزمون آلفای کرونباخ 1باره گرفته شد که رايب آلفا در ارتباط با هر يـک از
اجزای مد شامل برداشت ذهنی از مفیدبودن فناوری اطالعات ( ،)0/86برداشت ذهنی نسبت به
آسانی استفاده از فناوری اطالعات ( ،)0/89نگرش نسبت به استفاده از فناوری اطالعـات (،)0/85
تصمیم برای استفاده از فناوری اطالعات ( ،)0/89استفاده عملـی از فنـاوری اطالعـات ( )0/88و
ريب پايايی کل برای پرسشنامه پذيرش فناوری ( )0/87بهدست آمـد؛ همچنـین بـرای تعیـین
روايی ابزار از تکنیک تحلیل عاملی استفاده شد .همه بارهای عـاملی ( )λدرخصـوص متغیرهـای
آشکار (گويهها) ،بیشتر از  0/50بهدست آمد که در سط خطای  5درصد معنادار بودند .ايـن امـر
نشان می دهد که متغیرهای آشکار مد از برازش قابلقبولی برای اندازهگیری سازههـای پناـان
برخوردار هستند (جدو .)1
1. Cronbach’s alpha
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برای تحلیل توصیفی داده ها از جدو توزيـع فراوانـی ،شـاخصهـای مرکـزی و پراکنـدگی،
ريب همبستگی و آزمون  tبا استفاده از نرمافزار  SPSSاستفاده شـد .در تحلیـل اسـتنباطی بـا
استفاده از زبان برنامه نويسـی لیـزر و لیـزر سـاده ،1از طريـق روش درسـت نمـايی 2بیشـینه
پارامترهای مد مفاومی ،بهمنظور انجام تبیین علّی و بررسی روابـط بـین متغیرهـا تخمـین زده
شدهاند و از تکنیک آماری مد يابی معادتت ساختاری (تحلیل مسیر تأيیدی) استفاده شده است.
 .4تحلیل دادهها و يافتههای پژوهش

دادههای جمعآوریشده نشان میدهد که  80( 172درصد) نفر پاسخدهندگان مـرد و 20( 43
درصد) زن هستند ،به لحاظ تحصیالت  14( 31درصد) نفر از ديپلم و پايینتر 26( 57 ،درصد) نفر
فوقديپلم 50( 108 ،درصد) نفر لیسانس و  10( 19درصد) نفر فوقلیسانس و باتتر هستند.
بهمنظور مقايسۀ میانگینهای بهدستآمده در دو گروه (گروه او دوره آموزشی گذراندهانـد و
گروه دوم دوره آموزشی نگذراندهاند) از آزمون  tبرای گروههای مستقل استفاده شد تـا مشـخص
شود تفاوتهای مشاهدهشده بین میانگینها حاصل شانس اسـت يـا تـأثیر دوره آموزشـی .طبـق
جدو  ،2میانگین همه متغیرهای پذيرش فناوری در گروه نخسـت ،يعنـی گـروه آمـوزشديـده،
بزرگتر از میانگینهای گروه دوم است و اين تفاوتها در سط  5درصـد معنـادار هسـتند؛ زيـرا
.p > 0/05
جدو  .2مقايسه میانگین متغیرهای پذيرش فناوری کارکنان در گروه آموزشديده و آموزش نديده
انحراف

متغیر

گروه

تعداد

میانگین

برداشت ذهنی از
مفیدبودن فناوری

گروه او
گروه دوم
گروه او

109
106
109

4/57
3/02
4/09

0/691
1/12
0/768

گروه دوم

106

2/83

1/04

گروه او

109

4/61

0/451

گروه دوم
گروه او
گروه دوم
گروه او
گروه دوم

106
109
106
109
106

3/40
3/98
3/11
3/91
2/03

0/823
0/549
0/049
0/442
0/93

برداشت ذهنی از
آسانی استفاده از
فناوری
نگرش نسبت به
استفاده از فناوری
تصمیم به استفاده از
فناوری
استفاده عملی از
فناوری

معیار

مقدار t
3/04

درجه

سطح

آزادی

معناداری

213

0/000

4/29

213

0/002

1/4

213

0/013

2/79

213

0/005

6/96

213

0/000

1. LISREL & SIMPLIS
2. Maximum Likelihood Method
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با توجه به اينکه ماتريس همبستگی مبنای بررسـی و تحلیـل مـد علّـی اسـت ،مـاتريس
همبستگی متغیرهای موردبررسی در پژوهش حا ر در جدو  ،3ارائه شده است .بر اساس نتـايج
حاصل از جدو  ،مقدار  rبرای گروه او (آموزش گذراندهاند) در تمامی مـوارد مثبـت و در سـط
 p < 0/05معنادار شده است؛ بنابراين ارتباط مسـتقیم و معنـادار بـه صـورت دوبـه دو بـین تمـام
متغیرهای گروه او پژوهش وجود دارد؛ اما مقدار  rبرای گروه دوم (کارکنـان آمـوزشنديـده) در
بیشتر موارد عیف بوده و معنادار نشده است.
جدو  .3ماتريس همبستگی بین متغیرهای پژوهش بر اساس مد مفاومی
برداشت

برداشت ذهنی

نگرش

تصمیم

ذهنی از

از آسانی

نسبت به

به

مفیدبودن

استفاده

استفاده

استفاده

متغیرها

گروه

برداشت ذهنی از
مفیدبودن

گروه او

1

گروه دوم

1

گروه او

**0/67

1

گروه دوم

0/07

1

گروه او

**0/71

**0/62

گروه دوم

*

گروه او

**

گروه دوم

*

برداشت ذهنی از
آسانی استفاده
نگرش نسبت به
استفاده
تصمیم به
استفاده
استفاده عملی

0/17
0/60

0/29

گروه او

*

0/61

گروه دوم

0/11

0/52

0/05
**

0/67

0/09

عملی

1

0/13
*

استفاده

1
*

1

0/64

*

0/21

*

0/58

1
**

0/65

*0/13

1

0/10
**

1
*

p < 0/05 p < 0/01

بررسی فر یه دوم با استفاده از تکنیک تحلیل مسیر مطابق (شکل 3و  )4موردآزمـون قـرار
گرفت .با توجه به نتايج تحلیل دادهها ،اين بخش با دو مد ارائه میشود .شـکل  ،3مربـوط بـه
مد پذيرش فناوری گروه او (کارکنان آموزشديده) و شکل  ،4مد پذيرش فناوری گروه دوم
(کارکنانی که دوره آموزشی نگذراندهاند) است.
در باره تأثیر برداشت ذهنـی از آسـانی اسـتفاده از فنـاوری اطالعـات بـر برداشـت ذهنـی از
مفیدبودن فنـاوری اطالعـات در گـروه او (شـکل  )3مـیتـوان گفـت کـه ـريب رگرسـیون
استانداردشده که ريب مسیر نامیده می شود ،برابر با  0/56و مقدار  tبـه دسـت آمـده بـرای ايـن
ريب  6/52است که اين مقدار در سط  0/01معنادار است؛ اما ريب مسیر گروه دوم (شـکل
 )4برای اين رابطه  0/12بهدسـت آمـد کـه بـا توجـه بـه مقـدار  )1/14( tمعنـادار نیسـت؛ زيـرا
t > ±1/96؛ همچنین اثر متغیر برداشت ذهنی از آسانی استفاده از فناوری اطالعات بـر نگـرش
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نسبت به استفاده از فناوری اطالعات در گروه او برابر با ( ،)0/67است که با توجـه بـه مقـدار t

 3/49معنادار است و پذيرفته میشود؛ ولی همین مسـیر در مـد گـروه دوم (شـکل  )4معنـادار
نیست؛ زيرا .t > ±1/96
ريب مسیر برداشت ذهنی از مفیدبودن فناوری اطالعات بر نگـرش نسـبت بـه اسـتفاده از
فناوری اطالعات در گروه آموزش ديده 0/61 ،است که باتوجه به  tبهدست آمده ( )7/12در سـط
 ،0/01معنادار است؛ همچنین ريب مسیر اين رابطه در مد گروه دوم (شکل  )4برابر بـا 0/24
است که باتوجه به مقدار  )2/03( tدر اين مد نیز اين رابطه معنادار است .اثر برداشـت ذهنـی از
مفیدبودن بر تصمیم به استفاده از فناوری اطالعات برابر با  0/52و مقدار  tاين ـريب برابـر بـا
 5/68است که در سط  ،0/01معنادار است .اثر برداشت ذهنی از مفیدبودن بر تصمیم به استفاده
از فناوری اطالعات در مد گروه آموزش نديده  0/27است که با توجه به  )2/68( tبهدستآمـده
معنادار است.
در مورد تأثیر نگرش نسبت به استفاده از فناوری اطالعات بر تصمیم به اسـتفاده از فنـاوری
اطالعات در گروه او (شکل )3میتوان گفت که ريب رگرسیون استانداردشده برابر بـا  0/63و
مقدار  tبه دست آمده برای اين ريب  7/02است که اين مقدار در سط  0/01معنادار اسـت؛ امـا
همین ريب در مد گروه دوم (شکل  )4معنادار نیست؛ زيرا ( .t > ±1/96ريب مسیر تصمیم
به استفاده از فناوری اطالعات بر استفاده عملی از فناوری اطالعات در گروه آموزشديده برابر بـا
 0/59و مقدار  6/37 tدر سط  0/01معنادار بهدست آمد؛ ولی اثر تصمیم بـه اسـتفاده از فنـاوری
اطالعات بر استفاده عملی از فناوری اطالعات در گروه دوم (شکل  )4برابر با  0/06محاسبه شـد
که با توجه به مقدار  )0/37( tمعنادار نیست.

شکل  .3مد ساختاری پذيرش فناوری اطالعات گروه او (آموزشديده) بر اساس مد پذيرش فناوری ( )TAMدر امور آ
و فا ال ارا
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شکل  .4مد ساختاری پذيرش فناوری اطالعات گروه دوم (آموزشنديده) بر اساس مد پذيرش فناوری ( )TAMدر امور آ
و فا ال ارا

جدو  ،4شاخصهای نیکويی برازش مد ساختاری گروه او پـژوهش را نشـان مـیدهـد.
مقادير بهدستآمده برای شاخصهای برازش ،همگی در محدودههای موردقبو قـرار دارنـد کـه
نشان میدهد مد پژوهش برازش خوبی با دادهها دارد و يا مد ساختاری ،مناسب است.
جدو  .4شاخصهای نیکويی برازش مد ساختاری
شاخصهای برازش
کای اسکوئر بههنجار

()CMIN/DF

ريشۀ میانگین مربعات باقیمانده ()RMR
ريشۀ میانگین مربعات خطای برآورد ()RMSEA
شاخص نیکويی برازش ()GFI
شاخص نیکويی برازش اصالحشده ()AGFI
شاخص برازش هنجارشده ()NFI
شاخص برازش تطبیقی ()CFI

محدوده قابلقبول

مقدار

کوچکتر از 3
کوچکتر از 0/05
کوچکتر از 0/08
بزرگتر از 0/90
بزرگتر از 0/90
بزرگتر از 0/90
بزرگتر از 0/90

2/63
0/047
0/074
0/90
0/91
0/95
0/93

 .5نتیجهگیری و پیشنهادها

در اين مطالعه تأثیر دورۀ آموزشی  ICTبر پذيرش موفق و اثـربخش فنـاوری اطالعـات در
امور آ و فا ال ارا بر مبنای مد پذيرش فناوری ( )TAMبررسی شد .نتايج نشان داد که
آموزش میتواند میزان آشنايی و کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات در فعالیتهـای سـازمانی را
تغییر و افزايش دهد .با توجه به تحلیل دادههـا ،میـانگین افـراد آمـوزشديـده در  5متغیـر مـد
پذيرش فناوری بیشتر از گروه دوم (آموزش نگذراندهاند) بود و با سط معنـاداری بـهدسـتآمـده،
فر یه او مبنی بر تفاوت معنادار بین دو گروه تأيید میشود .نتايج اين پـژوهش بـا يافتـههـای
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مــددی و همکــاران ( ،)1393خدادادحســینی ( ،)1392بــرزهکــار و همکــاران ( ،)1392عبدخــدا و
همکاران ( ،)1392الکساندر و کارمو ( ،)2014کومار و ويجـل ،)2011( 1کـان ،)2009( 2هورتـان
( )2005و کندا و بروکس ،)2000( 4در رابطه با اينکـه بـرای بـه کـارگیری و توسـعه فنـاوری در
سازمان ،بسترسازی اداری ـ مديريتی ،آمادهسازی عوامل انسانی و اجتماعی و نیز پشـتیبانیهـای
مربوطه مانند آموزش کارکنان بسیار روری است ،همسو و همجات است.
تحلیل داده ها نشان داد که مد ساختاری پذيرش فناوری گروه آمـوزش ديـده بـا توجـه بـه
شاخصهای نیکويی برازش دارای برازش مناسب است و روابط بین همـه متغیرهـای ايـن مـد
مثبت و معنادار بهدست آمد؛ اما مد ساختاری پذيرش فناوری گروه دوم ،برازش مناسبی نداشـت
و دارای رايب مسیر عیف بوده و فقط دو مسیر مد معنادار بود.
فر یه دوم مبنی بر تفاوت معنادار بین روابـط متغیرهـای مـد سـاختاری گـروه او و دوم
پذيرفته شد .نتايج اين پژوهش با نتايج قاسـمی و همکـاران ( ،)1392اسـماعیلی ( ،)1392ملکـی
نجفدر ( ،)1391خراسانی و همکاران ( ،)1390سعیدا اردکـانی و همکـاران ( ،)1390احمـدی ده
قطبالدينی ( ،)1389شیخ شعاعی و علوی ( ،)1386پار و همکاران ( ،)2014پـر و همکـاران
( ،)2014واتس و شتز ( )2014و میلتجن و همکاران ( )2013درباره روابط بین متغیرهـای مـد
پذيرش فناوری و ساختار مد و برازش آن مطابقت دارد.
با توجه به تأثیر معنادار برداشت ذهنی از مفیدبودن فناوری اطالعات بر نگرش کارکنان ،اين
مسئله به گونه خاصی برای مديران سازمانها نیز درست است؛ زيرا آنهـا از فنـاوریهـايی کـه
تشخیص داده شود برای سازمان مفید خواهد بود استقبا میکنند .برای مثـا  ،صـرفهجـويی در
زمان و تسایل کار ازعوامل مام مفیدبودن فناوریها است.
بر اساس اثر معنادار برداشت ذهنی از آسانی استفاده بر نگرش کارکنـان در مـد سـاختاری
گروه او و معنادارنبودن همین مسیر در مد ساختار گروه دوم ،بسـیاری از کارکنـان گـروه دوم
نگران سختی استفاده از فناوریهای روز بودند .آنها حا ر بودند از امکانات قـديمیتـر اسـتفاده
کنند تا درگیر سختی کار با فنـاوری شـوند؛ امـا در افـراد آمـوزشديـده ا ـطرا بـهکـارگیری
فناوریهای جديد وجود نداشت؛ بنابراين با توجه به نقش متغیـرهـای برداشـت ذهنـی از آسـانی
استفاده و برداشت ذهنی از مفیدبودن و تـأثیر مثبـت آنهـا بـر نگـرش کارکنـان بـه مـديران و
مسئوتن سیستم های مرتبط بـا فنـاوری اطالعـات پیشـنااد مـی شـود در خريـداری و طراحـی
سیستمهای متناسب با نیاز شغلی کارکنان امور آ و فا ال ارا  ،سیسـتمهـايی را طراحـی و
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خريداری کنند که در عین مفیدبودن در عملکرد کارکنان ،يادگیری آنهـا بـرای اسـتفاده ،آسـان
باشد.
برای نمونه ،بیشتر از گزينه های گرافیکی بـه جـای دسـتوری اسـتفاده شـود .در ايـن حالـت
برداشت ذهنی از مفیدبودن نیز خود اثر مثبتی بر قصد استفاده از فناوری اطالعات خواهد داشـت
که اين مسیر نیز در مد ساختاری مثبت و معنادار بهدست آمد .با توجه به تـأثیر متغیـر نگـرش
نسبت به استفاده بر متغیر تصمیم به استفاده به مسئوتن و طراحان فناوری اطالعات و ارتباطات
امور آ و فا ال پیشنااد میشود که در انتخا و کاربسـت فنـاوریهـا در سیسـتم اداری بـه
بررسی نگرش کارکنان نسبت به آن فناوری بپردازند تا بدين طريق فناوری هايی را وارد سیسـتم
کنند که سبب افزايش تصمیم افراد برای استفاده آن شود.
با توجه به تأثیر متغیر تصمیم به استفاده بر متغیر استفاده عملی ،به مديران و مسئوتن امـور
آ و فا ال ارا پیشنااد میشود که به اطالعرسانی دربـاره اهمیـت و مزايـای بـهکـارگیری
فناوری در وظايف سازمانی بپردازند تا بدينوسیله بتوان کارکنان را به تصمیم استفاده در رابطه با
انواع فناوری ها ترغیب کنند و برای آنکه کاربران به استفاده خود از فناوری اطالعات ادامه دهند،
بايد طراحی ،اجرا و توسعه اين سیستمها بهگونهای باشد که عملکرد کاربران را بات ببرد.
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