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 .1دانشیار ،دانشگاه بوعلی سینا ،همدان.
 .2دانشجوی دکتری ،دانشگاه بوعلی سینا ،همدان.
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چکیده
هدف از اين مطالعه بررسی تأثیر آموزش  ICTبر پذيرش اثربخش فناوری اطالعات بر اساس مـد
پذيرش تکنولوژی ( )TAMاست .اين تحقیق برحسب هدف کاربردی و بر اساس شیوه گردآوری داده هـا
توصیفی از نوع پیمايشی است .جامعه آماری تحقیق کلیه کارکنان امور آب و فاضالب شهر اراک هسـتند
که تعداد  215کارمند در دو گروه (آموزش گذرانده و آموزش نگذرانده) بـهعنـوان نمونـه انتخـاب شـدند.
جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه استاندارد مد پذيرش فناوری ديويس استفاده شد .نتـاي نشـان داد
بین کارکنان آموزش گذرانده و آموزش نگذرانده در  5متغیر مد پذيرش فنـاوری تفـاوت معنـادار وجـود
دارد .بر اساس تحلیل دادهها ،همۀ روابط بین متغیرهای مد ساختاری گروه آموزشديده با توجه به تأثیر
آموزش ،مثبت و معنادار به دست آمدند و با عنايت به شاخصهای برازش ،مد ساختاری پذيرش فناوری
گروه آموزش ديده دارای برازش مناسب و بر همین اساس قابلیت بهکـارگیری در جامعـه مـوردنرر را دارا
است.
کلیدواژهها :آموزش؛ فناوری اطالعات و ارتباطات؛ مدل پذيرش فناوری
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 .1مقدمه
1

فناوری اطالعات و ارتباطات ( )ICTالگوهای عصر صنعتی را در همۀ ساختارهای فرهنگی،
اجتماعی و اقتصادی به هم ريخته و شیوهها و روش های 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 بهتدري تمـا زنـدگی وی را دربرمـیگیـرد (درانـی و رشـیدی.)1386 ،
سازمانها از اين محیط مستثنی نیستند و در اين شرايط تحت تأثیر عوامل متعددی قرار میگیرند
که ناشی از محیط پويای اطراف آنها يا خود سازمان است .عوامل تأثیرگذار بر اجزای سازمانی را
می توان به دو دسته عوامل خارجی و داخلی دسته بنـدی کـرد .سـیکاويس عوامـل درونـی را بـه
گروههای متعددی تقسیم کرده است :اهداف و راهبرد؛ وظايف و فناوری؛ اندازه ،کارکنان؛ چرخـه
عمر سازمانی؛ محصوالت و مکان .سیکاويسا نیز عوامـل خـارجی را بـه بـازار ،محـیط سـازمانی،
فرآيندهای ادغا  ،توسعه علم و فناوری تقسیم کرده است ()Jean, 2007؛ بنابراين در سـا هـای
اخیر ،موج فزاينده بهرهگیری از فناوری اطالعات با هدف افزايش بهرهوری ،کشـور ايـران را فـرا
گرفته است و بسیاری از سازمان ها برای استفاده از مزايای فناوری اطالعات ،سرمايه گذاری هـای
زيادی انجا دادهاند (مقیمی.)1392 ،
فناوری اطالعات زيرساختی را فراهم می آورد که ساير فرايندهای سازمانی را تحت تأثیر قرار
می دهد .تأثیر استفاده از فناوری اطالعات بر عملکرد يا ساير خروجیهای سازمان ،موضوع مهمی
است که توجه دانشگاهیان و صاحبان صنايع را به خود معطـوف کـرده اسـت (حـاجی حسـینی و
همکاران )1391 ،و پژوهشهای متعددی به بررسی اينگونه موضـوعهـا پرداختـهانـد .بـا وجـود
اهمیت به کارگیری فناوری اطالعات و اثرات مثبت آن ،امـروزه در بسـیاری از سـازمان هـا بـروز
مشکالتی در رابطه با برآوردهنشدن نیازهای کسب وکار با توجه به حجم باالی سرمايه گـذاری در
زمینه فناوری اطالعات و میزان پايین بهرهوری مشهود است (مانیان و همکاران )1388 ،و کمتـر
پژوهشی به بررسی عوامل تأثیرگذار بر پذيرش اثربخش فناوری اطالعـات و ارتباطـات پرداختـه
است .بر اساس بررسیهای صورتگرفته ،مد ها و روشهای گونـاگونی در سـط جهـان بـرای
بررسی عوامل مؤثر بر پذيرش فناوری اطالعات بهکار رفته و از جملـه معتبرتـرين آن هـا «مـد
پذيرش فناوری »2ديويس است که به بررسی عوامل در سط فردی می پردازد .اساس اين مـد
را دو عامل برداشت ذهنی از مفیدبودن 3و برداشت ذهنی از سهولت استفاده 4تشکیل میدهد.
اين دو عامل بر نگرش افراد نسبت به اسـتفاده از يـف فنـاوری تـأثیر مـیگذارنـد ،موجـب
تصمیمگیری برای استفاده از آن فناوری میشوند و درنهايـت 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 میتواند شامل هر نوع عـاملی
ازجمه عوامل سازمانی ،عوامل اجتماعی ،ويژگیهای سیستمهای رايانهای ،مانند نوع سختافزار و
نر افزار ،نحوه آموزش ،دوره آموزشی و کمف های ساير افراد در استفاده از سیستمهای رايانـهای
باشد که بر برداشتهای ذهنی افراد از مفیدبـودن و آسـانی اسـتفاده از فنـاوری اطالعـات تـأثیر
میگذارد ()Davis, et al., 1989؛ بنابراين برای بهکارگیری هر فناوری نـوينی در سـازمان نیـاز
است تا زمینههای پذيرش اين فناوری مهیا شود؛ ازايـنرو آمـوزش کارکنـان بـهعنـوان يکـی از
عوامل بیرونی و مهم میتواند بر برداشت ذهنی آنها از مفیدبـودن و آسـانی اسـتفاده از فنـاوری
تأثیرگذار باشد .اهمیت نقش آموزش در توانمندسازی منابع انسانی به حدی است که هیچ سازمان
تحو گرا خود را بینیاز از آموزش نمیبیند .درواقع آموزش نوعی سرمايهگذاری مفید و يف عامل
کلیدی در توسعۀ دانش ،بهبود مهارتها و ايجاد يا تغییـر نگـرش کارکنـان محسـوب مـی شـود
(قنبری و کريمی)1389 ،؛ بنابراين پژوهش حاضر درصدد پاسخگويی به اين سـؤا اسـت :تـأثیر
آموزش بر پذيرش اثربخش فناوری اطالعات و ارتباطات در امور آب و فاضـالب شـهر اراک بـر
اساس مد پذيرش فناوری ( )TAMبه چه میزان است؟
 .2مبانی نظری و پیشینه پژوهش

فناوری اطالعات و ارتباطات .امروزه در محیط کسب وکار رقابتی که به سرعت در حـا تغییـر
است ،دسترسی به اطالعات صحی  ،بهموقع و مرتبط ،اهمیت بسیاری دارد؛ بهگونهای که بسیاری
از فعالیتهای سازمانها مانند تصمیمگیری ،پیشبینی و تحلیلهای تجـاری ،بـه ايـن اطالعـات
بستگی دارند (فارسیجانی و همکاران .)1390 ،فنـاوریهـای نـوين ارتبـاطی و اطالعـاتی ()ICT
بهدلیل توانايی و ظرفیت باال در پردازش و انتشار سريع اطالعات الز برای انجـا فعالیـت هـای
سازمانی ،اهمیت بااليی در سازمان دارند .اين اهمیت از آنجا ناشی می شود که اطالعات و نحـوه
جريان و پردازش آن برای سازمان از اهمیـت حیـاتی برخـوردار اسـت ( Grant & Meadows,
.)2008
فناوری اطالعات و ارتباطات از سخت افزار ،نر افزار ،شبکههـا و رسـانههـای گروهـی بـرای
جمعآوری ،ذخیرهسازی ،پردازش ،انتقا و ارائه اطالعات (صدا ،داده ،متن و تصوير) تشکیل شـده
است ( .)Badenjuic & paduka, 2006مفهو فناوری اطالعات و ارتباطات از ديدگاه اشرفی و
مرتضی ( )2008به دامنۀ وسیعی از اطالعات رايانه ای و فناوری های ارتبـاطی برمـی گـردد .ايـن
فناوریها محصوالت و خدماتی را شامل میشوند که عبارتند از :رايانههای رومیزی؛ لپتاپهـا؛
وسايل دستی؛ اينترنت باسیم و بیسیم؛ نر افزار بهرهوری شغلی از قبیل ويرايشگر متن و صـفحه
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گسترده،؛ پايگاه دادهها؛ امنیت شبکه و غیـره .کوتلنیکـف ،)2007( 1ايـن فنـاوریهـا را در قالـب
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 سازمان ها عبارتانـد از:
میزان استفاده از فناوری اطالعات ساده (رايانه هـای مجهـز بـه نـر 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 مجهز به نر 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) .فناوری اطالعات با برخورداری
از ويژگیها و قابلیتهای مختلف ،توانسته است انعطافپذيری قابلتوجهی را در سـازمان از خـود
نشان دهد.
در يف نگاه کلی برخی از اين ويژگیها عبارتاند از :افزايش سرعت؛ افزايش دقـت؛ کـاهش
اندازه فیزيکی مخازن اطالعات در سازمان؛ رفـع برخـی از فسـادهای اداری؛ ايجـاد امکـان کـار
تما وقت؛ ايجاد امکان همکاری از راه دور (حجازی .)1384 ،با افـزايش تعـداد و کـاربردیبـودن
( ICTمثل سیستم های خبره ،2سیسـتم هـای تصـمیم گیرنـده 3و سیسـتم هـای مـديريت بـرخط
اطالعات ،)4به تدري در مفروضات پايه ای نقش  ICTدر سازمان ،تغییراتی بهوجـود آمـده اسـت.
ديگر  ICTتنها وسیله ای برای خودکارسازی فرآيندهای متـداو سـازمان و دسـتیابی بـه بـازده
عملیاتی در نرر گرفته نمی شود ICT .در هر سط از سلسله مراتب سازمان ،در همه زمینـه هـای
اصلی عملیاتی و فرآيندهای فیزيکی و اداری بهکار گرفته می شود (فرهنگی و همکـاران.)1392 ،
تعداد فزاينده وظايف ،کارکردها و فرآيندهايی که  ICTدر آنها بهکار گرفته میشود ،نمايانگر آن
است که نشانه هايی از کاهش در استفاده از اين فنـاوری وجـود نـدارد .درک پیامـدهای  ICTدر
سازمان نیز نیاز به مطالعات بیشتری دارد.
مدل پذيرش فناوری .بسیاری از پژوهشگران برای بررسی موضوعها و مسائل مربوط به يف
حوزه ،از مد ها و الگوهای معتبر موجود در آن حوزه استفاده میکنند .چنانکه گفته شد در زمینه
پذيرش فناوری اطالعات نیز مد هايی وجود دارد که اعتبار آنها در پژوهشهای گوناگون تأيید
شده است .از جمله اين مد ها میتوان به «مد پذيرش فناوری» ديويس« ،نرريه اشاعه
نوآوری» راجرز« ،نرريه رفتار برنامهريزیشده »5و «نرريه پذيرش سیستمهای فنی 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 ،مد پذيرش فناوری را ديويس در سا
 1986بر اساس «تئوری عمل مستد  »2آجزن و فیشبن ( ،)1980برای مد سازی موضوع
پذيرش فناوری اطالعات توسط کاربران معرفی کرد (خداداد حسینی و همکاران« .)1392 ،نرريه
عمل مستد » ،نرريهای از حوزه روانشناسی اجتماعی است که بهصورت گسترده در
پژوهشهای تجربی و حوزههای پژوهشهای گوناگون مطالعه شده است .اين نرريه در رابطه با
عوامل تعیینکننده رفتارهای عمدی است و طبق آن سرزدن هر رفتاری از يف شخص ،مرتبط با
تصمیمگیری در آن فرد برای انجا آن است .تصمیم به رفتار را متعاقباً بهصورت مشترک نگرش
نسبت به رفتار 3و هنجار ذهنی 4تبیین میکنند .اين نگرش و هنجار قبل از تصمیمگیری در ذهن
شخص در رابطه با آن رفتار شکل گرفتهاند ( .)Ajzen & Fishbein, 1980مد پذيرش
فناوری از بنیادیترين و نافذترين نرريههای رفتار انسانی است و برای پیشبینی سط وسیعی از
رفتارها بهکار میرود .اين مد برای فناوریهای مختلف در موقعیتها و حالتهای متفاوت با
عوامل کنترلی مختلف و جامعه آماری متنوع بهکار رفته است ( .)Tung, et al., 2008مفهو
پذيرش در اين مد  ،يف پديده چندبُعدی است که مجموعه وسیعی از متغیرهای کلیدی مانند
ادراکها ،اعتقادها ،نگرشها و ويژگیهای افراد و همچنین میزان درگیری آنان با فناوری
اطالعات را شامل میشود ( .)Davis, et al, 1989شکل  ،1نشاندهنده روند اين مد و نحوه
عملکرد آن است.

شکل  .1مد پذيرش فناوری ديويس و همکاران1989 ،

اساس مد پذيرش فناوری را دو تصور يا عقیده خاص شامل برداشت ذهنی از مفیدبـودن و
برداشت ذهنی از آسانی استفاده که از عوامل اصلی مرتبط با رفتارهای پـذيرفتن رايانـه هسـتند،

1. Sociotechnical Systems Theory of Acceptance.
2. Theory of Reasoned Action (TRA).
3. Attitude Toward Behavior
)4. Subjective Norm(SN

160

چشمانداز مديريت دولتی ـ شماره  33ـ بهار 1397

تشکیل میدهند .با توجه به شکل  ،1عوامل بیرونی (مانند آموزش) میتواننـد بـر برداشـتهـای
افراد از مفیدبودن و آسانی استفاده از فناوری اطالعات تأثیر بگذارند.
مد پذيرش فناوری (همانند نرريه عمل مستد ) تصمیم به انجا رفتـار را يکـی از عوامـل
تعیینکننده کاربرد رايانه میداند .در اين مد مطابق شکل  ،1تصمیم بـه اسـتفاده را بـهصـورت
مشترک ،نگرش شخصی نسبت به استفاده از سیستم ،برداشت ذهنـی از مفیـدبـودن و برداشـت
ذهنی از آسانی استفاده تعیین می کنند .در اين حالت نگرش شخصی به صورت مستقیم و برداشت
ذهنی از مفیدبودن و آسانی استفاده به صورت غیرمستقیم بر تصمیم به استفاده تأثیر مـی گذارنـد.
رابطه نگرش به رفتار با تصمیم به رفتار که در مد پـذيرش فنـاوری ارائـه شـده اسـت ،نشـان
می دهد که مرد تصمیم به انجا رفتارها يا اعمالی می گیرند که انجا آنها تأثیرات مثبت داشته
باشد.
پیشینه پژوهش .تاکنون در پژوهشهای زيادی به بررسی رابطه فناوری اطالعـات و ارتباطـات
با متغیرهايی چون وظايف سازمانی (مددی و همکاران ،)1393 ،کیفیت خدمات و رضايت مشتری
(دوستار و همکاران ،)1393 ،ساختار سازمانی (فرهنگی و همکاران ،)1392 ،کـارآفرينی سـازمانی
(فیض و همکاران ،)1392 ،چابکی سازمانی (محمدی و امیری ،)1391 ،کیفیت عملکـرد سـازمان
(حاجیحسینی و همکاران ،)1391 ،عملکرد عملیاتی و استراتژيف (عابـدی 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, 2014رضايت شـغلی ( )Yam, et al, 2014و
ظرفیت جذب دانش کارکنان ( ،)Castillo & Pérez, 2013پرداخته شده است .در پژوهشهای
متعــددی نیــز از مــد پــذيرش فنــاوری اســتفاده شــده اســت (قاســمی و همکــاران1392 ،؛
خدادادحســینی1392 ،؛ عبدخــدا و همکــاران1392 ،؛ اســماعیلی1392 ،؛ ملکــی نجــفدر1391 ،؛
خراسانی و همکاران1390 ،؛ سعیدا اردکانی و همکاران1390 ،؛ احمدی ده قطـبالـدينی1389 ،؛
شـیخ شـعاعی و علـوی1386 ،؛ Park, et al, 2014؛ Peral, at al, 2014؛ & Wallace
Sheetz, 2014؛ Alexandre & Carmo, 2014؛ Miltgen, Popovič & Oliveira,
 .)2013طبق بررسیهای صورتگرفته در باب فناوری اطالعات ،از معتبرترين مد های موجـود،
مد پذيرش فناوری اطالعات ( )TAMاست که نخسـت بـه بررسـی عوامـل در سـط فـردی
می پردازد؛ دو  ،در پژوهش های زيادی در کشورهای گوناگون بهکار گرفته شده و سـو  ،قابلیـت
کاربرد آن در مطالعات قبلی بررسی شده است؛ بنابراين به نرر میرسد تاکنون در هیچ پژوهشـی
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آموزش کارکنان بهعنوان عامل بیرونی و راهبـردی تأثیرگـذار بـر پـذيرش فنـاوری اطالعـات و
ارتباطات بر اساس مد ( )TAMبررسی نشده است.
 .3توسعه فرضیهها و مدل مفهومی

با توجه به بررسی مبانی نرری و پیشینه پژوهش می توان از طريق آموزش فناوری اطالعات
و ارتباطات میزان پذيرش فناوری کارکنان را تحت تأثیر قرار داد و ارزيابی کرد؛ همچنین با توجه
به مبانی نرری ،پژوهشگران معتقدند که تصـمیم بـه اسـتفاده و اسـتفاده عملـی از فنـاوری بـه
برداشت ذهنی از مفیدبودن و برداشت ذهنی از آسانی استفاده ،بستگی دارد .در اين پژوهش دوره
فناوری اطالعات و ارتباطات بهعنوان عامل بیرونی و مـؤثر بـر برداشـتهـای ذهنـی بـهمنرـور
پذيرش اثربخش فناوری ،بررسی میشود .در شکل  ،2ارتباط بـین متغیرهـای پـژوهش در قالـب
مد پژوهش نشان داده شده است.

شکل  .2مد مفهومی پزوهش بر اساس مد پذيرش فناوری ()TAM

برای بیان چگونگی ارتباط بین متغیرها و سازه های موردمطالعه از فرضیه استفاده شده اسـت
که فرضیههای پژوهش در قالب دو فرضیه اصلی به شرح زير تدوين شدهاند:
فرضیه اول :بین کارکنـان گـروه او (دورآ آموزشـی گذرانـده انـد) و گـروه دو (دورآ آموزشـی
نگذراندهاند) از لحاظ پذيرش فناوری ،تفاوت معنادار وجود دارد.
فرضیه دو  :بین روابط متغیرهای مد پذيرش فناوری در دو گروه تفاوت معنادار وجود دارد.
 .4روششناسی

پژوهش حاضر از نرر هدف ،کاربردی و از نرر روش ،توصیفی ـ تحلیلی است .هدف
پژوهشهای کاربردی توسعه دانش برای بهکارگیری در يف زمینه خاص است؛ همچنین از لحاظ
جمعآوری دادهها از نوع توصیفی ـ پیمايشی است .جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان
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(رسمی و قراردادی) امور آب و فاضالب شهر اراک در سا  1393به تعداد  244نفر است .نمونه
آماری پژوهش با استفاده از روش نمونهگیری طبقهای ـ تصادفی ،شامل دو گروه انتخاب شد:
گروه نخست شامل  109نفر از کارکنانی که دوره آموزشی فناوری اطالعات و ارتباطات را
گذرانده بودند و گروه دو شامل  106نفر از کارکنانی که هنوز اين دوره را نگذرانده بودند .در
انتخاب نمونهها بهمنرور يکسانی گروهها به لحاظ جنسیت و تحصیالت ،سعی شد دو گروه سهم
نسبتاً برابری داشته باشند تا اثر جنسیت و تحصیالت بر متغیر وابسته تعديل شود .متغیر مستقل
در اين پژوهش ،دوره مداخله آموزشی فناوری اطالعات و ارتباطات بود که طی چهار دوره و در
هر دوره  30نفر از کارکنان در  6جلسه  90دقیقهای به فراگیری آموزشهای الز پرداختند .اين
دورهها در «دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور اراک» به درخواست «شرکت آب و
فاضالب» برگزار شد .سرفصلها و مباحثی که در اين دورهها مطرح و آموزش داده شد ،در سه
بخش (زيرساخت اطالعات ،فناوریهای اطالعات و کاربردهای اطالعات) ارائه شدند .در
زيرساخت اطالعات به مباحث شبکهها و سرويسهای مخابراتی ،فناوریهای انتقا  ،سوئیچینگ
و روتینگ ،شبکههای فیبر نوری ،ارتباطات محلی و ارتباطات شهری پرداخته شد.
در بخش فناوریهای اطالعات؛ ذخیرهسازی اطالعات ،پردازش اطالعات ،سیستمهای
عامل ،نر افزارهای کاربردی و پروتکلهای شبکه ارائه شد .در بخش کاربردهای اطالعات،
آشنايی با چگونگی استفاده فناوری اينترنت برای ايجاد شبکههای درونسازمانی خصوصی و
بینسازمانی ،مختصری از سیستمهای اطالعاتی و کارکرد و جايگاه آن در سازمان و مديريت،
کاربردهای اينترنت و بازرگانی الکترونیف از جمله در امور مالی و حسابداری ،منابع انسانی،
فروش و بازاريابی و ساخت و تولید ،بانکداری الکترونیف و در آخر نیز مشکالت و چالشهای
توسعه فناوری 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 .اين پرسشنامه با  25گويه شامل پن مؤلفه
برداشت ذهنی از مفیدبودن فناوری اطالعات ( 4گويه) ،برداشت ذهنی نسبت بهآسانی استفاده از
فناوری اطالعات ( 5گويه) ،نگرش نسبت به استفاده از فناوری اطالعات ( 4گويه) ،تصمیم برای
استفاده از فناوری اطالعات ( 5گويه) و استفاده عملی از فناوری اطالعات برای انجا وظايف
شغلی ( 4گويه) است .پرسشنامه بهصورت طیف پن درجهای مقیاس لیکرت ساخته شده و
ارزشگذاری آن بهصورت  1تا  5است.
1
برای بررسی پايايی ابزار از آزمون آلفای کرونباخ بهره گرفته شد که ضرايب آلفا در ارتباط با
هر يف از اجزای مد شامل برداشت ذهنی از مفیدبودن فناوری اطالعات ( ،)0/86برداشت
1. Cronbach’s alpha
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ذهنی نسبت بهآسانی استفاده از فناوری اطالعات ( ،)0/89نگرش نسبت به استفاده از فناوری
اطالعات ( ،)0/85تصمیم برای استفاده از فناوری اطالعات ( ،)0/89استفاده عملی از فناوری
اطالعات ( )0/88و ضريب پايايی کل برای پرسشنامه پذيرش فناوری ( )0/87بهدست آمد .برای
تعیین روايی ابزار از تکنیف تحلیل عاملی استفاده شد .همه بارهای عاملی ( )λبهدستآمده در
خصوص متغیرهای آشکار (سؤا ها) ،باالی  0/50بهدست آمد که در سط خطای  5درصد
معنادار بودند .اين امر نشان میدهد که متغیرهای آشکار مد از برازش قابلقبولی برای
اندازهگیری سازههای پنهان برخوردار هستند .برای تحلیل توصیفی دادهها از جدو توزيع
فراوانی ،شاخصهای مرکزی و پراکندگی ،ضريب همبستگی و آزمون  tبا استفاده از نر افزار
 SPSSاستفاده شد .در تحلیل استنباطی با استفاده از زبان برنامهنويسی لیزر و لیزر ساده ،1از
طريق روش درستنمايی 2بیشینه پارامترهای مد مفهومی ،بهمنرور انجا تبیین علّی و بررسی
روابط بین متغیرها تخمین زده شدند و از تکنیف آماری مد يابی معادالت ساختاری (تحلیل
مسیر تأيیدی) استفاده شد.
 .5تحلیل دادهها و يافتهها

از مجموعه دادههای جمعآوریشده 80( 172 ،درصد) نفر آنها مرد و  20( 43درصد) نفر زن
هستند .به لحاظ تحصیالت  14( 31درصد) نفر ديپلم و پايینتر 26( 57 ،درصد) نفر فـوقديـپلم،
 50( 108درصد) نفر لیسانس و  10( 19درصد) نفر فوقلیسانس و باالتر هستند.
بهمنرور مقايسه میانگینهای بهدستآمده در دو گروه (گروه او دوره آموزشی گذراندهانـد و
گروه دو دوره آموزشی نگذراندهاند) از آزمون  tبرای گروههای مستقل استفاده شد تـا مشـخص
شود تفاوتهای مشاهدهشده بین میانگینها اتفاقی است يا تأثیر دوره آموزشی .همانگونه که در
جدو  ،1مشاهده میشود ،میانگین همه متغیرهای پذيرش فناوری در گروه او  ،يعنـی گروهـی
که آموزشديدهاند ،بزرگتر از میانگینهای گروه دو است و اين تفـاوتهـا در سـط  5درصـد
معنادار هستند؛ زيرا  p > 0/05است.

1. LISREL & SIMPLIS
2. Maximum Likelihood Method

164

چشمانداز مديريت دولتی ـ شماره  33ـ بهار 1397

جدو  .1مقايسه میانگین متغیرهای پذيرش فناوری کارکنان در گروه آموزشديده و آموزشنديده
انحراف

متغیر

گروه

تعداد

میانگین

برداشت ذهنی از
مفیدبودن فناوری

گروه او
گروه دو
گروه او

109
106
109

4/57
3/02
4/09

0/691
1/12
0/768

گروه دو

106

2/83

1/04

گروه او

109

4/61

0/451

گروه دو
گروه او
گروه دو
گروه او
گروه دو

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

درجه

سطح

آزادی

معناداری

3/04

213

0/000

4/29

213

0/002

1/4

213

0/013

2/79

213

0/005

6/96

213

0/000

با توجه به اينکه مـاتريس همبسـتگی مبنـای تجزيـهوتحلیـل مـد علّـی اسـت ،مـاتريس
همبستگی متغیرهای موردبررسی در پژوهش حاضر در جدو  ،2ارائه شده است .بر اساس نتـاي
اين جدو  ،مقدار  rبرای گـروه او (آمـوزش گذرانـدهانـد) در تمـامی مـوارد مثبـت و در سـط
 ،p < 0/05معنادار شده است؛ بنابراين ارتباط مستقیم و معنـادار بـه صـورت دوبـه دو بـین تمـا
متغیرهای گروه او پژوهش وجود دارد؛ امـا مقـدار  rبـرای گـروه دو (کارکنـانی کـه آمـوزش
نگذراندهاند) در بیشتر موارد ضعیف است و معنادار نیست.
جدو  .2ماتريس همبستگی بین متغیرهای پژوهش بر اساس مد مفهومی
برداشت
متغیرها

گروه

برداشت ذهنی از
مفیدبودن

گروه او

ذهنی از
مفیدبودن

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

برداشت ذهنی از
آسانی استفاده

نگرش

تصمیم

نسبت به

به

استفاده

استفاده

استفاده
عملی

1
1

گروه دو
**

گروه او

0/67

گروه دو

0/07
**

1
1
**

1

گروه او

0/71

گروه دو

*0/17

0/13

1

0/62

گروه او

**0/60

*0/52

*0/64

1

گروه دو

*

0/29

0/05

*

0/21

1

گروه او

*0/61

**0/67

*0/58

**0/65

گروه دو

0/11

0/09

*

0/13

1

0/10
**

1
*

p < 0/05 p < 0/01
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فرضیه دو با استفاده از تکنیف تحلیل مسیر مطابق شـکلهـای  3و  ،4مـوردآزمـون قـرار
گرفت .با توجه به نتاي 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 دو
(کارکنانی که دوره آموزشی نگذراندهاند) است .در رابطه با تأثیر برداشت ذهنی از آسانی استفاده از
فناوری اطالعات بر برداشت ذهنی از مفیدبودن فناوری اطالعات در گروه او (شکل  ،)3ضريب
رگرسیون استانداردشده که تحت عنوان ضريب مسیر است برابر با  0/56و مقدار  tبهدسـتآمـده
برای اين ضريب  6/52است که اين مقدار در سط  0/01معنادار است؛ اما ضـريب مسـیر گـروه
دو (شکل  )4برای اين رابطه برابر با  0/12است که باتوجه به مقـدار  )1/14( tمعنـادار نیسـت؛
زيرا  t > ±1/96است .اثر متغیر برداشت ذهنی از آسانی استفاده از فناوری اطالعات بـر نگـرش
نسبت به استفاده از فناوری اطالعات در گروه او برابر با  ،0/67است که بـا توجـه بـه مقـدار t
( )3/49معنادار بوده و پذيرفته میشود؛ ولی همین مسیر در مـد گـروه دو (شـکل  ،)4معنـادار
نیست؛ زيرا  t > ±1/96است .ضريب مسیر برداشت ذهنی از مفیدبـودن فنـاوری اطالعـات بـر
نگرش نسبت به استفاده از فناوری اطالعات در گروه آموزش ديده ،معاد  0/61است که با توجه
به  tبهدست آمده ( )7/12در سط  ،0/01معنادار است .ضريب مسیر اين رابطه در مد گروه دو
(شکل  )4برابر با  0/24است که با توجه به مقدار  )2/03( tدر اين مد نیـز ايـن رابطـه معنـادار
نیست.
اثر برداشت ذهنی از مفیدبودن بر تصمیم به اسـتفاده از فنـاوری اطالعـات برابـر بـا  0/52و
مقدار  tاين ضريب برابر با  5/68است که در سط  ،0/01معنـادار اسـت .اثـر برداشـت ذهنـی از
مفیدبودن بر تصمیم به استفاده از فناوری اطالعات در مد گروه آموزشنديده معاد  0/27است
که با توجه به  )2/68( tبهدستآمده معنادار است .در مـورد تـأثیر نگـرش نسـبت بـه اسـتفاده از
فناوری اطالعات بر تصمیم به اسـتفاده از فنـاوری اطالعـات در گـروه او (شـکل  ،)3ضـريب
رگرسیون استانداردشده که تحت عنوان ضريب مسیر است برابر با  0/63و مقدار  tبهدسـتآمـده
برای اين ضريب  7/02است که اين مقدار در سط  0/01معنادار است؛ اما همین ضريب در مد
گروه دو (شکل  )4معنادار نیست؛ زيرا  t > ±1/96است .ضريب مسـیر تصـمیم بـه اسـتفاده از
فناوری اطالعات بر استفاده عملی از فناوری اطالعات در گروه آموزشديده برابر با  0/59و مقدار
 tمعاد  6/37در سط  0/01معنادار بهدست آمد؛ ولی اثر تصمیم به استفاده از فناوری اطالعات
بر استفاده عملی از فناوری اطالعات در گروه دو (شکل  )4برابر با /06بهدست آمد که بـا توجـه
به مقدار  )0/37( tمعنادار نیست.
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شکل  .3مد ساختاری پذيرش فناوری اطالعات گروه او (آموزش گذراندهاند) بر اساس مد پذيرش فناوری ( )TAMدر
امور آب و فاضالب اراک

شکل  .4مد ساختاری پذيرش فناوری اطالعات گروه دو (آموزش نگذراندهاند) بر اساس مد پذيرش فناوری ( )TAMدر
امور آب و فاضالب اراک

جدو  ،3شاخصهای نیکويی برازش مد ساختاری گروه او پـژوهش را نشـان مـیدهـد.
همانطور که مشاهده میشود مقـادير بـهدسـتآمـده بـرای شـاخصهـای بـرازش ،همگـی در
محدودههای موردقبو قرار دارند .اين مطلب نشان میدهد که مد پـژوهش بـرازش خـوبی بـا
دادهها دارد و يا مد ساختاری مناسب است.
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جدو  .3شاخصهای نیکويی برازش مد ساختاری
شاخصهای برازش

محدوده قابلقبول

مقدار

کای اسکوئر بهنجار ()CMIN/DF
ريشه میانگین مربعات باقیمانده ()RMR
ريشه میانگین مربعات خطای برآورد ()RMSEA
شاخص نیکويی برازش ()GFI
شاخص نیکويی برازش اصالحشده ()AGFI
شاخص برازش هنجار شده ()NFI
شاخص برازش تطبیقی ()CFI

کوچفتر از 3
کوچفتر از 0/05
کوچفتر 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

 .6نتیجهگیری و پیشنهادها

در اين مطالعه تأثیر دورآ آموزشی  ICTبر پذيرش موفـق و اثـربخش فنـاوری اطالعـات در
امور آب و فاضالب اراک بر مبنای مد پذيرش فناوری ( )TAMبررسی شـد .نتـاي نشـان داد
آموزش میتواند میزان آشنايی و کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات در فعالیتهـای سـازمانی را
تغییر و افزايش دهد .با توجه به تحلیل دادهها میانگین افراد آموزشديده در  5متغیر مد پذيرش
فناوری بیشتر از گروه دو (آموزش نگذراندهاند) بود و با سط معناداری بهدستآمده ،فرضیه او
مبنی بر تفاوت معنادار بین دو گروه تأيید میشود .نتـاي ايـن پـژوهش بـا يافتـههـای مـددی و
همکـاران ( ،)1393خدادادحســینی ( ،)1392بــرزهکــار و همکــاران ( ،)1392عبدخــدا و همکــاران
( ،)1392الکساندر و کارمو ( ،)2014کومار و ويجل ،)2011( 1کـان ،)2009( 2هورتـان )2005( 3و
کندا و بروکس ،)2000( 4در رابطه بـا اينکـه بـرای بـهکـارگیری و توسـعه فنـاوری در سـازمان،
بسترسازی اداری ـ مديريتی ،آمادهسازی عوامل انسانی و اجتماعی و نیز پشتیبانیهـای مربوطـه
مانند آموزش کارکنان بسیار ضروری است ،همسو و همجهت 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 سـاختاری پـذيرش فنـاوری گـروه دو از بـرازش مناسـب
برخوردار نبود و دارای ضرايب مسیر ضعیف بوده و فقط دو مسیر مد معنـادار بـود .فرضـیه دو
مبنی بر تفاوت معنادار بین روابط متغیرهای مد ساختاری گـروه او و دو پذيرفتـه مـیشـود.
نتاي اين پژوهش با نتاي پژوهشهای قاسمی و همکـاران ( ،)1392اسـماعیلی ( ،)1392ملکـی
نجفدر ( ،)1391خراسانی و همکاران ( ،)1390سعیدا اردکـانی و همکـاران ( ،)1390احمـدی ده
1. Kumar & Vigil
2. Kon
3. Horton
4. Kunda & Brooks
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قطبالدينی ( ،)1389شیخ شعاعی و علوی ( ،)1386پارک و همکاران ( ،)2014پـر و همکـاران
( ،)2014واالس و شتز ( )2014و میلتجن و همکاران ( )2013در رابطه با روابط بـین متغیرهـای
مد 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 آنها از فناوریهايی استقبا
میکنند که تشخیص داده شود برای سازمان مفید خواهد بود .برای مثا  ،صرفهجويی در زمان و
تسهیل کار از عوامل مهم مفیدبودن فناوریها است .بر اساس اثر معنادار برداشت ذهنی از آسانی
استفاده بر نگرش کارکنان در مد ساختاری گـروه او و معنـادارنبـودن همـین مسـیر در مـد
ساختار گروه دو  ،بسیاری از کارکنان گروه دو نگران سختی استفاده از فناوریهـای روز بودنـد.
آنها حاضربودن از امکانات قديمی تر استفاده کنند تا درگیر سختی کار با فنـاوری شـوند؛ امـا در
افراد آموزشديده اضطراب بهکارگیری فناوریهای جديد وجود نداشت؛ بنابراين با توجه به نقـش
متغیرهای برداشت ذهنی از آسانی استفاده و برداشت ذهنی از مفیدبودن و تأثیر مثبـت آنهـا بـر
نگرش کارکنان به مديران و مسئوالن سیستمهای مرتبط با فناوری اطالعات ،پیشنهاد مـیشـود
در خريداری و طراحی سیستم های متناسب با نیـاز شـغلی کارکنـان امـور آب و فاضـالب اراک،
سیستم هايی را طراحی و خريداری کنند که در عین مفیدبـودن در عملکـرد کارکنـان ،يـادگیری
استفاده از آنها آسان باشد .برای مثا  ،بیشتر از گزينههای گرافیکی بـهجـای دسـتوری اسـتفاده
شود .در اين حالت برداشت ذهنی از مفیدبودن نیز خود اثر مثبتـی بـر قصـد اسـتفاده از فنـاوری
اطالعات خواهد داشت که اين مسیر نیز در مد ساختاری مثبت و معنادار بهدست آمد .بـا توجـه
به تأثیر متغیر نگرش نسبت به استفاده بر متغیر تصمیم به استفاده به مسئوالن و طراحان فناوری
اطالعات و ارتباطات امور آب و فاضالب پیشنهاد میشود که در انتخاب و کاربست فناوریهـا در
سیستم اداری بـه بررسـی نگـرش کارکنـان نسـبت بـه آن فنـاوری بپردازنـد تـا بـدين طريـق
فناوری هايی را وارد سیستم کنند که سبب افزايش تصمیم افراد برای استفاده آن شود .با توجه به
تأثیر متغیر تصمیم به استفاده بر متغیـر اسـتفاده عملـی ،بـه مـديران و مسـئوالن شـرکت آب و
فاضالب اراک پیشنهاد میشود که به اطالعرسانی درباره اهمیت و مزايای بهکارگیری فناوری در
وظايف سازمانی بپردازند تا بدينوسیله بتوانند کارکنان را به استفاده از انـواع فنـاوریهـا ترغیـب
کنند .برای آنکه کاربران به استفاده از فناوری اطالعات ادامه دهند ،بايد طراحـی ،اجـرا و توسـعه
اين سیستمها بهگونهای باشد که عملکرد کاربران را باال ببرد.
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