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 .1مقدمه

سیستمهای اطالعاتی در دنیای امروز به یکی از مؤلفههای حیاتی فعالیتهای رقابتی سازمانها
تبدیل شدهاند .سازمانها میکوشند تا با بهکارگیری فناوریهای جدید اطالعات و سازگاری با این
فناوریها ،خود را از سایر رقیبان متمایز سازند .سرمایهگذاری در زمینة فناوریهای جدید اطالعات در
زمرة تصمیمات مهم مدیران ارشد سازمانها جای دارد .چرا که فناوری اطالعات به یک ابزار
استراتژیک برای دستیابی به مزیت رقابتی در سازمانها بدل گشته است .اهدافی که سازمانها از
طریق سرمایهگذاری کالن بر روی  IT9بهدنبال دستیابی به آن هستند عبارتاند از -9 :برتری
عملیاتی -0 ،0محصوالت ،خدمات و مدلهای کسب و کار جدید -3 ،رابطة صمیمانه میان مشتری و
تأمین کننده -9 ،بهبود تصمیمسازی -5 ،مزیت رقابتی [.]32
هرچند که تصمیمات مربوط به بهرهگیری از فناوریهای گوناگون توسط مدیریت عالی سازمان
اتخاذ میشود ،اما بهکارگیری یک فناوری ،بهخودیخود متضمن بهرهگیری کامل از مزایای بالقوه آن
نبوده و در عمل ،این کارکنان سازمان هستند که بهعنوان استفادهکنندگان فناوری ،میزان بهرهوری
حاصل از سرمایهگذاری بر روی آن فناوری را تعیین میکنند .سیستمهای اطالعاتی نیز از این قاعده
مستثنی نیستند .پیادهسازی سیستمهای اطالعاتی در سازمانها تنها زمانی به خلق ارزش منجر
میشود که این سیستمها توسط کاربران مورد نظر ،مورد پذیرش و استفاده کافی قرار گیرند .مطالعات
انجام شده در این زمینه نشان میدهد که بسیاری از کاربران در سازمانها استفاده کاملی از
سیستمهای اطالعاتی نمیکنند و یا سیستمهای اطالعاتی را به طرقی غیر از آنچه مورد نظر سازمان
است استفاده میکنند و این موضوع ،عدم توفیق سازمانها را در حصول منافع عملکردی بهینه از راه
سرمایهگذاری در  ITبههمراه دارد [ .]05 ;9لذا درک بهتر عوامل مؤثر بر تصمیم افراد به پذیرش یا
رد یک سیستم اطالعاتی ،همچنان یکی از اهداف محوری تحقیقات و اقدامات در حوزة سیستمهای
اطالعاتی بوده [ ]99و در این راستا مدلهای متعددی از سوی پژوهشگران طراحی شده است .از میان
مدلهای گوناگون پیشنهاد شده برای تشریح و پیشبینی پذیرش سامانههای رایانهای توسط کاربران،
مدل پذیرش تکنولوژی ( 3)TAMیکی از پراستفادهترین مدلها بوده و مطالعات فراوانی اعتبار این
مدل را در طیف گستردهای از سیستمهای اطالعاتی نشان داده است [ .]93در ایران نیز باتوجه به
رقابت شدید موجود در شبکه بانکی کشور و بهتبع آن ،اهمیت روزافزون سیستمهای اطالعاتی به
1. Information Technology
2. Operational excellence
3. Technology Acceptance Model
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عنوان یک منبع مهم کسب مزیت رقابتی ،شناسایی عوامل مؤثر بر بهرهگیری کارکنان از این
سیستمها ضروری مینماید .مشکلی که بر سر راه استفادة از نتایج مطالعات یاد شده وجود دارد آن
است که طبق یافتههای محققان ،فرهنگ ملی ،پذیرش و استفاده از فناوری را تحت تأثیر قرار
میدهد [ ]99 ;35 ;99و از آنجا که بخش عمدهای از مطالعات مربوط به پذیرش تکنولوژی در
کشورهای توسعهیافته انجام شده است [ ،]02 ;1لذا یافتههای مربوط به این تحقیقات ممکن است در
کشورهای درحال توسعه و از جمله کشورمان کاربرد چندانی نداشته باشد .این موضوع ،ضرورت انجام
تحقیقی در این مورد را در یک سازمان ایرانی ضروری میساخت .باتوجه به اتکای بخش عمدهای از
عملیات بانک سرمایه به سیستمهای اطالعاتی این بانک ،استفاده ناکافی از این سیستمها توسط
کارکنان میتواند بهعنوان مانعی بر سر راه دستیابی سازمان به اهداف بهینة مورد نظر آن تلقی گردد و
لذا پژوهش حاضر درصدد ارائه پیشنهاداتی برای بهرهگیری هرچه بیشتر کارکنان بانک سرمایه از
سیستمهای اطالعاتی این بانک است .پژوهش حاضر به تبیین الگویی برای بررسی عوامل فوق در
بانک سرمایه با استفاده از مدل  TAMمیپردازد .ذکر این نکته ضروری است که هم عوامل فردی و
هم عوامل سازمانی بر تمایل افراد به استفاده از سیستمهای اطالعاتی تأثیرگذار است [ .]91پژوهش
حاضر به ارزیابی عوامل سازمانی تأثیرگذار بر استفاده از این سیستمها پرداخته و در این راستا ،سه
دسته از عوامل شامل پشتیبانی زیرساختهای ،IT 9پشتیبانی مدیریت 0و پشتیبانی فنی ،3مورد بررسی
و آزمون قرار گرفته است.
 .2مبانی و چارچوب نظری تحقیق

سیستمهای اطالعاتی و فناوری اطالعات .در دنیای رقابتی کنونی اهمیت اطالعات دقیق ،مناسب
و مربوط ،بیش از هر زمان دیگری احساس میشود .نیاز حیاتی سازمانها به اطالعات و بهتبع آن،
ظهور فناوریهای اطالعاتی و ارتباطی و استفاده روزافزون از آنها در سازمانها با هدف پاسخگویی به
نیازهای محیطهای در حال تغییر و ضرورت اخذ تصمیمات درست و بهموقع ،باعث توسعه و گسترش
سیستمهای اطالعاتی شده است [ .]0سیستمهای اطالعات مدیریت مفهومی است که بیش از دو
دهه از عمر آن میگذرد .البته این مفهوم بهصورت غیرجامع از زمان پیدایش اولین پردازندههای
کامپیوتری وجود داشته است [ .]3برای درک بهتر مفهوم سیستمهای اطالعاتی الزم است که ابتدا با
1. Infrastructure support
2. Management support
3. Technical support
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مفهوم فناوری اطالعات ( )ITآشنا شویم .واژة "فناوری اطالعات" اولین بار از سوی "لویت و
وایزلر" در سال  9151به منظور بیان نقش رایانه در پشتیبانی از تصمیمگیریها و پردازش اطالعات
در سازمان بهکار گرفته شد [ .]9فناوری اطالعات ترکیبی از نرمافزارها و سختافزارهای رایانهای،
ارتباطات از راه دور ،اینترنت و فناوریهای ارتباطی دیگر است [ .]31در تعریفی دیگر ،فناوری
اطالعات شامل سیستمهای رایانهای از قبیل اجزای سختافزاری و نرمافزاری ،تجهیزات ارتباطی و
سیستمهای مدیریت پایگاه داده و غیره است [ .]09همچنین طبق تعریف جامع دیگری که توسط
الودن و الودن )0299( 9ارائه شده است ،فناوری اطالعات شامل تمامی سختافزارها و نرمافزارهایی
است که یک شرکت برای نیل به اهداف تجاری خود نیازمند بهرهگیری از آنهاست .این نهتنها
دستگاههای کامپیوتر ،تجهیزات ذخیرهسازی و وسایل دستی قابلحمل ،0بلکه نرمافزارهایی نظیر
سیستمهای عامل ویندوز و لینوکس ،مجموعه برنامههای بهرهوری مایکروسافت آفیس 3و هزاران
برنامة کاربردی دیگر را که در هر شرکت بزرگی یافت میشود ،در بر میگیرد [ .]39ظهور این فناوری
در دو دهة اخیر بر زندگی خصوصی ،اجتماعی و عمومی ما و بهویژه بر کیفیت آن تأثیر گذاشته است.
این فناوری شیوههای قدیمی ،منسوخ ،کند ،غیر قابل اطمینان و پرهزینه را کنار میزند و روشهای
سریعتر ،کمهزینهتر و قابل اعتمادتر را جایگزین میکند و برخالف گذشته ،شما را قادر میسازد تا با
سهولت تمام از پس دادههای پیچیده و حجیم برآیید [.]3
9
سیستم اطالعات مدیریت در یکی از تعاریف اولیه که توسط دیویس ( )9119ارائه شده است،
سیستمی جامع مرکب از انسان و ماشین است که برای پشتیبانی از تصمیمها ،مدیریت و عملیات،
اطالعاتی را فراهم میسازد [ .]91سیستمهای اطالعاتی شامل فناوری اطالعات ،دادهها ،رویههای
پردازش دادهها و افرادی است که دادهها را جمعآوری و پردازش میکنند .این سیستمها ،اطالعات
الزم را برای اعضای سازمان و مشتریان آن فراهم میآورد .در تعریف ارائه شده توسط الودن و
الودن ( ،)0299سیستم اطالعاتی به مجموعهای از اجزای مرتبط به هم اطالق میشود که اطالعات
را در یک سازمان برای پشتیبانی از تصمیمگیری و کنترل ،جمعآوری (یا بازیابی ،) 5پردازش ،ذخیره و
توزیع میکند [ .]39باتوجه به آنچه گفته شد ،برخی از اهداف و مزایای سیستمهای اطالعاتی عبارت
است از -9 :جمعآوری و ذخیره اطالعات (و دادههای) بدست آمده از منابع مختلف در قالبی منسجم و
1. Laudon & Laudon
2. Handheld mobile devices
3. Microsoft Office desktop productivity suite
4. Davis
5. Retrieve
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یکپارچه؛  -0قابلیت پاسخگویی سریع به نیازهای اطالعاتی متقاضیان اطالعات؛  -3امکان تبادل
اطالعات بین مراکز مختلف؛  -9امکان تهیه و ارائه گزارشهای مقایسهای؛  -5فراهم آوردن ابزار
اطالعاتی الزم بهمنظور برنامهریزی و تصمیمگیری سریع و آسان [.]9
مدل پذیرش فناوری .در این مطالعه ،مدل پذیرش فناوری ( )TAMکه معروفترین مدل استفاده
شده در ادبیات سیستمهای اطالعاتی برای تشریح تمایل کاربران به بهرهگیری از فناوری میباشد
[ ،]1برای ارزیابی عوامل تعیینکنندة بهرهگیری از فناوری در بانک سرمایه مورد استفاده قرار گرفته
است TAM .توسط دیویس )9111( 9بهعنوان ابزاری برای ارزیابی پذیرش سیستمهای کامپیوتری
توسط کاربران مطرح گردید [ .]99براساس این مدل ،تمایل فرد به استفاده از تکنولوژی ،وابسته به دو
باور رفتاری خاص شامل درک از مفید بودن 0و درک از سهولت استفاده 3از تکنولوژی میباشد .عالوه
بر این ،درک از مفید بودن یک فناوری بهوسیلة درک از سهولت استفاده از آن تحت تأثیر قرار
میگیرد ،چرا که هرقدر استفاده از یک فناوری برای یک فرد آسانتر باشد ،آن فناوری برای وی
مفیدتر بهنظر خواهد رسید [ .]99دیاگرام  TAMرا در نمودار  9مشاهده می کنید.
درک از سهولت استفاده را میتوان از نقطهنظر تعریف ،توسعة تئوریک و عملیاتیسازی ،بهعنوان
انتظار فرآیند 9درنظر گرفت ،زیرا این سازه بر روی ادراک ذهنی یک فرد درخصوص سطح تالش
مورد نیاز برای استفاده از یک سیستم کامپیوتری متمرکز است [ .]91بنابراین درک از سهولت استفاده
بیانکنندة ارزیابی ذهنی کاربران از فرایند تعامل با یک سیستم کامپیوتری خاص است .در مقابل،
9
درک از مفید بودن را میتوان بهعنوان انتظار خروجی 5در نظر گرفت ،چرا که این سازه ادراک ذهنی
کاربران را درباره این که استفاده از یک سیستم کامپیوتری خاص تا چه اندازه منجر به پیشرفت
عملکرد کاری و بهرهوری آنان میشود میسنجد.

1. Davis
2. Perceived usefulness
3. Perceived ease of use
4. Process expectancy
5. Outcome expectancy
6. Subjective perception
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نمودار  .9دیاگرام مدل پذیرش فناوری []91

دیویس ،)9111( 9مقیاسهای جدیدی را برای سنجش درک از مفید بودن و درک از سهولت
استفاده ،که در فرضیهسازیها بهعنوان عوامل بنیادی تعیینکننده پذیرش فناوری درنظر گرفته شده
بودند ،مطرح کرد و اعتبار بخشید .این مقیاسها با استفاده از دادههای پیمایشی جمعآوری شده از دو
مطالعة مختلف ،که شامل چهار برنامه کاربردی کامپیوتری بود و بهمنظور آزمودن تأثیر درک از مفید
بودن و درک از سهولت استفاده بر روی استفاده فعلی و نیز استفادة آتی از  ITانجام گرفته بود ،اعتبار
یافت .یافتهها نشان داد شاخصهای بهکار رفته برای اندازهگیری درک از سودمندی و درک از سهولت
استفاده ،بهترتیب از پایایی  2/19و  2/11برخوردار بوده است .از تحلیل رگرسیون برای تحلیل دادهها
استفاده شد و از روی نتایج مطالعه ،دیویس دریافت که هم درک از سودمندی و هم درک از سهولت
استفاده ،بر روی تمایل به استفاده از  ITاثر میگذارند که در این میان تأثیر درک از سودمندی به
مراتب بیشتر است .باتوجه به نتایج مطالعه ،وی همچنین دریافت که درک از سهولت استفاده ،به درک
از سودمندی منجر میشود [ .]99با این که  ،TAMبهعنوان مدلی فشرده با قدرت پیشبینی باال
شناخته شده بود ،ولی این مدل بسیار محدود بود ،زیرا دو مؤلفة اصلی آن (درک از سهولت استفاده و
درک از سودمندی) نمیتوانست اطالعات کافی برای متخصصین و مدیران  ITبهمنظور طراحی
برنامههای کاربردی برای بهبود پذیرش سیستمهای جدید توسط کاربران فراهم سازد .این موضوع
سبب شد که محققان ،بیشتر بر روی پیشزمینههای درک از سودمندی و درک از سهولت استفاده
متمرکز شوند .مدل پذیرش فناوری ،آنگونه که در نمودار  9نمایش داده شده ،اجازه میدهد که دیگر
متغیرهای خارجی که بر روی تمایل به استفاده از فناوری تأثیرگذارند نیز به مدل اضافه شوند.
1. Davis
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دیویس ( )9111در مقاله ابتدایی خود در مورد  TAMمتذکر شده بود که فاکتورهای خارجی
مختلفی از قبیل تفاوتهای فردی ،قیدهای موقعیتی 9و مداخالت کنترل شده مدیریتی 0وجود دارند
که بر رفتار اثرگذار بوده و بنابراین میتوانند تعیینکنندة درک از سهولت استفاده و درک از سودمندی
باشند [ .]99واکر 3درسال  0225به پشتیبانی از دیویس ادعا نمود که هم عوامل فردی و هم عوامل
سازمانی بر روی نیت یک فرد به استفاده از  ITاثرگذارند [ .]91همانگونه که ذکر شد پژوهش حاضر
به بررسی عوامل سازمانی مؤثر بر بهرهگیری از سیستمهای اطالعاتی میپردازد و در این راستا ،رابطة
سه عامل سازمانی شامل پشتیبانی زیرساختها ،پشتیبانی مدیریت و پشتیبانی فنی با استفاده از
سیستم اطالعاتی مورد بررسی قرار گرفته است.
پشتیبانی زیرساختهای  .ITتعاریف زیرساخت  ITدر ادبیات مربوطه چندان سازگار نمیباشد.
بعضی از پژوهشگران [ ]33 ;92 ;1دارایی انسانی 9را نیز وارد این تعریف کردهاند ،درحالی که
پژوهشگران دیگر نظیر الودن و الودن ،)0221( 5آن را وارد تعریف نکردهاند [ .]01برادبنت 9و
همکاران ( ،)9111زیرساخت  ITرا بهعنوان شالوده زیربنایی داراییهای فنی و انسانی تعریف کردهاند
که در سرتاسر سازمان به شکل خدماتی قابل اطمینان تسهیم شده است که معموالً توسط واحد
سیستم اطالعاتی سازمان هماهنگ میشود [ .]1لویس و بیرد ،)0223( 1بهدنبال فراهم نمودن تعریفی
جامعتر ،زیرساخت  ITرا بهعنوان منابع  ITتسهیم شده شامل سختافزار ،سیستم عامل ،فناوریهای
شبکه ،پایگاه داده ،برنامههای کاربردی هستهای کسب و کار و شایستگیهای انسانی تعریف کردهاند
که زیربنایی را بهمنظور )9 :تسهیل جریان آزادانه اطالعات در سرتاسر سازمان؛  )0طراحی ،پیادهسازی
و پشتیبانی از سیستمهای اطالعاتی فعلی و آتی سازمان؛  )3پشتیبانی از نوآوری در درون سازمان
فراهم میسازد [ .]33صرفنظر از این که آیا دارایی انسانی در تعریف زیرساخت  ITجای میگیرد یا
خیر ،منابع انسانی بهشکل دانش ،مهارتها و تجربیات متخصصین  ،]99[ ITبرای پشتیبانی زیرساخت
 ITدر سازمانها مورد نیاز است .پژوهشهای انجام شده ،از رابطة مثبت میان پشتیبانی زیرساختهای
 ITو درک از سودمندی حکایت دارد [.]00 ;1
1. Situational constraints
2. Managerial controlled interventions
3. Walker
4. Human asset
5. Laudon and Laudon
6. Broadbent et al.
7. Lewis and Byrd
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پشتیبانی مدیریت .مؤلفههای نگرشی معموالً به کاربر نهایی فناوری نسبت داده میشود [ ]91و از
این حقیقت غفلت میشود که در محیط کسب و کار ،نقش مدیری که پیادهسازی فناوری را برعهده
دارد ،در تحلیل رفتار و عملکرد شرکت حائز اهمیت فراوانی است .مدیران توسط سازمانها بهمنظور
سرپرستی و نظارت بر عملکرد کارکنان و بهطور کلی بر عملکرد سازمان استخدام میشوند و بنابراین
پشتیبانی مدیریت نیز قاعدتاً باید در هدایت فعالیتهای کارکنان که پذیرش و استفاده از  ITرا نیز
شامل میشود ،نقشی کلیدی ایفا کند .سطوح باالی پشتیبانی و مشارکت از جانب مدیریت،
نگرشهای مطلوب بیشتری بهدنبال دارد [ .]39بنابراین مدیر مستقیماً فرایند پذیرش تکنولوژی را
تحت تأثیر قرار میدهد [ .]5نگرش مدیر در مورد تکنولوژی ،نشانهای بر تمایل وی به قبول یا رد
تکنولوژی از طرف شرکت بوده و تعیینکنندة موفقیت فرایند پیادهسازی تکنولوژی است [;09 ;95
 .]31بنابراین انتظار میرود که نگرش مثبت مدیر درمورد سیستمهای اطالعاتی و پشتیبانی از این
سیستمها از جانب وی ،به درک کارکنان از مفید بودن این سیستمها و سهولت استفاده از آنها
بینجامد .مفهوم پشتیبانی مدیریت در ادبیات مربوط به پذیرش فناوری اطالعات ،اشکال مختلفی به
خود میگیرد .در پژوهش حاضر ،این مفهوم بهگونهای تعریف شده است که از بروز هرگونه همپوشانی
میان آن و دو مفهوم پشتیبانی زیرساختها و پشتیبانی فنی جلوگیری گردد .مراد از پشتیبانی مدیریت
از سیستمهای اطالعاتی در این تحقیق عبارتاست از میزان درک مدیریت از اهمیت سیستمهای
اطالعاتی و میزان شرکت وی در فعالیتهای مربوط به این سیستمها [ ]31و نیز میزان ترغیب
کارکنان به استفاده از سیستمهای اطالعاتی از جانب وی [.]09
پشتیبانی فنی .پشتیبانی فنی عبارتاست از میزان دسترسی کارکنان سازمان به پرسنل متخصص
به منظور پاسخگویی به سؤاالت مربوط به استفاده از سیستم اطالعاتی ،رفع مشکالت ایجاد شده در
حین استفاده از سیستمهای کامپیوتری و فراهم نمودن پشتیبانی آموزشی مداوم قبل و در حین
استفاده [ .]1این مفهوم با سنجش ادراک کارکنان از میزان پاسخگویی بخش پشتیبانی  ITنسبت به
نیازهای آنان ،میزان دانش و توانایی کارکنان بخش پشتیبانی  ITدر ارائه خدمات به کارکنان و میزان
سهولت همکاری و تعامل اثربخش با کارکنان بخش پشتیبانی  ITاندازهگیری میشود .نتایج مطالعات
انجام شده ،حاکی از وجود رابطة مثبت میان پشتیبانی فنی و درک از سهولت استفاده است [;03 ;1
.]01
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مدل مفهومی و فرضیههای تحقیق .باتوجه به آنچه که گفته شد مدل مفهومی این پژوهش به
شکل زیر است .ذکر این نکته ضروری است که در این تحقیق با الهام از بعضی پژوهشهای مشابه
[ ،]95 ;90بر روی استفاده فعلی از فناوری متمرکز میشویم و بنابراین نیازی به استفاده از مؤلّفة
تمایل رفتاری (تمایل به استفاده از فناوری) وجود نداشته و این مؤلّفه از مدل حذف شده است.

نمودار  .0مدل مفهومی تحقیق

باتوجه به مدل ،فرضیههای تحقیق بهقرار زیر است:
فرضیه اول :پشتیبانی زیرساختها بر درک از سودمندی مؤثر است.
فرضیه دوم :پشتیبانی مدیریت بر درک از سودمندی مؤثر است.
فرضیه سوم :پشتیبانی مدیریت بر درک از سهولت استفاده مؤثر است.
فرضیه چهارم :پشتیبانی فنی بر درک از سهولت استفاده مؤثر است.
فرضیه پنجم :درک از سهولت استفاده بر درک از سودمندی مؤثر است.
فرضیه ششم :درک از سودمندی بر بهرهگیری از سیستم اطالعاتی مؤثر است.
فرضیه هفتم :درک از سهولت استفاده بر بهرهگیری از سیستم اطالعاتی مؤثر است.
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 .3روششناسی تحقیق

نوع تحقیق .پژوهش حاضر از نظر نوع دادهها ،توصیفی -همبستگی و از نظر هدف کاربردی است.
جامعه و نمونة آماری .جامعة آماری تحقیق شامل همة کارکنان شعب بانک سرمایه در شهر تهران
است که از سیستم اطالعاتی انتخاب شده برای این پژوهش ،یعنی پورتال سازمانی بانک و کلیة
زیرسیستمهای آن استفاده میکنند .تعداد کل این کارکنان در زمان انجام این پژوهش 335 ،نفر بود.
اطالعات مربوط به جامعة آماری ،در جدول زیر نمایش داده شده است.
جدول  .9اطالعات مربوط به جامعه آماری
تعداد کل شعب تهران

 75شعبه

تعداد کل کارکنان شعب تهران

 991نفر

تعداد کاربران پورتال سازمانی (به استثنای مدیران شعب)

 335نفر

در این تحقیق از روش نمونهگیری تصادفی استفاده شده است .پس از بررسیهای بهعمل آمده
مشخص گر دید که در میان کارکنان شعب مختلف ،صفت متغیری که محققین را ملزم به طبقهبندی
جامعه کند ،وجود ندارد و لذا روش نمونهگیری تصادفی ساده برای انجام این پژوهش مناسب است.
روش و ابزار گردآوری دادهها .برای بررسی مباحث نظری مرتبط با موضوع از روش مطالعات
کتابخانهای و برای بدست آوردن اطالعات دست اول در مورد فرضیات تحقیق از پرسشنامه استفاده
شد .پرسشنامه مورد استفاده در مجموع حاوی  05سؤال بود .کلیه گویهها بهصورت مثبت در
پرسشنامه مطرح شدند و برای سنجش آنها از مقیاس لیکرت  1تایی استفاده شد .برای دستیابی به
روایی محتوا ،سؤاالت پرسشنامه که با مطالعة مقاالت مرتبط با پژوهش تهیه شده بود به تأیید اساتید
صاحبنظر رسید و سپس بهمنظور تأیید روایی ظاهری ،ضمن مشورت با متخصصین و مسئولین امر
در بانک سرمایه ،نظرات اصالحی آنان نیز اعمال شده و درنهایت نسخة پایانی پرسشنامه مجدداً
توسط اساتید تأیید گردید .همچنین از تحلیل عاملی اکتشافی بهمنظور تأیید اعتبار سازه استفاده شد.
نتایج بدست آمده از تحلیل عاملی اکتشافی با استفاده از تحلیل مؤلفههای اصلی با چرخش واریماکس
و نرمالسازی کایزر در جدول  0نمایش داده شده است .همانگونه که مشاهده میکنید کلیة وزنهای
عاملی از  2/9بزرگتر بود که این موضوع از اعتبار عاملی مناسب ابزار اندازهگیری حکایت دارد.
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جدول  .0نتایج تحلیل عاملی اکتشافی
PEOU

PU

TS

MS

IS

0.834
0.863
0.870
-0.037

0.049
0.071
0.000
0.436

0.345
0.290
0.178
0.667

0.034
0.048
0.021
0.077

0.095
0.078
0.112
0.098

PEOU1
PEOU2
PEOU3
TS1

0.051

0.271

0.829

-0.031

0.044

TS2

0.071

0.220

0.873

0.079

0.044

TS3

0.089

0.639

-0.035

0.038

-0.004

PU1

-0.061

0.633

-0.007

.044

0.263

PU2

0.073

0.764

-0.017

-0.107

0.231

PU3

0.132

-0.040

-0.035

0.813

0.061

MS1

-0.009

0.037

-0.005

0.821

0.064

MS2

0.153

0.071

-0.017

0.791

0.088

MS3

0.121

0.092

0.371

0.090

0.793

IS1

0.117

0.139

0.217

0.112

0.861

IS2

0.159

0.068

0.311

0.077

0.867

IS3

به منظور بررسی پایایی سؤاالت پرسشنامه نیز از آلفای کرونباخ استفاده شد .تعداد  32نفر از
کارکنان شعب بهطور تصادفی انتخاب شده و پرسشنامه فوق میان آنان توزیع گردید .دادههای
جمعآوری شده سپس وارد نرم افزار  SPSSگردید .مقدار آلفای کرونباخ محاسبه شده برای متغیرهای
پشتیبانی زیرساخت ها ،پشتیبانی مدیریت ،پشتیبانی فنی ،درک از سهولت استفاده و درک از سودمندی
بهترتیب برابر با  2/113 ،2/139 ،2/190 ،2/111و  2/111و مقدار آلفای کل پرسشنامه برابر با
 2/121بود که در نتیجه ،پایایی پرسشنامه مورد تأیید قرار گرفت.
 .4تحلیل یافتهها

در این پژوهش ،در نهایت تعداد  991پرسشنامه قابل استفاده جمعآوری شد .نتایج پژوهش نشان
داد که از این  991نفر %12/1 ،افراد نمونه را مردان و  %01/3افرد نمونه را نیز زنان تشکیل میدادند.
درمورد سطح تحصیالت ،یافتهها نشان داد که  %9افراد نمونه دارای مدرک کاردانی %19/9 ،افراد
دارای مدرک کارشناسی و  %91/9افراد نمونه مدرک کارشناسی ارشد داشتند .درمورد سابقة کار نیز
مشخص شد که  %1/9افراد نمونه کمتر از  0سال سابقه %05/9 ،از افراد نمونه بین  0تا  9سال و
 %99/1از افراد نمونه بین  9تا  9سال سابقه و در نهایت  %91/1از افراد نمونه بین  9تا  1سال سابقة
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کاری داشتند .آمار توصیفی و ماتریس همبستگی متغیرهای تحقیق را در جدول  3مشاهده میکنید.
ماتریس همبستگی نشان میدهد که متغیرهای پژوهش در سطح خطای یک درصد همگی دارای
همبستگی مناسبی هستند.
جدول  .3دادههای توصیفی و ماتریس همبستگی متغیرهای تحقیق

** همبستگیها در سطح یک درصد معنادار هستند

مدلسازی معادالت ساختاری .برای بررسی فرضیات تحقیق ،از روش معادالت ساختاری بااستفاده
از نرمافزار لیزرل نسخه  1/5استفاده شد .شاخصهای مربوط به برازش و مدل معادالت ساختاری در
ادامه گزارش شده است.
برازش مدل .شاخصهای برازش که در جدول  9گزارش شدهاند باتوجه به استانداردهای ذکر شده
بیانگر برازش مناسبی برای مدل میباشند.
جدول  .9شاخصهای برازش مدل
شاخصهای برازش مدل

مقدار

میزان استاندارد بیانشده

χ 2/df
ریشه دوم میانگین خطای تقریب

0/11

1 < χ 2/df < 3

2/219

[>2/21 ]4 ;3 ;2 ;1

شاخص نیکویی برازش

2/10

<2/1

شاخص تطبیقی برازش

2/12

<2/1
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نتایج مدل معادالت ساختاری .برای بررسی نتایج مدل معادالت ساختاری از ضریب تی
استفاده میشود .آستانة مورد قبول برای معناداری میزان قدر مطلق  9/19میباشد؛ باتوجه به اینکه
ضرایب معناداری مدل معادالت ساختاری پژوهش برای فرضیات اول ،چهارم ،پنجم ،ششم و هفتم از
آستانة قدر مطلق  9/19باالتر است ،بیانگر معناداری این فرضیات است؛ لذا برای فرضیات مذکور،
ضرایب مسیر قابل بررسی است .باتوجه به نتایج حاصل از معادالت ساختاری میتوان ادعا کرد که
پشتیبانی زیرساختها بر درک از سودمندی ( )β=2/59و پشتیبانی فنی بر درک از سهولت استفاده
( )β=2/09تأثیر مثبت و معناداری دارند .همچنین درک از سهولت استفاده بر درک از سودمندی
( )β=2/92اثر مثبت و معناداری دارد .درنهایت میتوان گفت درک از سودمندی ( )β=2/09و درک از
سهولت استفاده ( )β=2/91بر استفاده از سیستم اطالعاتی اثر مثبت و معناداری دارند .همانطور که
در شکل ضرایب مسیر مشهود است ،بیشترین شدت تأثیر در میان روابط تبیین شده در مدل مربوط به
اثر درک از سهولت استفاده بر استفاده از سیستم اطالعاتی ( )β=2/91و درک از سودمندی ()β=2/92
است.

شکل  .3ضرایب مسیر مدل معادالت ساختاری
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شکل .9ضرایب معناداری مدل معادالت ساختاری

 .7نتیجهگیری و پیشنهاد

سرمایهگذاری بر روی فناوری اطالعات ،بهعنوان ابزاری مهم برای خلق ارزش اقتصادی برای
سازمانها شناخته شده است .امروزه سازمانها بخش عمدهای از بودجة سرمایهای خود را صرف
فناوریهای اطالعاتی و از جمله سیستمهای اطالعاتی گوناگون میکنند ،درحالی که غالباً به نرخ
بازگشت سرمایة متناسب با سرمایهگذاری خود دست نمییابند .یکی از مشکالت شناسایی شده در این
خصوص ،عدم بهرهگیری کافی از سیستمهای اطالعاتی توسط کارکنان است .لذا تحقیق حاضر به
دنبال طراحی الگویی برای افزایش استفاده کارکنان بانک سرمایه از سیستمهای اطالعاتی این بانک
بود .در این راستا با بهرهگیری از مدل  ،TAMالگویی شامل سه عامل سازمانی پشتیبانی زیرساختها،
پشتیبانی مدیریت و پشتیبانی فنی ،طراحی و مورد بررسی قرار گرفت .باتوجه به یافتههای تحقیق و
بهکمک فرضیههای ششم و هفتم ،تأثیر مثبت عوامل ادراکی درک از سودمندی و درک از سهولت
استفاده بر استفاده از سیستم اطالعاتی بهتأیید رسید .همچنین به موجب فرضیة پنجم ،وجود رابطة
مثبت میان درک از سهولت استفاده -که بهعنوان پیششرط درک از سودمندی محسوب میشود -و
درک از سودمندی بهتأیید رسید که این خود حاکی از اهمیت این سازه ادراکی صرفنظر از رابطة
مستقیم آن با استفاده از سیستمهای اطالعاتی است .رابطة بین متغیرهای فوق پیش از این نیز در
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پژوهشهای متعدد به تأیید رسیده بود که از جمله جدیدترین آنها میتوان به پژوهشهای لی و لهتو
( ،]30[ )0293چن و سِنگ ،]93[ )0290( 0ترزیس و همکاران ،]99[ )0290( 3رابرتس و همکاران
( ]92[ )0290و دونِبیل و همکاران )0290( 5اشاره نمود .باتوجه به این نتایج الزم است که مدیران به
منظور تقویت باور کارکنان به سودمندی سیستمهای اطالعاتی و آگاهی آنان از نقش حیاتی این
سیستم ها در بهبود عملکرد شغلی آنان که به افزایش ادراک آنان از سودمندی این سیستمها منجر
خواهد شد و نیز بهمنظور تقویت باور آنان بهراحتی استفاده و کاربرپسند 9بودن این سیستمها تمهیداتی
بیندیشند .از آنجا که فرضیههای نامبرده ،سازههای اصلی مدل پذیرش فناوری را تشکیل میدهند ،لذا
تأیید فرضیات فوق از قابلیت کاربرد مدل پذیرش فناوری در بافت فرهنگی یک سازمان ایرانی
حکایت دارد ،هرچند که تعمیم نتایج این پژوهش به سایر سازمانها نیازمند تحقیقات بیشتری است.
پژوهش حاضر با بهرهگیری از تحقیقات قبلی انجام شده بهکمک مدل پذیرش فناوری ،سه دسته از
عوامل سازمانی که گمان میرفت رابطة تنگاتنگی با دو سازة ادراکی مدل فوق و بهتبع آن با
بهرهگیری از سیستمهای اطالعاتی داشته باشند شناسایی و مورد آزمون قرار داد .این سه عامل
عبارتاند از :پشتیبانی زیرساختها ،پشتیبانی مدیریت و پشتیبانی فنی .باتوجه به تأیید فرضیة اول
مبنی بر وجود رابطة مثبت میان پشتیبانی زیرساختهای  ITو درک از سودمندی ،میتوان نتیجه
گرفت که ادراک کارکنان از سودمندی سیستمهای اطالعاتی با سطحی از زیرساختهای ( ITمانند
سختافزار ،نرمافزار ،شبکه ،سرور و پایگاه داده) که برای آنان از سوی سازمان فراهم شده ،در ارتباط
است .وجود این رابطه پیش از این نیز در تحقیق انجام شده توسط بهاتاچرجی و حکمت (]1[ )0221
بهتأیید رسیده بود .بنابراین به مدیران پیشنهاد میشود که با سرمایهگذاری مناسب در زمینة
زیرساختهای  ITبهمنظور ارتقاء کیفیت سختافزارها ،نرمافزارها ،برنامههای کاربردی ،تجهیزات
شبکه و  ، ...به تقویت باور کارکنان به سودمندی این سیستمها و بهتبع آن افزایش بهرهگیری از این
سیستمها مدد رسانند .البته ذکر این نکته ضروری است که بهمنظور حداکثرسازی منافعی که از
سرمایهگذاری در زمینة  ITمتصور است ،سرمایهگذاری سازمانها در زمینة داراییهای مکمل نظیر
مدلهای کسب و کار جدید ،طراحی مجدد فرایند کسب و کار ،رفتار مدیریت ،مهندسی مجدد
سازمان ،یادگیری سازمانی ،تعامل با تأمینکنندگان ،تعامل با مشتریان و آموزش کاربران ضروری
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1. Lee & Lehto
2. Chen & Tseng
3. Terzis et al.
4. Roberts et al.
5. Dunnebeil et al.
6. User-friendly
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است .بنابراین توصیه میشود که مدیران پیش از هرگونه سرمایهگذاری در زمینة  ،ITداراییهای
مکمل مورد نیاز را نیز ارزیابی و مشخص نمایند .در این تحقیق برخالف آنچه که انتظار میرفت،
وجود رابطه میان پشتیبانی مدیریت و سازههای ادراکی مدل پذیرش فناوری شامل درک از سودمندی
(فرضیه دوم) و درک از سهولت استفاده (فرضیه سوم) بهتأیید نرسید .این درحالیاست که رابطة میان
پشتیبانی مدیریت و درک از سودمندی پیش از این در پژوهشهای چندی بهتأیید رسیده بود [;90
 . ]91 ;39 ;01 ;09 ;03درخصوص رابطه بین پشتیبانی مدیریت و درک از سهولت استفاده نیز نتایج
ضد و نقیضی بدست آمده است؛ بهعنوان مثال ایگباریا و همکاران ،]03[ )9115( 9لین و وو)0229( 0
[ ]39و چاتزگلو و همکاران ]90[ )0221( 3رابطهای بین این دو متغیر مشاهده نکردند ،درحالی که
ایگباریا و همکاران ( ،]09[ )9111کیم و همکاران ]01[ )0221( 9و واکر و جانسون ]91[ )0221( 5از
مثبت بودن این رابطه خبر دادند .در توضیح این مطلب باید گفت که در تحقیقات پیشگفته ،پشتیبانی
مدیریت بهگونهای تعریف شده است که پشتیبانی زیرساختها و بعضاً پشتیبانی فنی را نیز در خود
جای میدهد؛ مثالً در پژوهش ایگباریا و همکاران ( )9113پشتیبانی مدیریت ،تشویق کارکنان،
تخصیص منابع و کارکنان مسئول پشتیبانی سیستم اطالعاتی (معادل پشتیبانی فنی) را نیز در بر
میگیرد؛ و یا در پژوهش کیم و همکاران ( )0221این متغیر بهگونهای تعریف شده است که جنبههایی
از پشتیبانی زیرساختها و پشتیبانی فنی را نیز شامل میشود؛ این در حالی است که در تحقیق حاضر
باتوجه به بافت خاصی که پژوهش در آن انجام شده است (شعب بانک سرمایه) ،پشتیبانی
زیرساختها و تخصیص منابع ،در حوزة اختیارات مدیران ارشد سازمان (و نه مدیران شعب) بوده و با
اخذ مشاوره از اداره انفورماتیک و بانکداری الکترونیک صورت میگیرد؛ پشتیبانی فنی نیز از جمله
وظایف ادارة انفورماتیک میباشد؛ لذا پشتیبانی مدیریت در این تحقیق ،درک مدیران شعب از اهمیت
سیستمهای اطالعاتی و شرکت آنان در فعالیتهای مربوط به این سیستمها و نیز ترغیب کارکنان به
استفاده از سیستمهای اطالعاتی تعریف شده است .آنچه که مسلم است ،مدیریت سازمان میتواند
نقش مهمی در شکلدهی ارزشها ،باورها و رفتارهای سازمانی ایفا کند؛ با این وجود در این تحقیق،
رابطهای میان پشتیبانی مدیریت در قالب تشویق کارکنان و بهرهگیری از سیستم اطالعاتی مشاهده
نشد؛ با این وجود ،انجام تحقیقات بیشتر در این زمینه ضروری بهنظر میرسد .همچنین همانطور که
1. Igbaria et al.
2. Lin & Wu
3. Chatzoglou
4. Kim et al.
5. Walker & Johnson
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انتظار میرفت پشتیبانی فنی ،تأثیر مثبت و معناداری را بر درک از سهولت استفاده نشان داد (فرضیه
چهارم) .پیش از این نیز در تحقیقات مشابه نظیر پژوهش ایگباریا ( ،]00[ )9113ایگباریا و همکاران
( ]03[ )9115و کیم و همکاران ( ،]01[ )0229وجود چنین رابطهای بهتأیید رسیده بود؛ البته این
مفهوم در مقاالت مختلف با نامهای متفاوتی شناخته میشود ،نظیر پشتیبانی مرکز اطالعات 9و
پشتیبانی کاربر نهایی 0که همگی به مفهوم واحدی اشاره دارند .بنابراین پیشنهاد میشود که بهمنظور
تقویت باور کارکنان به سهولت استفاده از سیستمهای اطالعاتی و بهتبع آن استفاده هر چه بیشتر از
این سیستمها در سازمان ،تمهیداتی درخصوص تسهیل دسترسی کارکنان به پرسنل متخصص IT
بهمنظور پاسخگ ویی به سؤاالت مربوط به استفاده از سیستم اطالعاتی ،رفع مشکالت ایجاد شده در
حین استفاده از سیستمهای کامپیوتری و فراهم نمودن پشتیبانی آموزشی مداوم قبل و در حین
استفاده اندیشیده شود .دریافت بازخورد از کارکنان در این زمینه و اقدامات اصالحی متعاقب آن می-
تواند به مدیران در این زمینه یاری رساند.
باتوجه به آنچه گفته شد پیشنهاداتی بهشرح زیر برای تحقیقات آتی در این زمینه ارائه میگردد:
 .9بررسی عوامل سازمانی مؤثر بر بهرهگیری از سیستمهای اطالعاتی در سازمانهای دیگر بهمنظور
افزایش امکان تعمیم نتایج بدست آمده از این پژوهش.
 .0بررسی عوامل فردی مؤثر بر بهرهگیری کارکنان از سیستمهای اطالعاتی و مقایسة قدرت تبیین
آنها با عوامل سازمانی ذکر شده.
 .3بررسی راههای افزایش نقش مدیران در ارتقای بهرهگیری از سیستمهای اطالعاتی.
 .9استفاده از سایر مدلهای مرتبط با پذیرش فناوری نظیر  TAM2و  UTAUTو مقایسة قدرت
پیشبینی آنها با مدل .TAM

1. Information center support
2. End-user support
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