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 .1مقدمه

با بزرگتر شدن سازمانها ،هماهنگی بین بخشهای یک سازمان بدون وجود سیستمهای
اطالعاتی کاری بسیار مشکل و ناممکن است؛ همچنین ،امروزه سیستمهای اطالعاتی نقش
تعیینکنندهای در موفقیت یا شکست یک سازمان دارند .از اینرو ،پرداختن به این سیستمها و بررسی
نقش آنها در سازمانها و دستیابی به سیستمهای اطالعاتی که برای سازمانها مفید باشند و بتوانند
باعث ترقی و توسعه آنها شود اهمیت بهسزایی دارد .نیاز به سیستمهای اطالعاتی منجر به ظهور
سیستمهای مدیریت فرآیند کسبوکار ( )BPMSشده است و سازمانها برای افزایش کارایی و
اثربخشی خود ،سرمایهگذاری سنگینی انجام میدهند؛ در نتیجه ،موفقیت یا شکست آنها برای سازمان
بسیار اهمیت دارد [.]1
اگرچه مزایای این سیستمها شامل افزایش چابکی ،یکپارچگی و انعطافپذیری واضح است؛ ولی
سطح دانش ما درباره چگونگی تاثیر سیستمهای مدیریت فرآیند کسبوکار بر کارکرد روزانه کارکنان
مشخص نیست .بر این اساس ،هدف پژوهش فهم بهتر علل و عوامل تعیینکننده موفقیت برنامههای
کاربردی سیستمهای مدیریت فرآیند کسبوکار از منظر کاربر نهایی است [.]18
بر اساس مبانی نظری در مورد موفقیت سیستمهای اطالعاتی ،موفقیت سیستم با منافع کاربر
سنجیده میشود و منافع کاربر ،متاثر از دو عامل رضایت کاربر و فایده ادراکشده است .در این
پژوهش ،بهبررسی عوامل موثر بر این دو متغیر ،شامل کیفیت اطالعات ،کیفیت سیستم ،کیفیت
خدمات ،انعطافپذیری و توانایی کار با سیستم پرداخته میشود .سه متغیر ابتدایی که ویژگیهای
سیستم هستند ،در مقاله دلون و مک لین آزموده شدهاند [.]14
دلون و مک لین در مقاله اول خود در سال  1992نتایج  180پژوهش که درباره رضایت از
سیستمهای اطالعاتی انجام شده بود را جمعآوری و دستهبندی کردند و در قالب مدل موفقیت از
سیستمهای اطالعاتی ( )ISSMارائه دادند .این مقاله پس از آن بسیار استفاده شد و نسخه بهروز شده
آن در سال  2003منتشر شد .دو متغیر انعطافپذیری و توانایی کار با سیستم نیز از مدل رضایت
سهین و شلی ( )2008اخذ شده است که تاثیر این دو عامل بر رضایت و فایده را تایید میکند [.]15
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 .2مبانی و چارچوب نظری پژوهش

پژوهشگران زیادی به مطالعه موفقیت سیستمهای اطالعاتی و رضایت پرداختهاند .ژموند ()1979
تفاوتهای فردی را پیشبینیکننده موفقیت میداند [.]6
ایوز و اولسان ( )1984مشارکت کاربر در توسعه سیستمهای اطالعاتی مبتنی بر رایانه را عاملی
موثر در موفقیت سیستمهای اطالعاتی میدانند [ .]17مطالعات زیادی بر توسعه روشهای دقیق
ارزیابی رضایت مشتری متمرکز شدهاند .نتایج این پژوهشها منجر به معرفی شاخص رضایت مشتری
شد [ .]2بر اساس مدل تافت ،اگر عملکرد ادراکشده ،از انتظارات مشتری بیشتر باشد ،مشتری
احساس رضایتمندی میکند.
مدل ارزیابی موفقیت سیستمهای اطالعاتی سازمان دلون و مک لین ( .)1992این مدل بر
اساس نظریه اطالعات شانون و وور و طبقهبندی مانسون قرار دارد .مدل اولیه ارائهشده از دلون و
مک لین ،ترکیبی سیستماتیک از پژوهشها و معیارهای فردی ارائهشده در گذشته است .مهمترین
سهم مدل دلون و مک لین ایجاد فهم در زمینههای  .1ایجاد طبقهبندی برای سازههای معیارهایی که
قبال جهت ارزیابی سیستمهای اطالعاتی ارائه شده بود .2 ،رویکرد آنها مهمترین گروههای ذینفع را
در ارزیابی موفقیت شناسایی کرد و  .3آنها مدلی ارائه دادند که دارای بههم وابستگی داخلی بین
سازهها میباشد.
این مدل ،سیستم اطالعاتی را متشکل از برخی امکانات میداند که با ابعاد کیفیت (کیفیت
اطالعات و کیفیت سیستم) در ارتباط میباشند .کاربران با استفاده مستقیم یا غیرمستقیم این امکانات
را تجربه میکنند که در نهایت ،کاربران پس از تجربه سیستم (بعد از استفاده مدل) به سطحی از
رضایتمندی یا نارضایتی میرسند .استفاده از سیستم ،اثرات معینی بر کار فردی کاربران (بعد اثر
فردی مدل) می گذارد ،که این اثرات فردی منجر به اثرات سازمانی (بعد اثر سازمانی مدل) خواهد شد
(شکل .)1
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شکل  .1مدل ارزیابی موفقیت سیستم اطالعاتی دلون و مک لین 1992

مدل سدان ( .)1997سدان و کیو به انتقاد از مدل اولیه دلون و مک لین پرداختند [ .]21آنها ابتدا
روابط علّی بین ابعاد مدل اولیه دلون و مک لین را بررسی کردند .در واقع ،مهمترین انتقاد سدان از
مدل اولیه دلون و مک لین ،بعد استفاده بود .سدان در مقاله خود بیان کرد که؛ آیا بعد استفاده
نشاندهنده منافع حاصل از استفاده است؟ و یا اینکه پیشبینیکننده استفاده آتی از سیستم و یا منجر
به اثرات فردی و سازمانی حاصل از استفاده سیستم میشود .سدان بعد سودمندی را جایگزین بعد
استفاده مدل دلون و مک لین کرد .او موفقیت را درجهای میداند که احتیاجات ذینفعان برآورده
میشود .سدان در نهایت چهار متغیر انتظارات ،پیامدها ،سودمندی درکشده (سودمندی) و منافع
خالص برای جامعه را به مدل اولیه دلون و مک لین اضافه کرد (شکل ) .سدان در ارزیابی موفقیت،
دیدگاه ذینفعان مختلف را در نظر گرفت که با توجه به احتیاجات آنها تعاریف متفاوتی پیدا میکرد.
در مدل سدان ،رضایت کاربر به شش متغیر کیفیت سیستم ،کیفیت اطالعات ،منافع خالص برای افراد،
منافع خالص برای سازمان و منافع خالص برای اجتماع ،وابسته است .فرض بر این است که،
سودمندی درکشده نیز وابسته به همین متغیرهاست .سدان همچنین اظهار داشت که این مدل
ممکن است در تمام موقعیتها دارای اعتبار نباشد و نیاز به مطالعات تجربی بیشتری باشد.
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شکل  .2مدل سدان 1997

مدل بهروز شده ارزیابی موفقیت سیستمهای اطالعاتی دلون و مک لین ( .)2003مدل اولیه
دلون و مک لین پس از یک دهه ،بر اساس مطالعات تجربی و مفهومی بهروز شد .برخی پژوهشگران
با ترکیب کردن مبانی نظری و ارزیابی روابط بین اجزای مدل با استفاده از روشهای مختلف به
توسعه و بهبود مدل کمک کردند .علیرغم این ،در کمتر پژوهشی از تمام ابعاد مدل استفاده شد.
دلون و مک لین پس از یک دهه تنها دو مطالعه سدان و کیو ( )1994و رای ( )2002را یافتند که از
تمام ابعاد مدل ،آن هم در سطح فردی استفاده کرده بودند .نتیجه مطالعه سدان و کیو نشان داد که
کیفیت سیستم و کیفیت اطالعات ،هر دو رابطه معناداری با رضایت کاربر و اثر فردی دارند و
همچنین رضایت کاربر با اثر فردی رابطه معناداری دارد .در مجموع 36 ،مقاله از  38مقالهای که دلون
و مک لین بررسی کردند از روابط داخلی بین ابعاد ششگانه مدل اولیه حمایت کردند .پیتر ()1995
پیشنهاد کرده بود که بهدلیل اهمیت رو به افزایش رابطه کاربر با بخش فنآوری اطالعات سازمان،
کیفیت خدمات به مدل اضافه شود .از جمله انتقادهای دیگری که به مدل اولیه وارد بود این بود که
منافع حاصل از سیستم اطالعاتی صرفا محدود به منافع فردی و سازمانی میشد و به منافع در سطح
صنعت و یا حتی جامعه توجهی نمیشد .دلون و مک لین پس از بررسی انتقادها و پیشنهادها ،دو تغییر
مهم در مدل ایجاد کردند :اول بعد کیفیت خدمات را به مدل افزودند و سپس گروههای دیگر که از
سیستم اطالعاتی متاثر میشوند را بههمراه اثر فردی و اثر سازمانی در قالب یک بعد بهنام منافع
خالص قرار دادند (شکل .)3
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شکل  .3مدل بهروز شده ارزیابی سیستم اطالعاتی دلون و مک لین 2003

کیفیت خدمات (مدل دلون و مکلین) .مدیر بخش اطالعات در یک سازمان ،مسئول تهیه
دادههای خام و پردازش آنها بهصورت اطالعات قابل استفاده میباشد .این مدیر باید مطمئن شود
افراد مورد نظر سازمان ،اطالعات را به نحو مطلوب و در زمان مناسب دریافت کرده و در فرآیند
مدیریت بهکار بردهاند .هدف این بعد ،ارزیابی خدماتی است که به کاربران داده میشود .بهینه بودن
این خدمات منجر به ایجاد درستی ،اعتماد و وفادری نسبت به سازمان در کاربران میشود .در واقع،
این کاربران هستند که در مورد کیفیت خدمات بخش سیستم اطالعات سازمان قضاوت میکنند.
بازخوردهای سازمان از کیفیت خدمات ارائهشده میتواند به بخش سیستم اطالعات سازمان در
افزایش و بهبود کیفیت خدمات مانند کیفیت نرمافزار و سختافزار کمک کند.
مدل پولمنز و همکاران ( .)2013پولمنز و همکاران مقالهای با عنوان «ارزیابی موفقیت
سیستمهای مدیریت فرآیند کسبوکار عملیاتی» ارائه دادند که در آن تاثیر متغیرهای وابستگی جریان
کاری ،کیفیت خدمات ،کیفیت سیستم و کیفیت اطالعات را بر رضایت و استفاده سنجیدند [.]20
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شکل  .4مدل موفقیت  BPMSپولمنز و همکاران 2013

مدل رضایت سهین و شلی ( .)2008سهین و شلی در سال  2008به بررسی عوامل موثر بر رضایت از
سیستم های اطالعاتی آموزش از راه دور پرداختند .متغیرهای مطالعه آنها بر اساس مدل پذیرش فنآوری
( )TAMو مبانی نظری موضوع استخراج شدند ،و عبارتاند از :توانایی کاربران در استفاده از سیستمهای
اطالعاتی ،انعطافپذیری ،سودمندی درکشده و رضایت .زمانیکه کاربران سیستم اطالعاتی ،مهارت

کافی برای استفاده از ابزارهای الکترونیکی را داشته باشند رضایت آنها از سیستم افزایش خواهد یافت؛
در نهایت ،این رضایت ممکن است به سطح باالتری از بهکارگیری و موفقیت در مجموعه این
سیستمها شود.
در مبانی نظری این فرض که ،بیشتر کاربران سیستمهای اطالعاتی توانایی کافی برای استفاده
از فنآوریهای اطالعاتی و ارتباطی دارند مورد انتقاد است و پیشنهاد میشود تعداد زیادی از کاربران
سیستمهای اطالعاتی تجربه کافی کار با اینترنت و سایر فنآوریهای اطالعاتی را ندارند .بهعلت
اینکه استفاده از این ابزارها برای آنها دشوار است؛ بنابراین ،آنها ممکن است اشتیاق کافی برای
بهکارگیری سیستم را نداشته باشند؛ بنابراین ،ضروری است که کاربران مهارتهای پایهای استفاده از
کامپوتر را داشته باشند.
دادههای این پژوهش از دانشجویان دانشگاه آناتولین ترکیه جمعآوری شده است .در این دانشگاه
از ابزارهای آموزش راه دور برای حمایت از یادگیری دانشجویان در کالسها استفاده میشود195 .
دانشجو در این بررسی شرکت کردند که تقریبا  46درصد آنها کامپیوترهای شخصی داشتند (شکل .)5
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شکل  .5مدل سهین و شلی 2008

نتایج این مطالعه ،اهمیت مهارت و دانش کار با کامپیوتر و عوامل نگرشی در پیشبینی رضایت
کاربران سیستمهای اطالعاتی را نشان میدهد .همچنین ،نشاندهنده نقش مهم قابلیت فایده
درکشده در رضایت کاربران است .بر اساس یافتههای این مطالعه ،انعطافپذیری سیستمهای
اطالعاتی بر موفقیت سیستم اطالعاتی تاثیر دارد [.]15
 .3روششناسی

توسعه فرضیهها و مدل مفهومی .با توجه به مبانی نظری ،مدلی طراحی شده است که مدل
مفهومی این پژوهش را شکل میدهد.
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شکل .6مدل مفهومی پژوهش
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فرضیههای پژوهش به شرح زیر است:
 .H1فایده دریافت شده رابطه مثبت و معناداری با رضایت دارد؛
 .H2کیفیت اطالعات رابطه مثبت و معناداری با فایده دریافت شده دارد؛
 .H3کیفیت اطالعات رابطه مثبت و معناداری با رضایت دارد؛
 .H4کیفیت سیستم رابطه مثبت و معناداری با فایده ادراک شده دارد؛
 .H5کیفیت سیستم رابطه مثبت و معناداری با رضایت دارد؛
 .H6کیفیت خدمات رابطه مثبت و معناداری با فایده دریافت شده دارد؛
 .H7کیفیت خدمات رابطه مثبت و معناداری بارضایت دارد؛
 .H8کیفیت خدمات رابطه مثبت و معناداری با کیفیت سیستم دارد؛
 .H9انعطافپذیری رابطه مثبت و معناداری با فایده دارد؛
 .H10انعطافپذیری رابطه مثبت و معناداری با رضایت دارد؛
 .H11توانایی کاربران در استفاده از سیستم رابطه مثبت و معناداری با فایده دارد؛
 .H12توانایی کاربران در استفاده از سیستم رابطه مثبت و معناداری با رضایت دارد.
در این مطالعه هم از پژوهشهای پیشین استفاده شده است و برمبنای آنها چارجوبی مفهومی
تشکیل شده است و هم بر اساس ایده پژوهشگر ،بهصورت میدانی اقدام به جمعآوری و تحلیل نظرات
افراد جامعه آماری شده است .این پژوهش از جنبه هدف در گروه پژوهشهای کاربردی قرار گرفته
است .از لحاظ جمعآوری اطالعات از نوع پژوهشهای توصیفی – همبستگی است.
جامعه آماری شامل تمامی کارکنان شعب بانک کشاورزی در سطح شهر تهران است که از
سیستم مدیریت فرآیند کسبوکار مهرگستر استفاده میکنند و با توجه به آمار ارائهشده از سوی بخش
پژوهش و توسعه این بانک ،این افراد در حدود  1200نفر میباشند .با توجه به حجم جامعه و به استناد
جدول کریسی و مورگان که در پیوستها به آن اشاره شده است ،حجم نمونه پژوهش  291نفر
محاسبه میشود.
مهمترین روشهای جمعآوری اطالعات در این پژوهش بدین شرح است :مطالعات کتابخانهای و
پژوهشهای میدانی .بهمنظور جمعآوری دادهها و اطالعات برای بررسیوتحلیل از پرسشنامه استفاده
شده است .پرسشنامه مذکور شامل  2بخش عمده میباشد :سؤاالت عمومی (جمعیتشناختی) :شامل
 6سوال و سواالت تخصصی شامل  30سؤال .در طراحی این قسمت سعی شده است که سواالت
پرسشنامه تا حد ممکن قابل فهم باشد .برای طراحی این بخش از طیف پنجگانه لیکرت استفاده شده
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است که یکی از رایجترین مقیاسهای اندازهگیری بهشمار میآید .پرسشنامه تدوینشده در قالب هفت
متغیر اصلی میباشد و دارای  30سؤال است.
به منظور برآورد روایی پرسشنامه پس از مرور مبانی نظری پژوهش ،شاخصها و مؤلفههای
متغیرهای اصلی و فرعی ،پرسشنامه اولیه تدوین شد ،پرسشنامه مذکور به رؤیت اساتید خبره رسید ،تا
وسیله اندازهگیری را از نظر محتوایی اعتبارسنجی و پیشنهادهای خود را ارائه کنند؛ سپس ،اصالحات
مورد نیاز اعمال و پرسشنامه تایید شد.
برای اندازهگیری قابلیت اعتماد یا پایایی ،از روش آلفای کرونباخ استفاده شده و با استفاده از نرم
افزار  SPSSانجام شده است .بدینمنظور ،یک نمونه اولیه شامل  30پرسشنامه پیش آزمون شد و
سپس میزان ضریب اعتماد با استفاده از دادههای حاصل از این پرسشنامهها و به کمک نرمافزار
آماری  SPSSبا روش آلفای کرونباخ محاسبه شد که برای کلیه سؤاالت پیش آزمون معادل 0/926
بوده است که چون این مقدار بیشتر از  0/7است ،باعث میشود پایایی سواالت پرسشنامه در حد
مجاز باشد (سکاران ،1381 ،ص .)385
در بررسیوتحلیل دادههای پرسشنامه از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است .از آمار
توصیفی برای تحلیل متغیرهای توصیفی شامل جنسیت ،سمت سازمانی ،تحصیالت ،سن ،سابقه کار و
ساعات کار با سیستم در هفته استفاده شده است و برای پاسخ به فرضیههای اصلی پژوهش ،آمار
استنباطی بهکار برده شد.آزمون همبستگی برای بررسی همبستگی میان متغیرهای پژوهش و آزمون
رگرسیون خطی ساده برای سنجش استقالل خطی متغیر مستقل با متغیرهای وابسته ،بررسی میزان
تبیین واریانس متغیر مستقل با متغیرهای وابسته ،و درنهایت سنجش صحت فرضیههای پژوهش
استفاده خواهد شد.
 .4تحلیل یافتهها

در قسمت ویژگیهای جمعیتشناختی اعضای نمونه پژوهش ،به بررسی ترکیب متغیرهای
جمعیتشناختی نمونه پژوهش پرداخته میشود .جنسیت به دو دسته مذکر و مؤنث تقسیم شده است
که درصد فراوانی هر طبقه در جدول  1مشاهده میشود .با توجه به نتایج ،بیشتر پاسخدهندگان مرد
میباشند ،البته این اختالف چندان زیاد نمیباشد.
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اطالعات سمتهای سازمانی در جدول  2آمده است .نزدیک به نیمی از پاسخدهندگان دارای
پست تحویلدار بانک هستند و بیشترین درصد پست سازمانی را نسبت به رئیس دایره و سایر سمتها
به خود اختصاص دادهاند.
جدول  .1درصد جنسیت پاسخدهندگان به پرسشنامه
جنسیت

فراوانی

درصد فراوانی

مرد

161

56/5

زن

124

43/5

مجموع

285

100

جدول  .2فراوانی سمت سازمانی اعضای نمونه پژوهش
تحصیالت

فراوانی

درصد فراوانی

تحویلدار
رییس دایره
سایر سمتها
مجموع

141
99
51
291

48/5
34/1
17/4
100

برای بررسی میزان تحصیالت اعضای نمونه ،افراد به سه دسته تقسیمبندی شدهاند (جدول .)3
حدود  57درصد از کارکنان دارای مدرک کارشناسی هستند که این میزان بیش از دیگر سطوح
تحصیلی است.
جدول  .3پراکنش سطح تحصیالت پاسخدهندگان به پرسشنامه
تحصیالت

فراوانی

درصد فراوانی

دیپلم و کاردانی
کارشناسی
کارشناسی ارشد و باالتر
مجموع

60
165
66
291

20/5
56/9
22/6
100

در این پژوهش برای بررسی متغیر جمعیتشناختی سن بازههای سنی چهارگانهای تدوین شده
است (جدول .)4از نظر سن بازه  41سال تا  55سال دارای بیشترین فراوانی است و بعد از آن  25تا
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 40سال و سپس  55سال و باالتر است که نشاندهنده وجود بیشتر کارکنان با تجربه در سازمان
میباشد .آمارهای حاصل از آماره سابقه کاری نیز مطلب باال را اثبات میکند؛ بهگونهای بیشترین
فراوانی در بازه سابقه  10تا  20سال است (جدول .)5
جدول  .4پراکنش سن پاسخدهندگان به پرسشنامه
سن

فراوانی

درصد فراوانی

زیر  25سال
 25تا  40سال
 41تا  55سال
 55سال و باالتر
مجموع

5
77
169
40
291

1/7
26/4
58/1
13/8
100

جدول  .5توزیع فراوانی و درصد فراوانی متغیر جمعیتشناختی سابقه کاری
سطوح تجربه کاری

فراوانی

درصد فراوانی

زیر  10سال
 10تا  20سال
باالی  20سال
مجموع

110
155
26
291

37/8
53/3
8/9
100

متغیر دیگری که در سئواالت جمعیتشناختی از اعضای نمونه سوال شد ساعات کار آنها با
سیستم مهرگستر در طول هفته بود .نیمی از کارکنان در هفته  12الی  24ساعت با سیستم BPMS
کار میکنند؛ اما استفاده بیش از  36ساعت در هفته فقط در مورد افراد کمی از کارکنان صدق میکند
(جدول .)6
جدول  .6ساعات کار با سیستم در هفته
تحصیالت

فراوانی

درصد فراوانی

کم تر از  12ساعت
 12تا  24ساعت
 24تا  36ساعت
بیش تر از  36ساعت
مجموع

53
150
67
21
291

18/2
51/5
23
7/3
100
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آزمون نرمال بودن دادهها .برای استفاده از روشهای پارامتریک و ناپارامتریک ،الزم است نرمال
بودن دادهها و متغیرها آزموده شود .برای آزمون نرمال بودن هر یک از متغیرها ابتدا الزم است که
میزان کشیدگی و چولگی هر یک از آنها بررسی شود .این مقدارها برای تمام متغیرهای پژوهش بین
 2و  -2است که نشان میدهد متغیرها میتوانند نرمال باشند .با توجه به آماره آزمون کولموگراف-
اسمیرنوف و سطح معناداری باالتر از  0/05برای متغیرها ،تمام آنها توزیع نرمال دارند (جدول .)7
جدول  .7نتایج کشیدگی ،چولگی و آماره اسمیرنوف  -کولموگروف
آماره کولموگراف  -اسمیرنو ف
نام متغیر
رضایت
فایده
کیفیت سیستم
کیفیت اطالعات
کیفیت خدمات
توانایی کار با سیستم
انعطاف پذیری

مقدار آماری
0/172
0/098
0/095
0/060
0/104
0/097
0/112

درجه
آزادی
291
291
291
291
291
291
291

معناداری
0/053
0/056
0/064
0/076
0/056
0/046
0/051

کشیدگی
مقدار
آماری
0/556
-0/499
-0/172
-0/322
-0/450
0/103
-0/319

خطای
استاندارد
0/143
0/143
0/143
0/143
0/143
0/143
0/143

چولگی
مقدار
آماری
0/499
-0/253
-0/308
-/174
0/132
-0/202
0/076

خطای
استاندارد
0/285
0/285
0/285
0/285
0/285
0/285
0/285

آزمون همبستگی .ضریب همبستگی شاخصی است ریاضی که جهت و مقدار رابطه بین دو متغیر را
توصیف میکند .در این پژوهش ،همبستگی بین متغیرهای فرضیههای پژوهش ،از طریق همبستگی
"اسپیرمن" تحلیل شده است .وجود رابطه همبستگی مثبت با توجه به نتایج آزمون همبستگی
اسپیرمن ،بین همه متغیرهای فرضیههای پژوهش ثابت شده است (جدول .)8
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جدول  .8نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن برای متغیرهای فرضیهها
متغیرهای مورد آزمون

میزان همبستگی

سطح معناداری

نتیجه آزمون

رضایت و فایده
کیفیت اطالعات و فایده
کیفیت اطالعات و رضایت
کیفیت سیستم و فایده
کیفیت سیستم و رضایت
کیفیت خدمات و فایده
کیفیت خدمات و رضایت
کیفیت سیستم و کیفیت خدمات
انعطافپذیری و فایده
انعطافپذیری و رضایت
توانایی کار با سیستم و فایده
توانایی کار با سیستم و رضایت

0/639
0/654
0/618
0/704
0/728
0/519
0/461
0/589
0/629
0/339
0/565
0/672

0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000

رابطه وجود دارد
رابطه وجود دارد
رابطه وجود دارد
رابطه وجود دارد
رابطه وجود دارد
رابطه وجود دارد
رابطه وجود دارد
رابطه وجود دارد
رابطه وجود دارد
رابطه وجود دارد
رابطه وجود دارد
رابطه وجود دارد

آزمون رگرسیون خطی ساده .در بیشتر روشهای تحلیلی که با استفاده از ضرایب همبستگی بین
دو متغیر صورت میگیرد ،میتوان به این موضوع پی برد که ،آیا بین دو متغیر رابطه وجود دارد یا
خیر؟ ،و در صورت وجود رابطه شدت آن چقدر است؟؛ اما در صورتی که اطالعات بیشتری از رابطه و
شدت بین دو و یا چند متغیر وجود داشته باشد و با علم به اینکه به ازای تغییرات در متغیرهای
مستقل چه مقدار به متغیر وابسته افزوده و یا کاسته میشود ،از تحلیل رگرسیون استفاده میشود.
آزمون فرضیه اول .در فرضیه اول ،به بررسی رابطه بین فایده و رضایت پرداخته میشود .در ادامه
فرضیههای  𝐻0و  𝐻1بررسی میشود و پس از آن جداول آماری رگرسیون خطی ساده که در آن
نظرات نمونه جمعآوری شده را تحلیل کرده تا تأیید یا رد فرضیه مذکور ،نتیجهگیری شود.
فرضیه  :𝐻0بین فایده و رضایت ارتباط وجود ندارد.
فرضیه  :𝐻1بین فایده و رضایت ارتباط وجود دارد.
با توجه به نتایج تحلیلی فرضیه اول ،مقدار ضریب تعیین تعدیلشده بین دو متغیر  0/418میباشد
و بدین معنی است که متغیر فایده  41/8درصد از واریانس رضایت را تبیین میکند .مقدار آماره
 F = 17/344و سطح معناداری  Sig=0/000میباشد که نشان از وجود رابطه معنادار بین متغیر
کیفیت اطالعات و رضایت است .همچنین ،شدت اثر و نوع اثر بین این دو متغیر مثبت و معنادار است؛
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بهطوریکه β =0/339 ،میباشد .در نتیجه ،فرضیه  𝐻0رد و فرضیه  𝐻1تأیید میشود و فایده بر
رضایت مؤثر است (جدول .)9
علت این که فایده بر رضایت تاثیر مثبت دارد این است که فایده خود سطحی از رضایت است .در
واقع ،فرد از سیستم انتظاراتی دارد که هرچقدر برآورده شود منجر به احساس مفید بودن سیستم و
احساس رضایت میشود .اگرچه رضایت نسبت به فایده منعکسکننده مجموعه گستردهتری از منافع
مورد انتظار است؛ اما بهطورکلی ،افزایش یا کاهش فایده منجر به افزایش یا کاهش رضایت میشود.
آزمون فرضیه دوم .در فرضیه دوم ،به بررسی رابطه بین کیفیت اطالعات و فایده پرداخته میشود.
فرضیه  :𝐻0بین کیفیت اطالعات و فایده ارتباط وجود ندارد.
فرضیه  :𝐻1بین کیفیت اطالعات و فایده ارتباط وجود دارد.
مقدار ضریب تعیین تعدیلشده بین دو متغیر  0/424میباشد و بدین معنی است که متغیر کیفیت
اطالعات  42/4درصد از واریانس فایده را تبیین میکند .مقدار آماره  F = 79/482و سطح معناداری
 Sig=0/000میباشد که نشان از وجود رابطه معنادار بین متغیر کیفیت اطالعات و فایده است .شدت
اثر و نوع اثر بین این دو متغیر مثبت و معنادار است؛ بهطوریکه β =0/464 ،میباشد .در نتیجه،
فرضیه  𝐻0رد و فرضیه  𝐻1تأیید میشود و کیفیت اطالعات بر فایده مؤثر است.
آزمون فرضیه سوم .در فرضیه سوم ،به بررسی رابطه بین کیفیت اطالعات و رضایت پرداخته
میشود:
فرضیه  :𝐻0بین کیفیت اطالعات و رضایت ارتباط وجود ندارد.
فرضیه  :𝐻1بین کیفیت اطالعات و رضایت ارتباط وجود دارد.
مقدار آماره  F = 56/002و سطح معناداری  Sig=0/000میباشد که نشان از وجود رابطه معنادار
بین متغیر کیفیت اطالعات و رضایت است .همچنین ،شدت اثر و نوع اثر بین این دو متغیر مثبت و
معنادار است؛ بهطوریکه β =0/455 ،میباشد .در نتیجه ،فرضیه  𝐻0رد و فرضیه  𝐻1تأیید میشود
و کیفیت اطالعات بر رضایت مؤثر است.
فرضیه دوم و سوم تاثیر متغیر کیفیت اطالعات را بر متغیرهای موفقیت میسنجند .این فرضیهها
نشان میدهند که کیفیت اطالعات عامل مهمی در رضایت کاربر و فایده از سیستم است و ارزیابی
نظر کاربران این فرضیهها را تایید میکند .این عامل از نظر اهمیت پس از کیفیت سیستم ،مهمترین
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است .برخی معیارهای آن شامل :صحت (اطالعات) ،کامل بودن ،قابل فهم بودن ،سرعت بازیابی
اطالعات ،بهروز بودن و کافی بودن است .نقض یا عدم عملکرد خوب در هر یک از این موارد ،مثال
اینکه اطالعاتی که باید به روز نگه داشته شوند ،قدیمی باشند و یا قسمتی از اطالعات موجود نباشد،
باعث ایجاد نارضایتی یا عدم ادراک از فایده میشود .در نتیجه ،اهمیت این بعد از ویژگیهای
سیستمهای اطالعاتی در ذهن کاربران بیشتر نمود پیدا خواهد کرد و هنگام ارزیابی سیستم
اطالعاتی به این بعد اهمیت بیشتری داده خواهد شد.
آزمون فرضیه چهارم .فرضیه چهارم ،به بررسی رابطه بین کیفیت سیستم و فایده میپردازد:
فرضیه  :𝐻0بین کیفیت سیستم و فایده ارتباط وجود ندارد.
فرضیه  :𝐻1بین کیفیت سیستم و فایده ارتباط وجود دارد.
مقدار آماره  F = 192/273و سطح معناداری  Sig=0/000میباشد که نشان از وجود رابطه
معنادار بین متغیر کیفیت سیستم و فایده است .شدت اثر و نوع اثر بین این دو متغیر مثبت و معنادار
است؛ بهطوریکه β =0/632 ،می باشد .در فرضیه  𝐻0رد و فرضیه  𝐻1تأیید میشود و کیفیت
خدمات بر رضایت مؤثر است.
آزمون فرضیه پنجم .در فرضیه پنجم این پژوهش به بررسی رابطه کیفیت سیستم و رضایت
پرداخته میشود.
فرضیه  :𝐻0بین کیفیت سیستم و رضایت ارتباط وجود ندارد.
فرضیه  :𝐻1بین کیفیت سیستم و رضایت ارتباط وجود دارد.
مقدار آماره  F = 73/030و سطح معناداری  Sig=0/000میباشد که نشان از وجود اثر معنادار
بین متغیر کیفیت سیستم و رضایت است .همچنین ،شدت اثر و نوع اثر بین این دو متغیر مثبت و
معنادار است؛ بهطوریکه β =0/604 ،میباشد .در فرضیه  𝐻0رد و فرضیه  𝐻1تأیید میشود و بین
کیفیت سیستم و رضایت رابطه مثبت و معنادار وجود دارد.
فرضیه چهارم و پنجم تاثیر متغیر کیفیت سیستم را بررسی میکنند و میزان باالی ضریب بهدست
آمده نشانگر اهمیت باالی این عامل است و نشان میدهد که این متغیر بیشترین تاثیر را در بین
متغیرهای مستقل بر رضایت و فایده داراست .دلیل تاثیر باالی کیفیت سیستم بر متغیرهای وابسته
پژوهش این است که ارزیابی کاربران از تاثیر معیارهایی چون قابلیت دسترسی ،قابلیت اعتماد و
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قابلیت استفاده باالست .دلیل اینکه کیفیت سیستم بیشترین اهمیت را به خود اختصاص داده به این
است که ،کاربران اگرچه اطالعات صحیح و مناسب و کیفیت خدمات و دیگر عوامل را باعث رضایت
میدانند؛ اما همگی اینها را زمانی موثر میدانند که سیستم به اصطالح کار کند و هر زمان که به آن
نیاز باشد در دسترس باشد ،استفاده از آن بهراحتی صورت گیرد و نسبت به قابل استفاده بودن آن
اطمینان خاطر داشته باشند؛ بنابراین ،این عامل جزو مهمترین عوامل قرار میگیرد و تاثیر آن بر
رضایت و فایده ،چشمگیر خواهد بود.
آزمون فرضیه ششم .در فرضیه ششم این پژوهش ،به بررسی رابطه بین کیفیت خدمات و فایده
پرداخته میشود:
فرضیه  :𝐻0بین کیفیت خدمات و فایده ارتباط وجود ندارد.
فرضیه  :𝐻1بین کیفیت خدمات و فایده ارتباط وجود دارد.
مقدار آماره  F = 17/344و سطح معناداری  Sig=0/000میباشد که نشان از وجود رابطه معنادار
بین متغیر کیفیت خدمات و فایده است .همچنین ،شدت اثر و نوع اثر بین این دو متغیر مثبت و معنادار
است؛ بهطوریکه β =0/406 ،میباشد .در نتیجه ،فرضیه  𝐻0رد و فرضیه  𝐻1تأیید میشود و
کیفیت خدمات بر فایده مؤثر است.
آزمون فرضیه هفتم .در فرضیه هفتم ،به بررسی رابطه بین کیفیت خدمات و رضایت پرداخته
میشود:
فرضیه  :𝐻0بین کیفیت خدمات و رضایت ارتباط وجود ندارد.
فرضیه  :𝐻1بین کیفیت خدمات و رضایت ارتباط وجود دارد.
مقدار آماره  F = 42/081و سطح معناداری  Sig=0/000میباشد که نشان از وجود رابطه معنادار
بین متغیر کیفیت خدمات و رضایت است .همچنین ،شدت اثر و نوع اثر بین این دو متغیر مثبت و
معنادار است؛ بهطوریکه β =0/605 ،میباشد .در نتیجه ،فرضیه  𝐻0رد و فرضیه  𝐻1تأیید میشود
و کیفیت خدمات بر رضایت مؤثر است.

256

مطالعات مدیریت راهبردی ـ شماره  25ـ بهار 1395

آزمون فرضیه هشتم .در فرضیه هشتم ،به بررسی رابطه بین کیفیت خدمات و کیفیت سیستم
پرداخته میشود:
فرضیه  :𝐻0بین کیفیت خدمات و کیفیت سیستم ارتباط وجود ندارد.
فرضیه  :𝐻1بین کیفیت خدمات و کیفیت سیستم ارتباط وجود دارد.
مقدار آماره  F = 17/344و سطح معناداری  Sig=0/000میباشد که نشان از وجود رابطه معنادار
بین متغیر کیفیت خدمات و کیفیت سیستم است .همچنین ،شدت اثر و نوع اثر بین این دو متغیر
مثبت و معنادار است؛ بهطوریکه β =0/514 ،میباشد .در نتیجه ،فرضیه  𝐻0رد و فرضیه  𝐻1تأیید
میشود و کیفیت خدمات بر کیفیت سیستم مؤثر است.
تاثیر کم این متغیر به این علت است که ،پشتیبانی و آموزش در رابطه با کاربران تا به حال ناچیز
بوده است ،بدین معنی که ،در صورت نیاز کاربر به مثال کالسهای آموزشی مرتبط ،این امکان وجود
ندارد؛ در نتیجه ،تاثیر این متغیر برای کارکنان ملموس نیست و کیفیت خدمات کمتر بر فایده ادراک
شده و نیز رضایت موثر دانسته میشود و دلیل دیگر این است که تاثیر کیفیت خدمات بر متغیرهای
رضایت و فایده از فرضیه هشتم ،یعنی تاثیر کیفیت خدمات بر کیفیت سیستم تعدیل میشود.
آزمون فرضیه نهم .در فرضیه نهم این پژوهش به بررسی رابطه بین انعطافپذیری و فایده پرداخته
میشود:
فرضیه  :𝐻0بین انعطافپذیری و فایده ارتباط وجود ندارد.
فرضیه  :𝐻1بین انعطافپذیری و فایده ارتباط وجود دارد.
مقدار آماره  F = 17/344و سطح معناداری  Sig=0/000میباشد که نشان از وجود رابطه معنادار
بین متغیر انعطافپذیری و فایده است .همچنین ،شدت اثر و نوع اثر بین این دو متغیر مثبت و معنادار
است؛ بهطوریکه β =0/417 ،میباشد .در نتیجه ،فرضیه  𝐻0رد و فرضیه  𝐻1تأیید میشود و
انعطافپذیری بر فایده مؤثر است.
آزمون فرضیه دهم .در فرضیه دهم این پژوهش به بررسی رابطه بین انعطافپذیری و رضایت
پرداخته میشود:
فرضیه  :𝐻0بین انعطافپذیری و رضایت ارتباط وجود ندارد.
فرضیه  :𝐻1بین انعطافپذیری و رضایت ارتباط وجود دارد.
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مقدار آماره  F = 37/702و سطح معناداری  Sig=0/000میباشد که نشان از وجود رابطه معنادار
بین متغیر معناداری در کار و رضایت است .همچنین ،شدت اثر و نوع اثر بین این دو متغیر مثبت و
معنادار است؛ بهطوریکه  β =0/486میباشد .در نتیجه ،فرضیه  𝐻0رد و فرضیه  𝐻1تأیید میشود و
انعطافپذیری بر رضایت مؤثر است.
انعطافپذیری یکی از عوامل تاثیرگذار بر متغیرهای وابسته پژوهش است؛ اما تاثیر این متغیر بر
رضایت کمتر از تاثیر بر فایده است .دلیل این امر میتواند برداشت کارکنان از رضایت و فایده باشد.
به این معنی که کاربران ،سیستم را مفید میدانند؛ اما در شرایط آنها استفاده از قابلیت انعطافپذیری
سیستم در سطح قابل قبولی ممکن نیست؛ در نتیجه ،احساس رضایت آنها در این زمینه کمتر
میباشد.
آزمون فرضیه یازدهم .فرضیه یازدهم به بررسی رابطه بین توانایی کار با سیستم و فایده میپردازد:
فرضیه  :𝐻0بین توانایی کار با سیستم و فایده ارتباط وجود ندارد.
فرضیه  :𝐻1بین توانایی کار با سیستم و فایده ارتباط وجود دارد.
مقدار آماره  F = 17/344و سطح معناداری  Sig=0/000میباشد که نشان از وجود رابطه معنادار
بین متغیر توانایی کار با سیستم و فایده است .همچنین ،شدت اثر و نوع اثر بین این دو متغیر مثبت و
معنادار است؛ بهطوریکه β =0/385 ،میباشد .در نتیجه ،فرضیه  𝐻0رد و فرضیه  𝐻1تأیید میشود
و توانایی کار با سیستم بر فایده مؤثر است.
آزمون فرضیه دوازدهم .در فرضیه دوازدهم این پژوهش به بررسی رابطه بین توانایی کار با سیستم
و رضایت پرداخته میشود:
فرضیه  :𝐻0بین توانایی کار با سیستم و رضایت ارتباط وجود ندارد.
فرضیه  :𝐻1بین توانایی کار با سیستم و رضایت ارتباط وجود دارد.
مقدار آماره  F = 78/396و سطح معناداری  Sig=0/000میباشد که نشان از وجود رابطه معنادار
بین متغیر توانایی کار با سیستم و رضایت است .همچنین ،شدت اثر و نوع اثر بین این دو متغیر مثبت
و معنادار است؛ بطوریکه β =0/517 ،میباشد .در نتیجه ،فرضیه  𝐻0رد و فرضیه  𝐻1تأیید
میشود و توانایی کار با سیستم بر رضایت مؤثر است.
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نتایج نشان میدهد که توانایی کار با سیستم نیز بر متغیرهای موفقیت تاثیر دارد؛ زیرا هرچه فرد
به استفاده از رایانه و سیستم آشنایی بیشتری داشته باشد ،راحتتر میتواند ابزار مورد نیاز خود را در
سیستم شناسایی و از آن استفاده کند؛ در نتیجه ،با آسانی بیشتر به هدف خود میرسد و سیستم را
مفید و رضایتبخش میداند .این در صورتی است که اگر سواد رایانهای کافی نداشته باشد ،وقتیکه
به ابزاری نیاز پیدا میکند تا مشکل موجود را برطرف کند ،استفاده از سیستم خود مشکل ایجاد
میکند و موجب گیج شدن کاربر میشود.
 .5نتیجهگیری و پیشنهاد

در این پژوهش  12فرضیه مطرح شد که در ادامه آنها بررسی و تحلیل میشوند؛
فرضیه اول عبارت است از فایده بر رضایت تاثیر میگذارد.
همانگونه که پولمنز و همکاران ( )2013و همچنین سهین و شلی ( )2008بیان داشتند که فایده
بر رضایت از سیستمهای مدیریت فرآیند کسبوکار تاثیرگذار است ،در این پژوهش نیز تایید شد و
نشان داده شد که فایده بر رضایت از  BPMSها تاثیر میگذارد.
فرضیه دوم عبارت است از کیفیت اطالعات بر فایده تاثیر میگذارد.
همانگونه که سدان و کیو ( )1996و همچنین پولمنز و همکاران ( )2013بیان داشتند که کیفیت
اطالعات بر فایده تاثیرگذار است ،در این پژوهش نیز تایید و نشان داده شد که کیفیت اطالعات بر
فایده تاثیر میگذارد.
فرضیه سوم عبارت است از کیفیت اطالعات بر رضایت تاثیر میگذارد.
همانگونه که دلون و مک لین ( ،)2003همچنین سدان و کیو ( )1996و نیز پولمنز و همکاران
( )2013بیان داشتند که کیفیت اطالعات بر رضایت تاثیرگذار است ،در این پژوهش نیز تایید شد که
کیفیت اطالعات بر رضایت تاثیر میگذارد.
فرضیه چهارم عبارت است از کیفیت سیستم بر فایده تاثیر میگذارد.
همانگونه که سدان و کیو ( )1996و همچنین پولمنز و همکاران ( )2013بیان داشتند که کیفیت
سیستم بر فایده تاثیرگذار است ،در این پژوهش نیز تایید شد که کیفیت سیستم بر فایده تاثیر
میگذارد.
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فرضیه پنجم عبارت است از کیفیت سیستم بر رضایت تاثیرگذار است.
همانگونه که دلون و مک لین ( ،)2003همچنین سدان و کیو ( )1996و نیز پولمنز و همکاران
( )2013بیان داشتند که کیفیت سیستم بر رضایت تاثیرگذار است ،در این پژوهش نیز تایید شد که
کیفیت سیستم بر رضایت تاثیر میگذارد.
فرضیه ششم عبارت است از کیفیت خدمات بر فایده تاثیرگذار است.
مطابق نظر سدان و کیو ( )1996و پولمنز و همکاران ( )2013کیفیت خدمات بر فایده تاثیرگذار
است ،در این پژوهش نیز تایید شد که کیفیت خدمات بر فایده تاثیر میگذارد.
فرضیه هفتم عبارت است از کیفیت خدمات بر رضایت تاثیرگذار است.
همانطور که دلون و مک لین ( )2003و سدان و کیو ( )1996و نیز پولمنز و همکاران ()2013
بیان داشتند که کیفیت خدمات بر رضایت تاثیرگذار است ،در این پژوهش نیز تایید شد که کیفیت
خدمات بر رضایت تاثیر میگذارد.
فرضیه هشتم عبارت است از کیفیت خدمات بر کیفیت سیستم تاثیرگذار است.
بر اساس نظر پولمنز و همکاران ( )2013کیفیت خدمات بر کیفیت سیستم تاثیرگذار است ،در این
پژوهش نیز تایید شد که کیفیت خدمات بر کیفیت سیستم تاثیر میگذارد.
فرضیه نهم عبارت است از انعطافپذیری بر فایده تاثیرگذار است.
همانگونه که سهین و شلی ( )2008بیان داشتند که انعطافپذیری بر فایده تاثیرگذار است ،در
این پژوهش نیز تایید شد که انعطافپذیری بر فایده تاثیر میگذارد.
فرضیه دهم عبارت است از انعطافپذیری بر رضایت تاثیرگذار است.
از نظر سهین و شلی ( )2008انعطافپذیری بر رضایت تاثیرگذار است ،در این پژوهش نیز تایید
شد که انعطافپذیری بر رضایت تاثیر میگذارد.
فرضیه یازدهم عبارت است از توانایی کار با سیستم بر فایده تاثیرگذار است.
مطابق نظر سهین و شلی ( )2008توانایی کار با سیستم بر فایده تاثیرگذار است ،در این پژوهش
نیز تایید شد که توانایی کار با سیستم بر فایده تاثیر میگذارد.
فرضیه دوازدهم عبارت است از توانایی کار با سیستم بر رضایت تاثیرگذار است.
همانگونه که سهین و شلی ( )2008بیان داشتند که توانایی کار با سیستم بر رضایت تاثیرگذار
است ،در این پژوهش نیز تایید شد که توانایی کار با سیستم بر رضایت تاثیر میگذارد.
با توجه به یافتهها ،به سازمان مورد نظر در رابطه با سیستمهای مدیریت فرآیند کسبوکار
پیشنهادهای زیر ارائه میشود :با درنظر گرفتن اهمیت باالی کیفیت اطالعات در رضایت و فایده از
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سیستم ،توصیه میشود اطالعات موجود در سیستم بازنگری و ضعفها و مشکالت موجود اصالح و
برطرف شود؛ با توجه به تاثیر متغیر کیفیت خدمات ،برای برگزاری کالسهای آموزشی از طرف
شرکت ارائهدهنده نرمافزار  BPMSتالش شود و همچنین مذاکراتی در زمینه دریافت پشتیبانی
صورت گیرد؛ در صورت امکان ،قابلیت دورکاری برای کارکنان فراهم شود تا این قابلیت مفید سیستم
منجر به رضایت کارکنان شود؛ متغیرهای بهکار رفته در این پژوهش بهطور حتم هر کدام دارای
ابعادی هستند که بهدلیل عدم گستردگی بیش از حد ،از مطالعه آنها خودداری شده است .پیشنهاد
میشود در پژوهشهای آینده این متغیرها بهطور جزئیتر و با ابعادشان بررسی شوند؛ تاثیر ویژگیهای
مخصوص به  BPMSها سنجیده شود .این پژوهش فقط محدود به یک سازمان بود .پیشنهاد
میشود در سازمانها و شرکتهای دیگر نیز بررسی شود .همچنین ،در شهرها و استانهای دیگر نیز
بررسی شود .محدودیتهایی که در این پژوهش وجود داشت عبارتاند از :محدودیت در دسترسی به
سازمانها و شرکتهایی که از اینگونه سیستمها استفاده میکنند؛ محدودیت در دسترسی به دیگر
شهرها و استانها؛ متغیرهایی که در این پژوهش مورد اندازهگیری قرار گرفتهاند نگرشی هستند و نه
رفتاری .در نتیجه ،اندازهگیری آنها مشکلتر است؛ عدم همکاری کافی سازمان در مورد موافقت برای
توزیع پرسشنامه.

طراحی الگوی راهبردی ارزیابی رضایت مشتریان در سیستمهای...
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