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  فصلنامه  
  تربیتی علوم در ارتباطات و اطالعاتآوري  فن

  95-115 صفحات ـ 1393 تابستانـ  چهارم شماره ـ چهارم سال
  

 پذیرش مدلتوسعه  در شغلی ارتباط تعدیل کنندهنقش بررسی 
  کشاورزي مروجان در بیناطالعات  آوري فن

  استان آذربایجان غربی
  1* بیگیامیر علم

  ** آهنگرياسماعیل 

  چکیده
آوري اطالعات و الگوهاي مؤثر بـر پـذیرش آن یکـی از موضـوعات فراگیـر در حـوزه مطالعـات سـازمانی          فن

تـرین  آوري دیویس چارچوب مناسبی را براي شناسایی مهـم  شود که در این رابطه مدل پذیرش فنمحسوب می
تحقیـق حاضـر بـا هـدف شناسـایی متغیرهـاي       آورد. با این رویکـرد،  هم میامتغیرهاي اثرگذار بر پذیرش آن فر

و بـه  ي ورآ فـن  یرشبه عنوان دو بعد از مدل پـذ  بیرونی مؤثر بر دو بعد سودمندي درك شده و سهولت استفاده
روش همبستگی انجام شد. از آنجا که این مدل کمتر در بسترهاي سازمانی مورد توجه قرار گرفته است، تمرکز 

شده گر در بین اثر سهولت دركنقش متغیر ارتباط شغلی به عنوان متغیر تعدیل اصلی براي توسعه مدل، توجه بر
چنین، متغیر تجربه بـه عنـوان یـک متغیـر      شده بر سهولت استفاده بود. هم  بر نیت پذیرش و اثر سودمندي درك

تعداد  به 1392کشاورزي استان آذربایجان غربی در سال  مروجانجامعه آماري،  بیرونی مورد توجه قرار گرفت.
عنـوان نمونـه بـه روش     نفر بـه  120 ،با استفاده از جدول کرجسی و مورگان میان جامعه مذکور،از  .نفر بود 180
روایی صوري  .نامه گردآوردي شد هاي مورد نیاز از طریق پرسش دادهانتخاب شدند.  با انتساب متناسب یتصادف

 816/0تـا   730/0رونباخ براي ابعاد مختلف پرسشنامه بین ابزار توسط پانل متخصصان تأیید شد. مقادیر آلفاي ک
از روش حداقل مربعـات جزیـی بـه عنـوان رویکـردي نـوین در        اه داده یلپردازش و تحلقرار داشتند. به منظور 

 داري بر سودمندي دركسازي معادالت ساختاري استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد متغیر تجربه اثر معنی مدل
چنـین، مـدل ارایـه شـده      بینی کند. همشده را پیشدرصد تغییرات سودمندي درك 77قادر است تا  شده دارد و

  .بینی کنددرصد تغییرات استفاده واقعی را پیش 71قادر است تا 

  واژگان کلیدي
  سودمندي درك شده، سهولت درك شدهسازي معادالت ساختاري، آوري، ارتباط شغلی، مدلمدل پذیرش فن
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  مقدمه

هـاي   هاي اطالعاتی که منافع زیادي را براي توسـعه بخـش  آوريوجود مزایاي بالقوه و متعدد فنبا 
 ،مختلف یک کشور دارد، لیکن تا از سوي کاربران آن به طـور عمـده مـورد پـذیرش قـرار نگیـرد      

ثر ؤهاي مـ یت نخواهد بود. با توجه به متفاوت بودن نتایج تحقیقات مرتبط با مؤلفهؤنتایج آن قابل ر
هـاي نوظهـور در   آوري هاي پـذیرش فـن  آوري اطالعات، ضرورت بررسی مدل بر پذیرش یا رد فن

هـا و ابزارهـایی   تـوان دانـش، مهـارت    آوري اطالعات را می شود. فنهاي مختلف احساس میزمینه
هـاي  گذاري اطالعات مرتبط با فعالیـت  استفاده و اشتراك  مدیریت،  آوري،قلمداد نمود که به جمع

تارخ و امی  .(Holden & Karsh, 2010)مورد نظر سازمان کمک نموده و سبب ترویج آنها شود 
(Tarokh & Omi, 2002) آوري اطالعات را شامل مطالعه، طراحی، گسترش، اجرا، نگهداري  فن

ــدیریت سیســتم ــرم   و م ــاي ن ــه خصــوص کاربرده ــه و ب ــر رایان ــی ب ــاتی مبتن ــاي اطالع ــزاري و ه اف
هـاي نظـري   در طول بیسـت سـال گذشـته مـدل     ،اند. در این رابطه ه تعریف کردهافزاري رایان سخت

هـاي اطالعـاتی و ارتبـاطی ارایـه     آوريفراوانی براي شناسایی عوامل رفتاري مـؤثر بـر پـذیرش فـن    
ها مورد توجه محققان قرار گرفتـه  ، بیش از سایر مدل1آوري اند که در این بین مدل پذیرش فن شده

  است. 
چنـین اسـتدالل    2توسعه یافـت و محققـانی چـون دیـویس     1980آوري در دهه فن مدل پذیرش

آوري اطالعـات در افـزایش میـزان پـذیرش آن نهفتـه اسـت       نمودند که کلید افزایش استفاده از فن
(Melas et al., 2011)3چون رضـایت کـاربران   یرهاییمتغ ،. در تحقیقات مختلف (Liao et al., 

2007, Roca et al., 2006)، آورينگرش به فن(Bhattacherjee & Sanford, 2006)  ، درك
آوري  و کیفیـت فـن   (Roca et al., 2006)، آسـانی کـاربرد    (Roca et al., 2006)4سـودمندي 

(Chiu et al., 2005, Roca et al., 2006)       ذکر شده است. در ایـن رابطـه، هسـته مشـترك تمـام
مطالعـه عوامـل مـؤثر بـر نیـت، یکـی از        مـرتبط هسـتند.   5آوري به عنصـر نیـت  هاي پذیرش فنمدل
شـود. بـا توجـه بـه      هاي رو به گسترش در زمینه مطالعه عوامل محرك پـذیرش محسـوب مـی    زمینه

فرد تابع نیت یـا قصـد    رفتار ،(Fishbein & Ajzens, 1975)بین و آجزن فیشتئوري عمل منطقی 

                                                   
1. Technology Acceptance Model 
2. Davis 
3. User Satisfaction 
4. Perceived Usefulness 
5. Intention 
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تـأثیرات هنجـاري اسـت. در واقـع مـدل       هـاي شـکل گرفتـه ناشـی از    است که خود متأثر از نگرش

آوري را  اي براي توضیح این پدیده که چرا برخی از کـاربران فـن  آوري به طور گستردهپذیرش فن
کنند، به کار رفته است و دو متغیر درك از سـودمندي و سـهولت   پذیرند اما برخی آن را رد میمی

هاي اخیر در دهه . لیکن(Cothran, 2011) شدندکاربرد به عنوان عناصر بنیادي این فرآیند معرفی 
هاي زیادي براي معرفی سایر متغیرهاي اثرگذار بر آنهـا مـورد توجـه قـرار گرفتـه اسـت کـه        تالش
بـا   (Kulviwat et al., 2009)شود کولویوات و همکـاران  میمالحظه ، 1طور که در جدول  همان

آوري با شغل  یزان تناسب فنم( 3ارتباط شغلی و 2، تجربه1مطالعه این روند از متغیرهایی چون اعتماد
   .برند که بیش از سایر متغیرها مورد توجه بودندکاربر) نام می

  (Kulviwat et al., 2009)آوري  مؤثر در توسعه مدل پذیرش فنعوامل مطالعات . خالصه 1جدول 

  یافته اصلی  ها متغیر  توصیف مطالعه  محقق

Davis 
(1989) 

ــار  ــعه و اعتبـ ــابی  توسـ یـ
ــراي   ــد بـ مقیاســـی جدیـ

بینی پذیرش کاربرد  پیش
  آوري اطالعاتفن

شده، سهولت سودمندي درك
ــد و اســتفاده   درك ــده، قص ش
  واقعی

سهولت استفاده همـراه بـا خـود    درك سودمندي و 
سـهولت   چنـین،  ابرازي استفاده مرتبط هستند و هـم 

ــودمندي    ــق س ــدتاً از طری ــده عم ــتفاده درك ش اس
  شود.درك می

Davis 
et al., 
(1989)  

بینـــی  مقایســـه و پـــیش 
پـــذیرش رایانـــه توســـط 

  مردم

شده، سهولت سودمندي درك
ــرش،  درك ــتفاده، نگ ــده اس ش

ــتفاده   ــی، اسـ ــاي ذهنـ هنجارهـ
  واقعی

بینـی   شـده نیـت اسـتفاده را پـیش    سودمندي ادراك
شــده اســتفاده در دومــین کنــد؛ ســهولت دركمــی

مرتبه قرار دارد، نگـرش اثـر کمـی در قالـب متغیـر      
  .واسطه دارد و هنجارهاي اجتماعی اثري ندارند

Taylor & 
Todd 

(1995) 
 

اصـــالح مـــدل پـــذیرش 
آوري با اضافه نمـودن   فن

  متغیر نفوذ اجتماعی

شده، سهولت سودمندي درك
شــده اســتفاده، نگــرش   درك

هنجارهاي اجتماعی و اسـتفاده  
  (قصد واقعی)

آوري براي هر دو گـروه  مدل اصالحی پذیرش فن
کاربران کم تجربه و مجرب عملکرد خـوبی دارد،  

ریزي شـده درك کـاملتري بـراي     مدل رفتار برنامه
آورد. نگـرش متغیـر مسـتقل     نیت استفاده فراهم می

  شود.داري براي نیت استفاده محسوب نمینیمع

Gefen & 
Karahanna 

)2003( 

اضافه کردن متغیر اعتماد 
  آوري فنبه مدل پذیرش 

شده، سهولت سودمندي درك
ــه    ــل ب ــاد و تمای ــتفاده، اعتم اس

  استفاده

از  فـروش  آوري فناعتماد کاربران براي استفاده از 
تحــت تــأثیر خــود شــرکت ارایــه   طریــق اینترنــت،

سـایت   مـرتبط بـا ظـاهر وب    آوري فنکننده و ابعاد 
چنین، اعتماد با تعـامالت بیشـتر، افـزایش     است. هم

  یابد. می

                                                   
1. Trust 
2. Experience 
3. Job Relevance 
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کننـده رابطـه بـین تمایـل سـازمان      تعـدیل  ،نشان داد که تجربه (Kim, 2008)نتایج تحقیق کیم 

و ارتباط شـغلی نیـز رابطـه بـین سـودمندي       آوري و نیت است گذاري براي استقرار فنبراي سرمایه
در تحقیقی با ایجاد تغییراتی در  (Zha, 2013)کند. ژا شده و نیت را به طور مثبتی تعدیل میدرك

آوري جدید پرداخت. در ایـن  آوري با فنآوري به بررسی اثرات جانشینی یک فنمدل پذیرش فن
سودمندي درك شده و آسانی درك شده داشتند.  مدل، استفاده از منابع کاغذي اثر معناداري را بر

تـر سـبب افـزایش    آوري قـدیمی  آوري به عنوان فنچنین، درك سودمندي از استفاده از این فن هم
درك سودمندي استفاده از منابع الکترونیکی نیـز شـده اسـت. ایـن وضـعیت بـراي متغیـر سـهولت         

چنین،  اند. همتفاده از منابع الکترونیکی شدهاستفاده نیز برقرار است و این دو متغیر سبب افزایش اس
آوري جـاري،  شد که وجود تجارب مثبت قبلی در دو بعد سودمندي و سادگی کاربرد فن مشخص

  آوري جایگزین خواهد شد.سبب افزایش پذیرش فن
نشان داد که سه متغیر تجربه، سن و جنسـیت    ،(Shibl et al., 2013)پژوهش شیبل و همکاران 

کننده، آسـانی کـاربرد و   آوري شامل سودمندي، شرایط تسهیلهاي اصلی مدل پذیرش فنمتغیر اثر
 ,.Kulviwat et al)کولویـوات و همکـاران   کنند. آوري تعدیل مینفوذ اجتماعی را بر پذیرش فن

پـذیرش نـوآوري اثـر مثبـت و      ناشـی از اجتمـاعی   اثـرات ، در تحقیق خود نشان دادنـد کـه   (2009
، در تحقیقـی سـه   (Kim et al., 2009) کیم و همکـاران آوري دارد. داري بر نیت پذیرش فن معنی

)، عوامــل اجتمــاعی 1آمــوزش و حمایــت مــدیریت  دســته عوامــل ســازمانی (حمایــت و پشــتیبانی،
و میزان مشخص بـودن   3ا(ارتباط شغلی، کیفیت دستاورده و تصویر) و عوامل فردي 2سازي (درونی

 آوري فـن  براي دیگران) را به عنوان متغیرهـاي بیرونـی بـه مـدل پـذیرش      آوريفننتایج استفاده از 
اضافه نمودند و دریافتند که عوامل فردي بر هر دو متغیر سودمندي درك شـده و سـهولت اسـتفاده    

ر سـهولت اسـتفاده، اثـر    عوامـل سـازمانی تنهـا بـ     ینبـ  یـن دارد. در اداري به لحاظ آمـاري  اثر معنی
داري را بـر ابعـاد سـودمندي درك     عوامل اجتماعی اثـر معنـی   داري از خود نشان داده و متغیر معنی

در کشور تایوان که در تحقیقی   ،(Lee & Wu, 2011)لی و وو  .شده و سهولت استفاده نشان نداد
مـرتبط بـا کیفیـت خـدمات      به این نتایج دست یافتند کـه ادراك مشـتریان از تجـارب   ، دادندانجام 

آوري (در دو بعد سـودمندي و اعتمـاد)   الکترونیکی و رضایت از آن با کاربست مفهوم پذیرش فن

                                                   
1. Management Support 
2. Internalization 
3. Outcomes Quality 
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 & Holden)بینـی کنـد. بـه اعتقـاد هولـدن و کـارش       توانسته است رفتار مشتریان را به خوبی پیش

Karsh, 2010)کیفیـت عملیـات   تـر وظـایف شـغلی، افـزایش      ، بهبود عملکرد شغلی، انجام راحت
کننـده  همگی از عوامل تعیـین  ،هاي مهم وظایف شغلیآوري با برخی جنبهشغلی و مرتبط بودن فن
توانـد، رفتـار کارکنـان را تحـت     آوري براي شغل مورد نظر است که مـی احساس سودمند بودن فن

  تأثیر قرار دهد.
بـه ایـن نتیجـه رسـیدند      ، در تحقیقی در کشور یونان(Melas et al., 2011)مالس و همکاران 

هـاي اسـتفاده از   که متغیرهاي ارتباط شغلی، میـزان آشـنایی و تجربـه کارکنـان در رابطـه بـا زمینـه       
هاي اطالعاتی و ارتباطی در شغل آنها، بر درك آنها از سودمندي اثرگذار و سبب ایجـاد   آوري فن

در تحقیق خود نشان  (Lin, 2011)لین  .آوري و سطح استفاده از آن شده است نگرش نسبت به فن
  باشد. آوري میترین عامل در قطع استفاده از یک فنداد که تجارب منفی اصلی

بینـی رفتـار   آوري در پـیش به طور کلی، نتایج مطالعات مختلف بیانگر دقـت مـدل پـذیرش فـن    
طالعات ت گرفته و با مأهاي اولیه نشهاي مختلفی از مدلآوري است. لیکن امروزه مدلکاربران فن

. بـا ایـن   شـده اسـت  هاي تکمیلی سایر متغیرها نیز به هسته اولیه مـدل اضـافه    اکتشافی مختلف نقش
هاي آنهـا  رویکرد در تحقیق حاضر دو متغیر تجربه و ارتباط شغلی به مدل اولیه اضافه شدند و نقش

هـاي پیشـین   آوري سطح رضایت افراد هنگام پذیرش فنتجربه، منظور از مورد بررسی قرار گرفت. 
چنـین، تجـارب مشـابه فـرد در      آوري و هـم پذیري فن. در تعریف تجربه دو عامل میزان تجربهستا

هاي مشابه و نتایج به دست آمده مهم هستند که در تحقیق حاضر مورد توجه قـرار   آوري کاربرد فن
ن، داراي شـا گرفتند. در مورد ارتباط شغلی باید گفـت کـه افـراد بـه دلیـل ماهیـت متفـاوت شـغلی        

به این معنا که در تعریف وظایف سازمانی براي هر  .آوري هستندهاي متفاوتی نسبت به فنبرداشت
چنـین، اثـرات آن بـر     آوري مورد نظر به طور صریحی مشخص شـده اسـت و هـم    فرد استفاده از فن

ه بودن روي بهبود انجام امور و وظایف شغلی کامالً مشخص و واضح است. به عبارت دیگر، وابست
آوري تعریـف شـده و   آوري خاص تحت عنوان ارتبـاط شـغلی فـن   انجام وظایف شغلی به یک فن

آوري خاص است. دو بعد میـزان  یی به یک فنآبیانگر شدت نیاز شغلی کارکنان براي افزایش کار
چنـین، رایـج بـودن آن در سـازمان بـراي انجـام        آوري براي انجام وظـایف شـغلی و هـم   تناسب فن
). بر این اساس تحقیق Kim, 2008شوند (پذیر ارتباط شغلی محسوب میو نشانگر اندازهوظایف د

آوري در زمینـه سـازمانی و بررسـی اثـر متغیـر تجربـه و       حاضر با هـدف بررسـی مـدل پـذیرش فـن     
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مـورد   1گر ارتباط شغلی انجام شد. و مدل مفهـومی تحقیـق بـه شـرح شـکل       چنین، نقش تعدیل هم

غیرهاي بیـان شـده در مـدل مفهـومی، برگرفتـه از متغیرهـاي موجـود در مـدل         توجه قرار گرفت. مت
 1989 سـال  را دیـویس در  مـدل  باشـد. ایـن  وري دیـویس مـی  آ آوري مدل پذیرش فـن  پذیرش فن

بـرداران،  بهـره  توسـط  وريآ فـن  پـذیرش  موضـوع  سازيبراي مدل »1مستدل عمل تئوري«براساس 
 کـاربران  آوري توسـط  فن پذیرش بر مؤثر عوامل براي را توضیحی مدل، این است. معرفی کرده

هاي صورت گرفتـه در راسـتاي توسـعه ایـن     است. تالش فردي عوامل سطح در و مدلی داده ارایه
هـایی از  در قالب سه رویکرد تحقیقاتی مورد توجه بوده است که شامل، اقتبـاس عامـل   مدل عمدتاً

شـده و در  هاي مهم نگرشی جایگزین و یـا اضـافه  هاي مشابه و تکمیل مدل اولیه، معرفی عاملمدل
ثیر أهاي میانجی که درك از سادگی و درك از مفید بودن را تحت تنهایت استفاده از برخی عامل

متغیرهـاي ارتبـاط شـغلی و تجربـه      ،ر ایـن بـین  د .(Wixom & Todd, 2005) دهنـد خود قرار می
هـاي پـژوهش   تحت عنوان متغیرهاي بیرونی در جهت توسعه مدل به آن اضافه شـده اسـت. فرضـیه   

 عبارتند از:
  داري دارد.هاي اطالعاتی اثر معنیآوريتجربه استفاده پیشین بر رفتار واقعی استفاده از فن .1
  داري دارد.هاي اطالعاتی اثر معنیآوريتجربه استفاده پیشین بر نیت رفتاري استفاده از فن .2
  داري دارد.هاي اطالعاتی اثر معنیآوريتجربه استفاده پیشین بر درك از سودمندي از فن .3
  داري دارد.هاي اطالعاتی اثر معنیآوريدرك سودمندي بر درك آسانی استفاده فن .4
  اري دارد.دهاي اطالعاتی اثر معنیآوري درك سودمندي بر نیت استفاده از فن .5
  داري دارد.هاي اطالعاتی اثر معنیآوريدرك آسانی کاربرد بر نیت استفاده از فن .6
  داري دارد.هاي اطالعاتی اثر معنیآورينیت (قصد) کاربرد بر رفتار واقعی استفاده از فن .7
 کند.ارتباط شغلی اثر درك از سودمندي بر درك از آسانی استفاده را تعدیل می .8
 کند.ثر درك از سودمندي بر نیت استفاده را تعدیل میارتباط شغلی ا  .9
  

 
  

  

                                                   
1. TRA: Theory of Reasoned Action 

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

  101/…مدل پذیرش توسعه نقش تعدیل کننده ارتباط شغلی در بررسی 

 
  

  
  

  . چارچوب مفهومی تحقیق1شکل 

  روش  

شـده  انجـام   1392این پژوهش از نوع کاربردي اسـت کـه بـا اسـتفاده از روش همبسـتگی در سـال       
است. جامعه آماري پژوهش را مروجان کشاورزي شاغل در جهاد کشاورزي کل استان آذربایجان 

اسـتفاده از  نفـر بـا    120 . از بین افـراد جامعـه،  نفر بود 180تعداد کل آنان  که دهندغربی تشکیل می
گیـري  و بـا روش نمونـه  (Krejcie & Morgan, 1970)  جدول حجم نمونـه کرجسـی و مورگـان   

  انتخاب شدند.به عنوان نمونه تصادفی با انتساب متناسب 
ي شش متغیر مورد مطالعه در مدل گیر اي بود که براي اندازه نامه آوري اطالعات، پرسشابزار جمع

تـدوین شـد.    ،(Kim et al., 2009)و بر اساس مطالعات پیشین بـه ویـژه مطالعـه کـیم و همکـاران      
ال قـرار گرفـت. دیـدگاه افـراد در     ؤشناختی نیز مورد س هاي جمعیت ویژگی ،چنین در پرسشنامه هم

آوري  امتیاز) جمـع  5کامالً موافق =  امتیاز تا 1اي (از کامالً مخالف = گزینه قالب طیف لیکرت پنج
به منظور اطمینان یافتن . پانل متخصصان مورد تأیید قرار گرفت شد. روایی صوري پرسشنامه توسط

نامه از ضریب آلفاي کرونباخ استفاده شد که مقدار بـه دسـت آمـده در حـد قابـل       از پایایی پرسش
نامه) بود. متغیرهایی کـه در ایـن تحقیـق    هاي مختلف پرسشبراي بخش 816/0تا  730/0قبولی (بین 

گـر (ارتبـاط   مورد بررسی قرار گرفتند شامل یک متغیر مستقل بیرونی (تجربه)، یـک متغیـر تعـدیل   

 ارتباط شغلی

 H3 تجربه

درك 
 آسانی

نیت 
 H6 رفتاري

H4 

 رفتار واقعی

H8 

H1 

H7 

H2 H5 

H8 

درك 
 سودمندي
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شغلی)، سه متغیر وابسته درونی (درك سودمندي، درك آسـانی اسـتفاده و نیـت رفتـاري) و یـک      

  باشند. متغیر وابسته نهایی (رفتار واقعی) می
سازي معادالت ساختاري به  مورد استفاده براي آزمون مدل و فرضیات ارایه شده مدلروش آماري 

بـین اسـت کـه روشـی     روش حداقل مربعات جزیی است. این روش در واقع یک روش علـی پـیش  
. رویکرد نوین مدل معـادالت سـاختاري   (Haenlein & Kaplan, 2004)شود چندمتغیره تلقی می

داري که حجـم نمونـه موجـود بـراي تخمـین معنـی       عموماً هنگامی در قالب حداقل مربعات جزیی،
گیرد و محقـق بـدون نگرانـی از تعـداد پارامترهـا و      کند مورد استفاده قرار میپارامترها کفایت نمی

توانـد مـدل خـود را ارزیـابی نمایـد. در بـرآورد مـدل معـادالت         خوانی آنها با حجم نمونـه مـی   هم
جزیی تعداد حجم نمونه مناسب براي برآورد یک مدل باید بـین   ساختاري به روش حداقل مربعات

بـه   . بـا توجـه   (Majchrzak et al., 2005)مـدل باشـد  پنج تا ده برابر تعداد مسـیرهاي موجـود در   
مسـیر مـورد مطالعـه قـرار گرفتـه       9مورد بوده و در مدل ارایه شـده،   120که حجم نمونه حاضر  این

  کند.رد مدل کفایت میاست، لذا، حجم نمونه براي برآو
گر توسط متغیـري بـه   گر را دارد. اثرات تعدیلمتغیر ارتباط شغلی نقش متغیر تعدیل ،در این تحقیق

آیند که تغییر در آنهـا بـر شـدت و جهـت ارتبـاط بـین متغیرهـاي درونـزا و برونـزا تـأثیر           وجود می
سـازي معـادالت   گویان در مدل پاسخگر به عنوان بخشی از مسأله ناهمگنی گذارد. اثرات تعدیل می

سـازي حـداقل مربعـات جزیـی، بـر توزیـع       شـوند. از آنجـا کـه در روش مـدل    ساختاري مطرح می
هاي آماري براي بـرازش مـدل و پارامترهـاي مـدل بـه طـور        آزمون ،فرض خاصی تأکید ندارد پیش

بـه ایـن منظـور     1سـازي ماننـد بـوت اسـتراپ     هاي خـاص شـبیه  آیند و از روشمستقیم به دست نمی
داري پارامترهاي مدل از روش بـوت اسـتراپ   شود. در این تحقیق نیز براي تخمین معنیاستفاده می

داري پارامترهـا را مـورد آزمـون قـرار     گیري از نمونه، معنیاستفاده شده است که از طریق باز نمونه
نتـایج قابـل اتکـایی را     500 گیري معـادل ها حداقل تعداد باز نمونهدهد. براي برآورد دقیق مدلمی

در کنـار   800گیـري  تحقیق از میـزان بازنمونـه   . در این)Chin & Newsted, 1999(کند  میایجاد 
 براي افزایش دقت برآورد استفاده شده است. 500گیري بازنمونه
  .، بیان شده است2هاي فردي نمونه مورد مطالعه در جدول ویژگی

  

                                                   
1. Bootstrap 
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  مورد مطالعه هاي فردي نمونه. ویژگی2جدول 

  درصد فراوانی  فراوانی  طبقات  ویژگی

  مدرك تحصیلی

  5  6  تردیپلم و پایین
  25  30  فوق دیپلم
  8/65  79  لیسانس

 2/4 5 فوق لیسانس و باالتر

  (سال) سن

20 – 30  15  5/12  
31 – 40  32  6/26  
41 – 50  53  1/44  
51 – 60 20 6/16 

  (سال) تجربه کاري
1 – 10  24  20  

11 – 20  65  1/54  
21 - 30 31  8/25  

  

 ها   یافته

 ،مشـخص شـدند   یـات مرتبط که بر اساس مـرور ادب  يمدل از نشانگرها یرهايمتغ گیري اندازه يبرا
ابتـدا بایـد اعتبـار     ،سازي معادالت ساختاري مطـرح اسـت   طور که در روش مدل . هماناستفاده شد

مکنون بررسی شود و براي این منظور تحلیل عـاملی  گیري متغیرهاي هاي انتخابی براي اندازهسنجه
  ، بیان شده است.3در جدول  )CFA) 1 شود. نتایج حاصل از تحلیل عاملی تأییديتأییدي انجام می

   

                                                   
1. CFA: Confirmatory Factor Analysis 
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  داري آنهاهاي مدل به همراه معنی. بارهاي عاملی هر یک از نشانگرهاي سازه3جدول 

بار   نشانگر  سازه
  عاملی

  سطح
 معناداري

CR CA  AVE  VIF  

 
عی
 واق
تار
رف

  

  01/0  845/0  استفاده در صورت فراهم بودن
833/0  799/0  714/0  402/1  

  01/0  845/0  درخواست از مدیران یا سرپرست جهت تهیه کردن

ري
رفتا

ت 
نی

  

  01/0  902/0  آوري اطالعات با توجه به مزایاي آناستفاده از فن

898/0  801/0  748/0  370/1  
اطالعات را به سایر همکارانم آوري استفاده از فن

  توصیه خواهم نمود
922/0  01/0  

آوري  هاي جدید فن همواره به دنبال یافتن قابلیت
 ام خواهم بوداطالعات براي انجام وظایف شغلی

763/0  01/0  

دي
دمن
سو

ك 
در

  

تواند آوري در شغل من میاستفاده از این فن
  وري من را افزایش دهد بهره

867/0  01/0  

876/0  815/0  590/0  391/1  

  01/0  861/0  دانمآوري در شغلم را مفید میاستفاده از این فن
آوري در شغل من، من را قادر استفاده از این فن

 تر انجام دهم سازد وظایفم را سریعمی
736/0  01/0  

آوري اثربخشی شغلی من را استفاده از این فن
 خواهد دادء ارتقا

606/0  01/0  

ام را بهبود آوري، کارآیی شغلیاستفاده از این فن
 خواهد بخشید

743/0  01/0  

اده
ستف
ی ا
سان
ك آ

در
  

آوري  ام که استفاده از این فن به این نتیجه رسیده
  برایم آسان است

899/0  01/0  

867/0  816/0  622/0  299/1  

آوري و هاي استفاده از این فندورنماي قابلیت
  تواند ارایه کند براي من قابل تصور استچه می آن

685/0  01/0  

آوري اطالعات  یادگیري نحوه استفاده از فن
 تواند براي من آسان باشد می

714/0  01/0  

آوري اطالعات براي من فرآیند استفاده از فن
 ملموس است

839/0  01/0  
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  داري آنهاهاي مدل به همراه معنینشانگرهاي سازه. بارهاي عاملی هر یک از 3جدول ادامه 

بار   نشانگر  سازه
  عاملی

  سطح
 معناداري

CR CA  AVE  VIF  

 فن
اده
ستف
به ا
جر
ت

 
ري
آو

  

آوري، مزایا و  کارگیري این فن من مایلم قبل از به
  هاي استفاده از آن را ببینم منفعت

886/0  01/0  

878/0  730/0  783/0  223/1  
دهی شده وکارا را  ابزار سازماناین تکنولوژي یک 

  کنددر شغل من برایم فراهم می
886/0  01/0  

غلی
ط ش

رتبا
ا

  

آوري اطالعات در سازمان ما به کارگیري فن به
  شکل ملموسی وجود دارد

852/0  01/0  

929/0  762/0  690/0  488/1  

ماهیت و  آوري اطالعات متناسب باکاربست فن
  انجام وظایف شغلی من است

897/0  01/0  

آوري توانسته است  احساس بر این است که این فن
  ام را تسهیل کندفرآیندهاي شغلی

917/0  01/0  

براي افرادي که بخواهند به عنوان همکار وارد 
آوري آشنا  سازمان شوند، ضروري است با این فن

  باشند
663/0  01/0  

اطالعات آوري در شغل من میزان استفاده از فن
  باشد بسیار باال می

833/0  01/0  

آوري اطالعات بسیار مرتبط با شغل استفاده از فن
  من است

798/0  01/0  

  
هـاي  بـراي تمـام سـازه    2و آلفاي کرونباخ 1، شاخص ضرایب پایایی ترکیبی3بر اساس نتایج جدول 

هـا دارد. بـه منظـور محاسـبه     پایـایی سـازه  باالتر بوده و نشان از  7/0و  6/0مورد مطالعه به ترتیب از 
روایی از روش روایی سازه استفاده شد. براي این منظور از تحلیل عاملی تأییدي، بهـره گرفتـه شـد.    

 01/0داري زیـر   دهد کـه تمـام نشـانگرها داراي سـطح معنـی     نتایج در مورد بارهاي عاملی نشان می

                                                   
1. Composite Reliability Coefficients 
2. Cronbach Alpha Coefficients 
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انگین واریانس اسـتخراج اسـتفاده شـده اسـت     هستند. براي بررسی روایی تشخیصی از ریشه دوم می

(Hair et al., 2010)هـاي انتخـابی جهـت    دهد که نشانگر. نتایج بررسی روایی تشخیصی نشان می
هاي موجود از روایی تشخیصی الزم برخوردار هستند زیرا که ریشه دوم میـانگین  گیري سازهاندازه

نشـان داده شـده اسـت از تمـام      4ریس جـدول  واریانس استخراج شده براي هر سازه که در قطر مات
  ها با آن عامل باالتر است.هاي سایر عامل همبستگی

  . ماتریس ریشه دوم میانگین واریانس استخراج شده و همبستگی4جدول 

  6  5  4  3  2  1  ها متغیر
  457/0  264/0  158/0  252/0  345/0  845/0*  )1رفتار واقعی (
  267/0  350/0  237/0  334/0  865/0*  345/0  )2نیت رفتاري (

  362/0  261/0  356/0  768/0*  334/0  252/0  )3درك سودمندي (
  321/0  078/0  789/0*  356/0  237/0  158/0  )4درك آسانی استفاده (
  125/0  885/0*  078/0  261/0  350/0  264/0  )5تجربه استفاده پیشین (

  830/0*  125/0  321/0  362/0  267/0  457/0  )6ارتباط شغلی (
 قطر ماتریس ریشه دوم میانگین واریانس استخراج شده است. *        

نتایج حاصل از ضرایب مسیر بین متغیرهاي تحقیق براي نشان دادن اثرات مستقیم آنها بـر یکـدیگر   
  ، ارایه شده است.5در جدول 
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  مهم يهاه شاخصابه همر یقتحق يهایرمتغ یماثرات مستق يداریو معن یرمس یبضرا .5جدول 

ضریب   مسیر مورد مطالعه
 Sig  مسیر

خطاي 
 استاندارد

R2 Q2 VIF  
 گیري نرخ بازنمونه

500=BT 800=BT 
 ←پیشین  تجربه استفاده

  رفتار واقعی
36/0 01/0< 085/0  

71/0  73/0  
139/1 23/4 29/4 

  ←نیت رفتاري
  رفتار واقعی

69/0 01/0<  078/0  139/1 84/8 92/8 

 ←پیشینتجربه استفاده 
  نیت (قصد)

39/0  01/0<  082/0  

33/0  38/0  

081/1 75/4  78/4  

 ←درك سودمندي
 نیت

27/0  02/0  091/0  273/1  96/2  03/3  

درك آسانی استفاده 
  نیت ←

31/0  01/0  092/0  212/1  26/3  33/3  

درك  ×ارتباط شغلی
  نیت ←آسانی استفاده 

20/0  01/0  097/0  263/1  06/2  12/2  

 ←استفاده پیشینتجربه 
  درك سودمندي

76/0  01/0<  089/0  77/0  77/0  * ---  53/8  62/8  

 ←درك سودمندي
  درك آسانی

33/0  01/0<  080/0  

26/0  26/0  

023/1  12/4  18/4  

درك  ×ارتباط شغلی
درك  ←سودمندي 

  آسانی
20/0  02/0  081/0  315/1  46/2  50/2  

  چندگانه محاسبه نشده است. ییراستا در مدل، شاخص هم يدرك سودمند یرمتغ يبرا ینبیشپ یرمتغ یکداشتن تنها  یلبه دل *

هـا بـه لحـاظ علـی مـورد بررسـی قـرار        در این مرحله با استفاده از مدل ساختاري روابط بین سـازه  
داري ضرایب مسیر از روش بوت استرپ استفاده شد که بـراي ایـن   گیرد. به منظور بررسی معنی می

نمونه که در روش حداقل مربعـات جزیـی    800و  500گیري در دو حالت نمونه منظور از روش باز
معنی بودن پارامتر دار بودن یا بیدهد در هر دو حالت معنیتوصیه شده، استفاده شد. نتایج نشان می
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). بررسـی ضـرایب مسـیر    5تغییري ایجاد نشده و نتایج از اعتبار محکمی برخوردار هسـتند (جـدول   

 36/0هـاي اطالعـاتی   آوريه اثر متغیر استفاده پیشین بر رفتار واقعـی اسـتفاده از فـن   دهد کنشان می
اسـت. بنـابراین، دلیـل کـافی بـراي رد       01/0داري کمتر از محاسبه شده است که داراي سطح معنی

، بدین معنی که استفاده پیشین بـر رفتـار   دآیفرض صفر در ارتباط با فرضیه اول تحقیق به دست می
که مقدار ضریب مسیر  داري دارد. با توجه به اینهاي اطالعاتی اثر معنی آوري استفاده از فنواقعی 

داري کمتـر از  باشـد کـه داراي سـطح معنـی     می 39/0دست آمده براي فرضیه دوم تحقیق برابر با  هب
هـاي   آوري داري بـر نیـت اسـتفاده از فـن    توان گفت تجربه استفاده پیشین اثـر معنـی  بوده، می 01/0

با در نظر گرفتن ایـن نکتـه کـه اثـر متغیـر        ،در ارتباط با فرضیه سوم تحقیق کند.اطالعاتی وارد می
محاسـبه شـده    76/0هاي اطالعـاتی  آورياستفاده پیشین بر درك از سودمندي استفاده از فنتجربه 

م سـو  فرضـیه  تأییـد است. بنابراین، دلیل کافی بـراي   01/0داري کمتر از است که داراي سطح معنی
  آید.  حقیق به دست میت

  
  
  

  مدل مسیر اثرات متغیرهاي تحقیق .2 شکل
  

PU درك سودمندي:    JR : ارتباط شغلی    EXP : تجربه   PE : درك آسانی استفاده   INTEN : نیت    RB :رفتار واقعی 
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کنـد درك سـودمندي بـر درك    ضریب مسیر محاسبه شده براي فرضیه چهارم تحقیق که بیـان مـی  

 01/0داري کمتـر از  باشد که داراي سطح معنـی می 33/0داري دارد برابر با آسانی استفاده اثر معنی
ذیرش است. بررسی ضرایب مسیر در ارتبـاط بـا فرضـیه    است. بنابراین، فرضیه چهارم تحقیق قابل پ

عـاتی  هـاي اطال آوريدهد که اثر متغیر درك سودمندي بر نیت اسـتفاده فـن  نشان می پنجم تحقیق،
تـوان نیـت اسـتفاده از    اسـت. پـس مـی    02/0داري محاسبه شده است کـه داراي سـطح معنـی    27/0
، اثـر متغیـر درك   5آوري را تابع درك کارکنان از سودمندي دانست. بـر اسـاس نتـایج جـدول      فن

 03/0محاسبه شده اسـت کـه در سـطح     31/0هاي اطالعاتی آوري آسانی کاربرد بر نیت استفاده فن
درك آسـانی   تأیید فرضـیه ششـم تحقیـق مبنـی بـر اینکـه      ار است. بنابراین، دلیل کافی براي دمعنی

آیـد. بـا توجـه بـه     داري دارد به دست میهاي اطالعاتی اثر معنیآوري بر نیت استفاده از فنکاربرد 
 ،باشـد مـی  69/0مقدار آن برابـر بـا    ضریب مسیر به دست آمده در ارتباط با فرضیه هفتم تحقیق که

هـاي  آوريداري بـر رفتـار واقعـی اسـتفاده از فـن     توان گفت که نیت یا قصد کـاربرد اثـر معنـی   می
آوري اطالعـات بیشـتر    کند. بنابراین، هر چه نیت یا قصد کـاربرد اسـتفاده از فـن   اطالعاتی وارد می

کـه  د کنـ قیق بیـان مـی  تح باشد، کارکنان استفاده واقعی بیشتري از آن خواهند داشت. فرضیه هشتم
کنـد. بـر اسـاس نتـایج      ارتباط شغلی اثر درك از سودمندي بر درك از آسانی استفاده را تعدیل می

گر ارتباط شغلی بر اثـر درك از سـودمندي بـر    شود که اثر تعدیل، مشخص می5مندرج در جدول 
محاسـبه شـده بـراي آن در دو     tاست کـه مقـدار    20/0درك از آسانی استفاده داراي ضریب مسیر 

 99داري پارامتر دارد و بـا   است که نشان از دقت معنی 96/1باالي  800و  500گیري  حالت بازنمونه
دسـت آمـده از نمونـه مـورد مطالعـه      شود. بر اسـاس اطالعـات بـه    درصد اطمینان فرض صفر رد می
ودمندي بـر درك از آسـانی   گر ارتبـاط شـغلی بـر اثـر درك از سـ     شواهد کافی براي رد اثر تعدیل

راستایی چندگانـه کنتـرل    دهد هم نیز کمتر از پنج است و نشان می VIFاستفاده وجود ندارد. مقدار 
  شده است.
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  گري ارتباط شغلی بین رابطه درك از سودمندي و درك از آسانی استفاده. تعدیل3 شکل

گـر ارتبـاط شـغلی کـه باعـث      ، بیـانگر آن اسـت کـه اثـر تعـدیل     5نتایج به دسـت آمـده از جـدول    
اسـت کـه    20/0شود داراي ضریب مسـیر  تأثیرگذاري بر اثر درك از سودمندي بر نیت استفاده می

است که نشـان از   96/1باالي  800و  500گیري محاسبه شده براي آن در دو حالت بازنمونه tمقدار 
باط با فرضیه نهـم تحقیـق رد   درصد اطمینان فرض صفر در ارت 99داري پارامتر دارد و با دقت معنی

شود که ارتباط شغلی بر اثر درك از سـودمندي بـر نیـت    شود. با توجه به این نتیجه مشخص میمی
تـوان بـه عنـوان متغیـر     داري بـه لحـاظ آمـاري دارد و از متغیـر ارتبـاط شـغلی مـی       استفاده اثر معنی

 VIFن، مقدار به دست آمـده بـراي   چنی گر اثر درك از سودمندي بر نیت استفاده نام برد. هم تعدیل
  راستایی چندگانه کنترل شده است. دهد همنیز نشان می
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  گري ارتباط شغلی بین رابطه درك از سودمندي و نیت استفاده. تعدیل4شکل 

هـاي معـادالت   هاي بـرازش مخـتص مـدل   هاي مدل تحقیق از شاخصجهت نشان دادن اعتبار یافته
برابـر   1مربعات جزیی استفاده شد. شاخص میانگین عامل تورم واریـانس ساختاري به روش حداقل 

راستایی چندگانه در مـدل بـه خـوبی کنتـرل شـده و       دهد که همباشد. این نتیجه نشان میمی 163/1
بینی متغیر وابسته از قابلیت اعتمـاد مناسـبی برخـوردار اسـت. بـه عبـارت       دقت برآورد مدل در پیش

فـردي از واریـانس متغیـر    مؤثر بر متغیر وابسته هرکدام قسـمت منحصـر بـه    هاي مستقل دیگر، سازه
ــین نمــوده   ــا خــود را تبی ــرتبط ب ــراي متغیرهــاي مســتقل   وابســته م ــانس ب ــورم واری ــد. وضــعیت ت ان

فـرد  دهد که هر یک از متغیرهاي مستقل داراي نقش منحصر بهکننده مدل تحقیق نشان می بینی پیش
گونـه تـداخل قابـل توجـه وجـود       زان واریانس تبیین شده مـدل هـیچ  گیري میخود بوده و در شکل
انـد  بـین را داشـته  هایی که در مسیر نقـش متغیـر پـیش   نیز براي تمام سازه VIFندارد. زیرا، شاخص 
محاسبه شده اسـت کـه ایـن مقـدار بحرانـی حـداکثر میـزان ضـریب تحمـل           5کمتر از حد بحرانی 

است و مقادیر کمتر از آن بیانگر نبـود خاصـیت جـایگزینی در    هاي تبیین شده پوشانی واریانس هم
  زمان است. هاي معادالت همهاي سیستمفرضترین پیشبین متغیرهاي مستقل است که از اصلی

                                                   
1. Average Variance Inflation Factor 
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دهنـد کـه روابـط    هاي میانگین واریانس تبیین شده و میانگین ضرایب مسیر نشان میمقادیر شاخص

. مقدار شـاخص میـانگین واریـانس تبیـین شـده بـا مقـدار        بین متغیرها به خوبی شناسایی شده است
دهـد کـه بخـش قابـل تـوجهی از واریـانس       بـوده و نشـان مـی    01/0داري داراي سطح معنی 517/0

چنین، شاخص میانگین ضرایب مسیر با مقدار  ها با روابط موجود بیان شده است. همموجود در داده
دهد ضرایب موجـود بـراي بیـان روابـط علـی      ن میبوده و نشا 01/0داري داراي سطح معنی 392/0

  ارتباطی قابل تکرار و از دقت الزم براي بیان روابط برخوردار هستند.  

 ريگی بحث و نتیجه

بر اساس نتایج آزمون فرضیات تحقیق، مشخص شد که عامل تجربه به عنـوان یـک عامـل مسـتقل     
اسـتفاده، نیـت اسـتفاده و درك     آوري، بـر رفتـار واقعـی    بیرونی اضـافه شـده بـه مـدل پـذیرش فـن      

چنـین، وجـود    آوري و هـم پـذیر بـودن فـن   رو، تجربـه  از ایـن  .سودمندي، اثر مستقیم و معنادار دارد
آوري باشد. نتایج تحقیق نشان داد که اي بر پذیرش فنتواند عامل تعیین کنندهتجارب قبلی فرد می

داري این متغیـر بـر سـایر    با توجه به معنیآوري است و بیشترین اثر تجربه بر درك از سودمندي فن
آوري، بیشـترین اثـر تجربـه بـر پـذیرش عـالوه بـر اثـر مسـتقیم آن بـه شـکل            ابعاد مدل پذیرش فـن 

آوري است. ایـن نتیجـه تأییدکننـده نتـایج     غیرمستقیم و به واسطه درك از سودمندي استفاده از فن
 ,.Kim, 2008, Zha et al., 2013, Lee & Wu, 2011, Melas et al)  تحقیقات دیگر محققان

هـاي  توانـد، سـهم قابـل تـوجهی از واکـنش     وجود عامل تجربـه مـی   ،است. به دیگر سخن  (2011
  بینی کند. آوري را پیشرفتاري کاربران فن

آوري براي  میزان تناسب فن«چنین، نتایج حاکی از آن است که متغیر ارتباط شغلی به معناي  هم
ارتباط بـین درك از   ،»رایج بودن آن در سازمان براي انجام وظایف شغلی«و  »انجام وظایف شغلی

رو مشـخص   کنـد. از ایـن   داري تعـدیل مـی  سهولت استفاده بر نیت استفاده را به شکل مثبت و معنی
توانـد، اثـر    آوري با کاربر آن مـی شود که وجود سطح باالتري از ارتباط شغلی در مورد یک فن می

تفاده را بر نیت استفاده تشدید کند و این امر سبب افـزایش نیـت اسـتفاده و بـه     درك از سهولت اس
نشـان داد کـه    (Kim, 2008) آوري خواهد شـد. تحقیـق کـیم   طور غیرمستقیم استفاده واقعی از فن

کنـد، لـیکن در ایـن تحقیـق     ارتباط شغلی رابطه درك از سودمندي بر نیـت اسـتفاده را تعـدیل مـی    
داري بر روي این مسیر نداشته، و بر رابطـه بـین سـهولت و    اط شغلی اثر معنیمشخص شد متغیر ارتب

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

  113/…مدل پذیرش توسعه نقش تعدیل کننده ارتباط شغلی در بررسی 

 
گـري مثبتـی از ارتبـاط شـغلی بـر روابـط بـین درك از        چنـین، اثـر تعـدیل    گذار اسـت. هـم  نیت اثر

نیـز نشـان داد    (Kim et al., 2009)سودمندي و سهولت استفاده دیده شد. تحقیق کیم و همکاران 
داري  لب عامل فردي بر میزان درك از سودمندي و سهولت استفاده اثر معنیکه ارتباط شغلی در قا

چنین، روابط پیشنهادي در مـدل اولیـه پـذیرش     هم خوانی دارد. دارد، که با نتیجه تحقیق حاضر، هم
داري را از خود نشان دادند. به ایـن ترتیـب کـه سـودمندي      اثرات معنیدر این تحقیق نیز آوري، فن

سـودمندي درك شـده و سـهولت اسـتفاده      مستقیمی بر سهولت اسـتفاده و دو متغیـر  درك شده اثر 
سوي دیگر، مشخص شد که نیت استفاده  ازداري داشتند. درك شده بر متغیر نیت پذیرش اثر معنی

  کننده رفتار در شرایط واقعی است.  بینیترین متغیرهاي پیش یکی از مهم
درصد تغییرات رفتار واقعی،  71حاضر توان تخمین  نتایج بررسی مدل حاضر نشان داد که مدل

درصد درك آسـانی را   26درصد تغییرات درك سودمندي و  77درصد تغییرات نیت استفاده،  33
آوري از نظر تخمـین درصـد تغییـرات رفتـار واقعـی      هاي ارایه شده پذیرش فندارد که در بین مدل
اساس نتایج  ارایه شده را مدلی مناسب دانست. برتوان مدل رو می باشد و از اینمقداري مناسب می

  شود: به دست آمده، پیشنهادهاي زیر ارایه می
داري بر روي روابط مدل از خود نشـان  گر معنیکه متغیر ارتباط شغلی اثر تعدیل . با توجه به این1

ی شود با تعریف یک نظام مناسب گردش شغلی در سـازمان نسـبت بـه شناسـای    پیشنهاد می داد، 
  آوري براي کارکنان اقدام شود.هاي جدید استفاده از فن زمینه

دار عنصر تجربه بـر سـودمندي درك شـده کـه یکـی از متغیرهـاي مهـم        . با توجه به نقش معنی2
آوري هاي نو ظهور حوزه فـن آوريشود قبل از ارایه فن بینی کننده رفتار است، پیشنهاد می پیش

سـی سـطح دانـش کارکنـان نسـبت بـه آن و ارایـه خـدمات         اطالعات در سازمان نسبت بـه برر 
پشتیبانی و آموزشی الزم اقدام الزم بـه عمـل آیـد تـا تجربـه منفـی در صـورت عـدم کـارآیی          

چنــین، تمایــل ســازمان بــراي  هــاي آتـی نشــود و هــم آوري آوري ســبب عــدم پــذیرش فــن فـن 
  هاي مشابه کاهش نیابد. آوري گذاري بر روي فن سرمایه

در سازمان به صورت مستند در واحـدهاي   آوري گونه فن سازي هر تجارب کسب شده از پیاده .3
بتوان از آن استفاده  آوري مربوطه نگهداري شود تا در ارایه یک مدل سازمانی براي پذیرش فن

 یمخـزن دانـش سـازمان    یلو تکم یابیجهت ارز توان به طور دوره اي نمود. براي این منظور می
 يمـدل تحقیــق، در خصـوص واکـنش رفتــار    يهـا  یـر کننــده متغ یـري انـدازه گ  هايگراز نشـان 
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 يسـاز آن مستند یجشده در سازمان استفاده و نتـا  یجدید معرف يها آوري کارکنان در قبال فن

  گردد.
هـاي   هاي جدیـد دیگـر در سـازمان   آوري آوري اطالعات و فن. براي بهبود وضعیت پذیرش فن4

کارآمـدي   ر ارتباط با متغیرهایی چون متغیـر اعتمـاد، احسـاس خـود    اي دکشور باید توجه ویژه
   اي و تصویر از خود به عنوان متغیرهاي فردي لحاظ نمایند. رایانه
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