
  
  
  

  دانشكده مديريت دانشگاه تهران    مديريت فناوري اطالعات
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  1389پاييز و زمستان 
  148تا  129صص 

ارايه مدلي براي تبيين عوامل موثر بر فرآيند انطباق كاربران با 
پژوهشي پيرامون شركت مهندسي و ساخت : هاي اطالعاتيسيستم

  تأسيسات دريايي ايران

 2بهروز زارعي ،1طاهره منزوي

  
  

-يا مدل ديويس براي توصيف رفتار افراد در ارتباط با سيستم )TAM(مدل پذيرش تكنولوژي: چكيده
پژوهش حاضر سعي نموده تا با الهام از مدل پذيرش تكنولوژي و . شودكار برده ميطالعاتي بههاي ا

بر اين اساس، مدل پژوهش در شركت مهندسي و . مدل فرآيند انطباق، مدلي پيشنهادي مطرح نمايد
 350ازهاي مورد نياز به اين منظور، داده .ساخت تأسيسات دريايي ايران مورد آزمون قرار گرفته است

آوري كار گرفته شده در شركت مذكور جمعبه) ساپ(نفر از كاربران سيستم اطالعات مديريت پروژه
دست آمده از تحليل نتايج به. ها از روش معادالت ساختاري استفاده شده استسپس براي تحليل داده

اور افراد در پذيرش گيري بها توسط نرم افزار ليزرل بيانگر تأثير عميق عوامل شخصيتي بر شكلداده
. گيري باور بودسيستم در شكل "مفيد بودن"يك سيستم اطالعاتي جديد و نقش مهم خصوصيت 

ها و پيامدهاي منفي همچنين، مشخص شد كه كاربران به هنگام ارزيابي يك سيستم جديد بيشتر جنبه
- شود كه با وجود اينهايي انتخاب ميدرنتيجه استراتژي. كنندآن را درك كرده و احساس تهديد مي

كه تأثير كمي بر افزايش كارايي و اثربخشي عملكرد كاربران دارد، به كاهش آثار منفي ناشي از ورود 
  . سيستم جديد و بهبود ارزيابي مجدد كاربران از سيستم منجر خواهد شد
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 مقدمه
هاي مختلف براي تعيين ميزان انطباق كارگيري سنجهفقدان يك پايه تئوريك مناسب و به

توان از داليل اساسي عدم تكامل دانش در بدون توجه به عوامل روانشناختي كاربران را مي
ادراك و . ها برشمردهاي اطالعاتي و انطباق كاربران با اين سيستمسازي سيستمحوزه پياده

. دهدور نقش بسيار مهمي در بروز رفتار ايفا كرده و مبناي رفتارهاي افراد را تشكيل ميبا
هاي اطالعاتي نيز از اين رفتار افراد در حوزه فناوري اطالعات و در ارتباط با پذيرش سيستم

  .قاعده مستثني نيست
 

  بيان مسئله
اطالعاتي انجام شده، توجه هاي سازي سيستمهاي زيادي كه در زمينه پيادهبا وجود پژوهش

- سازي موفق اين سيستمها در پيادهكمي به مباحث سازماني و فاكتورهاي انساني و نقش آن
اين دو عامل در بيشتر موارد به دليل ناملموس بودن، ناديده گرفته . ها صورت گرفته است

  . ]2[ ]19[اندشده
كه بر اساس مطالعه با وجود اين كار گرفته شده در سازمان موردسيستم اطالعات پروژه به

مالحظات تكنولوژيكي الزم طراحي شده بود اما، از سوي كاربران به يك اندازه مورد 
با توجه به اهميت اين . ها و انتقاداتي را به دنبال داشتپذيرش قرار نگرفته و بعضاً مقاومت

وامل مؤثر بر انطباق سيستم براي سازمان و لزوم انطباق كاربران با آن، بررسي و تبيين ع
 . عنوان نيازي ضروري مطرح بود به
  

  اهميت و ضرورت پژوهش
گيري از منافع مورد هاي اطالعاتي ضامن موفقيت سازمان در بهرهانطباق كاربران با سيستم

بيني رفتار كاربران و چگونگي فرآيند انطباق با به منظور پيش. ها استانتظار از اين سيستم
اين به. ها مورد بررسي دقيق قرار گيردنياز است كه باورها و تصورات آنها، اين سيستم
گيري باورهاي كاربران كدامند توان فهميد عوامل مهم و مؤثر در شكلوسيله مي

 ]17[هاي سازماني برجاي خواهند گذاشتودرنهايت چه تأثيري در عملكرد و خروجي
]21[. 
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 هدف پژوهش
اطالعاتي با  هايمؤثر بر فرآيند انطباق كاربران با سيستمهدف اين پژوهش، تبيين عوامل 

درك اين موضوع كه كاربران سيستم . در نظر داشتن عوامل مؤثر بر انطباق آنان است
كه چه اطالعاتي چگونه و طي چه مراحلي عمل انطباق با سيستم جديد را انجام داده و اين

سيستم جديد مؤثرند، از جمله اهداف گيري باورهاي آنان در ارتباط با عواملي در شكل
  . آيندشمار مي مهم پژوهش حاضر به

نوآوري اين پژوهش پيشنهاد مدلي براي فرآيند انطباق بر اساس طيف وسيعي از عوامل 
و آزمون اين مدل در يك سازمان ) سازماني، اجتماعي، شخصيتي و تكنولوژيكي(مختلف

  . ايراني است
  

  ي پژوهش پيشينه
هاي كننده رفتار كاربران در حوزه سيستمعنوان توصيفكنولوژي بهمدل پذيرش ت
در اين مدل تأثير عوامل خارجي بر باورهاي . طور خاص، معرفي شده استاطالعاتي، به

دروني افراد در نظر گرفته شده و فرض بر اين است كه در مبحث انطباق كاربران با 
و "مفيد بودن"اد در قالب دو متغير هاي اطالعاتي، درك و استنباط دروني افرسيستم

كننده رفتارهاي انطباقي كاربران با سيستم جديد بروز كرده و تعيين"راحتي استفاده"
 .]10[ ]7[خواهد بود
هاي شناختي و رفتاري در نظر عنوان تالشاجتماعي، انطباق به-هاي روانشناسيدر مدل

اخلي و يا خارجي، انجام داده و شود كه شخص در مواجهه با يك عامل تغيير دگرفته مي
كه بر  ]3[مدل فرآيند انطباق كاربران. از اين طريق سعي در مديريت وضعيت جديد دارد

هاي انطباق نيازها، رفتارها و خروجيبرگيرنده پيشپايه تئوري انطباق شكل گرفته، در
بطه با شود كه كاربر در را بر اساس اين مدل، فرآيند انطباق زماني شروع مي. است

در اين مرحله، كاربر . اي را صورت دهدپيامدهاي بالقوه سيستم جديد ارزيابي اوليه
اي و شخصي آن را انتظارات خود از سيستم جديد را مشخص نموده و چگونگي آثار حرفه

و يا ) هاي جديدهاي بيشتر كاري و نياز به كسب مهارتايجاد جذابيت(از ديد فرصت
بودن مورد بررسي ) براي كار با سيستم و ترس از دست دادن شغلعدم مهارت الزم (تهديد



  1389پاييز و زمستان  /5شماره / 2فناوري اطالعات، دوره مديريت 

 

132  

در ارزيابي ثانويه، كاربر كنترل خود بر سيستم جديد اطالعاتي را مورد . دهدقرار مي
  .]15[ ]3[دهدسنجش قرار مي

هاي اوليه و ثانويه عمل انطباق پس از ارزيابي ثانويه صورت گرفته و با توجه به ارزيابي
وضعيت جديد و فرصت يا تهديد تلقي نمودن آن و همچنين تعيين ميزان كنترل كاربران از 

ها در بخش متغيرهاي اين استراتژي(هاي مختلفي قابل طرح استكاربران، استراتژي
كه آثار متفاوتي بر كارايي و اثربخشي افراد و درنتيجه ) پژوهش توضيح داده خواهد شد

 .]3[گذاشت كارايي و اثربخشي سازمان برجاي خواهد
كه كاربران احساس طور كه در توضيح مفاهيم فرصت و تهديد اشاره شد، در صورتيهمان

ها را افزايش داده و نيازمند كسب مهارت براي كار با كنند سيستم جديد جذابيت كاري آن
به ). باور مفيد بودن(كنندكارگيري سيستم جديد را مفيد تلقي ميبه) فرصت(آن هستند
كه كاربران احساس كنند سيستم فاقد كاربري آسان بوده و كار با ب، در صورتيهمين ترتي

دنبال آن احساس ترس  ، آن را پيچيده تلقي كرده و به)باور راحتي استفاده(آن مشكل است
). تهديد(شوداز عدم مهارت الزم براي كار با سيستم و از دست دادن شغل در فرد ايجاد مي

مدل پذيرش  "مفيد بودن"و  "راحتي استفاده"م تا دو فاكتور به همين دليل، بر آن شدي
در مدل فرآيند انطباق پيوند زده و  "تهديد"و  "فرصت"تكنولوژي را به فاكتورهاي 

  . تلفيقي بين اين دو مدل ايجاد كنيم
) سازماني، اجتماعي، شخصيتي و تكنولوژيكي(اي از عوامل مختلفاز سويي ديگر، دسته

  :شرح زير است اين عوامل به. ودن و راحتي استفاده از سيستم تأثيرگذارندبر احساس مفيد ب
  عوامل سازماني

 .]TOPSUP( ،)MIDSUP(]7[ ]21(حمايت مديران ارشد و مياني 
  . ]ACCESS(]9(هاي الزمچنين دسترسي به آموزشدسترسي فيزيكي به سيستم و هم 
 . ]REW(]8(مكارگيري سيستوابستگي بين پاداش و عملكرد ناشي از به 
 . ]CHANNEL(]11[ ]12(هاي ارتباطي سازمانيكانال 
  .]INVOLV(]5(مشاركت كاربران در توسعه سيستم 
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  عوامل اجتماعي
هنجارهاي ذهني، هنجارهاي ذهني همكاران بخش، هنجارهاي ذهني همكاران خارج  

 .]SN( ،)DEPN( ،)ODEPN(،)BOSSN(]8(و هنجارهاي ذهني سرپرستان از بخش
 . ]RELMG(]13(و ) REL(ارتباط فرد با ديگر افراد و مديران سازمانيكيفيت   

  عوامل شخصيتي 
 .]SELF(]4(خودكارآمدي  
 .]INNO(]11[ ]14[ ]8[ ]18(روحيه نوآوري  
 .]EXPER(]9[ ]12[ ]20(تجارب گذشته كاربران  
 .]AGE(]14(سن كاربران 

 عوامل تكنولوژيكي 
 ]TTF(]6[ ]16(اي كاربراننيازهاي وظيفه هاي تكنولوژي جديد باتناسب بين ويژگي  

]14[. 
 .]INFRAST(]15[ ]12(هاي الزموجود زيرساخت 
  .]OUTPUTQ(]11(كيفيت خروجي سيستم 
 .]COMP(]15(سازگاري سيستم 
 .]SECU(]15[ ]7(ها محرمانگي داده امنيت و 

  .هاي انجام شده قبلي آورده شده استاي از پژوهشخالصه 1در نگاره 
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  هاي گذشتهاي از پژوهش خالصه. 1نگاره 
سال/پژوهشگران
  يافته هاي پژوهش  روش شناسي/ جامعه آماري  عنوان پژوهش پژوهش

  كاراهانا و استراب
)1998(  

منشأ رواني مفيد بودن و 
  راحتي استفاده

/ كاربران سيستم پيام الكترونيكي
الگوي معادالت ساختاري با 

  افزار ليزرلاستفاده از نرم

بودن بر استفاده از سيستم، تأثير تأثير مفيد 
دسترسي بر راحتي استفاده و عدم تأثير 
آموزش و پشتيباني بر راحتي استفاده و 

  مفيد بودن

  آگاروال و پراساد
)1998(  

نيازها و پيامدهاي پيش
درك كاربران در انطباق با 

  فناوري اطالعات

كاربران يك سيستم مديريت 
هاي دانش در يكي از شركت

/ ده توسط فورچونمعرفي ش
  تحليل عاملي و تحليل رگرسيون

اي نوآوري در ارتباط بين نقش واسطه
درك كاربران از سازگاري سيستم و 
اي تصميم به انطباق، عدم نقش واسطه

نوآوري در ارتباط بين درك كاربران از 
مزيت نسبي و راحتي استفاده و تصميم به 

  انطباق

لوئيس، آگاروال 
  و سمبامورتي

)2003(  

منابع تأثيرگذار بر باور
كاربران در ارتباط با استفاده 

بررسي : از فناوري اطالعات
  تجربي كارگران دانشي

فارغ التحصيالن و دانشجويان 
  تحليل عاملي/ دانشگاه

خودكارآمدي (تأثير مهم عوامل شخصيتي
تعهد و (، عوامل سازماني)و نوآوري

و عدم تأثير عوامل ) حمايت مديران ارشد
  عياجتما

بوادري و پين
  سنوالت

)2005(  

هاي كاربراندرك واكنش
مدل : به فناوري اطالعات

  فرآيند انطباق كاربران

هايمديران حسابداري بانك
روش / حوزه آمريكاي شمالي
 هازنجيره مشاهده

تأييد مدل فرآيند انطباق كاربران و تأثير 
مهم ارزيابي كاربران بر انتخاب استراتژي 

  و خروجي

  حسن بسام
)2006(  

تعيين تأثير خودكارآمدي بر 
هاي پذيرش سيستم
  اطالعاتي

افزار ويرايش متنكاربران نرم
مبتني بر سيستم عامل يونيكس 

/ هاي آمريكادر يكي از دانشگاه
 مراتبيتحليل رگرسيون سلسله

تأثير خودكارآمدي بر دو باور مفيد بودن 
  و راحتي استفاده

  
  چارچوب نظري پژوهش

گونه بيان كرد كه در فرآيند انطباق توان اينور تبيين مدل مفهومي پژوهش ميمنظ به
ها را در چهار توان آنهاي اطالعاتي، عوامل خارجي مختلفي كه ميكاربران با سيستم

باورهاي "بندي نمود بر سازماني، اجتماعي، شخصيتي و تكنولوژيكي طبقه دسته عوامل
مفيد "و  "راحتي استفاده"ود باور از طريق دو عامل تأثير مستقيم گذاشته و خ "كاربر
ي پژوهش  همچنين بر اساس مطالب ذكر شده در بخش پيشينه. شودگيري مياندازه "بودن

گيري باور، كاربران پيامدهاي احتمالي ورود سيستم جديد را مورد بررسي به دنبال شكل
پس از اين مرحله، كاربران سعي . ندنمايعبارتي، سيستم جديد را ارزيابي مي قرار داده و به

منظور غلبه بر وضعيت جديد داشته كه در قالب  هاي شناختي و يا رفتاري بهدر اعمال تالش
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ي انتخاب استراتژي بر عملكرد و خروجي  درنهايت، نحوه. نمايداستراتژي بروز مي
  .ش استنشان دهنده مدل پيشنهادي پژوه 1نمودار شماره . گذاردكاركنان تأثير مي

  
 مدل پيشنهادي پژوهش. 1نمودار 

كننده مدل مفهومي پژوهش آورده شده  ها و متغيرهاي تبيين نيز مفاهيم، سازه 2در نگاره 
  . است

  كننده مدل مفهومي پژوهشها و متغيرهاي تبيينمفاهيم، سازه. 2نگاره 
  سؤاالت مورد استفاده براي سنجشتعداد   هاي مفاهيمسنجه  هامفاهيم و سازه

  عوامل سازماني
  )زامتغير درون(

تعهد و حمايت مديران ارشد
  5درمجموع  تعهد و حمايت مديران مياني

  4 دسترسي
  3 وابستگي پاداش و عملكرد

  3 هاي ارتباطي سازمانيكانال
  4 مشاركت كاربران درتوسعه سيستم

  عوامل اجتماعي
  )زامتغير درون(

 جارهاي ذهنيهن
 هنجارهاي ذهني همكاران بخش

  هنجارهاي ذهني همكاران خارج از بخش
 هنجارهاي ذهني سرپرستان

  3درمجموع 

 كيفيت ارتباط فرد با ديگر افراد سازمان
  3درمجموع  كيفيت ارتباط فرد با مديران سازمان

  عوامل شخصيتي
  )زامتغير درون(

  4  خودكارآمدي
  4 داشتن روحيه نوآوري
  3 تجارب گذشته كاربران

  4 سن كاربران

  عوامل تكنولوژيكي
  )زامتغير درون(

هاي تكنولوژي جديد با نيازهايتناسب بين ويژگي
  3 اي كاربرانوظيفه

  3  هاي الزموجود زيرساخت
  4 كيفيت خروجي سيستم

  4 هاي موجود در سازمانسازگاري سيستم با ديگر سيستم
  4  هاادهامنيت و محرمانگي د

ــاي باوره
 كاربر

ارزيــابي
 كاربر

استراتژي خروجي

 عوامل شخصيتي

  عوامل
 تكنولوژيكي

عوامل اجتماعي

 عوامل سازماني
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  روش پژوهش
جا كه هدف پژوهش، آزمودن مدل خاصي از رابطه بين متغيرهايي است كه با از آن

يكديگر رابطه عليت دارند، از روش تحليل مدل معادالت ساختاري كه يكي از انواع 
  .]1[بنديهاي موجود در روش پژوهش همبستگي است، استفاده شده استدسته

  
  ابزار گردآوري اطالعات

كارگرفته به) ساپ(منظور ارزيابي فرآيند انطباق كاربران، سيستم اطالعات مديريت پروژه به
هاي پيمانكار كه يكي از شركت شده در شركت مهندسي و ساخت تأسيسات دريايي ايران

  .ي تأسيسات فراساحل در ايران است انتخاب شد عمومي در زمينه
اي بر اساس ش مبتني بر پرسشنامه تنظيم شدهگيري مورد استفاده در اين پژوهابزار اندازه

چنين هم. ، و مصاحبه بوده است)از خيلي زياد تا خيلي كم(اي ليكرتروش پنج گزينه
هاي باز پايان در پرسشنامه، اظهارنظرهاي برخي از پاسخ دهندگان توسط گنجاندن سؤال

و كمي، دستيابي به هاي كيفي كلي دليل استفاده تركيبي از روشبه طور. دريافت گرديد
  . درجه باالتري از اعتبار بوده است

  
  متغيرهاي پژوهش

زاي پژوهش كه پيش از اين در قالب عوامل سازماني، اجتماعي، عالوه بر متغيرهاي درون
زاي ديگري مانند باورهاي كاربر، شخصيتي و تكنولوژيكي مطرح شد، متغيرهاي درون

زاي ذيل مورد د دارند كه توسط متغيرهاي برونارزيابي كاربر، استراتژي و خروجي وجو
  .اندسنجش قرار گرفته

  :باورهاي كاربر شامل
راحتي استفاده از سيستم جديد و عاري از پيچيدگي ): سؤال EOU)(4(راحتي استفاده •

 بودن آن
 افزايش عملكرد كاري درنتيجه استفاده از سيستم جديد ): سؤال USE)(4(مفيد بودن •
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  :املارزيابي كاربر ش
 )كننده ارزيابي اوليه در مدل فرآيند انطباقهاي تعيين مؤلفه(فرصت، تهديد  •

)OPPU,THRE)(4 به جنبه هاي مثبت و منفي درك شده از سيستم جديد ): سؤال
 .مربوط مي شود

هاي تعيين كننده ارزيابي ثانويه در مدل فرآيند  مؤلفه(كنترل بر كار، فرد و تكنولوژي •
ميزان كنترل فرد بر احساسات، عواطف و رفتار خود، ): السؤ 4)(SEAPP)(انطباق
 .هاي انجام كار و همچنين ميزان كنترل افراد بر سيستم است روش

 :ها شاملاستراتژي •
تالش هر چه بيشتر براي يادگيري ): سؤال STR 1)(5(استراتژي ماكزيمم نمودن منفعت •

هنگي بيشتر با آن، سعي در منظور هما هاي كاري بهكار با سيستم جديد و اصالح رويه
ي باالي كاري از  هاي الزم، مشاركت در توسعه سيستم و انگيزهفراگيري مهارت

 .هاي اين استراتژي استويژگي
فرصت تلقي شدن پيامدهاي ناشي از سيستم ): سؤال STR 2)(4(استراتژي ارضاي منافع •

سيستم جديد از جديد از سوي كاربر و عدم توانايي در استخراج منافع بيشتر از 
 .هاي اين استراتژي استويژگي

هاي تازه، جستجوي مهارت): سؤال STR 3)(3(استراتژي اداره اختالالت ايجاد شده •
هاي كاهش پيامدهاي منفي ناشي از سيستم جديد، سعي در تغيير خصوصيات و ويژگي

- ويژگي منظور تطبيق بهتر با سيستم جديد از هاي كاري بهسيستم جديد و اصالح رويه
 .هاي اين استراتژي است

هاي تالش در جهت كاهش دريافت): سؤال STR 4)(4(استراتژي حفاظت از خود •
منفي از سيستم جديد، اميدواري نسبت به عملي نشدن پيامدهاي منفي درك شده از 

مقايسه خود با كاربران ديگري كه در وضعيت بدتري قرار (هاي مثبتسيستم، مقايسه
هاي كاري و سعي در تغيير ديدگاه نسبت به سيستم جديد از گيري، كاهش در)دارند

 .هاي اين استراتژي استويژگي

  :ها شاملخروجي
در صورت موفقيت استراتژي ): سؤال UL 1)(6(افزايش كارايي و عملكرد كاركنان •
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تر انجام شده و بازده ماكزيمم نمودن منفعت، خطاي كاربران كاهش يافته، كارها سريع
  . زايش خواهد يافتكاري اف

در صورت موفقيت ): سؤال UL 2)(3(به حداقل رساندن تأثيرات منفي تكنولوژي •
استراتژي اداره اختالالت ايجاد شده، پيامدهاي منفي كاهش يافته و كاربران به دنبال 

كه در ابتدا آن را هاي مثبت سيستم جديد خواهند بود حتي در صورتييافتن جنبه
 .بي كرده باشندشكلي منفي ارزيا به

در صورت موفقيت ): سؤال UL 3)(3(بازيابي پايداري احساسي و كاهش تنش •
هاي ناشي از ورود سيستم جديد استراتژي حفاظت از خود، كاربر قادر به كاهش تنش
 .و بازيابي احساسات و پايداري مجدد آن خواهد شد

  
  ي آماريجامعه
بقيه را زنان % 33ها مرد و آن% 66وده كه نفر ب 350ي آماري اين پژوهش معادل با جامعه

% 4/24سال،  15- 35در طيف سني بين % 8/70از لحاظ تفكيك سني، . تشكيل داده بودند
 . سال قرار داشتند 55باالتر از % 7/4سال و  35-55بين 

 
  گيريروايي و پايايي ابزار اندازه

ين معني كه عالوه بر روايي ابه. براي تعيين روايي پرسشنامه از روش منطقي استفاده شد
ظاهري، روايي محتوايي نيز مد نظر قرار گرفته و كميت و كيفيت سؤاالت از نظر خبرگان 

بر . كار گرفته شدبه منظور تعيين پايايي پرسشنامه، روش آلفاي كرونباخ به. بررسي گرديد
ندسي سازمان نفر از كاربران ساپ در بخش مه 40عنوان پيش آزمون، تعداد  اين اساس و به

آمار توصيفي و ضريب آلفاي كرونباخ متغيرهاي . ها توزيع شدانتخاب و پرسشنامه بين آن
پذيري آورده شده كه نشان از درجه باالي اعتبار، دقت و اعتماد 3پژوهش در نگاره شماره 

  . پرسشنامه دارد
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  آمار توصيفي و ضريب آلفاي كرونباخ متغيرهاي پژوهش .3نگاره 
 α انحراف معيار ميانگين يرمتغ رديف

1 
2 
3  
4 
5 
6  

Organizational Factors 3.05075  0.84 
Social Factors 2.910.77 0.82 

Personal Factors 3.71 0.63 0.81 
Technological Factors 2.9 0.75 0.88 

Believes 3.60.7 0.9 
Evaluation 3.220.75 0.83 

7Strategy 3.020.74 0.84 
8Output 3.220.73 0.88 

پرسشنامه  350عدد پرسشنامه توزيع شد كه از اين ميان،  400پس از تأييد پايايي و روايي، 
  .داد درصد نشان مي 5/87بازگردانده شد كه نرخ پاسخ به پرسشنامه را معادل 

  
   هاتجزيه و تحليل داده

به . روش تجزيه و تحليل مورد استفاده در اين پژوهش، الگوي معادالت ساختاري است
منظور بررسي الگوي روابط بين كليه متغيرهاي پژوهش، آزمون تحليل مسير مدل پژوهش 
در دو بخش مدل پژوهش در حالت معناداري و مدل پژوهش در حالت تخمين استاندارد 

  : ير استشرح ز انجام گرفت كه نتايج آن به
  :مدل پژوهش در حالت معناداري) الف

  
  متغيرهاي مدل پژوهش tمقادير  .2 نمودار
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 tمقدار. شودمحاسبه مي tدر اين مرحله، براي هر پارامتر برآورده شده در مدل يك مقدار 
طور كه از مدل همان. نادار شوندها از لحاظ آماري معبيشتر باشد تا تخمين 2بايد از 

معنادار بوده و تمامي مسيرها  tپيداست، همه مقادير ) 2نمودار (پژوهش در حالت معناداري
، ارزيابي )EOU(متغيرهاي راحتي استفاده ،گفتني است. براي مدل ضروري است

و افزايش كارايي و عملكرد ) STR1(، استراتژي ماكزيمم نمودن منفعت)SEAPP(ثانويه
افزار به عنوان متغيرهاي ثابت در نظر گرفته شده و به همين دليل توسط نرم)UL1(كاركنان

 . زاي مربوطه هيچ پيكاني وجود نداردبين اين متغيرها و متغيرهاي درون
زا، دربرگيرنده كليه متغيرهاي درون: مدل پژوهش در حالت تخمين استاندارد) ب

  .نشان داده شده است 3است كه در نمودار شماره ها زا و روابط بين آنمتغيرهاي برون

  
  مدل پژوهش در حالت تخمين استاندارد .3نمودار 

  
  :هاي مهم برازندگي مدل به شرح زير هستندشاخص
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  زاهاي برازندگي مدل تخمين استاندارد متغيرهاي درونشاخص .4 نگاره

 مجذور كاي  
)Chi-Square(df

2χ

 

خص   شا
 ازندگيبر

)GFI(  

شاخص 
تعديل شده 
 برازندگي

)AGFI(  

شاخص نرم 
شده 

برازندگي 
)NFI(  

شاخص نرم نشده 
برازندگي 

)NNFI(  

جذر برآورد 
واريانس خطاي 

  )RMSEA( تقريب

 هايشاخص

برازش مدل 
  پژوهش

483.39 1.002  0.92  0.91  0.89  0.99  0.003  

  
لوب بوده، به ويژه شاخص هاي برازش مطشود تمامي شاخصطور كه مالحظه ميهمان

RMSEA  بوده و نشان از قابل قبول بودن مدل پژوهش و برازش كافي آن  0.05كه كمتر از
  .ها داردبا داده

گيري نتايج تحليل مدل گوياي اين مطلب است كه از ميان چهار دسته عوامل مؤثر بر شكل
امل شخصيتي داراي كارگيري يك سيستم اطالعاتي جديد، عوباورهاي افراد نسبت به به

از سوي . پذيردبيشترين تأثير بوده كه خود نيز بيشترين تأثير را از عامل خودكارآمدي مي
گيري باور كاربران نسبت به سيستم جديد ديگر، باور مفيد بودن بيشترين تأثير را بر شكل

نبال آن باور همچنين، تأثير باور در ارزيابي كاربران از سيستم جديد زياد بوده و به د. دارد
اين بدان معناست كه كاربران جامعه مورد . پذيرفته است "تهديد"نيز بيشترين تأثير را از 

مطالعه، در مواجهه با يك سيستم جديد در ابتدا پيامدهاي منفي سيستم جديد را از منظر 
  . دهندمورد سنجش قرار داده و سپس آن را مورد ارزيابي قرار مي "تهديد بودن"

، انتخاب استراتژي تحت تأثير مرحله ارزيابي شكل گرفته و هر دو استراتژي متعاقبا
اين . از سوي كاربران انتخاب شده است "اداره اختالالت ايجاد شده "و "ارضاي منافع"

ارتباط بيانگر اين موضوع است كه بيشتر كاربران جامعه مورد مطالعه بر اساس دركي كه از 
ود سيستم به سازمان را تهديد تلقي كرده اما با توجه به اند، ورخصوصيات سيستم داشته

ممكن است يا به كسب منافع   كارگيري اين سيستم،فوايد درك شده و مزاياي ناشي از به
هاي الزم براي كار با سيستم موجود بسنده كرده و تالش زيادي در جهت فراگيري مهارت

د به هر طريق ممكن، پيامدهاي منفي و يا سعي كنن) استراتژي ارضاي منافع(انجام ندهند
سيستم جديد را كاهش داده و وضعيت هيجاني خود را به شكل پايداري بازسازي 

  ). اداره اختالالت ايجاد شده استراتژي(نمايند
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از استراتژي تأثير پذيرفته و خود خروجي نيز % 62درنهايت، خروجي كاربران به ميزان 
داشته  0.49به ميزان ) به حداقل رساندن آثار منفي(ومبيشترين تأثيرپذيري را از خروجي د

  . است
گفته شد، به دليل در نظر ) مدل پژوهش در حالت معناداري(طور كه در بخش الفهمان

، استراتژي ماكزيمم )SEAPP(، ارزيابي ثانويه)EOU(گرفته شدن متغيرهاي راحتي استفاده
به عنوان متغيرهاي )UL1(كنانو افزايش كارايي و عملكرد كار) STR1(نمودن منفعت

ثابت، مقادير معيني به اين متغيرها اختصاص داده شده و پيكان بين اين متغيرها و متغيرهاي 
  . زاي مربوطه به صورت كمرنگ نشان داده شده استدرون

  
  گيريبحث و نتيجه

توان گفت رويكرد جديد اين پژوهش، معرفي فرآيند انطباق و توصيف كلي ميبه طور
احل مختلف آن، همچنين پيشنهاد مدلي براي فرآيند انطباق و سپس ارزيابي اين مدل در مر

كنون در اين زمينه هايي كه تاعالوه بر اين، قريب به اتفاق مدل. يك سازمان ايراني است
پردازها، افزاري عمومي مانند واژههاي نرماند، به بررسي پكيجمورد ارزيابي قرار گرفته

بررسي چگونگي انطباق كاربران با . انده و يا پست الكترونيكي پرداختهصفحات گسترد
كه در انجام فرآيندهاي اصلي سازمان مورد ) ساپ(افزاري سيستم اطالعات پروژهپكيج نرم

  .  كند، ديگر رويكرد جديد اين پژوهش استمطالعه نقش مهمي بازي مي
كننده عوامل ز ميان متغيرهاي تبييندهد كه ادست آمده از اين پژوهش نشان مينتايج به

سازماني، تعهد و حمايت مديران مياني داراي بيشترين تأثير بوده كه اين نتيجه با نتايج 
، لئونارد )1990و  1993(، ايگباريا)2003(هاي انجام شده توسط لوئيس و ديگران پژوهش
ط لوئيس، هماهنگ و با نتايج پژوهش انجام شده توس) 1978(و دفت) 1987(بارتون

كه بر تأثير تعهد و حمايت مديران ارشد تأكيد دارد، ) 2003(آگاروال و سمبامورتي
كه يك فرآيند باال توان نتيجه گرفت كه انطباق بيش از آنبر اين اساس، مي. متفاوت است

هاي پايين سازمان شروع شده و به سمت باال جريان به پايين باشد فرآيندي است كه از اليه
  . يابدمي
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كننده عوامل اجتماعي، كيفيت ارتباط با ديگر افراد سازماني بيشترين از ميان متغيرهاي تبيين
، چايلد و )2002(تأثير را داشته كه با نتايج مطالعات پژوهشگراني مانند بريف و ويس

به همين ترتيب، از ميان . سازگاري دارد) 2003(و ماگني و پيناروال) 1996(رودريگز
يين كننده عوامل شخصيتي، خودكارآمدي بيشترين تأثير را داشته، كه اين متغيرهاي تب

، )2003(هاي انجام شده توسط لوئيس، آگاروال و سمبامورتينتيجه با نتايج پژوهش
سرانجام، از ميان متغيرهاي . خواني داردهم) 1996(و ونكاتش و ديويس) 2000(آگاروال

داراي بيشترين تأثير بوده كه اين نتيجه با نتايج تبيين كننده عوامل تكنولوژيكي، سازگاري 
، )1991(، مور و  بنبست)1990(مطالعات پژوهشگراني مانند ترناتزكي و فليسچر

  . هماهنگي دارد) 1999(و القحطاني و كينگ) 1983(راجرز
گيري باورهاي كاربران، عوامل شخصيتي بيشترين تأثير را داشته همچنين در جريان شكل

، لوئيس و )1999(جه با نتايج مطالعات پژوهشگراني مانند آگاروال و پراسادكه اين نتي
اين مطلب بر نقش مهم عوامل شخصيتي . سازگاري دارد) 1999(و گريفيت) 1991(سوتن

  . نمايدها تأكيد ميگيري باورهاي آنهاي فردي بر ادراك كاربران و روند شكلو تفاوت
. ها از سيستم جديد داشته استبسزايي در ارزيابي آناز سوي ديگر، باور كاربران تأثير  

، آجزن و )1996(اي كه توسط ونكاتش و ديويسهاي گستردهاين نتيجه با نتايج پژوهش
-انجام شده هم) 2000(و آگاروال و كاراهانا) 1999(، آگاروال و پراساد)1980(فيش بن

 باور كاربران نسبت به يكگيري بر اين اساس، تقويت عوامل مؤثر در شكل. خواني دارد
 .ها از سيستم تأثير گذاردتواند بر ارزيابي مثبت آنسيستم اطالعاتي مي

 "باور"گيري  سيستم جديد نقش مهمي در شكل "مفيد بودن"ترتيب خصوصيت به همين 
، آدامز و )1989(اين نتيجه با نتايج مطالعات پژوهشگراني مانند ديويس و ديگران. دارد

نقش مهمي در  "ارزيابي"چنين، هم. سازگاري دارد) 1991(و ماتيسون) 1992(ديگران
اين نتيجه با نتايج مطالعات انجام شده . مواجهه با سيستم جديد دارد "استراتژي"اتخاذ 

و ) 1983(، ميلبورن و ديگران)1987(، داتون و جكسون)1984(توسط الزاروس و فالكمن
  . ردهماهنگي دا) 2005(بوادري و پين سنوالت
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از سوي سيستم جديد  "تهديد"احساس  "ارزيابي"همچنين، مؤثرترين عامل تبيين كننده 
توان چنين اي و محيطي بستگي دارد ميي ارزيابي به عوامل زمينه جا كه نحوه از آن. است

استنباط كرد كه احتماالً به دليل عوامل ياد شده، كاربران ورود سيستم جديد به سازمان را 
-اين تهديد مي. اندقي نموده و پيامدهاي منفي آن را با شدت بيشتري درك نمودهتهديد تل

 تواند ناشي از احساس ترس و دلهره در مواجهه با سيستم جديد و يا ترس از دست دادن
  . هاي الزم براي كار با سيستم جديد باشدشغل و نداشتن مهارت

اين موضوع . اتژي دوم و سوم بوده استدرنهايت، استراتژي انتخابي كاربران تلفيقي از استر
كه كاربران از لحاظ كنترل بر خصوصيات گونه تفسير كرد كه در صورتيرا مي توان اين

هاي فردي و خصوصيات تكنولوژي داشته شغلي و كاري، كنترل محدودي بر ويژگي
افع موجود باشند، قادر به استخراج منافع بيشتري از سيستم جديد نبوده و ناگزير به كسب من

اما در شرايطي كه بر روي سه مؤلفه فوق كنترل مناسبي داشته باشند، در . كنندبسنده مي
كنند از طريق اصالح هاي جديد براي كار با سيستم برآمده و سعي ميجستجوي مهارت

مشاركت فعال در (هاي سيستم اطالعاتي هاي كاري و تغيير خصوصيات و ويژگيرويه
پيامدهاي منفي ناشي از سيستم جديد را كاهش ) هاي انجام كارروشبهبود سيستم و يا 

اين نتيجه با نتيجه پژوهش بوادري و . دهند و تطبيق بهتري با تكنولوژي جديد داشته باشند
  . خواني داردهم) 2005(پين سنوالت

محيط  جا كه فرآيند انطباق فرآيندي تعاملي بوده و تابع تغييرات رخ داده بين كاربر و از آن
كارگيري است، اين خروجي باعث بهبود ارزيابي مجدد كاربر از سيستم و درنتيجه به

رود، روند بهبود ارزيابي در كاربراني  انتظار مي. هاي انطباقي متفاوتي خواهد شداستراتژي
تر اند سريعرا در پيش گرفته) "اداره اختالالت ايجاد شده"استراتژي (كه استراتژي سوم 

هاي جديد براي كار با سيستم، بتوانند در جهت تاده و از طريق جستجوي مهارتاتفاق اف
اين نتيجه با نتايج مطالعات انجام شده توسط . كسب منفعت بيشتر از سيستم عمل كنند

، )1996(، تي ير و اورليكوسكي)1989(پژوهشگراني مانند كراوت و ديگران
  .واني داردخهم) 2000(و فالكمن و موسكوتيز) 1992(فالكمن

هايي رو به رو بوده در انتها بايد اين نكته را يادآوري كرد كه اين پژوهش با محدوديت
به دليل گستردگي عوامل مؤثر بر باورهاي كاربران كه در قالب چهار عامل سازماني، . است
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منظور  هاي گوناگوني بهاجتماعي، شخصيتي و تكنولوژيكي معرفي شده، ناگزير شاخص
ري اين عوامل در نظر گرفته شده كه درنهايت به افزايش تعداد سؤاالت پرسشنامه گياندازه
اين امر . هاي كاربران منجر شدآوري پاسخوجود آمدن مشكالتي در ارتباط با جمع و به

ها شد، مستلزم صرف آوري دادهكه باعث طوالني شدن فرآيند پخش و جمععالوه بر اين
  . ها بود فزايش كيفيت و صحت پاسخمنظور ا وقت و انرژي زياد به

آمده  تازگي به استخدام سازمان در همچنين برخي از كاربران فعلي سازمان مورد مطالعه به
از سوي ديگر بعضي . و آشنايي زيادي با سيستم و كاركردهاي مورد انتظار از آن نداشتند

ه كار بوده و آشنايي سازي سيستم در سازمان مشغول باز افرادي كه در مراحل اوليه پياده
خوبي با سيستم داشتند، در زمان انجام اين پژوهش از سازمان گفته شده بازنشسته و يا 

  .خارج شده بودند
هاي فعال در حوزه نفت و كه آزمايش و بررسي مدل پژوهش در يكي از شركتنظر به اين

ود در اين سازمان هاي اطالعاتي موج گاز انجام گرفته، عدم تسلط كامل ما نسبت به سيستم
  . هاي پژوهش در نظر گرفته شودتواند به عنوان يكي ديگر از محدوديتنيز مي

  
  هاي آيندهپيشنهادهايي براي پژوهش

با توجه به اهميت و گستردگي موضوع مورد بحث، هنوز جاي كار بسياري در اين زمينه 
و افراد عالقمند به  هاي آيندهدر اين بخش، چند زمينه كاري براي پژوهش. وجود دارد

  . پژوهش در اين ارتباط، معرفي مي شود
هاي اطالعاتي متفاوتي هاي مختلف و با سيستماول، نياز است تا مدل مورد نظر در سازمان

  . ها و كاربران ايراني تثبيت شودتست شود تا جامعيت آن براي سازمان
اربران نسبت به سيستم جديد هاي كهاي مدل بر ارزيابيكه خروجيدوم، با توجه به اين

تأثير گذاشته و امكان تغيير نگرش و باور كاربران با گذشت زمان وجود دارد، انجام 
هاي مدل بر باورهاي كاربران و منظور بررسي تأثير خروجي هاي بلندمدت به مطالعه

  .توصيف فرآيند انطباق كاربران ضرورت دارد
- رآيند انطباق براي كاربران مختلف در زمانكه ممكن است شروع فسوم، با توجه به اين

هاي متفاوتي اتفاق بيفتد، اين نياز وجود دارد تا چگونگي فرآيند انطباق در بين اين افراد 
هاي شخصيتي كاربران مانند توان با توجه به ويژگيبر اين اساس، مي. بررسي و مقايسه شود
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بندي نمود و هاي مختلفي دستهروهروحيه نوآوري يا باور خودكارآمدي، كاربران را در گ
  . هاي مختلف مورد بررسي و پژوهش قرار دادسپس فرآيند انطباق را در بين اين گروه

منظور  هاي بيشتري به گيري باور، مطالعهچهارم، در بخش مربوط به عوامل مؤثر بر شكل
تماعي، شخصيتي گيرنده هر كدام از عوامل سازماني، اجبررسي ارتباط بين متغيرهاي اندازه

ها بر باور كاربران و و تكنولوژيكي با يكديگر، مقايسه تأثير مستقيم و غير مستقيم آن
  . رسد نظر مي ها از طريق ديگر عوامل ضروري بهتأثيرات احتمالي آن
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