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 چکیده

های اخیر، تکنولوژی اطالعات تاثیری عمیق بر فرایندها و عملیات حـوز  منـابا اانـاای در سال
ااناای مـورد بررسـی اـرار داشته است، با این وجود تحقیقات کمی تاثیرات این تکنولوژی را بر منابا 

سازاد تـا می را اادر های جدید سازمانهاااد، و بیشتر مطالعات صورت گرفته میزاای که این سینتمداده
به اهدافشان در حوز  منابا ااناای مااند جذب، ایجاد ااگیزه و ابقاء کارکنان دست یابند مورد سـنج  

است از  های موجود وابنتههایی است که با سینتمموضوع، محدودیتااد. یکی از دالیل این ارار اداده
کننـد . بز من عـل و می ی ارتبـا  یـط طرفـه اسـت ادههاابیل این حقیقت کـه ناهـا الـاز از سینـتم

دهند دز بیشتر یط فاصلۀ مصنوعی بـین غیرشخصی هنتند جز همیشه اجاز  ارتباطات بین فردی را امی
کنند، بنابراین اهداف اصلی مقالۀ حاضر بررسی تاثیرات اخیر تکنولـوژی د میها ایجااشخاص و سازمان

ی شهرداری شیراز ااگیزه است اده از فناوری و هادر محیط .باشدمی اطالعات بر فرایندهای منابا ااناای
ری پذیرش نن در بین کارکنان بنیار حیاتی است. این مطالعه به شناسایی عوامل مؤثر بر بکارگیری فناو

 پردازد.می اطالعات و ارتباطات در بین کارکنان شهرداری شیراز

 

نوری، تکنولوژی اطالعات، سینتم اطالعـاتی منـابا مدیریت منابا ااناای، فن واژگان کلیدی:

 ااناای، مدیریت منابا ااناای الکتروایط

 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 اویننده منئول ali.zare.shiraz@gmail.com 
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 . مقدمه1
اسـت و بنـیاری از شدهبنیار گنـترده « فناوری اطالعات»مروزه معنای اصطالح ا

گیرد و انبت به گذشته شناخت این اصـطالح های محاسباتی و فناوری را دربر میجنبه

ها را است. چتر فناوری اطالعات تقریبـا  بـزرا اسـت و بنـیاری از زمینـهتر شدهنسان

ــاگوای دارد، از اصــ  پوشــ  می ــاوری اطالعــات واــایا گوا ــد. متخصــا فن ده

هـای اطالعـاتی. ای و پایگـاه دادههای پیچیده رایااهطراحی شبکه های کاربردی تابراامه

 .توااد موارد زیر باشندهای فعالیت متخصصین فناوری اطالعات میچند امواه از زمینه

با افزای  چشمگیر تنوع تجهیزات و خدمات مربـو  بـه فنـاوری اطالعـات، مـدیریت 

مـدیریت  .اسـتاوااـی روبـرو شدههای فرخدمات ارائه شده در این حوزه ایز با چال 

ها، مدیریت تجهیزات و منابا در رابطـه بـا خـدمات رسیدگی به مشکالت و درخواست

پشتیباای فنی و تخصیا ناها به کاربران، و همچنین اظارت، کنترل و براامه ریز در این 

رای دارد تا بزمینه از جمله مواردی است که مدیران حوزه فناوری اطالعات را بر نن می

افزارهای توان به ارمخود ابزارهای سودمند و کارا تدارک ببینند. از جمله این ابزارها، می

تواانـد مـدیران و کارشناسـان و مدیریت خدمات فناوری اطالعات اشاره امـود کـه می

 .1(1996)تی بنرزلی،  ها را در این رابطه یاری امایندتکننین

 

 تعريف فناوری اطالعات

هـا بـرای کـار بـا ها و دیگـر فناوریست از کاربرد رایااهااطالعات عبارتفناوری 

 اطالعات. در اینجا هـر گواـه فنـاوری اعـم از هـر وسـیله یـا تکنیـط مـد اظـر اسـت

عموما  در فناوری اطالعات به اشتباه، کار با اطالعات تنهـا از  .2( 2005)سوالکشااا سن، 

های رایااه و ارتباطات و محصوالت مرتبط مد اظر ارار گرفته است. بایـد طریق فناوری

های سـت از مطالعـه چگـواگی اسـت اده از سـاختهاتوجه داشت که واژه فناوری عبارت

ه محصـوالت و خـدماتا ایـن واژه یابی به اهداف و مقاصدی مااند ارائبشری در دست

 .کندتنها به خود مصنوعات بشری اشاره امی

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. T. Berners-Lee. 

2. Sulakshana SEN. 
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 :های فناوری اطالعاتکاربرد
 های اطالعات( سینتم1)

 ( کار با رایااه به صورت شخصی2)

 ( علم و پژوه 3)

 ( کنترل فرایند یا وسیله4)

 ( نموزش5)

 ( طراحی با کمط رایااه6)

 ( هوش مصنوعی7)

 

 فناوری اطالعاتسیستم اطالعات و 
اطالعـات  گنترشیط سینتم اطالعات سینتمی برای پردازش، ذخیره، تحلیل، و 

ای باشـد یابی به یط مقصود مشخا است. سینتم اطالعات حتما  اباید رایااهدر دست

های ها اسـت اده کنـد اگـر چـه امـروزه اسـت اده از رایااـه در سینـتمیا از دیگر فناوری

ها یـط سینـتم اطالعـات در ت. یط کابینت اگهداری پرواـدهاطالعات گریزااپذیر اس

ای مت اوت از فنـاوری اطالعـات اسـت های اطالعات حوزهشکل ابتدایی است. سینتم

 .اگر چه هر دو با اطالعات سر و کار داراد

نوری، سازماادهی، ذخیـره، ، فرایندهای جماهای اطالعاتسینتماگر طبق تعریا 

تر ای وسـیاهای اطالعات حـوزهاطالعات مد اظر باشد ناگاه سینتم گنترشبازیابی و 

هـا در از فناوری بـه احـوه اسـت اده ااز فناوری اطالعات است چرا که فناوری اطالعات

کـه در حـالی 1(2009)جـی پیـر و همکـاران،  شـودااجام فرایندهای فوق معطـوف می

های اطالعات به چینتی و چگواگی، منائل و ابعاد سیاسـی، ااتصـادی، فنـی و سینتم

پـردازد. اگـر خـود را پذیری، طراحی و مدیریت سینـتم موردایـاز میمالحظات امکان

ی اطالعـات و فنـاوری اطالعـات هااطالعات اکنیم ناگاه سینتمی هامحدود به سینتم

 .هنتند هم از جدا حوزه دو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. G Pare, et al. 

http://www.mgtsolution.com/olib/460048078.aspx
http://www.mgtsolution.com/olib/460048078.aspx
http://www.mgtsolution.com/olib/460048078.aspx
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 ااد اززی اطالعاتی دارای مزایای بنیار زیادی هنتند که عبارتهاسینتم

 ( دسترسی سریا و نسان به منابا تخصصی 1 

 ی تخصصی جهت نمادگی افراد ها( فراهم امودن براامه2 

 نه ای جهت بروز امودن داا  و اطالعات فراگیران ( فراهم امودن زمی3 

 ( ایجاد زمینه الزم جهت تحقیق و پژوه  4

 

بدون توجه به اق  فناوری اطالعات و ارتباطـات در  هابهره مندی از این سینتم 

ی نموزشـی امـری غیـر هـااست اده کارکنان از فناوری اطالعـات و ارتباطـات در محیط

زم در بکـارگیری کارکنـان از فنـاوری منـتلزم پـذیرش و ممکن است . ایجاد شرایط ال

بهره گیری ناها از فناوری اطالعات و ارتباطات است. از اظر تاریخی شـهرداری شـیراز 

ی صنعتی در سازگاری با فناوری اطالعات کند تر عمل اموده اما هاانبت به سایر زمینه

شهرداری شیراز و بکارگیری فناوری تغییرات توان عنوان امود که نموزش در می امروزه

بنیاری را تجربه اموده است. توجه روز افزون به فناوری ارتباطات و اطالعات در امـر 

از طریـق  هـانموزش شهرداری شیراز در جهت بهبود کی یت و اثر بخشـی ایـن نموزش

موجـ  براـراری باشد و است اده ناها می یادگیری –ی یاددهی هاتل یق فناوری با فرایند

تعادل بین کارکنان و تقویت ارتبا  با منـابا عظـیم اطالعـات خواهـد شـد . اگـر چـه 

یـادگیری  -کارکنان ارشد شهرداری شیراز بر اق  فناوری اطالعات در فراینـد یـاددهی

ی های هنگ تـی زیـر سـاختهااذعان داراد و کارکنان شهرداری شیراز با صرف هزینـه

شـود کـه پـذیرش و می نموزشی فراهم اموده ااد اما مشـاهدهی هافناوری را در محیط

بکارگیری نن از سوی کارکنان با بی رغبتی و بی میلی صورت پذیرفته است در پذیرش 

دهند لذا عدم بکارگیری از فناوری اطالعـات موجـ  می و بکارگیری نن مقاومت اشان

شود. از سوی دیگر می یی نموزشهابهره برداری اامناس  از امکااات فناوری در محیط

ی جهـان در مـورد پـذیرش فنـاوری در هابا بررسی مطالعات ااجام شده در سایر کشور

ها به بررسی رابطه بین خصوصـیات پـذیرش و نموزش شهرداری شیراز برخی پژوه 

سازگاری با فناوری در جهت درک بهتر سازگاری کارکنان با فناوری اطالعات صـورت 
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 پذیرفته است.

 

 های سده بیست و يکمدر سازمان IT ساختار وضعیت
کننـد و توجـه ها به سمت فراینـدگرایی حرکـت میدر سده بینت و یکم، سازمان

مدیران روی فرایندهای شرکت متمرکز شده اسـت، در اتیجـه فنـاوری اطالعـات، یـط 

عامل تواامند برای این اطالعات است. سازمااها برای افـزای  یکاـارچگی و اسـتاادارد 

ردن فرایندها، افزای  سرعت رواد جهاای شدن، بازسازی و تغییرات مکرر تجارت به ک

کنـد. فناوری اطالعات ایازمنداد. فناوری اطالعات به فرایندگرا بودن سازمان کمـط می

در این منیر چهار فرایند و ش  اصل مربو  به فناوری اطالعات، سازمان را پشـتیباای 

، شـامل IT روی سـه فراینـد اصـلی IT ران اجرایـیکنند. چنـدین سـال پـی ، مـدیمی

با تجارت متمرکز شـداد  IT یابی به هماهنگیریزی، ااتقال و عملیات، برای دستبراامه

مشخا کرده است  IT اما تحلیل و ناالیز امروزه، چهار فرایند اصلی را برای سازمااهای

 :اد ازاکه عبارت

هــای متــداول فنــاوری اطالعــات، اابلیــتتوااــایی ایجــاد تغییــرات ســازماایز  •

 ، ... افزاری وهای ارمهای وب، بنتهتکنولوژی

باشـندز ای کارنمـد میاطمینان یافتن از خدمات زیر ساختی کـه از اظـر هزینـه •

 ، ...ای متمرکزوهای دادهوجود پایگاه

ــه راه • ــردن، درون ســااری، ارائ ــات اســتراتژیطز س ارشــی ک ــرای الزام حــل ب

 ، ... ی وسااربرون

 .های تخصصیهای فکریز به کارگیری داا مدیریت سرمایه •
 

ش  اصل فناوری اطالعات که برای عملکرد مؤثر چهار فرایند یـاد شـده مهـم هنـتند 

 :اد ازاعبارت

کند که زیر ساخت چگواـه ایجـاد و مشخا می IT طراحی معماریز معماری •

 .اگهداری خواهد شد

هـایی کـه حـلهای کـاربردی پویـا و راهحلاهمدیریت براامهز شامل مدیریت ر •
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 .شودباعث افزای  هم افزایی می

مدیریت اراردادها و منـاباز واحـدهای فنـاوری اطالعـات منـئول مـذاکره و  •

مدیریت اراردادهای بنته شده بـا واحـدهای تجـاری داخلـی و اراردادهـای خـارجی 

 .هنتند

هـایی بـرای دن به مکـاایزمها برای فرایندگرا شتحلیل و طراحی فرایندز شرکت •

 .شناسایی، تحلیل، ذخیره و ارتبا  برارار کردن فرایندهای تجاری ایاز داراد

افـزاری های ارمحلسازی راهمدیریت تغییرز برای بهبود منتمر فرایندها و پیاده •

 .جدید

توسعه منـابا اانـاای مـاهر در فنـاوری اطالعـاتز اطمینـان یـافتن از وجـود  •

 های مورد ایازاطالعات با مهارتمتخصصین فناوری 

در بـه کـارگیری فنـاوری  IT هـایای کـه سـازمانبا توجه به ساختارهای پیچیـده

اطالعات داشتند و ایز با توجه به ایاز ناها برای به کارگیری استااداردهای جدیـد یعنـی 

چنـین هـا و هماست اده از استااداردهایی جاما و پیوسته برای فرایندگراتر بودن سـازمان

هـای برای ایجاد هماهنگی و یکاارچگی بین فرایندها و هم با توجه به ایاز به تخصـا

های اطالعاتی و نموزش کارکنان، ایاز به کنتـرل و اظـارت ااـدامات مربـو  بـه سینتم

شد که به این منظور راهبری فناوری اطالعـات فناوری اطالعات در سازمان احناس می

 .معرفی شد

 

 فناوری اطالعات چیست؟راهبری 

منئولیت هیئت مـدیره اجرایـی اسـت. راهبـری  (ITG) راهبری فناوری اطالعات

ااپذیر مدیریت سازمان، شامل راهبری و سازماادهی فناوری اطالعات یط بخ  جدایی

 ساختارها و فرایندها استا تا اطمینـان حاصـل شـود کـه فنـاوری اطالعـات سـازمان، 

)نربـی،    دهـد یـا اـه کنـد و توسـعه میاستراتژی سازمان را پشـتیباای میها و هدف

  .1(2008رینولدز، 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. RB Reynolds, et al. 
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های من ی مدیران از به کارگیری این فنـاوری، شـامل از بـین رفـتن اعتبـار، تجربه

تأخیر در ارائه خدمات، عـدم کـارایی فراینـدهای اصـلی فنـاوری اطالعـات سـازمان و 

نن داشت که راهبری فناوری اطالعات را به کار گیراد و شکنت اولیه نن، سازمان را بر

ها به کار بنا به این دالیل بود که راهبری فناوری اطالعات اهمیت پیدا کرد و در سازمان

یابی عملکـرد فنـاوری راهبری فناوری اطالعات برای اطمینان یافتن از دست .گرفته شد

 :شودهای زیر به کار گرفته میاطالعات به هدف

 .ماهنگی فناوری اطالعات با سازمان و تحقق مزایای وعده داده شدهه •

به کارگیری فناوری اطالعات بـرای تواامنـد کـردن سـازمان بـرای اسـت اده از  •

 .ها و حداکثر کردن مزایافرصت

 .ای مؤثربه کارگیری منابا مربو  به فناوری اطالعات به گواه •

 .عاتهای مرتبط با فناوری اطالمدیریت مناس  رینط •

دهی سرپرستان به های مختلا، با گزارشراهبری فناوری اطالعات معموال در الیه

مدیران و مدیران به مدیران اجرایی و ناها ایـز بـه هیئـت مـدیره، ااحـراف از هـدفها را 

کنند و در جهت رفا ناها اادامات و دستورکارهای الزم بـا تأییـد مـدیریت مشخا می

  شود.ااجام می

 

 راهبری فناوری اطالعات اهمیت دارد؟چرا 
ها در درجـه اول بـه عهـده مـدیران منئولیت راهبری فناوری اطالعات در سازمان

ت مدیره است و ساس مدیران عامل بایـد سـاختارهای سـازماای را بـرای یئاجرایی و ه

ات سازی استراتژی فناوری اطالعات، تهیه کنند و مدیران اطالعـپشتیباای از اجرا و پیاده

های راهبـری فنـاوری برای ایجاد پلی بـین فنـاوری اطالعـات و تجـارت و ایـز کمیتـه

راهبـری فنـاوری اطالعـات چـه  .های مشابه ایز درگیـر هنـتنداطالعات و سایر کمیته

های متمادی، ارزش و اهمیت سینتمهای اطالعاتی دهه دهد هایی را پوش  میفعالیت

ارتباطـات اقشـی تعیـین کننـده و فراگیـر در کنـ  و کارهـای و فناوری اطالعـات و 

ی هاای سـازماای در دهـههـای دادهنرای  سریا اینترات و پایگاه. سازماای داشته است
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، فرایند تعدیل رفتارهای تجاری و حیطه ارتباطی نن با بازارهای خود را تشدید 90و 80

هـا نژااـس کـه تواایم به وجود میلیون. در این زمان، ما می1(2003)اک، لی،  کرده است

 . تعاملی پیوسته و منتقل با ابزارهای محاسباتی داراد، اشاره کنیم

های ما های متعددی را در برابر توااایی، چال این وضعیت و تحوالت احتمالی نن

سازد. به هر حال، برای بنیاری های اطالعاتی مطرح میانبت به طراحی و ارائه سینتم

های اطالعاتی و در کل فنـاوری اطالعـات و ارتباطـات، هنـوز در ها، سینتمماناز ساز

راستای عملکرد بازاری و ارتبا  با دست اادرکاران نن اقشـی اونورااـه دارد . ایـن بـه 

معنی نن است که، فرایند پذیرش، به عنوان عینیتی امکان پذیر از فراینـد تصـمیم گیـری 

شود . ااگیزه برای اونوری زماای در سازمان ایجاد میویا منائل مدیریتی در نمده است 

های عملکردی را مورد توجه ارار دهنـد یـا پـی براـد کـه که تصمیم گیرادگان شکاف

 نت.بخ  ایضعیت موجود سازمان رضایتو

بهبودهــای تکنولوژیــط و فراینــدی، اقشــی ملمــوس در تحقــق اهــداف کی ــی و 

شـود، اعث افزای  سطح کی ـی سـازمان میتشخیا این بهبودها که ب .عملکردی داراد

رواـدی تعیــین کننــده بـرای عملکــرد فراینــدی اسـت. از جنبــه اســتراتژیط، موفقیــت 

فرایندهای اونوری مدیریتی بنته به تالشهای راابتی اسـت. ایـن تالشـها ممکـن اسـت 

 هاهای تکنولوژیـط و تحلیـل کـافی از مزیتهـای شـبکهشامل داا  عمیقی از پیشرفت

هایی را که الزاما با ایجاد سـطوح این به معنی نن است که مدیران باینتی فناوری. باشند

شـواد، مـورد توجـه اـرار های ارائه شده تل یق میباالی داا  و ایز بهبود کی یت بدیل

 . دهند

، باینتی بـر ارزیـابی سـازمان از فنـاوری این مالحظات مربو  به ارزش اطالعات

بی اجرایی ابلی ممکن است مقدم بر فرایند تصـمیم گیـری اطالعات متمرکز شود. ارزیا

های اطالعاتی مربو  به ناها. های محاسباتی در سینتمباشد، یعنی ابل از اص  فناوری

توااد برارزیابی فرا عملکردی ایـن فنـاوری متمرکـز شـود، بعد از این عمل، سازمان می

 .عاتیعنی ارزیابی مربو  به است اده عملیاتی ازفناوری اطال

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. ACK, Lee. 
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ها از ابیل خدمات مالی، فناوری اطالعات، تولید، نشکار است که بنیاری از بخ 

حمل و اقل، مشاوره، تولید، خـرده فروشـی، عمـده فروشـی و ااتشـارات، بـا ارزیـابی 

 IT هـایمرتبط هنتند، برای اینکه ناها همیشه بر همه ارفیـت ICT است اده عملیاتی از

ها و مزایای مربو  بـه ناهـا کـه هرحال، ارزیابی این تواااییبه. 1(2005ئی مای، ) اادمتکی

ممکن است از طریق سازمان مورد بهره برداری ارار گیرد، فرایندی پیچیده است کـه در 

 نن هیچ توافقی انبت به روش ایده نل ارزیابی یا احوه بهتر ااجام دادن نن وجود ادارد

. 
 ز طریق ابزارهای کمی و یا کی ی برای تعیین ارزش، فرایند ارزیابی اICT در زمینه

IT شود . تعریـا دیگـر شـامل تشـخیا و کمـی سـازی انبت به سازمان تعریا می

کنند کـه ارزیـابی . برخی پژوهشگران بیان میاست IT و مزایای سرمایه گذاری هاهزینه

ت منـتمر صـورفرایندی است که در اقا  مختل ی از زمـان و یـا به IT سرمایه گذاری

 .است IT گیرد. این امر به صورت صریح، کمی و کی ی به دابال تاثیرات پروژهااجام می

های اوین باینتی بـا جهت است اده بهتر از منابا مدیریتی، توسعه و پذیرش فناوری

های ای و مدیریتی نن مرتبط باشد . با این حال، باوجود پیشرفتشواهد اثربخشی هزینه

ها تاثیر اادکی در بنیاری ، توسعه این فناوریICT را و ترویج ارزیابیعمده اخیر در اج

 . داردا هاز سازمان

این امر تا حدودی به دلیـل پیچیـدگی ایروهـایی )ازابیـل مقاومـت در برابرتغییـر، 

ی هاهـای کارفرمـا و توسـعهای، اظرات مشـتریان، مشـوقاشتیاق مدیر، مبارزات رسااه

بـا ناهـا را  ICT های جدیـد و روش تعامـل ارزیـابیناوریسازماای( است که توسعه ف

 . کندتعیین می

توان بیان امود که تا کنون هیچ گواه تحقیقی در مورد عوامل مؤثر بر می به جرأت 

پذیرش و بکارگیری فناوری اطالعاتی در بین کارکنان شهرداری کشور صورت ااذیرفته 

ری و پـذیرش فنـاوری توسـط ناهـا مـورد است و تعداد بنیار اادکی بر کارکنان شهردا

ی هـا. از سـوی دیگـر بـا بررسـی پژوه 2(2003) اک، لـی،  بررسی ارار گرفته است

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. Yi MY 

2. ACK, Lee 



 1394بهار هشتمشماره سومسال                       

 

   130 

ی بنـیاری در امـر پـذیرش هـاتـوان دریافـت کـه متغیرمی صورت گرفته در این زمینه

اسـت اده از فناوری توسط کاربران و کارکنان تأثیر گذاراد از جمله ایـن متغیرهـا ااگیـزه 

فناوری، کاربردی بودن فناوری، سهولت است اده از فناوری، م ید بودن فناوری است که 

ها بر تأثیر منتقیم و معنادار م ید بودن و خورد که این پژوه در تحقیقات به چشم می

سهولت است اده از فناوری توسط کاربران بر است اده از فناوری تأکید داراـد و در بیشـتر 

دهنـد کـه سـهولت بـر سـودمندی اسـت اده از فنـاوری می اشـان هایافته هاوه این پژ

اطالعات و ارتباطات تاثیر منتقیم دارد. این متغییرها با مطالعات در تحقیقات دیویس و 

 خواای دارد. واکات  و وااگ هم

 

 . روش تحقیق2
فنـاوری در این پژوه  با توجه به هـدف تحقیـق کـه بررسـی عوامـل مـؤثر بـر 

باشد وهمچنـین بـا توجـه بـه می اطالعات و ارتباطات در بین کارکنان شهرداری شیراز

ادبیات وپیشنیه تحقیق از مدل پذیرش فناوری دیویس است اده گردید کـه اعتبـار الزم را 

تـوان اذعـان کـرد می در مطالعات ااجام شده بنیاری کن  اموده است به طـوری کـه

تحقیقات ااجام شده در پذیرش فناوری از مـدل پـذیرش دیـویس بیشتر اری  به ات اق 

در فناوری تبعیت اموده ااد که این مدل بر اساس تنوری رفتار منـتدل نیـژن وفیشـبن 

ی پـذیرش هـامطرح گردیده است. مدل پذیرش فنـاوری دیـویس بـه درک بهتـر رفتار

سـازماای و  ی مختلـا از اظـرهـاکند. ایـن مـدل در مواعیتمی فناوری کمط بنیاری

 جواما نماری مختلا مورد بررسی ارار گرفته است. 

باشد از بعد ماهیت و روش این تحقیق بـدلیل می تحقیق مورد اظر از اوع کاربردی

ی مـرتبط بـا پـذیرش فنـاوری و تعیـین هـااینکه به دابال شناسایی دایق عوامل و متغیر

بـه دابـال اـوع و میـزان روابط بین ناهاست، تحقیق توصی ی اسـت و از جهـت اینکـه 

 285 مطالعه، نماری جامعهنید. ست از اوع همبنتگی به شمار میهاهمبنتگی بین متغیر

امواـه بـر اسـاس جـدول کروجنـی و  حجـمباشد می از کارکنان شهرداری شیرازا ر 

شد، که با توجه به مشکالتی کـه در دریافـت، تکمیـل و  گرفته اظر ا ر در 125مورگان 
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بیشـتر از  %20اامـه )پرسـ  147وجود داشت، تعداد  هاتحلیل بودن داده اابل تجزیه و

 امواـه روش از مرک  ای،مرحله روش امواه برداری دو یط حجم امواه( با است اده از

توزیـا شـده و در اهایـت  یافتـه اظـام تصادفی گیری امواه و متناس  ای طبقه برداری

  .تحلیل ارار گرفتپرسشنامه مورد تجزیه و  125تعداد 

اامـه ولتـرز و داوگتـری اامه دیویس و پرس ها با است اده از پرس گردنوری داده

گزینـه ای از 5ی اادازه گیـری از اـوع لیکـرت هامورد است اده ارار گرفت. مقیاس ابزار

ابـزار گیری و این که برای تعیین روایی ابزار اادازهباشد کامال  موافقم تا کامال مخال م می

سـنجد، بـه سـه های مورد اظر در تحقیق حاضر را میمورد است اده تا چه حد خصیصه

و از روش تحلیل عامل تأکیدی پرسشـنامه اسـت اده اوع از روایی محتوایی، روایی سازه 

ی مورد است اده در این تحقیق توسط محققان هااامهاز ناجا که هر یط از پرس گردید. 

د است اده ارار گرفته است و همچنین سواالت تشکیل دهنـده مختلا به طور مکرر مور

توان با اطمینـان کنند، پس میگیری میابزار دایقا متغیرهای مورد اظر در تحقیق را اادازه

گیری را مورد تایید اـرار داد. همچنـین بـا خاطر انبتا باالیی روایی محتوایی ابزار اادازه

تـوان گ ـت از برا ی اطمینان از روایـی سـازه می اهاامهتوجه به استاادارد بودن پرس 

ناجا که بین متغیرهای مورد است اده در تحقیق حاضر همبنتگی خوبی وجود دارد، ابزار 

 گیری از روایی سازه ای مناسبی برخوردار است.اادازه

ی اادازه گیری از نزمون نل ای کراباخ اسـت اده شـده اسـت بـه هابرای پایایی ابزار

در این پژوه  و پـی بـردن بـا اثـرات منـتقیم و غیـر منـتقیم  هامون فرضیهمنظور نز

ی پـژوه  هـااز روش تحلیل منیر است اده گردید . تجزیه و تحلیل نماری داده هامتغیر

صورت پذیرفته است. نزمون نمار صورت  lisrel8.5,spss18ی هابا است اده از ارم افزار

ی برازاـدگی هانـیر، مـاتریس همبنـتگی،نزمونی نماری تحلیل مهاگرفته شامل نزمون

 ی ایکویی بر ارزش مورد است اده ارار گرفته است.هامدل کلی با است اده از شاخا

 
 

 

 



 1394بهار هشتمشماره سومسال                       

 

   132 

 : ضرايب آلفای محاسبه شده1جدول 

 نل ای کرااباخ ی مرتبطهاگویه

 83/0 ااگیزه است اده از فناوری

 79/0 سهولت است اده از فناوری

 72/0 فناوریم ید بودن 

 78/0 کاربردی بودن فناوری

 

 هايافته. 3
برای پی بردن به هم خطی بین متغیرهای منـتقل از مـاتریس همبنـتگی اسـت اده 

 ( ارائه گردیده استز2شد، اتایج در جدول)
 : ماتريس همبستگی متغیرها2 جدول

 کاربردی بودن لذت طلبی سهولت سودمندی ااگیزه متغیرها

     1 ااگیزه

278/0 ** م ید بودن  1    

297/0 ** سهولت  ** 334/0  1   

241/0 کاربردی بودن  ** 357/0  266/0** 1  

P**<0/01        p<0/05       
 

 . بحث4
اتایج پژوه  اشان دهنده ایـن اسـت کـه متغیـر سـهولت اسـت اده از فنـاوری در 

اطالعات تأثیر منتقیم و معنـاداری کارکنان شهرداری شیراز بر ااگیزه است اده از فناوری 

توان چنین عنوان امود کـه کارکنـاای کـه ویژگـی فنـاوری می دارد در ت نیر این اتیجه

اطالعات در تنهیل امر یادگیری و کن  داا  پی برده ااد و ااگیزه رفتاری بیشتری در 

پـذیرش است اده از فناوری اطالعـات داراـد در وااـا امتیـاز سـهولت و درک از نن در 

فناوری تأثیر ااکار ااپذیری دارد، بدین معنا کـه فنـاوری تواانـته اسـت کارکنـان را در 

ی مورد ایاز یاری امـوده و ااگیـزه بیشـتری را هاکن  داا  و مهارت الزم در نموزش

ی مطالعات رینولد، هادر است اده از فناوری در کارکنان ایجاد اماید اتیجه حاصل با یافته
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تـوان اتیجـه می نچاسانوا، اولویت و واستون همنو بوده است. بنابر ایـنلی، کوماه و 

گرفت که سهولت فناوری بر ااگیزه اسـت اده از فنـاوری تـأثیر منـتقیم داشـته اسـت و 

سهولت فناوری توسط کارکنان موج  پذیرش و است اده بیشتر ناان از فنـاوری خواهـد 

کنان شهرداری شیراز بر ااگیزه اسـت اده شد. از طرفی، متغیر سودمندی از فناوری در کار

کنـد . بـدین معنـا کـه می از فناوری تأثیر منتقیم و معنـاداری دارد و نن را پـی  بینـی

ی مهـم تـأثیر گـذار بـر ااگیـزه اسـت اده از هـاسودمندی فناوری اطالعات یکی از متغیر

با  امـود کـه توان چنـین اسـتنمی در ت نیر این اتیجه باشد،می فناوری توسط کارکنان

ی یاددهی هاو فواید فناوری در امر فرایند هاکارکنان شهرداری شیراز با توجه به ویژگی

دهنـد در امـر می یادگیری اگرش مثبتی به است اده از فناوری در نموزش داراد و ترجیح

نموزش شهرداری شیراز از فناوری اطالعات و ارتباطات است اده شود زیرا کارکنـان بـه 

است اده از نموزش به کمط فناوری ارتباطـات و اطالعـات انـبت بـه نمـوزش مزایای 

های اسمیت، سن،ریلواد، کوماه و نچاسـانوا سنتی نگاه هنتند،این پژوه  با پژوه 

توان چنین اتیجه گیری امود که بـه می و اولویث و واستون، همنو بوده است. بنابر این

ز فناوری اطالعـات و ارتباطـات در فراینـد هر میزان کارکنان به سودمندی ادراک شده ا

یاددهی و یادگیری اعتقاد داشته باشند، تمایل بیشتری را در اسـت اده از فنـاوری در امـر 

 یادگیری خود خواهند داشت. 

بعالوه درک از فناوری اطالعات و ارتباطات به صورت منتقیم و معنـاداری، درک 

کند و بر نن تأثیر منتقیم و معناداری می یاز سودمندی اطالعات و ارتباطات را پی  بین

ی فناوری اطالعـات و هادارد. بدین معنا که به هر میزان کارکنان درک بهتری از سهولت

ارتباطات داشته باشند، درک مناس  تری از مزایا و فواید فناوری اطالعات و ارتباطـات 

، وکات  همنو بـوده ی واکات  و دیویس، لیهابا پژوه  هاخواهند داشت. این یافته

توان اتیجه گرفت که ادراک شکل گرفته در ذهن کارکنان امواه مـورد می است بنابر این

بررسی از سهولت فناوری اطالعات بر ادراک شکل گرفته در ذهن ناهـا از م یـد بـودن 

فناوری اطالعات تأثیر دارد. از طرفی،متغیر کاربردی بـودن سینـتم فنـاوری اطالعـات، 

 اده از فناوری، درک از سهولت، و درک از سودمندی فناوری اطالعات را ایز ااگیزه است



 1394بهار هشتمشماره سومسال                       

 

   134 

پی  بینی و بر نن تأثیر منتقیم و معناداری دارد. بدین معنا که کـاربردی بـودن سینـتم 

ی اصـلی در ایـن هـاتوااد به عنوان یکـی از متغیرمی فناوری در حوزه شهرداری شیراز

اطالعات توسط کارکنان تأثیر گذار باشد. هم چنین پژوه  بر ااگیزه بکارگیری فناوری 

این متغیر پی  بینی کننده مناسبی برای درک از سـودمندی و درک از سـهولت فنـاوری 

باشد. بدین معنا که هر چه کارکنـان سینـتم فنـاوری اطالعـات را در امـر می اطالعات

ن درک مناسـ  نموزش شهرداری شیراز سینتمی کاربردی در اظر بگیراد به همان میـزا

 های لیتری انبت به سهولت و ایز م ید بودن نن از فناوری داراد. این یافته با پژوه 

توان اتیجـه گرفـت کـه کـاربردی بـودن می باشد. بنابراینمی همنو کاراهااا و استروپ

سینتم فناوری اطالعات و ارتباطات و درک از نن به عنوان متغیر اصلی بـر سـه متغیـر 

 ده ازفناوری، درک از سهولت و سودمندی فناوری تأثیر معناداری دارد. ااگیزه است ا

، متغیر م ید بودن در است اده از فناوری، متغیـر سـهولت هاهم چنین بر اساس یافته

کند و بر می ادراک شده و درک از م ید بودن فناوری اطالعات و ارتباطات را پی  بینی

توان چنین عنوان امود که بـه ها میداراد. در تبیین این یافتهنن تأثیر منتقیم و معناداری 

ی نمـوزش هاهر میزان کارکنان در است اده از فناوری لذت بیشتری را انبت بـه سینـتم

سنتی در علوم شهرداری شیراز را ادراک امایند، درک مناس  تـری را از م یـد بـودن و 

تـوان چنـین می شـت. بـدین ترتیـ ایز سهولت است اده از فناوری اطالعات خواهند دا

اتیجه گیری امود که متغیر م ید بودن است اده از فناوری به طور غیر منـتقیم بـر ااگیـزه 

ی دیویس و همکاران، و هابا پژوه  هااست اده از فناوری تأثیر خواهد داشت. این یافته

از اسـت اده از توان بیان امـود کـه م یـد بـودن می باشد. بنابراینمی یا وهاوااگ، همنو

فناوری و درک از نن در کارکنان موج  عالاـه انـبت بـه اسـت اده از فنـاوری در امـر 

نموزش و یادگیری کارکنان خواهد شد و ایز ادراکات دیگر کارکنان از فناوری را تحـت 

دهد و کارکنان در صورتی از فناوری اطالعات است اده خواهنـد امـود کـه می تأثیر ارار

را در است اده از فناوری در خود احناس کنند و در اسـت اده از فنـاوری و  ااگیزه باالیی

 در امر یادگیری دچار سرخوردگی اشواد. 

بنابر این برای افزای  میزان است اده کارکنان از فناوری اطالعات باینتی است اده از 
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زم در ریـزی شـود کـه ااگیـزه الای براامـهفناوری اطالعات را در امر نموزش بـه گواـه

 است اده از کارکنان فراهم شود. 

از ناجایی که این تحقیق به کارکنان دوره شهرداری شیراز محدود بوده بنابر این در 

باینتی جاا  احتیا  رعایت شود و ایز به دلیـل  هاو رشته هاتعمیم اتایج به سایر دوره

دها احتیـا  امـود. شمار در پذیرش فناوری باینتی در تبیین دسـتاورتأثیر متغیرهای بی

باینـتی  هاهم چنین به دلیل جامعه نماری این تحقیق، تعمیم اتایج بـه سـایر شـهرداری

 احتیا  صورت پذیرد.

 

 گیرینتیجه. 5
بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش بکارگیری فنـاوری ارتباطـات و اطالعـات در بـین 

کارکنان امری مهم و ضـروری کارکنان شهرداری شیراز در بروز بودن داا  و اطالعات 

 رسد که این امر با ارتقای وضعیت سالمت جامعه در ارتبـا  اسـت، پیشـنهادمی به اظر

شود براامه مدیران و دست اادرکاران اظام نموزش شهرداری کشور به امر اسـت اده از می

فناوری اطالعات و ارتباطات در فرایند یاددهی و یادگیری نموزش شـهرداری شـیراز و 

-وامل مؤثر بر پذیرش و بکارگیری نن توجه بیشتری مبذول داراد و از ااجام پـژوه ع

 هایی از این دست استقبال امایند. 
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