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  چكيده
تحليل رابطة فرهنگ سازماني بر اساس مدل دنيسون و پذيرش فناوري  حاضر پژوهش هدف

را كليه كاركنان اداره كل آموزش  آماري جامعة .در اداره كل آموزش و پرورش استان فارس بود
 گيري تصادفينمونه از استفاده با كه تشكيل دادند 1392-1393و پرورش فارس در سال تحصيلي 

براي . شد نمونة آماري بر اساس جدول كرجسي و مورگان تعيين نفر به عنوان 190تعداد  ايطبقه
و پرسشنامه استاندارد  هاي مورد نياز از پرسشنامه استاندارد فرهنگ سازماني دنيسونگردآوري داده

طريق  از ياييپا و استفاده از روايي محتوايي با  هاپرسشنامه روايي. شد استفادهديويس و ديگران 
 پرسشنامه كرونباخ آلفاي ضريب(گرفت قرار تأييد مورد و بررسي كرونباخ آلفاي ضريب محاسبة
 براي .)838/0 فناوري پذيرش پرسشنامه كرونباخ آلفاي ضريب و 837/0سازماني فرهنگ
 يابي معادالت ساختاري استفاده شد، نتايج نشان داد فرهنگها از فن مدل داده تحليل و تجزيه

با توجه به . دنيسون بر پذيرش فناوري توسط كاركنان مؤثر است مدل اساس سازماني بر
كارگيري در جامعه شده معتبر بوده و قابليت بههاي نكويي برازش، مدل مفهومي پيشنهاد شاخص

  .مورد نظر را دارد
  

  .فرهنگ سازماني؛ استفاده از فناوري؛ پذيرش فناوري: كليدواژه

                                                                                                                                        
 .دانشيارگروه علوم تربيتي، بخش مديريت آموزشي، دانشگاه بوعلي سينا همدان. ∗

 .دانشيارگروه علوم تربيتي، بخش مديريت آموزشي، دانشگاه بوعلي سينا همدان .∗∗

 z_sarchahani@yahoo.com  )نويسنده مسئول(يت آموزشي، دانشگاه بوعلي سينا همدان دانشجوي دكتري مدير. ∗∗∗
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  مقدمه
دادن به روند توسعه و كـاربري فنـاوري اطالعـات در    ة سوم در تالش است با شتابرانسان هزا

ي جديد متناسب بـا الزامـات   يهاي مختلف نظام اجتماعي از الگوي سنتي فاصله گرفته و الگوبخش
هـا  راهبردي در سـازمان به يكي از عناصر  امروزه فناوري و تحوالت آن .عصر اطالعات ايجاد كند

كـه تحـوالت و تكامـل فنـاوري بـيش از خـود آن، آثـار و پيامـدهاي         طـوري ، بـه تتبديل شده اسـ 
ــمگيري در  ــامچش ــي دارد    نظ ــي سياس ــاعي و حت ــادي، اجتم ــي، اقتص ــاي آموزش ــماعيلي و (ه اس

با وجود اهميت وافر فناوري اطالعات در موفقيت سازمان و كسب مزيت رقـابتي  ). 1392همكاران،
هـاي جديـد مقاومـت كـرده و     ش فنـاوري دهد افراد در پـذير هاي گوناگون نشان ميپژوهش برتر،

ايجـاد   ةلـذا دغدغـ  . انجام وظايف سازماني خويش ندارنـد  ةتمايل چنداني به تغيير در شرايط و شيو
  .استهاي امروزي اوليه سازمان هايپذيرش فناوري منجر شود از اولويتشرايطي كه به 

ــاط در ــا ارتب ــذيرش ب ــاوري، پ ــدل فن ــاي م ــددي ه ــود متع ــاس دارد، وج ــژوهش براس ــاي پ  ه
كـه   1فنـاوري ديـويس   پذيرش مدل موجود، هاي مدل ميان زا است كه شده مشخص ،گرفته صورت
 پــذيرش در مـؤثر  عوامـل  ةكننـد  تعيـين  توانــد شـود، مـي  مطـرح مـي   عقاليــي كـنش  نظريـة  ةبـر پايـ  
، و همكـاران د حسـيني  خـدادا  ؛1389الهـي و همكـاران،  (باشد آن كارگيريو به هاي جديد فناوري

تأثير غيرمستقيم عوامل خارجي را بر پذيرش فناوري،  مدل، اين در ديويس). 2،2003هانگ ؛1392
. كنـد  شـده مطـرح مـي   سـودمندي درك شـده و  مستقيم آن بر سهولت استفاده درك از طريق تأثير

مشـخص   متغيرهـاي خـارجي   ةوسـيل ، مستقيماً بـه شدهشده و سودمندي دركسهولت استفاده درك
 اثـر سـهولت   فنـاوري،  از اسـتفاده  قصـد  آنكـه نگـرش بـه اسـتفاده از فنـاوري و      شـوند، ضـمن   يمـ 

 گـري ميانجي را فناوري از واقعي استفاده يعني وابسته، متغير شده بردرك سودمندي و شده درك

فنـاوري ديـويس    پـذيرش  مـدل  ياجـزا  تحليل و تجزيه .)1392خداداد حسيني و همكاران،(دكننيم
نقش مهمي در پذيرش و يا عدم پـذيرش فنـاوري دارنـد،     ،هاي خارجيبا اينكه متغير دهدنشان مي

؛ 1392زاده و همكـاران،  قرباني(در مطالعات گذشته نقش آنها كمتر مورد بررسي قرار گرفته است 
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2. Hong 
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ــارتون2007و همكــاران، 1هورســت ــويس،2006و همكــاران،  2؛ ب يكــي از متغيرهــاي ). 2010؛ دي
فرهنگ سازمان به عنوان  .استفرهنگ سازماني  ،كنددر اين زمينه ايفا ميه نقش مهمي خارجي ك

 ،سازماني فرهنگ .ها جهت پذيرش فناوري استساخته ترين زيركننداز تعيينيك متغير خارجي 
 ايـن  از و گـذارد مـي  سازمان اثر اعضاي تمام بر متفاوت ميزان به كه است سازمانيدرون متغير يك
فرهنگ  ).3،2006گيسلر(است  ثر سازمان حائز اهميتؤم اداره جهت سازه ناي از درست درك رو

 بـين  كـه  اسـت  عينـي  نمادهاي و باورها هنجارها، ها،ارزش بنيادين، مفروضات از الگويي سازماني
 4شـاين (باشـند  داشته از معاني مشتركي درك دهدمي اجازه آنها به بوده و مشترك سازمان اعضاي

 بـه  فنـاوري  پـذيرش  بـه  را آنهـا  توانـد مي كاركنان، رفتار بر سازماني رهنگف تأثيرگذاري). 2004،
و  5والنسـيا (كنـد  هـدايت  كـار  در بيشـتر  مشـاركت  احسـاس  بـه  و سازمان بنيادين ارزش يك عنوان

 كننـده تعـديل  مهـم  متغير يك عنوان به اخيراً فرهنگ .)1388 زاده،نيا و عليرحيم ؛2011همكاران،
 سـازمان  بـر  حـاكم  فرهنگ و نوع) 2007و همكاران،  6چن(است  شده ناساييفناوري ش استفاده از

 در. دارد سـازمان  كاركنـان  توسـط  اطالعـات  فنـاوري  مؤثر كارگيريبه ميزان در زيادي بسيار تأثير
 در كـاربران  سوي از فناوري پذيرش و سازماني فرهنگ رابطه تحليل طريق از حاضر نتيجه پژوهش

سازي پياده براي ربطذي مديران كه است نكته اين يافتن پي در فارس شپرور و آموزش كل اداره
بايـد   را سـازماني  فرهنـگ  از ابعادي چه فناوري اطالعات و اطمينان از پذيرش آن توسط كاركنان،

  .دهند قرار توجه مورد بيشتر
فرهنگ سازماني بر اساس مدل دنيسون با پذيرش و اسـتفاده از   ةتحليل رابط: هدف پژوهش

  .فناوري در اداره كل آموزش و پرورش فارس
  

                                                                                                                                        
1. Horst 
2. Burton 
3. Geissler 
4. Schein 
5. Valencia 
6. Chen 
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  مباني نظري
 بـين  از اسـت،  شـده  فنـاوري مطـرح   پـذيرش  زمينـه  در مختلفـي  هـاي نمونـه  اخير، هايدهه در
 عمل مسـتدل، مـدل كـنش    نظريه فناوري ديويس، پذيرشنمونه  فناوري، پذيرش مطرح هاي نمونه

 پـذيرش  بـه  مطالعـات مربـوط   ةزمينـ  در را اربردك بيشترين ريزي شده،برنامه رفتار نظريهعقاليي و 
 زاده و همكـاران، قرباني ؛ 2000 و همكاران، 2؛ لدرر2004 ،1جورج(اندداشته اطالعاتي هايفناوري

 رسـاله  در مسـتدل  عملنظرية  براساس 1986 سال در ديويس توسط پذيرش فناوري نظرية). 1392
 در گسـترده  صورتبه كه اجتماعي است شناسيروان حوزه از ،نظريه، اين شد معرفي وي دكتراي
خراسـاني و  (اسـت  گرفتـه  قـرار  مطالعـه  مـورد  گونـاگون  هايپژوهش و حوزه تجربي هايپژوهش

 آن طبـق  كـه  اسـت  عمـدي  رفتارهـاي  ةكننـد تعيين عوامل با رابطه درنظريه  ، اين)1390همكاران، 
 متعاقبـاً  را رفتـار  بـه  تصـميم  .تبط استآن مر انجام براي گيري تصميم افراد با از رفتاري هر رزدنس
ذهني و  نگرش اين كنند،مي رفتار تبيين به نسبت هنجار ذهني نگرش به رفتار و مشترك صورت به

آجـزن و  (انـد  گرفتـه  شـكل  آن رفتـار  بـا  رابطـه  در شـخص  ذهـن  در گيـري، تصـميم  از قبل هنجار
 تعبيـه  انسـاني  رفتـار  ضيح هرگونهتو براي و است كلي اينظريه مستدل عملنظرية ). 3،1989فيشبن
 در رفتـار  عنـوان يـك   بـه  فنـاوري  كـاربرد  و پـذيرش  ةكننـد تعيـين  مطالعه عوامل براي .است شده
فنـاوري   پـذيرش  الگـوي . شـد مـي  احسـاس  كـامالً  اين زمينـه  در الگويي طراحي به نياز 1980دهه

 در را اشـخاص  تارهـاي اختصاصـي، رف  صـورت  بـه  الگـو  اين .بود نياز اين به پاسخ مناسبي ديويس
 توضيح هم و بينيپيش هم برايالگو  اين. مي دهد توضيح هافناوري و انواع رايانه كاربرد با ارتباط

، )1390خراسـاني و همكـاران،  (اسـت   فـردي  عوامـل  سطح در اينمونهو  است مفيد كاربران رفتار
 شـده ادراك دمنديو سـو  شـده ادراك اسـتفاده  سـهولت  عامـل  دو را الگـو  ايـن  اسـاس ). 1 شكل(

نيـاز   رايانـه  از اسـتفاده  اينكـه  بـه  بـاور فـرد   ميـزان  به شدهادراك استفاده سهولت دهند،مي تشكيل
 بـه  فـرد  ميـزان بـاور   بـه  شده ادار سودمندي و داشت نخواهد وي و ذهني فيزيكي تالش به چنداني
 ، اين)1998ديويس، (دارد هاشار ،شودمي او عملكرد كاري بردنباال موجب رايانه از استفاده اينكه

                                                                                                                                        
1. Gorge  
2. Lederer 
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 قصد واقع شوند، دراز آن فناوري مي استفاده براي ذهني قصد يا گيريتصميم موجب نيز عامل دو

 سـهولت  ، همچنـين )2008و همكـاران،  1اسـريت (كنـد تعيـين مـي   را فنـاوري  پـذيرش  ميزان ،ذهني
 ايرايانـه  از فنـاوري  هاسـتفاد  زيـرا آسـاني   دارد، اثـر  شـده ادراك بر سودمندي شدهادراك استفاده
انجام دهـد،   تالش همان با بيشتري كار تا سازدمي قادر را و فرد شودمي فرد تالش افزايش موجب
 .)2002و همكـاران،   2كاراهان (شودمي افزايش سودمندي موجب استفاده سهولت افزايش بنابراين
 اثـر بـر   طريـق  از تقيمغيرمسـ  طـور بـه  سـازماني  و فـردي  فنـاوري، عوامـل   پذيرش الگوي بر اساس
خـدادا حسـيني و   (گذارنـد  مـي  اثـر  بـرآن رفتـار  رفتـار   يـك  انجـام  پيامدهاي ةدربار افراد باورهاي
 عوامـل  عوامـل سـازماني،   :قبيـل  از عـاملي  نـوع  هر شامل توانندمي بيروني عوامل .)1392همكاران،

 فنـاوري  از اسـتفاده  سـاني آ و بـودن مفيـد  از افراد ذهني هايبر برداشت كه باشند اجتماعي و فردي
  .)1989 ، ديگران و ديويس(گذارندمي تأثير اطالعات

  

  
 

   1989 مدل پذيرش فناوري ديويس، .1شكل 
  

سـزايي  أثير بتواند به عنوان يك عامـل بيرونـي بـر پـذيرش فنـاوري تـ      يكي از متغيرهايي كه مي
 متفـاوت  ميزان به كه ستا محيطي متغير يك فرهنگ سازماني .سازماني است فرهنگ ،داشته باشد

   ،3السـن ( گيـرد مـي  ئتگـذارد و هـر تغييـري در سـازمان از آن نشـ     مـي  سازمان اثر اعضاي تمام بر
                                                                                                                                        
1. Srite 
2. Karehana  
3. Lasen 
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 باورهـاي  هـا، ارزش از تركيبـي  سـازماني  فرهنـگ ). 2014و همكـاران،   2؛ هـافر  1381، 1شن زنگ
 منبـع  سه نتيجة را سازماني فرهنگ شاين. )1392آشنا و همكاران،(است رفتاري الگوهاي و بنيادين
 اعضـاي  شدةآموخته هايتجربه ؛سازمان گذارانبنيان و مفروضات هاارزش باورها، :داندمي اصلي

 و اعضـا  ةوسـيل بـه  كـه  جديـدي  هـاي و ارزش مفروضـات  سازمانشان، باورها، تكامل درحين گروه
 از آنچـه  بـيش  سـازمان  در افـراد  رفتـار ). 2004 شـاين، (شـوند  آورده مـي  سازمان به جديد رهبران

 شـود، اجـراي   مـي  تعيـين  سـازماني  فرهنـگ  ةوسيلبه گيرد، شكل ارشد مديران دستورهاي وسيلة به
 خواهـد  رومشكل روبـه  با سازمان فرهنگ با ناسازگاري صورت در سازماني راهبردهاي از بسياري

گ چهـار ويژگـي فرهنـ   ) 2000( 4دنيسـون ). 2014؛ هـافر و همكـاران،  2010 ،3سـينگ  و سوپيا(شد
. كنـد سـالت عنـوان مـي   ر يـا  موريـت أپـذيري، م كار، سازگاري، انطبـاق  در شدندرگير سازماني را

 تشـكيل  كـاري  هـاي گـروه  محور بر را سازمان سازند،مي توانمند را افرادشان اثربخش هايسازمان
 نكارشـا  بـه  سـازمان  اعضـاي  ،دهندمي توسعه سطوح همه در را انساني منابع هايقابليت و دهندمي

 سـطوح  همـه  در افـراد  ،كننـد مـي  احسـاس  پيكـره سـازمان   از ايپاره عنوان به را خود و شده متعهد
 و مؤثر است كارشان بر كه است تصميمات اين و دارند نقش گيريتصميم در كه كنندمي احساس

 داده نشـان  تحقيقـات  ).1388زاده، نيـا و علـي  رحـيم (دارد پيونـد  سازمان اهداف با مستقيماً آنها كار
 تئنشـ  بنيـادين  هـاي ارزش از رفتاركاركنـان  و بـوده  يكپارچـه  و ثبات با اثربخش هايسازمان است
 متقابـل  ديـدگاه  كـه  زمـاني  حتي(اند يافته مهارت توافق به رسيدن در پيروان و رهبران .است گرفته
-ويژگي نينچ با هاييسازمان .است شده پيوسته و هماهنگ خوبيبه سازماني هايو فعاليت)  دارند

اردالن و (دارنـد  نفـوذ  كاركنـان  بـر رفتـار   كـافي  طـور بـه  و متمايز هستند و قوي فرهنگ داراي ها،
 يكپـارچگي  يابنـد، لـذا  مـي  تغيير سختي به ،هستند يكپارچه خوبيبه كه هايي سازمان .)87همكاران،

هـاي  سـازمان  آورد، حسـاب  بـه  سـازمان  برتـري  و مزيـت  توانرا مي بيروني پذيري انطباق و دروني
 ظرفيـت  و گيرندپند مي خود اشتباه از كنند،مي خطر شوند،مي هدايت مشتريان ةوسيل به پذيرانطباق

-ارزش جهـت  بـه  سـازمان  توانـايي  بهبـود  حـال  در مستمر طوربه آنها. دارند را تغيير ايجاد تجربه و
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 و رسـالت  سـازماني  فرهنـگ  ويژگـي  تـرين مهـم  گفـت  بتوان شايد. هستند مشتريان براي شدن قائل
 به معموالً ،چيست موجودشان و وضعيت هستند كجا دانندنمي كه هاييسازمان .است آن مأموريت

 كـه  طـوري بـه  دارنـد،  خـود  جهـت  و اهـداف  از روشني درك موفق هايسازمان .روندمي راههبي
 كننـد مـي  ترسـيم  را سـازمان  چشـم انـداز   و كـرده  تعريـف  را راهبـردي  اهـداف  و اهداف سازماني

  ). 1388 زاده،نيا و عليرحيم ؛1387 اردالن و همكاران(
 
   پژوهش ةپيشين

 هـايي  در پژوه فناوري پذيرش الگوي بررسي به خود پژوهش در )2003(و همكاران  1لگريس
 از سـال  شـده منتشـر  مقـاالت  تمـام  پـژوهش  اين انجام براي. اندنموده از آن استفاده كه اندپرداخته

 كردنـد مـورد  مـي  چـاپ  را موضوع اين مرتبط با مقاالت كه مجالتي در 2000 سال اوايل تا 1980
 هـيچ  كـه  اسـت بررسـي   قابل اجزا بين رابطه ده ،نمونه اصلي جزء پنج قرار دادند، بر اساس بررسي
 و داريمعنـ  هـا رابطـه  اكثريت است، همچنين در بر نداشته تنهايي به را روابط اين تمامي ايمطالعه
 دهـد، مـي  نشـان  فناوري اطالعات از استفاده به تصميم در را الگو عوامل نقش كه استبوده  مثبت
 فنـاوري  پـذيرش  مـدل  .انـد نبوده كافي اطالعات فناوري كارگيريبه بينيپيش براي روابط اين اما

 ايـن  در را اطالعـات  فنـاوري  از اسـتفاده  در عوامـل تأثيرگـذار   از درصـد چهل تقريباًاست  توانسته
 فنـاوري  از رفتـار اسـتفاده   توضـيح  و درك بـراي  مفيـدي  نظـري نمونة  و كند بينيها پيشپژوهش
رابطـه قـوي بـين فرهنـگ     ) 2006(2هاي پژوهش فـرانكلين يافته .است شده داده تشخيص اطالعات

هـايي كـه   فرهنـگ  كنـد، وي عنـوان مـي   .مبتني بر وظيفه و موفقيت اجراي فناوري را آشكار نمـود 
. شـوند مـي  فناوريآميز اغلب منجر به اجراي موفقيت كنندفراد را ترغيب ميو مشاركت ادرگيري 

گيـري شـديد بـه سـمت     با فرهنگ غالـب و جهـت  (كه فرانسه  نشان داد )2007( 3پژوهش مرچانت
شود، سـپس امريكـا بـا    محسوب مي) يعني فناوري(نه تغيير اولين مليت براي پذيرش داوطلبا) وظيفه
را ) فنـاوري (چين تركيبي از نقش و وظيفه، با سـرعت كنـدتري تغييـر     گيري غالب وظيفه؛ وجهت
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وظيفه و (الگوي هريسونهاي گيريفرهنگي، رابطه بين جهتتفكيكي عناصر  ةدر مطالع .پذيرند مي
نتـايج  . از ديـد كـاربر آشـكار شـد     سـامانه از ديد كاربر و سـودمندي   سامانهبا سهولت كار با ) نقش

) 2008( 1ناسان فناوري اطالعات در مطالعه چاناساك و پرانيت پولرنـگ حاصل از مصاحبه با كارش
كـارگيري و انتقـال يـادگيري الكترونيكـي     قش فرهنگ سازماني را بر تصور، بـه نشان داد كه آنها ن

لكترونيكي به ميزان زيادي كه فرهنگ سازماني بر پذيرش يادگيري ا شدمهم دانسته اند و مشخص 
عامـل   ،نشـان داد كـه فرهنـگ سـازماني    ) 2009(ي مطالعه هانگ و همكـاران اهيافته. گذارداثر مي

مهمي براي تصميم انتخاب يادگيري الكترونيـك در بيمارسـتان اسـت و فرهنـگ سـازماني موافـق       
 بـه ) 2009(2پـارك . هاي يادگيري الكترونيكي تـأثير مثبـت دارد  سامانهنوآوري، بر تصميم گزينش 

اسـتفاده،   بـه  نسـبت  نگرش كاربرد، سهولت از درك بودن،مفيد از درك :متغير شش تأثير بررسي
 بـه  تمايـل  بـر سامانه  بودن دسترس و در الكترونيكي يادگيري زمينه در خودباوري و ذهني هنجار

پرداخـت و نتيجـه گرفـت     متغيرهـا  ايـن  بـين  علّـي  روابط وجود و يادگيري الكترونيكي از استفاده
 3استوارت و همكـاران . داد نشان خوبي قابليت كاربرد دانشگاهي محيط در فناوري پذيرش الگوي

اثر فناوري اطالعات و گسترش آن در سازمان را بر عملكـرد مـورد مطالعـه قـرار دادنـد و      ) 2009(
خـدمت افـزايش    فعاليـت و  ةنتيجه گرفتند كه با افزايش توسعه فناوري اطالعـات در سـازمان حـوز   

 4هـاي مطالعـه شـاروپيم   طبق يافته. ري بيشتري رسيدگي كرده مشتتوان بيافته و در زمان كمتري مي
برخط مـؤثر  ، پردازش و تحليل فناوريعوامل انساني و فرهنگ بر قابليت كاربرد ابزارهاي ) 2010(

را  فنـاوري رابطه بين فرهنگ حاكم بر سازمان و پـذيرش  ) 2011( 5هاي پژوهش كنگيافته. هستند
نشان داد فرهنگ سازماني با مديريت تغيير در سـازمان   )2014(اران مطالعات هافر و همك. نشان داد

بـه  ) 1389(و همكـاران   الهـي . كنـد پذير وقوع تغييرات را تسهيل مـي دارد و فرهنگ انعطاف هرابط
فنـاوري پرداختنـد و نتيجـه     پـذيرش  در مطـرح  اجتمـاعي  و فـردي، سـازماني   متغيرهاي نقش تبيين

پـذيرش   بـر  مـؤثر  عوامـل  ترينمهم خدمات، بودندردسترس و هازيرساخت بودنفراهم گرفتند كه
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 الكترونيكي يادگيري پذيرش بر مؤثر عوامل) 1390(خراساني و همكاران . هستند ايران در فناوري
فناوري را بررسي نموده و نتيجـه   پذيرش الگو مبناي بر تهران علوم پزشكي دانشگاه دانشجويان در

 هـاي شـاخص  بـه  توجـه  بـا  مطالعـه  مـورد  ةجامعـ  در الكترونيكـي  يادگيري پذيرش الگوي گرفتند
اي و  اژه .تداراسـ  را نظـر  مورد جامعه در كارگيريبه قابليت و است مناسب برازش داراي، برازش

هاي فرهنگي و متغيرهاي فردي با ميـزان اسـتفاده از رايانـه    به بررسي رابطه ارزش) 1391(همكاران 
آوري و سـودمندي و سـهولت   ه و نتيجه گرفتند كه تمايل به نوپرداختدر دانشجويان دانشگاه تهران 
بينـي  هـاي فرهنگـي قـادر بـه پـيش     ؤثر بوده و متغيرهاي فـردي و ارزش استفاده بر پذيرش فناوري م

يانـه ضـرورت   ميزان استفاده از رايانه در دانشجويان هستند، ماهيت فرهنگي فنـاوري اطالعـات و را  
هاي فرهنگي كشور براي پذيرش فناوري آشكار ساختزان كشور را به زيرريتوجه مديران و برنامه

هاي جديد در آمـوزش از  ؤثر بر پذيرش فناوريبه بررسي عوامل م) 1392(فهامي و زارع . سازدمي
بـودن و آسـاني   ه گرفتنـد كـه برداشـت ذهنـي از مفيـد     راه دور در دانشگاه پيام نور پرداخته و نتيجـ 

اسـماعيلي و همكـاران   . گرش با ميزان استفاده از فنـاوري رابطـه مثبـت دارنـد    استفاده با نگرش، و ن
 درك بـا  اطالعـات  فنـاوري  از اسـتفاده  بـه  نگـرش  ،از پـژوهش خـويش نتيجـه گرفتنـد    ) 1392(
عنـوان  ) 1392(عبدخدا و همكاران  .دارد بااليي و مثبت و مستقيم همبستگي آن آسان كارگيري به

 فنـاوري  از اسـتفاده  سـهولت  از ذهنـي  برداشـت  و اسـتفاده  نديسـودم  از ذهنـي  نمودنـد برداشـت  
 پزشكي مدارك بخش كاركنان سوي از اطالعات فناوري پذيرش در كنندهتعيين عواملاطالعات،

به  موسومالگوي  از انجام فراتحليل خويش نتيجه گرفتند كه) 1392(زاده و همكاران قرباني .هستند
 ايراني هايسازمان در تحقيق ادبيات از حوزه اين در مطرح ايالگوهپذيرش فناوري بيشتر از ساير 

 در اطالعـات  فنـاوري  پـذيرش  بـر  مختلف عوامل تأثير ميزان نظر از. است قرارگرفته استفاده مورد
ثير أبيشـترين تـ   ،استفاده سهولت و سودمندي از درك عوامل كه گفت توانايراني مي هايسازمان

 در .گيرنـد مـي  قـرار  تـر پـايين  هـاي رتبـه  در عوامل ساير و انداشتهد را بر پذيرش فناوري اطالعات
 متغيرهـاي  بررسـي تـأثيرات   و شناسـايي  بـه  ايرانـي  هـاي سـازمان  در شدهانجام هايپژوهش بررسي
 ايرانـي  هـاي بافـت سـازمان   در كـه  شناختيجمعيت متغيرهاي از دست آن و ميانجي و كنندهتعديل

 بـا ) 1392(حيدريه و همكاران  .است شده پرداخته كمتر ،است شاهدهم قابل دولتي نهادهاي ويژه به
 پـذيرش نمونه  يك حلقوي، علّي نمودارهاي ترسيم وسامانه پويايي  سازيمدل رويكرد از استفاده
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 نشـان  سـازي شـبيه  اند، نتايجداده انجام سازي شبيه نهايت در و ايران ارائه بانكداري در پويا فناوري
 مـردم  كـردن آگاه رساني وع اطال قدم اولين الكترونيكي، بانكداري پذيرش يشافزا براي دهدمي

  .است ) سيستم سنتي به عادت( مقاومت كاهش و آن مزاياي و الكترونيك بانكداري به نسبت
هـا امـروزه بـا    ان نتيجه گرفت از آنجا كـه سـازمان  توة پژوهش ميبا بررسي مباني نظري و پيشين

رو هسـتند، سـعي در   هتغييرات عمده در حـوزه فنـاوري روبـ    اًت، مخصوصآور تغييراسرعت سرسام
از طرفـي فرهنـگ    .نمودن استفاده از آن را دارندؤثر در پذيرش فناوري و نهادينهشناسايي عوامل م

نمـودن و  توانـد سـازمان را در پيـاده   مـي  ساز تغييـر و پـذيرش آن،  ترين بسترسازماني، به عنوان مهم
آشوب امروزي به حيات خويش پر قادر باشد در شرايط پيچيده وياري داده تا  كارگيري فناوري به

هاي آموزشي به عنوان متوليان عرصه تعليم و تربيت كه بايـد  در اين ميان اهميت سازمان. ادامه دهد
بر كسـي پوشـيده نيسـت، لـذا      ،عالوه بر پذيرش و استفاده از فناوري، مروج آن نيز در جامعه باشند

ش به تحليل رابطه فرهنگ سازماني و پـذيرش فنـاوري در اداره كـل آمـوزش و پـرورش      اين پژوه
مدل مفهومي پـژوهش نشـان    )2(متغيرهاي پژوهش و در شكل  )1( در جدول. فارس پرداخته است

  .داده شده است
  

  پژوهش متغيرهاي. 1 جدول

  نام متغير  نوع متغير

  فرهنگ سازماني  بينپيش

  ز فناورياستفاده ا پذيرش و  مالك

  شده، نگرش و تصميم به استفادهشده، آساني دركسودمندي درك  ميانجي

  
 دادبـرون  متغيـر  نقـش  بـر  تأكيـد  بـا  و ديـويس  فناوري پذيرش مدل اساس بر پژوهش اين مدل

  .است شده فرهنگ سازماني تدوين
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  مدل مفهومي پژوهش. 2شكل 
  

  فرضيه اصلي پژوهش 
دار پـذيرش و اسـتفاده از   يكننـده معنـ  تواند تبيينمي) دنيسون بر اساس مدل ( فرهنگ سازماني

  . فناوري در اداره كل آموزش و پرورش فارس باشد
  

  هاي فرعيفرضيه
بودن فنـاوري، ارتبـاط مثبـت و    با ادراك از مفيد )بر اساس مدل دنيسون ( فرهنگ سازماني -

   .داري دارديمعن
شـده اسـتفاده از فنـاوري،    سـهولت ادراك بـا  ) بر اسـاس مـدل دنيسـون    ( فرهنگ سازماني  -

  . داري دارديارتباط مثبت و معن
  .داري دارديبودن فناوري، ارتباط مثبت و معنراك از مفيداد شده باسهولت ادراك -
 داريمعنـي بودن فناوري با نگـرش بـه اسـتفاده از فنـاوري، ارتبـاط مثبـت و       ادراك از مفيد -

   .دارد
فناوري، با نگـرش بـه اسـتفاده از فنـاوري، ارتبـاط مثبـت و       سهولت ادراك شده استفاده از  -

   .دارد داريمعني
 داريمعنـي نگرش به استفاده از فناوري، با تصميم بـه اسـتفاده از فنـاوري، ارتبـاط مثبـت و       -

  .دارد
  .دارد داريمعنيتصميم به استفاده از فناوري، با استفاده از فناوري، ارتباط مثبت و  -
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پـذيري،  كارشـدن، انطبـاق  هـاي درگير ؤلفـه بـا م ) ساس مدل دنيسـون بر ا(فرهنگ سازماني  -
 . ثبات، و رسالت قابل تبيين است

  
   شناسي پژوهشوشر

كاركنان اداره كل را  آماري جامعه .است همبستگي -مطالعات توصيفي نوع از حاضر پژوهش
 از تفادهاسـ  بـا  كـه  تشـكيل دادنـد  ) نفـر زن  55نفرمـرد و   225نفـر،   280(آموزش و پرورش فـارس 

 نمونـه  ، بـه عنـوان  )نفـر زن  37نفـر مـرد و   153(نفر 190تعداد  -نسبي-ايگيري تصادفي طبقه نمونه
هـاي مـورد نيـاز از دو    گـردآوري داده  براي. شد آماري بر اساس جدول كرجسي و مورگان تعيين

 :كـه چهـار بعـد    )2000( فرهنـگ سـازماني دنيسـون   پرسشـنامه  ، شـد  اسـتفاده پرسشـنامه اسـتاندارد   
جهت بررسي روايـي پرسشـنامه، از   . سنجدپذيري، ثبات و رسالت را ميدرگيرشدن در كار، انطباق

در داخل كشور ). 2جدول (شد روايي محتوايي، و جهت بررسي پايايي، از آلفاي كرونباخ استفاده 
از آن  96/0بـا آلفـاي   ) 1387(و اردالن و همكـاران   90/0، آلفـاي  )1388(زادهنيا و علـي نيز، رحيم

جهت بررسي وضعيت پذيرش فناوري از پرسشـنامه اسـتاندارد ديـويس و ديگـران      .استفاده نمودند
 پاسخبسته پرسش 25 شامل )اي ليكرتگزينه 5طيف ( گويه 25اين پرسشنامه . استفاده شد) 1989(

  هاسـتفاد  از آسـاني  ذهنـي  برداشـت  ،)گويه 5(بودنمفيد از ذهني برداشت شامل متغيرهاي كه است
 واقعي از فناوري استفاده و) گويه 4(استفاده به تصميم ،)گويه 6(استفاده به نسبت نگرش ،)گويه 5(
 روايي تعيين جهت. انداز آن استفاده نموده9/0با آلفاي ) 1387(يعقوبي و شاكري . است) گويه 4(

نيز با استفاده از  پايايي پرسشنامه. خبرگان استفاده شد قضاوت محتوايي و روايي روش از پرسشنامه
هـاي  تحليـل داده وبـراي تجزيـه  ). 2جدول (أييد قرار گرفت روش آلفاي كرونباخ برآورد و مورد ت

بـراي  و SPSS21 افـزار ة آمار توصيفي از نرمهاي پژوهش، در زمينشده و آزمون فرضيهآوريجمع
   .استفاده شده است 5/8افزار ليزرل أييدي از نرميابي معادالت ساختاري و تحليل مسير تمدل

  
  هاتحليل داده

 مـاتريس  ،اسـت  علـي  هـاي تحليـل مـدل  وتجزيـه  مبنـاي  همبسـتگي  مـاتريس  كه اين به توجه با
ايـن   اسـاس  بـر  .است شده ارائه )3( جدول در حاضر پژوهش در مورد بررسي متغيرهاي همبستگي
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 بنـابراين . است شده داريمعن 01/0در تمامي موارد مثبت و در سطح خطاي كمتر از  r جدول مقدار
  .دارد وجود پژوهش متغيرهاي تمام بين دودوبه به صورت داريو معن مستقيم ارتباط
  

  شدهآلفاي كرونباخ مشاهده .2جدول 
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  همبستگي بين متغير هاي پژوهش .3 جدول

فرهنگ   
  سازماني

برداشت 
ذهني از 

  بودنمفيد

برداشت
ذهني 
ت ازسهول

  استفاده

 به نگرش
  استفاده

تصميم به 
  استفاده  استفاده

        **1  فرهنگ سازماني
برداشت ذهنـي از

  مفيد بودن
608/0**  **1          

برداشت ذهنـي از
  سهولت استفاده

356/0**  536/0**  1**        

     **1 **539/0 **728/0 **49/0  نگرش به استفاده
   1**  **523/0 **286/0 **439/0 **409/0  تصميم به استفاده

  1**  **655/0  **367/0 **245/0 **298/0 **306/0  استفاده
  .دار استدر سطح خطاي كمتر از يك درصد معني **
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  هاي مبتني برمتغيرهاي پژوهش  يافته
پــذيرش فنــاوري اطالعــات بــا  كلــي پــژوهش مبنــي بــر نقــش فرهنــگ ســازماني در مفــروض

شـده، نگـرش بـه اسـتفاده و     ه، سهولت كاربرد ادراكشدبودن ادراك گري متغيرهاي مفيد ميانجي
تحليـل مسـير   (يـابي معـادالت سـاختاري    از مـدل  بررسي ايـن مفـروض   براي. بود تصميم به استفاده

تحليـل  وحاصـل از تجزيـه  ) دل اسـتاندارد مـ (، مـدل سـاختاريِ   )3(در شـكل  . استفاده شـد ) ييديأت
شـده بتـا و مقـادير خطـا بـراي      اسـتاندارد در ايـن شـكل ضـرايب    . اسـت هاي آماري ارائه شده  داده

مدل  و بوده دار معني متغيرها بين روابط كليةمتغيرهاي پژوهش مشخص شده است كه بر اساس آن 
   .شود نهايي پژوهش پذيرفته مي نظري تأييد و به عنوان مدل

 

  
  

 پژوهش ساختاري مدل .3 شكل
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هاي نيكويي بـرازش   تعميم آن، شاخص و نيز بررسي قابليت نمونهبررسي برازش  برايدر ادامه 
  هــاي نيكــويي بــرازش  بررســي شــاخص. ارائــه شــده اســت) t نمونــه(داري پــژوهش  معنــينمونــه و 
دار  معنـي 01/0در سطح خطـاي كمتـر از   ) 54/20(دهد كه مقدار مجذور كاي  نشان مي) 4جدول (

جا كـه  از آن. دار بوده استرخورب از برازش مناسبي نمونهبوده است، بنابراين بر اساس اين شاخص، 
هـا داراي حساسـيت بـوده و بـا افـزايش تعـداد        نسبت به تعداد نمونـه ) X2(مقدار آماره مجذور كاي 

يابد، بنابراين الزم است تا نسبت مجذور كاي به درجه آزادي محاسبه شـود، تـا    ها افزايش مي نمونه
ه نسـبت مجـذور كـاي بـه درجـه آزادي      چنانچ. شود بررسيها  از اين طريق رابطه آن با تعداد نمونه

)X2/df ( جـا كـه ايـن مقـدار در     از آن. است نمونهقرار داشته باشد، حاكي از برازش مناسب  3تا  1بين
پژوهش از برازش مناسبي برخـوردار   نمونةبود، لذا بر اساس اين شاخص نيز  138/1پژوهش حاضر 

، AGFI ،GFI(ر مـورد چهـار شـاخص    نتايج همچنين نشان داد كه مقادير بـه دسـت آمـده د   . است

CFI ،NNFI  وIFI(،  هـا نيـز از بـرازش     بر اساس اين شـاخص  نمونهبوده و لذا  9/0همگي باالتر از
كمتـر  ) 015/0( RMRو ) RMSEA )028/0در نهايت مقادير دو شـاخص  . مناسبي برخوردار است

در مجمـوع  . سـبي بـوده اسـت   منا نمونـة پژوهش  نمونةها نيز،  بود و لذا بر اساس اين شاخص1/0از 
مناسـبي بـوده    نمونـة هـاي برازنـدگي    نهايي پژوهش بر اساس اكثر شاخص نمونةتوان گفت كه  مي

   .است
  

  هاي نكويي برازش مدلشاخص. 4 جدول
X2 X2/df RMSEA GFI AGFI CFI NNFI  NFI IFI RMR 

54/20 
P=.303  

138/1  028/0  98/0  93/0  1  99/0  99/0  1  015/0  

  
دار و يدر تمـام مسـيرها معنـ    t، مقـدار  )4شـكل  (داري پـژوهش   معنـي  نمونةر اساس همچنين ب

نهايي پژوهش در كنار برخورداري از  نمونةتوان گفت  باشند، لذا با اطمينان مي مي) 96/1(باالتر از 
  .هست برازش مناسب، قابل تعميم به جامعه آماري نيز
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  )الگوي مفهوميآزمون برازش (داري پژوهش  مدل معني .4شكل 
  

هـاي جزئـي   مدل تجربي، نتايج بررسـي فرضـيه   و برازش مناسب داريمعنيدر ادامه با توجه به 
  .ارائه شده است

ازاي يك انحراف نشان داد كه به) 3شكل (شده نمونة پذيرفتهنتايج اثرات رگرسيوني  :1ةفرضي
د انحـراف اسـتاندار   48/0مـود كـه   بيني ن توان پيش استاندارد افزايش در متغير فرهنگ سازماني، مي

 ةفرضـي ) t)49/8 بـودن مقـدار  دارفتد؛ با توجه به معنـي بودن اتفاق بيافزايش در متغير ادراك از مفيد
   .شودشده تأييد ميفرهنگ سازماني بر مفيد بودن درك دار پژوهش مبني بر تأثير معني

يـك   نشـان داد كـه بـه ازاي   ) 3شـكل  (شـده  تايج اثـرات رگرسـيوني نمونـة پذيرفتـه    ن :2ةفرضي
انحـراف   0/ 36بينـي نمـود كـه     توان پـيش  انحراف استاندارد افزايش در متغير فرهنگ سازماني، مي

 بـودن مقـدار  دارفاق بيافتد؛ با توجه به معنيدرك شده ات استاندارد افزايش در متغير سهولت استفاده
t)19/5 (   ني بـر سـهولت درك شـده تأييـد     دار فرهنـگ سـازما   فرضيه پژوهش مبني بـر تـأثير معنـي

   .شود مي
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نشان داد كه به ازاي يك انحراف ) 3شكل (شده نمونة پذيرفته نتايج اثرات رگرسيون :3 ةفرضي
اسـتاندارد   انحراف 37/0بيني نمود كه  توان پيش ، ميشدهندارد افزايش در متغير سهولت دركاستا

 ةفرضـي ، )t)25/6 بودن مقدارداربا توجه به معنيفاق بيافتد؛ شده اتبودن دركافزايش در متغير مفيد
   .شودشده تأييد ميسهولت استفاده بر مفيد بودن درك دار پژوهش مبني بر تأثير معني

نشـان داد كـه بـه ازاي يـك     ) 3شـكل  (شـده  نمونـة پذيرفتـه  نتايج اثـرات رگرسـيوني    :4ةفرضي
انحـراف   17/0بيني نمـود كـه    ان پيشتو شده، ميندارد افزايش در متغير سهولت دركانحراف استا

 ،)t)18/3 بـودن مقـدار  دارفاق بيافتد؛ با توجه به معنياستاندارد افزايش در متغير نگرش به استفاده ات
   .شودشده بر نگرش به استفاده تأييد ميدار سهولت درك بني بر تأثير معنيپژوهش م ةفرضي
نشـان داد كـه بـه ازاي يـك     ) 3شـكل  (شـده نمونـة پذيرفتـه  نتايج اثرات رگرسـيوني   :5 ةفرضي 

انحـراف   69/0بيني نمود كه  توان پيش شده، ميبودن دركاستاندارد افزايش در متغير مفيد انحراف
 ،)t)14/13 بودن مقداردارفاق بيافتد؛ با توجه به معنياستاندارد افزايش در متغير نگرش به استفاده ات

   .شودبر نگرش به استفاده تأييد مي شدهبودن دركفيددار م وهش مبني بر تأثير معنيپژ ةفرضي
نشان داد كه به ازاي يك انحراف ) 3شكل (نتايج اثرات رگرسيوني مدل پذيرفته شده  :6فرضيه

انحـراف اسـتاندارد   52/0بيني نمـود كـه    توان پيش استاندارد افزايش در متغير نگرش به استفاده، مي
فرضـيه  ) t)37/8 دار بـودن مقـدار  اتفاق بيافتد؛ با توجـه بـه معنـي   افزايش در متغير تصميم به استفاده 

   .گردددار نگرش به استفاده بر تصميم به استفاده تأييد مي پژوهش مبني بر تأثير معني
نشان داد كه به ازاي يك انحراف ) 3شكل (شدهنمونة پذيرفتهنتايج اثرات رگرسيوني  :7ةفرضي

انحـراف اسـتاندارد    66/0بيني نمود كـه   توان پيش به استفاده، مياستاندارد افزايش در متغير تصميم 
 ةفرضـي  ،)t)83/11 بـودن مقـدار  دارفاق بيافتد؛ با توجه به معنيافزايش در متغير استفاده از فناوري ات

   .شودبر استفاده از فناوري تأييد مي دار تاثير تصميم به استفاده پژوهش مبني بر تأثير معني
ــابق : 8ةفرضــي ــاملي چهار )3(شــكل مط ــار ع ــه ، ب ــاركتي، انعطــاف مؤلف ــگ مش ــذيري، فرهن پ

جـا  از آن. بـود  26/0و  25/0و  59/0، 61/0به ترتيب برابر بـا   )سازگازي( و ثبات) رسالتي(موريتيأم
پژوهش مبني بر توصيف مناسب  ة، لذا فرضياست 96/1متناظر با اين ضرايب بزرگتر از  tكه مقادير 

و ) سـازگازي (پـذيري، ثبـات  شـدن در كـار، انطبـاق   درگيـر  طه چهار مؤلفهفرهنگ سازماني به واس
بـا  ) مشـاركتي (درگيـر شـدن    از ميان ابعاد فرهنگ سازماني، مؤلفه. شود تأييد مي) رسالتي(موريتيأم
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  ترين نقش را در توصيف فرهنگ سازماني داشته است و پس از آن سه مؤلفـه  ، بيش/.61بار عاملي 
  .هاي بعدي قرار داشتند يتي و ثبات به ترتيب در ردهمورأپذيري، مانطباق
  
  گيرينتيجه
 بـه  آن، زوايـاي  بررسـي  با توانمي كه است حدي به سازمان اعضاي بر سازماني فرهنگ ثيرأت

 را آنان احتمالي واكنش و برد پي سازمان ي اعض نگرش و هااحساسات، ديدگاه رفتار، چگونگي
از  دهـد مـي  نشـان  پژوهش هاييافته. كرد هدايت و بينيپيش ،بيارزيا نظر، مورد تحوالت قبال در

و ) سـازگازي (پـذيري، ثبـات  ، انطبـاق )مشـاركتي ( شـدن در كـار  درگير :چهار مؤلفه ،ديد كاركنان
باشـند و  اداره كل آموزش و پرورش فارس مـي  فرهنگ سازماني در ةكنندتبيين)رسالتي (أموريتيم

فرهنگ سازماني نقش بيشتري در توصيف ) انعطاف پذير(پذيرانطباقفرهنگ مشاركتي و  ةدو مولف
 هـا ريز هبرنامـ  در پذير حـاكم اسـت، كاركنـان   زماني كه فرهنگ مشاركتي و انطباقدر سا. اندداشته
 ارتباطـات  و هـا  مهـار بهبـود   طريـق  از آنـان  كـردن توانمند جهت در و شوندمي داده دخالت بيشتر
ر سـازمان  ين ايـن نـوع فرهنـگ باعـث تسـهيل تغييـرات د      همچنـ . گيـرد صورت مـي  بيشتري تالش
هـاي  هـا بـا يافتـه   ايـن يافتـه  . تـر اسـت  هـا كم سـازمان  شود، زيرا مقاومت در برابر تغييرات در اين مي
  .سو استهم )1388(زادهنيا و عليو رحيم) 1387(ش اردالن و همكارانپژوه
ر مستقيم بأثير مستقيم و غيرد با تدادر پژوهش حاضر فرهنگ سازمان به عنوان يك متغير برون 

شده، نگرش به استفاده از فناوري، تصميم بودن ادراكشده، مفيدسهولت ادراك(متغيرهاي ميانجي
ثر است، ؤدر پذيرش فناوري اطالعات توسط كاركنان م) به استفاده از فناوري و استفاده از فناوري

در مطالعه حاضر، فرهنـگ سـازماني بـه     نمونهون ها و آزمتايج حاصل از بررسي و تحليل دادهبنابر ن
تـأثير بـر پـذيرش فنـاوري را      ظرفيـت قابل معرفي است و  سامانهعنوان عاملي تأثيرگذار بر پذيرش 

 يـك  بـا  سـازمان  اعضـاي  كـه  كنـد، هنگـامي  مـي  ايفـاء  سازمان در مهمي نقش ،فرهنگ. داراست
را  مفهومي و كنندمي درك مشابه ايوهشي به را سازمان رويدادهاي گيرندخو مي فرهنگ سازماني

 ميان و عاطفي شناختي هايقلمرو ايجاد و آنانةدهندپيوند نيروي عنوان به كه دهندمي نسبت بدان

 .رودمـي  كـار سـازمان، بـه   از خـارج  افـراد  عنـوان  به غيرعضو افراد و سازمان درون اعضاي و آنان
 حتـي  بلكـه  كنـد عمـل مـي   ديگران مانند نهات نه ؛شد محسوب سازمان از بخشي فردي كه هنگامي
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 كند، دركمي پيدا احساسي مشترك سازماني هاي چالش و هاموضوع به نسبت اعضا مانند ديگر

 بسـياري  فوايد سازمان يك در و غير مجاز مجاز امور كردنمشخص با سازماني فرهنگ از درست
 و بگذارد اثر تعهدكاركنان بر توجهي قابل به ميزان است قادر قوي سازماني فرهنگ دارد، دنبال را

هـاي  پـژوهش ). 1،2014، ويجي كومـار و پادمـا  1388عسگري،(دهد افزايش را آنان رفتار استحكام
گيـري و  هايي كـه در اند، فرهنگهأييد نمودثير فرهنگ سازماني بر پذيرش فناوري را تأگوناگون ت

ها اين يافته. شوندمي فناوريوفقيت آميز كنند، اغلب منجر به اجراي ممشاركت افراد را ترغيب مي
، چاناسـاك و  )2009(، هانگ و همكـاران  )2007(، مرچانت )2006(هاي پژوهش فرانكلين با يافته

، ويجي كومار )1391(اي و همكاران، اژه)2011(، كنگ )2010(شاروپيم ،) 2008(پرانيت پولرنگ
  . سو است، هم)2014(و هافر و همكاران )2014(و پادما

ه شـده، نگـرش بـ   بودن ادراكشده، مفيدمچنين نشان داد سودمندي ادراكهاي پژوهش هيافته
. دثير فرهنگ سـازمان بـر پـذيرش فنـاوري را ميـانجي كننـ      أتوانند تاستفاده و تصميم به استفاده مي

شـده توسـط   سـهولت ادراك . أثير مستقيم داردشده تبودن دركفرهنگ سازمان بر سهولت و مفيد
داري دارد و هر دو نيـز بـا نگـرش بـه اسـتفاده از      يشده رابطه مثبت و معنكبودن ادرابا مفيد كاربر

شده بـر نگـرش   بودن دركأثير مفيدشود تطوركه مشاهده ميهمان .داري دارنديفناوري رابطه معن
، سـعي  بودن يك فناوري پي ببرنددهد وقتي كاركنان به مفيدبيشتر از ساير موارد است كه نشان مي
از طرف ديگر نگرش مثبت به استفاده از فناوري بر تصميم  .بيشتري در استفاده از آن خواهند نمود

داري يثر است و تصميم به استفاده نيز بـا اسـتفاده واقعـي از فنـاوري رابطـه معنـ      ؤبه استفاده از آن م
 قدر هر يعني؛است نآ پسندبودنكاربر به توجه ثر،ؤنظام فناوري م يك طراحي در مهم نكته .دارد

حالت  اين در .بود خواهد نيز سودمندسامانه  كنندمي احساس كنند، كار ترسامانه راحتبا  كاربران
 بـراي آنكـه   .داشـت  خواهد فناوري از استفاده نگرش به بر مثبتي اثر خود نيز شدهدرك سودمندي
 ايگونـه بـه  گسـترش فنـاوري   و اجـرا  طراحي، بايد دهند، ادامه فناوري از خود استفاده به كاربران

آنها را در دستيابي به  ،باشد كه كاركنان احساس كنند توانايي استفاده از فناوري را دارند و فناوري
باال مي بـرد و سـازمان قـادر خواهـد      كارايي و اثر بخشي را در سازمان اهداف سازمان ياري كرده،

                                                                                                                                        
1. Vijayakumar & Padma 
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ها بـا  اين يافته. ادامه دهد ي محيط به رشد خودبيندر شرايط نامطمئن و غير قابل پيشبود با موفقيت 
، فهـــامي و )1392(، اســـماعيلي و همكــاران )1392(هــاي پـــژوهش عبدخــدا و همكــاران    يافتــه 
ــاران )1392(زارع ــاني و همكـ ــاران، اژه)1390(، خراسـ ــيني و  )1391(اي و همكـ ــداداد حسـ ، خـ

 )2011والنسـيا، (و ، )2009اسـتوارت و همكـاران،   (، )1392(همكـاران  ، حيدريه و)1392همكاران،
  .سو استهم

  
  هاپيشنهاد

بر اساس مدل دنيسون بـا پـذيرش و اسـتفاده از     فرهنگ سازماني هاي پژوهش،با توجه به يافته 
هـا بـه پـرورش    شود مـديران سـازمان  لذا توصيه مي. داري دارديفناوري توسط كاركنان ارتباط معن

هـاي منـابع انسـاني در    پذيري، توسـعة قابليـت  خطر مداري،سازي، مشتريگروه :هايي چونشاخص
 هـا، سازي افراد و گـروه وجه به يادگيري سازماني، توانمندت مديريت مشاركتي، ةتمام سطوح، توسع

كـارگيري فنـاوري را در سـازمان تسـهيل     تـا پـذيرش و بـه    پذيري و بهبود مستمر توجه نمـوده تغيير
 از ذهنـي  برداشـت  متغيـر  و آسـاني اسـتفاده   از نـي ذه برداشـت  هـاي متغيـر  نقش به توجه با .نمايند
 دو ايـن  بـه  اطالعـاتي  هـاي فناوري انتخاب در فناوري، بايد پذيرش بهبود وضعيت براي بودن،مفيد
 با .باشد آسان آنها يادگيري بودن،مفيد عين در كه كرد انتخاب را هاييفناوري و نمود توجه عامل

 كـه  شـود مي پيشنهاد ،استفاده براي تصميم متغير بر بودنفيدم از ذهني برداشت متغير تأثير به توجه
 جهـات  از مـدنظر  بررسـي فنـاوري   بـه  اطالعـاتي،  هـاي فنـاوري  انواع كارگيريبه انتخاب و از قبل

 نگـرش  متغيـر  تـأثير  بـه  توجـه  بـا  .گيـرد  قرار تأييد مورد مفيدبودن فناوري شود تا پرداخته مختلف
 آموزشـي  نظـام در هاكاربست فناوري و انتخاب در بايد استفاده به ممتغير تصمي بر استفاده به نسبت

سامانه  وارد را هاييطريق فناوري به اين تا پرداخت فناوري آن به نسبت نگرش كاركنان بررسي به
  .شود آن استفاده براي كاركنان افزايش تصميم سبب كه كرد
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