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  عضو هیئ  علم   جتمع آ و   عیل  مم
 53/3/5931و تاریخ پذیرش:  6/4/5931 تاریخ دریافت:

 چكيده
رو اسات  ازایان  شاله  هاا تبالی   ساازمان  راهبردی محيط عناصر مهمترین از یکي به آن های مربوط بهنوآوری و فناوری امروزه

باومي پاذیرش   پذیرش فناوری از سوی کاربران از مهمترین عوام  موفقيت یک نوآوری است  این پاووه  باا هالر اراااه ا  اوی      

های کوچک و متوسط انجام شله است  جهت پيشبرد پووه  و دستيابي به نتایج کااربردی ساه ساواس اساساي     فناوری در شرکت

بنالی گردیال    بلین ترتيب که عالوه بر ارااه ا  وی بومي پذیرش فناوری، عوام  موثر بر آن شناسایي و ساس  رتباه   ؛مطرح گردیل

  نتایج حاصا  حااکي از آن اسات کاه هاات عاما        باشلهای کوچک و متوسط ميملیران شرکت جامعه آماری این پووه  شام 

سازگاری فردی، سازگاری سازماني، سودمنلی درک شله، سهو ت درک شله، ن ارش باه اساتااده،  وال و نيات اساتااده و رفتاار        

بنالی آزماون   یج بلست آمله از هر دو روش رتباه   همچنين پ  از مقایسه نتااست تاثير گذاراستااده از فناوری بر پذیرش فناوری 

بلین صورت که دو عام  ن رش به استااده، و  ول و نيت استااده بيشترین تااثير   ،نتایج یکساني بلست آمل AHPفریلمن و روش 

-لیران شرکتانل  در پایان و پ  از حووس ملس بومي و برازش شله پووه ، پيشنهادات کاربردی به مرا در پذیرش فناوری داشته

 های کوچک و متوسط ارااه گردیله است 

  (SMEsهای کوچک و متوسط)شرکت، (TAMسازی فناوری، ملس پذیرش فناوری)بوميواژگان كليدي: 

 مورد حمایت اداره ک  تعاون، کار و رفاه اجتماعي استان کرمان  رار دارد  م  125/34/0  مطابق  رارداد پووهشي شمارهاین پووه   5

 Amolahosseini@uk.ac.irپست ا کترونيکي:  2

 عهله دار مکاتبات 

 :پست ا کترونيکيMh.foroozanfar@bam.ac.ir



 ...( در TAMسازي مدل پذیرش فناوري)توسعه و بومي
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 مقدمه -1
ای هماراه اسات کاه نار  و     دنيای امروز با تغييارات فاایناله  

ها و جواما   شتاب این تغييرات باور نکردني است و افراد، سازمان

دهال  یکاي از   تاثير خاود  ارار ماي   تحت های مختلف به شک  را

اغلاب  کاه  هاای جلیال اسات    مهمترین تغييرات، ظهاور فنااوری  

زیادی را باه هماراه دارد  باا ایان وجاود، توساعه و        با قوهماایای 

هاا بارای برخاورداری از ماایاای آنهاا کاافي       استقرار این فناوری

  [3]ان بکاار گرفتاه شاود   وسيله کاربرنيست، بلکه فناوری بایل به

آن را  هاای ریساک ، بایل منااف  و  کارکنان برای پذیرفتن فناوری

کارگيری فناوری جلیال  هدرنظرب يرنل  در صورت علم پذیرش و ب

-ماوردنظر باي   گاذاری در حاوزه  توسط کارکنان سازمان، سرمایه

-  با توجه به اهميت این موضوع، پووه [29]نتيجه خواهل مانل

در این مورد در بيشتر کشورها انجام شله اسات کاه   های زیادی 

های جلیال باوده   کارگيری فناوریهدغلغه اصلي آنها، پذیرش و ب

  [90]است

فناوری مناسب باه یاک منبا  ر اابتي      کارگيریهبپذیرش و 

ها تبلی  شله است  در عوری که فناوری به سرعت برای سازمان

و ادامه فعا يت خاود  در حاس پيشرفت است، هر سازماني برای بقا 

کاار گيارد    هاای جلیال روز را باه   ناگایر خواهل بود کاه فنااوری  

-های سن ين وارد ساازمان ماي  های جلیل با صرر هاینهفناوری

کاار رود و از ساوی   شود و این بسيار مهم است که به درستي باه 

هاای جلیال از   کاربران پذیرفته شود، زیرا عالم پاذیرش فنااوری   

محالود و جایاي از آن    لم استااده یا اساتااده سوی کاربران به ع

  [50]شود که در نتيجه توجيه ا توادی نخواهل داشتمنجر مي

 عناصار  مهمتارین  از یکاي  باه  آن تحاوتت  و فناوری امروزه

 پووهش ران از برخي  استشله تبلی  سازمان استراتویک محيط

 هایسيستم در فناوری پياملهای و آثار که هستنل اعتقاد این بر

 تحوتت از تراهميت با بسيار سياسي حتي و اجتماعي ا توادی،

 حاوزه  در علماي  دان  توسعه و ایجاد به مهم این است فناوری

پاذیرش فنااوری از ساوی      [9]اسات شله منجر فناوری ملیریت

در صاورت    کاربران از مهمترین عوام  موفقيت یک فناوری است

ضاعف در پاذیرش آن،   علم پذیرش فنااوری توساط کااربران یاا     

های سيستم بسيار تناس یافته و سابب هالر رفاتن منااب       ابليت

های نوین در  حظه اتااا   افاون بر اینکه پذیرش فناوری  شودمي

گيارد و  بلکه فراینلی است که در طوس زمان شک  ماي  ،افتلنمي

-در صورت استااده مستمر و عادت، پاذیرش موفاق صاورت ماي    

  [51]گيرد

پذیرش فنااوری و همچناين نقا  مهام      موضوع بنابراهميت

، در تو يل ناخا ص داخلي کشاورها  9های کوچک و متوسطشرکت

نوآوری   ذا  استآشکار   اوم انجام چنين پووهشي کامالً روشن و

هاای کوچاک و   در شرکت این پووه  در بررسي پذیرش فناوری

 هایهای حوزه فناوری بيشتر در زمينهزیرا پووه   است متوسط

هاای باار    هاا و ساازمان  و در شارکت انتشار  ،توانمنلی، انتقاس

   در این پووه  با بررسي عوام  موثر بر پذیرشاست انجام شله

بسياری از عوام  مهم نظير عوام  رفتاری و روانشناختي  ،فناوری

-موردمطا عه  رار ماي  های کوچک و متوسطدر شرکتتاثيرگذار 

 گيرد   

تلوین ا  وی بومي پذیرش فنااوری  برآنيم تا ضمن همچنين 

و  نماوده های کوچک و متوسط، آن عوام  را شناسایي در شرکت

ر یک بنلی هسس  با ارزیابي عوام  موثر بر پذیرش فناوری، رتبه

و در پایاان راهکارهاای عملاي     از عوام  را نياا مشاخص نماوده   

 .مناسبي را در این رابطه ارااه دهيم

 

 مبانی نظري -2
 گونااگوني هاای  ها و تئوریبا پذیرش فناوری، ملسدر ارتباط 

توانمنالی مالس    ،متعالد  هاای در این ميان، پاووه  وجود دارد  

را در ارتباط با سنج  و تعيين متغيرهای ماوثر   4پذیرش فناوری

دیوی ، استااده از فنااوری را تاابعي از    ملس  [21]انلنموده تایيل

متغيرهاای خاارجي،    دانل کاه طاي آن،  ای ميفراینل چهار مرحله

کاربران را در ارتباط با سهو ت اساتااده و مايال باودن     1برداشت

دهل  دو عام  مطرح شله در مالس  ها تحت تاًثير  رار ميسيستم

و مايال باودن    6پذیرش فناوری یعني سهو ت استااده درک شله

انل  ها مورد بررسي  رار گرفتهپووه  ، تقریبا در همه1درک شله

عنوان ميااني که یک نار سهو ت استااده درک شله را بهدیوی  

اعتقاد دارد که یادگيری یا استااده از یک سيستم مستلام تاالش  

وان ميااني که یک ناار  تزیادی نيست و سودمنلی درک شله را 

کارگيری یاک سيساتم خااع، عملکارد وی را     هاعتقاد دارد که ب

کنال کاه ساهو ت    تعریف نموده است و بيان مي ،بخشلبهبود مي

مساتقيم باه   طاور  باه استااده درک شله و سودمنلی درک شله 

رسال  نظر ميبه   [22]شودميمتغيرهای خارجي مشخص  وسيله

زیارا   ؛که سهو ت استااده درک شله، تاثير مثبتي بر اعتمااد دارد 

3 Small & Medium Enterprises (SMEs) 

4 Technology Acceptance Model (TAM) 

5 Perception 
6 Perceived ease of use 
7 Perceived usefulness 
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توانل انتظار یک فرد را برای کسب نتایج درک شله به سامت  مي

سو  دهال  در حا ات کلاي، ساودمنلی     پذیرش فناوری نوآورانه 

درک شله و سهو ت استااده درک شله تاًثير بارزی بر  ول افراد 

برای استااده از فناوری یا سيستم دارد  برداشت کاربران، ن ارش  

در مورد استااده از سيستم را تحت تاًثير  رار داده و این ن ارش،  

در نهایات،   کنال و  ول آنها برای استااده از سيستم را تعيين مي

 [ 24]شودسطح استااده از سيستم مشخص مي

( ارااه کرد، یکاي از  5313) 1ملس پذیرش فناوری که دیوی 

های پووهشي در بررسي عوام  موثر بار پاذیرش   آورترین ملسنام

شود  پ  از پيشنهاد این ملس، فناوری از سوی افراد محسوب مي

بار پاذیرش   های بساياری در زميناه درک عواما  ماوثر     پووه 

براساا     [21]های نو از سوی کاربران انجام شاله اسات  فناوری

این مالس، پاذیرش کااربران بار پایاه دو ارزیاابي منطقاي ا اف(         

هااای دادهسااودمنلی اداراکااي و ب( آساااني اسااتااده از باارون   

هاای    بر همين اساا  نياا پاووه    [1]موردانتظار فناوری است

عناوان  ام شاله اسات  باه   فراواني در راستای پذیرش فناوری انجا 

( در پووهشااي ماالس پااذیرش 5939مثاااس محماالی و یعقااوبي)

 به توجه باو  نلفناوری را با تاکيل بر شرایط فرهن ي ایران سنجيل

 دی ار  با اطالعات تبادس به روزافاون نياز فناوری، سری  پيشرفت

حالا     جهات باه   رویکردی فرهن ي، تااوت نيا و بشری جوام 

 و حاا   و ناوین  هاای فنااوری  بارداری هبهر مناي اثرات رسانلن

 یاک ساازمان   رویکرد، این در  دادنل ارااه آن مثبت اثرات تقویت

 فنااوری  پاذیرش  شاله  اصاالح  مالس  بار  مبتني فناوری ملیریت

  بلین صورت که این ساازمان براساا  یاک پای ااه     شل پيشنهاد

هاای  هاای تو يالی و بن ااه   هاا، شارکت  داده مشترک با ساازمان 

ا توادی داخلي و خارجي در ارتباط اسات و متقاضايان فنااوری    

کننال تاا صااحبان    درخواست خود را به این سازمان ارسااس ماي  

های داده مشاخص  فناوری موردنظر متقاضي با جستجو در پای اه

 هاایي جویي در و ت و هاینه شارکت گردد  این امر موجب صرفه

 اوری جلیال را دارد  که  ول انتقاس و استااده از یک فنا گردد مي

متغيرهای احساسات و فرهنگ اساالمي   در این پووه  همچنين

 منااي  اثرات افاوده شل تاپيشنهاد شله  به ملس پذیرش فناوری

همچناين    [51]نمایال  تبالی   مثبات  هاای به جنباه  را فرهن ي

( در پووهشااي عواماا  مااوثر باار پااذیرش   5932فهااامي و زارع)

باا اساتااده از مالس    را های جلیال در آماوزش از راه دور   فناوری

پذیرش فناوری سنجيلنل  نتایج این پووه  که در دانش اه پياام  

نور اصاهان انجام شل نشان داد که برداشت ذهني از مايل باودن  

8 Davis 

هااای جلیاال در و برداشاات ذهنااي از آساااني اسااتااده از فناااوری

رش آنها نسبت باه ایان   وسيله مسئوتن با ن آموزش از راه دور به

های جلیال در آماوزش از   ن رش به استااده از فناوری ،هافناوری

 وها وسيله مسئوتن با توميم به استااده از این فناوریراه دور به

همچنين توميم به استااده از فنااوری جلیال در آماوزش از راه    

 دارهاا رابطاه معنااي  دور باا اساتااده عملاي آنهاا از ایان فنااوری      

که بر پایه ملس پاذیرش فنااوری    هایيدی ر پووه از   [55]رددا

 ( اشاره کارد  5930ران)توان به بررسي خراساني و همکامي است،

نتایج این پاووه  نشاان داد کاه متغيرهاای برداشات ذهناي از       

آساني استااده، برداشت ذهني از سودمنلبودن و ن رش و توميم 

موثر بر پاذیرش فنااوری در   ام  وعنوان عبه استااده از فناوری به

هاای    از طرفاي و در مياان پاووه    [6]اسات ميان دانشاجویان  

( پووهشااي را در صاانعت 2051)و همکاااران 3خااارجي، گبرزگباار

کشاورزی کشور هلنل انجام دادنل  هلر آنها از این پووه  تااثير  

فاکتورهای موثر بر پذیرش فناوری بر روی کشاورزان باود  نتاایج   

از آن است کاه سان و ساطح تحوايالت بار       این پووه  حاکي

مياان پذیرش این فناوری نوین موثر است  همچنين خووصايات  

طاور  بت باه و اای  جلیال باه    فردی کشاورزان و ن رش آنان نسا 

  همچناين  [25]ی بر ميااان پاذیرش فنااوری تااثير دارد    معنادار

هااای ( در پووهشااي اثاار ویوگااي  2054)و همکاااران 50اوزبااک

بارای  شخويتي را در پذیرش فناوری سنجيلنل  این پووه  که 

نتاایج   انجام شل، همراه هوشمنلهای تلانپذیرش فناوری گوشي

کنل  دی ار نتاایج   های شخويتي را بر پذیرش تایيل مياثر ویوگي

حاکي از آن اسات کاه افاراد باا ساازگاری باات، مهرباان و دارای        

ای درک و اساتااده از فنااوری   تمای  بيشتری بر ،روحيه همکاری

افاراد زودرناج و    ،های همراه هوشمنل دارنل  از ساوی دی ار  تلان

استااده از این فناوری را مايل نلانستنل  همچنين افارادی   ،ن ران

که دارای روحيه باز بودنل و تمای  به تجربه و اساتااده از ا االم و   

ساااده رویاالادهای جلیاال داشااتنل، اسااتااده از ایاان فناااوری را  

  [21]ان اشتنل

 

 پژوهش شناسیروش -3

باعث توساعه دانا    زیرا  استپووه  حاضر از نوع کاربردی 

شاود  از  کاربردی در زمينه پاذیرش فنااوری بارای خوانناله ماي     

زیرا  شرایط و وضعيت عواما    ؛طرفي این پووه  توصياي است

کوچک و متوسط شارح   هایشرکتموثر بر پذیرش فناوری را در 

9 Gebrezgabher 
10 Özbek 
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کوچاک و   هایشرکتپووه  ملیران جامعه آماری این   دهلمي

براسا  محاسابات    است شله متوسط استان کرمان درنظرگرفته

ناار   235حجم نمونه  55فرموس کوکرانانجام شله و با استااده از 

ای تواادفي انتخااب   گياری نياا خوشاه   برآورد شال  روش نموناه  

 سااخته پرسشنامه محقق بر ها مشتم اباار گردآوری دادهگردیل  

 6 اوس حاوی بخ  که است بخ  دو شام  پرسشنامه این  است

 بخا   است و شناختي جمعيت هایویوگي سنج  جهت سواس

که جهت  استای  يکرت با طيف پنج مرتبه سواس 95 حاوی دوم

  ریای شله استطرح فناوری پذیرش بر موثر عوام  هات ارزیابي

سازگاری فردی، سازگاری در این پرسشنامه، جهت سنج  ابعاد 

شاله، ن ارش باه    شاله، ساهو ت درک  سازماني، سودمنلی درک

، 1، 1، 9، 4، 4 استااده به ترتيب از استااده، نيت استااده و رفتار

پرسشانامه توزیا     920از مياان  اسات   گویه استااده شله 9و  1

پ   ام  پر و بازگردانله شل طور کبهپرسشنامه  235شله، تعلاد 

 3/11ها مشخص شل که ها و تحلي  دادهآوری پرسشنامهاز جم 

سااس سان    40سااس و ماابقي بااتی     40درصل نمونه آماری زیر 

درصال زن   2/20درصل از مالیران مارد و    1/13دارنل  همچنين 

 1/53درصل آناان کمتار از پااناده سااس و      1/10بودنل  از طرفي 

پاناده ساس ساابقه کاار داشاتنل  جهات تجایاه و      درصل بي  از 

بهااره  Amosو  Excell ،Spssافاارهااای هااا از ناارمتحلياا  داده

بلین صورت کاه جهات بارازش مالس از روش       گرفته شله است

52معادتت ساختاری)
SEM  بار   ( و نيا جهت بررسي عواما  ماوثر

ای اساتااده شاله اسات     تاک نموناه   tاز آزماون   پذیرش فناوری

و روش تحليا  سلساله    59با استااده از آزمون فریالمن  همچنين

54مراتبي)
AHP) بنلی عوام  موثر بر پاذیرش فنااوری   به او ویت

  استهای کوچک و متوسط پرداخته شلهدر شرکت

ملس ماهومي این پاووه  براساا  مالس پاذیرش فنااوری      

(TAM  که توسط دیوی  و همکااران )[56 ]    اراااه گردیال، بناا

شله است  این ملس استانلارد بارها توسط محققين استااده شله 

است و روایي آن بارهاا ماورد تایيال  ارار گرفتاه اسات  در ایان        

دو عام  ساازگاری  های مرتبط و براسا  بررسي پووه پووه  

عنااوان متغيرهااای بيرونااي   سااازماني و سااازگاری فااردی بااه   

 لس پذیرش فنااوری افااوده شاله   درنظرگرفته شله است که به م

هایي نظير صلا ت، سعه صلر، سازگاری فردی شام  مو اه  است

همچنين جهت سنج  بعال ساازگاری    است تعهل، تعق  و تلبر 

11 Cochran 

12 Structural Equation Method 

13 Friedman Test 

14 Analytic Hierarchy Process 

ساتری، کار تيمي و پایبنلی هایي نظير شایستهسازماني از مو اه

در ایان پاووه  و باه جهات      اذا  به ضوابط استااده شله اسات   

هاای  در شرکت پذیرش فناوریمل ي جهت  ،سازیميتوسعه و بو

بعال ساازگاری    1کوچک و متوسط طراحاي گردیال کاه شاام      

-شاله، ساهو ت درک  فردی، سازگاری سازماني، سودمنلی درک

  استشله، ن رش به استااده، نيت استااده و رفتار استااده 

 
 مدل مفهومی پژوهش :1شكل 

 

پژوهشسواالت -4
با توجه به اینکه این پاووه  در پاي تالوین و اراااه ا  اوی      

،  اذا  استهای کوچک و متوسط شرکتبومي پذیرش فناوری در 

گردد کاه در  ریای ميطرحفرضيه نلارد و بر پایه سه سواس اصلي 

 ذکر شله است  ذی 

کوچاک و   هاای در شارکت پذیرش فناوری  عوام  موثر بر (5

 ؟است متوسط کلام

های کوچک و متوسط به شرکتفناوری در پذیرش ا  وی  (2

 چه صورت است؟

 هاای در شارکت بنلی عوام  موثر بر  پذیرش فناوری رتبه (9

 کوچک و متوسط چ ونه است؟

 

 هاي پژوهشیافته -5
 ها مربوط به سوال اول پژوهشیافته -5-1

-مقادیر معناداری بلستتمامي با توجه به نتایج بلست آمله 

کمتر است  بنابراین  01/0که این مقلار از  استآمله برابر با صار 

سازگاری فردی، شام  توان گات همه عوام   % اطمينان مي31با 

سازگاری سازماني، ساودمنلی درک شاله، ساهو ت درک شاله،     

ن رش به استااده،  وال و نيات و رفتاار اساتااده از فنااوری بار       

 های کوچاک و متوساط تااثير داشاته    پذیرش فناوری در شرکت

  اب  مشاهله است  5 شماره نتایج بلست آمله در جلوس  است
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های کوچک برای پيلا کردن ا  وی پذیرش فناوری در شرکت

استااده شال  باا اساتااده از     و متوسط از ملس معادتت ساختاری

کاه  این ملس برازش داده شل و با توجه باه ایان   AMOSافاار نرم

مقلار معناداری ملس برابر با صاار بلسات آمال  بناابراین ا  اوی      

مالس   2 شاماره    شاک  اسات برازش داده شله، ا  اویي معناادار   

   دهل نهایي و برازش داده شله پووه  را نشان مي

 

 
 همراه ضرایب استانداردهمدل نهایی معادالت ساختاري ب :2شكل 

 

مشاخص شاله    2 شاماره  همچنان که در اداماه و در جالوس  

مالس وضاعيت مطلاوبي را نشاان      های کلي برازششاخص ،است

و  5114/19 غيرمعناادار برابار باا    51ل  وجود کاای اساکوار  دهمي

  استای مناسب دهنله نتيجهنشان 00/0سطح معناداری برابر با 

نشاان از معناادار شالن شااخص      00/0 56معناداریاگرچه سطح 

اما بایل توجه داشت که با افااای  ساطح    ،کای اسکوار شله است

هاای  هاای انالک باين مااتری     نمونه و گستردگي مالس تاااوت  

شاود و  کواریان  ملس تلوین شله و مشاهله شله نيا معنادار مي

بایال   ،در نتيجه کای اسکوار ملس نيا معناادار خواهال شال  ثانياا    

ها را مورد توجه  رار داد  همچنين هرچاه درجاه   مجموع شاخص

برابار باا   کاه  از درجه آزادی یک ملس اشباع شاله   51آزادی ملس

کاه   نادیک باشال  دور و به درجه آزادی ملس استقالس است صار

تار باودن مالس اسات      دهناله مطلاوب  ، نشاان است 429برابر با 

ضاوت در مورد ملس منظور  شاخص مناسب دی ری که معموت به

15 CMIN 

16 P 

17 DF 

رود، نسابت کاای   هاا از آن بکاار ماي   شاله و حمایات داده  تلوین

 1تاا   5است  برای این شاخص مقاادیر   51اسکوار به درجه آزادی

بسيار خوب تاسير شله اسات    9تا  2مناسب و مقادیر نادیک به 

-ماي  059/4مقلار کای اسکوار نسبي برابر با  2شماره در جلوس 

دهل که آیا نشان مي 53ن ين مربعات با يمانلهباشل  ریشه دوم ميا

توان  اب   بوس دانست یا خير  مقلار ایان  ملس تلوین شله را مي

کنل و هار چاه مقالار بلسات     شاخص بين صار تا یک تغيير مي

بارای   559/0تار اسات  مقالار    آمله کوچکتر باشل، ملس مناساب 

هاای  ملس پووه  حاکي از  اب   بوس بودن ملس است  شااخص 

منظور بررسي  اب   باوس باودن مالس بار مبناای      تطبيقي نيا به

هاا    ایان شااخص  اسات  مقایسه آن با ملس استقالس تلوین شاله 

در  3/0گيارد و مقاادیر بااتی    را به خود مي 5تا  0مقادیری بين 

  اسات  عناوان مقاادیر  ابا   باوس تاساير شاله      اغلب منااب  باه  

برابار باا    20 اواي  -شااخص تاوکر   2شاماره   همچنين در جلوس

18 CMIN/DF 

19 RMSEA 

20 TLI 

 معناداري مقدار درجه آزادي tآماره  متغير

 00/0 230 25/55 سازگاری فردی

 00/0 230 41/41 سازگاری سازماني

 00/0 230 41/25 سودمنلی درک شله

 00/0 230 92/15 سهو ت درک شله

 00/0 230 24/91 ن رش به استااده

 00/0 230 22/25  ول و نيت

 00/0 230 14/52 رفتار استااده 



 ...( در TAMسازي مدل پذیرش فناوري)توسعه و بومي
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اسات  تقریباا    114/0برابر با  25و شاخص برازش تطبيقي 354/0

ل ها درا نشان مي 3/0های تطبيقي مقادیر باتتر از هر دو شاخص

که به معني توان ملس در فاصله گرفتن از یاک مالس اساتقالس و    

نادیک شلن به ملس اشباع شله بر مبنای معيارهای تعریف شله 

های مقتول و بارازش تطبيقاي   شاخص بررسي ،برایناست  عالوه

شاود  در جالوس   و باتتر  اب   بوس تلقي ماي  1/0مقتول مقادیر 

برابار باا    22مقلار شاخص بارازش هنجاار شاله مقتوال     2شماره 

 41/0برابار باا    29و مقلار شاخص برازش تطبيقي مقتوال  426/0

دهل  با توجاه باه   که هر دو مقادیری  اب   بوس را نشان مي است

توان نتيجه گرفت ملس نهاایي پاووه   ابا     توضيحات فو  مي

  بوس است 
 هاي برازندگی مدل نهایی پژوهش مقادیر شاخص :2جدول 

 شاخص شاخص نوع
 ملس

 ملس استقالس ملس نهایي پووه 

 مطلق

CMIN 19/5114 159/1416 

DF 421 429 

P 00/0 00/0 

 نسبي
RMSEA 559/0 539/0 

CMIN/DF 059/4 19/55 

 تطبيقي
TLI 354/0 00/0 

CFI 114/0 00/0 

 مقتول
PNFI 426/0 00/0 

PCFI 41/0 00/0 

 پژوهش سومهاي مربوط به سوال یافته -5-3

در این  سمت عوام  موثر بار پاذیرش فنااوری براساا  دو     

بنالی  رتباه  روش آزمون فریلمن و روش تحلي  سلساله مراتباي  

 شود و سس  نتایج هر دو روش با یکلی ر مقایسه مي دگردمي

 بندي با استفاده از آزمون فریدمنرتبه -5-3-1

ها مقلار معناداری آزمون فریلمن پ  از تجایه و تحلي  داده

است  بناابراین   01/0برابر صار بلست آمل که این مقلار کمتر از 

توجاه باه   تااوت معناداری بين رتبه عوام  وجاود دارد  حااس باا    

شود کاه مياان ين رتباه ن ارش باه      مشاهله مي 9 شماره جلوس

( بيشتر 01/1) ( و همچنين  ول و نيت59/1) استااده از فناوری

دارای  14/5و رتبه سازگاری سازماني با رتبه  استاز عوام  دی ر 

 کمترین رتبه است  

21 CFI 

22 PNFI 

23 PCFI 

بندي عوامل موثر بر پذیرش فناوري با استفاده از رتبه: 3 جدول

 ون فریدمنآزم

 هاميانگين رتبه عوامل

 59/1 ن رش به استااده

 01/1  ول و نيت استااده

 11/4 سازگاری فردی

 19/4 سودمنلی درک شله

 66/9 رفتار استااده

 63/2 سهو ت درک شله

 14/5 سازگاری سازماني

 

 
هاي عوامل موثر بر پذیرش نمودار رادار براي مقایسه رتبه :3شكل 

 فناوري

نماودار  هاا،  جهت درک بهتر اختالر رتباه  9شماره در شک  

 رادار ارااه شله است 

باا اساتفاده از روش تیليال سلساله     بندي رتبه 5-3-2

 مراتبی

ه صورت زیر درنظرگرفتا همعيار ب 4برای استااده از این روش 

 :شودمي

 ؛  مياان مقاومت کارکنان در برابر تغيير5

 ؛استااده از فناوری  توانایي کارکنان در 2

 ؛  مياان حمایت ملیران ارشل در اجرا و پذیرش فناوری9

  های سازماني تزم جهت اجرا و پذیرش فناوری  زیرساخت4

 انل ها نيا با حرور بار  تتين مشخص شلهعام 

A :  سازگاری فردی              B :سازگاری سازماني 

     C:          سودمنلی درک شلهD       سهو ت درک شله : 

E :    ن رش به استااده          F: ول و نيت استااده  

G: رفتار استااده 

عاملي که برای پذیرش فناوری  هاتبراسا  این معيار ها و 

 :استصورت زیر هنمای  گرافيکي این مسا ه ب وجود دارد،

.00

2.00

4.00

6.00
 …سازگاری  

 سازگاری فردی

 …سودمنلی  

 …ن رش به   …سهو ت  

  ول و نيت

 رفتار استااده
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 AHPبندي عوامل براساس روش اولویت :4شكل 

 

نتایج حاص  از این روش نشان داد کاه عواما   وال و نيات     

 31/5و  51/2هاای  استااده و ن رش استااده باه ترتياب باه وزن   

دارای وزن بات و عوام  سهو ت درک شله و ساازگاری ساازماني   

تاری نسابت   دارای وزن پایين 12/0و  21/0های به ترتيب با وزن

توان گاات کاه عواما   وال و نيات و        بنابراین مياستبه بقيه 

هاای   عوام  مهمي در پذیرش فناوری در شارکت  ،ن رش استااده

  استکوچک و متوسط 

 بندي مقایسه دو روش رتبه -5-3-3

بنلی تحليلي سلسله مراتبي و نتایج مقایسه هر دو روش رتبه

بلین ترتيب کاه   است دهنله نتایج مشابهي آزمون فریلمن نشان

هر دو روش عوام  ن رش بنلی بلست آمله از براسا  نتایج رتبه

 ول و نيت اساتااده بيشاترین تااثير را در پاذیرش      به استااده و

  ستاهای کوچک و متوسط داشتهفناوری در شرکت
 

 هاي مشابهبیث و مقایسه با پژوهش -6

نتایج حاص  از این پووه  وجود رابطاه معنااداری را مياان    

کوچااک و  هااایشاارکتدر  فناااوریسااازگاری فااردی و پااذیرش 

( و 2051که این نتيجه باا پاووه  گبرزگبار)    متوسط نشان داد

های شخوي را بار  ( که آنها هم ویوگي2054اوزبک و همکاران )

همچنين  [ 21و  25]موثر دانستنل همخواني دارد فناوریپذیرش 

عما  آماله از ایان پاووه  وجاود رابطاه       های باه پ  از بررسي

-شارکت در  فنااوری معناداری ميان سازگاری سازماني و پذیرش 

کوچااک و متوسااط بااه اثبااات رساايل  در همااين راسااتا    هااای

به نتيجه مشاابهي دسات یافتنال  محقار و      نيا پووهش ران دی ر

عواما  مهام در   از را ادراکات و جو سازماني ( 5919شيرمحملی)

( کاه  5911) اساميه و همکااران   [ 54]انل هپذیرش فناوری دانست

های ایراني برای پذیرش تجارت ا کترونيکاي را در  آمادگي شرکت

گي محيطااي عواماا  فنااي و انساااني و آماااد  دو بعاال سااازماني

یافتنال کاه نياروی    به ایان نتيجاه دسات    موردمطا عه  رار دادنل،

پذیرش تجارت ا کترونيک بسيار  انساني و ساختارهای فني جهت

نتاایج حاصا  از ایان پاووه       ،از طرفي [ 52]حااا اهميت است

شاله و پاذیرش   وجود رابطه معناداری را مياان ساودمنلی درک  

کوچک و متوسط نشان داد که این نتيجاه   هایشرکتدر  فناوری

(، خراساااني و 5930هااای کهاان و همکااارن)بااا نتيجااه پااووه 

پرساات و (، حااق5935ناااظمي و ميرابااي) (، 5930همکاااران)

 51، 59، 6، 4]( مشابهت دارد2003)24( و جاری5939همکاران)

تاک   tاز طریاق آزماون    ،هاا   پ  از تجایاه و تحليا  داده  [26و 

شاله و پاذیرش   ساهو ت درک مياان  ای مشخص شال کاه   نمونه

وجاود  معنااداری  رابطه کوچک و متوسط  هایشرکتدر  فناوری

(، 5932کااه ایاان نتيجااه بااا نتااایج پااووه  فهااامي و زارع) دارد

( 5939پرسات و همکااران)  ( و حاق 5930سليماني و زرافشااني) 

همچنين نتایج حاصا  از ایان پاووه      [ 55و  1، 4]تطابق دارد

وجود رابطاه معنااداری را مياان ن ارش باه اساتااده و پاذیرش        

يجاه  کوچک و متوسط نشان داد که این نت هایشرکتدر  فناوری

فاارد و (، سااليمي5932هااای فهااامي و زارع)بااا نتيجااه پااووه 

و  55، 1]( همخاواني دارد 2050( و د يتو مارکي)5932همکاران)

های حاص  از ایان پاووه  وجاود رابطاه     بررسي ،از طرفي [ 53

و پاذیرش   فنااوری معناداری را ميان  ول و نيت باه اساتااده از   

رساانل کاه   اثبات ماي کوچک و متوسط به  هایشرکتدر  فناوری

(، 2001هااای دراناي و رشاايلی) ایان نتيجااه باا نتيجااه پاووه    

( 5939پرسات و همکااران)  ( و حاق 5930سليماني و زرافشااني) 

نتاایج حاصا  از ایان پاووه  وجاود       [ 20و  1، 4]مطابقت دارد

 فناوریو پذیرش  فناوریرابطه معناداری را ميان رفتار استااده از 

کوچک و متوسط نشان داد که این نتيجه با نتيجه  هایشرکتدر 
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( و پاااوتنکي  و  5932هاااای حيلریاااه و همکااااران) پاااووه 

 [ 23و  1]همخواني دارد (2050)21ا بانا

جهات   AMOSافااار  نتایج حاص  از برازش ملس توساط نارم  

هاای کوچاک و   در شارکت  فنااوری پاذیرش   مالس باومي  تعيين 

است  طبق نتاایج بلسات    متوسط نشان داد که این ملس معنادار

آمله همه ضرایب به جا اثر سازگاری سازماني بر سودمنلی درک 

% 31شله و اثر سودمنلی درک شله بر  ول و نيات اساتااده باا    

هاای بارازش   شااخص باشل  همچناين کلياه   اطمينان معنادار مي

وضعيت مطلوبي را نشاان   هاسایر شاخصو  RMSEAملس شام  

به ارااه مالس  ( که 5911اروتي اردستاني)دهل  اما در پووه  بمي

ماهومي پذیرش فناوری اطالعات برای کارکناان سيساتم باانکي    

و عوام  ماوثر بار    هکارکنان بانک صادرات در شهر تهران پرداخت

نتاایج   اطالعات را مورد بررساي  ارار داده اسات،    پذیرش فناوری

حاص  از این پووه  بارخالر مطا عاات گذشاته نشاان داد کاه      

م   ذت ادراکي که در کشورهای در حاس توساعه موردمطا عاه   عا

محققان دی ر، جاء عوام  موثر بر پذیرش فناوری نبود، در کشور 

بنابراین هماننال پاووه      [2]ایران جاء این عوام  شناسایي شل

حاضر سودمنلی و سهو ت ادراکي جا عوام  موثر ملس پاذیرش  

-احماالی ده  طااب نتااایج پااووه    ،بااود  از طرفااي  فناااوری

هاای  ( که با هلر تعيين روابط ساختاری بين سازه5913ا لیني)

حاکي از آن اسات  انجام شله است، ملس پذیرش فناوری دیوی  

که ضریب مسير آساني ادراک شله کاربر اینترنت بار ساودمنلی   

ادراک شله اینترنت، ضریب مسير سودمنلی ادراک شله اینترنت 

نترنت، ضریب مساير ن ارش نسابت باه     بر اراده رفتاری کاربرد ای

کاربرد اینترنت بر اراده رفتاری کااربرد اینترنات و ضاریب مساير     

اراده رفتاری کاربرد اینترنت بار کااربرد وا عاي اینترنات معناادار      

 دهنله نتایج مشابه با پووه  حاضر است که نشان [5]بود

های حاص  از دو روش آزمون فریلمن و روش تحليا   بررسي

هاای عواما  ماوثر بار     ( نشان داد کاه رتباه  AHPمراتبي)سلسله 

برابر نيست و تااوت معناداری باين رتباه عواما      فناوریپذیرش 

بنالی تحليلاي   وجود دارد   ذا نتيجه مقایساه هار دو روش رتباه   

دهناله ایان اسات کاه دو     سلسله مراتبي و آزمون فریلمن نشاان 

عام  ن رش به استااده و  ول و تواميم باه اساتااده بيشاترین     

 هاای شارکت در  فنااوری تاثير را در ميان عوام  موثر بر پاذیرش  

پرسات و    از طرفي در پووه  حقستکوچک و متوسط داشته ا

ساازه تواميم باه اساتااده     ( مشاخص شال کاه    5939همکاران)

وا عاي از فنااوری دارد  همچناين    ر اساتااده  با بيشترین تاثير را 
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هااای درک سااودمنلی از فناااوری، خودکارآماالی، هنجااار  سااازه

ذهني، درک آسااني اساتااده از فنااوری اطالعاات و ارتباطاات و      

-ن رش نسبت به فناوری به ترتيب بر استااده از فناوری، در رتبه

دهنله نتایج مشاابه  که نشان [4] رار گرفتاثرگذاری های بعلی 

 پووه  حاضر است با 

 

 گيرينتيجه-7

 در متوسط و کوچک هایشرکت دهل کهها نشان ميبررسي

 باار   هایشرکت از ترخال  ،نوآوری و استااده از فناوری زمينه

در  باار   هاای شارکت  باا  مقایسه در آنها نسبي ماایایهستنل  

 واکان   سارعت  و پاذیری انعطار  ابليت پذیرش فناوری، زمينه

 هاای  ابليات  خااطر  باه معموت  هاشرکت این نتيجه در .آنهاست

 کننل  ایاا مي را باارزشي اجتماعي و ا توادی نق  شان،فناورانه
ساازی پاذیرش   در این پووه  و باه جهات توساعه و باومي    

هاای کوچاک و متوساط    مل ي جهت استااده در شرکت ،فناوری

طراحي گردیل  براسا  نتایج بلست آمله از ساواس اوس پاووه    

سازگاری فردی، سازگاری ساازماني،  شام  هم ي عوام  هات انه 

سودمنلی درک شله، سهو ت درک شاله، ن ارش باه اساتااده،     

 ول و نيت استااده و رفتار استااده از فناوری بر پذیرش فنااوری  

پا  از بررساي     است وسط تاثيرگذارهای کوچک و متدر شرکت

هاای   پاذیرش فنااوری در شارکت   ملس بومي  ،سواس دوم پووه 

هاای بارازش مالس    شااخص و کليه  کوچک و متوسط بلست آمل

  همچنين پ  از بررسي سواس استدهنله وضعيت مطلوبي نشان

 بنلی عوام  و با اساتااده از دو روش سوم پووه  که جهت رتبه

مشخص گردیل  ،انجام شل ي و آزمون فریلمنتحلي  سلسله مراتب

دو عوام  ن رش به استااده و  ول و نيت اساتااده بيشاترین   که 

هاای  تاثير را در ميان عوام  موثر بر پاذیرش فنااوری در شارکت   

 پيشانهاداتي   سامت  ایان  در   اذا  ستکوچک و متوسط داشته ا

و گانه پاووه   براسا  نتایج بلست آمله از سواتت سه کاربردی

هاای   پاذیرش هرچاه بهتار فنااوری در شارکت      همچنين جهات 

 گردد کوچک و متوسط ارااه مي

 

 پيشنهادات -8
 های آموزشي مرتبط با فناوری مورد نظر جهت اجرای دوره

 ؛سازی و کم کردن مقاومت در برابر آنبهبود پياده

  حاظ نمودن دان  و توانایي کار با فناوری موردنظر جهت 

 ؛مراح  استخلامي نيروی انسانيارزیابي در 

 های مناسب در راستای حمایت و پذیرش تلوین استراتوی

 ؛های جلیلفناوری



 علي مالحسیني و محمدحسین فروزانفر 
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 های تشاویقي در جهات ترغياب کارکناان باه      ایجاد طرح

 ؛فناوریپذیرش و استااده از 

      ایجاد جو و فرهنگ ساازماني مناساب جهات اساتقباس از

 ؛های جلیلتغيير و پذیرش فناوری

 ساازی  نبه ملیران ارشل از استااده و پيااده جاحمایت همه

 ؛فناوری

    مشارکت  کارکنان در اجرا و استااده از فنااوری و آگااهي

  شلن آنان از سهو ت و سودمنلی آن
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