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  تاثير پذيرش فناوري اطالعات و ارتباطات بر چابكي سازماني  بررسي 

  2، مجيد فتاحي،*1سيد ياسر ابراهيميان جلودار

  )دار مكاتباتعهدهساري، ايران ( دانشگاه آزاد اسالمي، مديريت بازرگاني، واحد ساري، ، گروهدانشجوي دكتري 1
  نشگاه آزاد اسالمي، ساري، ايرانگروه مديريت بازرگاني، واحد ساري، دااستاديار،  2

  1396آبان  ، پذيرش:1396مرداد ، اصالحيه:  1395اسفند  تاريخ دريافت:

  چكيده
ها به شدت به دنبال ها و شركتها باعث شده كه سازمانسازمان نيرقابت ب ديو تشد انيمشتر يتقاضا تيماه رييتغ، يكيتكنولوژ راتييتغ ندهيسرعت فزا
كه  ييهاسازمان يرسد كه حركت به سويم ظرخصوص، به ن ني. در انديبرآ انيمشتر ازيبهتر ن نيبر رقبا و تام يبرتر يبرا ديجد يرقابت يهاتيكسب مز

حصول چنين اهدافي در سايه مفهوم  باشد.يم ياتيو ح ديجد يحلبرخوردارند، راه داريناپا و ريمتغ طيمحبه باال در پاسخ  يريپذاز سرعت و انعطاف
از طرف ديگر، به كارگيري فناوري اطالعات و ارتباطات به افزايش دانش و آگاهي كاركنان و نيز غني شدن  آيد.به نام چابكي سازماني بدست مي جديدي

هايي كه ماندر سازكه توان ادعا كرد مي وشود مي و شغل اي آنان بر سازمانموجب تسلط حرفهدانش كاركنان، اي كه گونهه، بانجامدمحتواي مشاغل مي
تحقيق هدف  اساس،اين  ي محيطي خواهند داشت. بربا تغييرات فزاينده مواجههبراي بيشتري  پذيريانعطافشود، كاركنان از قدرت و فناوري حاكم مي

كه با  ه استنفر بود 505قيقجامعه آماري تح باشد.در شهر تهران ميپذيرش فناوري اطالعات و ارتباطات بر چابكي سازماني در شركت سايپا بررسي تاثير 
نفر محاسبه شد. نتايج تحقيق نشان داد كه پذيرش فناوري اطالعات و ارتباطات اثر مهمي بر چابكي  177 تعداد نمونه ،استفاده از فرمول جامعه محدود

 ذهني برداشت بر كنندگانثر تجربه استفادها ،اطالعات تيفيو ك يسازمان تيحما شركت دارد. همچنين از ميان سه متغير بيروني تجربه استفاده كننده،
  بود. گريد رياز دو متغ شترياطالعات و ارتباطات ب يفناور يكاركنان در مورد سهولت استفاده و سودمند

  سايپاسازمان چابك، فناوري اطالعات و ارتباطات، چابكي سازماني، : هاي اصليواژه

  مقدمه - 1

مراه با پويايي، پيچيدگي و امروزه سازمانها با محيط به شدت متالطم ه
چابكي  راستا در اين .]10[هستندروبرو عدم اطمينان بسيار زياد 

و قابليت پاسخگويي سريع به محيط بيروني به يك ضرورت  1سازماني
اي كه باعث تفكيك سازمانهاي موفق با بگونه ،اساسي تبديل شده

تي نيستند، سازمانهايي كه ديگر قادر به ادامه حيات در اين محيط رقاب
   .]19[شودمي

ها با عدم چگونگي رو به رو شدن سازمان مورددر تحقيقات انجام شده در 
بيشتر محققان ، صورت گرفتهپذيري انطباق اطمينان و تغيير كه با رويكرد

) 1998( 3و بلنسدون 2پذيري سازمان تأكيد داشتند. ريدبر انعطاف
سازمان براي اصالح ساختارها پذيري سازماني را به عنوان ظرفيت انعطاف

اند. مرور و فرايندهاي داخلي در پاسخ به تغييرات محيطي عنوان كرده
 كه داد نشان 5تانچيا و توني دي و 4تحقيقات انجام شده به وسيله ولبردا

                                                            
1 Organizational Agility 
2 Reed  
3 Blunsdon 
4 Volberda 
5 De Toni & Tonchia 

 و پذيريوفق توانايي بر منعطف، سازمان از شده انجام تعاريف بيشتر
 دهه اوايل درباالخره  تا اينكه .اندكرده تأكيد تغييرات به پاسخگويي

 و پويا محيط مديريت براي چابكي عنوان تحت جديد حل راه يك 1990
) چابكي 2006( 6سلرز -كومر و هندرسونبه عقيده  .]37[شد ارائه متغيير

گويي پذيري يك نهاد حساس به منظور پاسختوانايي انعطاف ،سازماني
ريزي نشده كه اين كار را در مهريزي شده و برناسريع به تغييرات برنامه

از وسايل مقرون به صرفه، ساده و  و محدوده زماني بسيار كوتاه انجام داده
كند و دانش و تجربيات قبلي خود را با كيفيت در محيط پويا استفاده مي

كند، تعريف به منظور يادگيري از محيط داخلي و خارجي خود به روز مي
  .]15[اندكرده

ات سريع بازار و تكنولوژي منجر به ايجاد عالقه شديد به تغييردر واقع 
ها مي توانند به شكل اثربخش به اين امر شده كه چگونه سازمان

قسمتي از اين  توان گفت كهميهاي در حال تغيير پاسخ دهند. محيط
م جديدي به نام چابكي سازماني مسئله مربوط به بوجود آمدن مفهو

سازماني از  مسئله مربوط به ايجاد چابكي بخش ديگر اين .]14[باشدمي
                                                            

6 Qumer  & Henderson-Sellers 
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  .]34[باشدهاي نوين مديريت فناوري اطالعات ميطريق روش
و همكاران، چابكي سازماني متضمن افزايش سرعت  1ي كاديشبه عقيده

سازمان در گرد هم آوردن فناوري، كاركنان و مديريت همراه با ارتباطات 
تغير مشتريان در بازاري كه دائماً بنايي براي پاسخگويي به تقاضاهاي مزير

تر باشد. به بيان سادهبيني نشده در حال تغيير است، ميو به صورت پيش
گيري در چابكي سازماني، توانايي توليد اطالعات الزم براي تصميم

باشد. از طريق فناوري اطالعات و ارتباطات مي] 23[محيطي متالطم
عنصري كليدي در توسعه كشورها اطالعات و ارتباطات به عنوان  يفناور

 در مؤثق و هنگام به ،جهت برآورده كردن نياز به اطالعات متناسب
  . ]39[است شده مطرح صنعت و تجارت

بالقوه متعددي دارد و با افزايش  فناوري اطالعات و ارتباطات مزاياي
اي در جهت ها به عنوان وسيلهكاهش هزينه ي اطالعات وفرآيند مبادله

هاي ي حيطهانگيزي و رشد در همهكارايي، رقابت وري،بهرهافزايش 
همچنين، استفاده فناوري اطالعات و  .]18[مطرح است فعاليت بشري

 وري آموزشي را افزايش داده و موجب ارتقاء سواد فناوريبهره ارتباطات

  .]6[شودفراگيران مي
مزايا كافي برخورداري از اين  ها براياما توسعه و استقرار اين فناوري

پذيرفته شود و براي دستيابي به  نيست، بلكه بايد به وسيله كاربران
توان مي .]13[پذيرش آن مد نظر قرار گيرد مزاياي بالقوه فناوري بايد

رساني و ها بدون برخورداري از ابزارهاي اطالعپيشرفت سازمانگفت كه 
و ارتباطات و ي كاربرد فناوري اطالعات هاي الزم در زمينهكسب مهارت

رساني به كاركنان و مديران براي توانمند كردن آنها در همچنين اطالع
نيز پردازان مديريت كارهايشان امري غيرممكن است. دانشمندان و نظريه

بر اين موضوع توافق نظر دارند كه كاربرد صحيح و مناسب فناوري 
يت در بخشي كاركنان و مديراطالعات و ارتباطات موجب افزايش اثر

تر شدن مسئوليت و پاسخگو شود. در نتيجه سبب شفافسازمان مي
  .]7[شودكردن كاركنان و مديران براي تسهيل و ارائه خدمات بهتر مي

 رشيپـذ  ريتـأث  بررسـي  قيـ تحق نيـ شـده هـدف ا   انيبا توجه به مطالب ب
ـ يب يرهـا يمتغ و تاثير سازمان ياطالعات و ارتباطات بر چابك يفناور  يرون
 هـدف بـه چنـد    مياطالعات و ارتباطات كه قابـل تقسـ   يفناور رشيبر پذ
  باشد.، مياست يجزئ

  نظري تحقيق مباني - 2

  يسازمان يچابك 2-1
تحت براي اولين بار  را مفهوم چابكي 2موسسه ياكوكا 1991در سال 

قابليت اساسي براي كامياب شدن در بازارهاي در حال تغيير و چند  عنوان
به دليل جديد بودن اين مفهوم،  با اين حال .]8[است تعريف كرده پاره

اي كه ئه نشده است، بگونههنوز تعريف مشتركي از چابكي سازماني ارا
  اند. ، تعاريف مختلفي از اين مفهوم ارائه كردهمحققان
) در مقاله خود، استفاده از دانش كسب 2000( 3و تاويلدجونز - ميسون

                                                            
1 Kodish 
2 Iaccoca Agency 
3 Mason-Jones & Towilld 

هاي مجازي را با عنوان سازمانهاي ايجاد شده بواسطه كار و فرصتو
) در تحقيق 2002( 4چابكي سازماني نام برده است. استراتن و واربرتن

خود به اين نكته اشاره كردند كه وجود تقاضاي متغير و در نتيجه توليد 
ها محصوالت نوآورانه از عوامل اصلي ايجادكننده چابكي در سازمان

) چابكي به معناي 2009( 5به عقيده گانگلي و همكاران .]9[باشدمي
به  .]8[باشدوضعيت يا حالتي است كه سازمان قادر به واكنش سريع مي

) چابكي سازماني به واسطه بدست 2001( 6نظر ون هوك و همكاران
هاي ضروري با استفاده از تفكر و پاسخگويي به نيازهاي آوردن قابليت

توانايي تشخيص  ) نيز2002( 7شود. ايتكن و همكارانمشتريان حاصل مي
هاي چابكي پذيري و توليد همزمان را از ويژگينياز، پاسخ سريع، انعطاف

 8تاورا و همكاران- ساگارابه عقيده عالوه بر اين  .]9[اندسازماني نام برده
چابكي سازماني بر عملكرد سازماني با در نظر گرفتن سطح ) 2015(

كننده امور وان تسهيلخدمات و محصول ارائه شده تاثير گذاشته و به عن
يك نهاد سازماني عمل كرده و نقش اساسي در ارائه خدمات مرتبط به 

نيز ) 2007( 9باستلو و همكاران .]38[كندمشتريان جهاني بازي مي
ه عنوان قابليت سازماني به منظور پاسخگويي به بچابكي سازماني را 

يان و كاهش رساني به مشترخدمت بردن سطحهاي بازار، باال نيازمندي
   .]8[هاي توليد كاال تعريف كرده استهزينه

 10گانسنكه از چابكي سازماني ارائه شده،  رغم تعاريف مختلفيعلي
بيان كرد كه  عناصر مشخصي وجود دارند كه در آنها توافق كلي  )1997(

پذيري و تفكر ي، انعطافوجود دارد. اين عناصر شامل سرعت پاسخگوي
توانايي پاسخ به رويدادهاي محيطي به مهمترين  باشد. به عقيده ويمي

 از برخيهمچنين  .]17[هاي چابك درآمده استمسئله براي سازمان
به تغييرات به روش صحيح و  پاسخ كه اندكرده بيان نويسندگان

 به چابكي اصلي عوامل عنوان به تغييرات مزاياي از استفاده و برداريبهره
  .]32[روندمي شمار

ارزيابي سطح چابكي سازمان نيازمند تعريف و توصيف د، با اين وجو
 هايقابليت از يك هر براي هاييبنديدسته. باشدهاي چابكي ميويژگي

كه شامل ارائه شده است  )1999( 12به وسيله شريفي و ژانگ 11ابكيچ
طبق نظر  .]31[باشدو سرعت ميپذيري پاسخگويي، شايستگي، انعطاف

هاي چابكي، عناصري هستند كه هر قابليت) 2006( 13لين و همكاران
سازماني به منظور واكنش صحيح به تغييرات و عدم اطمينان رخداده در 

  .]25[كار به آنها نيازمند استمحيط كسب و
به عنوان توانايي تشخيص تغييرات و پاسخ  14پاسخگوييدر اين مدل 

 گرفته ظرن در هاآن از كردن عبور و هاآن به كنشيسريع، كنشي يا پيش
                                                            

4 Stratten & Varburton 
5 Ganguly et al 
6 Van Hook et al 
7 Itken et al 
8 Sagara-Tavara et al 
9 Bustelo et al 
10 Gummensson 
11 Agility Capabilities 
12 Sharifi & Zhang 
13 Lin et al 
14 Responsiveness 
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پاسخگويي را واكنش هدفمند به  )2010( 1راشك .]32[است شده
، فرصتها و تهديدات بيروني به منظور ايجاد يا حفظ مزيت رويدادي خاص

 مجموعه 3شايستگي .]30[در زمان مشخص تعريف كرده است 2رقابتي
ثربخشي ا و كارايي وري،بهره براي مبنايي كه هاستتوانايي از وسيعي
 پردازش توانايي 4پذيريانعطاف. ]32[كندفراهم ميرا اي سازمان هفعاليت
. ]32[است يكسان تسهيالت با گوناگون اهداف حصول و گوناگون كاالهاي

پذيري را توانايي پيگيري ) انعطاف2007( عالوه بر اين شريفي و ژانگ
هاي مختلف و تغيير سريع از يك استراتژي، شغل ها و استراتژيتاكتيك
 توانايي 5سرعت .]31[يفه به استراتژي، شغل يا وظيفه ديگر استيا وظ
به عقيده  .]32[است ممكن زمان ترينكوتاه در هافعاليت و وظايف انجام

مهمترين عامل در چابكي يك سازمان سرعت  )2007( شريفي و ژانگ
توسعه مهارتهاي جديد و كسب مهارتهاي مورد نياز براي تغييرات فرايند 

  .]8[باشدميكار كسب و

  6فناوري پذيرش مدل 2-2
در قرن بيست و يكم با روند رو به رشد فناوري اطالعات و تجارت 

 شايد بتوان گفت كه .]4[المللي مواجه هستيمالكترونيكي در سطح بين
مهمترين تحوالت در عصر تحول از جامعه صنعتي به جامعه اطالعاتي، 

ه با مزاياي نهفته بسيار آن اطالعات و ارتباطات، همرا ظهور فناوريهاي
اطالعاتي است كه هم  هايترين آن فناوريها و سامانهاست كه شاخص

خود از سرعت و دقت بااليي برخوردارند و همچنان موجب افزايش سرعت 
 .]26[وري بيشتر استشوند كه نتيجه آن، بهرهعملكرد افراد مي و دقت

اوريها براي برخورداري از تحت اين شرايط، تنها توسعه و استقرار اين فن
بلكه الزم است به شرايط پذيرش و استفاده از  .آنها كافي نيست مزاياي

پذيرش فناوريهاي اطالعاتي  ها نيز توجه كرد. پذيرش يا عدماين سامانه
متغيري است كه در گستره وسيعي از پژوهشهاي مرتبط با نظامهاي 

مدتهاست » هاي كاربرمدارپژوهش«به آن توجه شده و با عنوان  اطالعاتي
پذيرش فناوري  .]1[گرفته است در كانون توجه پژوهشگران اين حوزه قرار

 كار بردن سامانه شرح و اثبات از به اطالعات عبارت است از رضايت قابل
 اطالعاتي از نظر وظايفي كه براي پشتيباني از آنها طراحي شده هاي
وامل مؤثر بر پذيرش يا عدم منظور سنجش ميزان استفاده و ع هب .]36[اند

و مدلهاي متعددي ارائه و آزمون شده  هاپذيرش فناوري اطالعات، نظريه
 7ديويس است كه يكي از مهمترين آنها، مدل پذيرش فناوري اطالعات

)TAM( باشد.مي   
 لپيگيري اثر عوام مبنايي برايه هدف اصلي الگوي پذيرش فناوري ارائ

در اين الگو  .]27[استفاده است نگرش و قصدبيروني بعر باورهاي دروني، 
بيروني (متغيرهاي بيروني) شامل  هايسازه :دو دسته سازه وجود دارد

تحصيالت، تجارب مشابه  حاز اينترنت، سط قبلي متغيرهايي مثل استفاده
                                                            

1 Raschke 
2 Compatitative Advantage 
3 Competency 
4 Flexibility 
5 Quickness 
6 Technology Acceptance Model 
7 Davis 

هاي سازه .]29[ هاي تكليف وابزار و ويژگي تجربه قبلي، عامليت ابزار،
 ي كاربرد فناوري، سهولت ادراكشده اكسودمندي ادر دروني شامل

 فناوري، نگرش نسبت به كاربرد فناوري، نيت رفتاري كاربرد يشده

بيروني تأثير  اوري است كه از متغيرهايعي فنكاربرد فناوري و كاربرد واق
 اساس اين مدل را دو تصوير برداشت ذهني از در واقع .]21[پذيرندمي

امل اصلي مرتبط با ي استفاده كه از عوسودمندي و برداشت ذهني از آسان
  ] .2[دهندهستند، تشكيل ميفناوري  شرفتارهاي پذير

 بر مؤثر) عامل مهمترين شايد( مهم عوامل از يكي 8شده كادرا سودمندي
در مطالعات قبلي  اي كه، بگونهاست كاربران سوي از فناوري پذيرش

العات قبلي اثر توجه زيادي به اين متغير شده است. تقريباً همه مط
به عقيده كيم و  .]20[اندرا مورد آزمايش قرار داده شده سودمندي ادراك

ايست كه فرد باور دارد سودمندي به معناي درجه )2008( 9همكاران
سهولت  .]1[كنداي خاص عملكرد وي را تقويت مياستفاده از سامانه

ور دارد اي خاص بااي كه كاربر سامانهدرجهبه معناي  10ادراك شده
. ]22[باشد، تعريف شده استتواند راحت و آسان استفاده از آن مي
ك شده بر نيات ادراك شده، اثر سهولت استفاده ادرابرخالف سودمندي 

اطالعات و ارتباطات كامالً نامشخص  يرفتاري و استفاده واقعي از فناور
  .]20[است

ك شده بر ادرادر بيشتر مطالعات ثابت شده است كه سهولت استفاده 
مطالعه مورد بررسي  50مطالعه از  43ك شده اثر دارد. در ادراسودمندي 

ك شده و ادراتحليل شاماليا و همكاران رابطه سهولت استفاده  در فرا
ثابت  11ودر مطالعه چائو و ه .]33[ك شده مهم بوده استادراسودمندي 

ندارد. ك شده ادراشد كه سهولت استفاده ادراكي هيچ اثري بر سودمندي 
 است حقيقت اين بيانگر شده اشاره موضوع كه انداين محققان عنوان كرده

 ذهني ظرفيت زمينه در) آنان مطالعه در پزشكان( ايحرفه كاربران كه
داراي  نپزشكا مانند ايحرفه كاربران. هستند عادي كاربران از متفاوت

ت ظرفيت ذهني بااليي هستند و بنابراين غيرمحتمل است كه سهول
مطالعات  جيهمچنين نتا .]12[ك شده نيات آنان را شكل دهدادرااستفاده 

 بين رابطه است ممكن كه ديگري عامل كه اندانجام شده نشان داده
 كند، تعديل را شده كادرا سودمندي و شده كادرا استفاده سهولت

است. در كاربراني كه داراي تجربه بيشتري هستند، سهولت  جربهت
عالوه بر . ]20[ي اثر كمتري بر سودمندي ادراكي دارداستفاده ادراك

سودمندي و سهولت ادراك شده، قصد استفاده يا نيت رفتاري نيز به 
  اند. عنوان عوامل تاثيرگذار بر پذيرش فناوري مطرح شده

شود. قصد استفاده به احتمال بكارگيري فناوري توسط كاربر اطالق مي
فاده مشتق و منجر به استفاده واقعي قصد استفاده از نگرش نسبت به است

قصد استفاده نقش مهمي در پيشبيني استفاده واقعي از  .]11[شودمي
در پژوهش خود ) 2009( 12سان و همكاران كند.فناوري اطالعات ايفا مي

                                                            
8 Perceived Usefulness 
9 Kim et al 
10 Perceived Ease of Use 
11 Chau and Hu  
12 Sun et al 
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شده و  ده، سهولت كاربرد ادراكش مندي ادراكسود هنتيجه گرفتند ك
  .]35[.ددارن مايل رفتاريداري بر تنيعتأثير م خودكارآمدي درك از

  سازماني اطالعات و ارتباطات و تأثير آن بر چابكي يفناور- 3

جود دارد و چابكي مفاهيم و ابعاد پيرامون بيشماري هايمقاالت و نوشته
اطالعات و ارتباطات  ياما هيچ يك از آنها به نقش مهم و ارزنده فناور

 براي را پيشنهادهايي ققانمح از برخي همه اين با. انداشاره كاملي نداشته
مثال  براي. اندكرده فراهم چابك توليد در اطالعاتي سيستمهاي كاربرد

تي براي توليد اطالعا هاي) پيشنهاد داد كه سيستم1999( 1گناسكاران
 منظور به را افزاريچابك بايد عمدتاً سيستمهاي پشتيبان تصميم نرم

 از،ني مورد مواد الزامات ريزيامهبرن از اعم هاموجودي كنترل و ريزيبرنامه
توليد در بر  بندينزما و ريزيبرنامه منابع، ريزيطراحي محصول، برنامه

 هاي) در ميان رقبا و سازمان1993( 2ناگلگلدمن و  .]17[داشته باشد
 از جامع و فراگير اطالعات و ارتباطات كه كردند بيان چابك مجازي
 سازماني چابكي و تكامل سمت به هك هستند ايارزنده و كليدي عناصر

   .]16[دارندمي بر گام
اطالعات و ارتباطات بسيار  فناوري كه كرد تأكيدنيز ) 1997( 3گانسون

 مؤسسه ايجاد براي نهايتاً پيشرفته اطالعاتي هايارزنده است و سيستم
 نقش ارزيابي« عنوان با تحقيقي درهمچنين . بود خواهد نياز مورد چابك

 وسيله به كه »توليدي سازمانهاي چابكي ارتقاء در اطالعات هايسيستم
) در دانشگاه ليورپول به انجام رسيده 2004( 4و همكارانش ونموندراگ

 نقش اطالعاتي هايسيستم كه اندمحققين به اين نتيجه رسيده ،است
 تحقيق در .]28[كنندمي ايفا توليدي هايسازمان چابكي ارتقاء در مهمي
كه  »طالعاتا موقع به تسهيم وسيله به چابكي ارتقاء« وانعن با ديگري

محققين به اين  ،) در چين انجام شده است2006( توسط لي و همكارانش
 و ثبات بهبود طريق از اطالعات موقع به تسهيم كه اندنتيجه رسيده

خالصه  .]24[شودمي سازمان چابكي ارتقاء موجب توليد، زنجيره عملكرد
ميداني حاكي از آن است كه كاركنان و متخصصان نتايج يك تحقيق 

هاي تأثيرگذاري فناوري اطالعات و ارتباطات در جهت سازماني، زمينه
  اند :چابكي را اين موارد بر شمرده

يا بهبود محصوالت و خدمات از طريق ارائه خدمات پس از فروش  −
 تنوع محصول و يا تغيير كيفيت؛

سازمان از طريق توانايي در كسب  ارتباط مؤثر با محيط داخل و خارج −
و توزيع و مديريت مناسب دانش، تسهيل ارتباط با شركاي تجاري، 

كنندگان، تسهيل ارتباطات در ميان واحدهاي مشتريان و تأمين
 درون سازمان؛

قابليت توسعه منابع سازماني از طريق جذب و گزينش كاركنان  −
ي، توسعه كارايي و مساعد، قابليت توسعه ميزان دانش نيروي سازمان

 انگيزش نيروي انساني؛
                                                            

1 Gunasekaran 
2 Goldman & Nagel 
3 Gummensson 
4 Mondragon et al 

پاسخگويي سريع به تغييرات محيط و بازار از طريق بازاريابي فعال  −
محصوالت/خدمات جديد، كاهش زمان اعمال تغييرات در روشها و 

ها، آالت، كاهش هزينه اعمال تغييرات در روشتجهيزات و ماشين
  .]4[آالتتجهيزات و ماشين

  و تدوين فرضيه ها قمدل مفهومي تحقي - 4

) 1989(اين تحقيق از تركيب مدل پذيرش فناوري ديويس  مفهوميمدل 
در  ).1(شكل حاصل شده است )1991(و مدل چابكي گلدمن و همكاران 

است كه پذيرش فناوري چابكي سازمان را تحت  بر ايناين مدل فرض 
ه است ك اين تحقيق فرض مفهوميدر مدل همچنين دهد. تأثير قرار مي

كننده در اينكه آيا از آن تمايل به استفاده از سيستم معين، عاملي تعيين
باشد. تمايل به استفاده خود تابعي از كند يا خير، مياستفاده مي

باشد. در اين مدل استفاده سودمندي و سهولت استفاده درك شده مي
واقعي از فناوري اطالعات و ارتباطات به عنوان متغير مستقل، متغير 

دهد. بنابراين وابسته تحقيق يعني چابكي سازمان را تحت تأثير قرار مي
فرض تحقيق اين است كه استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات به 
وسيله كاركنان به آنها اجازه خواهد داد كه اطالعات به موقع براي 

  پاسخگويي سريع به تغييرات به دست آورند.
 

  
  مدل مفهومي تحقيق): 1شكل (

هاي موجود در ادبيات موضوع در با توجه به عنوان تحقيق و يافته
و  يسازمان ياطالعات و ارتباطات بر چابك يفناور رشيخصوص تأثير پذ

  : رديگيشكل م ريبه صورت ز قيتحق يهاهيفرض ق،يتحق يمدل مفهوم
 ياصل هيفرض:  
 .دارد ريتاثسازمان  يبر چابكاطالعات و ارتباطات  يفناور رشيپذ −

 يفرع يهاهيرضف:  
اطالعات و  ياستفاده كننده بر سودمندي ادراك شده از فناور تجربه −

 ارتباطات مؤثر است.

 يكننده بر سهولت استفاده ادراك شده از فناوراستفاده تجربه −
 اطالعات و ارتباطات مؤثر است.
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اطالعات و  يسازماني بر سودمندي ادراك شده از فناور حمايت −
 ارتباطات مؤثر است.

اطالعات  يسازماني بر سهولت استفاده ادراك شده از فناور مايتح −
 و ارتباطات مؤثر است.

اطالعات و  ياطالعات بر سودمندي ادراك شده از فناور كيفيت −
 ارتباطات مؤثر است.

اطالعات  ياطالعات بر سهولت استفاده ادراك شده از فناور كيفيت −
 و ارتباطات مؤثر است.

اطالعات و ارتباطات بر  ياز فناور ادراك شده استفاده سهولت −
 اطالعات و ارتباطات مؤثر است. فناوري از شده ادراك سودمندي

اطالعات و ارتباطات بر تمايل  ياستفاده ادراك شده از فناور سهولت −
 اطالعات و ارتباطات مؤثر است. يبه استفاده از فناور

ل به اطالعات و ارتباطات بر تماي فناوري از شده ادراك سودمندي −
 اطالعات و ارتباطات مؤثر است. ياستفاده از فناور

اطالعات و ارتباطات بر استفاده حقيقي  يبه استفاده از فناور تمايل −
 اطالعات و ارتباطات مؤثر است. ياز فناور

اطالعات و ارتباطات بر چابكي  ي) از فناوررشي(پذ يواقع استفاده −
  .سازمان مؤثر است

  شناسي تحقيقروش - 5

آوري حقيق بر اساس هدف از نوع كاربردي و بر اساس نحوه جمعاين ت 
 نوع از و پيمايشي- توصيفيها چون از پرسشنامه استفاده كرده است، داده

 شركت كاركنان كليه را تحقيق اين آماري جامعه .است همبستگي
 آنان تعداد كه دهد - واقع در شهر تهران تشكيل مي پايسا خودروسازي

محدود  عهجام گيريي تعيين نمونه از فرمول نمونهراب. است نفر 505
)، حجم 505دهنده جامعه (و با توجه به تعداد افراد تشكيل استفاده شده

پژوهش براي تعيين حجم  نينفر) محاسبه شده است. در ا177نمونه (
  :نمونه از فرمول زير استفاده شده است
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بيني كردن احتمال عدم نفر، محقق با پيش 177با توجه به، تعداد نمونه 

توزيع  ها توسط كاركنان، اقدام بهتكميل يا تحويل تعدادي از پرسشنامه
ها، بين كاركنان نمود، كه عليرغم تالشهاي تعداد بيشتري از پرسشنامه

 133ها انجام داد، تعداد آوري پرسشنامهادي كه محقق براي جمعزي
ها بر اساس اين تعداد، نامه برگردانده شد، و تجزيه و تحليل دادهسشپر

در صد  75از  شبي هابازگشت پرسشنامه بيضر نيصورت گرفت. بنابرا
 و نظري مباني تدوين براي نياز  مورد اطالعات آوريجمع جهتاست. بوده
 آزمون جهت هاداده گردآوري براي و اي،از روش كتابخانه ق،يتحق نهيشپي

 يتحقيق، از پرسشنامه استاندارد استفاده شده است. برا هايفرضيه

 و براي سنجش پايايي پرسشنامه يصور ييپرسشنامه از روا ييروا نييتع
 كرونباخ استفاده شد كه ضريب مورد نظر براي پرسشنامه آلفاياز ضريب 

 2گرديد. تعداد سؤاالت مربوط به هر متغير و منبع آن در جدول 89/0
  آمده است.

  و منبع آن ري: تعداد سؤاالت مربوط به هر متغ)2(جدول

  منبع  تعداد سؤال  متغير
  )2005(زين و همكاران،  3  ي استفاده كنندهتجربه

  )2013(كيم، پارك و لي،  4  حمايت سازماني
 )2013(كيم، لي و لو،  7  كيفيت اطالعات

  )2013(كيم، پارك و لي،  5  سهولت استفاده ادراك شده
  )2013(كيم، پارك و لي،  5  سودمندي ادراك شده
  )2005(زين و همكاران،  3  تمايل به استفاده

  )2005(زين و همكاران،  2  استفاده حقيقي ( پذيرش)
  )2004(نوريزان و زين،  13  چابكي سازمان

  هاتجزيه و تحليل داده - 6

  ار توصيفيآم 6-1
درصد كاركنان  5/66 ق،يتحق نياز جامعه مورد نظر ا يدر نمونه انتخاب

 36دهندگان بين سن بخش اعظم پاسخ. باشنديدرصد زن م 5/33مرد و 
درصد فراواني را به خود اختصاص  6/55سال بوده است كه  45سال تا 

تحصيالت از  ميزان از نظرشركت مورد مطالعه همچنين داده است. 
، نمونهنفر اعضاي  133عيت خوبي برخوردار است به طوري كه از بين وض
تنها  هستند و باالتر درصد) داراي تحصيالت ليسانس 70نفر (تقريباً  93
 30 تر هستند.درصد كاركنان داراي تحصيالت فوق ديپلم و پايين 30
هاي نيمه فني درصد از آنان در رشته 7هاي فني؛ صد كاركنان در رشتهدر
نتايج ضمنا اند. هاي غيرفني تحصيل كردهدرصد از آنان در رشته 63و 

 13تنها خدمت،  از نظر سنواتدهد كه حاصل از آمار توصيفي نشان مي
درصد كاركنان بين يك تا ده سال سابقه كار دارند؛ در حالي سابقه 

درصد  20سال و سابقه خدمت  20تا 11درصد كاركنان بين  60خدمت 
در صد از كاركنان داراي بيش  7سال قرار دارد و  30تا 21بين از آنان نيز 

 عدم . اين نتايج خود نشان دهندهباشندسال سابقه خدمت مي 30از 
  است.شركت به جذب نيروهاي جوان براي فعاليت در اين  شركتتوجه 

  هاآزمون فرضيه 6-2
 مفروضات ياست. به منظور بررس ياصل هيفرض ازدهي يپژوهش حاضر دارا

نمرات به لحاظ نرمال بودن مورد آزمون قرار گرفت.  عينخست توز قيتحق
كولموگروف  –رنفيها از آزمون اسمعينرمال بودن توز يبررس يبرا

 كولموگروف – رنفيآزمون اسم جيخالصه نتا 3استفاده شده است. جدول
 عيتوز يدارا رهايشود همه متغي. چنانكه مشاهده مسازديم اننماي را

نرمال  رهاينمرات در تمام متغ عيتوز نكهيباتوجه به ا ستند.نرمال ه
استفاده نمود، لذا در  كيآمار پارامتر هايتوان از روشيم نيباشد بنابرايم

و سپس  رسونيپ يمفروضات پژوهش حاضر از روش همبستگ يبررس
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  .شودياستفاده م رگرسيون
  

  فكولموگرو – رنفيآزمون اسم جي): نتا3جدول (

ريمتغ  جهينت Pمقدار K-Sمقدار nدادتع 

استفاده كنندهتجربه  نرمال /.000 11/2  133 

سازمانيحمايت  نرمال /.000 66/2 133 

اطالعاتكيفيت  نرمال /.000 51/2 133 

ادراك شدهسودمندي  نرمال 14/0 57/1 133 

هادراك شداستفاده سهولت  نرمال /.000 19/3 133 

 نرمال /.000 98/3 133 نگرش

حقيقيتفادهاس  نرمال /.000 41/2 133 

 نرمال /.000 46/3 133 سازمانچابكي  

  
 اول  يهيآزمون فرض  

 يكننده بر سودمندي ادراك شده از فناوراول : تجربه استفاده يهيفرض
  اطالعات و ارتباطات مؤثر است.

نرمال  ليبه دل هيفرض نيا يبررس يشود برايهمانگونه كه مشاهده م
استفاده شده است.  رسونيپ يهمبستگ بيها از آزمون ضرعيبودن توز

كننده و تجربه استفاده نيدهد كه بينشان م 4اطالعات مندرج در جدول 
با  ياطالعات و ارتباطات رابطه معنادار يسودمندي ادراك شده از فناور

كننده بر تجربه استفاده ن،يوجود دارد. بنابرا p=0.000و  r=0.438شدت 
  اطالعات و ارتباطات مؤثر است. يدراك شده از فناورسودمندي ا

اطالعات و  ي: رابطه تجربه با سودمندي ادراك شده از فناور)4(جدول 
  ارتباطات

 Pمقدار پيرسونrمقدار n متغيرها

 000/0 438/0 133 كنندهتجربه استفاده

 سودمندي ادراك شده

  
 دوم يهيآزمون فرض  

ده كننده برسهولت استفاده ادراك شده از دوم : تجربه استفا ي هيفرض
  اطالعات و ارتباطات مؤثر است. يفناور

نرمال بودن  ليبه دل هيفرض نيا يبررس يشود برايمالحظه م چنانكه
استفاده شده است. اطالعات  رسونيپ يهمبستگ بيها ازآزمون ضرعيتوز

لت كننده و سهوتجربه استفاده نيدهد كه بينشان م 5مندرج در جدول
با  ياطالعات و ارتباطات رابطه معنادار ياستفاده ادراك شده از فناور

كننده بر تجربه استفاده ن،يوجود دارد. بنابرا p=0.000و  r=0.505شدت 
  اطالعات و ارتباطات مؤثر است. يسهولت استفاده ادراك شده از فناور

  كننده با سهولت استفاده ادراك شده : رابطه تجربه استفاده )5( جدول

 Pمقدار  پيرسون rمقدار n متغيرها

 000/0 505/0 133 تجربه استفاده كننده

 سهولت استفاده ادراك شده

 
 سوم يهيآزمون فرض  

 يسوم:حمايت سازماني بر سودمندي ادراك شده از فناور يهيفرض
  اطالعات و ارتباطات مؤثر است.

نرمال بودن  ليبه دل هيفرض نيا يبررس يد براشويمالحظه م چنانكه
استفاده شده است. اطالعات  رسونيپ يهمبستگ بيها ازآزمون ضر عيتوز

حمايت سازماني و سودمندي  نيدهد كه بينشان م 6مندرج در جدول 
با شدت  ياطالعات و ارتباطات رابطه معنادار يادراك شده از فناور

r=0.25  وp=0.004 حمايت سازماني بر سودمندي  ن،يراوجود دارد. بناب
  اطالعات و ارتباطات مؤثر است. يادراك شده از فناور

  : رابطه حمايت سازماني با سودمندي ادراك شده )6( جدول

 Pمقدار  پيرسون rمقدار n متغيرها

 004/0 25/0 133 حمايت سازماني

 سودمندي ادراك شده

 
 ي چهارمآزمون فرضيه  

ت سازماني بر سهولت استفاده ادراك شده از فناوري ي چهارم:حمايفرضيه
  اطالعات و ارتباطات مؤثر است.

شود براي بررسي اين فرضيه به دليل نرمال طور كه مشاهده ميهمان
ها ازآزمون ضريب همبستگي پيرسون استفاده شده است. بودن توزيع

دهد كه بين حمايت سازماني و نشان مي 7اطالعات مندرج در جدول 
هولت استفاده ادراك شده از فناوري اطالعات و ارتباطات رابطه س

وجود دارد. بنابراين، حمايت  p=0.000و  r=0.335معناداري با شدت 
سازماني بر سهولت استفاده ادراك شده از فناوري اطالعات و ارتباطات 

  مؤثر است.
  شده : رابطه حمايت سازماني با سهولت استفاده ادراك )7(جدول 

 Pمقدار  پيرسون rمقدار  n رهامتغي

 000/0 335/0 133 حمايت سازماني

دهشسهولت استفاده ادراك  

  
 پنجم يهيآزمون فرض  

 يپنجم:كيفيت اطالعات بر سودمندي ادراك شده از فناور يهيفرض
  اطالعات و ارتباطات مؤثر است.

نرمال بودن  ليبه دل هيفرض نيا يبررس يشود برايمالحظه م چنانكه
استفاده شده است. اطالعات  رسونيپ يهمبستگ بيها ازآزمون ضرعيتوز

كيفيت اطالعات و سودمندي  نيدهد كه بينشان م 8مندرج در جدول 
با شدت  ياطالعات و ارتباطات رابطه معنادار يادراك شده از فناور

r=0.296  وp=0.001 كيفيت اطالعات بر سودمندي  ن،يوجود دارد. بنابرا
  مؤثر است. و ارتباطاتاطالعات  يفناوراز ادراك شده 

  
  : رابطه كيفيت اطالعات با سودمندي ادراك شده )8( جدول
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 Pمقدار پيرسونrمقدار n متغيرها

 001/0 296/0 133 كيفيت اطالعات
 سودمندي ادراك شده

 
 ي ششمآزمون فرضيه  

وري ي ششم:كيفيت اطالعات بر سهولت استفاده ادراك شده از فنافرضيه
  اطالعات و ارتباطات مؤثر است.

شود براي بررسي اين فرضيه به دليل نرمال بودن چنانكه مالحظه مي
ها ازآزمون ضريب همبستگي پيرسون استفاده شده است. اطالعات توزيع

دهد كه بين كيفيت اطالعات و سهولت نشان مي 9مندرج در جدول 
طات رابطه معناداري با استفاده ادراك شده از فناوري اطالعات و ارتبا

وجود دارد. بنابراين، كيفيت اطالعات بر  p=0.000و  r=0.354شدت 
 سهولت استفاده ادراك شده از فناوري اطالعات و ارتباطات مؤثر است.

 شده : رابطه كيفيت اطالعات با سهولت استفاده ادراك)9(جدول 

 Pمقدار پيرسونrمقدار n متغيرها

 000/0 354/0 133 كيفيت اطالعات

 شده سهولت استفاده ادراك

  
 ي هفتمآزمون فرضيه  

شده از فناوري اطالعات و  سهولت استفاده ادراك ي هفتم:فرضيه
ادراك شده از فناوري اطالعات و ارتباطات مؤثر ارتباطات بر سودمندي

  است.
شود براي بررسي اين فرضيه به دليل نرمال بودن چنانكه مالحظه مي

ا ازآزمون ضريب همبستگي پيرسون استفاده شده است. اطالعات هتوزيع
استفاده ادراك شده از  دهد كه بين سهولتنشان مي 10مندرج در جدول 

ادراك شده از فناوري اطالعات  فناوري اطالعات و ارتباطات و سودمندي
وجود دارد.  p=0.000و  r=0.851و ارتباطات رابطه معناداري با شدت 

استفاده ادراك شده از فناوري اطالعات و ارتباطات بر ولت بنابراين، سه
 ادراك شده از فناوري اطالعات و ارتباطات مؤثر است. سودمندي

 ادراك شده  : رابطه سهولت استفاده ادراك شده با سودمندي)10(جدول 

 Pمقدار پيرسونrمقدار n متغيرها

 000/0 851/0 133 استفاده ادراك شدهسهولت

 ادراك شدهسودمندي

  
 ي هشتمآزمون فرضيه 

سهولت استفاده ادراك شده از فناوري اطالعات و  ي هشتم:فرضيه
ارتباطات بر نگرش نسبت به استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات مؤثر 

  است.
شود براي بررسي اين فرضيه به دليل نرمال بودن چنانكه مالحظه مي

پيرسون استفاده شده است. اطالعات ها ازآزمون ضريب همبستگي توزيع

استفاده ادراك شده از دهد كه بين سهولت نشان مي 11مندرج در جدول 
فناوري اطالعات و ارتباطات و نگرش نسبت به استفاده از فناوري 

 p=0.000و  r=0.384اطالعات و ارتباطات رابطه معناداري با شدت 
ده از فناوري اطالعات و وجود دارد. بنابراين، سهولت استفاده ادراك ش

ارتباطات بر نگرش نسبت به استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات مؤثر 
 است

: رابطه سهولت استفاده ادراك شده با نگرش نسبت به استفاده  )11(دول ج
 از فناوري اطالعات و ارتباطات 

 Pمقدار  پيرسون rمقدار n متغيرها

دهاستفاده ادراك شسهولت   133 384/0 000/0 

ادهنگرش نسبت به استف  

  
 ي نهمآزمون فرضيه  

ادراك شده از فناوري اطالعات و ارتباطات بر ي نهم:سودمندي فرضيه
  نگرش نسبت به استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات مؤثر است.

شود براي بررسي اين فرضيه به دليل نرمال بودن چنانكه مالحظه مي
يب همبستگي پيرسون استفاده شده است. اطالعات ها ازآزمون ضرتوزيع

دهد كه بين سودمندي ادراك شده از نشان مي 12مندرج در جدول 
فناوري اطالعات و ارتباطات و نگرش نسبت به استفاده از فناوري 

 p=0.000و  r=0.331اطالعات و ارتباطات رابطه معناداري با شدت 
ه از فناوري اطالعات و ارتباطات ادراك شدوجود دارد. بنابراين، سودمندي 

 بر نگرش نسبت به استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات مؤثر است.

: رابطه سودمندي با نگرش نسبت به استفاده از فناوري اطالعات )12(جدول 
 و ارتباطات 

 Pمقدار  پيرسون rمقدار n متغيرها

  000/0 331/0 133 ادراك شدهسودمندي
 ستفادهنگرش نسبت به ا

  
 ي دهمآزمون فرضيه  

ي دهم: نگرش نسبت به استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات بر فرضيه
  استفاده حقيقي از فناوري اطالعات و ارتباطات مؤثر است.

شود براي بررسي اين فرضيه به دليل نرمال بودن چنانكه مالحظه مي
شده است. اطالعات آزمون ضريب همبستگي پيرسون استفاده  ها ازتوزيع

دهد كه بين نگرش نسبت به استفاده از نشان مي 13مندرج در جدول 
فناوري اطالعات و ارتباطات با استفاده حقيقي از فناوري اطالعات و 

وجود دارد.  p=0.000و  r=0.431ارتباطات رابطه معناداري با شدت 
طات بر بنابراين، نگرش نسبت به استفاده از فناوري اطالعات و ارتبا

  استفاده حقيقي از فناوري اطالعات و ارتباطات مؤثر است.
 : رابطه نگرش با استفاده حقيقي از فناوري اطالعات و ارتباطات)13(جدول 
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 Pمقدار پيرسونrمقدار n متغيرها

 000/0 431/0 133 نگرش نسبت به استفاده

 استفاده حقيقي

 
 ي يازدهمآزمون فرضيه  

ستفاده حقيقي از فناوري اطالعات و ارتباطات بر ي يازدهم: افرضيه
 چابكي شركت مؤثر است.

شود براي بررسي اين فرضيه به دليل نرمال بودن چنانكه مالحظه مي
ها ازآزمون ضريب همبستگي پيرسون استفاده شده است. اطالعات توزيع

دهد كه بين استفاده حقيقي از فناوري نشان مي 14مندرج در جدول 
 r=0.708و ارتباطات و چابكي سازمان رابطه معناداري با شدت  اطالعات

وجود دارد. بنابراين، استفاده حقيقي از فناوري اطالعات و  p=0.000و 
  ارتباطات بر چابكي شركت مؤثر است.

: رابطه استفاده حقيقي از فناوري اطالعات و ارتباطات با چابكي )14(جدول 
 يسازمان

 Pمقدار پيرسونrمقدار n متغيرها

 000/0 708/0 133 استفاده حقيقي

 چابكي سازمان

  بررسي مدل تحقيق با استفاده از روش رگرسيون 3- 6
تعيين موثرترين متغيرها بر سودمندي ادراك شده از فناوري اطالعات و 

  .)7و 5و 3و 1ارتباطات (بررسي مدل در فرضيات 
چندگانه  يك مدل رگرسيون 7و 5و 3و 1براي بررسي مدل در فرضيات 

به طوري كه متغير وابسته سودمندي  گام به گام در نظر گرفته شد:
ترتيب  ادراك شده از فناوري اطالعات و ارتباطات و متغيرهاي مستقل به

ي استفاده كننده، حمايت سازماني، كيفيت اطالعات و سهولت تجربه
م استفاده ادراك شده از فناوري اطالعات و ارتباطات است. پس از انجا

  رگرسيون چندگانه گام به گام، يك متغير وارد مدل شد.
  : رگرسيون گام به گام )15( جدول

ضريب   مدل بدست آمده
  رگرسيون

ضريب
 تعيين

 سطح معني داري آماره آزمون

 /.000 522/5 724/0  842/0 مقدار ثابت

 /.000 515/18  763/0  سهولت استفاده
  

به دست آمده P چون مقدار  انجام شد و βآزمون فرض در مورد ضرايب 
) رد jβ=٠( H  0فرضيه 0,05داري باشد، در سطح معنيمي 0,05كمتر از 

ي استفاده كننده، متغيرهاي مستقل (تجربه15 با توجه به جدول شود.مي
حمايت سازماني، كيفيت اطالعات و سهولت استفاده ادراك شده از 

ه از فناوري ده ادراك شدفناوري اطالعات و ارتباطات) متغير سهولت استفا
درصد از تغييرات متغير سودمندي  72,4در مجموع اطالعات و ارتباطات 

  كنند. ت و ارتباطات را توجيه ميادراك شده از فناوري اطالعا
)1 (                                         0 .8 4 2 0 .7 6 3Y X                      

 Xدراك شده از فناوري اطالعات و ارتباطات و سودمندي ا Yكه در آن 
  باشد. سهولت استفاده ادراك شده مي

تعيين موثرترين متغيرها بر سهولت ادراك شده از فناوري اطالعات و 
  .)6و 4و 2ارتباطات (بررسي مدل در فرضيات 

يك مدل رگرسيون چند گانه گام  6و 4و 2براي بررسي مدل در فرضيات 
شود: به طوري كه متغير وابسته سهولت ادراك گرفته ميبه گام را در نظر 

شده از فناوري اطالعات و ارتباطات و متغيرهاي مستقل به ترتيب 
باشد. پس كننده، حمايت سازماني و كيفيت اطالعات ميي استفادهتجربه

  م به گام، دو متغير وارد مدل شد.از انجام رگرسيون چندگانه گا
  (مرحله اول)  به گامرگرسيون گام : )16(جدول 

 سطح معني
 داري

t  آماره
 آزمون

ضريب 
يينعت  

يباضر  
β  

 بدست آمده مدل
 مرحله اول

000./  857/7  255/0  976/1  مقدار ثابت 
000./  697/6  487./ نندهاستفاده ك تجربه   

  
ي استفاده كننده، از ميان متغيرهاي مستقل (تجربه 16با توجه به جدول 

ي استفاده كننده داراي يت اطالعات) متغير تجربهحمايت سازماني و كيف
تأثير بيشتري در بيان پراكندگي متغير سهولت ادراك شده از فناوري 

  باشد.اطالعات و ارتباطات مي
  (مرحله دوم)  : تجزيه رگرسيون گام به گام)17(جدول 

سطح 
 داريمعني

آماره   t 
 آزمون

ضريب 
  يينعت

ضرايب 
β 

مدل به دست آمده در 
 ه دوممرحل

 مقدار ثابت 540/1 /.297 292/5 /.000

 ي استفاده كنندهتجربه /.430 840/5 /.000

 حمايت سازماني /.178 785/2 /.000

ي استفاده كننده، از ميان متغيرهاي مستقل (تجربه 17با توجه به 
ي استفاده كننده و حمايت سازماني، كيفيت اطالعات) متغيرهاي تجربه

درصد از تغييرات متغير سهولت  29,7در مجموع  حمايت سازماني
كنند و استفاده ادراك شده از فناوري اطالعات و ارتباطات را توجيه مي

ي استفاده كننده داراي تأثير متغير حمايت سازماني پس از متغير تجربه
فناوري بيشتري در (بيان پراكندگي) متغير سهولت ادراك شده از 

انجام شد و  βآزمون فرض در مورد ضرايب  اطالعات و ارتباطات است.
داري باشد، در سطح معنيمي 0,05به دست آمده كمتر از P چون مقدار 

 شود.) رد ميjβ=٠( H  0فرضيه 0,05

  خواهد بود: 2معادله به دست آمده به صورت معادله شماره 
)2(                     1 21 .5 4 0 .4 3 0 .1 7 8Y X X    

 1Xادراك شده از فناوري اطالعات و ارتباطات وسهولت  Yكه در آن  
  باشد.حمايت سازماني مي 2Xكننده وي استفادهتجربه

  گيري نتيجه  - 7
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با آغاز قرن بيست و يكم سازمانها تغييرات اساسي و شديدي را پيرامون 
بقاء و موفقيت سازمانها را به طور  خود تجربه كردند كه عدم توجه به آنها

 اين به پاسخ براي سازمانها. كندروبرو مي يييد و چالشهاتهد با ايفزاينده
اي بگونه اند.ادهرا توسعه د سازماني چابكي نام به جديدي رويكرد چالشها

براي توانايي توليد اطالعات الزم  را چابكي سازمانيكه محققان 
از طريق فناوري اطالعات و ارتباطات  طمگيري در محيطي متالتصميم

هاي آميز فناوريبه كارگيري موفقيتبا اين وجود،  .كنندتعريف مي
ها بستگي به پذيرش آن فناوري توسط كاركنان، اطالعاتي در سازمان

هاي اطالعاتي كه با صرف مديران و مشتريان دارد. بسياري از اين فناوري
وند به دليل اينكه مورد پذيرش كاركنان شزمان و هزينه زياد انجام مي

در اين تحقيق بر اين اساس،  مانند.بال استفاده باقي مي گيرند،قرار نمي
شركت سايپا  سازمانياثر پذيرش فناوري اطالعات و ارتباطات بر چابكي 

 مورد بررسي قرار گرفت. همانند تحقيقات پيشين (گلدمن و همكاران
 و زين )2006(، لي)2004( راگون، موند)1997( ، گونسن)1993(
نتايج اين تحقيق نيز نشان داد كه پذيرش فناوري اطالعات و ، )2013(

نكته اساسي  ارتباطات اثر مثبتي بر توانايي شركت براي چابك بودن دارد.
و درخور توجه براي مديران سازمانها و شركتها توسعه فرهنگ پذيرش 

و كاركنان به عنوان مبنايي براي  فناوري و استقبال از تغيير در بين خود
هاي رقابتي همچون پاسخگويي، شايستگي، سرعت و ايجاد مزيت

نتايج تحقيق  همچنين باشدپذيري به عنوان قابليتهاي چابكي ميانعطاف
حمايت ، نشان داد كه از بين سه متغير بيروني تجربه استفاده كننده

ده اثر مهمي بر پذيرش تجربه استفاده كنن تنهاشركت و كيفيت اطالعات 
فناوري اطالعات و ارتباطات دارد. نتايج اين تحقيق با نتايج تحقيقات 

) 1385( ) و شيخ شعاعي1383( شيرمحمديانجام شده توسط محقر و 
از فناوري اطالعات و  مبني بر اينكه اثر سهولت استفاده ادراك شده

شده بيشتر  ارتباطات بر استفاده از فناوري نسبت به سودمندي ادراك
  است، مطابقت دارد. 

كننده بر برداشت كاربران استفاده ي تجربهكه نتايج تحقيق نشان داد -
به لذا  ،نسبت به سودمندي و سهولت استفاده از فناوري مؤثر است

شود هنگام استخدام كاركنان مديران شركت مورد مطالعه پيشنهاد مي
اركنان موجود نيز با توجه به جديد اين عامل را در نظر بگيرند. در مورد ك

هاي آموزشي تر از متوسط است با ارائه دورهاينكه نمره اين متغير پايين
 مناسب اين نقص را جبران كنند.

با توجه به نتايج تحقيق كه نشان داد حمايت شركت بر برداشت كاربران -
به مديران  ،نسبت به سودمندي و سهولت استفاده از فناوري مؤثر است

شود كاركنان را براي استفاده از فناوري مورد مطالعه پيشنهاد مي شركت
ها و منابع اطالعات و ارتباطات حمايت و مورد تشويق قرار دهند و كمك

 الزم در اين زمينه را فراهم آورند.

به مديران شركت و خريداران سيستمهاي مرتبط با فناوري اطالعات و -
ل سودمندي ادراك شده و سهولت شود كه دو عامارتباطات پيشنهاد مي

استفاده ادراك شده را در خريد سيستمهاي متناسب با نياز شغلي 
كاركنان مد نظر داشته باشند و سيستمهايي را خريداري كنند كه در 

 عين مفيد بودن يادگيري آنان براي استفاده آسان باشد.

را  شود كه سيستمهاي خودبه مديران شركت مورد مطالعه پيشنهاد مي-
پذيري الزم برخوردار اندازي از انعطافطوري طراحي كنند كه پس از راه

سازي سيستمهايي كه پيچيدگي آن فراتر از باشد. همچنين از پياده
 ظرفيت موجود است خودداري كنند.

پذيري افراد را در برابر تغييرات جديد تقويت مديران بايد روحيه انعطاف-
معتقد باشند كه هر تغييري سريعاً صورت  كرده و خود نيز به اين موضوع

از اين رو  .پذيرد و نيازمند زمان الزم براي نيل به نتيجه مطلوب استنمي
بر بودن استقرار سيستمهاي شود مديران  شركت به زمانپيشنهاد مي

 ،زمان استقرار كامل و بهينه سيستم جديد جديد توجه داشته باشند و تا
افزايش داده و حمايت الزم از كاركنان انجام پذيري خود را قدرت تحمل

 دهند.

پذيرش فناوري اطالعات و ارتباطات از سوي كاركنان طبق نتايج تحقيق، -
نقش مهمي در افزايش توانايي شركت براي مواجه شدن با تغييرات دارد، 

شود در فواصل زماني الزم به لذا به مديران شركت پيشنهاد مي
اطالعات و ارتباطات  اركنان و كاربران فناوريپيشنهاداتي كه از طرف ك

 شود؛ توجه نمايند.ارائه مي
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