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 خالصه 

گرفته  نشأت شناختي روان مطالعات از در ارتباط با فناوری  و پیدایش واژه پذیرش منشأ: مقدمه

هدف از  تواند در استفاده یا عدم استفاده از آن اثر گذار باشد، بنابراینمياست و تصورات ذهني ما 

اطالعات در  فناوری از تفادهسهولت و سودمندی اس از کارکنان ذهني این تحقیق بررسي برداشت

 باشد.ميکارکنان اداره ورزش و جوانان استان کرمانشاه 

جامعه پژوهش در این مطالعه شامل . از نوع مقطعي بود همبستگي -توصیفيروش تحقیق  روش كار:

فرمول  حجم نمونه با استفاده ازبود.   4381کارکنان اداره تورزش و جوانان استان کرمانشاه در سال 

نفر تعیین شد. ابزارهای تحقیق شامل پرسشنامه جمعیت شناختي و پرسشنامه مدل پذیرش  461وکران ک

اسمیرنف، همبستگي  _از آزمـون کولموگروف ها فناوری دیویس بود. برای آزمـون نرمال بودن داده

 پیرسون و رگرسیون استفاده گردید. 

 با پذیرش سهولت و سودمندی استفاده از ارکنانک ذهني نتایج تحقیق نشان داد که بین برداشت نتایج:

 (.p<18/1اطالعات ارتباط معنا داری وجود دارد ) فناوری

رسد نوع دیدگاه افراد در ارتباط با یادگیری ساده فناوری و مزایای استفاده ميبه نظر نتیجه گیري: 

 .شودمياز آن در روند کار باعث پذیرش باالتری 

 ری اطالعات،  کارکنان، برداشت ذهني، اداره ورزش و جوانانفناو پذیرش كلمات كلیدي:

 

 
 



 
 و  همكاران آرش سروری            بررسی ارتباط بین برداشت ذهني كاركنان از سهولت و سودمندي استفاده با پذیرش فناوري اطالعات در کارکنان -628 

 

 مقدمه 
 جامعه گیری شكل فرآیند در تولید فاکتور مهمترین اطالعات،

 در سریع تغییرات با انطباق به قادر که کشورهایي. است اطالعاتي

 جدید محیطي شرایط از برگرفته های ویژگي به شدن مجهز و جهان

 نوین اطالعات از استفاده و تولید دسترسي، ابلیتق از نیز و هستند

 خود به یكم و بیست قرن در بویژه را شایاني های موفقیت ،برخوردارن

 و« همه برای اینترنت» ،«همه برای کامپیوتر» شعار. اند داده اختصاص

 عالقه نهادهای از بسیاری توجه حاضر، حال در«  الكترونیک دولت»

 ساخته معطوف خود به را اطالعاتي جامعه یک به شدن تبدیل به مند

فناوری اطالعات، یكي از در کنار داشتن اطالعات،  .(4) است

آید و بسیاری از ميبه شمار  مهمترین محورهای توسعه در جهان

کشورهای جهان، توسعه فناوری اطالعات را به عنوان یكي از مهم 

 ایبسز تأثیر. (6)ترین زیرساخت های توسعه خود قرار داده اند 

 دسوو  نمازسا رکاو  کسبفرایندهای ئي راکا بر تطالعاافناوری 

 تا ستا هشد موجب وریفنا ینا یگیررکا بهاز  حاصل رسرشا

 یها ژیتكنولو سبددر  زیممتا هجایگااز ها ژیتكنولو ینگونها

 گونه به تطالعاافناوری  همیت. اددگر رداربرخو وزمرا یهانمازسا

 یهاوژهپر شكستاز  ناشي نیاو ز رضر سو یکاز  که ستای ا

 به ،یگرد یسوو از  دبو هداخو هنگفتها نمازسا ایبرآن  به ستیابيد

و  گرگونيو د دنبو نبنیا نشدا مانندآن  صخا ییژگيهاو لیلد

 اریشوو دها پیچیدگيآن از  به ستیابيد ،صنعت ینا سریع اتتغییر

 به تطالعاا ژیتكنولو یگیررکابه . (3) ستا رداربرخو دییاز یها

 ایمحتو نشد غنيتر نیزو  نکنارکا یگاهيهاو آ نشدا یشافزا

 برها آن ایحرفه تسلط موجب نکنارکا نش. دانجامدامي مشاغل

 به طالعاتيا یسیستمها صخا رطو بهو  ژیتكنولو. دميشو نمازسا

 حیطه طریق ینو از ا نجامدامي نمازسا بر رتنظاو  لکنتر سهیلت

 به یتودمحد یک که سنتي یهارساختا فبرخال ان،مدیر رتنظا

 ژیتكنولو که جااز آن . (6)تواند گسترش یابد ميآید مي بحسا

 شرکتهاو  هانمازساو  باشدمي شدر لحادر  نیاد سراسردر  تطالعاا

 عموضو ینا شرکتي هر ،هستند ژیتكنولو مندزنیا دخو یبقا ایبر نیز

 مانند نیز نمازسا کارکنان. شد هداخو لفوا رچاد دبگیر هیددنارا 

 جهتها نآ به توجهو  آیندمي  رشما به مهم منابعاز  یكي تطالعاا

 به سترسيد با نکنارکا. ميباشد وریضر یمرا نیز افهدا به نسیدر

و  دبو هنداخو دخو ظایفو منجاا به  درقا کافيو  صحیح تطالعاا

 ارینگهدو  دازشپرو  تهیه جهت مناسب اریبزا تطالعاا ژیتكنولو

 . (1)ميباشد  تطالعاا

 و گرفته نشأت شناختي روان مطالعات از فناوری پذیرش الگوی

 .است شده برده کار به اطالعات های فناوری سیستم مطالعات در

 وجود به این سئوال تئوریک تشریح برای فناوری پذیرش الگوی

 انتخاب را فناوری از نوع یک است ممكن کاربران چرا که، آمد

 استفاده یا فناوری پذیرش الگو، این کنند؟ رد را آن که یا این نمایند

 شده درک استفاده سهولت مجزای مفاهیم از استفاده با را فناوری از

 فناوری پذیرش الگوی. (8)کند مي تشریح شده درک سودمندی و

 و شده درک سودمندی اساسي)یعني باورهای از ای مجموعه از

های  موقعیت در که نموده ( استفاده شده درک استفاده سهولت

 درجه نوانع به شده درک سودمندی .است استفاده قابل گوناگون

 فناوری از استفاده که است معتقد یک فرد که شودمي تعریف ای

 بیان دیگر به .داد خواهد افزایش را وی شغلي عملكرد خاصي

 یک که شده تعریف ای درجه عنوان به شده درک استفاده سهولت

 . (2)است  معتقد فرد

 از ذهني برداشت " و " بودن مفید از ذهني برداشت " عامل دو

 تأثیر فناوری یک از استفاده به نسبت افراد نگرش بر " استفاده آساني

  شوند مي فناوری آن از استفاده برای گیری تصمیم موجب ، گذاشته

 ذهني برداشت همچنین،.  گیرد مي صورت استفاده عمل نهایت در و

 عوامل.  دارد تأثیر بودن مفید از ذهني برداشت رب استفاده، آساني از

 اجتماعي، عوامل سازماني، عوامل عاملي، نوع هر شامل میتوانند بیروني

 افزار، نرم و افزار سخت نوع مانند ای رایانههای سیستمهای ویژگي

 رایانه سیستمهای از استفاده در دیگر افرادهای کمک و آموزش، نحوه

 آساني و بودن مفید از افراد ذهني برداشتهای روی بر که باشند ای

 .  (7) گذارندمي تأثیر اطالعات فناوری از استفاده

 و آگراوال مطالعات همچنین و دیویس و ونكتاشهای پژوهش

 سهولت و شده درک سودمندی  که داد نشان 6111 سال در کاراهانا

 مي تاثیر غیرمستقیم و مستقیم طور به رفتاری قصد بر دو هر استفاده در

 .   (9) گذارند

 تربیت و تامین ساززمینه عنوان به ورزش و بدني تربیت توسعه

 شمار به ملي توسعه هایبرنامه از بخشي تندرست و سالم انساني نیروی

 فعالیت به مردم پرداختن تسهیل جهت الزم بستر ایجاد نتیجه در آیدمي

 کلي فضاهای امكان ایجاد جامعه تندرستي و نشاط توسعه و ورزشي

 پژوهشي یادگیری اهداف به دستیابي برای اطالعات فناوری از استفاده

 دربازار رقابت گسترش . (8) است ناپذیر اجتناب همه برای خدماتي و

 در بتوانند تا بیاورند روی جدید فناوریهای به سازمانها که شده باعث

 .است اطالعات فناوری ها،فناوری این از یكي بمانند رقابت باقي این
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 طور به اطالعات فناوری امروزی وکار کسب متالطم و پویا جامعه در

 مدیران گذشته در حالیكه در گیردمي قرار استفاده مورد ای گسترده

 و بگیرند نادیده را اطالعات فناوری به مربوط تصمیمات توانستندمي

 غیر کار این صنعتهای بخش بیشتر در امروزه کنند اجتناب آنها از

 از است ای نشانه اطالعات فناوری به زیاد وابستگي این. است ممكن

 فناوری محیط ذات از ناشي که وکار کسب زیاد پذیری آسیب

 از حمایت توانایي تنها نه اطالعات فناوری. است اطالعات

های استراتژی تواندمي بلكه دارد را موجود وکار کسبهای استراتژی

 براینكه عالوه اطالعات فناوری دیگر بیان به بدهد شكل را جدیدی

 باشد کار رونق و ادامه برای موفق عامل یک عنوان به تواندمي

 سازمان برای رقابتي مزیت و تمایز برای ویژگي یک تواندمي

مدل پذیرش فناوری توسط دیویس و بر  4898در سال . (41)باشد

ارائه شد. اساس مدل « آیزن و فیشبن»اساس نظریه عمل مستدل 

پذیرش فناوری را دو تصویر یا عقیده خاص برداشت ذهني از 

سودمندی و برداشت ذهني از آساني استفاده که از عوامل اصلي 

دهد. به طور ميند، تشكیل مرتبط با رفتارهای پذیرش فناوری هست

کلي هدف از ارائه مدل پذیرش فناوری اطالعات تالشي جهت 

توضیح عوامل تعیین کننده در پذیرش فناوری اطالعات و بررسي 

میطان همبستگي بین آنهاست. مدل دیویس از چهار مولفه اصلي 

برداشت ذهني از مفید بودن، برداشت ذهني از سعولت، نگرش و 

شده است. برداشت ذهني به معنای احتمال ذهني شكل  استفاده تشكیل

گرفته در کاربران نسبت به یک پدیده و نگرش را ترکیب شناخت ها، 

و آمادگي برای عمل نسبت به یک پدیده معین تعریف ها احساس

کند که نگرش نسبت به یک ميکنند. در این مدل دیویس بیان مي

. (44)به آن پدیده است  پدیده متاثر از یرداشت ذهني کاربر نسبت

 کارکنان ذهني بنابراین هدف از این تحقیق بررسي ارتباط بین برداشت

اطالعات در  فناوری با پذیرش سهولت و سودمندی استفاده از

 باشد.ميکارکنان اداره ورزش و جوانان استان کرمانشاه 

 

 روش كار
. جامعه باشدميتحلیلي از نوع مقطعي  -وصیفياین مطالعه ت

کارکنان اداره کل تربیت بدني استان پژوهش در این مطالعه شامل 

 از نیز حاضر تحقیق دربود. نفر  461بود. کل جامعه آماری  کرمانشاه 

 به استفاده نمونه حجم برآورد منظور به کوکران نمونه حجم فرمول

 و ورزش کل اداره کارکنان از نفر 461آمد. نمونه نهائي تحقیق  عمل

باشد. ابزارهای تحقیق شامل ميو شهرستان کرمانشاه  استان جوانان

پرسشنامه مدل پذیرش فناوری دیویس و  پرسشنامه جمعیت شناختي

 در و تنظیم بخش پنج بود. پرسشنامه مدل پذیرش فناوری دیویس در

 آوریگرد به اول بخش. گرفت قرار مورد پژوهش نمونه اختیار

 برداشت ذهني دوم بخش. داشت اختصاص اطالعات دموگرافیک

 قرار بررسي مورد فناوری اطالعات از استفاده سودمندی از را کارکنان

 مفید و اثربخشي کارایي، خصوص در برگیرنده سواالتي در که داد

 سوال در 2 دربرگیرنده سوم بخش. بود اطالعات بودن فناوری

 فناوری از سهولت استفاده از کارکنان ذهني برداشت خصوص

 و سیستم با تعامل در استفاده، سهولت آساني بر مشتمل اطالعات

 2 شامل ترتیب به نیز پنجم و چهارم بخش. فناوری بود آسان یادگیری

 میزان و فناوری اطالعات به نسبت کارکنان نگرش بررسي به سوال و

 مقادیر تبدیل برای. یافت اطالعات اختصاص فناوری از آنان استفاده

 استفاده لیكرت طیف از کمي مقادیر به در پرسشنامه موجود کیفي

(، 1موافقم ) (،8موافقم ) کامالً گزارهای به که صورت این به .شد

. شد داده اختصاص (4مخالفم ) کامالً و (6مخالفم ) (،3ندارم ) نظری

ها در دو سطح توصیفي و استنباطي مورد تجزیه و تحلیل قرار داده

گرفتند در سطح توصیفي از جداول و نمودارها استفاده شد. سپس 

اسمیرنف  _از آزمـون کولموگروف ها برای آزمـون نرمال بودن داده

های تحقیق با روش آماری استفاده شد. در سطح استنباطي فرضیه

همبستگي پیرسون و رگرسیون مورد بررسي قرار گرفتند. درصد 

 SPSSافزار در نظر گرفته شد و از نرم 14/1معناداری در تحقق حاضر 

 استفاده گردید.ها جهت تحلیل داده

 

 تایجن
درصد( از شرکت  7/11نفر ) 18نتایج تحقیق نشان دادکه  

درصد( از شرکت کنندگان  6/88نفر ) 74کنندگان تحقیق زن و 

سال  79/33تحقیق مرد  بودند. میانگین سني شرکت کنندگان تحقیق 

بودند. اکثر شرکت کنندگان تحقیق دارای  99/1با انحراف معیار 

درصد( بودند. تعداد دفعات استفاده افراد از  3/39مدرک کارداني )

دانش فناوری یک بار در هفته بیشترین فراواني را در شرکت کنندگان 

داشته است و حداقل تعداد دفعات استفاده از فن آوری یک بار در ماه 

ا داشته است. بیشترین میزان استفاده از بوده است که کمترین فراواني ر

درصد و  48فناوری در بخش مكاتبات و جستجوی اطالعات با میزان 

کمترین میزان استفاده افراد از دانش فناوری در بخش خدمات 

درصد   7/4به میزان ها کتابخانه، امور مالي و کنترل و هدایت فعالیت

 بوده است.
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 آمار توصیفي متغیرها .0جدول 

 انحراف استاندارد میانگین حداکثر حداقل تغیرم

 811/9 98/418 461 93 دانش فن آوری

 388/6 66/62 31 61 برداشت ذهني از سهولت در استفاده از  فن آوری

 111/6 19/62 31 49 برداشت ذهني از سودمندی در استفاده از  فن آوری

 

ن و گردد میانگیميمشاهده  4همانطور که در جدول شماره 

، میانگین و 98/418±811/9انحراف استاندارد دانش فن آوری 

انحراف استاندارد برداشت ذهني از سهولت در استفاده از  فن آوری 

، میانگین و انحراف استاندارد برداشت ذهني از 388/6±66/62

 باشد.مي 19/62±111/6سودمندی در استفاده از  فن آوری وری 

 

 

 بین متغیرهای تحقیقماتریس همبستگي . 1جدول 

 سودمندی در استفاده از  فن آوری سهولت در استفاده از  فن آوری نمره دانش فن آوری 

 نمره دانش فن آوری

 سطح معني داری

4 82/1 

114/1 

81/1 

114/1 

 برداشت ذهني از سهولت در استفاده از  فن آوری

 سطح معني داری

82/1 

114/1 

4 98/1 

114/1 

 دمندی در استفاده از  فن آوریبرداشت ذهني از سو

 سطح معني داری

81/1 

114/1 

98/1 

114/1 

4 

 

در ارتباط با ماتریس همبستگي  6با توجه به نتایج جدول شماره 

متغیرها بین نمره دانش فن آوری با متغیرهای تحقیق ارتباط 

وجود دارد به این معني که با باال رفتن نمره برداشت ذهني از ميمستقی

سودمندی در استفاده از  فن آوری، نمره فن آوری نیز باال  سهولت و

 رود. مي

 بحث ونتیجه گیري

سهولت و  از کارکنان ذهني هدف از این تحقیق بررسي برداشت

اطالعات در کارکنان اداره ورزش و  فناوری از سودمندی استفاده

از عوامل موثر در پذیرش فناوری باشد. ميجوانان استان کرمانشاه 

عات، برداشت ذهني از مفید بودن و نگرش به استفاده از فناوری اطال

اطالعات است که تاثیر مثبت و معني داری بر تصمیم به استفاده از 

درک سودمندی تاثیر مستقیم و معني . (46)فناوری اطالعات دارد 

داری بر تمایالت رفتاری دارد و به کار گیری آسان درک شده رابطه 

های در دهه. (7)مستقیم با نگرش به یادگیری شبكه محوری دارد 

زندگي ما به ویژه های نبهاخیر، فناوری اطالعات تقریباً با تمام ج

عجین شده است. کاربرد فناوری اطالعات  ای هزندگي کاری و حرف

سازمان ها، به  مختلف و رشد سریع استفاده از رایانه درهای در حوزه

بررسي میزان و عوامل پذیرش و عدم پذیرش فناوری اطالعات در 

یقات در ویژه ای بخشیده است. از طرفي با رشد تحق اهمیتها سازمان

و مواجهه با  حوز ههای مختلف مرتبط با پذیرش فناوری اطالعات

نوعي پراکندگي و انفجار اطالعات در این زمینه، اطالع و تسلط بر 

حدود زیادی امكان پذیر نیست. از این رو  تمامي ابعاد این حوزه تا

در این  انجام پژوه شهای ترکیبي که عصاره پژوه شهای انجام شده

به شیوه نظام مند و علمي فراروی پژوهشگران قرار دهد، موضوع را 

های توسعه و کاربرد فناوری اطالعات در حوزه اهمیت فراواني دارد.

فناوری اطالعات . است که امروزه در های مختلف، حاصل قابلیت

درک  .(43) دنیای کسب وکار با اقبال فراوان روبه رو شده است

عوامل و شرایطي که موجب پذیرش فناوری اطالعات در این حوز 

مهم در زمینه فناوری اطالعات است. های پژوهش هها مي شوند، از

بررسي عوامل مؤثر بر  گوناگوني برایهای و روشها تاکنون مدل

 پذیرش فناوری اطالعات به کار گرفته شده که از جمله معتبرترین آنها

زیادی در کشورهای گوناگون استفاده های پژوهشاست. این مدل در 

 -مرتبط با های و مدلها با ورود نظریه «مدل پذیرش فناوری » و 

 .(41)قابلیت کاربرد آن بررسي شده است  

 درک و سودمندی درک فناوری، پذیرش مدل اصلي عناصر

 یک رد یا پذیرش دلیل (48) «دیویس» اعتقاد به. است استفاده سهولت
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 کنندهتعیین عامل دو الشعاع تحت موارد اغلب در اطالعاتي فناوری

 یک از نكردن استفاده یا استفاده به افراد تمایل اینكه نخست. است

 ایحرفه وظایف بهتر اجرای بر نظام تأثیر دربارة آنها دیدگاه به نظام،

 کاربران که صورتي در حتي سودمندی دوم، درک) دارد بستگي آنان

 مشكل را آن از استفاده و داشته اذعان نظام یک سودمندی به بالقوه

 ارزش آن، از استفاده پیچیدگي جهت به نظام سودمندی کنند، تصور

 درک عنصر تأثیر تحت سودمندی رو، این از. دهدمي دست از را خود

 است ایدرجه معنای به نیز سودمندی درک. است نظام با کار سهولت

 خود شغلي لكردعم ارتقای برای را خاص نظام یک از استفاده فرد که

 اطالق ایدرجه به استفاده سهولت درک عكس، بر. داندمي سودمند

  .دارد نیاز کاربرد برای تالش حداقل به خاص نظام یک که شودمي

 فناوری، پذیرش مدل از استفاده با ای گسترده تحقیقات و پژوهشها

 بررسي اطالعاتي نظامهای با مواجهه در افراد رفتارشناختي هایجنبه

 مدلهای سایر به نسبت را خود توانایي و قابلیت مدل این و اندکرده

 «دیویس و ونكاتش» توسط مدل این. است رسانیده اثبات به موجود

 .(42) شد اصالح و بازبیني دیگر، پژوهشگران و( 6111)

 از عاملي نوع هر شامل توانندمي بیروني عوامل: بیروني غیرهایمت   

 رایانه های سیستم های ویژگي اجتماعي، عوامل سازماني، عوامل قبیل

 های کمک و آموزش نحوه افزار، نرم و افزار سخت نوع مانند ای

 روی بر که باشد ای رایانه های سیستم از استفاده در دیگر افراد

 فناوری از استفاده آساني و بودن مفید از راداف ذهني های برداشت

  . (48) گذارندمي تأثیر اطالعات

 باورهای همیشه، که است این بر فرض فناوری پذیرش مدل در

 استفاده تصمیم اصلي های ندهکن تعیین استفاده، سهولت و سودمندی

 از خواستندمي دیگران و دیویس که آنجا از. هستند فناوری از

 گروه و مختلف های فناوری مطالعه برای که کنند استفاده باورهایي

 بنابراین. (48) باشد داشته عمومیت و کاربرد کاربران، متفاوت های

 و هوشمندانه انتخاب استفاده، سهولت و سودمندی باور دو انتخاب

 .رسدمي نظر به منطقي

 از کارکنان ذهني برداشت نتایج تحقیق نشان داد که بین

 رابطه اطالعات فناوری دانش پذیرش و اطالعات فناوری سودمندی

 شیدیردراني و نتایج این تحقیق با تحقیقات  دارد. وجود معناداری ای

و  (61)، ثران (48) و موریس و نكاتش (49)روز و استراب ، (47)

چون سودمندی و سهولت دو عامل  همخواني داشت (64)هاالوی 

ر پذیرش فناوری در اکثر تحقیقاتي که مربوط به فناوری اساسي د

مردان  (48) و موریس لبته در تحقیق نكاتشاست گزارش شده است. ا

مفید بودن و زنان سهولت را در پذیرش فناوری در اولویت قرارداده 

 بودند.

 ذهني برداشت نتایج تحقیق نشان داد که بیندیگر همچنین 

 رابطه اطالعات فناوری دانش  پذیرش و استفاده سهولت از کارکنان

نتیجه ی این تحقیق با تحقیقات شیخ شعاعي  .دارد وجود معناداری ای

که در آن سهولت استفاده ارتباط  (63) همكارانو  و قربان زاده (66)

قویتری نسبت به مفید بودن در پذیرش فناوری داشته اند که با نتیایج ما 

 چانگ (48)همخوان بوده است و با تحقیقات دیویس و همكاران 

ولت بود از نظر اولویت که در آن متغییر مفید بودن قویتر از سه (61)

 همسو نبود.

 متغیرهای که داد نشانها داده تحلیل نتایج هخالص به طور

تصمیم به استفاده از  و شده درک درک شده، سهولت سودمندی

در پذیرش فناوری در اداره  تعیین کننده ی عوامل فناوری و نگرش 

 ادراکات افراد هرچه کل ورزش و جوانان کرمانشاه هستند به عبارتي

وسهولت  سودمندی  پذیرش فناوری  داشته باشند به نسبت مثبتي

 از استفاده برای آنان نگرش باشند، داشته فناوری  از استفاده بیشتر 

 درک شده سهولت تأثیر مطالعه این در. میشود خدمات مثبت تر این

 و است بیشتر پذیرش فناوری  به نگرش بر سودمندی نسبت به

را  آسانتر  فناوری این افراد هرچه و معنادار است نگرش بر تأثیرش

احتمال  باشد مثبت فناوری بودن مطلوب از آنها یاد بگیرند ارزیابي

 لي پژوهش های با نتایج این  .یابد مي افزایش فناوری بكارگیری

 همسو است. (62)و لین  (68)

 سازمان یک در فناوری کاربرد بر موثر عوامل تعیین منظوره ب

 مستدل، عمل تئوری مدل از عبارت داردکه وجود مختلفي مدلهای

 تئوری مدل شخصي، های رایانه از استفاده مدل فناوری، پذیرش مدل

 شناخت نظریه نوآوری، اشاعه تئوری ، شده ریزی برنامه رفتار

 .هستند اجتماعي فني سیستمهای پذیرش تئوری و اجتماعي

 که است هایي چارچوب  ترین عمیق از یكي فناوری، پذیرش مدل

 از استفاده توضیح و بیني پیش به تا  شودمي استفاده اتمطالع در اغلب

 این. بپردازد آنها، حل راه و کامپیوتر بر مبتني کاربردی های برنامه

 صورت به پذیرش جهت 4898 سال در دیویس توسط مدل

 گرفت قرار استفاده مورد اطالعاتي های سیستم برای و شدميعمو

(64) . 

از مهمترین عوامل که در بكارگیری فناوری اطالعات نقش داشته 

و نگرش های ها عوامل فردی بوده است عوامل فردی مانند برداشت

کارکنان نسبت به فناوری اطالعات و ویژگي های جمعیت شناختي  
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تفاده ی کارکنان آنها از جمله عواملي هستند که بر میزان پذیرش و اس

گذارند. موفقیت در بكارگیری فناوری مياز این فناوری تاثیر 

اطالعات و ارتباطات هم به ویژگي های فناوری هم به سطح مهارت و 

گیرند بستگي دارد به عبارت ميتخصص افرادی که آن را به کار 

دیگر رفتار مربوط به استفاده از فناوری هم با عوامل خارج از محیط 

مسئولیت  ،دامنه شغل ،شود ) مانند ویژگي های شغلميکنترل  کار

و هم ویژگي های  ارامش فكری و فیزیكي...( ،پذیری

گذارند. مياثر  نگرش و ادراک(،سطح تحصیالت ،فردی)جنس

تحقییقات در مورد تطبیق و پذیرش فناوری اطالعات و ارتباطات در 

مفیدی در زمینه  خوبي انجام شده است. و پژوهش های سطح فردی به

ی عوامل تطبیق و استفاده از فناوری اطالعات بعمل آمده است . 

 یگذار هیدر سرمامياطالعات نقش مه یفناور یها ستمیس رشیپذ

 یفناور نیکه از ا یافراد رشیدارد. پذ ارزشمندی فناور نیدر ا

و آثار  جیآن، نتا تیموفق برتاثیرگذار از عوامل  يكیکند مياستفاده 

 با مثبتي رابطه ،یسازمان است . مؤثر بودن فناور یت آن برامثب

 برابر در فناوری، این بالقوه کاربران اگر بنابراین .دارد آن پذیرش

 حاصل تواندمين نظر مورد اهداف آن مقاومت کنند از استفاده

 بر مبتني های سیستم خرید که است ذکر به الزم. (8) شودمي

 که هدف این با دادن، افراد قرار اختیار در و اطالعات فناوری

 اگر همه حتي .نیست کافي باشند، داشته موثری ی استفاده کاربران

 فردی دالیل به است ممكنها آن باشد، فراهم کاربران برای شرایط

 که اند داده نشان اخیر مطالعات .کنند استفاده از آن رفتاری یا

 رایانه از استفاده بر و معناداری مهم تأثیر کاربران فردی خصوصیات

   .(67)دارد  آن با انطباق و

ترس و نگراني کارکنان اداره ی کل از محدودیت های تحقیق 

د که هم باعث عدم ورزش و جوانان برای پاسخ دادن به پرسشنامه بو

همكاری برخي از کارکنان شد و هم در پاسحگویي به سواالت شاید 

با صداقت کامل پاسخ نداده باشند. هرچند که محقق به شرکت 

اداره  مدیران به کنندگان تعهد داد که اطالعات محرمانه خواهد بود.

پیشنهاد  اطالعات فناوری با مرتبط سیستمهای خریداران و کل

 از ذهني برداشت و بودن مفید از ذهني برداشت عامل ود گرددمي

 نظر مد شغلي نیاز با متناسب سیستمهای در خرید را استفاده آساني

 بودن، مفید عین در که کنند خریداری را سیستمهایي و باشند داشته

به محققان آتي توصیه .باشد آسان استفاده برای یادگیری آنها

تغییر نگرش در افراد در جهت گردد که سائق هایي که باعث مي

استفاده از تكنولوژی در مخیط های کاری خواهد شد را مورد بررسي 

 قرار دهند.
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 Abstract 
Introduction: The origin of the word acceptance in connection with 

technology originates from psychological studies, and our mental 

perceptions can be effective in using or not using it, so the purpose of this 

study was to Investigating the relationship between employees' mental 

perception of ease and usefulness of use by information technology 

acceptance in the staff of Kermanshah province Sports and Youth 

Administration. 
Methods: The descriptive-correlational research method was cross-

sectional. The research population in this study included employees of the 

Kermanshah province of Sports and Youth Administration in 2015. The 

sample size was determined using Cochran's formula of 120 people. The 

research instruments included a demographic questionnaire and a Davis 

technology acceptance model questionnaire. The Colmogrov-Smirnov test, 

Pearson correlation, and regression were used to test the normality of the 

data. 

Results: The results showed that there is a significant relationship between 

employees' mental perception of ease and usefulness of use and information 

technology acceptance (p<0.001). 

Conclusion: It seems that people's views on simple technology learning and 

the benefits of using it in the work process make it more acceptable. 

Key words: Information Technology acceptance, Employees, Mental 

perception, Sports and Youth Administration. 

 

 

 
  

 


