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بررسی اثر بخشی فناوری اطالعات بر عملکرد مدیران مدارس شهرستان لردگان
3

عمران کیانی ، 9رضا آخوندی . 2احمد بهمنی کلواری
1مربی،مدرس دانشگاه آزاد اسالمی شهرکرد و شهرستان لردگان
2کارشناس آموزش ابتدایی
7کارشناس آموزش ابتدایی

چکیده
هدف از این پژوهش بررسی اثربخشی فناوری اطالعات بر عملکرد مدیران مدارس شهرستان لردگان می باشد .جامعه آماری در
این تحقیق شامل  141نفر از مدیان مدارس شهرستان لردگان می باشد .روش نمونه گیری برای این تحقیق روش نمونه گیری
تصادفی ساده می باشد .حجم نمونه آماری برای این پژوهش با استفاده از جدول مورگان برابر  107نفر به دست آمد .در این
پژوهش برای جمع آوری اطالعات از دو پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است .که پرسشنامه اول مربوط به پذیرش
فناوری اطالعات و پرسشنامه دوم مربوط به عملکرد نوآورانه ،عملکردمحصول و عملکرد بازار می باشد .جهت سنجش پایایی
ابزار اندازه گیری از آلفای کرونباخ استفاده شده است .در مورد پرسشنامه فناوری اطالعات برابر  0 /10و برای پرسشنامه
عملکرد برابر 0 /11و چون این مقادیر از  0 /3بزرگتر می باشد حاکی از پایایی باالی پرسشنامه ها بکار گرفته شده می باشد
روایی پرسشنامه ها به صورت محتوایی و صوری توسط اساتید تأیید شد .روش های آماری تحقیق شامل آزمون رگرسیون،
آزمون  tمستقل ،تحلیل واریانس و معادالت ساختاری به کمک نرم افزار لیزرل می باشد .نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که
پذیرش فناوری اطالعات فناوری (سودمندی ادراک شده ،سهولت ادراک شده و تمایل بکارگیری ) بر عملکرد نوآورانه ،عملکرد
بازار و عملکرد محصول تأثیر گذار است.
واژههای کلیدی :فناوری اطالعات ،عملکرد نوآورانه ،عملکرد محصول ،عملکرد بازار
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مقدمه
در شروع هزاره سوم فناوری اطالعات به عنوان عمده ترین محور تحول و توسعه در جهان منظور شده و دستاوردهای ناشی از
آن نیز به گونه ای با زندگی مردم عجین گردیده است که روی گردانی و بی توجهی به آن اختاللی عظیم را در جامعه بوجود
می آورد .در بعضی تعاریف ،اقتصاد جدید با دو مؤلفه مشخص میشود :یکی جهانی شدن که در جهت قانون زدایی ،تجمع
بازارهای جهانی در زمینه کاالها ،نیروی کار و سرمایه و افزایش رقابت است و دیگری انقالب تکنولوژی بر پایه فناوری اطالعات
و ارتباطات همه منظوره ،که موجب افزایش رشد اقتصادی و بهرهوری می شود .در تعاریف اخیر ،اقتصاد جدید ،اقتصادی است
که با استفاده از تولید و بکارگیری محصوالت و خدمات فناوری اطالعات و ارتباطات از رشد باالی تولید و بهرهوری برخوردار
باشد .

فناوری اطالعات به عنوان یک جز ضروری در توسعه کشورها مخصوصا کشورهای در حال توسعه ظهور کرده است .گسترش
روزافزون بازار و پیشرفت های فناورانه ای که در حوزه فناوری های اطالعات )  (ITدر حال وقوع است ،تقریبأ همه حوزه های
جامعه را نه تنها در کشورهای توسعه یافته ،بلکه در کشورهای در حال توسعه نیز تحت تأثیر قرار داده است ..سرعت این
پیشرفتها به حدی است که در طول تاریخ بشر سابقه نداشته است و امکانات روزافزونی را در اختیار مدیران و سازمانها قرار
میدهد . ITیا فناوریاطالعات ،بدون شک تحوالت گسترده ای را در تمامی عرصههای اجتماعی و اقتصادی بشریت به دنبال
داشته و تأثیر آن بر جوامع بشری بگونهای است که جهان امروز به سرعت در حال تبدیل شدن به یک جامعه اطالعاتی است.
جامعه ای که در آن دانایی و میزان دسترسی و استفاده مفید از دانش ،دارای نقشی محوری و تعیین کننده است .کاربرد
گسترده و تأثیرات آن در ابعاد مختلف زندگی امروزی و آینده جوامع بشری به یکی از مهمترین مباحث روز جهان مبدل شده و
توجه بسیاری از کشورهای جهان را به خود معطوف کرده است .

 .عملکرد یک سازمان و افراد آن وابسته به بسیاری از عوامل مانند یادگیری سازمانی ،نوآوری و فناوری اطالعات می باشد این
عوامل با یکدیگر در ارتباط بوده به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم بر عملکرد یک سازمان مؤثر است .این تحقیق نیز به
دنبال بررسی تأثیر پذیرش فناوری اطالعات بر عملکرد نوآورانه ،عملکرد محصول و عملکرد بازار در شرکت مهندسی مرآت
پوالد می باشد.

در این فصل به شرح و بیان مسأله تحقیق ،بررسی ابعاد تحقیق و اهمیت و ارزش کاربرد فناوری اطالعات در شرکت
مهندسی مرآت پوالد پرداخته شده است .سپس اهداف پژوهش و در ادامه فرضیات و سؤاالت بیان شده است .سپس قلمرو
تحقیق از لحاظ جغرافیایی ،همچنین متغیرهای تحقیق در این فصل مشخص شدند .و در آخر تعاریفی از واژگان کلیدی و مهم
تحقیق آورده شده است.
اهداف تحقیق:
هدف اصلی
تعیین اثربخشی فناوری اطالعات بر عملکرد مدیران مدارس شهرستان لردگان
اهداف فرعی
 .1تعیین تأثیر پذیرش فناوری اطالعات (سودمندی ادراک شده ،سهولت ادراک شده و تمایل بکارگیری ) بر عملکرد
نوآورانه
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 .2تعیین تأثیر پذیرش فناوری اطالعات (سودمندی ادراک شده ،سهولت ادراک شده و تمایل بکارگیری) بر عملکرد
مدیران
 .7تعیین تأثیر پذیرش فناوری اطالعات (سودمندی ادراک شده ،سهولت ادراک شده و تمایل بکارگیری) بر
عملکردمدیران
 .4تعیین بر ازش الگوی مفهومی پژوهش بر اساس داده ها
فرضیه ها
فرضیه اصلی
پذیرش فناوری اطالعات بر عملکرد مدیران مدارس شهرستان لردگان تأثیرگذار می باشد.
فرضیه های فرعی
 - 1پذیرش فناوری اطالعات (سودمندی ادراک شده ،سهولت ادراک شده و تمایل بکارگیری) بر عملکرد نوآورانه تأثیر
گذار است.
 - 2پذیرش فناوری اطالعات (سودمندی ادراک شده ،سهولت ادراک شده و تمایل بکارگیری) بر عملکرد مدیران تأثیر
گذار است.
 - 7پذیرش فناوری اطالعات (سودمندی ادراک شده ،سهولت ادراک شده و تمایل بکارگیری) بر عملکرد مدیران تأثیر
گذار است.
 - 4الگوی مفهومی پژوهش بر اساس داده ها برازش دارد.
روش شناسی تحقیق
روش تحقیق در این پژوهش با توجه به ماهیت آن توصیفی ،و از نوع پیمایشی است .جامعه آماری در این تحقیق شامل
مدیران مدارس شهرستان لردگان به تعداد  141نفر می باشد .حجم نمونه آماری با استفاده ازروش نمونه گیری تصادفی ساده
و به کمک جدول مورگان  107نفر به دست آمد.

در این پژوهش ،جهت جمع آوری اطالعات از (نمونه ) آماری از دو پرسشنامه پذیرش فناوری اطالعات و پرسشنامه عملکرد
استفاده شده است .

همچنین برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و آمار استنباطی شامل آزمون کولموگروف اسمیرنوف ، ،رگرسیون
خطی آزمون  tدو نمونه ای مستقل ،تحلیل واریانس و معادالت ساختاری با استفاده از نرم افزار لیزرل استفاده شده است.

پیشینه پژوهشی
تحقیقات داخلی
مطالعه جهانگرد (  ) 1717بیان مینمایدکه افزایش بهرهوری نیروی کار ازسه طریق میتوانداتفاق بیفتد:روش اول :افزایش
سرمایه به کار رفته جهت نیروی کار روش دوم :رشد کیفیت نهاده ها و به طور خاص رشد کیفیت نیروی کار روش سوم:رشد
بهره وری چند عاملی که باقیمانده رشدی است که از طریق دو عامل سرمایه و نیروی کار قابل محاسبه نیست .این مطالعه
نتیجه می گیرد که سرمایه گذاری فناوری اطالعات میزان تولید را در ایران افزایش می دهد اما میزان تاثیر آن همانند
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کشورهای توسعه یافته قوی نیست .این مطالعه همچنین بیان می نماید که میزان تاثیر فناوری اطالعات بر بنگاهای مختلف به
دلیل خصلتهای خاص هر بنگاه و همچنین تفاوت در ساختار سازمانی و مدیریتی بسیار متفاوت است.
شیخ شعاعی و علومی در سال  1717پژوهشی با هدف بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش فناوری اطالعات توسط کتابداران
کتابخانه های دانشکده های فنی دانشگاههای دولتی شهر تهران را در چارچوب عوامل سازندة انجام دادند .عوامل این مدل در
پژوهش  ،شامل برداشت ذهنی از مفید فناوری بودن ،برداشت ذهنی از آسانی استفاده ،نگرش نسبت به استفاده و تصمیم به
استفاده از فناوری اطالعات به عنوان متغیرهای مستقلی هستند که بر متغیر وابستة استفاده از فناوری اطالعات تأثیر میگذارند.
شش فرضیه این پژوهش بر اساس بررسی روابط معناداری بین هر جفت متغیرهایی که در چهارچوب مدل پذیرش فناوری
اطالعات آمده اند ،شکل گرفت .روش این پژوهش پیمایشی و ابزار گردآوری اطالعات آن پرسشنامه بوده است .در این پژوهش
از روش سرشماری استفاده شده و جامعة آماری آن را  170نفر کتابدار تشکیل دادند .یافته های حاصل از پژوهش نشان داد
عوامل سازنده مدل پذیرش فناوری اطالعات در این پژوهش نیز در چارچوب مدل به عنوان عوامل تأثیرگذار بر پذیرش فناوری
اطالعات شناسایی شدند.
تحقیقی با عنوان "تاثیر فناوری اطالعات و ارتباطات بر مدیریت تغییر" انجام شده و نتایج پژوهش نشان داده که بین فناوری
اطالعا ت و ارتباطات و تغییر در ساختار سازمان ،تغییر خط مشی سازمان و تغییر عملکرد کارکنان رابطه معناداری وجود دارد.
ضمناً چون در این مقاله اشاره ای به تأثیر بکارگیری فناوری اطالعات و ارتباطات بر بهره وری نیروی انسانی نشده است می
خواهیم در این تحقیق به این موضوع بپردازیم .ضمناً چون در این تحقیق اشاره کمتری به تاثیر بکارگیری فناوری اطالعات و
ارتباطات بر بهره وری نیروی انسانی شده است تحقیق حاظر این کمبود را جبران خواهد کرد (صالحی.) 1711 ،
فرهادی و همکاران ( ) 1712پژوهشی با هدف بررسی اثر پذیرش فناوری اطالعات بر بهره وری نیروی انسانی کارخانه آجر
زرنمای اصفهان می باشد .جامعه آماری این تحقیق کارمندان و کارگران کارخانه آجر زرنمای اصفهان به تعداد 120نفر می
باشد روش نمونه گیری برای این تحقیق روش نمونه گیری تصادفی ساده می باشد .حجم نمونه آماری برای این پژوهش با
استفاده از جدول مورگان برابر  201نفر به دست آمد .روش های آماری تحقیق شامل آزمون کولموگروف  -اسمیرنوف ،ضریب
همبستگی پیرسون ،آزمون  tمستقل و تحلیل واریانس می باشد .نتایج نشان داد که همبستگی معناداری بین برداشت ذهنی
کارکنان از مفید بودن و آسان بودن فناوری اطالعات با نمایل به استفاده از فناوری و بهره وری نیروی انسانی وجود دارد.
هیواعبدخدا و همکاران (  ) 1712پژوهشی با عنوان بررسی عوامل موثر بر پذیرش فناوری اطالعات توسط کارکنان بخش مدارک
پزشکی بر اساس مدل پذیرش فناوری در بیمارستا نهای دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام دادند .جامعه پژوهش  777نفر
کارکنان بخش مدارک پزشکی بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی تهران بودند که  127نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند.
یافته ها نشان داد برداشت ذهنی از سودمندی استفاده و برداشت ذهنی از سهولت استفاده از فناوری اطالعات ،فاکتورهای
تعیین کننده در پذیرش فناوری اطالعات از سوی کارکنان بخش مدارک پزشکی هستند.
هاشمیان و همکاران (  ) 1712پژوهشی باهدف بررسی عوامل موثر بر استفاده از فناوری های آموزشی در برنامه درسی رشاته
حسابداری با استفاده از مدل پذیرش فن آوری ( ) TAMاز دیدگاه دانشجویان رشته حسابداری دانشگاه آزاد شوش در سال
تحصیلی  1712- 1711انجام دادند .روش پژوهش از نوع توصیفی همبستگی بود .جامعه آماری پژوهش شامل کلیه ی
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دانشجویان رشته حسابداری دانشگاه آزاد شوش بوده است و  110دانشجوی رشته حسابداری به عنوان نمونه انتخاب شد .ابزار
گرد آوری اطالعات پرسشنامه استاندارد مدل پذیرش فناوری  TAMبود که شامل  7مولفه 27سوال بوده است .نتایج پژوهش
به لحاظ آماری بیانگر آن است که از دیدگاه دانشجویان رشته حسابداری دانشگاه آزاد شوش افزایش استفاده از مولفه های
فناوری های آموزشی ،افزایش نگرش نسبت به استفاده ،تمایل رفتاری به استفاده و افزایش استفاده عملی را بهمراه خواهد
داشت.
میرکماندار و ضیا الدینی ( ) 1712پژوهشی با عنوان بررسی رابطه بین میزان بکارگیری فناوری اطالعات و جو خالقانه در
دستگاههای اجرایی شهر کرمان انجام دادند ،هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین میزان بکارگیری فناوری اطالعات و جو
خالقانه در دستگاههای اجرایی شهر کرمان بود،این تحقیق از نوع همبستگی بوده و جامعه آماری آن 127نفر از مدیران و
معاونان شاغل دستگاههای اجرایی شهر کرمان می باشد ،نتایج حاکی ازتحقیق نشان داد که بین میزان بکارگیری فناوری
اطالعات با جو خالقانه و مؤلفه های آن رابطه معنادار و مثبت وجود دارد.
اربابی سرجو وهمکاران (  ) 1712پژوهشی با عنوان ارزیابی پذیرش خدمات بانکداری الکترونیکی از سوی مشتریان با استفاده از
مدل پذیرش فناوری دیویس انجام دادند روش تحقیق مورد استفاده پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی اس جامعه آماری
موردنظر کلیه کسانی هستند که در شعب بانک ملت شهرستان جهرم حساب دارند روش نمونه گیری تصادفی ساده بوده اس
که تعداد  200نفر از مشتریان شعب بانک ملت انتخاب یافته های تحقیق نشان داد که عوامول ادراک از مفید بودن سهولت
استفاده و کیفیت اینترنت بیشترین تاثیر را در پذیرفتن خدمات بانکداری الکترونیک توسط مشتریان دارند.
اسماعیلی و همکاران ( ) 1712پژوهشی با هدف تعیین میزان پذیرش و امکان پیادهسازی مدل پذیرش فناوری دیویس در
کارکنان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتیانجام دادند .مطالعه از نوع توصیفی  -همبستگی است .نمونهها شامل  200نفر از
کارکنان شاغل دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی تهران بودند که با فناوری اطالعات سروکار
داشتند .نمونهگیری غیر تصادفی و مبتنی بر هدف بود .ابزار گردآوری دادهها پرسشنامه پژوهشگر ساخته  4قسمتی شامل 77
سؤال بر اساس سؤاالت پرسشنامه دیویس بود که در شش بخش :درک بهکارگیری آسان فناوری اطالعات ،درک سودمندی
استفاده از فناوری اطالعات ،نگرش به استفاده از فناوری اطالعات ،ویژگی برونداد ،لذت مورد انتظار و تمایل به استفاده از
فناوری اطالعات تنظیم شده بود .نگرش به استفاده از فناوری اطالعات با درک بهکارگیری آسان همبستگی مستقیم و مثبت و
باالیی دارد .مهمترین عامل در الگوی پذیرش فناوری ،درک بهکارگیری آسان میباشد که با مطالعه حاضر همخوانی دارد .با
توجه به نتایج این پژوهش به نظر میرسد مسؤولین آموزش بایستی به تشویق افراد جامعه در امر بهکارگیری فناوری اطالعات
از طریق ترغیب گروههای هدف توجه بیشتری نمایند و با ایجاد بسترهای مناسب ،آموزش گروهی در محیطهای علمی داشته
باشند.
نبی پور افروزی و همکاران (  ) 1717پژوهشی با عنوان بررسی نقش بکار گیری فناوری اطالعات بر روی عملکرد مدیریت
منابع انسانی انجام دادند .در این پژوهش ابتدا تاریخچه مختصری از هر دو موضوع فناوری اطالعات و مدیریت منابع بیان شده
سپس رابطه بین بکار گیری فناوری اطالعات و عملکرد مذیریت منابع انسانی بررسی شد و این نتیجه حاصل شد که
بکارگیری فناوری اطالعات موجب تغییر در عملکرد مدیریت منابع انسانی شده و عملکرد منابع انسانی را بهبود می بخشد.
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نصوحی و همکاران ( ) 1717پژوهشی با هدف بررسی رابطه پذیرش فناوری اطالعات و بهره وری کارکنان کارخانه فرآوری سرب
و روی تیران انجام دادند  .جامعه آماری این تحقیق تمامی کارمندان و کارگران کارخانه فرآوری سرب و روی تیران به
تعداد 120نفر بود روش نمونه گیری برای این تحقیق روش نمونه گیری تصادفی ساده و حجم نمونه آماری برای این پژوهش با
استفاده از جدول مورگان برابر  30نفر به دست آمد .نتایج نشان داد که همبستگی معناداری بین برداشت ذهنی کارکنان از
مفید بودن و آسان بودن فناوری اطالعات با نمایل به استفاده از فناوری اطالعات و بهره وری نیروی انسانی وجود دارد.
نوابخش و مقدم (  ) 1717پژوهشی با هدف بررسی اثر پذیرش فناوری اطالعات بر چابکی سازمانی در شرکت بهریس اصفهان
انجام دادند .جامعه آماری این تحقیق تمامی کارمندان و کارگران شرکت بهریس اصفهان به تعداد 120نفر بود روش نمونه
گیری برای این تحقیق روش نمونه گیری تصادفی ساده بود ..حجم نمونه آماری برای این پژوهش با استفاده از جدول مورگان
برابر  30نفر به دست آمد .در این پژوهش برای جمع آوری اطالعات از دو پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است .نتایج
نشان داد که همبستگی معناداری بین برداشت ذهنی کارکنان از مفید بودن و آسان بودن فناوری اطالعات با نمایل به
استفاده از فناوری اطالعات و چابکی سازمانی وجود دارد .نگرش به پذیرش فناوری اطالعات در بین زنان و مردان یکسان
است.
نیلی پور طباطبایی (  ) 1717پژوهشی با هدف بررسی تأثیر میزان استفاده از فناوری اطالعات بر نحوه تصمیم گیری مدیران
آموزش و پرورش شهرستان شهربابک در سال 1711- 12انجام دادند .جامعه تحقیق مدیران آموزش و پرورش شهرستان
شهربابک به تعداد  700نفر می باشد که حجم نمونه آماری  130نفر می باشد .نتایج تحقیق نشان می دهد که بین استفاده از
فناوری اطالعات و نحوه تصمیم گیری مدیران آموزش و پرورش رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد.
فرهادی و همکاران (  ) 2014پژوهشی با عنوان بررسی تأثیرپذیرش فناوری اطالعات بر عملکرد نوآورانه کارکنان شرکت بهریس
اصفهان انجام دادند .جامعه آماری در این تحقیق شامل  172نفر از کارکنان شرکت بهریس اصفهان می باشد ..حجم نمونه
آماری برای این پژوهش با استفاده از جدول مورگان برابر  107نفر به دست آمد .در این پژوهش برای جمع آوری اطالعات از
دو پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است .که روش های آماری تحقیق ضریب همبستگی پیرسون بود .نتایج حاصل از
تحقیق نشان داد که پذیرش فناوری اطالعات فناوری (سودمندی ادراک شده ،سهولت ادراک شده و تمایل بکارگیری ) بر
عملکرد نوآورانه ،عملکرد بازار و عملکرد محصول تأثیر گذار است.
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تحقیقات خارجی
تانگ  1و همکاران در سال (  ) 2002به بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش کتابخانه های دیجیتالی با بهره گرفتن از مدل پذیرش
فناوری اطالعات پرداخته اند .سه ویژگی برای رابط سیستم ،سه متغیر بافت سازمانی ،و سه اختالف شخصی به عنوان عوامل
بیرونی ضروری شناسایی شده اند که احتماالً بر برداشت ذهنی از مفید بودن کتابخانة دیجیتالی ،آسانی استفاده و در نهایت
تصمیمگیری دربارة استفاده از آن ،تأثیر می گذارند  .یافته ها حاکی از آن است که هم برداشت ذهنی از مفید بودن و هم
استفاده آسان ،عوامل تعیین کنندة پذیرش کتابخانة دیجیتالی در میان کاربران بوده اند .در میان عوامل بیرونی ،ویژگیهای رابط
سیستم و اختالفهای شخصی بر برداشت ذهنی از استفاده آسان و بافتسازمانی بر برداشت ذهنی از استفاده آسان و مفید بودن

کتابخانه های دیجیتالی تأثیرگذاشته اند.
القحطانی(  ) 2007با هدف بررسی قابلیت کاربرد مدل پذیرش فناوری اطالعات در فرهنگهای دیگر غیر از فرهنگ آمریکا و
بررسی عوامل مؤثر بر با کمک این مدل ،به پژوهش پرداخته است نتایج ،قابلیت کاربرد این مدل را در انگلستان تأیید کرده و
نشان میدهند که در این پژوهش ،نگرشهای شخصی ،برداشت ذهنی از آسانی استفاده ،و برداشت ذهنی از مفید بودن ،مؤثرترین
عوامل در پذیرش فناوری اطالعات بوده اند.

پژوهشی دیگر که در سال  2007توسط چانگ  2و همکارانش باعنوان :شاخصهای پذیرش خدمات دولت الکترونیک ،مسأله
سیستم پرداخت و ثبت اینترنتی مالیات با استفاده از مدلی تئوریکی که براساس تئوری رفتار برنامه ریزی شده ( ) TPBبود به
انجام رسید  .فرضیه مدل تئوری رفتاربرنامه ریزی شده ( ) TPBدر این تحقیق توسعه داده شده بود تا پذیرش کاربران را ارزیابی
نماید .یافتههای تحقیقات پذیرش کاربر مؤید این مطلب است که  :هنگامی که کاربران با بسته نرم افزاری جدیدی رو به رو می -
شوند ،فاکتورهای متعددی بر تصمیم آنها مبنی بر چگونگی و زمان استفاده از آن تأثیر میگذارد  .نتایجی که از تجزیه وتحلیل
دادهها به دست آمده بودند عبارت است از؛
 - 1هم برای پذیرندگان و هم برای نپذیرندگان ،سودمندی ادراک شده ،اعتماد و سازگاری شاخصهای مهمی برای نگرش -
نسبت به ثبت و پرداخت اینترنتی مالیات می باشند.
 - 2کاربرانی که خدمات دولت الکترونیک را قبل از سایرین می پذیرند ،سطوح باالتری از نوآوری شخصی ندارند  .ممکن است
پذیرش با استفاده از سیستم ثبت و پرداخت اینترنتی مالیات یک مشکل نباشد ،اما کار جالبی برای پذیرندگان دارای نوآوری
شخصی می باشد.
مطالعه بادسکو و گارسزآ یربی  ) 2001 ( 7اثر فناوری اطالعات بر روی بهره وری شرکت بوسیله شواهد تجربی در کشور اسپانیا
مورد بررسی قرار گرفته است .این مقاله نتیجه می گیرد که اثر مثبت فناوری اطالعات بر روی بهره وری شرکت بعد از زمانی
1

-- Thong

2

- Chang

3

- Baescu and Garces-Ayerbe
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نسبتا طوالنی ظاهر می گردد.سرمایه گذاری های جدید بر روی فناوری های سطح باال ،کارایی شرکت را افزایش می دهد ولی
فقط قسمتی از مزا یای تخمین زده شده در زمان برنامه ریزی شده حاصل می شود.

تحقیقی با عنوان "تاثیر فناوری اطالعات بر بهره وری در کشورهای در حال توسعه" انجام شده است که نشان می دهد
استفاده موثر از فناوری اطالعات نیاز به سرمایه گذاری در بخشهای زیرساختی و نیروی لنسانی کشورهای در حال توسعه دارد
و با توجه به اینکه کشورهای در حال توسعه به فکر بهره وری بیشتر عوامل تولید خود هستند فناوری اطالعات ابزار مهمی برای
رسیدن به این مقصود است (رونیا هاواش .) 2010 ،4
سادیکو و زهیر  7در سال  2010تحقیقی با عنوان بررسی تأثیرات عملکرد کارکنان و عملکرد نو آورانه بر روی رابطه اقدامات
مدیریت کیفیت فراگیر و عملکرد شرکت انجام دادند .هدف از انجام این پژوهش مشخص کردن میزان تأثیر عملکرد کارکنان و
عملکرد نو آورانه بر روی رابطه بین اقدامات مدیریت کیفیت فراگیر و عملکرد شرکت های تولیدی ترکیه بود .سایدیکو و زهیر
نشان دادند که عملکرد کارکنان و عملکرد نو آورانه به عنوان یک متغیر میانجی بر روی رابطه بین اقدامات مدیریت کیفیت
فراگیر و عملکرد شرکت تأثیر گذار می باشد .آنها پیشنهاد دادند که شرک ت ها باید برای رقابت در بازار متغیر امروز نوآوریشان
را بهبود دهند.
مطالعه لی و همکاران (  ) 2011فناوری اطالعات و بهره وری را در صنعت الکترونیک کشور چین مورد بررسی قرار داده
است .نتیجه این مطالعه نشان می دهد جهت ومقدار اثر سرمایه گذاری بر روی فناوری اطال عات بر بهره وری در کشور چین
عموما شبیه به نتایج مطالعات در ا یاالت متحده آمر یکا می باشد و نتیجه گرفته است که شرکت های چینی با ید سرمایه گذاری
بیشتری بر روی فناوری اطالعات انجام دهند.
گوران وهمکاران در سال  2011تحقیقی با عنوان تأثیرات انواع نوآوری بر روی عمل کرد شرکت در کشور ترکیه انجام دادند.
هدف این پژوهش کشف تأثیر نوآوری های بازار ،محصول و فرآیند بر روی جنبه های متفاوتی از عملکرد شرکت شامل عملکرد
مالی ،عملکرد محصول و عملکرد بازار می باشد این مطالعه بر روی  114شرکت تولیدی در ترکیه انجام گرفت یک چهارچوب
مفهوم ی در این شرکت ها تست شد و رابطه بین نوآوری و عملکرد شرکت شناسایی شد همچنین نتایج تحقیق تأثیر مثبت نو
آوری بر روی عملکرد صنایع تولیدی را نشان داد.
تحقیقی با عنوان " فناوری اطالعات و ارتباطات و رشد بهره وری" انجام شده است و به منتج شده که مدیرانی که به فکر
افزایش بهره وری در شرکت و سازمان خود هستند باید در زمینه فناوری اطالعات و ارتباطات سرمایه گذاری عظیمی انجام
دهند و نتیجه آن را در مدت زمان نه چندان دور لمس خواهند کرد .فناوری اطالعات و ارتباطات مکمل سرمایه گذاری در
نیروی انسانی می باشد که این موضوع نیاز شدید مدیران را سرمایه گذاری در این بخش افزایش می دهد (توبیاس کرشمر ،7
.) 2012
- Ronia Hawash

4

5

- Sadikoglu& Zehir
- Tobias Kretschmer
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پاپسکو  3و دیگران(  )2012در پژوهش خود با عنوان دانش و مدیریت آن :چالشها و چشم اندازهای جدید با اشاره به گستردگی
دانش در عصر فناوری اطالعات و ارتباطات به تقویت تمایل و انگیزه عالوه بر توسعه دانش و مهارت های افراد اشاره کرده و
معتقدند یکی از روش های مدیریت دانش در این عصر استفاده از فناوری است.

دوارج 1و همکاران (  ) 2017پژوهشی با عنوان بررسی تأثیر پذیرش فناوری اطالعات بر بهبود کارایی عملیات بیمارستانها :یک
مطالعه از دیدگاه( ) TSEFانجام دادند .هدف این پژوهش بررسی تأثیر پذیرش فناوری اطالعات بر بهبود کاراییی عملیات
بیمارستانها می باشد ،جامعه آماری پژوهش  773بیمارستان که فناوری اطالعات را مرتبط با گردش سریع بیماران میدانند ،می
باشد ،نتایج نشان داد که پذیرش فناوری اطالعات تأثیر بسزایی در بهبود عملیات های بیمارستان ها دارد .
لی  1و همکاران(  ) 2017پژوهشی با عنوان ارزیابی تأثیر توانایی یادگیری سازمانی بر روی پذیرش فناوری اطالعات در بین
پرستارا ن اتاق عمل انجام دادند ،هدف این پژوهش ارزیابی تأثیر توانایی یادگیری سازمانی بر روی پذیرش فناوری اطالعات در
بین پرستاران اتاق عمل می باشد ،جامعه آماری این تحقیق شامل پرستارانی می باشد که در اتاق عمل قبال حضور داشته اند،
برای انجام این تحقیق از معادالت ساخ تاری با استفاده از لیزرل استفاده شد نتایج تحقیق نشان داد که توانایی یادگیری
سازمانی بصورت مستقیم بر روی پذیرش فناوری اطالعات در بین پرستاران اتاق عمل اثر می گذارد.
نتایج تحقیق
فرضیه اول پذیرش فناوری اطالعات (سودمندی ادراک شده ،سهولت ادراک شده و تمایل بکارگیری) بر عملکرد نوآورانه مدیران
تأثیر گذار است.
به منظور بررسی تأثیر پذیرش فناوری اطالعات فناوری (سودمندی ادراک شده ،سهولت ادراک شده و تمایل بکارگیری) بر
عملکرد نوآورانه از تحلیل رگرسیون خطی چندگانه معادله رگرسیون مربوطه را استفاده شد .و نتایج نشان داد که پذیرش
فناوری اطالعات فناوری (سودمندی ادراک شده ،سهولت ادراک شده و تمایل بکارگیری) بر عملکرد نوآورانه مدیران اثر گذار
است.
معادله رگرسیون به صورت زیر می باشد
y=01117+01211 x1+01177 x2+01711 x7

بر اساس ضرایب استانداردشده( ) Betaاین نتیجه حاصل می شودکه سودمندی اراک شده دارای یشترین اثر بر متغیر
عملکردنوآورانه می باشد چون به ازای یک واحد تغییر در این متغیر  71درصد تغییر در متغیر مستقل ایجاد می شود و بقیه
Popescu
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متغیرها به ترتیب تأثیر گذاری عبارتند ازتمایل بکارگیری و سهولت استفاده می باشد ،بنابراین می توان گفت پذیرش فناوری
اطالعات فناوری شامل مولفه های (سودمندی ادراک شده ،سهولت ادراک شده و تمایل بکارگیری) بر عملکرد نوآورانه تأثیر
گذار است .نتایج این فرضیه با تحقیق فرهادی و همکاران(  ) 2014همخوانی دارد.
فرضیه دوم :پذیرش فناوری اطالعات (سودمندی ادراک شده ،سهولت ادراک شده و تمایل بکارگیری) بر عملکرد مدیران
مدارس تأثیر گذار است.
به منظور بررسی تأثیر پذیرش فناوری اطالعات فناوری (سودمندی ادراک شده ،سهولت ادراک شده و تمایل بکارگیری) بر
عملکرد مدیران از تحلیل رگرسیون خطی چندگانه معادله رگرسیون مربوطه را استفاده شد .و نتایج نشان داد که پذیرش
فناوری اطالعات فناوری (سودمندی ادراک شده ،سهولت ادراک شده و تمایل بکارگیری) بر عملکرد مدیران مدارس اثر گذار
است.
معادله رگرسیون به صورت زیر می باشد.
Y=01172+01202 x1+01200 x2+01241 x7

بر اساس ضرایب استانداردشده( ) Betaاین نتیجه حاصل می شودکه سودمندی اراک شده دارای یشترین اثر بر متغیر
عملکردبازار می باشد چون به ازای یک واحد تغییر در این متغیر  70درصد تغییر در متغیر مستقل ایجاد می شود و بقیه
متغیرها به ترتیب تأثیر گذاری عبارتند ازسه ولت ادراک شده و تمایل بکارگیری ،بنابراین می توان گفت پذیرش فناوری
اطالعات فناوری شامل مولفه های (سودمندی ادراک شده ،سهولت ادراک شده و تمایل بکارگیری) بر عملکرد مدیران مدارس
تأثیر گذار است .نتایج این فرضیه با تحقیق فرهادی و همکاران(  ) 2014همخوانی دارد.
فرضی ه سوم :پذیرش فناوری اطالعات (سودمندی ادراک شده ،سهولت ادراک شده و تمایل بکارگیری) بر عملکرد مدیران
مدارس تأثیر گذار است.
به منظور بررسی تأثیر پذیرش فناوری اطالعات فناوری (سودمندی ادراک شده ،سهولت ادراک شده و تمایل بکارگیری) بر
عملکرد مدیران از تحلیل رگرسیون خطی چندگانه معادله رگرسیون مربوطه را استفاده شد .و نتایج نشان داد که پذیرش
فناوری اطالعات فناوری (سودمندی ادراک شده ،سهولت ادراک شده و تمایل بکارگیری) بر عملکرد مدیران اثر گذار است.

معادله رگرسیون به صورت زیر می باشد
Y=01371+012422 x1+01277 x2+01277 x7
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بر اساس ضرایب استانداردشده( ) Betaاین نتیجه حاصل می شودکه سودمندی اراک شده دارای یشترین اثر بر متغیر عملکرد
محصول می باشد چون به ازای یک واحد تغییر در این متغیر  71درصد تغییر در متغیر مستقل ایجاد می شود و بقیه متغیرها به
ترتیب تأثیر گذاری عبارتند ازسهولت ادراک شده و تمایل بکارگیری ،بنابراین می توان گفت پذیرش فناوری اطالعات فناوری
شامل مولفه های (سودمندی ادراک شده ،سهولت ادراک شده و تمایل بکارگیری) بر عملکرد مدیران مدارس تأثیر گذار است.
نتایج این فرضیه با تحقیق فرهادی و همکاران(  ) 2014همخوانی دارد.
فرضیه چهارم :الگوی مفهومی پژوهش بر اساس داده ها برازش دارد.
به منظور بررسی برازش مدل  ،از مدل سازی معادالت ساختاری استفاده شده است .و بر اساس معادبات ساختاری مشخص شد
کلیه ی تخمینهای ارائه شده از لحاظ آماری معنادار میباشند .و مدل نه تنها برازش مناسبی دارد بلکه کلیه ضرا یب حاصل از
مدل معنی دار می باشند.
بر اساس کمیت  tو اینکه سطوح معنی داری برای کلیهی شاخص های پژوهش از خطای  7 %کمتر نیست لذا فرض صفر رد
نمی شود و ادعا تأیید نمی گردد و نگرش به شاخص ها در بین پاسخگویان مردان و زنان یکسان است.
بر اساس کمیت  Fو اینکه سطوح معنی داری برای شاخص های ،سودمندی ادراک شده ،سهولت ادراک شده ،تمایل بکارگیری
و عملکرد بازار از خطای  0 /07بیشتر است لذا فرض صفر تأیید میگردد و نگرش به این شاخص ها در بین سطوح مختلف
تحصیالت یکسان است و تحصیالت پاسخگویان بر نگرش به این شاخص ها تأثیر ندارد .ولی برای شاخص های پذیرش فناوری
اطالعات ،عملکرد نوآورانه و عملکرد محصول سطح معناداری کمتر از  0 /07بنابراین فرض صفر رد و ادعا تأیید می گردد بدین
معنا که نگرش به این شاخص ها در بین سطوح مختلف تحصیالت متفاوت است و تحصیالت پاسخگویان بر نگرش به این
شاخص ها تأثیر دارد.
نتایج این تحقیق با تحقیقات تانگ  10و همکاران (  ،) 2002فرهادی و همکاران(  ) 1712که پژوهشی با هدف بررسی اثر پذیرش
فناوری اطالعات بر بهره وری نیروی انسانی کارخانه آجر زرنمای اصفهان انجام دادند و نشان دادند که همبستگی معناداری
بین برداشت ذهنی کارکنان از م فید بودن و آسان بودن فناوری اطالعات با نمایل به استفاده از فناوری و بهره وری و عملکرد
نیروی انسانی وجود دارد ،نبی پور افروزی و همکاران (  ) 1717که پژوهشی با عنوان بررسی نقش بکار گیری فناوری اطالعات بر
روی عملکرد مدیریت منابع انسانی انجام دادند و نشان دادند که بکارگیری فناوری اطالعات موجب تغییر در عملکرد مدیریت
منابع انسانی شده و عملکرد منابع انسانی را بهبود می بخشد و نصوحی و همکاران(  ) 1717که پژوهشی با هدف بررسی رابطه
پذیرش فناوری اطالعات و بهره وری کارکنان کارخانه فرآوری سرب و روی تیران انجام دادند ونشان دادند که همبستگی
معناداری بین برداشت ذهنی کارکنان از مفید بودن و آسان بودن فناوری اطالعات با نمایل به استفاده از فناوری اطالعات و
بهره وری نیروی انسانی وجود دارد .همخوانی دارد.
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پیشنهادات
 .1از آنجایی که پذیرش فناوری اطالعات (سودمندی ادراک شده ،سهولت ادراک شده و تمایل بکارگیری) بر عملکرد
نوآورانه مدیران مدارس تأثیر گذار است ،پیشنهاد می شود:
 .2عملکرد نوآورانه بر مدیران مدارس تأثیر گذار است.
 .7این مدارس باید با کمک فناوری ها و روشهای جدید به دنبال نو کردن سیستم اداری خود باشد.
 .4این مدارس سعی کنند که رسانه های آموزشی جدید تولید شده را معرفی نمایند.
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