
 

 

 

 

 آموزشی مدیریت تحقیقات پژوهشی - علمی نامهفصل

 (93 پیاپی( 6931 زمستان ،دوم شماره نهم، سال
 

طالعه: ریزی منابع سازمان )مورد م شناسایی عوامل موثر بر کاربرد برنامه

 سازمان تامین اجتماعی شهرستان دماوند(
 سیداحمد شیبت الحمدی، فر رسول عنایتی، سعیده آقاهادی

 چکیده
ریزی منابع سازمان را  در این پژوهش سعی بر آن شده تا برخی از عوامل تاثیرگذار بر کاربرد سیستم برنامه

باشد و برای تجزیه و تحلیل  رسشنامه میدر این پژوهش ابزار گردآوری اطالعات پمورد بررسی قرار دهد. 
استفاده شده است. به دلیل متناهی بودن تعداد اعضای جامعه از روش  PLSو  Spssاطالعات از نرم افزار 

 ERPدهد خودکارآمدی بر سودمندی درک شده استفاده از  سرشماری استفاده گردیده است. نتایج نشان می
، ولت درک شده اثر مثبت و معنادار ندارد. همچنین حمایت سازمانیاثر مثبت و معناداری دارد ولی بر سه

اثر مثبت و  ERPپیچیدگی و سازگاری بر سودمندی درک شده و سهولت درک شده  استفاده از ، آموزش
معناداری دارند. همچنین سودمندی درک شده و سهولت درک شده بر قصد استفاده و قصد استفاده بر 

اثر مثبت و معناداری بر توانمندسازی  ERPاستفاده از  ت و معناداری دارد. همچنین اثر مثب ERPاستفاده از 
 دارد. دورنمائی و عملکرد فردی

پیچیدگی و ، آموزش، حمایت سازمانی، خودکارآمدی، ریزی منابع سازمان سیستم برنامه کلمات کلیدی:

 مدل پذیرش تکنولوژی، سازگاری
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 مقدمه
گیری روند جهانی شدن موجب شده است تا جوامع  دهد اخیر و نیز شتابتحوالت پیچیده و سریع چند 

 (6936، محمدکاظم و همکاران) .گوناگون تالش کنند بیش از پیش خود را برای پذیرش تحول آماده نمایند
ریزی منابع  های برنامه افزاری جدیدی به نام سیستم های نرم سیستم 6332تدای دهة و اب 6332در اواخر دهة 

های بزرگ را هدف گرفته بودند و بر خالف  وارد بازار شدند که بیشتر کسب و کار پیچیده سازمان مانساز
از طریق همین ، کارکردی بسیاری های های داده یکپارچه بودند و مدول دارای پایگاه، های سنتی سیستم

( هدف این 2223، ندادند. )غظنفری و همکارا تمامی فرآیندهای سازمانی را پوشش می، سیستم یکپارچه
سازی تمام توابع سازمان و انتخاب بهترین شیوه برای انجام امور  ها و یکپارچه ها اجتناب از تکرار داده سیستم

 (2263، 6بود. )دالورن

 بازار های مناسب استراتژی کارگیری به طریق از باید ها سازمان، هدف بازارهای و ها سازمان شدن جهانی با
 و نگهداری رسد به نظر می مهم ها سازمان در که آنچه امروزه. دهند پاسخ تغییرات به اطالعات فناوری و

 ها سازمان های حیاتی مولفه کنترل اینگونه و هدایت چگونگی بلکه، نیست آالت ماشین و انسانی منابع حفظ
، ست. )رمزگویانا مناسب افزاری سخت و افزاری های نرم نهاده بر مبتنی قوی اطالعاتی ساختارهای به وسیله

که  می باشدریزی منابع سازمان یک سیستم اطالعات مدیریت  سیستم برنامه( 6932، وهابزاده و فاطمی
)دیپ  کند. وکار مرتبط با فرآیندهای مختلف سازمان را یکپارچه و خودکار می های کسب بسیاری از فعالیت

اند و به  ریزی در جهان مطرح شده و برنامه و به عنوان یکی از ابزارهای اخیر مدیریت (2223، 2و همکاران
های به دست  گیری از فناوری ها سعی شده است که با بهره در این سیستم، سرعت در حال گسترش هستند

ها به صورت یکپارچه و  های مختلف موجود در سازمان زیرسیستم، آمده اخیر در زمینه تکنولوژی اطالعاتی
ریزی یکپارچه  سازی و برنامه یکپارچهلذا  (6932، از رمزگویان و همکارانمرتبط در آیند. )الوانچی به نقل 

زیرا در غیر ، های جامع و گسترده در هر سازمان مورد توجه قرار گیرند عنوان پروژه منابع سازمان باید به
 .توان نتایج پذیرفتنی از آن انتظار داشت نمیاینصورت 

 پژوهش بیان مساله و اهمیت
استفادة  بلکـه، شـود ها محسـوب نمـی مزیت عمدة سازمان، تنها برخورداری از اطالعات، در دنیای امروز

 (2223، 9دغدغة اصلی مدیران ارشد اسـت. )ونگـر و مانـک، مطلوب از اطالعات سازمانی

در گرو انتخاب سیستمی است که بیشترین ، ریزی منابع های برنامه سازی سیستم ها در پیاده موفقیت سازمان

                                                      
1  Dalveren 

2 Deep et al, 2008 

3   Wanger  & Monk 
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امروزه به موضوع ، های آن سازمان داشته باشد. از این رو ها و نیازمندی زیرساخت، مسویی را با فرهنگه
ها و معیارهای تأثیرگذار بر این  فرایند انتخاب این سیستم، ریزی منابع سازمان های برنامه انتخاب سیستم

های  بویژه برای سازمان، تخابی ناشی از شکست در این ان چرا که هزینه، شود انتخاب توجه بسیاری می
های  های اخیر سیستم ( در سال6932، . )روحیبه مراتب بیشتر از مزیت مورد انتظار است، کوچک و متوسط

های بزرگ  های ایرانی قرار گرفته است و بسیاری از سازمان سازمانریزی منابع سازمان مورد توجه  برنامه
ها در مسیر اجرا با مشکالت و  کرده اند. این پروژه اجراERP سازی هایی را برای انتخاب و پیاده پروژه، کشور
های  در سال( 6932، اند. )رمزگویان و همکاران هایی مواجه و در برخی موارد نیز دچار شکست شده چالش

های اطالعاتی  در زمینه سیستمکه  ی استیکپارچه سازی اطالعات به عنوان یکی از مشکالت و مسائل، اخیر
که در اکثر موارد منجر به ، به دلیل تنوع در ابزارهای مجزایی است که عمدتاً، قرار گرفته استجه مورد تو

به همین  .مختلف می گردد های سازمانتکرار اطالعات موجود در سازمان و بوجود آمدن نتایج متفاوت در 
منابع سازمان مهم و حیاتی ریزی  های برنامه مطالعه و بررسی عوامل موثر در پیاده سازی موفق سیستم، علت

و تاثیر آن بر  ERPموثر بر کاربرد است. با توجه به مطالب گفته شده هدف از این تحقیق شناسایی عوامل 
رو این مطالعه به دنبال پاسخ دادن به  باشد. از این کاربر نهایی در سازمان تامین اجتماعی شهرستان دماوند می

تامین  در سازمان ERPدر میان کاربران سیستم  ERPر کاربرد چه عواملی ب "باشد که  این سوال می
 "اجتماعی شهرستان دماوند تاثیر گذار است؟

 مبانی نظری پژوهش

ریزی سازمان عبارت از مجموعه منسجمی از  سیستم برنامهریزی منابع سازمانی:  سیستم برنامه

فروش و ، مالی و حسابداری، ظیر تولیدهای اصلی سازمان ن هایی است که برای پشتیبانی از فعالیت برنامه
 (6933، شود. )الوانچی بازاریابی و منابع انسانی به کار گرفته می

 خود، اطالعات یفناور و یوتراستفاده از کامپ در چارچوب 6و هیگینس کومپائوکامپیوتر: خودکارآمدی

اند و آن را مقدمه مهمی برای  یف کردهتعرکامپیوتر  استفاده از درفرد  را توانایی یوترکامپی خودکارآمد
  2(2265، اند. )راجان و بارال سودمندی درک شده دانسته

یریت مد حمایت و فناوریاز  یبانیو همکاران به پشت یمل ی توسطسازمان یتحماحمایت سازمانی: 

  (2221، 9)لی و همکاران شد. یبند طبقه

 ERP یستمسی کل مفاهیمان با منطق و و کارکن یریتمدآماده سازی به روند  تعلیمآموزش و آموزش: 

                                                      
1 Compeau & Higgins, 1995 
2 Rajan & Baral, 2015 
3 Lee et al, 2006 
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اضطراب و استرس کارکنان در مورد استفاده از  تعلیمآموزش و ( 2223، 6کند. )یوسف و همکاران می اشاره
انجام وظایفشان را  یبرا ERP یستماستفاده از س یایرا کاهش دهد و درک بهتر در مورد مزا ERP یستمس

 ( 2262، دهد. )لی و همکاران ارائه می

فنی میزان بغرنجی یک فناوری جدید برای کاربران آن فناوری در مقایسه با  یچیدگیپ پیچیدگی:

 یدانش یزانم ERP یها سیستم یچیدهپ یتماهباشد.  های پیشین برای کارهای مشابه و یکسان می فناوری
 ( 2229 ،2سازد. )یی و دیویس فرا گرفته اند را محدود می یکاربران قبل از استفاده واقعکه را 

 ییکاربر نهانوآوری آن بر  اتو اثر ERP از کاربرد یا عنوان درجه را به ی( سازگار6339) راجرزسازگاری: 
بالقوه  یرندگانپذنیازهای موجود و تجربیات گذشته ، ها عنوان سازگار بودن با ارزش تعریف کرده است و به

 ( 2265، درک شده است. ) راجان و بارال

( سودمندی درک شده را کل ارزشی که یک کاربر در 2227) 9کیم و همکاران سودمندی درک شده: 

 کنند.  های جدید درک می کند تعریف می استفاده از تکنولوژی
آسانی استفاده ادراک شده عبارتست از میزان انتظار فرد از این که سهولت استفاده درک شده:  

 ( 2223، زحمت و آسان باشد. )شی بی، استفاده از آن تکنولوژی
فناوری  یا یستماستفاده از س یکاربران برا درجه اشتیاقعنوان  نگرش نسبت به استفاده به قصد استفاده:

 ( 6333، 3است. )مالهوترا و گالتا شده یفتعرخاص 

های اطالعاتی و تفاوت در تاثیر عملکرد آنها در مورد فناوری  روش استفاد افراد از سیستم عملکرد فردی:

 ( 2223، 5. )سان و همکارانهای پیچیده

توانمندسازی سراسری ترکیبی از مفهوم توانمندسازی و دید چند جهته توانمندسازی دورنمائی: 

مفهوم ( 2225، 1باشد که افزایش همزمان نظارت و توانمندسازی در آن وجود دارد. ) المس و همکاران می
باشد. میخود  یماتتصم یاجراایجاد و ه منظور کارکنان بمندان و قدرت به کار ی واگذاریتوانمندساز یاصل

  (2222، 7)سویناس و همکاران

 مدل مفهومی و تبیین فرضیه های پژوهش

 و ERP از استفاده بر تکنولوژیکی موثر و سازمانی، فردی عوامل اثرات مطالعه منظور در این پژوهش به

                                                      
1 Yusuf, 2004 
2 Yi & Davis, 2003 
3 Kim et al, 2007 

4 Malhotra & Galletta, 1999 
5 Sun et al, 2009 
6 Elmes et al, 2005 

7 Psoinas et al, 2000 



 56 ریزی منابع سازمان )مورد مطالعه: سازمان تامین اجتماعی شهرستان دماوند( ایی عوامل موثر بر کاربرد برنامهشناس

 

( در پژوهش خود ارائه نموده اند استفاده 2265)نگرش و رفتار کارکنان از مدلی که راجان و بارال  بر آن اثرات
 ERP سیستم زمینه نیز در TAM متغیرهای مدل بین ( روابط6شده است. در مدل ارائه شده در شکل )

 (2265، )راجان و بارال. بکار گرفته شده است

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (2265منبع:  مدل راجان و بارال )، (: مدل مفهومی پژوهش6شکل )

 ژوهش حاضر به شرح زیر می باشد:های پ فرضیه
در  ERPدر میان کاربران سیستم  ERP سیستم از شده درک سودمندی خودکارآمدی کامپیوتر بر6-6

 .و معنادار دارد مثبت سازمان تامین اجتماعی شهرستان دماوند اثر

 ERPم در میان کاربران سیست ERP سیستم از شده درک خودکارآمدی کامپیوتر بر سهولت استفاده6-2
 .و معنادار دارد مثبت در سازمان تامین اجتماعی شهرستان دماوند اثر

در سازمان  ERPدر میان کاربران سیستم  ERPسیستم  از شده درک سودمندی حمایت سازمانی بر 2-6
 .و معنادار دارد مثبت تامین اجتماعی شهرستان دماوند اثر

در  ERPدر میان کاربران سیستم  ERPسیستم  از شده درک حمایت سازمانی بر سهولت استفاده 2-2
 .و معنادار دارد مثبت سازمان تامین اجتماعی شهرستان دماوند اثر

در سازمان تامین  ERPدر میان کاربران سیستم  ERP سیستم از شده درک سودمندی آموزش بر 9-6
 .و معنادار دارد مثبت اجتماعی شهرستان دماوند اثر

در سازمان  ERPدر میان کاربران سیستم  ERP سیستم از شده درک دهسهولت استفا آموزش بر 9-2

 ویژگی های فردی
 خودکارآمدی کامپیوتر 

 ویژگی های سازمانی
 حمایت سازمانی 

 آموزش 

 

 ویژگی های فناوری
 پیچیدگی 

 سازگاری 

سودمندی 
درک شده 

ERP 

سهولت 
استفاده درک 

 ERPشده 

قصد 
استفاده از 

ERP 

استفاده از 
ERP 

 اثر فردی
 توانمندسازی دورنمائی 

 عملکرد فردی 
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 .و معنادار دارد مثبت تامین اجتماعی شهرستان دماوند اثر
در سازمان تامین  ERPدر میان کاربران سیستم  ERPسیستم  از شده درک سودمندی پیچیدگی بر 3-6

 .منفی دارد اجتماعی شهرستان دماوند اثر
در سازمان  ERPدر میان کاربران سیستم  ERP سیستم از شده درک لت استفادهسهو پیچیدگی بر 3-2

 .منفی دارد تامین اجتماعی شهرستان دماوند اثر
در سازمان تامین  ERPدر میان کاربران سیستم  ERPسیستم  از شده درک سودمندی سازگاری بر 5-6

 .و معنادار دارد مثبت اجتماعی شهرستان دماوند اثر
در سازمان  ERPدر میان کاربران سیستم  ERPسیستم  از شده درک سهولت استفاده ی برسازگار 5-2

 .و معنادار دارد مثبت تامین اجتماعی شهرستان دماوند اثر
در میان کاربران سیستم  ERPسیستم  از استفاده قصد بر ERP سیستم از شده درک سودمندی -1

ERP دارد و معنادار مثبت ثردر سازمان تامین اجتماعی شهرستان دماوند ا. 

در سازمان  ERPدر میان کاربران سیستم  ERPاز سیستم  استفاده قصد بر شده درک استفاده سهولت -7
 .دارد و معنادار مثبت تامین اجتماعی شهرستان دماوند اثر

در میان  ERPشده از سیستم  درک استفاده سودمندی بر ERP شده از سیستم درک استفاده سهولت -3
 .دارد و معنادار مثبت در سازمان تامین اجتماعی شهرستان دماوند اثر ERPبران سیستم کار

در سازمان تامین اجتماعی  ERPدر میان کاربران سیستم  ERP از سیستم استفاده بر استفاده قصد -3
 .دارد و معنادار مثبت اثر شهرستان دماوند

در سازمان تامین  ERPمیان کاربران سیستم بر توانمند سازی دورنمائی در  ERPاستفاده از  62-6
 .دارد و معنادار مثبت اجتماعی شهرستان دماوند اثر

در سازمان تامین  ERPبر عملکرد فردی در میان کاربران سیستم  ERP از سیستم استفاده 62-2
 .دارد و معنادار مثبت اجتماعی شهرستان دماوند اثر

 روش شناسی پژوهش
طور عملی مورد  تواند به ی و همچنین از آنجایی که نتایج این تحقیق میتحقیق حاضر یک پژوهش کم

ها در آن توصیفی و از  باشد که شیوه گردآوری داده کاربردی می، به لحاظ هدف پژوهش، استفاده قرار گیرد
 ریزی منابع سازمان در سازمان تامین نوع پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش شامل کاربران سیستم برنامه

ریزی منابع سازمان در  که تعداد کاربران سیستم برنامه باشد و به دلیل آن اجتماعی شهرستان دماوند می
باشد لذا از روش  باشند و تعداد جامعه متناهی می نفر می 65سازمان تامین اجتماعی شهرستان دماوند 

ت از پرسشنامه استاندارد به منظور گردآوری اطالعاشود.  منظور بررسی جامعه استفاده می سرشماری به
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اند. این پرسشنامه از دو بخش اصلی  در مطالعه خود بکار برده 2265در سال  راجان و بارالکه ، استفاده شده
های  ویژگیباشد. در بخش دوم  نامه شامل سواالت جمعیت شناختی می گردد. بخش اول پرسش تشکیل می

با توجه به اندازه ها  داده تجزیه و تحلیل همچنین برای، گیرد مورد سنجش قرار می سازمانی و فناوری، فردی
 استفاده شده است.تایید مدل و روایی برای  Plsافزار  نرماز ، نمونه مورد مطالعه

در این مطالعه برای اندازه گیری روایی و اعتبار پرسشنامه از روایی محتوا استفاده شده است و پرسشنامه 
پرسشنامه در جامعه آماری ، توزیع شد و پس از اطمینان از نتایج بدست آمدهبین چند تن از اساتید و خبرگان

پژوهش توزیع شد. برای تعیین پایایی از روش آلفای کرونباخ استفاده گردید که میزان ضرایب آلفای کرونباخ 
 سشنامهمی باشد که از اعتبار باالی پر 7/2بدست آمده و بزرگتر از  316/2محاسبه شده برای کل پرسشنامه 

 حکایت دارد.

 تجزیه و تحلیل توصیفی داده ها
سال و  95تا  25%( بین 32سن اکثر افراد پاسخ دهنده )، نشان داده شده است (6)همانطور که در جدول 

%( کارشناسی و 17/11سطح تحصیالت اکثر افراد پاسخ دهنده )، سال 25%( کمتر از 17/21کمترین آنها )
 2%( بین 17/31اکثر افراد پاسخ دهنده ) ERPتر و تجربه استفاده از دانی و پایین%( کار99/69کمترین آنها )

 سال است. 62تا  1%( بین 17/1سال و کمترین آنها ) 2سال و کمتر از  5تا 

 
 دهنده پاسخ افراد توزیع فراوانی :(1جدول )

 فراوانی تجمعی درصد فراوانی فراوانی سن
 17/23 17/21 3 سال 25کمتر از 

 17/11 32 1 سال 95تا  25

 622322 99/99 5 سال 35تا  91

  622 65 جمع کل

  درصد فراوانی فراوانی جنسیت

  17/21 3 زن

  99/79 66 مرد

  622 65 جمع کل

 فراوانی تجمعی درصد فراوانی فراوانی سطح تحصیالت

 99/69 99/69 2 ترکاردانی و پایین

 32 17/11 62 کارشناسی

 622 22 9 رشدکارشناسی ا

  622 65 جمع کل
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 فراوانی تجمعی درصد فراوانی فراوانی سن

 فراوانی تجمعی درصد فراوانی فراوانی ERPتجربه استفاده از 

 17/31 17/31 7 سال 2کمتر از 

 99/39 17/31 7 سال 5تا  2

 622 17/1 6 سال 62تا  1

  622 65 جمع کل

 
 پراکندگی و شکل توزیع، های مرکزیچگونگی توزیع متغیرهای پژوهش بر اساس شاخص

( 2باشد که در جدول )های پژوهش به شرح زیر میپراکندگی و توزیع متغیر، های مرکزیتحلیل شاخص
 ارائه شده است:

و کشیدگی  -613/2چولگی ، 533/2انحراف معیار ، 25/9دارای میانگین « خود کارآمدی»( متغیر 6
-توزیع به سمت چپ میبودن دم دهنده طوالنی  باشد. منفی بودن چولگی متغیر نشانمی  -639/6

 باشد. تر میباشد. از طرف دیگر کشیدگی منفی به این معنی است که شکل متغیر از توزیع نرمال کوتاه
و کشیدگی  -597/2چولگی ، 575/2انحراف معیار ، 63/9دارای میانگین « حمایت سازمانی»( متغیر 2

-بودن دم توزیع به سمت چپ میدهنده طوالنی  باشد. منفی بودن چولگی متغیر نشانمی -393/2

 باشد. تر میباشد. از طرف دیگر کشیدگی منفی به این معنی است که شکل متغیر از توزیع نرمال کوتاه
-می -695/6و کشیدگی  -637/2چولگی ، 563/2انحراف معیار ، 23/9دارای میانگین « آموزش»( متغیر 9

باشد. از طرف بودن دم توزیع به سمت چپ می دهنده طوالنی باشد. منفی بودن چولگی متغیر نشان
 باشد. تر میدیگر کشیدگی منفی به این معنی است که شکل متغیر از توزیع نرمال کوتاه

و کشیدگی  -763/2چولگی ، 333/2انحراف معیار ، 22/9دارای میانگین « های فنیویژگی»( شاخص 3
-بودن دم توزیع به سمت چپ میطوالنی  دهنده باشد. منفی بودن چولگی شاخص نشانمی -572/2

-تر میباشد. از طرف دیگر کشیدگی منفی به این معنی است که شکل شاخص از توزیع نرمال کوتاه

 باشد. 
 -579/2و کشیدگی  -161/2چولگی ، 136/2انحراف معیار ، 25/9دارای میانگین « پیچیدگی»( متغیر 5

باشد. از طرف بودن دم توزیع به سمت چپ میده طوالنی دهن باشد. منفی بودن چولگی متغیر نشانمی
 باشد.تر میدیگر کشیدگی منفی به این معنی است که شکل متغیر از توزیع نرمال کوتاه

 -153/2و کشیدگی  -32/2چولگی ، 532/2انحراف معیار ، 23/9دارای میانگین « سازگاری»( متغیر 1
باشد. از طرف بودن دم توزیع به سمت چپ مینده طوالنی ده باشد. منفی بودن چولگی متغیر نشانمی

 باشد.تر میدیگر کشیدگی منفی به این معنی است که شکل متغیر از توزیع نرمال کوتاه
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و  -373/2چولگی ، 533/2انحراف معیار ، 67/9دارای میانگین « آوری های فنویژگی»شاخص ( 7 

بودن دم توزیع به سمت دهنده طوالنی  خص نشانباشد. منفی بودن چولگی شامی -535/2کشیدگی 
تر باشد. از طرف دیگر کشیدگی منفی به این معنی است که شکل شاخص از توزیع نرمال کوتاهچپ می

 باشد.می
و کشیدگی  -331/2چولگی ، 131/2انحراف معیار ، 91/9دارای میانگین « سودمندی درک شده»( متغیر 3

-بودن دم توزیع به سمت چپ میدهنده طوالنی  چولگی متغیر نشانباشد. منفی بودن می -621/2

 باشد. تر میباشد. از طرف دیگر کشیدگی منفی به این معنی است که شکل متغیر از توزیع نرمال کوتاه
و کشیدگی  -932/2چولگی ، 132/2انحراف معیار ، 22/9دارای میانگین « سهولت درک شده»( متغیر 3

-بودن دم توزیع به سمت چپ میدهنده طوالنی  نفی بودن چولگی متغیر نشانباشد. ممی -366/2

 باشد. تر میباشد. از طرف دیگر کشیدگی منفی به این معنی است که شکل متغیر از توزیع نرمال کوتاه
و  -693/2چولگی ، 126/2انحراف معیار ، 92/9دارای میانگین « ERPقصد استفاده از »( متغیر 62

بودن دم توزیع به سمت دهنده طوالنی  باشد. منفی بودن چولگی متغیر نشانمی -156/6کشیدگی 
تر باشد. از طرف دیگر کشیدگی منفی به این معنی است که شکل متغیر از توزیع نرمال کوتاهچپ می

 باشد. می
کشیدگی  و 297/2چولگی ، 799/2انحراف معیار ، 32/2دارای میانگین « ERPاستفاده از »( متغیر 66

-بودن دم توزیع به سمت راست میدهنده طوالنی  باشد. مثبت بودن چولگی متغیر نشانمی -633/6

 باشد.تر میباشد. از طرف دیگر کشیدگی منفی به این معنی است که شکل متغیر از توزیع نرمال کوتاه
و کشیدگی  -921/2گی چول، 519/2انحراف معیار ، 63/9دارای میانگین « پذیرش تکنولوژی»( شاخص 62

-بودن دم توزیع به سمت چپ میدهنده طوالنی  باشد. منفی بودن چولگی شاخص نشانمی -253/6

-تر میباشد. از طرف دیگر کشیدگی منفی به این معنی است که شکل شاخص از توزیع نرمال کوتاه

 باشد. 
و کشیدگی  -376/2چولگی ، 173/2انحراف معیار ، 27/9دارای میانگین « عملکرد فنی»( متغیر 69

-بودن دم توزیع به سمت چپ میدهنده طوالنی  باشد. منفی بودن چولگی متغیر نشانمی  -351/2

 باشد. تر میباشد. از طرف دیگر کشیدگی منفی به این معنی است که شکل متغیر از توزیع نرمال کوتاه
و  -952/2چولگی ، 353/2انحراف معیار  ،27/9دارای میانگین « توانمند سازی دورنمائی»( متغیر 63

بودن دم توزیع به سمت دهنده طوالنی  باشد. منفی بودن چولگی متغیر نشانمی -932/2کشیدگی 
تر باشد. از طرف دیگر کشیدگی منفی به این معنی است که شکل متغیر از توزیع نرمال کوتاهچپ می

 باشد.  می
و کشیدگی  -353/2چولگی ، 372/2انحراف معیار ، 25/9ن دارای میانگی« اثرات فردی»( شاخص 65
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باشد. بودن دم توزیع به سمت چپ میدهنده طوالنی  باشد. منفی بودن چولگی متغیر نشانمی-363/2
 باشد. تر میاز طرف دیگر کشیدگی منفی به این معنی است که شکل متغیر از توزیع نرمال کوتاه

 
 اکندگی و توزیع متغیرهای مورد بررسی در پژوهشپر، های مرکزیشاخص(: 2)جدول 

 کشیدگی چولگی واریانس انحراف استاندارد میانگین متغیر

 -639/6 -613/2 937/2 533/2 25/9 خودکارآمدی

 -393/2 -597/2 992/2 575/2 63/9 حمایت سازمانی

 -695/6 -637/2 272/2 563/2 23/9 آموزش

 -572/2 -763/2 233/2 333/2 22/9 های فنیویژگی

 -579/2 -161/2 366/2 136/2 25/9 پیچیدگی

 -153/2 -32/2 232/2 532/2 23/9 سازگاری

 -535/2 -373/2 926/2 533/2 67/9 آوری های فنویژگی

 -621/2 -331/2 367/2 131/2 91/9 سودمندی درک شده

 -366/2 -932/2 362/2 132/2 22/9 سهولت درک شده

 -ERP 92/9 126/2 931/2 693/2- 156/6قصد استفاده از 

 -ERP 32/2 799/2 593/2 297/2 633/6استفاده از 

 -253/6 -921/2 961/2 519/2 63/9 پذیرش تکنولوژی

 -351/2 -376/2 312/2 173/2 27/9 عملکرد فنی

 -932/2 -952/2 266/2 353/2 27/9 توانمند سازی دورنمائی

 -363/2 -353/2 226/2 372/2 25/9 اثرات فردی

 
 های پژوهشاسمیرنوف برای بررسی فرض نرمال بودن داده -لموگروفوآزمون معتبر ک

 (نتایج آزمون کولموگروف اسمیرنوف متغیرهای پژوهش3) جدول

 متغیر
حجم 
 نمونه

 میانگین
انحراف 

 معیار
ی آزمون آماره
K-S 

سطح 
 معناداری

 نتیجه آزمون

 رمال استن 353/2 523/2 533/2 25/9 65 خودکارآمدی

 نرمال است 511/2 737/2 575/2 63/9 65 حمایت سازمانی

 نرمال است 353/2 123/2 563/2 23/9 65 آموزش

 نرمال است 553/2 733/2 333/2 22/9 65 های فنیویژگی
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 نرمال است 733/2 135/2 136/2 25/9 65 پیچیدگی

 نرمال است 767/2 131/2 532/2 23/9 65 سازگاری

 نرمال است 315/2 333/2 533/2 67/9 65 نآوریهای فویژگی

 نرمال است 162/2 753/2 131/2 91/9 65 سودمندی درک شده

 نرمال است 393/2 599/2 132/2 22/9 65 سهولت درک شده

 نرمال است ERP 65 92/9 126/2 733/2 513/2قصد استفاده از 

 نرمال است ERP 65 32/2 799/2 739/2 576/2استفاده از 

 نرمال است 311/2 352/2 519/2 63/9 65 ذیرش تکنولوژیپ

 نرمال است 253/2 262/6 173/2 27/9 65 عملکرد فنی

 نرمال است 333/2 979/2 353/2 97/9 65 توانمند سازی دورنمائی

 نرمال است 337/2 326/2 372/2 25/9 65 اثرات فردی

 
اسمیرنوف برای تمامی -مون کلموگروفسطح معناداری آز، ( مشخص است9همان طور که از جدول )

 باشنداست. در نتیجه این متغیرها دارای توزیع نرمال می 25/2های پژوهش بزرگتر از مقدار متغیر
 است.  شده  گزارشو بارتلت و معناداری آن  KMOمقادیر مربوط به شاخص  (3)در جدول 

 
 و بارتلت برای سؤاالت پرسشنامه KMO(: آزمون 4جدول )

 KMO 172/2مون آز

 آزمون بارتلت

χ2 363/3232 

 736 درجة آزادی

Sig 226/2 

 
است که رقم قابل قبولی است و حاکی از آن است  1/2در پژوهش حاضر باالتر از مقدار  KMOشاخص 

 .باشد یمکه نمونه انتخابی برای اجرای تحلیل عاملی کافی 
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 تحلیل عاملی تائیدی پرسشنامه تحقیق
 برای پرسشنامه تحقیق AVEپایایی ترکیبی و ، آلفای کرونباخ، آماره معناداری، قادیر بارعاملی(: م5جدول)

آلفای 
 کرونباخ

پایایی 
 ترکیبی

میانگین 
 (AVEواریانس)

)اعداد داخل پرانتز بعد از حذف  آیتم بارعاملی آماره معناداری
 5/2سواالت با بار عاملی کمتر از 

 سازه محاسبه شده اند(

393/2 
(356/2) 

326/2 
(357/2) 

512/2 
(712/2) 

66336 23397 CSE1 ( خودکارآمدی کامپیوترCSE) 

63313 23336 CSE2 

3322 23392 CSE3 

2361 23932 CSE4 

62322 23322 CSE5 

2323 23953 CSE6 

23331 23373 CSE7 

67326 23326 CSE8 

2317 23337 CSE9 

63352 23322 CSE10 

395/2 
(337/2) 

373/2 
(332/2) 

525/2 
(552/2) 

61323 23767 OS1 ( حمایت سازمانیOS) 

66333 23122 OS2 

5333 23316 OS3 

25353 23712 OS4 

96373 23736 OS5 

39362 23331 OS6 

96333 23793 OS7 

799/2 
(325/2) 

353/2 
(393/2) 

193/2 
(773/2) 

3392 -23256 TR1 ( آموزشTR) 

32332 23396 TR2 

661337 23363 TR3 

23321 23733 TR4 

13316 23376 TR5 

319/2 327/2 723/2 39363 23733 CX1 ( پیچیدگیCX) 

32332 23367 CX2 

33372 23337 CX3 

93323 23352 CX4 

322/2 376/2 192/2 59317 23312 COMP1 (سازگاریCOMP) 
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39353 23323 COMP2 

39371 23332 COMP3  

67366 23123 COMP4 

362/2 332/2 731/2 92339 23773 PU1 ( سودمندی درک شدهPU) 

   636365 23356 PU2 

636365 23356 PU3 

   19322 23371 PU4 

777/2 355/2 126/2 636327 23367 PEU1 سهول( ت استفاده درک شدهPEU) 

67332 23131 PEU2 

96361 23323 PEU3 

66353 23123 PEU4 

773/2 351/2 752/2 93337 23323 IU1 قصد استفاده ازERP (IU) 

691322 23329 IU2 

399/2 333/2 737/2 95325 23367 USG1 استفاده ازERP  (USG) 

655312 23363 USG2 

72322 23353 USG3 

712/2 331/2 793/2 76353 23393 IP1 ( عملکرد فردیIP) 

   92333 23772 IP2 

363/2 
(331/2) 

327/2 
(353/2) 

333/2 
(171/2) 

672373 23323 PE1 ( توانمندسازی دورنمائیPE) 

15331 23372 PE2 

57397 23319 PE3 

93323 23329 PE4 

92323 23311 PE5 

23351 23711 PE6 

61321 23133 PE7 

61357 23112 PE8 

9321 23216 PE9 

9393 23253 PE10 

5326 23913 PE11 

39332 23735 PE12 

5352 23975 PE13 

671312 23331 PE14 

1329 23323 PE15 
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( و 953/2ششم )، (932/2بار عاملی برای سواالت چهارم )، نشان داده شده است 5همانطور که در جدول 
سوال اول ، ( از شاخص حمایت سازمانی316/2سوال سوم )، ( از شاخص خودکارآمدی کامپیوتر292/2نهم )

( و 975/2سیزدهم )، (913/2یازدهم )، (253/2دهم )، (216/2( از شاخص آموزش و سواالت نهم )-256/2)
هستند. بنابراین این سواالت از تحلیل  5/2توانمندسازی دورنمائی کمتر از مقدار ( از شاخص 323/2پانزدهم )

 حذف خواهند شد.
 5/2بار عاملی برای باقی سواالت باالتر از مقدار ، 5/2همچنین بعد از حذف سواالت با بار عاملی کمتر از 

ها ی سازهکرونباخ برای همه بنابراین دیگر سوالی نیاز نیست که از تحلیل حذف شود. همچنین آلفای، است
ها )متغیرهای کند که سازهدهد. و همچنین بیان میاست که اعتبار همگرایی باالیی را نشان می 7/2باالی 

ها پنهان( از اعتبار باالیی جهت برازش مدل برخوردارند. همچنین مقادیر پایایی ترکیبی برای تمامی سازه
 ها از پایایی ترکیبی مناسبی برخوردار هستند.سازه، دهد کهشان میگزارش شده که ن 7/2باالتر از مقدار 

 .( محاسبه شده استAVEبرای بررسی روایی همگرا شاخص میانگین واریانس استخراج شده )
 

 و همبستگی بین متغیرهای پرسشنامه تحقیق AVE(: جذر 6جدول )

 COMP CSE CX IP IU OS PE PEU PU TR USG شاخص ها

COMP 735/2 
   

       

CSE 23322 379/2 
  

       

CX 23322- 23953- 332/2 
 

       

IP 23623 23273 23955- 357/2        

IU 23352 23233 23123- 23332 311/2       

OS 23932 23211 23391- 23975 23532 739/2      

PE 23233 23635 23553- 23336 23991 23516 322/2     

PEU 23353 23225 23259- 23131 23592 23116 23319 775/2    

PU 23961 23323 23135- 23397 23576 23126 23512 23915 332/2   

TR 23131 23271 23537- 23592 23362 23793 23133 23592 23363 339/2  

USG 23225 23637 23955- 23596 23137 23175 23723 23195 23333 23536 313/2 

 
خروجی گرافیکی . رسدنوبت به بررسی و آزمون مدل ساختاری پژوهش می، گیریپس از بررسی مدل اندازه

 باشد. مدل پژوهش به صورت زیر می
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 ضرایب مسیر استاندارد مدل مفهومی پژوهش (:2)شکل 

 
مسیر با  دهد. برای آزمون معناداری ضرایباعداد نوشته شده بر روی مسیرها ضرایب مسیر را نمایش می

استیودنت -استیودنت محاسبه شده است. مقادیر آزمون تی-مقادیر آزمون تی 6استفاده از روش بوت استراپ

 معنادار است.  25/2ضریب مسیر در سطح ، باشد 31/6اگر مقداری بزرگتر از 

                                                      
1  Bootstrapping 
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 استیودنت برای بررسی معناداری ضرایب مسیر -نتایج آزمون تی (:3)شکل 

 بررسی کفایت مدل

Rار معی 2 
Rمعیار  Rزای )وابسته( مدل است. مربوط به متغیرهای پنهان درون 2 معیاری است که نشان از تاثیر  2

الک برای به عنوان مقدار م 17/2و  99/2، 63/2زا دارد و سه مقدار زا بر یک متغیر دورنیک متغیر برون

Rمتوسط و قوی ، مقادیر ضعیف Rمقدار (2)شود. مطابق با شکل می در نظر گرفته 2  هایبرای سازه 2
 ERPقصد استفاده از ، (176/2سهولت استفاده درک شده )، (357/2زای سودمندی درک شده )درون

( محاسبه 232/2( و عملکرد فردی )525/2توانمندسازی دورنمائی )، ERP (376/2)استفاده از  ، (591/2)
 سازد.مناسب بودن برازش مدل ساختاری را تائید می، شده است که با توجه به مقدار مالک

Qمعیار  2

 
Qمعیار زا سه که مقدار آن در مورد یک سازه درون کند و در صورتیبینی مدل را مشخص می قدرت پیش 2
متوسط و قوی سازه یا ، بینی ضعیفبه ترتیب نشان از قدرت پیش، را کسب نماید 95/2و  65/2، 22/2مقدار 

Qهای برون زای مربوط به آن را دارد. مقدارسازه ، (137/2زای سودمندی درک شده)درون هایبرای سازه 2
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توانمندسازی ، ERP(993/2)استفاده از ، ERP(933/2)قصد استفاده از ، (933/2ولت استفاده درک شده)سه
بینی مناسب مدل در ( محاسبه شده است که نشان از قدرت پیش633/2( و عملکرد فردی)936/2دورنمائی)

 سازد.زای پژوهش دارد و برازش مناسب مدل ساختاری را تائید میدرون خصوص سازه

 GOFعیار م

Rاست که با محاسبه میانگین هندسی میانگین اشتراک و (GOF) مالک کلی برازش 2
به صورت زیر   

 شود.محاسبه می

GOF communality R  2 
Rو  cummunality(: میزان 1جدول )  متغیرهای تحقیق 2

cummunality R متغیر 2 
 --- 712/2 خودکارآمدی کامپیوتر

 --- 552/2 حمایت سازمانی
 --- 773/2 آموزش

 --- 723/2 پیچیدگی
 --- 192/2 سازگاری

 357/2 731/2 سودمندی درک شده
 176/2 126/2 سهولت استفاده درک شده

 ERP 752/2 591/2قصد استفاده از 
 ERP 737/2 376/2استفاده از 

 525/2 171/2 توانمندسازی دورنمائی
 232/2 793/2 عملکرد فردی 

 557/2 729/2 میانگین

 

/ / /GOF communality R    2 0703 0557 0626 

 

محاسبه گردیده است که نشان از توان  121/2مقدار ، (7)برای مدل پژوهش مطابق با جدول  GOFمقدار 
 زای مدل دارد.بینی متغیر مکنون درونمناسب مدل در پیش

داری ضرایب مسیر بین متغیرها از خروجی نرم افزار استفاده شده ها و آزمون معنیی بررسی فرضیهبرا
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 است. ضرایب مسیر و نتایج مربوط به معناداری آنها در جدول زیر داده شده است.
 های پژوهشنتایج حاصل از ارزیابی مدل ساختاری برای بررسی فرضیه (:8)جدول

 فرضیه
ضریب مسیر

(مسیر )

داریعدد معنی

()

نتیجه 

به متغیراز متغیر آزمون

6 
 خودکارآمدی کامپیوتر

 تایید 323/62 923/2

2 
 

 رد 715/2 293/2

9 
 حمایت سازمانی

 تایید 733/65 532/2

3 
 

 تایید 293/2 633/2

5 
 آموزش

 تایید 139/1 235/2

1 
 

 تایید 235/66 333/2

7 
  پیچیدگی

 تایید 331/69 -133/2

3 
 

 تایید 733/3 -139/2

3 
 سازگاری

 تایید 192/22 726/2

62 
 

 تایید 323/3 966/2

سودمندی درک شده 66
قصد استفاده از 

 تایید 917/9 223/2

 تایید 762/2 113/62سهولت استفاده درک شده 62

 تایید 522/26 137/2 سودمندی درک شدهسهولت استفاده درک شده 69

 تایید  137/2 211/25استفاده از قصد استفاده از  63

65 
استفاده از 

 تایید 165/93 723/2 توانمندسازی دورنمائی

 تایید 222/63 596/2 عملکرد فردی 61

 

 گیری نتیجه
یر ها به یافتن راه حل های کسب و کاری بهتر با ساختارهای انعطاف پذ سازمان، در بازارهای رقابت جهانی
ها و وظایف موجود در  همه فعالیت دهای اطالعاتی که بتوان استفاده از سیستم. لذا و قابل اطمینان تر نیاز دارند

یک سازمان را تحت پوشش قرار داده و اطالعات الزم و ضروری را به موقع در اختیار استفاده کنندگان آن 
پژوهش به بررسی برخی از عوامل تاثیر گذار بر  این شد. اب ها می دهد از ابزارهای حیاتی در سازمان قرار

ها نتایج حاکی از وجود اثر  ریزی سازمان پرداخته است. پس از تجزیه و تحلیل داده کاربست سیستم برنامه
پیچیدگی و سازگاری بر سودمندی درک شده و سهولت درک شده  استفاده ، آموزش، حمایت سازمانیمعنادار 

ریزی منابع سازمان اثرگذار  توان گفت این متغیرها بر کاربست برنامه وعی میکه به ن .باشند می ERPاز 
خودکارآمدی بر سودمندی درک شده استفاده از  دهد باشند. در رابطه با عامل خودکارآمدی نتایج نشان می می
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ERP  ندی دار ندارد. همچنین سودمر سهولت درک شده اثر مثبت و معنااثر مثبت و معناداری دارد ولی ب
اثر مثبت و معناداری   ERPدرک شده و سهولت درک شده بر قصد استفاده و قصد استفاده بر استفاده از 

 اثر مثبت و معناداری بر توانمندسازی دورنمائی و عملکرد فردی دارد.  ERPاستفاده از  دارد. 

 پیشنهادات به  محققین آتی
ها و مجامع دیگر با جامعه آماری مختلف  در سازماناین پژوهش ، شود تر توصیه می به منظور بررسی دقیق

شود این  در این مطالعه کوچک بود پیشنهاد میحجم نمونه از آنجائی که نیز مورد بررسی قرار بگیرد. 
، شود اثر دیگر متغییرها نظیر سن یهمچنین پیشنهاد مپژوهش در جوامع بزرگتر نیز مورد برررسی قرار گیرد. 

ریزی منابع سازمان را بر پذیرش استفاده از سیستم  قه استفاده از سیستم برنامهمیزان تحصیالت و ساب
ایی  ی زمانی این مطالعه که در دوره ریزی منابع سازمان را مورد بررسی قرار دهند. با توجه به بازه برنامه

ی قاطعی دست ها توان از نتایج این پژوهش به استنتاج محدود از زمان انجام شده است به همین دلیل نمی
  های مختلف صورت گیرد. شود که پژوهشاتی با این مضامین در دفعات و زمان بدین جهت پیشنهاد می، یافت

 منابع:
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