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Abstract 
Objectives: The current research seeks to identify and analyze the most important possible 

factors affecting the acceptance of the electronic document management system in Iran Gas 

Company. This effort provides an opportunity to synchronize and face future developments 

effectively and enriches the related literature. Knowing these factors is very important for 
designing and adopting policies related to the establishment, increasing the use and productivity 

of this system. 

Methods: The current research was conducted using a literature review and confirmatory 
factor analysis. The research population consists of employees of Iran Gas Company with 

experience working with the electronic document management system. In order to analyze the 

data, t-test, mean, standard deviation, significance index, Cronbach's alpha values, and 
composite reliability were used. In this research, the integrated model of technology acceptance 

and use, with context factors (such as location, the identity of nearby people, accessible hosts, 

and devices, and their changes over time) and learning (as users' access to software in all 
executive levels of the organization) have been combined and examined. The current research is 

descriptive-survey research in terms of its purpose in the field of applied research and based on 

its nature and method. In this research, library methods were used to collect background 
information, and questionnaire tools were used to collect field data and present it on the Internet. 

Results: Based on the findings, contextual factors and learning as supporting factors have a 

significant effect on performance expectations, social influence, effort expectation, and 
facilitating conditions, and thus support the adoption process of an electronic document 

management system. Furthermore, the findings indicate the important role of the user interface, 
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the support of senior managers, and the development of employees' skills in accepting and using 

this technology. 
Conclusions: Public institutions need information systems that facilitate the management 

of documents produced during business processes in a digital platform. The development of 

information and communication technology enabled digitization and the safe transfer of 

documents to digital operating systems, which led to the emergence of electronic document 
management systems. In order to achieve the benefits of technology-based systems and avoid 

wasting time and money at the scale of a country, their acceptance by users is essential. For this 

reason, it is necessary to know the factors affecting the intention to use the electronic document 

management system. According to the findings of this research, one of the main success factors 

of the electronic document management system in Iran Gas Company is the appropriate user 

interface and ease of use of this system. Paying attention to the findings of the present research 
can help the process of the successful establishment of an electronic document archiving system 

in other government organizations in Iran. 
 

Keywords: Electronic Document Management System, Technology Acceptance, 
Information Technology, Iran Gas Company. 
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 چکیده

ترین عوامل ممکن مؤثر بر پذیرش سیستم مدیریت  هدف پژوهش حاضر شناسایی و تجزیه و تحلیل مهم هدف:
سازی و رویارویی مؤثر با تحوالت آتی  اسناد الکترونیکی در شرکت گاز ایران است. این تالش، فرصتی برای همگام

های   . شناخت این عوامل برای طراحی و اتخاذ سیاستبخشد فراهم کرده و ادبیات مرتبط با این موضوع را غناء می
 وری از این سامانه بسیار مهم است. مربوط به استقرار، افزایش استفاده و بهره

پژوهش حاضر با استفاده از مرور ادبیات و تحلیل عاملی تأییدی انجام شده است. جامعه پژوهش متشکل از  روش:
ها از  با سیستم مدیریت اسناد الکترونیکی است. به منظور تجزیه و تحلیل دادهکارکنان شرکت گاز ایران با سابقه کار 

، میانگین، انحراف معیار، شاخص معناداری، مقادیر آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی استفاده شد. در این پژوهش، tآزمون 
های   ها و دستگاه  افراد مجاور، میزبان مدل یکپارچه پذیرش و استفاده از فناوری، با عوامل زمینه )به عنوان مکان، هویت

افزار در همه سطوح اجرایی  قابل دسترسی و تغییرات آنها در طول زمان( و فراگیری )به عنوان دسترسی کاربران به نرم
های کاربردی و   سازمان( ترکیب شده و مورد بررسی قرار گرفته است. پژوهش حاضر از نظر هدف در حیطه پژوهش

آوری اطالعات مربوط به   پیمایشی است. در این پژوهش برای جمع -و روش، یک پژوهش توصیفی براساس ماهیت
های میدانی از ابزار پرسشنامه و ارائه آن در بستر اینترنت استفاده   آوری داده  ای و برای جمع  های کتابخانه  پیشینه، از روش

 شده است.

عوامل پشتیبان، تأثیر بسزایی بر انتظارات عملکرد، تأثیر اجتماعی،  عنوان  ای و یادگیری به عوامل زمینه ها: یافته
کننده دارند و در نتیجه از فرآیند پذیرش سیستم مدیریت اسناد الکترونیکی حمایت  انتظار تالش و شرایط تسهیل
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های  تهای پژوهش حاکی از نقش مهم رابط کاربری، حمایت مدیران ارشد و توسعه مهار کنند. همچنین یافته می
 کارکنان در پذیرش و بکارگیری این فناوری است.

های اطالعاتی نیاز دارند که مدیریت اسناد تولید شده در طی فرآیندهای  مؤسسات عمومی به سیستم گیری: نتیجه
به  سازی و انتقال امن اسناد تجاری را در بستر دیجیتال تسهیل کند. توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات امکان دیجیتالی

های مدیریت اسناد الکترونیکی شد. برای دستیابی به  های دیجیتال را فراهم کرد که منجر به ظهور سیستم سیستم عامل
های مبتنی بر فناوری و جلوگیری از اتالف وقت و هزینه در مقیاس یک کشور، پذیرش آنها توسط  مزایای سیستم

بر قصد استفاده از سیستم مدیریت اسناد الکترونیکی ضروری  کاربران ضروری است. به همین دلیل شناخت عوامل موثر
های این پژوهش، یکی از عوامل اصلی موفقیت سیستم مدیریت اسناد الکترونیک در شرکت گاز  است. براساس یافته

ند تواند به رو های پژوهش حاضر می ایران، رابط کاربری مناسب و سهولت استفاده از این سیستم است. توجه به یافته
 های دولتی ایران کمک کند. استقرار موفق سیستم آرشیو الکترونیک اسناد در سایر سازمان

 

 سیستم مدیریت اسناد الکترونیکی، فناوری اطالعات، شرکت گاز ایران. ها: کلیدواژه
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 . مقدمه1

گاه  امروزه بیشتر کشورها از اهمیت دولت الکترونیک، برای اجرای مدیریت دولتی روزآمد آ
تند. استفاده از خدمات دولت الکترونیک در ایران، دسترسی به بسیاری از خدمات عمومی را هس

ماه  02از شهروندان در اتحادیه اروپا گزارش دادند که طی  ٪44، 2101کند. در سال   فراهم می
ز اند. این میزان به طور قابل توجهی، باالتر ا  های دولتی اطالعات کسب کرده  سایت گذشته از وب

درصد از شهروندان را اعالم  33بود که که در آن زمان، استفاده  2112نتیجه همین گزارش در سال 
کنند. از   های دولتی استفاده می  سایت کرده بود. شهروندان در هر سّنی برای کسب اطالعات از وب

الکترونیک از خدمات دولت  2121ماه منتهی به ماه مارس سال  02میان شهروندان اروپایی که در 
ساله، در رتبه  44تا  31اند. در حالی که افراد   سال سن داشته 34تا  21بین  ٪16اند،   استفاده کرده

سال سن  74تا  61( را داشته و بین ٪23و افراد مسن نیز سهم تقریبی یک چهارم ) ٪13بعدی با 
فاوت گزارش شده اند. همچنین درصد استفاده از این خدمات در کشورهای اروپایی مت  داشته

در هلند  ٪76در سوئد،  ٪71در فنالند،  ٪24از شهروندان در دانمارک،  ٪21ای که   است؛ به گونه
از شهروندان  ٪1اند، در حالی که تنها   از شهروندان در استونی از این خدمات استفاده کرده ٪61و 

مات دولت الکترونیک استفاده از شهروندان در بلغارستان از خد ٪21در ایتالیا و  ٪01در رومانی، 
(. دولت الکترونیک تعاریف بسیاری دارد که به طور کلی به ارائه 2121 ،1اند )لیتراس و شربان  کرده

ارائه خدمات دولت به نهادهای عمومی، مشاغل و شهروندان در یک محیط الکترونیکی با استفاده 
(. دولت الکترونیک نقش 2104، 2کند )نم های اطالعات و ارتباطات اشاره می  مؤثر از فناوری

های اطالعاتی و ارتباطی دارد   مهمی در ارائه خدمات عمومی به شهروندان از طریق فناوری
 (.2107 ،3)برلیالنا، هاریگونا و نورفیض

ها و   سازی اسناد را با استفاده از سیستم  سیستم مدیریت اسناد الکترونیکی، دیجیتالی
(. به این 0111 ،4کند )اسپراگ  پذیر می أمین نیازهای شرکت امکانای برای ت  های رایانه  فناوری

ترتیب، بسیاری از مؤسسات با استفاده از سیستم مدیریت اسناد الکترونیکی جامع، کلیه اطالعات 
                                                           

1. Lytras & Şerban 

2. Taewoo Nam 
3. Berlilana, Hariguna & Nurfaizah 

4. Sprague 
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کنند. بنابراین، این مؤسسات از نظر کارایی و   تولید شده داخلی و بیرونی را به راحتی مدیریت می
های سّنتی فعالیت   ه خدمات، در سطح باالتری نسبت به مؤسساتی که با روشوری در ارائ  بهره
ای   آمیز سیستم مدیریت اسناد الکترونیکی برای هر موسسه کنند، قرار دارند. اجرای موفقیت  می

های تجارت را سرعت بخشیده و راحتی کاربران را   ها روند فعالیت  ضروری است؛ زیرا این سیستم
هایی   تواند چالش  سازی سامانه یا فناوری جدید به جای سامانه موجود، می  ند. پیادهآور  فراهم می

ها را به همراه داشته باشد. در همین زمینه   مانند عدم پذیرش کاربران و عدم سازگاری با سایر سامانه
یرش واقع های جدید مبتنی بر فناوری، مورد پذ  کنند سامانه  هایی وجود دارد که گزارش می  پژوهش

 ،3؛ سانگ، ساوانگ، درنن و اندریوس2112 ،2؛ نورزیدی و همکاران0121 ،1اند )دیویس  نشده

2101.) 

های اطالعاتی ارائه شده توسط   گذاری در توسعه دولت الکترونیک و استفاده از سامانه  سرمایه
که پذیرش و استفاده از  کند. از آنجا ها را برآورده نمی  دولت، به طور کلی انتظارات از این سامانه

های اطالعاتی در بخش عمومی یک چالش   فناوری به عوامل زیادی بستگی دارد، اجرای سامانه
های   (. میزان کم استفاده از سامانه2102، 4اساسی است )آفونسو، رولدن، سانچز و گنزالز

هری، درو، اطالعاتی در سراسر جهان عمدتًا به دلیل مشکالت مربوط به کاربری است )الش
ها برای استفاده از   (. وقتی اهداف کارمندان شاغل در سازمان2102، 5الحسین و الغامدی

شود که میزان   گیرد، مشاهده می  های مدیریت سوابق الکترونیکی مورد بررسی قرار می  سامانه
، 6گسوتیرپوشی کارمندان از رعایت بعضی فرایندها، پایین است )گونلو  موفقیت آنها به دلیل چشم

(. بنابراین، عواملی که قصد استفاده از سامانه مدیریت اسناد الکترونیک را تحت تأثیر قرار 2112
دهند، باید شناسایی شوند تا مشکالت مربوط به استفاده کاربران به حداقل برسد. در این راستا،   می

امانه مدیریت اسناد هدف پژوهش حاضر، درک عوامل اساسی تأثیرگذار بر پذیرش و استفاده از س
الکترونیکی توسط کارمندان شرکت گاز ایران است. شناخت این عوامل برای طراحی و اتخاذ 

                                                           
1. Davis 

2. Norzaidi, Salwani, Chong & Rafidah 

3. Song, Sawang, Drennan & Andrews 

4. Afonso, Roldan Salgueiro, Sanchez Franco & Gonzalez 

5. Alshehri, Drew, Alhussain & Alghamdi 

6. Gunnlaugsdottir 



 041 ...سیستم مدیریت اسناد بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش

 

 /h
ttp

://stim
.q

o
m

.ac.ir 

 
 /h

ttp
://stim

.q
o

m
.ac.ir 

 های افزایش استفاده از این سامانه بسیار مهم است.  سیاست

ها و   های مدیریت اسناد الکترونیکی، بسیاری از مدل  آمیز سامانه در زمینه اجرای موفقیت
های اطالعاتی را از گذشته تاکنون بررسی   اند که پذیرش و استفاده از سیستم  هها معرفی شد  نظریه

شود، مدلی   که در این پژوهش استفاده می 1کنند. مدل یکپارچه پذیرش و استفاده از فناوری  می
های مختلف   است که برای تخمین احتمال موفقیت یک فناوری جدید و ارزیابی پذیرش فناوری

 (.2113، 2)ونکاتش، موریس، دیویس و دیویسارائه شده است 
مدل یکپارچه پذیرش و استفاده از فناوری، در آموزش الکترونیکی )ایسایاس، ریز، کوتینهو و 

(، بانکداری 2102، 5؛ سزر و ییلماز2104، 4؛ رمن، دان، خالد و رضوان2107 ،3لنکاستر
، 8؛ مارتینز، الیوریا و پوپویک2101، 7؛ باپتیستا و الیوریا2106، 6الکترونیکی )افشان و شریف

؛ کاباندا و 2102، 2و تجارت الکترونیک )اساستنی، هریسن، کوسماوارداهانا و وارنرز (2104
( برای شناسایی عوامل اصلی 2102، 12؛ ورکیجیکا2102، 11؛ جیا و همکاران2107، 11براون

ن حال تعداد محدودی از پذیرش و استفاده از فناوری توسط پژوهشگران استفاده شده است. با ای
ها، برای بررسی عوامل مؤثر بر قصد استفاده، از مدل یکپارچه پذیرش و استفاده از فناوری   پژوهش

( پذیرش و استفاده از سامانه مدیریت اسناد الکترونیکی 2102اند. آفونسو و همکاران )  استفاده کرده
کپارچه پذیرش و استفاده از فناوری مورد توسط کارمندان شهرداری پرتغال را با استفاده از مدل ی

 13جنسیت را آزمایش کنند. در همین راستا دونمز تورانکننده  بررسی قرار دادند تا اثر تعدیل
                                                           

1. The unified theory of acceptance and use of technology (UTAUT) 

2. Venkatesh, Morris, Davis & Davis 

3. Isaias, Reis, Coutinho & Lencastre 

4. Raman, Don, Khalid & Rizuan 

5. Sezer & Yilmaz 

6. Afshan & Sharif 

7. Baptista & Oliveira 

8. Martins, Oliveira & Popovic 

9. Asastani, Harisno, Kusumawardhana & Warnars 

10. Kabanda & Brown 

11. Jia & et al.  

12. Verkijika 

13. Donmez-Turan 



 1401، 4شامره ، 8دوره ، علوم و فنون مدیریت اطالعات 002

 

 /h
ttp

://stim
.q

o
m

.ac.ir 

 
 /h

ttp
://stim

.q
o

m
.ac.ir 

پذیرش سامانه مدیریت اسناد الکترونیکی توسط پرسنل خدمات عمومی را با استفاده از مدل 
ه است. همچنین هدف پژوهش ماسوی، بوالیا، یکپارچه پذیرش و استفاده از فناوری بررسی کرد

(، نیز بررسی عوامل مؤثر در پذیرش و استفاده از سیستم مدیریت گردش 2106) 1کلوین و ماتشوا
با استفاده از مدل یکپارچه پذیرش و استفاده از  2اسناد در وزارت تجارت و صنعت در بوتسوانا

 فناوری بود. 

( نیز عوامل مؤثر بر قصد کاربران برای استفاده از 2106) 3در پژوهش کیم، لی، هوانگ و یو
 مبتنی بر تلفن همراه مورد بررسی قرار گرفت. 4سامانه سوابق سالمت الکترونیکی

را  6( پذیرش پرونده الکترونیکی پزشکی2102) 5در همین راستا عبدخدا، دهناد و زارعی
های مؤثر بر پذیرش  ش، شاخص( نیز در یک پژوه2102) 7اند. حسینی و همکاران  بررسی کرده

 اجتماعی فناوری را مورد بررسی قرار دادند.
هدف پژوهش حاضر شناسایی عوامل مؤثر بر قصد استفاده از سامانه مدیریت اسناد 

بخشد. سامانه   الکترونیکی در شرکت گاز ایران بوده و پژوهش در مورد این موضوع را غنا می
افزاری   گیرد، نرم  در شرکت گاز ایران مورد استفاده قرار می مدیریت اسناد الکترونیکی تحت وب که

افزاری آن شرکت مانند سامانه مدیریت مشترکین، ارتباط   های نرم  تواند با سایر سامانه است که می
برقرار کند. همچنین این سامانه دارای فرایندهای مدیریت، کاربری و نگهداری ایمن و مطمئن 

، 8ه نیازهای سازمانی و مشترکین در سطوح مختلفی چون ستاد مرکزیگویی ب اسناد جهت پاسخ
باشد. به همین دلیل بررسی   می 11و دفاتر پیشخوان خدمات عمومی 2ای  های گاز ناحیه  شرکت

ای و فراگیری، در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است. این  عواملی چون سازگاری زمینه

                                                           
1. Mosweu, Bwalya, Kelvin & Mutshewa 

2. Botswana 

3. Kim, Lee, Hwang & Yoo 

4. Electronic health record (EHR) 
5. Abdekhoda, Dehnad & Zarei 

6. Electronic medical records (EMR) 

7. Hosseini & et al. 

8. Central Gas Company 

9. Regional Gas Companies 
10. Government Service Offices 
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های مبتنی بر فناوری در ایران،   مینه و فراگیری، در مورد سامانهنخستین بار است که عواملی چون ز
کند که   گیرد. این پژوهش یک چارچوب پذیرش مفهومی را پیشنهاد می  مورد بررسی قرار می

 های مشابه مورد استفاده قرار گیرد.  تواند برای هدایت پژوهش و عمل در زمینه  می

 . پیشینه پژوهش2

اند؛ بیشتر این  مع به طور فزاینده و قابل توجهی در حال تغییر بودههای اخیر، جوا در دهه
(. پذیرش فناوری، 2107، 1تغییرات براساس یک تحول تکنولوژیکی است )ذوالفقارزاده و همکاران

های   شناسی و روانشناختی گروه  شناختی بوده که با توجه به مشخصات جمعیت یک شیوه جامعه
اده از یک محصول یا نوآوری جدید مبتنی بر فناوری را توصیف مورد بررسی، پذیرش و استف

منحنی »کند. روند پذیرش در طول زمان به طور معمول به عنوان یک توزیع عادی کالسیک یا   می
کند که اولین گروه از افرادی که از یک محصول جدید   شود. این مدل بیان می  نشان داده می« هشدار

و اکثریت  4، اکثریت اولیه3شوند، پس از آنها پذیرندگان اولیه  نامیده می 2نکنند، نوآورا  استفاده می
شود   نامیده می 6پذیرد، گروه هراس  بوده و آخرین گروهی که در نهایت محصولی را می 5دیررس

(. به عنوان مثال، فردی از گروه هراس، فقط زمانی اقدام به استفاده از خدمات 0116، 7)بیل و بولن
کند که تنها روش باقیمانده برای انجام وظیفه مورد نیاز باشد، در حالی که ممکن است   ابری می

 دانش فنی عمیقی در مورد نحوه استفاده از این خدمات، نداشته باشد.

های   و سیستم 8ها به سوی فرایندهای مبتنی بر فناوری اطالعات  تغییر رویکرد سازمان
و  ناپذیر است )ملویل، کرامر نه سازمانی، اجتنابدر دستیابی به عملکرد بهی 2اطالعاتی

های مبتنی بر فناوری، مستلزم   گذاری در سامانه  با این حال، سرمایه (.2114، 11گورباکسانی
                                                           

1. Zolfagharzadeh & et al. 

2. Innovators 

3. Early Adopters 
4. Early Majority 

5. Late Majority 

6. Laggards 

7. Beal & Bohlen 

8. Information technology (IT) 

9. Information system (IS) 

10. Melville, Kraemer & Gurbaxani 
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باشد. عالوه بر این، مشخص نیست که آیا بدون استفاده از   صرف هزینه و خطرپذیری می
پذیر  دستیابی به بهبود عملکرد سازمان امکان های اطالعاتی،  فرایندهای فناوری اطالعات و سیستم

هایی توسط   (. مقاومت در برابر استفاده از چنین فناوری0110، 1است یا خیر )گالبرایت و مریل
کاربران ازجمله مدیران، کارمندان و متخصصان یک مسئله بسیار معمول بوده و ممکن است 

انجام کارهای خود نداشته باشند. اما بررسی کاربران تمایل چندانی به استفاده از فناوری برای 
حل برای آنها  های جدید برای درک بهتر مشکالت کاربری و یافتن راه  پذیرش و استفاده از فناوری

 (.2112، 2بسیار مهم است )براون و همکاران

های   های مختلف مانند سیستم  های انجام شده در رشته  همانگونه که در نتیجه پژوهش
اند   ها مطرح و مورد استفاده قرار گرفته  شناسی و روانشناسی، بسیاری از نظریه ، جامعهاطالعاتی

(، هشت نظریه اصلی در زمینه پذیرش و استفاده از فناوری 0121، 3)دیویس، باگزی و ورشاو
، نظریه 6، مدل پذیرش فناوری5، نظریه انتشار نوآوری4وجود دارد: مدل بکارگیری رایانه شخصی

، تئوری ترکیبی مدل پذیرش فناوری و نظریه رفتار 8ریزی شده ، نظریه رفتار برنامه7قیکنش منط
 (.2113)ونکاتش و همکاران،  11و مدل انگیزشی 11، نظریه شناخت اجتماعی2ریزی شده برنامه

های در حال ظهور وجود دارد، اما   ها و نظریه  های زیادی در مورد مدل  اگرچه پژوهش
ها را به صورت تجربی مقایسه کنند )ونگ،   ها و مدل  می وجود دارد که نظریههای بسیار ک  پژوهش

( مدل یکپارچه پذیرش و استفاده از 2113ونکاتش و همکاران ). (2102، 12روسو و مک داوال
اند که حاصل ترکیب هشت مدل قبلی بوده و سعی در تبیین عوامل مؤثر بر   فناوری را ارائه داده

                                                           
1. Galbraith & Merrill 

2. Brown & et al. 

3. Davis, Bagozzi & Warshaw 

4. Model of PC Utilization (MPCU) 

5. Innovation diffusion theory 

6. Technology acceptance model (TAM) 

7. Theory of reasoned action (TRA) 

8. Theory of Planned Behavior (TPB) 

9. Combined TAM-TPB model 

10. Social cognitive theory (SCT) 

11. Motivational model (MM) 

12. Wong, Russo & McDowall 
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استفاده کاربران دارد. مدل یکپارچه پذیرش و استفاده از فناوری، شامل  پذیرش فناوری و قصد
و شرایط  3، امید به تالش2، تأثیر اجتماعی1چهار عامل اصلی است که عبارتند از: انتظار عملکرد

کننده: جنسیت، سن، تجربه و اراده استفاده  عالوه بر این، شامل چهار متغیر تعدیل 4کننده. تسهیل
کنند. طبق مدل   بینی می ه بین عوامل اولیه و قصد رفتاری و رفتار استفاده را پیشاست که رابط

یکپارچه پذیرش و استفاده از فناوری، سه عامل انتظار عملکرد، تأثیر اجتماعی و امید به تالش، 
کننده، بر  گذارند. در حالی که شرایط تسهیل مستقیمًا بر قصد رفتاری استفاده از فناوری تأثیر می

 گذارد.  رفتار استفاده از فناوری تأثیر می

(، 2113پس از ارائه مدل یکپارچه پذیرش و استفاده از فناوری توسط ونکاتش و همکاران )
ای در حال آزمایش این نظریه برای توضیح سازگاری با   بسیاری از پژوهشگران به طور فزاینده

؛ ونگ، 2102؛ سزر و ییلماز، 2107اون، ؛ کاباندا و بر2102فناوری هستند )آفونسو و همکاران، 
(. مدل یکپارچه پذیرش و استفاده از فناوری برای ارزیابی استفاده از 2102، 5وو و ونگ

شود. ماسوی و   های اطالعاتی و فناوری اطالعات در مؤسسات عمومی استفاده می  سیستم
اوری، عوامل مؤثر بر پذیرش ( با استفاده از مدل یکپارچه پذیرش و استفاده از فن2106همکاران )

اند. این پژوهش نشان داد  تجارت و صنعت در بوتسوانا را بررسی کرده 6سیستم مدیریت انبار داده
کننده، بخش قابل توجهی از  که انتظار عملکرد، امید به تالش، تأثیر اجتماعی و شرایط تسهیل

نها اظهار داشتند که امید به عملکرد، عوامل تأثیرگذار بر پذیرش سیستم مدیریت انبار داده هستند. آ
از تغییر در قصد رفتاری برای اتخاذ سیستم مدیریت انبار داده، مؤثرترین عامل و  ٪06با توضیح 

ترین عامل تأثیرگذار است. در همین راستا، آفونسو و همکاران  ، کم٪01امید به تالش با توضیح 
رین عامل بر قصد رفتاری است، در حالی که (، اظهار داشتند که امید به عملکرد، مؤثرت2102)

امید به تالش هیچ تأثیری در آن ندارد. آنها همچنین دریافتند که نظر همساالن و یا افراد حاضر در 
ارتباطات اجتماعی، درباره استفاده از سامانه مدیریت اسناد الکترونیکی نیز مهم است. کیم و 

                                                           
1. Performance Expectancy (PE) 

2. Social Influence (SI) 

3. Effort Expectancy (EE) 

4. Facilitating Conditions (FC) 

5. Wang, Wu & Wang 

6. Data warehouse management system 
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بر قصد کاربران برای استفاده از سامانه سوابق  (، با هدف بررسی عوامل مؤثر2106همکاران )
سالمت الکترونیکی مبتنی بر تلفن همراه، مدلی مرکب از مدل یکپارچه پذیرش و استفاده از 

های این پژوهش نشان داد که قصد   فناوری و مدل پذیرش فناوری را مورد استفاده قرار دادند. یافته
وابق سالمت الکترونیکی همراه، به ویژه تحت تأثیر امید به کاربران نهایی برای استفاده از سامانه س

های مربوط به گردش   عملکرد و نگرش قرار گرفته است. در نتیجه، آنها اظهار داشتند که فعالیت
های   سازی سیستم کار از اهمیت باالیی برخوردار بوده و توانایی افزایش عملکرد افراد در پیاده

( اظهار داشت که 2121راه را دارند. در همین راستا دونمز توران )سوابق سالمت الکترونیکی هم
توانند   اگر کاربران چهار عامل اصلی مدل یکپارچه پذیرش و استفاده از فناوری را دارا باشند، می

های جدید فناوری ایجاد کنند. بنابراین، وی اظهار داشت   نگرش مثبتی نسبت به استفاده از سامانه
کند،   وانند نسبت به سیستمی که انتظارات عملکرد و انتظارات تالش آنها را برآورده میت  که افراد می

ای را در افراد ایجاد   کننده، تأثیر اجتماعی فزاینده نگرش مثبتی نشان دهند. در نتیجه شرایط تسهیل
 کند.   می

 . مدل مفهومی پژوهش3

های پذیرش فردی   ز مدل( یک چارچوب مفهومی کلی مرکب ا2113ونکاتش و همکاران )
اند که اساس پژوهش حاضر قرار گرفته است. مدل یکپارچه پذیرش و   فناوری اطالعات ارائه داده

استفاده از فناوری دارای چهار ساختار اساسی است )انتظار عملکرد، امید به تالش، تأثیر اجتماعی و 
گذارند. در پژوهش   ناوری تأثیر میکننده( که بر قصد رفتاری برای استفاده از یک ف شرایط تسهیل

حاضر، این ساختارها و تعاریف، متناسب با پذیرش فناوری آرشیو اسناد الکترونیک توسط 
گیرد. مدل یکپارچه پذیرش و استفاده از   کننده و زمینه استفاده از آن، مورد استفاده قرار می مصرف

ل کار ایجاد شد. سپس برای بررسی عوامل ها در مح  فناوری نخستین بار برای بررسی پذیرش فناوری
، 1های مختلف گسترش یافت )ونکاتش، ثانگ و زو  ها توسط افراد در زمینه  مؤثر بر پذیرش نوآوری

تری از پذیرش فناوری مرتبط  (. شناسایی عوامل اختصاصی در هر حوزه پژوهشی، درک صحیح2102
  .(2102؛ ونکاتش، ثانگ و زو، 2111، 2ارشسازد )هولدن و ک  با آن حوزه، توسط کاربر فراهم می

                                                           
1. Venkatesh, Thong & Xu 

2. Holden & Karsh 
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 (C. زمینه )3-1

را ارائه کردند. از زمینه به  2«زمینه»(، برای اولین بار اصطالح 0144) 1شیلیت، آدامز و وانت
های قابل دسترسی و تغییر در آن موارد در   ها و دستگاه  عنوان مکان، هویت افراد مجاور، میزبان

تواند محیط اطراف را بررسی کرده و   ها می  افزار کاربردی با این قابلیت  مطول زمان یاد شده است. نر
نسبت به محیط واکنش نشان دهد. جایی که حضور دارید، افرادی که با شما هستند و منابع نزدیک 

توانند   داند که می  ( زمینه را هرگونه اطالعاتی می2110) 3شما سه جنبه مهم این زمینه هستند. دی
وصیف وضعیت موجودیت مورد استفاده قرار گیرند و موجودیت، به شخص، مکان یا اشیائی برای ت

ها باشد. زمینه، به   شود که مربوط به تعامل بین کاربر و برنامه، از جمله ارتباط بین برنامه  گفته می
ر های محاسباتی نیز اشاره دارد که د  وضعیت جسمی و اجتماعی الزم برای استفاده از دستگاه

 5(. همچنین کائو و نیو2110، 4قوانین مربوط به استفاده از آنها آمده است )موران و دوریش
مورد استفاده قرار  6عامل زمینه را در بررسی پذیرش و استفاده از سامانه پرداخت آلیپای (2101)

 اند.  داده

بندی  عی تقسیمها، معمواًل به دو دسته اصلی و فر  افزارهای مورد استفاده در سازمان  نرم
افزار اصلی بوده و   افزار مدیریت مشترکین در شرکت گاز، یک نرم  شوند. به عنوان مثال، نرم  می
های اولیه مورد نیاز   رود که داده  شمار می افزار فرعی به  افزار مدیریت اسناد الکترونیک، یک نرم  نرم

ها، هنگام درج   ند. به این صورت که فایلک  افزار مدیریت مشترکین دریافت می  خود را از طریق نرم
در سامانه آرشیو اسناد الکترونیک، با توجه به اطالعات موجود در سامانه مدیریت مشترکین، 

شوند. بنابراین، سامانه آرشیو اسناد الکترونیک، از زمینه برخوردار است. در نتیجه   کدگذاری می
 گردد: های زیر ارائه می  فرضیه

H1aأثیر مثبت و معناداری بر پذیرش و استفاده از سیستم مدیریت اسناد الکترونیک : زمینه، ت
 دارد.

                                                           
1. Schilit, Adams & Want 

2. Context 

3. Dey 

4. Moran & Dourish 

5. Cao & Niu 

6. Alipay 
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H1b.زمینه، تأثیر مثبت و معناداری بر تأثیر اجتماعی دارد : 

H1c.زمینه، تأثیر مثبت و معناداری بر انتظار عملکرد دارد : 

H1d.زمینه، تأثیر مثبت و معناداری بر انتظار تالش دارد : 

H1eکننده دارد. ه، تأثیر مثبت و معناداری بر شرایط تسهیل: زمین 

 (U. فراگیری )3-2

های گاز   تواند در همه جا اعم از ستاد مرکزی، شرکت  ، اشاره به این دارد که کاربر می1فراگیری
ای و دفاتر پیشخوان شرکت گاز، به اسناد مربوط به مشترکین از طریق سامانه آرشیو اسناد   منطقه

(. این ایده نقش مهم تعامل انسان و 0144ک، دسترسی پیدا کند )شیلیت، آدامز و وانت، الکترونی
تأثیر ادراکات متقابل بر اهداف معامالت  (2106) 2کند. لی و ژونگ  کامپیوتر را برجسته می

مشتری در تجارت موبایل را بررسی کرده و دریافتند که امکان دسترسی در همه جا، تأثیر مستقیمی 
( نشان داد که فراگیری، بر نگرش کاربر نسبت به ارتباط از 2112) 3داف تجاری دارد. چنبر اه

( عامل فراگیری را در بررسی پذیرش 2101گذارد. همچنین کائو و نیو ) طریق تلفن همراه تأثیر می
ارائه  های زیر  اند. بنابراین، فرضیه  و استفاده از سامانه پرداخت آلیپای، مورد استفاده قرار داده

 گردد: می

H2a فراگیری، تأثیر مثبت و معناداری بر پذیرش و استفاده از سیستم مدیریت اسناد :
 الکترونیک دارد.

H2b.فراگیری، تأثیر مثبت و معناداری بر تأثیر اجتماعی دارد : 

H2c.فراگیری، تأثیر مثبت و معناداری بر انتظار عملکرد دارد : 

H2dناداری بر انتظار تالش دارد.: فراگیری، تأثیر مثبت و مع 

H2eکننده دارد. : فراگیری، تأثیر مثبت و معناداری بر شرایط تسهیل 

 (SI. تأثیر اجتماعی )3-3

شوند، نسبت به استفاده از یک   تأثیر اجتماعی، اشاره به میزان اعتقاد افرادی که مهم تلقی می
                                                           

1. Ubiquity 

2. Li & Zhong 

3. Chen 
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استفاده داوطلبانه نشده باشد. با این سیستم جدید در مواردی دارد که عامل تأثیر اجتماعی باعث 
شود که استفاده از فناوری اجباری باشد. متغیرهای جنسیت،   حال، این عامل زمانی مؤثر واقع می

سن، اراده استفاده و تجربه، ممکن است در تأثیر اجتماعی متفاوت باشند )ونکاتش و همکاران، 
ثیرگذار بر رفتار کاربران است، مانند نظرات کننده عوامل تأ (. عامل تأثیر اجتماعی، منعکس2113

(. براساس مدل یکپارچه 2102دوستان یا مدیران در سلسله مراتب اداری )آفونسو و همکاران، 
شود که نظر سایر کاربران بر پذیرش سامانه مدیریت اسناد   پذیرش و استفاده از فناوری، تصور می

ها با استفاده از مدل یکپارچه پذیرش و استفاده   ژوهشگذارد. در بسیاری از پ  الکترونیکی تأثیر می
از فناوری، مشخص شده است که عامل تأثیر اجتماعی، تأثیر مهمی بر قصد استفاده دارد )آفونسو 

؛ ایلدیز 2101، 2؛ توسانتاس، کاراداگ و اورهان2107، 1؛ هاک و سوروار2102و همکاران، 
 این اساس، فرضیه زیر مطرح شده است: (. بر2101، 4؛ ژو، لو و وانگ2102، 3دوراک

H3:  تأثیر اجتماعی، تأثیر مثبت و معناداری بر پذیرش و استفاده از سیستم مدیریت اسناد
 الکترونیک دارد.

 (PE. انتظار عملکرد )3-4

انتظار عملکرد، اشاره به میزان اعتقاد فرد به تأثیر استفاده از سیستم در عملکرد بهتر دارد. میزان 
کند، عملکرد باالتری خواهد داشت. تأثیر   د بر این است که فردی که از سیستم استفاده میاعتقا

تری وجود دارد، تأیید  انتظار عملکرد در هر دو حالت داوطلبانه و اجباری و شرایطی که تجربه کم
ا (. با این حال، از دیدگاه نظری، انتظار عملکرد ممکن است ب2111، 5شده است )لو، ژو و وانگ

(. در محدوده این پژوهش، 2113توجه به جنسیت و سن متفاوت باشد )ونکاتش و همکاران، 
انتظار برای عملکرد بدین معناست که کاربران، سیستم مدیریت اسناد الکترونیکی را به دلیل 

وری شده و به طور   ها و افزایش بهره  تر شدن فعالیت دهند؛ زیرا باعث سریع  سودمندی آن ترجیح می
ها با استفاده از مدل یکپارچه پذیرش   کلی در انجام وظایف آنها مفید است. در بسیاری از پژوهش

                                                           
1. Hoque & Sorwar 

2. Tosuntaş, Karadağ & Orhan 

3. Yildiz-Durak 

4. Zhou, Lu & Wang 

5. Lu, Zhou & Wang 
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و استفاده از فناوری، بیان شده است که عامل انتظار عملکرد، تأثیر مهمی در قصد استفاده دارد 
 ؛2117، 2؛ القحطانی، هوبونا و وانگ2112، 1؛ العوضی و موریس2102)آفونسو و همکاران، 

، 4؛ سالوم، آل عمران، شالن و تارهینی2106؛ کیم و همکاران، 2107، 3کبرا، رامش، اختر و داش
(. بر این 2111، 6؛ وانگ و شی2104، 5اللهی و فرهادی ؛ شریفیان، عسکریان، نعمت2101

 اساس، فرضیه زیر مطرح شده است:

H4: ز سیستم مدیریت اسناد انتظار عملکرد، تأثیر مثبت و معناداری بر پذیرش و استفاده ا
 الکترونیکی دارد.

 (EE. انتظار تالش )3-5

کند. عامل امید به تالش در هر دو   امید به تالش، میزان سهولت استفاده از سیستم را بیان می
محیط استفاده داوطلبانه و اجباری بر قصد رفتاری تأثیر دارد. با این حال، مشاهده شده است که 

های پیشین، ناچیز است.   ستفاده طوالنی مدت و مداوم، به اعتبار پژوهشعامل انتظار تالش در ا
متغیرهای سن، جنس و تجربه ممکن است در انتظار تالش متفاوت باشند )ونکاتش و همکاران، 

کنند که امید به تالش، وابسته به طراحی رابط کاربری،   ( بیان می2114) 7(. کارتر و بالنگر2113
باشد. بنابراین، هر اندازه که استفاده از  پذیری و سهولت یادگیری می افسهولت استفاده، انعط

تر باشد، پذیرش بیشتری را از سوی کاربران خواهد  سیستم مدیریت اسناد الکترونیکی، آسان
ها با استفاده از مدل یکپارچه پذیرش و استفاده از فناوری، بیان شده   داشت. در بسیاری از پژوهش

؛ دال و 2101، 8ظار تالش، تأثیر مهمی بر قصد استفاده دارد )چن و هوانگاست که عامل انت
(. بر این اساس، 2101؛ توسانتاس و همکاران، 2107کبرا و همکاران، ؛ 2100، 2مینیشی ماجانجا

 فرضیه زیر مطرح شده است:

                                                           
1. Al-Awadhi & Morris 

2. Al-Gahtani, Hubona & Wang 

3. Kabra, Ramesh, Akhtar & Dash 

4. Salloum, Al-Emran, Shaalan & Tarhini 

5. Sharifian, Askarian, Nematolahi & Farhadi 

6. Wang & Shih 

7. Carter & Belanger 

8. Chen & Hwang 

9. Dulle & Minishi-Majanja 
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H5: د انتظار تالش، تأثیر مثبت و معناداری بر پذیرش و استفاده از سیستم مدیریت اسنا
 الکترونیک دارد.

 (FCکننده ) . شرایط تسهیل3-6

های فنی اشاره دارد. چندین   کننده به در دسترس بودن منابع فناوری و زیرساخت شرایط تسهیل
، 1اند )جهانگیر و بگوم  کنندگان بررسی کرده پژوهش تأثیر تسهیل شرایط را بر سهولت درک استفاده

(. تسهیل شرایط ممکن است 2101، 3ری و همکاران؛ سیکا2102، 2(؛ میتال و همکاران2112
کنندگان از سامانه آرشیو اسناد الکترونیک تأثیر بگذارد. همچنین  بر راحتی درک استفاده

های فنی و مفید بودن   های پیشین، ارتباط بین در دسترس بودن منابع فناوری و زیرساخت  پژوهش
کنند که یک رابطه   ها استدالل می ققان این پژوهشای برجسته کرده است. مح  آنها را به صورت ویژه

 کننده وجود افزاری و شرایط تسهیل  های نرم  مثبت بین درک سودمندی، استفاده از سامانه
 (. بنابراین، فرضیه زیر ارائه شده2103، 5؛ هینز و همکاران2112، 4دارد )باتاچرجی و حیکمت

 است:

H6عناداری بر پذیرش و استفاده از سیستم مدیریت اسناد کننده، تأثیر مثبت و م : شرایط تسهیل
 الکترونیکی دارد.

 کننده ای تأثیر اجتماعی، انتظار عملکرد، انتظار تالش و شرایط تسهیل  . نقش واسطه3-7

افزاری غالبًا در نتیجه نهایی آن یعنی پذیرش و استفاده از آن   موفقیت در اجرای یک پروژه نرم
( 2101) 7( نقش تأثیر اجتماعی، پیکرینگ و همکاران2111) 6ش و موریسشود. ونکات  آشکار می

( 2101) 2( نقش انتظار تالش و پناروجا و همکاران2102) 8نقش انتظار عملکرد، سیر و دانش
اند. با توجه به آنچه که قباًل در   کننده را بر پذیرش فناوری مورد بررسی قرار داده نقش شرایط تسهیل

                                                           
1. Jahangir & Begum 

2. Mital & et al. 

3. Sicari & et al. 

4. Bزrjee & Hikmet 

5. Heinz & et al. 

6. Venkatesh & Morris 

7. Pickering 

8. Sair & Danish 

9. Peñarroja & et al. 
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ای بین زمینه و   شود که این چهار عامل، نقش واسطه  اگیری گفته شد، مشخص میمورد زمینه و فر
های زیر ارائه   فراگیری با پذیرش و استفاده از سامانه آرشیو اسناد الکترونیک دارند. بنابراین، فرضیه

 گردد:  می

H7a از سیستم  : تأثیر اجتماعی، به طور مثبت و معناداری رابطه بین زمینه و پذیرش و استفاده
 کند.  مدیریت اسناد الکترونیک را واسطه می

H7b تأثیر اجتماعی، به طور مثبت و معناداری رابطه بین فراگیری و پذیرش و استفاده از :
 کند.  سیستم مدیریت اسناد الکترونیک را واسطه می

H8aاز سیستم  : انتظار عملکرد، به طور مثبت و معناداری رابطه بین زمینه و پذیرش و استفاده
 کند.  مدیریت اسناد الکترونیک را واسطه می

H8b انتظار عملکرد، به طور مثبت و معناداری رابطه بین فراگیری و پذیرش و استفاده از :
 کند.  سیستم مدیریت اسناد الکترونیک را واسطه می

H9aز سیستم : انتظار تالش، به طور مثبت و معناداری رابطه بین زمینه و پذیرش و استفاده ا
 کند.  مدیریت اسناد الکترونیک را واسطه می

H9b انتظار تالش، به طور مثبت و معناداری رابطه بین فراگیری و پذیرش و استفاده از سیستم :
 کند.  مدیریت اسناد الکترونیک را واسطه می

H10aه از کننده، به طور مثبت و معناداری رابطه بین زمینه و پذیرش و استفاد : شرایط تسهیل
 کند.  سیستم مدیریت اسناد الکترونیک را واسطه می

H10bکننده، به طور مثبت و معناداری رابطه بین فراگیری و پذیرش و استفاده از  : شرایط تسهیل
 کند.  سیستم مدیریت اسناد الکترونیک را واسطه می

در قالب  ( و مدل مفهومی0های پژوهش حاضر در قالب جدول )  بندی فرضیه در نهایت، جمع
 ( آمده است.0شکل )

 های پژوهش  فرضیه -1جدول 

H1a 
 زمینه، تأثیر مثبت و معناداری بر پذیرش و استفاده از سیستم مدیریت اسناد الکترونیک

 دارد.

H1b .زمینه، تأثیر مثبت و معناداری بر تأثیر اجتماعی دارد 

H1c .زمینه، تأثیر مثبت و معناداری بر انتظار عملکرد دارد 

H1d .زمینه، تأثیر مثبت و معناداری بر انتظار تالش دارد 
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H1e کننده دارد. زمینه، تأثیر مثبت و معناداری بر شرایط تسهیل 

H2a 
 فراگیری، تأثیر مثبت و معناداری بر پذیرش و استفاده از سیستم مدیریت اسناد الکترونیک

 دارد.

H2b تماعی دارد.فراگیری، تأثیر مثبت و معناداری بر تأثیر اج 

H2c .فراگیری، تأثیر مثبت و معناداری بر انتظار عملکرد دارد 

H2d .فراگیری، تأثیر مثبت و معناداری بر انتظار تالش دارد 

H2e کننده دارد. فراگیری، تأثیر مثبت و معناداری بر شرایط تسهیل 

H3 
ستم مدیریت اسناد الکترونیک تأثیر اجتماعی، تأثیر مثبت و معناداری بر پذیرش و استفاده از سی

 دارد.

H4 
انتظار عملکرد، تأثیر مثبت و معناداری بر پذیرش و استفاده از سیستم مدیریت اسناد الکترونیک 

 دارد.

H5 
انتظار تالش، تأثیر مثبت و معناداری بر پذیرش و استفاده از سیستم مدیریت اسناد الکترونیک 

 دارد.

H6 
مثبت و معناداری بر پذیرش و استفاده از سیستم مدیریت اسناد کننده، تأثیر  شرایط تسهیل

 الکترونیک دارد.

H7a 
تأثیر اجتماعی، به طور مثبت و معناداری رابطه بین زمینه و پذیرش و استفاده از سیستم 

 کند.  مدیریت اسناد الکترونیک را واسطه می

H7b 
گیری و پذیرش و استفاده از سیستم تأثیر اجتماعی، به طور مثبت و معناداری رابطه بین فرا

 کند.  مدیریت اسناد الکترونیک را واسطه می

H8a 
انتظار عملکرد، به طور مثبت و معناداری رابطه بین زمینه و پذیرش و استفاده از سیستم 

 کند.  مدیریت اسناد الکترونیک را واسطه می

H8b 
گیری و پذیرش و استفاده از سیستم انتظار عملکرد، به طور مثبت و معناداری رابطه بین فرا

 کند.  مدیریت اسناد الکترونیک را واسطه می

H9a 
انتظار تالش، به طور مثبت و معناداری رابطه بین زمینه و پذیرش و استفاده از سیستم مدیریت 

 کند.  اسناد الکترونیک را واسطه می

H9b 
و پذیرش و استفاده از سیستم  انتظار تالش، به طور مثبت و معناداری رابطه بین فراگیری

 کند.  مدیریت اسناد الکترونیک را واسطه می

H10a 
کننده، به طور مثبت و معناداری رابطه بین زمینه و پذیرش و استفاده از سیستم  شرایط تسهیل

 کند.  مدیریت اسناد الکترونیک را واسطه می

H10b 
ین فراگیری و پذیرش و استفاده از کننده، به طور مثبت و معناداری رابطه ب شرایط تسهیل

 کند.  سیستم مدیریت اسناد الکترونیک را واسطه می
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 های پیشنهادی  مدل مفهومی پژوهش و فرضیه -1شکل

 . روش پژوهش4

 . طرح پژوهش4-1

نظر به اینکه هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش سامانه آرشیو اسناد 
توان گفت پژوهش حاضر از نظر هدف در حیطه   باشد، می یران میالکترونیک در شرکت گاز ا

ای و نیز   های پژوهش کتابخانه  های کاربردی بوده و با توجه به اینکه در این پژوهش از روش  پژوهش
های میدانی نظیر پرسشنامه استفاده شده است، پژوهش حاضر براساس ماهیت و روش، یک   روش

نه یشیاطالعات مربوط به پ یآور  جمع ین پژوهش برایدر ا پیمایشی است.-پژوهش توصیفی
 یدانیپژوهش، به صورت پژوهش م یها  داده یآور  جمع یو برا یا  کتابخانه یها  ، از روش  پژوهش

 از ابزار پرسشنامه و ارائه آن در بستر اینترنت استفاده شده است. 

 ها  . تحلیل داده4-2

های   های ریاضی، الگوریتم  وعه متنوعی از مدلشامل مجم 1تحلیل معادالت ساختاری
                                                           

1. Structural equation modeling (SEM) 
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(. 2112، 1کند )کاپالن  ها متناسب می  ها را با داده  های آماری است که شبکه سازه  ای و روش  رایانه
استفاده از تحلیل معادالت ساختاری، به دلیل توانایی آن در محاسبه روابط بین ساختارهای 

مورد استفاده  یغیرهای قابل مشاهده، معمواًل در علوم اجتماعمشاهده نشده )متغیرهای نهفته( و مت
توان مستقیمًا   (. به عنوان مثال، مفهوم هوش انسان را نمی2110، 2گیرد )نویت و هانکوک  قرار می

گیری نیست. در مقابل،   هایی مانند قد و وزن، قابل اندازه  اندازه گرفت؛ زیرا به سادگی ویژگی
دهند   گیری هوش را سواالتی قرار می  دهند و ابزار اندازه  ی از هوش را توسعه میا  روانشناسان فرضیه

اند. سپس از تحلیل معادالت ساختاری برای آزمایش فرضیه   که مطابق با فرضیه آنها طراحی شده
کنند. با استفاده از تحلیل   آوری شده از طریق پرسشنامه، استفاده می  های جمع  خود بر روی داده

متغیر نهفته است و اقالم مورد آزمون، متغیرهای مشاهده شده هستند « هوش»ادالت ساختاری، مع
 (.2101 ،3)مولنار

نمونه، تحلیل معادالت  221های به دست آمده از   در پژوهش حاضر برای تجزیه و تحلیل داده
ار گرفت. در ساختاری و تحلیل عاملی اکتشافی برای مناسب بودن مدل پیشنهادی مورد آزمایش قر
کند، این یک   حالی که تحلیل معادالت ساختاری، مدل نظری ارائه شده توسط محقق را تحلیل می

روش آماری جامع است که برای آشکار کردن روابط بین متغیرهای مشاهده شده و متغیرهای نهفته 
، 5نرمال، شاخص برازش 4ای  (. مقادیر شاخص تناسب مقایسه2112شود )کاپالن،   استفاده می

و میانگین  8، شاخص خوب بودن تناسب7، شاخص مناسب غیرنرمال6شاخص تناسب تنظیم شده
 گیری  های بدست آمده اندازه  برای ارزیابی سازگاری مدل با داده 2تقریب خطای مربع ریشه

 گیری روابط بین عوامل انجام  بر این، تجزیه و تحلیل همبستگی چندگانه برای اندازه شد. عالوه
 د.ش

                                                           
1. Kaplan 

2. Nevitt   & Hancock 

3. Molenaar 

4. Comparative fit index (CFI) 

5. Normed fit index (NFI) 

6. Adjusted goodness of fit index (AGFI) 

7. Non-Normed Fit Index (NNFI) 

8. Goodness of fit index (GFI) 

9. Root mean square error of approximation (RMSEA) 
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 کنندگان . شرکت4-3

 231(، شامل 0171) 1کنندگان در این پژوهش، براساس راهکار کریسی و مرگان شرکت
کننده از سیستم مدیریت اسناد الکترونیکی در  کارمند اداری و کارکنان پیشخوان اداری استفاده

دی کنندگان سواالت شخصی مانند جنسیت و وضعیت کارمن شرکت گاز ایران هستند. از شرکت
کنندگان  ( از شرکت024) ٪21شود،   ( مشاهده می2پرسیده شد. همانطور که در جدول شماره )

 ٪23کنندگان، کارمند اداری و  ( از شرکت070) ٪77بر این،  ( زن هستند. عالوه46) ٪21مرد و 
 باشند. ( اپراتور دفتر پیشخوان می11)

 کنندگان شناختی شرکت مشخصات جمعیت -2جدول

 جمع 2 1 دارمق متغیرها

 جنسیت

 زن مرد 

 
232 

 16 081 تعداد

 22 82 درصد %

 وضعیت کارمندی

 اپراتور پیشخوان کارمند 

 
232 

 29 000 تعداد

 23 00 درصد %

 . مقیاس پذیرش و استفاده از سیستم مدیریت اسناد الکترونیکی4-4

توسط ونکاتش و همکاران  در پژوهش حاضر، مدل یکپارچه پذیرش و استفاده از فناوری که
( ارائه شده، برای تعیین عوامل مؤثر در پذیرش و استفاده از سیستم مدیریت اسناد 2113)

الکترونیکی توسط کارکنان اداری و پیشخوان شرکت گاز ایران استفاده شد. با توجه به پیشینه 
ده از فناوری در جوامع توان برای مدل یکپارچه پذیرش و استفا  های مختلفی را می  پژوهش، مقیاس

و مناطق مختلف مورد استفاده قرار داد. پژوهش حاضر، در مقیاس شرکت گاز ایران انجام شده 
عامل امید به عملکرد، تأثیر اجتماعی، امید به تالش و قصد رفتاری را مورد  4است. این پژوهش 

آن جهت دریافت پاسخ از  سوال بوده و در 01دهد. پرسشنامه مورد استفاده شامل   بررسی قرار می
 استفاده شده است. (0134) 2ای لیکرت و همکاران درجه 1مقیاس 

                                                           
1. Krejcie & Morgan 

2. Likert 
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 های پژوهش  . یافته5

 گیری  . تجزیه و تحلیل مدل اندازه5-1

و پایایی  1های مختلفی مانند بارهای فاکتور، میانگین واریانس  گیری  در پژوهش حاضر، اندازه
کنند. روایی   ها به سنجش اعتبار و پایایی ترکیبی همگرا کمک می  یگیر  انجام شد. این اندازه 2ترکیبی

همگرا شاخصی از میزان همپوشانی مقیاس مورد نظر با معیارهای دیگری است که همان ساختار را 
کند. برای نشان دادن وزن و مقدار همبستگی هر عامل، از بارهای فاکتور استفاده   گیری می  اندازه

گیری قابلیت اطمینان ساختار محاسبه شد.   و پایایی ترکیبی برای اندازه 3کرونباخشد. مقادیر آلفای 
و پایایی  1/1( اظهار داشتند که مقدار میانگین واریانس باید باالتر از 2111) 4هیر و همکاران

(. برای اطمینان از AVE> 1/1 و  CR > AVEترکیبی باید باالتر از مقدار میانگین واریانس باشد )
، 5قابل قبول است )برثون، اوینگ و هاح 1/1تر از  بار همگرا، مقادیر میانگین واریانس کماعت

(. مقادیر آلفای کرونباخ، میانگین واریانس و پایایی ترکیبی هر 0120، 6؛ فورنل و الرکر2111
است. این مقادیر  13/1تا  20/1دهد آلفای کرونباخ بین   ( آمده که نشان می3ساختار در جدول )

 است. 71/1باالتر از مقدار بحرانی 

 نتایج بررسی همگرایی -3 جدول

 R2 بار عامل عنوان
آلفای 

 کرونباخ

میانگین 

 واریانس

C1 

من معتقدم مطابقت اطالعات موجود در سیستم مدیریت 
اسناد الکترونیکی با سیستم مدیریت مشترکین، برای انجام 

 کار من مفید است.

222/0 222/2 89/2 832/0 

C2 

مطابقت اطالعات موجود در سیستم مدیریت اسناد 
الکترونیکی با سیستم مدیریت مشترکین، به آسانی قابل 

 اثبات است.

222/0 260/2 89/2 183/0 

                                                           
1. Average variance extracted (AVE) 

2. Compound reliability 

3. Cronbach α 

4. Hair & et al. 

5. Berthon, Ewing & Hah 

6. Fornell & Larcker 
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 R2 بار عامل عنوان
آلفای 

 کرونباخ

میانگین 

 واریانس

U1 
فراگیری سیستم مدیریت اسناد الکترونیکی در ستاد، مناطق 

 انجام کار من مفید است.و دفاتر پیشخوان، برای 
022/2 221/2 92/2 321/0 

U2 
فراگیری سیستم مدیریت اسناد الکترونیکی در ستاد، مناطق 

 کند.  و دفاتر پیشخوان، سرعت انجام کار را زیاد می
022/2 222/2 93/2 821/0 

 R2 بار عامل عنوان
آلفای 

 کرونباخ

میانگین 

 واریانس

PE1 
کی برای انجام کار من مفید سیستم مدیریت اسناد الکترونی

 است.
303/3 202/2 92/2 612/0 

PE2 
سیستم مدیریت اسناد الکترونیکی سرعت انجام کار را 

 دهد.  افزایش می
630/2 200/2 88/2 622/0 

PE3 
وری   سیستم مدیریت اسناد الکترونیکی باعث افزایش بهره

 شود.  می
902/3 288/2 92/2 332/0 

PE4 
های خود  اد الکترونیکی با تمام ویژگیسیستم مدیریت اسن

 دهد. کیفیت انجام کار را افزایش می
823/2 206/2 88/2 123/0 

 R2 بار عامل عنوان
آلفای 

 کرونباخ

میانگین 

 واریانس

EE1 
رابط کاربری سیستم مدیریت اسناد الکترونیکی واضح و 

 قابل درک است.
812/0 339/2 83/2 332/0 

EE2 
حتی نحوه استفاده از سیستم مدیریت توانم به را  من می

 اسناد الکترونیکی را به کسی بیاموزم.
120/2 300/2 89/2 101/0 

EE3 
من قطعاً استفاده از سیستم مدیریت اسناد الکترونیکی را 

 دهم.  ادامه می
100/2 122/2 92/2 622/0 

 R2 بار عامل عنوان
آلفای 

 کرونباخ

میانگین 

 واریانس

SI1 

دهند، فکر   ر من را تحت تأثیر قرار میافرادی که رفتا
کنند که من باید از سیستم مدیریت اسناد الکترونیکی   می

 استفاده کنم.

061/3 266/2 90/2 260/0 

SI2 
کنند که من باید از این سیستم استفاده   افراد مهم فکر می

 کنم.
633/3 200/2 90/2 936/0 

SI3 
ستم مدیریت اسناد مدیریت ارشد سازمان برای استفاده از سی

 کند.  الکترونیکی حمایت می
132/3 280/2 90/2 083/0 

SI4 
به طور کلی، سازمان از استفاده از سیستم مدیریت اسناد 

 کند.  الکترونیکی پشتیبانی می
092/3 202/2 92/2 203/0 
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 R2 بار عامل عنوان
آلفای 

 کرونباخ

میانگین 

 واریانس

FC1 
ا از سیستم مدیریت اسناد کند ت  محیط کار من حمایت می

 الکترونیکی برای انجام وظایف خود استفاده کنم.
212/2 300/2 92/2 220/0 

FC2 
استفاده از سیستم مدیریت اسناد الکترونیکی برای انجام 

 وظایف من سازگار است.
261/2 368/2 92/2 312/0 

FC3 
وقتی در استفاده از سیستم مدیریت اسناد الکترونیکی با 

 شوم، راهنمای آن در دسترس است. روبرو میمشکلی 
092/2 330/2 88/2 206/0 

 R2 بار عامل عنوان
آلفا 

 کرونباخ

میانگین 

 واریانس

UA1 
من قصد استفاده مداوم از سیستم مدیریت اسناد الکترونیکی 

 را دارم.
 693/0 2ی/82 126/2 211/0

UA2 
اسناد من معتقدم که در آینده به استفاده از سیستم مدیریت 

 الکترونیکی ادامه خواهم داد.
633/0 128/2 81/2 092/0 

UA3 
من قطعاً استفاده از سیستم مدیریت اسناد الکترونیکی را 

 دهم.  ادامه می
220/0 399/2 80/2 890/0 

 . روابط بین عوامل مدل یکپارچه پذیرش و استفاده از فناوری5-2

( بین rکند. اگر مقادیر ضریب همبستگی )  ضرایب همبستگی، رابطه بین عوامل را بررسی می
 11/1شود که بین   متوسط است و ادعا می 41/1تا  31/1باشد، ضعیف است. بین 21/1تا  01/1
(. در پژوهش حاضر، مشاهده شد که همبستگی 2101، 1ارتباط زیادی وجود دارد )پاالنت 11/0و 

 .(4دارد )جدول زیادی بین فراگیری، انتظار عملکرد و تأثیر اجتماعی وجود

 نتایج بررسی همبستگی بین عوامل -4جدول     

 C U PE EE SI FC UA عوامل

C 893/2       

U 822/2 929/2      

PE 810/2 922/2 922/2     

EE 826/2 860/2 900/2 880/2    

SI 823/2 939/2 922/2 889/2 900/2   

FC 822/2 801/2 882/2 800/2 898/2 896/2  

UA 822/2 801/2 880/2 806/2 883/2 862/2 822/2 

                                                           
1. Pallant 

C :،زمینه 

U،فراگیری : 

PE،انتظار عملکرد : 

EE،انتظار تالش : 

 SI،تأثیر اجتماعی : 

FCکننده : شرایط تسهیل، 

UAپذیرش سامانه : 

 آرشیو اسناد الکترونیک   
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 . تحلیل عاملی تأییدی5-3

شود و هدف   تحلیل عاملی تأییدی اغلب در توسعه مقیاس و تجزیه و تحلیل اعتبار استفاده می
کند یا   آن تعیین این نکته است که آیا یک ساختار از پیش تعیین شده، روی نمونه مورد نظر کار می

 خیر. 
های آماری سعی در کشف روابط در یک مجموعه داده  ، در حالی که بسیاری از روشبنابراین

کند. به   ها را تأیید می  دارند، تحلیل معادالت ساختاری، سازگاری روابط از قبل ایجاد شده با داده
های آزمایش فرضیه   توان گفت که تحلیل معادالت ساختاری نسبت به سایر روش  همین ترتیب، می

(. برای تعیین روایی ساختاری مقیاس تهیه شده، از تحلیل 2102، 1تر است )براون و موور  موفق
رسند. این   (، همه مقادیر، مناسب به نظر می1ها )جدول  عاملی تأییدی استفاده شد. با توجه به یافته

 آوری شده با مدل پیشنهادی سازگار است.  های جمع  دهد که داده  نکته نشان می

 های تحلیل عاملی تأییدی شاخص -5جدول 

 منبع مقدار مدل )استاندارد( محدوده قابل قبول شاخص تناسب

x2/df 0 ≤ x2/df ≤ 3 20/0 ( 2202کالین) 

RMSEA 0 ≤ RMSEA ≤ 0.08 22/2 (2228) 2هوپر، کوگالن و مولن 

AGFI 0.90 ≤ AGFI ≤ 1.00 92/2 (2220) 3تباکنیک و فیدل 

NFI 0.90 ≤ NFI ≤ 1.00 91/2 (2221) 4تامسون 

CFI 0.90 ≤ CFI ≤ 1.00 91/2 ( 2220تباکنیک و فیدل) 

NNFI 0.90 ≤ NNFI ≤ 1.00 90/2 ( 2220تباکنیک و فیدل) 

GFI 0.90 ≤ GFI ≤ 1.00 98/2 ( 2220تباکنیک و فیدل) 

 . روابط ساختاری بین متغیرها5-4

ن رابطه بین عوامل استفاده در مدل پیشنهادی، تحلیل معادالت ساختاری برای آشکار کرد
                                                           

1. Brown & Moore 

2. Hooper, Coughlan & Mullen 

3. Tabachnick & Fidell 

4. Thompson 
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ای تأثیر   داری از نظر آماری برای عوامل زمینه (، تأثیر معنی4های جدول )  شود. با توجه به یافته  می
کننده مشاهده شد. همچنین عامل فراگیری  اجتماعی، انتظار عملکرد، انتظار تالش و شرایط تسهیل

کننده دارد. از  د، انتظار تالش و شرایط تسهیلداری بر تأثیر اجتماعی، انتظار عملکر تأثیر معنی
سوی دیگر، عوامل زمینه و فراگیری دارای تأثیر مستقیمی بر پذیرش و استفاده از سامانه آرشو اسناد 

 الکترونیک ندارد. 
 ( محاسبات و روابط موجود در مدل مفهومی نمایش داده شده2( و شکل )6در جدول )

 است.

 مدل پژوهش های  نتایج فرضیه -6 جدول

 شود؟  پشتیبانی می pمقدار  tمقدار  ضریب مسیر ارتباط فرضیه

H1a UA←C 0.103 1.273 0.203 خیر 

H1b SI←C 0.196 3.982 0 بله 

H1c PE←C 0.278 5.233 0 بله 

H1d EE←C 0.463 6.512 0 بله 

H1e FC←C 0.430 5.379 0 بله 

H2a UA←U 0.191 1.086 0.278 خیر 

H2b SI←U 0.782 15.338 0 بله 

H2c PE←U 0.702 13.5 0 بله 

H2d EE←U 0.489 6.555 0 بله 

H2e FC←U 0.529 6.913 0 بله 

H3 UA←SI 0.160 0.852 0.395 خیر 

H4 UA←PE 0.152 1.053 0.293 خیر 

H5 UA←EE 0.237 2.15 0.032 بله 

H6 UA←FC 0.122 1.218 0.224 خیر 

C ،زمینه :U ،فراگیری :PEتظار عملکرد، : انEE ،انتظار تالش :SI،تأثیر اجتماعی : 

FCکننده و : شرایط تسهیل UAپذیرش سامانه آرشیو اسناد الکترونیک : 
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 محاسبات مدل مفهومی و روابط -2شکل

 گیری  . نتیجه6

کننده قصد رفتاری، انتظار تالش  ترین عامل تعیین شود که مهم  ها، مشاهده می  با توجه به یافته
 ؛ کیم2102شود )آفونسو و همکاران،   های بسیاری پشتیبانی می  این وضعیت با پژوهش است.

؛ ونکاتش و 2104؛ شریفیان و همکاران، 2106؛ ماسوی و همکاران، 2106و همکاران، 
های انجام شده با مدل یکپارچه پذیرش و   (. همانگونه که در بسیاری از پژوهش2113همکاران، 

عامل انتظار عملکرد، تأثیر قابل توجهی بر قصد استفاده داشته است )آفونسو و استفاده از فناوری، 
؛ ساپیو و 2101، 2؛ پرسادا، میراجا و ندلیفتین2106، 1؛ کریستیاوان و همکاران2102همکاران، 

                                                           
1. Kristiawan & et al. 

2. Persada, Miraja & Nadlifatin 
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(. کاربران اعتقاد دارند که 2111؛ وانگ و شی، 2101، 2؛ توسونتاس و همکاران2101، 1همکاران
توانند کارایی بیشتری داشته باشند و این   مدیریت اسناد الکترونیکی استفاده کنند، میاگر از سیستم 

ها   سیستم تأثیر بسزایی در افزایش سرعت کار آنها دارد. با توجه به اینکه جریان اسناد در سازمان
ه باشند. رود کاربران به سیستم مدیریت اسناد الکترونیکی نیاز داشت  افزایش یافته است، انتظار می

 شود که باالترین عامل مؤثر بر قصد رفتاری در مدل، انتظار عملکرد است.  مشاهده می

همچنین مشخص شده است که عامل تأثیر اجتماعی، سهم زیادی در تأثیر بر قصد استفاده از 
شود   ها نیز پشتیبانی می  سیستم مدیریت اسناد الکترونیکی دارد. این یافته توسط برخی پژوهش

؛ توسونتاس و 2101، 4؛ عوض و المجالی2111، 3یجسانایوتین، پانارونوتای و اسپیدی)ک
(. تمایل کارکنان به استفاده 2101؛ سالوم و همکاران، 2106، 5؛ سوماک و سورگو2101همکاران، 

یابد.   از سیستم مدیریت اسناد الکترونیکی، با استفاده مؤثر از آن در میان مدیران ارشد افزایش می
زم است مدیران ارشد را تشویق به استفاده از این سیستم کرد تا اطمینان حاصل شود که کارکنان ال

گیرند. پرسنل و مدیرانی که از سیستم مدیریت اسناد الکترونیکی استفاده   کار می نیز آن را بیشتر به
گاهی داشته باشند. در این راس  می تا، ارائه پشتیبانی الزم کنند، باید از مزایا و راحتی استفاده از آن آ

های الزم، به   رسانی فرایندهای آن در شبکه ارتباطی سازمانی و ارائه آموزش از سوی مدیران، اطالع
 کند.  پذیرش و استفاده از سیستم مدیریت اسناد الکترونیکی، کمک بسزایی می

؛ چن و 2107؛ کبرا و همکاران، 2101های قبلی )توسونتاس و همکاران،   برخالف پژوهش
(، مشخص شد که عامل انتظار تالش، تأثیر مهمی بر قصد استفاده ندارد. در تعداد 2101هوانگ، 

؛ 2102؛ آفونسو و همکاران، 2102، 6ها، پشتیبانی از این یافته وجود دارد )ژو  محدودی از پژوهش
و  (. این نتیجه ممکن است به دلیل مشخصات2102؛ ورکیجیکا، 2107ایسایاس و همکاران، 

توان گفت که دلیل عدم تمایل   شرایط استفاده از سیستم مدیریت اسناد الکترونیکی باشد. می
کاربران به استفاده از سیستم مدیریت اسناد الکترونیکی، به دلیل سهولت و یا دشواری استفاده از 

                                                           
1. Sapio & et al. 

2. Tosuntas & et al. 

3. Kijsanayotin, Pannarunothai & Speedie 

4. Awwad & Al-Majali 

5. Sumak & Sorgo 

6. Zhou 



 1401، 4شامره ، 8دوره ، علوم و فنون مدیریت اطالعات 010

 

 /h
ttp

://stim
.q

o
m

.ac.ir 

 
 /h

ttp
://stim

.q
o

m
.ac.ir 

به بر این تواند کاربران را در استفاده از سیستم دچار مشکل کند. برای غل  آن است. این امر می
توان یک رابط کاربری ساده و آسان برای استفاده در اختیار کاربر قرار داد. همچنین   مشکالت می

بر این، یکی از  توان کاهش داد. عالوه  تعداد مراحل مورد نیاز برای دستیابی به اطالعات الزم را می
راین، پذیرش سیستم عوامل اصلی موفقیت یک سیستم، سهولت استفاده از آن سیستم است. بناب

 دردسر از این سیستم بستگی مدیریت اسناد الکترونیکی توسط کارمندان به سهولت و استفاده بی
 دارد.

نتایج این پژوهش نشان داد که کاربران سیستم مدیریت اسناد الکترونیکی، عملکرد باالیی 
ترونیکی وظایف آنها را کنند سیستم مدیریت اسناد الک  دارند. کاربران اظهار داشتند که فکر می

تری نیاز دارد. به منظور افزایش تأثیر امید به تالش  کند و در کارهای روزمره به تالش کم  تسهیل می
در استفاده از سیستم مدیریت اسناد الکترونیکی، به مدیران پیشنهاد شده است که برای استفاده از 

و بدون زحمت برای کاربر ایجاد کنند. سیستم مدیریت اسناد الکترونیکی یک رابط کاربری آسان 
های استفاده از سیستم مدیریت اسناد الکترونیکی در کاربران و   بر این، توسعه مهارت عالوه

پذیر است.  یادگیری استفاده از سیستم مدیریت اسناد الکترونیکی بدون هیچ گونه زحمتی امکان
از سیستم مدیریت اسناد الکترونیکی توسط شود که عامل تأثیر اجتماعی با استفاده مؤثر   تصور می

هایی که از سیستم مدیریت اسناد   یابد. مهم است که کارمندان در سازمان  مدیریت ارشد افزایش می
بر این، کارمندان برای  اند. عالوه  کنند، تا چه حد این سیستم را پذیرفته  الکترونیکی استفاده می

ارند. اول از همه، الزم است که مدیران با سیستم مدیریت پذیرش سیستم، به حمایت مدیران نیاز د
اسناد الکترونیکی با تعصب برخورد نکنند و با ایجاد شرایط الزم برای استفاده از این سیستم، اقدام 
به بکارگیری آن نمایند. پشتیبانی مدیریت ارشد در استفاده از سیستم مدیریت اسناد الکترونیکی به 

دهد تا با سرعت بیشتری، با سیستم مدیریت اسناد الکترونیکی ارتباط   می کاربران سیستم اجازه
برقرار کرده و آن را بپذیرند. با پشتیبانی دریافت شده از مدیریت ارشد، روند سازگاری کاربران با 

مندی   گیرد. بنابراین، ارتباطات داخلی، ایجاد سند، کنترل و پیگیری به طور نظام  سیستم شتاب می
شود. در نتیجه، انتظارات برای عملکرد، تأثیر اجتماعی و عوامل امید به تالش، به عنوان   می ارائه

اند.   عوامل مهم در استفاده از سیستم مدیریت اسناد الکترونیکی در این پژوهش در نظر گرفته شده
 اده کنند.رود کاربران در آینده به طور مؤثرتری از سیستم استف با بهبود این عوامل، انتظار می

 افزار مدیریت مشترکین شرکت  ، به معنی امکان ارتباط با نرم  در پژوهش حاضر، عامل زمینه
گاز و عامل فراگیری، به معنی امکان دسترسی به سیستم مدیریت اسناد الکترونیکی در سطح 
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دید، ای و دفاتر پیشخوان شرکت گاز، مورد بررسی قرار گرفته و مشخص گر  های گاز منطقه  شرکت
 رو تأثیر بسزایی در پذیرش آن دارند. ساز عملکرد بهینه این سیستم بوده و از این  زمینه

 . پیشنهادها7

 توان با نتایج بدست آمده دنبال کرده و با  استفاده از سیستم مدیریت اسناد الکترونیکی را می
 نتایج این پژوهش مقایسه کرد.

 های اطالعاتی مورد   ت مناسب برای ارزیابی سیستمتوانند با ایجاد تغییرا ها می  سازمان
 استفاده خود، از این مدل استفاده کنند.

 های اطالعاتی مشابه در مؤسسات عمومی کار   پژوهشگرانی که در آینده روی سیستم
 های این پژوهش استفاده کنند.  توانند از یافته  خواهند کرد، می
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