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عوامل مؤثر بر پذيرش نظام ملي کدگذاري کاالها و خدمات
(ايرانکد) توسط شرکتها
وجهاله قربانيزاده

چكيده

همتمراد قلندری





پذيرش و بهكارگيري فناوري هاي اطالعاتي نوين توسط شمار بيشتري از افراد در يك جامعه ،در
موفقيت فناوري و توجيه سرمايهگذاري هنگفت زيرساختي براي گسترش آن ،نقش اساسي ايفا
ميكند .با درك ساز و كار پذيرش يك فناوري نزد افراد ،ميتوان ايجاد محصوالت فناورانه و ارائه
آنها به جامعه را به گونهاي انجام داد كه اين فناوريها متقاضيان بيشتري داشته باشند .يكي از
سامانههاي فراگير در حوزه فناوري اطالعات ،نظام ملي طبقهبندي و كدگذاري كاالها و خدمات
(ايرانكد) است كه در ايران در دست توسعه است و پذيرش آن توسط شركتها و مؤسسات ايراني
داراي اهميت زيادي است .اين مقاله برگرفته از يك كار پژوهشي است كه براي بررسي پذيرش
ايرانكد با بهرهگيري از الگوي پذيرش فناوري ( )TAMصورت گرفته است .در اين تحقيق كه روي
نمونهاي مركب از  402نفر از كاركنان مرتبط با موضوع ايرانكد شركتهاي عضو اين سامانه انجام
شده است ،سودمندي درك شده ( ،)PUسادگي كاربرد درك شده ( ،)PEOUنگرش به ايرانكد و
تمايل يا قصد استفاده از آن و روابط بين آنها سنجيده شده است .دادههاي گردآوري شده با
بهرهگيري از روشهاي تحليل عاملي تأييدي و تحليل مسير تجزيه و تحليل شده و نتايج نشان ميدهد
كه بين «سادگي كاربرد دركشده» و «سودمندي دركشده» و همچنين بين «سودمندي دركشده» و
«نگرش» كاركنان نسبت به ايرانكد رابطه مثبت و معنيداري وجود دارد.
کليد واژگان :الگوي پذيرش فناوري ( ،)TAMكدگذاري كاال ،ايران كد ،سودمندي درك شده،
سادگي كاربرد درك شده

 عضو هيأت علمي دانشگاه عالمه طباطبايي ( ghorbandi@atu.ac.irنويسنده مسئول)
 كارشناس ارشد مديريت دولتي ،دانشگاه عالمه طباطبايي
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مقدمه
امروزه بسياري از روشهاي متداول انجام كارها در حال تغيير و بهبود است .بسياري
از انسانها در جستجوي راههاي سادهتر و مؤثرتر براي انجام كارها هستند و در اين
تالشها ،روشها و ابزارهاي نوين و فناورانه را ابداع نموده و به كار ميبرند .در ميان
روشها و ابزارهاي نوين ،فناوري اطالعات به صورت وسيعي مورد توجه قرار گرفته
است .فناوري اطالعات و ارتباطات در بسياري از جنبههاي زندگي امروزه بشر كاربرد
گستردهاي يافته و تسهيالت قابل توجهي ايجاد نموده است .به همين دليل است كه
شركتها و سازمانها به سرمايهگذاري در فناوري اطالعات و استفاده از آن در انجام
فرايندهاي كاري خود ميپردازند .به كمك كاربرد فناوريهاي اطالعاتي نوين،
شيوههاي الكترونيكي مانند تجارت الكترونيكي،كسب وكار الكترونيكي ،دولت
الكترونيكي ،بازارگاه الكترونيكي و خريد الكترونيكي رونق و گسترش زيادي پيدا
كردهاند .در برخي از زمينههاي مرتبط با تجارت الكترونيكي نيز ،روشها ،سامانهها يا
ابزارهاي فناوري اطالعات ايجاد و پيادهسازي شده است تا به صورت فراگير توسط
همهي ذي نفعان مرتبط به كار گرفته شده و همه از فوايد آن برخوردار و بهرهمند
شوند.
هنگامي كه يك فناوري اطالعاتي و ارتباطي معرفي و مستقر ميشود ،استفاده از آن
توسط افراد مرتبط اهميت مييابد؛ زيرا اگر اين افراد از فناوري جديد استفاده نكنند و
در انجام امور خود آن را به كار نگيرند ،فايده فناوري اندك خواهد بود و
سرمايهگذاري براي گسترش آن توجيه نخواهد داشت .سرمايهگذاري در
تكنولوژيهاي اطالعاتي در بسياري از موارد فقط در صورتي توجيه دارد كه افراد
بسيار زيادي آن را پذيرفته و به كار ببرند (موسسه  1ECRاروپا ،6991 ،ص .)3از طرف
ديگر ،مطالعات نشان ميدهد كه درصد عمدهاي از طرحهاي مربوط به فناوري
اطالعات (حدود  ٠0تا 90درصد) به اهداف اوليهي مورد نظر خود نميرسند و بخش
عمدهاي از علتهاي آن به مسائل غيرفني (انساني ،فرهنگي ،سازماني) مربوط ميشود
كه عوامل اصلي در تعيين اثربخشي سيستمهاي جديد هستند (كابررا و همكاران،
)1- ECR Europe- Efficient Consumer Response (ECR
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 ،4006ص .)421از همين رو فهم چرايي و چگونگي پذيرش و استفاده از فناوريهاي
اطالعاتي و ارتباطي نوين توسط افراد داراي اهميت است تا با درك بهتر اين موضوع،
راهكارهايي جهت ترغيب افراد به پذيرش آنها بهكار گرفته شود.
پذيرش فناوري ،عبارت از رضايتمندي كاربر و استفاده عملي فناوري اطالعات در
اموري است كه براي پشتيباني آنها طراحي شده است (ديلِن و موريس .)6991 1در
باره ي پذيرش رفتاري فناوري اطالعات توسط افراد ،مطالعات زيادي در دنيا انجام شده
است و پژوهشگران ،مدلهايي را براي بررسي «پذيرش استفاده از فناوري نو» و اشاعه و
گسترش كاربردهاي آن در ميان كساني كه در سيستمهاي اجتماعي فعاليت ميكنند،
ارائه نموده و مورد آزمون قرار دادهاند .در اين مقاله به بررسي اجمالي برخي از اين
مدلها و نتايج حاصل از بهكارگيري يك مدل از آنها در ايران پرداخته شده است.
مدل پذيرش فناوري ( )TAMكه مبناي اين مطالعه بوده است ،در پژوهشهاي
مربوط به فناوري اطالعات به عنوان پيشزمينة نظري كاربرد وسيعي پيدا كرده است
(لي 2و همكاران  ،4003ص .)254مدل  TAMابتدا توسط ديويس 3در سال  69٠9و
براساس نظرية رفتار عقالئي )TRA( 4شكل گرفت (ديويس ،ديويس و همكاران،
 .)69٠9پيشينه اين مدل نشان ميدهد كه از توجه پژوهشگران زيادي برخوردار است.
الگوي  TAMبا گذشت زمان ،تغييراتي پيدا كرد و در فرايند تكاملي خود ابتدا به عنوان
 TAM2توسط ونكاتش 5و ديويس در سال  4000معرفي شد (ونكاتش و ديويس،
 .)4000در سال  4003ونكاتش و موريس 6با بررسي هشت مدل مطالعه رفتار ،نظريه
يكپارچه پذيرش و بهكارگيري تكنولوژي )UTAUT( 7را معرفي نمودند (ونكاتش و
همكاران .)4003 ،عالوه بر  TAM2 ،TAMو  ،UTAUTچارچوبهاي ديگري مانند
نظريه رفتار برنامهريزي شده( )TPB( 8آجزن )6996،9و نظرية اشاعه نوآوري)IDT( 10
هم براي اين گونه پژوهشها استفاده شدهاند.
1- Dillon A & Morris M. G
2- Lee, Y.
3- Davis, FD,
)4-Theory of Reasonable Action (TRA
5- Venkatesh, V
6- Venkatesh, V, Morris
)7- Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT
)8- Theory of Planned Behavior(TPB
9- Ajzen I
)10- Innovation Diffusion Theory (IDT
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فناوري مطالعه شده در اين پژوهش ،ايرانكد نام دارد .ايرانكد يك نظام طبقهبندي
و كدگذاري براي كاالها و خدمات است كه از سال  63٠5ه.ش .در سراسر ايران
عملياتي ميشود .انتظار ميرود با عضويت شركتها و مؤسسات ايراني در نظام
ايرانكد و بهرهگيري از آن ،كارايي فرايندهاي آنها بهبود يافته و براي تعامل و ارتباط
با يكديگر به زبان مشترك و بستر مطلوبي دست يابند .با عضويت و استفاده از نظام
ايرانكد ،مؤسسات و شركتهاي تأمينكننده كاالها و خدمات ميتوانند به بازاريابي و
تبليغ و معرفي خود و محصوالتشان بپردازند .درگاه 1ملي اطالعرساني يكي از اجزاي
ايرانكد است كه تمام تأمينكنندگان و محصوالت آنها را در قالب استاندارد معرفي
مينمايد؛ اين درگاه ،تسهيالتي در اختيار خريداران قرار خواهد داد تا با استفاده از آن
به منبعيابي بپردازند و از ميان تأمينكنندگان متعدد ،بهترين آنها را انتخاب نموده و
خريد خود را از او انجام دهند .مؤسسات عمومي و دولتي نيز قادر خواهند بود با درج
كد ملي كاالهاي خريداري شده در اسناد و مدارك و پايگاههاي اطالعاتي مرتبط ،به
زبان مشترك دست يافته و تجميع اطالعات مربوط به كاالها و خدمات همخانواده را
با سهولت انجام دهند و به تجزيه و تحليل مصارف در كل واحدهاي سازماني بپردازند
(عباسي رائي و نخعي كمال آبادي.)63٠2،
فايده ايرانكد براي دستگاههاي دولتي كه به تنظيم مقررات و كنترل جريان كاال
ميپردازند ،دستيابي به بستري فراگير و آماده براي جاريسازي 2سياستها و برنامههاي
مربوطه است .اين بدان علت است كه ايرانكد به تجيمع اطالعات تمام مؤسسههاي
تأمينكننده و محصوالت آنها در يك پايگاه مركزي دادهها ميپردازد و امكان انتشار
اطالعات را از طريق درگاه ملي اطالعرساني فراهم ميسازد (درگاه ايرانكد.)63٠2 ،
در اين مقاله ،پذيرش ايرانكد با بهكار گرفتن الگوي  TAMدر حوزة شركتها و
مؤسساتي كه در تهران به عضويت آن درآمدهاند مورد بررسي قرار گرفته است .مسئله
اصلي اين پژوهش ،سنجش نگرش و تمايل به استفاده از فناوري ايرانكد در
شركتهاي مورد مطالعه بوده است .عالوه بر آن ،در اين مطالعه روابط همبستگي و
رگرسيون بين برساختهها و متغيرها براساس الگوي  TAMبررسي شده است.
1- Portal
2- Deployment
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از آنجا كه در اكثر مطالعات پيشين با  TAMروابط بين برساختههاي اصلي مثبت
بوده است (لي و همكاران ،)4003 ،فرضيات اين تحقيق نيز بر همان مبنا تنظيم شدهاند.
در مطالعات گذشته فرض بر اين بوده است كه متغيرهاي مستقل ،از طريق تأثيري كه بر
سودمندي درك شده و سادگي كاربرد درك شدهي فناوري دارند بر پذيرش استفاده
از فناوري تاثير ميگذارند.
هدف اصلي اين مقاله بررسي پذيرش فناوري ايرانكد با بهرهگيري از الگوي TAM
در ايران بوده است .بنابر اين در ادامه ،پيشينة  TAMو مدلهاي توسعه يافته براساس آن
بيان ميشود و سپس نحوة بهكار بستن آن در اين تحقيق تشريح ميگردد .پس از آن
روششناسي پژوهش و سپس يافتهها و تجزيهوتحليل دادههاي گردآوري شده مورد
بحث و بررسي قرار خواهد گرفت .در انتهاي مقاله نيز نتايج مربوطه بيان ميشود.

مباني نظری
پذيرش فناوري ،در طي دهها سال يكي از موضوعات اصلي در تحقيقات انجام شده
در حوزة علوم انساني بوده است .در دامنهي اين موضوع ،در  6914اورت راجرز
كتاب «اشاعه نوآوري» را تأليف كرد (راجرز .)6995 ،نزديك به  50سال از اين رخداد
ميگذرد .صدها پژوهش و تحقيق توسط پژوهشگران طي اين زمان انجام شده است كه
بسياري از آنها به كتاب راجرز استناد كردهاند (ريتا رايتوهارجو .)4002 ،2در 6925
نظريه رفتار عقاليي( )TRAتوسط فيشبين و آجزن 3ارائه شد .براساس اين نظريه ،رفتار
افراد تابع نگرشهاي آنهاست .نگرشها به نوبة خود تابع باورهاي آدميان دربارهي
پيامدهاي رفتار و ارزيابي آنها از آن پيامدهاست .از طرف ديگر ،تصورهايي دربارة
انجام يك رفتار خاص در ذهن افراد شكل ميگيرد كه هنجارهاي ذهني آنها را دربارة
انجام آن رفتار تعيين ميكند (فيشبين و آجزن .)6925 ،شكل (شماره يك) چارچوب
نظريهي رفتار عقاليي( )TRAرا نشان ميدهد.

1

1- Everett Rogers
2- Reetta Raitoharju
3- Fishbein, M & Ajzen, I
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شكل .9چارچوب نظریه رفتار عقالیي()TRA
منبع :موحدی و عابسي( )9092به نقل از آجزن و فيشبين()9192

نظرية رفتار عقاليي پايه و اساس ديدگاهي را كه منجر به ارائه  TAMشد ،تشكيل
ميدهد .در  69٠1ديويس در رسالة دكتري خود الگوي پذيرش فناوري را معرفي
نمود .سه سال بعد در  69٠9ديويس طي دو مقاله TAM ،را براي بررسي فرايند پذيرش
فناوريهاي اطالعات صورتبندي نمود .براساس الگوي  TAMدو برساختهي كليدي
به نام سودمندي درك شده ( )PUو سادگي كاربرد درك شده ( )PEOUوجود دارند
كه نگرش افراد دربارة يك فناوري ،تمايل و قصد استفاده از فناوري و در نهايت رفتار
واقعي در استفاده از فناوري را تبيين ميكنند .متغيرهاي مستقل يا بيروني ،از طريق
تأثيري كه بر  PUو  PEOUدارند ،بر پذيرش فناوري موثر هستند .شكل (شماره دو)
روابط برساختهها در الگوي  TAMرا به تصوير كشيده است.

شكل .2روابط برساختهها در الگوی پذيرش فناوری()TAM
منبع :دیویس()9191؛ دیویس و همكاران ()9191

الگوي پذيرش فناوري ديويس از  69٠9به بعد در بسياري از پژوهشها به عنوان
مبنا قرار گرفته و چارچوب نظري آنها را شكل داده است .براساس اعالم انجمن
اطالعات علمي در ژانويه  ،4000طي سالهاي  69٠9تا  4000الگوي  TAMدر 242
پژوهش منتشر شده در مجالت معتبر ،مورد استناد قرار گرفته است .در  4003لي و
همكاران تعداد استناد به  TAMرا  19٠مورد گزارش نمودهاند.
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الگوي  TAMپس از معرفي در  69٠9و استفاده در تحقيقات مربوط به پذيرش
فناوري اطالعات ،در  4000مورد بازنگري قرار گرفت و با افزودن برخي نكات
روشنكننده ،با عنوان  TAM2ارائه گرديد .در الگوي شماره دو پذيرش فناوري يا
 TAM2كه توسط ونكاتش و ديويس ارائه شد ،عوامل مقدم و تاثيرگذار بر  PUو
 PEOUمشخص شدند .در اين مدل هنجار ذهني ،انعكاس يا تجسم بيروني ،رابطه
شغلي ،كيفيت بازده و قابليت ارائه نتايج به عنوان عوامل مقدم بر  PUو داوطلبانه بودن
استفاده از فناوري و تجربه پيشين به عنوان تعديل كنندههاي رابطة عوامل مقدم بر  PUبا
 PUمشخص و معرفي گرديدهاند .رابطه متغيرها در  TAM2در شكل (شماره سه) نشان
داده شده است.

شكل .0رابطه متغيرها در مدل شماره دو پذیرش فناوری()TAM2
منبع :ونكاتش و دیویس ()2222

تالش براي بسط الگوي  TAMادامه يافت و در  4003ونكاتش و ديگران چارچوب
جامع پذيرش و بهكارگيري فناوري( )UTAUTرا با گسترش  TAMو از طريق بررسي
هشت مدل رفتاري بهكارگيري سيستمهاي اطالعاتي ارائه نمودند (ونكاتش و
همكاران.)4003 ،
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بر اساس الگوي  ،UTAUTتمايل يا قصد استفاده از يك فناوري تابع عوامل زير است:
 .6عملكرد مورد انتظار (پس از بهكارگرفتن فناوري)
 .4تالش الزم (براي استفاده از فناوري)
 .3نفوذ در اجتماع (يا ميزان همگاني شدن استفاده از فناوري)
 .2شرايط تسهيلگر (شرايط ويژهاي كه براي به كاربردن فناوري ارائه ميشود مانند
تخفيف در صورت پرداخت الكترونيكي ماليات)
چهار عامل ياد شده به طور مستقيم تعيينكنندة گرايش رفتاري و استفاده از يك
فناوري جديد اطالعاتي هستند .چهار متغير سن ،جنسيت ،تجربه ي قبلي و داوطلبانه
بودن به عنوان عوامل تعديل كننده ي روابط برساختهها لحاظ ميشوند .روابط ميان
عوامل و متغيرها در  UTAUTدر شكل (شماره چهار) نشان داده شده است.

شكل .4روابط عوامل و متغيرها در الگوی جامع پذیرش و بهکارگيری فناوری()UTAUT
منبع :ونكاتش و همكاران ( )2220

به گفته ونكاتش و همكاران ،نظريه و چارچوب  UTAUTبراي تبيين پذيرش يك
فناوري قدرت توضيح بيشتري دارد و ضريب تعيين آن  19درصد است .با اين حال
مدل پيچيدهتري داشته و سنجش متغيرها و برساختههاي آن به اندازة مدل  TAMساده
نيست .عالوه بر  TAMو مدلهاي ناشي از بسط آن ،چارچوبهاي نظري ديگري هم
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براي مطالعه پذيرش فناوري به كار گرفته شده است .از ميان آنها به تئوري رفتار
برنامهريزي شده )TPB( 1و تئوري اشاعه نوآوري )IDT( 2ميتوان اشاره نمود.
برساختههاي اصلي  TAMسودمندي دركشده( )PUو سادگي كاربرد درك شده
( )PEOUهستند .برساخته PUبه عنوان احتمال ذهني تعريف شده است كه يك كاربر
در خصوص اينكه استفاده از يك سيستم كاربردي خاص ،در آينده باعث بهبود
عملكرد او در يك عرصه يا زمينة مشخص سازماني ميشود ،تصور ميكند .برساخته
 PEOUنيز اشاره به حالتي دارد كه يك كاربر انتظار دارد استفاده از سيستم مورد نظر
در آينده بينياز از تالش و كوشش باشد (ديويس ،ديويس و همكاران.)69٠9 ،
در اين پژوهش در كنار برساختههاي ياد شده ،متغيرهاي ميزان پشتيباني ارائه شده
براي بهكار بستن و استفاده از ايرانكد و هنجارهاي ذهني در استفاده از ايرانكد نيز
مورد مطالعه قرار گرفتند .مطابق الگوي  ،TAMهر يك از متغيرهاي بيروني ،با
سودمندي دركشده و سادگي كاربرد دركشده ،رابطه مثبت و معنيداري دارد .بنابر
اين در پذيرش ايران كد نيز چنين انگاشته ميشود كه:
فرضيه( :)H1ميزان پشتيباني ارائهشده براي استفاده از ايرانكد با سودمندي دركشده
( )PUايرانكد رابطه مثبت و معنيدار دارد.
فرضيه( :)H2ميزان پشتيباني ارائهشده براي استفاده از ايرانكد با سادگي كاربرد
دركشده ( )PUايرانكد رابطه مثبت و معنيدار دارد.
فيشبين و آجزن ( )6925متغير «هنجار ذهني» را به صورت ادراكي تعريف كردهاند
كه يك فرد دربارة اينكه افراد مهم در صورت اطالع از انجام رفتاري خاص توسط او
چه قضاوتي درباره او خواهند كرد ،دارد .از آنجا كه در اين مطالعه ،هنجار ذهني از
متغيرهاي بيروني بوده و مطابق الگوي  TAMاين متغير با  PUو  PEOUرابطه مثبت و
معنيدار دارد ،فرضيات ذيل نيز به عنوان دو فرضيه ديگر اين تحقيق در نظر گرفته
شدند.
فرضيه( :)H3هنجارهاي ذهني در استفاده از ايرانكد با سودمندي دركشده ()PU
ايران كد رابطه مثبت و معنيدار دارد.
)1- Theory of Planned Behavior(TPB
)2- Innovation Diffusion Theory (IDT
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فرضيه( :)H4هنجارهاي ذهني در استفاده از ايرانكد با سادگي كاربرد درك شده
( )PUايرانكد رابطه مثبت و معنيدار دارد.
بر اساس الگوي  TAMرابطه مثبت و معنيدار بين سادگي كاربرد دركشده و
سودمندي دركشده وجود دارد .بنابر اين در مورد پذيرش فناوري ايرانكد وجود
رابطه مذكور در فرضيه ذيل گنجانده ميشود:
فرضيه( :)H5سادگي كاربرد دركشده در استفاده از ايرانكد با سودمندي درك
شدهي آن به صورت معنيدار رابطه دارد.
يكي ديگر از برساختههاي  TAMنگرش نام دارد .براساس تعريف فيشبين و آجزن
( )6925نگرش عبارت است از احساس منفي يا مثبت فرد كه از ارزيابي او دربارة انجام
رفتاري مشخص شكل ميگيرد .الگوي  TAMبه وجود رابطه مثبت و معنيدار بين PU
و نگرش و هم چنين بين  PEOUو نگرش قائل است .در تحقيق پذيرش ايرانكد ،دو
فرضيه در خصوص رابطه بين  PUو  PEOUو نگرش به شكل ذيل در نظر گرفته شده
است:
فرضيه( :)H6بين سودمندي دركشده در استفاده از ايرانكد ( )PUو نگرش به ايران
كد رابطه مثبت و معنيدار وجود دارد.
فرضيه( :)H7بين سادگي كاربرد دركشده در استفاده از ايرانكد ( )PEOUو نگرش
به ايرانكد رابطه مثبت و معنيدار وجود دارد.
همچنين بر اساس الگوي  ،TAMگرايش به استفاده از يك سيستم ،به طور مشترك
ناشي از تلقي يا نگرش فرد نسبت به استفاده از آن و تلقي فرد از سودمندي آن ميباشد.
گرايش رفتاري به استفاده به تنهايي به ندرت تعيينكننده درجه واقعي بهكارگيري
سيستم است (ديويس و همكاران .)69٠9 ،گرايش يا قصد استفاده ،احتمالي است كه
يك فرد براي بهكار بردن يك فناوري در آينده در نظر ميگيرد .با توجه به اين نكات،
در پذيرش ايرانكد در خصوص رابطه بين  PUو نگرش به ايرانكد با تمايل به استفاده
از آن فرضيههاي ذيل در نظر گرفته ميشود:
فرضيه( :)H8بين سودمندي دركشده در استفاده از ايرانكد و تمايل به استفاده از
ايرانكد رابطه مثبت و معنيدار وجود دارد.
فرضيه( :)H9بين نگرش به ايرانكد و تمايل به استفاده از ايرانكد رابطه مثبت و
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معنيدار وجود دارد.
الگوي  TAMاثر متغيرهاي بيروني را در استفاده از فناوري ،از طريق اثري كه اين
متغيرها بر سودمندي و سادگي كاربرد درك شده دارند ،لحاظ مينمايد .متغيرهايي
مانند سن ،جنسيت ،تحصيالت ،نوع فناوري ،نوع سازمان ،نوع وظيفه يا شغل ،ميزان
پشتيباني و آگاه سازي در استفاده از فناوري ،هنجارهاي ذهني و  ...از جمله متغيرهايي
هستند كه توسط پژوهشگران به عنوان متغير مستقل در الگوي  TAMمورد استفاده قرار
گرفتهاند (ريتارايتوهارجو  .)4002تمام فرضيههاي پذيرش ايرانكد و رابطه بين آنها
در شكل (شماره پنج) نشان داده شده است.

شكل .2فرضيههای پذیرش ایرانکد مطابق الگوی

TAM

در اين پژوهش از الگوي  TAMدر قلمرو شركتهاي عضو سامانه ايرانكد استفاده
شده است و با توجه به اين كه ايرانكد سيستمي است كه طي سه سال اخير اجرايي
شده و از عمر آن زمان زيادي سپري نشده است ،از ميان مؤسساتي كه به عضويت
ايرانكد درآمدهاند ،نمونهگيري انجام شده است .اين موضوع از آن رو اهميت دارد كه
سنجش برساختههاي  TAMدر افرادي كه اصالً از فناوري مورد مطالعه استفاده
نكردهاند مناسب نيست (ريتارايتوهارجو )4002؛ بنابر اين ،از آنجا كه اندازهگيري ميزان
استفاده از ايرانكد به دليل نوپا بودن اين سامانه امكان پذير نبود ،معيار تمايل به استفاده
يا قصد استفاده در آينده به جاي ميزان استفاده قرار داده شد .اين كار به گفته
پژوهشگران در مطالعات قبلي با  TAMمجاز بوده است (دهدشتي و تونكه نژاد.)63٠5 ،
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اگر در يك پژوهش ،اندازهگيري يك مولفه يا سازه به صورت مستقيم امكانپذير
نباشد ،براي اندازهگيري آن بايد متغيرهايي طراحي شود .در اين حالت متغيري كه به
طور مستقيم اندازهگيري نميشود را متغير پنهان يا مكنون و متغيرهايي كه براي اندازه-
گيري آن طراحي ميشوند ،متغير آشكار يا مشهود ناميده ميشوند .با توجه به الزامات
ابزار تجزيه و تحليل دادهها كه در اين پژوهش بهكار گرفته شد ،براي هر متغير مكنون
حداقل سه متغير مشهود تعريف گرديد.
در اين تحقيق براي سنجش مولفهي «تمايل به استفاده از ايرانكد» پنج متغير مشهود
در نظر گرفته شد .تعيين اين متغيرها از طريق مشاوره و جمعآوري ديدگاههاي
كارشناسان خبرهاي كه سيستم مورد مطالعه و كاربردهاي آن را ميشناسند صورت
گرفت .پنج متغير مربوط به تمايل به استفاده از ايرانكد عبارتند از:
در آينده ،در شركت ما از ايرانكد در كدگذاري و شناسنامهدار كردن محصول
استفاده خواهد شد)INT1(.
 .6در آينده ،در شركت ما از ايرانكد براي درج باركد روي محصوالت استفاده
خواهد شد)INT2( .پپپش
 .4در آينده ،در شركت ما از ايرانكد براي كدگذاري كاالهاي خريداري شده در انبار
و حسابداري شركت استفاده خواهد شد)INT3( .
 .3در آينده ،در شركت ما هر ساله عضويت در ايرانكد تمديد خواهد شد)INT4( .
 .2در آينده ،در شركت ما ايرانكد به تمام محصوالت شركت گسترش خواهد يافت.
()INT5
نگرش به استفاده از ايرانكد در قالب سه متغير ذيل اندازهگيري شد:
 .6عضويت در ايرانكد و استفاده از آن مطلوب و مثبت است)AT1(.
 .4عضويت در ايرانكد و استفاده از آن نامطلوب ،تهديدآميز و همراه با احساس اكراه
است)AT2( .
 .3عضويت در ايرانكد و استفاده از آن هزينة كمي دارد)AT3( .
 .2دو بر ساختة اصلي  TAMشامل سودمندي دركشده ( )PUو سادگي كاربرد
دركشده ( )PEOUبه ترتيب با هفت متغير و سه متغير سنجش شدند .ذيل
سودمندي دركشده هفت متغير به شرح ذيل لحاظ گرديد:
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 .6ايرانكد سبب شناسنامهدار شدن كاالها و محصوالت شركت شده و با عضويت در
آن اطالعات دقيق محصول در پايگاه اطالعات مركزي ثبت شده و از طريق درگاه
ملي اطالعرساني منتشر ميشود و كارايي در تبليغ و اطالع رساني محصوالت
افزايش مييابد)PU1( .
 .4ايرانكد سبب ايجاد زبان مشترك براي تبادل دادهها بين شركت ما و ديگر طرف-
هاي تجاري شده و هزينه تبادل دادهها را كاسته و اثربخشي را باال ميبرد)PU2( .
 .3ايرانكد سبب آسان شدن جستجوي اطالعات محصوالت و شركتهاي توليد و
عرضهكننده آنها به دليل ثبت تمام اطالعات در يك پايگاه متمركز و انتشار آنها
از طريق اينترنت ميشود و كارايي را در منبعيابي افزايش ميدهد)PU3( .
 .2ايرانكد سبب طبقهبندي دادههاي مربوط به كاالها و محصوالت و سادگي كار با
دادهها خواهد شد و كارايي تجزيه و تحليل دادهها باال ميرود)PU4( .
 .5فايده عضويت در ايرانكد حضور در نمايشگاهي دائمي به صورت مجازي در
درگاه ملي اطالعرساني است كه سبب دستيابي آسان به اطالعات محصوالت و
شركتها در هر نقطه از جهان ميشود و اثربخشي تبليغات و اطالعرساني
محصوالت بهتر ميشود)PU5( .
 .1فايده عضويت در ايرانكد ،اخذ باركد براي كاالست كه توسعه بازار محصوالت و
شبكه توزيع مربوطه را به دنبال دارد)PU6( .
 .2فايده عضويت در ايرانكد ايجاد تناظر بين كد ملي كاال و كدهاي بينالمللي
كاالست كه در هنگام واردات و صادرات بهبودهايي در تكميل مدارك ثبت
سفارش و اظهارنامه گمركي را به دنبال دارد)PU7( .
سه متغير زير براي اندازهگيري عامل سادگي كاربرد دركشده لحاظ گرديد:
 .6فراهم ساختن دادهها و اطالعات براي عضويت در ايرانكد ساده است)PEOU1( .
 .4ورود و استفاده از درگاه ملي اطالعرساني براي دستيابي به اطالعات كاالها و
شركتها ساده است)PEOU2( .
 .3فرايند عضويت در ايرانكد ساده و كم دردسر است)PEOU3( .
براي مؤلفههاي بيروني نيز متغيرهايي در نظر گرفته شد .هنجار ذهني و پشتيباني و
آگاهسازي دو عامل مستقل در اين مطالعه بودند كه به ترتيب با چهار متغير و سه متغير
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مورد سنجش قرار گرفتند .مؤلفه «ميزان پشتيباني ارائه شده براي استفاده از ايرانكد» با
متغيرهاي ذيل اندازهگيري شد:
 .6ميزان اطالعرساني انجام شده براي استفاده از ايرانكد مناسب بوده است(X1( .
 .4ميزان آموزش توجيهي ارائه شده براي استفاده از ايرانكد مناسب بوده است)X2( .
 .3ميزان مشاوره ارائه شده براي استفاده از ايرانكد مناسب بوده است)X3( .
متغيرهاي مربوط به هنجار ذهني عبارت بودند از:
 .6عضويت در ايران كد به دليل الزامات و مقررات دولتي ضروري است)X4( .
 .4عضويت در ايران كد به دليل نياز به باركد ضروري است)X5( .
 .3عضويت در ايران كد به دليل نياز به كدملي براي فروش به دولتيها ضروري است.
()X6
 .2عضويت در ايران كد به دليل هماهنگي با اتحاديه يا گروه مرجع ضروري است.
()X7

روششناسي پژوهش
تحقيق حاضر از جمله پژوهشهاي كاربردي بوده كه براي بررسي رابطه همبستگي
و رگرسيون ميان متغيرها و مؤلفههاي مربوط به استفاده از تكنولوژي ايرانكد براساس
چارچوب  TAMانجام گرفته است .پژوهشهاي كاربردي با استفاده از زمينه و بستر
شناختي و اطالعاتي كه از تحقيقات بنيادي فراهم گشته است براي رفع نيازمنديهاي
جاري و بهبود و بهينهسازي ابزارها و روشها ،اشياء و الگوها جهت توسعه رفاه و
آسايش و ارتقاي سطح زندگي افراد مورد استفاده قرار ميگيرند (حافظ نيا .)٠2 ،اين
پژوهش ،به دنبال يافتن عوامل مؤثر بر پذيرش نظام ايرانكد و استفاده از آن توسط ذي
نفعان مرتبط بوده است.
گردآوري دادههاي پژوهش با روشهاي كتابخآنهاي ،جستجوي اينترنتي و
جمعآوري ميداني با استفاده از پرسشنامهي بسته به انجام رسيد .پس از طراحي
چارچوب مفهومي ،متغيرها و شاخصها ،پرسشنامهاي مركب از  35سئوال با طيف
پنجگانه ليكرت ،براي گردآوري دادهها ،مورد استفاده قرار گرفت .جامعه آماري،
كاركنان مؤسساتي بودند كه به عضويت ايرانكد درآمده بودند .از آنجا كه از هر
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شركت فقط يك نفر به عنوان رابط براي انجام كارهاي مربوط به ايرانكد وظيفه
پيگيري را به عهده داشت ،انتخاب دست كم يك نفر از هر شركت به عنوان فردي كه
پرسشنامه را پاسخ دهد مورد نظر قرار گرفت .از ميان حدود  4060شركتي كه تا مقطع
انجام پژوهش عضو ايرانكد شده بود با فرمول آماري نمونهگيري از ميان جامعه
محدود ،تعداد  624شركت انتخاب شد .نمونهگيري به روش تصادفي ساده انجام شد و
در پايان براي پوشش همة متغيرها تعداد  402پرسشنامه تكميل گرديد .به اين ترتيب كه
در حوزة جغرافيايي استان تهران ،پرسشنامهها براي افراد نمونه از طريق فكس ،ايميل يا
پستي ارسال شد .پس از سه هفته كه از ارسال پرسشنامهها سپري شد ،نرخ پاسخگويي
مطلوب نبود .با پيگيري تلفني پرسشنامههاي بيشتري اخذ گرديد و در نهايت از 410
پرسشنامه ارسالي ،تعداد  402پرسشنامه جمعآوري شد و نرخ پاسخگويي به بيش از 2٠
درصد رسيد.
روايي ابزار تحقيق از طريق مقايسه پرسشها با سؤاالت پرسشنامههاي پژوهشهايي
كه در گذشته صورت گرفته بود (روايي ظاهري) و مصاحبه با خبرگان موضوع (روايي
محتوا) به دست آمد .براي سنجش پايايي ابزار تحقيق ،از محاسبه ضريب آلفاي
كرونباخ در هر يك از بخشهاي پرسشنامه كه به مؤلفه جداگانه پرداخته بود استفاده
شد كه مقدار اين ضريب در همه مؤلفهها بيش از  0/20بود.
تحليل عاملي تأييدي و تحليل مسير در اين پژوهش به كمك نرم افزار ليزرل انجام
شد .از آنجا كه در اكثر پژوهشهاي حوزة علوم انساني ،مؤلفهها و ابعاد هر مسئله به
گونهاي روشن و دقيق تعريف نشدهاند و عالوه بر آن متغيرهاي مربوط به هر مؤلفه با
يكديگر تداخل و همپوشاني پيدا ميكنند و بر روي ديگر مؤلفهها تأثير ميگذارند،
الزم است دادههاي خام گردآوري شده تجزيه و تحليل شود تا مؤلفههاي معيني براي
نتيجهگيري دربارة مسئله بهدست آيد .تحليل عاملي به پژوهشگر كمك ميكند تا با
بهكارگيري اصول آماري ،متغيرهاي مورد مطالعه را به دقت تعريف نموده و معلوم كند
كه هر متغير تا چه حد با متغيرهاي ديگر در ارتباط است .تحليل عاملي در تحقيقات
علوم انساني براي بررسي روابط همبستگي بين متغيرها به كار ميرود و از طريق
مشخص نمودن بار عاملي ،1وجود روابط همبستگي و شدت و ضعف هر يك از آنها
1- Loading Factor
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را تعيين مينمايد (هومن .)63٠2 ،تحليل عاملي ،به دو شاخه اكتشافي 1و تأييدي 2تقسيم
ميشود .از تحليل عاملي اكتشافي ،براي توليد و تدوين نظريه و فرضيهسازي و كشف
رابطة بين متغيرها با يك مؤلفه استفاده ميگردد (لطيف و سابقي ساروئي.)63٠5 ،
تحليل عاملي تأييدي براي آزمون فرضيههاي موجود مورد استفاده قرار ميگيرد و
هنگامي مناسب است كه فرضياتي از قبل دربارة رابطة همبستگي بين متغيرها وجود
داشته باشد (هومن .)63٠2 ،با توجه به اينكه نرمافزار ليزرل امكان بررسي روايي سازه
را با محاسبات آماري فراهم مينمايد ،سنجش روايي سازه يا انطباق دادههاي مسئله با
مدل  TAMبه كمك نرمافزارليزرل صورت گرفت .از اين رو ميزان موجه بودن مدل
 TAMدر محيط مطالعه و برازش دادهها با آن يكي از خروجيهاي اين پژوهش است.

یافتهها
تحليل توصيفي دادهها در اين پژوهش نشان ميدهد كه از بين  402نفري كه
پرسشنامه را تكميل كرده بودند 20 ،درصد مرد و  30درصد زن بودند .حدود 59
درصد آنها كمتر از  20سال و  26درصد بيش از  20سال سن داشتند .تحصيالت آنها
شامل  41درصد فوق ديپلم ،ديپلم و كمتر 52 ،درصد ليسانس و  40درصد فوق ليسانس
و دكترا بوده است .سطح شغلي آنها تقريباً به طور مساوي در سه دستة غيرمديريتي،
مديرمياني و مدير ارشد توزيع شده بود .اندازه و بزرگي سازمانهايي كه اين افراد در
آنها مشغول كار بودهاند شامل  45درصد سازمان بزرگ (بيش از  600نفر كارمند) و
 25درصد كوچك و متوسط ( از  6تا  99كارمند) بوده است .بر اساس دستهبندي مركز
آمار ايران در سالنامه آماري  ،632٠كارگاهها به چهار دسته از  6تا  9نفر كارگر 60 ،تا
 29كارگر 50 ،تا  99كارگر و بيش از  600كارگر تقسيم ميشوند .سه دسته اول به
عنوان كوچك و متوسط و دسته چهارم به عنوان بزرگ در نظر گرفته شدهاند .اكثريت
 25درصدي سازمانها داراي مالكيت فردي يا سهامي خاص بودهاند .محصوالتي كه
سازمانهاي تحت بررسي توليد و ارائه كردهاند شامل  2٠/5درصد اقالم مصرفي و
سوپر ماركتي ( 3)FMCGو  56/5درصد ساير اقالم (مواد اوليه و كاالهاي سرمايهاي)
1- Exploratory Factor Analysis
2- Confirmatory Factor Analysis
(3- Fast Moving Consumer Goods (FMCG
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بوده است.
دادههاي گردآوري شده به تفكيك مؤلفهها شامل پنج پرسش براي تمايل يا قصد
استفاده از ايرانكد ،سه پرسش براي سنجش نگرش افراد در باره ايرانكد ،هفت
پرسش در باره سودمندي درك شده ايرانكد ،سه پرسش در باره سادگي كاربرد
درك شده ايرانكد ،سه پرسش در باره ميزان پشتيباني ارائه شده به استفادهكنندگان از
ايرانكد و چهار پرسش از هنجار ذهني افراد در باره عضويت در ايرانكد بوده است.
نتايج تحليل عاملي تأئيدي درخصوص رابطة همبستگي بين متغيرهاي مشهود و مكنون
به تفكيك مؤلفهها در جداول 6تا  3آمده است.
جدول  .9نتایج تحليل عاملي تأیيدی در خصوص روابط همبستگي بين متغيرهای مكنون
( SUPو  )SNو متغيرهای مشهود آنها
مؤلفه (متغير
مكنون)
ميزان پشتيباني و
آگاه سازي براي
عضويت و
استفاده از
ايرانكد
()SUP

هنجار ذهني
دربارة عضويت
و استفاده از
ايرانكد
()SN

متغير مشهود

بار
عاملي

آماره t

خطای
استاندارد

نتيجه

 :X1ميزان اطالع رساني انجام
شده از ديد افراد

0/20

60/19

0/015

 X1شاخص مناسبي براي
سنجش  SUPاست.

 :X2ميزان آموزش ارائه شده
از ديد افراد

0/23

66/65

0/015

 X2شاخص مناسبي براي
سنجش  SUPاست.

 :X3ميزان مشاوره ارائه شده از
ديد افراد

0/9٠

65/92

0/016

 X3شاخص مناسبي براي
سنجش  SUPاست.

 :X4عضويت ايرانكد الزام
قانوني از طرف دولت است

0/63

6/24

0/096

 X4شاخص چندان مناسبي
براي سنجش  SNنيست

 :X5عضويت ايرانكد براي
دريافت باركد كاال الزم است

-0/66

-4/66

0/29

 X5شاخص چندان مناسبي
براي سنجش  SNنيست

 :X6عضويت ايرانكد براي
فروش كاال به دولتيها
ضروري است.

-0/41

-6/٠2

0/62

 X6شاخص چندان مناسبي
براي سنجش  SNنيست

0/64

 X7شاخص چندان مناسبي
براي سنجش  SNنيست

 :X7عضويت ايرانكد براي
هماهنگي با اتحاديه صنفي
ضروري است

-0/44

-6/21
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جدول (شماره يك) نشانميدهد كه هر سه شاخص مربوط به ميزان پشتيباني و
آگاهسازي براي عضويت و استفاده از ايرانكد ( )SUPبارعاملي و آماره  Tقابل قبولي
را به دست آوردهاند .اما هيچكدام از شاخصهاي چهارگانه مربوط به هنجار ذهني
دربارة عضويت و استفاده از ايرانكد ( )SNمقادير آماري قابل قبولي را كسب نكرده و
ضعيف تلقي ميشوند .به نظر ميرسد كه علت پايين بودن بارهاي عاملي و آمارهT
مربوط به شاخصهاي متغير هنجارهاي ذهني ،غيرالزامآور بودن عضويت در سامانه
ايرانكد در بسياري از موارد و عدم مديريت ادراكات مشتريان سامانه و شركتهاي
ذينفع آن ميباشد.
جدول .2نتایج تحليل عاملي تأیيدی در خصوص روابط همبستگي بين متغيرهای مكنون
( PUو )PEOUو متغيرهای مشهود آن
مؤلفه (متغير
مكنون)

سودمندي درك شده
ايرانكد
()PU

سادگي كاربرد درك
شده ايرانكد
PEOU

متغير مشهود

بار
عاملي

آماره
t

خطای
استاندارد

 :PU1فايده شناسنامهدار كردن
كاالها

0723

66723

07014

 :PU2فايده ايجاد زبان مشترك

07٠٠

65732

07052

 :PU3فايده آسانسازي جستجو

07٠4

6372٠

07059

 :PU4فايده تسهيل مديريت دادهها

0722

667٠6

07014

 :PU5فايده نمايشگاه مجازي

0724

66750

07014

 :PU6فايده باركد گرفتن براي
كاالها

0756

2722

0701٠

 :PU7فايده تناظرات بينالمللي

0761

4746

07024

0711

5712

0766

0732

2761

070٠٠

0712

5711

0764

 :PEOU1سادگي تامين دادهها
براي عضويت در ايرانكد
 :PEOU2سادگي استفاده از
درگاه ايرانكد
 :PEOU3سادگي فرايند
عضوشدن

نتيجه
 PU1شاخص مناسبي براي سنجش
 PUاست.
 PU2شاخص مناسبي براي سنجش
 PUاست.
 PU3شاخص مناسبي براي سنجش
 PUاست.
 PU4شاخص مناسبي براي سنجش
 PUاست.
 PU5شاخص مناسبي براي سنجش
 PUاست.
 PU6شاخص مناسبي براي سنجش
 PUاست.
 PU7شاخص چندان مناسبي براي
سنجش  PUنيست.
 PEOU1شاخص مناسبي براي
سنجش  PEOUاست.
 PEOU2شاخص چندان مناسبي
براي سنجش  PEOUنيست.
 PEOU3شاخص مناسبي براي
سنجش  PEOUاست.

جدول (شماره دو) روابط متغيرهاي سودمندي درك شده ايرانكد ( )PUو سادگي
كاربرد درك شده ايرانكد ( )PEOUرا با متغيرهاي مشهود آنها نشان ميدهد .تمامي
شاخصهاي «درك از سودمندي ايرانكد» به استثناي شاخص  PU7شاخصهاي
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قدرتمندي براي سنجش  PUمحسوب ميشود .شاخص هفتم (فايده تناظرات
بينالمللي) به نظر ميرسد به دليل بوميبودن سامانه و فقدان تعريف دقيق و شفاف
روابط آن با سامانههاي مشابه بينالمللي از بارعاملي كمتري برخوردار شده است .بر
اساس مقادير كمي جدول (شماره دو) ،شاخصهاي مربوط به سادگي كاربرد درك
شده ايرانكد ) (PEOUنيز نسبتاً شاخصهاي خوبي براي سنجش اين برساخته به
حساب ميآيند.
جدول .0نتایج تحليل عاملي تأیيدی در خصوص روابط همبستگي بين متغيرهای مكنون
( ATو  )INTو متغيرهای مشهود آن
متغير مشهود

بار
عاملي

آماره t

خطای
استاندارد

مؤلفه
(متغير مكنون)

 :AT1ايرانكد مطلوب و
مثبت است

0726

47٠0

0745

نگرش به ايرانكد
AT

 :AT2ايرانكد تهديد است

0742

4744

0760

0722

66749

07015

تمايل يا قصد استفاده
از ايرانكد

 :AT3هزينه ايرانكد متناسب
است
 :INT1قصد استفاده از ايران
كد براي شناسنامه محصول
 :INT2قصد استفاده از ايران
كد براي باركد كاالها
 :INT3قصد استفاده از ايران-
كد براي كدگذاري انبار
 :INT4قصد استفاده از ايران
كد با تمديد ساليانه
 :INT5قصد استفاده از ايران-
كد با گسترش و تعميم

0724

4714

0761

0712

9736

0701٠

0719

60742

07012

0725

66735

0711

0720

60721

0711

INT

نتيجه
 AT1شاخص مناسبي براي سنجش
ATاست.
 AT2شاخص چندان مناسبي براي
سنجش  ATنيست.
 AT3شاخص چندان مناسبي براي
سنجش  ATنيست.
 INT1شاخص مناسبي براي سنجش
 INTاست.
 INT2شاخص مناسبي براي سنجش
 INTاست.
 INT3شاخص مناسبي براي سنجش
 INTاست.
 INT4شاخص مناسبي براي سنجش
 INTاست.
 INT5شاخص مناسبي براي سنجش
 INTاست.

با توجه به نتايج و يافته هاي حاصل از تحليل دادهها و حذف متغيرهايي كه بار
عاملي آنها كمتر از  0/50يا آماره  tآنها كمتر از  4بوده است ،مؤلفهها و متغيرهاي
باقيمانده براي تحليل مسير و مدليابي معادالت ساختاري( 1)SEMانتخاب شدند .در
تحليل مسير نيز محاسبه ضرايب مسير و رابطة رگرسيوني به وسيله نرمافزار ليزرل انجام
گرفت كه نتايج مربوطه در شكل (شماره شش) ارائه شده است.

1- Structural Equation Modeling
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شكل .6الگوی برازشیافته پذیرش ایرانکد (معادالت ساختاری منطبق با الگوی )TAM

بحث و بررسي
در مقدمه اشاره شد كه هدف مقاله ،بررسي كاربرد يك مدل مبتني بر نظريه در
محيط ايران است .در علوم انساني ،براي استفاده از يك مدل يا نظريه كه در يك
محيط به خوبي جواب داده است در محيطهاي ديگر بايد مطالعات و بررسيهاي
زيادي صورت گرفته و تعديالت الزم براي بوميسازي مدل در محيط جديد در آن
اعمال شود .الگوي  TAMبه طور عمده در آمريكا به كار برده شده است (براي مثال،
ديويس  ،69٠9ونكاتش  ،4000ونكاتش و موريس  ،4000ونكاتش و ديگران .)4003
د ر اروپا نيز مطالعاتي با اين الگو به عمل آمده و نشان داده است كه ميتواند در تبيين
پذيرش استفاده از تكنولوژي مورد استفاده قرار گيرد (براي مثال ،استراوب 1و همكاران
 ،4003ريتارايتوهارجو.)4002 ،
همانطور كه در بخش يافتهها اشاره شد ،بار عاملي بين متغيرها و عوامل مربوط به
هر گروه از آنها ،حاكي از اين بود كه چارچوب مدل  ،TAMو متغيرهاي تعيين شده
در اين پژوهش ،براي تبيين تمايل به استفاده از تكنولوژي ،نگرش در باره استفاده از
تكنولوژي ،سودمندي درك شده تكنولوژي ،سادگي كاربرد درك شده تكنولوژي و
ميزان پشتيباني ارائه شده مناسب بوده و با يافتههاي پيشين منطبق است .آمارههاي شكل
 1نيز حاكي از آن است كه برخي از فرضيههاي مبتني بر چارچوب  TAMدر حوزهي
1- Straub, D
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اين تحقيق تاييد ميشوند و با تحقيقات قبلي كه لي و همكاران در  ،4003خالصه آنها
را ارائه نمودهاند ،تطابق دارد.
فرضيههاي اين تحقيق ،وجود رابطة مثبت و معنيدار بين مؤلفههاي مسئله به شرح
شكل (شماره پنج) بوده است .با توجه به دادههاي گردآوري شده در اين تحقيق،
فرضيه  H1و  H2تأئيد نميشوند يعني رابطه مثبت و معنيدار بين ميزان پشتيباني ارائه
شده براي استفاده از تكنولوژي و سودمندي درك شده يا سادگي كاربرد درك شده
مشاهده نميشود .به نظر ميرسد يكي از داليل اين موضوع ،انجام اندازهگيريها بر
اساس اظهارات افراد باشد كه سبب انحراف در اندازهها ميشود .اگر در پژوهشها از
شاخصها يا معيارهايي استفاده شود كه افراد با استفاده از آنها به صورت دقيقتر يك
مقدار كمّي را براي ميزان متغيرها (در اينجا اطالعرساني ،آموزش يا مشاوره) اظهار
نمايند ،ممكن است نتيجه بهتري حاصل شود .بررسي فرضيههاي  H3و  H4با توجه به
تحليل عاملي تأييدي بر اساس شاخصها و دادههاي اين مطالعه ،امكانپذير نشد چرا
كه شاخصهاي انتخاب شده براي اندازهگيري هنجارهاي ذهني ،شاخصهاي مناسبي
نبود.
بر اساس يافتهها میتوان گفت بين دو متغير PEOUو  PUرابطه مثبت و معنیدار
وجود دارد (فرضيه  )H5و دادههای مربوط به اين برساختهها ،اين رابطه را سازگار با
اغلب تحقيقات گذشته نشان میدهند .بررسی لی و همكاران در  ،2003نشان میدهد
که از  101مطالعه ،در  69مورد رابطه سودمندی درک شده و سادگی کاربرد درک
شده معنیدار است ،در  13مورد معنیدار نيست و در  19مورد مطالعات نتوانستهاند اين
رابطه را بررسی نمايند.
بين درک از سودمندی و نگرش به استفاده از ايرانکد نيز رابطه مثبت و معنیدار
وجود دارد (فرضية  .)H6اين موضوع سازگار با يافتههای حاصل از پژوهشهای گذشته
است .شدت اين رابطه ،با توجه به ضريب مسير  0/91نشان میدهد که هر چه افراد
ايرانکد را سودمندتر بدانند ،نسبت به آن نگرش بهتری پيدا میکنند .اين موضوع،
کامال عقالنی بوده و به محض تصور ،تصديق میشود.
رابطة بين سادگی کاربرد درک شده و نگرش به تكنولوژی ايرانکد ،به صورت
بسيار ضعيفی ديده میشود (فرضية  .)H7بر اساس نتيجهای که حاصل شده است،
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نمیتوان انتظار داشت که سادگی استفاده از يک فناوری به تنهايی بتواند سبب ايجاد
نگرش مطلوب افراد به آن شود .اين موضوع نيز عقالنی و قابل تصديق است.
بين سودمندی درک شده و تمايل به استفاده از فناوری ايرانکد رابطه بسيار ضعيفی
وجود دارد (فرضية  .)H8چرايی اين نتيجه ،قابل درک نيست .افراد ،سودمندی ايرانکد
را در حد بااليی دانستهاند و تمايل به استفاده از ايرانکد در آينده ،زياد اظهار شده
است؛ اما رابطه بين اين دو مولفه ،مثبت و معنیدار نيست! تحليل اين موضوع ممكن
است با افزودن عوامل ديگری مانند داوطلبانه بودن يا اجباری بودن استفاده از فناوری
که در الگوهای  TAM2و  UTAUTلحاظ شدهاند ،ميسر شود.
رابطه بين نگرش به تكنولوژی ايرانکد و تمايل به استفاده از آن نيز ضعيف است
(فرضية  .)H9تحليل اين رابطه همانند فرضيه  H8بوده و الزم است عوامل ديگری برای
بررسی پذيرش ايرانکد در نظر گرفته شوند .برخی از مديران ارشد ايرانکد و وزارت
بازرگانی اظهار نمودهاند که آنچه بيش از هر عاملی ،بر پذيرش و استفاده از اين
فناوری تاثير میگذارد ،الزامی نمودن عضويت و استفاده از آن است.
يافتههای اين مطالعه نشان میدهد که چارچوب  TAMبرای بررسی پذيرش
تكنولوژی در محيط ايران منطبق و مناسب است و استفاده از آن در پژوهشهای
مربوط به مطالعه رفتار افراد در پذيرش و به کاربردن فناوری توصيه میگردد .اين
موضوع نافی اصالح و تعديل مدل  TAMو بومیسازی آن برای تناسب بيشتر با محيط
ايران نبوده و همانگونه که در مبانی نظری بيان شد ،مدل  TAMدر خاستگاه خود نيز
توسعه داده شد و مدلهای  TAM2و  UTAUTبا اصالح و تكميل  TAMاوليه معرفی
شدهاند.
در اين پژوهش برای سنجش برازش الگوی مورد مطالعه از شاخصهايی همچون
( )GFI4( ،)RMSEA3( ،)NNFI2( ،)NFI1و ( )RMR5استفاده شد .شاخص هنجار شده
برازندگی ( )NFI6يكی از شاخصهای نسبی است که مدل صفر را به عنوان مدلی که
در آن همه همبستگیها صفر است در نظر میگيرد .چنانچه مقدار اين شاخص بين
)1- Normed Fit Index(NFI
)2- Non- Normed Fit Index (NNFI
)3- Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA
)4- Goodness of Fit Index (GFI
)5- Root Mean Square Residual (RMR
)6- Normed Fit Index(NFI
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 0990تا  0995باشد قابل قبول و مقادير باالتر از  0995ايدهآل است( .هومن1387 ،به نقل
از بنتلر و بونت .)1980،در پژوهش حاضر مقدار اين شاخص  0/91بود که نشاندهنده
قابل قبول بودن مدل است .بر اساس قرارداد ،مقادير کمتر از  0/9در شاخص NNFI
مستلزم تجديدنظر در مدل است (هومن .)1387 ،مقدار اين شاخص در تحقيق حاضر
 0/95بود که نشان میدهد الگوی پژوهشی الگوی مناسبی است.
شاخص ريشه خطای ميانگين مجذورات تقريب ( )RMSEAنيز از معيارهای مورد
استفاده در برازندگی مدلهای معادالت ساختاری است .مقدار  RMSEAبرای مدلی
که برازندگی خوبی داشته باشد ،کمتر از  0/05است .مقدار صفر برای اين شاخص
حاکی از برازش کامل مدل است .در صورتی که مقدار آن بين  0/05تا  0/08باشد
برازش قابل قبول و اگر بين  0/08و  0/1باشد برازش متوسط و اگر بزرگتر از  0/1باشد
برازش ضعيف است (هومن .)13877245 ،در تحقيق حاضر ،مقدار اين شاخص 0/05
بود که نيكويی برازش مدل را نشان میدهد.

نتيجهگيری
همانطور که گفته شد ،الگوی  TAMدر زمينههای پژوهشی متعددی به کار گرفته
شده است .اين الگو نشان داده است که برای نوع مسئله ،نوع سازمان مورد مطالعه و نوع
تكنولوژی تحت بررسی محدوديتی ندارد (رايتوهارجو .)2007 ،از کاربردهايی چون
استفاده از فناوری اطالعات در کارکنان بخش بهداشت و درمان ،تا پرداخت
الكترونيكی قبوض ،استفاده از  ،SMSاستفاده از ايميل و استفاده از کتابخانه ديجيتال با
اين مدل بررسی شده است (لی و همكاران  .)2003اين پژوهش نشان داد که الگوی
پذيرش فناوری ( )TAMبرای بررسی و تحقيق در باره ساز وکار تمايل و گرايش افراد
به عضويت در فناوری ايرانکد انطباق دارد و از اين الگو ( )TAMدر محيط ايران می-
توان استفاده نمود و با انجام مطالعات بيشتر ،آن را برای انطباق بهتر بومیسازی کرد.
وجود رابطه مثبت و معنیدار بين سودمندی درک شده و نگرش به فناوری ايرانکد به
صورت بسيار قوی تاييد شد .رابطه مثبت و معنیدار بين سادگی کاربرد درکشده با
سودمندی درکشده در اين تحقيق مشاهده گرديد .ساير روابط بين مؤلفههای الگوی
 TAMدر اين پژوهش ،مقادير پايينی را نشان میدهد.
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اگر سازمانها بخواهند كه افراد و كاركنان آنها در باره استفاده از تكنولوژي نوين
نگرش خوبي پيدا كنند ،الزم است توجه نمايند كه اين نگرش تا حد زيادي به فايدهاي
بستگي دارد كه به كارگرفتن آن تكنولوژي به همراه ميآورد .درك فايده يا
سودمندي تكنولوژي توسط افراد با سادگي كاربرد تكنولوژي رابطه دارد .اگر صرفاً در
باره فوايد استفاده از تكنولوژي به افراد اطالعرساني شود و آنها در عمل نتوانند اين
فوايد را مشاهده و لمس نمايند ،به بهبود نگرش آنها در باره استفاده از تكنولوژي
كمكي نخواهد شد .اين نكته در ضربالمثل ايراني به زيبايي بيان شده است« :مشك
آن است كه ببويد ،نه آنكه عطار بگويد».
از جمله محدوديتهای اين پژوهش ،نامعين بودن متغيرها و مؤلفههای مستقل يا
بيرونی مناسب و مؤثر بر  PUو  PEOUبود .اگر متغيرهای مناسبی که مقدم بر  PUو
 PEOUهستند ،همانطور که در  TAM2برخی از آنها توسط ونكاتش و ديويس
پيشنهاد شدهاند ،مشخص و طی انجام پژوهشهايی در محيط ايران آزموده و تاييد
شوند ،برای صورتبندی بهتر الگوی پذيرش فناوری میتواند بسيار موثر افتد .عالوه بر
تعيين چنين متغيرهايی ،طراحی مقياس سنجش برای اندازهگيری آنها و ساير متغيرها و
مؤلفههای مدل  TAMو حتی مدلهای  TAM2و  UTAUTبرای محيط ايران و سازگار
با فرهنگ و ارزشهای آن ،از جمله مسائل نيازمند پژوهش است.
بر اساس نتايج و يافتههای اين تحقيق و آزمون فرضيههای مربوطه ،سازمان متولی
ايرانکد اقداماتی را میتواند مد نظر قرار دهد .تحليل شاخصهای مربوط به سنجش
سودمندی درک شدهی ايرانکد ،نشان میدهد که شاخصهای ايجاد زبان مشترک،
آسانسازی جستجو ،تسهيل مديريت دادهها ،شناسنامهدار کردن کاالها و ايجاد
نمايشگاه مجازی با بار عاملی بيش از  0/70وزن بيشتری در شكلدادن به ادراک
کاربران از فوايد ايرانکد دارند.
در مؤلفه سادگی کاربرد درک شده ،شاخصهای فرايند عضويت در ايرانکد و
تامين دادههای موردنياز برای عضويت در ايرانکد بار عاملی بيشتری دارند و سادگی
استفاده از درگاه اطالعرسانی ايرانکد بار عاملی کمتری را نشان میدهد .يكی از
نكات مورد توجه در اين شاخص ،تعداد باالی پرسشنامه بدون جواب بود ( 14مورد به
سئوال سادگی استفاده از درگاه پاسخ نداده بودند) احتمال میرود که اين نكته به اين
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علت باشد که برخی از اعضای ايرانکد به درگاه اطالعرسانی ايرانکد مراجعه و از آن
استفاده نمیکنند.
به سازمان متولی ايرانکد توصيه میگردد با توجه به وجود همبستگی بسيار باال ميان
سودمندی درک شده و نگرش به ايرانکد نسبت به برجستهنمودن و تبليغ فوايد
عضويت و استفاده از ايرانکد از طرق مقتضی مانند تبيين فوايد آن اقدام نمايد .بخشی
از اين رابطه به تأثير مؤلفه سادگی کاربرد درک شده بر سودمندی درک شده
برمیگردد که سازمان متولی ايرانکد با سادهسازی استفاده از ايرانکد میتواند سبب
بهبود سودمندی درک شده و از آن طريق نگرش به ايرانکد شود.
در پژوهشهايی که در تكميل اين تحقيق به انجام میرسد ،استفاده از چارچوب نظريه
اشاعه نوآوری در خصوص مؤسساتی که به عضويت ايرانکد در نيامدهاند و همچنين
استفاده از مدلهای  TAM2و  UTAUTبه خصوص با لحاظ نمودن معيار داوطلبانه
بودن عضويت در ايرانکد و استفاده از آن توصيه میشود.

سپاسگزاری
اين مطالعه با مساعدت و همكاری کارکنان مرکز ملی شمارهگذاری کاال و
خدمات ايران و نمايندگیهای استان تهران به انجام رسيد که از همهی آنها و به طور
خاص از جناب آقای احمد غالمزاده مديرعامل محترم مرکز و مجری طرح ايرانکد
در کشور سپاسگزاری میشود.
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