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مقدمه
تاکنون نقش سامانههای اطالعاتی و فناوری اطالعات در کسبوکارها و رساندن آنها
به عرصهی رقابت بسیار موردبحث قرارگرفته است .استفاده از سامانههای اطالعاتی و
فناوری اطالعات برای کسبوکارها ،مزیت رقابتی به وجود میآورد (رویبا و دیگران،
 .)9003سازمانها با این فرض در فناوری و افراد سرمایهگذاری میکنند که بهبود
قابلتوجهی در عملكردشان حاصل شود و ارزشهایی را برای سازمان به دست آورند
(لورایین و دیگران  .)9041درنتیجه موفقیت این سامانههای اطالعاتی و فناوری
اطالعات در سازمانها از اهمیت ویژهای برخوردار است .رضایت کاربران نهایی در
اجرای موفق سامانههای اطالعاتی امری ضروری است (نورمن و دیگران )9002 ،و
امروزه رضایت کاربران و میزان استفادهی آنها از سامانههای اطالعاتی معیاری برای
سنجش موفقیت سامانههای اطالعاتی است (رویبا و دیگران 9003 ،و دیلون و مكلین
.)4339
رضایت کاربران نهایی مهمترین معیار در زمینه ارزیابی موفقیت و اثربخشی سامانههای
اطالعاتی است و از طریق بازخور حاصل از رضایت کاربر نهایی ،میتوان کیفیت
سامانههای اطالعاتی را بهبود بخشید.
رضایت باالتر کاربر باعث ایجاد نگرش مثبتی نسبت به سامانههای اطالعاتی میشود و
استفادهی واقعی از سیستم را توسط آنها افزایش میدهد و با افزایش استفاده از
سامانههای اطالعاتی هدفهای سیستم محقق میشود (آزلین و دیگران.)9002 ،
سامانههای اطالعاتی آموزشی در سطوح دانشگاهی از جایگاه بااهمیتی برخوردار
هستند و لذا کوشش برای ایجاد شرایط مطلوب در محیطی که برنامهی علمی ،عملی و
اجرایی کشور را بر عهده دارد ،اجتنابناپذیر است.
حوزهی آموزش دانشگاه زیر نظر معاونت آموزشی دانشگاه ،حوزه ایست که پذیرش
دانشجو را به عهده دارد ،کلیهی فعالیتهای آموزشی دانشجو را طراحی ،برنامهریزی و
کنترل میکند و در خاتمه دانشجو را فارغالتحصیل میکند.
هدف سامانه مدیریت آموزش ،مدیریت و کمک به فعالیتهای مربوط به آموزش
دانشجویان است .این سامانه تمامی اطالعات دانشجویان را گردآوری کرده و بهصورت
یكپارچه آنها را نمایش میدهد .درنتیجه کاربران با توجه به سطوح دسترسی میتوانند
اطالعات مربوط به دانشجویان را بهراحتی بررسی و مورد تجزیهوتحلیل قرار دهند.
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این پژوهش درصدد است تا مدل عوامل اثرگذار بر رضایت کاربران سامانه جامع
آموزش دانشگاه تهران را مورد شناسایی قرار دهد تا سازمانها بهخصوص دانشگاه
تهران با توجه به این عوامل ،رضایت کاربران را از سامانه باال ببرند و درنتیجه با
افزایش رضایت کاربران ،میزان استفادهی از سامانه و عملكردشان افزایش یابد.
این موضوع در سازمانهای ایرانی از اهمیت ویژهای برخوردار است .مشكالت کاربران
در برقراری ارتباط کارآمد با سامانههای جدید و عدم رضایت آنها در بسیاری از
سازمانهای ایرانی دیده میشود .این پژوهش میتواند با ارائهی مدلی به ارتقا رضایت
کاربران از سامانههای اطالعاتی کمک نماید و آنها را در راستای هدفهای خویش
یاری رساند.

تشریح و بیان موضوع
دلیل انتخاب این موضوع ،شواهد موجود دال بر مشكالت کاربران در ارتباط با
سامانههای جدید سازمانها است .این تحقیق با بررسی پژوهشهای گذشته و به دست
آوردن عواملی که بر روی رضایت کاربران از سامانههای اطالعاتی ،اثرگذار است ،به
ارائهی این عوامل در قالب مدلی میپردازد .با ارائهی این مدل سازمانهایی که دارای
سامانههای اطالعاتی هستند ،میتوانند هر چه بیشتر ارتباط کاربران را با سامانههای
جدید آسانتر کنند و با افزایش رضایت کاربران عملكرد آنها را در انجام وظایف خود
بهبود بخشند.
مطالعات گذشته بازگوکنندهی این است که شكست سامانههای اطالعاتی بیشتر به
خاطر موضوعات سازمانی و روانی است تا موضوعات فناوری که مهمترین این
موضوعهای سازمانی و روانی ،بحث رضایت کاربران از سامانههای اطالعاتی است،
زیرا یكی از دالیل اصلی شكست پروژههای سامانههای اطالعاتی فقدان حمایت و
تعهد از سوی کاربران نهایی است که این امر ناشی از عدم رضایت آنهاست (اودو و
گوماریس .)4331 ،نگرش اغلب مدیران این است که عملكرد بهتر سامانههای
اطالعاتی بهتنهایی به رضایت کاربران نهایی منجر نمیشود .بنابراین برای استفاده بهینه
از فناوری جدید وجود دو امر ضرورت دارد :یكی سامانهای که ازلحاظ فنی در شرایط
مناسب باشد و دیگری تمایل و توانایی کاربران جهت استفاده از فناوری جدید .بدین
ترتیب از طریق رضایت کاربران نهایی میتوان قابلیت اجرایی سامانههای اطالعاتی را
پیشبینی کرده و به ارزیابی آنها پرداخت (نورمن و دیگران.)9002 ،
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ضرورت انجام تحقیق
به دلیل پیشرفت سریع جهان امروز در فنّاوری ،سازمانها و شرکتها به دنبال توسعهی
سامانههای اطالعاتی جدید و بهروز هستند .چالشی که سازمانها با آن روبهرو هستند،
پذیرش و رضایت کاربران از سامانههای اطالعاتی جدید است .بهعالوه عواملی که
رضایت کاربران یا مقبولیت فناوری را پیشبینی میکند بهمرورزمان و با پیشرفت
فنّاوری تغییر میکنند و این موضوع بر اهمیت بررسی این عوامل میافزاید (هوناکر و
دیگران  .)9049با انجام این تحقیق به نظر میرسد که بتوان پیشرفتی شگرف در
سازمانهای دارندهی سامانههای اطالعاتی ایجاد کرد .ازجمله این پیشرفتها عبارتاند
از :به تصمیم گیران سازمانها در چگونگی رسیدن به منافع دائمی و بلندمدت با
سرمایهگذاری روی سامانههای اطالعاتی و فناوری اطالعات مناسب ،کمک میکند.
سازمانها میتوانند شرایطی را که موجب افزایش میزان استفاده و رضایت کاربران از
سامانههای اطالعاتی میشود را طرحریزی کنند ،عملكرد سامانههای اطالعاتی را
افزایش دهند ،شكستهای سامانههای اطالعاتی را کاهش دهند و در آخر به سازمانها
در شناسایی چگونگی درک سامانههای اطالعاتی توسط کاربران کمک میکند (رویبا
و دیگران.)9003 ،
این پژوهش به دانشگاه تهران و سازمانهای مشابه در ارتقای رضایت کاربران از
سامانههای اطالعاتی یاری میرساند.

پیشینهی تحقیق
یكی از دالیل اصلی شكست پروژههای سامانههای اطالعاتی فقدان حمایت و تعهد از
سوی کاربران نهایی است که این امر ناشی از عدم رضایت آنها است
(اودووگوماریس.)4330 ،
رضایت کاربران برای موفقیت پیادهسازی سامانههای اطالعاتی بسیار ضروری است و
مهمترین معیار در ارزیابی موفقیت و اثربخشی سامانههای اطالعاتی است (رویبا،
.)9003
برای استفاده بهینه از فناوری جدید وجود دو امر ضرورت دارد :یكی سامانهای که
ازلحاظ فنی در شرایط مناسب باشد و دیگری تمایل و توانایی کاربران جهت استفاده از
فناوری جدید .بدین ترتیب از طریق رضایت کاربران نهایی میتوان قابلیت اجرایی
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سامانههای اطالعاتی را پیشبینی کرده و به ارزیابی آنها پرداخت (نورمن.)9002 ،
نقش کاربران بیش از طراحان بوده و اثر بیشتری در موفقیت و یا عدم موفقیت
فنّاوریهای جدید دارند (منزوی.)4923 ،
رضایت کاربر از سامانههای اطالعاتی سبب میشود که کاربران نهایی راحتتر
سامانههای اطالعاتی را بپذیرند و مقاومت کمتری از خود نشان دهند .درنتیجه میزان
تمایل کاربران برای مشارکت و همكاری با بخش سامانههای اطالعاتی افزایش مییابد
و این سبب رضایت هرچه بیشتر کاربران از بخش سامانههای اطالعاتی و درنتیجه
موفقیت هرچه بیشتر سامانههای اطالعاتی میشود (نامداریان 4923 ،و کوهن و اولشیر،
.)9002
رضایت کاربران یكی از مهمترین موضوعات محققان سامانههای اطالعاتی است.
تاکنون مدلهای بسیاری برای رضایت کاربران سامانههای اطالعاتی ارائه شده است که
هرکدام از این مدلها چارچوبی از عواملی که بر رضایت کاربران اثر میگذارند را بیان
میکنند .دلیل این امر وجود تفاوتهایی در کاربران ،سامانههای اطالعاتی و
فرهنگهای کشورهایی که این مطالعات در آنجا انجام گرفته ،است (لگریس 9009 ،و
مککوی.)9002 ،
روی با ( )9003با استفاده از مدل مقبولیت فنّاوری ،مدل موفقیت سامانههای اطالعاتی
و مدل انگیزشی در استفاده از کامپیوترهای شخصی ،مدلی را که از هفت عامل مؤثر بر
رضایت کاربران (پشتیبانی مدیران ارشد ،آموزش کاربران ،مشارکت و درگیری کاربران
در مرحلهی توسعه سامانه ،درک از راحتی سامانه ،درک از مفید بودن سامانه ،میزان
استفاده) تشكیل میشود را ارائه میدهد.
محمود و دیگران ( )9000با مرور ادبیات در حوزهی رضایت کاربران نشان میدهد که
نقشآفرینی کاربران در توسعهی سامانه ،درک مفید بودن و تجربهی کاربران و پشتیبانی
سازمان از مهمترین عوامل رضایت کاربران هستند.
وی نه عامل درک مفید بودن ،درک راحتی استفاده ،انتظارات کاربر ،مهارتهای کاربر،
تجربهی کاربر ،درگیری کاربر در توسعهی سامانه ،حمایت سازمانی ،نگرش درک شده-
ی مدیران ارشد به پروژه و نگرش کاربر به سامانه اطالعاتی را در این سهطبقهی
منفعت و مفید بودن درک شده ،پیشینه و مشارکت کاربر و نگرشها و حمایتهای
سازمانی جای میدهند.
کیم ( )9002در مطالعهی خود آشكار میکند که عوامل سازمانی (پشتیبانی مدیران
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ارشد ،آموزش و درگیری کاربران در توسعهی سامانه) ،بیشترین اثر را بر روی رضایت
کاربران دارد.
مونیكندام ( )9002متغیرهای چهارگانهی کاربر ،محیطی ،فرآیند توسعه و نگرش نسبت
به سیستم را عوامل اثرگذار بر رضایت کاربر نهایی شناسایی میکند.
اونگ و همكاران ( )9003از طریق سیستم سؤال و جواب ( )QASبه ارزیابی رضایت
کاربران نهایی سامانههای اطالعاتی پرداختند و مدلی شامل چهار عامل راحتی در
استفاده ،مفید بودن ،کیفیت خدمت و کیفیت اطالعات را ارائه داده است.
الرسن ( )9003در مقالهاش رضایت کاربران را در مراحل اولیهی سامانه برنامهریزی
منابع موردبررسی قرار میدهد و بیان میکند رضایت کاربران نهایی از سیستم برنامه-
ریزی منابع بستگی به درک مثبت کاربران از آن سیستم دارد.
توجیبو الیفایدر سال  9002به ایجاد مقیاسی برای اندازهگیری رضایت کاربران
کسبوکار در پرتال میپردازند و نشان میدهند که درک مفید بودن ،محرمانه بودن،
راحتی در استفاده ،طراحی و دسترسی پرتال ،عوامل رضایت کاربران پرتال کسبوکار
هستند.
ترکزاده و دول پنج فاکتور محتوا ،صحت و دقت ،شكل و بهموقع بودن اطالعات و
راحتی در استفاده از سیستم را بهعنوان عوامل اثرگذار بر رضایت کاربر سامانههای
اطالعاتی شناسایی کردند و مدل ارزیابی رضایت کاربران نهایی را ارائه دادهاند .این
مدل در دو دههی اخیر ،مبنای بسیاری از پژوهشها در کشورهای مختلف و با نرم-
افزارهای مختلف قرار گرفته است مانند:
مکهانی و دیگران در سال  ،4333مطالعهای بر روی مدل رضایت کاربر نهایی کامپیوتر
( )EUCSدر سامانههای پشتیبانی از تصمیم ( ،)DSSانجام داده است .او نشان میدهد
که شكل ،صحت و راحتی در استفاده از مهمترین عوامل رضایت کاربران است.
ایگزیا و داسگوپتا در سال  9009از  EUCSبرای اندازهگیری رضایت کاربر سامانههای
اطالعاتی بر مبنای وب در دانشگاه مید آتالنتیک استفاده کردند و دریافتند همهی
عوامل این مدل بهغیراز کفایت اطالعات معتبر هستند.
آبدینورهلم و همكاران ( )9002از این مدل برای ارزیابی رضایت کاربران از یک
وبسایت در ایاالتمتحده استفاده کردند و دریافتند مدل  EUCSمعتبر و قوی است.
سامر و دیگران در سال  9009سامانههای برنامهریزی منابع سازمان ( )ERPرا
موردبررسی قرار میدهند و درمییابند که محتوا ،شكل اطالعات و راحتی در استفاده،
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بیشترین اثر را بر روی رضایت کاربران دارند.
دول و دیگران در سال  9001به سنجش اعتبار  EUSCدر ارزیابی رضایت کاربران
نهایی سامانههای اطالعاتی پرداختند.
هیل من و بروسا ( )9002این ارزیابی را در کشور مكزیک انجام دادهاند و دریافتهاند
که این مدل در کشورهایی غیر از ایاالتمتحدهی امریكا معتبر است.
پیكارینن و همكاران ( )9002نشان میدهند که عوامل رضایت کاربران فقط محتوای
اطالعات ،دقت اطالعات و راحتی در استفاده است.
وانگ و همكارانش در سال  9002به بررسی این مدل در سامانههای پشتیبانی تصمیم
گروه میپردازند و به این نتیجه میرسند که شكل و محتوا و دقت اطالعات از
مهمترین عوامل مؤثر بر رضایت کاربران است.
دنگ و همكاران در سال  9002تجزیهوتحلیل بین فرهنگی بر روی این ابزار در
ایاالتمتحدهی امریكا ،اروپای شرقی ،عربستان سعودی ،هند و تایوان انجام دادند و
دریافتهاند که بین محتوا ،شكل ،دقت و بهموقع بودن اطالعات تفاوتی دیده نمیشود،
اما راحتی استفاده در فرهنگهای مختلف متفاوت است.
آزاده و دیگران ( )9003مدل  EUCSرا در شرکت انرژی ایرانی بررسی میکند و
درمییابد که این مدل معتبر است و به نوع سامانه اطالعاتی بستگی ندارد.
توجیب و الی فای در سال  9002به ایجاد مقیاسی برای اندازهگیری رضایت کاربران
کسبوکار در پرتال میپردازند و نشان میدهند که درک مفید بودن ،محرمانه بودن،
راحتی در استفاده ،طراحی و دسترسی پرتال ،عوامل رضایت کاربران پرتال کسبوکار
میباشند و مدل ارزیابی رضایت کاربر نهایی در این حوزه مناسب نیست.

چارچوب نظری پژوهش
نمودار  4نمایش مدل مفهومی مقالهی حاضر است .در زیر توضیحی مختصر برای هر
کدام از سازههای مدل فوق مطرح شده است:
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نمودار  .3مدل مفهومی پژوهش

رضایت کاربر:
رضایت کاربر بدینصورت تعریف شده است :آن میزانی که کاربران معتقدند
سامانههای اطالعاتی در دسترس ،نیازهای اطالعاتی آنها را برآورده میسازد
(نامداریان .)4923 ،در این پژوهش رضایت کاربران را با کیفیت اطالعات بهدستآمده
از سامانه ،بررسی میکنیم.
درک مفید بودن:
درک مفید بودن بهصورت میزانی که هر فرد معتقد است ،استفاده از سامانه عملكرد شغلی
وی را افزایش میدهد تعریف میشود (دیویس و دیگران .)4323 ،در این پژوهش درک
افزایش سرعت در انجام وظایف ،باال بردن کیفیت و بهرهوری در کارها و همچنین مفید
بودن در شغل از عوامل مربوط به درک مفید بودن مدنظر قرار گرفته است.
درک راحتی در استفاده:
درک راحتی استفاده درجه ایست که فرد باور دارد ،استفاده از سامانه نیازی به تالش و
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کوشش ندارد (دیویس و دیگران.)4323 ،
استفاده و یادگیری آسان از سامانه و تعامل راحت با آن ،از عوامل درک راحتی در
استفاده است.
درگیری و مشارکت کاربران در توسعهی سامانه:
میزان مشارکت کاربران در مرحلهی طراحی و توسعهی سامانه ،میتواند ارتباط و انتقال
اطالعات بین کاربر و توسعهدهندگان را در مواقعی که نیازها و تقاضای کاربران در
مراحل اولیهی توسعه ناشناخته مانده است تسهیل کند.
مشارکت کاربران در فرآیند توسعهی سامانههای اطالعاتی ،ممانعت آنها را در تغییر
کاهش میدهد.
آموزش کاربران:
برنامههای آموزشی و دورههایی که در رابطه با شناخت سامانه جدید و چگونگی تعامل
با آن برای کاربران برگزار میشوند.
در این پژوهش آموزشهایی که دربارهی چگونگی استفادهی روزمره ،واردکردن دادهها،
گرفتن گزارش و  ...به کاربران داده میشود ،در نظر گرفته شده است.
پشتیبانی مدیران ارشد:
میزان پشتیبانی و حمایت مدیریت که تعهد کاربران را به سامانه افزایش میدهد .این
پشتیبانی میتواند به شكلهای متفاوتی باشد.
در این پژوهش موارد روبهرو در نظر گرفته شده :از کارمندان بخواهند که از سامانه
بیشتر استفاده کنند ،از فناوریهای جدید حمایت کنند و یا به مشكالت مربوط به
سامانه توجه پیاپی دارد.
تجربه کاربر:
در این پژوهش سالهای استفاده فرد از کامپیوتر ،سامانههای آموزش و سامانه گلستان،
تجربهی کاربر در نظر گرفته شده است.
فرضیههای پژوهش بهصورت زیر است:
فرضیه  .4درک راحتی در استفاده بر رضایت کاربران اثرگذار است.
فرضیه  .9درک مفید بودن بر رضایت کاربران اثرگذار است.
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فرضیه  .9آموزش کاربران بر رضایت کاربران اثرگذار است.
فرضیه  .1پشتیبانی مدیران ارشد بر رضایت کاربران اثرگذار است.
فرضیه  .2درگیری کاربر در مرحلهی توسعهی سامانه بر رضایت کاربران اثرگذار است.
فرضیه  2تجربه کاربر بر رضایت کاربران اثرگذار است.
پژوهش حاضر از حیث هدف ،پژوهشی کاربردی و از حیث نحوه گردآوری دادهها،
پژوهشی توصیفی (غیرآزمایشی) و از نوع همبستگی است از شاخه مطالعات میدانی به
شمار می آید و از حیث ارتباط بین متغیرهای تحقیق ،بر نوعی رابطه علی داللت دارد.
روش انجام تحقیق ،پیمایشی است که مهمترین مزیت آن قابلیت تعمیم نتایج
بهدستآمده است و ازنظر نوع دادهها کمی است .ابزار گردآوری اطالعات در پژوهش
حاضر پرسشنامهای با  99گزاره روی طیف  2تایی لیكرت است.
پرسشنامه:
پرسشنامه مذکور شامل  9بخش عمده است:
 )3نامه همراه :در این قسمت هدف از گردآوری دادهها بهوسیله پرسشنامه و
ضرورت همكاری پاسخدهنده در ارائه دادههای موردنیاز ،بیان شده است .برای
این منظور باارزش بودن دادههای حاصل از پرسشنامه تأکید شده تا پاسخدهنده
بهطور مناسب پاسخ سؤالها را عرضه کند.
 )2سؤالهای (گویهها) پرسشنامه :این بخش از پرسشنامه شامل  9قسمت است:
الف سؤاالت عمومی :در سؤاالت عمومی سعی شده است که اطالعات کلی و جمعیت
شناختی در رابطه با پاسخدهندگان جمعآوری شود .این بخش شامل  2سؤال است.
ب سؤاالت تخصصی :این بخش شامل  92سؤال است .در طراحی این قسمت سعی
شده است که سؤاالت پرسشنامه تا حد ممكن قابلفهم باشد .برای طراحی این بخش
از طیف پنج گزینهای لیكرت استفاده گردیده است که یكی از رایجترین مقیاسهای
اندازهگیری به شمار میرود.
برای این منظور بر اساس متغیرهای موردبررسی  92سؤال پنج گزینهای تدوین شده
است که در جدول ذیل تقسیمبندی سؤاالت بر اساس متغیرها ارائه شده است.
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جدول  3ترکیب سؤاالت پرسشنامه
متغیرهای موردبررسی
درک از راحتی استفاده
درک از مفید بودن
درگیری کاربران در مرحلهی توسعهی سامانه
آموزش کاربران
پشتیبانی مدیران ارشد
تجربه کاربر
رضایت کاربر

پس از تدوین طرح مقدماتی پرسشنامه تالش شد تا میزان روایی و پایایی پرسشنامه
تعیین شود.
ساختار کلی پرسشنامه در پیوست  4آمده است.

روایی و پایایی پرسشنامه
اعتبار یا روایی به این سؤال پاسخ میدهد که ابزار اندازهگیری تا چه حد خصیصه
موردنظر را میسنجد .روایی این پرسشنامه توسط اساتید راهنما و مشاور و  1نفر از
افراد خبره مورد تأیید قرار گرفته است و از اعتبار الزم برخوردار است.
پایایی به دقت ،اعتمادپذیری ،ثبات ،یا تكرارپذیری نتایج آزمون اشاره میکند.
در این پژوهش نمونه اولیه شامل  42پرسشنامه ،پیشآزمون شد و ضریب آلفای
کرونباخ  0/342به دست آمد.

جامعه و نمونهی آماری
در این پژوهش از جامعه کاربران ستادی سامانه جامع آموزشی دانشگاه تهران (گلستان)
استفاده شده است.
جامعه کاربران ستادی سامانه جامع آموزشی دانشگاه تهران (گلستان)  14نفر است که
 9نفر از آنها از سامانه گلستان استفاده نمیکنند.
در این تحقیق برای جامعه که شامل کارمندان آموزش ستادی روش سرشماری استفاده
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شد .پرسشنامه هم بهصورت الكترونیكی و هم بهصورت کاغذی در جامعه ،یعنی تعداد
 14نفر از طریق توزیع شد که از این میان  93نفر از افراد که با سامانه گلستان کار
میکردند ،پرسشنامه را تكمیل کردند.

تجزیهوتحلیل اطالعات
در این پژوهش جهت آزمون فرضیههای پژوهشی از فن آماری رگرسیون خطی استفاده
انجام گرفته است .در ابتدا جهت بررسی نرمال بودن دادهها و تعیین نوع آزمونهای
مناسب برای سنجش فرضیات ،از آزمون کولموگروف -اسمیرنوف استفاده شده است.
نتایج این آزمون نشان داد ،سطح معناداری آزمون برای تمام متغیرهای موردنظر از
سطح خطای قابل  0/02بیشتر است بنابراین همه متغیرها نرمال هستند و از توزیع
نرمال پیروی میکنند.
نتایج موجود در جدول ( )4به ترتیب مقدار ثابت و ضریب متغیرهای مستقل را در
معادله رگرسیون نشان میدهد.
جدول  .2ضرایب رگرسیون و مقدار ثابت
ضریب استاندارد

ضریب غیراستاندارد

مدل

Sig.
-/001

t
9/420

Beta

Std. Error
0/200.

B
4/223

مقدار ثابت

0/293

0/122

0/023

0/413.

0/029

درک راحتی در استفاده

0/322

-0/42

-0/009

0/442

-0/009

درک مفید بودن

0/202

-0/201

-0/029

0/029

-0/019

درگیری کاربران در مرحلهی
توسعهی سامانه

0/092

9/999

0/924

0/440

0/922

آموزش کاربران

0/043

9/120

0/102

0/491

0/902

پشتیبانی مدیران ارشد

0/210

-0/901

-0/092

0/494

-0/092

تجربهی کاربر

4

مطابق جدول ( ،)4سطح معناداری تنها برای متغیرهای آموزش و پشتیبانی مدیران ارشد
از  0/02کمتر است و این بدین معناست که بین این متغیرها و رضایت کاربر ارتباط
خطی وجود دارد ،ولی برای متغیرهای درک راحتی در استفاده ،درک مفید بودن،
درگیری کاربران در مرحلهی توسعهی سامانه و تجربهی کاربر سطح معناداری از سطح
خطای  0/02بیشتر است و به این معنی است ،بین این متغیرها و رضایت کاربر نهایی

ارائهی مدل عوامل مؤثر بر رضایت کاربران491 ...

ارتباط خطی وجود ندارد .مقدار ثابت نیز با سطح معناداری کمتر از  0/02معنادار است
و در معادلهی رگرسیون وجود دارد.

Y=0.257X1+0.307X2+1.579
 :X1آموزش کاربران

 :X2پشتیبانی مدیران ارشد
با توجه به معادلهی رگرسیون فوق فرضیههای چهارم و پنجم پذیرفته میشود.
ضرایب موجود در این معادله بیانگر این است که بیشترین ضریب متعلق به  X9است
و درنتیجه پشتیبانی مدیران ارشد بیشترین اثر را بر رضایت کاربران سامانه جامع
آموزش داشته است.

بحث و نتیجهگیری
ازآنجاکه بحث رضایت کاربران از مهمترین و چالشبرانگیزترین موضوعات در
حیطهی سامانههای اطالعاتی است ،بنابراین هدف از پژوهش حاضر ،شناسایی عوامل
اثرگذار بر رضایت کاربران سامانههای اطالعاتی بوده است و به همین منظور مدلی از
عوامل مؤثر بر رضایت کاربران سیستم جامع آموزش دانشگاه تهران ارائه شده است .در
این مدل رابطهی بین متغیرهای درک از راحتی سامانه ،درک از مفید بودن ،درگیری و
مشارکت کاربران در مرحلهی توسعهی سامانه ،آموزش کاربران ،حمایت و پشتیبانی
مدیران ارشد و تجربهی کاربران و متغیر رضایت کاربر نهایی موردبررسی قرار گرفته
است .از این میان متغیرهای درک از راحتی در استفاده ،آموزش کاربران و پشتیبانی
مدیران ارشد بر رضایت اثرگذارند و پشتیبانی مدیران ارشد بیشترین اثر را بر رضایت
کاربر داشته و این خود اهمیت و اثر حمایت و پشتیبانی مدیران ارشد را در رابطه با
کاربران برجسته میکند .بهعنوان پیشنهادهایی برای پژوهشهای آتی میتوان به موارد
زیر اشاره کرد:
بررسی عوامل مؤثر بر رضایت کاربران دیگر سامانهها در دانشگاه تهران ،بررسی
عوامل مؤثر بر رضایت کاربران سامانههای آموزشی دانشگاهها ،بررسی عوامل مؤثر بر
رضایت کاربران سامانههای سازمانهای دیگر ،بررسی عوامل مؤثر بر رضایت کاربران
صفی سامانه جامع آموزش دانشگاه تهران ،مقایسهی عوامل مؤثر بر رضایت کاربران
صفی و ستادی سامانه جامع آموزش دانشگاه تهران ،ارزیابی میزان رضایت کاربران از
سامانه جامع آموزش دانشگاه تهران و شناسایی موانع ایجاد رضایت کاربران سامانه
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جامع آموزش دانشگاه تهران .الزم به ذکر است که در این تحقیق ارتباط خطی بین
عوامل مؤثر بر رضایت و رضایت کاربران بررسی شده است .لذا به عالقهمندان این
حوزه پیشنهاد میشود که برای پژوهشهای آتی ،روابط غیرخطی این عوامل را بررسی
کنند.
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