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گزينش و ارتش جمهوري اسالمي ايران در رابطه با  گاهوب ضعيتوبررسي 

  فناوريهاي افسري بر اساس مدل پذيرش  انتخاب دانشجو براي دانشگاه

  1تر ناصر عباس زادهدك

  چكيده 

هـاي ديجيتـال موجـود در     فناوري از بجا استفاده موفق هاي سازمان هاي دغدغه از يكي امروزه،
 در اينترنـت  تـأثير  ،با توجه به ايـن امـر  . است سازمان منافع و اهداف راستاي دربستر اينترنت 

 راهكارهـاي  توانـد  مي آن تحليل و بررسي كه است اي مسألهنيز  افراد پذيرش و استخدام حوزه
 )آجـا (ي بزرگ از جمله ارتش جمهوري اسالمي ايران ها سازمان براي را متعددي منافع و ثرؤم

تـأثير آن بـر روي    آجـا و  گـاه هدف مـا در ايـن پـژوهش بررسـي وب     از اين رو، . نمايد ارائه
هـاي   يافتـه . اسـت بـوده   فنـاوري هاي افسري بر اساس مدل پذيرش  داوطلبان ورود به دانشگاه

آجـا  گاه از وب »سودمندي درك شده«و  »سهولت استفاده«، »لذت«پژوهش بيانگر آن است كه 
خواهـد   فنـاوري وي بـه   »نگـرش «داوطلب شده و اثر بسيار مثبتي بر  »كارآمدي-خود«موجب 
تصـوير  «، مجموعـه ايـن عوامـل موجـب ارتقـاي      فنـاوري مثبت بـه   »نگرش«با  توأمان. داشت

حضور در ارتش را  »جذابيت«جمهوري اسالمي بين داوطلبان شده و در نتيجه ارتش  »سازماني
هـاي   در نتيجه افراد بيشتري به ثبت نام در آزمـون ورودي دانشـگاه  . در آنها افزايش خواهد داد

بـه عنـوان ابـزار     نامه پرسشدر اين پژوهش از . شد افسري و حضور در ارتش ترغيب خواهند
. هاي افسري آجا بودند و جامعه آماري داوطلبان حضور در دانشگاه هگردآوري داده استفاده شد

پـذيري  يـي و تفكيـك  گرا هاي دقت، سازگاري، صحت هم و همچنين آزمون ها فرضيهاز آزمون 
  .كار گرفته شدنده ب ،براي ارزيابي مدل مورد استفاده

، ريفنـاو الگـوي پـذيرش   /، مـدل فنـاوري ، اينترنتجذب الكترونيكي،  :واژگان كليدي
  .كارآمدي-تصوير سازماني، خود

                                                      

 .دانشگاه استاديار و) ع( علي امام افسري دانشگاه آموزش و تربيت معاون -١
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  مقدمه

 بـه  توانـد  مـي  و اسـت  انسـاني  نيروي مديريت متداول امور از يكي جذب منابع انساني
 و شناسـايي  هـدف  بـا  سازمان يك توسط كه شود تعريف هايي رويه و ها فعاليت عنوان
 زينشگـ همچنـين   .)20031پرسـل،   و بكسال( پذيرد مي صورت بالقوه كار نيروهاي گزينش
 يكـي  كننده تزريق كه شود بدان جهت تلقي مي حياتي بسيار فعاليت يك ها سازمان براي
 بنابراين .)20082پاري و تايسون، ( است آن به انساني نيروي يعنيسازمان  منابع ترين مهم از

 حصـول  منظـور  بـه  كيفيـت  با افراد جذب ضرورت بر زيرا زيادي دارداهميت  گزينش
 سـازماني  كـارايي  نتيجه در و رقابتي مزيت ايجاد منظور به. استز متمرك 3رقابتي مزيت
 بـراي ) قابليـت ( نيـاز  مـورد  هـاي  مهارت و دانش كه متقاضياني گزينش با فرآيند باالتر،
يك فـرد در سـازمان تـابعي    » 4عملكرد«طور كلي، ه ب .شود مي شروع ،دارند را كار انجام

7فرصت و) M( 6انگيزه ،)A( 5است از قابليت
 )O( ) ،2003بكسال و پرسل(:  

 )1(  

 را كاركنـان  قابليـت  كـه  اسـت  انسـاني  منابعمديريت  هايبستر از  ييك گزينشبنابراين 
 عملكـرد  اسـت  ممكن نامناسب هاي قابليت با افراد كارگيريهب. دهد مي قرار تأثير تحت
و  رشد كاهش به و داده رقرا تأثير تحت را سازمان انساني سرمايه نتيجه در و آنها فردي
 گـزينش  گفت توان مي ديگر نگاه يك با. )2003بكسال و پرسل، ( دشو منجر سازمان تعالي

 را سـازمان انتظارات  كه كند جذب را مناسب هاي قابليت با يمتقاضيان بتواند كه هنگامي
  .)20078استون و همكاران، ( است عملكرد باالتري ، داراينندك برآورده

                                                      

1  - Boxall and Purcell 

2-Parry and Tyson 

3 - Competitive advantage 

4  - Performance 

5 - Ability 

6 - Motivation 

7 - Opportunity 

8 -Stone, Stone-Romero and Lukaszewski 
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هـاي ارتـش   اضر با هـدف بررسـي عوامـل جـذب دانشـجو در دانشـگاه      در پژوهش ح
متـأثر از تئـوري اقـدام    () 1TAM(جمهوري اسـالمي ايـران، الگـوي پـذيرش فنـاوري      

مورد توجه قرار گرفته و اين مسأله مطرح گرديد كه بر مبناي متغيرهاي موجود ) مستدل
ابزارهـاي مـرتبط بـا    شامل متغيرهاي ادراكـي و متغيرهـاي اسـتفاده از    ( TAMدر مدل 

هـاي افسـري ارتـش     ، هر يك از آنها به چه ميـزان جـذب دانشـجو در دانشـگاه    )رايانه
در اين پژوهش متغيرهاي مسـتقل شـامل لـذت    . دكن مي جمهوري اسالمي ايران را تبيين

كارآمدي، نگرش به فناوري اسـتفاده شـده   -درك شده، سهولت استفاده درك شده، خود
هـاي افسـري    چنين متغير وابسته جذابيت براي ورود به دانشگاهو تصوير سازماني و هم

  .است

  جذب الكترونيكي مزاياي

 ارتقـاي  و جـذب  براي مؤثر راهكار يك عنوان به اخير دهه در كه هاييرهيافت از يكي
 در اينترنـت  فراگيـر  نفـوذ  كـه  است روشي ،است شده معرفي هاسازمان انساني سرمايه
 طبـق  .)20052هيـز،   ؛2008پـاري و تايسـون،   ( است داده قرار خود كار مبناي را جامعه ميان
 32.5 جمعيـت كـل دنيـا   بـين   كاربران اينترنـت نرخ  2012در سال  موجود، رسمي آمار

 هـاي  سازمان ،با توجه به چنين پديده فراگيري. )20123آمارهاي رشد اينترنت، ( است درصد
 راهكـاري . دهنـد  نشـان  خود از ناسبيم رفتارآن  مقابل در كه هستند هايي سازمان موفق
 تقاضـاي  كـه  است اين اند كرده انتخاب دنيا بزرگ هاي ارتش و ها دانشگاه ها، سازمان كه

 هـاي  روش و  داده قـرار  تحصيلي يا شغلي موقعيت تقاضاي براي افراد راه تنها را آنالين
 بـراي  كـه  مزايـايي  علـت  بـه  هـا  سـازمان  ايـن . اند دهكر حذف را كاغذي و دستي سنتي

 ،در نهايـت . كنند مي كار آنالين جذب هاي سيستم با فقط دارد سازمان خود و متقاضيان

                                                      

1  - Technology Acceptance Model 

2 - Hayes 

3  - Internet Growth Statistics 
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 جـذب  نـام  بـه  جديـدي  رهيافـت  پيدايش موجب جذب فرآيند در فناوري كارگيري هب
  :شود مي تعريف زير صورته ب كهاست  شده انساني منابع مديريت در الكترونيك

 سـازمان  به بالقوه كار نيروي جذب براي اينترنت ويژه هب ديجيتال هاي فناوري از استفاده
 سـازمان،  گـاه وب از اسـتفاده مواردي همچون  تواند مي كه يا دانشجويان آتي به دانشگاه

 صـدا،  مـتن،  شامل هاي چندرسانه هاي فناوري تعاملي، هاي فناوري الكترونيكي، تبليغات
پـاري،  ( شـود  شـامل  را...  و ومهاي ارتباطي شـامل ايميـل، فـر    فناوري، انيميشن تصوير،

 بـه  جديـد  رسانه يك افزودن الكترونيكي جذب هدف كه الزم به يادآوري است. )2008
جـونز و  ( اسـت  جـذب  فرآيندو ارتقاي كيفيت  تغيير آن هدف بلكه نيست جذب فرآيند

 تواننـد  مـي  هـا  سـازمان  سـازماني، گـاه  وب از استفاده با مثال، عنوان به. )20021همكـاران،  
مزايـا   شغلي هاي فرصت آن، فرهنگ سازمان، درباره متقاضيان براي را بيشتري طالعاتا

 .نندك فراهم...  ومعايب سازمان و 

 33،200،000 حدود 1388 سال در منتشره رسمي آمار آخرين طبق كه داشت توجه بايد
 عيتجم درصد 43 از بيش كه كنند مي استفاده اينترنت ازجمهوري اسالمي ايران  در نفر

  .)20102كارگيري و استفاده از اينترنت در ايران، ه ب( دنده مي تشكيل را كشور

مناسب  برداريبهرهبر توجه كافي و درستي ه بهمواره  نيز مقام معظم رهبري ،از اين رو
  :اند كيد فراواني داشتهأت هاي مرتبط با اينترنت فناوري از
سيار متنوع وجود دارد و حرف، آسـان بـه   مروز اينترنت و ماهواره و وسايل ارتباطىِ با«

ى كارزار تفكـرات گونـاگون    ميدان افكار مردم و مؤمنين، عرصه. رسد همه جاى دنيا مى
ايـن كـارزار   . امروز ما در يك ميدان جنگ و كارزار حقيقـىِ فكـرى قـرار داريـم    . است

م و آنچـه  اگر وارد اين ميدان بشـوي . وجه به زيان ما نيست؛ به سود ماست هيچ فكرى به
بيـرون   -از مهمات تفكر اسالمى و انبارهاى معارف الهى و اسالمى  -را كه نياز ماست 

                                                      

1 - Jones, Holland and Hecker 

2 - Iran: Internet Usage and Marketing 
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بكشيم و صرف كنيم، قطعاً برد با ماست؛ ليكن مسأله اين است كه ما بايـد ايـن كـار را    
  .»١بكنيم

 به عنوان يك سازمان بـزرگ سالمي ايران، ارتش جمهوري ا، با توجه به مطالب فوق
ـ  هاي فناوريتواند از بايد ب قش حياتي در كشور،و داراي ن ويـژه اينترنـت در   ه ارتباطي ب

و حصـول اهـداف خـود     سـازمان  منويات مقام معظم رهبـري و ارتقـاي  راستاي تحقق 
به عنوان يك زيرمجموعه حسـاس و   ،آجامديريت گزينش و استخدام . دكنبرداري  بهره

هـاي افسـري    خدام داوطلبـان دانشـگاه  تواند به منظور جذب و است نيز ميحياتي ارتش، 
علـوم و فنـون امـام     نشـگاه ، دانشگاه شهيد سـتاري، دا )ع(امام علي افسري دانشگاهشامل 

 هاي موجـود در  فناورياز  ...و هوايي دانشگاه پدافند  و فارابي دانشكده خميني نوشهر،
خدام آجـا  به عبارت ديگر، مديريت گـزينش و اسـت  . ندكثري استفاده ه طور مؤاينترنت ب

هـاي افسـري ايـن     تواند در جهت ارتقاي كمي و كيفي داوطلبـان ورود بـه دانشـگاه    مي
هـاي حـوزه اينترنـت در بخـش     فنـاوري طور كلي استفاده ه ب. كار گيرده ها را ب فناوري

اثـر   چندهاي افسري ارتش جمهوري اسالمي ايران  استخدام و گزينش داوطلبان دانشگاه
  :رتند ازعمده خواهد داشت كه عبا

 داوطلبان يكم شيافزا

طور طبيعي نرخ اسـتفاده  ه ب كشور، كاربران اينترنت دردرصدي  43 جمعيتبه با توجه 
بـه  حتـي   كشـور  اندانش آموزآموزشي كشور شامل دانشجويان و جامعه از آن در ميان 
 ي اينترنـت هـا  فنـاوري  مناسب بـا اسـتفاده از   يرساناطالعلذا . خواهد بودمراتب بيشتر 

 يآزمـون ورود  ياز افـراد جامعـه از برگـزار    يتـر  كـه بخـش بـزرگ    شـود  يموجب م
بايد توجه داشت كه به بركـت وجـود نظـام مقـدس جمهـوري      . ندمطلع گرد ها دانشگاه

 ترين نقـاط كشـور قـرار دارنـد بـه خـدمات       اسالمي، حتي روستاهايي كه در دور افتاده

                                                      

  1384ديدار مقام معظم رهبري با علما و روحانيون كرمان، سال  -1



 1390، سال يازدهم، پاييز 43پژوهشي مديريت نظامي، شمارة  -فصلنامة علمي/  80

هـاي افسـري    توان دانشگاه مياز اينترنت گيري با بهره از اين رو. اينترنت دسترسي دارند
را جهت شـركت در آزمـون ورودي   بيشتري و افراد بهتر معرفي بيشتر و آجا را هر چه 
هش بيـانگر آن اسـت كـه    هاي ايـن پـژو   از سوي ديگر يافته. كردها ترغيب  اين دانشگاه

ان مناسب موجب ارتقاي تصوير سازماني ارتش جمهوري اسالمي ايرگاه ايجاد يك وب
را بـه شـدت    عضويت و استخدام در سـازمان ارتـش  و جذابيت شود مي افراددر اذهان 

ـ بـود كـه از ا   دواريام توان يم جه،يدر نت. افزايش خواهد داد ـ   قيـ طر ني  انتعـداد داوطلب
  .دداشته باش يريچشمگ شيافزا يافسر يها حضور در آزمون دانشگاه

 مطلوب سازمان انساني نيروهاي  يافتنموفقيت در و  داوطلبان جامعه يفيك يارتقا

و  ريشـامل داده، صـدا، تصـو    يا چنـد رسـانه   يهـا  فناوريمانند  ابزارهايياستفاده از  با
گـپ، صـفحات    يهـا  بـالگ، اتـاق  وهاي ارتباطي شـامل   فناوريو  )شنيميان(نمايي پويا

بـا   داوطلبان را هر چـه بهتـر   توان يم... افزوده و  تيپرسش و پاسخ از كارشناسان، واقع
موارد  ريو سا شتههر ر يشغل ندهيآ ،يليتحص يهاآجا، رشته يافسر يها دانشگاه تيماه

ـ   بديهي است اطالع. دكرآشنا  ش آمـوزان ممتـاز و   رساني بهتر، موجب خواهـد شـد دان
ـ فيك يبـا ارتقـا   جـه يدر نت. حضـور در آزمـون ورودي ترغيـب شـوند     نخبگان براي  تي
و در افسـران   تيـ فيمدت و كدر كوتاه يافسر يها دانشگاه انيدانشجو تيفيداوطلبان، ك

 همچنين در نتيجه گسـترش طيـف   .افتيخواهد  مدت ارتقاددر بلن نتيجه سازمان ارتش
داوطلبان، سازمان آجا حق انتخاب بهتـري جهـت گـزينش نيروهـاي مطلـوب خـود را       

  .خواهد داشت

  جذب فرآيندها و تسريع  در هزينه جويي صرفه
اي در مقايسه با روش سنتي و كاغذي موجب كـاهش چشـمگير    مانهاستفاده از چنين سا

شـده توسـط جامعـه مـديريت منـابع      طبق گزارش منتشر. دشو ها براي سازمان مي هزينه
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ت، در دالر اس 3295، متوسط هزينه فرآيند گزينش براي هر نفر در روش سنتي 1انساني
ايـن  . )2004، 2شوئير( يابد اهش ميدالر ك 377اينترنت اين هزينه به  حالي كه با استفاده از

نمونـه موفـق چنـين    . دجذب را بـه شـدت تسـريع خواهـد كـر      فرآيندسامانه همچنين 
د مشـاهده كـر   اسالميدانشگاه آزاد نيز و  كشور توان در سازمان سنجش اي را مي سامانه

نهـايي  عالم نتايج نام تا ارساني براي ثبتپذيرش داوطلبان يعني اطالع فرآيندكه از آغاز 
  .پذيرد ها صورت ميگزينش آن گاهاز طريق وب

  جذب الكترونيكي الگوهايها و  نظريه

مند بـه پـژوهش    ، عالقه4اطالعات فناوريو  3هاي اطالعاتيسامانهپژوهشگران در زمينه 
بينـي و تشـريح رفتـار در     پـيش  قابليـت هـايي هسـتند كـه داراي    6هـا و الگـو   5نظريهدر 

 فنـاوري كه براي مطالعه پذيرش را ي مختلفي الگوهادر ادامه . باشند مختلفيهاي  حيطه
  .)2007، 7كريپانونت( دكرمعرفي خواهيم  ،اند توسط كاربران ايجاد شده

 IDT(8( آوري نوانتشار  نظريه

 آوري نو-تصميم فرآيند تا گرفته قرار استفاده مورد 1950 دهه از ها آوري نو انتشار نظريه
 تـا  شده متحول تدريج به نظريه اين. )1971 9شوميكر و راجرز ؛1995 راجرز،( ندك تشريح را
فرآينـد تصـميم   . شـد  معرفـي  10راجرز توسط آوري نو تصميم فرآيند مشهورترين كه اين
از مـوارد زيـر   ) گيرندهيا واحد تصميم (آوري فرآيندي است كه از طريق آن يك فرد  نو

دهي يك ديـدگاه بـه سـمت    شكل) 2( آوري هي اوليه از يك نواز آگا) 1: (دكنعبور مي

                                                      

1 - Society of Human Resource Management 

2 - Schweyer 

3 - Information systems 

4 - Information technology 

5 - Theory 

6 - Model 

7 - Kripanont 

8 - Innovation Diffusion Theory 

9 - Shoemaker 

10 - Rogers 
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بـه  ) 5(كـارگيري ايـده جديـد و    بـه  ) 4( ك تصميم جهت اتخاذ يا ردبه ي) 3( نوآوري
  .تثبيت اين تصميم

 SCT(1( اجتماعي شناختينظريه

 را انسان عملكرد كه كند مي توصيهو  هارائه شد 2باندورا توسط 1986در سال  نظريهاين 
 كـرد  نگـاه  محيطـي  و رفتاري، فردي،اثرات سه عامل  الانفع و فعل نتيجه عنوان  به بايد

 فـردي  و يمحيطـ عوامل  از خودشان رفتار نتايج از افراد تعبير چگونگي. )1977باندورا، (
 .دهد مي خبركه دارند و نتايج بعدي آنها 

 TRA(3(اقدام مستدل نظريه

بـه نـام    1980را در سـال   اي و مدل رفتاري چند منظـوره  نظريهيك  5بين و فيش 4آجزن
دهنـده سـتون فقـرات    اين مدل شـكل . كردندابداع ) 2004، 6توئنته( مستدل اقدام نظريه

كـه در ادامـه تشـريح     ،اين مـدل  .استمطالعات مربوط به روابط رفتار مبتني بر گرايش 
ـ هاي بسياري تهيه ستفاده در زمينهبراي اد، وشمي اي در محافـل   طـور گسـترده  ه شده و ب

 7؛ لـيچ 1980آجزن و فيش بين ( TRAدر واقع . رود امروزي به كار مي علمي و كسب و كار

گذارد كه به نوبـه   مي تأثيركند كه باورها بر گرايش و هنجارها  ادعا مي )1994 و همكـاران، 
. كنـد  دهد كه رفتار يك فرد را هدايت يـا ديكتـه مـي    خود يك اراده رفتاري را شكل مي

يك فرد جهت انجام رفتـار معـين اسـت و ايـن     قصد و اراده نمايشگر شناختي آمادگي 
  .چنين فرض شده است كه اين مقدمه بالفصل رفتاري باشد

                                                      

1 - Social Cognitive Theory 

2 - Bandura 

3 - Theory of Reasoned Action 

4 - Ajzen 

5 - Fishbein 

6 - Twente 

7 - Leach 
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 :كه عبارتنـد از  قصد و اراده داردمربوط به  اصلي دو مؤلفه) 1 شكل(نظريه اقدام مستدل 
  .با آن رفتارهماهنگ ) SN( 2هنجار دروني) 2(و  )ATB( 1نسبت به رفتار نگرش) 1(

 

  )1980آجزن و فيش بين، (نظريه اقدام مستدل . 1 شكل

بر ايـن   اين مؤلفه. قبلي فرد نسبت به انجام آن رفتار است نگرش نسبت به رفتار نگرش
در مـورد مشـاركت يـا عـدم     هـر گونـه تصـميمي     قبل از اتخـاذ  دفركه  امر اشاره دارد

ايـن  . انديشـند  خود و نتايج ممكـن آنهـا مـي    هاي رباره تصميمد، مشاركت در يك رفتار
كننـده  تعيـين  كند كه يك رفتار معين را به عنـوان  به قصد فرد به اين ديد نگاه مي نظريه

و گـرايش توسـط باورهـاي شـخص و ارزيـابي       الفصل يك عمل انجام بدهد يا ندهدب
يـك  نتايج مثبتي از انجـام   دارد باور كه يفرد بنابراين. گردد تعيين ميوي نتايج رفتاري 
هاي مثبـت خواهـد    گرايشخاص وجود خواهد آمد، نسبت به آن رفتار ه ب رفتار خاص

 باورهاي منفي نسبت به نتـايج يـك رفتـار داشـته باشـد     از طرف ديگر، اگر فرد . داشت
  .نگرش منفي خواهد داشتنسبت به آن رفتار 

گيرنده جهـت انجـام رفتـار وارد     صميمفشار اجتماعي است كه بر فرد يا تهنجار دروني 
طـه  اشاره به برداشت يك فرد درباره طرز فكر افراد ديگـر در راب هنجار دروني . شود مي

كننـد،   آنچه ديگـران فكـر مـي   . )1994ليچ، هنسي و فيش بين (با رفتار مورد سؤال وي دارد 
 كـه  ايـن ن و با تصميم يك فرد جهت انجام يك رفتار معـي  هاموافقت يا عدم موافقت آن

                                                      

1 - Attitude toward behavior 

2 - Subjective norm 
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بنـابراين  . نقش حيـاتي دارنـد  ند، ا چقدر مهمگيرنده  فرد تصميمبراي  هااين افراد و گروه
  .كنند ها قبل از اتخاذ هر تصميمي با ديگران مشورت ميعادي است كه گاهي انسان

 TPB(1( ريزي شدهطرح رفتار نظريه

 وجود ارادي ناقص كنترل آن در كه رفتارهايي با برخورد در TRA نظريه كه اين دليل به
 شـده  پيشنهاد دلمست اقدام نظريه به الحاق عنوان به شده ريزيطرح رفتار نظريه داشت،
 قصـد  سوم كنندهتعيين عامل يك TPBالگوي ). بود داوطلبانه رفتار به مربوط كه( است

 شـد  معرفـي  TPB علـت،  همين به. دكر معرفي را 2شدهدرك رفتار كنترلبه نام  اراده، و
، 1985آجـزن،  ( اسـت  شـده  استنتاج اضافي ساختار يك بااقدام مستدل  نظريهكه در واقع 

2006(.  

 DTPB(3(ريزي شدهتجزيه شده رفتار طرح نظريه

 بـه  هـا آن بررسـي  درو  1995 ژوئـن  در 5و تـاد  4تيلور توسط شده تجزيه TPBالگوي 
 بودنـد،  كنندهبترقا هاي مدل از زمونآ يك كه »اطالعات فناوري كاربرد شناخت« عنوان
تـري ابعـاد بـاور گرايشـي،     اين مدل به صـورت كامـل  . )1995تيلور و تاد، ( شد معرفي

شده را توسـط تجزيـه   و كنترل رفتاري درك) ات اجتماعيتأثيريعني (هنجارهاي دروني 
كنـد كـه قصـد و     پيشنهاد مي DTBPدر واقع . دكن ا به ابعاد خاص باوري كشف ميهآن

ه ساختار اصلي و كنتـرل  چه، سباشد، اگر كننده مستقيم اصلي رفتار ني تعييي رفتار اراده
  .اند معرفي شده TPBشده كه ابتدا در رفتار درك

                                                      

1 - Theory of Planned Behavior 

2 - Perceived behavior control  

3 - Decomposed Theory of Planned Behavior 

4 - Taylor 

5 - Todd 
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 )TAM( فناوريپذيرش  الگوي

 )1989،  1 ديـويس ( توسـط اقـدام مسـتدل    نظريه از آمده وجوده ب فناوري پذيرش الگوي
 بـين ) سببي( علّي هايارتباط تعيين ايبر نظري مبناي عنوان به را TRA مدل اين. است
 ،4كـاربر  نگـرش  و ،3شـده دركاسـتفاده   سـهولت  ،2شدهدرك سودمندي: كليدي باور دو

 توسط مشترك صورته ب رفتاري اراده و قصد. 6رايانهاز  استفادهواقعي  رفتار و 5ها اراده
 و شـده  درك سـودمندي  توسـط  نگـرش . شـود مي معين شدهدرك سودمندي و نگرش

  .گردد مي معين شده دركهولت استفاده س

سهولت  توسط را TRAكننده نگرش در اي تعيينه  عامل )2 شكل( TAM الگوي
 عمومي هاي كنندهتعيين TAM عموماً،. دكن مي جايگزين هشددرك سودمندي واستفاده 
 بيني و بررسي در پيش تواند مي بنابراين و كندمي مشخص را توسط فرد فناوري پذيرش

و  ديويس( به كار رود ي مرتبط با كاربرها فناوريي از وسيع طيف در افراد رفتارهاي
 پذيرش هاي كنندهتعيين ي برايتوضيح دنكر فراهم TAM هدف). 1989 همكاران،
 رايانه ذيرشپ تشريح به قادر كلي طور به كه است رايانهها و ابزارهاي مرتبط با  فناوري
 ندا حال به صورت نظريه قابل اثباتو در عين  استان كاربر از يوسيع سطحبراي 

  ).1989همان، (

 
  )1989 وارشو و باگزي ديويس( فناوريمدل پذيرش  /الگو. 2 شكل

                                                      

1 - Davis 

2- Perceived usefulness 

3- Perceived ease of use 

4 - Users’ Attitudes 

5 - Intentions 

6 - Actual computer usage behavior 
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 1986 سـال  در TRA سـازگاركننده  يـك  عنوان به را فناوري پذيرش مدل 1ديويس فرد
 ديـويس ( دكر معرفي ماساچوست فناوري سسهؤم اسلون، مديريت مدرسه در خود لهرسا

 هـاي سـامانه  تجربـي  كننـده آزمايش براي فناوري پذيرش مدل« وي رساله عنوان. )1986
 در MIS فصـلنامه  در وي سـپس . بـود  »آن نتايج و نظريه با جديد نهايي كاربر اطالعات

 فنـاوري  پـذيرش « و »شـده درك سـتفاده ا سـهولت « ،»شـده درك سودمندي« 1989 سال
 علـم  در رشواو و باگزي با همراه را است نظري مدل دو از اي مقايسه كه »كاربر يرايانه

 پژوهشـگر  مشـهورترين  را وي فناوري پذيرش مدل. كرد منتشر 1989 سال در مديريت
 نقـل  فهرسـت  2000 ژانويـه  تـاريخ  از .)2004 ديويس( است دهكر مطالعاتي زمينه اين در
 ديـويس  توسـط  ژورنـالي  مقالـه  دو ارجاع بـه  517 اجتماعي علوم علمي اطالعات قول
 دهكـر  فهرست را دندكر معرفي را TAM كه) 1989( ورشو و باگزي ديويس، و) 1989(

 با و قوي ستبر، مدل يك عنوان به TAM  سال، ده خالل در. )2002 كالتون و جنتري( است
 ديـويس  و ونكاتش( است شده برجا پا و برقرار خوب كاربر پذيرش بينيپيش براي صرفه

2000(.  

  و فـراهم  كـاربر رفتـار   تشـريح  و بينـي  پـيش  بـراي  را بهتري هاي اقدام) 1989( ديويس
 و شـده درك سـودمندي : بـود  نظـري  سـاختار دو  بـر  متمركـز  كه است كرده اعتباردهي
 بـراي  بهتـر  داماتاقـ  هـا، آن نظـري  هايارزش از نظر صرف. استفاده از سامانه سهولت
 بـراي  را كـاربر  نيازهاي مايلند كه ها شركت براي هم سامانه كاربري تشريح و بينيپيش
 در اطالعـات  هـاي سـامانه  مـديران  بـراي  هـم  و كنند، برآورد جديد هايطرح هايايده

 هـاي ارزش، نـد كن ارزيابي را فروشندگان هاي ارائه اين خواهند مي كه كاربر هاي سازمان
  .داشت خواهداواني فر علمي

 ،سـامانه  هاي ويژگي عنوان، به( بيروني متغيرهاي اثرات كه كند مي استدالل TAMروش 
 درك سـودمندي  از طريـق  سـامانه كـارگيري  ه ب اراده و قصد بر) آموزش توسعه، فرآيند

                                                      

 .آركانزاس دانشگاه والتن سام بيزينس كالج در استاد -1
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 توسط همچنين شدهدرك سودمندي. شوند مياعمال  شدهدرك كاربردي سهولت و شده
 برابـر  ديگـر  هـاي  ويژگـي  اگـر  زيـرا  گيرد مي قرار تأثير تحت شدهكدر استفاده سهولت
  .)2000ديويس،  و ونكاتش( سودمندتر خواهد بود باشد، تر ساده فناوري چه هر باشند،

 خـاص  فنـاوري  يـك  اسـتفاده از  كـه  است اين لحاظ شده TAM توسط كه فرضي يك
 كـافي  دانـش  و وقـت  داشـتن  با كه است اين ديگر فرض. )1989ديويس( است داوطلبانه
 و قصـد  يعنـي ( فعاليـت  آن انجـام  جهت فردترجيح  خاص، رفتاري فعاليت يك درباره
ـ  زمـاني  فقط فرض اين. شيوه عمل وي خواهد بود شبيه بسيار واقع در) رفتاري اراده ه ب
 عـالوه، ه ب. )1980 بين فيش و آجزن( باشد وي ارادي كنترل تحتفرد  رفتار كه آيد مي كار

TAM و قصـد  فـردي  كـه  هنگـامي  كنـد  مـي  فرض مدل اين: دارد قوي رفتاري عناصر 
 جهـان  درهـر چنـد   . بود خواهد آزاد عمل در وي د،كن كاري مي انجام جهت را اي اراده
 هـاي  محـدوديت   زمـاني،  محدوديت  محدود، توان قبيل از زيادي هاي محدوديت واقعي
 آزادي كـه  دارنـد  وجـود  ياراد غيـر  عادات يا داشت خواهد وجود سازماني يا محيطي
  .)1992 ،1باگزي( دكر خواهند محدود را عمل

 TAM2(2( 2فناوري پذيرشالگوي 

 مـديريت  علـم  در بار اولين براي و شد، تهيه ديويس و 3ونكاتش توسط TAM2الگوي 
: فنـاوري  پـذيرش  مـدل  نظـري  بسط عنوان با پژوهشي كار يك مورد در 2000 سال در

 مـدل  نظـري  گسـترش  و بسـط  TAM2 هـدف . شـد  عرفيم ،طولي ميزان بررسي چهار
 كليـدي  هاي كنندهتعيين كردن اضافه) 1( :دو مورد زير است به) TAM( فناوري پذيرش
 هـاي تأثير هـاي قالـب  در را كـاربري  اراده و قصد و شدهدرك هايتأثير كه TAM ديگر

 اثـرات  چگونـه  كـه اين  درك) 2( و دهد توضيح شناختي ابزاري هاي فرآيند و اجتماعي
  .كند مي تغيير نظر مورد سامانه با زمان طول در كاربر تجربه افزايش با هاكننده تعيين اين

                                                      

1 - Bagozzi 

2  - Technology Acceptance Model 2 

3  - Venkatesh 
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1الحاق شده فناوري پذيرشالگوي 
 

در حـالي   ،دهـد  د نظر قرار نميورعوامل اجتماعي و كنترلي را م فناوريالگوي پذيرش 
كـاربران در  بسزايي در رفتار  تأثيردهد اين عوامل داراي  هاي پييشينيان نشان مي كه يافته
به همين علت تيلـور  . )1991، 2؛ متيسون1995تيلور و تاد ( اطالعات دارند فناورياز استفاده 

دند تـا ايـن عوامـل را    شده را ارائه كرالحاق فناوريالگوي پذيرش  1995و تاد در سال 
  .پوشش دهند

 UTAUT(3( فناوريكارگيري ه پذيرش و ب يكپارچه نظريه

داراي چهار سـاختار اصـلي بـراي ايفـاي يـك      ) 2003ونكاتش و همكاران، ( ريهنظاين 
ربر و رفتار اسـتفاده توسـط   كننده پذيرش توسط كاش بسيار مهم به عنوان عامل تعييننق

  تـأثير اجتمـاعي  ) 3(انتظـار تـالش   ) 2(انتظـار عملكـرد   ) 1: (كـه عبارتنـد از   وي است
  .كنندهشرايط تسهيل) 4(

كه در اين پـژوهش مـورد اسـتفاده قـرار      فناوريپذيرش ، الگوي مدل 9 ايندر ادامه از 
  .دتشريح خواهيم كررا  مستدل اقدام نظريهگرفته و الگوي مبناي آن يعني 

  روش

در اين پژوهش كه با هدف كاربردي انجام شده است چارچوب تحقيـق از نـوع اثبـات    
. آن از نوع توصيفي بوده است 6و روش يا طراحي 5كمياز نوع تحقيق  راهبرد، 4گرايانه

ــژوهش   ــاري پ ــه آم ــداد جامع ــر 3677تع ــه   نف ــتند ك ــاني هس ــين از داوطلب ــل از ب ك
پـس از   ،1391آزمون ورودي دانشگاههاي افسـري ارتـش در سـال    در كنندگان  شركت

 جهت حضور در مصاحبه دعـوت گرديدنـد  موفقيت در آزمون كتبي و معاينات پزشكي 
                                                      

1 - Augmented TAM 

2 - Mathieson 

3  - The Unified Theory of Acceptance and Use of Technology 

4 - Positivism 

5 - Quantitative 

6 - Designing 
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اي مقيـاس   هـاي پـنج گزينـه    بـا پاسـخ   نامـه  پرسـش دآوري داده ابزار گر .)(

  .است كه در ادامه ارائه خواهد شد 1ليكرت

  نمونه

از آنجايي كه امروزه امكان دسترسي به منابع مختلف اطالعاتي براي همه وجود دارد بـه  
رسد كه براي كليه افراد جامعه آماري شانس يكساني بـراي دسترسـي بـه منـابع      نظر مي
اسـامي كليـه    فهرسـت  كـه  ايـن با توجه به  بنابراين. اتي مختلف وجود داشته استاطالع

گيـري تصـادفي سـاده     اعضاي جامعه آماري در دسترس و موجود است از روش نمونـه 
بـا توجـه بـه رابطـه محاسـبه حجـم نمونـه        . ايم براي انتخاب نمونه آماري استفاده كرده

  :آيد دست ميه ت زير بصوره كوكران براي جوامع محدود، حجم نمونه ب

( ) 2
2

2

4
1 S

d
N

NS
n

+−

=  )2(  

بـا توجـه بـه نـامعلوم بـودن واريـانس       . كنـيم  را لحاظ مي 0.05مقدار  dكه در آن براي 
  :يمكن ه صورت زير محاسبه ميجامعه، آن را ب

4
1

2
1

2
12

=×== qpS .  )3(  

  :بنابراين براي حجم نمونه داريم

( )( )

( )
361360/49

250
4

0/053676

0/253677
2 ≅=

+

=

/

n  

پاسخ داده  نامه پرسشبه  داوطلب حاضر در مصاحبه خواسته شد 361بنابراين، از تعداد 
  .و آن را بازگردانند

                                                      

1 - Likert 
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  گيري اندازه

 1گويـه پـژوهش تعـدادي   در ايـن   فنـاوري هـاي الگـوي پـذيرش     عاملبراي هر يك از 
پاسـخ  . كـرد مشـاهده   2 جدولتوان آنها را در  قرار گرفت كه مي نامه پرسشدر  )الؤس(

، 3=، متوسط2=، كم1خيلي كممقياس ليكرت شامل االت شامل پنج گزينه هر يك از سؤ
  .ه استبود 5=، خيلي زياد4=زياد

  پژوهش هاي يافته

  جمعيت شناختي اطالعات

درصد داوطلبان به رايانه دسترسي دارند  69ش از بي ،دهد نشان مي 3 شكلطور كه  همان
هـاي ديجيتـال از جملـه     فنـاوري طور بالقوه از ه داوطلبان ب بيشتركه بيانگر آن است كه 

دهد كه يكي از منابع بـا ارزش موجـود،    اين اطالعات نشان مي .كننداستفاده مياينترنت 
ن ارتـش جمهـوري اسـالمي    ويژگي دسترسي اكثريت داوطلبان به اينترنت بوده و سازما

  . دتواند استفاده كن ان يك فرصت ميايران از آن به عنو

را از جمعيـت كـل كشـور لحـاظ      سواداندر صورتي كه كودكان، سالخوردگان و بي
هـاي افسـري،    درصدي داراي دسترسي به اينترنت بين داوطلبان دانشـگاه  69آمار  م،كني

را مورد تأييـد قـرار   » ٢هاي جهاني اينترنتآمار«درصدي ارائه شده توسط مركز  43آمار 
 بـوده و ابتـدايي و متوسـطه    سطح تحصيالت والدين اغلب داوطلبـان همچنين  .دهد مي

  .علوم تجربي و رياضي فيزيك هستندهاي  از رشتهآنها تمامي 

                                                      

1 - Item 

2 - Internet World Stats 
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  داوطلبان يشناخت تيجمع اطالعات. 3 شكل
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  گيري اندازهالگوي 

 3سـازي معـادالت سـاختاري   مـدل  2شـركت آي بـي ام    1افزار آموسده از نرمما با استفا
)SEM(  سازي به هر دو صورت اكتشافي و تأييدي ديم كه داراي قابليت مدلكررا اجرا

سازي هم براي آزمودن و هم براي توسـعه نظريـه   به عبارت ديگر، اين شيوه مدل. است
  ). 1989بولن، ( رود كار ميه ب

اين  .است داراي قابليت ساخت متغيرهاي پنهان SEMهاي مختلف،  يدر ميان ويژگ
هـا چنـد   توان براي هر يـك از آن  ميگيري نيستند اما  طور مستقيم قابل اندازهه ب متغيرها

ــك ــر آشــ ــدازهمتغيــ ــل انــ ــر  ار قابــ ــف كــ ــري را تعريــ ــه گيــ ــقد كــ   از طريــ
 4تحليـل عـاملي   در واقع، هـر يـك از سـه روش   . شوند متغيرهاي پنهان برآورد مي هاآن 
  .هستند SEMموارد خاصي از  8و رگرسيون 7، تحليل مسير)6و اكتشافي 5تأييدي(

طور كه اين جدول همان. نشان داده شده است 1جدول  در 9نتايج تحليل عاملي تأييدي
 .هسـتند  10الگـو بـرازش  هاي گردآوري شده بيانگر سطح مناسـبي از   داده ،دهد نشان مي

هاي  هادي با دادهميزان مطابقت الگوي پيشنبيانگر برازش الگو  الزم به يادآوري است كه
  . گردآوري شده است

هـاي   عامـل  بـر  گيـري  انـدازه همچنين نتايج بيانگر آن هستند كه تمام مسيرها در الگوي 
  .هستند مؤثرمرتبط 

  

                                                      

1 - Amos 

2 - IBM 

3 - Structural Equation Modeling 

4 - Factor Analysis 

5 - Confirmatory 

6 - Exploratory 

7 - Path Analysis 

8 - Regression 

9 - Confirmatory Factor Analysis 

10 - Model Fit 
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  شده يگردآور يها داده با يشنهاديپ يالگو برازش. 1 جدول

  قدارم  معيار

  567.9  

  334  درجه آزادي

  0.001  سطح احتمال

1اي شاخص برازش مقايسه
 0.8  

2شاخص برازش افزايشي
 0.8  

3لوئيس- شاخص تاكر
 0.7  

4جذر ميانگين مربعات خطاي تقريب
 0.09  

يا تحليل عاملي تأييدي سازي معادالت ساختاري دلمترين مزاياي  يكي از بزرگ
صحت . الگوي پيشنهادي يا مورد استفاده است 5حت ساختارها در ارزيابي صقابليت آن

گيري شده ساختار پيشنهادي  هاي اندازه ساختار بيانگر ميزاني است كه مجموعه گويه
در اين . دهد بازتاب مي ،اند شان به كار رفتهگيري كه براي اندارهمتغيرهاي پنهان را 

 6صحت همگرايي) 1: (پژوهش ارزيابي صحت ساختار از دو بخش تشكيل شده است
صحت ) 2( 8هاي استخراج شده و قابليت اعتماد ، واريانس7ها شامل بارگذاري عامل

آزمودن صورت عدم احراز صحت ساختار،  درد كه بايد توجه كر. 9پذيري تفكيك
غير قابل قبول و  فناوريو نتايج آزمون الگوي پذيرش  استاي  علّي كار بيهوده يالگو

  .آجا غير معتبر خواهد بود گاهفتار داوطلبان در استفاده از وبرنتايج آن در مورد 

                                                      

1 - Comparative Fit Index 

2 - Incremental Fit Index 

3 - Tucker-Lewis Index  

4 - Root Mean Squared Error of Approximation 

5 - Construct Validity 

6 - Convergent Validity 

7- Factor Loading 

8 - Reliability 

9 - Discriminant Validity 
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هاي يك عامل كه به صورت نظري مرتبط  صحت همگرايي بيانگر ميزاني است كه گويه
ها شامل ميـانگين، انحـراف معيـار     گيري اندازهبرخي . هستند بايد همبستگي داشته باشند

در ) (و واريـانس ) (سـاختار  مـاد قابليت اعت، )ضريب(، ضريب بارگذاري )معيار. ان(
هيـر،  ( براي بررسي صحت ساختار قواعد كلي زير برقرار هستند. ارائه شده است 2 جدول

2010(:  

و  0.5طور استاندارد بايد بيشتر از ه ها ب ها براي عامل ضرايب بارگذاري گويه −
قابل  2 جدولطور كه در همان. باشد 0.7يد بزرگتر از آل با در حالت ايده
و يا بيشتر  0.5ها نيز حدود و ساير آن 0.7ها بيشتر از  گويه بيشتر ،مشاهده است

 .هستند

 باشند 0.5بايد بيشتر از  )(به منظور داشتن صحت همگرايي مقادير واريانس  −
 .برقرار است 2 جدولكه اين شرط نيز در 

باشد كه اين شرط نيز براي  0.7بايد بيشتر از  )(قابليت اعتماد ساختارميزان  −
 .برقرار است) 0.6حدود (ها به جز عامل جذابيت  تمام عامل

  هاي هر عامل و اعتبار  ها، انحراف معيارها، ضريب بارگذاري گويه اي از ميانگين خالصه: 2 جدول

  ضريب  معيار. ان  ميانگين  )سؤال( گويه عامل
    

تصوير  .1

 سازماني

، 1انگوين(
2001(  

من هميشه احساس خوبي نسبت به  .1.1
 .ام هاي افسري ارتش داشته دانشگاه

سري ارتش از هاي اف به عقيده من، دانشگاه .1.2
 .داوطلبان برخوردار هستندناسبي نزد ه مهوج

هاي افسري ارتش نسبت  اعتقاد دارم دانشگاه .1.3
هاي مشابه از وجهة بهتري  به ساير دانشگاه

 .ندبرخوردار

4.74  
  
4.33  
4.40  

0.83  
  
0.58  
0.58  

0.96  
  
0.58  
0.60  0.74  0.51  

                                                      

1 - Nguyen 
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  جذابيت .2
انگوين، (

2001(  

اگر من مايل به تحصيل در مقطع كارشناسي  .2.1
هاي افسري  ي نظامي باشم، دانشگاهها دانشگاه

هاي  ارتش انتخاب اول من در بين دانشگاه
 .نيروهاي مسلح خواهد بود

من مايلم پس از فارغ التحصيلي در مقطع  .2.2
هاي افسري ارتش  كارشناسي در يكي از دانشگاه

 .بكار گرفته شوم

افسري را به عنوان بهترين   من دانشگاه .2.3
 .دانم مي هاي نظامي بين دانشگاه  دانشگاه

من دوستان و اقوام را به حضور در  .2.4
 .نمايم هاي افسري ارتش ترغيب مي دانشگاه

4.67  
  
4.44  
  
  
4.59  
4.24  

0.61  
  
0.47  
  
  
0.57  
0.45  

0.64  
  
0.42  
  
  
0.52  
0.41  

0.59  0.65  

- خود .3

 كارآمدي

  فناوري
، 1هسيانگ(

2004(  

توانم از موتورهاي جستجو مانند  من مي .3.1
تلف تحصيلي كسب هاي مخ گوگل در مورد رشته

 .اطالع نمايم

افزار و داده از اينترنت توانم نرم من مي .3.2
 .دانلود نمايم

توانم كارهايي از قبيل ثبت نام،  من مي .3.3
را به راحتي انجام ... هاي اطالعات و  پركردن فرم

 .دهم

من با مبادله اطالعات شخصي از طريق  .3.4
 اينترنت راحت هستم

، توانم از طريق مودم من به راحتي مي .3.5
ADSL  به اينترنت متصل شوم... و. 

2.95  
  
  
2.48  
3.29  
1.99  
2.18  

0.74  
  
  
0.78  
0.61  
0.70  
0.72  

0.82  
  
  
0.75  
0.61  
0.68  
0.74  

0.81  1.70  

                                                      

1 - Hsiang 
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سودمند .4

 درك ي

  شده
، 1ويليامز(

2003( 

سطح مناسبي از اطالعات ضروري  گاهوب .4.1
كند تا داوطلب بتواند با استفاده از آن  را ارائه مي

افسري را به عنوان  محل تحصيل هاي  دانشگاه
  .آينده خود ارزيابي نمايد

همه اطالعاتي را در بر دارد كه  گاهوب .4.2
داوطلب عالقمند است راجع به تحصيل در 

 .هاي افسري بداند دانشگاه

به  اطالعات جزئي و دقيق را راجع گاهوب .4.3
 .دكن هاي افسري ارتش ارائه مي گاهدانش

 اطالعاتي در مورد تحصيل گاهوب .4.4
  .دهد دانشجوياني كه پذيرفته خواهند شد ارائه مي

2.76  
  
2.70  
  
  
2.49  
3.04  

0.74  
  
0.83  
  
  
0.71  
0.74  

0.72  
  
  
0.81  
  
  
0.69  
0.73  

0.82  1.28  

 سهولت .5

  استفاده
ويليامز، (

2003( 

 .واضح و قابل فهم است گاهوب .5.1

نيازي به تالش فكري زيادي براي  گاهوب .5.2
 .استفاده از آن ندارد

 .ايت آسان و راحت استاستفاده از س .5.3

 .به خوبي سازمان يافته است گاهوب .5.4

3.40  
3.38  
3.51  
2.87  

0.90  
0.79  
0.84  
0.78  

0.90  
0.79  
0.84  
0.78  

0.89  1.10  

  نگرش .6
هسيانگ، (

2004(  

ايده  گاهوبتصميم من مبتني بر استفاده از  .6.1
 .خوبي بود

 گاهوبتصميم من مبتني بر استفاده از  .6.2
 .معقول بود

بهتر از  گاهوبستفاده از احساس من در ا .6.3
 .استفاده از روش دستي و پستي بود

3.04  
  
3.11  
  
3.36  

0.83  
  
0.79  
  
0.75  

0.83  
  
0.79  
  
0.75  

0.83  1.10 

 لذت .7

  شده درك
هسيانگ، (

2004(  

جالب  گاهوبكنم استفاده از  من فكر مي .7.1
 .است

لذت  گاهوبكنم استفاده از  من فكر مي .7.2
 .بخش است

هيجان  گاهوباز كنم استفاده  من فكر مي .7.3
 .انگيز است

سرگرم  گاهوبكنم استفاده از  من فكر مي .7.4
 .كننده است

2.91  
  
2.60  
2.44  
  
2.59  

0.88  
  
0.96  
0.95  
  
0.79  

0.88  
  
0.96  
0.95  
  
0.79  

0.93  1.52  

                                                      

1  - Williams 
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پذيري ها بيانگر وجود صحت تفكيك ن عاملبي 0.85همبستگي بيشتر از  −
 .3 جدولطور كه در مده هماندست آه در نتايج ب. )1998ديويد، (ضعيف است 

  ها ماتريس همبستگي بين عامل

  نگرش  سودمندي  سهولت  كارآمدي  لذت  
تصوير 
  سازماني

  كارآمدي  جذابيت

                1  لذت
  1            1  0.58  كارآمدي
  0.48          1  0.48  0.65  سهولت
  0.34        1  0.70  0.34  0.45  سودمندي
  0.41      1  0.616  0.84  0.41  0.66  نگرش
تصوير 
  سازماني

0.007  0.006  0.051  0.038  0.075  1    0.006  

  0.072  1  0.83  0.09  0.072  0.072  0.072  0.035  جذابيت
  

بوده و  0.85ها كمتر از  نشان داده شده است ميزان همبستگي بين عامل  −
 .پذيري داردين الگوي مورد استفاده صحت تفكيكبنابرا

  ها ماتريس همبستگي بين عامل. 3 جدول
  نگرش  سودمندي  سهولت  كارآمدي  لذت  

تصوير 
  سازماني

  كارآمدي  جذابيت

                1  لذت
  1            1  0.58  كارآمدي
  0.48          1  0.48  0.65  سهولت
  0.34        1  0.70  0.34  0.45  سودمندي
  0.41      1  0.616  0.84  0.41  0.66  نگرش
تصوير 
  سازماني

0.007  0.006  0.051  0.038  0.075  1    0.006  

  0.072  1  0.83  0.09  0.072  0.072  0.072  0.035  جذابيت

  

  ها فرضيهآزمون 
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را آزموديم كه نتايج تحليل مسـير آن در   4 شكلما الگوي ساختاري نشان داده شده در 
سـودمندي  «شـود   ه در اين شكل مشـاهده مـي  طور ك همان. شكل نشان داده شده است

داوطلبـان   »نگرش«اثر مثبتي بر ) ( »سهولت استفاده«و ) ( »درك شده
آجا  گاهاز وب »سهولت استفاده«طور كه از شكل مشخص است  همان .دارند فناوريبه 

در نتيجه تمايـل آنهـا بـراي    و ) (آن از  »درك شده سودمندي«اثر مستقيمي بر 
توسط داوطلب  »لذت درك شده«. خواهد داشت» جذابيت«يا همان  گاهثبت نام در وب

تـوان   همچنين مي. خواهد داشتگاه ثر مثبتي بر سهولت استفاده از وبنيز ا) (
س برنـد، احسـا   آجا لذت مـي  گاهداوطلبان از كار كردن با وب مشاهده نمود هنگامي كه

همچنـين لـذت بخـش بـودن     ). (نام خواهند داشـت  بتاطمينان كاملي براي ث
بهتـري از ارتـش   » سـازماني تصـوير  «گـردد كـه    استفاده از وب سايت آجا موجـب مـي  

در جهـت  و داوطلبان ) (جمهوري اسالمي ايران در ذهن داوطلبان ايجاد گشته 
نسـبت بـه    »نگرش«). (شوند ي افسري ترغيب ميها نام در كنكور دانشگاه ثبت
تصـوير  «و ) (ارتش در ذهن داوطلبـان  »تصوير سازماني«رابطه مثبتي با  گاهوب

) (و در نتيجه ثبت نـام داطلبـان    گاهوب» جذابيت«نيز اثر شاياني در  »سازماني
  .خواهد داشت
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 استاندارد ريمس نيتخم با شده يريگ اندازه يالگو 4 شكل

  گيرينتيجهبحث و 

هـاي   يكي از راه. در حوزه مديريت منابع انساني فرآيند جذب حائز اهميت زيادي است
پژوهش حاضر با استفاده از . جذب، روش جذب الكترونيكي است جديد و مؤثر فرآيند

ـ نشان داد كه در صو فناوريالگوي پذيرش  كـارگيري روش جـذب الكترونيـك    ه رت ب
  :آجا گاهافسري ارتش با استفاده از وبهاي  براي دانشجويان دانشگاه

  شود كه فرد كار كردن با يموجب م گاهبخش بودن استفاده از وبلذّت - 1
  .داستفاده از آن احساس كارآمدي كنهمچنين در  گاه را ساده تلقي كند،وب

شود كه تصوير سازماني ارتش  موجب مي اهگبخش بودن استفاده از وبلذّت - 2
  .يابدجمهوري اسالمي نزد افراد ارتقا 

د كه فرد آن را سودمند يافته و شوآجا موجب مي گاهسهولت استفاده از وب - 3
نيز موجب  فناورينگرش مثبت به . نگرش مثبتي نسبت به آن داشته باشد
  .ارتقاي تصوير سازماني ارتش خواهد شد
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ها به تش نزد افراد اثر مستقيمي بر جذابيت آن و تمايل آنتصوير سازماني ار - 4
به عبارت ديگر ارتقاي . حضور در سازمان ارتش جمهوري اسالمي دارد

وبيت ارتش در افراد تصوير سازماني ارتش موجب افزايش جذابيت و محب
هر عاملي كه موجب ارتقاي تصوير سازماني ارتش شود،  بنابراين. خواهد شد
  .وبيت و جذابيت ارتش را براي افراد افزايش خواهد داددر واقع محب

كـه كـار    جذب الكترونيـك آجـا   گاهاندازي وب به مباحث فوق، راهبنابراين با توجه 
بخش، ساده و سودمند باشد موجب ارتقاي تصـوير سـازماني   كردن با آن براي فرد لذّت

موجـب خواهـد شـد    لذا جذب الكترونيك . جذابيت آن براي افراد خواهد شدارتش و 
هاي افسري افزايش يابد و همچنين افـراد بـا كيفيـت و     تعداد داوطلبان ورود به دانشگاه

بنابراين، جذب الكترونيـك موجـب خواهـد شـد     . ها گردند نخبه نيز جذب اين دانشگاه
  .آيند جذب در سازمان ارتش جمهوري اسالمي بهبود چشمگيري يابدرعملكرد ف
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