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چکیده
شدن بازار عرصۀ رقابت را برای شرکتها بسیار شدیدتر کرده است .شرکتها تالش میکنند با بهرهگیری از منابع
جهانی ِ
و فرایندهای گوناگون مزیتهای رقابتی خود را افزایش دهند یا حداقل حفظ کنند .پیشرفت فناوری اطالعات موجب
های مشتریانشان را نگهداری و از آنه ا در تفکرات راهبردی
شده است شرکتهای خدماتی حجم بسیاری از داده ِ
بازاریابی خود بهرهبرداری کنند .ازاینرو ،شرکتهای خدماتی در دهههای اخیر با استفاده از فناوری اطالعات دادههای
بزرگ به علت داشتن حجم فراوان دادههای بهظاهر نامرتبط و همچنین بهکارگیری نرمافزارهای پیچیدۀ آماری برای تحلیل
نیازهای مشتریان به شناخت بیشتر آنها توجه کنند .در این پژوهش ،به شناخت عوامل تأثیرگذار در عملکرد واقعی
کارکنان شرکت شاتل در استفاده از فناوری اطالعات دادههای بزرگ ،که به عملکرد شرکت خدماتی منجر میشود،
آماری پژوهش را کارکنان شرکت شاتل
میپردازیم .هدف این پژوهش کاربردی و روش آن توصیفی است .جامعۀ
ِ
تشکیل میدهند .تحلیلهای آماری با استفاده از نرمافزارهای ِاسپی ِاس ِاس و آموس انجام شده و در آزمون فرضیهها
از روش معادالت ساختاری استفاده شده است .همۀ فرضیهها ،بهجز دو فرضیۀ ریسک درکشده بر پیشبینی عملکرد
و ریسک درکشده بر قصد رفتاری ،تأیید شدند .یافتههای پژوهش نشاندهندۀ اثر پیشبینی عملکرد ،پیشبینی تالش
و عوامل اجتماعی در عملکرد کارکنان شرکت شاتل ازطریق قصد رفتاری با درنظرگرفتن اثر ریسک درکشده ،هزینۀ
فرصت و مقاومت در برابر استفاده از دادههای بزرگ است.
واژگان کلیدی :فناوری اطالعات ،دادههای بزرگ ،رفتار کارکنان ،ریسک درکشده ،مقاومت در فناوری
تاریخ دریافت1399/09/12 :
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مقدمه
پیشرفت فناوری ظرفیت و سرعت محاسباتی کامپیوترها را
بهصورت تصاعدی همراه با توسعۀ نرمافزارهای آماری گسترش
داده است ( .)Pedro et al., 2020این موضوع تغییرات
گستردهای در ابعاد زندگی انسانها بهوجود آورده است .به
همین علت شرکتها ،بهمنظور داشتن مزیت رقابتی برای
توسعۀ پایدار ،در استفادۀ مطلوب از انواع اطالعات دریافتی
برای کاهش ریسک خود در بازار تالش میکنند (Bag et al.,
 )2020تا با تجزیهوتحلیل دادهها بتوانند نیازهای مشتریان خود
را به شکل مطلوب برآورده کنند .نگرانیهای مشتریان و پویایی
بازار موجب بهوجودآمدن عرصههای جدیدی از بازاریابی شده
است ( .)Christina et al., 2020همین امر نشان میدهد که
به کارکنان توانمند در شرکتهای خدماتی برای تجزیهوتحلیل
دادههای بزرگ نیاز است .ارزش بررسی دادههای بزرگ در فرایند
تصمیمگیری شرکتها در سالهای اخیر برای آنها جاذبه ایجاد
کرده و افزایش تعداد شرکتهای شتابدهندۀ توسعه با استفاده
از معیارهای داخلی باعث ایجاد مزیتهای رقابتی شده است
( .)Mikalef et al., 2020باگ 1و همکاران ( )2020دادههای
5
بزرگ را شامل پنج مشخصۀ حجیم 2،صحت 3،تنوع 4،سرعت
و ارزش 6میدانند .تحقیقات متعددی درخصوص شناسایی
عوامل مؤثر در عملکرد کارکنان در استفاده از فناوری انجام شده
است که مهمترین آنها را ِونکاتش 7و همکاران ( )2003انجام
برتر قبلی نظریۀ یکپارچۀ
دادهاند .آنها با استفاده از هشت الگوی ِ
پذیرش و استفاده از فناوری 8را مطرح کردند .چهار عامل اصلی
شناساییشده در این الگو شامل پیشبینی عملکرد 9،پیشبینی
ِ
تالش 10،عوامل اجتماعی 11و شرایط تسهیلشده 12بودند که در
بسیاری از تحقیقات تأیید شدند .از آن زمان تاکنون ،تأثیرات عوامل
های توسعهیافته،
جدیدتری ارزیابی شدهاند .یکی از آخرین الگو ِ
نظریۀ پدرو و همکاران ( )2020است که عالوهبر عوامل ذکرشده،

25

متغیر ریسک درکشده 13،مقاومت در برابر استفاده 14و هزینۀ
سه ِ
15
فرصت را شناسایی کردهاند .در این پژوهش ،تأثیر همۀ عوامل
ذکرشده را در عملکرد کارکنان شرکت شاتل بهمنظور تقویت یا
ایجاد مزیت رقابتی در یکی از شرکتهای خدماتی پیشگام در
حوزۀ استفاده از فناوری اطالعات برای اولینبار در کشور ایران
بررسی خواهیم کرد.

 .۱مبانی نظری
کاربرد فناوری اطالعات در عملکرد نیروی انسانی در تحقیقات
متعددی بررسی شده است .مهمترین آنها نظریۀ رفتار منطقی،
18
نظریۀ بهکارگیری کامپیوتر شخصی 17،نظریۀ شناخت اجتماعی،
نظریۀ اشاعۀ نوآوری 19،نظریۀ انگیزشی 20،نظریۀ رفتار
برنامهریزیشده 21،نظریۀ پذیرش فناوری 22،و درنهایت ترکیب
دو نظریۀ پذیرش فناوری و نظریۀ رفتار برنامهریزیشده 23است
( .)Zhou et al., 2020با استفاده از این هشت الگوی برتر و
الگویی که ونکاتش و همکاران ( )2003به نام نظریۀ یکپارچۀ
پذیرش و استفاده از فناوری عنوان کرده بودند ،پدرو و همکاران
( )2020با شناسایی عوامل تأثیرگذار در عملکرد نیروی انسانی
شامل پیشبینی عملکرد ،پیشبینی تالش ،عوامل اجتماعی،
ِ
شرایط تسهیلشده ،ریسک درکشده ،مقاومت در برابر استفاده و
قصد رفتاری الگوی توسعهیافتۀ خود را مطرح کردند .در ادامه به
توضیح این عوامل میپردازیم.
16

 .۱-۱پیشبینی عملکرد

پیشبینی عملکرد درجهای از باور کاربر در استفاده از فناوری یا
سامانۀ جدیدی است که به اجرای بهتر وظایفش کمک میکند
( .)Zhou et al., 2020طبق تعریف وانگ 24و همکاران (،)2020
پیشبینی عملکرد عبارت است از اندازهای از استفادۀ فناوری که
کاربر را در انجامدادن کارهای ویژهاش بهرهورتر میکند .همچنین
ْ
عملکرد ابزار و مزایایی در نظر گرفته میشود که استفادۀ
پیشبینی
های راحتی ،سفارشیبودن ،در دسترس
نوآورانه از فناوری را با واژه ِ

1. Bag

13. Perceived Risk

2. Volume

14. Resistance to Use

3. Veracity

15. Opportunity Cost

4. Variety

)16. Theory Reasoned Action (TRA

5. Velocity

)17. Theory of personal computer utilization (TPCU

6. Value

)18. Social Cognitive Theory (SCT

7. Venkatesh

)19. Diffusion of Innovation Theory (DIT

)8. Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT

)20. Motivational Model (MM

9. Performance Expectancy

)21. Theory of Planned Behavior (TPB

10. Effort Expectancy

)22. Technology Acceptance Model (TAM

11. Social Influence

23. Combined TAM-TPB

12. Facilitating Conditions

24. Wang
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بودن ،بهرهوریداشتن و جمعآوری زمان و تالش همراه میکند
( .)Sharma et al., 2020پیشبینی عملکرد را میتوان وسیلهای
برای استفادۀ کامل پرداخت الکترونیکی با هدف انتظار بیشتر
دقت و اعتماد در نظر گرفت ()Cao and Niu, 2019؛ هرچند
در برخی تحقیقات برای پیشبینی عملکرد از کلمۀ انتظارات
عملکردی 1استفاده میکنند (.)Puspitasari et al., 2019
 .2-1پیشبینی تالش

پیشبینی تالش به درک کاربر از نحوۀ استفاده از فناوری جدید
شخص استفادهکننده اشاره دارد ( )Faridi et al., 2020و
برای
ِ
میتوان آن را گسترهای از سهولت مربوط به استفاده از فناوری
بیان کرد ( .)Al-Saedi et al., 2020بیشتر تعاریف از پیشبینی
تالش به فایدۀ درکشده و سهولت کاربری از فناوری داللت
دارد ( .)Iancu and Iancu, 2020هرچند که کای 2و همکاران
( )2020عامل پیشبینی تالش در نظریۀ یکپارچۀ پذیرش و
استفاده از فناوری را مشابه عامل رفتار کنترل درکشده 3در نظریۀ
رفتار برنامهریزیشده میدانند.
 .3-1عوامل اجتماعی

ازآنجاکه افراد بهسادگی تحتتأثیر دیگران قرار میگیرند (Sharma

 ،)et al., 2020این عامل به اهمیت و تأثیرپذیری از دوستان نزدیک
یا افراد مهمی اشاره دارد که استفاده از فناوریهای جدید میتواند
شخص کاربر را قانع به پذیرش کند (.)Faridi et al., 2020
همچنین براساس عوامل اجتماعی ،جاذبۀ استفاده از فناوری متأثر
از نظر دیگران است؛ هرچند این موضوع در نظریۀ پذیرش فناوری
شبیه به هنجارهای ذهنی 4است (.)Al-Saedi et al., 2020
عوامل اجتماعی هم دربرگیرندۀ پارامترهای محیطی و بیرونی است
و هم هنجارها و نگرشهای درونی شخص را در پذیرش فناوری
شامل میشود ( .)Jahanshahi et al., 2020درنهایت کای و
همکاران ( )2020عوامل اجتماعی را درک مهمی از دیگران برای
تأیید اجرای هر کاری میدانند .حتی میتوان آن را نتیجۀ رفتار
خاصی از افراد نزدیک و مهم برای متقاعدکردن دانست (Wang et
 )al., 2020که میتوان آن را تأثیرپذیری از شرایط محیط نیز تلقی
کرد (.)Puspitasari et al., 2019
 .4-1شرایط تسهیلشده

شرایط تسهیلشده را میتوان میزان باور کاربر از حمایت و
پشتیبانی شرکت در استفاده از فناوری دادههای بزرگ دانست
( .)Shiferaw and Mehrabi, 2019این عامل هم در قصد
1. Performance Expectations
2. Kaye

رفتاری فرد بهصورت انگیزۀ داخلی و هم در قصد تأثیرپذیری
از دیگران بهمنزلۀ انگیزۀ بیرونی مطرح است (Rafique et al.,
 .)2019ازاینرو شرایط تسهیلشده در فرایند نگرش کاربران سهم
مهمی دارد ( .)Ahmed et al., 2020نگرش کاربران بهمنزلۀ
اولین عامل اشتیاق در شرایط تسهیلشده اثر دارد (Chang et
 .)al., 2020نگرشهای اندازهگیر کاربر از زیرساختها و
پشتیبانیهای فنی در بهکارگیری از فناوری اطالعات دادههای
بزرگ تشکیل شده است ( .)Faridi et al., 2020شرایط
تسهیل ْ
شده توانایی درکشده یا موانع موجود در محیط است
که درک کاربر را از سادگی و سختی انجامدادن وظایف همراه با
ساختار فناوری در پی دارد (.)Jahanshahi et al., 2020
 .5-1ریسک درکشده

متغیر ریسک درکشده با استفاده از فناوریهای جدید درواقع از
نظریۀ اشاعۀ نوآوری مطرح شد (Driediger and Bhatiasevi,
 .)2019منظور از ریسک درکشده درجهای از ریسک مالحظهشده
در استفاده از فناوری است ( .)Cao and Niu, 2019ریسک
درکشده تأثیر مستقیمی در قصد پذیرش کاربران دارد (Al-Saedi
 )et al., 2020درواقع پتانسیل نگرش جلوبرنده ممکن است در
حوزههای گوناگون برای کاربران در پذیرش فناوریهای جدید با
ریسک درکشده ایجاد شود ( .)Faridi et al., 2020حتی میتوان
ریسک درکشده را تأثیرات عاطفی تجربهشده در تصمیمگیری
تعریف کرد .واکنشهای عاطفی اغلب به شرایط محیطی بستگی
دارد و ارزیابی شناخت از ریسک درکشده در واکنشهای احساسی
کاربران در عملکرد آنان تأثیرگذار است (.)Zhou et al., 2020
اولین اطالعاتی که مصرفکنندگان از فروشندگان میگیرند و
سعی در کاهش آن دارند ،ریسک درکشده از فروشنده است که
منبع اطالعاتی مهمی در تبلیغات دهانبهدهان 5بهشمار میرود
(.)Nikhashemi et al., 2019
 .6-1مقاومت استفاده

این عامل مخالفت یا واکنش منفی کاربر را در استفاده از فناوری
جدید اندازهگیری میکند .همانطور که در بسیاری از مواقع استفاده
از فناوریهای جدید توسط کاربران به اختالل در بهرهبرداری از
فناوری منتهی میشود ( ،)Pedro et al., 2020به همین ترتیب
ممکن است تغییر در کار افراد بهگونهای باشد که استفاده از فناوری
مقاومت افراد
جدید مطابق با میلشان نباشد .درنتیجه ،این امر باعث
ِ
در برابر استفاده از فناوری میشود ( .)Faridi et al., 2020علت
اصلی مقاومت در برابر استفاده از فناوری به حجم کار بیشتر ،انتظار
ِ
پاداش اضافی و نیاز به استقالل شغلی برای کارکنان مربوط میشود
( .)Shiferaw and Mehrabi, 2019این متغیر اثر منفی فراوانی

3. Perceived Behavioral Control
4. Subjective Norm

)5. Word of Month (WOM
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در پذیرش و استفاده از فناوری دارد .ازاینرو ،نظریۀ مقاومت در برابر
نوآوری را رام 1در سال  ۱۹۸۷مطرح کرد و سو 2و همکاران ()2020
در تحقیقی تلفیقی از الگوی مقاومت در برابر نوآوری و نظریۀ
یکپارچۀ پذیرش و استفاده از فناوری ،موانع مربوط به جاذبههای
پذیرش در نوآوری را در دو دستۀ کلی شناسایی کردند و آنها را
موانع وظیفهای 3و موانع روانی 4نامیدند.
 .7-1هزینۀ فرصت
ْ
هزینۀ فرصت زمانی بهخوبی درک میشود که نتیجۀ خاصی در
استفاده از فناوری جدید برای کاربران داشته باشد (Pedro et al.,
 .)2020درواقع هزینۀ فرصت سود فراموششده اینگونه تعریف
میشود :آنچه کاربران بهعنوان بهترین انتخاب میتوانستند بهدست
بیاورند ،اما از آن غفلت کردند (Persson and Tinghog,
)2020؛ هرچند درک صحیح از پذیرش فناوری هزینۀ فرصت
مطلوب برای سازماندهی ،رقابت در سطح شرکت و صنعت را در
راستای مزیت رقابتی فراهم میکند ( .)Baig et al., 2019یکی از
فناوریهایی که افزایش مشخصی از فرصت هزینه را در عملکرد
اطالعات دادههای بزرگ است
تجاری فراهم آورده ،فناوری
ِ
(.)Yadegaridehkordi et al., 2019
 .8-1قصد رفتاری

قصد رفتاری را میتوان نگرش جلوبرنده و تعیینکنندۀ رفتار واقعی
تعریف کرد ( )Laurenti and Acuna, 2019یا آن را نتیجۀ آرزوها
و تمایالت برای رسیدن به هدفی دانست (.)Sultan et al., 2019
درواقع رفتار انتخاب واقعی کاربران در استفاده از فناوری فقط با
قصد رفتاری شناسایی میشود ( .)Kushwah et al., 2019در
نظریۀ رفتار کنترلشده ،نگرش و هنجارهای ذهنی در رفتار ـ از لحاظ
سادگی و سختی اجرای وظایف ـ اثر مستقیم دارد .همین نیت مؤثر
موجب عملکرد مؤثر کارکنان در استفاده از فناوری میشود (Kaye
 .)et al., 2020تاکنون دربارۀ مفاهیم متغیرهای مستقل پیشبینی
عملکرد ،پیشبینی تالش ،عوامل اجتماعی و همینطور ریسک
درکشده ،مقاومت در برابر استفاده و هزینۀ فرصت بحث کردیم.
ً
همۀ آنها مستقیما در قصد رفتاری کاربران اثر دارند .به همین علت
ً
پیشبینی قصد رفتاری اوال پایۀ تمام تحقیقات فناوریشده است ،و
ً
عملکرددرکشده وجود
ثانیا ارتباطی صحیح میان قصد رفتاری و
ِ
دارد (.)Jahanshahi et al., 2020
 .9-1عملکرد

عملکرد درواقع پاسخی مشاهدهپذیر از موقعیتی است که به
1. Ram
2. Soh
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هدفی مشخص داده شده است (.)Sharma et al., 2020
هدف اصلی در طراحی الگوی یکپارچۀ استفاده و پذیرش
فناوری خلق و شناسایی عوامل بهصورت فراگیر در عملکرد
واقعی استفادهکنندگان کاربری فناوری اطالعات است (Faridi
 .)et al., 2020شناسایی و بازتاب استفادۀ واقعی را فقط پس
از اجرای دقیق فناوری میتوان درک کرد؛ زیرا ویژگی برجستۀ
فناوری هدایت و نشاندادن نتایج است (.)Wang et al., 2020
به همین علت بحث دربارۀ عوامل درگیر و مرتبط با طراحی
فناوری مناسب افراد برای استفادۀ واقعی آنها در همۀ زمانها و
شرایط کاری یا حتی جاهایی که تنها از آنها استفاده میکنند،
مانند تلفن همراه ،اهمیت دارد ( .)Iancu & Iancu, 2020حتی
درخصوص مشتریان میتوان ارزش ذاتی درکشده از عملکرد
واقعی محصوالت و هنجارهای ذهنی درکشده از استفادۀ آنان
ً
را برایشان مهم دانست .از این طریق ،آنها واقعا اعتماد میکنند
و به استفادۀ مداوم از آن محصول ادامه میدهند (Christina et
.)al., 2020
 .10-1دادههای بزرگ

در سالهای اخیر ،به دادههای بزرگ توجه بیشتری شده است.
حتی میتوان دادههای بزرگ را معجزۀ فناوری اطالعات دانست
که ازطریق روشهای متفاوت و پیچیدۀ آماری ارزیابی و تحلیل
دادهها را انجام میدهند (.)Yadegaridehkordi et al., 2019
همین دادههای گوناگون و بهظاهر نامرتبط در تجارت ارزش
فراوانی دارند و باعث ایجاد مزیت رقابتی با اجرای تحلیلهای
یگانه و قابلیتهای نامتناهی از پیشبینی رفتار مشتری میشوند
( .)Sun et al., 2019یادگاریدهکردی و همکاران ()2019
برای ارزیابی دادههای بزرگ عاملهایی شناسایی کردند که شامل
ِ
حجم ،سرعت ،تنوع ،تغییرپذیری 5و فراریت 6میشود .یکی از
کاربردهای مهم تجزیهوتحلیل دادههای بزرگ توانمندسازی
شرکتها برای بهبودبخشیدن خدمات مشتری و همچنین تقویت
بازاریابی و فروش به روشهای کارآمدتر و مؤثرتر است (Chen
 .)et al., 2020بهرغم آنچه گفته شد ،نمیتوان چنین استدالل
ً
کرد که همۀ شرکتها ،و خصوصا شرکتهای نوظهور اقتصادی،
قصد استفاده از فناوری دادههای بزرگ را دارند ،بلکه میل آنها
استفاده از روشهای سنتی است (.)Dubey et al., 2019

 .۲پیشینۀ تحقیق
متغیرهای این پژوهش در تحقیقات متعددی بررسی و ارزیابی
شدهاند .برخی از مقاالت جدید در این حوزه در زیر آمده است:
احمد و همکاران ( )2020در تحقیقی با موضوع ارزش پرسنلی

3. Functional Barriers

5. Variability

4. Psychological Barriers

6. Volatility
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شوارتز با استفاده از نظریۀ رفتار برنامهریزیشده و کنجکاوی
اجتماعی براساس نظریۀ شناختی اجتماعی بندورا و نظریۀ توسعۀ
ارتباطجمعی گیلز در زمینۀ توسعۀ روابط پارا اجتماعی به پژوهش
پرداختند .این محققان با استفاده از نظرسنجی انجامشده از
نظرسنجی حرفهای در کرۀ جنوبی و
هیئترئیسۀ ملی یک شرکت
ِ
نتایج حاصل از تحلیل میانجیگری از الگوی معادالت ساختاری
نشان دادند که میل هویت و درگیری عاطفی ازطریق تأثیرات
غیرمستقیم در وفاداری رفتاری تأثیر میگذارد .بهعبارتدیگر،
احتمال اینکه تماشاگر به مشاهدۀ یک بازی با پخش مستقیم ادامه
دهد در نقش بینندۀ پارا اجتماعی انگیزۀ قویتر ایجاد میکند.
یوآن 1و همکاران ( )2020در تحقیقی عوامل تعیینکنندۀ
پذیرش وسایل نقلیۀ عمومی را براساس الگوی اشاعۀ نوآوری،
میزان ارزش ادراکشده و اعتمادپذیری بهکاررفته بررسی کردند.
آنها تأثیر متغیرهای انتشار نوآوری در زمینۀ پذیرش در مزایایی از
قبیل ایمنی ،راحتی ،منابع (برای مثال ،زمین و انرژی) و حفاظت
از محیطزیست را در جامعه شناسایی کردند .پذیرش عمومی
برای پذیرش گستردۀ وسایل نقلیه ضروری است .نتایج نشان
میدهد که ویژگیهای نفوذ نوآوری (مزیت نسبی ،سازگاری،
پیچیدگی ،پیچیدگی و رؤیتپذیری) در پذیرش عمومی تأثیر دارد
ً
و کامال ازطریق ارزش درکشدۀ وسایل نقلیه صورت میگیرد.
بهعالوه ،متغیر تأثیر ارزش ادراکشده در پذیرش عمومی ازطریق
متغیر میانجی اعتماد به وسایل نقلیه خودرو اثر میپذیرد .این
رویکرد مبتنی بر نظریه برای توضیح پذیرش
مطالعه با استفاده از
ِ
فناوری ،شامل سه الگوی تحقیقاتی متفاوت است که بر انتشار
نوآوری ،کاربرد مشتری و روانشناسی اجتماعی تکیه دارد.
نظریات دیگر را ادغام میکند و توضیحی
بهعالوه ،این نظریه،
ِ
منسجم از فرایند شناخت افراد ارائه میدهد که به پذیرش آنها
منجر میشود .درمجموع این مطالعه ،تحقیق نظری موجود را در
پذیرش خودروهای خودمختار تقویت میکند.
رایان و دسی )2020( 2در مقالهای با موضوع انگیزش درونی
و بیرونی از دیدگاه نظریۀ خودمختاری ،به بررسی عوامل انگیزۀ
درونی و انگیزۀ بیرونی براساس نظریۀ خودمختاری در محیطهای
آموزشی پرداختند .آنها مشاهده کردند که هم انگیزۀ بیرونی و هم
درونی (و درنتیجه خودمختار) با اشکال پیشبینی انگیزۀ بیرونی
پیامدهای مثبت در سطوح گوناگون تحصیلی و زمینههای فرهنگی
وجود دارد و با پشتیبانی از نیازهای روانشناختی دانشآموزان
برای استقالل ،شایستگی و مرتبطبودن تقویت میشود .همچنین
یافتهها نشان میدهند میان انگیزۀ معلمان و دانشآموزان ارتباطی
پویا وجود دارد؛ زیرا معلمان با کنترل دستورات ،فشارهای نهادی

و سبکهای رهبری تحتتأثیر قرار میگیرند.
چانگ 3و همکاران ( )2020در تحقیقی به بررسی تأثیرات
انگیزشی بیرونی و درونی در جستوجوی اینترنتی گردشگران
پرداختند .آنان با تکیه بر نظریۀ خودمختاری و نظریۀ هویت
اجتماعی ،تأثیرات انگیزۀ ذاتی (لذتبردن از کمک و انگیزۀ
دائمی) ،انگیزۀ بیرونی (شهرت و متقابل) و شناسایی اجتماع در
ٔ
زمینه تشکیل اجتماع در مسافرت برخط دادههای  300گردشگر
در چین را با استفاده از روش علمی معادالت ساختاری ،تحلیل
و ارزیابی کردند .نتایج حاصل از این مطالعه نشان میدهد که
فقط لذت در کمک به نمایشگاهها رابطۀ معنادار منفی با سکونت
اجتماعی دارد ،درحالیکه سه نوع دیگر انگیزه با شناسایی مشترک
تقویت میشوند تا بتوانند برآمدگی اجتماعی را غیرمستقیم مهار
کنند .درهمینحال ،شناسایی جامعه بیشتر تحتتأثیر انگیزههای
بیرونی (شهرت و متقابل) قرار میگیرد و با شناسایی جامعه
میتوان ضررهای اجتماعی را کاهش داد.
فریدی 4و همکاران ( )2020در تحقیقی به بررسی عوامل مؤثر
در حفاظت از خاک و آب بهدست کشاورزان شاغل در رشت،
با استفاده از دو نظریۀ یکپارچۀ پذیرش و استفاده از فناوری و
نظریۀ اعتماد درونی 5بهمنظور افزایش بهرهوری از زمینهای
کشاورزی پرداختند .با استفاده از دادههای جمعآوریشده از
 ۵۳۸کشاورز و روش معادالت ساختاری ،نتیجهگیری شد که
اعتماد بیشترین اثر را در حفاظت از محیطزیست دارد؛ هرچند که
پژوهشگران اثر پیشبینی تالش را بسیار قویتر شناسایی میدانند.
السعیدی 6و همکاران ( )2020در تحقیقی با استفاده از الگوی
توسعهیافتۀ نظریۀ یکپارچۀ استفاده و پذیرش فناوری اطالعات در
پرداختهای موبایلی در کشور عمان به پژوهش پرداختند .در
این تحقیق ،با دادههای جمعآوریشده از  ۴۳۶کاربر فناوری و
با استفاده از روش معادالت ساختاری درنهایت تأثیر پیشبینی
عملکرد ،پیشبینی تالش ،شرایط تسهیلشده و عوامل اجتماعی
در استفادهکنندگان تأیید شد .همچنین ریسک درکشده ،اطمینان
درکشده ،هزینۀ درکشده و اعتمادبه ْ
نفس عوامل مؤثر قویتری در
پرداختهای موبایلی شناخته شدند.
جهانشاهی 7و همکاران ( )2020عاملهای مؤثر در پذیرش
را بررسی کردند .آنها با استفاده از سیستم مشارکتی دوچرخه،
الگوی توسعهیافتۀ نظریۀ یکپارچۀ پذیرش و فناوری به مطالعه
پرداختند .این پژوهشگران از پرسشنامه استفاده کردند و از ۲۷۱
ایستگاه متفاوت در مشهد با استفاده از معادالت
نمونه در ۱۲۸
ِ
3. Chang
4. Faridi
)5. Initial Trust Model (ITM

1. Yuen

6. Al-Saedi

2. Rya and Deci

7. Danial Jahanshahi

تحلیل شناخت عوامل مؤثر در عملکرد کارکنان شرکتهای خدماتی ....

ساختاری به پژوهش پرداختند .نتایج نشاندهندۀ این بود که عامل
شرایط تسهیلشده بیشتر از بقیه در قصد رفتاری استفادهکنندگان
از ساختار دوچرخههای اشتراکی مؤثر است؛ هرچند که تمامی
1
متغیرهای نظریه در این تحقیق پذیرفته شدهاند .کیم و هال
( )2020با مطالعه روی گردشگران بهمنزلۀ موتور محرک اقتصادی،
با استفاده از نظریۀ یکپارچۀ پذیرش و استفاده از فناوری ،و عوامل
مهم پیشبینی عملکرد ،عوامل اجتماعی ،پیشبینی تالش و
شرایط تسهیلشده ـ که متأثر از ریسک درکشده است ـ به بررسی
قصد رفتاری پرداختند .آنها درنهایت تأثیر مثبت و معنادار میان
عوامل مؤثر یادشده را شناسایی و تأیید کردند.
ژو و باکاو )2020( 2در تحقیقی به بررسی عاملهای مؤثر در
پذیرش استفاده از غذاهای سفارشی ازطریق تلفن همراه در دوران
فراگیری ویروس کرونا در سال  ۲۰۱۹پرداختند .آنها با استفاده
از نظریۀ یکپارچۀ استفاده و پذیرش فناوری ،متغیرهای مرتبط با
موضوع را شناسایی کردند .این پژوهشگران درنهایت رضایت را
مهمترین عامل برای درک مناسب از استفادۀ فناوری بیان کردند.
سینگ 3و همکاران ( )2020در تحقیقی عوامل مؤثر در پذیرش
خدمات کیف پول موبایلی از لحاظ مقاومت در برابر استفاده را
با استفاده از نظریۀ توسعهیافتۀ یکپارچۀ استفاده و نظریۀ پذیرش
فناوری در کشور هند ارزیابی کردند .ریسک درکشده ،سهولت
ْ
استفاده ،مفیدبودن ،و نگرش متغیرهای این پژوهشاند که تأثیر
آنها در مقاومت در برابر استفاده از کیف پول دیجیتالی تأیید شده
است .این پژوهشگران نتیجه گرفتند که عوامل یادشدۀ فراتر از
تواناییهای کاربران در مقاومت در برابر استفاده تأثیرگذارترند.
بو 4و همکاران ( )2020در پژوهشی با عنوان «حریم خصوصی
طراحی از دیدگاه مهندسان سیستمعامل» به بررسی عوامل مؤثر
در اساس نظریۀ یکپارچۀ پذیرش و استفاده از فناوری پرداختند.
آنها چهار عامل مستقل اجرای کار ،آگاهی ،پیشبینی تنبیه و
ِ
پیشبینی پاداش را در عوامل اصلی پیشبینی عملکرد ،پیشبینی
تالش ،عوامل اجتماعی و شرایط تسهیلشده مؤثر و دارای
اثر مثبت و معنادار دانستند .این پژوهشگران نتیجه گرفتند که
این عوامل جدید ،دستورالعملهای اجرایی نوشتن حریمهای
خصوصی برای مهندسان را تأیید میکنند.
الخویتر )2020( 5در تحقیقی به موضوع بانکداری و
پرداختهای دیجیتالی در کشورهای حوزۀ خلیجفارس با استفاده
از عوامل مؤثر نظریۀ یکپارچۀ پذیرش و استفاده از فناوری
مؤثر پیشبینی عملکرد ،پیشبینی
پرداخت .او درنهایت عوامل ِ
1. Kim and Hall
2. Zhao and Bacao
3. Singh
4. Bu
5. Alkhowaiter
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تالش ،عوامل اجتماعی ،اطمینان و شرایط تسهیلشده را در
استفاده و پذیرش فناوری تأیید کرد.

 .۳فرضیههای پژوهش
 .۱پیشبینی عملکرد در قصد رفتاری کارکنان تأثیر مثبت و
معناداری دارد.
 .۲پیشبینی تالش در قصد رفتاری کارکنان تأثیر مثبت و معناداری
دارد.
 .۳عوامل اجتماعی در قصد رفتاری کارکنان تأثیر مثبت و
معناداری دارد.
 .۴شرایط تسهیلشده در قصد رفتاری کارکنان تأثیر مثبت و
معناداری دارد.
 .۵ریسک درکشده در پیشبینی عملکرد کارکنان تأثیر منفی و
معناداری دارد.
 .۶ریسک درکشده در مقاومت در برابر استفاده کارکنان تأثیر
مثبت و معناداری دارد.
 .۷شرایط تسهیلشده در عملکرد کارکنان تأثیر مثبت و معناداری
دارد.
 .۸ریسک درکشده در قصد رفتاری کارکنان تأثیر منفی و
معناداری دارد.
 .۹هزینۀ فرصت در قصد رفتاری کارکنان تأثیر مثبت و معناداری
دارد.
 .۱۰مقاومت در برابر استفاده در قصد رفتاری کارکنان تأثیر مثبت
و معناداری دارد.
 .۱۱قصد رفتاری در کارکنان در عملکرد کارکنان شرکت شاتل
تأثیر مثبت و معناداری دارد.
 .۱۲پیشبینی تالش در ریسک درکشدۀ کارکنان تأثیر مثبت و
معناداری دارد.
با توجه به فرضیههای ارائهشده برای این پژوهش ،الگوی
مفهومی تحقیق مطابق با شکل  1است.

 .۴الگوی مفهومی پژوهش
الگوی مفهومی این پژوهش از الگوی مفهومی پدرو و همکاران
( )2020اقتباس شده است .تحقیق انجامشدۀ پدور و همکاران
( )2020متأثر از عوامل نظریۀ یکپارچه و استفاده از فناوری
ونکاتش و همکاران ( )2003بوده است .پدرو و همکاران برای
جدید ریسک درکشده ،مقاومت در برابر
توسعۀ آن ،سه متغیر
ِ
استفاده و هزینۀ فرصت را بهمنظور شناسایی بهتر عملکرد واقعی
کارکنان بهواسطۀ قصد رفتاری آنان مطالعه کردند .به همین علت،
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فرضیات ایشان در هشت دستۀ کلی زیر قرار میگیرند:
 .۱تأثیر مثبت پیشبینی عملکرد در میزان پذیرش و استفاده از
دادههای بزرگ؛
 .۲تأثیر مثبت پیشبینی تالش در میزان پذیرش و استفاده از
دادههای بزرگ و تأثیر منفی پیشبینی تالش در ریسک درکشده
از استفاده و پذیرش دادههای بزرگ؛
 .۳تأثیر مثبت عوامل اجتماعی در میزان پذیرش و استفاده از
دادههای بزرگ؛
 .۴تأثیر مثبت شرایط تسهیلشده در میزان پذیرش و استفاده از
دادههای بزرگ و همچنین تأثیر مثبت شرایط تسهیلشده بهواسطۀ
قصد رفتاری در استفاده و پذیرش دادههای بزرگ؛
 .۵تأثیر منفی ریسک درکشده در میزان پذیرش و استفاده از
دادههای بزرگ به همراه تأثیر مثبت ریسک درکشده در مقاومت
در برابر استفاده از دادههای بزرگ و همچنین لحاظ تأثیر منفی
ریسک درکشده برای پیشبینی تالش برای پذیرش و استفاده از
دادههای بزرگ؛
 .۶تأثیر منفی مقاومت در برابر استفاده در میزان پذیرش و استفاده
از دادههای بزرگ؛

 .۷تأثیر مثبت هزینۀ فرصت در میزان پذیرش و استفاده از دادههای
بزرگ؛
 .۸تأثیر مثبت و مستقیم قصد رفتاری کاربران در استفادۀ مطلوب
از دادههای بزرگ.
ً
در این پژوهش ،تأثیر هریک از عوامل در هم مستقیما تحلیل
و درنهایت عملکرد کارکنان شرکت شاتل ارزیابی شده است؛
بنابراین تحقیق حاضر از چهار جنبه در قیاس با پژوهش پدرو و
همکاران ( )2020دارای نوآوری است:
 )۱تعداد جامعۀ آماری و آزمون الگو از یک شرکت پیشگام ایرانی
که در حوزۀ فناوری اطالعات خدمات ارائه میدهد انتخاب و
انجام شده است؛
 )۲اثر مستقیم هریک از متغیرها در هم آزمون شده که همین امر
تعداد فرضیههای تحقیق را به دوازده افزایش داده است؛
 )۳استفاده از فناوری پذیرفته دانسته شده و آثار آن ازطریق
شناخت عملکرد پیگیری شده است؛
 )۴درکی از رفتار سازمانی و منابع انسانی با فرض پذیرش
و استفاده از فناوری اطالعات دادههای بزرگ ارائه شده
است.

مقاومت دربرابر استفاده

ریسک درکشده
پیشبینی عملکرد

عملکرد

پیشبینی تالش

قصد رفتاری

عوامل اجتماعی
شرایط تسهیل شده
هزینۀ فرصت
شکل  :1الگوی یکپارچۀ استفاده و پذیرش از فناوری
جدول  :1توضیح واژگان استفادهشده در الگو

واژۀ الگو

توصیف

پیشبینی عملکرد

باور شخص به استفاده از این فناوری بهمنظور عملکرد شغلی که به سودآوری منجر میشود (.)Pedro et al., 2020

پیشبینی تالش

معیاری از سهولت بهکارگیری از این فناوری برای کارکنان است (.)Pedro et al., 2020

عوامل اجتماعی

دیدگاه دوستان و مصرفکنندگان به کارایی این فناوری ازطریق کاربر (.)Pedro et al., 2020

شرایط تسهیلشده

دیدگاه کارکنان استفادهکننده از زیرساختهای سازمان و پشتیبانیهای این فناوری ازطریق سازمان (.)Pedro et al., 2020

مقاومت در برابر
استفاده

مقاومت در برابر استفاده از فناوری است (.)Pedro et al., 2020
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واژۀ الگو

توصیف

ریسک درکشده

میزان ریسک به اشتراکگذاری اطالعات بین کارکنان است (.)Pedro et al., 2020

هزینۀ فرصت

هزینۀ فرصت ازطریق استفاده از این فناوری برای کارکنان است (.)Pedro et al., 2020

قصد رفتاری

انگیزۀ کارکنان از پذیرش و استفاده از اطالعات حجیم است (.)Pedro et al., 2020

عملکرد

عملکرد خوب کارکنان که باعث متمایزسازی سازمان میشود (.)Pedro et al., 2020
ُ
جدول  :2جدول نتیجۀ آزمون کی ام ا و بارتلت

ُ
آزمون کی ام ا

آزمون بارتلت

۰/۷۹۹
کای اسکوئر تقریبی X2

۷۲۱۳/۴۸۰

درجۀ آزادی df

۶۶۶

سطح معنیداری sig

۰/۰۰۰

 .۵روششناسی پژوهش
مطالعه و اجرای این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر
ْ
روش توصیفی است .ابزار جمعآوری اطالعات پرسشنامه بود
که بهصورت تصادفی در اختیار نمونهها قرار گرفت و پاسخها
از آنها دریافت شد .پرسشنامۀ استفادهشده تلفیقی بود از
پرسشنامههای دیویس ( ،)1989تامپسن ( ،)1991کامپو و
هیگنز ،)1995( 1کامپو ( ،)1999مور و ِب َنبست،)1991( 2
اجزن،)1991( 3 کیم ( ،)2008پاولو ،)2015( 4نیکوال (،)2006
مارتینز ( ،)2014باتچرجی ،)2007( 5کیم و کنکنهالی)2009( 6
ً
بود .این پرسشنامه با استفاده از قالب مقیاس لیکرت (کامال
ً
مخالفم=  ۱و کامال موافقم=  )۵تنظیم شد و با مراجعه به شرکت
شاتل ،ازطریق آن اطالعات الزم جمعآوری شد .جامعۀ آماری
این پژوهش از تاریخ  ۲۰اردیبهشتماه تا  ۳۱تیرماه ۱۳۹۹
انتخاب شدند .ازآنجاکه تعداد کارکنان شرکت شاتل ۳۸۰۰
نفر بود ،براساس فرمول کوکران نمونۀ مناسب در تعداد ۳۴۹
نفر محاسبه شد .درنهایت ،از این تعداد  ۳۳۴پرسشنامه برای
متغیرهای
انجام محاسبات جمعآوری شد .در این تحقیق
ِ
پیشبینی عملکرد ،پیشبینی تالش ،عوامل اجتماعی ،شرایط
تسهیلشده ،مقاومت در برابر استفاده و هزینۀ فرصت متغیرهای
مستقل بودند و متغیر عملکرد متغیر وابسته .درنهایت ،متغیر
میانجی این پژوهش قصد رفتاری است .در تحلیل اکتشافی،
1. Compeau and Higgins
2. Moore and Benbasat
3. Ajzen

از آزمون  KMOو بارتلت برای کفایت نمونهبرداری استفاده
شد و در تحلیل استنباطی ،از آزمون آلفای کرونباخ برای پایایی
و روایی پرسشنامه و تحلیل معادالت ساختاری 7استفاده شد.
کلیۀ محاسبات آماری و نمودارهای تحلیلی بهدستآمده ازطریق
نرمافزارهای اسپیاساس ۲۲و آموس ۲۲با سطح اطمینان ۹۵
درصد (سطح خطای کمتر از  )۰/۰۵ارزیابی شدند.

 .۶یافتههای پژوهش
 .1-6تحلیل عاملی اکتشافی

ابتدا ضرورت دارد کفایت تعداد اطالعات جمعآوریشده
 Kو بارتلت تعیین شود .حداقل موردقبول
ازطریق آزمون  MO
ِ
برای این شاخص  ۰/۶است؛ البته هرچه به یک نزدیکتر باشد،
نتایج تحلیل عاملی قابلاتکاتر است .نتایج محاسبات انجامشده
ِ
به کمک نرمافزار اسپیاساس در جدول  2آمده است .ازآنجاکه
سؤالهای پرسشنامۀ این پژوهش از پرسشنامههای استاندارد
تهیه و تنظیم شده بود ،برای تعیین روایی پرسشنامه از نظر
مثبت کارشناسان خبره نیز استفاده شد .با محاسبۀ ضریب آلفای
کرونباخ ،کل و هریک از ابعاد پرسشنامه با استفاده از نرمافزار
ِاسپیاساس تحلیل شدند .طبق جدول  ،3همگی عدد باالی
 ۰/۷را نشان میدهند که پایایی و همبستگی درونی همۀ سازهها را
تأیید میکند .ازآنجاکه گویهها و ابعاد الگو براساس استانداردهای
محاسباتی پذیرفتهشدهاند ،به برآورد اولیۀ الگو به کمک نرمافزار
آموس میپردازیم.
 .2-6برآورد اولیۀ الگوی مفهومی

4. Pavlouv

اولین الگوی خروجی از نرمافزار آموس بهصورت شکل  2است.

6. Kankanhalli

)7. Structural Equation Modeling (SEM

5. Bhattacherjee
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جدول  :3ضریب آلفای کرونباخ ابعاد پرسشنامه

ابعاد

تعداد سؤالها

ضریب آلفای کرونباخ

پیشبینی عملکرد

۵

۰/۸۳۸

پیشبینی تالش

۵

۰/۸۷۷

عوامل اجتماعی

۴

۰/۸۵۳

شرایط تسهیلشده

۳

۰/۷۷۷

قصد رفتاری

۵

۰/۹۰۷

ریسک درکشده

۵

۰/۷۲۵

مقاومت در برابر استفاده

۳

۰/۹۱۴

هزینۀ فرصت

۴

۰/۸۱۰

عملکرد کارکنان شرکت شاتل

۳

۰/۸۱۹

ضریب آلفای کرونباخ کل پرسشنامه

۳۷

۰/۷۴۵

شکل  :2برآورد اولیۀ الگوی مفهومی

 .3-6شاخصهای برازندگی الگو

بعد از اینکه پایایی و روایی الگو (جدول  )5تأیید شد ،برازش الگو
برای تحلیل توصیفی انجام شد .بدینمنظور ،با حذف گویههایی
که ضریب آنها از  ۰/۵کمتر بود و ارتباط کوواریانس میان

گویههای داخلی ،برازش مشخص شد .نتیجۀ نهایی بهدستآمده
از شاخصهای اصلی مطابق با جدول  4است و الگوی نهایی
مطابق با شکل  3است.

تحلیل شناخت عوامل مؤثر در عملکرد کارکنان شرکتهای خدماتی ....

33

جدول  :4اصالح نهایی دادههای الگوی مفهومی

نام شاخص

مقدار مجاز

مقدار نهایی

( x2/dfکای دو درجۀ آزادی)

کمتر از ۳

۱/۹۴۵

( RMSERریشۀ میانگین مربعات خطای برآورد)

کمتر از ۰/۰۸

۰/۰۵۳

( GFIنیکویی برازش)

باالتر از ۰/۹

۰/۸۵۱

( CFIشاخص برازش مقایسهای ـ تعدیلیافته)

باالتر از ۰/۹

۰/۹۲۶

( AGFIشاخص برازندگی تعدیلیافته)

باالتر از ۰/۹

۰/۸۲۰

( NFIبرازندگی نرمشده)

باالتر از ۰/۹

۰/۸۵۹

( TLIبرازندگی نرمنشده)

باالتر از ۰/۹

۰/۹۱۵

( RFIشاخص برازش نسبی)

باالتر از ۰/۹

۰/۸۳۹

( IFIشاخص برازش افزایشی)

باالتر از ۰/۹

۰/۹۲۶

شکل  :3برآورد نهایی الگوی مفهومی

 .4-6آزمون تحلیل مسیر

براساس فرضیات دوازدهگانۀ مطرحشده در این پژوهش ،با
استفاده از معادالت ساختاری ،تحلیل مسیرها به کمک نرمافزار
آموس انجام شد .سطوح معناداری آزمون فرضیهها در جدول
 7آمده و نتیجۀ الگو در شکل  4نشان داده شده است .ازآنجاکه

اطمینان  ۹۵درصد مدنظر است ،بنابراین سطح معناداری
سطح
ِ
کمتر از  ۰/۰۵پذیرفته میشود.
در جدول  ،۶نتایج آزمون فرضیههای پژوهش تأیید شده است؛
ازاینرو تحلیل هریک از فرضیهها در ادامه آمده است.
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جدول  :5بررسی روایی و پایایی الگو
PE

CR

AVE

MSV

)MaxR(H

OC

OC

۰/۸۱۲

۰/۵۱۱

۰/۰۸۶

۰/۸۱۵

۰/۷۲۱

PE

۰/۸۳۲

۰/۵۱۱

۰/۱۵۱

۰/۸۸۱

۰/۰۸۳

۰/۷۱۵

EE

۰/۸۸۱

۰/۵۹۹

۰/۱۸۶

۰/۸۹۷

۰/۱۴۸

۰/۳۸۰

۰/۷۷۴

SI

۰/۸۱۹

۰/۵۵۲

۰/۰۶۵

۰/۹۵۸

۰/۰۶۷

۰/۱۹۵

۰/۲۰۳

SI

EE

FC

BI

PR

RU

۰/۷۴۳

FC

۰/۷۹۵

۰/۵۶۹

۰/۰۲۰

۰/۸۲۶

-۰/۰۱۴

-۰/۰۹۵ -۰/۰۴۹ -۰/۱۰۱

۰/۷۵۴

BI

۰/۸۹۹

۰/۶۴۸

۰/۲۹۴

۰/۹۴۷

۰/۲۱۴

۰/۳۸۹

۰/۴۱۵

۰/۲۵۵

۰/۰۸۴

۰/۸۰۵

PR

۰/۷۷۲

۰/۵۳۳

۰/۰۵۹

-۰/۰۹۸ ۰/۷۸۶

۰/۰۷۳

-۰/۰۵۹ -۰/۰۲۷ ۰/۱۳۳

۰/۱۶۳

۰/۷۳۰

RU

۰/۹۱۶

۰/۷۸۶

۰/۲۹۴

۰/۹۳۶

-۰/۳۷۷ -۰/۱۴۲

-۰/۴۳۱

-۰/۱۶۵

-۰/۲۴۳ -۰/۵۴۲ ۰/۱۳۷

۰/۸۸۷

UB

۰/۸۳۸

۰/۶۳۳

۰/۱۵۵

۰/۸۴۲

۰/۲۵۰

۰/۲۴۵

۰/۲۱۲

۰/۱۰۷

-۰/۳۱۲

۰/۲۹۴

UB

-۰/۱۴۳

۰/۳۹۴

شکل  :4الگوی مفهومی
جدول  :6بررسی فرضیههای پژوهش

ضریب
استاندارد

سطح
معناداری

Estimate

()P-Value
()۰/۰۰۱

تأیید
تأیید

نتیجۀ
فرضیه

فرضیهها

مسیر

فرضیۀ ۱

پیشبینی عملکرد قصد رفتاری

۰/۱۹۸

فرضیۀ ۲

پیشبینی تالش قصد رفتاری

۰/۱۲۴

()۰/۰۰۱

فرضیۀ ۳

تأثیرات اجتماعی قصد رفتاری

۰/۰۶۳

()۰/۰۱۴

تأیید

فرضیۀ ۴

شرایط تسهیلشدۀ قصد رفتاری

۰/۱۰۳

(***)*/

تأیید

فرضیۀ ۵

ریسک درکشدۀ پیشبینی عملکرد

۰/۰۷۹

()۰/۴۳۶

رد

فرضیۀ ۶

شرایط تسهیلشدۀ عملکرد کارکنان

-۰/۱۴۷

()۰/۰۰۳

تأیید

۰/۷۹۵
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ضریب
استاندارد

سطح
معناداری

Estimate

()P-Value
(***)*/

تأیید
رد

نتیجۀ
فرضیه

فرضیهها

مسیر

فرضیۀ ۷

ریسک درکشدۀ مقاومت در برابر استفاده

-۰/۴۴۲

فرضیۀ ۸

ریسک درکشدۀ قصد رفتاری

۰/۰۴۰

()۰/۳۲۱

فرضیۀ ۹

هزینۀ فرصت قصد رفتاری

۰/۱۲۱

()۰/۰۰۷

تأیید

فرضیۀ ۱۰

مقاومت در برابر استفادۀ قصد رفتاری

-۰/۱۷۸

(***)*/

تأیید

فرضیۀ ۱۱

قصد رفتاری کارکنان عملکرد

۰/۵۷۱

(***)*/

تأیید

فرضیۀ ۱۲

پیشبینی تالش ریسک درکشده

۰/۱۴۹

()۰/۰۲۸

تأیید

 .۷بحث و تبادلنظر
نتایج این پژوهش نشان داد که پیشبینی عملکرد در قصد رفتاری
کارکنان تأثیر مثبت و معناداری دارد .طبق تحقیق السعیدی و
همکاران ( ،)2020تأثیر پیشبینی عملکرد در قصد رفتاری مثبت
و معنادار است .در تحقیق جهانشاهی و همکاران ( )2020اثر
پیشبینی عملکرد در قصد رفتاری تأثیر مثبت و معناداری ندارد.
در تحقیق شرما و همکاران ( )2020نیز اثر پیشبینی عملکرد
در قصد رفتاری تأثیر مثبت و معناداری است ،و مطابق با تحقیق
فریدی و همکاران ( )2020اثر پیشبینی عملکرد در قصد رفتاری
تأثیر مثبت و معناداری دارد .درنهایت ،نتایج با تحقیق پدرو و
همکاران ( )2020ه مراستاست.
نتایج پژوهش نشان داد که پیشبینی تالش در قصد رفتاری تأثیر
مثبت و معناداری داشته است که این نتایج با پژوهش السعیدی و
همکاران ( ،)2020فریدی و همکاران ( ،)2020شرما و همکاران
( ،)2020و پدرو و همکاران ( )2020ه مراستاست.
نتایج این پژوهش نشان داد که عوامل اجتماعی در قصد رفتاری
کارکنان تأثیر مثبت و معناداری دارد .این یافتهها با نتایج پژوهش
فریدی و همکاران ( ،)2020مطالعۀ جهانشاهی و همکاران
( ،)2020شرما و همکاران ( ،)2020و السعیدی و همکاران
( )2020ه مراستاست.
نتایج این پژوهش نشان داد که شرایط تسهیلشده در قصد
رفتاری اثر مثبت و معناداری دارد .این یافتهها با نتایج شرما و
همکاران ( ،)2020جهانشاهی و همکاران ( ،)2020و پدرو و
همکاران ( )2020همراستاست ،اما در مطالعۀ فریدی و همکاران
( )2020پذیرفته نشده است.
نتایج این پژوهش نشان داد که ریسک درکشده در پیشبینی
عملکرد کارکنان تأثیر منفی و معناداری ندارد .یافتههای پدرو
و همکاران ( )2020تأثیر منفی و معناداری را نشان داد ،اما در
تحقیقات کیم و هال ( )2020و ژو و باکاو ( )2020ریسک
درکشده در پیشبینی عملکرد اثر مثبت و معناداری دارد.
این تحقیق تأثیر ریسک درکشده در مقاومت در برابر استفاده

را مثبت و معنادار دانست .در تحقیق هانگ و همکاران ()2019
نیز ریسک درکشده در مقاومت در برابر استفاده از چهار جنبۀ
ریسک عملکرد درکشده ،ریسک مالی درکشده ،ریسک
اختصاصی درکشده و ریسک روانی اثر مثبت و معناداری دارد.
این نتایج با مطالعۀ سینگ و همکاران ( )2020و پدرو و همکاران
( )2020نیز همراستاست.
نتایج این تحقیق شرایط تسهیلشده در عملکرد کارکنان شرکت
شاتل را دارای تأثیر مثبت و معناداری دانست .یافتهها نشان
میدهد که نتیجۀ تحقیقات ژو و همکاران ( ،)2020فریدی و
همکاران ( ،)2020و پدرو و همکاران ( )2020نیز با نتایج این
پژوهش ه مراستاست.
نتایج این پژوهش نشان داد که ریسک درکشده در قصد
رفتاری اثر مثبت و معناداری ندارد .طبق یافتههای تحقیق فریدی
و همکاران ( ،)2020یوآن و همکاران ( )2020تأثیر ریسک
درکشده در قصد رفتاری اثر منفی و معناداری دارد؛ درحالیکه
نتایج این پژوهش با یافتههای السعیدی و همکاران ( )2020و
پدرو و همکاران ( )2020ه مراستاست.
نتایج این پژوهش نشان داد که هزینۀ فرصت در قصد رفتاری
اثر مثبت و معناداری دارد .یافتههای پژوهش وانگ و همکاران
( ،)2020السعیدی و همکاران ( ،)2020و پدرو و همکاران
( )2020با نتایج این مطالعه ه مراستاست.
طبق نتایج این تحقیق ،مقاومت در برابر استفاده در قصد
رفتاری اثر مثبت و معناداری دارد .فریدی و همکاران ()2020
ـ طبق یافتههای تحقیق خود ـ اثر مثبت و معنادار را نپذیرفتهاند،
اما نتایج تحقیقات سینگ و همکاران ( )2020و پدرو و همکاران
( )2020با این پژوهش ه مراستاست.
طبق نتایج این تحقیق ،اثر قصد رفتاری در عملکرد کارکنان
شرکت شاتل اثر مثبت و معناداری است که با یافتههای تحقیق
سلطان و همکاران ( ،)2020شفراو و محرابی ( ،)2020فریدی
و همکاران ( ،)2020جهانشاهی و همکاران ( ،)2020و پدرو و
همکاران ( )2020ه مراستاست.
طبق نتایج این تحقیق ،پیشبینی تالش در ریسک درکشده
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تأثیر مثبت و معناداری دارد .یافتههای تحقیق بو و همکاران
( ،)2020الخویتر ( ،)2020و پدرو و همکاران ( )2020با نتایج
این مطالعه ه مراستاست.

نتیجهگیری و پیشنهادها
نتایج این تحقیق بیانگر اثر مثبت و معنادار پیشبینی عملکرد در
قصد رفتاری کارکنان است؛ بنابراین باور شخص از پیشرفت شغلی
دارای عینیت است .برای بهبود شرایط پیشنهاد میشود ،همانگونه
که تاکنون مدیران از عوامل انگیزشی برای کارکنان استفاده
کردهاند ،با بهکارگیری روشهای جدید به تقویت عوامل انگیزشی
ادامه دهند .کالسهایی برای تفهیم رسالت و چشمانداز شرکت
شاتل برای کارکنان برگزار شود تا ضمن آشنایی آنان با ارزشهای
بنیادین سازمان ،درک درستی از نیازهای ذینفعان داشته باشند و
کارکنان بتوانند در رقابتی سالم به پیشرفتهای شغلی در راستای
اهداف سازمانی دست یابند .مدیران و رؤسای هریک از بخشها،
با شفافیت کامل به تشویق یا تنبیه کارکنان اقدام کنند تا کارکنان
نتیجۀ بهدستآمده از عملکرد خود را از قبل پیشبینی کنند و
مسئولیتهای مربوط به آن را بپذیرند .شرکت شاتل کالسهای
توانمندی در دو بخش علمی و علو م انسانی برگزار کند تا کارکنان
ضمن شناسایی نقاط قوت خود ،به تقویت نقاط بهبودپذیر (نقاط
ضعف) بپردازند .مزیتهای رقابتی شرکت شاتل و شناسایی
شایستگیهای اصلی برای کارکنان آن تعریف شود تا آنان از این
راه مسیر پیشرفتهای شغلی خود را با آگاهی کامل بشناسند
و راههای رسیدن به ترفیعات شغلی را فقط براساس افزایش
توانمندیهای خود ترسیم کنند .برای کارکنان ازطریق برقراری
روابط عاطفی و روانی تعهد سازمانی بهوجود آورند تا رضایت
شغلی در پی داشته باشند و آنان را در انجام وظایفی بیشتر از شرح
اقدامات
شغلشان درگیر کند .همچنین براساس میزان اثرگذاری
ِ
صورتگرفته ،امتیازهایی برای ارتقای شغلیشان در نظام مدیریت
یکپارچۀ منابع انسانی شرکت لحاظ شود .طبق نتایج بهدستآمده
در این مطالعه ،پیشبینی تالش در قصد رفتاری کارکنان شرکت
شاتل اثر مثبت و معناداری دارد .درنتیجه ،ایشان سهولت کاری را
با استفاده از فناوری دادههای بزرگ بهخوبی درک کردهاند .برای
این منظور ،پیشنهاد میشود بخش مهندسی و طراحی نرمافزارهای
شرکت شاتل با قراردادن صندوق ارائۀ پیشنهادها و شکایات
از کارکنان بخواهد بازخوردهای استفاده از نرمافزارها را اعالم
کارکنان خالق و آنهایی که پیشنهادهای
کنند؛ البته برای تشویق
ِ
کوچک دارند یا حتی آنهایی که انتقاد سازندۀ همراه با راهحل
سازوکار مناسب خلق شود و همچنین برخوردنکردن با
دارند
ِ
کارکنانی که فقط انتقاد میکنند و راهکاری هم ارائه نمیدهند
اهمیت بسیاری دارد .در جلسات ماهانه ،شکایات مشتریان
بهمنظور پیداکردن راهکارها بررسی و دستهبندی شوند تا کارهای

ازجانب کارکنان انجام نشود .همچنین
تکراری اضافی و بیمورد
ِ
مشارکت کارکنان در این جلسات بهنوعی تحول فکری درپی دارد
گیری مزیت یا شایستگی برای شرکت خواهد
که گاه موجب شکل ِ
شد .مدیران ارشد شرکت از بررسی اقداماتی که رقبا انجام دادهاند
بهمنظور تسهیل شرایط کاری کارکنان باخبر باشند تا در زمانهای
مناسب با تدوین دستورالعملها و فرایندهای مناسب از خروج
کارکنان فقط به علت شرایط سهولت کاری جلوگیری کنند .در این
مورد استفاده از دورکاری برای افر ِاد خاص میتواند مزیت تلقی
عملکردی شفاف برای کارکنان تعریف شود تا
شود .شاخصهای
ِ
ضمن شناسایی عاملهای ارزیابیکنندهشان با انجامدادن مطالعه
و تحقیق در پی روشهایی برای تسریع در امور محوله باشند و
بتوانند با پیشبینی دقیق از نحوۀ تالشهایشان به سادهسازی و
کاهش زمان کاری کمک کنند.
در این مطالعه ،همانند تحقیقات پیشین ،عوامل اجتماعی در
قصد رفتاری کارکنان اثر مثبت و معناداری دارد که نشاندهندۀ
وجود انگیزههای درونی کارکنان است .در اینخصوص
پیشنهادهای زیر ارائه میشود:
فراهمکردن محیطی دوستانه با برگزاری اردوهای برونسازمانی
برای تقویت اجرای وظایف بهصورت کارگروهی؛ استفاده از
دورههای روانشناختی برای کارکنان تا نتایج حاصله درک درستی
ِ
برای مدیران از انگیزههای فردی کارکنان در پی داشته باشد؛
افزایش توانمندی رهبریکردن مدیران برای تشویق انگیزههای
کارکنان؛ برگزاری جلساتی که در آن برندینگ شرکت بهصورت
کلی تدریس شود ،زیرا کارکنان برخی از این آموزشها را در
خانوادۀ خود مطرح میکنند و تشویقهای خانواده موجب ایجاد
انگیزه در آنها میشود.
نتایج تحقیقات گذشته نشان میدهد که شرایط تسهیلشده
همواره در قصد رفتاری کارکنان تأثیر مثبت و معناداری ندارد؛
هرچند در این تحقیق شرایط تسهیلشده در قصد رفتاری کارکنان
اثر مثبت و معنادار داشت .در اینخصوص پیشنهاد میشود
ازآنجاکه کارکنان همواره درحال ارزیابی شرایط محیط کاری خود
با شرکتهای رقیباند ،مدیران ارشد ضمن رعایت حداقلها
امکانات منحصربهفرد خود را برای کارکنان تشریح کنند؛ برای
اینکه تمام تمرکز کارکنان معطوف به اجرای امور محوله شود،
حداقلهای سیستمهای کامپیوتری برای کارکنان فراهم آورده
ً
شود؛ معموال برنامههایی که کارکنان داخلی طراحی میکنند و
مینویسند اشکاالت جزئی دارند و اپراتورها در استفاده از آنها
دچار مشکل میشوند .ازاینرو ،لزوم درک مناسب کارکنان از
سهولت بهکارگیری باید قبل از بهرهبرداری ،در کالسهایی تشریح
شود و درنهایت بهصورت شفاف نحوۀ پشتیبانی گروه مهندسی
اشکاالت پیشبینینشده
و طراحی از کارکنان در مواقع بروز
ِ
بیان شود تا کارکنان از بهکارگیری تمامی قابلیتهای ایجادشده

تحلیل شناخت عوامل مؤثر در عملکرد کارکنان شرکتهای خدماتی ....

واهمهای نداشته باشند.
نتایج این پژوهش نشان داد که ریسک درکشده در پیشبینی
انسانی شرکت
عملکرد تأثیر منفی و معناداری دارد .مدیریت منابع
ِ
بسترهایی برای جابهجایی کارکنان در بخشهای متفاوت بهوجود
آورد تا از خستگیهای شغلی آنان جلوگیری شود .از کارکنان
بهطور سامانمند ازطریق آنچه در ساختارهای نرمافزاری ثبت
میشود قدردانی شود .بدیهی است یکی از عواملی که کارکنان
همواره با آن مشکل دارند گرفتن امتیاز از مدیران ارشد و مدیران
میانی ،براساس فعالیتهایشان است .این موضوع عالوهبر تأثیر
روانی در کارکنان ،موجب کاهش بروز توانایی آنان نیز میشود.
ازآنجاکه شرایط تسهیلشده در عملکرد کارکنان اثر مثبت و
معناداری دارد ،پیشنهاد میشود مهارتهای اساسی مدیران
تقویت شود تا کارکنان در کنار آنان از انگیزههای بیرونی قویتری
برخوردار شوند .محیط کاری مفرحی که کسلکننده نباشد ایجاد
شود ،در اینخصوص میتوان از شرکتهای پیشگامی همچون
گوگل الگوبرداری کرد .کارکنان در هر بخش تنوع داشته باشند.
این امر میتواند ازطریق برگزاری دورههای روانشناختی کارکنان
صورت پذیرد .از شرح شغلهای شرکت بازنگریهای دورهای
انجام گیرد که تأثیر فعالیت کارکنان در بازاریابی شرکت مشخص
شود .کارکنان ازطریق محدودیتهای نرمافزاری هماهنگ شوند تا
از ورود اطالعات اشتباه و نادرست در سیستم جلوگیری شود .این
امر موجب اعتماد بیشتر کارکنان به فناوری استفادهشده میشود و
سرعت عملکردی آنان را افزایش میدهد.
نتایج بهدستآمده از این تحقیق ،همچون تحقیقات پیشین،
نشان میدهد که ریسک درکشده در مقاومت در برابر استفاده تأثیر
مثبت و معناداری دارد .بههمینمنظور ،پیشنهاد میشود ازآنجاکه
اطمینان از بهاشتراکگذاری اطالعات برای کارکنان اهمیت
بسیاری دارد ،نرمافزارها باید بهگونهای طراحی شوند که حقوق
ازجانب کارکنان برای آنان محرز باشد،
ثبت و ارائۀ اطالعات
ِ
حتی اگر موجب تنبیه آنان شود .بهرهمندی از فرهنگ سازمانی
برای اجرای کارهای گروهی؛ هرچند این موضوع میتواند
ازطریق تشویق کارکنان بازاریابی شرکت براساس پیداکردن
راهکارهایی ازطریق روابط سالم غیرسازمانیافته صورت پذیرد.
تحلیل آماری در میان کارکنان ترویج یابد ،بهخصوص کارکنان
آماری پیشرفته مجهز شوند،
بازاریابی اگر به روشهای محاسبۀ
ِ
کار گروهی با
بهخوبی رفتار مشتریان را پیشبینی میکنند و در ِ
سایر بخشها فروش شرکت را افزایش میدهند .ضروری است
بخشی از سودآوری بهدستآمده برای گروه درگیر لحاظ شود
تا حس همکاری میان آنها تقویت شود و کارکنان از نظامهای
علمی بهخوبی استفاده کنند .در این پژوهش ریسک درکشده در
قصد رفتاری کارکنان شرکت شاتل اثر مثبت و معنادار نداشت.
به همین علت ،پیشنهاد میشود در انتخاب کارکنان از روشهای
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رفتارشناسی دیسک استفاده شود و
جدیدی همچون آزمون
ِ
عالوهبر آزمونهای کتبی ،از افراد خبره برای انجامدادن مصاحبه
استفاده شود .دورههایی برای درک موقعیت شغلی کارکنان برگزار
شود؛ بهگونهای که استفاده از فناوری و ثبت اطالعات در آن خللی
در کار گروهی آنان وارد نمیکند و سبب ازدستدادن شغل آنان
ً
در درازمدت نمیشود .معموال بخشی که اطالعات آن به هیچ
اطالعات کارکنان بازاریابی
طریقی نباید در سازمان پخش شود
ِ
از مشتریان است؛ زیرا این اطالعات شاهرگ حیاتی شرکتاند.
به همین علت ،کارکنان سایر بخشها از ریسک به اشتراکگذاری
این اطالعات باید بهخوبی مطلع شوند تا پاسخگونبودن آنان
در انگیزههای شخصیشان تأثیری نگذارد .بارگذاری اطالعات
جدید برای کارکنان آسان باشد تا حق ثبت برایشان محفوظ باشد
و نتیجۀ حاصله به انگیزههای آن بیفزاید .شخصیت کارکنان با
ایجاد رویههای سازمانی تقویت شود تا در قالب اجرای وظایف
کارهای روزمره ،انگیزههای درونی و بیرونی آنها در استفاده و
بهاشتراکگذاری اطالعات در نظام نرمافزاری یکپارچه مهیا شود.
طبق نتایج بهدستآمده در این تحقیق ،همچون دیگر
تحقیقات ،اثر هزینۀ فرصت در قصد رفتاری کارکنان شرکت شاتل
تقویت آن ،پیشنهادهای زیر
مثبت و معنادار ارزیابی شد .برای
ِ
ارائه میشود:
نتیجۀ عملکرد کارکنان اثری زودهنگام داشته باشد تا انگیزههای
آنان تقویت شود؛ نظام حسابرسی مدیریت ،در زمان ارزیابیهای
داخلی ،نتایج اقدامات بهموقع کارکنان را بهخوبی ارزیابی کند و
ِ
تأثیر مستقیمی در روند پیشرفت شغلی آنان بگذارد؛ راهبردهای
منابع انسانی با توانمندیهای کارکنان همسوسازی شود تا
ازطریق آن به مزایای استفاده از فناوری اطالعات دست یابند؛
پیادهسازی نرمافزارهایی که قابلیت تغییر متناسب با شرایط
ً
فروش برای کارکنان مهیا باشد و کامال انعطافپذیری کارکنان
را در بازار پویا فراهم کند؛ استفاده از سیستمهای هوشمند برای
ساعت کار فرصتی مناسب بر
ورود و خروج کارکنان تا شناوری
ِ
قصد رفتاریشان باشد؛ مهمترین عامل مؤثر در هزینۀ فرصت
ً
کارکنان ،زمان است .معموال کارکنان مجرد یا حتی زوجهایی
که صاحب فرزندی نشدهاند زمان بیشتری برای تفریح دارند؛
بنابراین شرکت با تهیۀ کمپهای خاص و فراهمکردن فضای مفرح
کاری ،انگیزههای آنان را تقویت میکند .تحقیقات گذشته همگی
اثر مثبت مقاومت در برابر استفاده در قصد رفتاری را ،همانند
این تحقیق ،تأیید کردهاند .تغییرات در روند فعالیتهای جاری
کارکنان به علت نداشتن شناخت حقیقی از نتایج بهدستآمده
شاید مهمترین نتیجۀ این فرضیه باشد .به همین علت پیشنهادهای
زیر ارائه میشود:
برگزاری کالسهای آموزشی برای کارکنان قبل از جاریکردن
قابلیتهای جدید نرمافزارهای استفادهشده ،تا مقاومت ناشی
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از اطالع نتایج کاری در کارکنان از میان برداشته شود؛ تحلیل و
بررسی نتایج حاصل از استفاده از نرمافزارهای دادههای بزرگ در
مقایسه با استفادهنکردن از آنان تا انگیزههای الزم برای استفاده
در کارکنان تقویت شود؛ مدیران با استفاده از عوامل انگیزشی در
 حرکت جمعی را در میان کارکنان تقویت،دورههای کوتاهمدت
.کنند
 اثر قصد رفتاری در عملکرد کارکنان،طبق نتایج این تحقیق
 به همین علت پیشنهاد.شرکت شاتل مثبت و معنادار ارزیابی شد
میشود اتصال عملکرد کارکنان به راهبردهای سازمان ازطریق
فرایندهای طراحیشده در نظام یکپارچۀ نرمافزار داخلی شرکت
.برای بهبود انگیزههای درونی و بیرونی آنان صورت پذیرد
راهبردهای شرکت با راهبردهای منابع انسانی هماهنگ باشد تا
کارکنان برای اجرای وظایف محوله از انگیزههای درونی و بیرونی
 استفاده از فناوری اطالعات.به شکل مطلوبی استفاده کنند
 کاهش،باعث میشود کارکنان انگیزههای الزم برای کارایی باالتر
دوبارهکاریها و افزایش بهرهوری را ملموستر شناسایی کنند و
، درنتیجه.فعالیتهای گذشته و کنونی خود را بهراحتی دنبال کنند
.عملکرد خود را به عملکرد واقعی شرکت مرتبطسازند
 پیشبینی تالش در ریسک درکشده اثر،طبق این پژوهش
 در این راستا تمامی نرمافزارهای نوشتهشده.مثبت و معنادار دارد
کارکنان خود فراهم
در شرکت تاکنون محیطی برای عالقهمندی
ِ
کردهاند و کاربران به حفاظت اطالعات و ثبت آنها برای خودشان
 الزم است برنامههای، برهمیناساس.اطمینان کامل دارند
 مهندسان طراح در تولید.کاربردی بعدی نوشته و استفاده شوند
نرمافزارهای بعدی انگیزههای مربوط به سهولت بهکارگیری را در
نظر گیرند تا از اطمینان حاصلشدۀ آنها برای سرعتبخشیدن
 کاهش.به همکاری و عملکرد کارکنان در آینده بهرهمند شوند
بروکراسی اداری و ایجاد محدودیتهای الزم در نرمافزارهای
 سبب میشود رؤسا و، مانند تعیین سطوح دسترسی،استفادهشده
.مدیران پیشبینی تالش کارکنان را بهتر درک کنند
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Factor Recognition Analysis on The Performance Of Employees Of
Service Companies In The Use Of Big Data Information Technology
Yazdan Shirmohammadi1
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Abstract
The globalization of the market has intensified the field of competition for companies, companies
are trying to increase or at least maintain their competitive advantages by using different resources
and processes. Advances in information technology have enabled service companies to store large
amounts of data about their customers and exploit it in their strategic marketing thinking. Hence,
more knowledge of customers using big data information technology has been considered due to
the large volume of seemingly unrelated data as well as the use of complex statistical software
to analyze customer needs in recent decades in service companies. In this study, we identify the
factors that affect the actual performance of Shuttle employees in the use of big data information
technology that leads to the performance of the service company. The purpose of this research
is applied and descriptive with the statistical population of the employees of Shatel. Statistical
analyzes were performed using SPSS and Amos software and structural equations were used
to test the hypotheses, which confirmed all but one of the two perceived risk hypotheses on
performance prediction as well as perceived risk on behavioral intent. Findings show the effect
of performance forecasting, effort forecasting and social factors on the performance of shuttle
employees through behavioral intent, taking into account the perceived effect of risk, opportunity
cost and resistance to the use of big data.
Keywords: Information Technology, Big Data, Employee Behavior, Perceived Risk, Technology
Resistance
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-

ب) اعالم تعارض منافع
در جریان انتشار مقاالت علمی تعارض منافع به این معنی است
که نویسنده یا نویسندگان ،داوران و یا حتی سردبیران مجالت
دارای ارتباطات شخصی و یا اقتصادی میباشند که ممکن است
به طور ناعادالنهای بر تصمیمگیری آنها در چاپ یک مقاله
تأثیرگذار باشد .تعارض منافع به خودی خود مشکلی ندارد بلکه
عدم اظهار آن است که مسئلهساز میشود.
بدین وسیله نویسندگان اعالم میکنند که رابطه مالی یا غیرمالی
با سازمان ،نهاد یا اشخاصی که موضوع یا مفاد این تحقیق هستند
ندارند ،اعم از رابطه و انتساب رسمی یا غیررسمی .منظور از
رابطه و انتفاع مالی از جمله عبارت است از دریافت پژوهانه،
گرنت آموزشی ،ایراد سخنرانی ،عضویت سازمانی ،افتخاری

یا غیررسمی ،اشتغال ،مالکیت سهام ،و دریافت حق اختراع ،و
البته محدود به این موارد نیست .منظور از رابطه و انتفاع غیرمالی
عبارت است از روابط شخصی ،خانوادگی یا حرفهای ،اندیشهای
یا باورمندانه ،و غیره.
چنانچه هر یک از نویسندگان تعارض منافعی داشته باشد (و یا
نداشته باشد) در فرم زیر تصریح و اعالم خواهد کرد:
مثال :نویسندۀ الف هیچگونه تعارض منافعی ندارد .نویسندۀ
ب از شرکت فالن که موضوع تحقیق بوده است گرنت دریافت
کرده است .نویسندگان ج و د در سازمان فالن که موضوع تحقیق
بوده است سخنرانی افتخاری داشتهاند و در شرکت فالن که
موضوع تحقیق بوده است سهامدارند.

اظهار (عدم) تعارض منافع :با سالم و احترام؛ به استحضار میرساند نویسندگان مقاله
هیچگونه تعارض منافعی ندارد.
نویسندۀ مسئول :یزدان شیرمحمدی
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