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 چکیده

کاربران  تیهاست. رضاکاربران آن تیرضا ،یاطالعات یهاسامانه تیسنجش موفق یارهایز معا
 نی. هدف از اگذاردیمآنان اثر  یروزمره یکار تیفیاستفاده آنان از سامانه و ک زانیبر م
کاربران سامانه جامع آموزش دانشگاه تهران  تیاز عوامل مؤثر بر رضا یارائه مدل ق،یتحق
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 مقدمه

ها و رساندن آن وکارهاکسبو فناوری اطالعات در  یاطالعات یهاسامانهتاکنون نقش 
و  یاطالعات یهاسامانهاست. استفاده از  قرارگرفته موردبحث اریرقابت بس یبه عرصه

، گرانیو د بای)رو آوردیمبه وجود  یرقابت تیمز ،وکارهاکسب یاطالعات برا یورافن
کنند که بهبود می یگذارهیسرمان فرض در فناوری و افراد با ای هاسازمان (.9003
آورند  به دسترا برای سازمان  ییهاارزشدر عملكردشان حاصل شود و  یتوجهقابل

و فناوری  یاطالعات یهاسامانه نیا تیفقمو جهیدرنت (.9041)لورایین و دیگران 
در  ییکاربران نها تیبرخوردار است. رضا ایژهیو تاهمی از هااطالعات در سازمان

( و 9002، گرانیاست )نورمن و د یضرور ی امریاطالعات یهاسامانهموفق  یاجرا
 یبرا یاریمع یاطالعات یهاسامانهها از آن یاستفاده زانیکاربران و م تیامروزه رضا

 نیو مكل لونیو د 9003 گران،یو د بایرواست ) یاطالعات یهاسامانه تیسنجش موفق
4339.) 

 یهاسامانهو اثربخشی  تیمعیار در زمینه ارزیابی موفق نیترکاربران نهایی مهم رضایت
توان کیفیت است و از طریق بازخور حاصل از رضایت کاربر نهایی، می یاطالعات
 .داطالعاتی را بهبود بخشی یهاسامانه

شود و میاطالعاتی  یهاسامانهباالتر کاربر باعث ایجاد نگرش مثبتی نسبت به  رضایت
دهد و با افزایش استفاده از ها افزایش میواقعی از سیستم را توسط آن یاستفاده
 (.9002، گرانیو د نی)آزل شودسیستم محقق می یهاهدفاطالعاتی  یهاسامانه
برخوردار  یتیبااهم گاهیاز جا یدر سطوح دانشگاه یآموزشاطالعاتی  یهاسامانه

و  یعمل ،یعلم یکه برنامه یطیمطلوب در مح طیراش جادیا یهستند و لذا کوشش برا
 است. ریناپذکشور را بر عهده دارد، اجتناب ییاجرا

 رشیکه پذ ستیدانشگاه، حوزه ا ینظر معاونت آموزش ریآموزش دانشگاه ز یحوزه
و  یزریبرنامه ،یدانشجو را طراح یآموزش هایتیفعال یهیدانشجو را به عهده دارد، کل

 .کندیم لالتحصیو در خاتمه دانشجو را فارغ کندیکنترل م
مربوط به آموزش  هایتیو کمک به فعال تیریآموزش، مد تیریهدف سامانه مد

 صورتبهکرده و  یرا گردآور انیاطالعات دانشجو یسامانه تمام نیاست. ا انیدانشجو
 توانندیم یکاربران با توجه به سطوح دسترس جهی. درنتدهدیم شها را نمایآن كپارچهی

 قرار دهند. لیوتحلهیتجزو مورد  یبررس راحتیبهرا  انیاطالعات مربوط به دانشجو
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کاربران سامانه جامع  تیبر رضا گذاراست تا مدل عوامل اثر درصددپژوهش  نیا
دانشگاه  خصوصبهها قرار دهد تا سازمان ییآموزش دانشگاه تهران را مورد شناسا

با  جهیدرنتکاربران را از سامانه باال ببرند و  تیل، رضاعوام نیتهران با توجه به ا
 .ابدی شیاز سامانه و عملكردشان افزا یفادهاست زانیکاربران، م تیرضا شیافزا

برخوردار است. مشكالت کاربران  ایژهیو تیاز اهم یرانیا هایموضوع در سازمان نیا
از  یاریها در بسآن تیو عدم رضا دیجد یهاسامانهارتباط کارآمد با  یدر برقرار

 تیبه ارتقا رضا یمدل یبا ارائه تواندیپژوهش م نی. اشودیم دهید یرانیا هایسازمان
 شیخو یهاهدف یها را در راستاو آن دیکمک نما یعاتاطال یهاسامانهکاربران از 

 رساند. یاری

 تشریح و بیان موضوع

ل بر مشكالت کاربران در ارتباط با موضوع، شواهد موجود دا نیانتخاب ا لیدل
گذشته و به دست  هایپژوهش یبا بررس قیتحق نی. اها استسازمان دیجد هایسامانه

اثرگذار است، به  ،یاطالعات هایسامانهکاربران از  تیرضا یکه بر رو یآوردن عوامل
 یکه دارا هاییمدل سازمان نیا یپردازد. با ارائهیم یعوامل در قالب مدل نیا یارائه

 هایسامانهارتباط کاربران را با  شتریهر چه ب توانندی، مهستند یاطالعات هایسامانه
خود  فیها را در انجام وظاکاربران عملكرد آن تیرضا شیو با افزا تر کنندآسان دیجد

 بهبود بخشند.
به  اطالعاتی بیشتر هایسامانهی این است که شكست گذشته بازگوکننده اتمطالع

این  نیترمهمخاطر موضوعات سازمانی و روانی است تا موضوعات فناوری که 
، طالعاتی استا هایسامانههای سازمانی و روانی، بحث رضایت کاربران از موضوع

اطالعاتی فقدان حمایت و  هایسامانههای زیرا یكی از دالیل اصلی شكست پروژه
هاست )اودو و تعهد از سوی کاربران نهایی است که این امر ناشی از عدم رضایت آن

 هایسامانه(. نگرش اغلب مدیران این است که عملكرد بهتر 4331، گوماریس
بنابراین برای استفاده بهینه . شودهایی منجر نمیبه رضایت کاربران ن ییتنهابهاطالعاتی 

فنی در شرایط  ازلحاظکه  یاسامانهجدید وجود دو امر ضرورت دارد: یكی  وریاز فنا
مناسب باشد و دیگری تمایل و توانایی کاربران جهت استفاده از فناوری جدید. بدین 

اطالعاتی را  هایسامانه ییقابلیت اجرا توانیمترتیب از طریق رضایت کاربران نهایی 
 (.9002 گران،ی)نورمن و د رداختا پهکرده و به ارزیابی آن ینیبشیپ
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 ضرورت انجام تحقیق

 یها به دنبال توسعهها و شرکتسازمان ،یفنّاورجهان امروز در  عیسر شرفتیپ لیبه دل
رو هستند، ها با آن روبهکه سازمان یهستند. چالش روزبهو  دیجد یاطالعات هایسامانه

عواملی که  عالوهبهاست.  دیجد یاطالعات هایسامانهکاربران از  تیو رضا رشپذی
و با پیشرفت  مرورزمانبهکند می ینیبشیپ رضایت کاربران یا مقبولیت فناوری را

افزاید )هوناکر و کنند و این موضوع بر اهمیت بررسی این عوامل میتغییر می یفنّاور
 شگرف در یشرفتیپ توانکه ب رسدیبه نظر م قیتحق نیانجام ا با (.9049دیگران 

 اندعبارت هاشرفتیپ نای. ازجمله کرد جادیا یاطالعات هایسامانه یدارنده هایسازمان
با  بلندمدتو  یبه منافع دائم دنیرس ها در چگونگیسازمان رانیگ مبه تصمیاز: 

. کندیفناوری اطالعات مناسب، کمک م و یاطالعات هایسامانه یرو یگذارهیسرما
کاربران از  تیاستفاده و رضا زانیم شیرا که موجب افزا یطیشرا توانندیم هاسازمان
را  یاطالعات هایسامانهعملكرد  ،کنند یزریرا طرح شودیم یاطالعات هایسامانه

ا هرا کاهش دهند و در آخر به سازمان یاطالعات هایسامانه یهاشكست دهند، شیافزا
 بای)رو کندیان کمک متوسط کاربر یالعاتاط هایسامانهدرک  یچگونگ ییدر شناسا

 (.9003 گران،یو د
کاربران از  تیرضا یمشابه در ارتقا هایپژوهش به دانشگاه تهران و سازمان نیا

 .رساندیم یاری یاطالعات هایسامانه

 ی تحقیقپیشینه

اطالعاتی فقدان حمایت و تعهد از  هایسامانههای یكی از دالیل اصلی شكست پروژه
 ها استسوی کاربران نهایی است که این امر ناشی از عدم رضایت آن

 (.4330 س،اودووگوماری)
است و  یضرور اریبس یاطالعات هایسامانه سازیادهیپ تیموفق یکاربران برا تیرضا 

 با،روی) تاطالعاتی اس هایسامانهو اثربخشی  تیترین معیار در ارزیابی موفقمهم
9003.) 

که  یاسامانهبرای استفاده بهینه از فناوری جدید وجود دو امر ضرورت دارد: یكی  
فنی در شرایط مناسب باشد و دیگری تمایل و توانایی کاربران جهت استفاده از  ازلحاظ

 ییقابلیت اجرا توانیمفناوری جدید. بدین ترتیب از طریق رضایت کاربران نهایی 
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 (.9002ها پرداخت )نورمن، کرده و به ارزیابی آن ینیبشیپاطالعاتی را  هایسامانه
 تیعدم موفق ایو  تیدر موفق یشتریاز طراحان بوده و اثر ب شینقش کاربران ب 

 (.4923 ،یدارند )منزو دیجد یهایفنّاور

تر شود که کاربران نهایی راحتاطالعاتی سبب می هایسامانهرضایت کاربر از 
اطالعاتی را بپذیرند و مقاومت کمتری از خود نشان دهند. درنتیجه میزان  ایهسامانه

یابد اطالعاتی افزایش می هایسامانهتمایل کاربران برای مشارکت و همكاری با بخش 
اطالعاتی و درنتیجه  هایسامانهو این سبب رضایت هرچه بیشتر کاربران از بخش 

و کوهن و اولشیر،  4923شود )نامداریان، می اطالعاتی هایسامانهموفقیت هرچه بیشتر 
9002.) 

است.  یاطالعات هایسامانهموضوعات محققان  نیتراز مهم یكیکاربران  تیرضا
اطالعاتی ارائه شده است که  هایسامانهرضایت کاربران  یبرا یاریبس یهاتاکنون مدل

گذارند را بیان می اثراز عواملی که بر رضایت کاربران  ها چارچوبیهرکدام از این مدل
و  یاطالعات هایسامانهدر کاربران،  ییهاتفاوت ودامر وج نیا لی. دلکنندمی

و  9009، سیاست )لگر ،مطالعات در آنجا انجام گرفته نیکه ا ییکشورها هایفرهنگ
 (.9002، کویمک

طالعاتی های ا، مدل موفقیت سامانهیفنّاور( با استفاده از مدل مقبولیت 9003) باروی 
در استفاده از کامپیوترهای شخصی، مدلی را که از هفت عامل مؤثر بر  انگیزشیو مدل 

رضایت کاربران )پشتیبانی مدیران ارشد، آموزش کاربران، مشارکت و درگیری کاربران 
توسعه سامانه، درک از راحتی سامانه، درک از مفید بودن سامانه، میزان  یمرحلهدر 

 دهد.شود را ارائه میاستفاده( تشكیل می

 که دهدیمی رضایت کاربران نشان ( با مرور ادبیات در حوزه9000محمود و دیگران )
کاربران و پشتیبانی  یتجربهی سامانه، درک مفید بودن و کاربران در توسعه آفرینینقش

 .هستندعوامل رضایت کاربران  ترینمهمسازمان از 

های کاربر، وی نه عامل درک مفید بودن، درک راحتی استفاده، انتظارات کاربر، مهارت 
-ی سامانه، حمایت سازمانی، نگرش درک شدهکاربر، درگیری کاربر در توسعه یتجربه

 یطبقهسهاطالعاتی را در این  ی مدیران ارشد به پروژه و نگرش کاربر به سامانه
های ها و حمایتپیشینه و مشارکت کاربر و نگرش منفعت و مفید بودن درک شده،

 دهند.سازمانی جای می

کند که عوامل سازمانی )پشتیبانی مدیران ی خود آشكار می( در مطالعه9002کیم )
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ی سامانه(، بیشترین اثر را بر روی رضایت ارشد، آموزش و درگیری کاربران در توسعه
 کاربران دارد.

توسعه و نگرش نسبت  فرآیندکاربر، محیطی،  یچهارگانه متغیرهای( 9002) مونیكندام
 .کندمی شناساییبر رضایت کاربر نهایی  اثرگذاررا عوامل  سیستمبه 

( به ارزیابی رضایت QASسؤال و جواب ) سیستم( از طریق 9003) همكارانو  اونگ
در و مدلی شامل چهار عامل راحتی اطالعاتی پرداختند  هایسامانهنهایی  کاربران

 استفاده، مفید بودن، کیفیت خدمت و کیفیت اطالعات را ارائه داده است.

ریزی ی سامانه برنامهرضایت کاربران را در مراحل اولیه اشمقاله( در 9003) الرسن
-کند رضایت کاربران نهایی از سیستم برنامهو بیان میدهد میقرار  یموردبررسمنابع 

 ربران از آن سیستم دارد.ریزی منابع بستگی به درک مثبت کا

گیری رضایت کاربران به ایجاد مقیاسی برای اندازه 9002توجیبو الیفایدر سال 
دهند که درک مفید بودن، محرمانه بودن، و نشان میپردازند در پرتال می وکارکسب

 وکارکسبراحتی در استفاده، طراحی و دسترسی پرتال، عوامل رضایت کاربران پرتال 
 .هستند

و بودن اطالعات  موقعبهو  زاده و دول پنج فاکتور محتوا، صحت و دقت، شكلکتر
 هایسامانهبر رضایت کاربر  اثرگذارعوامل  عنوانبهرا  راحتی در استفاده از سیستم

 این .انددادهو مدل ارزیابی رضایت کاربران نهایی را ارائه  اطالعاتی شناسایی کردند
-ها در کشورهای مختلف و با نرمبسیاری از پژوهش ی اخیر، مبنایمدل در دو دهه

 ه است مانند:افزارهای مختلف قرار گرفت

کامپیوتر ای بر روی مدل رضایت کاربر نهایی ، مطالعه4333و دیگران در سال  هانیمک
(EUCSدر سامانه )های پشتیبانی از تصمیم (DSS انجام ،)دهد . او نشان میداده است

 .استترین عوامل رضایت کاربران تی در استفاده از مهمکه شكل، صحت و راح

های گیری رضایت کاربر سامانهبرای اندازه EUCSاز  9009در سال  ایگزیا و داسگوپتا
ی همه افتندیو درکردند آتالنتیک استفاده  میددر دانشگاه  وباطالعاتی بر مبنای 

 .هستند کفایت اطالعات معتبر رازیغبهعوامل این مدل 

یک از  کاربران( از این مدل برای ارزیابی رضایت 9002) آبدینورهلم و همكاران
 معتبر و قوی است. EUCSو دریافتند مدل کردند استفاده  متحدهاالتیادر  تیساوب

( را ERPمنابع سازمان ) یزریبرنامه هایسامانه 9009در سال  گرانیسامر و د
در استفاده،  یمحتوا، شكل اطالعات و راحت که ابندییدرمو  دهندیقرار م یموردبررس
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 کاربران دارند. تیرضا یاثر را بر رو نیشتریب

در ارزیابی رضایت کاربران  EUSCبه سنجش اعتبار  9001در سال  گرانیو د دول
 .اطالعاتی پرداختند هایسامانهنهایی 

 اندافتهدری اند وانجام داده کیرا در کشور مكز یابیارز نی( ا9002) من و بروسا لیه
 معتبر است. كایامر یمتحدهاالتیااز  ریغ ییمدل در کشورها نیکه ا

 یکاربران فقط محتوا تیکه عوامل رضا دهندی( نشان م9002و همكاران ) ننیكاریپ
 در استفاده است. یاطالعات، دقت اطالعات و راحت

 میتصم یبانیتپش هایسامانهمدل در  نیا یبه بررس 9002و همكارانش در سال  وانگ 
که شكل و محتوا و دقت اطالعات از  رسندیم جهینت نیو به ا پردازندیم گروه
 کاربران است. تیبر رضا مؤثرعوامل  نیترمهم

ابزار در  نیا یبین فرهنگی بر رو لیوتحلهیتجز 9002و همكاران در سال  دنگ
انجام دادند و  وانیهند و تا ،یعربستان سعود ،یشرق یاروپا كا،یامر یمتحدهایاالت

 شود،ینم دهید یبودن اطالعات تفاوت موقعبهمحتوا، شكل، دقت و  نیکه ب اندافتهیدر
 مختلف متفاوت است. یهااستفاده در فرهنگ یاما راحت

و  کندیم یبررس یرانیا یرا در شرکت انرژ EUCS( مدل 9003) گرانیو د آزاده
 ندارد. یبستگ یسامانه اطالعات مدل معتبر است و به نوع نیکه ا ابدییدرم

کاربران  تیرضا یرگیاندازه یبرا یاسیمق جادیبه ا 9002در سال  یفا یو ال بیتوج
بودن، محرمانه بودن،  دیکه درک مف دهندیو نشان م پردازندیدر پرتال م وکارکسب
 وکارکسبکاربران پرتال  تیپرتال، عوامل رضا یو دسترس یدر استفاده، طراح یراحت

 ست.یحوزه مناسب ن نیدر ا ییکاربر نها تیرضا یابیو مدل ارز باشندیم

 چارچوب نظری پژوهش

مختصر برای هر  ی حاضر است. در زیر توضیحینمایش مدل مفهومی مقاله 4نمودار 
 های مدل فوق مطرح شده است:از سازه کدام
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 مدل مفهومی پژوهش .3 نمودار

 کاربر: تیرضا

است: آن میزانی که کاربران معتقدند  شدهتعریف  صورتنیبدرضایت کاربر 
 سازدها را برآورده میاطالعاتی در دسترس، نیازهای اطالعاتی آن هایسامانه

 آمدهدستبهاطالعات  تیفیکاربران را با ک تیپژوهش رضا نیا در (.4923 ان،نامداری)
 .کنیمیم یبررس ،از سامانه

 بودن: دیدرک مف

 یکه هر فرد معتقد است، استفاده از سامانه عملكرد شغل یزانیم صورتبهبودن  دیدرک مف
پژوهش درک  نیدر ا (.4323 گران،یو د سیوی)د شودیم فیتعر دهدیم شیرا افزا یو

 دیمف نیدر کارها و همچن وریو بهره تیفیباال بردن ک ف،یسرعت در انجام وظا شیافزا
 قرار گرفته است. مدنظربودن  دیبودن در شغل از عوامل مربوط به درک مف

 در استفاده: یدرک راحت

به تالش و  یازیکه فرد باور دارد، استفاده از سامانه ن ستایاستفاده درجه  یدرک راحت



 494  ...کاربران تیمدل عوامل مؤثر بر رضا یارائه

 (.4323 گران،یو د سیویکوشش ندارد )د
در  یاز عوامل درک راحت آسان از سامانه و تعامل راحت با آن، یریادگیاستفاده و 

 استفاده است.

 سامانه: یو مشارکت کاربران در توسعه یریدرگ

ارتباط و انتقال  تواندیم ،سامانه یو توسعه یطراح یمشارکت کاربران در مرحله زانیم
کاربران در  یو تقاضا ازهایکه ن دهندگان را در مواقعیکاربر و توسعه نیاطالعات ب
 .کند لیتوسعه ناشناخته مانده است تسه یهیمراحل اول

 رییها را در تغممانعت آن ،یاطالعات هایسامانه یمشارکت کاربران در فرآیند توسعه 
 .دهدیکاهش م

 آموزش کاربران:

تعامل  یو چگونگ دیکه در رابطه با شناخت سامانه جد ییهاو دوره یآموزش هایبرنامه
 .شوندیکاربران برگزار م یبا آن برا

 ها،داده واردکردنروزمره،  یاستفاده یچگونگ یکه درباره هاییپژوهش آموزش نیدر ا
 در نظر گرفته شده است. شود،به کاربران داده می...  گزارش و گرفتن

 ارشد: رانیمد یبانیپشت

 نی. ادهدیم شیکه تعهد کاربران را به سامانه افزا تیریمد تیو حما یبانیپشت زانیم
 باشد. یمتفاوت یهابه شكل تواندیم یبانیپشت

از کارمندان بخواهند که از سامانه  رو در نظر گرفته شده:روبه پژوهش موارد نیدر ا 
به مشكالت مربوط به  ایکنند و  تیحما دیجد یهااستفاده کنند، از فناوری شتریب

 دارد. یاپیسامانه توجه پ

 تجربه کاربر:

آموزش و سامانه گلستان،  هایسامانه وتر،یفرد از کامپ استفاده هایپژوهش سال نیدر ا
 کاربر در نظر گرفته شده است. یتجربه
 زیر است: صورتبههای پژوهش فرضیه

 است. گذارکاربران اثر تیدر استفاده بر رضا یدرک راحت .4 هیفرض
 است. گذارکاربران اثر تیبودن بر رضا دیدرک مف .9 هیفرض
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 است. گذارکاربران اثر تیش کاربران بر رضاآموز .9 هیفرض
 است. گذارکاربران اثر تیارشد بر رضا رانیمد یبانیپشت .1 هیفرض
 است. گذارکاربران اثر تیسامانه بر رضا یتوسعه یکاربر در مرحله یریدرگ .2 هیفرض
 است. گذارکاربران اثر تیتجربه کاربر بر رضا 2 هیفرض

 ها،پژوهشی کاربردی و از حیث نحوه گردآوری دادهپژوهش حاضر از حیث هدف، 
است از شاخه مطالعات میدانی به  و از نوع همبستگی( غیرآزمایشی)توصیفی  پژوهشی
آید و از حیث ارتباط بین متغیرهای تحقیق، بر نوعی رابطه علی داللت دارد. شمار می

میم نتایج مزیت آن قابلیت تع نیترمهمروش انجام تحقیق، پیمایشی است که 
اطالعات در پژوهش  یابزار گردآوراست.  یها کمدادهنوع  ازنظرو  است آمدهدستبه

 است. تایی لیكرت 2گزاره روی طیف  99ای با حاضر پرسشنامه

 پرسشنامه:

 بخش عمده است: 9پرسشنامه مذکور شامل 
پرسشنامه و  لهیوسبهها نامه همراه: در این قسمت هدف از گردآوری داده (3

، بیان شده است. برای ازیموردنهای داده ارائهدر  دهندهپاسخضرورت همكاری 
 دهندهپاسخهای حاصل از پرسشنامه تأکید شده تا بودن داده باارزشاین منظور 

 را عرضه کند. هاسؤالمناسب پاسخ  طوربه
 است:قسمت  9ها( پرسشنامه: این بخش از پرسشنامه شامل )گویه یهاسؤال  (2

عمومی سعی شده است که اطالعات کلی و جمعیت  سؤاالتعمومی: در  سؤاالتالف 
 سؤال است. 2آوری شود. این بخش شامل جمع دهندگانپاسخشناختی در رابطه با 

است. در طراحی این قسمت سعی  سؤال 92ب سؤاالت تخصصی: این بخش شامل 
باشد. برای طراحی این بخش  فهمقابل حد ممكن شده است که سؤاالت پرسشنامه تا

های ترین مقیاسای لیكرت استفاده گردیده است که یكی از رایجاز طیف پنج گزینه
 رود.گیری به شمار میاندازه

ای تدوین شده سؤال پنج گزینه 92 یموردبررسمتغیرهای  بر اساسبرای این منظور 
 ائه شده است.متغیرها ار بر اساس سؤاالتبندی است که در جدول ذیل تقسیم
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 پرسشنامه سؤاالتترکیب  3جدول 

 موردبررسیمتغیرهای 

 درک از راحتی استفاده
 درک از مفید بودن

 ی سامانهی توسعهدرگیری کاربران در مرحله
 آموزش کاربران

 پشتیبانی مدیران ارشد
 تجربه کاربر

 رضایت کاربر
 

میزان روایی و پایایی پرسشنامه پس از تدوین طرح مقدماتی پرسشنامه تالش شد تا 
 تعیین شود.

 آمده است. 4ساختار کلی پرسشنامه در پیوست 

 روایی و پایایی پرسشنامه

 صهیتا چه حد خص یریگکه ابزار اندازه دهدیسؤال پاسخ م نیبه ا ییروا ایاعتبار 
از نفر  1این پرسشنامه توسط اساتید راهنما و مشاور و  یی. رواسنجدیمرا  موردنظر

 .استافراد خبره مورد تأیید قرار گرفته است و از اعتبار الزم برخوردار 
 .کندیآزمون اشاره م جینتا یریتكرارپذ ایثبات،  ،یریاعتمادپذبه دقت،  ییایپا

 یآلفا بیو ضر شد آزمونشیپپرسشنامه،  42پژوهش نمونه اولیه شامل  نیا در
 به دست آمد. 342/0کرونباخ 

 آماریی جامعه و نمونه

دانشگاه تهران )گلستان(  یسامانه جامع آموزش یپژوهش از جامعه کاربران ستاد نیدر ا
 .است استفاده شده

نفر است که  14دانشگاه تهران )گلستان(  یسامانه جامع آموزش یکاربران ستاد جامعه
 .کنندیها از سامانه گلستان استفاده نمنفر از آن 9

استفاده  یروش سرشمار یامل کارمندان آموزش ستادجامعه که ش یبرا قیتحق نیدر ا
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تعداد  یعنیدر جامعه،  یکاغذ صورتبهو هم  یكیالكترون صورتبه. پرسشنامه هم شد
نفر از افراد که با سامانه گلستان کار  93 انیم نیکه از ا شد عیتوز قینفر از طر 14

 .کردند لیمپرسشنامه را تك کردند،یم

 اطالعات لیوتحلهیتجز

 های پژوهشی از فن آماری رگرسیون خطی استفادهدر این پژوهش جهت آزمون فرضیه
 هایآزمون نوع تعیین و هاداده بودن نرمال بررسی جهت ابتدا در انجام گرفته است.

 .است شدهه استفاد اسمیرنوف -وفرکولموگ آزمون از فرضیات، سنجش برای مناسب

از  موردنظرآزمون نشان داد، سطح معناداری آزمون برای تمام متغیرهای  نتایج این
و از توزیع  بیشتر است بنابراین همه متغیرها نرمال هستند 02/0 سطح خطای قابل

 کنند.نرمال پیروی می
ضریب متغیرهای مستقل را در  ( به ترتیب مقدار ثابت و4) جدولنتایج موجود در 

 هد.دمعادله رگرسیون نشان می

 ضرایب رگرسیون و مقدار ثابت. 2جدول 

 مدل
 ضریب استاندارد یراستانداردغضریب 

t Sig. B Std. Error Beta 

 -/001 420/9  200/0. 223/4 مقدار ثابت 4

 293/0 122/0 023/0 413/0. 029/0 در استفاده یدرک راحت

 322/0 -42/0 -009/0 442/0 -009/0 بودن دیدرک مف

 یکاربران در مرحله یریدرگ
 سامانه یتوسعه

019/0- 029/0 029/0- 201/0- 202/0 

 092/0 999/9 924/0 440/0 922/0 آموزش کاربران

 043/0 120/9 102/0 491/0 902/0 ارشد رانیمد یبانیپشت

 210/0 -901/0 -092/0 494/0 -092/0 ی کاربرتجربه

 
آموزش و پشتیبانی مدیران ارشد (، سطح معناداری تنها برای متغیرهای 4)جدول مطابق 

ارتباط  است و این بدین معناست که بین این متغیرها و رضایت کاربر کمتر 02/0از 
درک راحتی در استفاده، درک مفید بودن، خطی وجود دارد، ولی برای متغیرهای 

معناداری از سطح  کاربر سطحی ربهی سامانه و تجی توسعهدرگیری کاربران در مرحله
بیشتر است و به این معنی است، بین این متغیرها و رضایت کاربر نهایی  02/0 خطای
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معنادار است  02/0مقدار ثابت نیز با سطح معناداری کمتر از  ارتباط خطی وجود ندارد.
 ی رگرسیون وجود دارد.و در معادله

Y=0.257X1+0.307X2+1.579 
X1: برانکار آموزش 
X2: ارشد رانیمد یبانیپشت 

. شودهای چهارم و پنجم پذیرفته میفرضیهی رگرسیون فوق معادله با توجه به
است  9Xبیشترین ضریب متعلق به که بیانگر این است ضرایب موجود در این معادله 

ان سامانه جامع را بر رضایت کاربر اثربیشترین  پشتیبانی مدیران ارشد جهیدرنتو 
 داشته است.آموزش 

 گیریبحث و نتیجه

در موضوعات برانگیزترین و چالش نیترمهماز  بحث رضایت کاربران ازآنجاکه
 عواملبنابراین هدف از پژوهش حاضر، شناسایی ت، اس اطالعاتی یهاسامانهی حیطه

از منظور مدلی همین  و بهاست اطالعاتی بوده  هایسامانهان رگذار بر رضایت کاربراث
جامع آموزش دانشگاه تهران ارائه شده است. در رضایت کاربران سیستم مؤثر بر عوامل 

درک از راحتی سامانه، درک از مفید بودن، درگیری و ی بین متغیرهای رابطه این مدل
ی سامانه، آموزش کاربران، حمایت و پشتیبانی ی توسعهمشارکت کاربران در مرحله

قرار گرفته  موردبررسیمتغیر رضایت کاربر نهایی ی کاربران و مدیران ارشد و تجربه
متغیرهای درک از راحتی در استفاده، آموزش کاربران و پشتیبانی  از این میان .است

را بر رضایت  اثربیشترین مدیران ارشد بر رضایت اثرگذارند و پشتیبانی مدیران ارشد 
با  در رابطها ر دارش اثر حمایت و پشتیبانی مدیرانکاربر داشته و این خود اهمیت و 

توان به موارد آتی می یهاپژوهشپیشنهادهایی برای  عنوانبه. کندیکاربران برجسته م
 :کرد شارها ریز
 یبررس در دانشگاه تهران، هاسامانه گریکاربران د تیعوامل مؤثر بر رضا یبررس 

امل مؤثر بر عو یبررس ها،دانشگاه یآموزش هایسامانهکاربران  تیعوامل مؤثر بر رضا
کاربران  تیعوامل مؤثر بر رضا یبررس گر،ید هایسازمان هایسامانهکاربران  تیرضا
کاربران  تیعوامل مؤثر بر رضا یسهیمقا سامانه جامع آموزش دانشگاه تهران، یصف
کاربران از  تیرضا زانیم یابیارز سامانه جامع آموزش دانشگاه تهران، یو ستاد یصف

کاربران سامانه  تیرضا جادیموانع ا ییشناساو  سامانه جامع آموزش دانشگاه تهران
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به ذکر است که در این تحقیق ارتباط خطی بین  الزم جامع آموزش دانشگاه تهران.
مندان این عوامل مؤثر بر رضایت و رضایت کاربران بررسی شده است. لذا به عالقه

این عوامل را بررسی  یرخطیغهای آتی، روابط برای پژوهش شود کهحوزه پیشنهاد می
 کنند.
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