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 چكيده

اي ويژه زندگي كاري و حرفه هاي زندگي ما بههاي اخير، فناوري هاي اطالعاتي تقريباً با تمام جنبهدهه در
هاي مختلف و رشد سريع استفاده از رايانه در گره خورده است. كاربرد فناوري هاي اطالعاتي در حوزه

ها، پذيرش فناوري هاي اطالعاتي در سازمانعدم ويژه اي به بررسي عوامل مؤثر بر ها، اهميت سازمان
 با بكارگيري و پذيرش آن اطالعاتي، هنوز فناوري هاي ذاتي هايمزيت تمام رغماست. بهبخشيده 
 -عوامل مؤثر بر رفتار پذيرش فناوريبنابراين، هدف از اين پژوهش بررسي  .است همراه كاركنان مقاومت

هاي اطالعاتي در ميان كاركنان هتل است. روش تحقيق، توصيفي از نوع پيمايشي بوده و جامعه آماري آن، 
افزار آوري شده، از نرم هاي جمعل دادههاي شهر شيراز بوده است. براي تجزيه و تحليكاركنان هتل

SPSS20 2و  Smart PLS ه عواملي چون دهد ك دست آمده، نشان مياست. نتايج بهاستفاده شده
كارگيري فناوري نگرش، باورهاي رايج نسبت به فناوري هاي اطالعات و هنجارهاي ذهني، بر پذيرش و به

 داري دارنداطالعات تأثير مثبت و معني
 ادراك شده، نگرش. يباورها ي،ذهن ياطالعات، هتل، هنجارها ي: فناور :يديكل واژگان
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 مقدمه 
هاي آن فراگير شده امروزه تحوالت شگرفي در زمينه فناوري اطالعات رخ داده و پيشرفت

-هاي اين فناوري مي توان به سرعت زياد در پردازش دادهترين ويژگياست. از جمله مهم
العاده زياد، سرعت باالي دسترسي به اطالعات، به روز بودن، امكان مبادله ها، دقت فوق

. فناوري اطالعات يكي 5F1 )2007الم و همكاران، الكترونيكي اطالعات و كيفيت باال است (
دهد كه امروزه صنعت رها نشان مياز عناصر اصلي عمليات صنعت هتلداري است. آما

گردشگري و هتلداري در كشورهاي در حال توسعه، توجه بيشتري به استفاده از ابزارهاي 
6Fدهند (پون، الوالكترونيكي نشان مي

دهد ). براي نمونه، نتايج يك پژوهش نشان مي2005، 2
اره كشور مالزي هاي سه ستدرصد از هتل 78هاي چهار و پنج ستاره و درصد از هتل 99كه 

سايت بوده، كه از آن براي كارآيي و كارآمدي بيشتر در جذب گردشگران داراي وب
7F).2010كنند (هاشيم و همكاران، استفاده مي

3  
اي بر فناوري اطالعات اند كه صنعت هتلداري به طور گستردهمطالعات اخير نشان داد

ب افزايش د و اين امر خود موجكنوري و كارايي كاركنان تكيه ميبراي افزايش بهره
ها براي متمايز ساختن خود . امروزه هتل8F4)2001(بايرد و تورنر، رضايت مشتريان شده است 

كنند. همچنين مشتريان نيز با استفاده از عنوان كانال توزيع استفاده مياز رقبا، از اينترنت به
اطالعات موردنياز   ردازشدنبال كاهش هزينه جستجو و پمنابع اطالعاتي الكترونيكي به

موجب رشد استفاده از فناوري . وب سايت هاي اينترنتي 9F5)2006(كيم و همكاران، هستند 
هاي اطالعاتي در صنعت هتلداري شده است. خلق و توسعه اينترنت از ابتدا به عنوان يك 

ري عنوان مايه حيات صنعت گردشگروبداد بزرگ به شمار مي رفته و در حال حاضر نيز به
. براي نمونه نتايج حاصل از بررسي كاربرد فناوري هاي 10F6)2003مطرح است (بوهاليس، 

درصد از هتل ها، از  80دهد كه تقريبا هاي كوچك اسكاتلند نشان مياطالعاتي در هتل
 -رايانه ها براي رونق كسب و كار اينترنتي خود و جذب بازار تقاضاي مربوطه استفاده مي

 )2003كنند (بوئيك، 
11F

الكترونيكي، رزرو اتاق به صورت اينترنتي، . اينترنت، پست7
دهي مالي رايانه اي ، سفارش محصوالت غذايي و آشاميدني حسابداري و سيستم گزارش
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هاي آنالين، كنفرانس از راه دور، راهنمايي تعاملي براي ميهمانان، ابزارهاي كاربردي تلفن
هايي از فناوري اطالعات ترونيكي، نمونههاي اعتباري الككارگيري كارتهمراه و به

 ها هستند.استفاده شده در هتل
 

 ضرورت تحقيق و بيان مسأله 
 از اجراي پشتيباني مديران برخي از عواملي هستند كه مانع و توانايي تمايل كاركنان،

. عالوه بر اين، 12F1)1994شوند (باكر، ريلي، مي سازمان ها در اطالعات فناوري آميز موفقيت
ها بدون توجه به نيازهاي كاركنان و تاثيري به طور معمول طراحي، توسعه و اجراي فناوري

رسد كه در رابطه با تاثيرتغييرات گيرد. به نظر مي گذارند، صورت ميكه بر نيروي كار مي
است. همچنين محققان تنها به بررسي فناوري بر رفتار انسان، به ميزان كافي مطالعه نشده

انش فناوري اطالعات به عنوان يك ساختار در صنايع توليدي و خدماتي (براي ماهيت و د
 نمونه: بانك) پرداخته اند.

در زمينه كاربرد فناوري هاي اطالعاتي در صنعت هتلداري مطالعات اندكي صورت 
 -گرفته است. اگرچه صنعت هتلداري با مشغله كاري بسياري روبرو است، اما مديران هتل

گذاري در زمينه توسعه فناوري هاي اطالعاتي تمايل دارند تا فشار بر ش سرمايهها، به افزاي
وري كاركنان افزايش يابد. با اين حال، بي توجهي به ابعاد وجودي انسان، بر اثربخشي بهره

 . 13F2)1995استفاده از فناوري اطالعات تاثيرگذار خواهد بود (هوف و همكاران، 
هاي آن فراگير فناوري اطالعات رخ داده و پيشرفت امروزه تحوالت شگرفي در زمينه

هاي فناوري هاي اطالعاتي، شامل سرعت زياد در پردازش ترين ويژگيشده است. مهم
العاده زياد، سرعت باالي دسترسي به اطالعات، به روز بودن، امكان ها، دقت فوقداده

گسترش حجم عمليات و  مبادله الكترونيكي اطالعات وكيفيت باال است. از سويي ديگر،
تر شدن امور مربوط به كسب و كارها استفاده از اين فناوري ها را اجتناب ناپذير پيچيده

سازد. با توجه به اين عوامل، ديگر نيازي به توجيه استفاده از فناوري اطالعات در دنياي  مي
 امروز وجود نخواهد داشت.
ري هاي اطالعاتي و ارتباطي براي تعامل ها در برابر كاربرد فناودر گذشته، مديران هتل

دادند. به طور كلي باور عمومي براين بود كه بدون در معرض با ميهمانان مقاومت نشان مي
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هاي شخصي و فردي ميهمانان، امكان ارائه خدمات مبتني بر گرفتن ويژگيخطر قرار
سب مديريت فناوري هاي اطالعاتي وجود ندارد. عالوه بر اين، عدم درك صحيح و منا

گذاري سازماني در هتل ها از فناوري هاي اطالعاتي و باور به عدم قطعيت اثربخشي سرمايه
ها شد. با اين حال، امروزه، اين نگرانيفناوري هاي اطالعاتي، مانع از اجرايي شدن آن مي

هاي ديگر اعتباري ندارد. فناوري هاي اطالعاتي يك دارايي استراتژيك مهم براي سازمان
مرتبط با صنعت هتلداري به شمار مي روند كه مي توان از آن براي بهبود عملكرد سازماني 
و رقابت راهبردي استفاده نمود. با اين حال پذيرش و انتشار فنآوري هاي اطالعاتي، 

 -فرآيندهايي پيچيده هستند كه تحت تاثير تعدادي از عوامل داخلي و خارجي قرار مي
فهم دقيق و مناسب از عوامل مؤثر بر رفتار پذيرش فناوري در  گيرند. در نتيجه، درك و

هاي مرتبط با صنعت هتلداري، مانند: هتل، از اهميت بااليي برخوردار بوده و به سازمان
 عنوان مسئله اصلي اين تحقيق به شمار مي رود.

 
 مروري بر ادبيات تحقيق

-مره موضوعاتي است كه به نظر مي تأثير تغييرات فناوري هاي ارتباطي بر رفتار انسان در ز
رسد با توجه به نوين بودن مفاهيم و كاربرد فناوري هاي اطالعاتي، به ميزان كافي مورد 
مطالعه واقع نشده است. البته، محققان ماهيت و دانش فناوري اطالعات را به عنوان يك 

داده اند. با اين ساختار در توليد و خدمات صنعتي (براي نمونه: بانك) مورد بررسي قرار 
، شده است. در برخي از اين مطالعاتحال، مطالعات اندكي در زمينه صنعت هتلداري انجام 

-گيري رفتاري، براي توضيح استفاده از سيستمهاي تصميمهاي نيات رفتاري يا نظريهمدل
14Fهاي اطالعاتي استفاده شده است. براي نمونه نتايج حاصل از مطالعات ديويس

1 )1989 ،(
دار و مثبتي با رفتار واقعي دارد. همچنين اين يانگر اين است كه نيات رفتاري، رابطه معنيب

دهند كه استفاده موثر از فناوري اطالعات، به قصد و نيت مثبت نسبت به ها نشان مييافته
پذيرش فناوري اطالعات وابستگي دارد. در تحقيقي ديگر، با عنوان پذيرش فناوري 

كاربران، با مقايسه دو مدل نظري اين نتيجه كسب شد كه پيش بيني، اطالعات از سوي 
توضيح و افزايش پذيرش كاربران نيازمند درك علت پذيرش يا رد سيستم رايانه از سوي 

 -بيني پذيرش رايانه از سوي افراد را، با اندازهافراد است. بنابراين تحقيق فوق، توانايي پيش
ارهاي ذهني و سودمندي ادراكي مورد بررسي قرار داده گيري عواملي، مانند: نگرش، هنج

                                                                                                                   
1. Davis  
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كننده است. در نهايت نتايج تحقيق اشاره شده، سه ديدگاه اصلي در مورد عوامل تعيين
 رايانه را به شرح زير ارائه داده است: استفاده مديران از

بيني پيشها را از استفاده تواند نيت آن) استفاده افراد از رايانه، به طور منطقي مي1
 نمايد.
 كننده نيت مردم در استفاده از رايانه است.) سودمندي ادراك شده، عامل اصلي تعيين2
 ) سهولت استفاده، به عنوان عامل ثانويه در نيت افراد در استفاده از رايانه است.3

وري، بسياري از مطالعات به اين نتيجه دست يافته اند كه بهبود فرآيندهاي كار، بهره
وري و رضايت مشتريان از جمله مزاياي استفاده از فناوري اطالعات است. با اين سودآ

حال، نتايج حاصل از مطالعات محققان نشان مي دهد كه در صورت ناديده گرفتن عوامل 
هاي جديد اطالعاتي به طور كامل در سازمان هاي مرتبط با صنعت  انساني، فناوري

. كسب و كارهاي 15F1)2003، حسن، 2000همكاران، شوند (روپكي و هتلداري پذيرفته نمي
مرتبط با صنعت هتلداري، براي افزايش بهره وري و كارآيي كاركنان خود، بر فناوري هاي 

 ).2003كنند كه به تبع آن رضايت مشتريان نيز افزايش مي يابد (بوئيك، اطالعاتي تكيه مي
16Fمطالعات پاراسكواس و بوهاليس

هتلداران مستقل كوچك )، نشان مي دهد كه 2003( 2
ها داراي مزيت هايي موافق اين حقيقت هستند كه كاربرد فناوري هاي اطالعاتي در هتل

)، اثر باورهاي ادراكي فناوري اطالعات، تناسب فناوري با 2007است. الم و همكاران (
كار، نگرش، خودكارآمدي و هنجارهاي ذهني بر نيت رفتاري پذيرش فناوري اطالعات 

هاي چين و هانگزو را مورد بررسي قرار دادند. جامعه آماري اين تحقيق، كاركنان در هتل
هتل هاي پنج ستاره و چهار ستاره در مناطق هانگزو و هنگ كنگ بودند. اين كاركنان از 

كردند. تجهيزات يا سيستم فناوري اطالعات براي پشتيباني از كار روزانه خود استفاده مي
دهد كه نگرش، خودكارآمدي و هنجار ذهني، رابطه وق نشان مينتايج حاصل از تحقيق ف

مثبتي با نيت رفتاري دارند. همچنين باورهاي ادراكي فناوري اطالعات، به صورت غير 
 گذارد.ميمستقيم از طريق شكل گيري نگرش بر نيت رفتاري اثر

 
 بيان فرضيات و ارائه مدل

 باورهاي ادراک شده نسبت به فناوري اطالعات

                                                                                                                   
1. Hassan, Roepke et al. 
2. Paraskevas & Buhalis 
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هاي اطالعاتي مديريت، باورهاي اداركي محققان سيستمر اساس نتايج حاصل از مطالعات ب
در زمينه سودمندي و سهولت استفاده از فناوري هاي اطالعاتي، تاثير كليدي بر رفتار 

هاي استفاده شده در مطالعات ترين مدلمدل پذيرش فناوري از مهمپذيرش فناوري دارند. 
ها است. در اين مدل، سودمندي و د توسط افراد يا شركتهاي جديپذيرش فناوري

كننده نسبت به پذيرش فناوري جديد در سهولت استفاده ادراك شده با نگرش مصرف
گذارد (شن، ارتباط است كه به نوبه خود بر نيت پذيرش و پس از آن بر رفتار تأثير مي

17Fچيو

ار استفاده از رايانه بر اساس دو بيني رفت). اين مدل در اصل براي توضيح و پيش2010، 1
عقيده رفتاري خاص (سهولت استفاده ادراك شده و سودمندي ادراك شده) توسعه يافته 
است. سودمندي ادراك شده، ميزان باور فرد در استفاده از سيستمي خاص است كه منجر 

فاده از شود. سهولت استفاده ادراك شده، ميزان باور فرد در استبه بهبود عملكرد او مي
18Fسيستمي خاص بدون تالش زياد است (چونگ و همكاران

). اين دو عامل برنگرش 2005، 2
گيري براي استفاده از آن افراد نسبت به استفاده از فناوري تأثير گذاشته، موجب تصميم

 .19F3)2008گيرد( گوپتا و همكاران، شوند و درنهايت عمل استفاده صورت ميفناوري مي
 گردد:مطالب گفته شده، فرضيه زير پيشنهاد ميبنابراين، براساس 

داري بر فرضيه اول: باورهاي ادراك شده از فناوري اطالعات، تأثير مثبت و معني
 نگرش دارد.

 
 تناسب فناوري با وظايف

اي كه از آن (توسط پذيرش فناوري به چگونگي تناسب ميان فناوري جديد و وظيفه
وظايف، اقدامات انجام شده توسط افراد هستند كه  شود، بستگي دارد.فناوري) حمايت مي

هاي كار از نظرتنوع، دشواري و وابستگي كنند. ويژگيها را به خروجي تبديل ميورودي
متقابل ممكن است با اعتماد افراد به استفاده از فناوري در ارتباط باشد. اگر افراد دريابند كه 

-را به عنوان ابزاري مفيد و مهم درك ميكند، فناوري فناوري به عملكرد آنها كمك مي
20Fكنند (گودهيو و همكاران

). در كسب و كارهايي، مانند: هتل، تناسب وظيفه با 2000، 4
تواند به كارمند در انجام نمونه كارها يا خدمات فناوري، سطحي است كه فناوري مي

                                                                                                                   
1. Shen & Chiou  
2. Cheung et al. 
3. Gupta et al.  
4. Goodhue et al. 
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-بهتر مي). سطح باالتر تناسب، به عملكرد 2001كمك رساني نمايد (موريس، تورنر، 
-هاي كار، تواناييتناسب فناوري با وظايف، به انطباق ميان ويژگي انجامد. به طور خاص،

بنابراين، براساس مطالب گفته د. شوها مربوط ميهاي كاركنان و ويژگي فناوري در هتل
 گردد:شده، فرضيه زير پيشنهاد مي

 داري بر نگرش دارد.فرضيه دوم: تناسب ميان فناوري و وظيفه، تأثير مثبت و معني
 

 نگرش
نگرش، بازتابي از شيوه احساس فرد نسبت به يك شي يا موضوع است (گودرزي، جباري، 

 نگرش نسبت به يك پديده، متأثر از برداشت ذهني كاربر نسبت به آن پديده است). 1391
 ). نگرش تابع باورهاي رفتاري و ارزيابي نتايج است. به بيان ديگر نگرش1392احمدي،(

ارزيابي مثبت يا منفي افراد از يك رفتار خاص، پس از ارزيابي نتايج ادراك شده ازآن 
 -در مدل تحقيق حاضر، نگرش به سيستم  .21F1)2009عمل ايجاد مي گردد (هو و همكاران، 

 -هاي اطالعاتي، حاصل جمع ديگر عوامل، نظير: خودكارآمدي و باورهاي ادراك سيستم
كننده تمايل دروني نسبت به پذيرش فناوري ي كه منعكسهاي اطالعاتي بوده، به نحو

بنابراين، براساس  كننده وتاثيرگذار بر نيت رفتاري است.در نتيجه، نگرش عامل تعيين است.
 گردد:مطالب گفته شده، فرضيه زير پيشنهاد مي

 دارد.قصد استفاده از فناوري اطالعات  داري برتأثيرمثبت و معنيفرضيه سوم: نگرش، 
 

 خودکارآمدي
آميز كارها با خودكارآمدي به باور افراد در توانايي براي سازماندهي و انجام موفقيت

22Fهاي رايانه اي اطالق شده است (ليان، ليناستفاده از سيستم

). بنابراين نقش مهمي 2008، 2
م در تأثيرگذاري بر انگيزش و رفتار افراد دارد. افرادي كه اعتماد به نفس خود را در انجا

كه، افرادي  خورند در حاليدهند، به راحتي دلسرد شده و شكست ميكارها از دست مي
حتي در مواقعي كه عملكردشان ضعيف  ،كه در دستيابي به اهداف خود مطمئن هستند

تحقيق، از ميان عوامل مختلف ). در ادبيات 2007مقاوم هستند (الم و همكاران،  ،است
ايانه به عنوان عامل اصلي استفاده از رايانه شناخته شده ، خودكارآمدي استفاده از رفردي

                                                                                                                   
1. Huh et al. 
2. Lian   & Lin 
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هايش براي است. اعتماد به نفس در رابطه با استفاده از رايانه، تنها بر ادراك فرد از توانايي
گذارد، بلكه بر نيت وي در زمينه استفاده از رايانه در آينده نيز انجام وظايف رايانه تاثير نمي

 گردد:براساس مطالب گفته شده، فرضيه زير پيشنهاد مي اثرگذار است. بنابراين،
داري بر قصد استفاده از فناوري فرضيه چهارم: خودكارآمدي تأثير مثبت و معني

 اطالعات دارد.
 

 اميد به عملکرد
اميد به عملكرد، درجه و سطحي است كه فرد معتقد است با استفاده از سيستم به بهبود 

. به عبارتي ديگر زماني كه فرد 23F1)2003ونكتاش و همكاران، شود (عملكرد شغلي نائل مي
باور داشته باشد با استفاده از فناوري اطالعات، وظايف خود را مؤثرتر و كارآمدتر از قبل 

دهد و اميد دارد كه عملكرد شغلش بهبود پيدا كند، بر قصد استفاده از فناوري انجام مي
-راساس مطالب گفته شده، فرضيه زير پيشنهاد ميبنابراين، ب اطالعات تأثير خواهد داشت.

 گردد:
داري  بر قصد پذيرش فناوري اطالعات فرضيه پنجم: اميد به عملكرد تأثير مثبت و معني

 دارد. 
 

 هنجار ذهني 
هنجار ذهني به فشار اجتماعي ادراك شده توسط فرد براي انجام يا انجام ندادن رفتار مورد 

ب بر مبناي ادراكاتشان از آنچه ديگران (دوستان، خانواده، نظر اشاره دارد. افراد اغل
به  ).1392(جابري و همكاران، كنند كنند بايد انجام دهند، عمل ميهمكاران و ...) فكر مي

هاي مختلف هستند، يعني اعتقادات عبارتي، هنجارهاي ذهني تابعي از باورها، اما از نوع
فرد بايد كاري را انجام بدهد يا انجام ندهد  كنندهاي خاص كه فكر ميافراد يا گروه

 ).2012(تالوكر، 
دهنده فشار خارجي دريافتي براي استفاده يا عدم استفاده از هنجارهاي اجتماعي، نشان 

پذيرند، نمره ها، براي استفاده از سيستم را مي. افرادي كه انتظار ديگران از آنسيستم است
خواهند داشت، حتي زماني كه ممكن است به شخصه باالتري در نيت استفاده از سيستم 

                                                                                                                   
1.Venkatesh et al. 
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24Fاحساس مثبتي در مورد سيستم نداشته باشند. مطالعات ونكاتش

)، نشان داد كه در 2000( 1
پيش بيني پذيرش و استفاده سيستم توسط كاربر، متغيرهاي سازماني، مانند: هنجارهاي 

ارند. بر اين اساس، آوري اطالعات داجتماعي، اهميت بيشتري از ادراك كاربر از فن
هنجار اجتماعي بر نيت رفتار تأثير مي گذارد. بنابراين، براساس مطالب گفته شده، فرضيه 

 گردد:زير پيشنهاد مي
داري بر قصد استفاده از فناوري هاي ذهني رابطه مثبت و معنيفرضيه ششم: هنجار

 اطالعات دارد.
 

 نيت رفتاري و رفتار
و اراده فردي براي انجام رفتار هدف است (موريس،  نيت رفتاري، بيانگر شدت نيت

25Fديلون

دهد، افراد تمايل دارند در ). نيت، رابطه قصد رفتاري با رفتار را نشان مي1997، 2
رفتارهايي درگير شوند كه قصد انجام آنها را دارند. بنابراين رفتار هميشه بعد از قصد 

-لب گفته شده، فرضيه زير پيشنهاد مي. بنابراين، براساس مطارفتاري و متصل به آن است
 گردد:

داري بر رفتار پذيرش فناوري اطالعات و معني فرضيه هفتم: قصد رفتاري تأثير مثبت
 دارد.
26F: مدل اين تحقيق تلفيقي از مدلمدل تحقيق 

3TAM  كه در مدل  است، بدين معني
توجه به مفاهيم و عوامل هنجارهاي ذهني و اميد به عملكرد گنجانده نشده اند. با  تام،

مطالب ذكر شده در ادبيات موضوع و تشريح فرضيات، هنجارهاي ذهني در محيط 
سازماني به مانند هتل، كه ممكن است كاربران تحت فشار اجتماعي براي استفاده از فناوري 

هاي تواند تاثيرگذار باشد. همچنين انتظار فرد از اينكه استفاده از سيستم اطالعات باشند، مي
هاي  تواند منجر به بهبود عملكرد شود، ممكن است بر رفتار پذيرش فناوريطالعاتي ميا

اطالعاتي اثرگذار باشد. بنابراين در اين تحقيق عالوه بر عوامل موجود در مدل تام، اهميت 
اطالعاتي  هاي فناوري پذيرش و تاثير دو عامل هنجارهاي ذهني و اميد به عملكرد بر رفتار

 مدل مفهومي پژوهش را نشان مي دهد. 1هتل بررسي شده است. شكل  نانكارك ميان در

                                                                                                                   
1  . Venkatesh 
2. Morris & Dillon 
3. Technology Acceptance Model 
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عوامل موثر بر پذيرش فناوري اطالعات پذيرش فناوري اطالعات

باورهاي ادراكي 
فناوري اطالعات

تناسب فناوري با 
وظايف

اميد به عملكرد

هنجارهاي ذهني

خودكارآمدي

نگرش

نيت رفتاري
قصد استفاده از (

)فناوري اطالعات

رفتار
استفاده از فناوري (

)اطالعات

 مدل مفهومي پژوهش -١شکل 
 شناسي تحقيقروش

روش كه با  است علي واز منظر نتيجه كاربردي-نظر هدف، توصيفي روش تحقيق حاضر از
ز تحقيق، از پرسشنامه مبتني بر هاي مورد نياشود. جهت گردآوري دادهپيمايشي انجام مي

 طيف ليكرت استفاده شده است. 
روش   جهت گردآوري اطالعات مورد نياز تحقيق، از: ابزارگردآوري اطالعات

مورد استفاده در اين  وسيله پرسشنامه استفاده شده است. پرسشنامهتحقيق ميداني به
هاي به كار رفته گرفتن مؤلفهاي است كه با در نظر پژوهش، پرسشنامه تعديل و تكميل شده

هاي انجام گرفته محققان برجسته در اين زمينه، طراحي شده نامهها و پرسشدر پژوهش
است. در بخش اول پرسشنامه سؤاالت جمعيت شناختي، مانند: سن، تحصيالت، جنسيت، 
وضعيت تأهل و ميزان درآمد مطرح شده است. در بخش دوم پرسشنامه، سؤاالتي جهت 

متغيرهاي تحقيق ارائه شده است. براي سنجش روايي پرسسشنامه از روايي محتوا و سنجش 
سازه (روش بار عاملي، روائي همگرا و روائي واگرا)  بهره گرفته شد. جهت سنجش 
پايايي، آلفاي كرونباخ و پايايي تركيبي مورد استفاده قرارگرفت. مقدار آلفاي كرونباخ 
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 است. همانآورده شده 5ابزار اندازه گيري در جدولبراي هر سازه پژوهش و براي كل 
/. 7هاي پژوهش بيشتر از شود ضريب آلفاي كرونباخ براي تمام سازهطور كه مشاهده مي

هاي پژوهش منبع سازه 1هاي پژوهش دارد. در جدول شماره است كه نشان از اعتبار سنجه
 ذكر شده است. 

 ساختار پرسشنامه -١جدول
 منبع متغيرهاي تحقيق

 )۲۰۰۷الم و همکاران ( باورهاي ادراکي فناوري اطالعات
 )۲۰۰۹هو و همکاران ( هنجارهاي ذهني
 )۲۰۰۹هو و همکاران ( خودکارآمدي

 )۲۰۰۷الم و همکاران ( نگرش
 )۲۰۰۸گوبتا و همکاران ( نيت رفتاري

 )۲۰۰۸گوبتا و همکاران ( اميد به عملکرد
 )۲۰۰۸نکتاش و باال ( رفتار

 )۲۰۰۷الم و همکاران ( سب فناوري با کارتنا
 

-. جامعه آماري اين پژوهش شامل كاركنان بخش اداري هتلجامعه و نمونه آماري
است. از آنجا كه گيري تصادفي ساده استفاده شدههاي شهر شيراز است و از روش نمونه

شود،  ستفاده مياي ليكرت در پرسشنامه اواريانس جامعه نامعلوم بوده و از طيف پنج گزينه
 لذا از فرمول زير براي تخمين انحراف معيار جامعه استفاده شده است:

 

𝜎 =
𝑀𝑀𝑀(𝑀𝑋)−𝑀𝑀𝑀(𝑀𝑋)

6
=

5 − 1
6

= 0.667 
نفر بوده كه با كمك  فرمول زير  156% ، تعداد نمونه 95بنابراين با فرض سطح اطمينان 

 ):1391برآورد شده است (مومني و قيومي فعال، 
 

n =
𝑀 ×  z𝛼2

2 × 𝜎2

𝜀2(𝑀 − 1) + z𝛼22 × 𝜎2
=

203 ×  (1.96)2 × (0.667)2

0.052 × 202 + (1.96)2 × (0.667)2
= 156   

 در رابطة فوق:
 N است.   203: تعداد افراد جامعه بوده كه در اين پژوهش معادل 
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 Zα/2      درصديِ 95جه به سطح اطمينانِ : مقدار متغير نرمال استاندارد بوده كه با تو
 است. 1/ 96مورد نظر در اين پژوهش معادل 

α 5% فوق ) معادل 95: سطح خطا است كه در اين پژوهش ( با توجه به سطح اطمينان %
 است.

  𝜀     در نظر گرفته شده است. 05/0:  خطاي استاندارد است كه  
𝜎       گرفته شده است. در نظر 667/0: انحراف معيار جامعه است كه 

 
 هاي تحقيق ها و يافتهتجزيه و تحليل داده

توصيفي، به ويژگي هاي جمعيت شناختي  هايدربخش يافته توصيف جمعيت شناختي.
شود. براساس اين نتايج، مشاهده مي 2شده است كه در جدول  جامعه مورد بررسي پرداخته

صد) زن هستند. ساير جزئيات را در2/47نفر ( 72درصد) پاسخگويان مرد و  9/52نفر( 81
 مشاهده كرد. 3و 2توان در جدول مي

 هاي جمعيت شناختييافته .٢جدول 

 درصد فراواني فراواني ابعاد

ت
سي

جن
 

 ٢/٥٣ ٨٣ مرد
 ٨/٤٦ ٧٣ زن

سن
ده 

ر
 

 ٢/٣٧ ٥٨ وکمتر٢٥

٣/٣٣ ٥٢ ٣٠-٢٦ 

٢٥ ٣٩ ٤٠-٣١ 

 ٥/٤ ٧ و باالتر ٤١

ت
يال

حص
ت

 

 ٤/١٤ ٢٢ ديپلم و کمتر از ديپلم

 ٩/٦٩ ١٠٨ فوق ديپلم و ليسانس

 ٧/١٦ ٢٦ فوق ليسانس و باالتر

تل
ن ه

ندا
ارم

ک
 

 ٤/٣١ ٤٩ ستاره ٥

 ٥/٣٨ ٦٠ ستاره ٤

 ١٦ ٢٥ ستاره ٣
 ١/١٤ ٢٢ ستاره ٢
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 اسامي هتل  .٣جدول 

 تعداد اتاق تعداد ستاره نام هتل

  ١٥٨ ٥ هتل بزرگ شيراز 

 ١٠٤ ٥ هتل بين المللي پرسپوليس 

 ١٨٨ ٥ پارس بين المللي هتل 

 ٢٥٠ ٥ هتل چمران

 ٧٥ ٥ هتل زنديه

 ٢٣٢ ٥ هتل هما

  ١٠٠ ٤ هتل جام جم 

 ١٢٦ ٤ پارک هتل

 ٧٥ ٤ اليزه

 ٧١ ٤ آريو برزن

 ٦١ ٤ هتل پارسيان

 ٧٢ ٤ هتل پارسه

 ١٢٦ ٤ هتل پارک

 ٤٨ ٤ هتل ستارگان 

 ٥٢ ٤ هتل پارک سعدي

 ٤٨ ٤ هتل ستارگان 

تل
ر ه

ت د
دم

 خ
قه

ساب
 

 ٣٣/٨ ١٣ سال و کمتر ٥
 ٨/٢١ ۳۴ سال ١٠-٦
 ٣٤/٣٣ ٥٢ سال ١٥ -١١
 ٥١/٢٠ ٣٢ سال ٢٠-١٦

٨٩/١٠ ١٧ ٢٥-٢١ 
 ١٣/٥ ٨ سال و باالتر ٢٥

http://www.iranhotelonline.com/Persian/hotels/hotelinfo.aspx?hid=102
http://www.iranhotelonline.com/Persian/hotels/hotelinfo.aspx?hid=102
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 ٥٠ ٣ هتل اپارتمان هديش

 ٩٢ ٣ هتل ارم

 ٤٢ ٣ هتل ارگ

 ٣٨ ٣ هتل جهانگردي شيراز

 ٥٣ ٣ هتل تاالر 

 ٥١ ٣ هتل کريم خان

 ٥١ ٢ هتل صدرا 

  ٢٢ ٢ هتل اناهيتا 

 ٥٠ ٢ هتل کوثر

 ١٢ ٢ هتل اپارتمان تچر

 ٢٣ ٢ هتل سنتي نيايش

 ٣٣ ٢ هتل رودکي

 ٤٧ ٢ هتل اطلس

 ١٨ ٢ هتل شايان

 ٣٤ ٢ هتل ساسان
 
  مدل استنباطي يلتحل

گيري (مدل بيروني)  )، ابتدا مدل اندازهPLSدر مدل سازي مبتني بر حداقل مربعات جزئي(
، در مرحله يل عاملي تأييدي مورد بررسي واقعهاي روايي و پايايي و تحل از طريق تحليل

 وسيله برآورد مسير بين متغيرها بررسي شد(هوالند، دوم، مدل ساختاري (مدل دروني) به
1999(27F1. 

 
 يرونيب مدل برازش) الف

 ضريب بار عاملي

                                                                                                                   
1. Hulland 
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هاي يك سازه با آن سازه محاسبه بارهاي عاملي از طريق محاسبه مقدار همبستگي شاخص
) ، مؤيد اين 1999شود (هوالند،  4/0شوند كه اگر اين مقدار برابر و يا بيشتر از مقدار مي

گيري آن ريانس خطاي اندازههاي آن از وامطلب است كه واريانس بين سازه و شاخص
گيري قابل قبول است. نتايج ضريب سازه بيشتر بوده و پايايي در مورد آن مدل اندازه

، در ابتدا ضريب بار 4به نمايش درآمده است. بر اساس نتايج جدول  4بارعاملي در جدول 
رهاي بعد باو 4و  3است، سؤاالت  4/0عاملي محاسبه شد و با توجه به اينكه مالك عدد

بعد تناسب فناوري با كار حذف  3بعد نگرش و سؤال  5و  3ادراكي فناوري اطالعات و 
 گرديد.

و  7/0، براي پايايي تركيبي 7/0با توجه به اينكه مقدار مناسب براي آلفاي كرونباخ 
هايي كه داراي بارعاملي است و الزم است سؤال 5/0استخراجي  واريانس براي ميانگين

مربوط به ابعاد  10و  9، 2هاي ند حذف گردند بنابر اين به ناچار سؤالهست5/0كمتر از
ها تمامي بعد نگرش حذف گرديد. مطابق با يافته 1تناسب فناوري با كار و همچنين سؤال 

-توان مناسب اند، پس مياين معيارها در مورد متغيرهاي مكنون مقدار مناسبي اتخاذ نموده
 همگراي پژوهش حاضر را تأييد ساخت.بودن وضعيت پايايي و روايي 

 ضريب بار عاملي -٤جدول
 

 بار عاملي شاخص سازه بار عاملي شاخص سازه

کي
درا

ي ا
رها

باو
 

b1 ٨٩/٠ 

ني
ذه

ي 
رها

جا
هن

 

H1 ٤٣/٠ 

b2 ٦٤/٠ H2 ٨٦/٠ 

b3 ٦٥/٠ H3 ٧٥/٠ 

کار
ي با

وژ
نول

تک
ب 

اس
تن

 

T1 ٦٦/٠ H4 ٥٣/٠ 

T4 ٦١/٠ 

رد
لک

عم
به 

يد
ام

 

O1 ٧٧/٠ 

T5 ٧٤/٠ O2 ٨٠/٠ 

T6 ٧٩/٠ O3 ٧٨/٠ 

T7 ٦١/٠ 

ري
فتا

ت ر
ني

 

NI1 ٧٥/٠ 

T8 ٦١/٠ NI2 ٨٢/٠ 
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ش
گر

ن
 

N2 ٧٠/٠ NI3 ٦٩/٠ 

N4 ٥٣/٠ 

 رفتار

 
 
R 

 

 

١ 

 

 

N5 ٨٧/٠ 

 خودکارآمدي
K1 ٧٩/٠ 

K2 ٧٥/٠ 

 
 روايي و پايايي

ب آلفاي كرونباخ و در پژوهش حاضر، جهت تعيين پايايي پرسشنامه از دو معيار (ضري
 است ضرايب آلفاي كرونباخ تمامي متغيرها در اينضريب پايايي مركب) استفاده شده

نتايج پايايي و روايي همگرا ابزار  5تر است. در جدول ) بيش7/0تحقيق از حداقل مقدار (
گيري از است. همچنين جهت تأييد روايي ابزار اندازهطور كامل آورده شدهسنجش به

 گردد كهمي بر اصل اين به همگرا است. رواييهمگرا و روايي واگرا استفاده شده روايي
الركر  و فورنل نظر طبق .باشند داشته ايميانه همبستگي يكديگر با سازه هر هايشاخص

) AVEخروجي ( هايواريانس ميانگين كه است اين بودن همگرا روايي )، معيار1981(
 باشد. 5/0تر از بيش

 ، ضريب پايايي ترکيبي ، ميانگين واريانس استخراجي (روايي همگرا)لفاي کرونباخآ .٥جدول 

 متغير هاي مکنون عنوان در مدل
ضريب الفاي 

 کرونباخ
ضريب پايايي 

 ترکيبي

ميانگين 
واريانس 
 استخراجي

bavarhaye 
edraki IT 

باورهاي ادراکي فناوري 
 اطالعات

٥/٠ ٧٧/٠ ٦٩/٠ 

hanjare 
zehni 

 ٦٤/٠ ٧٨/٠ ٧٣/٠ ي ذهنيهنجارها

khod 
karamadi 

 ٥٩/٠ ٧٤/٠ ٦٨/٠ خودکارآمدي

Negaresh ٥٥/٠ ٧٨/٠ ٧١/٠ نگرش 

niat raftari ٥٧/٠ ٨/٠ ٧٢/٠ نيت رفتاري 
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omide 
amalkard ٦١/٠ ٨٣/٠ ٦٩/٠ اميد به عملکرد 

Rafter ١ ١ ١ رفتار 

tanasobe it 
ba kar 

تناسب فناوري با 
 کار

٦٥/٠ ٨٣/٠ ٧٦/٠ 

 
 وايي واگرار

هايش در ي سازه با شاخصگردد، ميزان رابطهمعيار مهمي كه با روايي واگرا مشخص مي
اي كه روايي واگراي قابل قبول يك گونهها است؛ بهمقايسه رابطه آن سازه با ساير سازه

-هاي خود تا با سازهمدل حاكي از آن است كه يك سازه در مدل تعامل بيشتري با شاخص
نتايج اين بررسي را در تحقيق حاضر   6). جدول 1392دارد (داوري و رضازاده،  هاي ديگر

 دهد. نشان مي

 روايي واگرا ( روش فورنل الرکر) .٦جدول 

تناسب 
فناوري 

 باکار
 رفتار

اميد 
 عمکرد

نيت 
 رفتاري

 نگرش
خود 

 کارامدي
هنجار 
 ذهني

باورهاي 
ادراکي 
  فناوري

       
٧١/٠ 

باورهاي 
ادراکي 

 يفناور

      
٠٥/٠ ٨/٠ 

هنجار 
 ذهني

     
١٥/٠ ٢٢/٠ ٧٧/٠ 

خود 
 کارامدي

    
 نگرش ٣٧/٠ -٠٩/٠ ٢٠/٠ ٧٤/٠

   
٣٣/٠ ٢٩/٠ ٤٧/٠ ٢٦/٠ ٧٥/٠ 

نيت 
 رفتاري

  
اميد  ١٢/٠ ٣٨/٠ ٤٥/٠ ٢١/٠ ٤٥/٠ ٧٨/٠
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 عمکرد

 
 رفتار ٢٠/٠ ٠٨/٠ ٠٦/٠ ٤٢/٠ ٤٤/٠ ٣٧/٠ ١

٢٦/٠ ١٥/٠ ١٧/٠ ٤١/٠ ٣٣/٠ ١٤/٠ ١٩/٠ ٨٢/٠ 
تناسب 
فناوري 

 باکار

 
متغيرهاي مرتبه اول از مقدار همبستگي  تمامي AVE، مقدار جذر 6مطابق با جدول 

هاي اندازه واگراي مناسب و برازش خوب مدل ها بيشتر است كه اين امر رواييميان آن
 دهد.گيري را نشان مي

 
 پژوهشي) ساختاري(درون مدل برازش )ب

گيري بايد به قابليت اتكاي مدل ساختاري اشاره كرد مدل اندازهپس از تأييد مناسب بودن 
 ).7شود (جدول كه دو شاخص  و  براي اين منظور به كار گرفته مي

 برازش مدل ساختاري .٧جدول

 R2> 0.19 Q2> 0.15 متغير

 ٣٢/٠ ٢٥/٠ نگرش

 ٤٥/٠ ٣٣/٠ نيت رفتاري

 ٢١/٠ ١٩٩/٠ رفتار
 

 جمله از دارد، وجود متفاوتي هاي روش ،مدل هايمسير دار بودن معني محاسبه براي
 بين مسير ،مسير بودن دارمعني تاييد براي روش اين در كه)  t-values مقادير( z روش

 همچنين و مسير صحت بتوانيم تا باشد داشته 96/1 از بيشتر رقمي بايستي متغيرها
 مدل رسم از پس كنيم أييدت% 95 سطح در را متغيرها روابط و سؤاالت تمامي بودنمعنادار

 2در شكل  استاندارد ضرايب حالت در تحقيق مفهومي اوليه، مدل PLS تحليل و مفهومي
 است. به نمايش درآمده
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 مدل مفهومي در حالت ضرايب استاندارد .٢شکل

 
 بررسي فرضيه هاي تحقيق

 tآماره هاي اين پژوهش به اين صورت است كه ضرايب مسير مثبت و مالك تأييد فرضيه
 ، نتايج بررسي فرضيه ها ارائه شده است.8باشد كه در جدول  96/1باالتر از 

 هانتايج بررسي فرضيه .٨جدول 

ضريب  فرضيات
 مسير

 نتيجه آزمون t آماره

. باورهاي مثبت ادراک شده نسبت به فناوري اطالعات، بر ١
 نگرش تأثير مثبت و معناداري دارد.

پذيرش  ٠٦/٣ ٢٨/٠
 فرضيه

تناسب ميان فناوري و وظيفه، بر نگرش نسبت به پذيرش  .٢
 فناوري اطالعات تأثير مثبت و معناداري دارد.

پذيرش  ١٩/٤ ٣٤/٠
 فرضيه
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. نگرش، بر قصد استفاده ازفناوري اطالعات تأثيرمثبت و ٣
 معناداري دارد.

پذيرش  ٣٦/٢ ٤٥/٠
 فرضيه

 . خودکارامدي، بر نيت رفتاري نسبت به پذيرش فناوري٤
 اطالعات تأثيرمثبت و معناداري دارد.

پذيرش  ٤٤/٣ ٣٠/٠
 فرضيه

. اميد به عملکرد، بر نيت رفتاري نسبت به پذيرش فناوري ٥
 اطالعات تأثير مثبت و معناداري دارد.

پذيرش  ٤٤/٢ ٢٢/٠
 فرضيه

. هنجارهاي ذهني، بر نيت رفتاري نسبت به پذيرش فناوري ٦
 ارد.اطالعات تأثير مثبت و معناداري د

پذيرش  ٩٧/١ ١٥/٠
 فرضيه

. نيت رفتاري، بر رفتار پذيرش فناوري اطالعات تأثير متبت و ٧
 معناداري دارد.

پذيرش  ١٩/٥ ٤٤/٠
 فرضيه

 
 بحث و نتيجه گيري 

 مطالعات به توجه با هاي جديدفناوري پذيرش در موثر غالب عوامل بررسي ضرورت
 بررسي عوامل مؤثر بر پذيرش است. پژوهش حاضر با هدف روشن متعدد و مختلف

 بودن مفيد از ذهني است. برداشتفناوري اطالعات در ميان كاركنان هتل انجام شده
 مطرح است. وابسته متغير عنوان به هم و مستقل متغير عنوانبه هم اطالعات فناوري

 سهولت از ذهني برداشت متغير تاثير بودن، تحت مفيد از ذهني برداشت متغير هنگامي كه
 به نسبت نگرش بر متغير  كه هنگامي و دارد را وابسته متغير نقش گيرد،مي استفاده قرار

 مد نظر مستقل متغير عنوانبه گذارد، مي تاثير آن از و استفاده اطالعات فناوري از استفاده
 بينيپيش را آنان رفتاري تمايل كاركنان، نگرش طرز منطقي، عمل تئوري است. براساس

 28شده نسبت به فناوري اطالعات،  هاي پژوهش، باورهاي مثبت ادراكبق يافتهط .كندمي
 طالعات كاركنان دارد كه با نتايجدرصد اثر مثبت بر  نگرش نسبت به پذيرش فناوري ا

 ست. بنا بر نظر گوپتا و همكاران،) مشابه ا2008) و گوپتا و ديگران (2004مطالعات لي (
 ر نگرش افراد نسبت به استفاده ازبه فناوري اطالعات، بباورهاي مثبت ادراك شده نسبت 

 شود. نتايجفاده از آن فناوري ميگيري براي استگذارد و موجب تصميمفناوري تأثير مي
 ي و وظيفه بر نگرش نسبت به پذيرشدهد كه تناسب ميان فناوراين پژوهش نشان مي

 هاي گوديهو واين پژوهش با يافتههاي درصد تأثير مثبت دارد. يافته 34فناوري اطالعات، 
ها عبارتي اگر افراد دريابند كه فناوري با وظايف آن) همسويي دارد. به2000همكارانش (
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كنند.  نتايج آزمون در يك راستا است، فناوري را به عنوان ابزاري مفيد و مهم درك مي
ده از فناوري فرضيات حاكي از آن است كه نگرش اثر مثبت و معناداري بر قصد استفا

درصد افزايش در  45اي كه يك واحد افزايش در نگرش، منجر به اطالعات دارد، به گونه
 اري نسبت بهودكارآمدي بر نيت رفتشود. همچنين خقصد استفاده از فناوري اطالعات مي
 ت دارد كه با نتايج  پژوهش الم ودرصد اثر مثب 30پذيرش فناوري اطالعات، به ميزان 

 ني براثرگذاري اميد به عملكرد بر) همسو است. نتيجه اين پژوهش مب2007همكاران (
 ) مشابه است و با توجه به2003ن (پذيرش فناوري اطالعات با مطالعات ونكتاش و همكارا

 توان گفتفناوري اطالعات دارد ميدرصد اثر مثبت بر پذيرش  22اينكه اميد به عملكرد 
پذيرش فناوري اطالعات دارد. بنا بر نتايج اين پژوهش، كه اميد به عملكرد تاثير مهمي بر 

درصد تأثير مثبت و معناداري  15هنجارهاي ذهني بر نيت پذيرش فن آوري اطالعات، 
هاي آزمون ) هماهنگي دارد و در نهايت بنا بر يافته2000ي ونكتاش (دارد كه با يافته

وري اطالعات تأثير مثبت و توان گفت كه نيت رفتاري بر رفتار پذيرش فنافرضيات مي
 44ازاي يك واحد افزايش در نيت رفتاري، به ميزان عبارت ديگر، بهداري دارد، بهمعني

درصد افزايش در رفتار پذيرش فناوري اطالعات وجود خواهد داشت كه با مطالعات 
ردي ) مشابه است. بنابراين، نيت رفتاري، بيانگر شدت نيت و اراده ف1997موريس و ديلون (

گونه نتيجه گرفت كه در چنين محيط  توان اينطور كلي ميبراي انجام رفتار هدف است. به
كسب وكار رقابتي، فناوري اطالعات به يك منبع مهم از مزيت رقابتي پايدار و يك سالح 

كارگيري فناوري اطالعات منجر به كاهش است و بهاستراتژيك براي سازمان تبديل شده
گذاري اطالعات جويي در زمان و كسب و به اشتراكمزيت رقابتي، صرفهها، داشتن هزينه

ها شود. بنابراين كاربرد فناوري اطالعات، اثرات شگرفي بر كاركرد عملياتي هتلمي
 .خواهد داشت

 
 کاربردي و مديريتي پيشنهادهاي

برداشت  رمتغي دو مستقيم بين و مثبت نوع از ارتباط مستقيمي داد نشان حاضر مطالعه نتايج
دارد و  وجود آن از استفاده به نسبت نگرش و اطالعات فناوري بودن مفيد از ذهني

تري نسبت تر در زمينه استفاده از فناوري اطالعات، طرز نگرش مثبتكاركنان با تمايل قوي
درصد است،  28به رفتار استفاده از فناوري اطالعات دارند. با توجه به اينكه ميزان اين تأثير 

و آساني استفاده  مفيد بودن از ذهني برداشت متغير نقش توان پيشنهاد كرد كهابراين، ميبن
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 عنوانبه ،هاآن توسط اطالعات پذيرش فناوري و كاربران نگرش در اطالعات از فناوري
 ساير و اطالعاتي هايطراحان سيستم ريزان،برنامه مديران، نظر مد مؤلفه اساسي يك

-هاي مرتبط با فناوري اطالعات توصيه ميگيرد و به طراحان سيستمقرار اندركاران دست
ها براي استفاده هايي را طراحي كنند كه عالوه بر مفيد بودن، يادگيري آنشود كه  سيستم

 آسان باشد.
درصد اثر مثبت بر نگرش نسبت به  34با توجه به اينكه تناسب ميان فناوري و وظيفه، 

هاي شود سعي نمايند تا سيستمها پيشنهاد مي، به مديران هتلپذيرش فناوري اطالعات دارد
 كار گيرند كه متناسب با نيازها و وطايف كاركنان باشد.فناوري اطالعاتي را به

درصد تاثير، نقش مهمي در قصد استفاده از  45از آنجا كه متغير نگرش به ميزان 
هاي ساده و مناسب با كاركنان زشي آموشود كه با ارائهفناوري اطالعات دارد. توصيه مي

ي استفاده از فناوري اطالعات، نگرش مثبت  در كاركنان براي استفاده از اين در زمينه
 ها را تقويت كرد.  گونه سيستم

درصد اثر  30ها خودكارآمدي بر نيت رفتاري پذيرش فناوري اطالعات مطابق يافته
آموزش كاركنان و توانمندسازي آنان افرادي  شود كه بارو، پيشنهاد ميمثبت دارد. از اين

هاي را تربيت نمايند كه در دستيابي به اهداف خود مطمئن باشند. در نهايت مطابق با يافته
درصد منجر به  44پژوهش، در صورتي كه نيت رفتاري كاركنان يك واحد افزايش يابد، 

، شود كه مديران هتلاد ميشود، بنابراين پيشنهافزايش ميزان پذيرش فناوري اطالعات مي
توانند با استفاده از فناوري اطالعات، عملكرد  كاركنان خود را متقاعد نمايند كه چگونه مي

خود را بهبود ببخشند و عوامل مؤثر بر نيت رفتاري و تمايل استفاده از فناوري اطالعات را 
 .تقويت نمايند تا به افزايش ميزان پذيرش فناوري اطالعات منجر شود
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