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چکیده
پذیرش فناوري یكي از عناوین اصلي تحقيقات مرتبط با سيستمهاي اطالعات در دهههاي اخير بوده است .دیدگاههاي متنوعي در خصوص
فهم عوامل مؤثر بر تصميم كاربران براي پذیرش فناوري اطالعات وجود دارد .منطقي كه در پشت این دیدگاهها وجود دارد در این نكته
نهفته است كه موفقيت یا بازده سرمایهگذاري در فناوري اطالعات به ميزان گرایش كاربران براي بهكاربردن و استفاده از سيستمها بستگي
دارد .هدف پژوهش حاضر بررسي عوامل موثر بر پذیرش اتوماسيون اداري در واحدهاي شمال غرب دانشگاه آزاد اسالمي استان آذربایجان
شرقي با استفاده از مدل یكپارچه پذیرش و استفاده از فنآوري ( )UTAUTميباشد .این مطالعه از لحاظ روش از نوع توصيفي ،از لحاظ
روش جمع آوري داده از نوع ميداني و از لحاظ هدف ،از نوع مطالعات كاربردي است .جامعه آماري تحقيق شامل تمامي كاركنان و اعضاي
هيات علمي تمام وقت دانشگاههاي شمال غرب استان آذربایجان شرقي بودند .براي انتخاب نمونه از روش نمونهگيري تصادفي ساده استفاده
گردید .حجم نمونه آماري با استفاده از فرمول كوكران  256نفر بدست آمد .به منظور جمع آوري اطالعات در بخش اصلي تحقيق و سنجش
متغيرهاي پژوهش ،از پرسشنامه استاندارد استفاده گردید .كه از روایي و پایایي الزم برخوردار ميباشد .نتایج آزمون فرضيات نشان ميدهد
ابعاد انتظار اجرا ،انتظار تالش ،نفوذ اجتماعي و شرایط تسهيلگر بر پذیرش اتوماسيون اداري در واحدهاي شمال غرب دانشگاه آزاد اسالمي
استان آذربایجان شرقي تاثير مثبت دارد .در ضمن عوامل موثر بر پذیرش اتوماسيون اداري در گروههاي سني ،جنسيت و سابقه استفاده از
اتوماسيون اداري تفاوت معني داري با هم ندارند.
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مقدمه
امروزه ،ظهور فناوري جدیدي در جهان بنام فناوري اطالعات بر نحوه زندگي افراد و كيفيت آنان تأثير گذاشته است .این فناوري با
دادهها واطالعات دیجيتالي ،نوشتاري ،تصویري و یا رسانههاي صوتي عملي كند و بنا بر سليقه كاربران به موضوعاتي مانند ارتباطات،
ذخيره سازي ،پردازش ،چاپ و نمایش دادهها ميپردازد (قربانيزاده و همكاران .)1390 ،گسترش سيل آساي كامپيوتر در دهههاي اخير
 ،مهمترین تغيير را در نظام دانایي از اختراع چاپ در قرن پانزدهم یا حتي از اختراع خط به این سو پدید آورده است(مكفارلند و
هاميلتون.)2006 ،1
از دهه  1960كه جنبههاي بيشتري از كاربردها و فعاليتهاي اداري و بازرگاني گسترش یافت ،وجود یک سيستم یكپارچه اداري ،مناسب
كه حجم عظيم اطالعات ،مكاتبات ،مراسالت را دربرگيرد به وضوح احساس شد كه با نامهاي مختلفي همچون سيستمهاي اداري،
سيستمهاي اطالعات اداري ،سيستم هاي كاربر نهایي و سيستمهاي محاسباتي كاربر نهایي ناميده شده است .ولي عموميترین و
باالترین درجه از اتوماسيون سيستمهاي اداري به نام اتوماسيون اداري ناميده ميشود(لين و همكاران.)2011 ،2
اتوماسيون اداري ،مشتمل بر تمام سيستمهاي الكترونيک رسمي و غير رسمي بوده كه به بر قراري ارتباط اطالعات بين اشخاص در
داخل و خارج مؤسسه و بالعكس مربوط ميشود(القهتاني  .)2007 ،در واقع یكي از پركاربردترین انواع سيستمهاي اطالعاتي كه مدیران
را در كنترل گردش اطالعات در سازمان یاري ميدهد ،سيستم اتوماسيون اداري است .در این سيستم ،عموما گردش مكاتبات اداري در
سازمان مورد توجه قرار ميگيرد .ولي معموال داراي ابزارهاي ارتباطي متعددي همچون ارسال و دریافت نامهها و دستورالعملها ،ارسال
و دریافت پيامهاي شخصي و فوري ،ارسال و دریافت نامههاي الكترونيكي داخلي و  ...است .سيستم اتوماسيون اداري ،حلقه ارتباط
فناوري اطالعات باارتباطات سازماني بوده و كاربرد وسایل الكترونيک در فعاليتهاي دفتري ،به منظور افزایش كارایي و اثربخشي در
سازمان است (محقر و شير محمدي.)1383 ،
اتوماسيون اداري بهترین ابزار براي رسيدن به راهكارهاي مفيد در جهت صرفهجویي و استفاده بهينه از زمان در سازمان است.
راهحلهاي مكانيزه به گردش مكاتبات سازمان سرعت بخشيده و همچنين مدیریت بر گردش كارها را ميسر ميسازد .در این فرایند،
حذف مكاتبات كاغذي ،صرفهجویي و استفاده بهينه از زمان عملي ميشود و در واقع اتوماسيون اداري مكانيزمي در راستاي بهبود
بهرهوري سازمان از طریق گردش الكترونيكي مكاتبات در سطح سازمان ،جست و جوي آسان در اطالعات ذخيره شده ،پاسخگویي
سریع و به موقع به مراجعان ،حذف كاغذ از چرخه مكاتبات اداري ،اعمال كنترل مناسب بر كاربران ،ثبت و نگهداري بهينه اطالعات و
بهبود ارتباطات درون سازماني مي باشد (لطفي.) 1389 ،
با وجود اینكه فناوري اطالعات و ارتباطات منافع زیادي را به همراه دارند توسعه و استقرار این فناوريها براي برخورداري از مزایاي آن
كافي نيست ،بلكه فناوري باید بوسيله كاربران بكار گرفته شود(هامنر و القهتاني .)2009 ،3در صورت عدم پذیرش و بهكارگيري فناوري
جدید توسط كاربران ،سرمایهگذاري در حوزه مورد نظر بينتيجه خواهد ماند با توجه به اهميت این موضوع ،پژوهشهاي زیادي در این
مورد در بيشتر كشورها انجام شده است كه دغدغه اصلي آنها ،پذیرش و بكارگيري فناوريهاي جدید و از جمله مهمترین آنها فناوري
اطالعات و ارتباطات بوده است(بيكر و تيتاه.)2005 ،4
نتایج پژوهشهاي انجام شده نشان ميدهد بهكارگيري فناوري زماني موثر واقع خواهد شد كه ،مورد پذیرش كاربران آن فناوري گردد.
اگر كاربران بالقوه این فناوري ،در برابر استفاده از آن مقاومت كنند ،اهداف مورد نظر نميتواند حاصل گردد (سيگل.)2008 ،5
بنابراین بسيار مهم است درک شود چرا كاربران ،استفاده از یک فناوري را ميپذیرند یا آنرا رد ميكنند .اگر عوامل تاثيرگذار بر پذیرش
فناوري اطالعات شناسایي و درک شود ،این امكان فراهم ميشود كه سيستمهاي فناوري اطالعات بهتري طراحي شده و به این طریق
امكان پذیرش آن از سوي كاربران افزایش یابد(قربانيزاده و همكاران.) 1392،
در تحقيق حاضر در خصوص ميزان پذیرش اتوماسيون اداري مصاحبههاي مقدماتي با كاركنان و اعضاي هيات علمي واحدهاي شمال
غرب دانشگاه آزاد اسالمي استان آذربایجان شرقي انجام پذیرفت ،نتایج حاكي از آن است كه استقبال در خور از این فناوري نشده است.
لذا بر همين اساس در این تحقيق با استفاده از تئوریهاي یكپارچه پذیرش فناوري ،تاثير متغيرهاي انتظار اجرا ،انتظار تالش ،نفوذ
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اجتماعي و شرایط تسهيلگر بر پذیرش و استفاده از اتوماسيون اداري مورد بررسي قرار گرفت .لذا این سوال مطرح مي شود كه چه
عواملي بر پذیرش اتوماسيون اداري در دانشگاههاي آزاد اسالمس آذربایجان شرقي تاثير دارد؟

مبانی نظری و پیشینه تحقیق
پذیرش فناوري یكي از عناوین اصلي تحقيقات مرتبط با سيستمهاي اطالعات در دهههاي اخير بوده است .دیدگاههاي متنوعي در
خصوص فهم عوامل مؤثر بر تصميم كاربران براي پذیرش فناوري اطالعات وجود دارد .منطقي كه در پشت این دیدگاهها وجود دارد در
این نكته نهفته است كه موفقيت یا بازده سرمایهگذاري در فناوري اطالعات به ميزان گرایش كاربران براي بهكاربردن و استفاده از
سيستمها بستگي دارد .با توجه به سرمایهگذاري سازمانها در ایجاد بسترهاي فناوري براي انجام امور ،بحث ميزان استقبال كاربران و
استفاده كاربردي از فناوريهاي نویني كه در اختيار آنها قرا ميگيرد ،حائز اهميت است و مدیران سازمانها الزم است عوامل تأثيرگذار
بر نحوه استفاده از فناوري هاي جدید را بشناسند و با مدیریت و كنترل آنها بتوانند به اهداف مورد نظر دست پيدا كنند(اسچيپرز و وتزلز،1
.)2007
پذیرش فناوري اطالعات ،عبارت است از رضایت قابل شرح و اثبات جهت بكاربردن فناوري اطالعات در وظایفي كه فناوري اطالعات
براي پشتيباني آنها طراحي شده است(دیلون )2001 ،2این موضوع غالبأ در مطالعات طولي كه در فناوري اطالعات جدید صورت گرفته،
(ونكاتش و همكاران )2012 ،3یا جایيكه فناوري اطالعات هنوز مستقر و پيادهسازي نشده اما گرایش و قصد استفاده از آن در آینده در
قالب یک متغير اندازهگيري شده است ،به كار رفته است .پژوهشهایي كه در آنها از واژة "پذیرش " استفاده شده است غالباً از دیدگاه
تئوریک به سمت مدل پذیرش فناوري 4جهت ميیابند(دیویس و همكاران .)1989 ،5مطالعاتي كه اصطالح پذیرش را بهكار ميبرند
معموالً مدل پذیرش فناوري را بهعنوان رویكرد فرضيهاي استفاده ميكنند .پذیرش فناوري اطالعات موضوع رایجي در تحقيقات
سيستمهاي فناوري بوده و ترتيبي از جنبههاي فرضيهاي ،براي درک عوامل تعيينكننده آن ،ایجاد شده است .جامعترین مقياسهاي
بهكار رفته براي پذیرش فناوري اطالعات در سالهاي پيش عبارت بودند از رضایتمندي كاربر و كاربرد سيستم .گرچه تالشهاي
بسياري براي تركيب این دو جریان تحقيقاتي انجام شد ،ولي جریان كشف كاربرد سيستم به صورت خاصي در چند دهه اخير رواج پيدا
كرد .مدلهاي زیادي براي درک پيشآیندهاي كاربرد سيستم ایجاد شدهاند .این مدلها جنبههاي زیادي را كشف كرده كه پذیرش
فناوري را تحت تاثير قرار ميدهند .این جنبهها بر چگونگي تشكيل باورها و عملكردهاي سازماني مانند تاثيرات آموزشي پذیرش
فناوري ،یا چگونگي تفاوت افراد در فرایند پذیرش فناوري اطالعات متمركز بودهاند (الي و هنگلي. )2005 ،6
ونكاتش و موریس 7همكارانش در سال  2003نظریة یكپارچه پذیرش و استفاده از فناوري را مطرح كردند .چند عنصر را به مدل اولية
پذیرش فناوري دیویس افزودند كه هر یک تأثير عمدهاي بر پذیرش و در نهایت استفاده از فناوريها دارد .یكي از جدیدترین مدلها
درباره پذیرش فناوري ،نظریه یكپارچة پذیرش و استفاده از فناوري اطالعات  UTAUTاست كه حاصل تلفيق سازههاي اصلي چندین
مدل مشهور در زمينه پذیرش فناوري از جمله مدل پذیرش فناوري ،نظریه نشر نوآوري ،نظریه عمل مستدل ،نظریه رفتار برنامه ریزي
شده ،مدل انگيزشي و ...ميباشد .هدف نظریة یكپارچه ،رسيدن به یک دیدگاه واحد درباره پذیرش كاربران است .در واقع UTAUT
ميزان تمایل استفاده كاربران از سيستمهاي اطالعاتي و پيروي از عادات رفتاري را روشن ميكند .این مدل بر مبناي سایر مدلها و
نظریههاي تجربي و مفهومي پذیرش فناوري تدوین گردید« .ونكاتش و دیویس» مدل اولية پذیرش فناوري را براي تشریح ادراک
سودمندي و قصد استفاده بر اساس فرایندهاي شناختي و نفوذ اجتماعي توسعه دادند .بر اساس مطالعات انجام شده ،چهار عنصر مهم
انتظار اجرا ،انتظار تالش ،نفوذ اجتماعي و شرایط تسهيلگر در رفتار پذیرش و استفاده از فناوري تأثير بسزایي دارند .در واقع UTAUT
ميزان تمایل استفاده كاربران از سيستمهاي اطالعاتي و پيروي از عادات رفتاري را روشن ميكند(ایوانز و همكاران.)2015 ،8
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از طرفي یكي از مزایاي مدلهاي پذیرش فناوري اطالعاتي این است كه این مدلها چارچوبي را براي بررسي تأثير متغيرهاي خارجي
بر استفاده از فناوري مورد نظر ارایه ميدهند .یكي از متغيرهاي مهمي كه در ادبيات سيستمهاي اطالعاتي بسيار مورد توجه قرار گرفته،
متغير تفاوتهاي فردي است .در واقع ميتوان گفت تفاوتهاي فردي نقش مهمي در به كارگيري هر نوآوري تكنولوژیكي به عهده
دارد .مطابق ادبيات سيستمهاي اطالعاتي تفاوتهاي فردي شامل شخصيت و ویژگيهاي دموگرافيكي یا جمعيت شناختي و متغيرهاي
وضعيتي است كه به دليل شرایط مورد نظر مانند تجربه و آموزش موجب ایجاد تفاوت ميشود .تحقيقات انجام شده نشان ميدهد كه
متغيرهاي تفاوت فردي شامل جنسيت ،سن و سابقه استفاده از اتوماسيون اداري تأثير مهمي بر پذیرش انواع فناوريهاي اطالعاتي دارد.
گرچه خصوصيات فردي در ارتباط با پذیرش فناوري به عنوان تعدیلگرهایي بررسي شدند( ،ها و استول و همكاران.)2009 ،1
در تحقيق حاضر نيز ضمن استفاده از مدل یكپارچة پذیرش و استفاده از فناوري اطالعات  ،UTAUTتاثير عوامل جمعيت شناختي
(سن ،جنسيت و سابقه استفاده ) بر پذیرش اتوماسيون اداري نيز مورد بررسي قرار گرفت.

نمودار شماره :1مدل یكپارچه پذیرش فناوري اطالعات(ونكاتش و همكاران)447 ،2003 ،2
این تحقيق درصدد پاسخ به این سؤال اصلي است كه آیا عوامل انتظار اجرا ،انتظار تالش ،نفوذ اجتماعي ،شرایط تسهيلگر بر پذیرش
اتوماسيون اداري تأثير دارد؟ به دنبال این سؤال ،فرضيههاي زیر مطرح شد:
فرضيه اول :انتظار اجرا بر پذیرش اتوماسيون اداري ،تاثير معنيداري دارد.
فرضيه دوم :انتظار تالش بر پذیرش اتوماسيون اداري ،تاثير معنيداري دارد.
فرضيه سوم :نفوذ اجتماعي بر پذیرش اتوماسيون اداري ،تاثير معنيداري دارد.
فرضيه چهارم :شرایط تسهيلگر بر پذیرش اتوماسيون اداري ،تاثير معنيداري دارد.
فرضيه پنجم :عوامل موثر بر پذیرش اتوماسيون اداري در گروههاي سني تفاوت معنيداري با هم دارند.
فرضيه ششم :عوامل موثر بر پذیرش اتوماسيون اداري بر اساس جنسيت تفاوت معنيداري با هم دارند.
فرضيه هفتم :عوامل موثر بر پذیرش اتوماسيون اداري بر اساس سابقه استفاده تفاوت معنيداري با هم دارند.
تحقيقات داخلي و خارجي مشابهي كه در رابطه با این تحقيق انجام شده است عبارتند از:

Ha & Stoel
Venkatesh et al
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بررسي عوامل موثر بر پذیرش اتوماسيون اداري با استفاده از تئوري یكپارچه پذیرش و استفاده از فناوري (( )UTAUTمطالعه موردي واحدهاي شمال غرب
علمداري و همكاران
دانشگاه آزاد اسالمي استان آذربایجان شرقي)

درویشي( ،)1396در تحقيقي به بررسي عوامل موثر برپذیرش اتوماسيون اداري توسط كاركنان موسسه مطالعات بينالمللي انرژي
پرداختند .یافتههاي این پژوهش نشان ميدهد رابطه مثبت و معنيداري بين سودمندي درک شده و سادگي كاربرد درک شده با نگرش
به فناوریوجود دارد.
لطفي( ،)1394در تحقيقي به تحليل عوامل موثر بر پذیرش اتوماسيون اداري براساس الگو تلفيقي پذیرش فنآوري و رفتار برنامهریزي
شده توسط كاركنان شركت مخابرات استان همدان پرداختند .نتایج حاصله ،حاكي از وجود سطح قابل قبولي از نگرش نسبت به استفاده،
سودمندي استنباط شده ،تمایل به استفاده ،سهولت كاربرد استنباط شده ميباشد.
وو 1و همكاران ( )2014در تحقيقي با عنوان «استفاده از نظریه یكپارچه پذیرش و استفاده از فناوري جهت كنكاش مدل رفتاري
كاربران نسل سوم ارتباطات سيار» به این تنتيجه رسيد كه ابعاد انتظار اجرا ،انتظار تالش ،نفوذ اجتماعي و شرایط تسهيلگر در رفتار
پذیرش و استفاده از نسل سوم ارتباطات سيار تأثير مثبت دارند.
لوران و لين ( ) 2008مدل هاي براي تعيين عوامل مؤثر بر تمایل رفتاري كاربران همراه بانک مورد استفاده قرار دادند .این عوامل
شامل مفيد بودن احساس شده  ،سهولت احساس شده ،اعتباراحساس شده ،خودكارآمدي و هزینه مالي احساس شده هستند.

روششناسی
تحقيق حاضر از نظر هدف تحقيقي كاربردي است .همچنين در این پژوهش به توصيف و مطالعه آنچه كه هست ميپردازیم .بنابراین
تحقيقي توصيفي است .از سویي چون محقق در شرایط زندگي واقعي یک سازمان حضور پيدا كرده است در واقع این پژوهش در زمره
مطالعات ميداني قرار دارد.
جامعه آماري تحقيق شامل تمامي كاركنان و اعضاي هيات علمي دانشگاههاي آزاد اسالمي شمال غرب استان آذربایجان شرقي شامل
واحدهاي دانشگاهي جلفا ،هادیشهر ،مرند ،صوفيان ،شبستر ،خامنه و تسوج ميباشد .براي انتخاب نمونه از روش نمونهگيري تصادفي
ساده استفاده گردید .و با توجه به محدود بودن جامعه آماري تحقيق براي تعيين حجم نمونه با استفاده از جدول كرجسي و مورگان
تعداد حجم نمونه  256نفر برآورد گردید.
در این پژوهش از پرسشنامه براي جمعآوري دادهها استفاده گردید .براي این منظور از پرسشنامه استاندارد عوامل موثر بر پذیرش
فناوري اطالعات رودریگرز و همكاران ( ) 2016كه بر اساس مدل UTAUTتدوین گردیده استفاده شد .و جهت تجزیه و تحليل
دادهها از فنون آمار توصيفي و استنباطي استفاده گردید .بدین منظور جهت بررسي نرمال بودن دادهها از آزمون كولموگروف -اسميرنوف
و آزمون فرضيات  1تا  5از روش رگرسيون خطي و جهت بررسي فرضيات  5و  6و  7از آناليز واریانس استفاده گردید.

یافتههای تحقیق
الف)بررسي وضعيت نرمال بودن متغيرهاي پژوهش :آزمون كولموگروف -اسميرنوف ،جهت تعيين پارامتریک یا ناپارامتریک بودن
آزمونها بكار گرفته شده است .دليل استفاده از این آزمون ،بررسي تفاوت توزیع پراكندگي نمرات آزمودنيها با توزیع نرمال است كه به
این وسيله ،پارامتریک یا ناپارامتریک بودن آزمونها مشخص ميشود.
جدول شماره:1آزمون کولموگروف اسمیرنوف جهت بررسی نرمال بودن توزيع متغیرهای تحقیق
آماره کولموگروف -اسمیرنوف
1/054

سطح معنیداری
0/216

تعداد
256

متغیرها
انتظار تالش

0/684

0/737

256

نفوذ اجتماعی

1/001

0/269

256

شرايط تسهیل گر

1/370

0/051

256

پذيرشاتوماسیون اداری

0/975

0/298

256

انتظار اجرا

همانطور كه در جدول مالحظه ميگردد سطح معني داري در هر كدام از متغيرها بيشتر از  0/05ميباشد لذا با اطمينان  0/95ميتوان
گفت كه متغيرهاي تحت بررسي نرمال هستند.
Wu

1
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ب)آزمون فرضیات
فرضیه اول :انتظار اجرا بر پذيرش اتوماسیون اداری تاثیر معنیداری دارد.
جدول شماره:2آمارههای خالصه مدل رگرسیونی
مدل

ضريب همبستگی

ضريب تعیین

ضريب تعیین

انحراف استاندارد

دوربین واتسون

1

0/598

0/357

تعديل شده
0/356

تخمین زده شده
0/515

1/925

با توجه به این كه مقدار آماره دوربين واتسون بين مقدار استاندارد  1/5و  2/5قرار دارد در نتيجه استقالل باقيماندهها را نتيجه ميگيریم.
ضریب همبستگي بين متغير مستقل و وابسته برابر  0/598است .مقدار ضریب تبيين  0/357و مقدار ضریب تبيين تعدیل شده 0/356
به دست آمده كه و این مقدار نشان كه  %35/6پذیرش اتوماسيون اداري به انتظار اجرا بستگي دارد .در جدول زیر معني دار بودن
رگرسيون به وسيله آزمون  Fمحاسبه شده است.
جدول شماره  :3تحلیل واريانس مدل رگرسیونی
مدل

مجموع مربعات

رگرسیون باقیمانده
کل

درجه آزادی

56/443
101/503
157/946

F

میانگین مربعات

56/443
0/266

1
255
256

سطح معنی داری

212/422

0/000

همان طور كه در جدول فوق مشاهده مي شود مقدار آماره  Fبرابر  212/422با سطح معني داري  0/000بدست آمده است .چون ميزان
سطح معني داري كمتر از  0/05مي باشد لذا مدل نشان از معنيدار بودن رگرسيون در سطح  %99دارد .از این رو ضروري است به
منظور شناسایي و تبيين ضرایب رگرسيون جدول ضرایب رگرسيون عنوان گردد.
جدول شماره :4ضرايب رگرسیون
مدل

ضرايب

ضرايب

استاندارد نشده رگرسیونی

استاندارد شده

برآورد پارامترهاي برآورد انحراف استاندارد
مدل
عرض از مبدأ (مقدار ثابت)
انتظار اجرا

آماره آزمون t

0/133
0/038

2/006
0/560

سطح
معنیداری

بتا

0/598

15/066
14/575

0/000
0/000

با توجه به ضرایب رگرسيون بهدست آمده ميتوان مطرح نمود كه انتظار اجرا بر پذیرش اتوماسيون اداري تاثير دارد و از آن جایي كه
مقدار بتاي انتظار اجرا 0/598 ،ميباشد نوع این تأثير مثبت ميباشد.
فرضیه دوم :انتظار تالش بر پذيرش اتوماسیون اداری تاثیر معنیداری دارد.
جدول شماره  :5آمارههای خالصه مدل رگرسیونی
مدل

1

ضريب همبستگی

0/715

ضريب تعیین

0/512

ضريب تعیین

انحراف استاندارد

تعديل شده

تخمین زده شده

0/511

0/449

دوربین واتسون

1/944

با توجه به این كه مقدار آماره دوربين واتسون بين مقدار استاندارد  1/5و  2/5قرار دارد در نتيجه استقالل باقيماندهها را نتيجه ميگيریم
ضریب همبستگي بين متغير مستقل و وابسته برابر  0/715است .مقدار ضریب تبيين  0/512و مقدار ضریب تبيين تعدیل شده 0/511
به دست آمده كه و این مقدار نشان كه  %51/1پذیرش اتوماسيون اداري به انتظار تالش بستگي دارد .در جدول زیر معني دار بودن
رگرسيون به وسيله آزمون  Fمحاسبه شده است.
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جدول شماره :6تحلیل واريانس مدل رگرسیونی
مدل

مجموع مربعات

رگرسیون باقیمانده
کل

درجه آزادی

1
255
256

80/850
77/097
157/946

F

میانگین مربعات

80/850
0/202

سطح معنی داری

0/000

400/596

همان طور كه در جدول فوق مشاهده مي شود مقدار آماره  Fبرابر  400/596با سطح معني داري  0/000بدست آمده است .چون ميزان
سطح معني داري كم تر از  0/05مي باشد لذا مدل نشان از معنيدار بودن رگرسيون در سطح  %99دارد .از این رو ضروري است به
منظور شناسایي و تبيين ضرایب رگرسيون جدول ضرایب رگرسيون عنوان گردد.
جدول شماره  :7ضرايب رگرسیون
مدل

ضرايب

ضرايب

استاندارد نشده رگرسیونی

استاندارد شده

برآورد پارامترهاي مدل برآورد انحراف استاندارد
1/141
0/737

عرض از مبدأ (مقدار ثابت)
انتظار تالش

آماره آزمون t

0/140
0/037

سطح
معنیداری

بتا
8/145
20/015

0/715

0/000
0/000

( **  P<0/001و * ) P<0/005

با توجه به ضرایب رگرسيون بهدست آمده ميتوان مطرح نمود كه انتظار تالش بر پذیرش اتوماسيون اداري تاثير دارد و از آن جایي كه
مقدار بتاي انتظار تالش 0/715 ،ميباشد نوع این تأثير مثبت ميباشد.
فرضیه سوم :نفوذ اجتماعی بر پذيرش اتوماسیون اداری تاثیر معنیداری دارد.
جدول شماره  :8آمارههای خالصه مدل رگرسیونی
مدل

ضريب همبستگی

0/638

ضريب تعیین

0/407

ضريب تعیین

انحراف استاندارد

تعديل شده

تخمین زده شده

0/405

دوربین واتسون

1/927

0/495

1
با توجه به این كه مقدار آماره دوربين واتسون بين مقدار استاندارد  1/5و  2/5قرار دارد در نتيجه استقالل باقيماندهها را نتيجه ميگيریم
ضریب همبستگي بين متغير مستقل و وابسته برابر  0/638است .مقدار ضریب تبيين  0/407و مقدار ضریب تبيين تعدیل شده 0/405
به دست آمده كه و این مقدار نشان كه  %40/5پذیرش اتوماسيون اداري به نفوذ اجتماعي بستگي دارد .در جدول زیر معني دار بودن
رگرسيون به وسيله آزمون  Fمحاسبه شده است.
جدول شماره  :9تحلیل واريانس مدل رگرسیونی
مدل

مجموع مربعات

درجه آزادی

میانگین مربعات

64/211
0/245

F

261/681

سطح معنی داری

0/000

رگرسیون باقیمانده
1
64/211
کل
255
93/735
256
157/946
همان طور كه در جدول فوق مشاهده مي شود مقدار آماره  Fبرابر  261/681با سطح معني داري  0/000بدست آمده است .چون ميزان
سطح معني داري كم تر از  0/05مي باشد لذا مدل نشان از معنيدار بودن رگرسيون در سطح  %99دارد .از این رو ضروري است به
منظور شناسایي و تبيين ضرایب رگرسيون جدول ضرایب رگرسيون عنوان گردد.

جدول شماره  :10ضرايب رگرسیون
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مدل

ضرايب

ضرايب

استاندارد نشده رگرسیونی

استاندارد شده

برآورد پارامترهاي برآورد انحراف استاندارد
مدل
1/746
0/594

عرض از مبدأ (مقدار ثابت)
اثرات اجتماعی

آماره آزمون t

سطح
معنیداری

بتا

0/136
0/037

12/844
16/177

0/638

0/000
0/000

با توجه به ضرایب رگرسيون بهدست آمده ميتوان مطرح نمود كه اثرات اجتماعي بر پذیرش اتوماسيون اداري تاثير دارد و از آن جایي
كه مقدار بتاي نفوذ اجتماعي  0/638 ،ميباشد نوع این تأثير مثبت ميباشد.
فرضیه چهارم :شرايط تسهیلگر بر پذيرش اتوماسیون اداری تاثیر معنیداری دارد.
جدول شماره  :11آمارههاي خالصه مدل رگرسيوني
مدل

ضريب تعیین

ضريب همبستگی

ضريب تعیین

انحراف استاندارد

تعديل شده

تخمین زده شده

دوربین واتسون

1
1/915
0/428
0/555
0/556
0/746
با توجه به این كه مقدار آماره دوربين واتسون بين مقدار استاندارد  1/5و  2/5قرار دارد در نتيجه استقالل باقيماندهها را نتيجه ميگيریم
ضریب همبستگي بين متغير مستقل و وابسته برابر  0/746است .مقدار ضریب تبيين  0/556و مقدار ضریب تبيين تعدیل شده 0/555
به دست آمده كه و این مقدار نشان كه  %55/5پذیرش اتوماسيون اداري به شرایط تسهيلگر بستگي دارد .در جدول زیر معني دار بودن
رگرسيون به وسيله آزمون  Fمحاسبه شده است.

جدول شماره  :11تحليل واریانس مدل رگرسيوني
مدل

درجه آزادی

مجموع مربعات

F

میانگین مربعات

87/897
0/183

سطح معنی داری

0/000

479/322

رگرسیون باقیمانده
1
87/897
کل
255
70/050
256
157/946
همان طور كه در جدول فوق مشاهده مي شود مقدار آماره  Fبرابر  479/322با سطح معني داري  0/000بدست آمده است .چون ميزان
سطح معني داري كم تر از  0/05مي باشد لذا مدل نشان از معنيدار بودن رگرسيون در سطح  %99دارد .از این رو ضروري است به
منظور شناسایي و تبيين ضرایب رگرسيون جدول ضرایب رگرسيون عنوان گردد.

جدول شماره  :12ضرایب رگرسيون
ضرايب

ضرايب

مدل

استاندارد نشده رگرسیونی

استاندارد شده

برآورد پارامترهاي برآورد انحراف استاندارد
مدل
عرض از مبدأ (مقدار ثابت)
شرايط تسهیلگر

1/062
0/748

0/132
0/034

آماره آزمون t

سطح
معنیداری

بتا

0/746

8/060
21/893

0/000
0/000

با توجه به ضرایب رگرسيون بهدست آمده ميتوان مطرح نمود كه شرایط تسهيلگر بر پذیرش اتوماسيون اداري تاثير دارد و از آن جایي
كه مقدار بتاي شرایط تسهيل گر  0/746 ،ميباشد نوع این تأثير مثبت ميباشد.

 |244مجله توانمندسازي سرمایه انساني ،دوره  ،1شماره ،3زمستان1397

بررسي عوامل موثر بر پذیرش اتوماسيون اداري با استفاده از تئوري یكپارچه پذیرش و استفاده از فناوري (( )UTAUTمطالعه موردي واحدهاي شمال غرب
علمداري و همكاران
دانشگاه آزاد اسالمي استان آذربایجان شرقي)

فرضیه پنجم :عوامل موثر بر پذيرش اتوماسیون اداری در گروههای سنی تفاوت معنی داری با هم دارند.
از آنجا كه پذیرش اتوماسيون اداري به صورت كمي و گروههاي سني به صورت كيفي چند حالته سنجيده شده است ،بنابراین از آزمون
تحليل واریانس استفاده شده است .بر اساس اطالعات جداول زیر مالحظه ميشود كه متوسط نمرهي پذیرش اتوماسيون اداري افرادي
كه سن آنها كمتر از  26سال است برابر  3/86با انحراف استاندارد  ،0/76در  26تا  30سال برابر با  3/91با انحراف استاندارد ،0/64
در  31تا  35سال برابر  3/95با انحراف استاندارد  ،0/60در  35تا  40سال برابر  3/93با انحراف استاندارد  ،0/67افراد باالتر از  40سال
برابر  3/84با انحراف استاندارد  0/67به دست آمده است كه طبق معيار  F=0/375و  P=0/826نتيجه ميشود اختالف نمرههاي
پذیرش اتوماسيون اداري بر اساس سن معنيدار نيست زیرا سطح معنيداري از  0/50بيشتر است.
جدول شماره  :13آمار گروهي
تعداد

شرح

میانگین

37
46
72
139
90
384

کمتر از  26سال
 26تا  30سال
 31تا  35سال
 36تا  40سال
باالتر از  40سال
کل

انحراف استاندارد

کمترين

0/76
3/86
0/64
3/91
0/60
3/95
0/60
3/93
0/67
3/84
0/64
3/90
جدول شماره  :14آزمون تحليل واریانس

بیشترين

5
5
5
5
5
5

1/25
1/88
2/50
2/25
2/13
1/25

شرح

مجموع مربعات

درجه آزادی

میانگین مربعات

F

Sig

بین گروهها

0/623
157/323
157/946

4
255
256

0/156
0/415

0/375

0/826

درون گروهها
کل

فرضیه ششم  :پذيرش اتوماسیون اداری بر اساس جنسیت تفاوت معنی داری با هم دارند.
از آنجایي كه جنسيت در مقياس اسمي دو حالته و نمرههاي پذیرش اتوماسيون اداري به صورت كمي فاصلهاي سنجيده شده است،
بنابراین از آزمون  Tمستقل استفاده شده است و براساس اطالعات جداول زیر مالحظه ميشود كه متوسط نمرهي پذیرش اتوماسيون
اداري مشتریان مرد برابر  3/90با انحراف استاندارد  0/64و مشتریان زن برابر  3/93با انحراف استاندارد  0/63به دست آمده است كه با
توجه به برابربودن واریانسها طبق آزمون  Levenمقدار t =0/398و p =0/691نتيجه مي-شود اختالف ميزان پذیرش اتوماسيون
اداري بر اساس جنسيت معنيدار نيست زیرا سطح معنيداري از  0/05بيشتر است.
جدول شماره  :15آمار گروهي
جنسیت

تعداد

میانگین

انحراف استاندارد

انحراف میانگین

مرد

305
79

3/90
3/93

0/64
0/63

0/036
0/071

زن

جدول شماره  :16آزمون  T-Testمستقل
آزمون Leven

شرح
فرضیهی تساوی واريانس
فرضیهی عدم تساوی واريانس

F
0/294

سطح معنيداري
0/588

برای برابری میانگینها  tآزمون

T
0/398
0/402

درجهي آزادي
255
122/940

سطح معنيداري
0/691
0/688
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بررسي عوامل موثر بر پذیرش اتوماسيون اداري با استفاده از تئوري یكپارچه پذیرش و استفاده از فناوري (( )UTAUTمطالعه موردي واحدهاي شمال غرب
علمداري و همكاران
دانشگاه آزاد اسالمي استان آذربایجان شرقي)

فرضیه  : 7پذيرش اتوماسیون اداری بر اساس سابقه استفاده از اتوماسیون اداری تفاوت معنی داری با هم
دارند.
از آنجا كه پذیرش اتوماسيون اداري به صورت كمي و سابقه استفاده از اتوماسيون اداري به صورت كيفي چند حالته سنجيده شده است،
بنابراین از آزمون تحليل واریانس استفاده شده است .بر اساس اطالعات جداول زیر مالحظه ميشود كه متوسط نمرهي پذیرش
اتوماسيون اداري افرادي كه سابقه استفاده از اتوماسيون اداري آنها كمتر از یک سال است برابر  3/93با انحراف استاندارد  ،0/64در 1
تا  2سال برابر با  3/85با انحراف استاندارد  ،0/62در  3تا  4سال برابر  3/84با انحراف استاندارد  ،0/57در  5تا  6سال برابر  3/97با
انحراف استاندارد  0/73و باالتر از  6سال برابر  3/94با انحراف استاندارد  0/52به دست آمده است كه طبق معيار  F=0/632و
 P=0/640نتيجه ميشود اختالف نمرههاي پذیرش اتوماسيون اداري بر اساس سابقه استفاده از اتوماسيون اداري معنيدار نيست زیرا
سطح معنيداري از  0/50بيشتر است.
جدول شماره  :17آزمون تحليل واریانس
شرح

مجموع مربعات

بین گروهها
درون گروهها

1/046
156/900
157/946

کل

درجه آزادی

میانگین مربعات

F

Sig

0/262
0/414

0/632

0/640

4
255
256
جدول شماره  :18آمار گروهي

شرح

تعداد

میانگین

انحراف استاندارد

کمترين

بیشترين

کمتر از  5سال

76
89
84
101
34
384

3/93
3/85
3/84
3/97
3/94
3/90

0/64
0/62
0/57
0/73
0/52
0/64

2/13
2/38
2/50
1/25
3/13
1/25

5
5
5
5
5
5

 1تا  2سال
 3تا  4سال
 5تا  6سال
باالتر از  6سال
کل

بحث و نتیجه گیری
الف)نتیجهگیری
نتیجه حاصل ازآزمون فرضیه اول
این فرضيه شامل  13سوال كه تركيبي از سواالت  1تا  5بعد انتظار اجرا و سواالت  25تا  32پذیرش اتوماسيون اداري ميباشد.
با توجه به ضرایب رگرسيون بهدست آمده ميتوان مطرح نمود كه انتظار اجرا بر پذیرش اتوماسيون اداري تاثير دارد و از آن جایي كه
مقدار بتاي انتظار اجرا ،عددي مثبت ميباشد نوع این تأثير مثبت ميباشد.
در تبيين نتيجه بدست آمده ميتوان گفت:
افزایش سرعت انجام كارها ،بهبود كيفيت كارها ،تسهيل انجام كارها ،افزایش بهره وري و افزایش صرفه جویي در زمان شغلي نشان
دهنده این است كه انتظار اجراي مطلوب از بكارگيري خدمات اتوماسيون اداري در انجام امور اداري دانشگاه در بين كاركنان و اعضاي
هيات علمي تمام وقت دانشگاه وجود دارد .بنابراین ميتوان گفت :انتظار اجرا بر پذیرش اتوماسيون اداري تاثير مثبت دارد.
نتيجه بدست آمده با تحقيقات درویشي( ،)1396لطفي( ،)1394وو و همكاران( ،)2014لوران و لين( )2008و ...همخواني دارد.
وو و همكاران ( )2014در تحقيقي با عنوان «استفاده از نظریه یكپارچه پذیرش و استفاده از فناوري جهت كنكاش مدل رفتاري كاربران
نسل سوم ارتباطات سيار» به این تنتيجه رسيد كه ابعاد انتظار اجرا ،انتظار تالش ،نفوذ اجتماعي و شرایط تسهيلگر در رفتار پذیرش و
استفاده از نسل سوم ارتباطات سيار تأثير مثبت دارند.
نتیجه آزمون فرضیه دوم
این فرضيه شامل  17سوال كه تركيبي از سواالت  6تا  14بعد انتظار تالش و سواالت  25تا  32پذیرش اتوماسيون اداري ميباشد.
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بررسي عوامل موثر بر پذیرش اتوماسيون اداري با استفاده از تئوري یكپارچه پذیرش و استفاده از فناوري (( )UTAUTمطالعه موردي واحدهاي شمال غرب
علمداري و همكاران
دانشگاه آزاد اسالمي استان آذربایجان شرقي)

با توجه به ضرایب رگرسيون بهدست آمده ميتوان مطرح نمود كه انتظار تالش بر پذیرش اتوماسيون اداري تاثير دارد و از آن جایي كه
مقدار بتاي انتظار تالش ،عددي مثبت ميباشد نوع این تأثير مثبت ميباشد.
در تبيين نتيجه بدست آمده ميتوان گفت:
انسجام در كارها ،یادگيري و بكارگيري آسان و راحت ،تالش ذهني و جسمي كم ،انعطاف پذیري فعاليتها ،توانایي سازگاري با شرایط
كاري و انجام كارهاي مختلف ،تسهيل ،شفاف ،منسجم و تسهيل انجام كارها نشان دهنده این است كه انتظار تالش كم در بكارگيري
خدمات اتوماسيون اداري در انجام امور اداري دانشگاه در بين كاركنان و اعضاي هيات علمي تمام وقت دانشگاه وجود دارد .بنابراین
ميتوان گفت :انتظار اجرا بر پذیرش اتوماسيون اداري تاثير مثبت دارد.
نتيجه بدست آمده با تحقيقات درویشي( ،)1396لطفي( ،)1394وو و همكاران( ،)2014لوران و لين( )2008و ...همخواني دارد .نتيجه
آزمون فرضیه سوم:
این فرضيه شامل  13سوال كه تركيبي از سواالت  15تا  19بعد نفوذ اجتماعي و سواالت  25تا  32پذیرش اتوماسيون اداري ميباشد.
با توجه به ضرایب رگرسيون بهدست آمده ميتوان مطرح نمود كه نفوذ اجتماعي بر پذیرش اتوماسيون اداري تاثير دارد .و از آن جایي
كه مقدار بتاي اثرات اجتماعي ،عددي مثبت ميباشد نوع این تأثير مثبت ميباشد.
در تبيين نتيجه بدست آمده ميتوان گفت:
بكارگيري گسترده ،حمایت و انتظار استفاده از طرف مدیریت ،انتظار همكاران ،التزام بكارگيري ،وجود قوانين الزام آور كاري وتاكيد
همكاران نشان دهنده این است كه نفوذ اجتماعي باالیي در بكارگيري خدمات اتوماسيون اداري در انجام امور اداري دانشگاه در بين
كاركنان و اعضاي هيات علمي تمام وقت دانشگاه وجود دارد .بنابراین ميتوان گفت :اثرات اجتماعي بر پذیرش اتوماسيون اداري تاثير
مثبت دارد.
نتيجه بدست آمده با تحقيقات درویشي( ،)1396لطفي( ،)1394وو و همكاران( ،)2014لوران و لين( )2008و ...همخواني دارد .نتيجه
آزمون فرضیه چهارم:
این فرضيه شامل  13سوال كه تركيبي از سواالت  20تا  24بعد شرایط تسهيلگر و سواالت  25تا  32پذیرش اتوماسيون اداري
ميباشد.
با توجه به ضرایب رگرسيون بهدست آمده ميتوان مطرح نمود كه شرایط تسهيلگر بر پذیرش اتوماسيون اداري تاثير دارد و از آن جایي
كه مقدار بتاي شرایط تسهيلگر ،عددي مثبت ميباشد نوع این تأثير مثبت ميباشد.
در تبيين نتيجه بدست آمده ميتوان گفت:
حمایت مدیران بانک از بكارگيري اتوماسيون اداري ،ابزار الزم (سخت افزار ،نرم افزار و شبكه) براي استفاده موثرتر ،امكان دسترسي
آسان به امكانات اینترنت بانک ،وجودكارشناسان مجرب جهت راهنمایي بكارگيري اتوماسيون اداري نشان دهنده این است كه شرایط
تسهيلگر باالیي در بكارگيري خدمات اتوماسيون اداري در انجام امور اداري دانشگاه در بين كاركنان و اعضاي هيات علمي تمام وقت
دانشگاه وجود دارد .بنابراین ميتوان گفت :شرایط تسهيلگر بر پذیرش اتوماسيون اداري تاثير مثبت دارد.
نتيجه بدست آمده با تحقيقات درویشي( ،)1396لطفي( ،)1394وو و همكاران( ،)2014لوران و لين( )2008و ...همخواني دارد.
نتیجه آزمون فرضیه پنجم:
از آنجا كه پذیرش اتوماسيون اداري به صورت كمي و گروههاي سني به صورت كيفي چند حالته سنجيده شده است ،بنابراین از آزمون
تحليل واریانس استفاده شده است .بر اساس اطالعات بدست آمده اختالف نمرههاي پذیرش اتوماسيون اداري بر اساس سن معنيدار
نيست زیرا سطح معنيداري از  0/50بيشتر است.
نتیجه آزمون فرضیه ششم:
از آنجا كه جنسيت در مقياس اسمي دو حالته و نمرههاي پذیرش اتوماسيون اداري به صورت كمي فاصلهاي سنجيده شده است،
بنابراین از آزمون  Tمستقل استفاده شده است و براساس اطالعات بدست آمده اختالف ميزان پذیرش اتوماسيون اداري كاربران بر
اساس جنسيت معنيدار نيست زیرا سطح معنيداري از  0/05بيشتر است.
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بررسي عوامل موثر بر پذیرش اتوماسيون اداري با استفاده از تئوري یكپارچه پذیرش و استفاده از فناوري (( )UTAUTمطالعه موردي واحدهاي شمال غرب
علمداري و همكاران
دانشگاه آزاد اسالمي استان آذربایجان شرقي)

نتیجه آزمون فرضیه هفتم:
از آنجا كه پذیرش اتوماسيون اداري به صورت كمي و سابقه استفاده از اتوماسيون اداري به صورت كيفي چند حالته سنجيده شده است،
بنابراین از آزمون تحليل واریانس استفاده شده است .بر اساس اطالعات بدست آمده اختالف نمرههاي پذیرش خدمات اتوماسيون اداري
بر اساس سابقه استفاده از اتوماسيون اداري معنيدار نيست زیرا سطح معنيداري از  0/50بيشتر است.
ب) پیشنهادات تحقیق
با توجه به یافته هاي پژوهش پيشنهادات زیر قابل ارائه است:
به مدیران دانشگاه آزاد اسالمي استان آذربایجان شرقي پيشنهاد ميشود ،با توجه به اینكه انتظار اجرا تاثير مثبتي بر افزایش پذیرش
اتوماسيون اداري دارد لذا از نرم افزارهاي به روز جهت افزایش سرعت كارها و بهره وري استفاده گردد ،مد نظر قرار دادن نظرات
كاربران در اعمال تغيير در امكانات سامانه اتوماسيون اداري و دادن امتيازات ویژه براي كاربراني كه امور اداري خود را از طریق
اتوماسيون اداري انجام مي دهند.
به مدیران دانشگاه آزاد اسالمي استان آذربایجان شرقي پيشنهاد ميشود ،با توجه به اینكه انتظار تالش تاثير مثبتي بر افزایش پذیرش
اتوماسيون اداري دارد لذا از فناوريهاي جدید و بروز كه بكارگيري و یادگيري سامانه اتوماسيون اداري را آسان نمایداستفاده گردد و
جهت آموزش نحوه بكارگيري اتوماسيون اداري بروشور ،كتابچه و سایر ابزاز آموزشي تهيه گردد.
به مدیران دانشگاه آزاد اسالمي استان آذربایجان شرقي پيشنهاد مي شود ،با توجه به اینكه اثرات اجتماعي تاثير مثبتي بر افزایش
پذیرش اتوماسيون اداري دارد لذا مدیران دانشگاه از بكارگيري اتوماسيون اداري حمایت كنند ،تبليغات الزم در خصوص مزایاي
بكارگيري اتوماسيون اداري انجام پذیرد و قوانين الزام آور در خصوص بكارگيري اتوماسيون اداري تدوین گردد.
به مدیران دانشگاه آزاد اسالمي استان آذربایجان شرقي پيشنهاد مي شود ،با توجه به اینكه شرایط تسهيلگر تاثير مثبتي بر افزایش
پذیرش اتوماسيون اداري دارد لذا ابزار الزم سخت افزار ،نرم افزار و شبكه براي استفاده موثرتر و دسترسي آسان به اتوماسيون اداري
مهيا گردد و جهت راهنمایي بكارگيري اتوماسيون اداري از كارشناسان مجرب و دورههاي آموزشي الزم برگزار گردد.
به منظور تحقيقات آینده پيشنهاداتي به شرح زیر ارائه مي شود:
پيشنهاد ميشود در تحقيقات آینده از سایر مدلهاي پذیرش فناوري اطالعات مانند مدل  TAMاستفاده گردد و نتایج بدست آمده با
نتایج حاصل از این پژوهش مقایسه گردد.
بررسي موضوع در جامعه آماري متفاوت از جامعه آماري فعلي تحقيق
استفاده از تحقيقات كيفي به جهت محدودیت هاي پرسشنامه در انجام تحقيق حاضر
بررسي عوامل موثر بر پذیرش سایر سامانههاي بكارگرفته شده در دانشگاه آزاد اسالمي
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Investigating the Factors Affecting Acceptance of Office
Automation Using Integrated Technology Acceptance and Use
Theory (UTAUT) (Case Study of Northwest Units of Islamic
Azad University of East Azarbayjan)
Jabreil Mirza Alamdari1*, Mihan Hossennazhd Gargari, Akbar Golmahammadpur,
Mirhamid Hejazi

ABSTRACT

T

he purpose of this study is to investigate factors affecting the adoption of office automation.
The research is descriptive in terms of the method of data collection in field type and in
terms of purpose, is a type of applied studies. The statistical population of the study
consisted of all staff and full-time faculty members of the Northwest universities of the East
Azarbaijan province. A simple random sampling method was used to select the sample. The sample
size was 256 by Cochran formula. The library method has been used to compile and compile
literature on the subject of research and research records. The results of the assumptions test show
that the dimensions of the expectation of the implementation, the expectation of the effort, the
social effects and facilitating conditions on the acceptance of office automation in the northwestern
units of Islamic Azad University of East Azarbaijan have a positive effect. Meanwhile, the factors
affecting the adoption of office automation in age groups, gender, and user experience of office
automation are not significantly different.

Key words: Office Automation Acceptance ؛Expected Execution ؛Expectant Quest ؛Social Impact؛
Facilitating Conditions.
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