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Extented Abstract
Abstract
Considering that information technology as one of the new phenomena of
the present age, has become a necessity of modern human life, in this
study, the relationship between employees' personality, which is one of
the challenges in accepting information technology, was investigated.
This research is applied in terms of purpose and descriptive in nature. In
this study, two questionnaires of five personality factors and information
technology acceptance were used to collect data. Considering the number
of 191 people in the statistical population at 95% level, the statistical
sample size based on Krejcie and Morgan table is 127 people and for
each deputy sampling method by stratified random method, proportional
to the number of employees in each section and the total population It
was found. The content validity of the questionnaires was assessed in
terms of explicitness and ability to understand the items by a number of
respondents and in terms of lexical relevance by referring to subject
matter experts. Data were analyzed using descriptive statistics and
structural equations in SPSS and LISREL software. The results showed
that only the dimension of extraversion played a role in the acceptance of
information technology and the more extroverted the person was, the
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more acceptance and behavior of his use of information technology
increased. Considering that extroverts have energetic, sociable,
passionate, confident and positive emotions, the effect of extroversion on
the acceptance of information technology seems to be correct, and these
people are more receptive to these issues. New like accepting technology.

Introduction
In recent years, the rapid growth of information technology has had a very
significant impact on human life and the functioning of organizations and
institutions in different countries. According to experts, like the invention of
the steam engine and the industrial revolution, it has created a huge change
in people's personal and work lives. Information technology is one of the
new sciences that its development and growth has been very fast, but the
more important issue is the use of this information technology. The
importance of accepting information technology as a leader in the use of
technology has attracted the attention of many researchers and scholars. The
decision to use IT is called IT adoption. On the other hand, personality is a
very complex concept in psychology, the knowledge of which is the basis
for solving many organizational problems. This concept is derived from the
Latin word persona and is a set of enduring and unique features that may
change in response to different situations. In a comprehensive definition,
personality is a dynamic structure within an individual that includes psychophysical systems. This component determines the characteristic behaviors
and thoughts of individuals. Therefore, personality, which has a significant
role in the emergence and performance of various behaviors, seems to be
able to play a role in the adoption of information technology. The more the
personality of individuals adapts to the new phenomenon and the more it is,
the less resistance there is from individuals to the presence of the new
phenomenon and its acceptance. Given that information technology as one
of the new phenomena of the present age, has become a necessity of modern
human life, in this study, the challenges that were on the way to accept it
were addressed.

Case study
The present article examines the relationship between staff personality
and IT acceptance in staff in the fields of education and graduate, student,
cultural and research at the Islamic Azad University, Isfahan Branch, who
were more involved with IT in their work duties.
Theoretical framework
According to the studies, it was found that there was a research gap in the
subject and since today the application of information technology in the
university is an important issue according to the virtual higher education
plan, so the acceptance of information technology by staff is a challenge
and problem for universities. It is considered and therefore research that
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helps to explain this issue will be relevant for these institutions.
Therefore, the basis of the present study is to examine the relationship
between personality and IT acceptance. This research is conducted in the
Islamic Azad University of Isfahan and the university staff was selected
as a statistical population and studied. Therefore, the present study
intends to address the relationship between personality and information
technology acceptance. Research hypotheses are: 1. Extraversion plays a
role in the acceptance of information technology. 2. Adaptability plays a
role in the adoption of information technology. 3. Conscientiousness
plays a role in the acceptance of information technology. 4. Neurosis
plays a role in the acceptance of information technology. 5. Openness
plays a role in the acceptance of information technology.
In this study, personality is obtained by explaining the five factors of
neuroticism, extraversion, conscientiousness, adaptability, openness to
accepting experiences, and personality can be mentioned as a variable
derived from five factors and as five personality factors. Simultaneously
stated that in both cases its role in the adoption of information technology
in the conceptual model is shown.

Methodology
The present research is an applied descriptive-correlation type. This
research was conducted in the Islamic Azad University of Isfahan using a
questionnaire of five personality factors and two questionnaires of
information technology acceptance. In the present study, the statistical
sample size was determined based on Krejcie and Morgan (1970) table,
which according to the number of 191 people in the statistical population
at 95% level, was estimated based on the table of 127 people. O, was
determined in proportion to the number of employees in each department
and in relation to the total population of the community. Questionnaires
were distributed in person among 127 employees in the fields of
education and postgraduate education, students, culture and research of
the Islamic Azad University, Isfahan Branch, of which 121 tended to
answer and due to the distortion of a questionnaire, 120 questionnaires
were analyzed. it placed. To analyze the data, descriptive statistics
method (mean, standard deviation) was used to describe the data, SPSS
software and structural equations by designing a model with LISREL
software and the data were analyzed.

Discussion and Results
Findings showed that out of 120 employees in this study, 86 were male
and 34 were female, of which 110 were married. 115 people were born in
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Isfahan province and most of the respondents had a bachelor's degree.
Most of the respondents were in the age range of 45 to 35 years and 66
respondents in this study had more than 15 years of work experience.
All indicators met the desired and required level, and this meant that the
data supported the research model. In order to show the significance of
each of the model parameters, t-statistic was used. According to LISREL
output, all the presented estimates were statistically significant for the
extraversion variable.

Conclusion
Since five hypotheses have been formulated and studied in this
research, according to the research background, no research history
was found for the hypotheses and the study of these issues as a
theoretical innovation has been done for the first time in this
research. The result of examining the first hypothesis showed that
only extraversion played a role in the acceptance of information
technology and the first and fourth hypotheses of the researches are
consistent. Therefore, due to the novelty of adaptability,
conscientiousness and openness to experience, experience or
openness, so the possibility of comparison was not possible for the
researcher.
Keywords: Personality, Acceptance of information technology, Extraversion.
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بررسی رابطه بین شخصیت کارکنان و پذیرش فناوری اطالعات
(مورد مطالعه :کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان)
2

رامین ساوج *  ،1اکبر اعتباریان خوراسگانی

چکیده :با توجه به اینکه فناوری اطالعات به عنوان یکی از پدیدههای جدید عصر حاضر ،تبدیل به ضرورت
زندگی بشر امروزی شده ،در این پژوهش رابطه بین شخصیت کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی واحدد اصدهاان
(به عنوان یکی از چالشهای بر سر راه پذیرش فناوری اطالعات) و پذیرش فناوری اطالعدات مدورد بررسدی
قرار گرفته است .این پژوهش از نظر هدف ،کاربردی و از نظر ماهیت توصیهی از نوع همبستگی میباشدد .در
این پژوهش برای گردآوری دادهها از دو پرسشنامه پنج عامل شخصیتی و پذیرش فناوری اطالعات اسدتهاده
گردید .با توجه به تعداد  191نهری جامعه آمداری در سدط  ،%95حجد نمونده آمداری بدر اسدا جددول
کرجسی و مورگان تعداد  127نهر برآورد و برای هر معاونت نمونهگیری به روش تصادفی طبقهای ،متناسد
با تعداد کارمندان هر قسمت و به نسبت جمعیت کل جامعه مشخص شد .روایدی محتدوایی پرسشدنامهها از
لحاظ صراحت و قابلیت درك گویهها از طریق تعدادی از پاسخگویان و از لحاظ تطابق لغوی از طریق مراجعه
به صاحبنظران موضوعی مورد سنجش قرار گرفت .دادهها با استهاده از آمار توصیهی و معادالت ساختاری در
نرمافزارهای  SPSSو  LISRELتحلیل شد .نتایج نشان داد که تناا بُعد برونگرایدی در پدذیرش فنداوری
اطالعات نقش داشت و هرچه فرد برونگراتر بود پدذیرش و رفتدار اسدتهاده فنداوری اطالعدات وی افدزایش
مییافت .با توجه به اینکه افراد برونگرا دارای خصوصیات پرانرژی ،معاشدرتی ،دارای شدور و اشدتیاق ،دارای
اعتماد به نهس و دارای احساسات مثبت میباشند ،به نظر میرسدد تدثییر برونگرایدی در پدذیرش فنداوری
اطالعات درست باشد و این افراد با توجه به خصوصیات مذکور استقبال بیشدتری از مسدالل جدیدد همانندد
پذیرش فناوری داشته باشند.
واژگان کلیدی :شخصیت ،پذیرش فناوری اطالعات ،برونگرایی

 .1نویسنده مسئول  -کارشنا ارشد مدیریت دولتی ،گروه مدیریت ،دانشکده مدیریت ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد
تاران مرکزی ،تاران ،ایرانr.savoj@khuisf.ac.ir .
 .2دانشیار گروه مدیریت دولتی ،دانشکده مدیریت ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصهاان (خوراسگان) ،اصهاان ،ایران.
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مقدمه
در سالهای اخیر ،رشد سریع فناوری اطالعدات تدثییر بسدیار مامدی بدر زنددگی بشدر و
کارکرد سازمانها و مؤسسات در کشورهای مختلف داشته اسدت .بده اعتقداد صداح نظران،
فناوری اطالعات همانند اختراع ماشین بخدار و وقدوع انقدال صدنعتی ،تحدول عظیمدی در
زندگی شخصی و کاری افراد پدید آورده است (.)Lorin & Erick, 1997
فناوری اطالعات یکی از عل های جدید و نو میباشد که توسعه و رشد آن بسدیار سدریع
بوده اما مسثله ما تر ،استهاده از فناوری اطالعات میباشد .اهمیت پذیرش فناوری اطالعات
به عنوان پیشرو در استهاده از فناوری ،توجه بسیاری از محققان و پژوهشگدران را بده خدود
جل کدرده اسدت .تصدمی در بکدارگیری فنداوری اطالعدات را پدذیرش فنداوری اطالعدات
میگویند (.)Venkatesh et al., 2003
در راستای استهاده از فنداوری اطالعدات مدیتدوان از مددل پدذیرش فنداوری1بادره بدرد
( .)Mathieson, 1991مدل پذیرش فناوری اطالعات به دلیل هزیندهی کد و قددرت بداالی
پیشبینی رفتار کاربر در پذیرش فناوری اطالعات در زمینههای مختلف در نظر گرفته شدده
است و جذابیت این مدل نیز به همین دلیل میباشد .مدل پذیرش فنداوری اطالعدات بدرای
تعیین عوامل مویر بر پذیرش فناوری اطالعات توسط کاربران سیسدت هدای اطالعداتی ارالده
شده است (.)Davis, 1989
مدل پذیرش فناوری اطالعات به طور گسترده مورد مطالعه قرار گرفته و به عندوان ید
مدل معتبر در پدیشبیندی رفتدار فدرد در پدذیرش فنداوری اطالعدات پذیرفتده شدده اسدت
( ;Adams et al., 1992; Chin & Todd, 1995; Davis et al., 1989; Doll et al., 1989

.)Segars & Grover, 1993
مدل پذیرش فناوری بر این فرض اسدتوار اسدت کده اسدتهاده از ید

سیسدت بده طدور

مستقی توسط گرایشهای رفتاری تعیین میشود و این خود تحت تثییر نگرشهای کاربران

)1. Technology Acceptance Model (TAM
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در راستای استهاده از فناوری و درك سودمندی1و مهیدد بدودن آن اسدت .سدودمندی درك
شده مدنعکس کننددب بداور افدراد بده فنداوری اسدت کده اسدتهاده از فنداوری باعدو بابدود
عملکردشان میشود .بُعد دیگر این مدل ،یعنی درك ساولت استهاده بیانگر اعتقاد افدراد بده
این موضوع می باشد که برای استهاده از فناوری نباید تالش زیادی به خدر داده و زحمتدی
بکشند (.)Taylor & Todd, 1995
یکی دیگر از نظریههای کداربردی در پدذیرش فنداوری اطالعدات ،نظریده نشدر

ندوآوری2

میباشد که به پنچ ویژگی به عنوان عوامل تعیین کنندب گسدترش آن ،اشداره نمدوده اسدت.
ویژگی امتیاز نسبی به مهاوم میزانی که ی

نوآوری نسبت به نوآوری های قبلی باتر تصدور

شود ،ویژگی سازگاری به معنی حدد و حددود سدازگاری بدا هنجارهدا ،عقایدد و تجربدههای
موجود ،ویژگی پیچیدگی که به درجدهی دشدواری شدناخت یدا اسدتهاده از ندوآوری اطدالق
میشود ،ویژگی سنجشپذیری که به میزانی که قبل از اشاعهی نوآوری ،آن را سنجش نمود
اشاره میکند و ویژگی مشاهدهپذیری که به درجهای از نتایج و منافع ی

نوآوری کده بدرای

دیگران قابل مشاهده است ،اطالق میشود (.)Rogers & Chaffee, 1983
پس از بحو پذیرش فناوری اطالعات ،نظریه یکپارچه پدذیرش و اسدتهاده از

تکنولدوژی3

بیان شد .در این نظریه چند عنصر به مدل اولیه پذیرش فنداوری اطالعدات دیدویس افدزوده
شد که هر ی

تثییر عمدهای بر تمایالت رفتاری و در ناایدت اسدتهاده از فنداوری اطالعدات

داشت .در واقع ،مدل اولیه پذیرش فناوری اطالعات بر اسا

تثییرات اجتماعی توسدعه داده

شد .در این نظریه ،چاار عنصر ما در پذیرش نقش حیاتی دارند که عبارتند از :پیش بینی
عملکرد 4،پیش بینی تالش 5،نهوذ اجتماعی6و تسدایل شدرایط 7.همچندین ،ایدن نظریده چادار
1. Perceived Usefulness
)2. Innovation Diffusion Theory (IDT
)3. Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT
)4. Performance Expectance (PE
)5. Effort Expectance (EE
)6. Social Influence (SI
)7. Facilitating Conditions (FC
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متغیر جمعیت شناختی شامل جنسیت ،سن ،تجربه و اختیاری بودن را به عنوان متغیرهدای
تعدیل کننده در خود جای میدهد .پیشبینی عملکرد را به درجهای اطدالق مدیکنندد کده
فرد معتقد است با استهاده از سیست در رسیدن به عملکرد حرفهای برای او سودمند خواهد
بود؛ پیش بینی تالش نیز به درجه ساولت کار با سیست اطالق میشود؛ نهوذ اجتمداعی بده
درجهای اطالق میشود که فرد درك میکند افراد ما دیگری معتقدندد او بایدد از سیسدت
جدید استهاده کند و تسایل شرایط نیز به درجهای اشاره دارد کده ید

فدرد معتقدد اسدت

زیرسدداختهای سددازمانی بددرای حمایددت از باددرهگیددری و اسددتهاده از سیسددت وجددود دارد
(.)Venkatesh et al., 2003
از طرفی شخصیت مهاومی بسیار پیچیده در روانشناسی است که آگداهی از آن شدالوده
حل بسیاری از مشکالت سازمانی اسدت .ایدن مهادوم از واژه التدین پرسدونا1گرفتده شدده و
مجموعهای از ویژگیهای بادوام و منحصر به فرد است که امکدان دارد در پاسدب بده حداالت
مختلف تغییر کند .در تعریهی جامع ،شخصیت ساختار پویای درون فردی است که مشدتمل
بر سیست های روانی -جسمانی است .ایدن مؤلهده رفتدار و افکدار مشخصده افدراد را تعیدین
میکند .لذا ،شخصیت که در پیدایش و انجام رفتارهای مختلف نقش بسزایی دارد ،بده نظدر
میرسد در پذیرش فناوری اطالعات میتواند نقش داشته باشدد .هرچده شخصدیت افدراد بدا
پدیده جدید تطابق بیشتری داشته و همسوتر باشد ،مقاومدت کمتدری از سدوی افدراد بدرای
حضور پدیده جدید و پذیرش آن ایجاد میگردد (.)Allport, 1961
از آنجایی که سازمانها با افراد سر و کار دارند و منابع انسانی مامترین منبع سدازمان و
مدیریت آنها مامترین وظیهه مدیران قلمداد میشود ،توجه به شخصیت کارکنان و عناصدر
تشکیل دهنده آن امری ضروری قلمداد میگردد (.)De Fruyt & Salgado, 2003
در میان مدلهایی که به بررسی ابعاد شخصیت پرداختهاند ،مدل پنج عداملی شخصدیت
رابرت م

کری و پل کوستا )1999 ،1997 ،1987(2از جمله کامدلترین مددلهایی اسدت

که به بررسی ابعداد شخصدیت میپدردازد .مطالعدات و پژوهشهدای متعددد انجدام شدده در
1. Persona
2. Robert Mc Crae & Paul Costa
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سالهای اخیر ،میزان اعتبار مدل پنج عامل بزرگ شخصیت را تثییدد کدرده و از ایدن رو بده
عندوان مبندای مقایسده سدایر مددلها شدناخته شدده اسدت ( ;Costa & McCrae, 1992

 .)Digman, 1990; Judge et al., 1999; Smith et al., 2001این مدل شخصیت افراد را به
پددنج بعددد روانرنجددوری ( 1،)Nبرونگرایددی ( 2،)Eوظیههشناسددی ( 3،)Cتطابقپددذیری (4)Aو
گشودگی نسبت به پذیرش تجربیات (5)Oتقسی میکند .بر اسدا

ایدن مددل ،هدر ید

از

افراد بر حس ویژگی شخصیتی خود میتوانند نگرش و گرایش خاصی نسبت بده وظدایف و
اهداف سازمان داشته باشند .به این ترتی  ،تهاوتهای شخصیتی افراد میتواند منبع توسعه
خالقیت و یا ریشه بسیاری از مشکالت سازمانی باشد و بر عمدل ،رفتدار ،تصدمی ها و رفتدار
سازمانی آنها ایرهای فراوانی داشته باشد (.)Khanifar et al., 2009
شخصیت کارکنان در سازگاری آنها با محیط کار دارای اهمیت اسدت .بده ایدن صدورت
مدیران در واگذاری مسئولیتها به افراد عالوه بر استعداد و معلومات ،به عالقههای آنها نیز
توجه میکنند .در شرایط مساوی بودن استعداد و معلومات بین افراد ،آنهایی بیشتر موفدق
میشوند که عالوه بر پایداری ،با محیط ه باتر سازگار میشوند (.)Abdullah et al., 2014
ویژگیهای شخصیتی افراد را میتوان پیش بینی کننده مؤیری در میزان موفقیدت آندان
در مشاغل دانست .بسیاری از صاح نظران بر این عقیدهاند کده صدهات عمدومی مختلدف از
قبیل هوش و یا تحصدیالت عدالی در همده مشداغل بده موفقیدت حرفدهای کمد

میکندد.

همچنددین عامددل م دؤیر در موفقیددت و باددرهوری و عملکددرد شددغلی ویژگیهددای شخصددیتی
متصدیان مشاغل میباشد (.)Hejazi & Iravni, 2002
از آنجایکه امروزه کاربرد فناوری اطالعات در دانشگاه بدا توجده بده طدرم آمدوزش عدالی
مجازی ی

موضوع ما است ،بنابراین پدذیرش فنداوری اطالعدات از سدوی کارکندان ید

چالش و مسثله ما برای دانشگاهها محسو میشدود و لدذا پژوهشدی کده بده تبیدین ایدن
1. Neuroticism
2. Extroversion
3. Conscientiousness
4. Agreeableness
5. Openness
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کند ،برای این مؤسسات موضوعیت خواهدد داشدت .بندابراین ،اسدا

مسدثله

پژوهش حاضر ،بررسی رابطه بین شخصیت کارکنان و پذیرش فناوری اطالعدات اسدت .ایدن
پژوهش در دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصهاان انجدام شدده و کارکندان دانشدگاه بده عندوان
جامعه آماری انتخا و مورد مطالعه قرار گرفتند.
چارچوب نظری و پیشینه پژوهش
امروزه موضوع فناوری اطالعات به یکی از ما ترین مباحت اصلی سازمانها مبدل شدده
و مباحو مرتبط با آن نیز از اهمیت بسزایی برخودار است .یکی از ارکان اساسدی مدرتبط بدا
این مبحو ،کارکنان سازمان هستند که عوامدل مختلهدی در آندان باعدو تدثییر در پدذیرش
فناوری اطالعات میگردد .یکی از عواملی که در این پژوهش به آن پرداخته شده است بحو
شخصیت کارکنان میباشد.
جاانی شدن اقتصاد و بازار رقابتی بزرگ ،سازمانها را بر آن داشدته کده در ایدن محدیط
پویا از دیگر سازمانها عق نمانده و در بازار رقابت باقی بمانند .از مزیتهدای رقدابتی عصدر
حاضر ،فناوری اطالعات میباشد که روز به روز بر اهمیت آن افزوده شده و به عندوان مزیدت
رقابتی خاص شناخته میشود .سدازمانهدایی وجدود دارندد کده سدرمایهگدذاریهدای قابدل
مالحظهای در فناوری اطالعات انجام دادهاند؛ ولی هنوز فناوری اطالعات در آن سازمانها به
درستی استهاده نشده و افراد سازمان بدا پدذیرش و اسدتهاده از فنداوری اطالعدات مقاومدت
میکنند (.)Lucas, 2007
با توجه به نقش زیادی که فناوری اطالعات در سازمان دارد و با افزایش سرمایهگذاریها
در زمینه استهاده از فناوری اطالعات ،یکی از نگراندیهدایی کده وجدود دارد ایدن اسدت کده
هزینههای گزاف و هنگهتی که در این راه صرف شده ،آیدا بدا مزایدای بدسدت آمدده برابدری
میکند یا خیر؟ حداقل بخشی از این نگرانی به موضدوع پدذیرش فنداوری اطالعدات توسدط
کاربران مربوط میشود .در همین راستا ،بایدد عوامدل تثاییرگدذار بدر پدذیرش و اسدتهاده از
فناوری اطالعات شناسایی گردد تا استهاده از فناوری اطالعدات بده درسدتی انجدام و مندافع
حاصل از این استهاده افدزایش یابدد و نقشدی کده فنداوری اطالعدات در توسدعه و پیشدرفت
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سازمان دارد ،به خوبی انجام شده و سازمانها بتوانند عالوه بر بقا ،به رشد و پیشدرفت خدود
ادامه دهند (.)Todd & Gareth, 2001
در این جاان جدید و محیط پویا و غیرقابل پیش بیندی ،نیداز اول بدرای بقدای سدازمان،
فناوری اطالعات میباشد .پرداختن به این مسثله که چگونده در سدازمان فنداوری اطالعدات
مورد پذیرش و استهاده کامل قرار بگیرد از اهمیت زیادی برخوردار است .همچنین پدذیرش
فناوری اطالعات ،شرطی ضروری برای ایربخشی در عصر اطالعات است .فناوری اطالعات به
عنوان ی

پدیده فراگیر در سازمان میباشد و به منظور پدذیرش و بادره گیدری از آن ،ایدن

نیاز حس میشود که به منظور کاهش مقاومت در پدذیرش و بیشدترین اسدتهاده از فنداوری
اطالعات شخصیت افراد شناخته شود .شناخت شخصیت افراد میتواندد باعدو درك باتدر از
پذیرش فناوری اطالعات شود .از این رو ،بررسی رابطه بدین شخصدیت کارکندان و پدذیرش
فناوری اطالعات در سازمان جات پذیرش باتر فناوری اطالعات ی

ضرورت تلقی میشود.

نتایج تحقیقات انجدام شدده از قبیدل ارزیدابی عوامدل مدؤیر بدر پدذیرش خددمات شدار
الکترونی

با استهاده از مدل تلهیقدی پدذیریش فنداوری اطالعدات و رهیافدت نظریده رفتدار

برنامهریزی شده و اعتماد ،مطالعه موردی :دفاتر خدمات الکترونی

شار تاران (Bemanian

 ،)et al., 2012تعیین میزان پذیرش و امکان پیادهسازی مدل پدذیرش فنداوری دیدویس در
کارکنان دانشگاه علوم پزشکی شداید باشدتی ( ،)Esmaeili et al., 2013فراتحلیدل عوامدل
مؤیر بر پذیرش فناوری اطالعات در ایدران ( ،)Ghorbanizadeh et al., 2013بررسدی تدثییر
پذیرش فناوری اطالعات و ارتباطات بر چابکی سازمانی ( Ebrahimian Jolodar & Fattahi,

 ،)2018تثییر پذیرش فناوری اطالعات بر توسعه حرفهای کارکنان با استهاده از مدل پذیرش
فناوری ) (TAMدر شدرکت کدانی کداوان ( ،)Reshadatjoo, 2016رابطده پدذیرش فنداوری
اطالعدات بدا خالقیدت کارکندان در ذو آهدن اصدهاان (،)Golestani Zadeh et al., 2015
رابطه پنج عامل بزرگ شخصیت با رضایت شغلی کتابدداران دانشدگاه علدوم پزشدکی ایدران
( ،)Aghajani et al., 2017رابطه بین ویژگیهای شخصیت با سازگاری شغلی و تعاد شغلی
کارکنان مندابع طبیعدی اسدتان اصدهاان ( ،)Asgari & Mahdad, 2017ارالده الگدوی بلدو
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فناوری اطالعات در سازمانهای دولتی ایران ( ،)Nastaran et al., 2019بررسی رابطه بدین
توانمندد سدازی کارکنددان و پدذیرش فنداوری اطالعددات در کارکندان بان هدا ( Zareeiyan

 ،)Moradabadi et al., 2017عوامل شخصیتی کارکنان مرکز تلهدن و عملکدرد خددمات بدر
روی این کارکنان ( ،)Sawyerr et al., 2009رابطه پدنج عامدل شخصدیت و تعادد سدازمانی
( ،)Kumar & Bakhshi, 2010بررسدی رابطده ویژگیهدای شخصدیتی و دلبسدتگی شدغلی
( ،)Liao & Lee, 2009ایرات فرهنگی بر پذیرش فنداوری اطالعدات در کشدورهای در حدال
توسعه ( ،)Baker et al., 2010بیانگر این است که در موضوع خالء پژوهش وجود داشته و از
آنجایکه امروزه کاربرد فناوری اطالعات در دانشگاه با توجه به طدرم آمدوزش عدالی مجدازی
ی

موضوع ما است ،بنابراین پذیرش فناوری اطالعدات از سدوی کارکندان ید

مسثله برای دانشگاهها محسو میشود .لذا ،پژوهشی که به تبیین این موضوع کمد

چدالش و
کندد،

برای این مؤسسات موضوعیت خواهد داشت .بنابراین ،مسثله اصلی پدژوهش حاضدر بررسدی
رابطه بین شخصیت کارکنان و پذیرش فناوری اطالعات است .این پژوهش در دانشدگاه آزاد
اسالمی واحد اصهاان انجام و کارکنان دانشگاه با تعداد  191نهر بده عندوان جامعده آمداری
انتخا شده و مورد مطالعه قرار گرفته است.
فرضیههای پژوهش عبارتند از:
 .1برونگرایی در پذیرش فناوری اطالعات نقش دارد.
 .2تطابقپذیری در پذیرش فناوری اطالعات نقش دارد.
 .3وظیههشناسی در پذیرش فناوری اطالعات نقش دارد.
 .4روانرنجوری در پذیرش فناوری اطالعات نقش دارد.
 .5گشودگی در پذیرش فناوری اطالعات نقش دارد.
براسا

فرضیات فوق ،مدل مهاومی پدژوهش بدا هددف بررسدی رابطده بدین شخصدیت

کارکنان و پذیرش فناوری اطالعات در شدکل ( )1نشدان داده شدده اسدت .همدانطدور کده
مشاهده میشود ،در این پژوهش شخصیت از تبیین پنج عامدل روانرنجدوری ،برونگرایدی،
وظیههشناسددی ،تطابقپددذیری ،گشددودگی نسددبت بدده پددذیرش تجربیددات بدسددت مددیآیددد
( ،)Goldberg, 1993; McCrae & Costa, 1987و میتوان شخصیت را ه به عندوان
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متغیر بدست آمده از پنج عامل و ه به عنوان پنج عامل شخصیتی ذکر شدده بده طدور

همزمان بیان کرد کده در هدر دو حالدت نقدش آن در پدذیرش فنداوری اطالعدات در مددل
مهاومی نشان داده شده است.

شکل  .1مدل مفهومی پژوهش براساس فرضیات

روششناسی پژوهش
پژوهش حاضر ،کاربردی از نوع توصیهی  -همبستگی میباشد .این پدژوهش در دانشدگاه
آزاد اسالمی واحد اصدهاان بدا اسدتهاده از پرسشدنامههایی کده در سده بخدش دموگرافید
(جنسیت ،وضعیت تث هل ،محل تولد ،میزان تحصیالت ،سن و سابقه کدار) ،ابعداد شخصدیتی
نئو (روانرنجوری ،برونگرایی ،وظیههشناسی ،تطابقپذیری و گشدودگی نسدبت بده پدذیرش
تجربیات) و پذیرش فناوری اطالعدات (پدیش بیندی تدالش ،پدیش بیندی عملکدرد ،تسدایل
شرایط ،سازگاری ،قصد رفتاری ،نگرش نسبت به استهاده و نهوذ اجتماعی) مطابق شکل ()1
تدوین شده ،مورد پایش قرار گرفته است .در این پدژوهش ،بدرای سدنجش پرسشدنامه پدنج
عامل شخصیت از پرسشدنامه نسدخه  60سدوالی پدنج عداملی نئدوCosta & ( (NEO-FFI)1

 )McCrae, 1992استهاده شد و برای اندازهگیری هر کدام از عوامل شخصدیت 12 ،پرسدش
اختصاص یافت .نمره گذاری این پرسشنامه بر روی مقایس لیکرت  5گزینهای انجام گردیدد
که از کامالً مخاله (نمره  )1تا کامالً موافق (نمره  )5متهاوت است .ضدری پایدایی بدسدت
1. NEO Five-Factor Inventory
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آمده به روش آلهای کرونباخ برای ایدن قسدمت از پرسشدنامه در پدژوهش حاضدر ،برابدر بدا
 0/699بود.
بخش فناوری اطالعات نیز در با دو پرسشنامه که در پرسشدنامه اول بدا  27سدوال در 7
بُعد پذیرش فناوری اطالعات ،پدیش بیندی تدالش ،پدیش بیندی عملکدرد ،سدازگاری ،قصدد
رفتاری ،نگرش نسبت به استهاده و نهدوذ اجتمداعی بوسدیله مقیدا

لیکدرت  5گزیندهای از

کامالً مخاله (نمره  )1تا کامالً موافق (نمره  )5سنجیده شد .ضری پایایی بدست آمده بده
روش آلهای کرونباخ برای این قسمت از پرسشنامه در پژوهش حاضر ،برابر بدا  0/761بدود و
پرسشنامه دوم پذیرش فناوری اطالعات بر اسا
شامل  5گویه که بر اسا

پذیرش و رفتار استهاده فنداوری اطالعدات

پذیرش و رفتار اسدتهاده از کدامپیوتر و اینترندت ،دو جدزء ماد

فناوری اطالعات میباشدد کده از تحقیدق القحطدانی1و همکداران ( )2007اقتبدا
ضری

گردیدد.

پایایی بدست آمده به روش آلهای کرونباخ برای این قسمت از پرسشنامه در پژوهش

حاضر ،برابر با  0/918بود .پرسشنامه های مذبور از رایجتدرین پرسشدنامهها در ایدن زمینده
بوده که در پژوهشهای متعدد استهاده شده و روایی آن توسط اساتید مربوطده تاییدد شدده
است .در پژوهش حاضر حج نمونه آماری بدر اسدا

جددول کرجسدی و مورگدان)1970(2

تعیین شد ،که با توجه به تعداد  191نهری جامعه آماری در سط  ،%95بدر اسدا

جددول

تعداد  127نهر برآورد گردید و برای هر معاونت نمونده گیدری بده روش تصدادفی طبقدهای،
متناس با تعداد کارمندان هر قسمت و به نسدبت جمعیدت کدل جامعده مشدخص گردیدد.
پرسشنامهها بین  127نهر از کارکنان حوزههای آموزشی و تحصیالت تکمیلی ،دانشدجویی و
فرهنگی و پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصهاان به صورت حضوری پخدش شدد ،کده
تعداد  121نهر تمایل به پاسخگویی داشته و با توجه به مخدوش بودن ی

پرسشنامه تعداد

 120پرسشنامه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .برای تحلیل دادهها از روش آمار توصدیهی
(میانگین ،انحراف معیار) برای توصدیف دادههدا ،ندرمافدزار  SPSSو معدادالت سداختاری بدا
طراحی ی

مدل با نرم افزار  LISRELاستهاده شدد و دادههدا مدورد تجزیده و تحلیدل قدرار
1 . AL-Ghahtani
2. Krejcie & Morgan
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گرفتند .مدلسازی معادالت ساختاری در اواخر دهه شصت میالدی معرفی شد و ابدزاری در
دست محققین جات بررسی ارتباطات میان چنددین متغیدر در ید
قدرت این تکنی

مددل فدراه سداخت.

در توسعه نظریدهها باعدو کداربرد وسدیع آن در علدوم مختلدف از قبیدل

بازاریابی ،مدیریت منابع انسانی ،مدیریت استراتژی

و سیست های اطالعاتی شده است.

یافتههای پژوهش
یافتهها نشان داد از تعداد  120نهر کارکنان شرکت کننده در ایدن پدژوهش تعدداد 110
نهر ( 91/6درصد) متثهل ،تعداد  115نهر ( 95/85درصد) محل تولد آنها استان اصدهاان و
بیشتر پاسبدهندگان ( 41/67درصد) مدرك کارشناسی و سدن بیشدتر پاسدبدهنددگان بده
تعداد  59نهر در بازه سنی  45تا  35سال و همچنین بیشتر پاسبدهندگان با تعداد  66نهدر
( 55درصد) در این پژوهش بیشتر از پانزده سال سابقه کاری داشتند.
جدول ( )1مقادیر ما ترین شاخصهای برازش مدل را نشدان میدهدد .همانگونده کده
مشخص و نمایان است ،همه شاخصها در این مرحله حد مطلدو و مدورد نیداز را بدرآورده
ساختهاند و این به معنای پشتیبانی دادهها از مددل پدژوهش بدود .بده عبدارت دیگدر ،مددل
پژوهش با نمودار گرافیکی حاضر ،قابل قبول بوده و در مرحله بعدد بده ارزیدابی فرضدیههای
پژوهش پرداخته شد .پس از برازش مدل ،برای سنجش مناس بودن دادههای پژوهش و یدا
به عبارتی دیگر برای بررسدی ایدن موضدوع کده آیدا فرضدیات پدژوهش کده بدرای سدنجش
متغیرهای پژوهش مورد استهاده قرارگرفتهاند ،به درستی انتخا و طراحیشدهاند یا خیر ،از
بار عاملی هر کدام از متغیرها استهاده گردید .خروجیهای نرمافزار لیزرل در این مرحلده در
جدول ( )2نمایش داده شده است .به منظور نشان دادن معناداری هر کددام از پارامترهدای
مدل از آماره  tاستهاده گردید .این آماره از نسبت ضری هر پارامتر به خطای انحراف معیار
آن پارامتر بدست میآید که میبایستی در آزمدون  tبزرگتدر از  2و در آزمدون  Zبزرگتدر از
 1/96باشد تا این تخمینها از لحاظ آماری معنادار شود .با توجه به خروجی لیزرل میدزان t
محاسبه شده تناا در متغیر برونگرایی بزرگتر از  2میباشد ،بنابراین کلیۀ تخمینهای اراله
شده از لحاظ آماری برای متغیر برونگرایی معنادار گردید.
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جدول  .1شاخصهای مهم برازش مدل اصلی پژوهش
نام شاخص

اختصار

شاخصهای

برازش قابلقبول

مدل برازش
شاخصهای

برازش نیکویی شاخص

GFI

0/98

<GFI%90

برازش مطلق

اصالم برازش نیکویی شاخص

AGFI

0/90

<AGFI%90

ریشه میانگین مربعات باقیمانده

RMR

0/083

>RMR%5

شاخص توکر-لویس شاخص

)NNFI(TLI

0/98

<NNFI%90

شده هنجار برازش شاخص

NFI

0/98

<NFI%90

تطبیقی برازش شاخص

CFI

0/98

<CFI%90

افزایشی برازش شاخص

IFI

0/98

<IFI%90

شاخصهای

خطای مربعات میانگین ریشه

RMSEA

0/059

<٪10 RMSEA

برازش مقتصد

برآورد

شده

شاخص های
برازش تطبیقی

p- value

p

0/702

-

درجه آزادی

df

2129

-

درجه به شده بانجار اسکور کای

CMIN/df

4/49

<<3 CMIN/df0

آزادی
شاخص برازش مقتصد هنجار

PNFI

<PNFI%05

0/94

شده

جدول  .۲خروجی نتایج حاصل از فرضیات پژوهش
ضریب تاثیر

مقدار معناداری

نتیجه نهایی

شماره فرضیه
فرضیه اول

برون گرایی

پذیرش فناوری اطالعات

0/91

2/55

تایید میشود

فرضیه دوم

تطابق پذیری

پذیرش فناوری اطالعات

0/32

1/05

رد میشود

فرضیه سوم

وظیهه شناسی

پذیرش فناوری اطالعات

-0/04

-0/12

رد میشود

فرضیهچاارم

روان رنجوری

پذیرش فناوری اطالعات

-0/65

-1/84

رد میشود

0/42

1/41

رد میشود

فرضیه پنج

روابط

گشودگی نسبت به تجربیات
اطالعات

پذیرش فناوری
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شکل  .۳تی ولیو

با توجه به کلیه مراحل طی شده به منظور اراله مدل ،مدل مهادومی کده نشدان دهندده
تاییر متغیر برونگرایی بر پذیرش فناوری اطالعات تایید گردید (شکل .)4
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شکل  .4مدل مفهومی نشان دهنده تاثیر متغیر برونگرایی بر پذیرش فناوری اطالعات

بحث و نتیجهگیری
با توجه به اینکه فناوری اطالعات به عنوان یکی از پدیدههای جدید عصر حاضر ،تبددیل
به ضرورت زندگی بشر امروزی شده ،در این پژوهش رابطه بین شخصیت کارکنان و پذیرش
فناوری اطالعات مورد بررسی قرار گرفت .به این منظور ،پنج فرضیه تدوین و بررسی شدده و
نتایج حاصل از بررسی فرضیهها نشان داد که برونگرایی در پذیرش فناوری اطالعات نقدش
دارد .نتایج حاصل از بررسی فرضیهها در جدول ( ،)2نشدان داد کده برونگرایدی بدا ضدری
تاییر 0/91و مقدار معناداری  2/55معنادار میباشدد و در پدذیرش فنداوری اطالعدات نقدش
دارد .به طور کلی میتوان گهت برونگرایی در پذیرش فناوری اطالعات نقدش دارد و هرچده
فرد برونگراتدر باشدد ،پدذیرش و رفتدار اسدتهاده فنداوری اطالعدات وی افدزایش مدییابدد.
برونگرایان هنگام کار روحیات مثبت و حاالت مثبت داشته ،نسبت به شغل خدود احسدا
رضایت بیشتر و عموماً درباره سازمان و محیط پیرامدونی خدود احسدا

باتدری دارندد و از
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بودن کنار دیگران و حضور در جمعهای بزرگ لذت میبرندد .ایدن افدراد تمایدل دارندد کده
جسور ،فعال و پرحرف باشند و شبیهسازی و هیجان را دوست دارند و به طور معمول بشاش
هستند .با توجه به موارد مطرم شده ،به نظر میرسد تثییر برونگرایدی در پدذیرش فنداوری
اطالعات درست باشد و این افراد با توجه به خصوصیات مذکور استقبال بیشدتری از مسدالل
جدید دارند و همانگونه که در نتایج این پدژوهش مشدخص گردیدد ،افدراد برونگدرا تمایدل
بیشتری به پذیرش فناوری اطالعات دارند .نتایج حاصل از بررسی فرضدیهها در جددول (،)2
نشان داد که تطابقپذیری با ضری تاییر 0/32و مقدار معناداری  1/05معنادار نمیباشد .در
بعد نظری به نظر میرسد این افراد با توجده بده خصوصدیات سدازگاری ،دلسدوز نسدبت بده
دیگران ،صادق و مشتاق برای کم

هستند و اعتقاد دارند که دیگران نیز به نوبه خود بدرای

سایر افراد مهید هستند و در مقابل ،افراد ناسازگار مردد ،فریبکار ،رقابتی و خودمحور تمایدل
به تطابق و پذیرش مباحو جدید همانند پذیرش فناوری اطالعات را دارند .لذا بدا توجده بده
نتایج پژوهش ،تطابقپذیری در پذیرش و رفتار استهاده فناوری اطالعات نقش نددارد .نتدایج
حاصل از بررسی فرضیهها در جدول ( ،)2نشان داد که وظیههشناسی ،وجدان یا دلسوزی بدا
ضری تاییر -0/04و مقدار معناداری  -0/12معنادار نمیباشد .در بُعد نظری به نظر میرسد
این افراد با توجه به خصوصیاتی همچون فدردی بدا وجددان بداال ،فدردی شایسدته ،مدنظ ،
وظیههشنا  ،هدفجو ،دارای انضباط شخصی ،وقتشنا

و قابل اتکا میباشند و تمایل بده

تغییر و پذیرش مباحو جدید همانند پذیرش فناوری اطالعات را دارند .اما با توجه به نتدایج
پژوهش ،وظیههشناسی ،در پذیرش و رفتار اسدتهاده فنداوری اطالعدات نقدش نددارد .نتدایج
حاصل از بررسی فرضیهها در جدول ( ،)2نشان داد کده روانرنجدوری یدا یبدات عداطهی بدا
ضری تاییر -0/65و مقدار معناداری  -1/84معنادار نمیباشد .از بعد نظری به نظر میرسدد
این افراد با توجه بده خصوصدیات نگدران ،عصدبی ،مدایو

و ناامیدد بدودن ،دارای اسدتر ،

خجالتی ،آسی پذیر و شتا زده هستند و استقبال کمتری از مسالل جدید و به روز دارندد
و در نتیجه افراد روانرنجور تمایل کمتری به پذیرش فناوری اطالعات دارند .لدذا در جامعده
آماری مورد پژوهش با توجه به اینکه قشر فرهیخته جامعه مورد بررسی قرار گرفت ،میتوان
نتیجه گرفت که این بعد در افراد مذکور کمتر وجود دارد .نتایج حاصل از بررسدی فرضدیهها
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در جدول ( ،)2نشان داد که باز بودن نسبت به تجربه ،تجربه اندوز یدا گشدودگی بدا ضدری
تاییر0/42و مقدار معناداری  1/41معنادار نمیباشد .از بعد نظری به نظر میرسد که افراد بدا
توجه به خصوصیات دارا بودن قدرت تخیل ،عالقه به جلوههای هندری ،کنجکداو نسدبت بده
ایدههای دیگران ،با احساسات بداز ،دارای ایدده و اقددامگر ،ایدن عامدل تدثییر بده سدزایی در
پذیرش فناوری اطالعات دارند ولی با توجه به نتایج پژوهش ،رابطه معناداری بین بداز بدودن
نسبت به تجربه ،تجربه اندوز یا گشودگی و پذیرش فناوری اطالعات دیده نشد.
لذا با توجه به نتایج بدست آمده فرضیههای اول و چاارم پدژوهش بدا نتدایج عسدگری و
همکاران ( ،)2017لیالو و همکاران ( ،)2009ساوویر و همکاران ( )2009و کومار و همکاران
( )2010همسو میباشد .همچنین ،با توجه به اینکه تطابقپذیری ،وظیهه شناسی،گشدودگی
در سایر پژوهشها مؤیر میباشند ،بر این اسا

پیرو همسو نبودن نتایج پژوهش درخصوص

فرضیه دوم ،سوم و پنج با سدایر پژوهشهدای انجدام شدده ،معندادار نشددن ایدن رابطدهها
میتواند به این دالیل باشد که احتماالً پاسخگویان دقدت الزم و کدافی را در پاسدخگویی بده
سواالت را نداشتهاند .همچنین ممکن است نوع سواالت بر اسدا

میدزان مدؤد و منطقدی

بودن بیان گردیده که باعو شده پاسخگویان از پاسبهای صحی خودداری کنند و بده نظدر
میرسد پاسب پاسخگویان تحت تثییر در نظرگرفتن منافع خود و تدر

از مددیران سدازمان

قرار گرفته است.
پیشنهادات کاربردی
مطابق نتایج پژوهش انجام گرفته در جدول ( ،)2برونگرایی در پذیرش فناوری اطالعات
نقش داشت ،لذا به منظور ارتقاء پذیرش فناوری اطالعات پیشنااد میشدود پاسدبگویی بده
اربا رجوع ،گزارشدهی و ارتباطات برون سدازمانی و سدپس ایجداد فرصدتهای چالشدی و
تعامالت گروهی و تیمی تا سط رقابتهای مثبت و معقول و گمداردن کارکندان بده عندوان
رهبران تی ها در سازمان به منظور تقویت بُعد برونگرایی انجدام گیدرد .تقویدت احساسدات
مثبت کارکنان در سازمان ،ایجاد محیطی که افراد در سازمان امیددوار بده شدغل و موقعیدت
خود باشند ،افزایش حس خودباوری در بین کارکنان و تالش برای برطرف نمودن نقدایص و
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کمبودهای کارکنان از طریق فراه ساختن امکانات آموزشی برای آنان انجام شود .کارکندان
را در موقعیتهایی از سازمان قرار دهی که متناس با ویژگیهای شخصیتی و رفتاری آنها
باشد .در سازمان محیطی جات گرایش به تجربهها ،افکار جدید و میل به کاوشدگری ایجداد
شود .با عنایت به بُعد تطابقپذیری ،شناسایی کارکنان با روحیدات مدردم آمیدزی ،محبدت و
ارتباط ،بارهمند از توان مردم آمیزی ،قدرت کالمی باال و محبت در ارتباطات انجام گیرد .به
منظور ایجاد انگیزه در جات حهظ بُعد وظیههشناسی ،افدزایش ظرفیدت کارکندان در قبدول
ایدهها ،عقاید ،آرا و نظرات دیگران انجام گردد .بررسی عوامل و تعدیل کننددههای متعدددی
که در تعیین عاملهای دیگری که در تعامل بدا روانرنجدور خدویی بده عملکدرد بداال منجدر
میشوند ،تثییر داشته که این عوامل میتوانند به ماهیدت شدغل ،سداختار سدازمان ،محدیط
سازمان ،فرهنگ سازمان ،مکان و افراد مرتبط بافرد شاغل برگردد ،و با بررسی آنها میتوان
ارتباطی با این یافته بدست آورد .افراد روانرنجور معموالً حال و هوای منهی در محدیط کدار
خود داشته و عموماً نگرش منهی نسبت به کار خود دارند .بنابراین باید شرایطی در سدازمان
ایجاد شود که افراد احسا

نگرش مثبت نسبت به کار و سازمان خدود داشدته باشدند .ایدن

افراد نگران ،عصبی ،مثیو

و ناامید ،دارای استر  ،خجالتی ،آسی پذیر و شتابزده هسدتند

بنابراین با استهاده از روشهای آموزشی (کال هدای ضدمن خددمت) روشهدای مقابلده بدا
خش  ،استر

و خجالتی بدودن بده کارکندان آمدوزش داده شدود .بده منظدور تقویدت بُعدد

گشودگی نسبت به پذیرش تجربیدات ،تقویدت ویژگیهدای اخالقدی ،اد ارتبداطی ،دوسدت
داشتن دیگران ،دگر دوستی و کنار آمدن با کارکنان در سازمان انجام گردد .همچندین ،الزم
است سیست های فناوری اطالعات موجود در سازمان ارتقاء و هماهنگ سدازی آنادا بدا علد
روز انجام گیرد و محیطی در سازمان جات گدرایش بده تجربدهها ،افکدار جدیدد و میدل بده
کاوشگری ایجاد شود و برقراری روابط جدید در افکار ،امور و مسالل ،اعتقداد بده دموکراسدی
در سازمان گسترش یابد.
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پیشنهادات پژوهشی
با توجه به تثییر ی

بُعد از پنج بُعدد شخصدیت در پدذیرش فنداوری اطالعدات پیشدنااد

میشود پژوهشهای دیگری به روشهای دیگر در این موضوع انجام و این عنوان پژوهش در
سط گسترده تر (مثالً واحدهای استان اصهاان) اجرا شود و نتایج پژوهش با نتدایج حاضدر
مقایسه گردد .پیشنااد میشود از سایر پرسشنامهها (مدثالً سدیاهه  44سدوالی پدنج عداملی
) (BFIبنتمارتینز و ابزار گلدبرگ متشکل از  100صدهت توصدیهی ) )(TDAبدرای سدنجش
متغیرهای پژوهش استهاده گردد و نتایج آن پژوهشها با نتایج پژوهش حاضر مقایسه شود.
همچنین ،پیشنااد میگردد بازنگری کلی در سیسدت های فنداوری اطالعدات بدر اسدا
آخرین عل روز و گسترش فناوری اطالعات خصوصاً در اموری که بده صدورت سدنتی انجدام
میگردد ،لحاظ شود .از آنجا که این پژوهش در دانشگاه آزاد اسدالمی واحدد اصدهاان اجدرا
شد ،به پژوهشگران توصیه میشود به بررسی تثییر ویژگیهای پنج گانه شخصیت بر پذیرش
فناوری اطالعات در سازمان های خصوصی ،سازمانهای دولتی و مقایسه نتایج آن بپردازند.
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