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مقدمه

ثبات و معمول و اصطالحی است که به طدرت برای توصیف مح کار امروزی بره کرار مریرو ،
ر عوض افرا  ،تیمها و سازمااها طیازمند پاسخگویی به پویایی و تغییر میباشرند (Baard, Rench

) .& Kozlowski, 2014ر محری کراری بسریار متغیرر امرروزی ،سرازمااهرا طیازمنرد کارمنرداا
اططباق پذیری هستند که بتواطند خال اطه کار کنند ،میارتهای جدیرد یرا بگیرطرد و برا محری هرای
جدیرد و سراختارهای اجتمراعی متعرد خرو را سرازگار طماینرد ( .)Sahin & Gurbuz, 2014ر
پاسخ به فشارهای مستمری که به سازمااها برا ی تغییرر ر طری سری سرال گذشرته وار شرده اسرت
( ،(Muchinsky, 2012عملکر اططبا ی 2به عنواا سازه جدید ر حوزه عملکر شغلی مطرح شرد
) .(Naami, Hosseini Koukamari & Behzadi, 2014طز یک به پاطز ه سرال از شرروب بحر
رباره عملکر اططبا ی میگذر و یافتههای متعد ی ر این زمینه بره سرت آمرده اسرت (Jundt,

) .Shoss & Huang, 2014ر همین راستا ،جاطسروا ( )Johnson, 2001عملکرر اططبرا ی را بره
عنواا تواطایی تغییر رفتار خو برای هماهنگی با الزامات محیطری موجرو تعریرف کرر ه اسرت .بره
زعرررم مابررراطیر -وارا ،الکرمررری و واطررردطبر

& (Charbonnie-Voirin, ElAkremi

) ،Vandenberghe, 2010عملکررر اططبررا ی از پررنج بعررد مقابلرره بررا مو عیررتهررای اضررطراری و
غیرمتر به  ،مدیریت استرس کاری  ،ح خال اطه مشرکالت ،5یرا گیری و سرازگاری برین فرر ی
تشکی شده است.
بررسرری پرریشآینرردهای عملکررر کارکنرراا یکرری از مررالشهررای اساسرری پرریش روی مرردیراا
اطشگاهها جیت توسعه و بیینهسازی برای رسیدا به اهداف اطشرگاه مریباشرد .تحقیقرات تجربری
مؤید این میم است که عملکر به طور مستقیم و غیرمستقیم از تکنولوژی مترثثر مریباشرد .کراربر
فنآوری اطالعات و ارتباطات امروزه تمامی جنبههای زطدگی را ر برگرفته است و همگا با سایر
بخشها ر اطشگاهها و مراکز آموزش عالی طیز تحروالت شرگرفی ایجرا طمرو ه اسرت .فرنآوری
اطالعات و ارتباطات از سویی باع افزایش سرعت و کیفیت امور شده و از سوی یگر ،عملکرر
1. Stability and routine
2. Performance adaptation
3. Dealing emergencies and unpredictable situations
4. Handling work sterss
5. Solving problems creatively
6. Learning
7. Interpersonal adaptability
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سازماطی را تحت تثثیر رار می هرد ( .)Ansari & Salehi Sedgheyani, 2004مرارتینز لرورطز و
همکاراا ( )Martinez-Lorente et al., 2000شایستگیهای فنآوری اطالعات را به میرار بعرد
کلی طبقهبندی کر هاطد که عبارتند از :الف .فنآوری اطالعات ر ارتباطات به آا مه که بره طرور
مستقیم ر تبا ل اطالعات رگیرر اسرت ،اشراره ار و شرام ایمیر  ،فکر ،،تلفرن ،سترسری بره
اینترطت است . .فن آوری اطالعات ر تولید و عملیات ،به عنواا متری عم میکند که امنهای
از فررنآوریهررای کررامویوتری را برررای حمایررت مسررتقیم و غیرمسررتقیم ،کنترررل ،کشررف و طظررارت
فعالیتهای تولید و عملیاتی را ر بر مریگیرر  .ج .فرنآوری اطالعرات ر حمایرت از تارمیم ،بره
کرراربر فررنآوری اطالعررات ر حمایررت مرردیراا ر فرآینررد تاررمیمگیررری اشرراره ار و شررام
سیستم های حمایت از تامیم ،تکنیک های تجزیه و تحلیر

ا ه و طرر افزارهرای پریش بینری کننرده

میباشد . .فنآوری اطالعات ر امور اجرایی و مالی ،به کاربر فنآوری اطالعرات بررای کمرک
به فعالیتهای اجرایی یا ا اری ،ماطند اسنا سازماطی ،سازماا هی و ذخیرهسازی ا هها اشاره ار .
کاربر فنآوری اطالعرات بره عنرواا ضررورت اجتنرا طاپرذیر سرازمااهرای امرروزی ،فضرای
فیزیکی و رواطری سرازمااهرا را تحرت ترثثیر ررار ا ه اسرت .تواطمندسرازی روااشرناختی یکری از
متغیرهررایی اسررت کرره برره طظررر مرریرسررد ،از فررنآوری اطالعررات و ارتباطررات متررثثر شررده اسررت.
تواطمندسازی روااشناختی شام احسراس معنری ار برو ا ،شایسرتگی ،خو سراماطی ،مرؤثر برو ا و
اعتما است .احساس معنی ار بو ا (ارزشمند بو ا)؛ رجهای کره فرر احسراس مریکنرد اهرداف
شغلی میم و با ارزشی را طبال میکند ( .)Appelbaum & Hongger, 1998احسراس شایسرتگی
(خو اثربخشی)؛ باور شخای است که فر احساس میکند میتواطد وظرایف شرغلی را برا میرارت
اطجا هد ( .)Thomas & Velthouse, 1990احساس خو سراماطی (حر اطتخرا )؛ بره احسراس
اشتن ح اطتخا منسو است ،خو ساماا بو ا به معنای تجربه احساس اطتخا

ر اجرا و طظرا

بخشیدا شخص به فعالیتهای مربوط به خو است ) .(Deci, Connell & Ryan, 1989احسراس
مؤثر بو ا (تثثیر)؛ مؤثر بو ا رجهای است که فر می تواطد بر طترایج راهبرر ی ،ا اری و عملیراتی
شغ اثر بگذار ( .)Spreitzer, 1995اعتما به معنری ،احسراس و امنیرت فرر ی اسرت .ایرن افررا
تمای

ارطد تا با یگراا همراه شوطد ،رستکار باشند ،به یگراا گروش فررا هنرد ،ر برابرر تغییرر

مقاومت طکنند و به استاطدار های اخال ی پایبند باشند.
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به لی غنای مفیومی و ارزشهای کاربر ی ،مطالعه متغیرهای کاربست فرنآوری اطالعرات و
ارتباطات ،عملکر اططبا ی کارکناا و تواطمندسازی روااشناختی ر عین حال که میتواطرد میرم و
جذا باشد ،طتایج کاربر ی ارزشمندی را ر اختیار مدیراا و برطامهریزاا اطشگاهها رار هرد .ر
رابطه با این متغیرهرای پرژوهش ،تحقیقرات مشرابیی اطجرا شرده اسرت .ر ا امره ،طموطرهای از ایرن
تحقیقات آور ه شده است.
اسورتیزر ( )Spreitzer, 1995به بررسی تواطمندسازی کارکناا پر اخت و بردین طتیجره سرت
یافت که اعتما به طف ،کارکناا ،سترسی به اطالعات ر مور رسالت سرازماا ،عملکرر کراری
کارکناا و رفتارهای خالق و طوآوراطه با تواطمندسازی روااشناختی ارتباط مثبت و معنرا اری ار .
کرامتی ( )Keramati, 2007تثثیر فنآوری اطالعات بر روی عملکر شرکتهای عرضه کننرده
طعه ماشین ر ایراا را بررسی طمو و ریافت کره رابطره معنرا اری برین ابعرا فرنآوری و ابعرا
عملکر شرکت وجو ار .
مرسبرگن ( )Mersbergen, 2012ر پژوهشی به این طتیجه رسید که بین اشتیاق شرغلی و عملکرر
اططبا ی رابطه وجو ار  .طمامیاا و امرامی ( )Nemamyan & Emami, 2016ر تحقیقری تحرت
عنواا «بررسی تثثیر فن آوری اطالعات بر عملکر سرازماطی برا تبیرین طقرش متغیرر میراطجی سراختار
سازماطی (مور مطالعه :کارکناا باطک ملی شیرستاا ایال )» ،بره ایرن طتیجره رسریدطد کره فرنآوری
اطالعات بر عملکر سازماطی با تبیین طقش میاطجی ساختار سازماطی ،تثثیر مثبت و معنا اری ار .
یافتههرای پژوهشری میردا و میردی زا گراا ( )Mehdad & Mehdizadegan, 2015تحرت
عنواا «حمایت سازماطی و سرمایه روااشناختی به عنواا پیشبینهای عملکرر اططبرا ی» ،طشراا ا
که بین سرمایه روااشناختی با عملکر سازماطی رابطه معنی ار وجرو ار و سررمایه روااشرناختی
رصد از واریاط ،عملکر اططبا ی را تبیین میکند.
طعامی و همکاراا ( )Naami et al., 2014ر بررسی ویژگریهرای فرر ی و عملکرر اططبرا ی
پرستاراا بیمارستاا های ولتی ،بره ایرن طتیجره رسریدطد کره برین خو کارآمردی و تجربرهپرذیری و
عملکر اططبا ی رابطه مثبت معنا ار وجو ار  .هممنین ،آطیا ریافتنرد کره برین رواا رطجروری و
عملکر اططبرا ی رابطره منفری معنرا اری وجرو

ار  .ترابیو ،پاطگیر و افمرن & (Tabiu, Pangil

) Othman, 2016ر پژوهشی به این طتیجه رسیدطد که بین ا دامات مدیریت منابع اطساطی (گرر ش
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شغلی ،استقالل شغلی و برطامهریزی شغلی) و عملکر (وظیفهای ،زمینهای و اططبا ی) بخرش ولتری
طیجریه رابطه مثبت وجو ار .
مرا ی و جلیلیاا ( )Moradi & Jelileian, 2015بررسی «تثثیر تواطمندسازی روااشناختی برر
عملکر سازماطی ر سازماا با توجه به طقش میاطجیگری متغیرهای رضایت شغلی ،تعیرد سرازماطی
و تنش شغلی» پر اختند یافتهها طشاا ا کره تواطمندسرازی روااشرناختی اثرر مثبرت معنری اری برر
روی رضایت شغلی ،تعید سازماطی و عملکر سازماطی و اثر منفی بر ترنش شرغلی ار  .هرممنرین،
رضایت شغلی بر تعید سازماطی و عملکر سازماطی اثر مثبت و بر تنش شغلی اثر منفری ار ؛ تعیرد
سازماطی اثر مثبرت معنری اری برر عملکرر سرازماطی و اثرر منفری معنری اری برا ترنش شرغلی ار .
طرا یفرر و شراهطلبری ( )Nadifard & Shahtalebi, 2016طیرز بره ایرن طتیجره رسریدطد کره برین
میررارتهررا و صررالحیتهررای برره کررارگیری فررنآوری اطالعررات و ارتباطررات و تواطمندسررازی
روااشناختی کارکناا رابطه معنا اری وجو اشت.
ح شناس کاشاطی ،رمضاطی و جمشیدی واکراطی & (Hagh Shenas Kashani, Remezani

) Jamshidi Vakani, 2014ر پژوهشی بره ایرن طتیجره رسریدطد کره برین برهکرارگیری فرنآوری
اطالعات و ارتباطات با مؤلفههای تواطمندسازی کارکناا شرام بیبرو عملکرر  ،اسرتقالل و آزا ی
کاری ،احساس مسؤولیت تامیم گیری ،تنوب شغلی ،خو کنترلی ،ترواا و تمایر و رشرد حرفره ای
کارکنرراا ،همبسررتگی معنررا اری وجررو ار و از بررین ابعررا تواطمندسررازی ،مؤلفرره بیبررو عملکررر
کارکناا ،بیشرترین رابطره و مؤلفره خرو کنترلری کارکنراا ،کرمتررین رابطره را برا متغیرر فرنآوری
اطالعات و ارتباطات اشت .تقوا ،حسینی بامکاا و فالح الجیمی (Taghva, Hossini Bamkan

) & Falah Lajimi, 2014ر تحقیقی با «عنواا تثثیر بهکارگیری فنآوری اطالعات برر عملکرر
سازماطی و مزیت ر ابتی» ،به این طتیجه رسیدطد که فنآوری اطالعات بر عملکر سازماطی و مزیرت
ر ابتی تثثیر ار .
بیارستاا ،اکبری و شائمی برزکی ( )Beharestan, Akbari & Shamei Barzaki, 2012ر
پژوهش خو طشاا ا طد که فنآوری اطالعرات برا متغیرهرای مردیریت کیفیرت جرامع و عملکرر
سازماطی و مدیریت کیفیت جامع برا عملکرر سرازماطی رابطره مثبرت و معنری اری ارطرد .از سروی
یگر ،طتایج بررسی ها طشاا ا که مدیریت کیفیت جرامع ر تثثیرگرذاری فرن آوری اطالعرات برر
عملکر سازماطی ارای طقش میاطجی میباشد.
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فاریررابی و تجویرردی ( )Farabi & Tajvidi, 2012ر تحقیقرری تحررت عنررواا «بررسرری اثررر
سرمایهگذاری ر فنآوری اطالعات برر بیررهوری سرازماا» بره ایرن طتیجره رسریدطد کره فرنآوری
اطالعات تثثیر مستقیم بر بیرهوری سازماا طدار و از طری بیبرو فرآینرد کسر

و کرار و فرآینرد

تامیمگیری غیرمتمرکز ر سازماا ،عملکر سازماا را ارتقاء میبخشند و منجر به بیبرو بیرروری
سازماا میشو  .عابدی جعفری ،اسدطژا رکنی و یز اطری (Abedi Jaefari, Asadnejad Rokni

) & Yazdani, 2012ر تحقیقرری ریافتنررد کرره اسررتفا ه از فررنآوری اطالعررات ،موجر بیبررو
عملکر سازماطی میگر .
با مرور سواب پژوهشی اخلی و خارجی ر ارتباط با متغیرهای پژوهش ،این طکته مستفا میگر
که این متغیرها هیچگاه ر ال

یک مدل ساختاری ،مور بررسی رار طگرفتهاطد .با توجه به خرالء

موجو و فقداا اطش کافی ر رابطه با متغیرهای تحقیر  ،ر ایرن پرژوهش بره بررسری رابطره برین
کاربسررت فررنآوری اطالعررات و ارتباطررات بررا عملکررر اططبررا ی کارکنرراا بررا طقررش میرراطجیگررری
تواطمندسازی روااشناختی پر اخته مریشرو  .ر همرین راسرتا ،ایرن فرضریههرای پژوهشری تردوین
گر ید.
 .بین کاربست فنآوری اطالعات و ارتباطات و تواطمندسازی روااشرناختی کارکنراا اطشرگاه
شیید ممراا اهواز رابطه وجو ار .
 .2بین تواطمندسازی روااشناختی و عملکر اططبا ی کارکناا اطشگاه شیید ممراا اهواز رابطره
وحو ار .
 .بین کاربسرت فرنآوری اطالعرات و ارتباطرات و عملکرر اططبرا ی کارکنراا اطشرگاه شریید
ممراا اهواز رابطه مستقیم و غیرمستقیم وجو ار .
طمو ار  ،مدل مفیومی این پژوهش را طشاا می هد .همااگوطه که ر این طمو ار طشراا ا ه شرده
است ،رابطه کاربست فرنآوری اطالعرات و ارتباطرات (شرام فرنآوری اطالعرات ر ارتباطرات،
فرنآوری اطالعرات ر تولیرد و عملیرات ،فررنآوری اطالعرات ر حمایرت از تارمیم و فررنآوری
اطالعررات ر امررور مررالی و اجرایرری) و عملکررر اططبررا ی مررور بررسرری رررار مرریگیررر  .جیررت
شفافسازی این رابطه تواطمندسازی روااشناختی بهعنواا یک متغیر میراطجی ر طظرر گرفتره شرده
است .بدین ترتی

فرض شده است که کاربست فنآوری اطالعات عالوه بر اینکه به طور مستقیم

رابطه بین کاربست فنآوری اطالعات و ارتباطات و عملكرد … 33/

با عملکر اططبا ی رابطه ار  ،به طور غیرمستقیم طیز از طری تواطمندسازی روااشناختی با عملکر
اططبا ی ارتباط ار .
شايستگي

خودمختاری

مقابله با موقعیتهای
اضطراری

معنيداری

کاربرد فنآوری در
ارتباطات

توانمندسازی
روانشناختي

مديريت استرس
حل خالقانه مشكالت

تأثیرگذاری

اعتماد

کاربرد فنآوری در
تولید و عملیات

کاربرد فنآوری
اطالعات و ارتباطات

عملكرد انطباقي

يادگیری

کاربرد فنآوری در
حمايت از تصمیم
کاربرد فنآوری در امور
اجرايي و مالي

سازگاری

شكل  .مدل مفهومي تحقیق
روش

تحقی حاضر از طظر هدف ،ر زمره تحقیقات کاربر ی با یک طرح تحقیقی توصیفی -همبسرتگی
است که مبتنی بر مدلسازی معا الت ساختاری است .جامعه آمراری ایرن پرژوهش کلیره کارکنراا
اطشگاه شیید ممراا اهواز ر سال 35

مریباشرد کره تعردا آطیرا

طفرر و بره تفکیرک3 ،

کارمند زا و  3کارمند مر میباشد .طموطه آماری  252طفر از کارکناا مذکور بر اسراس جردول
کرجسی و مورگاا مشخص و از طری روش طموطهگیری تاا فی طبقهای با لحراظ طبقره جنسریت
اطتخا گر یده است .از میاا  252طفر طموطه آماری1 ،
رصد) زا بو طد .هممنین/ ،
رصد بین
اشتند.

تا  5سال/5 ،

طفر ( /

رصد) مر و 2

طفرر ( 5 /

رصد از آطیا زیر  5سال 2 / ،رصرد برین ترا 1سرال/ ،
رصد بین

تا 21سال و  3/5رصد  21سال به براالتر سرابقه کرار
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جیت اطدازهگیرری عملکرر اططبرا ی از پرسرشطامره عملکرر اططبرا ی مابراطیر -وراا و همکراراا
) ،(Charbonnie-Voirin et al., 2010اعتباریابی شده توس حسینیکوکمری ،طعامی و اللییاری
) (Hosseini Koukamari, Naami & Allahyari, 2015استفا ه شده است .این محققاا پایایی
پرسشطامه مذکور را  1/93گزارش طمو هاطد .این پرسشطامه  3سؤال ار  .سؤال حیطه مقابله با
مو عیرتهرای اضرطراری و غیرمتر بره ،سرؤال مردیریت اسرترس کراری ،سرؤال حر خال اطره
مشکالت سرؤال یرا گیری ،و سرؤال سرازگاری برین فرر ی را مریسرنجد .تمرا سرؤاالت ایرن
پرسشطامه بر مبنای طیف پنج  5رجهای لیکرت (از تا  )5تنظیم شده است .پرسرشطامره مرذکور
استاطدار بو ه و توس حسینی کوکمری ،طعامی و اللییاری طیز مور اعتباریابی ررار گرفتره اسرت.
پایایی آا ر یک طموطه

طفره از جامعه آماری با محاسبه ضری

آلفای کروطبرا  1/99 ،محاسربه

گر ید.
برای اطدازهگیری تواطمندسازی روااشناختی کارکناا از پرسرشطامره  5سرؤالی اسروریتزر اسرتفا ه
شده است .ر ایراا پرسش طامه مذکور توس عبرداللیی ( (Abdollahi, 2005مرور اعتبارسرنجی
رار گرفته است و پایایی پرسشطامه فوق توس این محقر

 1/3گرزارش شرده اسرت .وی ضرمن

اذعاا به تثییرد اعتبرار متعرد خرارجی ایرن پرسرش طامره ،برا ر طظرگررفتن برار فرهنگری حراکم برر
پرسشطامره اصرلی و تفراوت هرای اجتمراعی ،فرهنگری و ا ارای کارکنراا سرازمااهرای ایراطری بره
اعتبارسنجی آا ر ایراا با استفا ه از روش تحلی عاملی پر اخت و پرسرشطامره  5سرؤالی مرور
تثیید رار گرفت .ر این پرسشطامه ابعا شایستگی ،خو مختاری ،تثثیرگرذاری ،معنری ار برو ا و
اعتما هر کدا با سؤال سنجیده میشو  .تما سؤاالت ایرن پرسرشطامره برر مبنرای طیرف پرنج 5
رجهای لیکرت (از تا  )5تنظیم شده است .از آطجا که پرسشطامه مذکور استاطدار بو ه اسرت و
ر ایراا طیز توس عبدالیی مرور اعتباریرابی ررار گرفتره اسرت ،طیرازی بره روایری سرنجی وجرو
طداشت .پایایی آا ر یک طموطه

طفره از جامعره آمراری برا اسرتفا ه از ضرری

آلفرای کروطبرا

 1/31محاسبه گر ید.
جیت اطدازهگیری کاربسرت فرنآوری اطالعرات از پرسرشطامره  2سرؤالی فرنآوری اطالعرات و
ارتباطات مارتینز لورطز و همکراراا ( )Martinez-Lorente et al., 2000اسرتفا ه شرده اسرت .ر
این پرسشطامه سؤال فنآوری اطالعات ر ارتباطات 2 ،سؤال فنآوری اطالعرات ر تولیرد و
عملیات ،سؤال فنآوری اطالعات ر حمایت از تامیم و  5سؤال فنآوری اطالعرات ر امرور

رابطه بین کاربست فنآوری اطالعات و ارتباطات و عملكرد … 6 /

اجرایی و مالی را میسنجند .پایایی پرسشطامه مذکور توس بیارسرتاا ،اکبرری و شرائمی برزکری
( 1/93 ،)Beharestan, Akbari & Shamei Barzaki, 2012گزارش شده است .هرممنرین ،ر
تحقی حاضر پایایی آا ر یک طموطه

طفره از جامعه آماری با استفا ه از ضری

آلفای کروطبا

 1/92به ست آمد.
ر تحلی

ا هها از طر افزارهای  SPSS18و  LISREL8.5استفا ه شد .جیت بررسی طرمال برو ا

ا هها از آزموا کلموگروف اسمیرطوف استفا ه شد و بهمنظور بررسی فرضیههای تحقی از تحلی
معا الت ساختاری ( )SEMر محی طر افزار لیزرل ،به روش تحلی مسیر استفا ه شد.
یافتهها

ویژگیهای توصریفی (میراطگین ،اطحرراف معیرار) متغیرهرای اصرلی و ابعرا آطیرا ارایره

ر جدول
گر یده است.
جدول طشاا می هد که میراطگینهرای محاسربه شرده بررای متغیرهرای اصرلی بیشرتر از متوسر
میباشد .از سوی یگر ،سطح معنا اری آزموا برای این متغیرهرا و مؤلفرههرای آا کرمترر از 1/15
شده است ،ر طتیجه ،با توجه به میاطگین و سطح معنا اری آزموا با اعتما باالی  35رصد میتواا
طتیجه گرفت که وضعیت سه متغیر اصرلی کراربر فرنآوری اطالعرات و ارتباطرات ،تواطمندسرازی
رواطشناختی ،عملکر اططبا ی و مؤلفههای آطیا ر سطح مطلوبی رار ار .
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جدول  .میانگین و انحراف معیار متغیرهای تحقیق

درجهآزادی

انحرافمعیار

تعداد میانگین

متغیرها

فنآوری
اطالعات

t

P

طمره ک

252

/

1/

25

5/

1/11

ر ارتباطات

252

/59

1/91

25

/

1/111

ر تولید و عملیات

252

/ 2

1/

25

/115

1/111

ر حمایت از تامیم

252

/9

1/ 3

25

/2 5

1/111

ر امور اجرایی و مالی

252

/

1/

25

5/2 2

1/111

طمره ک

252

/55

1/

25

/ 2

1/111

اعتما

252

/

1/ 9

25

3/

1/111

تواطمندسازی

معنی اربو ا

252

/55

1/95

25

1/

1/111

روااشناختی

تثثیرگذار

252

/5

1/9

25

1/

1/111

شایستگی

252

/

1/95

25

/3

1/111

خو مختاری

252

/5

1/91

25

/22

1/111

طمره ک

252

/5

1/

25

/2

1/111

252

/ 3

1/92

25

/

1/111

مدیریت استرس کاری

252

/ 3

1/91

25

3/

1/111

ح خال اطه مشکالت

252

/5

1/ 9

25

1/

1/111

مقابله با مو عیتهای
عملکر
اططبا ی

اضطراری و غیرمتر به

یا گیری

252

/5

1/91

25

/ 2

1/111

سازگاری بین فر ی

252

/

1/93

25

/1

1/111

برای اطتخا طوب آزموا مناس

(پارامتریک یا طاپارامتریک) ،ابتدا آزموا اسمیرطوف اجرا شد ترا

ر صورت طرمال بو ا توزیع ا هها از آزموا پارامتریک و ر صورت طرمال طبو ا توزیع ا هها
فرضیههای تحقی به شررح

از آزموا طاپارامتریک استفا ه گر  .خالصه طتایج آزموا طرمال بو ا
میباشد.
جدول  ،2

رابطه بین کاربست فنآوری اطالعات و ارتباطات و عملكرد … 66/

جدول  .4نتايج آزمون کلموگروف -اسمیرنوف

متغیرهای تحقیق
فنآوری اطالعات ر ارتباطات
فنآوری اطالعات ر تولید و عملیات
فنآوری اطالعات ر حمایت از تامیم
فنآوری اطالعات ر امور اجرایی و مالی
اعتما
معنی ار بو ا
تثثیرگذاری
شایستگی
خو مختاری
مقابله با مو عیتهای اضطراری
مدیریت استرس کاری
ح خال اطه مشکالت
یا گیری
سازگاری بین فر ی

آماره کلموگروف اسمیرنوف  Zسطح معناداری
1/93
1/321
1/ 9
1/99
/ 5
/ 52
/
/22
/
/2
/
/1
/29
/19

1/ 3
1/
1/5
1/ 9
1/ 52
1/
1/19
1/ 2
1/
1/ 1
1/ 9
1/
1/15
1/ 21

همااگوطره کره ر جردول  2مشراهده مریشرو میرزاا آمراره  zهمره متغیرهرا برین  + /3و - /3
میباشد .بنابراین ،با  35رصد اطمیناا طتیجه گرفته میشو کره برین فراواطریهرای مشراهده شرده و
مور اطتظار تفاوتی وجو طدار  .به عبارت یگر ،توزیع ا هها طرمال است ،بنابراین امکراا اسرتفا ه
از آزموا های پارامتریک وجو ار .
ر شک  ،2طتایج مدل تحقی آمده و میزاا تثثیرگذاری متغیر مستق و میاطجی بر وابسته ،هممنرین
بار عاملی مؤلفههای هرکدا از متغیرهای مستق  ،میاطجی و وابسته مشخص گر یده است.
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شايستگي
1/64

تأثیرگذاری
1/66
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1/33
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معنيداری
1 /2

1/21

عملكرد انطباقي

يادگیری

1/62

کاربرد فنآوری در
ارتباطات

توانمندسازی
روانشناختي
1/26

اعتماد

کاربرد فنآوری در
تولید و عملیات

1/12

کاربرد فنآوری
اطالعات و ارتباطات

کاربرد فنآوری در
حمايت از تصمیم
کاربرد فنآوری در امور
اجرايي و مالي

سازگاری
RMSEA=1/1

P-value=1/1111

=df

Chi-square=2 / 23

شكل  .4مدل اصلي در حالت ضريب تخمین استاندارد

همررااطررور کرره ر شررک  2مشرراهده مرریگررر بررین کاربسررت فررنآوری اطالعررات و ارتباطررات و
تواطمندسازی روااشناختی رابطه معنا اری وجو ار  ،مقدار این رابطه برابر برا  B=1/5مریباشرد.
بنابراین فرضیه اول مبنی بر وجو رابطره معنرا ار برین کاربسرت فرنآوری اطالعرات و ارتباطرات و
میگر  .هممنین ،مشخص گر یده است که بین تواطمندسازی روااشناختی و
تواطمندسازی تثیید 
عملکر اططبا ی رابطه وجو ار  .مقدار این رابطره

 B=1/مریباشرد و تثییرد کننرده فرضریه و

تحقی میباشد .عالوه برر ایرن ،شرک  2طشراا مری هرد کره برین کاربسرت فرنآوری اطالعرات و
ارتباطات و عملکر اططبا ی رابطه معنا اری وجو ار و مقدار این رابطه به طرور مسرتقیم برابرر برا
میباشد.
 B=1/میباشد و به طور غیرمستقیم (  )1/5 1/
ر شک

مدل آزموا شده تحقی

ر حالت معنا اری ترسیم گر یده است .بره منظرور بررسری و

فرضیههای تحقی از آزموا  tآماری کره مقردار آا ر سرطح معنرا اری ( )P = 1/15بررای

آزموا
فرضیههای جیت ار که مقدار آا طباید کمتر از

 /باشد ،استفا ه شده است.

رابطه بین کاربست فنآوری اطالعات و ارتباطات و عملكرد … 61/

خودمختاری

شايستگي
4 /13

تأثیرگذاری
41/13

مقابله با موقعیتهای
اضطراری

حل خالقانه مشكالت

46/66

3/12

کاربرد فنآوری در
ارتباطات

توانمندسازی
روانشناختي

3/ 4

مديريت استرس

معنيداری
3/21

اعتماد

کاربرد فنآوری در
تولید و عملیات

6/26

عملكرد انطباقي

2/63

يادگیری

کاربرد فنآوری
اطالعات و ارتباطات

کاربرد فنآوری در
حمايت از تصمیم
کاربرد فنآوری در امور
اجرايي و مالي

سازگاری
RMSEA=1/1

P-value=1/1111

=df

Chi-square=2 / 23

شكل  .6مدل در حالت معناداری اعداد

همااگوطه که ر شک


میباشد ،بنرابراین برا اطمینراا
میگر  ،همه مقا یر بیش از  /3
مشاهده 

 35رصد میتواا صحت فرضیهها را تثیید طمو .
ر جدول شاخصهای کلی برازش الگوی پژوهش بیاا شده است .ر این تحقی بررای ارزیرابی
طیکویی برازش مدل از معیارهرای  NNFI ،NFI ،RMSEA ،AGFI ،GFI ،RMR ،χ2/dfو CFI

استفا ه شد .مدلی مناس اسرت کره  χ2 / dfکمترر از  RMR ،طز یرک بره صرفر،AGFI ،GFI ،
 NFI ،RFI ،NNFIطز یک بره یرک RMSEA ،کمترر از ( 1/15بیشرتر از  1/طشراا هنرده مردل
ضعیف) و  CFIبزر تر از  1/3اشته باشد.
جدول  .6شاخصهای نیكويي برازش مدل

شاخصها

/
df

مقدار

/ 5

χ2

AGFI

1/32

GFI

RFI

CFI

NFI

1/3

1/93

1/32

1/3

NNFI

1/31

RMSEA

RMR

1/1

1/121
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با توجه اینکه ،مقدار خی و بر رجه آزا ی برابر با  / 5میباشد و این مقدار با توجره بره مرال
مد طظر بیاطگر برازش مناس

مدل مفیومی تحقیقی میباشد ،هممنرین ،برا توجره بره ایرنکره مقردار

 RMRکمتررر از  ،1/12مقرردار  RMSEAکمتررر از  1/19و مقرردار  NNFI ،NFI ،AGFI ،GFIو
 CFIبیشتر از  1/3میباشد ،میتواا بیاا طمو که برازش مدل مناس میباشد.
جدول  .2برآورد رابطه مستقیم و غیرمستقیم کاربست فنآوری اطالعات و ارتباطات بر عملكرد انطباقي

نوع رابطه

رابطه
مستقیم
رابطه
غیرمستقیم

مسیر
کاربست فن آوری اطالعات برا تواطمندسرازی
روااشناختی
کاربسررت فررنآوری اطالعررات بررا عملکررر
اططبا ی
تواطمندسازی روااشناختی با عملکر اططبا ی
کاربسررت فررنآوری اطالعررات بررا عملکررر
اططبا ی از طری تواطمندسازی روااشناختی

ضريب رابطه
) (β

t-value

1/5

/

سطح
معناداری
1/15

1/

/

1/15

1/

3/ 2

1/15

1/5 ×1/

1/15

مقا یر مندرج ر جدول طشاا هنده رابطه مستقیم و غیرمستقیم فرنآوری اطالعرات و ارتباطرات
با عملکر اططبا ی میباشد .ر این جدول طوب تثثیر ،مسیر ،ضری

ترثثیر t ،و سرطح معنرا اری آطیرا

مشخص شده اسرت .مقرا یر بررآور شرده ر جردول طشراا هنرده آا اسرت کره برین کاربسرت
فنآوری اطالعات و ارتباطات و عملکر اططبا ی با طقش میاطجی تواطمندسرازی رواطشرناختی رابطره
مثبت و معنا اری وجو ار  .هممنین ،رابطه مستقیم تواطمندسازی روااشناختی با عملکر اططبا ی
معنی ار میباشد ( .)P>1/15بررسی رابطه غیرمستقیم کاربسرت فرنآوری و اطالعرات برا عملکرر
اططبا ی طیز حاکی از رابطه مستقیم معنی ار میباشد (.)P<1/15
بحث و نتیجهگیري

طتررایج حاص ر از تحلی ر

ا ههررا طشرراا ا کرره بررین کاربسررت فررنآوری اطالعررات و ارتباطررات و

تواطمندسازی روااشناختی کارکناا رابطه مثبت معنا اری وجو ار  .به عبارتی ،هر مه اسرتفا ه از
فنآوری اطالعات و ارتباطات بیشتر باشد ،به هماا میزاا تواطمندسازی روااشرناختی افرزایش پیردا
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میکند .یافتههای این پرژوهش برا یافترههرای طرا یفرر و شراهطلبری (Nadifard & Shahtalebi,

) ،2016که ریافتند بین میارتها و صالحیتهای به کارگیری فنآوری اطالعرات و ارتباطرات و
شرناسکاشراطی،

تواطمندسازی روااشناختی کارکناا رابطه معنرا اری وجرو ار و یافترههرای حر
رمضراطی و جمشریدی واکراطی (Hagh Shenas Kashani, Remezani & Jamshidi Vakani,

) 2014که ریافته بو طد بین بهکارگیری فنآوری اطالعات و ارتباطات با مؤلفههای تواطمندسرازی
کارکناا همبستگی معنا اری وجو ار  ،همخواا میباشد.
ر تبیین این یافته تحقی باید به این مسثله اشاره طمو که کاربست فنآوری اطالعات باع

تغییر و

بیبو ر میارتهای کاری افررا مریشرو و ر پری افرزایش میرارتهرای کراری افررا  ،احسراس
خو کارآمدی ،استقالل ،اعتما و معنا اری ر آطیرا توسرعه مرییابرد .اگرر تواطمندسرازی بره معنری
فراهم آور ا آزا ی و تسرییم اطال عرات بررای افررا تعریرف گرر ترا آطراا آا مره را کره خرو
میخواهند بهگوطهای موفقیتآمیز اطجرا هنرد ،بره جرای ایرنکره آطراا وا ار گر طرد ترا آا مره را
یگراا میخواهند اطجا هند ،به میمترین محر های محیطی که سازمااهرا را بره تواطمندسرازی
کارکناطشاا ترغی

میطمایند؛ یعنی ،اثرات فنآوری بر محی های کاری پی بر ه میشرو  .کسر

میارتهای الز ر زمینه کاربر فنآوری اطالعات و اطالبرسراطی بره کارکنراا و مردیراا ،بررای
تواطمند کر ا آطیا ر کارهایشاا امری اجتنا طاپذیر است.
تحلی

ا ه ها رباره فرضیه و تحقی حاکی از این بو که بین تواطمندسرازی روااشرناختی و

عملکر اططبا ی کارکناا رابطه مثبت معنرا اری وجرو ار  .ایرن یافتره ،برا طترایج تحقیقرات ترابیو،
پاطگی و افمن ) (Tabiu, Pangil & Othman, 2016که طشاا ا طد بین ا دامات مردیریت منرابع
اطساطی (گرر ش شرغلی ،اسرتقالل شرغلی و برطامرهریرزی شرغلی) و عملکرر (وظیفرهای ،زمینرهای و
اططبا ی) بخش ولتی طیجریه رابطره مثبرت وجرو

ار و پرژوهش مررا ی و جلیلیراا & (Moradi

) Jalilian, 2015که ریافتند تواطمندسازی روااشرناختی اثرر مثبرت معنری اری برر روی رضرایت
شغلی ،تعید سازماطی و عملکر سازماطی ار  ،همسو است .هممنین ،طعامی و همکراراا (Naami

) et al., 2014به این طتیجه رسیدطد که بین خو کارآمدی و تجربهپذیری و عملکر اططبا ی رابطره
مثبت معنا ار وجو ار که با یافتههای پژوهش حاضر همخواطی ار  .یافتههای یگر پژوهشگراا
طیرررز ر خاررروه رابطررره برررین سررررمایه روااشرررناختی و عملکرررر سرررازمررراطی & (Mehdad
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) ،Mehdizadegan, 2015رابطه بین اشتیاق شغلی و عملکر اططبرا ی ) )Mersbergen, 2012و
وجو ارتباط مثبت و معنا ار بین سترسی به اطالعات ر مرور رسرالت سرازماا برا تواطمندسرازی
روااشناختی ( ،)Spreitzer, 1995مؤید طتیجه پژوهش حاضر است .به اعتقا جاطسوا (Johnson,

) 2001عملکر اططبرا ی تواطرایی فرر بررای سرازگاری برا مو عیرتهرای شرغلی پویرا و هرممنرین،
شایسررتگی تعرردی و تغییررر رفتررار ر جیررت مقتضرریات محرری جدیررد ،مو عیررتهررای مختلررف و
رویدا های جدید میباشد .از طرفی ،اغل صراح طظرراا تواطمندسرازی روااشرناختی را بره طرور
مستقیم و غیرمستقیم به معنی درت بخشیدا می اطند و معتقدطد که احساس تواطمندی باع ایجرا
باورهای ماطند کنترل مواطع کاری میشو و فر احساس میکند که میتواطرد محری را برا خواسرته
خو همسو کند .بنابراین ،زماطی که افرا احسراس تواطمنردی مریکننرد ،ترواا عملکرر ی مطلروبی
جیت برخور با مو عیت های اضطرای و حر خال اطره مشرکالت ،مردیریت اسرترس ،یرا گیری و
رواب بین فر ی به ست میآورطد.
طتایج حاص از تحلی

ا ههرا طشراا ا کره برین کاربسرت فرنآوری اطالعرات و ارتباطرات و

عملکر اططبا ی کارکناا رابطه مستقیم و غیرمستقیم (از طری تواطمندسرازی روااشرناختی) وجرو
ار  .یافتههای این پژوهش با طتایج تحقیقرات فاریرابی و تجویردی )،(Farabi & Tajvidi, 2012
که به این طتیجه رسیده بو طد فرن آوری اطالعرات از طریر بیبرو فرآینرد کسر و کرار و فرآینرد
تامیم گیرری غیرمتمرکرز ر سرازماا ،عملکرر سرازماا را ارتقراء مریبخشرند ،هرمسرو مریباشرد.
هممنین ،با یافتههای یگر تحقیقات که طشاا ا طرد فرنآوری اطالعرات ،موجر
سرازماطی مریگرر

بیبرو عملکرر

(Abedi Jaefari, Asadnejad Rokni & Yazdani, 2012, Keramti,

) ،2007و برر عملکرر سرازماطی و مزیرت ر رابتی ترثثیر ار & (Taghva, Hossini Bamkan
) Fallah Lajimi, 2014و برا یافترههرای پرژوهش طمامیراا و امرامی (Nemamyan & Emami,

) 2016که به این طتیجه ست یافتند که فرن آوری اطالعرات برر عملکرر سرازماطی برا تبیرین طقرش
میاطجی ساختار سازماطی ،تثثیر مثبت و معنا اری ار  ،همخواا است .ر تبیین این یافته تحقی باید
به این میم اشاره کر که برهکرارگیری فرنآوری اطالعرات باعر افرزایش سررعت اطجرا کارهرا،
اطعطاف پذیری ،باال رفتن رت ،بیبرو تارمیمگیرری و سرطح اطمینراا ر فرآینرد اطجرا وظرایف
میگر  .افزایش این مؤلفهها به کارمنداا کمک میکند تا بر احساس طاتواطی یرا رماطردگی خرو
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میره شوطد و ر مقابله با مو عیت اضطرای هوشمنداطه عم طمایند ،مشکالت کراری را بره صرورت
خال اطه ح طمایند ،استرس محی کاری را با اتکاء به تواا میارتی خو کراهش هنرد ،هرممنرین،
فنآوری اطالعات منجر به یرا گیری افررا مریشرو  .بره طرور کلری ،توسرعه اسرتفا ه از فرنآوری
اطالعات و ارتباطات ،جنبههای مختلف عملکر اططبا ی را تحت تثثیر ررار ا ه و بره عنرواا یرک
پشتیباا وی برای عملکر اططبا ی به حسا میآید.
با توجه به طتیجه تحقی مبنی بر وجو رابطه بین کاربست فنآوری اطالعات و عملکرر اططبرا ی برا
طقش میاطجی تواطمندسازی روااشناختی ر میاا کارکناا اطشرگاه شریید ممرراا پیشرنیا هایی را
برای توسعه عملکر اططبا ی ارایه می شو :
 توجه به ساز و کارهای مناس برای برهکرارگیری فرنآوری اطالعرات بره منزلره عامر میرم
پیشبر عملکر سازماطی و عملکر اططبا ی.
 تدار

برطامهای جیت تغییر طگرش و باور کارکناا طسبت به استفا ه از سیستمهای اطالعاتی

و شبکههای ارتباطی اینتراطت و اینترطت.
 تییه طرح جامع برای بهکارگیری سیستمهای فنآوری اطالعات ر وایر مختلف اطشرگاه و
ایجا فرصت الز جیت ارتقای اطش ،میارت و یا گیری مستمر.
 تقویت تواطمندیهای رواطشناختی کارکناا از طری تفویض اختیار ،مشرارکت ا ا آطیرا ر
گیریها ،و اعطای آزا ی ر اطجا وظایف.


تامیم
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