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چکیده
هدف این پژوهش ،تبیین میزان گرایش به استفاده از فن آوریهاای ارتباای اداری بار اساا
و خودکارآمدی رایانه بود .پژوهش حاضر از نظر ماهی

مؤلفاههاای شخصای

دادههای جمعآوری شاده جازء مطالعاا کما و از نظار

شیوه ،یك مطالعهی همبستگ اس  .نمونه مورد بررس  481نفر( 88زن و  88مرد) از کارکناان دانگاگاه خاوارزم
تهااران (پااردیك کاار ) بودنااد کااه بااا شاایوهی در دسااتر
خااودکارآماادی رایانااه و نگاار

انتخااان شاادند .از پرسااشنامااههااای شخصاایت ،NEO

بااه فاانآوریهااای اداری باارای ساانیش متایرهااا اسااتفاده شااد .در تیزیااه

و تحلیل دادهها ،پك از انیام مقدما توصیف دادهها باه منظاور بررسا ارتباان باین متایرهاا از آزماون همبساتگ
پیرسون و برای پیشبین متایر مالک از تحلیال رگرسایون اساتفاده گردیاد .یافتاههاای پاژوهش ابارتناد ازگ نگار
به فنآوری با روانرنیورخوی  ،سن آزمودن ها و ساابقه آناان همبساتگ منفا معناادار و باا بارونگرایا  ،توافا
 ،گگودگ  ،وظیفهشناسا و خاودکارآمادی رایاناه همبساتگ مببا

معناادار داردو خاودکارآمادی رایاناه باا روان

رنیورخااوی  ،ساان آزمااودن هااا و سااابقه آنااان همبسااتگ منف ا معنااادار و بااا باارونگرای ا  ،توافاا  ،گگااودگ
 ،وظیفهشناس و نگر

به فنآوری همبستگ مبب

معنادار دارد.

کلیدواژهها

خودکارآمدی رایانه ،شخصی  ،فنآوریهای ارتبای اداری ،نگر

به فنآوری
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مقدمه

امروزه در جای جای دنیا تاییرا فنآوری امدهای به ویژه در فنآوریهای رایانهای و رسانهای
رخ داده اس  .همهی اینها در میموع به فنآوری ایالاا و ارتبایا  4اشاره دارند که مهار
و قدر باالی آن مزی های قابل توجه برای افراد ،سازمانها و به یور کل جامعه فراهم کرده
اس  .فنآوری ،تأثیرا

مهم روی محیطها و شرایط کاری ،زندگ فردی و روابط اجتماا

دارد .مکانهای میهز به رایانه و فنآوری ایالاا
کارمندان در جمع آوری و ذخیره ایالاا

و ارتبایا

فرص

و میال جدیدی برای

و توزیع آنها فراهم م کند .این محیط ها همچنین

با استفاده از شیوههای سریع انیام کاری و انتقال فوری ایالاا  ،موجب افزایش انعطاف پذیری
کارمندان م شوند(.)Mamaghani, 2006
بدون شك پیگرف

تکنولوژیک  ،کارآی و بازده سازمان را افزایش داده و چنانچه سازمان

در بازار رقابت امروز به بقا م اندیگد ،باید خود را با فنآوری وف دهد( & Tabatabaee nasab

 .)Mahavar pour, 2019حال فنآوری قویتر و کارآمدتر برای افراد موجب شده تا  .4قابلی ها
و توانای افراد در ایفای نقشهایگان افزایش یابد  .2آنها به اهداف مربون به کارشان دس
 .3ودر نهای

موجب کاهش اضطران ناش از ادم موفقی

یابند

شده اس و اما در امل ،با وجود امید

به زندگ کاری بهتر در بسیاری از کارمندان ،اضطران ،ناامیدی (سرخوردگ ) ،فگار و خستگ
شدید دیده شده در نتییهی تعامل با فنآوری ،به وجود آمده اس
 ،)Conrad & Munro, 2008به ابار
به ایالاا
مبال تاییرا

و تاییر روند کاری ،تأثیرا

دیگر ،اگرچه سرا

(

;Beas & Salanova, 2006

انیام کار ،دسترس آسان و سریع

مهم بر خواستههای شال (کاری) داشته اس و برای

مداوم تکنولوژیک بر میزان زمان صرف شده و آموز

فنآوری ها ایالاات که باید پرداز

ساز

شود ،تأثیر داشته اس و اما پذیر

در استفاده از
و سازگار شدن

)1 . Information and Communication Technology (ICT
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با فنآوریها برای همهی افراد یکسان نیس  .به ابار

دیگر همهی افراد به شکل یکسان به

تاییرا فنآوری در محیط کار خود پاسخ نم دهند (.)O’Driscoll, Biron & Cooper, 2009
از دیدگاه روانشناس اجتماا  ،پاساخ باه فانآوری باه ساه شاکل انیاام ما شاودگ شاناخت

4

( ادراک و باورهااا در مااورد فاانآوری) ،احساساا  ( 2واکاانشهااای احساساا و ارز گذارانااه)
و رفتاری(3استفاده کردن یا ترک استفاده از فنآوری) .این سه دسته ب گماان باا یکادیگر ارتباان
درون دارند .در استفاده از فنآوریها ،زمان نتایج مبب دیده خواهد شد که افاراد قاادر باشاند از
فنآوری به یور صحیح و مؤثری استفاده کنند و دریابند که فنآوری آنها را قادر ما ساازد تاا باه
اهداف مهم از جمله افزایش خاودکارآمادی و تسالط ،احساا

رسایدن باه هادف و بهاره وری

و بازده بایشتار ،زودتار و بهتار دسا یابناد(  .)Beas & Salanova, 2006از ساوی دیگار باورهاا
و حسا

ب کفایت ( در اداره کردن فنآوری) ،شکس در رسیدن به اهداف ،اهداف املکاردی

ناموف م توانند مگکال روان -اجتماا مهم برای افراد هم در محیط کااری و هام در محایط
یرکاری بیافرینند ( .)Batt & Valcour, 2003این موضوع به دو مفهوم کلیادی در خصاوت تعامال
با محیط پیرامون به صاور ااام و تعامال باا فانآوریهاای ناوین باه صاور خاات اشااره داردگ
ویژگ های شخصیت از یك سو و احسا

توانمندی در استفاده از فنآوریها (خودکارآمدی) از

سوی دیگر ،مفاهیم هستند که ما توانناد بخاش مهما از میازان االقمنادی و گارایش افاراد باه
استفاده از فنآوریها را تبیین نمایند.
شخصی  ،ابار اس

از الگوی معین از رفتار و شیوههای تفکر که نحوه سازگاری شخص با

محیط را مگخص م کند ( .)McCrae, 2005برخ دیگر معتقدند شخصی  ،سازمان پویای
جنبههای ادراک اایف  ،ارادی و بدن فرد اس
پژوهگگران شخصی

( .)Sherry et al., 2007برخ دیگر از

را الگوی از رفتار اجتماا و روابط اجتماا متقابل م دانند .بنابراین
1. .cognitive
2 .Emotional
3 .Behavioral
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که نوااً نسب

به دیگران واکنش نگان داده و با آنها

تعامل م کند (.)Lu et al., 2012
ویژگ های شخصیت  ،ثاب

هستند به یوری کاه در یااول زمان در فرد ویژگ های مگابه

وجود دارد و آن ویژگا ها پایدار نایاز هاساتند ،بادین صاور

کاه فرد در باف های اجاتماا

ماختلف ویژگ های یکسان یا مگابه را دارا اسا  .هام چناین ،آنهاا بارای فهام فعالیا هاای
کاه مااردم انایاام ما دهناد ،مهام هساتند ( .)Batteson et al., 2014بناابراین ،ویژگا های
شاخصیت بر رفاتار و ااامال افاراد مؤثر هستند و در بسایاری از موقعیا هاا تاعیاینکانناده رفتار،
و مهار ها م باشند .مدل پنج اامل بزرگ شخصای  4در ساالهااای اخایار باه اناوان

نگر

رویکاردی پریرفادار و قدرتمناد باارای مطالعاه ویژگا هاای شخصایت  ،مااورد تاوجاه بسایاری
از روانشناسان قرار گرفته اسا  .این مادل بر این باور استوار اس
اس

که م تواند شخصی

ماوجاودی اسا

کاه رو

که انسان موجودی منطق

و رفاتار خاویش را توضیح دهد .بر اسا

این ناظریه ،اناساان

زنادگ خاود را درک نموده و توانای تیزیه و تاحلیل کانشهاا

و واکانشهاای خاود را دارد( .)Costa & McCrae, 2001کاستا و مكکری پنج اامل اصال
شخصای

را مگاخص کردناد کااه ااباارتناد ازگ روان رنیاوری ،2بارونگرایا  ،3گگاودگ بااه

تایرباه ،1موافا بااودن( 5ساازگاری) و وظایفهشناس  .8ایان اوامال از یریا انااواع فناون
ارزیااب  ،از جملاه خودسانی هاا ،آزمونهای این و گزار

هاای مگااهده گاران ،تأیید شادند.

مفهوم کلیدی بعدی در کنار شخصی  ،مفهوم خودکارآمدی رایانه اس
و داوری فرد درباره توانای

که به انوان قضاو

خود در کار با رایانه تعریف م شود( & Compeau, , Higgins

 .)Huff, 1999در حقیق  ،خودکارآمدی رایانه انتظار تسلط را توصیف م کند که یب نظر گپتا
1 . Big five personality traits model
2. Neuroticism
3 Extraversion
4. Openness to experience
5. Agreeableness
6. Conscientiousness
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و بستروم( )Gupta & Bostrom, 2019چهار نوع متمایز از خودکارآمدی رایانه وجود دارد که
از ترکیب ابعاد ویژگ های فنآوری (خات و اموم ) و نوع تکلیف( ساده و پیچیده) در یك
مدل  2*2حاصل م

شود حمیدی و شیرزاداسک

( )Hamidi & Shirzadski, 2016در

پژوهگ با انوان رابطه ویژگ های شخصیت و راهبردهای فراشناخت با خودکارآمدی رایانه نگان
دادند که روانرنیوری و مواف

بودن رابطه منف

و گگودگ

به تیربه ،رابطه مبب

خودکارآمدی رایانهای دارند .همچنین ویژگ گگودگ به تیربه رابطه مبب

با

با خودکارآمدی

رایانهای دارد.
یك مفهوم مرتبط و البته متمایز درمورد ویژگ های کنترل ،احسا
اس

افراد از خودکارآمدی

که "به قضاو های افراد در ارتبان با توانای هایگان برای به نتییه رساندن سطوح یراح

شده املکرد گفته م

شود"(  ، Bandura, 1997نقل از O’Driscoll, Biron & Cooper,

 .)2009پژوهشهای متعددی نگان داده اند که خودکارآمدی در رابطه با فنآوری ایالاا
و ارتبایا

اثرا

مستقیم (مبب ) و تعدیل کننده بر نگر

و کاهش اضطران ،افسردگ و سرخوردگ

های فنآوری ،رضای

داشته اس  .برای مبال ،بیز و سالووانا ( & Beas

 )Salanova, 2006در تحقیق بر روی کارمندان فنآوری ارتبایا
مطلوب به فنآوری ایالاا

و ارتبایا

مندی

که انتظار م رف

نگر

داشته باشند ،سه شکل از خودکارآمدی را مگاهده

کردندگ اموم  ،اختصاص و خودکارآمدی رایانهای .پایین بودن هریك از خودکارآمدیهای
و افسردگ باالتر

ذکر شده به یور چگمگیری موجب رخو

و خستگ روح بیشتر ،استر

م شود )2000( . ,Salovan et al.گزار

کردند که هرچه به خودکارآمدی ااتقاد بیشتری

داشته باشیم( ،یعن هرچه بیشتر بر تکنولوژی و بر اکك تمرکز کنیم) بیشتر موجبا

کاهش

خستگ روح را فراهم م آوریم .خودکارآمدی رایانهای برای تعدیل رابطهی میان خواستههای
شال و سطوح رخو امل م کند به یوریکه با خودکارآمدی باال ،تأثیر خواستههای شال بر
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خستگ روح کاهش یاف  .در آخر (Salovan et al., 2000)،به نقل از

& O’Driscoll, Biron

 )Cooper, 2009دریافتند که خودکارآمدی رایانهای ،روابط میان آموز
تعدیل کرده اس

که نگان دهندهی این اس

رایانهای و رخو

که باال بردن خودکارآمدی قبل از آموز

را

رایانهای

از نظر کم کردن رخو (خستگ روح ) م تواند سودمند و مفید واقع شود.
مطالعا

دیگر نیز به نتایج مگابه دربارهی تأثیر مبب

یافتهاند .بیزر و

خودکارآمدی دس

همکاران ( )2008برای مبال پیش بین کنندههای موقعیت و موضع را با یکدیگر مقایسه کردند
و دریافتند که خودکارآمدی موجب کاهش احسا

سرخوردگ و افزایش حاال

مبب

میان

کاربران رایانه شده اس .
با توجه به مبان نظری بیان شده ،این پژوهش به دنبال بررس این سؤاال اس
 -4آیا بین ابعاد پنیگانه شخصی

کهگ

و خودکارآمدی رایانه با نگر

و االقه مندی

به یادگیری و استفاده از فنآوریهای جدید اداری رابطه وجود دارد؟
 -2سهم هر یك از ابعاد پنیگانه شخصی

و خودکارآمدی رایانه در پیشبین االقه مندی

به یادگیری و استفاده از فنآوریهای جدید اداری در کارکنان دانگگاه خوارزم به چه
میزان اس ؟
روش

پژوهش حاضر از نظر ماهی
مطالعا

دادههای جمعآوری شده جزو مطالعا

کم  ،از حیث هدف ،جزو

کاربردی و از نظر شیوه ،یك مطالعهی توصیف از نوع همبستگ اس  .جامعه مورد

بررس در پژوهش حاضر ،کارکنان دارای مدرک تحصیل لیسانك و باالتر دانگگاه خوارزم –
پردیك حصارک -بود که آمار آنها بر اسا

ااالم کارگزین کارکنان دانگگاه در سال 4381

 354نفر م باشد .از میان این جامعه ،بر اسا

جدول کرجسی و مورگان ،تعداد  481نفر از

کارکنان ( 88زن و  88مرد) به شیوه در دستر
ابزارهای پژوهش به شرح زیر م باشدگ

به انوان نمونه پژوهش انتخان شدند.
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 -4پرسشنامهی خودکارآمدی رایانهگ این پرسشنامه توسط مورف و همکاران ( Murphy et al.,

 )1989ساخته شده و دارای  32گویه اس

همچون من م توانم ،من با

و هر گویه با کلمهای مبب

ایمینان ،من مطمئناً و ...تدوین شده اس  .برای پاسخ گوی به سؤال ها از یك ییف  5درجهای
استفاده شده و گزینههای آن به ترتیبو کامآل ایمینان دارم ،ایمینان دارم ،تا حدی مطمئنم،
 4تا  5مگخص شده و ییف

ایمینان ندارم ،کامالً ایمینان ندارم ،م باشند که به ترتیب با نمرا

نمرا بین  32تا  480اس  .در پژوهش مبنوی ( )Masnavi, 2010برای بررس پایای این آزمون
از رو

آلفای کرانباخ استفاده شد و ضریب آلفای به دس

آمده  0/81بوده اس .

-2پرسشنامهی شخصیت  NEO-FFIگ فرم اصل این پرسشنامه توسط مكکری و کاستا ()4888
ساخته شد که حاوی  484ایتم برای وارس  5اامل بزرگ شخصی
 )FFIکه دارای  80آیتم م باشد ،براسا

بودو فرم کوتاه آن(NEO-

 NEO-PIبه دس

تحلیل اامل نمرا

آمده اس .

پرسشنامه  NEO-FFIدرایران هنیاریاب شده اس  .پایای این پرسشنامه با استفاده از رو
آزمون-آزمون میدد در مورد  208نفر از دانگیویان به فاصله 3ماه به ترتیب ،0/80 ،0/15 ،0/83
 ،0/18و 0/18برای اوامل (N،E،O،A،Cروان نژندی ،برون گرای  ،گگودگ به تیربیا جدید،
تواف پذیری ،وظیفه شناس ) به دس

آمده اس  .گزار

های نیز در ارتبان با روای اوامل

 NEO-FFIارایه شده اس و به یور مبال مك کری وکاستا )(Mccrae & Costa ,1989
اظهار م دارند که ابزار کوتاه شده  NEOبافرم کامل آن( )NEO-PIمطابق
گونهای که مقیا های فرم کوتاه ،همبستگ باالتر از  0/88را با مقیا
باشند .مك کری وکاستا در مطالعه دیگری ( )4882گزار
 ،FFIبراسا

م

دقیق دارد به

های فرم کامل دارا م

کنند که ااتبار  5اامل NEO-

همبستگ با ارزیاب های همسر و همساالن به ترتیب در دامنهای از  0/11برای با

وجدان بودن تا  0/85برای گگودگ قرار دارد.
 -3سیاهه نگر
 43آیتم اس

و االقمندی یادگیری و استفاده از فنآوریهای جدید اداریگ این سیاهه دارای
که متناسب با اهداف پژوهش یراح شده اس

و بر روی یك ییف  5درجهای
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لیکرت از کامالً موافقم تا کامالً مخالفم پاسخ داده م شود که به ترتیب با نمرا
شده و ییف نمرا

بین  43تا  85اس

 4تا  5مگخص

که نگانگر کمترین و بیشترین االقه به استفاده از

فنآوری اس  .روای صوری و محتوای این ابزار توسط اساتید رشته تکنولوژی آموزش مورد
تأیید قرار گرف و پایای آن از یری آلفای کرونباخ  0/18به دس آمد.
در این پژوهش از آمارههای توصیف مانند میانگین و انحراف استاندارد و از آمارههای استنبای
همانند همبستگ پیرسون و تحلیل رگرسیون استفاده شده اس .
يافتهها

دامنه سن شرک کنندگان در پژوهش بین  21تا  58سال بوده و میانگین سن گروه نمونه برابر با
 12/28سال اس  .حدود  11درصد از آزمودن ها را زنان و حدود  53درصد را مردان تگکیل
م دهند .میانگین سابقه کاری گروه نمونه برابر با  48/52بود.
جدول  .8اطالعات توصیفی مربوط به متغیرهای مورد مطالعه

میانگین

انحراف استاندارد

متغیرها

50/54

1/55

روان رنیورخوی

28/82

8/34

برون گرای

12/88

8/20

تواف

31/38

5/03

گگودگ

13/08

5/15

وظیفه شناس

18/80

1/48

خودکارآمدی رایانه

441/38

25/28

سابقه کار

48/52

8/11

سن

12/28

8/83

نگر

به فنآوری
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جه

بررس سؤالهای پژوهش ،از شاخصهای آماری همبستگ پیرسون و رگرسیون چندگانه

گام به گام استفاده شد که نتایج به دس

آمده در جداول زیر ارائه خواهد شد.

جدول  .8ماتریس همبستگی متغیرهای مورد مطالعه

متغیرها
 -4نگر

8
به

8

9

4

6

5

6

2

4

فنآوری
 -2روان
رنیورخوی
-3برون

**0/35
**0/14

گرای

**0/13

4

-

 -1تواف

**0/21

 -5گگودگ

**0/14

 -8وظیفه

**0/18

شناس
-1

4

**0/58

خودکارآمد

4

**0/21

**/11

-

0

**0/22

**/80

**/15

-

0

0

**0/25

**/81

**/50

**/14

-

0

0

0

**0/21

**/14

**/28

**/28

**/10

-

0

0

0

0

4

4

4

ی رایانه
 -8سابقه کار

*-0/48

0/05

-0/01

-0/43

-0/08

-0/40

 -8سن

**0/20

0/04

-0/08

-0/01

-0/01

-0/04

**0/28

4

-

** معنا دار در سطح  * 1/10معنا دار در سطح 1/10

**0/24

**/84

-

0
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یافتههای پژوهگ در این بخش حاک از این اس
 -4نگر

کهگ

به فنآوری با روان رنیورخوی  ،سن آزمودن ها و سابقه آنان ،همبستگ منف

معنادار و با برون گرای  ،تواف  ،گگودگ  ،وظیفه شناس و خودکارآمدی رایانه ،همبستگ مبب
معنادار دارد.
 -2روان رنیورخوی با برون گرای  ،تواف  ،گگودگ  ،وظیفه شناس و خودکارآمدی
رایانه ،همبستگ منف معنادار دارد.
 -3خودکارآمدی رایانه با روان رنیورخوی  ،سن آزمودن ها و سابقه آنان ،همبستگ
به فنآوری ،همبستگ

منف معنادار و با برون گرای  ،تواف  ،گگودگ  ،وظیفه شناس و نگر
مبب معنادار دارد.
 -1بین سن و سابقه با ابعاد شخصیت همبستگ وجود ندارد.
تعیین سهم ابعاد شخصیت و خودکارآمدی رایانه در پیشبین نگر

به فنآوری های اداری

جدید برای بررس موضوع از تحلیل رگرسیون چندمتایری گام به گام استفاده گردید.
پیش از ارائه نتایج رگرسیون ،قابل ذکر اس
دوربین واتسون مورد بررس قرار گرف

که مفروضه استقالل خطاها به وسیله آزمون

که میزان آن  4/80به دس

داشتن میزان این آزمون در دامنه  0تا  1رضای

آمد .با توجه به اینکه قرار

بخش اس  ،م توان گف

پژوهش حاضر برقرار اس  .برای بررس مفروضه همخط
و  VIFاستفاده گردید .میزان  Toleranceاددی اس

که این مفروضه در

چندگانه از دو شاخص Tolerance

بین  0و  4و ایدهآل آن اس

به  4نزدیكتر باشد .با توجه به ارقام ستون مربویه در جدول  ،5مگخص اس

که این ادد
که میزان این

شاخص ،در دامنه مطلون قرار دارد .از یرف دیگر شاخص  VIFنباید باالتر از  40باشد و ااداد
ستون مربویه در جدول  5حاک از این اس
مفروضه ادم وجود همخط نیز برقرار اس .

که هیچکدام از ااداد باالتر از  40نیس و بنابراین
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تبیین میزان گرایش به کاربرد فن

جدول  .9خالصه مدل
پیشبین

R

R2

R2
تعدیلشده

4

خودکارآمدی رایانه

0/518

0/332

0/328

5/11

2

خودکارآمدی رایانه

0/838

0/108

0/104

5/15

گام

خطای استاندارد

شاخص

برآورد

دوربینواتسون
4/80

و وظیفهشناس
جدول  .4تحلیل رگرسیون گام به گام برای پیشبینی نگرش به فنآوری توسط شخصیت و
خودکارآمدی رایانه

گام

منابع تغییر

4

2

مجموع

درجه

میانگین

مجذورات

آزادی

مجذورات

رگرسیون

2888/20

4

2888/20

باق مانده

5888/11

418

33/35

کل

8838/81

480

-

رگرسیون

3811/50

2

4822/25

باق مانده

5281/11

418

28/11

کل

8838/81

480

-

F

88/03

84/28

معناداری

0/004

0/004

جدول  .6ضرایب رگرسیون

گام
4

پیشبین
خودکارآمدی

B
0/484

Beta
0/518

t
8/11

معناداری

Tolerance

0/004

4

VIF
4

رایانه
2

خودکارآمدی

0/421

0/158

1/25

0/004

0/81

4/48

رایانه
وظیفهشناس

0/303

0/300

1/11

0/004

0/81

ضریب رگرسیون استاندارد نگدهگ Bضریب رگرسیون استاندارد شدهگ Beta

4/48
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گام به گام نگان داد که از بین متایرهای

نتایج تحلیل رگرسیون چند متایره با استفاده از رو

پیشبین(خودکارآمدی رایانه و ویژگ های شخصیت ) ،به ترتیب ،دو متایر خودکارآمدی رایانه و
وظیفهشناس وارد معادله رگرسیون شدند .خودکارآمدی رایانه به تنهای  32/8درصد از واریانك
نگر

به فنآوری را تبیین م کند ،آزمون آماری Fبرای معناداری ضریب همبستگ برابر با

 88/03اس

که در سطح  0/004معنادار اس  .خودکارآمدی رایانه و وظیفهشناس با هم 10

درصد از واریانك نگر

به فنآوری را پیشبین م کنند ،آزمون آماری Fبرای معناداری ضریب

همبستگ برابر با  84/28اس

که در سطح  0/004معنادار اس  .با کسر سهم خودکارآمدی رایانه،

وظیفهشناس  1/2درصد از واریانك نگر

به فنآوری را پیشبین م کند .جدول  5نگان

م دهد که سهم هر دو متایر در پیشبین متایر مالک معنادار اس .
بحث و نتیجهگیری

با توجه به یافتههای پژوهش ،در بررس

سؤال اول پژوهش ،نگر

به فنآوری با روان

رنیورخوی  ،همبستگ منف معنادار و با برونگرای  ،تواف  ،گگودگ و وظیفه شناس همبستگ
معنادار دارد .این یافته با پژوهش های( )Hamidi, Shirzad Aski, 2016

مبب

و ( ) Khaleghkhah & babaei, 2016همسو م باشد.
اامل روان رنیورخوی  ،به تمایل اموم
و دستپاچگ  ،گفته م شود .این صف

برای تیربه هییانهای منف

با ضعف در سازگاری و مقابله با استر

پاسخهای هییان به موقعی ها یا محرکهای اادی و استمرار هییان ب تاب نسب
معمول زندگ و منف نگری از ویژگ های این صف
رابطه معکو
نمرا

نگر

اس

مانند تر

مطابق

م کند.

به ناکام های

( .)Roberts, 2009این موضوع با

به فنآوری با روان رنیورخوی همخوان اس  ،به ابار

دیگر افراد با

باالی روان رنیورخوی از نزدیك شدن ،درگیر شدن با چالشهای جدید زندگ و کار،

واهمه داشته و اجتنان م کنند .یک دیگر از ویژگ های روان رنیورخوی که بیشتر در بعد
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تبیین میزان گرایش به کاربرد فن

رفتاری افراد ظاهر م شوند شتابزدگ اس  .آنها تمایل شدید و سریع برای رسیدن به هوسها
و امیال دارند ،در حال که یادگیری به صور

اام و یادگیری فنآوریهای جدید به صور

خات نیازمند صبوری و اختصات زمان اس  .به همین دلیل افراد با نمرا

باالی روان

رنیورخوی در اختصات زمان و صبوری مگکل دارند و این مگکل را به اجتنان از رویاروی
با این فنآوریها پوشش م دهند.
اامل برونگرای با فعالی  ،هییان خواه و هییانا
االقه زیادی به جنب وجو

و شرک

در فعالی های همراه با انرژی زیاد دارند.افراد تهییج یلب

محیطهای هییان برانگیز و متنوع را دوس
و شوخ یبع از میمواه صفا
یبیع اس
یک

مبب

مگخص م گردد،افراد برونگرا

دارند .هییانهای از قبیل لذ  ،شور و شوق و رغب

افراد برونگرا اس ( .)McCrae et al. 2005بر این اسا

که افراد برونگرا راح تر با موقعی های جدید و چالش برانگیز زندگ روبرو شوند.

از این چالشها نیز یادگیری فنآوریهای نوین اداری اس

که افراد برونگرا تمایل

بیشتری به درگیر شدن با آنها دارند.
افرادی که از گگودگ به تیربه باالی برخوردارند ،هم در دنیای درون و هم در دنیای
بیرون  ،کنیکاو هستند و زندگ آنها از لحاظ تیرب غن اس  .این افراد تمایال
ای دارند و به مگکال

جدید نزدیك م شوند و شیوههای نوین را ابداع م کنند ( Terracciano

 .)et al., 2005بر همین اسا
یادگیری راح

آزاد منگانه

انتظار م رود که این افراد در رویاروی با موقعی های جدید

تر بوده و بتوانند با چالشهای پیش رو در این موقعی ها برخورد مببت داشته

باشند .این موضوع در یافتههای پژوهش نگان داده شدو چرا که گگودگ به تیربه همبستگ
مببت با گرایش به فنآوریهای نوین اداری دارد.
اامل تواف  ،در جنبههای خاص چون ااتماد ،رک گوی  ،نوع دوست  ،همراه  ،تواضع و دل
رحم بودن ،نمایان م شود .افراد با تواف باال ،به آسان به دیگران ااتماد م کنند و زود صمیم
م شوند ،خودشان را در تعارض با دیگران قرار نم دهند ،به دیگران احترام م گذارند و فروتن
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هستند و نگرشهای سیاس و اجتماا آنها واقعی

گرای را منعکك م کند ( Terracciano et

 .)al., 2006یافتهی پژوهش با این مبان نظری همسو اس  ،به نظر م رسد که این افراد ،مگابه
ارتبان با افراد ،در برخورد و ارتبان با پدیدههای ایراف نیز سازگار بوده و تعارض زیادی را تیربه
نم کنند .نتییهی پژوهش نگانگر آن اس

که تواف بر اثر مستقیم بر خودکارآمدی رایانه

دارد()Khaleghkhah & babaei, 2016

اامل وظیفهشناس  ،شامل صفات همچون کفای  ،نظم و ترتیب ،وظیفه شناس  ،تال
موفقی  ،منضبط بودن در تصمیم گیری اس  .این صفا

با یرح ریزی و هدفمندی رابطه دارند.

افرادی که در این اامل نمره باالتری دارند ،جاه یلب و سخ
و کامل بودن دارند ،ترجیح م دهند از قوانین و مقررا
پگتکار و شایستگ جسمان نیز مرتبط اس
پژوهش در خصوت ارتبان مبب
همخوان اس  .به ابار
و سازمان به سم

برای

کو

هستند ،تمایل به دق

پیروی کنند .با وجدان بودن معموالً با

( .)Conrad, 2006این مبان نظری نیز با یافتههای

اامل وظیفهشناس با نگر

مبب

دیگر افراد با وظیفهشناس باال در راستای دس

موقعی های جدید یادگیری حرک

به فنآوریهای جدید،
یاب به اهداف شخص

کرده و با آنها روبرو م شوند .آنها از

استفاده فنآوریها در محیطهای اداری استقبال نموده و با آن سازگار م شوند.
بااا توجااه بااه یافتااههااای پااژوهش ،در بررس ا سااؤال دوم پااژوهش ،نگاار

بااه فاانآوری بااا

خودکارآمدی رایاناه همبساتگ مببا معناادار دارد و خاودکارآمادی رایاناه نگار

و االقاه باه

یادگیری و استفاده از فنآوریهای جدید را پیشبین م کند .به ابار دیگر افرادی کاه خاود را
قادر به یادگیری و استفاده از فنآوریها م دانند ،گرایش بیشتری به یاادگیری و اساتفاده از ایان
فنآوریها دارند.این یافته با پاژوهش هاای ( Bessiere et al., ( ،)kofi Mensah & Mi, 2019

 )2006و ))Sriningsih et al.,2018همسو م باشد.
در چارچون نظریه خودکارآمدی بندورا ( ،)Bandura, 1986باورهای مربون به توانای به
یور مبب

بر کاربرد راهبردهای یادگیری اثر م گذارند .خودکارآمدی ممکن اس

بر کلیه
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رفتارها تأثیر بگذارد و یا با آنها رابطه داشته باشد .یک از جنبههای اساس خودکارآمدی شخص
 ،این باور اس

که فرد از راه اامال کنترل بر پیامدهای مختلف اثر بگذارد .بندورا معتقد اس

افرادی که ااتماد به نفك کم دارند ،در استفاده و پذیر

که

فنآوریها کندتر امل خواهند کرد.

بیز و سالووانا ( )Beas & Salanova, 2006در تحقیق بر روی کارمندان فنآوری ارتبایا که
انتظار م

رف

نگر

مطلوب به فنآوری ایالاا

خودکارآمدی را مگاهده کردندگ اموم  ،اختصاص

و ارتبایا

داشته باشند ،سه شکل از

و خودکارآمدی رایانهای .پایین بودن

هریك از خودکارآمدیهای ذکر شده به یور چگمگیری موجب رخو
بیشتر ،استر

و افسردگ باالتر م شود .سالووانا و همکاران گزار

و خستگ روح
کردند که هرچه به

خودکارآمدی ااتقاد بیشتری داشته باشیم( ،یعن هرچه بیشتر بر تکنولوژی و بر اکك تمرکز
کنیم) بیشتر موجبا

کاهش خستگ روح را فراهم م آوریم .خودکارآمدی رایانهای برای

تعدیل رابطهی میان خواستههای شال

و سطوح رخو

خودکارآمدی باال ،تأثیر خواستههای شال

بر خستگ

امل م کند ،به یوریکه با
روح

کاهش یاف  .در آخر،

 )O’Driscoll, Biron & Cooper, 2009دریافتند که خودکارآمدی رایانهای ،روابط میان
آموز

رایانهای و رخو

خودکارآمدی قبل از آموز

را تعدیل کرده اس  ،که نگان دهندهی این اس
رایانهای از نظر کم کردن رخو

(خستگ

که باال بردن
روح ) م تواند

سودمند و مفید واقع شود.
با توجه به یافتههای پژوهش ،در بررس سؤال سوم پژوهش ،خودکارآمدی رایانه با روان
رنیورخوی  ،همبستگ منف معنادار و با برونگرای  ،تواف  ،گگودگ و وظیفه شناس همبستگ
مبب

معنادار دارد .یافتههای این بخش و تبیین آن بسیار شبیه به فرضیه اول اس  .در این راستا

حمیدی و شیرزاداسک ( )Hamidi, Shirzad Aski, 2016در پژوهش خود نگان دادند که
خودکارآمدی رایانهای با روانرنیوری رابطه منف و با گگودگ به تیربه رابطه مبب
خصوت ارتبان بین ابعاد شخصی

دارد .در

با خودکارآمدی رایانه نتایج پژوهش خال خواه و بابای
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( )Khaleghkhah & babaei, 2016نگان داد که برونگرای  ،گگودگ  ،تواف  ،باوجدان بودن
واضطران رایانه ،خودکارآمدی رایانه را پیشبین م کنند.
یک

دیگر از یافتههای پژوهش حاضر همبستگ

منف

فنآوریهای اداری با سن و سابقه کارمندان بود ،به ابار

نگر

به یادگیری و استفاده از

دیگر کارمندان مسن تر و با سابقهتر

تمایل چندان به یادگیری و استفاده از این فنآوریها نگان ندادند ،در راستای این یافته زاجا
و همکاران(  )Czaja et al., 2006نگان دادند که افراد مسن تر ،گرایش کمتری به فنآوری
رایانه ای دارند و کمتر به نظر م رسد که از آن استفاده کنند که این پدیده " شکاف دیییتال " 4
نام دارد .آنها همچنین مگاهده کردند که رابطه ی میان سن و استفاده از فنآوری رایانهای ،تنها
توسط خودکارآمدی رایانه ای (در میان اوامل دیگر) تعدیل شده اس  .همچنین کوف منسا
و م ( )kofi Mensah & Mi, 2019نگان دادند که سن متایر تعدیل کننده معناداری در
خودکارآمدی رایانه و استفاده از فنآوری در محیط کار اس .

1. digital gap

28/… آوریهای ارتباطی اداری

تبیین میزان گرایش به کاربرد فن

Referenses
Bandura, A. (1986). The Explanatory and Predictive Scope of Self-Efficacy
Theory. Journal of Social and Clinical Psychology. 4, 359-373.
Bandura, A. (1997). Self-efficacy: The exercise of control. New York: Freeman.
Batt, R., and Valcour, P. M. (2003). Human resources practices as predors of
work–family outcomes and employee turnover. Industrial Relations, 42(2),
189–220.
Batteson, T. J., Tormey, R., & Ritchie, T. D. (2014). Approaches to learning,
metacognition and personality: An exploratory and confirmatory factor
analysis. Social and Behavioral Sciences, 116, 2561-2567 .
Beas, M. I., and Salanova, M. (2006). Self-efﬁcacy beliefs, computer training
and psychological well-being among information and communication
technology workers. Computers in Human Behavior, 22(6), 1043–1058.
Bessiere, K., Newhagen, J.E., Robinson, J. P., and Shneiderman, B. (2006). A
model for computer frustration: The role of instrumental and dispositional
factors on incident, session, and post-session frustration and mood.
Computers in Human Behavior, 22(6), 941–961.
Compeau, D., Higgins, C. A., & Huff, S. (1999). Social Cognitive Theory and
Individual Reactions to Computing Technology: A Longitudinal Study. MIS
Quarterly, 23(2), 145-158.
Conard, A. M. (2006). "Aptitude is not enough: How personality and behavior
predic academic performance". Journal of Research in Personality 40 (3),
339–346 .
Conrad, A. M.,&Munro, D. (2008). Relationships between computer selfefficacy, technology, attitudes and anxiety: Development of the computer
technology use scale (CTUS). Journal of Educational Technology Systems,
39(1), 51-73.
Costa, P. R., Terracciano, A., & McCrae, R. (2001).R. Gender differences in
personality traits across cultures: Robust and surprising findings. Journal of
Personality and Social Psychology, 81,322-331.
Czaja, S. J., Charness, N., Fisk, A.D., Hertzog, C., Nair, S.N., Rogers, W. A.,
and Sharit, J. (2006). Factors preding the use of technology: Findings from
the Center for Research and Education on Aging and Technology
Enhancement (CREATE). Psychology and Aging, 21(2), 333.
Ertmer, P. A., Evenbeck, E., Cennamo, K.S., & Lehman J.D. (1994). Enhancing
Selfefficacy for Computer Technologies Through the Use of Positive

8902 /  شماره/  سال/تربیتی

 فصلنامه فنآوری اطالعات و ارتباطات در علوم/28

Classroom Experience. Educational Technology, Research & Development,
42(3), 45-62.
Gupta, S. and Bostrom,R.P.( 2019). A Revision of Computer Self-Efficacy
Conceptualizations
in
Information
Systems.
ACM
SIGMIS
Database 50(2):71-93.
Hamidi, F.,Shirzad Aski, M. (2016). Relationship between Personality
Characteristics and Metacognitive Strategies with Computer Self-efficacy.
Quarterly Journal of Information and Communication Technology in
Educational Sciences. 6(24), 23-38 (in Persian).
Khaleghkhah, A., Babaei Menghari, M.M. (2016). The Relationship between
Personality Traits and Computer Anxiety with Computer Self-efficacy in
High School Students. Journal of Educational Psychology, 39, 153-173(in
Persian).
kofi Mensah,I., Mi, J.( 2019). Computer Self-Efficacy and e-Government
Service Adoption: The Moderating Role of Age as a Demographic Factor.
International Journal of Public Administration.42(2), 158-167.
Lu Wang, Gregory B. Northcraft, Gerben A. Van Kleef .(2012). Beyond
negotiated outcomes: The hidden costs of anger expression in dyadic
negotiation. Organizational Behavior and Human Decision Processes,
119(1), 54-63.
Mamaghani, F. (2006). Impact of information technology on the workforce of
the future: An analysis. International Journal of Management, 23(4), 845(in
Persian).
Masnavi, A.(2010). The Relationship between Computer Experience and
Computer Self-efficacy in Students of Tarbiat Moallem University, Master
desertation Tarbiat Moallem University(in Persian).
McCrae R. R., Costa P. T., Martin T. A. (2005). "The NEO-PI-3: A more
readable revised NEO personality inventory". Journal of Personality
Assessment, 84 (3), 261–270.
Mccrae, R. R., & Costa, P. T. (2004)."A contemplated revision of the NEO
Five-Factor Inventory".Personality and Individual Differences, 36 (3), 587–
596.
Murphy, C.A., Coover, D., and Owen, S. V. (1989) Development and
Validation of the Computer Self Efficacy Scale. Educational and
psychological Measurement, 49(4), 893-899.
O’Driscoll, Michael P. Biron, Caroline and Cooper, Cary L. (2009). Workrelated technological change and psychological well-being, In Yair

29/… آوریهای ارتباطی اداری

تبیین میزان گرایش به کاربرد فن

Amichai-Hamburger (Ed), Technology and Psychological Well-being (106130). New York: Cambridge University Press.
O’Driscoll, M. P. (2006). Locus of control. In J. H. Greenhouse and G. A.
Callanan (Eds.), Encyclopedia of Career Development (pp. 480–482).
Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
Olivier, T., & Shapiro, F. (1993). Self-Efficacy and Computers. Journal of
Computer Based Instruction, 20(3), 81-85.
Roberts, B. W. (2009). Back to the future: Personality and Assessment and
personality development. Journal of Research in Personality, 43( 2), 137145.
Salanova, M., Grau, R. M., Cifre, E., and Llorens, S. (2000). Computer training,
frequency of usage and burnout: The moderating role of computer selfefficacy. Computers in Human Behavior, 16(6), 575–590.
Sherry, S. B.; Hewitt, P. L.; Flett, G. L.; Lee-Baggley, D. L.; Hall, P. A. (2007).
"Trait perfectionism and perfectionistic self-presentation in personality
pathology". Personality and Individual Differences 42 (3), 477–490.
Sriningsih, E., Grace, T., Pontoh, A. (2018). The Effect of Computer SelfEfficacy, Computer Anxiety, and Perceived Enjoyment on the Attitudes
Computer Users. Journal of Research in Business and Management, 6(4),
48-55.(in Persian).
Tabatabaee nasab, S. M. and Mahavar pour, F.( 2019). Factors Influencing
Technology Promotion and Its Role on Corporate Business Performance.
Journal of Technology Development Management, 5(4), 103-132.(in
Persian).
Terracciano, A.; Abdel-Khalek, A. M.; Ádám, N.; Adamovová, L.; Ahn, CK;
Ahn, HN; Alansari, BM; Alcalay, L et al. (2005). "National Character Does
Not Reflect Mean Personality Trait Levels in 49 Cultures". Science 310
(5745): 96–100.
Terracciano A., Costa P. T. Jr., McCrae R. R. (2006). "Personality plasticity
after age 30". Personality and Social Psychology Bulletin ,32, 999–1009.

 /24فصلنامه فنآوری اطالعات و ارتباطات در علوم

تربیتی /سال  /شماره 8902 /

