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چکیده
هدف این پژوهش ،تبیین میزان گرایش به استفاده از فن آوریهای ارتباطی اداری بر اساس مؤلفههای شخصیی

و خودکارآمدی رایانه بود .پژوهش حاضر از نظر ماهی

دادههای جمعآوری شده جزء مطالعات کمی و از نظر

شیوه ،یك مطالعیه ی همبسیتیی اسی  .نمونیه میورد بررسیی  481نفیر  88زن و  88میرد از کارکایان داناییاه
خوارزمی تهران پردیس کرج بودند که با شیوهی در دسیترس انتخیاش شیدند .از پرسیشنامیههیای شخصییتی
 ،NEOخودکارآمدی رایانه و نیرش به فینآوریهیای اداری بیرای سیامش متهیرهیا اسیتفاده شید .در تمزییه
و تحلیل دادهها ،پس از انمام مقدمات توصیفی دادهها به ماظور بررسی ارتباط بین متهیرها از آزمیون همبسیتیی
پیرسون و برای پیشبیای متهیر مالک از تحلیل رگرسیون استفاده گردید .یافتههای پژوهش عبارتاد از :نیرش به
فنآوری با روانرنمورخویی ،سن آزمودنیها و سابقه آنان همبستیی مافیی معایادار و بیا بیرونگراییی ،توافی ،
گاودگی ،وظیفهشااسی و خودکارآمدی رایانه همبسیتیی مببی

معایادار داردو خیودکارآمیدی رایانیه بیا روان

رنمورخویی ،سین آزمیودنیهیا و سیابقه آنیان همبسیتیی مافیی معایادار و بیا بیرونگراییی ،توافی  ،گایودگی،
وظیفهشااسی و نیرش به فنآوری همبستیی مبب

معاادار دارد.
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مقدمه

امروزه در جای جای دنیا تهییرات فنآوری عمدهای به ویژه در فنآوریهای رایانهای و رسانهای
رخ داده اس  .همهی اینها در ممموع به فنآوری اطالعات و ارتباطات 4اشاره دارند که مهارت
و قدرت باالی آن مزی های قابل توجهی برای افراد ،سازمانها و به طور کلی جامعه فراهم کرده
اس  .فنآوری ،تأثیرات مهمی روی محیطها و شرایط کاری ،زندگی فردی و روابط اجتماعی
دارد .مکانهای ممهز به رایانه و فنآوری اطالعات و ارتباطات فرص

و ممال جدیدی برای

کارمادان در جمع آوری و ذخیره اطالعات و توزیع آنها فراهم میکاد .این محیط ها همچاین
با استفاده از شیوههای سریع انمام کاری و انتقال فوری اطالعات ،موجب افزایش انعطاف پذیری
کارمادان می شوند . Mamaghani, 2006
بدون شك پیارف

تکاولوژیکی ،کارآیی و بازده سازمانی را افزایش داده و چاانچه سازمان

در بازار رقابتی امروز به بقا می اندیاد ،باید خود را با فنآوری وف دهد & Tabatabaee nasab

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

موجب کاهش اضطراش ناشی از عدم موفقی

یاباد

شده اس و اما در عمل ،با وجود امید

به زندگی کاری بهتر در بسیاری از کارمادان ،اضطراش ،ناامیدی سرخوردگی  ،فاار و خستیی
شدید دیده شده در نتیمهی تعامل با فنآوری ،به وجود آمده اس
 ، Conrad & Munro, 2008به عبارت دییر ،اگرچه سرع

;Beas & Salanova, 2006

انمام کار ،دسترسی آسان و سریع

به اطالعات و تهییر روند کاری ،تأثیرات مهمی بر خواستههای شهلی کاری داشته اس و برای
مبال تهییرات مداوم تکاولوژیکی بر میزان زمان صرف شده و آموزش سازش در استفاده از
فنآوری ها اطالعاتی که باید پردازش شود ،تأثیر داشته اس و اما پذیرش و سازگار شدن

)1 . Information and Communication Technology (ICT
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با فنآوریها برای همهی افراد یکسان نیس  .به عبارت دییر همهی افراد به شکل یکسانی به
تهییرات فنآوری در محیط کار خود پاسخ نمیدهاد . O’Driscoll, Biron & Cooper, 2009
از دیدگاه روانشااسی اجتماعی ،پاسیخ بیه فینآوری بیه سیه شیکل انمیام مییشیود :شیااختی

4

ادراک و باورهییا در مییورد فیینآوری  ،احساسییی 2واکییاشهییای احساسییی و ارزشگذارانییه
و رفتاری 3استفاده کردن یا ترک استفاده از فنآوری  .این سه دسته بیگمیان بیا یکیدییر ارتبیاط
درونی دارند .در استفاده از فنآوریها ،زمانی نتایج مبب دیده خواهد شد که افیراد قیادر باشیاد از
فنآوری به طور صحیح و مؤثری استفاده کااد و دریاباد که فنآوری آنها را قادر میی سیازد تیا بیه
اهداف مهمی از جمله افزایش خیودکارآمیدی و تسیلط ،احسیاس رسییدن بیه هیدف و بهیره وری
و بازده بییشتیر ،زودتیر و بهتیر دسی یاباید  . Beas & Salanova, 2006از سیوی دیییر باورهیا
و حساس بی کفایتی در اداره کردن فنآوری  ،شکس در رسیدن به اهداف ،اهداف عملکیردی
ناموف می تواناد ماکالت روانی-اجتماعی مهمی برای افراد هم در محیط کیاری و هیم در محییط
یرکاری بیافریااد  . Batt & Valcour, 2003این موضوع به دو مفهوم کلییدی در خصیوت تعامیل
با محیط پیرامون به صیورت عیام و تعامیل بیا فینآوریهیای نیوین بیه صیورت خیات اشیاره دارد:
ویژگیهای شخصیتی از یك سو و احساس توانمادی در استفاده از فنآوریها خودکارآمدی از
سوی دییر ،مفاهیمی هستاد که میی تواناید بخیش مهمیی از مییزان عالقمایدی و گیرایش افیراد بیه
استفاده از فنآوریها را تبیین نمایاد.
شخصی  ،عبارت اس

از الیوی معیای از رفتار و شیوههای تفکر که نحوه سازگاری شخص با

محیط را ماخص میکاد  . McCrae, 2005برخی دییر معتقدند شخصی  ،سازمان پویای
جابههای ادراکی عاطفی ،ارادی و بدنی فرد اس
پژوهایران شخصی

 . Sherry et al., 2007برخی دییر از

را الیویی از رفتار اجتماعی و روابط اجتماعی متقابل می داناد .باابراین
1. .cognitive
2 .Emotional
3 .Behavioral
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که نوعاً نسب

به دییران واکاش ناان داده و با آنها

تعامل میکاد . Lu et al., 2012
ویژگیهای شخصیتی ،ثاب

هستاد به طوری کیه در طییول زمان در فرد ویژگیهای ماابهی

وجود دارد و آن ویژگییها پایدار نیییز هیسیتاد ،بیدین صیورت کیه فرد در باف های اجیتماعی
میختلف ویژگیهای یکسان یا ماابهی را دارا اسی  .هیم چایین ،آنهیا بیرای فهیم فعالیی هیایی
کیه مییردم انیمیام مییدهاید ،مهیم هسیتاد  . Batteson et al., 2014بایابراین ،ویژگییهای
شیخصیتی بر رفیتار و اعیمال افیراد مؤثر هستاد و در بسییاری از موقعیی هیا تیعییینکیاایده رفتار،
نیرش و مهارتها میباشاد .مدل پاج عامل بزرگ شخصیی  4در سیالهییای اخیییر بیه عایوان
رویکیردی پرطرفیدار و قدرتماید بییرای مطالعیه ویژگییهیای شخصییتی ،مییورد تیوجیه بسییاری
از روانشااسان قرار گرفته اسی  .این میدل بر این باور استوار اس
اس

که میتواند شخصی

میوجیودی اسی

که انسان موجودی ماطقی

و رفیتار خیویش را توضیح دهد .بر اساس این نیظریه ،انیسیان

کیه روش زنیدگی خیود را درک نموده و توانایی تمزیه و تیحلیل کیاشهیا

و واکیاشهیای خیود را دارد  . Costa & McCrae, 2001کاستا و مكکری پاج عامل اصیلی
شخصیی

را مایخص کردنید کییه عیبیارتاید از :روان رنمیوری ،2بیرونگراییی ،3گایودگی بییه

تیمربیه ،1موافی بییودن 5سیازگاری و وظییفهشااسی .8ایین عوامیل از طریی انییواع فایون
ارزییابی ،از جملیه خودسیامیهیا ،آزمونهای عیای و گزارش هیای مایاهده گیران ،تأیید شیدند.
مفهوم کلیدی بعدی در کاار شخصی  ،مفهوم خودکارآمدی رایانه اس

که به عاوان قضاوت

و داوری فرد درباره توانایی خود در کار با رایانه تعریف میشود & Compeau, , Higgins

 . Huff, 1999در حقیق  ،خودکارآمدی رایانه انتظار تسلط را توصیف میکاد که طب 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 ویژگی های فنآوری خات و عمومی و نوع تکلیف ساده و پیچیده در یك
مدل  2*2حاصل می شود حمیدی و شیرزاداسکی  Hamidi & Shirzadski, 2016در
پژوهای با عاوان رابطه ویژگیهای شخصیتی و راهبردهای فراشااختی با خودکارآمدی رایانه ناان
دادند که روانرنموری و مواف

بودن رابطه مافی و گاودگی به تمربه ،رابطه مبب

خودکارآمدی رایانهای دارند .همچاین ویژگی گاودگی به تمربه رابطه مبب

با

با خودکارآمدی

رایانهای دارد.
یك مفهوم مرتبط و البته متمایز درمورد ویژگیهای کاترل ،احساس افراد از خودکارآمدی
اس

که "به قضاوتهای افراد در ارتباط با تواناییهایاان برای به نتیمه رساندن سطوح طراحی

شده عملکرد گفته می شود"  ، Bandura, 1997نقل از O’Driscoll, Biron & Cooper,

 . 2009پژوهشهای متعددی ناان داده اند که خودکارآمدی در رابطه با فنآوری اطالعات
و ارتباطات اثرات مستقیم مبب

و تعدیل کااده بر نیرش های فنآوری ،رضای

مادی

و کاهش اضطراش ،افسردگی و سرخوردگی داشته اس  .برای مبال ،بیز و سالووانا & Beas

 Salanova, 2006در تحقیقی بر روی کارمادان فنآوری ارتباطات که انتظار میرف

نیرش

مطلوبی به فنآوری اطالعات و ارتباطات داشته باشاد ،سه شکل از خودکارآمدی را مااهده
کردند :عمومی ،اختصاصی و خودکارآمدی رایانهای .پایین بودن هریك از خودکارآمدیهای
ذکر شده به طور چامییری موجب رخوت و خستیی روحی بیشتر ،استرس و افسردگی باالتر
میشود 2000 . ,Salovan et al.گزارش کردند که هرچه به خودکارآمدی اعتقاد بیشتری
داشته باشیم ،یعای هرچه بیشتر بر تکاولوژی و بر عکس تمرکز کایم بیشتر موجبات کاهش
خستیی روح را فراهم می آوریم .خودکارآمدی رایانهای برای تعدیل رابطهی میان خواستههای
شهلی و سطوح رخوت عمل میکاد به طوریکه با خودکارآمدی باال ،تأثیر خواستههای شهلی بر
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خستیی روحی کاهش یاف  .در آخر (Salovan et al., 2000)،به نقل از

& O’Driscoll, Biron

Cooper, 2009

دریافتاد که خودکارآمدی رایانهای ،روابط میان آموزش رایانهای و رخوت را

تعدیل کرده اس

که باال بردن خودکارآمدی قبل از آموزش رایانهای

که ناان دهادهی این اس

از نظر کم کردن رخوت خستیی روحی میتواند سودماد و مفید واقع شود.
مطالعات دییر نیز به نتایج ماابهی دربارهی تأثیر مبب

یافتهاند .بیزر و

خودکارآمدی دس

همکاران  2008برای مبال پیش بیایکاادههای موقعیتی و موضعی را با یکدییر مقایسه کردند
و دریافتاد که خودکارآمدی موجب کاهش احساس سرخوردگی و افزایش حاالت مبب

میان

کاربران رایانه شده اس .
با توجه به مبانی نظری بیان شده ،این پژوهش به دنبال بررسی این سؤاالت اس
 -4آیا بین ابعاد پامیانه شخصی

که:

و خودکارآمدی رایانه با نیرش و عالقه مادی

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

و خودکارآمدی رایانه در پیشبیای عالقه مادی

به یادگیری و استفاده از فنآوریهای جدید اداری در کارکاان دانایاه خوارزمی به چه
میزان اس ؟
روش

پژوهش حاضر از نظر ماهی

دادههای جمعآوری شده جزو مطالعات کمی ،از حیث هدف ،جزو

مطالعات کاربردی و از نظر شیوه ،یك مطالعهی توصیفی از نوع همبستیی اس  .جامعه مورد
بررسی در پژوهش حاضر ،کارکاان دارای مدرک تحصیلی لیسانس و باالتر دانایاه خوارزمی –
پردیس حصارک -بود که آمار آنها بر اساس اعالم کارگزیای کارکاان دانایاه در سال 4381
 354نفر میباشد .از میان این جامعه ،بر اساس جدول کرجسی و مورگان ،تعداد  481نفر از
کارکاان  88زن و  88مرد به شیوه در دسترس به عاوان نمونه پژوهش انتخاش شدند.
ابزارهای پژوهش به شرح زیر می باشد:
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 -4پرسشنامهی خودکارآمدی رایانه :این پرسشنامه توسط مورفی و همکاران Murphy et al.,

 1989ساخته شده و دارای  32گویه اس

و هر گویه با کلمهای مبب

همچون من میتوانم ،من با

اطمیاان ،من مطمئااً و ...تدوین شده اس  .برای پاسخ گویی به سؤال ها از یك طیف  5درجهای
استفاده شده و گزیاههای آن به ترتیبو کامآل اطمیاان دارم ،اطمیاان دارم ،تا حدی مطمئام،
اطمیاان ندارم ،کامالً اطمیاان ندارم ،می باشاد که به ترتیب با نمرات  4تا  5ماخص شده و طیف
نمرات بین  32تا  480اس  .در پژوهش مباوی  Masnavi, 2010برای بررسی پایای این آزمون
از روش آلفای کرانباخ استفاده شد و ضریب آلفای به دس

آمده  0/81بوده اس .

-2پرسشنامهی شخصیتی : NEO-FFIفرم اصلی این پرسشنامه توسط مكکری و کاستا 4888
ساخته شد که حاوی  484ایتم برای وارسی  5عامل بزرگ شخصی

بودو فرم کوتاه آن NEO-

 FFIکه دارای  80آیتم میباشد ،براساس تحلیل عاملی نمرات  NEO-PIبه دس

آمده اس .

پرسشنامه  NEO-FFIدرایران هاماریابی شده اس  .پایایی این پرسشنامه با استفاده از روش
آزمون-آزمون ممدد در مورد  208نفر از دانامویان به فاصله 3ماه به ترتیب ،0/80 ،0/15 ،0/83
 ،0/18و 0/18برای عوامل  N،E،O،A،Cروان نژندی ،برون گرایی ،گاودگی به تمربیات جدید،
تواف پذیری ،وظیفه شااسی به دس

آمده اس  .گزارش هایی نیز در ارتباط با روایی عوامل

 NEO-FFIارایه شده اس و به طور مبال مك کری وکاستا )(Mccrae & Costa ,1989
اظهار می دارند که ابزار کوتاه شده  NEOبافرم کامل آن  NEO-PIمطابق

دقیقی دارد به

گونهای که مقیاسهای فرم کوتاه ،همبستیی باالتر از  0/88را با مقیاس های فرم کامل دارا می
باشاد .مك کری وکاستا در مطالعه دییری  4882گزارش می کااد که اعتبار  5عامل NEO-

 ،FFIبراساس همبستیی با ارزیابیهای همسر و همساالن به ترتیب در داماهای از  0/11برای با
وجدان بودن تا  0/85برای گاودگی قرار دارد.
 -3سیاهه نیرش و عالقمادی یادگیری و استفاده از فنآوریهای جدید اداری :این سیاهه دارای
 43آیتم اس

که متااسب با اهداف پژوهش طراحی شده اس

و بر روی یك طیف  5درجهای
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لیکرتی از کامالً موافقم تا کامالً مخالفم پاسخ داده میشود که به ترتیب با نمرات  4تا  5ماخص
شده و طیف نمرات بین  43تا  85اس

که ناانیر کمترین و بیشترین عالقه به استفاده از

فنآوری اس  .روایی صوری و محتوایی این ابزار توسط اساتید رشته تکاولوژی آموزشی مورد
تأیید قرار گرف و پایایی آن از طری آلفای کرونباخ  0/18به دس آمد.
در این پژوهش از آمارههای توصیفی ماناد میانیین و انحراف استاندارد و از آمارههای استاباطی
هماناد همبستیی پیرسون و تحلیل رگرسیون استفاده شده اس .
يافتهها

داماه سای شرک کاادگان در پژوهش بین  21تا  58سال بوده و میانیین سای گروه نمونه برابر با
 12/28سال اس  .حدود  11درصد از آزمودنیها را زنان و حدود  53درصد را مردان تاکیل
میدهاد .میانیین سابقه کاری گروه نمونه برابر با  48/52بود.
جدول  .8اطالعات توصیفی مربوط به متغیرهای مورد مطالعه

میانگین

انحراف استاندارد

متغیرها
نیرش به فنآوری

50/54

1/55

روان رنمورخویی

28/82

8/34

برون گرایی

12/88

8/20

تواف

31/38

5/03

گاودگی

13/08

5/15

وظیفه شااسی

18/80

1/48

خودکارآمدی رایانه

441/38

25/28

سابقه کار

48/52

8/11

سن

12/28

8/83
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جه

بررسی سؤالهای پژوهش ،از شاخصهای آماری همبستیی پیرسون و رگرسیون چادگانه

گام به گام استفاده شد که نتایج به دس

آمده در جداول زیر ارائه خواهد شد.

جدول  .8ماتریس همبستگی متغیرهای مورد مطالعه

متغیرها

8

 -4نیرش به

4

8

9

4

6

5

6

2

فنآوری
 -2روان

**0/35

رنمورخویی

-

-3برون

**0/14

گرایی

**0/13

4

-

 -1تواف

**0/21

 -5گاودگی

**0/14

 -8وظیفه

**0/18

شااسی
-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 پژوهای در این بخش حاکی از این اس

که:

 -4نیرش به فنآوری با روان رنمورخویی ،سن آزمودنی ها و سابقه آنان ،همبستیی مافی
معاادار و با برون گرایی ،تواف  ،گاودگی ،وظیفه شااسی و خودکارآمدی رایانه ،همبستیی مبب
معاادار دارد.
 -2روان رنمورخویی با برون گرایی ،تواف  ،گاودگی ،وظیفه شااسی و خودکارآمدی
رایانه ،همبستیی مافی معاادار دارد.
 -3خودکارآمدی رایانه با روان رنمورخویی ،سن آزمودنی ها و سابقه آنان ،همبستیی
مافی معاادار و با برون گرایی ،تواف  ،گاودگی ،وظیفه شااسی و نیرش به فنآوری ،همبستیی
مبب معاادار دارد.
 -1بین سن و سابقه با ابعاد شخصیتی همبستیی وجود ندارد.
تعیین سهم ابعاد شخصیتی و خودکارآمدی رایانه در پیشبیای نیرش به فنآوری های اداری
جدید برای بررسی موضوع از تحلیل رگرسیون چادمتهیری گام به گام استفاده گردید.
پیش از ارائه نتایج رگرسیون ،قابل ذکر اس
دوربین واتسون مورد بررسی قرار گرف

که مفروضه استقالل خطاها به وسیله آزمون

که میزان آن  4/80به دس

داشتن میزان این آزمون در داماه  0تا  1رضای

آمد .با توجه به ایاکه قرار

بخش اس  ،میتوان گف

که این مفروضه در

پژوهش حاضر برقرار اس  .برای بررسی مفروضه همخطی چادگانه از دو شاخص Tolerance

و  VIFاستفاده گردید .میزان  Toleranceعددی اس

بین  0و  4و ایدهآل آن اس

به  4نزدیكتر باشد .با توجه به ارقام ستون مربوطه در جدول  ،5ماخص اس

که این عدد
که میزان این

شاخص ،در داماه مطلوش قرار دارد .از طرف دییر شاخص  VIFنباید باالتر از  40باشد و اعداد
ستون مربوطه در جدول  5حاکی از این اس
مفروضه عدم وجود همخطی نیز برقرار اس .

که هیچکدام از اعداد باالتر از  40نیس و باابراین
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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 وظیفهشااسی
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

باقیمانده

5888/11

418

33/35

کل

8838/81

480

-

رگرسیون

3811/50

2

4822/25

باقیمانده

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
وظیفهشااسی

0/303

0/300

1/11

0/004

0/81

ضریب رگرسیون استاندارد ناده B:ضریب رگرسیون استاندارد شدهBeta :

4/48
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نتایج تحلیل رگرسیون چاد متهیره با استفاده از روش گام به گام ناان داد که از بین متهیرهای
پیشبین خودکارآمدی رایانه و ویژگیهای شخصیتی  ،به ترتیب ،دو متهیر خودکارآمدی رایانه و
وظیفهشااسی وارد معادله رگرسیون شدند .خودکارآمدی رایانه به تاهایی  32/8درصد از واریانس
نیرش به فنآوری را تبیین میکاد ،آزمون آماری Fبرای معااداری ضریب همبستیی برابر با
 88/03اس

که در سطح  0/004معاادار اس  .خودکارآمدی رایانه و وظیفهشااسی با هم 10

درصد از واریانس نیرش به فنآوری را پیشبیای میکااد ،آزمون آماری Fبرای معااداری ضریب
همبستیی برابر با  84/28اس

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

وظیفهشااسی  1/2درصد از واریانس نیرش به فنآوری را پیشبیای میکاد .جدول  5ناان
میدهد که سهم هر دو متهیر در پیشبیای متهیر مالک معاادار اس .
بحث و نتیجهگیری

با توجه به یافتههای پژوهش ،در بررسی سؤال اول پژوهش ،نیرش به فنآوری با روان
رنمورخویی ،همبستیی مافی معاادار و با برونگرایی ،تواف  ،گاودگی و وظیفه شااسی همبستیی
مبب

معاادار دارد .این یافته با پژوهش های )Hamidi, Shirzad Aski, 2016

و ( Khaleghkhah & babaei, 2016همسو می باشد.
عامل روان رنمورخویی ،به تمایل عمومی برای تمربه هیمانهای مافی ماناد ترس
و دستپاچیی ،گفته می شود .این صف

با ضعف در سازگاری و مقابله با استرس مطابق

پاسخهای هیمانی به موقعی ها یا محرکهای عادی و استمرار هیمان بی تابی نسب
معمولی زندگی و مافی نیری از ویژگیهای این صف

اس

میکاد.

به ناکامی های

 . Roberts, 2009این موضوع با

رابطه معکوس نیرش به فنآوری با روان رنمورخویی همخوان اس  ،به عبارت دییر افراد با
نمرات باالی روان رنمورخویی از نزدیك شدن ،درگیر شدن با چالشهای جدید زندگی و کار،
واهمه داشته و اجتااش میکااد .یکی دییر از ویژگیهای روان رنمورخویی که بیشتر در بعد

آوریهای ارتباطی اداری …66/

تبیین میزان گرایش به کاربرد فن

رفتاری افراد ظاهر می شوند شتابزدگی اس  .آنها تمایل شدید و سریع برای رسیدن به هوسها
و امیال دارند ،در حالی که یادگیری به صورت عام و یادگیری فنآوریهای جدید به صورت
خات نیازماد صبوری و اختصات زمان اس  .به همین دلیل افراد با نمرات باالی روان
رنمورخویی در اختصات زمان و صبوری ماکل دارند و این ماکل را به اجتااش از رویارویی
با این فنآوریها پوشش میدهاد.
عامل برونگرایی با فعالی  ،هیمان خواهی و هیمانات مبب
عالقه زیادی به جاب وجوش و شرک

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

محیطهای هیمان برانییز و متاوع را دوس

دارند .هیمانهایی از قبیل لذت ،شور و شوق و رغب

و شوخ طبعی از ممموعه صفات افراد برونگرا اس
طبیعی اس

ماخص میگردد،افراد برونگرا

 . McCrae et al. 2005بر این اساس

که افراد برونگرا راح تر با موقعی های جدید و چالش برانییز زندگی روبرو شوند.

یکی از این چالشها نیز یادگیری فنآوریهای نوین اداری اس

که افراد برونگرا تمایل

بیشتری به درگیر شدن با آنها دارند.
افرادی که از گاودگی به تمربه باالیی برخوردارند ،هم در دنیای درونی و هم در دنیای
بیرونی ،کامکاو هستاد و زندگی آنها از لحاظ تمربی غای اس  .این افراد تمایالت آزاد مااانه
ای دارند و به ماکالت جدید نزدیك می شوند و شیوههای نوین را ابداع میکااد Terracciano

 . et al., 2005بر همین اساس انتظار میرود که این افراد در رویارویی با موقعی های جدید
یادگیری راح

تر بوده و بتواناد با چالشهای پیش رو در این موقعی ها برخورد مببتی داشته

باشاد .این موضوع در یافتههای پژوهش ناان داده شدو چرا که گاودگی به تمربه همبستیی
مببتی با گرایش به فنآوریهای نوین اداری دارد.
عامل تواف  ،در جابههای خاصی چون اعتماد ،رک گویی ،نوع دوستی ،همراهی ،تواضع و دل
رحم بودن ،نمایان می شود .افراد با تواف باال ،به آسانی به دییران اعتماد میکااد و زود صمیمی
می شوند ،خودشان را در تعارض با دییران قرار نمی دهاد ،به دییران احترام می گذارند و فروتن
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هستاد و نیرشهای سیاسی و اجتماعی آنها واقعی

گرایی را ماعکس می کاد Terracciano et

 . al., 2006یافتهی پژوهش با این مبانی نظری همسو اس  ،به نظر میرسد که این افراد ،ماابه
ارتباط با افراد ،در برخورد و ارتباط با پدیدههای اطراف نیز سازگار بوده و تعارض زیادی را تمربه
نمیکااد .نتیمهی پژوهش ناانیر آن اس

که تواف بر اثر مستقیمی بر خودکارآمدی رایانه

دارد )Khaleghkhah & babaei, 2016

عامل وظیفهشااسی ،شامل صفاتی همچون کفای  ،نظم و ترتیب ،وظیفه شااسی ،تالش برای
موفقی  ،ماضبط بودن در تصمیم گیری اس  .این صفات با طرح ریزی و هدفمادی رابطه دارند.
افرادی که در این عامل نمره باالتری دارند ،جاه طلب و سخ

کوش هستاد ،تمایل به دق

و کامل بودن دارند ،ترجیح می دهاد از قوانین و مقررات پیروی کااد .با وجدان بودن معموالً با
پاتکار و شایستیی جسمانی نیز مرتبط اس
پژوهش در خصوت ارتباط مبب

 . Conrad, 2006این مبانی نظری نیز با یافتههای

عامل وظیفهشااسی با نیرش مبب

همخوان اس  .به عبارت دییر افراد با وظیفهشااسی باال در راستای دس
و سازمانی به سم

موقعی های جدید یادگیری حرک

به فنآوریهای جدید،
یابی به اهداف شخصی

کرده و با آنها روبرو میشوند .آنها از

استفاده فنآوریها در محیطهای اداری استقبال نموده و با آن سازگار میشوند.
بییا توجییه بییه یافتییههییای پییژوهش ،در بررسییی سییؤال دوم پییژوهش ،نیییرش بییه فیینآوری بییا
خودکارآمدی رایانیه همبسیتیی مببی معایادار دارد و خیودکارآمیدی رایانیه نییرش و عالقیه بیه
یادگیری و استفاده از فنآوریهای جدید را پیشبیای میکاد .به عبارت دییر افرادی کیه خیود را
قادر به یادگیری و استفاده از فنآوریها میداناد ،گرایش بیشتری به ییادگیری و اسیتفاده از ایین
فنآوریها دارند.این یافته با پیژوهش هیای Bessiere et al., ، kofi Mensah & Mi, 2019

 2006و ) Sriningsih et al.,2018همسو می باشد.
در چارچوش نظریه خودکارآمدی بادورا  ، Bandura, 1986باورهای مربوط به توانایی به
طور مبب

بر کاربرد راهبردهای یادگیری اثر می گذارند .خودکارآمدی ممکن اس

بر کلیه
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رفتارها تأثیر بیذارد و یا با آنها رابطه داشته باشد .یکی از جابههای اساسی خودکارآمدی شخص
 ،این باور اس

که فرد از راه اعمال کاترل بر پیامدهای مختلف اثر بیذارد .بادورا معتقد اس

که

افرادی که اعتماد به نفس کمی دارند ،در استفاده و پذیرش فنآوریها کادتر عمل خواهاد کرد.
بیز و سالووانا  Beas & Salanova, 2006در تحقیقی بر روی کارمادان فنآوری ارتباطات که
انتظار می رف

نیرش مطلوبی به فنآوری اطالعات و ارتباطات داشته باشاد ،سه شکل از

خودکارآمدی را مااهده کردند :عمومی ،اختصاصی و خودکارآمدی رایانهای .پایین بودن
هریك از خودکارآمدیهای ذکر شده به طور چامییری موجب رخوت و خستیی روحی
بیشتر ،استرس و افسردگی باالتر میشود .سالووانا و همکاران گزارش کردند که هرچه به
خودکارآمدی اعتقاد بیشتری داشته باشیم ،یعای هرچه بیشتر بر تکاولوژی و بر عکس تمرکز
کایم بیشتر موجبات کاهش خستیی روح را فراهم می آوریم .خودکارآمدی رایانهای برای
تعدیل رابطهی میان خواستههای شهلی و سطوح رخوت عمل میکاد ،به طوریکه با
خودکارآمدی باال ،تأثیر خواستههای شهلی بر خستیی روحی کاهش یاف  .در آخر،
 O’Driscoll, Biron & Cooper, 2009دریافتاد که خودکارآمدی رایانهای ،روابط میان
آموزش رایانهای و رخوت را تعدیل کرده اس  ،که ناان دهادهی این اس

که باال بردن

خودکارآمدی قبل از آموزش رایانهای از نظر کم کردن رخوت خستیی روحی میتواند
سودماد و مفید واقع شود.
با توجه به یافتههای پژوهش ،در بررسی سؤال سوم پژوهش ،خودکارآمدی رایانه با روان
رنمورخویی ،همبستیی مافی معاادار و با برونگرایی ،تواف  ،گاودگی و وظیفه شااسی همبستیی
مبب

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

حمیدی و شیرزاداسکی  Hamidi, Shirzad Aski, 2016در پژوهش خود ناان دادند که
خودکارآمدی رایانهای با روانرنموری رابطه مافی و با گاودگی به تمربه رابطه مبب
خصوت ارتباط بین ابعاد شخصی

دارد .در

با خودکارآمدی رایانه نتایج پژوهش خال خواه و بابایی
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 Khaleghkhah & babaei, 2016ناان داد که برونگرایی ،گاودگی ،تواف  ،باوجدان بودن
واضطراش رایانه ،خودکارآمدی رایانه را پیشبیای میکااد.
یکی دییر از یافتههای پژوهش حاضر همبستیی مافی نیرش به یادگیری و استفاده از
فنآوریهای اداری با سن و سابقه کارمادان بود ،به عبارت دییر کارمادان مسن تر و با سابقهتر
تمایل چادانی به یادگیری و استفاده از این فنآوریها ناان ندادند ،در راستای این یافته زاجا
و همکاران  Czaja et al., 2006ناان دادند که افراد مسن تر ،گرایش کمتری به فنآوری
رایانه ای دارند و کمتر به نظر می رسد که از آن استفاده کااد که این پدیده " شکاف دیمیتالی" 4
نام دارد .آنها همچاین مااهده کردند که رابطه ی میان سن و استفاده از فنآوری رایانهای ،تاها
توسط خودکارآمدی رایانه ای در میان عوامل دییر تعدیل شده اس  .همچاین کوفی ماسا
و می  kofi Mensah & Mi, 2019ناان دادند که سن متهیر تعدیل کااده معااداری در
خودکارآمدی رایانه و استفاده از فنآوری در محیط کار اس .

1. digital gap
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