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Abstract: 
Technical and human aspects of Information Technology (IT) must be considered while 

adopting this technology in organization. Many organizations try to work on IT human capital 

before investing and preparing the technical infrastructure of IT, since it’s the workforce that 

will use it. 

This paper investigates the relationship between “jobholder specifications” and “IT 

usage” in one hand and “job specifications” and “IT usage” in the other hand in a research and 

educational center. 

Independent variables are “Jobholder specifications” and “job specifications” and “IT 
usage” is as the dependent variable. The qualitative and quantitative case study was applied as 

the research method to conduct this research. 

Result show that there’s a relationship between “job specifications’ measures” and “IT usage”. 

While “job importance” has the strongest relationship with “IT usage”, “job diversity” shows 

the weakest relationship. Also, results show that “age of job holders” has a negative 

relationship with “IT usage”. 
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بررسى رابطه بين ويژگى هاى شغل و شاغل با ميزان استفاده از 
فناورى اطالعات

(مطالعه موردي يك مركز تحقيقاتي - آموزشى - مشاوره اى)
محسن اكبرى1 -  محمد اسماعيل زاده2* 

(تاريخ دريافت 1391/10/15  تاريخ پذيرش 1392/04/20)

چكيده
فناورى اطالعات و استفاده از آن در سازمان نيازمند توجه به ابعاد فنى و انسانى است. بسيارى از سازمان ها قبل از 
اينكه ابعاد فنى الزم را توسعه دهند، به توسعه و ارتقاى نيروى انسانى خود در سازمان مى پردازند زيرا فناورى اطالعات 
بايد توسط نيروى انسانى سازمان به كارگرفته شود و توسعه زير ساخت هاى فنى بدون توسعه نيروى انسانى منتج به نتيجه 
نخواهد شد. اين مقاله به بررسى رابطه بين ويژگى هاى شغل و شاغل با ميزان استفاده از فناورى اطالعات در يك مركز 
تحقيقاتي - آموزشى –  مشاوره اى كشور مى پردازد. ويژگى هاى شغل و ويژگى هاى شاغل به عنوان متغير مستقل و استفاده 
از فناورى اطالعات به عنوان متغير وابسته بررسى شد. در اين راستا، بعد از مطالعه ادبيات موضوع و مصاحبه با خبرگان 
به طراحى پرسشنامه و جمع آورى داده پرداخته شد. نتايج تحقيق نشان مى دهد كه ويژگى هاى شغل و شاغل با استفاده از 
فناورى اطالعات رابطه معنادارى دارند. از بين عوامل ويژگى هاى شغلى، اهميت شغلى، از قوى ترين رابطه و تنوع شغلى 
از ضعيف ترين رابطه برخودار بودند. همچنين نتايج نشان مى دهد كه بين سن افراد به عنوان يكى از ويژگى هاى شاغل و 

استفاده از فناورى اطالعات، رابطه منفى وجود دارد. 
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1. مقدمه
برخى محققان بر اين اعتقادند كه تاثيرگذارى فناورى اطالعات بر بهره ورى سازمان ها منوط به فراهم 
كردن زمينه استفاده از اين فناورى در سازمان (از قبيل مهندسى مجدد فرايندها، برنامه راهبردى فناورى 
اطالعات و الى آخر) است [6] به كارگيرى فناورى اطالعات در سازمان، نيازمند مالحظات مختلف مديريتى، 
فرهنگى، فنى و ... مى باشد. همچنين در اين راستا بايد به ويژگى هاى شغل و شاغل در استفاده از فناورى 
اطالعات توجه نمود. ويژگى هاى شغل از قبيل اهميت شغلى و همچنين ويژگى هاى شاغل مانند سن و يا 
جنسيت شاغل مى تواند در ميزان استفاده و به كار گيرى فناورى اطالعات تاثير گذار باشد. از اين رو در 
اين مقاله به بررسى چگونگى ارتباط ويژگى هاى شغلى و همچنين ويژگى هاى شاغل با فناورى اطالعات و 
استفاده از فناورى اطالعات پرداخته مى شود. پس از بيان مساله به بررسي ادبيات موضوع (شامل پيشينه 
و  سواالت  اهداف،  آن)،  بر  موثر  عوامل  و  اطالعات  فناورى  از  استفاده  شغلي،  ويژگى هاى  موضوع،  تاريخي 
فرضيات تحقيق خواهيم پرداخت. در نهايت، پس از مشخص نمودن روش تحقيق (شامل نوع روش، جامعه و 
نمونه آمارى و ابزار جمع آورى داده ها)، داده هاى جمع آورى شده تجزيه و تحليل گشته و نتايج نهايى ارايه 

خواهند شد. 
به كارگيرى فناورى اطالعات و كاربرد آن در سازمان ها، موجب تحوالت بزرگي در دنياي امروز شده است 

كه بسياري از صاحبنظران آن را انقالب دوم صنعتي ناميده اند [4، 7].
به  مى توان  ميان  اين  در  كه  مى باشد  مختلفي  مالحظات  نيازمند  سازمان ها  در  اطالعات  فناورى  كاربرد 
مالحظات فرهنگي، فني، مديريتي و شغلي اشاره نمود. مالحظات مديريتي و شغلي از جمله مهم ترين اين 

مالحظات مى باشد كه شايد پيش برنده ساير عوامل نيز باشد [18، 28، 8].
در بسياري از شركت هاى پيشرو در زمينه به كارگيرى فناورى اطالعات، در درون سازمان و در سيستم 
روابط برون سازماني خود، قبل از فراهم نمودن زيرساخت هاى فني دست به فراهم نمودن زيرساخت هاى 
انساني و سازماني زده اند. زيرساخت هاى انساني و سازماني شامل فرهنگ مناسب به كارگيرى فناورى اطالعات 
در سازمان، مديريت و راهبري مناسب فناورى اطالعات، ساختار سازماني كارا و تناسب شغل و ويژگى هاى 

حرفه اي كاركنان با استفاده از فناورى اطالعات مى باشد [8].
ميزان  و  شغلي  ويژگى هاى  بين  آيا  كه  است  اين  مى باشد  مطرح  كه  سوالهايي  فوق،  مطالب  به  توجه  با 
استفاده از فناورى اطالعات در اين مركز تحقيقاتي - آموزشى - مشاوره اى ارتباطى وجود دارد و اگر اين 
از  واستفاده  شاغل  ويژگى هاى  بين  كه  گفت  مى توان  آيا  همچنين  است؟  شكلى  چه  به  دارد  وجود  ارتباط 

فناورى اطالعات ارتباطى وجود دارد؟
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در خصوص تاثير ويژگى هاى شغلي بر عوامل مختلف سازماني، تحقيقات مختلفي صورت پذيرفته است 
به عنوان مثال ابراهيم پور و همكارانش با استفاده از الگو هكمن و اولدهام به بررسى رابطه بين ويژگيهاى 
شغلى و رفتار شهروندى سازمانى در مركز آموزش صدا و سيما پرداخته و بدين نتيجه رسيده اند كه بين 
ويژگيهاى شغلى و رفتار شهروندى سازمانى ارتباط معنا دار و مثبتى وجود دارد [1]. فرجى و همكارانش با 
استفاده از الگو هكمن و اولدهام، رابطه بين ويژگيهاى شغلى و رضايت كاركنان را در 6 بيمارستان شهر تهران 
مورد بررسى قرار داده و به اين نتيجه رسيده اند كه اين رابطه مثبت و معنى دار مى باشد [3]. ولى در زمينه 
اين  در  البته  است.  نشده  گزارش  پژوهشى  اطالعات،  فناورى  از  استفاده  ميزان  و  شغلى  ويژگى هاى  ارتباط 
مركز تحقيقاتي نيز تحقيقي در خصوص ويژگى هاى حرفه اي و يا ميزان به كارگيرى فناورى اطالعات صورت 
نپذيرفته است. لذا ضروري به نظر مى رسد كه اين مركز تحقيقاتي جهت شناخت اين موضوع و بـرنامه ريزي 

آينده خود در خصوص استفاده از فناورى اطالعات اين تحقيق را دنبال نمايد.
به منظور پاسخگويي به سواالت فوق، پژوهش حاضر درصدد است تا ميزان استفاده از فناورى اطالعات در 
بين مديران مختلف اين مركز تحقيقاتي را بررسي و رابطه بين ويژگى هاى حرفه اي آن ها و درك آن ها را با 

سطح استفاده آن ها از فناورى اطالعات بررسي نمايد.
كاركنان اجرايي اين مركز تحقيقاتي - آموزشى - مشاوره اى، با استفاده از اين ابزارها خواهند توانست 
كه امور جاري و روزمره خود را با سرعت و دقت بيشتري انجام دهند و تصميمات كارآمدتري اتخاذ نمايند. 
كاركنان صف اين مركز تحقيقاتي - آموزشى - مشاوره اى قادر به مديرت فرايند تحقيقاتي - آموزشى - 
مشاوره اى از ابتدا تا انتها به صورت كارآمد خواهند بود و باالخره كاركنان مشاوره اي قادر به ارتباط كارآمدتر 

و موثرتر با مشتريان خارج از مركز خواهند بود.
نتايج حاصل از اجراي اين تحقيق مى تواند در تهيه و تدوين برنامه راهبردى فناورى اطالعات اين مركز، 
و  مختلف  مديران  استفاده  ميزان  و  نوع  به  توجه  مركزبا  اين  اطالعات  فناورى  بندي  بودجه  و  خريد  برنامه 

همچنين عارضه يابي كاربردهاي فناورى اطالعات در اين مركزمورد استفاده قرار گيرد.

2. پيشينه تحقيق
در خصوص تاثير ويژگى هاى شغل بر ساير عوامل سازماني تحقيقات مختلف و متنوعي انجام پذيرفته است. 
اين مطالعات به صورت منسجم در ابتدا توسط هكمن و الدهام صورت پذيرفت كه حاصل و نتيجه كار آن ها 

الگو مشخصات شغلي بود كه در بخش ادبيات موضوع الگو به صورت كامل تشريح خواهد شد [18].
ميزان  بر  شغل  ويژگى هاى  تاثير  بررسي  به  نيز  فريس  و  فرايد  سينج،  براون،  پيترسون،  چون  محققيني 

فصلنامه بهبود مديريت- شماره 19- بــهار1392
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رضايت شغلي افراد پرداخته اند، پاره اي از محققين چون بريس، گاردنر، ربرتز و گيليك به تاثير ويژگى هاى 
شغلي بر طراحي شغل پرداخته اند و برخي نيز چون پاسكيل، پيتر و سگولن به رابطه ويژگى هاى شغلي و 

كيفيت زندگي كاري پرداخته اند [28].
بررسى  به  همكاران  و  مددى  و  همكاران  و  بابكوك  چون  محققانى  شاغل،  ويژگى هاى  تاثير  خصوص  در 
تاثير پيش زمينه تحصيلى و رشته تحصيلى بر روى فناورى اطالعات پرداخته اند. همچنين محققانى چون 
مالديفاسى و كانسا، مددى و همكاران و بابكوك و همكاران به بررسى جنسيت و سن بر روى فناورى اطالعات 

پرداخته اند [7، 25، 27].
محققين مختلفي به بررسي پديده استفاده از فناورى اطالعات در سازمان ها و عوامل موثر بر آن پرداخته اند 
كه از آنجمله مى توان به ديويس 1989، ديويس، باگوزو و مارشو 1989، ايگباريا و زيناتلي 1993، جكسون، 
لول و تيلتچ 1997 اشاره كرد كه به شناخت عوامل موثر بر استفاده از فناورى اطالعات در سازمان هاپرداخته اند. 
ايشان عوامل مختلفى را شناسايى كرده اند كه بر استفاده از فناورى اطالعات تاثير گذارند [15، 16، 20، 
10]. در يك دسته بندى كلى مى توان اين عوامل را به عوامل فردي، سازماني و محيطى دسته بندى نمود. 
عوامل فردي شامل سطح مهارت، آموزش، مهارت هاى حرفه اي و نگرش فرد مى شود. عوامل سازماني شامل 
اندازه سازمان، بلوغ فناورى اطالعات در سازمان، سطح حمايت از فناورى اطالعات در سازمان و سطح فناورى 
اطالعاتي در سازمان مى شود. عوامل محيطى شامل وضعيت زير ساخت فناورى اطالعات در خارج از سازمان، 
وضعيت استفاده از فناورى اطالعات توسط رقبا، همكاران، مشتريان و عرضه كنندگان و حمايت هاى دولت 

از فناورى اطالعات مى باشد [2]. 

3. ويژگى هاى شغل
تحقيقات متنوعي در خصوص تاثير ويژگى هاى شغلي بر بهره وري سازماني، رضايت و عملكرد كاركنان، 
كيفيت زندگي كاري و طراحي مشاغل صورت پذيرفته است [29، 23، 11، 12، 13، 31، 14، 24، 17، 9]. 
رابرتسن و اسميت اين ويژگى ها را تنوع مهارت ها، تعريف شغل، روشنى و اهميت وظايف، استقالل كارى 
ناميده اند،  شغل»  ضروري  را «ويژگي هاي  ها  آن  كه  مهمي  ويژگي  شش  الرنس  و  ترنر  داند.  مى  بازخور  و 
پيشنهاد مى نمايند: اين ويژگى هاعبارت اند از: تنوع، استقالل، تعامالت الزم، تعامالت اختياري، دانش و مهارت 
و  مشاركت  نظرخواهي،  تنوع،  مى نمايد:  عنوان  را  مشاغل  از  عمده  ويژگي  چهار  نيز  كوپر  مسئوليت [5].  و 
ويژگي هاي اهداف [5]. چنانچه بخواهيم آميزه اي از موارد ياد شده فوق را بپذيريم، بايد عوامل زير را مورد 
اشاره قرار دهيم:1- استقالل، بصيرت، خود كنترلي و مسئوليت 2- تنوع 3- به كارگيرى قابليت ها 4- بازخور 

بررسى رابطه بين ويژگى هاى شغل و شاغل با ميزان استفاده از فن آورى اطالعات
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5- ايجاد درك و باور در كاركنان مبتني بر اهميت شغل. اين عوامل، اساس رويكردي بود كه در غني سازي 
شغل بكار مي رود.

جدول شماره 1 روش هاي فوق را به وضوح نشان مى دهد.

جدول1: ويژگى هاى شغل [5]
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-  
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-   
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4. الگوى مشخصات شغل
اين الگو براي اولين بار توسط هكمن و اولدهام در سال 1974 مطرح شد. بر اساس نظر ايشان، مشاغل با 
داشتن ويژگى هاى خاص داراي توان باالتري براي ايجاد انگيزه مى باشند. اين ويژگيها به زعم ايشان عبارت اند 

از: تنوع مهارت ها، ماهيت شغل، اهميت شغل، استقالل شغل و بازخور [18].
مي آورد.  سازمان  به  خود  با  كه  دارد  را  مهارت ها  و  توانايى ها  از  مجموعه اي  فرد  هر  مهارت ها:  تنوع 
ازسوي ديگر آموزش سازماني و انجام كار به تدريج تجربياتي را براي فرد بوجود مي آورد كه به عنوان بخشى 
ازتوانايى هاى او محسوب مي شود. افرادي كه از اين تعدد مهارت ها برخوردار هستند، با مشكالت كمترى در 

زمان طراحي مجدد شغل و انطباق با شرايط جديد مواجه مى باشند [18، 19].
ماهيت شغل: در بررسي ماهيت شغل به مسئله بسيار مهمي كه بايد اشاره شود، درجه تقسيم كار و شدت 

تخصصي شدن آن مي باشد [18، 19].
اهميت شغلي: يكي از نيازهاي مهم انسان، نياز مطرح شدن است كه باعث مي شود در فرد اين تمايل 
وجود داشته باشد كه از مرتبه و منزلت در سازمان برخوردار شود. بعضي از مشاغل داراي موقعيت شغلي باال 
هستند كه شغل باالتر؛ اعتماد، احساس آزادي و احترام به خود را در فرد به وجود مي آورد كه نوعي عزت 

نفس است [18، 19].
عدم  و  استقالل  به  توجه  شغل  مشخصات  الگو  در  اساسي  و  مهم  بسيار  ابعاد  از  يكي  شغلي:  استقالل 
وابستگي شغلي است؛ اين امر به اعتقاد ايجادكنندگان اين الگو تاحدي از اهميت برخوردار است كه عدم 

فصلنامه بهبود مديريت- شماره 19- بــهار1392
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وجود آن معيار انگيزشي بالقوه را به حداقل مى رساند. استقالل درجه اي است كه در آن شغل آزادي و عدم 
وابستگي الزم را براي فرد بوجود مي آورد كه بتواند كار خود و نحوه انجام و روش هاى مورد استفاده در انجام 

كار خود را تعيين كند [18، 19].
بازخور شغلي: يكي ديگر از ابعاد الگو مشخصات شغل بازخور شغلي است كه بر اثر اين بعد فرد مى تواندبه 

صورت مستقيم و شخصي اطالعات مربوط به كارش را بدست آورد [18، 19].
استفاده از فناورى اطالعات و عوامل موثر بر آن:

كاب  تابع  از  استفاده  با  اطالعات،  فناورى  از  حاصل  بهره وري  ارزيابي  در   (1994) هيت  و  برينجالفسون 
سرمايه گذاري  حجم  نظير  شاخص هايي  با  را  اطالعات  فناورى  روي  گرفته  صورت  سرمايه گذاري  داگالس، 
صورت گرفته در خريد رايانه و مقدار بودجه اختصاص يافته به كاركنان بخش فناورى اطالعات اندازه گيري 

كرده اند [10]. 
اندازه گيري  شاخص هاي  اطالعات،  فناورى  و  عملكرد  بين  ارتباط  ارزيابي  در  نيز  مان (1993)  و  محمود 
توسعه فناورى اطالعات را شامل «درصدي از درآمد كل كه به عنوان بودجه فناورى اطالعات اختصاص يافته 
است»، «حجم بودجه فناورى اطالعات سازمان كه به نيروي انساني اختصاص يافته است»، «سهم بودجه 
فناورى اطالعات كه به آموزش نيروي انساني فناورى اطالعات اختصاص يافته است»، «نسبت تعداد رايانه ها 

به تعداد نيروي انساني» و «نسبت تعداد ترمينالهاى رايانه اى به تعداد نيروي انساني» مي دانند [26].

مالديفاسى و كانسا (2009) به بررسى نحوه نگرش به فناورى اطالعات و استفاده از آن به وسيله افراد در 
گروه هاى سنى، جنسى و فرهنگى مختلف اقدام نمود. ايشان براى سنجش استفاده از فناورى اطالعات از 
دو متغير استفاده از رايانه و استفاده از اينترنت استفاده كردند. ايشان استفاده از رايانه را به صورت استفاده 
خانگى، كارى، اينترنت، بازى و يادگيرى دسته بندى كردند. استفاده از اينترنت را نيز به صورت استفاده از 
اينترنت براى جستجوى اطالعات، پياده سازى موزيك، سرگرمى، ارسال و دريافت ايميل دسته بندى كردند 

و به اين وسيله براى سنجش استفاده از اينترنت و نحوه نگرش افراد به آن پرداختند [27].
را  اطالعات  فناورى  از  استفاده  و  آشنايى  ميزان  روى  بر  اثرگذار  عوامل  نيز   (2011) همكاران  و  مددى 
مورد بررسى قرار دادند. آن ها ارتباطات ميزان استفاده از نرم افزارهاى كاربردى و همچنين ميزان استفاده 
كارمندان از فناورى هاى اطالعاتى و ارتباطاتى را با ويژگى هاى فردى مثل جنسيت، سن و تجربه شغلى 

مورد بررسى قرار دادند [25].
همانگونه كه در مقدمه و پيشينه تحقيق بيان شد، عوامل مختلفى به عنوان عوامل موثر بر استفاده از 
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هاى  بندى  دسته  در  را  عوامل  اين  اند.  شده  شناسايى  مختلف  تحقيقات  در  سازمانها  در  اطالعات  فناورى 
مختلفى ارايه نموده اند كه جامع ترين آن ها دسته بندى فناورى– سازمان و محيط1  است. اين دسته بندى 
عوامل موثر بر پذيرش فناورى اطالعات را ويژگى هاى خود فناورى اطالعات، ويژگى هاى سازمانى و ويژگى 
هاى محيطى نام برده اند [30، 32، 21، 22]. البته ويژگى هاى فرد پذيرنده فناورى را نيز مى توان به اين 
دسته اضافه نمود [2]. با توجه به اينكه اين تحقيق به دنبال بررسى رابطه بين ويژگيهاى شغل و شاغل با 
استفاده از فناورى اطالعات مى باشد، لذا اساس كار خود را بر ويژگى هاى فرد پذيرنده فناورى و ويژگى هاى 

فناورى قرار مى دهد. 
شرح مختصرى در خصوص مركز تحقيقاتي - آموزشى - مشاوره اى مورد مطالعه:

يك  است،  شده  انجام  آن  در  تحقيقاتى  كار  اين  كه  نظر  مورد  اى  مشاوره  آموزشى -  تحقيقاتي -  مركز 
پژوهشگاه با سه پژوهشكده است كه هر كدام از پژوهشكده ها داراى چند گروه پژوهشى مى باشند. اين گروه ها 
شامل اعضاى هيات علمى پژوهشى مى باشد. بخش آموزشى اين مركز، يك واحد سازمانى ديگرى است كه 
پژوهشگران  و  محققان  پژوهشى  يافته هاى  آموزشى  واحد  مى كند.  فعاليت  مركز  رياست  نظر  زير  مستقيما 
مركز را در قالب دوره هاى آموزشى به جامعه مخاطبين خود منتقل مى نمايد. الزم به ذكر است كه بسيارى 
از محققان مركز به صورت مدرس در اين دوره ها شركت مى كنند. الزم به ذكر است كه اين مركز داراى يك 
واحد مشاوره نيز مى باشد كه بر اساس يافته هاى تحقيقاتى اين مركز به سازمانها و بنگاههاى ديگر مشاوره 

تحقيقاتى مى دهد.

5. الگوى مفهومى تحقيق
شكل شماره 1، چارچوب نظرى تحقيق را نشان مى دهد. 

اهداف تحقيق:
هدف از انجام اين تحقيق، پي بردن به نحوة ارتباط ويژگى هاى شغل و شاغل كاركنان اين مركزبا ميزان 

استفاده آن ها از فناورى اطالعات مى باشد. 
فرضيات تحقيق

1. رابطه معني داري بين ماهيت شغلي و ميزان استفاده از فناورى اطالعات در اين مركز وجود دارد.
2. رابطه معني داري بين تنوع مهارت ها و ميزان استفاده از فناورى اطالعات در اين مركز وجود دارد.
3. رابطه معني داري بين استقالل شغلي و ميزان استفاده از فناورى اطالعات در اين مركز وجود دارد.
4. رابطه معني داري بين اهميت شغلي و ميزان استفاده از فناورى اطالعات در اين مركز وجود دارد.

1- Technology - Organization - Environment (TOE) 
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5. رابطه معني داري بين بازخور شغلي و ميزان استفاده از فناورى اطالعات در اين مركز وجود دارد.
6. رابطه معني داري جنسيت شاغلين و ميزان استفاده از فناورى اطالعات در اين مركز وجود دارد.

7. رابطه معني داري بين مدرك تحصيلى شاغلين و ميزان استفاده از فناورى اطالعات در اين مركز وجود 
دارد.

8. رابطه معني داري بين رشته تحصيلى شاغلين و ميزان استفاده از فناورى اطالعات در اين مركز وجود 
دارد.

9. رابطه معني داري بين سن شاغلين و ميزان استفاده از فناورى اطالعات در اين مركز وجود دارد.

شكل شماره 1:  چارچوب نظرى تحقيق

6. تعريف عملياتي متغيرهاي تحقيق
متغيرهاي مستقل:

• تنوع مهارت هاى مديران: عبارت است از تعداد كارهاي متفاوتي كه فرد در يك شغل انجام مى دهد 
(منبع: تعديل شده سنجه مورد استفاده [19]).

• اهميت شغلي مديران: عبارت است از ميزان نزديك بودن شغل به منابع قدرت در سازمان (منبع: تعديل 
شده سنجه مورد استفاده [19]).

• ماهيت شغلي مديران: عبارت است از نوع شغل كه به دو دسته كلي ستاد و صف و همچنين پژوهشي 
و غير پژوهشي تقسيم مى گردد (منبع: تعديل شده سنجه مورد استفاده [19]).

• استقالل شغلي مديران: تعداد تصميماتى كه مدير در يك حوزه عملكردي خود اتخاذ مى نمايد (منبع: 
تعديل شده سنجه مورد استفاده [19]).
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• بازخور شغلي مديران: تعداد نظراتي كه مديران از عملكرد خود از سيستم دريافت مى نمايند (منبع: 
تعديل شده سنجه مورد استفاده [19]).

• ويژگى هاى شاغل، شامل جنسيت (مرد يا زن)، مدرك تحصيلى (دكترى، كارشناسى ارشد، كارشناسى)، 
رشته تحصيلى و سن شاغلين (بين 25 تا 35، بين 35 تا 45، بين 45 تا 55 و از 55 باالتر) (منبع: [25]).

متغير وابسته:
• استفاده از فناورى اطالعات: تعداد ساعات استفاده از رايانه، اينترنت و اتوماسيون داخلى بر اساس طيف 

1 تا 5 ليكرت (منبع: [27]).

7. روش شناسى تحقيق
تحقيق  اين  است.  توصيفي  تحقيق  پژوهش،  موضوع  نظر  از  و  است  كاربردي  هدف،  نظر  از  تحقيق  اين 
گذشته نگر است و سعي بر آن دارد كه رابطه بين دو پديده را كه قبال اتفاق افتاده است، بررسى نمايد. از 
نظر پارادايم تحقيقاتي، اين تحقيق از جمله تحقيقات تركيبي است كه هم از روش هاى تحقيق كيفي و هم 
از تحقيقات كمي استفاده نموده است، در واقع جهت بررسي اوليه موضوع و شناخت وضعيت موجود فناورى 
اطالعات و مشاغل در سازمان مورد بررسي، از روش هاى تحقيق مطالعه موردي كيفي استفاده شده است و 
در پايان جهت بررسي كّمي از روش هاى تحقيق مطالعه موردي كّمي استفاده شده است كه با شناخت وعمق 

بيشتري به مساله پرداخته شود.

8. روش هاى جمع آوري اطالعات
براي جمع آوري اطالعات پيرامون پيشينه تحقيق و ادبيات موضوعي پژوهش، از روش كتابخانه اى استفاده 
گرديد. به منظور جمع آوري اطالعات در خصوص وضعيت استفاده از فناورى اطالعات در اين مركز تحقيقاتي 
- آموزشى - مشاوره اى و همچنين ويژگى هاى شغل و شاغل در اين مركز تحقيقاتي و رابطه اين دو با استفاده 
از فناورى اطالعات از روش ميدانى استفاده شده است. در پژوهش حاضر، از ابزار مصاحبه هاى باز، جهت جمع 
آوري داده هاى كيفي و از ابزار پرسشنامه جهت جمع آوري داده هاى كّمي مورد نظر از جامعه آماري، استفاده 
شد. مصاحبه هاى انجام شده با چند تن از مديران و كارشناسان بخش فناورى اطالعات و يك كارشناس از 
هر واحد عمليات به صورت باز صورت گرفت. در اين مصاحبه ها سواالتي «از قبيل اينكه وضعيت فناورى 
اطالعات در اين مركز تحقيقاتي - آموزشى -  مشاوره ايچگونه بوده است؟ چگونه مى بايست باشد؟ ويژگى 
هاى شغلى آنها چه ارتباطى با استفاده از فناورى اطالعات داشته است؟ ويژگى هاى خود ايشان چه ارتباطى 
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با استفاده از فناورى اطالعات داشته است؟» پرسيده شد. همچنين پرسشنامه اى به منظور شناسايي وضعيت 
فناورى اطالعات در اين مركز تحقيقاتي و ويژگى هاى شغل و شاغل كاركنان تهيه شد. اين پرسشنامه شامل 
يك مقدمه و دو بخش كلي است. بخش اول شامل مشخصات پاسخ دهنـده و وضعيت فناورى اطالعات دراين 
مركز تحقيقاتي مي باشد. بخش دوم شامل ويژگى هاى شغلي كاركنان مى باشد. الزم به توضيح است كه تعريف 

عملياتى متغيرها، بر اساس مصاحبه هاى كيفى تعديل شد. 
جامعه آماري

در اين پژوهش بنا به اهداف و روش اجرايي آن، جامعه آماري آن عبارت است از كليه كاركنان تمام وقت 
اين مركز تحقيقاتي - آموزشى - مشاوره اى كه مدرك آن ها از كارشناسي به باال مى باشد. تعداد اين كاركنان 

51 نفر مى باشد.
نمونه آماري

تعداد 51  شد.  استفاده  شمارى  تمام  روش  از  آماري  جامعه  از  اطالعات  گردآوري  جهت  تحقيق  اين  در 
پرسشنامه توزيع گرديد كه 44 پرسشنامه بازگشت داده شد. 2 پرسشنامه نيز به علت ناقص بودن از فرايند 
طبقه بندى و تجزيه و تحليل داده ها، حذف گرديد. نرخ بازگشت پرسشنامه ها (كل پرسشنامه هاى دريافتى 
تقسيم بر كل پرسشنامه هاى توزيع شده) برابر با 86 درصد و نرخ پرسشنامه هاى كامل (كل پرسشنامه 
هاى دريافتى منهاى پرسشنامه هاى ناقص تقسيم بر كل پرسشنامه توزيع شده) برابر با 82 درصد مى باشد. 

روايي و پايايي پرسشنامه
در اين پژوهش جهت تعيين روايي پرسشنامه ها از روش اعتبار محتوا استفاده شده است. بدين معني كه 
نظرات متخصصين منابع انسانى و فناورى اطالعات و تصميم گيران بخش منابع انسانى و فناورى اطالعات 
اين مركز تحقيقاتي - آموزشى - مشاوره اى از يك طرف و نظرات دو نفر از اساتيد دانشگاهى حوزه فناورى 
اطالعات و منابع انسانى از طرف ديگر در خصوص پرسشنامه سوال شد و پرسشنامه مورد تاييد ايشان قرار 

گرفت.
پايايي

پايايي اين تحقيق با روش آلفاي كرونباخ سنجيده شده است كه مقدار آلفاي محاسبه شده بوسيله نرم افزار 
SPSS برايكل پرسشنامه برابر با 0/78 مي باشد كه نشان دهنده پايايي مطلوب اين پرسشنامه مي باشند. مقدار 

آلفاى كرونباخ براى متغيرهاى چند ارزشى برابر با 758/0 و براى داده هاى دو ارزشى 0/730 محاسبه شد.
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9. تجزيه و تحليل داده ها
تحليل توصيفي ويژگي هاي جمعيت شناختي جامعه آماري:

افراد نمونه آماري ازنظر جنسيت در قالب دو گروه مرد 61 درصد و زن 39 درصد دسته بندى شده اند. 
از نظر سطح تحصيالت در قالب سه گروه 7/9 درصد دكترى، 8/48 درصد كارشناسى ارشدو 5/41 درصد 
كارشناسى دسته بندي شدند. افراد نمونه آماري از نظر رشته تحصيلي در قالب هفت گروه مديريت بازرگانى 
5/19 درصد، اقتصاد 6/14 درصد، مديريت سيستمهاى اطالعاتى 17 درصد، جغرافيا 17 درصد، مهندسى 
رايانه 6/14 درصد، حسابدارى 8/9 درصد و حقوق 5/7 درصد دسته بندى مى شود. افراد نمونه آماري از نظر 
سابقه استفاده ازفناورى اطالعات در قالب سه گروه صفر تا 5 سال سابقه 2/12 درصد، بين 5 تا 10 سال 

سابقه استفاده 2/51 درصد و از 10 سال بيشتر 6/36 درصد دسته بندي شدند. 

بررسي و آزمون سؤاالت
در اين قسمت به بررسي سؤاالت مطرح در اين تحقيق مى پردازيم. در اين تحقيق از هفت سؤال استفاده 
شده است كه در زير به بيان كامل يكي از سواالت و نتايج مابقي در بخش نتايج خواهيم پرداخت. نتايج 
و آمارهاي ارائه شده در قالب آمارهاي توصيفي و تحليل هاى آماري با استفاده از آزمون ضريب همبستگي 

پيرسون انجام مى گيرد.

بررسي ارتباط بين ويژگى هاى شغلى و ميزان استفاده از فناورى اطالعات:
براى بررسي ارتباط بين ويژگى هاى شغلى و ميزان استفاده از فناورى اطالعات، با توجه به اينكه متغيرهاى 

مورد بررسى از نوع رتبه اى بوده اند، از ضريب همبستگى پيرسون استفاده شده است. 
سؤال مطرح به منظور سنجش ارتباط بين تنوع مهارت هاى مديران و ميزان استفاده از فناورى اطالعات 

به صورت زير مى باشد: 
الف - آيا ارتباط معني داري بين ابعاد ويژگى هاى شغلى و ميزان استفاده از فناورى اطالعات وجود دارد؟

اين سؤال را مى توان در قالب فرض زير مطرح كرد:
H0:بين دو متغير رابطه وجود ندارد
H1:بين دو متغير رابطه وجود دارد

جدول شماره 2 ارتباط بين ابعاد مختلف ويژگى هاى شغلى و ميزان استفاده از فناورى اطالعات را نشان 
مى دهد.
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همانگونه كه از جدول باال مشخص مى شود، همبستگى بين تمامى ابعاد ويژگى هاى شغلى و استفاده از 
فناورى اطالعات معنى دار مى باشد. بر اين اساس H0 رد مى شود و فرض H1 پذيرفته مى شود. يعني مى توان 

گفت كه بين اين متغيرها همبستگي معني داري وجود دارد. 
شغل  ماهيت  براى  شده  محاسبه  همبستگي  ضريب  مى شوند.  پذيرفته   5 و   4 فرضيه هاى 1، 2، 3،  لذا 
0/592، براى تنوع شغل 0/433، براى استقالل 0/523، براى اهميت شغل 0/678 و براى بازخور 0/468 
مى باشد كه بيانگر اين است كه همبستگي بااليى بين اين متغيرها و ميزان استفاده از فناورى اطالعات وجود 

دارد. 
بررسى رابطه بين ويژگى هاى شاغل و استفاده از فناورى اطالعات:

براى بررسي ارتباط بين ويژگى هاى شاغل و ميزان استفاده از فناورى اطالعات، با توجه به اينكه تعدادى 

H0 :       
H1 :      

   
    592/0**

  ) (  0.000
  41

    443/0**
  ) (  004/0

  41
   523/0**

  ) (  0.000
  41

    678/0**
  ) (  0.000

  41
    468/0**

  ) (  001/0
  41

 **    99    .  

جدول 2: ارتباط بين ابعاد مختلف ويژگى هاى شغلى و ميزان استفاده از فناورى اطالعات

بررسى رابطه بين ويژگى هاى شغل و شاغل با ميزان استفاده از فن آورى اطالعات
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از متغيرهاى مورد بررسى از نوع دو ارزشى و تعدادى نيز از نوع چند ارزشى بوده اند، از ضريب همبستگى 
اسپيرمن استفاده شده است. 

سؤال مطرح به منظور سنجش ارتباط بين ويژگى هاى شاغل و ميزان استفاده از فناورى اطالعات به صورت 
زير مى باشد: 

الف - آيا ارتباط معني داري بين ويژگى هاى شاغل و ميزان استفاده از فناورى اطالعات وجود دارد؟
اين سؤال را مى توان در قالب فرض زير مطرح كرد:

H0:بين دو متغير رابطه وجود ندارد
H1:بين دو متغير رابطه وجود دارد

جدول شماره 3، ارتباط بين ابعاد مختلف ويژگى هاى شاغل و ميزان استفاده از فناورى اطالعات را نشان 
مى دهد. 

جدول 3: ارتباط بين ابعاد مختلف ويژگى هاى شاغل و ميزان استفاده از فناورى اطالعات

H0:       
H1:      

      
   112/0

   ) (  487/0
   41

    299/0-
   ) (  057/0
  41

    058/0
   ) (  0.719
  41

    792/0- **
   ) (  0.000
  41

 **    99    .  
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همانگونه كه از جدول باال مشخص مى شود، بين سن شاغل و استفاده از فناورى اطالعات همبستگى وجود 
دارد. بر اين اساس H0 براى اين ويژگى رد مى شود و فرض H1 پذيرفته مى شود. يعني مى توان گفت كه بين 
سن شاغلين و ميزان استفاده از فناورى اطالعات همبستگي معني داري وجود دارد. لذا فرضيه 9 پذيرفته 
مى شود. ضريب همبستگي محاسبه شده نيز براى سن شاغل 0/792- مى باشد كه بيانگر اين است كه رابطه 
منفى بين سن شاغلين و ميزان استفاده از فناورى اطالعات وجود داردكه با نتايج تحقيق [27] تطبيق دارد.
همچنين از جدول باال مى توان متوجه شد كه همبستگى بين جنسيت شاغلين و ميزان استفاده از فناورى 
اطالعات، مدرك تحصيلى و ميزان استفاده از فناورى اطالعات و رشته تحصيلى و ميزان استفاده از فناورى 
اطالعات معنى دار نبوده و فرض H0 براى اين ويژگى هاى شاغلين پذيرفته شده و فرض H1 رد مى شود. لذا 
نتيجه مى گيريم كه فرضه 6، 7 و 8 رد مى شوند. عدم وجود همبستگى بين جنسيت وميزان استفاده ازفناورى 

اطالعات كه در اين تحقيق به اثبات رسيد با نتايج [25، 27] مطابقت دارد. 
وجود  عدم  نيز  و  اطالعات  فناورى  از  استفاده  ميزان  و  تحصيلى  رشته  بين  همبستگى  وجود  عدم  اما 
همبستگى بين مدرك تحصيلى و ميزان استفاده از فناورى اطالعات با نتايج تحقيق هاى بابكوك و همكاران 
و مددى و همكاران تفاوت دارد. نتايج تحقيقات بابكوك و همكاران نشان مى دهد كه پيش زمينه تحصيلى 
با ميزان استفاده از فناورى اطالعات رابطه دارد [7]. همچنين نتايج تحقيق هاى مددى و همكاران نيز نشان 
مى دهد كه بين ميزان استفاده از فناورى اطالعات و رشته تحصيلى رابطه وجود دارد [25]. در نتيجه تحقيق 

حاضر با نتايج تحقيقات گذشته در اين دو فرضيه تفاوت دارد.

10.بحث و نتيجه گيرى
در اين تحقيق بر آن بوديم تا به بررسي نحوة ارتباط بين ويژگى هاى شغل و شاغل كاركنان اين مركز 
تحقيقاتي - آموزشى - مشاوره اى با ميزان استفاده آن ها از فناورى اطالعات بپردازيم. در اين راستا منابع ، 
با  مشاوره  و  الزم  بررسى هاى  از  پس  گرفت.  قرار  بررسي  و  مطالعه  مورد  بسياري  الگوهاي  و  چارچوب ها 
خبرگان، الگو مشخصات شغلى هكمن و اولدهام به عنوان الگو پايه براي بررسي ويژگى هاى شغلي در اين 
مركز تحقيقاتي - آموزشى - مشاوره اى انتخاب شد. به منظور بررسى رابطه بين ويژگى هاى شاغل و استفاده 
از فناورى اطالعات، از ويژگى هاى جمعيت شناختى كاربران استفاده شد كه شامل جنسيت شاغل، مدرك 
فناورى  سن شاغل مى باشد. به منظور سنجش ميزان استفاده از  شاغل و  تحصيلى شاغل، رشته تحصيلى 

اطالعات از سنجه مورد استفاده مالديفاسى و كانسا استفاده شد. 
سؤاالت در قالب فرضيات مطرح گرديد كه با استفاده از ضريت پيرسون و آزمون معني داري همبستگي، 

بررسى رابطه بين ويژگى هاى شغل و شاغل با ميزان استفاده از فن آورى اطالعات
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فرضيات آزمون شد. فرضيه 1 تا 5 مورد تاييد قرار گرفت و يا به عبارت ديگر دليلى براى رد اين فرضيه ها 
وجود ندارد. بر اين اساس مى توان عوامل بررسي شده را از حيث ميزان رابطه با استفاده از فناورى اطالعات 

به ترتيب زير بيان نمود (به منظور اولويت بندى از آزمون فريدمن استفاده شده است):
اهميت شغلى
ماهيت شغلى

استقالل شغلى
وجود بازخورد

تنوع شغلى
دارد.  قوى  ارتباط  اطالعات،  فناورى  از  استفاده  ميزان  با  شغلى  اهميت  مى گردد،  مالحظه  كه  همانگونه 
تنوع شغلى از كمترين اهميت برخوردار است. اين موضوع نشان مى دهد كه هر اندازه كه شغل افراد داراى 
اهميت باالترى باشد، استفاده از فناورى اطالعات، بيشتر مى باشدو هر اندازه شغل افراد داراى اهميت كمترى 
باشد، تمايل كمترى به استفاده از فناورى اطالعات دارند. هراندازه تنوع شغلى پايين تر باشد، افراد از فناورى 
بيشترى استفاده مى كنند؛ زيرا زمانى كه تنوع شغلى پايين است افراد تالش مى كنند كه در شغل اختصاصى 

خود تخصص بيشترى را كسب كنند و براى اين كار از فناورى اطالعات بيشترى استفاده مى كنند.
با توجه به بررسى رابطه بين ويژگى هاى شاغل و فناورى اطالعات مشخص شد كه بين سن شاغل و ميزان 
استفاده از فناورى اطالعات رابطه منفى وجود دارد. به اين معنى كه هر اندازه سن كاركنان بيشتر مى شود، 
ميزان استفاده آن ها از فناورى اطالعات كمتر و هر اندازه سن كاركنان كمتر باشد ميزان استفاده آن ها از 
فناورى اطالعات بيشتر مى باشد. الزم به ذكر است كه اين نتيجه با نتايج تحقيق [27] تطبيق دارد. در ادامه 
با بررسى روابط بين مدرك تحصيلى شاغلين و ميزان استفاده از فناورى اطالعات و همچنين رشته تحصيلى 
شاغلين و ميزان استفاده از فناورى اطالعات مشخص گرديد كه همبستگى بين آن ها وجود ندارد. اين نتيجه 
با نتايج تحقيق هاى بابكوك و همكاران و مددى و همكاران تفاوت دارد. بابكوك و همكاران در بررسى هاى 
خود بين پيش زمينه تحصيلى و استفاده از فناورى اطالعات، وجود همبستگى را گزارش نموده اند. همچنين 
مددى و همكاران نيز بيان مى كنند كه بين رشته تحصيلى و فناورى اطالعات همبستگى وجود دارد. دليل 
تفاوت نتايج پژوهش ما با محققان ديگر شايد به دليل ويژگى هاى خاص محل مورد مطالعه باشد؛ زيرا كار در 
محلى مانند مراكز تحقيقاتى و آموزشى– مشاوره اى ايجاب مى كند كه تمامى كارمندان با هر مدرك تحصيلى 
و هر رشته تحصيلى توانايى استفاده از فناورى اطالعات را در حد قابل قبول داشته باشند. با بررسى رابطه 
بين جنسيت و استفاده از فناورى اطالعات مشخص گرديدكه بين اين دو متغير همبستگى وجود ندارد كه 
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اين نتيجه با نتايج تحقيق هاى [27، 25] مطابقت دارد. 
در نهايت متغيرهاى ويژگى شغلى از حيث ميزان رابطه آنها با ميزان استفاده از فناورى اطالعات رتبه 
با  مشخصه  اين  تر  قوى  رابطه  دهنده  نشان  كه  گرفت  قرار  اول  رتبه  در  شغلى»  كه «اهميت  شدند  بندى 
شغل  ويژگى هاى  در  را  شغلى  اهميت  به  توجه  لزوم  نتيجه  اين  است.  اطالعات  فناورى  از  استفاده  ميزان 
روشن مى سازد. همچنين «تنوع شغلى» در رتبه آخر قرار گرفت كه نشان مى دهد در سازمان هاى پژوهشى- 
آموزشى - مشاوره اى، افرادى كه در شغل هاى متنوع قرار دارند، كمتر از فناورى اطالعات استفاده مى كنند. 
از بين متغيرهاى ويژگى هاى شاغل در اين واحد پژوهشى، متغير سن داراى همبستگى منفى بااليى است 
كه نشان دهنده اين است كه افراد با سن باال از فناورى اطالعات كمتر استفاده مى كنند و افرادى كه سن 
پايين ترى دارند از فناورى اطالعات بيشتر استفاده مى كنند؛ كه اين موضوع بايد مورد توجه مديران اين 
مركز پژوهشى - آموزشى - مشاوره در نحوه استفاده از كاركنان در بخش هاى مختلف سازمان قرار بگيرد. 
همچنين بين جنسيت، مدرك تحصيلى و رشته تحصيلى با استفاده از فناورى اطالعات رابطه اى يافت نشد.

با توجه اينكه اين تحقيق در يك محيط تحقيقاتى- آموزشى- مشاوره اى انجام شده است، تعميم پذيرى 
نتايج آن به ساير حوزه هاى اقتصادى مثل بنگاههاى صنعتى، خدماتى و كشاورزى كاهش مى يابد. 

با توجه به اينكه بين سن كاربران و استفاده از فناورى اطالعات رابطه منفى و معنا دارى وجود دارد، لذا 
به اين مركز تحقيقاتي - آموزشى - مشاوره اى پيشنهـاد مى شود كه سيستمهاى اطالعات را بـراى افراد 

مسن تر، كاربر محور تر نمايد.
از آنجا كه اين تحقيق، يك سازمان مركز تحقيقاتي - آموزشى - مشاوره اى را مورد مطالعه قرار داده 
است، پيشنهاد مى شود كه اين تحقيق در ساير سازمانهاى تحقيقاتى - آموزشى- مشاوره اى، ساير بخشهاى 
اقتصادى (شامل بنگاههاى صنعتى، خدماتى و كشاورزى) انجام شده و تفاوت آنها نيز گزارش شود. دو دسته 
متغير مى تواند رابطه بين ويژگيهاى شغلى و استفاده از فناورى اطالعات را تعديل نمايد. يك دسته از اين 
متغيرها، متغيرهاى مرتبط با فرد (مثل شخصيت و اخالق گرايى شاغل) مى باشند و دسته ديگر متغيرهاى 
مرتبط با بنگاه (مثل نوع صنعت، اندازه بنگاه و شدت رقابتى) هستند. پيشنهاد مى شود ساير محققان راجع 

به رابطه مداخله گرى اين متغيرها تحقيق نمايند. 
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