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 .است شده استفاده ونیرگرس لیتحل و رمنیاسپ یهمبستگ نآزمو از آن جهت و رهایمتغ نیب رابطه سنجش

. است نداشته وجود زنان و مردان نیب رهایمتغ نیانگیم سطح در یمعنادار اختالف داد نشان قیتحق یهاافتهی

 عملکرد و یخودکارآمد با آن هایزیر مؤلفه و ارتباطات و اطالعات یفناور کاربرد انیم یمعنادار ارتباط
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 یهاسیسرو و نترنتیا از استفاده زانیم هایمؤلفه ریز ارتباط خصوص در تنها و است اشتهد وجود یشغل

 بینپیش ریمتغ مثبت تأثیر به پژوهش جینتا نیهمچن .نشد مشاهده یمعنادار ارتباط ،یشغل عملکرد با ینترنتیا

 .است داشته اشاره مالک یرهایمتغ در

 آموزش سازمان ،یشغل عملکرد ،یخودکارآمد ارتباطات، و اطالعات یفناور: یدیکل واژگان

 کشور یاحرفه و یفن

 مقدمه

بر  انکارغیرقابل ایگونهبهیا )فاوا(  5«اطالعات و ارتباطات یفناور»امروزه رشد روزافزون 

 عنوانبهارتباطات  واطالعات  یگذاشته است. فناور تأثیرروزمره جوامع مختلف  یزندگ

 نیا. است کرده جلب هاسازمان در خود تأثیر به را یادیز توجه ،دیجد زیرساخت کی

 از ارتباط ،یکیالکترون یهااز دستگاه یجمع یبرداربهره صورتبه عموماً که زیرساخت

 شود،یم فیتعر کپارچهی یهارسانه و نامتمرکز یوتریکامپ یهاستگاهیافزار، انرم دور، راه

 گذاشته یبرجا یقیها اثر عمستمیس گرید بر آن طبع به و یمکان یهافاصله دهیسازمان بر

 ،یگردآور ییبشر، توانا شدهساخته یهایفناور از جدیدترین یکی مثابهبه «فاوا». است

را  یو عدد ینوشتار یهامتن قالب صوت و و بازتاب اطالعات در رهیذخ ،دهیسازمان

(. 5022د، ، ترجمه زارعی زوارکی و صفایی موح2330، 2اندرسون و سونی)گراست دار

 یها، ارائه برنامههاکارکنان در سازمان یحفظ و نگهدار یمناسب برا یاز راهکارها یکی

 در یمهم اریبس تأثیر ییهابرنامه نیچن یاجرا و است آنان به تیفیباکمناسب و  یآموزش

 موجود مهارت و دانش رهیذخ رفتن لیتحل از یریجلوگ و سازمان به کارکنان تعهد شیافزا

 مشاهدهقابل زین رانیا یهاسازمان از در بسیاری اکنون یتیوضع نیچن. دارد را مانساز در

یا « فناوری اطالعات و ارتباطات» کارگیریبهبر  مؤثراز سوی دیگر، یکی از عوامل است. 

، شناختیروانهای کارکنان است. از میان ویژگی فردی شناختیروانهای )فاوا(، ویژگی

 قرار گرفته است. موردبررسین تحقیق در ای« 0خودکارآمدی»

                                                           
1. Information and Communication Technology (ICT) 

2. Garrison & Anderson 

3. self-efficacy 
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شناس مشهور، مشتق روان« 5بندورا آلبرت» یاجتماع شناخت هیازنظر ،«یخودکارآمد»

ها های خود در انجام وظایف و مسئولیتهای فرد یا تواناییشده که به باورها و قضاوت

این . استو فرد رفتار، محیط  جانبهسهاشاره دارد. نظریه شناخت اجتماعی مبتنی بر الگوی 

الگو به ارتباط متقابل بین رفتار، اثرات محیطی و عوامل فردی )عوامل شناختی، عاطفی و 

 تأکیداشاره دارد،  شناختیروانبیولوژیک( که به ادراک فرد برای توصیف کارکردهای 

 بر انگیزش و رفتار خود اثر جانبهسهکند. بر اساس این نظریه، افراد در یک نظام علیت می

هایشان در انجام یک وظیفه یا ، قضاوت افراد درباره توانایی«خودکارآمدی»گذارند. می

، ترجمه جوادی و کدیور، 5424، 2)پروین و جان استانطباق با یک موقعیت خاص 

5029.) 

 و کنترل ختهیبرانگ خود، نفوذ سازوکارهای با انسان یرفتارها از یاریبس« بندورا» ازنظر

 قضاوت ای باور از رتریفراگ و ترمهم کدامهیچ ،بر خود نفوذ یهاسمیمکان انیدر م. شودیم

 بندورا،) ستین خود یشغل و یشخص هایو مسئولیت فیوظا انجام در خود ییتوانا به فرد

5447.) 

 یانجام دادن برخ ییتوانا نکهیافراد از ا نانیبه اطم «یخودکارآمد»معتقد است  «بندورا»

 یامدهایپ مورد در فرد ینیبشیپ به امدیپ انتظار کهدرحالیاره دارد، دارند، اش رفتارها را

 کی آمیزموفقیتدستاورد  با دینبا را امدیپ گفت توانیپس م دارد اشاره رفتار آن یاحتمال

رفتار است نه  یامدهایپ امد،یچون پ ست،ین امدیپ کسب هدف تنها یعنی کرد، اشتباه عمل

 دی، شااز خودابعاد مختلف شناخت  در میانقد است که معت «بندورا»خود عمل.  لیتکم

 «یخودکارآمد» یباورها .ستین مؤثر «یخودکارآمد» اندازهبه میاز مفاه کدامهیچ

 «بندورا» لیدال نیا هیهستند. بر پا عملکرد یسطح قو هایبینی کنندهپیشکننده و نییتع

دارد. فرد  یدینقش کل افراد یدر زندگ «یخودکارآمد» یبحث کرده است که باورها

 تیکسب موفق یبرا انگیزچالش فیتکال یرو یادیباال تالش ز «یخودکارآمد» یدارا

 و یانبوده  توجهقابلتالششان  ف،یضع یافراد با خودکارآمد کهدرحالیانجام خواهد داد، 

                                                           
1. Albert Bandura 

2. Pervin & Jhon 
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 یقو «خودکارآمد»شخص  نیبنابرا؛ دیتالش خواهد کش دست از هر عملیشروع  بعد از

 از خود یشتریب ییکارآ و شده روروبه موانع و مشکالت با شتریبا فشار ب باالتر و ایهباانگیز

 (.5022،یاری)بخت داد خواهد نشان

 عملکرد»بر  درنهایتدر یک سازمان و « فاوا»کارکنان بر کاربرد « خودکارآمدی»

 پردازانهینظر در میان پررنگ بسیار نقش «شغلی عملکرد»، درواقعاست.  تأثیرگذار« شغلی

 و اساسی دارای نقشی کارکنان «شغلی عملکرد» چراکه دارد؛ کار محیط اندیشمندان و

ها نیز دارای مدیران سازمان ازنظربوده و  خود اهداف به هاسازمان یابیدست برای حیاتی

 عبارت است از« شغلی عملکرد(. »2359و همکاران،  5اهمیت زیادی است )کاپاگودا

 زمره از کارفرما یا سازمان ازنظر که خود در مشاغل کارکنان هدهمشاقابل رفتارهای

(. با شناسایی 2352، 2دریافت حقوق و مزایا است )داور برای افراد رسمی و مدون وظایف

توانند ماهیت واقعی ها می، مدیران سازمان«عملکرد شغلی»و مرتبط با  تأثیرگذارعوامل 

تری برای رسیدن به اهداف ریزی دقیقرنامهعملکرد کارکنان را بهتر درک نموده و ب

 سازمانی داشته باشند.

 موردسنجشهای مختلف ارزیابی ، توسط نظام«عملکرد شغلی»های مختلف در سازمان

 بر عالوه کارکنان، عملکرد ارزیابی نظام در افتهیتوسعه کشورهای اغلب درگیرد. قرار می

 دیگری هایشاخص دارد، نظر کارمند به شده محول وظایف و شغل به که هاییشاخص

 در اما؛ دهندمی قرار موردتوجه نیز را است کارکنان «خودکارآمدی» میزان از حاکی که

 است مانده مغفول روند این کشور ایحرفه و فنی آموزش سازمان عملکرد ارزیابی سیستم

 نظام در نیز لیتحو طریق این از تا است موردتوجه مسائل از دیگر یکی امر این قاعدتاً و

ترین مسئله این تحقیق شد مهم مطرح. با توجه به آنچه شود ایجاد کارکنان عملکرد ارزیابی

 نیب در «یشغل عملکرد» و «یخودکارآمد» با «ارتباطات و اطالعات یفناور»رابطه کاربرد 

 اهرف و کار تعاون، وزارت به کشور وابسته یاحرفه و یفن آموزش سازمان یستاد کارکنان

 از: اندعبارتقرار گرفته است که  مدنظراست. در این تحقیق دو فرضیه  یاجتماع

                                                           
1. Kappagoda 

2. Davar 
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 کارکنان «عمومی خودکارآمدی» و «ارتباطات و اطالعات فناوری» کاربرد بین :1فرضیه 

 دارد. وجودمثبت و معناداری  رابطه

مثبت و  رابطه «شغلی عملکرد» و «ارتباطات و اطالعات فناوری» کاربرد بین :2 هیفرض

 دارد. وجود معناداری

 ،«یشغل عملکرد» و «یمدآخودکار»، «ارتباطات و اطالعات یفناور»کاربرد  نهیزم در

 .شودیم اشاره هاآن از یبرخکه به  است گرفته صورت یقاتیتحق

 و اطالعات یفناور خدمت ضمن آموزش تأثیر یبررس در ،(5022) یبزرگ آقاحاجی

 جینتا نیا به نفت یمل شرکت یمرکز آموزش کارکنان یشغل یهامهارت بر ارتباطات

 و اطالعات یفناور خدمت ضمن یآموزش دوره از گذراندن پس کارکنان که افتی دست

 ،یسازخودآگاه مهارت ،یابیارزش مهارت ،یزیربرنامه مهارت ،یفن مهارت از ارتباطات

 تیو خالق یآورنو یتوانمندساز نهیزم در مهارت نیهمچن زه،یانگ جادیدر ا مهارت

 .شدند برخوردار

و  اطالعات یفناور یآموزش یهادوره یاثربخش یبررس در ،(5022) یمحمد نیهمچن

 یهادوره رانیمد و کارکنان دگاهید از که داد نشان کارکنان عملکرد زانیبر م ارتباطات

 و یشغل تیموفق سرعت، و دقت موجب ارتباطات و اطالعات یفناور یآموزش

 .است شده در کار یمندعالقه

 در اطالعات فناوری کاربرد عنوان با (5022همکاران ) و حمیدی تحقیق نتایج

 که داد نشان اسالمی آزاد دانشگاه 1 منطقه کارکنان کتابخانه شغلی توانمندسازی

وظایف،  و کارها شدن هدفمند موجب اطالعاتی هایفناوری گرفتن کار به

 تأثیر نتیجه اما ؛است دهش کتابداران سطتو کار فردی کنترل و پذیریمسئولیت

 که بود موردی تنها کارکنان، به توفیق میل و فردی گیریتصمیم توان بر فناوری

 به منجر ارتباطات و اطالعات هایفناوری . همچنیناددمی نشان را بینابین حالتی

 ایحرفه خالقیت درنهایت و شغلی تنوع و تغییرات و شغلی مندیرضایت

 شده بود. موردمطالعه انکتابدار
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بر  ارتباطات و اطالعات یفناور تأثیر»( به بررسی 5043محبوبی و همکاران )

« غربی نور آذربایجانخودکارآمدی، عملکرد تحصیلی و کارآفرینی دانشجویان پیام 

بر خودکارآمدی، عملکرد  ارتباطات و اطالعات یفناور تأثیرپرداختند. نتایج نشان داد که 

 دییتأبر هر سه مورد « فاوا» تأثیردار است و کارآفرینی در زنان و مردان معنیتحصیلی و 

 شد.

 شناختیروانسرمایه  تأثیر»( با عنوان 5049پرور )در تحقیقی که توسط صلواتی و گل

انجام شد مشخص شد که « ای فرسودگی هیجانیبر عملکرد شغلی با توجه به نقش واسطه

مستقیم )بدون نیاز به حضور  طوربهآوری هم اری و تابخودکارآمدی، امیدو مؤلفهسه 

غیرمستقیم )با به حضور فرسودگی هیجانی( با عملکرد  طوربهفرسودگی هیجانی( و هم 

آوری خودکارآمدی، امیدواری و تاب مؤلفهشغلی دارای رابطه معنادار هستند. همچنین سه 

شوند. نتیجه اهش این تغییر میبا فرسودگی هیجانی دارای رابطه منفی هستند و موجب ک

آوری با عملکرد شغلی بود. دیگر وجود رابطه مثبت بین خودکارآمدی، امیدواری و تاب

ی عملکرد بینپیشدر  شناختیروانسرمایه  مؤلفهترین مهم عنوانبهحضور خودکارآمدی 

موانع پیش ها و های خود در رویارویی با چالشدهد که اطمینان به تواناییشغلی نشان می

 های کار است.رو، عنصر انتظاری بسیار مهمی برای ارتقا عملکرد افراد در محیط

 سواد رابطه»( در خصوص 5041در تحقیقی که توسط زارع مقدم و همکاران )

 «اییاستثن مدارس آموزگاران در یاانهیرا یخودکارآمد با ارتباطات و اطالعات یآورنف

 با ارتباطات و اطالعات یآورفن سوادو مثبت بین  انجام شد وجود رابطه معنادار

 یآورفن سوادی گزارش شد. همچنین مشخص شد که هر چه اانهیرا یخودکارآمد

خواهد داشت « فاوا»باالتر باشد، فرد مهارت و دانش بیشتری در زمینه  ارتباطات و اطالعات

نسبت به توانایی خود  و این افزایش دانش و مهارت باعث خواهد شد دارای دیدگاه بهتری

 ی باالتری داشته باشد.اانهیرا یخودکارآمد درمجموعو  بوده در استفاده از رایانه

 هایسازه تحلیل»( با عنوان 5041در تحقیق دیگری که توسط هدایتی نیا و نوری پور )

 روستایی های صفیسازمان کارکنان بین در ارتباطات و اطالعات فناوری پذیرش بر مؤثر

 سازه که شد مشخصانجام شد « فناوری پذیرش مدل بر اساس بویراحمد، رستانشه
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 هایسازه و است داشته واقعی استفاده بر را تأثیر شترینیب فاوا از استفاده به میتصم

 و استفاده آسانی درک استفاده، سودمندی درک فاوا، به نسبت نگرش خودکارآمدی،

 قرار بعدی هایرتبه در فاوا از واقعی استفاده هساز بر رگذارییتأث بیترت به ذهنی هنجار

بود یعنی هرچه نگرش کارکنان  دارمعنیداشتند. همچنین رابطه اثر نگرش و خودکارآمدی 

 و خودکارآمدی آنان بیشتر باشد تصمیم به استفاده نیز بیشتر خواهد بود.

و  5تیاهش ریگپژوتوان موارد زیر را ذکر نمود. در مورد تحقیقات خارج از ایران می

کارآمدی شغلی در عملکرد بهینه فردی و سازمانی د( نشان داد که خو2332همکاران )

 اهمیت فراوان دارد.

 یشغل یخودکارآمد داد، نشان( 2337) همکاران و 2جاج ها مانندبرخی پژوهش

 .دارد یسازمان یاثربخش و عملکرد در یاساس ینقش کارکنان

 و فردی بهینه عملکرد در شغلی کارآمدیدخو همیتا به که هاییپژوهش بر عالوه

 مستحکم رابطه با تحقیقات از برخی ،(2332 همکاران، و تیاریگ) اندیافته دست سازمانی

 .اندداشته تأکید( 2334 ،0اسپورک و آبل) شغلی رضایت با شغلی کارآمدیخود

 که داد نشان ینوبج قاییافر در اینمونه روی بر یپژوهش انجام با( 2352) 9هربرت

 ی(آورتاب و دوارییام ،بینیخوش خودکارآمدی،) شناختیروان هیسرما مؤلفه چهار نیب

 .دارد وجود معنادار و یمنف رابطه یجانیه یفرسودگ با یکل شناختیروان هیسرما و

های شخصیتی ویژگی تأثیردر تایوان با هدف بررسی  2352ای که در سال در مطالعه

نتیجه  بر عملکرد و رضایت شغلی انجام شد این« تالش»و « خودکارآمدی» یژهوبهکارکنان 

به دست آمد که هم خودکارآمدی و هم تالش هر دو رابطه مثبتی با عملکرد و رضایت 

 (.2352، 1شغلی کارکنان دارند )الی و چن

                                                           
1. Rigotti 

2. Judge 

3. Abele & Spurk 

4. Herbert 

5. Lai & Chen 



031     
 49، زمستان 6سال دوم، شماره فصلنامه 

 های رهبری و مدیریت آموزشیپژوهش

 خودکارآمدی بر انگیزش تأثیرای درباره ( در ابوظبی، مطالعه2350) 5چرین و جیکوب 

های کاری انجام دادند و به این نتیجه رسیدند که تحقیقات و عملکرد کارکنان در محیط

اند، بنابراین الزم است که کاربرد اندکی درباره کارآمدی کارکنان در متون گزارش شده

ایجاد انگیزه بیشتر و  منظوربهعملی نتایج این تحقیقات برای بهبود خودکارآمدی کارکنان 

 طوربهها دریافتند که عملکرد کارکنان ر محیط کار مشخص شوند. آنعملکرد بهتر د

خودکارآمدی کلی آنان قرار دارد. همچنین میزان پیچیدگی وظیفه کاری  تأثیرمثبتی تحت 

کننده بین خودکارآمدی و عملکرد فرد و مکان فیزیکی کار به لحاظ هندسی، نقش تعدیل

د منجر به کاهش رابطه خودکارآمدی و توان. این دو عامل میددر محیط کاری دار

 شود.ها تضعیف میتر باشد رابطه آننوع کار پیچیده هرچقدر مثالًعملکرد شغلی شوند؛ 

انجام شد مشخص شد که نتایج متفاوتی در تحقیقات « 2آیرگبو»ای که توسط در مطالعه

« شغلیعملکرد »)مبتنی بر نظریه بندورا( و « خودکارآمدی»مختلف درباره رابطه 

ماهیت  ازجملهدیگری  تأثیرگذارگر و و الزم است به متغیرهای مداخله شدهگزارش

، آموزش، مرتبه کارمند و بر کارکاری، هوش، شخصیت، سطح مهارت، انگیزش، نظارت 

« بندورا»سطح تحصیالت نیز توجه کرد. در پایان نتیجه گرفت که نظریه شناخت اجتماعی 

ها اربرد بسیار زیادی در سنجش عملکرد در سازمانخودکارآمدی که ک ویژهبهو 

مورد مالحظه قرار گیرد و تنها در صورت ترکیب با سایر  تنهاییبهبایست ، نمیداکردهیپ

 (.2351و، بشود )آیرگمتغیرها و عوامل سازمانی منجر به سنجش درست عملکرد شغلی می

 شناسیروش

 شاغل کارکنان هیکل حاضر پژوهش یآمار جامعه. است یکاربرد نوع از حاضر پژوهش

 کشور یاحرفه و یفن آموزش سازمان یستاد حوزه در( و کارکنان کارشناسان ران،یمد)

 نفر 192 کارکنان هیکل تعداد ،5049سال  در حاصله اطالعات نیآخر اساس بر. است

                                                           
1. Cherian & Jacob 

2. Iroegbu 
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 روش. دیگرد انتخاب نمونه 222 تعداد کوکران فرمول اساس بر که است شده گزارش

 .است ساده یتصادف صورتبه پژوهش نیا در یریگنمونه

 سه از پژوهش، متغیرهای گیریاندازه در موردنیاز هایداده گردآوری منظوربه

 :شد استفاده پرسشنامه

 کرتیل یادرجهپنج طیف در ارتباطات و اطالعات یفناور ساخته محقق پرسشنامه -5

 کرت،یل یادرجهجپن طیف در 5شِرِر یعموم یخودکارآمد پرسشنامه -2

 کرتیل ایدرجهپنج طیف در( 5473) 2پاترسون یشغل عملکرد پرسشنامه-0

 SPSS افزارنرم استفاده با و کرونباخ آلفای روش از اعتماد قابلیت گیریاندازه منظوربه

 آمده به دست 5 جدول طبق موردبررسی هایمؤلفه کرونباخ یآلفا زانیم. گردید انجام 25

 .است

 موردبررسی هایمؤلفهمیزان آلفای کرونباخ  .1جدول 

 آلفای کرونباخ سؤاالتتعداد  مؤلفه

 430/3 22 فناوری اطالعات و ارتباطات

 722/3 7 نوع و میزان استفاده از کامپیوتر

 222/3 1 های کامپیوترافزارنرممیزان استفاده از 

 274/3 7 و میزان استفاده از اینترنت نوع

 742/3 4 اینترنتی هایسرویس ازمیزان استفاده 

 249/3 57 عمومی خودکارآمدی

 437/3 51 عملکرد شغلی

های آماری توصیفی و از روش 25SPSS افزارنرمدر این پژوهش با استفاده از 

محاسبه  در پژوهش، آزمون خی دو، مورداستفادههای و آزمون شوداستنباطی استفاده می

ای تحلیل همبستگی، تحلیل رگرسیون، آزمون نمونهتک  t میانگین متغیرها در آزمون

 .استفریدمن 

                                                           
1. Sherer 

2. Paterson 
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 های پژوهشیافته

های آماری باشند. توصیف جمعیت شناختی نمونهنفر می 222جامعه نمونه در این پژوهش 

 خالصه شده است. 2در جدول 

 گویان برحسب جنسیت، رده سنی و مقطع تحصیلیتوزیع فراوانی پاسخ .2جدول 

 عنوان

 مقطع تحصیلی رده سنی جنسیت

 زن مرد
تا  21

01 

تا  02

91 

باالتر از 

91 

زیر 

 لیسانس
 لیسانسفوق لیسانس

دانشجوی 

 دکتری و باالتر

 53 73 553 02 94 520 19 45 501 تعداد

 9/9 05 7/92 4/51 7/25 9/19 4/20 0/93 7/14 درصد

و  سال 91تا  02نی رده سمرد در های آماری بیشترین نمونه دهد کهنشان می 2 جدول

 اند.بودهمقطع تحصیلی کارشناسی در 

 پژوهش هایمؤلفههای مرکزی و پراکندگی های شاخص. آماره3جدول 

 مؤلفه
حداقل 

 مقدار

حداکثر 

 مقدار
 میانگین

انحراف 

 معیار
 کشیدگی چولگی

انحراف از 

 میانگین

 3۰332/3 -122/3 531/3 177/3 332/0 02/9 74/5 فناوری اطالعات

 ۰259/3 -255/3 025/3 297/3 259/0 33/1 24/2 وع و میزان استفاده از کامپیوترن

 ۰327/3 327/5 220/3 122/3 327/0 33/1 23/5 افزارهای کامپیوترمیزان استفاده از نرم

 -513/3 -951/3 932/3 425/3 213/2 33/1 90/5 و میزان استفاده از اینترنت نوع

 -042/3 -997/3 225/3 752/3 232/2 99/9 55/5 اینترنتی هایاز سرویسمیزان استفاده 

 234/3۰ -294/3 029/3 232/3 234/0 49/9 97/2 خودکارآمدی

 999/5۰ -557/3 -711/3 907/3 999/9 33/1 50/0 عملکرد شغلی

از جدول فوق مشاهده  رهایمتغ یپراکندگ و یمرکز یهاشاخص که گونههمان

، خودکارآمدی و ارتباطاتفناوری اطالعات  هایمؤلفهدر  آمدهدستبهشود. میانگین می

دهد سطح که نشان میبوده است  0مقدار مبنای آن یعنی عمومی و عملکرد شغلی باالتر از 

در بین کارکنان خودکارآمدی عمومی و عملکرد شغلی ، و ارتباطاتاطالعات فناوری 



 934                                                                           ...        با ارتباطات و اطالعات یفناور کاربرد رابطه

در  کهیدرصورتبوده است. ای کشور باالتر از حد متوسط سازمان آموزش فنی و حرفه

میزان ط به نوع و مربو یهاهیو گو و ارتباطاتفناوری اطالعات  هایزیر مؤلفهمورد 

 آمدهدستبههای اینترنتی، میانگین سرویس استفاده از اینترنت و همچنین میزان استفاده از

 کمتر از میانگین مبنا بوده است.

 شغلی و عملکردارتباطات، خودکارآمدی  وری اطالعات وفنا بین متغیرهای کیفی با رابطه .4جدول  

 نوع آزمون سن مدرک تحصیلی جنسیت  

متغیرهای کیفی با 

و فناوری اطالعات 

 ارتباطات

 755/259 219/922 194/552 آماره آزمون

Chi-Square 

Tests 
 532 522 19 درجه آزادی

 <335/3 <335/3 <335/3 سطح معناداری

با متغیرهای کیفی 

 خودکارآمدی

 215/222 222/549 599/231 آماره آزمون

Chi-Square 

Tests 
 92 72 29 درجه آزادی

 <335/3 <335/3 <335/3 سطح معناداری

ارتباط متغیرهای 

کیفی با عملکرد 

 شغلی

 229/597 125/540 122/24 آماره آزمون
Chi-Square 

Tests 
 09 15 57 درجه آزادی

 <335/3 <335/3 <335/3 سطح معناداری

 و اطالعات یفناور سطح نیب ایآ که شود مشخص نکهیا یبرا حاضر مطالعه در

 سن و یلیتحص مقطع ت،یجنس با یشغل عملکرد و یخودکارآمد ارتباطات،

. است شده استفاده دو یکا آزمون از ریخ ای دارد یآمار معنادار تفاوت شوندگانآزمون

 .است شده داده نشان 9 جدول در آزمون نیا به مربوط جینتا

 از کیهر به مربوط P-value و آزمون آماره مقدار به توجه با مقدار جدول نیا در

 کاربرد نیب که نمود ادعا توانیم( P <335/3) سن و یلیتحص مدرک ت،یجنس یرهایمتغ

 یلیتحص مدرک ت،یجنس با یشغل عملکرد و یخودکارآمد ارتباطات، و اطالعات یفناور

 .دارد وجود یآمار معنادار تفاوت ،شوندگانآزمون نس و

 شد.اسمیرنوف استفاده  - از آزمون کولموگروف هادادهنرمال بودن جهت اطمینان از 
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 اسمیرنوف -کولموگروف. نتایج آزمون 5جدول 

 عملکرد شغلی خودکارآمدی فناوری اطالعات 

 995/2 110/5 223/5 اسمیرنوف -آماره کولموگروف

 <335/3 352/3 355/3 اداریسطح معن

فناوری اطالعات،  هایمؤلفههای مربوط به که داده دهدیمنشان  1جدول 

و در محدوده  31/3سطح معناداری باشند. )خودکارآمدی و عملکرد شغلی نرمال نمی

های (. با توجه به نتایج این آزمون مجاز به استفاده از آزمون41/3 ضریب اطمینان

 شده است.استفاده  نا پارامتریکهای از آزمون لذا ایمهنبودپارامتریک 

و مالک و همچنین بررسی روابط خطی از  بینپیشبرای بررسی ارتباط متغیرهای 

برای شد و استفاده  نا پارامتریکهای آزمون از یک عنوانبهضریب همبستگی اسپیرمن 

)وابسته( از آزمون  بین )مستقل( با متغیرهای مالکبررسی ارتباط متغیرهای پیش

 شد. اسپیرمن استفاده 5همبستگی

و با توجه به  2جدول از آزمون همبستگی اسپیرمن در  آمدهدستبهبا توجه به نتایج 

و بین دو  995/3آمار توصیفی، بین دو متغیر فناوری اطالعات و خودکارآمدی، به میزان 

رابطه مستقیم وجود  255/3ان و عملکرد شغلی، به میز و ارتباطاتفناوری اطالعات  مؤلفه

دارد. با توجه به اینکه مقدار ضریب همبستگی بین صفر و یک قرار دارد، همبستگی دو 

( مقدار و ارتباطات)فناوری اطالعات  xمتغیر، ناقص و مستقیم است یعنی با افزایش مقدار 

y  )وجه به یابد. )همبستگی متوسط( همچنین با تنسبی افزایش می طوربه)خودکارآمدی

توان نتیجه گرفت که ، می41/3 با ضریب اطمینان <335/3آمار استنباطی و سطح معناداری 

 .رابطه معناداری وجود دارد و خودکارآمدیارتباطات  بین دو متغیر فناوری اطالعات و

(31/3≥p.) 

 

                                                           
1. Analysis Corroletion 
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 عات و ارتباطات فناوری اطال نتایج آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن بین .6جدول 

 عملکرد شغلی آمدی وبا خودکار

 عملکرد شغلی خودکارآمدی 

 255/3 993/3 ضریب همبستگی

 <335/3 <335/3 سطح معناداری

 فناوری اطالعات و ارتباطات هایزیر مؤلفهارتباط . 7جدول 

 خودکارآمدی و عملکرد شغلی هایمؤلفهبا  

 مؤلفه
 عملکرد شغلی خودکارآمدی

 سطح معناداری همبستگیمیزان  سطح معناداری میزان همبستگی

 <335/3 247/3 <335/3 029/3 نوع و میزان استفاده از کامپیوتر

 <335/3 227/3 334/3 570/3 های کامپیوترافزارنرممیزان استفاده از 

 372/3 523/3 <335/3 053/3 و میزان استفاده از اینترنت نوع

 790/3 322/3 <335/3 021/3 اینترنتی یهاسیسرو از استفاده میزان

نوع و میزان استفاده از اینترنت  هایزیر مؤلفهشود میان مشاهده می 7شماره  در جدول

اینترنتی با عملکرد شغلی ارتباط  هایسرویس از استفاده با عملکرد شغلی و همچنین میزان

شده  گزارش 31/3 بیش از هامؤلفهمعناداری وجود ندارد زیرا سطح معناداری برای این 

مذکور با عملکرد شغلی  هایزیر مؤلفهتوان گفت همبستگی بسیار ضعیفی بین ا میاست. لذ

 ای کشور وجود دارد.کارکنان سازمان آموزش فنی و حرفه

 و عملکرد شغلی و ارتباطاتنتایج آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن بین فناوری اطالعات  .8جدول 

 
 عملکرد شغلی 

 خودکارآمدی

 902/3 ضریب همبستگی

 333/3 سطح معناداری

N 222 

از آزمون  یشغل عملکرد و یخودکارآمد یرهایمتغ انیم ارتباطبا توجه به نتایج 

خودکارآمدی و  مؤلفهو با توجه به آمار توصیفی، بین دو  2همبستگی اسپیرمن در جدول 
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ار درصد رابطه مستقیم وجود دارد. با توجه به اینکه مقد 902/3عملکرد شغلی، به میزان 

ضریب همبستگی بین صفر و یک قرار دارد، همبستگی دو متغیر، ناقص و مستقیم است 

نسبی افزایش  طوربه)عملکرد شغلی(  y)خودکارآمدی( مقدار x یعنی با افزایش مقدار

، <335/3یابد )همبستگی متوسط(. همچنین با توجه به آمار استنباطی و سطح معناداری می

 (.≥31/3p و عملکرد شغلی رابطه معناداری وجود دارد )بین دو متغیر خودکارآمدی 

یکی از مفروضات رگرسیون، مستقل بودن  5واتسون -نیدورب آزمون جینتا بر اساس

 از ادهبررسی استف بودن خطاها و مستقل برای آزمون معموالًخطاها از یکدیگر است. 

 شود.استفاده می واتسون - رگرسیون از آزمون دوربین

 عنوانبهواتسون زمانی که خودکارآمدی  -، در آزمون دوربین4نتایج جدول با توجه به 

بوده و در فاصله بین  411/5 شود، مقدار آماره آزمون برابر بامتغیر مالک در نظر گرفته می

 توان از رگرسیون استفاده نمود.می درنتیجهقرار دارد،  1/2و  1/5

 فناوری اطالعات  مؤلفهص واتسون در خصو -آماره آزمون دوربین .9جدول 

 خودکارآمدی و ارتباطات و
Model Summaryb 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Durbin-

Watson 

5 042/3 514/3 511/3 11752/3 411/5 

a. Predictors: (Constant)  و ارتباطاتفناوری اطالعات  

b. Dependent Variable آمدیخودکار   

متغیر  عنوانبهواتسون زمانی که عملکرد شغلی  -، در آزمون دوربین4با توجه به جدول 

و  1/5بوده و در فاصله بین  902/2 شود، مقدار آماره آزمون برابر بامالک در نظر گرفته می

 توان از رگرسیون استفاده نمود.می درنتیجهقرار دارد،  1/2

 

                                                           
1. Durbin-Watson 



 993                                                                           ...        با ارتباطات و اطالعات یفناور کاربرد رابطه

 فناوری اطالعات  مؤلفهواتسون در خصوص  -نتایج آزمون دوربین .11جدول 

 عملکرد شغلی و ارتباطات و
Model Summaryb 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Durbin-

Watson 

5 522/3 301/3 303/3 90355/3 902/2 

a. Predictors: (Constant) فناوری اطالعات 

b. Dependent Variable ملکرد شغلیع  

در آزمون رگرسیون، با توجه به مقدار . خودکارآمدی -تحلیل رگرسیون فناوری اطالعات

با سطح  (2و  229با درجه آزادی ) F= 545/92 ماره فیشر در جدول تحلیل واریانسآ

توان می 41/3 و ضریب اطمینان 31/3 داری باو مقایسه این سطح معنی <335/3ی دارمعنی

فناوری اطالعات و ارتباطات در خودکارآمدی کارکنان  کارگیریبه نتیجه گرفت که

 (.55)جدول  مثبت داشته است تأثیرای کشور سازمان آموزش فنی و حرفه

 متغیر وابسته )مالک = خودکارآمدی( –تحلیل واریانس مدل رگرسیونی  .11جدول 

شود ضریب مشاهده می( 55از )جدول  آمدهدستبهبا توجه به ضرایب رگرسیونی 

 کارگیریبه گریدیعبارتبه. استدار معنی 31/3 رسیونی فناوری اطالعات در سطحرگ

ای فناوری اطالعات و ارتباطات در خودکارآمدی کارکنان سازمان آموزش فنی و حرفه

فناوری اطالعات و ارتباطات یک واحد افزایش  کهیدرصورت ؛ واست تأثیرگذارکشور 

 افزایش خواهد یافت. 952/3 یابد میزان خودکارآمدی در میان کارکنان به میزان

 

 مدل
مجموع 

 مربعات

درجه 

 آزادی

میانگین مجموع 

 مربعات

آماره 

 فیشر

طح س

 معناداری

 <335/3 545/92 347/50 5 347/50 منبع تغییرات رگرسیونی

 منبع تغییرات خطا

 ها()باقیمانده
102/24 229 053/3   

    221 200/22 جمع کل
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 . ضرایب رگرسیون مربوط به متغیر خودکارآمدی12ل جدو

 مدل

 رگرسیونی ضرایب استاندارد نشده
ضرایب 

 استانداردشده
 tآماره 

سطح 

 معناداری
 برآورد

 پارامترهای مدل

برآورد انحراف 

 استاندارد

 <335/3 475/55  547/3 019/2 ()عرض از مبدأ مقدار ثابت

 <335/3 941/2 042/3 329/3 952/3 خودکارآمدی

با توجه به جدول فوق، معادله خط رگرسیون و فرضیه آزمون رگرسیون بین دو متغیر 

 :استو خودکارآمدی به شکل ذیل  و ارتباطاتفناوری اطالعات 

H0: a=0 
H1: a≠0 

 

Y=2.019 + 3.952 X 

در این معادله با توجه به ثابت بودن مقدار ضرایب معادله رگرسیون و سطح معناداری 

درنتیجه  شود.د و فرضیه آماری پذیرفته میشو، فرض صفر رد می31/3از  تروچکک

؛ شودمی دییتأارتباط معنادار بین دو متغیر فناوری اطالعات و ارتباطات و خودکارآمدی 

یعنی کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات در خودکارآمدی کارکنان سازمان آموزش فنی 

 داشته است. مثبت تأثیرای کشور، و حرفه

در آزمون رگرسیون، با توجه به مقدار  .عملکرد شغلی -تحلیل رگرسیون فناوری اطالعات

با سطح  (2و  229با درجه آزادی ) F= 352/2آماره فیشر در جدول تحلیل واریانس 

توان می 41/3 و ضریب اطمینان 31/3 داری بامقایسه این سطح معنی ؛ و/331ی دارمعنی

فناوری اطالعات و ارتباطات در عملکرد شغلی کارکنان  کارگیریهبنتیجه گرفت که 

 (.50جدول ) مثبت داشته است تأثیرای کشور سازمان آموزش فنی و حرفه
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 متغیر وابسته )مالک = عملکرد شغلی( –. تحلیل واریانس مدل رگرسیونی 13جدول 

شود ضریب ( مشاهده می50از )جدول  آمدهدستبهبا توجه به ضرایب رگرسیونی 

 گریدیعبارتبه. استدار نیمع 31/3 در سطح و ارتباطاتوری اطالعات رگرسیونی فنا

فناوری اطالعات و ارتباطات در عملکرد شغلی کارکنان سازمان آموزش فنی  کارگیریبه

فناوری اطالعات و ارتباطات یک واحد  کهیدرصورت ؛ واست تأثیرگذارای کشور و حرفه

 فت.افزایش خواهد یا 595/3 افزایش یابد میزان خودکارآمدی در میان کارکنان به میزان

 . ضرایب رگرسیون مربوط به متغیر عملکرد شغلی14جدول 

 مدل

 رگرسیونی ضرایب استاندارد نشده
ضرایب 

 استانداردشده
 tآماره 

سطح 

 معناداری
 برآورد

 پارامترهای مدل

برآورد انحراف 

 استاندارد

 <335/3 942/22  512/3 322/9 (عرض از مبدأثابت )مقدار 

 331/3 203/2 522/3 313/3 595/3 عملکرد شغلی

با توجه به جدول فوق، معادله خط رگرسیون و فرضیه آزمون رگرسیون بین دو متغیر 

 :استفناوری اطالعات و عملکرد شغلی به شکل ذیل 

 

H0: a=0 
H1: a≠0 

 

Y= 9.322 + 3.595 X 

 در این آزمون، درجه آزادی برابر است با:

df= -n = درجه آزادی  222=2 -2= 229 

 مدل
مجموع 

 مربعات

درجه 

 آزادی

میانگین مجموع 

 مربعات

آماره 

 فیشر

طح س

 معناداری

 331/3b 352/2 922/5 5 922/5 منبع تغییرات رگرسیونی

   521/3 229 902/95 ها()باقیمانده منبع تغییرات خطا

    221 423/92 جمع کل
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ادله با توجه به ثابت بودن مقدار ضرایب معادله رگرسیون و سطح معناداری در این مع

شود. درنتیجه شود و فرضیه آماری پذیرفته می، فرض صفر رد می31/3از  ترکوچک

؛ شودمی دییتأارتباط معنادار بین دو متغیر فناوری اطالعات و ارتباطات و عملکرد شغلی 

اطات در عملکرد شغلی کارکنان سازمان آموزش فنی یعنی کاربرد فناوری اطالعات و ارتب

 مثبت داشته است. تأثیرای کشور، و حرفه
  ارتباطات اطالعات و یفناور ریمتغبرای  1مستقل یهانمونه tنتایج آزمون 

 مستقل یهانمونه tدر آزمون  ارتباطات و و سطوح معناداری فناوری اطالعات t ریمقاد .15جدول 
یین آزمون لون برای تع 

برابری یا عدم برابری 
 واریانس

 برای تفاوت میانگین tآزمون 

آماره 
F 

سطح 
 معناداری

t 
درجه 
 آزادی

سطح 
 معناداری

تفاوت 
 میانگین

تفاوت 
خطای 
 استاندارد

 ضریب اطمینان  41%

 حد باال حد پایین

ت
العا

 اط
ی

ور
فنا

 

فرض برابری 

 واریانس
239/54 333/3 225/3- 229 749/3 32392/3- 37297/3 57155/3- 50952/3 

عدم فرض 

 برابری واریانس
 291/3- 279/513 237/3 32392/3- 32025/3 52127/3- 59972/3 

فرض  بوده است لذا از 31/3کمتر از  2، سطح معناداری در آزمون لون51جدول ر د

 749/3رابر در آن ب tشود که سطح معناداری آزمون )سطر اول( استفاده می برابری واریانس

فناوری اطالعات و ارتباطات در دو گروه مرد و  کارگیریبهبنابراین در میانگین ؛ بوده است

 ای کشور تفاوت معناداری وجود ندارد.زن در بین کارکنان سازمان آموزش فنی و حرفه

 

                                                           
1. Two Independent Samples t Test 

2. Levene 
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 های مستقلنمونه t در آزمونو سطوح معناداری خودکارآمدی  tمقادیر  .16جدول 

 

برای تعیین برابری آزمون لون 

 یا عدم برابری واریانس
 برای تفاوت میانگین tآزمون 

 Fآماره 
سطح 

 معناداری
t 

درجه 

 آزادی

سطح 

 معناداری

تفاوت 

 میانگین

تفاوت خطای 

 استاندارد

 ضریب اطمینان 41%

 حد باال نحد پایی

دی
آم

کار
ود

خ
 

فرض برابری 

 واریانس
719/4 332/3 559/5- 229 222/3 34519/3- 32251/3 21090/3- 37301/3 

عدم فرض 

 برابری
 521/5- 522/252 291/3 34519/3- 37212/3 29207/3- 32024/3 

در جدول شماره  خودکارآمدی ریمتغ یبرا مستقل یهانمونه t آزمون جینتا اساس بر

 نسایوارفرض برابری  بوده است لذا از 31/3، سطح معناداری در آزمون لون کمتر از 52

؛ بوده است 222/3در آن برابر  tشود که سطح معناداری آزمون سطر اول( استفاده می)

بین کارکنان  مرد و زن در دو گروهدر میانگین سطح خودکارآمدی توان گفت بنابراین می

 کشور تفاوت معناداری وجود ندارد. یاو حرفهسازمان آموزش فنی 

 مستقل یهانمونه tدر آزمون  رد شغلیو سطوح معناداری عملک t. مقادیر 17جدول 

 

آزمون لون برای تعیین برابری 

 یا عدم برابری واریانس
 برای تفاوت میانگین tآزمون 

 t سطح معناداری Fآماره 
درجه 

 آزادی

سطح 

 معناداری

تفاوت 

 میانگین

تفاوت خطای 

 استاندارد

 ضریب اطمینان 95%

 حد باال حد پایین

لی
شغ

رد 
لک

عم
 

برابری  فرض

 واریانس
427/5 527/3 223/3 229 741/3 35199/3 31402/3 53519/3- 50292/3 

عدم فرض 

 برابری واریانس
 224/3 229/250 722/3 35199/3 31702/3 34725/3- 52213/3 

، 57در جدول ی شغل عملکرد ریمتغ یبرا مستقل یهانمونه t آزمون جینتا بر اساس

 انسیوارفرض عدم برابری  بوده است لذا از 31/3بیشتر از  لونسطح معناداری در آزمون 

؛ بوده است 722/3در آن برابر  tشود که سطح معناداری آزمون سطر دوم( استفاده می)

دو گروه مرد و زن در بین در میانگین سطح عملکرد شغلی  کهگفت  توانیمبنابراین 

 داری وجود ندارد.ای کشور تفاوت معناکارکنان سازمان آموزش فنی و حرفه
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 گیرینتیجهبحث و 

های آماری، این نتیجه حاصل شد که ها و اطالعات آزموندر این پژوهش از تحلیل یافته

خودکارآمدی و عملکرد شغلی کارکنان سازمان  وبین فناوری اطالعات و ارتباطات 

 ای کشور ارتباط معنادار در جهت مثبت وجود دارد.آموزش فنی و حرفه

دهد که تفاوت معناداری بین های مستقل در این پژوهش نشان مینمونه tمون نتایج آز

میانگین سطح کاربرد فناوری اطالعات، خودکارآمدی و عملکرد شغلی در میان کارکنان 

 کشور وجود ندارد. یاحرفهمرد و زن شاغل در سازمان آموزش فنی و 

)کاربرد فناوری  بینپیشهمچنین نتایج تحلیل رگرسیون نشان داده است که متغیر 

مثبتی  تأثیراطالعات و ارتباطات( بر روی متغیر مالک )خودکارآمدی و عملکرد شغلی( 

 داشته است.

( 5022(، محمدی )5022) یبزرگ آقایحاج های پژوهشهای این پژوهش با یافتهیافته

یجه های خود به این نتدر پژوهش آنانمطابقت دارد.  (،5022همکاران ) و حمیدی و

های متبوع موجب افزایش کارآیی و که کاربرد فناوری اطالعات در سازمان بودندرسیده 

عالوه بر این با نتایج تحقیق جاج و  .شده استعملکرد شغلی کارکنان آن سازمان 

ها یافته اینشود. ( نیز همخوانی دیده می2332) همکاران و تیاریگو  (2337همکاران )

 بر مبنی (5041پور )نیا و نوریهدایتی ،(5041)رع مقدم و همکاران زا هایهمچنین با یافته

 حدود تابا خودکارآمدی  ارتباطات و اطالعات فناوری از استفاده وجود رابطه مثبت بین

 دهد.نشان می خوانیهم زیادی

فناوری  کاربرد میان و مثبت معنادار رابطه مبنی بر وجودحاضر،  پژوهش هاییافته

، ای کشورارتباطات و خودکارآمدی کارکنان سازمان آموزش فنی و حرفهاطالعات و 

دارد. سازمان  این اهمیت کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات و نقش آن در نشان از

ای سازمان آموزش فنی و حرفه گذاراناستیسریزان و شود برنامهپیشنهاد میاین، بنابر

ارتباطات در پیشبرد اهداف سازمان و  و اطالعات فناوری کشور، بر نقش محوری
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وجه بیشتری نموده و شرایط و امکانات استفاده بیشتر و بهینه از آن توانمندسازی کارکنان، ت

 را فراهم نماید.

میان فناوری اطالعات  و مثبت معناداریرابطه  مبنی بر وجودپژوهش حاضر،  یافته دیگر

نیز، این پیام را ای کشور زش فنی و حرفهو ارتباطات و عملکرد شغلی کارکنان سازمان آمو

 اها بهای آنها و استفاده از قابلیتبرداری مؤثر از این فناوریبهره منظوربهرساند که می

باید تدوین و های مناسبی کل سازمان، برنامه درنهایتتوانمند نمودن کارکنان و  هدف

 اجرا شود.

های اینترنتی با عملکرد شغلی و سرویسدر خصوص عدم ارتباط معنادار میان اینترنت  

شود مدیران سازمانی می شنهادیپای، کارکنان سازمان ستاد سازمان آموزش فنی و حرفه

های سازمانی تحت وب، سازی برنامهضمن ایجاد فرهنگ و بستر مناسب جهت پیاده

های سرویس واینترنت  کارگیریبههای آموزشی و توجیهی در خصوص نحوه کارگاه

هایی مکانیسمهمچنین، ، برگزار نمایند. شدهنییتعهای از قبل اینترنتی برای رسیدن به برنامه

های افزارنرمها و برای سهولت دسترسی به اینترنت برای کارکنان فراهم نمایند و برنامه

 کاربردی مبتنی بر اینترنت را توسعه دهند.

 منابع

 نیب در و خودکارآمدی نفسعزت با ینید شیگرا رابطه یبررس(. 5022) ریمم ،یاریبخت

 21-22 یلیتحص سال .تهران شهرستان رستانیدب سوم سال پسر آموزاندانش

و  علوم واحد -اسالمی آزادی، دانشگاه روانشناس ارشد یکارشناس نامهپایان

 .تحقیقات

. ترجمه محمدجعفر شناسی شخصیتروان(. 5424الرنس ای.، جان، الیور، پی. )پروین، 

 (. تهران: موسسه خدمات فرهنگی رسا.5029وادی و پروین کدیور )ج
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