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اطالعات و ارتباطات بر نگرش  ياثرات کاربرد فناور لیپژوهش تحل نیهدف ا
رشته  نیمستخدم و مدعو یعلم تأی) هیشغل تیو رضا ی(تعهد سازمانیسازمان

بوده که  یلیتحل -یفی. پژوهش حاضر از نوع توصاستنور  امیدانشگاه پ یبدن تیترب
نفر)  80( يبا جامعه آمار ابربر یعلم أتیه يانجام شد. نمونه آمار یشیمایبه روش پ

 يریگنفر) با استفاده از نمونه 700ود مدعو (با جامعه حد نینفر از مدرس 250بود و 
استاندارد  يها پرسشنامه ،يری. ابزار اندازه گدیو جدول مورگان انتخاب گرد يا خوشه

) 2003سوسان، ( یشغل تی)، رضا2012و همکاران،  ی(قاسم اطالعات يکاربرد فناور
و  ي(صور ییروا دیی) بودند که ضمن تأ2007و همکاران،  نای(لیتعهد سازمان و

ها به  هر کدام از پرسشنامه يکرونباخ برا يآلفا بیاز روش ضر ییای)، پایمنطق
 رنوفاسمی –کولموگروف ) محاسبه شد. از آمار استنباطی88/0، 84/0، 73/0(بیترت

چندگانه به  ونیرگرس لی، تحلیهمبستگ لیها، تحل داده عینحوه توز نییجهت تع
 يکاربرد فناور نیبکه نشان داد  ها افتهیاستفاده شد.  قیتحق هیفرض یمنظور بررس

ارتباط مثبت و  α=01/0(و ابعاد آن) در سطح  یاطالعات و ارتباطات و نگرش سازمان
اطالعات و  يکاربرد فناور شیافزا یعنی؛ =)001/0p=و488/0r( وجود دارد يدار معنی

افزوده شدن  زیو ن یبه صورت کل یسطح نگرش سازمان شیارتباطات منجر به افزا
اطالعات و ارتباطات  يگفت کاربرد فناور توان یم یابعاد آن خواهد شد. به طور کل

 ها هیو اصالح رو قیمتفاوت ازجمله جستجو و تحق يها نهیضمن کاهش هز تواند یم
 تاًیو نها دینما فایمنابع سازمان را ا ازدر استفاده مناسب  يرگذاریو استانداردها، نقش تأث

 در دانشگاه را به همراه داشته باشد. یافزاش بهبود نگرش سازمان
 

 کلیديگان واژ
 .نور امیپ ،یمدعو، نگرش سازمان نیمستخدم، مدرس یعلم  أتیه

This paper aims to study the effects of application information 
and Communication technology on organizational attitudes 
(organizational commitment and job satisfaction) among 
Physical education faculty Members and affiliate professors at 
Payame noor University. This is a descriptive analyctical study 
wich carried out though survey methodology.The statistical 
sample and statistical population of Physical Education Faculty 
members were identical (80 Members) and 250 affiliate 
professors were selected by cluster random sampling as 
samples (with population 700 people). Data collection tool was 
Questionnaires information and Communication technology 
(ghasemi, farahani and Mashatan, 2012) job satisfaction (Susan 
J, 2003) and organizational commitment (lina et al,2007). 
Validity was obtained(Formal and Logical) and reliability 
obtained by Cronbach’s α each of the questionnaires (0/73, 
0/84, 0/88) was calculated respectively. Inferential statistics 
(Kolmogorov - Smirnov is used to determine how to distribute 
data, correlation analysis, multiple regression analysis) in order 
to to investigate the research hypothesis. The results show that 
the correlation among information and communication 
technology and organizational attitud are positive and 
significant (p< 0.001, r=0.488). This means that the increased 
application information technology Contribute to increase the 
level of organizational attitudes and attitude in all its 
dimensions will be added. Generaly, ITC application can also 
reduce the different costs including search and investigation 
and remediation procedures and standards, along with 
influential role in the proper use of resources organization. 
Finaly, it leads to increase organizational attitudes at the 
University. 
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 همقدم
ها، موجب  و کاربرد آن در سازمان 1به کارگیري فناوري اطالعات

نظران  تحوالت بزرگی در دنیاي امروز شده است که بسیاري از صاحب
-757، 1391آن را انقالب دوم صنعتی نامیده اند (سلیمانی و همکاران، 

 بوده، نظامی حوزه از ارتباطات و اطالعات فناوري آغازین ). نقطه737
 و علمی هاي محیط به عمیق، تأثیرگذاري دلیل به رفته اما رفته

و  ها دانشگاه اي مالحظه قابل کیفیت و سرعت با و شده دانشگاهی وارد
، 1390منش و همکاران،  است (زمانی ساخته متأثر را علمی هاي محیط
 همچون ارتباطی هاي کانال به افزایش منجر که نحوي )؛ به210-203
 وانگیزه، تحرك ایجاد بحث، هاي تشکیل گروه الکترونیک، هاي پست

 ریزي برنامه نمودن آسان اطالعات، به دسترسی آسان مستقل،  یادگیري
-42، 1390سلطانی و همکاران،  شده است(خلیفه غیره و تدریس براي
 بر رایانه، مبتنی هاي آموزش حضوري، آموزش کنار در همچنین ).24

 رواج ها در دانشگاه غیره و الکترونیکی یادگیري وب، بر مبتنی یادگیري
). در تأیید 210-203، 1390منش و همکاران،  (زمانیاست  کرده پیدا

کند که کارکنان در  ) بیان می2011، 147-167( 2این نکات لئوناردي
کنند و  پذیر کار می آوري انعطاف هاي معاصر با فن بسیاري از سازمان

براي رسیدن به اهداف و مقاصد جدید خود و سازمان باید به 
 حاضر عصر حال با توجه به اینکه درهاي روز مجهز باشند.  آوري فن

 مشاغل و زندگی ماهیت فناورانه، و اجتماعی اقتصادي، سریع تغییرات
 را افرادي باید دانشگاه رو این است، از داده قرار تأثیر را تحت افراد

 بندي، طبقه توانایی اطالعات، و ذخیره حفظ جاي به که دهد پرورش
 مباحثه، حل مسئله، و ارتباطی هاي مهارت اطالعات، ترکیب و تحلیل

 تغییرات با بتوانند تا باشند دارا را فناورانه و مدیریتی هاي مهارت مذاکره،
باشند  داشته مؤثري همسویی اجتماعی و صنعتی سریع فناورانه،

در تأیید این نکته محمدي و  .)160-185، 1389(گلزاري و همکاران، 
) در تحقیق خود، توانمندي نظام آموزشی در تربیت 1392همکاران (

نیروي انسانی کارآمد را از عوامل مؤثر در پیشرفت کشور دانسته و یکی 
از عوامل این توانمندسازي را در استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات 

ند(محمدي و همکاران، نمای براي فراگیري دانش و مهارت ذکر می
هاي  ). باید توجه داشت که فناوري اطالعات جنبه110-97، 1392

، 1393دهد(طالقانی و همکاران،  مختلف سازمان را تحت تأثیر قرار می
کنند که کاربرد  ) بیان می2010، 72-159(3). هلدن و کارش59-52

که  باشد ها نیازمند مالحظات مختلفی می فناوري اطالعات در سازمان
توان به مالحظات فرهنگی، فنی، مدیریتی و شغلی  در این میان می

) مالحظات 2009، 29-49(4اشاره نمود. در همین راستا، کریر و بورکیو
ترین این  مدیریتی و شغلی نظیر نگرش سازمانی را از جمله مهم

دانند که شاید پیش برنده سایر عوامل باشد. توجه به  مالحظات می

1. Information Technology(IT) 
2. Leonardi  
3. Holden & Karsh 
4. Carrier & Bourque 

و فهم آن براي مدیریت سازمان خود مستلزم نگاه نگرش سازمانی 
دقیق به برخی فاکتورهاي مهم از قبیل تعهد سازمانی و رضایت شغلی 

، 2009و کریر و بورکیو،  37-59، 2009، 5باشد(ارسل و همکاران می
کارگیري فناوري  هاي پیشرو در زمینه به ). در بسیاري از سازمان49-29

در روابط برون سازمانی خود، قبل از اطالعات، در درون سازمان و 
هاي  هاي فنی دست به فراهم نمودن زیرساخت فراهم نمودن زیرساخت

). تعهد سازمانی و 20-23، 1390اند (صرافی زاده،  انسانی و سازمانی زده
ها هستند که هر  رضایت شغلی اعضاي سازمان از جمله این زیرساخت

یستی توجه جدي را به هاي خویش همواره با سازمانی جهت موفقیت
). 71-82، 1389ها مبذول داشته باشد (قلی زاده آذري و همکاران،  آن

)، ضمن تأکید بر استفاده از 2009و همکاران ( 6در همین راستا کودانوو
فناوري اطالعات و ارتباطات پیشرفته در سازمان، از آن به عنوان یک 

کنند  ده و اظهار میمنبع شایسته راهبردي براي اعمال تغییرات نام بر
تواند موجبات عدم تمرکز، بهبود هماهنگی داخلی  که کاربرد آن می

سازمان، بهبود هماهنگی و همکاري برون سازمانی را فراهم آورد. حال 
تواند دالیل خوبی براي بهبود نگرش که وجود این عوامل می آن

 سازمانی(رضایت شغلی و تعهد سازمانی) باشد. اما ضروري به نظر
هایی که در ارتباط  ها به عنوان سازمان رسد در این میان دانشگاه می

ها هستند و  ي آن هاي جدید و مطالعه مستقیم با استفاده از فناوري
ها با انسان است، در راستاي پیشبرد اهداف سازمانی خود  اکثریت کار آن

ها  به نگرش سازمانی اعضا از جمله تعهد سازمانی و رضایت شغلی آن
، 7و بالنکسون 23-25، 1388جه ویژه داشته باشند (سلیمانی، تو

هاي  ).به گفته برخی محققین پس از فراهم بودن زیر ساخت2004
ها را در ارتباط با کاربرد  بایستی این زیرساخت  انسانی و توجه به آن

). 20-23، 1390فناوري اطالعات و ارتباطات سنجید (صرافی زاده، 
گرش کلی است که کارکنان نسبت به رضایت شغلی کارکنان ن

شغلشان دارند و به طور مستقیم به نیازهاي فردي شامل چالشی بودن 
هاي یکسان، محیط کاري حمایتی و همکاران ارتباط پیدا  کار، پاداش

-30، 1391عفیف،  و همتی 5-23، 1392کند (اکبري و همکاران،  می
طور مستقیم به ). تعهد سازمانی نیز یک نگرش کاري است که به 27

شود و  مشارکت و تمایل به ماندن کارکنان در سازمان، مربوط می
، 1392ارتباط مشخصی با عملکرد سازمانی دارد (اکبري و همکاران، 

) در 2008(8). راجو، طرفدار و تیو 27-30، 1391و همتی عفیف،  23-5
ت تحقیق خود بر ارتباط مستقیم بین کاربرد فناوري اطالعات و ارتباطا

اند. فرج الهی و همکاران  و رضایت شغلی و تعهد سازمانی تأکید کرده
هاي ارائه شده در  ) در پژوهشی نشان دادند که هرچه آموزش1388(

ها مبتنی بر فناوري اطالعات و ارتباطات باشد موجب  دانشگاه
گردد و از طرفی موجبات  همبستگی بیشتر میان اساتید و کارآموزان می

5. Arsal et al 
6. Cudanov 
7. Blankson  
8. Ragu-Nathan, Tarafdar & Tu 
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کند. والدك، سیبلد و  اتید و کارکنان را فراهم میرضایت شغلی اس
هاي  آوري ) نیز بر استفاده از فن2007(10) و استفنس 2004( 9فالنگین

اند؛ چرا که آگاهی(بینش)  اطالعات و ارتباطات در محیط کار تأکید کرده
تواند بر متغیرهاي سازمانی از  دهد. بنابراین می در کار را افزایش می

 ،)2008( 11نجانارگذار باشد.  سازمانی و رضایت شغلی تأثیرجمله تعهد 
در تحقیقی به این نتیجه رسید که دیدگاه مبتنی بر فناوري اطالعات 

گوي سریع به تقاضاها و  تواند پاسخ سسات علمی و دانشگاهی میؤم
رسیدن به اهداف و آن، ت علمی شود و به تبع أنیازهاي اعضاي هی

بخشد. همچنین خاطر نشان کرد که توسعه مقاصد سازمانی را تسریع 
موجب افزایش  تواند فناوري اطالعات در مراکز علمی آموزشی می

چه بیشتر و  وري هر بر بهره رضایت شغلی، تعهد سازمانی و نهایتا
) در 2009(12ارسل و همکاران. ثرتر سازمان اثر بگذاردؤاثربخشی م

فناوري اطالعات به تحقیقی تحت عنوان فاکتورهاي سازمانی و کاربرد 
ثر اعضاء، تقسیم کار، اطمینان اعضاي ؤاین نتیجه رسیدند که تعهدات م

. ثر از فناوري اطالعات ارتباط مستقیم داردؤتیم، با استفاده م
بدنی بر اثر عدم  در تحقیقی به افول جایگاه تربیت) 2003(13کواك

و ضرورت تحقیقات  کند هاي اطالعاتی اشاره می کارگیري فناوري به
در  ،)1388فراهانی و همکاران(باره پیشنهاد کرده است.  بیشتر را در این

با توجه به قابلیت فراگیر و گستره  که تحقیقات خود خاطر نشان کردند
پژوهشی اینترنت و انواع کارکردهاي فناوري اطالعات و ارتباطات در 

اگیري دانش و هاي مختلف، استفاده از این فناوري براي فر زمینه
ناپذیر در حوزه آموزش و پژوهش تبدیل  مهارت، به ضرورتی اجتناب

طور عام و  و حوزه تحقیقی فناوري اطالعات و ارتباطات، به شده است
کمتر مورد توجه محققان قرار گرفته  ،طور خاص به رشته تربیت بدنی

 فناوري اطالعات و ارتباطاتتوان بیان کرد که  در مجموع می است.
عملکرد از طریق افزایش سرعت و دقت در  وجب کیفیت و بهبودم

انجام کارها و بازیابی به موقع اطالعات و ذخیره سازي بیشتر اطالعات 
شود و در آخر با توجه به  و افزایش سرعت دسترسی به اطالعات می

مین نیروي انسانی أنقش مهم و اساسی را در ت ها این که دانشگاه
ها دارند و این طور به نظر  مامی زمینهمتخصص و اثربخش در ت

تواند یکی از عوامل مرتبط  می فناوري اطالعات و ارتباطات رسد که می
در عین حال، رفتار کارکنان در سازمان  باشد 14بخشی سازمانی با اثر
هاي آنان باشد، واضح است که مدیران بیشتر  تواند متأثر از نگرش می

هایی هستند که به کار و سازمان  نگرشعالقمند به دانستن آن دسته از 
 ذکر که طور همان).147-170، 1388شود (خنیفر و جندقی،  مربوط می

 به مذکور متغیرهاي از کدام هر با ارتباط در گوناگونی تحقیقات شد

9. Waldeck, Seibold & Flanagin   
10. Stephens  
11. Ranjan  
12. Arsal et al 
13. Koack  
14. Organizational Effectiveness  

 این بتواند تمام که زمنیه این در پژوهشی لیکن و رسیده است انجام
 آزمایش بوته دانشگاه پیام نور بهو آن هم در  هم کنار در را متغیرها

کنونی  وضعیت کردن روشن اساس این است. بر نگرفته گذارد، انجام
 گروه آموزشی در نگرش سازمانی کاربرد فناوري اطالعات و اتباطات و

مهم و ضروري به نظر  ها آن بین ارتباط بررسی و بدنی دانشگاه تربیت
 هاي ناهنجاري و مشکالت از بسیاري رود که گمان می چرا رسد؛ می

 از دیگر ناشی سازمان با سازمانی و همچنین ها سازمان درون در موجود
 ارتباطی برقراري عدم کاربرد فناوري اطالعات و ارتباطات و نیز عدم

شغلی باشد  رضایت و تعهد سازمانی چون متغیرهایی با همراه مؤثر
 تواند می تحقیق این )، که نتایج27-30، 1391(همتی عفیف، 

ها، آموزش و پرورش،  مشکالت در دانشگاه از برخی راهگشاي
هاي غیر  ها و غیره باشد و حتی سازمان هاي ورزشی، فدراسیون سازمان

توانند از نتایج این تحقیق استفاده کرده و  ورزشی و غیر دولتی نیز می
الگوهایی مناسب با شرایط سازمانی خود را طراحی و تدوین نمایند؛ لذا 

 است این روي محققان تحقیق حاضر پیش مهم سؤال و مسئله اساسی
اطالعات و ارتباطات در نگرش سازمانی  فناوري به کارگیري که نقش

علمی مستخدم و مدعو رشته تربیت بدنی دانشگاه پیام نور   هیأت
 آیا این به کارگیري در نگرش اعضاء تأثیر دارد؟ ؟ چگونه است

 
 پژوهش یشناس روش
تحلیلی و از نظر مسیر اجرا پیمایشی بـود  -حاضر از نوع توصیفیتحقیق 

ـأت علمـی رشـته        ـاري هی که به صورت میدانی انجام شـد. جامعـه آم
باشد که به دلیل محـدودیت و   نفر می 80نور کل کشور  بدنی پیام تربیت

ـا اسـتفاده از نمونـه    دست آمدن نتایج قابل تعمیم همچنین به گیـري   تر ب
ـاب      سودار تمامی جامع ه را به روش سرشـماري بـه عنـوان نمونـه انتخ

ـاالتر،   ـانس و ب  نمودیم. همچنین جامعه آماري مدرسین مدعو (فوق لیس
ـام نـوردر نـیم     نفر) در رشته تربیت700حدود ـال اول   بدنی دانشـگاه پی س
ـاي مـدعو حاضـر در       1392-1393 ـاب اعض برآورد شد که بـراي انتخ

خوشـه تقسـیم    5ور بـه  تحقیق، جامعه آماري خـود را در سراسـر کشـ   
نمودیم (استان هاي شمالی، جنوبی، شرقی، غربی و مرکزي) سـپس در  

نور را مشخص  ها مراکز پیام هاي حاضر در هرکدام از خوشه میان استان
نموده و به شکل تصادفی ساده و با استناد از جدول مورگان از هرکـدام  

گردد. در نهایـت   نفر 250نفر را انتخاب نموده تا مجموع  50ها  از خوشه
پرسشـنامه از مدرسـین    200علمی مسـتخدم و   پرسشنامه از هیأت 70

ـاري قـرار گرفـت. در      مدعو عودت داده شد و مورد تجزیه و تحلیـل آم
ـات اسـتفاده   آوري جهـت جمـع   پرسشنامه سه از پژوهش حاضر  اطالع

ـات (قاسـمی،     ـات و ارتباط گردید: الف) پرسشنامه کاربرد فناوري اطالع
هاي نگرش سازمانی: ایـن    ). ب) پرسشنامه2012، 15و مشاطان فراهانی

15. Ghasemi, Farahani & Mashatan 
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ـازمانی تشـکیل      پرسشنامه بخش خود از هاي رضایت شغلی و تعهـد س
شده است. پرسشنامه رضایت شغلی که در این پژوهش مـورد اسـتفاده   

ـان (    قرار می ) تهیـه  1392) ترجمـه مقیمـی (  2003گیـرد توسـط سوس
آیتم در زمینـه سـنجش میـزان     13گردیده است. این پرسشنامه شامل 
ـازمانی کـه    رضایت شغلی افراد در سازمان می باشد و پرسشنامه تعهد س

ـاران      در این پژوهش مورد استفاده قـرار مـی   ـا و همک گیـرد توسـط لین
) تهیـه گردیـده اسـت. ایـن پرسشـنامه      1392)، ترجمه مقیمی (2007(

ربـوط بـه   آیـتم آن م  8باشد که  آیتم در سه خرده مقیاس می 24شامل 
آیتم مربوط بـه سـنجش میـزان تعهـد      8سنجش میزان تعهد عاطفی، 

ـاري افـراد      8مستمر و  آیتم دیگر مربوط به سنجش میـزان تعهـد هنج
ـاي  باشد. در ضـمن پرسشـنامه   نسبت به سازمان می  اسـتفاده  مـورد  ه

گـذاري شـدند، کـه روایـی      ارزشی لیکـرت نمـره   پنج مقیاس براساس
ـاتید دانشـگاه  ها به  صوري و منطقی آن ـا  کمک اس ـاحب  ه نظـران   و ص

ـاخ     بخش مدیریت و پایایی ـاي کرونب ـا روش آلف شان در این پژوهش ب
 آورده شده است. 1محاسبه گردید که در جدول 

 
 شده گرفته کار به هاي پرسشنامه براي کرونباخ آلفاي مقدار .1جدول

 آماري جامعه
 مقدار آلفاي کرونباخ پرسشنامه ردیف

 73/0 فناوري اطالعات و ارتباطاتکاربرد  1
 84/0 رضایت شغلی 2
 88/0 تعهد سازمانی 3

 بنـدي  طبقـه  منظـور  به توصیفی آمار هاي روش از تحقیق این در
 اســتنباطی آمــار از و نمودارهــا و جــداول ترســیم و خــام هــاي نمــره

ـا،  داده توزیـع  نحـوه  تعیین جهت اسمیرنوف– (کولموگروف  تحلیـل  ه
 فرضـیه  بررسـی  منظـور  بـه  چندگانـه)  رگرسـیون  تحلیل همبستگی،

 شد. استفاده تحقیق
 

 پژوهش هاي یافته و نتایج
 درصـد  2/76 مجمـوع  در که داد نشان توصیفی هاي تحلیل و تجزیه
ـا  نمونـه  اکثـر  باشـند،  مـی  زن درصـد 8/23 و مرد ها ازنمونه  یعنـی  ه

 در ایـن  و هستند ورزشی مدیریت تحصیلی گرایش داراي درصد9/56
ـا  درصـد  8/71 و دکتـري  مدرك داراي درصد 2/28 که است حالی  ب

 اینکـه  ضـمن  باشـند.  می تدریس به مشغول ارشد کارشناسی مدرك
 و اسـتادیار  درصد 26 مربی، مرتبه داراي ها نمونه درصد 72 یعنی اکثرأ
ـام  اسـتاد  نفـر  1 و دانشـیار  درصد) 9/1( نفر 5 فقط  درصـد)  37/0( تم
 باشند. می

ـاي  ویژگـی  از اي خالصـه  2 جدول در ـاي  نمونـه  توصـیفی  ه  ه
   .است شده آورده تحقیق
 مستخدم علمی هیأت تفکیک به را ها پاسخ میانگین 3 جدول در

 کنید. می مشاهده مدعو و
 

 
 درصد به تحقیق هاي نمونه توصیفی هاي ویژگی از اي خالصه  .2جدول
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 آن هاي مؤلفه و متغیرها به پژوهش هاي نمونه پاسخ وضعیت توصیف .3 جدول

 متغیر
فناوري 
 اطالعات

نگرش 
 سازمانی

رضایت 
 شغلی

تعهد 
 سازمانی

تعهد 
 عاطفی

تعهد 
 هنجاري

تعهد 
 مستمر

 ها میانگین پاسخ
 4,04 4,05 4,34 4,14 4,26 4,20 3,87 علمی هیأت

 3,70 3,88 4,09 3,89 3,35 3,62 3,75 مدعو
 1 1 1 1 1 1 1 حداقل
 5 5 5 5 5 5 6 حداکثر
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 تعیـین  جهـت  پـژوهش  استنباطی هاي تحلیل و تجزیه بخش در
ـا  نرمال ـال  ی ـا  داده توزیـع  بـودن  غیرنرم  – کولمـوگروف  آزمـون  از ه

ـامی  4 جـدول  در شـده  ارائه به نتایج طبق شد. استفاده اسمیرنوف  تم
ـابراین  باشند. می نرمال 05/0 داري معنی سطح در ها توزیع  ادامـه  در بن
ـاي  آزمون از آماري هاي تحلیل و تجزیه  شـده  اسـتفاده  پارامتریـک  ه
   است.

ـات  فناوري کاربرد بین ارتباط بررسی منظور به  نگـرش  و اطالع
ـایج  کـه  گردید استفاده پیرسون همبستگی آزمون از سازمانی  را آن نت

 کنید: می مشاهده 5 جدول در
 بین ارتباط 5 جدول در شده ارائه آمده دست به اطالعات طبق

 ،یعاطف تعهد( یسازمان نگرش ابعاد کلیه و اطالعات فناوري کاربرد

 در ی)شغل تیرضا و یسازمان تعهد ،يهنجار تعهد مستمر، تعهد
 در افزایش که معنی بدین است. دار معنی و مثبت درصد یک سطح
 دانشگاه مدعو و مستخدم یعلم  هیأت اطالعات فناوري کاربرد

 کلی صورت به ها آن سازمانی نگرش سطح افزایش به منجر نور امیپ
  شد. خواهد آن ابعاد کلیه در نگرش شدن افزوده نیز و

 و اطالعات فناوري کاربرد اثر تر دقیق بررسی منظور به ادامه در
 هیأت سازمانی نگرش بینی پیش و سازمانی نگرش بر ارتباطات

 رگرسیون از اطالعات فناوري کاربرد روي از مدعو و مستخدم علمی
 در را آن نتایج که گردید استفاده همزمان ورود روش با چندگانه
 کنید: می مشاهده 6 جدول

 
 ها داده توزیع بودن غیرنرمال یا نرمال تعیین جهت اسمیرنوف – کولموگروف آزمون نتایج .4جدول

 نگرش سازمانی شغلی رضایت تعهدسازمانی فناوري اطالعات 
Z 0,965 1,075 0,996 0,443 

Sig 0,309 0,198 0,274 0,990 
 

  یسازمان نگرش مختلف ابعاد و اطالعات فناوري کاربرد بین رابطه .5 جدول

 نگرش سازمانی
 

 فناوري اطالعات

تعهد 
 عاطفی

 نگرش سازمانی رضایت شغلی تعهد سازمانی تعهد مستمر تعهد هنجاري

 کاربرد فناوري اطالعات
0,406r= 
0,001P= 

0,483r= 
0,001P= 

0,510r= 
0,001p= 

0,566r= 
0,001P= 

0,351r= 
0,001P= 

0,488r= 
0,001P= 

 
 سازمانی نگرش بر اطالعات فناوري کاربرد تأثیر میزان .6 جدول

 t آماره )β(استاندارد ضرایب خطاي معیار )B( ضرایب عنوان متغیر
C855/9** ----- 200/0 967/1 : ضریب ثابت 

X1 :144/9** 488/0 052/0 479/0 کاربرد فناوري اطالعات 
   F = 621/83 ** 
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 و =83,621F( بوده دار معنی آمده دست به F مقدار رگرسیون تحلیل از حاصل خطی معادله 6 جدول در شده ارائه مقادیر به توجه با
0,001P<( ارتباطی هاي مهارت براي آمده دست به شده استاندارد ضرایب مقادیر و )0,488= β  0,001 وP<( آن به این و باشد می دار معنی 

  خواهد وجود به سازمانی نگرش در تغییر 0,488 میزان اطالعات فناوري کاربرد متغیر در واحد یک تغییر با که معناست
 آمد.

 سازمانی تعهد براي استاندارد ضرایب مقادیر ترتیب به سازمانی نگرش هاي مؤلفه بر ارتباطات و اطالعات فناوري کاربرد اثر مورد در همچنین
)0,566= β  0,001 وP<( شغلی رضایت براي و )0,351= β  0,001 وP<( بود. دار معنی درصد یک داري معنی سطح در که آمد دست به 

 
 گیري نتیجه و بحث
 این در بود؛ نور پیام دانشگاه بدنی تربیت مدعو و مستخدم علمی هیأت سازمانی نگرش بر اطالعات فناوري کاربرد اثر بررسی حاضر تحقیق هدف
 و مستخدم یعلم هیأت توسط ارتباطات و اطالعات يفناور کاربرد زانیم بین که دهد می نشان پیرسون گشتاوري آزمون از حاصل نتایج  راستا
 در شغلی) رضایت و سازمانی تعهد هنجاري، تعهد مستمر، تعهد عاطفی، تعهد شامل؛ آن ابعاد کلیه (در ها آن سازمانی نگرش و نور امیپ دانشگاه مدعو
 مدعو و مستخدم یعلم هیأت توسط اطالعات يفناور کاربرد افزایش که معنی بدین ).5 دارد(جدول وجود دار معنی و مثبت ارتباط 01/0 سطح

 این بنابراین شد. خواهد آن ابعاد کلیه در نگرش شدن افزوده نیز و کلی صورت به ها آن سازمانی نگرش سطح افزایش به منجر نور امیپ دانشگاه
 يفناور کاربرد متغیر در واحد یک تغییر با که داد نشان رگرسیون تحلیل از حاصل نتایج اینکه ضمن گردد. می تأیید درصد 99 اطمینان با فرضیه

 ارتباط حقیقت در و است بوده سازمانی تعهد با بیشتر ارتباط این آنکه ضمن آمد. خواهد وجود به سازمانی نگرش در تغییر 0,488 میزان به اطالعات
 همچنین و )2012همکاران( و قاسمی تحقیق نتایج با ها یافته این است. بوده بعدي رده در شغلی رضایت و ارتباطات و اطالعات فناوري کاربرد بین

 داد. ربط مشابه آماري جامعه به توان می را بودن همسو این دالیل از یکی که همسوست، و همخوان )1391همکاران( و نژاد مصطفی نتایج با
 با داشت وجود شغلی رضایت و سازمانی تعهد با ارتباطات و اطالعات فناوري کاربرد بین داري معنی و مثبت همبستگی که لحاظ این از همچنین

 هاي سازمان بر ارتباطات و اطالعات فناوري تأثیر روي بر هرکدام که )2008( 18رانجان و )2000( 17امینی تافی )،2000( 16تیامیا تحقیقات نتایج
 و اطالعات فناوري بین را داري معنی و مثبت همبستگی ها آن از کدام هر که چرا دارد؛ همخوانی و مطابقت کردند می کار دانشگاهی و مختلف

 و موقعیت بر ارتباطات و اطالعات فناوري که است متمادي سالیان )2010کارش( و هلدن زعم به بودند. کرده گزارش سازمانی نگرش و ارتباطات
 آمده، وجود به زمینه این در که شگرفی هاي پیشرفت موازات به و است گذاشته اي مالحظه قابل اثرات افراد و ها سازمان جوامع، از بسیاري عملکرد

 تأثیرات شناخت موقعیتی، چنین در که باشد می واضح خورد. می گره مدرن فناوري این به گذشته از بیش روز هر افراد، و ها سازمان جوامع، سرنوشت
 ارتباطات و اطالعات فناوري )2013( 19لئوناردي و رایس اعتقاد به ).20-23 ،1390 زاده، (صرافی است یافته اي گسترده اهمیت اطالعات فناوري

 دهد. قرار تأثیر تحت را سازمانی برون و درون ارتباطات نیز و سازمان انسانی منابع نگرش ساختار، جمله از سازمانی هاي ویژگی از بسیاري تواند می
 و آید می شمار به سازمان و انسانی منابع بر مؤثر محیطی مهم عوامل از یکی ارتباطات و اطالعات فناوري که گفت باید واقعیات این به توجه با

 نور پیام دانشگاه بدنی تربیت مدعو و مستخدم علمی هیأت بین در موضوع این و دهند می تشکیل را سازمان یک واقعی ثروت اساس انسانی، منابع
 فالنگین و سیبلد والدك، )،2004( بالنکسن )،1388( همکاران و الهی فرج تحقیقات با حاضر تحقیق نتایج همچنین است. شده داده نشان نیز

 آماري جامعه در توان می را ها همخوانی این دلیل عمده که دارد همخوانی )،2010( 20ماچ و )2008( تیو و طرفدار راجو، )،2007( استفنس و )2004(
 پیرامون محیط با تعامل در باز سیستم یک عنوان به ها سازمان که نمایند می ذکر تحقیقی در )1391( همکاران و نژاد حیدري البته دانست؛ یکسان

 شوند، می محسوب ها سازمان محور و عامل ترین مهم انسانی منابع که آنجا از هستند. محیط تغییرات به گویی پاسخ نیازمند حیات تداوم براي و خود
 خود این که )،88-81 ،1391 همکاران، و نژاد (حیدري است برخوردار اي  ویژ ازاهمیت تغییرات، با مواجهه براي مزبور منابع سازي آماده و تجهیز
 سازمان انسانی منابع از مهمی بخش عنوان به مدعو)، و علمی هیأت از (اعم دانشگاه اساتید که چرا باشد؛ می تحقیق این هاي یافته بر تأییدي

 فناوري جمله از روز هاي فناوري به باید اهداف پیشبرد جهت دانشگاه شده تعیین هاي مأموریت و خویش رسالت راستاي در نور)، پیام (دانشگاه
 و تعلق حس افزایش به منجر سازمان در ارتباطات و اطالعات فناوري از استفاده که کرد ادعا توان می طرفی از باشند. مجهز ارتباطات و اطالعات
 و اتفاقات از و کرده برقرار ارتباط یکدیگر با ابزارها این طریق از توانند می سازمان در موجود افراد که صورت بدین شود؛ می کارکنان در پیوستگی
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 از ها آن که اي گونه به شود، می سازمانی پیامدهاي و نتایج به کارکنان تعهد حس تقویت باعث پدیده این کنند. پیدا اطالع سازمان در موجود نتایج
 تضعیف را سازمان است ممکن امري چنین به توجه عدم که چرا کنند؛ می مسئولیت احساس آن بهبود جهت در و یافته اطالع خود کاري بازده

 4/50مدعو( و مستخدم علمی هیأت اکثریت تحقیق هاي یافته به توجه با سازد. می رو روبه مخاطره با را کارکنان شغلی جایگاه بالطبع و نموده
 دانشگاه در خود هاي بررسی در که کرد، اشاره )،2004( 21همکاران و گارسیا تحقیق به توان می راستا این در که داشتند سن سال 35 از کمتر درصد)

 نظر در نور پیام دانشگاه براي فرصتی عنوان به را این توان می پس دانستند. بیشتر  را اینترنت از تر جوان علمی هیأت اعضاي استفاده میزان تگزاس،
 مطلوب سطح در سنی رده این خصوص در را تحقیق این متغیرهاي مناسب هاي ریزي برنامه با است بایسته و شایسته که طور آن بتواند که گرفت

 قرار دیگر هاي دانشگاه نیز و جدیدتر اعضاي اختیار در را خود تجارب توانند می دانشگاه سفیران عنوان به آتی سالیان در اعضاء این که چرا دارد؛  نگه
 داراي دانشگاه بدنی تربیت مدعو و مستخدم علمی هیأت از درصد) 1/65( نیمی از باالتر مجموع در که دهند می نشان تحقیق هاي یافته دهند.

 این بیانگر موضوع این کند). می صدق نیز تنهایی به مستخدم علمی هیأت مورد در البته (که اند مربی مرتبه و ارشد کارشناسی تحصیلی مدرك
 براي هایی برنامه و اندیشید اساسی فکري بدنی تربیت مدعوین حتی و مستخدم علمی هیأت علمی سطح ارتقاي مورد در باید که است واقعیت

 و شغل در ترقی و رشد فرصت از نیز ها آن تا کرد تدوین هستند، خدمت به مشغول دانشگاه در مربی صورت به که علمی هیأت تحصیل ادامۀ
  شوند. مند بهره نور پیام دانشگاه

 نور پیام دانشگاه بدنی، تربیت مدعو و مستخدم علمی هیأت سازمانی نگرش و ارتباطات و اطالعات آوري فن کاربرد بین ارتباط به توجه با نهایتاً
 بدنی تربیت مدعو و مستخدم علمی  هیأت به ارتباطات و اطالعات فناوري زمینه در روز به هاي آموزش با و نموده استفاده فرصت این از تواند می

 نشان )،2012( همکاران و قاسمی جمله از مختلف تحقیقات که چرا شود؛ آن بهبود باعث حتی و داشته نگه مطلوب حد در را ها آن سازمانی نگرش
 یا و کوچک توانند می ارتباطات و اطالعات فناوري کاربرد هاي آموزش البته دارد. سازمانی اثربخشی بر مستقیم تأثیر سازمانی نگرش که اند داده

 ،1390 همکاران، و منش (زمانی است روزمره هاي درفعالیت شان کارگیري به جهت ها آن از استفاده استمرار است مهم آنچه ولی باشند گسترده
 آوري فن پذیرش میزان فردي و سازمانی عوامل که  دارند تأکید متعدد محققین )2008(22سیبهروال و جیاراج گفته طبق که چرا )؛210-203

 در را وري بهره مجموعۀ اینترنت، شبکۀ گسترش افزاري، نرم هاي مجموعه و کامپیوترها افزایش مثال طور به دهند. می قرار تأثیر تحت را اطالعات
 ایزدي (محمدي، بخشند می بهبود را وري بهره روند دیگران از جدا و تنهایی به مربی و مدیر هر یا بخش هر آن، در که است آورده پدید سازمانی هر
 فناوري کارگیري به طریق از آموزشی اصالحات را پروش و آموزش نظام در رسمی تعهدات از یکی نیز )2014( یونسکو ).1391 صالحی، و

 از ماهیت به توجه با که رسیدند نتیجه این به خود پژوهش در )،1392( قره و فراهانی حسینی، راستا همین در نماید. می ذکر ارتباطات و اطالعات
 از استفاده امکان و کشورها سایر علمی و اطالعاتی هاي پایگاه قراردادن دراختیار با رود می انتظار دانشگاه از نور، پیام دانشگاه آموزشی نظام دور راه
 که گردد می پیشنهاد بنابراین .نماید تالش علمی هیأت اعضاي خصوصاً و دانشجویان علمی ارتقاي و پیشرفت در علمی هیأت توسط ها پایگاه این

 تا یابد ارتقاء ها آن مطلوب وضعیت به توجه با و مشابه ادارات و ها سازمان تجربیات از گیري بهره با ارتباطات و اطالعات فناوري هاي سیستم وضعیت
 ارتباطی شبکه توسعه تواند می نور پیام دانشگاه در بهبود هاي روش این از یکی که حال گردد، باعث را سازمانی نگرش بهبود از میزانی آن تبع به

 در روز به و متخصص افراد جذب تحقیق، این متغیرهاي زمینه در نظر مورد اهداف به دستیابی جهت دانشگاه مسئولین تا گردد می پیشنهاد باشد.
 و وقت اسرع در توانند می را نیاز مورد هاي آموزش از بسیاري که چرا دهند؛ قرار مدنظر استانی هاي دانشگاه در را ارتباطات و اطالعات فناوري زمینه

 و اطالعات فناوري سطح ارتقاء به دانشگاه هاي برنامه تدوین و طراحی در دهند. قرار مدعو و مستخدم علمی هیأت اختیار در زمان ترین کوتاه در
 ضمن شود. توجه زمینه این در کاربردي هاي کارگاه یا دانشگاهی رسمی هاي دوره خصوصاً آموزشی، هاي برنامه طریق از گروه اساتید ارتباطات

 گردد. می تغییراتی دستخوش متناوب طور به حوزه این که چرا پذیرد؛ صورت مستمر طور به باید کار این کرد، فراموش نباید اینکه
 

 سپاسگزاري 
 را ما پژوهش این انجام در که نور پیام دانشگاه بدنی تربیت رشته مدعو اساتید و مستخدم علمی هیأت اعضاء کلیه از که دانیم می خود بر پایان در

 باشیم. داشته را قدردانی و تشکر کمال نمودند یاري
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هاي ملی ایران نسبت به کاربرد علم و فناوري  ). نگرش مربیان تیم1391(. مینس ،یصالح ؛بهزاد ،يزدیسردار؛ ا ،يمحمد##.160-185 صص ،1شماره
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