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چکیده
هدف تحقیق حاضر ،ارائه الگوی بهرهوری کارکنان دانشگاههای نیروهای مسلح باتأکیدبر
نقش فناوری اطالعات و ارتباطات است که در آن به تأثیر ابزار فاوا ازجمله اتوماسیون اداری،
شبکههای ارتباطی و سامانههای اطالعاتی بر متغیرها و مؤلفههای احصاشده بهرهوری نیروی انسانی
یکی از دانشگاههای نیروهای مسلح کشور شامل حمایت سازمانی ،انگیزه ،توانایی و دانش،
آموزش ،مدیریت ،ارزشیابی ،رضایت شغلی ،محیط کاری و شناخت شغل ،پرداخته میشود.
منظور از کارکنان ،کلیه استادان و پژوهشگران این دانشگاهها هستند .این پژوهش ازنظر هدف،
کاربردی و ازنظر روش و راهبرد ،پیمایشی است .نمونه موردمطالعه این پژوهش شامل  833نفر از
کارکنان دانشگاه موردنظر است که با استفاده از روش تصادفی منظم انتخاب و دادهها ازطریق
روشهای کتابخانهای و میدانی گردآوری شده است .برای تجزیهوتحلیل دادهها به روش مدلیابی
معادالت ساختاری ،از نرمافزارهای  Spss23 ،Excel 2013و  Smart pls3استفاده شد .نتایج
بهدستآمده حاکی از آن است که فاوا ،رابطه مثبت و معنیداری با بهرهوری کارکنان
دانشگاههای نیروهای مسلح و مؤلفههای آن دارد و از بین مؤلفههای بهرهوری نیروی انسانی،
شناخت شغل ،دارای بیشترین اهمیت است .درانتها باعنایتبه تجزیهوتحلیل دادهها و یافتههای
پژوهش؛ الگوی بهرهوری کارکنان دانشگاههای نیروهای مسلح باتأکیدبر نقش فاوا ،ارائه شده
است.
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مقدمه
8

فناوری اطالعات و ارتباطات در عصر تغییرات و تحوالت شتابنده محیطی ،نقش حیاتی در
ادامه بقای سازمانها دارد و این امکان را برای مدیران فراهم میکند که با پردازش سریع
اطالعات ،امکان کنترل و هماهنگی ساختارهای پیچیدهتر را داشته باشند .عالوهبراین موجب
میشود عملکرد سازمان و مدیریت با انسجام و بازخورد سریع ،صورت پذیرد (اوتارخانی.)8611 ،
در عصر کنونی که فناوری ،تمامی عرصههای زندگی بشری را درنوردیده ،یکی از دغدغههای
تمامی سازمانها در سراسر دنیا میزان و نحوه استفاده از فناوریهای روز است .درواقع ،فناوری
اطالعات و ارتباطات امروزه یکی از شاخصهای توسعهیافتگی سازمانها بهشمار میرود و
کنارآمدن سازمانها با تحوالت و پیچیدگیهای عصر حاضر جز با جنبههای جدید فناوری،
امکانپذیر نیست.
ازطرفی ،نیروی انسانی نیز که بزرگترین سرمایه هر سازمان بهشمار میرود ،شاخص برتری
یک سازمان بر سازمان دیگر است که نحوه عملکرد آن ،عملکرد و درنهایت بازده سازمان را
تعیین میکند .درواقع ،مهمترین و حیاتیترین دارایی هر سازمان نیروی انسانی آن سازمان و
کیفیت و توانمندی نیروی انسانی ،مهمترین عامل بقا و حیات سازمان است .ازنظر دراکر 2رشد
اقتصادی مرهون توانمندکردن کارکنان فرهخته است .بنابراین ،سالهاست که بحث بهرهوری

6

نیروی انسانی در حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات در سازمانها مطرح است و حوزه فناوری
اطالعات و ارتباطات نیازمند توجه ویژه به انسان و نیازهای اوست (اسمیت .)8618 ،تحقیقات
نشان میدهد سازمانهایی که از فناوری اطالعات و ارتباطات بیشتر بهره گرفتهاند پیشرفت
فزایندهای در سازمان و توانمندسازی کارکنان و نهایتاً بهرهوری آنها مشاهده میشود.
بنابراین ،دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی بهعنوان نماد توسعه و پیشرفت هر کشور ،ضرورتاً
باید پیشتاز فناوریهای نو برای پرورش کسانی باشند که باید پرچمدار توسعه کشورهای خویش
1. Information and Communication Technology
2. Peter Drucker
3. Productivity
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شوند .دانشگاههای نیروهای مسلح کشور نیز که یکی از آنها در این پژوهش مورد مطالعه
قرارگرفته است ،سازمانهایی هستند که دارای مأموریت خاص خود میباشند و حفظ
مأموریتگرا بودن این دانشگاهها که از ویژگیهای مثبت و قابلتحسین آنها بهشمار میرود،
ضروری است .این مأموریتگرایی باید در دو بخش انجام پژوهشها و آموزش در رشتههای
مرتبط با اهداف و تربیت و تأمین نیروی انسانی موردنیاز نیروهای مسلح کشور ،تقویت و تثبیت
شود .بنابراین ،برای اینکه این سازمانها بتوانند مأموریت خود را بهنحو احسن انجام دهند،
کارکنانشان باید بهرهوری باالیی داشته باشند که بهواسطه توانمندی باالی آنها بهدست میآید .لذا
یکی از اهداف تحقیق ،شناخت مؤلفههای اصلی مؤثر بر بهرهوری کارکنان دانشگاههای نیروهای
مسلح و اولویتبندی آنهاست .ضمناینکه ،باتوجهبه سرمایهگذاریهایی که در زمینه فناوری
اطالعات و ارتباطات در این دانشگاهها انجام شده و تحوالتی که ناشی از بهکارگیری آن رخ داده
است؛ محقق را به این واداشته است که عدم انجام این تحقیق بهمنزله عدم شناخت تأثیر فاوا بر
مؤلفههای بهرهوری کارکنان و درنتیجه عدم استفاده بهنه از نیروی انسانی و ابزارهای فناوری
اطالعات و ارتباطات در دانشگاههای نیروهای مسلح است و ازآنجاکه الگوی مشخصی جهت
بهرهوری کارکنان دانشگاههای نیروهای مسلح با استفاده از این فناوریها یافت نشد؛ تعیین
چگونگی تأثیر فناوری اطالعات و ارتباطات بر بهبود بهرهوری کارکنان این دانشگاهها و درنتیجه
ارائه الگوی بهرهوری کارکنان آنها ،مسئله اصلی محقق است که در این تحقیق به آن پرداخته
میشود.

تعاریف و مفاهیم
فناوری اطالعات و ارتباطات
فناوری اطالعات شامل تمامی سختافزارها و نرمافزارهایی است که یک شرکت برای
رسیدن به اهداف کسبوکار خود به استفاده از آن نیاز دارد (فیتز جرالد .)2110،8هرسل مان و
1. Fitz-Gerald
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هی )2116( 8فناوری اطالعاتی و ارتباطی را بهعنوان فناوریهایی که از ارتباطات و همکاری نوع
انسان و سازمانهایشان حمایت کرده و برای ایجاد و تبادل دانش عمل میکند ،توصیف میکنند
(اپولو و الدام.)2182 ،2

بهرهوری نیروی انسانی
بهرهوری نیروی انسانی عبارت است از استفاده بهنه از نیروی انسانی درجهت پیشبرد اهداف
سازمان و چگونگی استفاده از جوانان ،میانساالن و حتی بازنشستگان (زریننگار و همکاران،
 )8638و یا بهعبارتی بهحداکثررساندن استفاده از منابع انسانی و تمهدات به طریق علمی بهمنظور
کاهش هزینهها و رضایت کارکنان ،مدیران و مصرفکنندگان .تعاریف دیگر ،بهرهوری نیروی
انسانی را حداکثر استفاده مناسب از نیروی انسانی بهمنظور تحقق اهداف سازمان با کمترین زمان و
حداقل هزینه برشمردهاند (آزادی.)8632 ،

نیروهای مسلح و دانشگاههای آن
نیروهای مسلح ،به مجموعه ستاد کل نیروهای مسلح ،ارتش جمهوری اسالمی ایران ،سپاه
پاسداران انقالب اسالمی ،نیروی انتظامی ،وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ،اطالق میشود
(رستمی.)8613 ،
دانشگاههای نظامی بهعنوان نماد نیروهای مسلح ،تنها متولی تربیت متخصصان ،مدیران و
فرماندهان نظامی ،در ساختار نیروهای مسلح ،دارای نقش راهبردی هستند و نتایج عملکرد آنها
نقش حیاتی در اعتبار و اقتدار نیروهای مسلح خواهد داشت (رشیدزاده .)8638 ،ازاینرو ،پس از
پیروزی انقالب شکوهمند اسالمی و درجهت استقالل و خودکفایی ،توسعه کمی مناسبی در سطح
دانشگاههای نظامی اتفاق افتاده است و این دانشگاهها امروز نیازمند توسعه و ارتقای کیفیت
عملکرد خود هستند تا بتوانند در سطح ملی ،منطقهای و بینالمللی اهداف خود را به انجام برسانند
(حسینپور و آراسته.)8613 ،

1. Hey
2. Apulu & Latham
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مبانی نظری و پیشینه تحقیق

شکل  .8الگوی تأثیر فناوری اطالعات بر بهرهوری (بزرگی)8638 ،

شکل  .2الگوی تأثیر فناوری اطالعات و ارتباطات بر بهرهوری (نوروزی)8631 ،پیشینه تحقیق

67

فصلنامۀ پژوهشهای مدیریت منابع انسانی ،سال یازدهم ،شماره ( 2شماره پیاپی  ،)63تابستان 8631

جدول  .8بررسی پیشینه پژوهش
محققین

بابایی
()8637

نتایج
عنوان تحقیق
بین بهرهوری منابع انسانی و متغیرهای بهکارگیری فناوری اطالعات و ارتباطات،
کاربری اطالعاتی فناوری اطالعات ،کاربری اجرایی فناوری اطالعات و بین
بهکارگیری فناوری اطالعات و ارتباطات و متغیرهای اثربخشی سازمانی ،کارایی
بررسی تأثیر فناوری اطالعات و
سازمانی ،بهرهوری ارتباطی ،بهرهوری اقتصادی و عملکرد سازمانی رابطه مثبت و
ارتباطات بر بهرهوری منابع انسانی
معنیداری وجود دارد ،ولی استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات بهتنهایی بر
در شهرداری اوشان فشم میگون
عملکرد تأثیر نمیگذارد ،بلکه تابع توانایی و سواد و عملکرد و شرایط سازمانی و
میزان بهرهبرداری از آن است که دراینصورت به اثربخشی و کارایی سازمان منجر
میشود.
بررسی تأثیر بهکارگیری فناوری یافتههای این تحقیق نشان داد که فناوری اطالعات با ضریب تعیین پنجاهویک درصد
اطالعات بر یادگیری و ارتقای بهطورمستقیم بر متغیر بهرهوری منابع انسانی تأثیر دارد و همچنین متغیر فناوری
بهرهوری منابع انسانی در اداره کل اطالعات از میان مؤلفههای یادگیری تنها ازطریق حافظه سازمانی بر متغیر بهرهوری

خدائی
()8630

فناوری اطالعات بانک ملت

منابع انسانی بهطور غیرمستقیم تأثیرگذار است.

بررسی تأثیر بهکارگیری فناوری بهکارگیری فناوری اطالعات و ارتباطات موجب افزایش بهرهوری نیروی انسانی در
اطالعات و ارتباطات بر بهرهوری بانک پارسیان مرکزی میشود .اما همزمان با توسعه فناوری اطالعات در سازمان ،باید
نیروی انسانی در ستاد مرکزی بانک روی منابع انسانی جهت استفاده کارا و اثربخش از توانمندیهای فناوری اطالعات
سرمایهگذاری شود.
پارسیان تهران

نوروزی
()8630

کشف اثر فناوری اطالعات و

8

سوانا

نشان داده که فناوری اطالعات و ارتباطات موجب بهبود فرایند تولید در سازمان

ارتباطات در بهرهوری شرکتهای بهعنوان یک فناوری نظارت که باعث کاهش هزینه ،افزایش قابلیتهای سازمانی و
همچنین کمک به شکلدادن به هماهنگی درونسازمانی شده است.
کوچک و متوسط در نیجریه

()2187

نشان داد که ارزش همه صنایع بهعنوان یک پیامد از شروع به اجرای فناوری اطالعات
تأثیر فناوری اطالعات بر بهرهوری،
و ارتباطات افزایش داشته است ،اما بیشترین تأثیر فناوری اطالعات و ارتباطات بر
رفاه و تغییر اجتماعی
بخش خدمات بوده است.

2

تیسدل
()2180
کاردونا و
همکاران
()2186

6

اردیل
وکاراگل
()2182

0

مروری بر ادبیات تجربی فناوری
اطالعات و ارتباطات و بهرهوری

شواهد بازگوکننده تأثیر مثبت و معنیدار فناوری اطالعات و ارتباطات بر بهرهوری
میباشند و این تأثیر در طول زمان درحال افزایش است .البته فناوری اطالعات و
ارتباطات باید بهعنوان مکمل در ساختارهای صنعتی ،مهارتها و سرمایهگذاریها تعبیه
شود.

بررسی اثرات فناوری اطالعات و استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات در تولید اثر مثبت و معنیداری بر رشد
ارتباطات بر رشد اقتصادی در ترکیه اقتصادی در کشورهای  OECDداشته است ،همچنین با وجود برخی مشکالت
و دیگر کشورهای عضو  OECDمیتوان رابطه معنیداری بین  ICTو رشد اقتصادی درمورد ترکیه را پیدا کرد.
1. Sewana
2. Tisdell
3. Cardona & et al
4. Erdil & Karagol
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مؤلفههای بهرهوری نیروی انسانی
جدول  .2بررسی مؤلفههای بهرهوری نیروی انسانی در مطالعات پیشین
منبع
شرح مؤلفه
مؤلفه بهرهوری
شامل مواردی چون تجربه کاری ،استعداد ،حجم کار ،رمضانی ( ،)8636بابایی ( ،)8637فرجاد و
توانایی و دانش

مهارتهای علمی و تخصصی ،ابتکار و خالقیت ،تولید همکاران ( ،)8630بلند و همکاران (،)2117
دانش و تبدیل دانش ضمنی به دانش صریح است.

انگیزش

بشیری و همکاران ()8636

انگیزه در افراد به عواملی چون حقوق و مزایا ،پیشرفت

بهراد ( ،)8636هرسی وگلداسمیت

شغلی ،پاداش و تنبیه ،جذابیت شغل ،مقبولیت و پرستیژ

( ،)8311فرجاد و همکاران (،)8630

کاری و ایجاد میل و تمایل به انجام کار برمیگردد.

بزرگی ( ،)8638بلند و همکاران ()2117

مواردی مانند تأمین منابع مالی ،وجود وسایل و تجهزات رمضانی( ،)8636بهراد ( ،)8636هرسی و
حمایت سازمانی

الزم ،همکاری واحدهای مختلف سازمان ،انعطافپذیری

گلداسمیت ( ،)8311بروکاتو (،)2118

تصمیمات مدیریت نسبت افراد ،قدردانی از عملکرد افراد

روشنزاده و همکاران ( ،)2187طاهری

و توجه به آینده افراد و سعادت آنها را در برمیگیرد.

مدیریت

شناخت شغل

به نوع رابطه و میزان توجه مدیریت به افراد ،اجرا و اعمال

بهراد ( ،)8636ابوالعالیی (،)8650

رویهها و آییننامهها ،جایگاه افراد و استقرار سازمانی،

کالنترهرمزی ( ،)8632روشنزاده و

دادن حق تصمیمگیری در مسائل کاری و دسترسی به همکاران ( ،)2187زینلی ( ،)8630فرجی
اطالعات اشاره دارد.

ارمکی ( ،)8613باربارا و روسر ()2115

در شناخت شغل و وظیفه باید مواردی چون هدف انجام

هرسی و گلداسمیت ( ،)8311فرجاد و

کار ،زمان انجام ،شناسایی راههای انجام کار ،شناخت همکاران ( ،)8630بزرگی( ،)8638نوروزی
خطمشیهای سازمان و شناخت اطالعات مربوط به حوزه ( ،)8630خدائی ( ،)8630بلند و همکاران
کاری را مورد توجه قرار داد.

()2117

منظور از محیط کار شرایط و عواملی چون خطمشی و
قوانین دولتی و مقررات حاکم در خارج از سازمان ،وجود
محیط کاری

( ،)8631خدائی ()8630

امنیت شغلی ،سازگاری با محیط ،روابط کاری مناسب با
همکاران و طراحی و ایجاد محیط کاری مناسب با
نیازهای کاری است.

بهراد ( ،)8636هرسی و گلداسمیت
( ،)8311ابوالعالیی ( ،)8650دندار و
لوئیس ( ،)8331نوروزی ( ،)8630صابری
و همکاران ( ،)8630باربارا و روسر ()2115

وجود شرایطی چون استقالل در کار ،انعطاف و تنوع در بهراد ( ،)8636ابوالعالیی ( ،)8650شیرسوار
رضایت شغلی

کار ،احساس راحتی و آرامش ،سهولت انجام فرایندها،

و موسوی ( ،)8632بشیری و همکاران

شایستگی شغلی ،ایجاد روحیه و دستیابی به اهداف فردی

( ،)8636نوروزیان و همکاران (،)2188

و سازمانی به حس رضایت از شغل منجر میشود.
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ادامه جدول  .2بررسی مؤلفههای بهرهوری نیروی انسانی در مطالعات پیشین
منبع
رمضانی ( ،)8636بهراد (،)8636

شرح مؤلفه
مؤلفه بهرهوری
در آموزش افراد عواملی مانند مرتبطبودن آموزشها با

شغل و ارتقای دانش مربوط به شغل ،تناسب آموزشها با ابوالعالیی( ،)8650طاهری ( ،)8631بزرگی
آموزش

نیازهای افراد ،عالقهمندی افراد به آموزش و یادگیری ،)8638( ،بلند و همکاران ( ،)2117بروکاتو
ایجاد آگاههای جدید و ایجاد زمینههای مناسب برای

( ،)2118نکوئی مقدم ( ،)8610بشیری و
همکاران (،)8636

بهرهگرفتن از افراد آموزشدیده از اهمیت برخوردارند.

در ارزشیابی از افراد میتوان به مواردی مانند انحرافات رمضانی ( ،)8636بهراد ( ،)8636هرسی و
ارزشیابی

شغلی ،نظارت منظم بر کارها ،تذکرات الزم و بهجا ،ثبت

گلداسمیت ( ،)8311فرجاد و همکاران

عملکردهای قوی و ضعیف ،حصول استاندارهای کاری،

( ،)8630بزرگی ( ،)8638روشنزاده و

حرکت درراستای اهداف ،وجود گزارشهای لحظهای و

همکاران ( ،)2187نوروزی (،)8630
خدائی ()8630

مقایسه نتایج عملکردها توجه کرد.

مؤلفههای فاوا و تأثیرگذار بر بهرهوری نیروی انسانی
جدول  .6بررسی مؤلفههای فاوا و تأثیرگذار بر بهرهوری نیروی انسانی در مطالعات پیشین
مؤلفه

اتوماسیون اداری

شرح مؤلفه

منبع

منظور از اتوماسیون اداری ،ابزارهای خدمات

حسینی ( ،)8610نصیری طالشی (،)8632

خودکاری (رایانه ،فکس ،چاپگر و ،)..خدمات

مانیان و همکاران ( ،)8613نوروزی

خودکاری اداری (پست الکترونیک ،ویدئو

( ،)8630رحیمیکیا و همکاران (،)2188

کنفرانس) ،تبادل الکترونیکی اسناد و مدارک،

شیخ باکلو و همکاران ( ،)2182کی جیانگ

کامپیوترهای خصوصی  PCاست.

()2180

شبکههای ارتباطی مواردی مانند شبکه ارتباطی وسیع
شبکههای ارتباطی

و

گسترده

(اینترنت)،

شبکههای

ارتباطات

درونسازمانی (اینترانت) ،اکسترانت

سامانههای اطالعاتی

صرافیزاده و پناه ( ،)8617نصیری طالشی
( ،)8632مانیان و همکاران (،)8613
صرافیزاده ()8613

سامانههای اطالعاتی مدیریت ( سامانههای اطالعات

صرافیزاده و پناه ( ،)8617نصیری طالشی

مالی ،منابع انسانی ،طرح و توسعه و  ،)...سامانههای

( ،)8632مانیان و همکاران (،)8613

مکانیزه عملیاتی (سامانههای پرداخت حقوق و

نوروزی ( ،)8630دیویس و اولسون

دستمزد ،حسابداری ،بازرگانی و انبار و )...
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درواقع ،مؤلفههای بهرهوری و فاوای ذکرشده در جداول ( )2و ( ،)6پس از احصای
مؤلفههای متعدد از پژوهشهای پیشین و تطابق آنها با مؤلفههای احصاشده از انجام مصاحبه با
کارکنان دانشگاه موردمطالعه و نظرخواه از نخبگان ،بهعنوان مؤلفههای بهرهوری نیروی انسانی
دانشگاههای نیروهای مسلح و مؤلفههای فاوا تأثیرگذار بر بهرهوری نیروی انسانی در این
دانشگاهها ،انتخاب و موردبررسی قرارگرفتهاند.

الگوی مفهومی مقدماتی پژوهش
با بررسی و مطالعه مبانی نظری ،پیشینه تحقیق و بررسیهای میدانی ،الگویی که در شکل ()6
نشان داده میشود ،بهعنوان الگوی مفهومی مقدماتی تحقیق ،انتخاب شده و در ادامه،
تجزیهوتحلیل شده است.

شکل  .6الگوی مفهومی مقدماتی تحقیق
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سؤالهای تحقیق
سؤال اصلی
الگوی بهرهوری کارکنان دانشگاههای نیروهای مسلح با بهرهگیری مؤثر از فناوری اطالعات
و ارتباطات چیست؟

سؤالهای فرعی
مؤلفههای اصلی مؤثر بر بهبود بهرهوری کارکنان دانشگاههای نیروهای مسلح کدامند؟
ارتباط بین فناوری اطالعات و ارتباطات و مؤلفههای اصلی بهرهوری کارکنان دانشگاههای
نیروهای مسلح چگونه است؟

روششناسی تحقیق
نوع تحقیق
پژوهش حاضر ازنظر هدف ،کاربردی و ازنظر چگونگی جمعآوری دادهها توصیفی ـ
تحلیلی و از نوع پیمایشی بهشمار میآید که به شکل کتابخانهای ـ میدانی انجام شده است.

روش گردآوری اطالعات
مطالعه کتابخانهای و بررسی اسناد و آثار موجود در این زمینه شامل کتابها ،مقالهها و
مصاحبه و ،...تجزیهوتحلیل یافتهها و تجارب جهانی درمورد ارتقای بهرهوری نیروی انسانی
بهعنوان محور اصلی این تحقیق ،مورد استفاده قرار گرفته است .اطالعات مربوط به اعتبارسنجی
یافتههای نظری و دادههای موردنیاز برای تجزیهوتحلیل نرمافزاری نیز ازطریق پرسشنامه گردآوری
شده است.

جامعه و نمونه آماری
جامعه آماری این پژوهش را استادان و پژوهشگران یکی از دانشگاههای نیروهای مسلح
تشکیل میدهند که تعداد آنها در زمان پژوهش بالغبر  067نفر شامل  207نفر استاد عضو
هیئتعلمی و  831نفر پژوهشگر بوده است .این آمار از مراکز آموزش و پژوهش این دانشگاه در
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آبانماه سال  8633گردآوری شده است .باتوجهبه تعداد اعضای جامعه آماری و با استفاده از
فرمول کوکران ،تعداد اعضای نمونه برابر  833نفر است که در این نمونهبرداری817 ،پرسشنامه
توزیع و درنهایت  835پرسشنامه سالم ،جمعآوری شد .همچنین روش نمونهگیری در این
پژوهش ،نمونهگیری تصادفی منظم یا نمونهگیری نظاممند است.

روایی و پایایی پرسشنامه
8

درزمینه تعیین روایی ابزار ،نخست باید از روایی محتوای سنجه اطمینان حاصل میشد؛
بدینمنظور ،برای سنجش روایی محتوایی پرسشنامه ،پس از مطالعه پایاننامهها و مقاالتی که از این
پرسشنامه استفاده کرده بودند و طی جلسات متعددی که با اساتید متخصص در زمینههای
موردمطالعه جهت مشخصشدن ابعاد هر متغیر و چگونگی طرح سؤاالت برگزار شد ،پرسشنامه
اولیه تنظیم و درنهایت با اخذ نظر تعدادی از افراد جامعه آماری و اعمال نقطهنظرات اصالحی،
پرسشنامه نهایی ،تهیه شد.
در این پژوهش برای تعیین پایایی از روش آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی که با استفاده از
نرمافزار  Smart PLSبهدستآمده ،استفاده شده است .این روش برای محاسبه هماهنگی درونی
پرسشنامه یا آزمونهایی بهکار میرود که خصیصههای مختلفی را اندازهگیری میکنند.
دامنه ضریب قابلاعتماد کرونباخ و پایایی ترکیبی از صفر ،بهمعنای عدم وجود ارتباط تا 8+
بهمعنای ارتباط کامل است .برای آزمون با اهداف پژوهشی ،حصول پایایی باالتر از  1/5مناسب
است (سرمد و همکاران .)8638 ،مقدار آلفای کرونباخ  1/38برای سؤالهای بهرهوری و 1/15
برای فناوری اطالعات و ارتباطات و همچنین مقدار پایایی ترکیبی  1/32برای سؤالهای بهرهوری
و  1/31برای سؤالهای فناوری اطالعات و ارتباطات ،نشان از پایایی قابلقبول ابزار دارد.

روش تحلیل دادهها
در پژوهش حاضر از نرمافزار  SPSSو  PLSبرای پاسخگویی به سؤاالت و فرضیهها و
همچنین دستیابی به اهداف اصلی و فرعی تحقیق استفاده شده است .تجزیهوتحلیل فرضیههای
1. Content validity
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پژوهشی تحقیق باتوجهبه روش تحقیق ،بیشتر از روشهای همبستگی است که در دو سطح آمار
توصیفی و استنباطی انجام میشود .آمار توصیفی به توصیف اطالعات بهدستآمده و آمار
استنباطی برای تعیین وجود یا عدم وجود رابطه بین متغیرهای بهرهوری نیروی انسانی و فاوا استفاده
میشود .لذا در پژوهش حاضر از مدلسازی معادالت ساختاری ( 8)SEMو روش حداقل مربعات
جزئی ( 2)PLSبرای تجزیهوتحلیل دادهها و بررسی برازش مدل استفاده شده است.

یافتههای پژوهش
پس از تجزیهوتحلیل دادهها با نرمافزار  PLSخروجی نرمافزار در شکلهای  0و  7آمده
است .برای سنجش معنیداری روابط علی بین متغیرها از شاخص جزئی مقدار  tاستفاده شد.
براساس سطح معنیداری  1/17مقدار  tباید بیشتر از  8/3باشد؛ کمتر از این مقدار ،پارامتر مربوط
به الگو ،مهم شمرده نمیشود .بعد از بررسی معنیداربودن روابط بین متغیرها ،ضرایب
استانداردشده مسیرهای مربوط به فرضیهها بررسی شد ،شکل ( )7مدل پژوهش همراه با ضرایب
بار عاملی را نشان میدهد و در آخر برای برازش کلی مدل تحقیق از معیار  6 GOFاستفاده شد که
خروجی آن در قسمت بعدی آورده شده است.

1. Structural Equation Modeling
2. Partial Least Squares
3. Goodness of Fit
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شکل  .1الگوی مقادیرt-values

شکل  .5الگوی مقادیر ضرایب بارهای عاملی
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برازش کلی مدل
برای برازش کلی مدل تحقیق از معیار  GOFاستفاده شده است که از فرمول زیر محاسبه
میشود:
2

GOF  communalities  R
communalities  0.61
2

R  0.72
GOF  0.72  0.61  0.66

برای توضیح در رابطه با اجزای فرمول فوق ،باید اذعان کرد که؛  communalitiesنشانه
میانگین اشتراکی هر سازه است که برای بررسی برازش بخش مدل اندازهگیری مدل بهکار گرفته
میشود و برای ارزیابی کیفیت مدلهای اندازهگیری از این معیار استفاده میشود .این معیار نشان
میدهد که چه مقدار از تغییرپذیری شاخصها (سؤاالت) توسط سازه مرتبط با خود تبیین میشود.
 R2نیز مقدار میانگین مقادیر  R Squaresسازههای درونزای مدل است که برای بررسی
برازش بخش ساختاری مدل بهکار گرفته میشود و نشان از میزان قوت سازههای درونزا با دیگر
سازهها دارد (داوری و رضازاده.)8636 ،
باتوجهبه سه مقدار  1/27 ،1/18و  1/63بهعنوان مقادیر ضعیف ،متوسط و قوی برای  GOFو
حاصلشدن  1/71برای  ،GOFنشان از برازش کلی قوی مدل دارد.
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جدول  .1نتایج آزمون فرضیهها
ضریب مسیر

آماره t

نتیجه

فاوا بر بهرهوری کارکنان دانشگاه تأثیر مثبت و معنیداری دارد.

1/33

80/10

تأیید

فاوا بر توانایی و دانش کارکنان دانشگاه تأثیر مثبت و معنیداری دارد.

1/32

82/85

تأیید

فاوا بر شناخت شغل ،توسط کارکنان دانشگاه تأثیر مثبت و معنیداری دارد.

1/71

88/21

تأیید

فاوا بر حمایت سازمانی از کارکنان دانشگاه تأثیر مثبت و معنیداری دارد.

1/36

80/07

تأیید

فاوا بر ارزشیابی کارکنان دانشگاه تأثیر مثبت و معنیداری دارد.

1/37

86/38

تأیید

فاوا بر انگیزه کارکنان دانشگاه تأثیر مثبت و معنیداری دارد.

1/36

82/12

تأیید

1/30

82/11

تأیید

فرضیه

فاوا بر مدیریت کارکنان دانشگاه تأثیر مثبت و معنیداری دارد.
فاوا بر وضعیت محیط کاری کارکنان دانشگاه تأثیر مثبت و معنیداری

1/33

87/15

تأیید

فاوا بر رضایت شغلی کارکنان دانشگاه تأثیر مثبت و معنیداری دارد.

1/72

1/88

تأیید

فاوا بر آموزش کارکنان دانشگاه تأثیر مثبت و معنیداری دارد.

1/38

82/83

تأیید

دارد.

بحث و نتیجهگیری
هدف کلی تحقیق حاضر ،ارائه الگوی بهرهوری کارکنان دانشگاههای نیروهای مسلح
باتأکیدبر فناوری اطالعات و ارتباطات است ،لذا الگوی ارائهشده در شکل  ،7پس از
تجزیهوتحلیل دادهها با مدلسازی معادالت ساختاری ،همراه با ضرایب بارهای عاملی و ضرایب
معنیداری آورده شده است .همانطورکه مشخص است ،مدل ارائهشده نشان میدهد که فناوری
اطالعات و ارتباطات متشکل از اتوماسیون اداری ،شبکههای ارتباطی و سامانههای اطالعاتی ،نقش
بسزایی در بهرهوری نیروی انسانی دارد ،لذا باتکیهبر مستندات تحقیق ،اهمیت فناوری اطالعات و
ارتباطات ،روشن است.
درواقع ،این پژوهش درپی آن بود که نشان دهد ،استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات
چقدر در بهرهوری کارکنان اثرگذار است؟ نتایج ،نشان داد که فناوری اطالعات و ارتباطات بر
بهرهوری نیروی انسانی ،تأثیر مثبت و معنیداری دارد .بنابراین ،اینطور استنباط میشود که
مدیران دانشگاههای نیروهای مسلح باید به این موضوع ،توجه بیشتری داشته باشند.
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شکل  .5الگوی بهرهوری کارکنان همراه با ضرایب بارهای عاملی

طبق این مدل (شکل  )7که ضرایب مسیر و مقدار  T valuesمربوط به هرکدام از متغیرها در
ارتباط جداگانه با فناوری اطالعات و ارتباطات و همچنین ضرایب مسیر متغیرها در حالت کلی و
درارتباط با بهرهوری و فناوری اطالعات و ارتباطات آورده شده است ،فناوری اطالعات و
ارتباطات بر بهرهوری نیروی انسانی تأثیر مثبت و معنیداری دارد و نشان داده شد که فناوری
اطالعات و ارتباطات به میزان  33درصد از تغییرات بهرهوری کارکنان دانشگاههای نیروهای مسلح
را تبیین میکند .ازطرفی ،اگر ارتباط فناوری اطالعات و ارتباطات با مؤلفههای بهرهوری نیروی
انسانی را مدنظر قرار دهم ،مشاهده میشود که فناوری اطالعات و ارتباطات بهترتیب ،به میزان ،33
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 71 ،38 ،32 ،36 ،36 ،30 ،37و  72درصد از تغییرات متغیرهای محیط کاری ،ارزشیابی ،مدیریت،
انگیزه ،حمایت سازمانی ،توانایی و دانش ،آموزش ،شناخت شغل و رضایت شغلی را تبیین میکند.
بنابراین ،مدیران دانشگاه ،دانشکدهها و پژوهشکدهها در بخش اتوماسیون اداری باتوجهبه
میزان اهمیت گویهها ،میتوانند به استفاده از ابزارهای خدماتی خودکاری (رایانه ،فکس ،چاپگر،
کپی و )...و استفاده از تبادل الکترونیکی اسناد و مدارک ،در بخش شبکههای ارتباطی به استفاده
از شبکه ارتباطات وسیع و گسترده (اینترنت) و در بخش سامانههای اطالعاتی به استقرار و استفاده
از سامانههای اطالعاتی (سامانههای اطالعات مالی ،منابع انسانی ،طرح و توسعه و )...توجه بیشتری
داشته باشند .در رابطه با بهرهوری نیروی انسانی و در بخش شناخت شغل ،توجه به شناسایی
راههای جدید انجام کار و شناسایی اطالعات مربوط به حوزه کاری از منابع داخلی و خارجی،
حائز اهمیت است .در بخش توانایی و دانش ،افزایش کیفیت و کمیت پژوهشهای کاری و
بهکارگیری مهارتهای علمی و تخصصی افراد در کارشان نیاز به توجه ویژه دارد .در بخش
آموزش ،برنامههای آموزشی مناسب با نیازهای افراد و پرورش نیروی انسانی متناسب با برنامههای
سازمان ،دارای اهمیت است .در بخش ارزشیابی ،ثبت عملکرد قوی و ضعیف افراد و نظارت و
ارزیابی منظم کارهای کارکنان ،مهمترین مواردی هستند که باید به آنها توجه کرد .در بخش
حمایت سازمانی ،حمایت مالی و تأمین منابع مالی برای انجام عملیات و ایجاد همکاری و
هماهنگی بین واحدها و گروههای مختلف در دانشگاه ،نیاز به توجه دارد .در بخش انگیزه ،امکان
پیشرفت و ارتقای شغلی کارکنان و ایجاد یک نظام منطقی پاداش و تنبیه نسبت به ورودی (تالش،
سابقه کار و سطح تحصیل) کارکنان ،از اهمیت برخوردار است .در بخش رضایت شغلی ،ایجاد
حس راحتی و آرامش هنگام انجام کار و ایجاد انعطاف ،تنوع و غیریکنواختی در راههای انجام
فعالیتها ،حائز اهمیت است .در بخش محیط کاری ،باید به روابط کاری خوب و کارآمد بین
کارکنان و ایجاد سازگاری کارکنان با محیط کاری ،توجه شود .و درنهایت ،در بخش مدیریت،
ایجاد حق تصمیمگیری در حوزه کاری برای افراد و مشارکت و استفاده از نظرات کارکنان در
حل مشکالت سازمان ،اهمیت داشته و باید به آنها توجه شود.
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شایانذکر است تأکیدبر مؤلفههای مذکور به این معنا نیست که سایر مؤلفههای خارج از
تحقیق ،اهمیت ندارند .درواقع ،ممکن است عوامل دیگری بر بهرهوری کارکنان دانشگاههای
نیروهای مسلح دخیل باشند ،اما باتوجهبه برخی محدودیتها و مطالعه مبانی نظری تحقیق در این
زمینه ،توجه بیشتر به مؤلفههای بهرهوری ،در این مدل ،مدنظر بوده است .ازاینرو ،برای بررسی
این عوامل در بهرهوری نیروی انسانی از دیدگاه دانشگاههای نیروهای مسلح ،مدل مفهومی (شکل
 )6ارائه و مورد بررسی قرار گرفته است تا مسئولین و متصدیان این سازمانها به کمک آن در
بهبود هرچهبهتر کارایی و اثربخشی کارکنان خود ،نقش مؤثری ایفا نمایند.

پیشنهادها
باتوجهبه نتایج تجزیهوتحلیل دادهها و همچنین نتایج فرضیههای تحقیق و باعنایتبه موارد
کاربرد ابزارهای فناوری اطالعات و ارتباطات در هرکدام از مؤلفههای نهگانه بهرهوری نیروی
انسانی دانشگاههای نیروهای مسلح (با درنظرگرفتن بار عاملی و میزان اهمیت مؤلفهها و
شاخصها):
 .8استقرار و توسعه سامانههای اطالعاتی در ایجاد و بهکارگیری شناسنامه آموزشی کارکنان
(دورههای گذراندهشده ،دورههای موردنیاز) مؤثر بوده و باعث ارتقای بهرهوری نیروی انسانی در
سازمان خواهد شد .همچنین داشتن نظام برنامهریزی آموزشی مدون و دورهای ،برآورد و
تخصیص بودجه و منابع مالی به پژوهشگاهها و دانشکدهها ،برنامهریزی و برقراری نظام منطقی
پاداش و تنبیه؛ از مزایای استقرار ،توسعه و استفاده از سامانههای اطالعاتی در دانشگاههای نیروهای
مسلح است و مدیران باید با سرمایهگذاری و توجه به کاربردهای سامانههای اطالعاتی در
مؤلفههای آموزش ،حمایت سازمانی ،انگیزش و توانایی و دانش ،موجبات بهبود کیفیت مؤلفههای
مذکور و اثربخشی باالتر آنها را در بهرهوری کارکنان بهوجود آورند.
 . 2استقرار و توسعه سامانههای ارتباطی (مانند شبکههای ارتباطی اینترنت ،اینترانت و )...و
استفاده از آنها باعث شفافشدن اصول وظایف و شرح وظایف و فرایندهای اجرایی در سازمان،
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شناسایی اطالعات مربوط به حوزه کاری از منابع داخلی و خارجی و متعاقباً شناسایی و احصای
راههای جدید انجام کارها ،افزایش کیفیت و کمیت پژوهشهای کاری ،امکان برقراری تعامل و
زمینه همکاری واحدها و گروههای مختلف دانشگاههای نیروهای مسلح و تقویت روحیه کارگروه
و امکان برقراری روابط کاری خوب و کارآمد بین کارکنان میشود .بنابراین ،مدیران این
دانشگاهها باید با سرمایهگذاری و توجه به کاربردهای شبکههای اطالعاتی در بخشهای شناخت
شغل ،توانایی و دانش ،حمایت سازمانی و محیط کاری ،موجبات بهبود کیفیت مؤلفههای مذکور
و اثربخشی باالتر آنها را در بهرهوری کارکنان بهوجود آورند.
 . 6استقرار ،توسعه و استفاده از سامانههای اداری ،آموزشی و پژوهشی (مانند ابزارهای
اتوماسیون اداری) ،موجب بهکارگیری و عملیاتینمودن برنامههای آموزشی مناسب با نیازهای
افراد ،بهکارگیری مهارتهای علمی و تخصصی افراد در کارشان ،ثبت عملکردهای قوی و
ضعیف افراد جهت برنامهریزیها ،ایجاد انعطاف ،تنوع و غیریکنواختی در راههای انجام فعالیتها
و کاهش حجم فعالیتها و درنتیجه سهولت امور اداری و خدماتی میشود .بنابراین ،مدیران این
دانشگاهها باید با سرمایهگذاری و توجه به کاربرد ابزارهای اتوماسیون اداری در بخشهای
آموزش ،ارزشیابی ،رضایت شغلی ،توانایی و دانش ،موجبات بهبود کیفیت مؤلفههای مذکور و
اثربخشی باالتر آنها را در بهرهوری کارکنان بهوجود آورند.
ضمناینکه توصیه میشود باتوجهبه تغییراتی که در فناوری (فناوری اطالعات و ارتباطات)
ایجاد میشود ،تغییرات الزم در سایر ابعاد سازمانی بهعمل آید تا افزونبر حفظ کارکرد سامانه،
افزایش کارایی نیروی انسانی محقق شود .همچنین همزمان با توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات
در سازمان ،روی منابع انسانی جهت استفاده کارا و اثربخش از توانمندیهای فناوری اطالعات
سرمایهگذاری شود تا ضمن کاستن از میزان مقاومتهای احتمالی در برابر تغییرات حاصله،
توانایی استفاده از فناوری جدید نیز فراهم شود و درنتیجه ،افزایش بهرهوری ،حاصل شود.
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صرافیزاده ،اصغر ( ،)8613فناوری اطالعات در سازمان ،چاپ دوم ،انتشارات میر ،تهران.
طاهری ،شهنام ( ،)8631بهرهوری و تجزیهوتحلیل آن در سازمانها ،تهران :انتشارات هستان ،چاپ .81
فرجی ارمکی ،اکبر ( ،)8613الگویی برای افزایش بهرهوری پژوهشی اعضای هئتعلمی دانشگاه شهد بهشتی،

پایاننامه دکتری مدیریت آموزش عالی ،دانشگاه شهد بهشتی.
قائدشرفی ،هما ( ،)8611فناوری اطالعات و بهرهوری ،مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطالعات ،دوره

78

فصلنامۀ پژوهشهای مدیریت منابع انسانی ،سال یازدهم ،شماره ( 2شماره پیاپی  ،)63تابستان 8631

 ،82شماره  810 :0ـ .821
کالنترهرمزی ،رضوان (،)8632

بررسی تأثیر فناوری اطالعات و ارتباطات برافزایش بهرهوری با استفاده از

دادههای بینبخشی ،پایاننامه کارشناسی ارشد ،دانشکده اقتصاد و حسابداری دانشگاه الزهرا(س).
مانیان ،امیر؛ موسیخانی ،محمد و جامپرازمی ،مونا ( ،)8613بررسی رابطه بین همراستایی فناوری اطالعات
و کسبوکار با عملکرد سازمانی در شرکتهای فعال درزمینه فناوری اطالعات :با استفاده از مدل
معادالت ساختاری ،نشریه مدیریت فناوری اطالعات ،شماره  11 :6ـ .813
مقیمی ،سیدمحمد و حسینزاده ،ماشااهلل ( ،)8632ارائه مدلی برای بررسی تأثیر فناوری اطالعات بر
بهرهوری سازمانی با رویکرد فرایندگرا (مطالعه در صنایع استان فارس)،

مدیریت فناوری اطالعات،

دوره  ،7ش  207 :0ـ .233
نصیری طالشی ،اکبر (،)8632

بررسی میزان تأثیر فناوری اطالعات برافزایش رضایتمندی مشتریان بانک ملت

استان مازندران ،پایاننامه کارشناسی ارشد  M.Aگروه مدیریتی دولتی ،دانشگاه آزاد واحد قائمشهر.
نکوئی مقدم ،محمود و میررضائی ،ناهید ( ،)8610تأثیر آموزشهای ضمن خدمت در بهرهوری کارکنان
دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،مجله مدیریت و اطالعات در بهداشت و درمان ،دور دوم ،شماره اول.
نوروزی ،مریم ( ،)8630بررسی تأثیر بهکارگیری فناوری اطالعات و ارتباطات بر بهرهوری نیروی انسانی ستاد
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