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چکیده
پیچیدگـی زندگـی بشـر در جهان امروز، برخـورداری از توانایی و قدرت ناشـی از دانایی را منوط به بهره بـرداری از ابزارهای 

نویـن انتقـال بـه منظـور دسترسـی در ایـن عرصه زمانی کرده اسـت. این پژوهـش  علّی-ارتباطـی با هدف بررسـی نقش چابکی 

سـازمانی در ارتبـاط فنـاوری اطالعات و ارتباطات )ICT( با کار شـغلی آموزشـگران هنرسـتان ها و مرکزهای آموزش کشـاورزی 

کرمانشـاه انجـام شـد. افـراد مشـارکت کننده در ایـن پژوهـش آموزشـگران هنرسـتان ها و مرکزهای آموزش کشـاورزی اسـتان 

کرمانشـاه در سـال تحصیلـی ۴0۱-۱۴00به شـمار 2۶۷ نفـر بودند  )N=2۶۷(که بر پایه جدول کرجسـی و مـورگان ۱۵۴ تن از 

آنـان بـا اسـتفاده از روش نمونه گیـری تصادفی طبقه ای بر حسـب محل تحصیل با انتسـاب متناسـب گزینش و بررسـی شـدند. 

بـرای گـردآوری داده هـا از سـه پرسشـنامه اسـتاندارد فنـاوری اطالعات و ارتباطات محمودی؛ پرسشـنامه کار شـغلی پاترسـون 

و پرسشـنامه چابکـی سـازمانی شـریفی و ژانـگ اسـتفاده شـد. روایی صـوری و ظاهـری ابزار پژوهش بـه تأیید ۷ نفـر از اعضای 

هیـأت علمـی گـروه کشـاورزی دانشـگاه پیام نـور کـه دارای تجربه در زمینـه موضوع بودنـد، رسـید و اصالح های مـورد نظر در 

پرسشـنامه اعمـال شـد. روایـی همگـرای پرسشـنامه نیـز از طریق محاسـبه )AVE( انجام شـد که معـادل 0/8۱ به دسـت آمد. 

پایایـی ابـزار پژوهـش از طریـق ضریـب تتـای ترتیبـی )Ө=0/8۱-0/8۹ ( بـا اسـتفاده از نرام افزار R بررسـی شـد که بـرای بخش 

فنـاوری اطالعـات و ارتباطـات، 0/8۱، قسـمت کار شـغلی 0/88، چابکی سـازمانی 0/8۹ و بـه صورت کلی 0/8۶ به دسـت آمد. 

بـرای تحلیـل داده هـا از نرم افزارهای SPSSwin22 و Smart PLSwin3 اسـتفاده شـد. نتایج ضریب همبسـتگی اسـپیرمن نشـان داد 

کـه بیـن توسـعه فنـاوری اطالعـات و ارتباطـات و چابکی سـازمانی، همچنیـن بین چابکی سـازمانی و کار شـغلی آموزشـگران 

کشـاورزی رابطـه مثبـت و معنـاداری وجـود دارد. همچنیـن فنـاوری اطالعـات و ارتباطـات بـه عنـوان متغیـر مسـتقل بر روی 

دو متغیـر وابسـته یعنـی کار شـغلی و چابکـی سـازمان به صـورت معنـی داری تأثیرگـذار بود. بـه طوری که فنـاوری اطالعات و 

ارتباطـات ۵۵ درصـد از کل واریانـس کار  شـغلی و ۳۵ درصـد از کل واریانـس چابکـی سـازمانی را تبیین کرد.

نمایه واژگان: فناوری اطالعات و ارتباطات، هنرستان ها و مرکزهای آموزش کشاورزی، چابکی سازمانی، کار  شغلی. 
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مقدمه
پیچیدگـی زندگـی بشـر در جهان امـروز، برخـورداری از 
توانایـی و قـدرت ناشـی از دانایـی را منوط به بهره بـرداری از 
ابزارهـای نویـن انتقـال بـه منظـور دسترسـی در ایـن عرصه 
زمانـی کـرده اسـت، تـا بـا گسـترش رو بـه انفجـار دانـش و 
اطالعـات نیـاز بـه فناوری هایـی کـه بتوانـد در هـر مـکان با 
کمتریـن زمـان و با کمترین هزینه دسـتیابی بـه علوم جدید 
را ممکـن سـازد آشـکار و روشـن  باشـد )بختیـاری،۱۳۹۴؛ 
اردالن و همـکاران، ۱۳۹۶؛ بخشـعلی و همکاران، ۱۳۹۹(. در 
واقـع می تـوان گفـت ICT۱ ابزار بسـیار قدرتمندی اسـت که 
گریـز از آن امکان پذیـر نیسـت، بـه طوری که گسـتره کاربرد 
و تأثیـر اطالعـات در ابعـاد مختلـف زندگـی امـروزی و آینده 
روز  بحث هـای  مهم تریـن  از  یکـی  بـه  بشـری  جامعه هـای 
جهـان مبـدل شـده و توجـه بسـیاری از کشـورهای جهان را 
بـه خـود معطـوف کرده اسـت )سـانچز و همـکاران، 20۱۵(. 
در ایـن راسـتا همـه ی دولت هـای جهـان تـالش می کنند تا 
بـه  دسـتیابی  جهـت  در  شایسـته ای  طـرز  بـه  را   ICT

 ICT بـرای  دولت هـا  ایـن  کننـد،  مدیریـت  هدف هایشـان 
سـطح  طریـق  بدیـن  تـا  می کننـد  کالنـی  سـرمایه گذاری 
زندگـی مـردم جامعـه خـود را بهبـود بخشـند، چرا کـه این 
فنـاوری کمـک می کنـد دیوارهایـی فـرو ریزنـد کـه خدمات 
محلـی، جغرافیایـی و سـطح های مدیریتـی را از هـم جـدا 
می کننـد و بـه مـا اجازه می دهند شـبکه جدیـدی از رابطه ها 
را بیـن اعضـای سـازمان بـه وجود آوریـم )پنگ و همـکاران، 
20۱۶(. توجـه بـه ICT باعث می شـود کـه در آینده مدیریت 
سـازمان ها بـر پایـه مدیریـت مجازی باشـد کـه در آن نقش 
بنیادیـن را فناوری پیشـرفته، شـبکه ها، اطالعـات و مدیریت 
بهره گیـری از آنهـا ایفـا می کنـد و مبنـای آن بـر سـاختار 
و  تورانلـو  )صیـادی  اسـت  اسـتوار  انسـان-رایانه  ارتبـاط 
همـکاران، ۱۳۹۶(. در ایـن جامعـه مدیریـت سـازمان ها بـه 
منزلـه مدیریـت مجـازی مطـرح می شـود و بـر پایـه فراهـم 
آوردن امکانـات، برقـراری ارتباط و بهره گیـری از اطالعات در 

سـازمان  فعـال  سـایه های  و  تخصص هـا  و  سـطح ها  همـه 
فراهـم خواهـد بـود )رهنـورد و علیجانـی، ۱۳۹۵؛ شـین و 
همـکاران، 20۱۵(. بـه طـور کلـی می تـوان گفت در شـرایط 
دگرگـون و متغیـر کنونـی سـازمان ها بـرای دسـتیابی بـه 
بـه  دسـتیابی  نهایـت  در  و  بیشـتر  اثربخشـی  و  کارایـی 
هدف هـای تعییـن شـده ناگزیرنـد کـه توجـه کافـی را بـه 
منبع های انسـانی خود مبـذول دارند )صغری سـینا، ۱۴0۱( 
و در ایـن بیـن شـاید بتـوان گفـت بیـش از هـر چیـز نگرش 
افـراد اسـت که کارایـی و کار شـغلی آنان را تحـت تأثیر قرار 
از  اسـت  عبـارت  کار شـغلی  )کراپانزانـو، 20۱۱(.  می دهـد 
مجمـوع رفتارهایـی کـه افـراد در ارتبـاط بـا شـغل از خـود 
نشـان می دهنـد، کار معیار پیش بینی شـده یا معیار وابسـته 
کلیـدی در چارچوبـی کـه ارائـه می دهیـم، خواهـد بـود کـه 
ایـن چارچـوب بـه عنـوان وسـیله ای بـرای قضـاوت در مورد 
می کنـد  عمـل  سـازمان ها  و  گروه هـا  افـراد،  اثربخشـی 
)گریفیـن، 20۱۴(. کار شـغلی نقش بسـیار پررنگـی در میان 
نظریه پـردازان و اندیشـمندان محیـط کار دارد چـرا کـه کار 
بـرای  حیاتـی  و  بنیادیـن  نقـش  دارای  کارکنـان  شـغلی 
از نظـر  و  بـوده  بـه هدف هـای خـود  دسـتیابی سـازمان ها 
مدیـران سـازمان ها نیـز دارای اهمیت زیادی اسـت )کاباکودا 
و همـکاران، 20۱۴(. افزایـش کار شـغلی یکـی از مهم تریـن 
هدف هایـی اسـت که مدیـران سـازمان ها در پی آن هسـتند 
)بختیـاری، ۱۳۹۴(. از آنجایـی کـه تغییـر پیوسـته از جملـه 
سـده  در  کـه  اسـت  سـازمان هایی  کارکـردی  مفهوم هـای 
کنونـی فعالیـت می کننـد، سـازمان هایی کـه در محیط هـای 
بسـیار فعـال و پویا فعالیـت می کنند همـواره بـا تهدیدهایی 
روبـه رو می شـوند کـه در صـورت نبـود زمینـه پاسـخگویی 
سـریع بـه آنهـا بی شـک از دایـره فعالیـت و بقـا بـاز خواهند 
مانـد )صغـری سـینا، ۱۴0۱(. بررسـی و ارزیابی همـه جانبه 
 ICT زمینـه  در  ویـژه  بـه  شـغلی  کار  توسـعه  زمینه هـای 
می توانـد مهـم تلقـی شـود )علی نیـا و حافظیـان،۱۳۹۶( و 
موضـوع چگونگـی روبه رو شـدن سـازمان با محیـط غیرقابل 
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پیش بینـی پویـا و پیوسـته متغیـر بـه موضوعـی غالـب در 
بخش های صنعتی، عملی و آموزشـی تبدیل شـده اسـت. در 
ایـن راسـتا راه کارهـای گوناگون پیشـنهاد شـده اسـت که از 
میـان راه کارهـای پیشـنهاد شـده بـرای روبـه رو شـدن بـا 
سـازمان  ایجـاد  پیش بینـی  غیرقابـل  و  نامطمئـن  محیـط 
چابـک، غالب تر و سـرآمدتر از دیگر روش هاسـت )کارلیوند و 
همـکاران،۱۳۹۳(. بـا این حـال یکـی از متغیرهایی که نقش 
واسـطه ای آن در رابطـه بین ICT و کار شـغلی قابل بررسـی 
 .)20۱۳ )جکسـون،  بـود  خواهـد  سـازمانی  چابکـی  اسـت 
ورنـادات ۱۹۹۹ بـر ایـن بـاور بـود چابکـی را می تـوان بـه 
صـورت هـم راسـتایی نزدیـک سـازمان بـا نیازهـای متغیـر 
کاری در جهـت کسـب مزیـت رقابتی تعریف کـرد، در چنین 
سـازمانی هدف هـای کارکنـان بـا هدف های سـازمان در یک 
راسـتا قـرار داشـته و این دو تـوأم با یکدیگر درصدد هسـتند 
تا به نیازهای متغیر مشـتریان پاسـخ مناسـبی دهند. چابکی 
تـا  اسـت  تغییـر  بـه  پاسـخگویی  بـرای  سـازمان  توانایـی 
فرصت هایـی را کـه بـر مبنـای ایـن تغییـر ایجـاد می شـود 
چابکـی   .)20۱۵ )کویـن،  دهـد  قـرار  بهره بـرداری  مـورد 
کـه  می کنـد  کمـک  سـازمان ها  بـه   ICT زیرسـاخت های 
فرآیندهـای جدیـد و کاربردهـای جدیـد را توسـعه داده و در 
نتیجـه چابکـی سـازمانی تحقـق یابـد )شـارپ و همـکاران، 
20۱۴؛ نـو و همـکاران، 20۱۶(. از سـویی فنـاوری اطالعـات 
بـه عنـوان یـک توانمندسـاز مهـم و آسـانگر چابکـی در نظر 
گرفتـه می شـود ) شـارپ و همـکاران، 20۱۴؛ کارونـادو و 
همـکاران، 20۱2( و بـه عنـوان یـک نیـروی عمـده بـرای 
چابکـی کسـب و کار و در عیـن حـال یـک قابلیـت مهـم به 
شـمار مـی رود کـه می توانـد بازدارنـده یـا منجـر بـه فعـال 
شـدن سـطح چابکـی کسـب و کار شـود )هـاگل و بـراون، 
20۱۱؛ بناماتـی و لـدرر، 20۱8(. سـازمان ها بایسـتی به طور 
مؤثـر بـر تغییرپذیری های پیوسـته و غیرمنتظـره و همچنین 
چالش هـای جدیـد مشـتریان بـا هزینـه انـدک فایـق آینـد، 
بنابرایـن توانایـی واکنش سـریع و اثربخش رقابـت مبتنی بر 

زمـان و تأمیـن نیازهای مشـتری مشـخصه های رقابت جویی 
شـده اسـت )بختیـاری و گلینـی مقـدم، ۱۳۹۴(. قابلیت های 
ICT می توانـد تأثیـر مسـتقیم و نامسـتقیم بر چابکی کسـب 

و کار و کارکرد سـازمانی داشـته باشد )صغری سینا، ۱۴0۱(. 
در واقـع می تـوان گفـت کـه ICT، از جملـه فناوری هایـی 
اسـت کـه در همـه ی جنبه هـای زندگـی بشـر و بخش هـای 
جامعه نفوذ و گسـترش داشـته اسـت. در این راسـتا و همگام 
بـا رشـد و پیشـرفت دانـش و اطالعت در بخش هـای مختلف 
زندگی بشـر، وابسـتگی محصول ها و فرآورده های کشـاورزی 
بـه ICT نیـز به طـور روزافزونی در حال گسـترش اسـت. در 
واقـع کشـاورزی یکـی از فعالیت هـای تخصصـی اسـت کـه 
و  تحقیقـات  تولیـد،  زمینـه  در  جهـان  در  نفـر  میلیون هـا 
آمـوزش آن اشـتغال دارنـد. امـا نگاهـی گـذرا به پیشـینه ی 
آمـوزش در بخـش کشـاورزی گویـای آن اسـت کـه میـزان 
سـرمایه گذاری و توجـه بـه آن در بعدهـای مختلـف هیچ گاه 
معیارهـای  و  بـا شـاخص ها  متناسـب  و  آمـوزش  در شـأن 
در  بخـش  ایـن  گسـتردگی  موجـود،  منبع هـای  اشـتغال، 
فراوانـی شـاغالن، بهره بـرداران و نیازهای کشـور نبوده اسـت 
)لشـگرآرا و همکاران، ۱۳۹۳(. از سـویی شعار یادگیری از راه 
عمـل در آمـوزش کشـاورزی هنگامـی محقـق می شـود کـه 
آموزشـگران کشـاورزی بتوانند محیط واقعی کشـاورزی را به 
ویـژه هنگامـی کـه شـرایط آب و هوایی کارهـای عملی را در 
کشـتزارها امکان پذیـر نمی سـازد، بـه صحنـه کالس درس 
بیاورنـد. آوردن چنیـن شـرایطی در محیط هـای آموزشـی، 
مسـتلزم پذیـرش و بهره گیـری از ICT اسـت )سـلیمانی و 
زرافشـانی، ۱۳۹0(. تـا چنـد سـال آینده شـاهد یـک انقالب 
بـزرگ در صنعـت کشـاورزی خواهیم بود، ربات ها، حسـگرها 
)سنسـور(، سـامانه های آبیـاری و کوددهی در سراسـر جهان 
در حـال گذرانـدن دوره ها و راه کارهای آزمایشـی هسـتند. با 
ابـزار فناورانـه ای بـه جهـان پیشـرفته  ورود حرفـه ای ایـن 
امـروزی، می تـوان گفت کـه این صنعت رشـد بسـیار زیادی 
را طـی دو دهـه آینـده تجربـه خواهـد کـرد و آینـده صنعت 
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کشـاورزی دسـت خوش تغییرپذیری هـای عظیم خواهد شـد 
و  ابـزار  ایـن  از  اسـتفاده   .)۱۳۹۳ همـکاران،  و  )لشـگرآرا 
فناوری های پیشـرفته نیازمند آموزشـگرانی توانا و مسـلط به 
لشـگرآرا،۱۳۹۱؛  و  )جمعگـی  می باشـد   ICT از  اسـتفاده 
لشـگرآرا و همکاران، ۱۳۹۳(. اما پذیرش ICT در محیط های 
آموزشـی همـواره مـورد مقاومـت آموزشـگران قـرار گرفتـه 
اسـت )آلسـتون، 20۱۳(. در ایـن بیـن فنـاوری نـه چنـدان 
پیشـرفته در بخـش کشـاورزی قابلیت بهـره وری آن را تحت 
تأثیـر قـرار داده اسـت. می تـوان گفـت اسـتفاده از رسـانه ها 
رکـن اصلـی بخـش کشـاورزی و فعالیـت نظام هـای ترویـج 
کشـاورزی بـه شـمار می آیـد، بـه عبارتـی ترویج کشـاورزی 
فعالیتـی مبتنـی بر اشـاعه اطالعات جدید کشـاورزی اسـت، 
لـذا تأثیرگـذاری خدمات ترویج بسـتگی بـه کمیت و کیفیت 
منبع هـای اطالعـات و راه کارهای اطالع رسـانی دارد )پاپ زن 
عنـوان  بـه  آموزشـگران  مبنـا  ایـن  بـر  زردویـی،۱۳۹۷(.  و 
مهم تریـن رکن هـای نظـام آموزش کشـاورزی بـرای افزایش 
کیفیـت و بهبـود آموزش هـای خـود می تواننـد از فرصتی که 
فناوری هـای نویـن از جملـه ICT فراهـم کرده انـد، اسـتفاده 
کننـد )یعقوبـی و همـکاران، ۱۳۹۶(. این موضـوع می تواند با 
بخـش  و  روسـتایی  ناحیه هـای  در   ICT گسـترش  و  نشـر 
کشـاورزی بـه کاهـش هزینه هـای آمـوزش، ارتقـای کیفیت 
آموزشـی و ارتقـای کیفـی و کمـی محصول های کشـاورزی، 
توسـعه  بـه  بلکـه  بـه خودکفایـی در کشـاورزی،  تنهـا  نـه 
صـادرات در بخش کشـاورزی کمـک کند. در واقع توسـعه و 
کاربـری ICT در منطقه هـای روسـتایی بـا هـدف آسـانگری 
فرآینـد خدمت رسـانی و ارتقای شـاخص های رفاهـی، آغازگر 
مرحلـه ی جدیدی از حیات مدیریت توسـعه روسـتایی اسـت 
کـه مورد توجـه نظریه پردازان و کارگزاران توسـعه روسـتایی 
بسـیاری از کشـورهای جهـان قـرار گرفته اسـت )رشـیدی و 
 ICT توسـعه  مهـم  تأثیرگذاری هـای  از  همـکاران، ۱۳۹۶(. 
می تـوان بـه مـواردی ماننـد کاهـش مهاجـرت بـه شـهرها، 
انسـجام اجتماعـی، همیاری های اجتماعی، تعـاون اجتماعی، 

دسترسـی بـه خدمـات اجتماعـی، تحقـق عدالـت اجتماعی، 
تقویـت زیرسـاخت آموزشـی و دسترسـی به اطالعـات مورد 
نیـاز در زمینـه ی چالش هـای کشـاورزی و دامـداری اشـاره 
کـرد. همچنیـن، ICT می توانـد جامعه هـای روسـتایی، بـه 
تـا  سـازد  قـادر  را  توسـعه،  حـال  در  کشـورهای  در  ویـژه 
فرصت هـای الزم بـرای دسـتیابی بـه هدف هـای توسـعه از 
جملـه کاهـش تنگدسـتی، مراقبت هـای اولیـه بهداشـتی و 
آموزش را بسـیار مؤثرتر از همیشـه داشـته باشـند )سعدی و 
همـکاران، ۱۳۹۷(. از سـویی مرکزهای آموزش کشـاورزی به 
مثابـه نهادهـای عمـده تولیـد دانـش کشـاورزی بـه دلیـل 
تغییـر در ماهیـت تولیـد علـم و تولیـد اقتصـادی، افـزون بر 
پژوهـش و آمـوزش، نقـش و رسـالت جدیـدی در توسـعه 
اقتصـادی و منطقـه ای یافته انـد و در نتیجه به شـکل هایی از 
چابکـی نیـاز دارنـد. چرا کـه چابکـی سـازمانی در مرکزهای 
بخـش  نیازمندی هـای  رفـع  موجـب  کشـاورزی  آمـوزش 
کشـاورزی و توسـعه ملـی خواهـد شـد. قابلیت هـای چابکی 
کـه  هسـتند  عامل هایـی  کشـاورزی  آمـوزش  مؤسسـه های 
ورود و کاربسـت آنهـا در مرکزهـای آموزشـی بـرای مواجـه 
شـدن بـا محرک هـای تغییـر الزامـی اسـت. ایـن عامل هـا 
زمینه ی چابکی دانشـگاه ها و مؤسسـه های آموزش کشاورزی 
را فراهم می آورند. از سـویی مؤلفه ی اسـتفاده از ICT توسـط 
عنـوان  بـه  کشـاورزی  آمـوزش  مرکزهـای  و  مؤسسـه ها 
مؤسسـه های  و  دانشـگاه ها  در  چابکـی  پیش برنده هـای 
بـرای  ایجـاد شـبکه هایی  از  آمـوزش کشـاورزی عبارت انـد 
توزیـع منبع هـای اطالعاتـی و آموزش مجـازی و الکترونیکی 
و خدمـات اجتماعـی )پورجاوید و همکاران، ۱۳۹۷(. سـرعت 
و انعطاف پذیـری کـه محـور اصلی چابکی را تشـکیل می دهد 
بـا به کارگیـری فناوری هـا و سـامانه های اطالعاتی، انسـجام 
فرآیندها و همسـو شـدن با شـکل های مجازی سـازمان قابل 
سـویی  از  امیـری،۱۳۹۱(.  و  )محمـدی  اسـت  دسـتیابی 
بهره گیـری از ICT، ابـزار مدیریـت دانـش و تبـادل آزادانـه 
اطالعـات از ویژگی هـای چابکـی اسـت. به گونـه ای که گفته 
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می شـود چابکی مدیون پیشـرفت ها در ICT اسـت )محمدی 
و امیـری،۱۳۹۱(. بی توجهـی بـه مقولـه چابکـی سـازمانی 
مرکزهـای کشـاورزی کـه خـود اصـل منبـع دگرگونـی نیـز 
و  آیـد  بـه شـمار  آنهـا  بـرای  تهدیـدی  هسـتند، می توانـد 
تغییرهـای محیطـی نیـز بر تغییرهـای درونی افزوده شـده و 
در نهایـت تصمیم گیری هـای مدیران را مخـدوش و ناکارآمد 
سـازد )پورجاویـد و همـکاران، ۱۳۹۷(. بر ایـن مبنا و با توجه 
بـه اهمیـت موضـوع در ایـن پژوهش به بررسـی نقـش چابکی 
سـازمانی در ارتباط ICT با کار شـغلی آموزشگران هنرستان ها 
و مرکزهـای آمـوزش کشـاورزی کرمانشـاه پرداختـه شـده 
اسـت. در ارتبـاط با موضوع پژوهـش و متغیرهای مختلف آن 
پژوهش هایـی در درون و بیـرون از کشـور انجام شـده اسـت 
کـه در ادامـه به اهم نتایج ایـن پژوهش ها پرداخته می شـود. 
نتیجـه پژوهـش صغری سـینا )۱۴0۱( بـا عنـوان رابطه بین 
ICT و کار شـغلی اعضـای هیـأت علمـی دانشـگاه های آزاد 

اسـالمی شرق اسـتان مازندران نشـان داد که بین ICT و کار 
شـغلی بـا نقش میانجـی چابکـی سـازمانی رابطه معنـاداری 
وجود دارد. به عبارتی ICT بر کار شـغلی و چابکی سـازمانی 
تأثیـر مثبت دارد. بخشـعلی و همکاران )۱۳۹۹( پژوهشـی را 
بـا عنوان رابطه ICT بر بهره وری سـازمانی کارکنان دانشـگاه 
شـهید بهشـتی انجـام دادنـد بنـا بـر نتیجـه پژوهـش بیـن 
اسـتفاده از ICT با بهره وری سـازمانی کارکنان ارتباط مثبت 
و معناداری وجود دارد. شـهیدی پوراکبری و شـکوه )۱۳۹۹( 
در پژوهـش خـود به بررسـی ارتبـاط بین اسـتفاده از ICT با 
چابکی سـازمانی در شـعبه های بانـک قوامیـن پرداختند. بنا 
بـر نتیجـه پژوهـش بیـن اسـتفاده از ICT و همـه ی ابعاد آن 
یعنـی فن افـزار، انسـان افزار، اطالعـات افزار و سـازمان افزار با 
دارد.  معنـاداری وجـود  و  مثبـت  رابطـه  چابکـی سـازمانی 
نتیجـه پژوهشـی بـا عنوان تأثیـر ICT بـر بهبـود کار نیروی 
انسـانی در شـرکت سـهامی بیمـه آسـیا توسـط محمـدی 
زیتونـی )۱۳۹8( نشـان داد کـه ICT بـر کار نیـروی انسـانی 
تأثیـر مثبتـی دارد. پژوهشـی بـا عنـوان عامل هـای مؤثـر در 

چابک سـازی مدیریـت آموزش عالی کشـاورزی ایران توسـط 
پورجاویـد و همـکاران )۱۳۹۷( نشـان داد کـه مؤلفه هـای 
شـامل  چابکـی  در سـویگان محرک هـای  شناسـایی شـده 
تغییـر در انتظـار ذینفعان و دولـت، تغییرپذیری های فناورانه  
و رقابت پذیـری دانشـگاه ها )۴مؤلفـه(، قابلیت هـای چابکـی 
شـامل: شایستگی دانشگاه کشـاورزی، سرعت و انعطاف پذیری 
دگرگونی هـا،  و  تغییرپذیری هـا  بـا  رویارویـی  در  دانشـگاه 
پاسـخگویی، دانش بنیـان بـودن و یادگیرنـده و نـوآور بـودن 
دانشـگاه ها )۶ مؤلفـه(، در سـویه آسـان کننده های چابکـی 
شـامل: سـاختار منعطف، نیـروی کار چابک، بهبـود پیدار در 
تفکـر و عمـل، فرهنگ تغییـر، اسـتفاده از فنـاوری اطالعات 
توسـط دانشـگاه و برقراری رابطـه، تعامل و همـکاری مؤثر با 
محیـط )۶ مؤلفـه( و در سـویه بازدارنده هـای چابکی شـامل: 
بازدارنده هـای درون و بـرون سـازمانی )2 مؤلفـه(. توجـه بـه 
مؤلفه هـای چابکـی مدیـران در مؤسسـه های  و  شـاخص ها 
آمـوزش عالـی کشـاورزی ضـروری هسـتند. سـاعد رحیـم و 
نظـری )۱۳۹۶( نیـز در پژوهش خود با عنوان تأثیر اسـتفاده 
از خودکارآمـدی )اتوماسـیون( اداری در بهبـود مکاتبه هـای 
سـازمانی و افزایـش بهـره وری نیروی انسـانی مشـخص شـد 
کـه اسـتفاده از سـامانه خودکارآمـدی اداری تأثیـر مثبتی بر 
افزایـش بهـره وری کارکنان دارد. در پژوهـش همانند دیگری 
بسـطامی و همـکاران )۱۳۹۶( بـه بررسـی رابطـه ICT بـا 
جلوه هـای بهره وری سـازمانی پرداختند. نتیجه بررسـی آنان 
نشـان داد کـه ارتبـاط مسـتقیم و معنـاداری بیـن ICT و 
نتیجـه  دارد.  وجـود  سـازمانی  بهـره وری  جلوه هـای 
پژوهش هـای بختیـاری و گلینـی مقـدم )۱۳۹۵( بـا عنـوان 
رابطـه کاربـرد ICT بـا خودکارآمـدی و کار شـغلی کارکنـان 
سـتادی سـازمان آمـوزش فنـی و حرفه ای کشـور نشـان داد 
کـه ارتبـاط معنـاداری بیـن کاربـرد ICT و زیرمؤلفه های آن 
بـا خودکارآمـدی و کار شـغلی وجـود داشـته اسـت. امـا بین 
میـزان اسـتفاده از اینترنـت و سـرویس های اینترنتـی بـا کار 
شـغلی، ارتبـاط معناداری مشـاهده نشـد. در پژوهش دیگری 
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توسـط رهنـورد و علیجانـی )۱۳۹۵( تأثیر فنـاوری اطالعات 
بـر چابکی سـازمانی در پرتو فرهنگ سـازمانی بررسـی شـد. 
بنابـر نتایـج پژوهـش ICT بـر چابـی سـازمانی در حوزه های 
طراحـی دوبـاره رابطه هـا، قلمـرو کاری و یکپارچـه سـازی 
درونـی تأثیرگـذار اسـت. در پژوهـش طالقانـی و لنگـرودی 
)۱۳۹۳( بـا عنـوان تأثیـر به کارگیـری فنـاوری اطالعـات بـر 
کسـب  توانایـی  بـه  دسـتیابی  بـرای  شـده  یـاد  بهـره وری 
اسـتان  بـرق  شـرکت  تصمیم گیـری  بـرای  الزم  اطالعـات 
گیـالن مشـخص شـد کـه بیـن اسـتفاده از ICT و افزایـش 
بهـره وری ارتبـاط مثبـت وجـود دارد. لشـگر آرا و همـکاران 
و  ضرورت هـا  بررسـی  بـه  خـود  پژوهـش  در   )۱۳۹۳(
چالش هـای به کارگیـری ICT در هنرسـتان های کشـاورزی 
اسـتان تهران پرداختند. بنابر نتایج ۳8 درصد از آموزشـگران 
بـر ضـرورت اسـتفاده از ICT در هنرسـتان های کشـاورزی 
نرم افـزار  و  سـخت افزار  نبـود  همچنیـن  داشـتند.  تأکیـد 
مناسـب و نبود آموزش مناسـب و کافـی در زمینه ICT برای 
آموزشـگران از مهم تریـن بازدارنده هـای در کاربـرد ICT در 
هنرسـتان های کشـاورزی بـود. پذیـرش عامل هـای مؤثـر بر 
پذیرش ICT در هنرسـتان های کشـاورزی توسـط سـلیمانی 
از  ذهنـی  برداشـت  کـه  داد  نشـان   )۱۳۹0( زرافشـانی  و 
سـودمند بـودن و نگـرش به اسـتفاده از فنـاوری اطالعات اثر 
مثبـت و معنـی داری بـر تصمیـم بـه اسـتفاده از ICT دارد. 
بـر اسـتفاده آموزشـگران اسـتان  تحلیـل عامل هـای مؤثـر 
توسـط  حرفـه ای  و  فنـی  آموزش هـای  در   ICT از  زنجـان 
کریمـی و همکاران )۱۳8۹( نشـان داد که متغیرهای نگرش، 
شـرایط و امکانـات، زمینه کاربرد و پشـتیبانی و مهارت بیش 
 ICT از 8۶ درصـد عامل های مؤثر بر اسـتفاده آموزشـگران از
 20۱۷ سـال  در  ال سـاوی  و  پـارک  می کننـد.  تبییـن  را 
پژوهشـي با عنوان بررسـي نقش هوش تجاري و فناوري هاي 
ارتباطـي در چابکـي سـازماني انجـام دادنـد و به ایـن نتیجه 
دسـت یافتنـد که هـوش تجاري و فنـاوري هـاي ارتباطي بر 
چابکـي سـازماني تأثیـر دارد. نتیجـه پژوهش مرهوبـی و آل 

منـور )20۱۷( با عنوان بررسـی نـوآوری در فناوری اطالعات 
و کار پایـدار شـرکت بـا نقـش واسـطه گری چابکی سـازمانی 
نشـان داد کـه نوآوري  هـاي فنـاوري اطالعـات بـر عملکـرد 
پایدار شـرکت بـا نقش واسـطه چابکي سـازماني تاثیر مثبت 
و معنـي دار دارد. کولیالنـگ )20۱۵( نیـز در پژوهـش خود با 
بـا نقـش  بـر کار شـرکت  تأثیـر چابکـی سـازمانی  عنـوان 
میانجی گـری ICT به این نتیجه دسـت یافت که شایسـتگی، 
در  دارد.  شـرکت  کار  بـر  تأثیـر  سـرعت  و  انعطاف پذیـری 
پژوهشـی کـه شـاتکس )20۱۷( با عنـوان تأثیـر ICT بر کار 
کارکنـان انجـام دادنـد به ایـن نتیجه دسـت یافت کـه تأثیر 
اسـتفاده از ICT بـر کار کارکنـان مثبـت اسـت. جمع بنـدی 
مبانـی نظـری و نتایـج بررسـی های گذشـته نشـان می دهـد 
کـه ICT بـا سـرعت رو بـه افزایشـی در همـه ی بخش هـای 
جامعـه نفـوذ داشـته اسـت از سـویی بهبـود کار شـغلی بـه 
واسـطه چابکـی سـازمانی نیـز باعـث دگرگونـی در دنیـای 
مدیریـت شـده اسـت )صغـری سـینا، ۱۴0۱(، به طـوری که 
اهمیـت این دو مسـئله سـبب انجام پژوهش هـای مختلف در 
سـازمان ها و نهادهای گوناگون جامعه توسـط محققان شـده 
اسـت. امـا جمع بنـدی نتایـج بررسـی ها و ارزیابی هـای انجام 
شـده بـا ضعف هایی همراه اسـت کـه ضرورت انجـام پژوهش 
پیـش رو را نشـان می دهـد نخسـت اینکـه تا کنـون پژوهش 
جامعـی در مؤسسـه ها و مرکزهـای آموزش کشـاورزی که به 
عنـوان رکـن اصلی تولیـد امنیـت غذایی جامعه می باشـند و 
نفـوذ و گسـترش ICT در سـال های گذشـته در آنهـا رونـد 
افزایشـی داشـته اسـت مورد توجه پژوهشـگران قـرار نگرفته 
اسـت و معلـوم نیسـت کـه آیـا نفـوذ و گسـترش ICT بـه 
بهـره وری  و  کار  بـر  تأثیـری  سـازمانی  چابکـی  واسـطه 
آموزشـگران داشـته اسـت یـا خیـر؟ مـورد دیگـر اینکـه تـا 
کنـون در کمتر پژوهشـی سـه متغیر ICT، چابکی سـازمانی 
و کار شـغلی شـده اسـت. لـذا بـا توجـه بـه ایـن شـکاف 
موضوعـی ضرورت انجام پژوهش پیش رو احسـاس می شـود، 
چـرا کـه با شناسـایی رابطـه ICT با کار شـغلی آموزشـگران 
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و  بهتـر درک کـرده  را  آنـان  کار  واقعـی  ماهیـت  می تـوان 
هدف هـای  بـه  رسـیدن  بـرای  دقیق تـری  برنامه ریـزی 

هنرستان ها و مرکزهای آموزش کشاورزی داشت. 

روش شناسی پژوهش 
ایـن پژوهـش از نظـر امـکان و میـزان کنتـرل متغیرهـا 
علّی-ارتباطـی، از نظـر ماهیـت کّمـی و از نظـر هـدف، در 
زمـره تحقیقـات کاربـردی اسـت. افـراد مشـارکت کننده در 
ایـن پژوهـش آموزشـگران هنرسـتان ها و مرکزهـای آموزش 

کشـاورزی استان کرمانشـاه در سـال تحصیلی ۴0۱- ۱۴00 
بـه شـمار 2۶۷ نفـر بودنـد )N=2۶۷( کـه بـر مبنـای جدول 
کرجسـی و مـورگان )۱۹۷0( ۱۵۴ تـن از آنـان بـه عنـوان 
بـه  دسـتیابی  منظـور  بـه  شـدند.  انتخـاب  آمـاری  نمونـه 
نمونه هـا، از روش نمونه گیـری تصادفـی طبقـه ای متناسـب 
بـا حجـم آموزشـگران در هنرسـتان ها و مرکزهـای آمـوزش 

کشـاورزی هـر شهرسـتان اسـتفاده شـد )جـدول۱(.
 

جدول۱- شمار افراد جامعه آماری و نمونه انتخاب شده از آن به 

تفکیک هنرستان ها و مرکزهای آموزش کشاورزی هر شهرستان
هنرستان و مرکز آموزش کشاورزی  جامعه آماری نمونه

2۷۱۶روانسر

۳0۱۷قصرشیرین

۳2۱8سنقرکلیایی

۳۴20اسالم آباد غرب

۴۷2۷کرمانشاه

2۴۱۴بیستون

28۱۶سرپل ذهاب

۴۵2۶ماهیدشت

2۶۷۱۵۴مجموع

 بـرای گـردآوری داده هـا از سـه پرسشـنامه اسـتاندارد 
ICT محمـودی )۱۳۹2(؛ پرسشـنامه کار شـغلی پاترسـون 

)۱۹۹0(، )سـاعتچی و همکاران، ۱۳۹8( و پرسشنامه چابکی 
سـازمانی شـریفی و ژانگ )2002( اسـتفاده شـد. پرسشنامه 
ICT دارای ۶۶ پرسـش بسـته پاسـخ با مقیاس پنج درجه ای 

لیکـرت )۱-خیلی کم، 2-کـم، ۳-متوسـط،۴-زیاد، ۵-خیلی 
زیـاد( بـود کـه ۷ مؤلفـه ویژگی هـای فـردی )۱۱ پرسـش(، 
مؤلفـه نگرشـی )۱۴ پرسـش(، مؤلفه آموزشـی )۹ پرسـش(، 
مؤلفـه فنی )8 پرسـش(، مؤلفه اقتصادی )۷ پرسـش(، مؤلفه 
محیطی )۹پرسـش( و مؤلفه انسـانی -مدیریتی )8 پرسـش( 
را می سـنجد. پرسشـنامه کار شـغلی دارای ۱۵ پرسش بسته 
پاسـخ بـا مقیـاس پنـج درجـه ای لیکـرت )0-هرگـز، ۱-بـه 

نـدرت، 2-گاهی،۳-معمـوالً، ۴-همیشـه( بـود کـه دو مؤلفـه 
وظایـف شـغلی )۷پرسـش( و وظایـف سـازمانی )8 پرسـش( 
را می سـنجد. پرسشـنامه چابکـی سـازمانی نیـز شـامل 28 
پرسـش بسـته پاسـخ بـا مقیـاس پنـج درجـه ای لیکـرت )از 
2-، بـه کلـی مخالـف، ۱-، مخالـف، 0-، نظـری نـدارم، ۱-، 
موافـق و 2-، بـه کلـی موافـق( می باشـد کـه قابلیـت چابکی 
سـازمانی را در چهار مؤلفه سـرعت )۶ پرسـش(، شایسـتگی 
)۷ پرسـش(، قدرت پاسـخگویی )۶ پرسـش( و انعطاف پذیری 
)۹ پرسـش( مـورد سـنجش قـرار می دهـد. روایـی صـوری 
و ظاهـری ابـزار پژوهـش بـه تأییـد ۷ نفـر از اعضـای هیـأت 
علمـی گـروه کشـاورزی دانشـگاه پیام نـور کـه دارای تجربـه 
در زمینـه موضـوع بودنـد، رسـید و اصالح هـای مـورد نظـر 
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در پرسشـنامه اعمـال شـد. روایـی همگـرای پرسشـنامه نیز 
از طریـق محاسـبه )AVE( انجـام شـد کـه معـادل 0/8۱ به 
دسـت آمـد. پایایـی ابـزار پژوهـش از طریـق ضریـب تتـای 
ترتیبـی )Ө =0/8۱-0/8۹( با اسـتفاده از نرام افـزار R؛ پایایی 
ترکیبـی )CR( و ضریـب بارهـای عاملـی بررسـی شـد کـه 

میـزان تتـای ترتیبـی بـرای بخـش ICT 0/8۱، قسـمت کار 
شـغلی 0/88، چابکی سـازمانی 0/8۹ و به صورت کلی 0/8۶ 
 ICT بـه دسـت آمـد. میـزان پایایـی ترکیبـی بـرای بخـش
0/88، قسـمت کار شـغلی 0/۹۱ و چابکی سـازمانی 0/88 به 

دسـت آمد )جـدول2(. 

 جدول2- محاسبه روایی و پایایی بخش های مختلف پرسشنامه

روایی همگرا )AVE(پایایی ترکیبی )CR(تتای ترتیبی )Ө(مؤلفه ها

ICT0/8۳0/8۶0/۶۷

0/8۶0/۹۱0/82کار شغلی

0/8۵0/880/۷2چابکی سازمانی

 در زمینـه ضریب هـای بـار عاملـی نیـز، اگر بـار عاملی کمتر 
از 0/۴ باشـد رابطـه ضعیـف بـوده و از آن صرف نظر می شـود. 
بـار عاملـی بین 0/۴ تا 0/۶ قابل قبول اسـت و اگـر بزرگ تر از 

0/۶ باشـد خیلـی مطلوب اسـت که محاسـبه بارهای عاملی
همـه ی مؤلفه ها نشـان از مناسـب بودن آنها بـرای انجام 

پژوهش را داشـت )جـدول۳؛ نمودار ۱(.

جدول۳- میزان بارعاملی متغیرهای مختلف پژوهش 

بار عاملیمتغیرهامؤلفه

ICT

0/۵۶۴نگرشی
0/۵۷2آموزشی

0/8۱۶فنی
0/820اقتصادی
0/8۳۴محیطی

0/8۴۷انسانی-مدیریتی

کار شغلی
0/۹28وظایف شغلی

0/۵۶۶وظایف سازمانی

چابکی سازمانی

0/8۱8انعطاف پذیری
0/۴۶۱سرعت

0/۵8۵شایستگی
0/۷28قدرت پاسخگویی

 Smart و SPSSwin22 بـرای تحلیل داده ها از نرم افزارهـای
PLSwin3 اسـتفاده شـد. تحلیل داده ها در دو سطح توصیفی و 

اسـتنباطی انجام شـد. در بخش توصیفی به توصیف متغیرها 

در قالـب جدول هـای پراکنـش فراوانـی، میانگیـن، انحـراف 
معیـار و درصـد پرداخته شـد. در بخـش آمار اسـتنباطی نیز 

به بررسـی توزیـع داده ها و بررسـی فرضیه هـای پژوهش:
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بیـن ICT بـا کار شـغلی آموزشـگران رابطـه مثبـت و  �
دارد؛ معنـی داری وجـود 

بیـن ICT با چابکی سـازمانی رابطه مثبت و معنی داری  �
وجود دارد؛

بیـن چابکـی سـازمانی بـا کار شـغلی رابطـه مثبـت و  �
دارد؛ وجـود  معنـی داری 

 با استفاده از ضریب های همبستگی اسپیرمن و مدل بندی 
معادله های ساختاری پرداخته شد.

یافته ها
ویژگی های فردی و حرفه ای پاسخگویان

بررسـی نتایـج نشـان داد که میانگین سـن پاسـخگویان 
سـن ترین  کـم  کـه  بـود  معیـار2/۴۳(  )انحـراف  سـال   ۳۷
آموزشـگر ۳۱ سـال و مسـن ترین ۵۴ سـال سـن داشـت. 
۶۹/۶ درصـد آموزشـگران مـرد و ۳0/۴ درصـد زن بودنـد. 
از لحـاظ سـطح تحصیـالت ۳۷ درصـد مـدرک کارشناسـی، 

آموزشـگران   0/8 و  ارشـد  کارشناسـی  مـدرک  ۵۵ درصـد 
مـدرک تحصیلـی دکتـری داشـتند. 0/8 درصد پاسـخگویان 
دارای پیشـینه کاری کمتـر از ۵ سـال بودنـد. ۳2 درصد بین 
۵ تـا ۱0 سـال پیشـینه کاری داشـتند. ۳۹ درصـد بیـن ۱0 
تـا ۱۵ سـال پیشـینه کاری و 2۱ نیز دارای سـابقه باالی ۱۵ 

بودند. سـال 
بـه منظـور بررسـی رابطـه بیـن چابکـی سـازمانی و کار 
شـغلی آموزشـگران از ضریب همبسـتگی اسـپیرمن استفاده 
شـد. همان طـور کـه جـدول ۴ نشـان می دهـد بیـن چابکـی 
سـازمانی و کار شـغلی آموزشـگران کشـاورزی رابطـه مثبت 
و معنـاداری )P=0/000۱ ،r=0/0۳۷(، در سـطح 0/0۵ و بـا 
0/۹۵ اطمینـان وجـود دارد. بـه عبارتـی بـا افزایـش چابکـی 
سـازمانی کار شـغلی آموزشـگران نیـز ارتقـا خواهـد یافـت و 
برعکـس با افزایش کار شـغلی آموزشـگران چابکی سـازمانی 

افزایـش خواهـد یافت.

جدول۴- نتیجه ضریب همبستگی اسپیرمن بین متغیر چابکی سازمانی با کار شغلی آموزشگران

سطح معنی داری )p(میزان ضریب همبستگی )r(متغیر

0/000۱*0/0۴۱کار شغلی

*معنی داری با ۹۵ درصد اطمینان

از  بـا اسـتفاده  بـا چابکـی سـازمانی   ICT بیـن  رابطـه 
ضریـب همبسـتگی اسـپیرمن بررسـی شـد)جدول۵(. بنا بر 
نتایج بین توسـعه ICT در سـازمان و چابکی سـازمانی رابطه 

مسـتقیم و معنـاداری وجـود دارد و بـا اطمینـان ۹۹ درصـد 
 .)P=0/000۱ ،r=0/0۳۷( ایـن رابطـه تأییـد شـده اسـت

جدول۵- نتیجه همبستگی اسپیرمن بین متغیر ICT با چابکی سازمانی آموزشگران

سطح معنی داری )p(مقدار ضریب همبستگی )r(متغیر

0/000*0/00۹چابکی سازمانی

*معنی داری با ۹۹ درصد اطمینان
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بـه منظور مشـخص کردن متغیرهایی که در مدل سـازی 
معادله هـای سـاختاری تحلیـل خواهنـد شـد، از رگرسـیون 
ترتیبـی اسـتفاده شـد. نتیجـه آزمـون نسـبت احتمـال مدل 
نشـان داد کـه میـزان کای اسـکویر )کای اسـکویر=۱8/۶2۷؛ 
سـطح  در  معنـی داری0/000(  سـطح  و  آزادی=۱2  درجـه 
یـک درصـد معنـی دار بـود، در نتیجـه می تـوان گفـت مدل 

رگرسـیونی مـدل مناسـبی اسـت و متغیرهـای مسـتقل بـه 
خوبـی تونسـته اند تغییرهـای متغیر وابسـته را تبییـن کنند. 
نتیجـه آزمـون نکویـی بـرازش نیز نشـان داد کـه متغیرهای 
مسـتقل و وابسـته تناسـب خوبی بـا هم دارند و مـدل خوبی 

بـه دسـت آمده اسـت )جـدول۶(.
 

جدول۶- آزمون نکویی برازش مدل رگرسیون ترتیبی ارتباط ابعاد ICT با چابکی سازانی و کار شغلی

سطح معنی داریدرجه آزادیکای اسکویرمؤلفه

۱8۶/۱۵۱۶0۱/000پیرسون

۱۵۴/۳۶۱۶0۱/000انحراف

 میـزان  آماره هـای ضریـب تعیین پژودو )شـامل سـه ضریب 
تعییـن کاکـس و نل، نیجل کـرک و مک فادن( نشـان دادند 
کـه متغیرهای مسـتقل توانسـته اند بین 2۵ تـا ۳۳ درصد از 

احتمـال واریانـس چابکـی سـازای و علکـرد شـغلی را 
کننـد )جـدول۷(. تبییـن 

جدول۷- میزان آماره های ضریب تعیین پژودو

میزانضریب تعیین
0/2۵8کاکس و نل
0/202نیجل کرک 

0/2۳2مک فادن

نشـان  نتایـج رگرسـیون در جـدول 8  همان طـور کـه 
بـا  ارتبـاط مثبـت و معنـاداری  ابعـاد ICT دارای  می دهـد 
چابکی سـازانی و علکرد شـغلی آنان در سطح 0/0۵ می باشد 
و همـراه بـا افزایـش میـزان متغیرهـای ICT چابکی سـازای 
و علکـرد شـغلی نیـز افزایـش می یابـد. میـزان سـنجه های 
بـرآورد شـده بـرای بعـد نگرشـی )۴/۷۵(؛ آموزشـی )۶/۵2(؛ 
فنـی )۵/۱۷(؛ اقتصـادی )8/2۱(؛ محیطـی )۴/۶۳(؛ انسـانی 
–مدیریتـی )۶/۵۴( می باشـد. ابعـاد ICT بر چابکی سـازمانی 
آموزشـی  )0/2۵2(؛  نگرشـی  از  عبارت انـد  شـغلی  کار  و 
محیطـی  )0/۳۹۹(؛  اقتصـادی  )0/۳۷۹(؛  فنـی  )0/۳۶۳(؛ 
)0/2۶۴(؛ انسـانی –مدیریتـی )0/۳۴۹( کـه بـا فـرض ثابـت 

مانـدن تأثیـر همـه متغیرهـای مـدل، افزایش یـک واحد در 
هـر یـک از متغیرهـای مسـتقل بـاال بـه ترتیـب بـا احتمـال 
واحـد   ۶/۵۴ و   ۴/۶۳ 8/2۱؛  ۵/۱۷؛  ۶/۵2؛  افزایـش۴/۷۵؛ 
در نسـبت های لگاریتـم متغیـر وابسـته چابکـی سـازمانی و 
کار شـغلی خواهـد بـود. بـه عبـارت دیگـر آموزشـگرانی کـه 
از لحـاظ نگرشـی، آموزشـی، فنـی، اقتصـادی، محیطـی و 
انسـانی-مدیریتی وضعیـت مناسـب تر و در سـطح باالتـری 
قـرار داشـتند از لحـاظ چابکی سـازمانی و علکرد شـغلی نیز 

در وضعیـت مناسـب تری بودنـد.
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جدول8- نقش ابعاد ICT بر چابکی سازمانی و کار شغلی

S.EWaldPبرآوردمتغیر

۴/۷۵0/2۵22/۷۱80/02۹نگرشی
۶/۵20/۳۶۳2/۴200/0۱۷آموزشی

۵/۱۷0/۳۷۹۳/2۱80/0۱۹فنی
8/2۱0/۳۹۹۴/۴۵۴0/00۴اقتصادی
۴/۶۳0/2۶۴۱/8۴۷0/02۷محیطی

۶/۵۴0/۳۴۹۳/۶۵۷0/0۱۶انسانی-مدیریتی

 رابطه بین ICT و کار شغلی با نقش میانجی 
چابکی سازمانی

بـرای بررسـی رابطـه بیـن ICT و کار شـغلی بـا نقـش 
میانجـی چابکـی سـازمانی و همچنیـن بررسـی هدف هـای 
 )SEM( پژوهـش از روش مدل بنـدی معادله هـای سـاختاري

بـا اسـتفاده از نرم افـزار»Smart Pls3« اسـتفاده شـد. 
بـار  اسـتاندارد،  رگرسـیونی  ضریب هـای   ۱ نمـودار  در 
عاملـی و ضریب هـای تبییـن آمـده اسـت. همان گونـه کـه 
نمـودار نشـان می دهـد همه متغیرهـای تحقیق به دو دسـته 
متغیرهای پنهان و آشـکار تبدیل شـده اند. متغیرهای آشـکار 
بـه صـورت  یـا مشـاهده شـده )مسـتطیل های زرد رنـگ( 
متغیرهـای  حالیکـه  در  می شـوند؛  اندازه گیـری  مسـتقیم 

صـورت  بـه  رنـگ(  آبـی  )دایره هـای  مکنـون  یـا  پنهـان 
نامسـتقیم اندازه گیـری می شـوند و بـر مبنـای رابطه هـا یـا 
همبسـتگی های بیـن متغیرهای اندازه گیری شـده اسـتنباط 
می شـوند. متغیرهـای پنهـان یـا مکنـون بیانگـر سـازه های 
نظـری هسـتند کـه مسـتقیم دیـده نمی شـوند و بـا دیگـر 
یـا مشـاهده شـده سـاخته و مشـاهده  متغیرهـای آشـکار 
بـه   ICT نشـان می دهـد  نتایـج  می شـوند. همان طـور کـه 
عنـوان متغیـر مسـتقل بـر روی دو متغیـر وابسـته یعنی کار 
شـغلی و چابکـی سـازمان بـه صـورت معنـی داری تأثیرگذار 
می باشـد. ICT ۵۷ درصـد از کل واریانـس کار شـغلی و ۳۴ 
درصـد از کل واریانـس چابکـی سـازمانی را تبییـن می کنـد.

 

نمودار۱. مدل پژوهش با ضریب  استاندارد شده
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 دو متغیـر، زمانـی با یکدیگر رابطه و تأثیر معنی دار دارند 
کـه میـزان آمـارة t آنهـا در سـطح ۹۵ درصد بیـن )۱/۹۶+ و 
۱/۹۶-( باشـد. در غیـر ایـن صـورت رابطـه معنـی داری بـا 
یکدیگـر نخواهنـد داشـت و اگـر مقدار آمـارة t بیـرون از بازة 
2/۵۶+ تـا 2/۵۶- قـرار گیـرد، ضریب هـای مسـیر در سـطح 
اطمینـان ۹۹ درصـد معنـی دار اسـت. برابر نمـودار2 می توان 
بیـان کـرد که تأثیـر ICT )متغیر مسـتقل( بـر متغیر چابکی 
سـازمانی )متغیـر میانجی( معنـادار می باشـد. همچنین تأثیر 
چابکـی سـازمانی )متغیـر میانجـی( بـر کار شـغلی )متغیـر 
وابسـته( معنـادار اسـت. تأثیـر سـازه ICT )متغیـر مسـتقل( 
بـر کار شـغلی )متغیـر وابسـته( از لحاظ آماری نیـز معنی دار 
اسـت. بنابـر نتایـج به دسـت آمـده با توجـه به اینکـه میزان 
t همـه ی متغیرهـا بیـش از 2/۵8 می باشـند در نتیجـه سـه 
ضریب مسـیر مشـخص شـده در سـطح اطمینان ۹۹ درصد 

معنـی دار شـده اند و در اندازه گیـری سـازه های خـود سـهم 
معنـی داری را ایفـا کرده اند. 

بـه منظـور سـنجش معنـی داری تأثیـر متغیـر چابکـی 
سـازمانی بـه عنـوان یـک متغیرمیانجـی از آزمـون سـوبل 
اسـتفاده شـد. اگـر میـزان آمـاره آزمـون بـه دسـت آمـده از 
میـزان ۱/۹۶بیشـتر باشـد نشـان دهنده ایـن اسـت که فرض 
صفـر مبنـی بـر ایـن که متغیـر چابکـی سـازمانی نقشـی بر 
رابطـه بیـن متغیـر ICT و کار شـغلی ندارد در سـطح خطای 
0/0۵ رد شـده و تأثیـر متغیـر چابکی سـازمانی بـر رابطه دو 
سـازه یـاد شـده، معنـی دار اسـت. میـزان آزمون سـوبل برابر 
اسـت بـا ۳/۴۴، کـه از ۱/۹۶ بیشـتر اسـت و نشـان می دهـد 
کـه متغیـر چابکـی سـازمانی یـک متغیـر میانجـی بیـن دو 
متغیـر ICT و کار شـغلی می باشـد کـه ایـن فـرض بـا میزان 

اطمینـان ۹۹ درصـد تأییـد می شـود.

 
نمودار2. میزان آمارهt و ضریب رگرسیونی برای سنجش برازش مدل ساختاری

در جـدول ۳ بـا اسـتفاده از تحلیـل رگرسـیون خطـی 
 ICT سـاده بـه بررسـی فرضیه هـای پژوهـش یعنـی تأثیـر
بـر متغیرهـای کار شـغلی و چابکـی سـازمانی )متغیرهـای 

وابسـته( پرداختـه شـده اسـت. 
بیـن ICT بـا کار شـغلی آموزشـگران رابطـه مثبـت و  �

دارد؛ معنـی داری وجـود 
بیـن ICT با چابکی سـازمانی رابطه مثبت و معنی داری  �

وجود دارد؛

بیـن چابکـی سـازمانی بـا کار شـغلی رابطـه مثبـت و  �
دارد؛ وجـود  معنـی داری 

بـا توجـه بـه اینکه میـزان t برای هر سـه فرضیه  بیشـتر 
از میـزان 2/۵8 اسـت، فرضیه هـا بـا اطمینـان ۹۹ درصـد 
مـورد تأییـد قـرار گرفتنـد. بـا توجـه بـه مثبت بـودن ضریب 
رگرسـیون بـرای هـر سـه فرضیـه می تـوان گفت کـه جهت 
تأثیـر متغیـر ICT بـر هـر دو متغیر مثبت و مسـتقیم اسـت 

)جدول۹(.



75فصل نامه علمی پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی
شماره 61

تابستان  1401

 جدول۹- نتیجه بررسی فرضیه ها تحقیق 

تأیید/رد 
فرضیه

سطح 
معناداری

انحراف 
استاندارد

میزان
t-value

ضریب 
βمسیر

تأثیر

تایید فرضیه  0/00۳ 0/۱۱۹ ۳/۷۵ 0/۴2۷ ICT -< کار شغلی 

تایید فرضیه  0/000 0/0۷۷ ۵/۵۹ 0/۵۹۱ ICT -< چابکی سازمانی 

تایید فرضیه 0/00۱ 0/۱۳۴ ۳/۱۶ 0/۴۱۱ چابکی سازمانی -< کار شغلی 

 ارزیابی مدل ساختاری
بـرای ارزیابـی مـدل سـاختاری از دو معیـار، Q2 نشـان 
دهنـده قـدرت پیش بینـی مـدل و ضریـب تعیین R2، نشـان 
دهنـده میـزان تأثیـر متغیرهـای پنهـان بـرون زا بـر درون زا 
باشـد   0/02 از  کمتـر   Q2 میـزان  چنانچـه  شـد.  اسـتفاده 
نشـان دهنده قـدرت پیش بینـی ضعیـف مـدل، اگـر Q2 بین 
0/02 و 0/۱۵ باشـد قـدرت پیش بینـی ضعیـف و چنانچـه 

بیشـتر از 0/۳۵ باشـد نشـان دهنده قـدرت پیش بینـی باالی 
مـدل اسـت. میـزان R2 تنها بـرای سـازه های درون زای مدل 
اسـتفاده می شـود و در مـورد سـازه های بـرون زا، میـزان این 
معیـار صفـر می باشـد. چنانچه R2 کمتـر از 0/۱۹باشـد تأثیر 
ضعیـف، اگـر R2 بین 0/۱۹ تـا 0/۶۷تأثیر متوسـط و چنانچه 
R2 بزرگتر از 0/۶۷ باشـد نشـان دهنده تأثیر قوی مدل اسـت 

)داوری و رضـا زاده، ۱۳۹2(. 

جدول ۱0- خالصه نتایج به دست آمده در مورد برازش مدل ساختاری تحقیق

SSOSSEQ2R2 Communalityمتغیرهاي مکنون

ICT۳00/000۳00--0/۶۳۷

۱00/000۷۱/۶۷۷0/28۳0/۳۵۱0/۶۴۴کار شغلی

200/000۱۷۷/2۴۳0/۱۱۴0/2۶20/۷۱۱چابکی سازمانی

SSO : جمع مقادیر مربع مربوط به سؤاالت SSE : جمع مربع مقادیر خطا در پیش بینی سؤاالت عامل میانجی

چنانچـه جـدول ۱0 نشـان می دهـد میـزان دو شـاخص 
Q2 و R2 بـرای متغیـر پنهـان درون زای در حـد مناسـب بـود 

و از ایـن رو مـدل سـاختاری پژوهش برازش مناسـب داشـت. 
پـس از برازش بخـش اندازه گیری و سـاختاری مدل پژوهش 
بـه منظـور بررسـی بـرازش کلـی مـدل، از معیـار نکویـی 
برازش2 اسـتفاده شـد، این شـاخص، مجذور ضـرب دو میزان 
میانگیـن میزان های اشـتراکی و میانگیـن ضریب های تعیین 
اسـت. میـزان0/۳۶، 0/2۵ و 0/0۱ بـه ترتیـب قوی، متوسـط 
و ضعیـف بـرازش توصیـف شـده آزمـون نکویی بـرازش برای 

متغیرهـای پژوهـش در جـدول ۱۱ نشـان داده شـده اسـت. 
همچنین شـاخص بـرازش مدل کلی 0/۵۶ به دسـت آمد که 
بـا توجـه بـه این که میـزان به دسـت آمده بـرای GOF بیش 
از 0/۳۶ اسـت بنابرایـن میزانـی قـوی و مناسـب بـرای مدل 

می باشـد کـه در جدول ۱2 نشـان داده شـده اسـت.
بـه منظـور بررسـی بـرازش مـدل کلـی، پـس از بـرازش 
بخـش اندازه گیری سـاختاری مـدل پژوهش از معیـار نکویی 
برازش)GOF( اسـتفاده شـد، این شـاخص، مجذور ضرب دو 
میـزان متوسـط مقادیر اشـتراکی و متوسـط ضرایـب تعیین 
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اسـت. میزان هـای 0/۳۶، 0/2۵ و 0/0۱ بـه ترتیـب قـوی، 
متوسـط و ضعیـف بـرازش توصیف شـده آزمـون GOF برای 
متغیرهـای پژوهـش در جـدول 8 نشـان داده شـده اسـت. 
همچنیـن شـاخص بـرازش مـدل کلـی 0/۵۶ بـه دسـت آمد 

 GOF کـه بـا توجـه بـه این که میـزان به دسـت آمـده بـرای
بیـش از 0/۳۶ اسـت بنابرایـن میزانـی قـوی و مناسـب برای 

مـدل می باشـد کـه در جـدول۱2 نشـان داده شـده اسـت.

 جدول ۱۱- میزان GOF متغیرهای مکنون

میزان های اشتراکیضریب تعیینمتغیرهاي مکنون
ICT0/۴۳۱0/۹۱۱

0/۵۷۴0/۷۳۴کار شغلی
0/۳۹۱0/8۱۴چابکی سازمانی

0/۵۱00/۶۳0میانگین

GOF=√(0.630× 0.510) =0.56

با توجه به میزان به دست آمده برای GOF می توان گفت که مدل دارای برازش مناسبی است.

GOF جدول ۱2- نتایح آزمون

GOFR2Q2 Communality

0/۵۶0/۳۱20/۴۴۵0/۴2۷

بـا توجه به اینکه میزان شـمول واریانس 0/۵۶ به دسـت 
آمـده و این میزان بیش از 0/۳۶ اسـت. نشـان از برازش قوي 
مـدل کلـي پژوهـش دارد. بنابرایـن مي تـوان گفـت بـرازش 

کلـي مدل پژوهش بسـیار مناسـب مي باشـد. بنابراین متغیر 
چابکـي سـازماني در رابطه بین فناوري اطالعـات و ارتباطات 

و عملکرد شـغلي آموزشـگران نقـش میانجي دارد.

بحث و نتیجه گیری و پیشنهادها
ایـن پژوهـش بـا هـدف بررسـی نقـش چابکی سـازمانی 
شـغلی  کار  بـا  ارتباطـات  و  اطالعـات  فنـاوری  ارتبـاط  در 
کشـاورزی  آمـوزش  مرکزهـای  و  هنرسـتان ها  آموزشـگران 
کرمانشـاه انجـام شـد. بـر مبنـای نتایـج پژوهش بیـن متغیر 
ICT با چابکی سـازمانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. 

در واقع اسـتفاده از ICT باعث افزایش چابکی سـازمانی شده 
اسـت کـه نشـان از اهمیـت ICT و نقش آن در هنرسـتان ها 

و مرکزهـای آمـوزش کشـاورزی دارد. به عبارتی سـامانه هاي 
ICT نقـش کلیـدي در توسـعه چابکـی در همـه ی مرکزها و 

از جملـه هنرسـتان ها و مرکزهـای آمـوزش کشـاورزی بازي 

می کننـد، بـه طوري کـه سـرعت و انعطاف پذیـر بـدون آن ها 
قابـل تصـور نیسـت. در واقع بر مبنـای نتایـج و همچنین در 
ادبیـات پژوهـش و از جمله نتیجه بررسـی های صغری سـینا 
)۱۴00(؛ شـهیدی پوراکبـری و شـکوه )۱۳۹۹(؛ مرهوبـی و 
آل منـور )20۱۷(؛ کولیالنـگ )20۱۵( اسـتفاده از ICT بـه 
عنـوان توانمندسـازهاي کلیـدي چابکـی تعریف شـده اسـت 
کـه هم سـو با نتیجـه این بخـش از پژوهش می باشـد. بر این 
مبنـا می توان گفت توسـعه و گسـترش ICT در هنرسـتان ها 
و مرکزهـای آمـوزش کشـاورزی بـا تأثیـر گذاری بـر چابکی 
سـازمانی پیامدهـای مثبتـی از جملـه نوعـی غنی سـازی و 
رضایت منـدی  آموزشـگران، دانش آمـوزان و جامعه روسـتایی 
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بـا تولیـد محصول هـا و خدمـات بـا کیفیـت اسـت همچنین 
دانـش  تولیـد  و  بـا صالحیـت  آموختـگان  دانـش  پـرورش 
مـورد نیـاز بخش هـای مختلـف جامعـه روسـتایی از دیگـر 
 ICT پیامدهـای مثبـت آن اسـت. بنابرایـن توانمندي هـاي
چابکـی سـازمانی  قابلیت هـاي  افزایـش  در  بسـزایی  نقـش 
خواهـد داشـت و ICT بـه میـزان زیـادي مي توانـد چابکـي 
سـازماني آموزشـگران را افزایش دهد. هر اندازه آموزشـگران، 
گرایـش بیشـتري بـه اسـتفاده از ICT در محیـط کاري خود 
داشـته باشـند، هنرسـتان ها و مرکزهـای آموزش کشـاورزی 
نیـز بهتـر و سـریع تر به سـمت چابکـي حرکـت خواهند کرد 
و از تغییرپذیری هـا بـه عنـوان فرصت هایـي بـراي پیشـرفت 
سـرعت  مي شـود،  اسـتفاده  بهـره وري  افزایـش  سـازمان، 
پاسـخگویي بـه فرصت هـا و تهدیدهای سـازماني بـاال مي رود 
و سـازمان بـه توانایي هـا و مهارت هـاي فنـي کافـي دسـت 
مي یابـد. خدمـات ارائه شـده، دارای کیفیت خوبي مي شـوند، 
همـه اقدام هـا و برنامه هـا بـراي حفـظ، پیشـرفت و ارتقـاي 
جایـگاه سـازمان در آینـده، شـکل مي گیرنـد و عملیـات در 
کوتاه تریـن زمـان، بـا کمتریـن هزینـه و با کیفیت بـاال انجام 
مي شـوند. در واقع استفاده آموزشـگران از فناوري هاي جدید، 
مناسـب و مدرن و اسـتفاده از اسـتانداردها و موافقت نامه های 
)پروتـکل ( مناسـب در تبـادل اطالعـات میـان آموزشـگران 
هنرسـتان ها و مرکزهـای آمـوزش کشـاورزی موجـب ارتقاي 
چابکـي سـازماني مي شـود. بـا توجه بـه نتایج ایـن پژوهش، 
ICT از چابکي سـازماني پشـتیباني کرده اسـت و نقش مهم 

و مؤثری در درک و واکنش نسـبت به چابکي سـازماني دارد. 
تحقـق ایـن دیـد و نظـر مهـم در بخـش کشـاورزی بـه رفع 
نیازمندی هـای ایـن بخـش کشـاورزی و توسـعه ملـی کمک 

کرد.  خواهـد 
نتایـج پژوهـش همچنین نشـان داد که چابکی سـازمانی 
تأثیـر مثبـت و مسـتقیمی بـر روی کار شـغلی آموزشـگران 
هنرسـتان ها و مرکزهـای آمـوزش کشـاورزی داشـته اسـت. 
در واقـع چابکـي سـازماني آموزشـگران، نشـان دهنده توانایی 
پیوسـته آنـان در رویارویـی بـا تغییـر پذیری هـای پیوسـته 

حاکـم بر سـازمان اسـت. لذا می تـوان گفت چابکي سـازماني 
مي توانـد از جملـه عامل هـای مؤثـر در درون سـازمان باشـد. 
تبدیـل شـدن بـه سـازمان چابـک چالش برانگیـز اسـت؛ زیرا 
احتمـال گـذار از وضعیتـي ثابـت بـه وضعیـت دیگـر بسـیار 
دشـوار است. از سـویی چابکي در پاسـخگویي آموزشگران به 
هدف هـای مرکـز و سـرعت در ارائه ي خدمات، بـه بقین جزو 
برنامه هـا و هدف هـای هـر سـازمانی و از جملـه هدف هـای 
هنرسـتان ها و مرکزهـای آمـوزش کشـاورزی اسـت .بـراي 
افزایـش سـرعت در ایـن زمینـه، بایـد قـدرت پاسـخگویي تا 
حـد ممکـن و مناسـب بـه سـطح های باالتـر منتقل شـود و 
همـه قـدرت پاسـخگویي بـه آشـکارا مشـخص شـود. در این 
راسـتا نتیجـه بررسـی های صغـری سـینا )۱۴0۱( نیـز ایـن 
نتیجـه را تأییـد می کنـد کـه تأثیـر چابکـی سـازمانی روی 
کار شـغلی اعضـای هیـأت علمـی دانشـگاه ها مثبـت اسـت. 
توسـعه زیرسـاختی در کسـب و کار الکترونیکـی در حـوزه ي 
قابلیت هـاي  جایگزینـی  طریـق  از  سـازمان  فعالیت هـاي 
سـنتی با مهارت هاي ناشـی از فناوري اطالعـات نیز می تواند 
نقـش مؤثری در راسـتای ارتقـا چابکی سـازمانی و بهبود کار 
هنرسـتان ها و مرکزهـای آمـوزش کشـاورزی داشـته باشـد. 
از سـویی تأکیـد مدیـران سـازمان بـر گروه سـازی محـوری، 
اقدام  هـای  نیـز  زیرسـاخت ها  تقویـت  و  قابلیت هـا  توسـعه 
سـودمندی در راسـتای ارتقـا چابکـی سـازمانی هنرسـتان ها 
کار  بهبـود  نهایـت  در  و  کشـاورزی  آمـوزش  مرکزهـای  و 

آنها می باشـد.
نتایـج پژوهـش همچنین نشـان داد کـه ICT ۵۷ درصد 
از واریانـس کار شـغلی آموزشـگران هنرسـتان ها و مرکزهای 
آموزش کشـاورزی را تبیین کرده اسـت. از اواخر دهه ۱۹80 
و اوایـل دهـه ۱۹۹0 ماهیـت کسـب وکار تـا حـد زیـادي به 
فناوري اطالعات وابسـته شـد، بـه طوري که مدیـران وادار به 
در نظـر گرفتـن نقـش فنـاوري اطالعات در راهبردي کسـب 
وکار شـدند. در واقع بهره مندي از ICT در حوزه هاي مختلف، 
منجـر به بـروز تغییرپذیری هـای مطلوبي در عملکرد شـغلي 
آموزشـگران شـده اسـت و هنرسـتان ها و مرکزهـای آموزش 
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کشـاورزی در ایـن راه موفـق عمـل کـرده اسـت. ضمـن این 
کـه ادامـه این رونـد و کاربسـت بیشـتر ICT در فعالیت هایي 
کـه کمتـر مـورد توجـه بـود، در فراهـم آوردن موفقیـت روز 
افـزون هنرسـتان ها و مرکزهای آموزش کشـاورزی تأثیرگذار 
خواهـد بود. همچنین می تواند به پیشـرفت جوانان روسـتایی 
از طریـق افزایـش فرصـت تعامـل جوانـان با جهان بیـرون از 
روسـتا و سـازماندهی جوانان در قالب تشـکل های فرهنگی- 
 ICT هنـری کمـک کنـد. مي تـوان گفـت کـه بهره منـدي از
آمـوزش  مرکزهـای  و  هنرسـتان ها  مختلـف  حوزه هـاي  در 
کشـاورزی، منجـر بـه بـروز تغییـرات مطلوبـي در عملکـرد 
آموزشـگران شـده اسـت و هنرسـتان ها و مرکزهـای آموزش 
کشـاورزی در ایـن راه موفـق عمـل کرده انـد. امـا بـه منظور 
بهره بـرداری مؤثـر از ایـن فناوری ها و اسـتفاده از قابلیت های 
آنهـا بـا هـدف توانمنـد کـردن آموزشـگران و درنهایـت کل 

اجـرا  و  تدویـن  مناسـبی  برنامه هـای  اسـت  الزم  سـازمان، 
شـود. نتیجـه ایـن بخـش از پژوهـش را مطالعـات صغـری 
محمـدی  )۱۳۹۹(؛  همـکاران  و  بخشـعلی  )۱۴0۱(؛  سـینا 
زیتونـی )۱۳۹8(؛ طالقانـی و لنگـرودی )۱۳۹۳(؛ مرهوبـی و 
آل منـور )20۱۷( و شـاتکس )20۱۷( نیـز تأییـد نمودند. در 
ایـن راسـتا تأکیـد می شـود برنامه ریـزان و سیاسـت گذاران 
هنرسـتان ها و مرکزهـای آموزش کشـاورزی کشـور، بر نقش 
محوری ICT در پیشـبرد هدف های سـازمان وتوانمندسـازی 
کارکنـان، توجـه بیشـتری کرده و شـرایط و امکانـات الزم را 

بـرای اسـتفاده بیشـتر و بهینـه از ICT فراهم سـازند. 

پی نوشت
1- Information and Communications Technology 

(ICT) 

2- Goodness of Fit (GOF)
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The Role of Organizational Agility in the Relationship of Information and Communication 

Technology with the Job Performance of Teachers in Conservatories and Agricultural Education 
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Abs tract

The complexity of human life in today's world has made the ability and power derived from

Knowledge dependent on the use of modern transmission tools in order to access this time field. The present 

causal-correlation research was conducted with the aim of the role of organizational agility in the relationship 

of information and communication technology With the job performance of teachers in conservatories and 

agricultural education centers in Kermanshah through the mediating role of organizational agility. The 

participants in this research in the academic year 2021-22 were 267 teachers of conservatories and agricultural 

education Centers in Kermanshah province (N=267), that based on the table of Krejcie and morgan, 154 of 

them were selected and examined using s tratified random sampling method according to the place of s tudy with 

proportional assignment. To collect data from three s tandard ICT ques tionnaires of Mahmoudi; Patterson's job 

performance ques tionnaire and Sharifi and Zhang's organizational agility ques tionnaire were used. The formal 

and apparent validity of the research tool was confirmed by 7 faculty members of the agriculture department 

of payam nor university who had experience in the subject, and the desired corrections were applied to the 

ques tionnaire. The convergent validity of the ques tionnaire was also calculated through AVE, which was obtained 

as 0.78.The research tool was checked through the ordinal theta coefficient (0.83-0.87) using R software, and 

the ordinal theta rate was 0.83 for ICT, 0.86 for job performance, and 0.86 for organizational agility. 0.85 And 

overall 0.87 was obtained. SPSSwin22 and Smart PLSwin3 software were used for data analysis.

Based on the results of the spearman correlation coefficient, there was a positive and significant relationship 

between the development of ICT and organizational agility, as well as between organizational agility and the job 

performance of agricultural educators. ICT as an independent variable had a significant effect on two dependent 

variables, i.e. job performance and organizational agility. So that ICT accounted for 57% of the total variance of 

job performance and 34% of the total variance of organizational agility explains. 

Index terms: ICT, Academies and Agricultural Education Centers, Organizational Agility, Job Performance.
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