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AABBSSTTRRAACCTT

TThhee  EEffffeeccttss  ooff  IInnffoorrmmaattiioonn  TTeecchhnnoollooggyy::
AAnn  IInnvveessttiiggaattiioonn  ooff  tthhee  MMoottiivvaattiioonnaall  IImmppaacctt  ooff  IInnffoorrmmaattiioonn  TTeecchhnnoollooggyy  oonn  JJoobbss..

TThhee  rreessuullttss  ooff  tthhiiss  rreesseeaarrcchh  ssuuppppoorrtt  tthhee  nnoottiioonn  tthhaatt  tthheerree  aarree  aatt  lleeaasstt  ttwwoo  ddiissttiinncctt  ttyyppeess  ooff

iinnffoorrmmaattiioonn  tteecchhnnoollooggyy  tthhaatt  aaffffeecctt  tthhee  mmoottiivvaattiioonnaall  lleevveell  ooff  aa  ttaasskk..    RReessuullttss  aallssoo  ssuuppppoorrtt  tthhee  hhyyppootthheessiiss

tthhaatt  ttaasskk  ddiissccrreettiioonn  mmooddeerraatteess  tthhee  rreellaattiioonnsshhiipp  bbeettwweeeenn  iinnffoorrmmaattiioonn  tteecchhnnoollooggyy  aanndd  ttaasskk  mmoottiivvaattiioonn..
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TThhee  EEffffeeccttss  ooff  IInnffoorrmmaattiioonn  TTeecchhnnoollooggyy::

AAnn  IInnvveessttiiggaattiioonn  ooff  tthhee  MMoottiivvaattiioonnaall  IImmppaacctt  ooff  IInnffoorrmmaattiioonn  TTeecchhnnoollooggyy  oonn  JJoobbss

MMaannyy  rreesseeaarrcchheerrss  hhaavvee  ssttaatteedd  tthhaatt  iinnffoorrmmaattiioonn  tteecchhnnoollooggyy  ((IITT))  mmaayy  wweellll  bbee  oonnee  ooff  tthhee  mmoosstt

iimmppoorrttaanntt  aanndd  iinntteerreessttiinngg  aarreeaass  ooff  iinnqquuiirryy  ooff  tthhee  ddeeccaaddee  ((GGeerrsstteeiinn,,  11998877;;  PPoorrtteerr,,  11998855))..    IITT  hhaass  bbeeeenn

hhaaiilleedd  aass  oonnee  tthhee  mmoosstt  iimmppoorrttaanntt  tteecchhnnoollooggiiccaall  ddeevveellooppmmeennttss  iinn  rreecceenntt  ttiimmeess  ((FFrraannzz,,  RRoobbeeyy,,  &&  KKooeebblliittzz,,

11998866))..    AAddddiittiioonnaallllyy,,  iinnffoorrmmaattiioonn  tteecchhnnoollooggyy  ssppeennddiinngg  hhaass  ddoouubblleedd  aass  aa  ppeerrcceenntt  ooff  rreevveennuueess  tthhrroouugghhoouutt

tthhee  llaasstt  ddeeccaaddee  ((BBeennjjaammiinn  &&  BBlluunntt,,  11999922))..    IInn  ssppiittee  ooff  tthhiiss  ffaacctt,,  lliittttllee  iiss  kknnoowwnn  aabboouutt  tthhee  eeffffeeccttss  ooff  tthhiiss

nneeww  tteecchhnnoollooggyy  iinn  tthhee  wwoorrkkppllaaccee..

TTwwoo  bbaassiicc,,  ooppppoossiinngg  vviieewwss  eexxiisstt  wwiitthh  rreeggaarrdd  ttoo  tthhee  iimmppaacctt  ooff  iinnffoorrmmaattiioonn  tteecchhnnoollooggyy..    FFiirrsstt,,  tthhee

ccoommppuutteerriizzeedd  wwoorrkkppllaaccee  iiss  iinnhhuummaannee  aanndd  wwoorrkkeerrss''  jjoobbss  aarree  rroobbbbeedd  ooff  eennrriicchhiinngg  eelleemmeennttss  ((AAtttteewweellll  &&

RRuullee,,  11998844))..    TThheessee  ddeesskkiilllleedd  jjoobbss  pprroodduuccee  ddiissssaattiissffaaccttiioonn,,  aalliieennaattiioonn,,  aanndd  rreedduucceedd  mmoottiivvaattiioonn  ttoo

ppeerrffoorrmm..    OOrr,,  ccoonnttrraarriillyy,,  tthhee  ccoommppuutteerr  iiss  vviieewweedd  aass  aa  lliibbeerraattoorr  ((MMeesstthheennee,,  11997700))..    TThhee  mmaacchhiinnee  hheellppss  ttoo

rreemmoovvee  mmoonnoottoonnyy  aanndd  mmaakkee  jjoobbss  mmoorree  eennrriicchheedd  aanndd  ssaattiissffyyiinngg..

RReesseeaarrcchh  eeffffoorrttss  hhaavvee  bbeeeenn  ttoooo  iinnccoonnssiisstteenntt  aanndd  ssppaarrssee  ttoo  ssuuppppoorrtt  eeiitthheerr  sscceennaarriioo  ssttrroonnggllyy

((AAtttteewweellll  &&  RRuullee,,  11998844))..    HHiillll  ((11996666))  rreeppoorrtteedd  tthhaatt  ffeeww  eemmppiirriiccaall  ssttuuddiieess  hhaavvee  iiddeennttiiffiieedd  oorr  ddeessccrriibbeedd

tthhee  eeffffeeccttss  ooff  ccoommppuutteerriizzeedd  iinnffoorrmmaattiioonn  ssyysstteemm  uussee..    TTwweennttyy--ttwwoo  yyeeaarrss  llaatteerr,,  PPaarrssoonnss  ((11998888))  rreeppoorrtteedd

tthhaatt  eemmppiirriiccaall  rreesseeaarrcchh  oonn  jjoobb  cchhaannggeess  dduuee  ttoo  ccoommppuutteerriizzaattiioonn  iiss  ssuurrpprriissiinnggllyy  ssppaarrssee..    TThheerreeffoorree,,  tthhee

qquueessttiioonn  rreemmaaiinnss::  wwhhaatt  iiss  tthhee  iimmppaacctt  ooff  iinnffoorrmmaattiioonn  tteecchhnnoollooggyy  oonn  wwoorrkkeerrss  aanndd  tthhee  jjoobbss  tthheeyy  ppeerrffoorrmm??

TThhee  ppuurrppoossee  ooff  tthhiiss  ssttuuddyy  wwaass  ttoo  aatttteemmpptt  ttoo  aannsswweerr  tthhiiss  qquueessttiioonn  bbyy  eexxaammiinniinngg  tthhee  eeffffeeccttss  ooff  iinnffoorrmmaattiioonn

tteecchhnnoollooggyy  oonn  tthhee  mmoottiivvaattiioonnaall  nnaattuurree  ooff  jjoobbss..

TTyyppeess  ooff  IInnffoorrmmaattiioonn  TTeecchhnnoollooggyy

IInnffoorrmmaattiioonn  tteecchhnnoollooggyy  rreeffeerrss  ttoo  ccoommppuutteerr--mmeeddiiaatteedd  wwoorrkk  wwhheerree  aa  ttaasskk  iiss  aaccccoommpplliisshheedd  tthhrroouugghh

tthhee  mmeeddiiuumm  ooff  tthhee  iinnffoorrmmaattiioonn  ssyysstteemm  rraatthheerr  tthhaann  tthhrroouugghh  ddiirreecctt  pphhyyssiiccaall  ccoonnttaacctt  wwiitthh  tthhee  ttaasskk  ((ZZuubbooffff,,

11998855))..    AAccccoorrddiinngg  ttoo  ZZuubbooffff  ((11998888))  ttwwoo  ttyyppeess  ooff  iinnffoorrmmaattiioonn  tteecchhnnoollooggyy  eexxiisstt..    FFiirrsstt,,  aann  aauuttoommaattiinngg

tteecchhnnoollooggyy  iiss  ddeessiiggnneedd  aanndd  iimmpplleemmeenntteedd  ttoo  lleesssseenn  oorr  ddeesskkiillll  tthhee  pprroocceesssseess  wwhhiicchh  mmaakkee  uupp  tthhee  wwoorrkk..    BByy

ssuubbssttiittuuttiinngg  tteecchhnnoollooggyy  ffoorr  hhuummaann  llaabboorr,,  ggrreeaatteerr  ccoonnttrrooll  aanndd  ccoonnttiinnuuiittyy  oovveerr  tthhee  wwoorrkk  pprroocceessss  ccaann  bbee
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aacchhiieevveedd  ((ZZuubbooffff,,  11998888))..    SSeeccoonndd,,  iinnffoorrmmaattiioonn  tteecchhnnoollooggyy  ccaann  bbee  ddeessiiggnneedd  aanndd  iimmpplleemmeenntteedd  ttoo  uuppggrraaddee

oorr  eennrriicchh  tthhee  pprroocceesssseess  wwhhiicchh  ddeeffiinnee  tthhee  wwoorrkk..    TThhee  oobbjjeeccttiivvee  ooff  aann  iinnffoorrmmaatteedd  tteecchhnnoollooggyy  iiss  ttoo  rreemmoovvee

tthhee  mmoosstt  bboorriinngg,,  rreeppeettiittiioouuss,,  ddaannggeerroouuss  aanndd  mmiinnddlleessss  ttaasskkss  ffrroomm  tthhee  wwoorrkk,,  lleeaavviinngg  hhuummaann  llaabboorr  ttoo

ppeerrffoorrmm  tthhee  ccrreeaattiivvee,,  cchhaalllleennggiinngg,,  iinntteelllleeccttuuaall,,  aanndd  ssaattiissffyyiinngg  wwoorrkk  ((OOrrlliikkoowwsskkii,,  11998888))..

WWhhiillee  tthhiiss  ttyyppoollooggyy  ooff  iinnffoorrmmaattiioonn  tteecchhnnoollooggyy  iiss  uusseeffuull,,  lliittttllee  eemmppiirriiccaall  rreesseeaarrcchh  eexxiissttss  aass  ttoo  iittss

vvaalliiddiittyy  aanndd  aass  ttoo  tthhee  eeffffeeccttss  ooff  eeaacchh  oonn  eemmppllooyyeeee  rreeaaccttiioonnss..    WWee  pprrooppoossee  tthhaatt  tthhee  wwoorrkk  ddeessiiggnn  lliitteerraattuurree

pprroovviiddeess  aa  ffoouunnddaattiioonn  ffoorr  eexxaammiinniinngg  tthheessee  eeffffeeccttss..

WWoorrkk  DDeessiiggnn  aanndd  MMoottiivvaattiioonn

WWoorrkk  ddeessiiggnn  iiss  tthhee  ssttuuddyy  ooff  jjoobbss,,  ttaasskkss,,  aanndd  ccoonnsstteellllaattiioonnss  ooff  ttaasskkss  tthhaatt  eennccoommppaassss  pprrooppeerrttiieess,,

ppeerrcceeppttiioonnss,,  aanndd  rreessppoonnsseess  ttoo  pprrooppeerrttiieess  aanndd//oorr  ppeerrcceeppttiioonnss  ((GGrriiffffiinn  &&  MMccMMaahhaann,,  iinn  pprreessss))..    BBeeccaauussee

iinnffoorrmmaattiioonn  tteecchhnnoollooggyy  aaffffeeccttss  wwoorrkkeerrss  pprriimmaarriillyy  tthhrroouugghh  iimmppaaccttiinngg  tthhee  wwaayy  tthhaatt  wwoorrkk  iiss  ppeerrffoorrmmeedd,,  tthhee

wwoorrkk  ddeessiiggnn  lliitteerraattuurree  hhaass  ggrreeaatt  ppootteennttiiaall  ffoorr  eexxaammiinniinngg  tthhee  eeffffeeccttss  ooff  IITT  oonn  wwoorrkkeerr  mmoottiivvaattiioonn..

HHaacckkmmaann  aanndd  OOllddhhaamm  ((11997766;;  11998800))  ffoorrmmuullaatteedd  aa  tthheeoorryy  wwhhiicchh  rreellaatteess  tthhee  rreessttrruuccttuurriinngg  ooff  wwoorrkk

ccoonntteenntt  ttoo  ppssyycchhoollooggiiccaall  pprroocceesssseess  tthhaatt  ffoorrmm  tthhee  ffoouunnddaattiioonn  ffoorr  mmuusstt  ssttuuddiieess  ooff  wwoorrkk  ddeessiiggnn..    TThhee  aauutthhoorrss

hhyyppootthheessiizzeedd  tthhaatt  tthhrreeee  ccrriittiiccaall  ppssyycchhoollooggiiccaall  ssttaatteess  ddeetteerrmmiinnee  aann  iinnddiivviidduuaall''ss  mmoottiivvaattiioonn  aanndd  ssaattiissffaaccttiioonn

oonn  tthhee  jjoobb,,  wwhhiicchh  iinn  ttuurrnn  aaffffeecctt  ppeerrffoorrmmaannccee,,  aabbsseenntteeeeiissmm,,  aanndd  ttuurrnnoovveerr..    TThheessee  tthhrreeee  ssttaatteess  aarree  aa))

eexxppeerriieenncceedd  mmeeaanniinnggffuullnneessss,,  bb))  eexxppeerriieenncceedd  rreessppoonnssiibbiilliittyy,,  aanndd  cc))  kknnoowwlleeddggee  ooff  rreessuullttss..    HHaacckkmmaann  aanndd

OOllddhhaamm  ((11997766;;  11998800))  aarrgguueedd  tthhaatt  tthheessee  ssttaatteess  aarree  pprreesseenntt  wwhheenn  tthhee  wwoorrkk  ccoonntteenntt  iiss  hhiigghh  oonn  tthhee  ffiivvee  ccoorree

jjoobb  ddiimmeennssiioonnss  ooff  SSkkiillll  VVaarriieettyy  ((ii..ee..,,  tthhee  ooppppoorrttuunniittyy  ttoo  uussee  aa  nnuummbbeerr  ooff  ddiiffffeerreenntt  sskkiillllss  oonn  tthhee  jjoobb)),,  TTaasskk

IIddeennttiittyy  ((ii..ee..,,  tthhee  ooppppoorrttuunniittyy  ttoo  ccoommpplleettee  aa  mmeeaanniinnggffuull,,  wwhhoollee  ppiieeccee  ooff  wwoorrkk)),,  TTaasskk  SSiiggnniiffiiccaannccee  ((ii..ee..,,  tthhee

ooppppoorrttuunniittyy  ttoo  ppeerrffoorrmm  aa  jjoobb  tthhaatt  aaffffeeccttss  tthhee  wweellll  bbeeiinngg  ooff  ootthheerr  ppeeooppllee,,  AAuuttoonnoommyy  ((ii..ee..,,  tthhee  ooppppoorrttuunniittyy

ttoo  mmaakkee  ddeecciissiioonnss  rreellaattiinngg  ttoo  tthhee  wwoorrkk  pprroocceessss)),,  aanndd  FFeeeeddbbaacckk  ((ii..ee..,,  tthhee  ooppppoorrttuunniittyy  ttoo  lleeaarrnn  hhooww  wweellll

oonnee  iiss  ppeerrffoorrmmiinngg  tthhee  jjoobb))..

  IInn  aann  eeffffoorrtt  ttoo  eexxppaanndd  oouurr  kknnoowwlleeddggee  ooff  jjoobbss,,  CCaammppiioonn  aanndd  hhiiss  aassssoocciiaatteess  ((ee..gg..,,  CCaammppiioonn  &&

TThhaayyeerr,,  11998855;;  CCaammppiioonn,,  11998888))  iinnttrroodduucceedd  aann  iinntteerrddiisscciipplliinnaarryy  aapppprrooaacchh  ttoo  jjoobb  ddeessiiggnn..    CCaammppiioonn  hhaass

aarrgguueedd  tthhaatt  tthheerree  aarree  aaccttuuaallllyy  sseevveerraall  ddiissttiinncctt  ddiimmeennssiioonnss  ttoo  ssttuuddyyiinngg  jjoobbss..    EEaacchh  ooff  tthheessee  ddiimmeennssiioonnss  iiss
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ssuuppppoorrtteedd  bbyy  aa  sseeppaarraattee  ddiisscciipplliinnee  wwiitthh  iittss  oowwnn  lliitteerraattuurree..    TThhee  ffoouurr  ddiissttiinncctt  ddiimmeennssiioonnss,,  wwhhiicchh  ttooggeetthheerr

ccoommpprriissee  wwhhaatt  hhee  ddeeffiinneess  aass  tthhee  iinntteerrddiisscciipplliinnaarryy  ppeerrssppeeccttiivvee,,  aarree  tthhee  mmoottiivvaattiioonnaall  ddiimmeennssiioonn,,  tthhee

mmeecchhaanniissttiicc  ddiimmeennssiioonn,,  tthhee  ppeerrcceeppttuuaall--mmoottoorr  ddiimmeennssiioonn,,  aanndd  tthhee  bbiioollooggiiccaall  ddiimmeennssiioonn..

AAss  ddeessccrriibbeedd  aanndd  ddeeffiinneedd  bbyy  CCaammppiioonn  aanndd  TThhaayyeerr  ((11998855)),,  tthhee  mmoottiivvaattiioonnaall  ddiimmeennssiioonn  ttoo  jjoobb

ddeessiiggnn  iiss  tthhaatt  vviieeww  mmoosstt  ssiimmiillaarr  ttoo  tthhee  ccoonncceeppttuuaalliizzaattiioonnss  ooff  jjoobb  ddeessiiggnn  ddeevveellooppeedd  ffrroomm  tthhee

oorrggaanniizzaattiioonnaall  ppssyycchhoollooggyy  ppeerrssppeeccttiivvee..    GGrroouunnddeedd  iinn  tthhee  eeaarrlliieerr  wwoorrkk  oonn  jjoobb  eennrriicchhmmeenntt,,  jjoobb

eennllaarrggeemmeenntt,,  aanndd  vvaarriioouuss  cchhaarraacctteerriissttiiccss  ooff  jjoobbss,,  tthhee  mmoottiivvaattiioonnaall  ddiimmeennssiioonn  hhaass  pprriimmaarriillyy  bbeeeenn

ddeevveellooppeedd  wwiitthhiinn  tthhee  ddoommaaiinn  aanndd  ssccooppee  ooff  oorrggaanniizzaattiioonnaall  bbeehhaavviioorr  aanndd  oorrggaanniizzaattiioonnaall  ppssyycchhoollooggyy..

RReesseeaarrcchh  oonn  mmoottiivvaattiioonn  hhaass  ggeenneerraallllyy  sseeaarrcchheedd  ffoorr  jjoobb  ddeessiiggnn  ccoonnssttrruuccttss  tthhaatt  wwiillll  bbee  ccoorrrreellaatteedd  wwiitthh

ssuucchh  pprriimmaarryy  oouuttccoommee  vvaarriiaabblleess  aass  ssaattiissffaaccttiioonn,,  mmoottiivvaattiioonn,,  iinnvvoollvveemmeenntt,,  aabbsseenntteeeeiissmm,,  aanndd  jjoobb

ppeerrffoorrmmaannccee..

TThhee  mmeecchhaanniissttiicc  ddiimmeennssiioonn  ttoo  jjoobb  ddeessiiggnn  ddrraawwss  pprriimmaarriillyy  ffrroomm  tthhee  lliitteerraattuurree  oonn  iinndduussttrriiaall

eennggiinneeeerriinngg..    TThhee  eeaarrllyy  ffoouunnddaattiioonn  ooff  tthhiiss  ddiimmeennssiioonn  wwaass  ddeevveellooppeedd  bbyy  TTaayylloorr  ((11991111))  aanndd  GGiillbbrreetthh

((11991111))  aanndd  iinncclluuddeess  bbaassiicc  iiddeeaass  aanndd  aarrgguummeennttss  ffrroomm  sscciieennttiiffiicc  mmaannaaggeemmeenntt,,  ttiimmee  aanndd  mmoottiioonn  ssttuuddyy,,  aanndd

wwoorrkk  ssiimmpplliiffiiccaattiioonn  pprraaccttiicceess  ((CCaammppiioonn,,  11998888))..    TThhee  eemmpphhaassiiss  ooff  tthhiiss  ppeerrssppeeccttiivvee  hhaass  ggeenneerraallllyy  bbeeeenn  oonn

iimmpprroovviinngg  tthhee  eeffffiicciieennccyy  wwiitthh  wwhhiicchh  jjoobbss  ccaann  bbee  ppeerrffoorrmmeedd..

TThhee  ppeerrcceeppttuuaall--mmoottoorr  ddiimmeennssiioonn  iiss  ddeerriivveedd  ffrroomm  rreesseeaarrcchh  oonn  hhuummaann  ffaaccttoorrss  eennggiinneeeerriinngg..    TThhiiss

ddiimmeennssiioonn  hhaass  iittss  rroooottss  iinn  eexxppeerriimmeennttaall  ppssyycchhoollooggyy,,  wwhhiicchh  tteennddss  ttoo  ffooccuuss  oonn  jjoobb  sskkiillllss  lleevveellss  aanndd

iinnffoorrmmaattiioonn  pprroocceessssiinngg  rreeqquuiirreemmeennttss..    JJoobb  ddeessiiggnn  ffrroomm  tthhee  ppeerrcceeppttuuaall--mmoottoorr  ddiimmeennssiioonn  eemmpphhaassiizzeess  tthhee

lliimmiittaattiioonnss  aanndd  ccaappaabbiilliittiieess  ooff  jjoobb  iinnccuummbbeennttss  iinn  tthheeiirr  ppeerrssoonn--mmaacchhiinnee  iinntteerraaccttiioonnss..

TThhee  bbiioollooggiiccaall  ddiimmeennssiioonn  sstteemmss  ffrroomm  rreesseeaarrcchh  oonn  wwoorrkk  pphhyyssiioollooggyy,,  eerrggoonnoommiiccss,,  bbiioommeecchhaanniiccss

((bbooddyy  mmoovveemmeennttss)),,  aanndd  aanntthhrrooppoommeettrryy  ((bbooddyy  ssiizzeess))  ((CCaammppiioonn,,  11998899))..    JJoobb  ddeessiiggnn  tthhaatt  eemmpphhaassiizzeess  tthhee

bbiioollooggiiccaall  ddiimmeennssiioonn  ffooccuusseess  oonn  ddeessiiggnniinngg  jjoobbss  tthhaatt  hhaavvee  llooww  lleevveellss  ooff  pphhyyssiiccaall  ssttrreessss  aanndd  pphhyyssiiccaall

ddiissccoommffoorrtt..

IItt  iiss  tthhee  mmoottiivvaattiioonnaall  bbaassiiss  ooff  jjoobb  ddeessiiggnn  tthhaatt  ggiivveess  tthhee  aarreeaa  ooff  ssttuuddyy  iittss  eesssseennttiiaall  iiddeennttiittyy  aanndd

ffooccuuss  ((GGrriiffffiinn  &&  MMccMMaahhaann,,  iinn  pprreessss))..    RReeggaarrddlleessss  ooff  hhooww  iitt  iiss  pprreesseenntteedd,,  tthhee  bbaassiicc  tthhrruusstt  ooff  mmoosstt  jjoobb

ddeessiiggnn  tthheeoorryy  aanndd  rreesseeaarrcchh  hhaass  rreesstteedd  oonn  tthhee  pprreemmiissee  tthhaatt  jjoobb  ddeessiiggnn  aanndd  mmoottiivvaattiioonn  aarree  lliinnkkeedd  ((GGrriiffffiinn,,
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11998822;;  GGrriiffffiinn  &&  MMccMMaahhaann,,  iinn  pprreessss;;  HHaacckkmmaann  &&  LLaawwlleerr,,  11997711;;  LLaawwlleerr,,  11996699;;  TTuurrnneerr  &&  LLaawwrreennccee,,

11996655))..    TThhee  iimmpplliicciitt  bbeelliieeff  tthhaatt  hhaass  gguuiiddeedd  wwoorrkk  iinn  tthhiiss  aarreeaa  hhaass  bbeeeenn  tthhaatt  tthhee  ddeessiiggnn  ooff  jjoobbss  ccaann  bbee

aalltteerreedd  ssoo  aass  ttoo  mmoottiivvaattee  jjoobb  iinnccuummbbeennttss  ttoo  wwoorrkk  hhaarrddeerr,,  ttoo  ddoo  hhiigghheerr  qquuaalliittyy  wwoorrkk,,  ttoo  ddoo  mmoorree  wwoorrkk,,  aanndd

ttoo  bbee  mmoorree  ssaattiissffiieedd  aass  aa  rreessuulltt  ooff  hhaavviinngg  wwoorrkkeedd..    TThhuuss,,  tthhee  jjoobb  ddeessiiggnn  lliitteerraattuurree  pprroovviiddeess  aa  nneecceessssaarryy

ffoouunnddaattiioonn  ffoorr  eexxaammiinniinngg  tthhee  eeffffeeccttss  ooff  iinnffoorrmmaattiioonn  tteecchhnnoollooggyy  oonn  mmoottiivvaattiioonn..

HHyyppootthheesseess

FFiigguurree  11  iiss  pprreesseenntteedd  aass  aann  aatttteemmpptt  ttoo  ddeeffiinnee  tthhee  ccaauussaall  rreellaattiioonnsshhiippss  bbeettwweeeenn  tthhee  ttyyppeess  ooff

iinnffoorrmmaattiioonn  tteecchhnnoollooggyy  aanndd  jjoobb  ddeessiiggnn  ddiimmeennssiioonnss  tthhaatt  mmaayy  iinnfflluueennccee  aa  jjoobb  iinnccuummbbeenntt''ss  ppeerrcceeppttiioonnss  aanndd

wwoorrkk  oouuttccoommeess..    TThhiiss  mmooddeell  ddeeppiiccttss  tthhee  hhyyppootthheesseess  ttoo  bbee  tteesstteedd  iinn  tthhiiss  ppaappeerr..

WWee  ccoonntteenndd  tthhaatt  ZZuubbooffff''ss  aauuttoommaattee//iinnffoorrmmaattee  ddiissttiinnccttiioonn,,  iinn  llaarrggee  ppaarrtt  ddeessccrriibbeess  aa  llooww  vv..  hhiigghh

ddiissccrreettiioonn  ddiissttiinnccttiioonn..    HHoowweevveerr,,  aa  cchhaalllleennggee  iinnhheerreenntt  iinn  rreesseeaarrcchh  oonn  iinnffoorrmmaattiioonn  tteecchhnnoollooggyy  iiss  ttoo

sseeppaarraattee  tthhee  tteecchhnnoollooggyy  ffrroomm  tthhee  jjoobb  ddeessiiggnn  cchhaarraacctteerriissttiiccss..    TThhuuss,,  tthhee  ddeessiiggnn  ooff  tthhee  ssttuuddyy  aalllloowweedd  uuss  ttoo

mmaanniippuullaattee  tthhee  tteecchhnnoollooggyy  ((ccoommppuutteerr  vv..  mmaannuuaall))  aanndd  tthhee  jjoobb  cchhaarraacctteerriissttiiccss  ((llooww  vv..  hhiigghh  ddiissccrreettiioonn))..    TThhee

hhyyppootthheesseess  aarree  bbuuiilltt  uuppoonn  tthhee  sseeppaarraattiioonn  ooff  tthheessee  iinnddeeppeennddeenntt  eeffffeeccttss..

YYeeaarrss  ooff  jjoobb  ddeessiiggnn  rreesseeaarrcchh  hhaavvee  sshhoowwnn  tthhaatt  ggrreeaatteerr  mmoottiivvaattiioonnaall  ppootteennttiiaall  iiss  aassssoocciiaatteedd  wwiitthh

ttaasskkss  wwhhiicchh  aarree  mmoorree  eennrriicchheedd  oorr  hhaavvee  ggrreeaatteerr  ddiissccrreettiioonn  ((ee..gg..,,  RRoouusssseeaauu,,  11997777;;  WWaallll  &&  MMaarrttiinn,,  11998877))..

BBootthh  tthhee  jjoobb  cchhaarraacctteerriissttiiccss  mmooddeell  ((HHaacckkmmaann  aanndd  OOllddhhaamm,,  11997711))  aanndd  tthhee  iinntteerrddiisscciipplliinnaarryy  aapppprrooaacchh

((CCaammppiioonn  aanndd  TThhaayyeerr,,  11998855))  pprrooppoossee  tthhaatt  jjoobbss  tthhaatt  aarree  hhiigghh  iinn  iinnddiivviidduuaall  ddiissccrreettiioonn  aarree  mmoorree  mmoottiivvaattiinngg

iinn  nnaattuurree..    IItt  iiss  ssaaffee  tthheerreeffoorree  ttoo  aassssuummee  tthhaatt  aa  ttaasskk  wwhhiicchh  iinnvvoollvveess  hhiigghheerr  lleevveellss  ooff  ddiissccrreettiioonn  sshhoouulldd

pprroodduuccee  aa  hhiigghheerr  ppeerrcceeiivveedd  lleevveell  ooff  mmoottiivvaattiioonn  ffrroomm  aann  iinnddiivviidduuaall  ppeerrffoorrmmiinngg  aa  ttaasskk  ((HHaacckkmmaann  &&

OOllddhhaamm,,  11997766;;  11998800))  rreeggaarrddlleessss  ooff  tthhee  ttyyppee  ooff  iinnffoorrmmaattiioonn  tteecchhnnoollooggyy..    HHeennccee,,  hhyyppootthheessiiss  oonnee::

HHYYPPOOTTHHEESSIISS  11::    IInn  aa  ttaasskk  wwhhiicchh  iinnvvoollvveess  ddiissccrreettiioonn,,  ssuubbjjeeccttss  wwiillll  eexxpprreessss  aa  ssiiggnniiffiiccaannttllyy  

hhiigghheerr  lleevveell  ooff  ppeerrcceeiivveedd  mmoottiivvaattiioonn  tthhaann  tthheeyy  wwoouulldd  iinn  aa  ttaasskk  wwiitthh  lliittttllee  oorr  nnoo  ddiissccrreettiioonn..
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AAss  ddiissccuusssseedd  eeaarrlliieerr,,  tthheerree  aarree  mmiixxeedd  rreessuullttss  oonn  tthhee  iimmppaacctt  ooff  iinnffoorrmmaattiioonn  tteecchhnnoollooggyy..    PPiieerrccee

((11998844)),,  uussiinngg  aa  ssoocciiootteecchhnniiccaall  ssyysstteemmss  ppeerrssppeeccttiivvee,,  nnootteedd  tthhaatt  eemmppllooyyeeeess  ppeerrcceeiivveedd  aanndd  ddeessccrriibbeedd  tthheeiirr

jjoobbss  aass  rroouuttiinnee  wwhheenn  tthheeyy  iinntteerraacctteedd  wwiitthh  aa  ssyysstteemm--ccoonnttrroolllleedd  tteecchhnnoollooggyy..    AAddddiittiioonnaallllyy,,  ZZuubbooffff''ss  ((11998888))

tthheeoorreettiiccaall  aarrgguummeenntt  ooff  aann  aauuttoommaatteedd  tteecchhnnoollooggyy  iiss  ccoonnggrruueenntt  wwiitthh  tthhee  aabboovvee  ffiinnddiinngg..    TThheerreeffoorree,,  iiff  aann

iinnffoorrmmaattiioonn  tteecchhnnoollooggyy  ssyysstteemm  iiss  aapppplliieedd  ttoo  wwoorrkk  pprroocceesssseess  aalloonnee,,  wwiitthh  nnoo  ddiissccrreettiioonn  oorr  eennrriicchhmmeenntt

eennhhaanncceemmeenntt  eeffffoorrttss,,  tthhee  iinnffoorrmmaattiioonn  tteecchhnnoollooggyy  wwoouulldd  ssoolleellyy  iinnccrreeaassee  ccoonnttrrooll  aanndd  ccoonnttiinnuuiittyy  oovveerr  tthhoossee

aassssoocciiaatteedd  wwoorrkk  pprroocceesssseess..    IInn  tthhiiss  ccaassee,,  mmoottiivvaattiioonnaall  pprrooppeerrttiieess  wwoouulldd  ddeeccrreeaassee  dduuee  ttoo  tthhee  iinnccrreeaassee  iinn

ssyysstteemm  ccoonnttrrooll..    HHeennccee,,  hhyyppootthheessiiss  ttwwoo::

HHYYPPOOTTHHEESSIISS  22::    IInn  aa  ttaasskk  wwhhiicchh  iinnvvoollvveess  tthhee  uussee  ooff  iinnffoorrmmaattiioonn  tteecchhnnoollooggyy,,  ssuubbjjeeccttss

wwiillll  eexxpprreessss  aa  ssiiggnniiffiiccaannttllyy  lloowweerr  lleevveell  ooff  ppeerrcceeiivveedd  mmoottiivvaattiioonn  tthhaann  tthheeyy  wwoouulldd  iinn  aa  ttaasskk  wwhhiicchh  

ddooeess  nnoott  iinnvvoollvvee  tthhee  uussee  ooff  iinnffoorrmmaattiioonn  tteecchhnnoollooggyy..

BBaasseedd  oonn  tthhee  hhyyppootthheesseess  aabboovvee,,  iitt  iiss  oobbvviioouuss  tthhaatt  tthhee  lleevveell  ooff  ddiissccrreettiioonn  iinnhheerreenntt  iinn  aa  ttaasskk  iiss  aa

ccrriittiiccaall  iissssuuee  iinn  aannsswweerriinngg  tthhee  qquueessttiioonn  ooff  tthhee  iimmppaacctt  ooff  iinnffoorrmmaattiioonn  tteecchhnnoollooggyy  oonn  tthhee  mmoottiivvaattiioonnaall

ddiimmeennssiioonnss  ooff  aa  jjoobb  ((RRoouusssseeaauu,,  11997777))..    WWee  ccoonntteenndd  tthhaatt  tthhee  rreellaattiioonnsshhiipp  bbeettwweeeenn  iinnffoorrmmaattiioonn  tteecchhnnoollooggyy

aanndd  ppeerrcceeiivveedd  mmoottiivvaattiioonnaall  lleevveell  ooff  tthhee  ttaasskk  iiss  mmooddeerraatteedd  bbyy  tthhee  lleevveell  ooff  ttaasskk  ddiissccrreettiioonn  iinnhheerreenntt  iinn  tthhee

ttaasskk..    HHeennccee,,  hhyyppootthheessiiss  tthhrreeee::

HHYYPPOOTTHHEESSIISS  33::    TThhee  rreellaattiioonnsshhiipp  bbeettwweeeenn  iinnffoorrmmaattiioonn  tteecchhnnoollooggyy  aanndd  tthhee  ppeerrcceeiivveedd

mmoottiivvaattiioonnaall  ddiimmeennssiioonn  ooff  aa  ttaasskk  iiss  mmooddeerraatteedd  bbyy  tthhee  lleevveell  ooff  ttaasskk  ddiissccrreettiioonn  ssuucchh  tthhaatt

iinnffoorrmmaattiioonn  tteecchhnnoollooggyy  wwiillll  hhaavvee  aa  nneeggaattiivvee  rreellaattiioonnsshhiipp  wwiitthh  ssuubbjjeeccttss''  ppeerrcceeiivveedd

mmoottiivvaattiioonnaall  ddiimmeennssiioonn  ooff  tthhee  ttaasskk  wwhheenn  ddiissccrreettiioonn  iiss  llooww  rreellaattiivvee  ttoo  wwhheenn  ddiissccrreettiioonn  iiss

hhiigghh..

BByy  ddeeffiinniittiioonn,,  aann  iinnffoorrmmaatteedd  tteecchhnnoollooggyy  iiss  aa  mmoorree  eennrriicchheedd  wwaayy  ooff  uussiinngg  iinnffoorrmmaattiioonn  tteecchhnnoollooggyy

ccaappaacciittiieess  ((ZZuubbooffff,,  11998855;;  11998888))..    TThheerreeffoorree,,  aann  aauuttoommaatteedd  tteecchhnnoollooggyy,,  wwhhiicchh  iiss  ffooccuusseedd  ssoolleellyy  oonn  ccoonnttrrooll

aanndd  ccoonnttiinnuuiittyy  pprrooppeerrttiieess,,  wwoouulldd  ddiiffffeerr  ffrroomm  aann  iinnffoorrmmaatteedd  tteecchhnnoollooggyy  oonn  tthhee  ddiissccrreettiioonn  ddiimmeennssiioonn..

AAlltteerrnnaattiivveellyy,,  aann  iinnffoorrmmaatteedd  tteecchhnnoollooggyy  ffooccuusseess  nnoott  oonnllyy  oonn  tthhee  ccoonnttrrooll  aanndd  ccoonnttiinnuuiittyy  ffeeaattuurreess  iinnhheerreenntt  iinn

aa  ssyysstteemm  ccoonnttrroolllleedd  tteecchhnnoollooggyy  ((PPiieerrccee,,  11998844)),,  bbuutt  aallssoo  ppoosssseesssseess  tthhee  ccoommpprreehheennssiibbiilliittyy  ddiimmeennssiioonn
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wwhhiicchh  aalllloowwss  ffoorr  tthhee  uussee  aanndd  uunnddeerrssttaannddiinngg  ooff  ttaasskk  iinnffoorrmmaattiioonn  ((ZZuubbooffff,,  11998855))..    AAllssoo,,  aa  ddiirreecctt  eemmppiirriiccaall

tteesstt  ooff  ZZuubbooffff''ss  ((11998855))  ttyyppoollooggyy  hhaass  nneevveerr  ooccccuurrrreedd..  HHeennccee,,  hhyyppootthheessiiss  ffoouurr::

HHYYPPOOTTHHEESSIISS  44::    IInn  aa  ttaasskk  iinnvvoollvviinngg  aann  iinnffoorrmmaatteedd  tteecchhnnoollooggyy,,  ssuubbjjeeccttss  wwiillll  eexxpprreessss  aa

ssiiggnniiffiiccaannttllyy  hhiigghheerr  lleevveell  ooff  ppeerrcceeiivveedd  mmoottiivvaattiioonn  tthhaann  tthheeyy  wwoouulldd  iinn  aa  ttaasskk  iinnvvoollvviinngg  aann

aauuttoommaatteedd  tteecchhnnoollooggyy..

MMEETTHHOODD

SSuubbjjeeccttss

PPaarrttiicciippaannttss  wweerree  337755  ssttuuddeennttss  eennrroolllleedd  iinn  aann  uunnddeerrggrraadduuaattee  pprriinncciipplleess  ooff  mmaannaaggeemmeenntt  ccoouurrssee  aatt

TTeexxaass  AA&&MM  UUnniivveerrssiittyy..    TThhee  ssttuuddeennttss  rreecceeiivveedd  eexxttrraa  ccoouurrssee  ccrreeddiitt  ffoorr  ppaarrttiicciippaattiinngg  iinn  tthhiiss  rreesseeaarrcchh..

TTaasskk

TThhee  ttaasskk  uusseedd  iinn  tthhiiss  ssttuuddyy  wwaass  aa  sscchhoollaarrsshhiipp  aawwaarrdd  ttaasskk..    SSuubbjjeeccttss,,  rreeggaarrddlleessss  ooff  ccoonnddiittiioonn,,

rreevviieewweedd  aa  lliisstt  ooff  ffiifftteeeenn  sscchhoollaarrsshhiipp  ccaannddiiddaatteess  aanndd  tthhee  ppeerrffoorrmmeedd  aann  ooppeerraattiioonn  wwhhiicchh  ccaallccuullaatteedd  ppooiinntt

ttoottaallss  ffoorr  eeaacchh  ccaannddiiddaattee..    TThheeyy  aapppplliieedd  aa  ccuutt--ooffff  ssccoorree  ttoo  tthhee  ppooiinntt  ttoottaallss  ttoo  ddeetteerrmmiinnee  tthhee  tteenn  sscchhoollaarrsshhiipp

rreecciippiieennttss..    TThhee  ssuubbjjeecctt  tthheenn  pprroocceesssseedd  aa  SScchhoollaarrsshhiipp  DDiivveerrssiittyy  FFoorrmm  ffoorr  eeaacchh  sscchhoollaarrsshhiipp  ggrroouupp,,  nnoottiinngg

tthhee  eetthhnniicc  aanndd  ggeennddeerr  mmiixx  ooff  tthhee  sscchhoollaarrsshhiipp  rreecciippiieenntt  ggrroouupp..    SSuubbjjeeccttss  tthheenn  wweenntt  oonn  ttoo  tthhee  nneexxtt  ggrroouupp  ooff

ffiifftteeeenn  sscchhoollaarrsshhiipp  ccaannddiiddaatteess..

DDeessiiggnn

TThhee  mmaanniippuullaattiioonnss  iinnvvoollvveedd  iinn  tthhiiss  eexxppeerriimmeenntt  wweerree  iinnffoorrmmaattiioonn  tteecchhnnoollooggyy  ((ccoommppuutteerr  pprreesseenntt  oorr

aabbsseenntt))  aanndd  ddiissccrreettiioonn  ((hhiigghh  oorr  llooww))..    TThhiiss  22XX22  ddeessiiggnn  rreessuulltteedd  iinn  ffoouurr  ccoonnddiittiioonnss..    TThheessee  ccoonnddiittiioonnss  aarree

ddeessccrriibbeedd  bbeellooww..

TThhee  aauuttoommaatteedd  ttaasskk..    IInn  tthhiiss  ccoonnddiittiioonn  tthhee  iinnffoorrmmaattiioonn  tteecchhnnoollooggyy  wwaass  pprreesseenntt  bbuutt  ddiissccrreettiioonn  wwaass

aabbsseenntt..    TThhiiss  ttaasskk  rreeqquuiirreedd  tthhee  ssuubbjjeecctt  ttoo  llooookk  oovveerr  tthhee  lliisstt  ooff  ffiifftteeeenn  sscchhoollaarrsshhiipp  ccaannddiiddaatteess  ddiissppllaayyeedd  oonn

tthhee  ccoommppuutteerr  ssccrreeeenn  iinn  ffrroonntt  ooff  tthheemm..    TThhee  ssuubbjjeecctt  wwaass  aalllloowweedd  ttoo  sseeee  tthhee  wweeiigghhttss  aassssiiggnneedd  ttoo  tthhee  tthhrreeee

ccaannddiiddaattee  vvaarriiaabblleess::  SScchhoollaassttiicc  AAppttiittuuddee  TTeesstt  ((SSAATT)),,  ggrraaddee  ppooiinntt  aavveerraaggee  ((GGPPAA)),,  aanndd  AAccttiivviittiieess  ((AACCTT))..

TThhee  ssuubbjjeecctt  tthheenn  ppuusshheedd  aa  bbuuttttoonn  wwhhiicchh  aaddvvaanncceedd  ttoo  tthhee  nneexxtt  ssccrreeeenn  aanndd  ddiissppllaayyeedd  aa  bbllaannkk  sscchhoollaarrsshhiipp

rreecciippiieenntt  bbooxx..    TThhee  ssuubbjjeecctt  tthheenn  ppuusshheedd  ttwwoo  bbuuttttoonnss  ssiimmuullttaanneeoouussllyy  wwhhiicchh  ccaallccuullaatteedd  tthhee  ttoottaall  ppooiinnttss  ffoorr
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eeaacchh  ccaannddiiddaattee  aanndd  aapppplliieedd  tthhee  ccuutt--ooffff  ssccoorree  wwhhiicchh  pprroodduucceedd  tthhee  tteenn  rreecciippiieennttss..    TThheessee  tteenn  rreecciippiieennttss

wweerree  ddiissppllaayyeedd  iinn  tthhee  sscchhoollaarrsshhiipp  rreecciippiieenntt  bbooxx..    TThheenn,,  tthhee  ssuubbjjeecctt  hhaanndd  pprroocceesssseedd  aa  SScchhoollaarrsshhiipp

DDiivveerrssiittyy  FFoorrmm  ffoorr  tthhee  ggrroouupp  ooff  rreecciippiieennttss  aanndd  mmoovveedd  oonn  ttoo  tthhee  nneexxtt  ggrroouupp  ooff  ccaannddiiddaatteess..

TThhee  iinnffoorrmmaatteedd  ttaasskk..    IInn  tthhiiss  ccoonnddiittiioonn  bbootthh  iinnffoorrmmaattiioonn  tteecchhnnoollooggyy  aanndd  ddiisscceettiioonn  wweerree  pprreesseenntt..

TThhiiss  ttaasskk  rreeqquuiirreedd  tthhee  ssuubbjjeecctt  ttoo  llooookk  oovveerr  tthhee  lliisstt  ooff  ffiifftteeeenn  sscchhoollaarrsshhiipp  ccaannddiiddaatteess  ddiissppllaayyeedd  oonn  tthhee

ccoommppuutteerr  ssccrreeeenn  iinn  ffrroonntt  ooff  tthheemm..    TThhee  ssuubbjjeecctt  ddeetteerrmmiinneedd  tthhee  wweeiigghhttss  aassssiiggnneedd  ttoo  tthhee  tthhrreeee  ccaannddiiddaattee

vvaarriiaabblleess::  SSAATT,,  GGPPAA,,  aanndd  AAccttiivviittiieess..    TThhee  ssuubbjjeecctt  tthheenn  ppuusshheedd  aa  bbuuttttoonn  ttoo  aaddvvaannccee  ttoo  tthhee  nneexxtt  ssccrreeeenn

wwhhiicchh  ddiissppllaayyeedd  aa  bbllaannkk  sscchhoollaarrsshhiipp  rreecciippiieenntt  bbooxx..    TThhee  ssuubbjjeecctt  tthheenn  ppuusshheedd  ttwwoo  bbuuttttoonnss  ssiimmuullttaanneeoouussllyy

wwhhiicchh  ccaallccuullaatteedd  tthhee  ttoottaall  ppooiinnttss  ffoorr  eeaacchh  ccaannddiiddaattee  aanndd  aapppplliieedd  tthhee  ccuutt--ooffff  ssccoorree  wwhhiicchh  pprroodduucceedd  tthhee

rreecciippiieennttss..    IIff  tteenn  rreecciippiieennttss  wweerree  nnoott  sseelleecctteedd,,  tthhee  ssuubbjjeecctt  hhaadd  ttoo  rreettuurrnn  ttoo  tthhee  ffiirrsstt  ssccrreeeenn  aanndd  aaddjjuusstt  tthhee

wweeiigghhttss  aanndd//oorr  tthhee  ccuutt--ooffff  ssccoorree..    AAllssoo,,  bbeeccaauussee  aallll  ssuubbjjeeccttss  wweerree  ggiivveenn  iinnssttrruuccttiioonnss  tthhaatt  tthheerree  wwaass  aa

ppoolliiccyy  ooff  ddiivveerrssiittyy  ffoorr  tthhiiss  sscchhoollaarrsshhiipp,,  tthhee  ssuubbjjeeccttss  ccoouulldd  aallssoo  rreettuurrnn  ttoo  tthhee  ffiirrsstt  ssccrreeeenn  aanndd  aaddjjuusstt

wweeiigghhttss  aanndd  ccuutt--ooffff  ssccoorreess  ttoo  pprroodduuccee  aa  bbeetttteerr  eetthhnniicc  aanndd  ggeennddeerr  mmiixx..    OOnnccee  tteenn  ssaattiissffaaccttoorryy  rreecciippiieennttss

wweerree  ddiissppllaayyeedd  iinn  tthhee  sscchhoollaarrsshhiipp  rreecciippiieenntt  bbooxx,,  tthhee  ssuubbjjeecctt  pprroocceesssseedd  aa  SScchhoollaarrsshhiipp  DDiivveerrssiittyy  FFoorrmm  ffoorr

tthhee  ggrroouupp  ooff  rreecciippiieennttss  aanndd  mmoovveedd  oonn  ttoo  tthhee  nneexxtt  ggrroouupp  ooff  ccaannddiiddaatteess..

TThhee  mmaannuuaall  wwiitthh  ddiissccrreettiioonn  ttaasskk..    TThhiiss  ccoonnddiittiioonn  hhaadd  iinnffoorrmmaattiioonn  tteecchhnnoollooggyy  aabbsseenntt  aanndd

ddiissccrreettiioonn  pprreesseenntt..    TThhiiss  ttaasskk  rreeqquuiirreedd  tthhee  ssuubbjjeecctt  ttoo  llooookk  oovveerr  tthhee  lliisstt  ooff  ffiifftteeeenn  sscchhoollaarrsshhiipp  ccaannddiiddaatteess

ddiissppllaayyeedd  oonn  aa  ffoorrmm  iinn  ffrroonntt  ooff  tthheemm..    TThhee  ssuubbjjeecctt  ddeetteerrmmiinneedd  tthhee  wweeiigghhttss  aassssiiggnneedd  ttoo  tthhee  tthhrreeee  ccaannddiiddaattee

vvaarriiaabblleess::  SSAATT,,  GGPPAA,,  aanndd  AAccttiivviittiieess..    TThhee  ssuubbjjeecctt  tthheenn  hhaanndd--ccaallccuullaatteedd  tthhee  ttoottaall  ppooiinnttss  ffoorr  eeaacchh

ccaannddiiddaattee  aanndd  aapppplliieedd  tthhee  ccuutt--ooffff  ssccoorree  wwhhiicchh  pprroodduucceedd  tthhee  tteenn  rreecciippiieennttss..    IIff  tteenn  rreecciippiieennttss  wweerree  nnoott

sseelleecctteedd,,  tthhee  ssuubbjjeecctt  hhaadd  ttoo  ggoo  bbaacckk  aanndd  aaddjjuusstt  tthhee  wweeiigghhttss  aanndd//oorr  tthhee  ccuutt--ooffff  ssccoorree..    AAllssoo,,  bbeeccaauussee  tthhee

ssuubbjjeeccttss  wweerree  ggiivveenn  iinnssttrruuccttiioonnss  tthhaatt  tthheerree  wwaass  aa  ppoolliiccyy  ooff  ddiivveerrssiittyy  ffoorr  tthhiiss  sscchhoollaarrsshhiipp,,  tthhee  ssuubbjjeeccttss

ccoouulldd  aallssoo  aaddjjuusstt  wweeiigghhttss  aanndd  ccuutt--ooffff  ssccoorreess  ttoo  pprroodduuccee  aa  bbeetttteerr  eetthhnniicc  aanndd  ggeennddeerr  mmiixx..    OOnnccee  tteenn

ssaattiissffaaccttoorryy  rreecciippiieennttss  wweerree  sseelleecctteedd,,  tthhee  ssuubbjjeecctt  pprroocceesssseedd  aa  SScchhoollaarrsshhiipp  DDiivveerrssiittyy  FFoorrmm  ffoorr  tthhee  ggrroouupp

ooff  rreecciippiieennttss  aanndd  mmoovveedd  oonn  ttoo  tthhee  nneexxtt  ggrroouupp  ooff  ccaannddiiddaatteess..

TThhee  mmaannuuaall  ttaasskk..    IInn  tthhiiss  ccoonnddiittiioonn  bbootthh  tteecchhnnoollooggyy  aanndd  ddiissccrreettiioonn  wweerree  aabbsseenntt..    TThhiiss  ttaasskk

rreeqquuiirreedd  tthhee  ssuubbjjeecctt  ttoo  llooookk  oovveerr  tthhee  lliisstt  ooff  ffiifftteeeenn  sscchhoollaarrsshhiipp  ccaannddiiddaatteess  ddiissppllaayyeedd  oonn  aa  ffoorrmm  iinn  ffrroonntt  ooff
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tthheemm..    TThhee  ssuubbjjeecctt  wwaass  aabbllee  ttoo  sseeee  tthhee  wweeiigghhttss  aassssiiggnneedd  ttoo  tthhee  tthhrreeee  ccaannddiiddaattee  vvaarriiaabblleess::  SSAATT,,  GGPPAA,,  aanndd

AAccttiivviittiieess..    TThhee  ssuubbjjeecctt  tthheenn  hhaanndd--ccaallccuullaatteedd  tthhee  ttoottaall  ppooiinnttss  ffoorr  eeaacchh  ccaannddiiddaattee  aanndd  aapppplliieedd  tthhee  aassssiiggnneedd

ccuutt--ooffff  ssccoorree  wwhhiicchh  pprroodduucceedd  tthhee  tteenn  rreecciippiieennttss..    TThheenn,,  tthhee  ssuubbjjeecctt  hhaanndd  pprroocceesssseedd  aa  SScchhoollaarrsshhiipp

DDiivveerrssiittyy  FFoorrmm  ffoorr  tthhee  ggrroouupp  ooff  rreecciippiieennttss  aanndd  mmoovveedd  oonn  ttoo  tthhee  nneexxtt  ggrroouupp  ooff  ccaannddiiddaatteess..

PPrroocceedduurree

SSuubbjjeeccttss  wweerree  rraannddoommllyy  aassssiiggnneedd  ttoo  oonnee  ooff  tthhee  ccoonnddiittiioonnss..    EEaacchh  ssuubbjjeecctt  eenntteerreedd  tthhee  llaabboorraattoorryy

aanndd  wwaass  ttrraaiinneedd  ttoo  ppeerrffoorrmm  tthhee  rraannddoommllyy  sseelleecctteedd  ttaasskk  ffoorr  TTiimmee  11..    AAtt  tthhiiss  ppooiinntt  iinn  tthhee  eexxppeerriimmeenntt  tthhee

ssuubbjjeeccttss  wweerree  ttooggeetthheerr  iinn  tthhee  ttrraaiinniinngg  rroooomm  wwiitthh  tthhee  eexxppeerriimmeenntteerr..    TThhee  tthhrreeee  ssuubbjjeeccttss  wweerree  nnoott  aalllloowweedd

ttoo  ssppeeaakk  ttoo  eeaacchh  ootthheerr..    AAfftteerr  tthhee  tteenn  mmiinnuuttee  ttrraaiinniinngg  sseessssiioonn,,  eeaacchh  ssuubbjjeecctt  wwaass  aassssiiggnneedd  aann  iinnddiivviidduuaall

wwoorrkkssttaattiioonn..    TThhee  iinnddiivviidduuaall  wwoorrkkssttaattiioonnss  wweerree  sseeppaarraattee  rroooommss  wwhheerree  tthheeyy  ccoouulldd  nnoott  sseeee  oorr  hheeaarr  aannyy

ootthheerr  ssuubbjjeecctt..    TThhee  ssuubbjjeeccttss  tthheenn  wwoorrkkeedd  oonn  TTrriiaall  11  ffoorr  ttwweennttyy  mmiinnuutteess  aanndd  tthheenn  ccoommpplleetteedd  aa

mmeeaassuurreemmeenntt  iinnssttrruummeenntt..    TThhee  ssuubbjjeeccttss  wweerree  tthheenn  ttrraaiinneedd  ttoo  ppeerrffoorrmm  tthhee  ttaasskk  ffoorr  TTrriiaall  22..    AAfftteerr  tthhee

ssuubbjjeeccttss  ppeerrffoorrmmeedd  tthhee  sseeccoonndd  ttwweennttyy  mmiinnuuttee  ttrriiaall,,  tthhee  ssuubbjjeeccttss  ccoommpplleetteedd  tthhee  ffiinnaall  mmeeaassuurreemmeenntt

iinnssttrruummeenntt..    SSuubbjjeeccttss  wweerree  iinnddiivviidduuaallllyy  ddeebbrriieeffeedd  aanndd  eexxccuusseedd  ffrroomm  tthhee  llaabboorraattoorryy..

MMeeaassuurreess

JJoobb  DDiimmeennssiioonnss..    AAnn  aaddaapptteedd  vveerrssiioonn  ooff  tthhee  MMuullttiiddiisscciipplliinnaarryy  JJoobb  DDeessiiggnn  QQuueessttiioonnnnaaiirree  ((MMJJDDQQ))

((CCaammppiioonn,,  11998888))  wwaass  aaddmmiinniisstteerreedd..    TThhee  aaddaapptteedd  qquueessttiioonnnnaaiirree  wwaass  ddeessiiggnneedd  ttoo  aasssseessss  tthhee  mmoottiivvaattiioonnaall

ddiimmeennssiioonn  ooff  tthhee  ttaasskkss..    PPrriioorr  rreesseeaarrcchh  ssuuggggeesstteedd  tthhee  mmeeaassuurree  hhaass  ffaavvoorraabbllee  ppssyycchhoommeettrriicc  qquuaalliittiieess

((CCaammppiioonn,,  11998888)),,  aanndd  ccoonnvveerrggeenntt  aanndd  ddiissccrriimmiinnaanntt  vvaalliiddiittyy  ((CCaammppiioonn,,  KKoossiiaakk,,  &&  LLaannggffoorrdd,,  11998888))  wwiitthh

tthhee  ppooppuullaarr  JJoobb  DDiiaaggnnoossttiicc  SSuurrvveeyy  ((HHaacckkmmaann  &&  OOllddhhaamm,,  11997766))..    TThhee  sseellff--rreeppoorrtt  MMJJDDQQ  hhaass  pprroovviiddeedd

eevviiddeennccee  ooff  ccoonnvveerrggeenntt  vvaalliiddiittyy  ((rr==  ..7766))  bbeettwweeeenn  tthhee  mmoottiivvaattiioonnaall  ssccoorree  aanndd  tthhee  ttoottaall  ssccoorree  ooff  tthhee  JJDDSS..
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RREESSUULLTTSS

MMaanniippuullaattiioonn  CChheecckkss

AA  mmaanniippuullaattiioonn  cchheecckk  wwaass  ccoonndduucctteedd  ffoorr  eeaacchh  ssuubbjjeecctt  aafftteerr  tthheeyy  ccoommpplleetteedd  bbootthh  tthhee  TTiimmee  11  aanndd

TTiimmee  22  ttaasskk..    AA  ssiinnggllee  qquueessttiioonn  aasssseesssseedd  iiff  ssuubbjjeeccttss  rreeaalliizzeedd  tthheeyy  hhaadd  ttaasskk  ddiissccrreettiioonn..    AAtt  TTiimmee  11,,  9944%%  ooff

tthhee  ssuubbjjeeccttss  ccoorrrreeccttllyy  aannsswweerreedd  tthhee  mmaanniippuullaattiioonn  qquueessttiioonn..    AAtt  TTiimmee  22,,  9944%%  ooff  tthhee  ssuubbjjeeccttss  ccoorrrreeccttllyy

aannsswweerreedd  tthhee  mmaanniippuullaattiioonn  qquueessttiioonn..    IInn  ssuumm,,  tthhee  mmaanniippuullaattiioonn  ooff  tthhee  ddiissccrreettiioonn  cchhaarraacctteerriissttiicc  ooff  tthhee  ttaasskk

wwaass  qquuiittee  ssttrroonngg..    TThhee  iinnffoorrmmaattiioonn  tteecchhnnoollooggyy  mmaanniippuullaattiioonn  ((ii..ee..,,  ccoommppuutteerr  vv..  mmaannuuaall))  ddiidd  nnoott  rreeqquuiirree  aa

mmaanniippuullaattiioonn  cchheecckk..

TTeessttss  ooff  HHyyppootthheesseess

FFoorr  tthhee  ppuurrppoosseess  ooff  tthhee  rreeggrreessssiioonn  aannaallyysseess,,  tthhee  ddiissccrreettiioonn  vvaarriiaabbllee  wwaass  dduummmmyy  ccooddeedd  11,,  00  ffoorr

tthhee  ggrroouuppss  wwiitthh  aanndd  wwiitthhoouutt  ddiissccrreettiioonn,,  rreessppeeccttiivveellyy..    IInn  aaddddiittiioonn,,  tthhee  tteecchhnnoollooggyy  vvaarriiaabbllee  wwaass  ccooddeedd  11,,  00

ffoorr  tthhee  ccoommppuutteerr  aanndd  mmaannuuaall  ggrroouuppss,,  rreessppeeccttiivveellyy..    TTaabbllee  11  ccoonnttaaiinnss  tthhee  cceellll  mmeeaannss,,  ssttaannddaarrdd  ddeevviiaattiioonnss,,

aanndd  iinntteerrccoorrrreellaattiioonnss  ffoorr  tthhee  ddeeppeennddeenntt  vvaarriiaabbllee  ffoorr  bbootthh  tthhee  TTiimmee  11  aanndd  TTiimmee  22  DDiissccrreettiioonn  bbyy

TTeecchhnnoollooggyy  ddeessiiggnn..    AA  hhiieerraarrcchhiiccaall  rreeggrreessssiioonn  wwaass  uusseedd  ttoo  tteesstt  hhyyppootthheesseess  11--33..    HHyyppootthheesseess  11  aanndd  22

wweerree  tteesstteedd  iinn  SStteepp  11  aanndd  HHyyppootthheessiiss  33  wwaass  tteesstteedd  iinn  SStteepp  22..    HHyyppootthheesseess  11  aanndd  22  aarree  ssuuppppoorrtteedd  iiff  tthheeiirr

rreessppeeccttiivvee  bbeettaa  wweeiigghhttss  aarree  ssiiggnniiffiiccaanntt..    HHyyppootthheessiiss  33  iiss  ssuuppppoorrtteedd  iiff  aa  ssiiggnniiffiiccaanntt  aammoouutt  ooff  vvaarriiaannccee  iiss

eexxppllaaiinneedd    iinn  SStteepp  22  aanndd  iiff  tthhee  bbeettaa  wweeiigghhtt  ooff  tthhee  iinntteerraaccttiioonn  tteerrmm  iiss  ssiiggnniiffiiccaanntt..

HHyyppootthheessiiss  11  ssttaatteedd  tthhaatt  aa  ttaasskk  wwhhiicchh  iinnvvoollvveess  ddiissccrreettiioonn  wwoouulldd  ppoossiittiivveellyy  aaffffeecctt  ssuubbjjeeccttss''

ppeerrcceeiivveedd  mmoottiivvaattiioonn  rreellaattiivvee  ttoo  aa  ttaasskk  wwiitthh  lliittttllee  oorr  nnoo  ddiissccrreettiioonn..    TThhiiss  hhyyppootthheessiiss  wwaass  tteesstteedd  bbyy

rreeggrreessssiinngg  ssuubbjjeeccttss''  ppeerrcceeiivveedd  mmoottiivvaattiioonn  lleevveell  oonn  tthhee  dduummmmyy  ccooddeedd  ddiissccrreettiioonn  vvaarriiaabbllee..    TTaabbllee  22

ddiissppllaayyss  tthhee  rreeggrreessssiioonn  rreessuullttss..    TThhiiss  tteesstt  wwaass  ccoonndduucctteedd  aatt  bbootthh  TTiimmee  11  aanndd  TTiimmee  22..    TThhee  ffaacctt  tthhaatt  bbootthh

tteessttss  wweerree  ssiiggnniiffiiccaanntt  aarrgguueess  ssttrroonngg  ssuuppppoorrtt  ffoorr  tthhiiss  hhyyppootthheessiiss..

HHyyppootthheessiiss  22  ssttaatteedd  tthhaatt  aa  ttaasskk  wwhhiicchh  iinnvvoollvveess  tthhee  uussee  ooff  iinnffoorrmmaattiioonn  tteecchhnnoollooggyy  wwoouulldd

nneeggaattiivveellyy  aaffffeecctt  ssuubbjjeeccttss''  lleevveellss  ooff  ppeerrcceeiivveedd  mmoottiivvaattiioonn  wwhheenn  ccoommppaarreedd  ttoo  aa  ttaasskk  ppeerrffoorrmmeedd  wwiitthhoouutt

iinnffoorrmmaattiioonn  tteecchhnnoollooggyy..    TThhiiss  hhyyppootthheessiiss  wwaass  tteesstteedd  bbyy  rreeggrreessssiinngg
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ssuubbjjeeccttss''  ppeerrcceeiivveedd  mmoottiivvaattiioonn  lleevveell  oonn  tthhee  dduummmmyy  ccooddeedd  tteecchhnnoollooggyy  vvaarriiaabbllee..    TTaabbllee  22  ddiissppllaayyss  tthhee

rreeggrreessssiioonn  rreessuullttss..    TThhiiss  tteesstt  wwaass  aallssoo  ccoonndduucctteedd  aatt  bbootthh  TTiimmee  11  aanndd  TTiimmee  22..    TThhee  ffaacctt  tthhaatt  bbootthh  tteessttss

wweerree  ssiiggnniiffiiccaanntt  ssuuggggeessttss  ssttrroonngg  ssuuppppoorrtt  ffoorr  tthhiiss  hhyyppootthheessiiss..

HHyyppootthheessiiss  33  ssttaatteedd  tthhaatt  tthhee  rreellaattiioonnsshhiipp  bbeettwweeeenn  IITT  aanndd  tthhee  ppeerrcceeiivveedd  mmoottiivvaattiioonnaall  ddiimmeennssiioonn  ooff

aa  ttaasskk  iiss  mmooddeerraatteedd  bbyy  tthhee  lleevveell  ooff  ttaasskk  ddiissccrreettiioonn  ssuucchh  tthhaatt  iinnffoorrmmaattiioonn  tteecchhnnoollooggyy  wwiillll  hhaavvee  aa  nneeggaattiivvee

rreellaattiioonnsshhiipp  wwiitthh  ssuubbjjeeccttss''  ppeerrcceeiivveedd  mmoottiivvaattiioonnaall  ddiimmeennssiioonn  ooff  tthhee  ttaasskk  wwhheenn  ddiissccrreettiioonn  iiss  llooww  rreellaattiivvee

ttoo  wwhheenn  ddiissccrreettiioonn  iiss  hhiigghh..    TThhiiss  hhyyppootthheessiiss  wwaass  tteesstteedd  uussiinngg  mmuullttiippllee  rreeggrreessssiioonn  wwhheerree  ssuubbjjeeccttss''

ppeerrcceeiivveedd  lleevveell  ooff  mmoottiivvaattiioonn  wwaass  rreeggrreesssseedd  oonn  tthhee  dduummmmyy  ccooddeedd  ddiissccrreettiioonn  vvaarriiaabbllee,,  tthhee  dduummmmyy  ccooddeedd

tteecchhnnoollooggyy  vvaarriiaabbllee,,  aanndd  tthhee  ddiissccrreettiioonn  bbyy  tteecchhnnoollooggyy  iinntteerraaccttiioonn  tteerrmm..    TTaabbllee  22  ddiissppllaayyss  tthhee  rreeggrreessssiioonn

rreessuullttss..    TThhiiss  tteesstt  wwaass  ccoonndduucctteedd  aatt  bbootthh  TTiimmee  11  aanndd  TTiimmee  22  aanndd  wwaass  ssiiggnniiffiiccaanntt  aatt  bbootthh  ttiimmee  ccoonnddiittiioonnss..

TThhee  ssiiggnniiffiiccaanntt  iinntteerraaccttiioonn  tteerrmm,,  aatt  bbootthh  TTiimmee  11  aanndd  TTiimmee  22,,  pprroovviiddeess  ssttrroonngg  ssuuppppoorrtt  ffoorr  tthhee  nnoottiioonn  tthhaatt

ttaasskk  ddiissccrreettiioonn  mmooddeerraatteess  tthhee  rreellaattiioonnsshhiipp  bbeettwweeeenn  iinnffoorrmmaattiioonn  tteecchhnnoollooggyy  aanndd  ssuubbjjeeccttss''  ppeerrcceeiivveedd

mmoottiivvaattiioonn  lleevveell..

AAss  ccaann  bbee  sseeeenn  iinn  TTaabbllee  22,,  aatt  TTiimmee  11,,  ddiissccrreettiioonn  aanndd  iinnffoorrmmaattiioonn  tteecchhnnoollooggyy  eexxppllaaiinneedd  2288%%

((pp<<..0011))  ooff  tthhee  vvaarriiaannccee  aanndd  tthhee  ddiissccrreettiioonn  bbyy  iinnffoorrmmaattiioonn  tteecchhnnoollooggyy  iinntteerraaccttiioonn  eexxppllaaiinneedd  aann  iinnccrreemmeennttaall

22%%  ((pp<<..0011))  ooff  tthhee  vvaarriiaannccee  iinn  ttaasskk  mmoottiivvaattiioonn..    AAtt  TTiimmee  22,,  ddiissccrreettiioonn  aanndd  iinnffoorrmmaattiioonn  tteecchhnnoollooggyy

eexxppllaaiinneedd  3300%%  ((pp<<..0011))  ooff  tthhee  vvaarriiaannccee  aanndd  tthhee  ddiissccrreettiioonn  bbyy  iinnffoorrmmaattiioonn  tteecchhnnoollooggyy  iinntteerraaccttiioonn

eexxppllaaiinneedd  aann  aaddddiittiioonnaall  22%%  ((pp<<..0011))  ooff  tthhee  vvaarriiaannccee  iinn  ttaasskk  mmoottiivvaattiioonn..    TThhee  nnaattuurree  ooff  tthheessee  iinntteerraaccttiioonnss

aarree  ppllootttteedd  iinn  FFiigguurree  22  aanndd  FFiigguurree  33,,  rreessppeeccttiivveellyy..    TThheessee  iinntteerraaccttiioonnss  iinnddiiccaattee  tthhaatt  wwhheenn  ttaasskk  ddiissccrreettiioonn

iiss  hhiigghh,,  tthheerree  iiss  nnoo  ssiiggnniiffiiccaanntt  iimmppaacctt  ooff  iinnffoorrmmaattiioonn  tteecchhnnoollooggyy  oonn  mmoottiivvaattiioonn..    HHoowweevveerr,,  wwhheenn

ddiissccrreettiioonn  iiss  llooww,,  tthheerree  iiss  aa  ssiiggnniiffiiccaanntt  nneeggaattiivvee  iimmppaacctt  ooff  iinnffoorrmmaattiioonn  tteecchhnnoollooggyy  oonn  ttaasskk  mmoottiivvaattiioonn..

HHyyppootthheessiiss  44  ssttaatteedd  tthhaatt  ssuubbjjeeccttss  ppeerrffoorrmmiinngg  aa  ttaasskk  iinnvvoollvviinngg  aann  iinnffoorrmmaatteedd  tteecchhnnoollooggyy  wwiillll

rreeppoorrtt  hhiigghheerr  lleevveellss  ooff  ppeerrcceeiivveedd  mmoottiivvaattiioonn  tthhaann  tthheeyy  wwoouulldd  ppeerrffoorrmmiinngg  tthhee  ssaammee  ttaasskk  iinnvvoollvviinngg  aann

aauuttoommaatteedd  tteecchhnnoollooggyy..    TThhiiss  hhyyppootthheessiiss  wwaass  tteesstteedd  uussiinngg  aa  PPaaiirrss  tt--tteesstt  pprroocceedduurree..    TTaabblleess  33  aanndd  44  ddiissppllaayy

tthhee  rreessuullttss..    TThhee  ssiiggnniiffiiccaanntt  rreessuullttss  aatt  bbootthh  TTiimmee  11  aanndd  TTiimmee  22  pprroovviiddeess  ssttrroonngg  ssuuppppoorrtt  ffoorr  tthhiiss  hhyyppootthheessiiss..
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DDIISSCCUUSSSSIIOONN

TThhee  rreessuullttss  ooff  tthhiiss  rreesseeaarrcchh  ssttrroonnggllyy  ssuuppppoorrtt  tthhee  nnoottiioonn  tthhaatt  tthheerree  aarree  aatt  lleeaasstt  ttwwoo  ddiissttiinncctt  ttyyppeess  ooff

iinnffoorrmmaattiioonn  tteecchhnnoollooggyy  tthhaatt  aaffffeecctt  tthhee  ppeerrcceeiivveedd  mmoottiivvaattiioonnaall  lleevveell  ooff  aa  ttaasskk..    AAtt  aa  mmiinniimmuumm,,  tthhee  rreessuullttss

ooff  tthhiiss  rreesseeaarrcchh  ssuuggggeesstt  tthhaatt  ZZuubbooffff''ss  ((11998822;;  11998855;;  11998888))  qquuaalliittaattiivvee  ccaassee  aannaallyysseess  ooff  ddiiffffeerreenntt  ttyyppeess  ooff

iinnffoorrmmaattiioonn  tteecchhnnoollooggyy  hhoollddss  ttrruuee  iinn  aa  ccoonnttrroolllleedd  llaabboorraattoorryy  eexxppeerriimmeenntt  uussiinngg  eemmppiirriiccaall  aannaallyysseess..

BBeeyyoonndd  tthhee  ffoorrmmaall  tteessttiinngg  ooff  tthhee  aauuttoommaattee  aanndd  iinnffoorrmmaattee  ddiissttiinnccttiioonn,,  iitt  mmaayy  bbee  aarrgguueedd  tthhaatt  cclloosseerr

eexxaammiinnaattiioonn  rreevveeaallss  aa  ppootteennttiiaall  aannsswweerr  ttoo  ""wwhhyy""  tthheerree  iiss  aa  qquuaalliittaattiivvee  aanndd  aa  qquuaannttiittaattiivvee  ddiiffffeerreennccee

bbeettwweeeenn  tthheessee  ttwwoo  ttyyppeess  ooff  iinnffoorrmmaattiioonn  tteecchhnnoollooggyy..

FFiirrsstt,,  hhyyppootthheessiiss  11  wwaass  uusseedd  ttoo  rreepplliiccaattee  tthhee  wwiiddeellyy  aacccceepptteedd  tthheeoorryy  ooff  jjoobb  ddeessiiggnn  wwhhiicchh  ssttaatteess

tthhaatt  tthhee  mmoorree  eennrriicchheedd  aa  jjoobb,,  tthhee  ggrreeaatteerr  tthhee  lleevveell  ooff  mmoottiivvaattiioonnaall  ppootteennttiiaall  iinnhheerreenntt  iinn  aa  ttaasskk  ((HHaacckkmmaann  &&

OOllddhhaamm,,  11997766;;  11998800))..    TThhiiss  tteesstt  wwaass  ccoonndduucctteedd  ttoo  sshhooww  tthhaatt  tthhee  llaabboorraattoorryy  mmaanniippuullaattiioonnss  wweerree  aaddeeqquuaattee..

TThhee  ssiiggnniiffiiccaanntt  rreessuulltt  ooff  tthhiiss  tteesstt  ssuuppppoorrtteedd  jjoobb  ddeessiiggnn  tthheeoorryy  aass  iitt  eexxiissttss  ttooddaayy  ((GGrriiffffiinn  &&  MMccMMaahhaann,,  iinn

pprreessss))..

SSeeccoonnddllyy,,  hhyyppootthheessiiss  22  wwaass  ssppeecciiffiiccaallllyy  ccoonncceerrnneedd  wwiitthh  tthhee  iimmppaacctt  ooff  iinnffoorrmmaattiioonn  tteecchhnnoollooggyy  oonn

tthhee  ttaasskk..    AAss  PPiieerrccee  ((11998844))  aarrgguueedd,,  iinnddiivviidduuaallss  wwiillll  ppeerrcceeiivvee  aanndd  ddeessccrriibbee  tthheeiirr  jjoobbss  aass  rroouuttiinnee  aanndd

bboorriinngg  wwhheenn  tthheeyy  iinntteerraacctt  wwiitthh  aann  iinnffoorrmmaattiioonn  ssyysstteemm  tteecchhnnoollooggyy..    TThhee  tteesstt  ooff  tthhiiss  hhyyppootthheessiiss  ssttrroonnggllyy

ssuuppppoorrttss  tthhiiss  ccoonntteennttiioonn..    IInnffoorrmmaattiioonn  tteecchhnnoollooggyy,,  aapppplliieedd  uunnaalltteerreedd,,  hhaadd  aa  ssiiggnniiffiiccaanntt  nneeggaattiivvee  eeffffeecctt  oonn

aann  iinnddiivviidduuaallss''  ppeerrcceeiivveedd  mmoottiivvaattiioonnaall  lleevveell  ooff  tthhee  ttaasskk  tthheeyy  wweerree  ppeerrffoorrmmiinngg..

FFiinnaallllyy,,  hhyyppootthheessiiss  33  ssuuggggeesstteedd  tthhaatt  tthhee  rreellaattiioonnsshhiipp  bbeettwweeeenn  iinnffoorrmmaattiioonn  tteecchhnnoollooggyy  aanndd  tthhee

mmoottiivvaattiioonnaall  jjoobb  ddiimmeennssiioonn  wwaass  mmooddeerraatteedd  bbyy  ttaasskk  ddiissccrreettiioonn..    WWhheenn  ttaasskk  ddiissccrreettiioonn  wwaass  hhiigghh,,  tthheerree  wwaass

nnoo  ssiiggnniiffiiccaanntt  iimmppaacctt  ooff  iinnffoorrmmaattiioonn  tteecchhnnoollooggyy  oonn  mmoottiivvaattiioonn  aass  bbootthh  mmaannuuaall  aanndd  iinnffoorrmmaattiioonn  tteecchhnnoollooggyy

ccoonnddiittiioonnss  rreeppoorrtteedd  eeqquuaall  lleevveellss  ooff  mmoottiivvaattiioonn..    HHoowweevveerr,,  wwhheenn  ddiissccrreettiioonn  wwaass  llooww,,  tthheerree  wwaass  aa

ssiiggnniiffiiccaanntt  nneeggaattiivvee  iimmppaacctt  ooff  iinnffoorrmmaattiioonn  tteecchhnnoollooggyy  oonn  ttaasskk  mmoottiivvaattiioonn..

TTaakkeenn  ttooggeetthheerr,,  tthheessee  tthhrreeee  hhyyppootthheesseess  ssuuppppoorrtt  tthhee  aarrgguummeenntt  tthhaatt  ddiiffffeerreenntt  ttyyppeess  ooff  iinnffoorrmmaattiioonn

tteecchhnnoollooggyy  ccaann  hhaavvee  ddiiffffeerreenntt  eeffffeeccttss  oonn  aann  iinnddiivviidduuaall''ss  ppeerrcceeiivveedd  lleevveell  ooff  mmoottiivvaattiioonn  wwhhiillee  ppeerrffoorrmmiinngg  aa

ttaasskk..    AAddddiittiioonnaallllyy,,  hhyyppootthheessiiss  44  ddiirreeccttllyy  tteesstteedd  tthhee  ddiiffffeerreennccee  bbeettwweeeenn  aann  aauuttoommaatteedd  iinnffoorrmmaattiioonn

tteecchhnnoollooggyy  aanndd  aann  iinnffoorrmmaatteedd  iinnffoorrmmaattiioonn  tteecchhnnoollooggyy..    TThhee  aauuttoommaatteedd  iinnffoorrmmaattiioonn  tteecchhnnoollooggyy  wwaass
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ddeeffiinneedd  aass  aa  ttaasskk  wwhhiicchh  uusseess  aann  iinnffoorrmmaattiioonn  tteecchhnnoollooggyy  aanndd  hhaass  lliittttllee  oorr  nnoo  ddiissccrreettiioonn..    TThhee  iinnffoorrmmaatteedd

tteecchhnnoollooggyy  wwaass  ddeeffiinneedd  aass  aa  ttaasskk  wwhhiicchh  uusseess  aann  iinnffoorrmmaattiioonn  tteecchhnnoollooggyy  aanndd  hhaass  aa  hhiigghh  lleevveell  ooff  ttaasskk

ddiissccrreettiioonn  ((ZZuubbooffff,,  11998855;;  11998888))..    SSiiggnniiffiiccaanntt  rreessuullttss  aatt  bbootthh  TTiimmee  11  aanndd  TTiimmee  22  pprroovviiddeess  ssttrroonngg  ssuuppppoorrtt

ffoorr  tthhee  eemmppiirriiccaall  ddiiffffeerreennccee  bbeettwweeeenn  tthhee  ttwwoo  ttyyppeess..

TThhuuss,,  bbyy  iinnddeeppeennddeennttllyy  mmaanniippuullaattiinngg  bbootthh  tthhee  tteecchhnnoollooggyy  aanndd  ddiissccrreettiioonn,,  wwee  sshhoowweedd  tthhaatt  ZZuubbooffff''ss

((11998888))  aauuttoommaattee//iinnffoorrmmaattee  ddiissttiinnccttiioonn  iiss  iinn  llaarrggee  ppaarrtt  aa  hhiigghh  vvss..  llooww  ddiissccrreettiioonn  ddiissttiinnccttiioonn..    TThhuuss,,  tthheessee

rreessuullttss  iimmppllyy  tthhaatt  iitt  mmaayy  nnoott  bbee  tthhee  tteecchhnnoollooggyy  iittsseellff,,  bbuutt  hhooww  iitt  iiss  uusseedd  ((ii..ee..,,  tthhee  ddiissccrreettiioonn))  tthhaatt  hhaass  tthhee

llaarrggeesstt  iimmppaacctt  oonn  ttaasskk  mmoottiivvaattiioonn..

TThhee  ccoonnttiinnuueedd  iinnvveessttmmeenntt  iinn  aanndd  uussee  ooff  nneeww  iinnffoorrmmaattiioonn  tteecchhnnoollooggiieess  sseeeemmss  ttoo  bbee  aa  cceerrttaaiinnttyy  iinn

tthhee  ffuuttuurree  pprroodduuccttiioonn  ooff  ggooooddss  aanndd  sseerrvviicceess..    TThhee  ""rreeeennggiinneeeerriinngg""  ((HHaammmmeerr  &&  CChhaammppyy,,  11999933))  ooff

AAmmeerriiccaann  bbuussiinneessss  iiss  aarrgguuaabbllyy  wweellll  uunnddeerrwwaayy  aanndd  aa  ccrriittiiccaall  ccoommppoonneenntt  ooff  tthhiiss  ccoonncceepptt  iiss  tthhee  eeffffeeccttiivvee

uussee  ooff  iinnffoorrmmaattiioonn  ssyysstteemmss..    TThheerreeffoorree,,  tthhrroouugghh  tthhee  rreesseeaarrcchh  rreessuullttss  ssuummmmaarriizzeedd  aabboovvee,,  ffuuttuurree

iinnvveessttiiggaattiioonnss  ooff  qquueessttiioonnss  ccoonncceerrnniinngg  iinnffoorrmmaattiioonn  tteecchhnnoollooggyy  wwiillll  bbee  eennhhaanncceedd..
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Figure 1:  Basic Conceptual Model of the Relationships Among

Information Technology, Task Discretion , and Motivation
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Figure 2:  Depiction of the Interaction Between 
  Information Technology and Discretion in 
  Determining Perceived Level of Task 
  Motivation at Time 1.

93GM5.PPT (Slide 2)
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Figure 3:  Depiction of the Interaction Between Information Technology 
and Discretion in Determining Perceived Level of Task 
Motivation at Time 2.93GM3(SLIDE 1).ppt 

Table 1
Means, Standard Deviations, and Inter

93GM3(SLIDE 3).PPT 

Variable M SD 1 2 3 4 5

2. Information
    Technology (T1) a

3. Discretion (T1) b

4. Motivation (T2)

5. Information
    Technology (T2) a

6. Discretion (T2) b

.50 -.18  -

-

(.89)

-

-.01

1. Motivation (T1) (.88)1.172.96

.50

.50

3.13

.50

.50

.50

1.21

.50

.54

-.12

 .01

-.01

-.10

.01

-.04

.34

.51

-.01

.13

-.06

-.01

.50

Note: N= 375.     r>.12, p<.05; r>.18, p<.01.  (T1) = Time One. (T2) = Time Two
aDummy coded, with technology = 1, without = 0.
bDummy coded, with discretion = 1, without = 0.
Internal consistency reliabilities are shown in parentheses on the diagonal.

-

correlations Among the Experimental Variables



20

Table 2
Regression Results from Regressing Motivation T1

and Motivation T2 on Discretion and Information Technology
Variable Motivation (T1) Motivation (T2)         

1. Discretion
2. Information
        Technolgy

3. Discretion X
        Information
       Technology

Total

93GM3 (slide 5).ppt

    .28*

    .02*

r 2=.30*

∆r 2 βa F ∆r 2 βa F
Step 1

Step 2

1.18*

-.42*

 .56*

131.06*

  16.48*

   7.59*

  .30*

  .02*

r2=.32*

1.29*

2.28*

  .75*

150.87*

   7.70*

 12.98*

Note:   N = 367.
(TI) = Time One. (T2) = Time Two.
          ∆r 2 = change in r-squared
aBeta Weights and their significance are reported for the steps in which they

* p<.01.
entered.

Table 3

Direct Test Results at Time 1 of the Motivational Difference Between
An Automated and Informated Type of Information Technology

Variable

Motivation  (Automate)

Motivation  (Informate)

M

2.05

3.51

dF

182

t-value

9.89*

Note.  N =  183
* p<.001

93GM4.PPT(Slide 1)



21

Table 4

Direct Test Results at Time 2 of the Motivational Difference Between
An Automated and Informated Type of Information Technology

Variable

Motivation  (Automate)

Motivation  (Informate)

M

2.15

3.82

dF

186

t-value

11.79*

Note.  N =  187
* p<.001

93GM4.PPT(Slide 2)


