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تأثير كاربرد فناوري اطالعات و ارتباطات بر توانمند سازي شغلي 
  دبيران شهرستان بوشهر

  ١آذر جمالي
  ٢دكتر پريسا ايران نژاد
  ٣دكتر رمضان جهانيان

  چكيده 
و ارتباطـات بـر توانمنـد سـازي شـغلي       تطالعاا وريفنا دبرركاحاضر، تأثير هش وپژهدف اصلي 

 جامعه پـس رويـدادي بـوده،    –و از نـوع علّـي  تحقيق، توصـيفي  روش .باشددبيران شهرستان بوشهر مي
امكانات كه از  91-92 يليـتحص لاـس در بوشهر نشهرستا دمر و زن سمير انبيرد هشوپژ ينا ريماآ

 شامل هشوپژ ريماآ نمونه. باشـد فناوري اطالعات و ارتباطات در مدرسه خود برخوردار بـوده انـد مـي   
ت طالعاا دآوريگر اربزا .گرديدنـد  بنتخاا در دسـترس  يگير نمونه روشاز  كه دوـب انبيرد از نفر 150
زي معلمان كه به ترتيب مربوط به فناوري اطالعات وارتباطات و مقياس توانمند سا پرسشنامه دو شامل

هـاي   در شـاخص  خنباوكر يلفاآ طريق آن ازپايايي و محتـوايي ييروا.محقق ساخته و استاندارد بوده انـد 
بهبود كيفيت عملكرد دبيران،استقالل و آزادي عمل دبيران، افزايش مسئوليت تصميم گيـري محاسـبه   

ارتباطـات بـر بهبـود كيفيـت عملكـرد و      نشان داد كه كاربرد فناوري اطالعات و  هشوژـپ نتايج .گرديد
 گيري بطور معناداري مؤثر بوده ولي كـاربرد فنـاوري اطالعـات و ارتباطـات بـر     تصميمافزايش مسئوليت

  .استقالل و آزادي عمل آنها تأثيري ندارد
 فناوري اطالعات ،فناوري اطالعات و ارتباطات، توانمند سازي  :كليد واژگان 

                                                 
كارشناس ارشد رشته مديريت آموزشي،گروه علـوم تربيتي،دانشـكده روانشناسـي، دانشـگاه آزاد اسـالمي      دانش آموخته   -1

  واحدعلوم و تحقيقات، البرز،ايران
  استاديار گروه آموزش ابتدايي، دانشكده روانشناسي، دانشگاه آزاد اسالمي واحد كرج، البرز،ايران  -2
  انشناسي، دانشگاه آزاد اسالمي واحد كرج، البرز،ايراناستاديار گروه آموزش ابتدايي، دانشكده رو  -3
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  :مقدمه 
هاي صـنعتي و   هاي بزرگ كشور ميالدي در سازمان 50ي  هاي دهه ز رايانه از سالاستفاده ا اگرچه

مـيالدي كمتـر در    80ي  توسعه يافته رايج بوده است ولي موضوع فناوري اطالعات و ارتباطات تـا دهـه  
تـوان بـه    امروزه فناوري اطالعات و ارتباطات را مي. شود فرهنگ مديريت و منابع درسي آن مشاهده مي

ي روز افـزون   توسـعه . كارآيي آموزش مورد استفاده قـرار داد  ن ابزاري نيرومند براي ارتقاء كيفيت وعنوا
هاي انسان موجب شده تا شكل  ها و سرعت فراوان تطبيق آن با نيازمندي ابزارهاي مبتني بر اين فناوري

يد فنـاوري اطالعـات و   پديده جد. جديدي از محيط يادگيري و تعاملي خالّق، فعال و فراگير ايجاد شود
والت بنيـادي در روابـط     ارتباطات و تأثيري كه بر جنبه هاي گوناگون زندگي داشته، به ظهور برخي تحـ
هاي بشر را تحت تأثير قرار داده و  اين پديده با سرعتي چشمگير خواسته. جوامع بشري منجر شده است

عصر تغييرات و تحوالت شتابنده محيطـي  فناوري اطالعات در . نيازهاي جديدي را به وجود آورده است
سـازد   فناوري اطالعات اين امكان را براي مديران فراهم مـي . ها دارند نقش حياتي در ادامه بقاي سازمان

عالوه بـر   .هاي پيچيده تر را داشته باشد كه با پردازش سريع اطالعات امكان كنترل و هماهنگي ساختار
 ملكرد سازمان و مديريت با انسجام و بـاز خـورد سـريع صـورت    ع شود موجب مي اين فناوري اطالعات

  ) .1387اوتارخاني،(پذيرد 
  ICTو يــا كــاملتر از آن   IT (Information Technology)فــن آوري اطالعــات  

(Information and communication technology)      يعني فنـاوري ارتباطـات و اطالعـات بـه
هـاي   هايي كـه بـا بهـره گيـري از رايانـه و شـبكه      مجموعه ابزارها و روش: مفهوم امروزي آن عبارتند از
رود  ذخيره،سازماندهي، مبادله،دسترسي و بازيابي و اشاعه اطالعات بكار مـي  ارتباطي براي توليد و نشر،

نرم  -1:توان به پنج بخشو ارتباطات را مي فناوري اطالعات ازي،از منظر بستر پياده س) . 1386نبوي، (
تلفـن  (سـخت افـزار ارتبـاطي    -3... )كـامپيوتر، ديسـك و   ( سخت افزار -2هاي كامپيوتريافزار و برنامه

 ...)مواد اوليه و اطالعات خـام  (ها و منابع داده -5...) كاربر و ( نيروي انساني -4...) خدمات مخابراتي و 

هاي مـؤثر   هاي آموزش و پرورش گام در برنامه (ICT )توسعه فناوري اطالعات و ارتباطات .نمود تقسيم
هـا و در نتيجـه اثربخشـي     هـا و شـيوه   تواند تحول كيفي اهداف برنامه ها،روش و ماندگاري است كه مي

و پـردازش  اشـاعه   تكيه بر توليـد،  ICTمهمترين خصوصيات و ويژگي  .دبيران را به دنبال داشته باشد
هـا در همـه    اطالعات و در دسترس قرار دادن آن براي همگان در كمترين زمان ممكن، با حداقل هزينه

هـاي   هـاي نـوين در عرصـه    ها و ايجاد فرصت رفع محدوديت) .1383دانكن گري، (مكانهاست  ها و زمان
بهـره بـرداري از    هـاي  هاي تدريس و حركت به سوي يادگيري فعال از پيش بايست مختلف، تغيير شيوه

ICT افزايش كاربرد فناوري اطالعات و ارتباطات در مديريت آموزشـي  ) . 1386سبحاني نژاد،(باشد  مي
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باشـد   در مراكـز آموزشـي مـي    ICTبا ساير دروس از عوامل مؤثر بر توسعه  ICTهاي  و آميختن برنامه
و اطالعات روياهاي ديرينـه   شود با توسعه فناوري ارتباطات پيش بيني مي) .2009شمس الدين حسن،(

از قبيل امور كاربردي آموزش و پرورش، تمركز روي توانـايي و نيازهـاي فراگيـران،     و مشكالت الينحل،
نهادينه كردن دانش آموز محوري به جاي كالس محوري و تغيير نقش معلم به عنوان راهنمـاي دانـش   

 )زگهواره تا گور دانش بجـوي (ا اصل مقدسآموزان وباالخره اصالت بخشيدن به آموزش مادام العمر و ي

هـاي اساسـي آمـوزش و پـرورش را      واقعيت اين است كه تحوالت جديد، همه مولفـه  .محقق خواهد شد
با توجه به سرعت و عمق و گستردگي اين تحوالت نمي توان به انتظار نشست،  .دهد تحت تأثير قرار مي

ران و با اتكـا بـه فرهنـگ و منـابع بـومي راه اسـتفاده از       بايست با استفاده از مطالعات و تجارب ديگ مي
ريزان آموزشي فرايند آموزش و يادگيري را  روان شناسان تربيتي و برنامه.تجارب ديگران را فراهم  نمود

در برنامه ريزي آموزشي سنتي يا معلم  .كلي معلم محور و يادگيرنده محور تقسيم كرده اند به دو دستة
بـه عهـدة معلـم     هاي آموزشي معلم و فعاليت هاي يادگيري دانش آموزان عمدتاً محور طراحي فعاليت

سـيف  ( است و در طراحي آموزشي هدف هاي آموزشي و يادگيري به طور دقيـق مشـخص مـي شـوند    
ـ عنوان يك محور در ارا  نقش معلم به، هاي سنتي آموزش درسيستم ).1386،  محتـواي درسـي قـرار    هئ

بـر خودآمـوزي    سـنتي محوريـت   كه در آموزش الكترونيكي بر خالف آموزش،در حالي )محور معلم(ددار
هـاي   هـا و مهـارت   درآموزش سنتي نگرش عمـده بـه آمـوزش   .)محور آموز  دانش(آموز استوار است  دانش

 .هـاي اجتمـاعي افـراد اسـت     حالي كه در آموزش الكترونيكي نگرش بـر توسـعه مهـارت    فردي است در
حسادت  كند و گاه اين روحيه تبديل به روحيه آموزان ايجاد مي در دانشسنتي روحيه رقابت را  آموزش

با توجه به بستر  در حالي كه در آموزش الكترونيكي .شود كه پيامدهاي اجتماعي خاص خود را دارد مي
  ايـن بـه  .آموزان ايجاد كـرد  دانش روحيه مشاركت و كار گروهي را در سادگي  توان به و محيط تعامل مي

گيـرد   آموزان قرار مي سادگي در اختيار دانش به كه است)اينترنت(ود يك منبع عظيم پژوهشيخاطر وج
علـت دسترسـي بـه     به. كند ها فراهم مي صورت گروهي را براي آن به و امكان انجام هرگونه كار پژوهشي

ه از ايـن  راحتـي بـا اسـتفاد    توانند به معلمان مي نيز داراي انعطاف زيادي است، اينترنت محتواي درسي
در حـالي كـه در آمـوزش سـنتي منـابع محـدود و در حـد         مطالب درسي خود را بـه روز كننـد،   منبع
آموزش  نكته ديگر در .ها طول بكشد ها شايد سال كتاب است كه تجديد و بازنگري در محتواي آن چند

آمـوز اجـازه    ه دانـش كه ب ساز در فرآيند آموزش است مديا و شبيه الكترونيكي استفاده از ابزارهاي مولتي
در آموزش سنتي فقط  حال آنكه كند، دهد تا واقعيتي مجازي از آنچه را كه قرار است بياموزد لمس مي

تـوان بـه آمـوزش     دو جلسـه آزمايشـگاهي مـي    با چند صفحه عكس يا متن و يا در نهايت طي يـك يـا  
هاي  عنوان ستون معلم نيز به و شود نوع نگرش به كالس با توجه به نوع فناوري كه استفاده مي. پرداخت
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صورت يك سخنراني توسط معلم يا  درسي به هاي اگر در گذشته كالس. اصلي آموزش تغيير خواهد كرد
شد، اكنـون كـالس درس مجـازي محيطـي كـامال       مي صورت سؤال و جواب برگزار در بهترين حالت به

يك ناظر و توليدكننده توفان ذهني در اين محيط تبديل به  آموزان است كه معلم در ميان دانش تعاملي
رس يـك مطلـب خـاص نيسـت بلكـه راهنمـاي خودآمـوزي        ديگر مـد  مغز مخاطبان خود شده است و

زمـان و هزينـه محـدوديت برگـزاري      سنتي اگر ما از لحـاظ مكـان،   در كالس درس. آموزان است دانش
براي يـك يـا چنـد نفـر نـه       دفعات برگزاري كالس .محدوديتي نداريم داشتيم در كالس مجازي چنين

آمـوز تـا    طلبد يعني دانـش  اي را مي اختصاصي الزم خواهد داشت و نه زمان ويژه بر است نه مكان هزينه
مراتـي  ( توانـد مطالـب آن جلسـه آموزشـي را تكـرار و مـرور كنـد        مطلب را متوجه شـد مـي   زماني كه

هاي كاركنـان و   افزايش دانش و آگاهي به كارگيري فناوري اطالعات و ارتباطات به . )1388وهمكاران، 
هـا بـر سـازمان     دانش كاركنان موجب تسلط حرفـه اي آن . انجامدنيز غني تر شدن محتواي مشاغل مي

توانيم ادعا كنيم در سازمان هايي  را بپذيريم، آنگاه مي"دانش، توانايي است "شود و اگر جمله معروف مي
صــرافي (از قــدرت و توانــايي بيشــتري برخوردارنــد شــود، كاركنــان  كــه فنــاوري اطالعــات حــاكم مــي

بسياري از متخصصان فناوري اطالعات بر اين باورند كه تنها بخشي ازاطالعات سـازمان در  ) .1388زاده،
شود و بسياري از آنها به علت فقدان متخصصان فن همچنـان بـي    فرايندهاي تصميم گيري استفاده مي

ابزار فناوري اطالعات و ارتباطـات كـه بتوانـد بـه سـازمان در جهـت       ماند،از اين رو هر  استفاده باقي مي
ممانعت از به هدر رفتن ارزشمند ترين منابع آن كمك كند و در عين حال سازمان را در جهت حركـت  

ها و افـزايش بهـره    تواند در بهبود روش از حالت تابع گرايي سنتي به سمت فرايند گرايي ياري كند، مي
و در هـا   در سازمان يعامل بهره ور ينمهمتر) . 2011لين و چانگ،(مؤثر واقع شود وري منابع سازمان 

در بهبـود و پـرورش    يا جامعـه  هـر  ييكه شكوفا يستن يديترد .است يمنابع انسان ،كل جامعه يتنها
و  يمتخصصـان رفتـار   يـاري بـا  ها  سبب است كه مسئوالن سازمان ينبد و.آن نهفته است يمنابع انسان
ـ  مـي  ولرا به پرورش كاركنـان مبـذ   يتوجه خاص يانمنابع انس از  يكـي ) . 1389اورعـي يزدانـي،  (د دارن

 .كاركنان است يتوانمندساز يده،مطرح گرد يمنابع انسان يبالندگ يكه در راستا يميمفاه

ترين مفاهيم دنياي كسب و كار بوده كه كمتر به آن توجه شده  توانمند سازي يكي از نويد بخش
هــاي فــراوان دربــاره فوائــد  امــا عليــرغم بحــث .بــه موضــوع روز دنيــا بــدل گشــته اســتولــي اكنــون 
بهره برداري از آن اندك و نا چيز است و هر چند توانمند سازي به مديران اين امكـان را  "توانمندسازي،

گروه مهارت و تجربه همه افراد سازمان استفاده كنند اما متاسفانه تعداد مديران و  دهد كه از دانش، مي
توانمند سازي بـا  ) .1387وارث ،("هايي كه راه و رسم ايجاد فرهنگ توانمند سازي را بدانند اندك است

هـاي محـيط    پرورش كاركنان با انگيزه و توانا به مديران اين امكـان را خواهـد داد كـه در برابـر پويـايي     
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رشـد سـريع   .راهم آورنـد رقابتي به طور مناسب عمل نموده، موجبات برتري رقابتي سـازمان شـان را فـ   
تغييـرات سـريع فنـاوري باعـث      ها را به نوعي تحت تأثير قرار داده است، فناوري تمامي جوانب سازمان

 .هاي كامالً خودكار جايگزين مشاغل عادي شده اند ها و دستگاه تغييرماهيت كارها شده و رايانه ها،رباط
اورعي (ها ايجاد كرده اند  ز افراد و اعضاي سازمانهاي مورد نيا تغييرات شديدي در نوع مهارت اين ابزار،
آزادي براي كاركنان است تا وظايف محولـه را بـه    توانمند سازي به معني فراهم كردن،) .1389يزداني، 

ها و موانع  خواهند كاركنان را توانمند سازند بايد كنترل ها،محدوديت مديراني كه مي. خوبي انجام دهند
 .انگيـزه بدهنـد، هـدايت نماينـد و رفتارشـان را تشـويق نماينـد       هـا   مقابل بـه آن  را كنار بگذارند و در

دارند كه كاركنان توانا نسبت بـه كاركنـان نـاتوان از بهـره وري بـاالتري       نويسندگان همچنين اظهار مي
دهند و بـاالخره توليـدات و    رضايت شغلي بيشتري دارند و ابتكارات زيادتري به خرج مي برخوردار بوده،

  ) .1388عبدالهي،(دهند  خدمات كيفي تري را ارائه مي

با توجه به موارد ياد شده مسئله اساسي اين پژوهش اين است كه آيا كـاربرد فنـاوري اطالعـات و    
ارتباطات موجبات توانمند سازي دبيران شهرستان بوشهر را فراهم خواهند ساخت؟تا بتوان از آن طريق 

:  بنابراين در اين راستا فرضيه زير مورد آزمون قـرار گرفـت  . آن دست يافتبه راهكارهاي ارتقاء و بهبود 
بهبود كيفيت عملكـرد شـغلي، اسـتقالل و    (كاربرد فناوري اطالعات و ارتباطات بر توانمند سازي شغلي 

  .دبيران شهرستان بوشهر مؤثر است) آزادي عمل، افزايش مسئوليت تصميم گيري
 

  روش پژوهش 
به دنبال كشف و زيرا  باشد پس رويدادي مي –تحقيقات توصيفي و از نوع علّينوع  تحقيق حاضراز

كـه قـبالً وجـود داشـته يـا رخ داده از طريـق        بررسي روابط بين عوامل و شرايط خاص يا نـوعي رفتـار   
دبيران شهرسـتان   به توصيف وضعيت موجود و استها  مشاهده و مطالعه نتايج موجود و زمينه قبلي آن

و از لحـاظ هـدف نيـز از نـوع تحقيقـات      .پـردازد  ستفاده از فناوري اطالعات و ارتباطـات مـي  ا بوشهر در
  .كاربردي است زيرا نتايج آن در نهايت به حل مشكالت دبيران  كمك خواهدكرد

  
  جامعه، نمونه و روش نمونه گيري

داراي كـه    91-92جامعه آماري مورد پژوهش، تمامي دبيران شهرستان بوشهر در سال تحصيلي 
  :شرايط زير باشند 

از امكانات فناوري اطالعات و ارتباطات در مدارس برخوردار باشند و در سال جاري مشغول به كار 
روش نمونـه گيـري در   . باشـد  نفـر مـي    200با توجه به شرايط فوق جامعه آماري مورد پژوهش . باشند
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نفـر   132حجم نمونه برابر با  كوكران ل باشد،كه با استفاده از فرمو تحقيق حاضر،از نوع در دسترس مي
نفـر   146نفر در نظر گرفتـه شـد كـه از ايـن تعـداد      150بدين منظور حجم نمونه . محاسبه شده است

  .ها را تكميل و برگشت دادند پرسشنامه
  

  ابزار و روش گردآوري اطالعات 
بهـره جسـته   ) هاسـتفاده از پرسشـنام  (در اين تحقيق از دو روش مطالعـه كتابخانـه اي و ميـداني   

جهت تدوين مباني نظري و جمع آوري اطالعات در مورد پيشينه تـاريخي موضـوع تحقيـق از روش    .ايم
و روش ميداني با توزيع پرسشنامه بين دبيـران  . كتابخانه اي و جستجوي كامپيوتري استفاده شده است

باشـد،   مه مـي پرسشـنا  2الزم بـه ذكـر اسـت كـه ايـن تحقيـق داراي       . شهرستان بوشهر صورت گرفـت 
پرسشنامه استاندارد مقياس توانمند سازي معلمـان بـر گرفتـه از شـرت و راينهـارت و ديگـري كـه در        

اين پرسشـنامه مشـتمل بـر    . باشد خصوص به كار گيري فناوري اطالعات و ارتباطات محقق ساخته مي
كامالً مـوافقم  ( اي ليكرتمقياس پنج گزينهسوال است و همچون پرسشنامه توانمندسازي بر اساس  25
  .تنظيم شده است) 1= و كامالً مخالفم 2= مخالفم ، 3= ، نظري ندارم 4= ، موافقم 5= 

  
  روش تجزيه و تحليل داده ها

در سطح آمار توصيفي، . تجزيه و تحليل در دو سطح آمار توصيفي و آمار استنباطي صورت گرفت
و در . راواني مورد تجزيـه و تحليـل قـرار گرفـت    مشخصات افراد نمونه با استفاده از نمودارها و جداول ف

اقـدام بـه آزمـون     SPSS19سطح آمار اسـتنباطي بـا اسـتفاده از نـرم افـزار تجزيـه و تحليـل آمـاري         
هاي تحقيق بصورت تأثير فناوري اطالعـات و ارتباطـات    با توجه به اينكه فرضيه. هاي تحقيق شد فرضيه

با دو نمونه مسـتقل   tها از آزمون  ذا جهت آزمون اين فرضيهبر توانمند سازي دبيران تعريف شده است ل
    .استفاده شد

  
  مدل مفهومي پژوهش

هاي مورد نظـر و روابـط    تمام مطالعات پژوهش بر يك چهار چوب مفهومي استوار است كه متغّير
از آنجـا كـه هـر پـژوهش ميـداني و پيمايشـي       )1379ادواردز و همكاران،.(كند ميان آنها را مشخص مي

نيازمند نقشه ذهني و مدل مفهومي است كه در قالب ابزار تحليلي مناسب، متغّيرها و روابط بـين آنهـا   
هاي صـاحب نظـران يـك مـدل ابـداعي       ترسيم شده باشد، در اين پژوهش نيز با استفاده از تلفيق مدل

  .ايجاد شده است
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  مدل مفهومي تحقيق: شكل 
  
  
  
  
  
  
  

  هاي پژوهش يافته
 .هاي آماري استخراج شده از پرسشنامه در قالب جداول و نمودارهاي زيـر آورده شـده اسـت    داده

هـا را   نفر پرسشنامه 146 نفر در نظر گرفته شد كه از اين تعداد 150 تعداد نمونه آماري در اين تحقيق
. مـردان تشـكيل ميدهنـد   )نفـر  54(ديگـر را % 37را زن و )نفر92(از نمونه% 63. تكميل و برگشت دادند

ر از نمونـه مـورد   نفـ  6همچنين . باشندسن مي سال 45تا  35بين )نفر 81(اكثرافراد نمونه مورد بررسي
 13داراي مدرك تحصـيلي ليسـانس و   )نفر 93(اكثر افراد . سال بوده اند 55مطالعه داراي سن باالتر از 

همچنين نمودار ذيـل توزيـع فراوانـي    . نفر نيز داراي تحصيالت تكميلي فوق ليسانس و يا باالتر بوده اند
نفر داراي سابقه بيش از  76همچنين  .ددههاي مورد بررسي را به تفكيك سابقه خدمت نشان مينمونه

  .سال داراي سابقه خدمت بوده است 5تا  1سال بوده و دو نفر از دبيران مورد مطالعه بين  21
اطالعات و ارتباطات بـر توانمنـد    يكاربرد فناورجهت آزمون فرضيه اصلي تحقيق مبني بر تأثير  

گروه اول شامل دبيراني .نه مستقل استفاده شددو نمو tاز آزمون   شهرستان بوشهر رانيدب يشغل يساز
گردد كه دوره مذكور را نگذرانـده  را گذرانده اند و گروه دوم دبيراني را شامل مي ICTهستند كه دوره 

  . ها و نتايج  بصورت جدول ذيل بودپس از انجام اين آزمون خروجي.اند
  
  
  
  
  
  
  

توانمند سازي شغلي كاربرد فناوري

بهبود كيفيت -1
  عملكرد كاركنان

  
استقالل و آزادي -2

  عمل كاركنان
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 نتايج آزمون فرضيه اصلي تحقيق:   1جدول 

 متغير

 دو نمونه مستقلtآزمون

t اختالف ميانگين سطح معني داري درجه آزادي آماره 

برآورد فاصله 95%
 اطمينان

 حد باال حد پايين

فرض برابري 
 هاواريانس

227/4 144 000/ 31248/ 16637/ /45858  

  
و كـوچكتر از  بوده  000/0سطح معني داري برابر با دهد همانگونه كه نتيجه اين آزمون نشان مي

و همچنين از آنجايي كه هر دو حد پايين و باالي بـرآورد فاصـله اطمينـان مثبـت     . گرديده است 05/0
به عبارت ديگـر فرضـيه اصـلي تحقيـق     . گرددرد مي H0توان اذعان داشت كه فرض اند؛ لذا ميگرديده

اطالعـات و   يفنـاور كـاربرد  ادعـا نمـود كـه    % 95تـوان درسـطح اطمينـان    يعني مي. گرددپذيرفته مي
    .مي باشدموثر شهرستان بوشهر رانيدب يشغل يارتباطات بر توانمند ساز

ي، عملكرد شغل تيفيكجهت آزمون تفاوت دو گروه در زير مقياسهاي عملكرد شغلي شامل بهبود 
دو نمونـه مسـتقل اسـتفاده     tت نيز از آزمـون   يريگ ميتصم تيمسئولافزايش  و عمل ياستقالل وآزاد

  .ها و نتايج  بصورت جدول ذيل استپس از انجام اين آزمون خروجي. شد

 

  براي بررسي تفاوت در بهبود كيفيت عملكرد شغلي tنتايج آزمون : 2جدول

 متغير

 دو نمونه مستقلtآزمون

t اختالف ميانگين سطح معني داري درجه آزادي آماره
 برآورد فاصله اطمينان 95%

 حد باال حد پايين

فرض برابري 
 هاواريانس

578/3 - 144 046/ 05246/- 23177/ - 12686/- 

  
بـوده و كـوچكتر    046/0سطح معني داري برابر با دهد ي اين آزمون نشان مي همانگونه كه نتيجه

تـوان در  يعنـي مـي  . گـردد توان اذعان داشت فرضيه تحقيق پذيرفتـه مـي  لذا مي. گرديده است 05/0از 
 رانيـ دب يعملكرد شغل تيفياطالعات و ارتباطات بر ك يكاربرد فناورادعا نمود كه % 95سطح اطمينان 

  .اشدبيم ثرؤشهرستان بوشهر م
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 عمل ياستقالل وآزادجهت بررسي تفاوت دو گروه در   Tنتايج آزمون :   3جدول 

 متغير

 دو نمونه مستقلtآزمون

t آماره 
درجه 
 آزادي

معني سطح 
 داري

 اختالف ميانگين
 برآورد فاصله اطمينان 95%

 حد باال حد پايين

فرض برابري 
 هاواريانس

333/ 144 740/ 04669/ 23062/- 32400/ 

  
بـوده و بزرگتـر از    74/0سطح معني داري برابر با دهد ي اين آزمون نشان مي همانگونه كه نتيجه

 كه حد پايين فاصله اطمينان منفي و حد باال مثبـت گرديـده  و همچنين از آنجايي .گرديده است 05/0
توان در سطح اطمينـان  يعني مي. گرددتوان اذعان داشت كه فرضيه  تحقيق پذيرفته نمياست؛ لذا مي

شهرسـتان   رانيـ عمـل دب  ياطالعات و ارتباطـات بـر اسـتقالل و آزاد    يكاربرد فناورادعا نمود كه % 95
  .اشدبنميبوشهر مؤثر 

  
 يريگ ميتصم تيمسئولافزايش  جهت بررسي تفاوت دو گروه در  Tنتايج آزمون :   4ول جد

 متغير

 دو نمونه مستقلtآزمون

t اختالف ميانگين سطح معني داري درجه آزادي آماره
 برآورد فاصله اطمينان 95%

حد باال حد پايين
فرض برابري 

 هاواريانس
551/3 144 002/ 07624/ 19724/ 

3497
2/ 

  
بوده و كـوچكتر از   002/0سطح معني داري برابر با دهد همانگونه كه نتيجه اين آزمون نشان مي

و همچنين از آنجايي كه هر دو حد پايين و باالي بـرآورد فاصـله اطمينـان مثبـت     . گرديده است 05/0
توان در سـطح اطمينـان   يعني مي. گرددتوان اذعان داشت فرضيه تحقيق پذيرفته مياند؛ لذا ميگرديده

 رانيـ دب يريـ گ ميتصـم  تيمسـئول افـزايش  اطالعـات وارتباطـات بر   يكـاربرد فنـاور  ادعا نمود كه % 95
  .باشدميشهرستان بوشهر مؤثر 
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  گيري نتيجهبحث و 
تحقيق حاضرتأثير كاربرد فنـاوري اطالعـات و ارتباطـات را بـر بهبـود كيفيـت عملكـرد دبيـران،         

ها، افزايش مسئوليت تصميم گيري و به طور كلي توانمنـد سـازي شـغلي را     استقالل و آزادي عمل آن
دهد كه فناوري اطالعات بربهبود كيفيت عملكرد  مورد مطالعه قرار داده است كه نتايج حاصل نشان مي

دبيران، افزايش مسئوليت تصميم گيري ودر نهايت توانمنـد سـازي شـغلي آنهـا تـأثير مثبـت ولـي بـر         
نياز به اسـتفاده   امروزه تمايل و مهم تر از آن،.عمل دبيران اين شهرستان تأثيري ندارداستقالل وآزادي 

درسازمان آموزش و پرورش استان بوشهر سبب گرديده است تا مـديران   جديد اطالعاتيهاي  از فناوري
نـد سـازي   و از اين طريق بـا توانم . در نظام آموزشي بيفتندها  آن سازمان به فكر استفاده از اين فناوري

با ايـن  . هاي يادگيري را در بين دانش آموزان افزايش دهند پرسنل خود به ويژه دبيران اثر بخشي روش
در هـا   وجود مسئله مهم در اين رابطه هزينه باالي استقرار، به كارگيري، نگهداري و توسعه اين فنـاوري 

و پرورش قبل از به كارگيري ايـن  بنابراين الزم است كه مديران ارشد سازمان آموزش . باشد سازمان مي
از طرف ديگر منابع انسـاني در ايـن سـازمان بـه     . ها برآوردي از بودجه مورد نياز را داشته باشند فناوري

ها جهت رسيدن به  كه توجه به توانمندي آن. آيند ويژه دبيران از منابع بسيار مهم و حياتي به شمار مي
از نهـاد آمـوزش و   ات انتظاردر شرايط كنوني بنابراين . باشد ياهداف استراتژيك سازمان امري ضروري م

ه بـه پيـاده سـازي      لذا مي. باشدبسيار باال ميپرورش در بعد فناوري اطالعات و ارتباطات  بايسـتي توجـ
در اين نهاد به عنوان يكـي از راهبردهـاي مهـم در     فناوري اطالعات وارتباطاتريزي شده دقيق و برنامه

  .مد نظر قرار گيرد سند توسعه ملي

تحقيق در حوزه آموزشي شهرسـتان بوشـهر   : باشد هاي پژوهش حاضر به شرح ذيل مي محدوديت
ه   .بـوده اسـت    91-92ها در سال تحصـيلي   زمان اجراي تحقيق و توزيع پرسشنامه. باشد مي عـدم توجـ

و  حجم باالي كاري و عدم اطمينان از صداقت پاسخ زياد به دليل مشغله  پرسشنامه پاسخ دهندگان به
با توجه به تأثير كاربرد فناوري اطالعـات و ارتباطـات   . دهندگان از محدوديتهاي ديگر اين پژوهش است

  : شود بربهبود كيفيت عملكرد دبيران پيشنهاد مي
 .ها مد نظر قرار گيرد جهت دبيران در برنامه ICDLبرگزاري كالسهاي ضمن خدمت   -1

 .مد نظر قرار گيرد افزايش سرعت و تضمين كيفيت دسترسي به اينترنت در همه مدارس -2

  ارتباطات  گيري از فناوري اطالعات وو بهره هاي كار با كامپيوتر مهارت كارگاهگنجاندن  -3
خود در ارتباط با ايجاد انگيزه و مشوق در دبيران براي اسـتفاده از   هاي وعده و تعهدات به مديران  -4

  . بپوشانند عمل جامه و به آن تعهدات پايبند بوده  ICTات امكان

  :شود به منظور تأثير كاربرد فناوري اطالعات و ارتباطات براستقالل و آزادي عمل پيشنهاد مي
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 در اوقات فراغت در مدرسه توسط دبيران  ICTايجاد فرصت جهت استفاده از امكانات  - 5

توسـط دبيـران افـزايش     ICTامكان انتخاب نوع تجهيزات و روش تدريس با استفاده از امكانات   - 6
 .يابد

با توجه به تأثير كاربرد فنـاوري اطالعـات و ارتباطـات برافـزايش مسـئوليت تصـميم گيـري پيشـنهاد         
  :شود مي
 ICTبـه روز رسـاني و ارتقـاء     و هاي آموزشي تدوين برنامههاي دبيران جهت  به نظرات و پيشنهاد - 7

  .در مدرسه توجه خاص مبذول گردد
 .يابد افزايش ICTمرتبط با ) الملليملي و بين(علميهاي  مشاركت دبيران در همايش امكان - 7

  فهرست منابع 
  فارسي) الف

سيد محمـد اعرابـي و داود   : ترجمه.تحقيق پيمايشي؛راهنماي عمل .)1379(.نادواردز و همكارا .1
  .هاي فرهنگي انتشارات دفتر پژوهش .ايزدي

اثرات فناوري اطالعات برتوانمند سازي شغلي كاركنان شركت توزيع ). 1390.(اردالن، اميد .2
،دانشگاه  )پايان نامه كارشناسي ارشد رشته مديريت اجرايي(. برق منطقه اي غرب استان كرمانشاه

  .آزاد واحد سنندج

 . سـازماني  اطالعات و سيستم اطالعاتي بر ارتباطاتتأثير فناوري .)1387.(اوتارخاني، علي .3
  مجله پيام مديريت،

 .21و 20، )46( .4

. تواناسازي جابجايي پايگاه قدرت در سازمانهاي امـروزي ). 1389.(اورعي يزداني، بدر الـدين  .5
 ).26و25( فصلنامه مديريت،

ت هـاي ضـمن خـدم    ميزان اثربخشـي آمـوزش  ). 1386.(بختياري،مريم و احمدي ،غالمرضا .6
پايان نامه كارشناسـي ارشـد   ( .فناوري اطالعات و ارتباطات معلمان دوره متوسطه شهر اصفهان

  .،دانشگاه آزاد اسالمي واحد خوراسگان )برنامه ريزي آموزشي
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كاربرد فناوري اطالعات و ارتباطـات در  ).  1388(حميدي، محسن و سرتيپي يار احمدي،رزيتا .7
فصلنامه دانش شناسي ،  .دانشگاه آزاد اسالمي 5منطقه  توانمند سازي شغلي كاركنان كتابخانه

  ) .5(علوم كتابداري و اطالع رساني و فناوري اطالعات، سال دوم 

 .ترجمه مريم ناخدا ، نشر عروج . اينترنت در مدرسه). 1383. (دانكن ،گري .8

هـره  ضرورت، موانع و راهكارهاي توسعه ب).1386( .رضاو رضايي زارچي،  مهديسبحاني نژاد ، .9
 گيري از فناوري اطالعات و ارتباطات در نظام آموزشي با توجه به شرايط كنـوني جهـان در  

  .در آموزش و پرورش  ITمجموعه مقاالت اولين كنفرانس . مدارس متوسطه استان اصفهان

 .آموزشـي  و يـادگيري  روانشناسـي  نـوين،  پرورشي روانشناسي).1386.(اكبر سيف،علي .10
 .دوران نشر: تهران

بررسي رابطه ميان يادگيري سازماني و بـه كـار   ).  1387.(فاطمهو اسـالميه ، صغر شريفي، ا .11
 هيافتير فصلنامه. گيري فناوري ارتباطات واطالعات در دانشگاه آزاد اسالمي واحـد گرمسـار  

   . )2( ، اول لسا ، شيزموآ مديريت درنو

 )مفــاهيم و كــاربرد هــا(فنــاوري اطالعــات در ســازمان ). 1388.(صــرافي زاده ، اصــغر  .12
 . انتشارات مير:تهران

تهران . كليد طاليي مديريت منابع انساني:توانمندسازي كاركنان ). 1388( .عبدالهي، بيژن .13
  .ويرايش تابستان:

ه بـه   ضـرورت ). 1388.(پنـاه ، مـريم   اسـالم  آبـادي ،مرضـيه و   خمـيس . مراتي، عليرضا .14 توجـ 
هـاي   تين كنگـره ملـي فضـاي مجـازي  و آسـيب     نخسـ . پرورش و آموزش در نوينهاي  تكنولوژي

 .اجتماعي نو پديد، وزارت تعاون ،كارو رفاه اجتماعي

بررسـي اثـرات فنـاوري اطالعـات بـر تـوا       ).  1384.( مزيد آبادي فراهاني ، اميـر حسـين   .15
پايان نامه كارشناسـي ارشـد   ( . نمندسازي شغلي كاركنان در سازمان تامين اجتماعي استان قم

  .، دانشگاه تهران ،پرديس قم)رشته مديريت دولتي
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بكارگيري فناوري اطالعات در آمـوزش و  ).  1385( .وكيلي و سيد ابراهيمي .منتظري، طيبه .16
  .در آموزش و پرورش يزد، سازمان آموزش و پرورش IT مجموعه مقاالت اولين كنفرانس پرورش

فنـاوري اطالعـات و ارتباطـات ،    .)1386( .نسترن ت اهللا و تجدد،فتاحي، رحم .نبوي ،فاطمه .17
  .نشر كتابدار: تهران. ها و پروتگل ها ها ، استاندارد شبكه

 ). 87(مجله تدبير،.ظهور تكنولوژي اطالعات). 1387. (وارث ، حامد .18
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