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مقایسه مدیریت دانش
 و تکنولوژی اطالعات در بین زنان و مردان 

حسین دامغانیان* 
عظیم زارعی* 
فرناز روزبان ** 

چکیده

  هدف پژوهش حاضر مقایسه وضعیت مدیریت دانش و تکنولوژی اطالعات 
میان کارمندان زن و مرد شاغل در شرکت ملی حفاری ایران بوده ، که بر 
اساس جدول مورگان تعداد  169 نفر با روش تصادفی ساده به عنوان نمونه 
داده ها دو  منظور جمع آوری  به  بکار گرفته شده  ابزارهای  انتخاب شدند. 
پرسشنامه مدیریت دانش و تکنولوژی اطالعات بود. روش تحقیق پژوهش 
حاضر از نوع توصیفی - مقایسه ای  بود که برای تجزیه و تحلیل داده ها از 
روش آماری تحلیل واریانس چند متغیری )مانوا( استفاده شد. بر اساس نتایج 
بدست آمده بین زنان و مردان از نظر مدیریت دانش تفاوت معنی دار مشاهده 
شد ) F=14/64 , p≤0/001(. در حالیکه از نظر تکنولوژی اطالعات بین دو 
گروه تفاوت معنی دار وجود نداشت . میانگین نمرات مدیریت دانش بین زنان 

باالتر از مردان بدست آمد. 

کلید واژگان: مدیریت دانش، تکنولوژی اطالعات، زنان

*  دانشگاه سمنان ، استادیار گروه مدیریت، سمنان ،ایران.
)farnaz.roozban@gmail.com -سمنان ،ایران. )نویسنده مسئول ،MBA دانشگاه سمنان، کارشناس ارشد **

این مقاله برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم فرناز روزبان در دانشگاه سمنان می باشد.

◊ فصلنامه علمی  پژوهشی زن و فرهنگ
سال دوم. شماره هشتم. تابستان1390
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مقدمه 
با   جهان وارد عصر جدیدی شده است، تحوالت پرشتاب علمی و تکنولوژیکی، سازمان ها را 
چالش های جدیدی روبرو کرده است؛ فناوری های نوین، جهانی شدن بازارها، ابزارها و فنون جدید، 
باعث ایجاد موقعیت رقابتی شدیدی برای سازمان ها گردیده است )والمحمدی،1388(. اصول سنتی که 
بر اساس آن توانایی اقتصادی، عامل کلیدی در موفقیت کسب و کار بود، دیگر معتبر نبوده و امروزه 
دانش تبدیل به عامل اصلی رقابت و دارائی معنوی در دستیابی به مزیت رقابتی پایدار گشته است )شریف 

و همکاران1 ،2006(. 
 از سویی زنان نیمی از جمعیت جامعه را تشکیل می دهند و تاثیر بسیار شگرفی بر توسعه پایدار دارند؛ 
در عرصه های مختلف اجتماع حضور و مشارکت فعال داشته و هم اکنون که در قرن بیست و یکم 
هستیم این حضور بیشتر نیز شده است. آنچه آلوین تافلر2 در مورد موج سوم مطرح می کند به خوبی 
تایید کننده ی رابطه ی جدیدی در ترکیب نیروی کار است .در واقع عصر حاضر را عصر دانایی و دانش 
نام نهاده اند و از دنیایی که اشتغال منوط به زور بازو و توانایی جسمی بود بسیار فاصله گرفته ایم ، با روند 
رو به رشد تکنولوژی ، اشتغال زنان در جامعه بیشتر شده است)رمضانی ،1383(. برای بسیاری از محققین 
رابطه زنان با دانش و دانایی در محیط کار ، میزان انتقال آن و میزان استفاده از دانش و دیدگاه ها آنان از 
تکنولوژی اطالعات مورد بحث بوده است. مدیریت دانش از اواخر 1970 مطرح شد و با آشکار شدن 
جایگاه دانش و تاثیر آن بر قدرت رقابتی در بازارهای اقتصادی ، اهمیت آن مضاعف شد )جوانبخت 
1390( . طبق لئونارد و سنسیپایر3)1998( دانش" اطالعاتی است که مرتبط است ، قابل اجراست و حداقل 
بر اساس تجربه است". دانش توانایی فردی ، سازمانی و گروهی است که فرد از طریق آن می تواند 
یك وظیفه)کاری( را انجام دهد )فهی و پروساک4، 1998(.  به طور کلی دانش مخلوط سیالی است از 
تجربیات، ارزش ها، اطالعات موجود و نگرش های کارشناسی نظام یافته که به عنوان چارچوبی برای 

ارزشیابی و بهره گیری از تجربیات و اطالعات جدید بدست می آید)افرازه، 1384(. 
  مدیریت دانش بر سه موضوع اصلي یعني : انسان، ساختار و تکنولوژی تأکید دارد و سعي دارد تا با 
ایجاد ساختار مناسب و زیرساخت هاي تکنولوژیکي الزم در سازمان و با محور قرار دادن انسان و آماده 
سازي او به عنوان دانش کاران5 با تولید و استفاده صحیح از منبع دانش به اهداف سازماني دست پیدا کند) 

افرازه، 1384 ؛ عرفانیان ، 1389(. 
  نوناکا و تاکوچی6)1995( در مدل حلزونی مدیریت دانششان 4 نوع از دانش را برمیشمرند: دانش 

1. Sherif , et al.
2. Alvin Tofller
3. Leonard and Sensiper
4. Fahey & Prusak
5. Knowledge Worker
6. Nonaka and Takeuchi

مقایسه مدیریت دانش و تکنولوژی اطالعات در بین زنان و مردان

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir

63 ◊ فصلنامه علمی ـ پژوهشی زن و فرهنگ/ سال دوم . شماره هشتم . تابستان1390

صریح1 )آشکار( فرد ، دانش ضمنی2)تلویحی( فرد، دانش ضمنی جمعی، دانش صریح جمعی و بر 
این اساس 4 مولفه برای مدیریت دانش مطرح می سازند: آشکارسازی)ضمنی به صریح( ،تبدیل کردن 
)صریح به صریح(، درونی سازی)صریح به ضمنی(، اجتماعی کردن)ضمنی به ضمنی(، که به شکل 
فرآیندهای ذکر شده در سازمان برقرار می شوند. در حقیقت دانش ضمنی دانشی است که نمی توان آنرا 
به شکل صریح و عینی بیان نمود)ِکبِد3، 2010(.  دانش ضمنی به نقل از پوالنی4)1962( دانش غیرلفظی، 
ذاتی و بیان نشده است و دانش آشکار، دانش رسمی است. دانش آشکار دانشی است که می توان به 

طور آسان  تر محاسبه و انتقال داده شود.
 از سویی دیگر در دنیای پر هیاهوی امروز ، سازمان ها از تکنولوژی اطالعات به منظور ابزاری 
در جهت کمك به سازمان و مدیریت دانش استفاده می کنند)عرفانیان، 1389؛ افرازه،1382، جوکار، 
1389، عباسی، 1386؛ رزماری وایلد5و همکاران ، 2008 ؛ دنمینگ لین6 و همکاران، 2008(. تکنولوژی 
اطالعات در شکل های متنوع خود افراد و سازمان های را قادر ساخته است که بتوانند ، دانش را بگیرند، 
انتخاب کنند و مبادله نمایند به شکلی که تا قبل از آن مقدور نبوده است از این رو، به آنها کمك نموده 

است تا دانش جدید خلق نمایند ) لی و چویی7 ، 2003؛  لئونارد-بارتن8 ،1995(.
 در تعریف تکنولوژی اطالعات می توان بیان داشت ، هر تکنولوژی که منجر به جمع آوری، ذخیره 
سازی، پردازش و انتشار اطالعات گردد، تکنولوژی اطالعات نام دارد )مددی 1388(.  بور9 )2001( 
تکنولوژی اطالعات را آماده سازی، گردآوری، ارسال، بازیابی، ذخیره سازی، دستیابی، ارائه و تغییر 

شکل اطالعات در تمامی انواع و قالب های آن شامل صدا، گرافیك، متن، ویدئو و تصویر می داند . 
  یعقوبی و همکاران)1389( در مطالعه ای میان مدیریت دانش و جنسیت دانشجویان در دانشگاه علوم 
پزشکی اصفهان رابطه معنی داری یافت ولی میان مدیریت دانش و سن،  مقطع تحصیلی رابطه ی معنی 

داری نیافت.
 جوکار )1386( پژوهشی طی تحقیقی بر رابطه فرآیند مدیریت دانش و فناوری اطالعات رابطه معنی 

داری میان دو متغیر در میان مدیران دانشگاه علوم پزشکی شیراز یافت.
 رمضانی )1383( در مطالعه ای،  تاثیر تکنولوژی اطالعات را بر اشتغال کمی و کیفی زنان را موثر 
برشمرد، یافته های وی بیان میدارد ظهور تکنولوژی اطالعات شیوه کار و میزان کار زنان را تغییر داده 

است. 

1. Explicit
2. Implicit
3. Kebede
4. polanyi
5. Rosemary Wild
6. Danming Lin
7. Lee & Choi
8. Leonard-Barton
9. Boar
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 افرازه )1382( مقاله ای تحت عنوان "مدیریت دانش )آشکار و ضمنی( و فناوری اطالعات" تهیه 
نموده است. در مقاله وی که  ابعاد اثر گذار بر مدیریت دانش را بر می شمرد و مورد بحث قرار می دهد، 

بیان می دارد  فناوری اطالعات یکی از ابعاد سه گانه مدیریت دانش است .
 رجایی پورو همکاران )1387( در بررسی نحوه عملکرد اعضای هیات علمی دانشگاه اصفهان رابطه 

ای میان عملکرد و فرآیند مدیریت دانش یافت.
 حاصلی مفرد)1384( طی انجام پژوهشی میان دانش آموزان دختر و معلمان زن دوره متوسطه در 
تهران رابطه معنی داری میان دانش و نگرش و عملکرد آنها و تکنولوژی اطالعات در اوقات فراغت 

یافت.
 علیرضا نژاد )1373( پژوهشی در مورد ورود تکنولوژی و تغییر مشارکت زنان در واحدهای تولیدی 

انجام داده است، نتایج پژوهش وی بیان می دارد تکنولوژی بر کارکرد زنان اثرگذار بوده اشت.
 روث گوتری1)2011( طی تحقیقی نشان داد که مشاغلی که در آنها از تکنولوژی اطالعات استفاده 

می شود ، ساختار حمایتی برای زنان دارند.
 رمزی و مك کورداک 2 )2005( طی پژوهشی رابطه ی معنی داری را میان کار زنان و وضعیت 

تکنولوژی اطالعات بیان داشتند.
 اهوجا 3 )2002( طی مطالعه ای دریافت جنسیت در مشاغلی که از تکنولوژی اطالعات استفاده 

می کنند موثر است.
 کیمیری4 )1998( در پژوهش خود بیان داشت تکنولوژی اطالعات در سازمان ها وارد شده است و 
بر توانایی ها و توانمندی های کارکنان اثر گذاشته است. وی بیان می دارد تکنولوژی اطالعات موجب 

توانمند ساختن کلیه کارکنان می گردد.
  شهنواز محمد5 ) 2006( در مطالعه ای رابطه مدیریت دانش و تکنولوژی اطالعات را مورد مطالعه 
قرار داد. وی بیان می دارد میان دو متغیر مورد بررسی ، رابطه معنی داری وجود دارد و معتقد است در 

متن تکنولوژی اطالعات ، فعالیت های مدیریت دانش تحت تاثیر قرار می گیرند.
 راشل موریسن6 )2007( طی مطالعه نقش جنسیت را بر روابط دوستانه و خروجی های سازمان نشان 
می دههد. وی بیان می دارد زنان روابط صمیمانه را در محل کار نوعی حمایت عاطفی اجتماعی می دانند 
و این را از مزایای روابط دوستانه و صمیمانه در محل کار قلمداد می کنند و این روابط را بر خروجی 
سازمان موثر می دانند حال آنکه مردان بر روابط و کمك هایی که دوستان در انجام کارشان می کنند، 
تمرکز دارند و بر جنبه های عملی انجام کار تکیه می کنند. نتیجه این مطالعه نشان می دهد در هر دو 

1. Ruth A. Guthrie
2. Nancy Ramsey & Pamela McCorduck
3. M K Ahuja
4. K . M. Kimery
5. Shahnawaz Muhammed
6. Rachel Morrison
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گروه روابط دوستانه در محل کار با رضایت شغلی همبستگی قوی دارد.
در میان پژوهش های انجام شده کمتر محققی به ترکیب نیروی کار توجه داشته و تفاوت های زنان 
و مردان را در مدیریت دانش و تکنولوژی اطالعات ، این دو عنصر با ارزش سازمانی سنجیده است. 
پرسشی که این پژوهش بر اساس آن شکل گرفته است مبتنی بر درک تفاوت نحوه کارکرد کارمندان 
زن و مرد در جوامع صنعتی است  و این پرسش در ذهن محقق مطرح گردید که آیا تفاوتی در زنان و 
مردان در نحوه کار و برخورد با تکنولوژی و مدیریت دانش وجود دارد. با در نظر گرفتن این تفاوت و 
بررسی آن ، می توان برنامه ریزی نمود و شرایطی را ایجاد کرد که نیروی کار به حداکثر بهره وری خود 
برسد . بر اساس مطالعه پیشینه تحقیق و پژوهش های انجام شده و مدل های موجود ، مدلی با مولفه های 
ذخیره سازی اطالعات، اتوماسیون، پردازش، ارتباطات و اطالع دهی به عنوان مدل تکنولوژی اطالعات 

در نظر گرفته شد.
 لذا با توجه به مطالب ارائه شده ، هدف از این پژوهش آن است که به این پرسش پاسخ دهد آیا 
میان مدیریت دانش و تکنولوژی اطالعات در زنان و مردان در شرکت ملی حفاری ایران تفاوت وجود 

دارد؟ 

روش پژوهش
جامعه آماری و روش نمونه گیری

 در این پژوهش جامعه آماری کلیه کارکنان زن و مرد شرکت ملی حفاری در شهر اهواز که سال 
1390 مشغول به کار بودند و شرایطی داشتند: رسمی و ستادی بوده و بیش از 4 سال سابقه کاری داشتند 
و تحصیالت آنها باالتر از کارشناسی بود . بر اساس جدول مورگان1  ، نمونه آماری این جامعه 169 نفر 
تعیین گردید که به روش تصادفی ساده انتخاب شدند و پرسشنامه پژوهش در میان آنها توزیع گردید و 

در نهایت تعداد 163 پرسشنامه جمع آوری گردید.

ابزار اندازه گیری
  تحقیق انجام شده تحقیقی پیمایشی می باشد لذا براي جمع آوري اطالعات از روش پرسشنامه ای 
استفاده گردید.از دو پرسشنامه مجزای تکنولوژی اطالعات و مدیریت دانش استفاده گردید. پرسشنامه 
تکنولوژی اطالعات محقق ساخته که دارای 40 سوال بود. بر اساس پیشینه و پرسشنامه های مشابه 
تدوین شد. به منظور تعیین روایی پرسشنامه از اساتید دانشگاهی نظر سنجی صورت گرفت و پرسشنامه 
تصحیح گردید و در نهایت از روایی قابل قبولی برخودار گردید.به منظور سنجش پایایی ، ضریب آلفای 
کرونباخ آن 0/71 اندازه گیری گردید. پرسشنامه دوم ، پرسشنامه  مدیریت دانش نوناکا و تاکوچی با 
16 سوال استفاده گردید که ضریب آلفای کرونباخ برای این پرسشنامه ها 0/8 تعیین گردید و به روش 
مشابه پرسشنامه تکنولوژی اطالعات ، روایی پرسشنامه مورد تایید قرار گرفت.  تعداد 15 سوال در ابتدای 
1. Morgan
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پرسشنامه طراحی شده بود که میزان استفاده از تکنولوژی ها ی موجود در سازمان را توسط نمونه آماری 
مورد نظر می سنجید. به منظور تبدیل ارزیابی های کیفی آزمودنی ها به کمی، از طیف پنج قسمتی 
لیکرت استفاده گردید. در حقیقت سطح چهار معرف آن بود که پاسخ دهنده کامال با وضعیت موجود 

موافق است و در سطح صفر پاسخ دهنده کامال با وضع موجود مخالف است.

 یافته های پژوهش
الف( داده های توصیفی: 

طبق جدول شماره 1. میانگین زنان در تکنولوژی اطالعات 133/27 و مردان 131/92 بدست آمده 
است که اختالف زیادی بین دو گروه مشاهده نمی شود. میانگین مدیریت دانش در زنان 53/8 و در 
مردان 45 بدست آمده است. انحراف معیار در دو گروه زنان و مردان به ترتیب برای تکنولوژی اطالعات 

12/4 و 18/52 و برای مدیریت دانش 9/13 و 13 بدست آمد. تعداد زنان 37 نفر و مردان 125 بود. 
ب( داده های استنباطی 

فرضیه های پژوهش
فرضیه اول : بین مدیریت دانش زنان و مردان تفاوت وجود دارد .

فرضیه دوم : بین تکنولوژی اطالعات زنان و مردان تفاوت وجود دارد.

  طبق یافته های جدول شماره 2 ، سطح معنی داری همه  آزمون ها استفاده از مانوا را مجاز می شمارد 

شاخص آماری
nحداکثر نمرهحداقل نمرهانحراف معیارمیانگین

گروه هامتغیرها

تکنولوژی اطالعات
133/2712/49515537زن
131/9218/5276188125مرد

مدیریت دانش
53/89/13347337زن
45131097125مرد

جدول 1.میانگین، انحراف معیار، حداقل و حداکثر نمره تکنولوژی اطالعات 
و مدیریت دانش در زنان و مردان

DF مقدارنام آزمون
فرضیه

DF
توان آزمونمجذور Etaسطح معنی داریFخطا

0/09521598/40/010/0950/96آزمون اثر پیالیی
0/90521598/40/010/0950/96آزمون المبادای ویلکز
0/10521598/40/010/0950/96آزمون اثر هتلینگ 

0/10521598/40/010/0950/96آزمون بزرگترین ریشه روی 

جدول 2.نتایج تحلیل واریانس چند متغیری )مانوا( 
نمرات مدیریت دانش، تکنولوژی اطالعات زنان و مردان 
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و این امر بیانگر آن است که بین مردان و زنان حداقل از لحاظ یکی از متغیر های مدیریت دانش و 
تکنولوژی اطالعات تفاوت معنی داری وجود دارد)p=0/001 ، F=8/4(. همچنین نتایج جدول 2 نشان 
می دهد 4 روش محاسباتی، برای جنسیت ذکر شده که نتایج یکسانی در بر داشته اند ، و آن اینکه تفاوت 
بین دو گروه )زنان و مردان( با توجه به دو متغیر ذکر شده معنی دار است)p=0/01(. توان آماری 0/96 
درصد است ، یعنی احتمال آن تقریبا وجود نداشته است که فرضیه صفر  اشتباها تایید گردد و در اینجا 

فرضیه صفر رد شده است.

 طبق داده های جدول 3 تفاوت بین دو گروه با توجه به دو متغیر مدیریت دانش و تکنولوژی اطالعات 
فقط برای متغیر مدیریت دانش معنی دار است) F=14/64, p≤ 0/001(. از نظر تکنولوژی اطالعات 

تفاوتی بین زنان و مردان وجود ندارد.

بحث و نتیجه گیری
با توجه به هدف پژوهش ، دو فرضیه تدوین شد که بین مدیریت دانش و تکنولوژی اطالعات در زنان 

و مردان تفاوت وجود دارد .
فرضیه اول تفاوت مدیریت دانش بین زنان و مردان را مطرح کرد. طبق یافته های جدول شماره 2، 
مشاهده شد بین زنان و مردان در شرکت ملی حفاری حداقل از لحاظ یکی از متغیرهای مدیریت دانش 
و تکنولوژی اطالعات تفاوت معنی دارد وجود دارد و نتایج نشان داده شده در جدول شماره 3 موکد 
این مطلب است که میان دو گروه مورد نظر از لحاظ متغیر مدیریت دانش تفاوت معنی دار وجود دارد 
)F=29/287, p ≤0/001( بنابراین فرضیه اول تایید گردید بدین معنی که مدیریت دانش در زنان و 
مردان تفاوت معنی دار دارد و بر اساس نتایج بدست آمده از جدول شماره 1 زنان از نظر مدیریت 
دانش میانگین باالتری دارند، میانگین زنان در مدیریت دانش 53.8 و میانگین مردان در مدیریت 
دانش45 بدست آمده است. یافته های حاصل از این پژوهش با تحقیقات گرتِین1 )2010( ، ساندرا 
بچمولر و همکاران2)2005( ، یعقوبی و همکاران)1389( ، علیرضا نژاد و همکاران)1373(، یوسفی و 

همکاران)1385(، موریسن)2007( همسویی دارد.
  در راستای نتیجه بدست آمده می توان اشاره نمود که به  منظور چرخه مدیریت دانش موفق ، یك 

1. Gurteen
2. Sandra Buchmuller et. al

سطح معنی داریFمیانگین مجذوراتدرجه آزادیمجموع مجذوراتمتغیرها

52/05152/050/1730/68تکنولوژی اطالعات
2206/7412206/7414/640/001مدیریت دانش

جدول 3.نتایج اثرات بین آزمودنی ها از لحاظ نمرات مدیریت دانش
 و تکنولوژی اطالعات زنان و مردان 
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کارمند باید مراحل آشکار سازی، اجتماعی سازی، ترکیب و درونی سازی را در سازمان و با دانش 
خود با موفقیت انجام دهد، بدین معنی که دانش درونی خود را به سطح آورده و دانشی آشکار و قابل 
انتقال تبدیل نماید، این دانش آشکار را به دیگران انتقال دهد، فرد دریافت کننده این دانش دریافت 
شده را به دانش درونی و ضمنی تبدیل نماید و در عین حال فرآیند انتقال مستقیم دانش درونی به دانش 
درونی فردی دیگر نیز با موفقیت انجام گردد تا بتوان بیان داشت یك پروژه مدیریت دانش در سازمان 
در حال اجراست، با در نظر داشتن نتایج به دست آمده از این پژوهش و پژوهش های مشابه آن می توان 
بیان داشت زنان در انجام چرخه مدیریت دانش نسبت به مردان موفق تر عمل می کنند؛ زنان در انتقال 
و کسب دانش و همچنین تبدیل دانش درونی خود به دانش آشکار موفق ترند و سایر پژوهش ها انجام 
شده در این زمینه نیز این نتیجه را تایید می کنند به گفته موریسن)2007( زنان در انجام وظایف کاری با 
دیدگاه متفاوتی عمل می کنند آنها روابط دوستانه و صمیمانه را موجب دلپذیر شدن و افزایش رضایت 
شغلی می دادند از سوی دیگر روابط دوستانه راهی برای برقراری و انتقال دانش است. می توان بیان 
داشت  توجه به روابط، ایجاد بستر مناسب به منظور برقرار روابط دوستانه ، فرصت گپ و گفت کاری 
و مباحثه، ایجاد روابط غیر رسمی در حال انجام امور کاری به  چرخه مدیرت دانش کمك می نماید، 
زنان در بوجود آوردن این شرایط موفق تر عمل کرده و دانش درونی خود را که همان دانش پنهان 
و ضمنی می باشد در حین روابط غیر رسمی و صحبت های روزانه به همکاران خود انتقال می دهد و 
در همین شرایط دانش آشکار و نهان را از اطرافیان دریافت می کنند ، در حقیقت می توان بیان داشت 
مجموع فعالیت های زنان و ویژگی های آنان به تسهیل چرخه مدیریت دانش کمك می کند، یعقوبی 
و همکاران)1389( بیان می دارد زنان در ذخیره سازی دانش بدست آمده موفق تر عمل می کنند و این 
امر را موجب موفقیت انتقال دانش می دانند در راستای تقویت چرخه مدیریت دانش می توان سرمایه 
گذاري بیشتری در بانك هاي اطالعاتي مناسب، آموزش به زنان،  برگزاري همایش هاي بین المللي، 
مشارکت فعال  کارمندان زن در تصمیم گیري هایي از این دست، اهمیت بیشتر به ایده هاي خالقانه 
از طرف زنان دوره هایی مانند کارهاي گروهي، اینترنت، اینترانت و دیگر فناوریها به افزایش موفقیت 
مدیریت دانش در زنان کمك مي کند.هر چند فعالیت های مذکور در هر دو گروه موثر خواهد بود ، 

لیکن در گروه زنان نتیجه دهی سریع تری مشاهده خواهد شد.
  در فرضیه دوم تفاوت دو گروه زنان و مردان در تکنولوژی اطالعات مورد بررسی قرار گرفتوطبق 
یافته های جدول شماره 1 میانگین تکنولوژی اطالعات در زنان و مردان اختالف زیادی ندارد ، میانگین 
تکنولوژی اطالعات در زنان و مردان به ترتیب 133.27 و 131.92 بدست آمد.طبق یافته های جدول 
.)F=0/173 ،  p≥0/68( ندارد نیز تکنولوژی اطالعات در دو گروه تفاوت معنی داری  شماره 3  

رمضانی)1383( بیان می دارد تکنولوژی اطالعات بر کیفیت و کمیت اشتغال زنان اثرگذار بوده است و 
منجر بر افزایش کیفیت کار زنان گشته است همچنین نامدار )1389( بیان می کند که تکنولوژی بر شیوه 
انجام کار اثر گذار بوده و به ظن برخی محققین بر برخی مشاغل خاص مانند کشاورزی و مشابه آن که تا 
پیش از وجود تکنولوژی به صورت یدی انجام می گرفته موثر بوده و کیفیت کار زنان را در این مشاغل 
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به شدت تغییر داده است و یا منجر به اشتغال زایی بیشتر در کل جامعه گشته است. در نمونه مورد بررسی 
که یك سازمان صنعتی مد نظر بوده است، تفاوت معنی داری از نظر تکنولوژی اطالعات میان زنان و 
مردان یافت نشد همچنین بر اساس سواالت ابتدای پرسشنامه میزان استفاده از تکنولوژی های موجود در 
سازمان در هر دو گروه نتایج یکسانی را نشان می دهد ،  در حقیقت می توان نتیجه گیری نمود، از نظر 
تکنولوژی اطالعات در سازمان  صنعتی مورد بررسی میان جامعه زنان و مردان تفاوت معنی داری وجود 

ندارد و زنان و مردان در استفاده از تکنولوژی های موجود در سازمان تفاوتی ندارند.
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