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   مدیریت  علوم انسانی و اجتماعیی  پژوهشنامه           

  87ستان زم ،)31پیاپی(4ی  شماره،         سال هشتم
  فن آوریی آموزشی ها دوره ثیرأپیمایشی پیرامون ت

 ی مؤسسه: موردیی مطالعه(بر بهبود عملکرد کارکنان  اطالعات
  )یریز برنامهعالی آموزش و پژوهش مدیریت و 
5/4/87:یخ پذیرش تار 19/4/86:تاریخ دریافت     

  ∗صمد ایزدی
            ∗∗سلیمان کریمی          

  چکیده
  بـر بهبـود عملکـرد کارکنـان          ICDLی آموزشی   ها  دورهثیر  أاین پژوهش بررسی ت   هدف اصلی        

در پژوهش حاضر با توجه به      . ی است ریز  برنامه عالی آموزش و پژوهش سازمان مدیریت و         ی  مؤسسه
 آمـاری ایـن تحقیـق       ی  جامعـه . ع فرضیات و اهداف تحقیق از روش توصیفی استفاده شده اسـت           نو

 عالی آموزش و پـژوهش مـدیریت و          ی مؤسسه در   )کارمندان، کارشناسان و مدیران   ( شاغل کارکنان
 جامعـه بـه      ی  کارکنان از روی انـدازه      ی ی بودند که بر اساس جدول مورگان حجم نمونه        ریز  برنامه
ای    از روش نمونـه گیـری تـصادفی طبقـه           مـورد نظـر     ی  که برای انتخاب نمونه    نفر بود،  169تعداد  

در رابطـه بـا تـاثیر    ) نفرسی( مدیران بالواسطه کارکنان نیز یدراین پژوهش از کلیه  . استفاده گردید 
 های آنان نظرخواهی شد و در نهایت نظر        ی ی مذکور بر بهبود عملکرد کارکنان زیر مجموعه       ها  دوره
  .دیگر مقایسه گردید ن با کارکنان با یکمدیرا
  ICDLی آموزشی   ها  دورهی تحقیق،   ها  فرضیه و نتایج آزمون     ها  دادهبا توجه به تجزیه و تحلیل            

ی منـد   عالقـه ی جدید، دقت و اثربخشی، سرعت و مقدار انجام کـار و  جاذبـه و                 ها  مهارتبه افزایش   
 مدیران با کارکنـان در رابطـه بـا          هایشده وبین نظر  جر  منافراد در انجام کار و موفقیت شغلی افراد         

  .ی مذکور بر بهبود عملکرد کارکنان تفاوت معنی داری مشاهده نشده استها دورهثیر أت
  ، عملکردفن آوری اطالعات، آموزش ،ICDLی ها دوره : های کلیدیواژه

                                                 
 استادیار دانشگاه مازندران  -نویسنده مسئول  ∗
  کارشناس ارشد برنامه ریزی آموزشی ∗∗
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   مقدمه
ـ آوری،  فـن  وامروزه پیشرفت جوامع از ابعاد مختلف علمی         انفجـاری و غیـر   دی  رون

 به گونه ای که جهان هر روزه شـاهد کـشف و اختـراع    ؛ است به خود گرفته قابل کنترل 
هـا    ساختارها و فرایندهایی است که بدون کاربست آن        ،ها  تبیین روش  ،ابزارها و وسایل  

ها ناگزیرنـد    ها امکان پذیر نیست، بدین معنا که انسان        حل مسایل و مشکالت  سازمان     
ها، همواره خود را با دانش و  جهه با مسایل روزافزون و جدید سازمانی و حل آنبرای موا

ها در مقطعـی از زمـان از         بنابر این ممکن است انسان    . ندکنهای جدید مجهز      فن آوری 
 ولی تغییرات و    ،های سازمانی برخوردار باشند     دانش و مهارت الزم برای مواجهه با پدیده       

 و بازسـازی  ،سرعت دانش  و مهارت آنان را منسوخه  ب  یتحوالت محسوس و شتابزده علم    
ــرات ضــروری   و نوســازی دانــش و تجربیــات آن ــا تغیی ــرای ســازگاری ب ــا را ب ــه  دکن

  .)1368ابطحی،(
 منـابع    ی  نظریـه پـردازان و دانـشمندان عرصـه         کیـد بردیـدگاه     أبا ت  )1379(سینجر    

را ی دانش و تجربیـات انـسان        مدترین سازوکارهای بازسازی و نوساز    اانسانی، یکی از کار   
          برای سـازگاری و همنـوایی بـا تغییـرات و تحـوالت محیطـی، بهـره گیـری از آمـوزش                       

کـه آمـوزش همـواره بـه عنـوان امتیـاز زنـدگی                عالوه بر این    وی معتقد است   .می داند 
 ، امروزه عدم توجه به آن اسباب اضمحالل سازمان        شود اجتماعی و سازمانی محسوب می    

 آمـوزش کارکنـان،     لذا هرگونه بی توجهی به       .دکن و قطعی فراهم می      حتمی طور  بها را   ه
) 1373( پرهیزکـار  زمینهدر این   .  بود  خواهد مخاطره آمیز سرنوشت و بقای سازمان     برای  

ــه    ــد اســت ک ــهمعتق ــاد    یوظیف ــه در ایج ــسانی اســت ک ــروی ان ــدگان نی  اداره کنن
های آنـان    ماهنگ ساختن معلومات و آگاهی     آموزش کارکنان و ه    برایپرتوان،    سیستمی

هـای حرفـه ای و تخصـصی، اجتمـاعی و اداری همگـام و هماهنـگ                  با آخرین پیشرفت  
         اطالعـاتی، بـه عنـوان یـک         ی   هـا بـه آمـوزش در جامعـه         سـازمان  توجهبنابراین  .ندشو

محـیط  هـای الزم در      که منابع انسانی را به مهارت       می آید    اصلی به حساب    ی پشتوانه
به عنـوان  سـواد قـرن دیجیتـال          درحال حاضر     ها   این مهارت .دکنمی   کار آینده مجهز  

هـای   وریا که صالحیت و رقابت در کاربرد فنـ        استشامل سواد تکنولوژیک و اطالعاتی      

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

  
 15... ..............پیمایشی پیرامون تاثیر دوره های آموزشی فن آوری اطالعات بر بهبود

 

ــ  ارتباطــات و اطالعــات و هــم ــابی و ب ــوان یافتن،ارزی کــاربردن اطالعــات از ه چنــین ت
  .   را در بر می گیرد1ICTطریق

  لهأان مسبی
 ، نمادی از تحوالت بـشری اسـت کـه         وتریکامپ  ی نهیزم در یتکنولوژ یها شرفتیپ     

 و کنند درک آن را  کاربرد تیاهم خود، یشغل مختلف یها  نهیزم در افراد کند  می جابیا
  ی جامعـه  کیـ  در کـه  اسـت  نیا بر اعتقاد رو نیا از. باشند واقف  جامعه بر آن ریتأث از

 و است ارزش با خام مواد و یانرژ  یاندازه به وتریکامپ سواد طالعات،ا عصر در و یصنعت
 اطالعـات،  انتقـال  و رهیـ ذخ مختلف ابزار و وتریکامپ رینظ دیجد یاطالعات های  یتکنولوژ
 چــاپ اختــراع از کمــی دســت تیــاهم نظــر از کــه آورده وجــوده بــ را یانقالبــ
 اطالعات باید از بخش آمـوزش       وریاشروع حرکت در برنامه های فن     ). 1372،ابیلی(ندارد
ـ  .باشـد   کـه بنگـاه هــای   دهــد مـی دســت آمـده از کـشورهای جهــان نـشان    ه  شـواهد ب

 IT2تر از همه آموزش نقش مهمی در استفاده کـارا از             جدید،قوانین کار،فرهنگ  و مهم    
ثیرات فنĤوری اطالعات   أدر بررسی ای که در خصوص ت      ) 1383(افشاری و شیبانی     .دارد

   تغییر فرهنـگ و نهادها،شـفافیت وکـاهش فـساد اداری           در ITشاره به نقش    داشته اند  ا   
 خودکـار بهـره   طور به مهم نیز توجه داشت که فنĤوری اطالعات  این اما باید به.ندکنمی  

بلکه جزیی ضروری از سیستمی وسیع تر از تغییـرات سـازمانی            ،دهد  میوری را افزایش ن   
  خود به گزارش    ی مطالعهنیز در ) 1385(ارمیپرویزیان و ص   .استاست که در حال وقوع      

 حـاکی از ابهـام و       ایـن مطالعـه     . اشـاره مـی کننـد       های رسمی نهادهای بـین المللـی        
وری اطالعـات    ا بهـره وری فنـ      ی پیچیدگی در سرمایه گذاری مالی و انـسانی در زمینـه          

ان های زیادی وجود دارد که نـش       به این ترتیب که در کشورهای پیشرفته گزارش       . است
 وریاهای انجام شده بر روی برخی از پـروژه هـا و فنـ               شکست سرمایه گذاری    ی دهنده

 از طـرف دیگـر شـواهد    .هاسـت    و عدم بازدهی و کارایی الزم آن  ITهای سطح باالی
های سودآوری زیادی را     های اطالعاتی،فرصت  وریابسیاری وجود دارد که عدم وجود فن      

  .ها و صنایع گرفته است از بنگاه

                                                 
1-Information Comunication Technology 
2-Information Technology 
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ــزی راســاس گــزارش اقتــصادی ب ــه ری  )1383(کــشور ســازمان مــدیریت وبرنام
بـه  (دولت هفتاد هزار میلیـارد ریـال    ، کشور ی سوم توسعه ی عملکرد برنامه  درخصوص

یعنی سـاالنه بـالغ     )  میلیون دالر  800 گزارش حدود    ی  نرخ ارز تثبیت شده در سال ارائه      
 ی  یون دالر فقـط بـرای چهـار برنامـه          میل 160بر هفده هزار وپانصد میلیارد ریال، قریب        

بهداشت و آموزش الکترونیک پیش بینی،هزینـه و         تجارت الکترونیک،  دولت الکترونیک، 
 ی  ، برنامـه   ای سازمان مدیریت طی بخشنامه    زمینههمین   در   .سرمایه گذاری کرده است   

ا، هـ  هـا، سـازمان      وزارتخانـه  ی  آموزش فناوری اطالعات را در قالب هفت مهارت به کلیـه          
، تا در راستای سرعت و دقت انجام کار با رایانه و            دکرهای تابعه ابالغ      و شرکت  مؤسسات

استفاده از این فناوری، کارکنان دولت بتواننـد در سـرعت بخـشی و کـاهش بروکراسـی                  
 ،1385 مذکور تا سـال      ی   ابالغ بخشنامه   چند سال از زمان    طی.اداری گام بزرگی بردارند   

 عـالی آمـوزش و پـژوهش        ی  مؤسـسه  نفـر از مـدیران       50نـان و     نفر از کارک   250تعداد  
 ی  هـای هفتگانـه     سـاعت دوره آمـوزش مهـارت       9100 بـه میـزان      یریز  برنامهمدیریت و   

ی مـذکور هزینـه     هـا   دوره بـرای    چهارصد میلیون ریال  وری اطالعات را گذرانده اند و       افن
 به ذهـن متبـادر   ال راؤ این س  لذا؛)1385 عالی آموزش وپژوهش،ی مؤسسه( شده است

ی هـا  دوره، وسـرمایه گـذاری انجـام شـده     ها    د که آیا با توجه به برگزاری این دوره        کن  می
 عـالی آمـوزش و   ی مؤسـسه  توانسته است بر بهبود عملکرد کارکنان مذکور تا چه اندازه     

های وابـسته بـه سـازمان مـدیریت و           پژوهش مدیریت و برنامه ریزی که یکی از دستگاه        
    تأثیر بگذارد؟،باشد  کشور میبرنامه ریزی

  اهداف تحقیق
بـر بهبـود     ICDL 1هـای آموزشـی      بررسی تأثیر دوره    ، در این تحقیق   کلی هدف

 . اسـت  عـالی آمـوزش و پـژوهش مـدیریت و برنامـه ریـزی              ی  مؤسـسه عملکرد کارکنان   
هـای    بر افزایش مهارت   ICDLهای آموزشی      شناسایی میزان تأثیر دوره    ،زمینهدرهمین  

  جاذبـه و     ، موفقیت شغلی  ،  ام کار ج سرعت و مقدار ان     ، دقت و اثربخشی عملکرد      ،جدید
ثیر أ تـ  ی  زمینـه  مدیران با کارکنان در      های نظر ی   مقایسه چنین   ، وهم ی به کار  مند  عالقه
اف دیگر تحقیق بوده دازجمله اه   بر بهبود عملکرد کارکنان ICDLی آموزشی ها دوره
  .است

                                                 
1-International Computer Driding Licence 
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  پژوهشفرضیات 
ــه نظــر  -1 ــانب ــدن دوره کارکن ــزایشICDLهــای آموزشــی  گذران               ســبب  اف
  .های جدید شده است مهارت

 سـبب افـزایش دقـت و        ICDL آموزشـی     ی گذرانـدن دوره  به نظر کارکنان     -2
  .اثربخشی کارکنان شده است

 سبب افـزایش سـرعت و   ICDLهای آموزشی  گذراندن دورهبه نظر کارکنان    -3
  . استمقدار انجام کار شده

 سبب افـزایش موفقیـت      ICDLهای آموزشی     گذراندن دوره به نظر کارکنان     -4
  .شغلی شده است

ــان   -5 ــه نظــر کارکن ــدن دورهب ــه و ICDLهــای آموزشــی  گذران  ســبب جاذب
  .ی در انجام کار شده استمند عالقه

 ICDLی آموزشـی    هـا   دورهثیر  أ بین نظر مدیران و کارکنـان در رابطـه بـا تـ             -6
  .رد کارکنان تفاوت معنی داری وجود داردبربهبود عملک

   تحقیق  یبررسی پیشینه
  منابع انسانی   یعملکرد سازمانی و توسعه اطالعات در وریافننقش 

رای مردم  روزافزونی ب اهمیت    ها  مهارتوری اطالعات به عنوان مجموعه ای از        افن
 اطالعات برای فناوری  یگواهینامه یک ICDL.  امور زندگی پیدا کرده است یدر کلیه

مند به آن      یا عالقه  نیاز دارند و   کسانی که به آن         ی  شهروندان است و برای همه      ی همه
  یاین گواهینامه برای همه   . آموزد  ی استفاده از کامپیوتر شخصی را می      نش ف ن دا ،هستند
مللـی  ل بین ا   ی گواهینامه.مناسب است ،  جویای کار در هر سنی     و افراد ،  در هر کار   مردم
ها و استانداردهایی است کـه نخـستین بـار در            یکی از روش  ) ICDL(ی کامپیوتر کاربر

این گواهینامه در بیش از هفتـاد کـشور         .کشور فنالند در اروپا طراحی و به کار بسته شد         
هـای کـاربردی کـامپیوتر        مـرتبط بـا مهـارت       ی جهان به عنوان معتبرترین گواهینامـه     

 تحقیـق سـبحانی و محمـدی         ی نتیجـه . )1386منتظر و همکـاران،   (پذیرفته شده است  
هـم در   ) 1 انـسانی  ی  سرمایه( مزیت رقابتی افراد آموزش دیده       ی   کننده نیز بیان ) 1384(

                                                 
1-Human Capital 
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ثری بـرای  ؤوری نوین است و هـم موجـب ایجـاد تقاضـای مـ           ایادگیری و به کارگیری فن    
 . مهم استIT ی  انسانی نیز در توسعهی بنابراین سرمایه.محصوالت دیجیتالی می شوند

همـر و    ، معتبـر  ی  به عنوان یک گواهینامـه     ICDL ی  پذیرش گسترده به  باتوجه  
استفاده از فنـاوری اطالعـات      مهارت برای   گواهینامه  اظهار می دارند که      )1379(شامپی
 ،هـای هـر فـرد      یید مهارت أگیری و ت     یک روش ابتکاری و ملموس برای اندازه       ،مهبرای ه 

 بـرای  ثرؤمـ  یـک مـدل بـسیار    ، اطالعـاتی ی عه برای آموزش و یادگیری در جام    الگویک  
 بـرای   عمـوم مـردم   رسـانی بـه    اطـالع ،التحصیالن آموزش فناوری اطالعـات      ارزیابی فارغ 

 ی   صـالحیت نامـه    یـک  و درانتهـا بـه عنـوان         ،اطالعاتتولید و توزیع    مشارکت فعال در    
افزایش    آن رای ک و پویایی دارندهکه امکان تحرّشود میفرض نعطف و قابل دسترسی    م

    .دهد می
 را   اطالعـات   فن آوری  های اطالعاتی برگرفته از مفهوم     پایگاه) 1381(محمد نژاد   

و بیان می دارد که ایـن       ا .می داند ثر  ؤم درون سازمانی    ی   فرآیندهای پیچیده  در تسهیل   
 و  می نهنـد  های سازمانی را بنا       دیگر، شبکه  ها به هم   صال سازمان  بااتّ های اطالعاتی  پایگاه
  .دکننمی های بلندمدت بدل  به دیدگاهرا های میان مدت مدیران  دیدگاه

هـای   سـازمان  بـه اثربخـشی آموزشـی در         عنایـت  درمقاله ای با     )1381(سلطانی
ای، کمـک بـه     مهـارت حرفـه  ی   اطالعـات در توسـعه     وریافننقش   به   ،صنعتی و تولیدی  

گیـری،    مهـارت تـصمیم   شدن تغییر و نوآوری، تقویـت مهـارت ادراکـی، تقویـت               نهادینه
 و  گیـری تفکـر اسـتاندارد        کمک به شـکل    ، پژوهشی در کارکنان   ی  وجود آوردن روحیه    به

   . اشاره می کند ، انسانی متوازن و چندجانبهی ایجاد توسعه و  تقویت خود نظارتی
وری اطالعـات و ارتباطـات در       ا فنـ  ی  به نقـش فزاینـده    )  2006(بارت و همکاران  

  یا همان فنĤوری اطالعـات و ارتباطـات          ICT به زعم آنان     .ردازندپ  میتغییرات سازمانی   
در بسیاری از جنبه های تغییرات سازمانی معاصر به کار رفته اسـت و  بـه عنـوان یـک                      

 .هاست در شکل دهی سازماننیروی تعیین کننده 
وری اطالعات برساختار   اثیر فن أکید بر ت  أضمن ت ) 1383( قلی پور  زمینهدرهمین   
نـد  توان مـی وری اطالعات می پردازد که ابه نقش ابزاری  فن،و ساختار نیروی کار  سازمانی  

مشتریان یک سازمان را با اطالعات دقیق در زمان خود به یک تصمیم گیری برسانند، و                
نه تنها باعث صرفه    وری اطالعات   ابه نقل از متخصصان علوم کیفیت بیان می دارد که فن          
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می شوند، بلکه باعث بهبود فراینـدها و افـزایش            انی  جویی در منابع مختلف زمانی ومک     
ثیرات زیادی أوری اطالعات بر زندگی سازمانی تابه زعم وی فن .شود میکیفیت کارها نیز 

  ضمن .ده استکرگذاشته است و فرایند تعامل ارتباطی میان افراد و گروه ها را تسهیل 
افزایش سرعت دستیابی به اطالعـات       تا از طریق     دهد  میکه به افراد و گروه ها امکان         آن

از طـرف   .ها کیفیت تـصمیم گیـری را بهبـود بخـشند           مناسب و جمع آوری و ارزیابی آن      
وری اطالعات در برخی از کشورها به عنوان یکی از راه های برون رفت از مشکل ادیگر فن

 سرمایه گذاری   چهل درصد    اختصاص   زمینهدرهمین  . کاری در نظر گرفته شده است      بی
 اقتصاد فیلیپین با سرمایه ده دردصدی تا نهوری اطالعات،رشد ا کره جنوبی درفنی یندهآ

وری اطالعات،ایجاد یک میلیون و دویـست هـزار فرصـت شـغلی در سـال                اگذاری در فن  
 ؛وری اطالعات در اقتصاد و بـازار اسـت  ا کاربرد فنی   کننده  در ایتالیا به نوعی بیان     2000

وری اطالعات اشتغال دارنـد، ودر      ابازار خدمات مبتنی بر فن     نفر در    107000ویا در هند    
 میلیون فرصت شغلی،درآمد بالقوه ای     1/1 پیش بینی شده است که با ایجاد         2008سال  

وری ا بـین فنـ  ،براساس نتایج تحقیق قلی پور.  میلیارد دالر در هند ایجاد شود17معادل  
وری اطالعـات   ابدین گونه که فنـ    . اطالعات و نوسازی مشاغل ارتباط مستقیم وجود دارد       

 و حتی به ساختار شـغلی جدیـدی نیازمنـد           می سازد  نوسازی مشاغل را فراهم      ی  زمینه
احـی  از این رو ضرورت تجدیدنظر در ساختار سازمانی وظایف،ماهیت مشاغل و طرّ        . است
  .)همان منبع(شود مید شغل و باز مهندسی سیستم مطرح مجدّ

در خـصوص بهـره وری      ) 1385(پرویزیان و صـارمی    ی   انجام شده  ی  نتایج مطالعه 
وری ا تفـاوت معنـی دار بـین کـارایی فنـ           مبـیّن  نیـز    وری اطالعات در سطح صنعت    اوفن

به این معنا که میـان وضـع    . اطالعات در وضع موجود صنعت با کارایی مورد انتظار است         
جـود  وری اطالعات و حـدود مـورد انتظـار آن فاصـله و شـکاف و               اموجود به کارگیری فن   

سازمانی و محیطـی    ،وری اطالعات به عوامـل مختلـف انـسانی        اسطح به کارگیری فن   .دارد
چنین نتایج تحقیق حکایت از این دارد که در حال حاضر سرمایه گذاری     هم.بستگی دارد 

   . شود میوری اطالعاتی در بخش صنعت انجام امالی و انسانی مکفی بر روی فن
وری اطالعات بر افزایش    اثیر فن أ به ت  ی دیگر ددر رویکر ) 1383(البدوی و کرامتی    

 علت اصلی عدم توفیق     ،ثیر فوق أ مدلی برای سنجش ت    ی  ، ضمن ارائه  ها  سازمانبهره وری   
ها   عدم توجه آن،اوری اطالعاتدر افزایش بهره وری ناشی از به کارگیری فن   را  ها   سازمان
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. انـد   دانـسته وری اطالعات   ا در کنار سرمایه گذاری روی فن      لهای  مکمّ   به سرمایه گذاری  
در مدل مذکور،سرمایه گذاری برای تغییر در استراتژی هـای سازمانی،تغییرشـیوه هـای              

ـ             ی  ارائه انجام کار و   وری ال فنـ   محصوالت جدید را به عنوان سـرمایه گـذاری هـای مکمّ
     . تشریح شده استها سازمانها بر   اثرگذاری آنی اطالعات مطرح ونحوه

 ،ده اسـت  کـر منتشر  »  دنیای کامپیوتر  «ی     مجله ی که در    حقیقتدر  ) 1990(آلپر
هـایی    نسبت به سرمایه گـذاری     ها  سازمانوری اطالعات در    ادهد که مدیران فن    نشان می 

ـ .خیلی خوشـبین نیـستند    ،وری اطالعات انجـام مـی دهنـد       افن ی  که در زمینه    از راه   انآن
 کـه  دهـد  می تحقیق مذکور نشان عات فراوانی دارند،اما  هایی که به کار می بندند توقّ       حل

در حـالی کـه     .  از خروجی سرمایه گذاری خود خوشنود هستند       ان از آن  چهار درصد فقط  
کارسازی جریان اطالعات در فرایند های کسب و کار         خودها دالر برای      میلیون ها  سازمان

هـا از افـزایش بـازده از دیـدگاه افـزایش رضـایت        خود صرف می کنند،درصد کمی از آن 
که 1 موردی شرکت ماکرومد   ی  در مطالعه  .ریان و کاهش زمان و هزینه رضایت دارند       مشت

 ساخت و تولیـد تجهیـزات پزشـکی اسـت و سـرمایه گـذاری                ی  شرکت بزرگی در زمینه   
 نیـاز بـرای انطبـاق       - تولید انجام داده است    ی  پارچه  سیستم های یک   ی  زیادی در زمینه  

اس بـه   لش های گذار به فراینـد تولیـد حـسّ         وری و چا  اساختارسازمانی با قابلیت های فن    
این سرمایه گذاری با تغییرات اساسی دیگری نظیـر         . وری اطالعات بررسی شده است    افن

،نـوآوری   تغییر در فرایند تـصمیم سـازی   ها به کارگران،   تفویض اختیار،زمانبندی ماشین  
مین أ تـ  درفرایندها وگردش کارهـا،روابط وتعـامالت بیـشتر و عمیـق تـر بـا مـشتریان و                 

سترش روابـــــط جـــــانبی و کـــــارگروهی وســـــایر تغییـــــرات در گـــــکنندگان،
بـراین جولفـسون و     ( ها،فراینـدها،فرهنگ و سـاختار سـازمان همـراه بـوده اسـت             مهارت

   ).1991 ،  2گورباگسانی
  :های زیر را در سازمان ارائه کرده است وری اطالعات برتریاطور کلی فن  هب

ایجاد روابط جدید بین مـشتریان و        ،مان و ساختار آن    روشی نوین در طراحی ساز     ی  ارائه
 فرصـتی بـرای انجـام تجـارت         ی  ارائـه  ،مین کنندگان از طریق ارتباطـات الکترونیکـی       أت

مین کننـدگان و ایجـاد   أالکترونیک که به کاهش زمان خرید، افزایش توان، شناسـایی تـ   
ل مالحظـه در تولیـد و       توانایی ایجاد کارایی قاب    ،آرامش خاطر برای مشتریان می انجامد     

                                                 
1-Macro-Med 
2-Brynjolfsson & Gurbaxani  
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ایجـاد   ، و تـسهیل تولیـد بـه هنگـام        هـا   داده خدمات از طریق تبادل الکترونیکـی        ی  ارائه
های سازمان از طریق سـازوکارهایی       ها و ارتقای دانش و آگاهی      هماهنگی بیشتر در گروه   

 ی  کسب دانش کارکنان و اشاعهبرایایجاد سازوکارهایی    ،مانند نرم افزارهای الکترونیکی   
 ،مشارکت در بهره وری و انعطاف پذیری دانـش کارکنـان سـازمان             ،آن در سطح سازمان   

ها و کارهـای     کاهش فعالیت  ،بهبود عملیات سازمان   ،کسب اطالعات به هنگام و به موقع      
ارتباطـات و همـاهنگی      ،بهبود تصمیم گیری   ،بهبود در کیفیت و دقت در کارها       ،دفتری

 ،هـای سـازمان    پشتیبانی از اسـتراتژی    ، مشتریان بهبود خدمات  ،مؤسسهبیشتر در سطح    
د سازمان  احی مجدّ سازماندهی و طرّ   ،د فرایندهای کار  احی مجدّ بهبود و طرّ   ،بهبود رقابت 

بنـابراین  . )1383،،صرافی زاده 41: 1996لوکاس،  (رهای فن آوری اطالعات   از طریق متغیّ  
دریافت که بـه کـارگیری و        توان  میوری اطالعات و کاربردهای آن      ا فن ی  با رشد و توسعه   

  .ها، تغییرات   عمده ای را در سازمان به همراه دارد استقرار آن در سازمان
وری اطالعـات و  ار یـک نگـاه کـالن تـر بـه موضـوع فنـ           د) 2002(ایی و تروجر    داک      

 و  داننـد   مـی  اقتصادی در سطوح جهانی و محلـی         ی  ،آن را پوششی برای توسعه    ارتباطات
به حل مسایل اجتماعی و اقتـصادی از قبیـل کـسری               ICTی  ها  فیتظرامیدوارند که   

ـ .اجتمـاعی بپـردازد    هـای  گرایی زنان و نابرابری    حاشیه تمرکزگرایی، کاری، بی منابع، ان آن
 ویژگـی مهـم     این موضوع  که   ر این تصوّبیان می دارند     1ضمن اذعان به شکاف دیجیتالی    

 بـه   مخـصوصاً ،  غیر معقـول نیـست     چندان   ، نزدیک باشد   ی بحث های سیاسی در آینده    
 شکاف دیجیتالی شامل شکاف هایی بـین        ICT نابرابر منافع     ی دلیل گسترش و توسعه   

 بـه   ICT ی   توسـعه  از ایـن رو      .شود  میها   هایی از زنان و مردان  و بین ملت         افراد،گروه
  کاهش فقر،افزایش ظرفیت اجتماعی و ایجاد      اشاره دارد که قادربه   یک انقالب دیجیتالی    

وری اطالعـات و    ااسـتفاده از فنـ      آمـوزش  زمینـه در همین    .استزندگی بهتر برای همه     
ها قلمـداد   ها  و سازمان  تالش دولت ی  ارتباطات و  سطح دسترسی از شاخص های عمده        

 : ازقبیـل امکانات زیربنـایی  حداقل حل شکاف دیجیتالی موصوف توجه به برای .دشومی 
سطح  سـواد     ،طبقات جامعه را به فناوری اطالعات     امکان دسترسی ارزان و حتی رایگان       

تـر   و مهم مانده و کمتر توسعه یافته،  اجتماعی در کشورهای عقب  -و  ساختار فرهنگی

                                                 
1-Digital Divide  
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از همه در کشور ما آموزش و پرورش با زیر پوشش داشتن بیش از یک چهارم جمعیـت                  
  .کند نقش عمده ای در رفع این شکاف ایفا تواند میکشور 

  
  وری اطالعات در بهبود عملکرد کارکنانا فننقش آموزش

  
 ؛در دنیای فرا رقابتـــی کنونی، رسیدن به حداکثر بهره وری یک ایده آل نیست             

 شان برای رسیدن به ایـن        ی ها بدون توجه به اندازه     بلکه یک ضــرورت است و سازمان     
هبـود  هدف ضروری، ناگزیرند عملکـرد انـسانی و درنتیجـه عملکـرد سـازمانی خـود را ب                 

ها  اما عملکرد انسانی تابع چه عواملی است؟ اندیشمندان افزایش کارایی سازمان          .بخشند
منـوط  افزایش کارایی منابع انسانی نیـز       . را درگرو افزایش کارایی منابع انسانی می دانند       

 دانش، مهارت و ایجاد رفتارهای مطلوب برای کـارکردن موفقیـت             ی  آموزش، توسعه  به  
هـــای اثربخش و مبتنی بر هدف و سرمایه گذاری بـر روی             آموزش  درواقع. استآمیز  

    کیـد بـر   أتبـا   ) 1990( داونپـورت  زمینـه در همین   . کارکنان بهبود عملکرد را درپی دارد     
         هـا  آمـوزش آموزش های هدف دار، پیوسته و پرمحتوا  بیان می دارد که ایـن دسـته از                  

 ارتقای کیفیت و کمیت کارهای نیروی انسانی         در ومی تواند موجب افزایش کارایی شود       
   .ثر هستندؤیک سازمان، م
 بـه نقـل ازحـج       ،2002(وکوزمـا ) 1995(یونـگ    ی   مطالعات انجام شده    ی نتیجه

ی مـدیران، عملکـرد      هـا   مهـارت   نقش آمـوزش در ارتقـای         ی   کننده  بیان )1383فروش،
گرش مثبـت در کارکنـان      و ایجاد ن   عملکرد شغلی     ی عوامل تعیین کننده   ی و از    سازمان
 در خصوص آموزش و 1998 تا 1992 مطالعات انجام شده از سال  زمینهدر همین .است

 ی  ساله 10 و   9وری اطالعات و ارتباطات بر روی معلمان و دانش آموزان           انتایج کاربرد فن  
از وقتی که دانش آمـوزان اسـتفاده از     کشور نشان داده است   شانزده   کالس درس در     23
بـه اعمـال پیچیـده ماننـد تحلیـل           اطالعـات و ارتباطـات را شـروع کـرده انـد،           وری  افن

از ایـن گذشـته،     . االت مناسـب مـی پردازنـد      ؤمشکالت،ارزشیابی اعمال خود و تدوین س     
محققان و معلمان گزارش کرده اند که دانش آموزان راهبردهای جدیدی برای همکـاری              

م با انگیزه است و در انجـام        أ تو انری آن با همساالن و دوستان خود به کار می برند،یادگی        
   .)31-11: 1383حج فروش و اورنگی،(دادن کارها از اعتماد به نفس باالیی برخوردارند

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

  
 23... ..............پیمایشی پیرامون تاثیر دوره های آموزشی فن آوری اطالعات بر بهبود

 

                آن اسـت کـه     ی   کننده  تحقیق دیگری در دبیرستان های شهر تهران بیان        ی  نتیجه      
   و  ای تدریس سنتی گذر کرد ارتباطات می توان از روش ه اطالعات و وری ابه کمک فن

ـ          از انزمینه را برای فعالیت های خودجـوش دانـش آموزان،جـستجوگری وکاوشـگری آن
بـه گـسترش     ع مرتبط با موضـوع درس فـراهم، و        وّنطریق جستجو در منابع آموزشی مت     

ی دانش آموزان کمک کرد و در جهت تسهیل،تعمیق و تـسریع            ها  مهارتدانش،نگرش و   
کارگیری نوآوری   هچنین فعالیت های معلمان بر اثر آموزش و ب         هم.رددر یادگیری اقدام ک   

  تغییر یافته اسـت و تقریبـاً       ،وری اطالعات و ارتباطات   ااه با فن  رها و ابتکارات آموزشی هم    
   ). همان منبع(آنان نقش راهنما ومشاور فعالیت های دانش آموزی را بر عهده داشته اند

هـای    بررسی میزان اثربخشی دوره    به  ی  تحقیقدر  نیز)1386(ادگارزاده  قنبری و ی  
ــدان       ــتان هم ــات در اس ــاوری اطالع ــدمت فن ــمن خ ــوزش ض ــان آم ــر روی معلم  ب

های فنـاوری اطالعـات       دوره، دوره گذارکنندگان  ه از نظر بر   ،کها نشان داد    افته،یپرداختند
د  درصد به اهداف خود دست یافته است؛ اما از نظر معلمان مور            هفتادبرگزار شده حدود    

میزان کسب دانـش و      در   .است  تحقق یافته   ) درصد58 (»تاحدودی«اهداف دوره   ،مطالعه
انـد در      فناوری اطالعات را گذرانده     ی مهارت فناوری اطالعات عملکرد معلمانی که دوره      

نمـرات  . آزمون کتبی باالتر از متوسط و در آزمون عملی نزدیک بـه چـارک سـوم اسـت                 
  ی  معلمان با توجه به مـدرک تحـصیلی، سـابقه           ی وسیلهه  دانش و مهارت کسب شده ب     

 بنـابراین توسـعه   . بـود   تحصیلی و در مناطق مختلف آموزشی متفـاوت  ی تدریس، رشته 
های زیادی است که      ها تحت تأثیر مؤلفه    مانز فناوری اطالعات در سا    ی  ها  دورهوآموزش  

ها عبارتند    ؛ این مؤلفه  مؤثر باشد   ی موفق از آن کامالً     تواند در استفاده    ها می  توجه به آن  
 فنـاوری    ی  جـامع توسـعه     ی و نـرم افـزار، برنامـه      زار  زیرساخت ارتباطی، سـخت افـ     : از

هـای مختلـف      نیروی انسانی، حمایت بخـش      ی ، منابع مالی، آموزش و توسعه     1اطالعات
هـای اساسـی در اسـتقرار         ز گام ایکی  .مدیریتی، هماهنگی با برنامه ها و ساختار سازمانی       

بـه  . ایجاد بسترهای الزم و آموزش نیـروی انـسانی اسـت           ها، انزمساالعات در فناوری اط 
 سـواد اطالعـاتی، فنـاوری و    کارکنـان و بـا آمـوزش   وری اطالعـات   ار فنـ  گـ گونه ای که ا   

  .کمتر با موفقیت همراه خواهد بوددیجیتالی همراه نباشد 
  

                                                 
.1-Information Technology Strategic planning(ITSP)  
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  روش شناسی تحقیق
  .  است پیمایشی- حاضر از لحاظ نوع روش توصیفیروش تحقیق

   آماری یجامعه
) کارمنـدان، کارشناسـان و مـدیران      ( آماری این پژوهش شامل کارکنان      ی جامعه

 نفر بودنـد کـه   سیصد عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی به تعداد    ی مؤسسه
مـابقی در سـایر اشـکال        درصـد  44 پیمـانی و     درصـد  13 رسمی، درصد43از این تعداد    

  . و شرکتی قرار داشتندهمکاری از قبیل قراردادی 
  

  نمونه و روش نمونه گیری
 بـرای  ضـمناً .  دشـ  نفـر تعیـین      169حجم نمونه بر اساس جدول مورگان تعداد        

   کارکنـان و   شـصت درصـد    تحقیـق در بـین        ی ها پرسشنامه  جلوگیری از افت آزمودنی   
زیع  تو  ی بدین ترتیب که   تعداد پرسشنامه      .ها توزیع گردید    مدیران بالفصل آن    ی کلیه

 را  ICDLی  هـا   دوره کـه    افـرادی شـد    نسخه بـود کـه شـامل         169شده برای کارکنان    
  ی  نسخه پرسشنامه برای مدیران بالفصل جهـت مقایـسه         سیسپس تعداد   . گذرانده اند 

 کارکنان و تمام     ی  برگ پرسشنامه  165د در نهایت    ش مدیران و کارکنان توزیع      هاینظر
چنین در این پـژوهش از روش        هم. اده شد یران پس از تکمیل عودت د      مد  ی پرسشنامه

  .ای استفاده شد نمونه گیری تصادفی طبقه
  

  ابزار گردآوری اطالعات
در این پژوهش عالوه بر استفاده از منابع کتابخانه ای بـه منظـور تـدوین مبـانی                  

ها   ها ازپرسشنامه  به عنوان ابزار جمع آوری داده          نظری پژوهش به منظور گردآوری داده     
 با توجه به تعاریفی که از بهبود عملکـرد  در کتـب و                زمینه درهمین.  شده است  استفاده

  ی ثیر دوره أمنابع معتبرعلمی   بیان شده بود نسبت به سـاخت پرسـشنامه وارزیـابی تـ                
  .آموزشی بر بهبود عملکرد اقدام گردید

  روایی و اعتبار ابزار پژوهش
  : صورت پذیرفتزیربرای تعیین روایی اقدامات 

   های نظر  بهره گیری از   ، پژوهش ی مدل نظری و پیشینه یطراحی پرسشنامه بر پایه
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  ،تخصصی و اصالحی چند نفر از خبرگان به منظور اطمینان بیشتر از درست بودن گویـه     
اعمال آخرین اصالحات و آماده سازی       ،ها اجرای آزمایشی پرسشنامه  و رفع ابهامات آن       

برای برآورد اعتبار پرسشنامه از ضریب آلفای  ،ر استاد راهنما زیر نظفرم نهایی پرسشنامه
ای دارند،    های چندگزینه   هایی که پاسخ    در واقع در مورد پرسشنامه    . کرونباخ استفاده شد  

ضـریب آلفـای پرسـشنامه      . استفاده از فرمول ضریب آلفای کرونباخ توصـیه شـده اسـت           
ا از اعتبار  درونی کـافی برخـوردار         ه  توان گفت که پرسشنامه     بنابراین می .  است 9786/0

  . بوده است
  ها روش تجزیه و تحلیل داده

 ،برای آزمون فرضیات پژوهش و تعمیم نتایج  از آزمون دوجملـه ای تـک دامنـه                
 یکـسانی جوامـع      ی برای مقایسه بین توابع توزیع دو نمونـه و داوری دربـاره            ، T1آزمون

 برای بررسی نرمال بودن اسـتفاده  2میرنوفو از آزمون کولموگروف ـ اس ها  متناظر به آن
ی پـژوهش بـا اسـتفاده از        هـا   فرضـیه در پژوهش حاضر عالوه بر اثبـات و رد          . شده است 

 مـن  هـای   مـدیران بـا کارکنـان از آزمـون    های نظر یآزمون دو جمله ای، برای مقایسه  
سـتفاده  اها  داده با فرض نرمال بـودن       Tو ازآزمون   ها  داده در صورت نرمال نبودن      3ویتنی

 بـه دوگـروه مجـزا       ها  داده که   شود  میآزمون دوجمله ای تک دامنه در مواردی اجرا          .شد
ایـن نـوع    .  را در این دو گروه آزمـون کنـیم         ها  دادهتقسیم شوند و بخواهیم تفاوت توزیع       

ور طبیعی دو وضعیتی می باشند،      طه   یا ب  ها  داده. می نامند )برنولی( را دو وضعیتی   ها  داده
ننـد افـراد    ما،طور مصنوعی بـه دو گـروه تقـسیم مـی شـوند         ه   یا ب  ،  افراد  نند جنسیت ما

 به دو گـروه  ها  دادهدر پژوهش حاضر برای تبدیل      . زیرچهل سال و افراد باالی چهل سال      
 در  SPSSمجزا و دو وضعیتی کردن ابتـدا مقـدار معینـی از بـرد مقـادیر را در محـیط                     

 که این مقدار بـا توجـه بـه طیـف     یمکرده ا وارد cut point قسمت binomialفرمان 
 که پاسـخ زیـاد و خیلـی         انیجهت مثبت و موافق برای آن      :باشد  می این ترتیب لیکرت به   

می دهند و مخالف برای کـسانی         که پاسخ متوسط     انیزیاد می دهند، بدون نظر برای آن      
روه تقسیم  بنابر این اگر بخواهیم افراد را به دو گ        . ندکنکه کم و خیلی کم را انتخاب می         

                                                 
1 - Independent Samples Test 
2-One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
3-Mann-Whitney Test 

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

  
 87ستان زم،)31 پیاپی(4ی  شماره،  سال هشتم،مدیریت  یپژوهشنامه. ........................................26

 

 کـه   انی هستند که نظر موافق دارند و گروه دو آن         انییم بگوییم گروه یک  آن     توان  میکنیم  
  .نظر موافق ندارند

به شـکل  ) p(مقدار احتمال مورد آزمون یک دامنه برای نسبت مشاهده گروه یک   
  :دشزیر محاسبه  

6/0: P≤ H0  

6/0: P> H1  

6/0  آن است که در طیف لیکـرت  6/0دلیل انتخاب عدد  
5
3
هـا منفـی    پاسـخ =

  .  استوار استها دورهثیر بودن أاست و فرض صفر بر اساس بی ت
  یافته های پژوهش

 ICDLهـای آموزشـی      رانـدن دوره  از نظـر کارکنـان گذ     :  اول  ی بررسی و آزمون فرضیه   
  .ی جدید شده استها مهارتافزایش باعث 

   اول پژوهشی یه آزمون دو جمله ای فرض - ی یک  شمارهجدول
  معناداری سطح  آزمون نسبت مشاهده شده نسبت تعداد طبقه
   یکگروه
15<= 43  2/0  6/0  000/0 

  گروه دو
15>  152  8/0  6/0 000/0 

   1 195 جمع کل

ی آموزشـی   هـا   دوره شـامل نقـش      ، گویـه  پنجی جدید از طریق     ها  مهارتافزایش  
ICDL         های اطالعـاتی و کـار بـا رایانـه          در  افزایش دانش و مهارت کارکنان در فناوری، 

کـارگیری ابـزار و امکانـاتی کـه در         ه   افزایش توانایی در ب    ،افزایش توانایی مورد نیاز شغل    
  بهینه از مهارت و توانایی آنان  در محیط کـار            ی ،  افزایش استفاده   استاختیار کارکنان   

  دول شمارهگونه که جدو  همان. پذیرش وظایف شغلی جدید در کارکنان سنجیده شد        و
 0/0 5 تـر از   که کوچـک  000/0 با توجه به سطح معنا داری محاسبه شده          دهد  مینشان  
 افـزایش    موجـب  ICDLهـای آموزشـی      گذرانـدن دوره  د کـه    کـر  بیـان    تـوان   می است،
  .ی جدید شده استها مهارت
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 ICDL آموزشـی     ی گذرانـدن دوره   از نظـر کارکنـان       : دوم  ی بررسی و آزمـون فرضـیه     
  .کارکنان شده است قت و اثربخشی افزایش دموجب

   دوم پژوهشی  آزمون دو جمله ای فرضیه -ی دو    شمارهجدول
نسبت مشاهده شده  تعداد  طبقه  معناداری سطح  آزمون نسبت

 گروه یک
15<=  76 4/0 6/0  000/0 

  گروه دو
15>  119 6/0 6/0 000/0 

   1 195  جمع کل
ی هـا   دوره شـامل نقـش      ، گویـه  پـنج   از طریق     کارکنان افزایش دقت و اثربخشی   

 کاهش ضریب خطـا و اشـتباهات در   ، در  افزایش  تمرکز بر روی کارها ICDLآموزشی  
شغل، کاهش نیاز به نظارت سرپرسـت بـر کارهـا، افـزایش کیفیـت عملکـرد شـغلی،  و                     

. دشـ افزایش توانایی کارکنان در تشخیص صحیح مشکالت مربوط به شغلشان سـنجیده       
 با توجه به سطح معنـا داری محاسـبه        دهد  می نشان   ی سه شماره  گونه که جدول     مانه

  ی گذرانـدن دوره  د کـه    کـر   بیـان     تـوان   مـی  اسـت  05/0تر از     که کوچک  000/0شده  
  .کارکنان شده است  افزایش دقت و اثربخشی موجبICDLآموزشی 

 ICDLهای آموزشی     گذراندن دوره  ازنظر کارکنان    : سوم  ی بررسی و آزمون فرضیه         
  .بب افزایش سرعت و مقدار انجام کار شده استس

   سوم پژوهش ی آزمون دو جمله ای فرضیه - ی سه  شمارهجدول

 تعداد  طبقه
  نسبت

 مشاهده شده
  نسبت
  آزمون

  سطح
  معناداری

 گروه یک
9<=  66 3/0 6/0  000/0  

  گروه دو
9> 

129 7/0   

   1 195 جمع کل
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 انجـام بـه موقـع کارهـا و      شـامل  ،ویـه  گ سـه افزایش سرعت و مقدار انجام کار با        
کاهش هزینـه هـای     ،وظایف شغلی، صرفه جویی در زمان الزم برای انجام وظایف شـغلی           

 که با توجـه بـه       دهد  می نشان    سهی جدول شماره    ها  داده .مربوط به شغل سنجیده شد    
گذرانـدن  د کـه  کـر  بیـان  توان می  است 0/0 5تر از     که کوچک  000/0سطح معنا داری  

  . سبب افزایش سرعت و مقدار انجام کار شده استICDLای آموزشی ه دوره
 ICDLهـای آموزشـی       گذراندن دوره از نظر کارکنان    :  چهارم  ی بررسی و آزمون فرضیه   

  .سبب افزایش موفقیت شغلی شده است
  

   چهارم پژوهش ی آزمون دو جمله ای فرضیه -جدول شماره ی چهار 

  نسبت تعداد  طبقه
 مشاهده شده

  نسبت
  مونآز

  سطح
  معناداری

  گروه یک
15<=  102 5/0  6/0  018/0 

  گروه دو
15>  93 5/0   

 کل جمع
 

195 1   

  
وری اطالعات و ارتباطات بر افزایش موفقیت شغلی از         ای آموزشی فن  ها  دورهثیر  أت
کاهش میـزان مراجعـات   ، افزایش موفقیت در انجام وظایف شغلی     :گویه شامل پنج  طریق  

هـای شـغلی و       سازگاری با دگرگـونی    ، مشکالت کاری  ی  زمینه کارکنان به سرپرست در   
 ارتقـای   ،های دقیق و منطقی برای حل مسائل مربـوط بـه شـغل             ارائه راه حل   ،سازمانی

ه جدول شـماره    کگونه   همان. پست سازمانی و یا ترفیع شغلی افراد سنجیده شده است         
تر از   که کوچک018/0 با توجه به سطح معنا داری محاسبه شدهدهد می نشان  ی چهار

 افـزایش   سبب ICDLهای آموزشی     گذراندن دوره د که   کر بیان   توان  می باشد  می 0/0 5
  . است کارکنان شدهموفقیت شغلی

 سـبب جاذبـه و      ICDLهـای آموزشـی       گذراندن دوره :  پنجم  ی بررسی و آزمون فرضیه   
  .مندی در انجام کار شده است عالقه
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   پنجم پژوهش یله ای فرضیه آزمون دو جم -جدول شماره ی پنج 
  نسبت تعداد  طبقه

 مشاهده شده
  نسبت
  آزمون

  سطح
  معناداری

 گروه یک
12<=  36 2/0 6/0 000/0 

  گروه دو
12>  159 8/0   

   1 195 جمع کل
: گویـه شـامل   پـنج   مندی در انجـام کـار،از طریـق         ه   برجاذبه و عالق   ها  دورهثیر  أت

های  شغل،  ایجاد انگیزه برای شرکت در دورهمندی  نسبت به محیط کار و  افزایش عالقه
 ،جایی از شغل به شـغلی دیگـر       ه   کاهش تقاضای انتقال و جاب     ،تر رایانه  آموزشی پیشرفته 

 بـر . سنجیده شـده اسـت   افزایش رضایت مدیر از کار افراد و افزایش رضایت ارباب رجوع      
داری محاسـبه   و با توجه بـه سـطح معنـا            پنج ی مندرج در جدول شماره    ها  دادهاساس  
هـای    گذرانـدن دوره  د که   کر بیان     توان  می باشد  می 0/0 5تر از     که کوچک  000/0شده  

  .مندی در انجام کار شده است  سبب جاذبه و عالقهICDLآموزشی 
  

 نتیجه آزمون برابری نظر کارکنان و مدیران در خصوص  - ی شش جدول شماره 
 افزایش مهارت جدید

 000/369/2 یتنیآزمون من و تعداد نوع پست

 000/834/2  آزمون ویلکاکسون 165 کارکنان
 -Z 374/0 30 مدیران
 708/0 سطح معنا داری 195 جمع کل

  
 با توجه به سطح معنـاداری       دهد  می نشان     ی شش  گونه که جدول شماره    همان

 یعنـی بـین     ؛شود  می فرض صفر پذیرفته     است 0/0 5  که بزرگتر از   708/0محاسبه شده   
هـای   گذراندن دوره ان و مدیران تفاوتی وجود ندارد و هر دو گروه معتقدندکه            نظر کارکن 
   .ی جدید شده استها مهارت افزایش  موجبICDLآموزشی 
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 آزمون برابری نظر کارکنان و مدیران در خصوص  ی نتیجه - ی هفت جدول شماره
 افزایش دقت و اثربخشی

  500/165/2  آزمون من ویتنی  تعداد نوع پست
 500/860/15  آزمون ویلکاکسون 165 نانکارک

 -Z 092/1 30 مدیران
 275/0  سطح معنا داری 195 جمع کل

  
 و با توجه بـه سـطح   دهد می نشان   ی هفتیی که جدول شمارهها دادهبر اساس  

  و شود  می فرض صفر  پذیرفته      است 05/0تراز    که بزرگ  275/0معناداری محاسبه شده    
 ؛ دوم پـژوهش تفـاوتی وجـود نـدارد          ی  در خصوص فرضیه    نظر مدیران و کارکنان    میان

 افـزایش دقـت و       موجب ICDLآموزشی  ی  ها  دورهگذراندن  یعنی هر دو گروه معتقدند      
  .کارکنان شده است اثربخشی
  

 آزمون برابری نظر کارکنان و مدیران در خصوص  یهج  نتی - ی هشتجدول شماره
  افزایش سرعت و مقدار انجام

  
  000/248/2  من ویتنیآزمون   تعداد نوع

 000/943/15  آزمون ویلکاکسون 165 کارکنان
 -Z 804/0 30 مدیران
 421/0 سطح معناداری 195 جمع کل

  
  421/0 که سطح معناداری محاسبه شـده        دهد  می نشان     ی هشت  جدول شماره 

 نظـر    میـان   و شـود   مـی  فرض صفر  پذیرفته      است؛ از این رو    0/0 5تر از    است که بزرگ  
 یعنی هـر دو     ؛ سوم پژوهش تفاوتی وجود ندارد      ی  و کارکنان در خصوص فرضیه     مدیران

 سبب افزایش سرعت و مقـدار انجـام         ICDLهای آموزشی     گذراندن دوره گروه معتقدند   
  .کار شده است
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 آزمون برابری نظر کارکنان و مدیران در خصوص  ی نتیجه - ی نه جدول شماره 
  افزایش موفقیت شغلی

 آزمون مقایسه
  ی

  برابری
 های واریانس

 دوجامعه

T آزمون  

   اطمینان  یفاصله
  ها  تفاضل
 درصد95در سطح 

 

F Sig. t df 
  سطح
معنادار

 sigی

  تفاضل
 ها میانگین

  خطای معیار
 تفاضل
  یینحد پا حدباال ها میانگین

  فرض 
  برابری
 ها واریانس

361/2 126/0  572/0- 193 568/0 61515/0- 07457/1 73455/2-  50425/1 

  فرض
  نابرابری
 ها واریانس

  775/0- 705/58 442/0 61515/0- 79413/0 20438/2- 97407/0 

  
 568/0 سطح معنـاداری محاسـبه شـده           ی نه   بر اساس اطالعات جدول شماره    

  و ایـن بیـان  شـود   مـی   در نتیجه فرض صفر  پذیرفتـه           است، 05/0تر از    است که بزرگ  
 چهارم پژوهش    ی ر مدیران و کارکنان در خصوص فرضیه       نظ میان آن است که     ی  کننده

 سبب  ICDLهای آموزشی     گذراندن دوره تفاوتی وجود ندارد و هر دو گروه معتقدند که          
  .افزایش موفقیت شغلی شده است

 آزمون برابری نظر کارکنان و مدیران در خصوص  ینتیجه  - ی ده جدول شماره
  کاری به مند عالقهجاذبه و 

 500/942/1  زمون من ویتنیآ  تعداد نوع

 500/637/15  آزمون ویلکاکسون 165 کارکنان
 -Z 878/1 30 مدیران
 060/0 سطح معناداری 195 جمع کل
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 سـطح معنـاداری محاسـبه       شود  می تفاد م  ی ده    گونه که از جدول شماره     همان
 شود  می فرض صفر  پذیرفته      ، از این رو   باشد  می  0/0 5تر از  که بزرگ است   060/0شده  

   نظـر مـدیران و کارکنـان در خـصوص          میـان  آن اسـت کـه       ی   کننده و این موضوع بیان   
گذرانـدن   پنجم پژوهش تفـاوتی وجـود نـدارد و هـر دو گـروه معتقدنـد کـه                     ی فرضیه
  .مندی در انجام کار شده است  سبب جاذبه و عالقهICDLآموزشی  های  دوره

  
  نتیجه گیری

  
چنـین    و هـم ها  فرضیهی این پژوهش و آزمون      ها دادهبا توجه به تجزیه و تحلیل       

ی هـا   دورهثیر  أتـ ی     کننـده   مدیران و کارکنـان نتـایج تحقیـق بیـان          های نظر  ی مقایسه
ی جدید، دقت و اثربخشی، سـرعت و مقـدار انجـام            ها  مهارت برافزایش   ICDLآموزشی  

ر خـصوص   د. ی افراد در انجام کار و موفقیت شغلی افراد اسـت          مند  عالقهکار و  جاذبه و      
  یگویـان معتقدنـد دوره    درصد پاسخ ICDL،2/69یها  دورههای جدید و نقش      مهارت

های اطالعاتی و کار با رایانـه        فناوری آموزشی باعث افزایش دانش و مهارت کارکنان در         
در افزایش توانایی مورد نیاز شـغل       ها  دورهثیر  أگویان به ت    درصد پاسخ  5/59شده است و    

 ICDL آموزشـی     ی گویان معتقدند دوره    درصد پاسخ  1/66اند و   کارکنان اشاره داشته    
کارگیری ابزار و امکاناتی که در اختیار بوده، شده است و ه باعث افزایش توانایی آنان در ب

  ی نتیجه  بهینه از مهارت و توانایی آنان در محیط کار را           ی  درصد افزایش استفاده   5/60
ی هـا  دورهثیر أ بـا تـ  ی  زمینـه در .اشته اند اعالم د ICDLی آموزشی ها دورهشرکت در 

 االت، بیـان  ؤآموزشی برافزایش دقت و اثربخشی کارکنان تجزیه و تحلیـل تـک تـک سـ               
گویـان    درصـد پاسـخ  39؛به گونـه ای کـه   باشـد   می نوسان پاسـخ هـا،    ی  دامنه ی  کننده

 باعث پذیرش وظایف شغلی جدید در آنان شده است          ICDL آموزشی    ی معتقدند دوره 
 مذکور در افزایش پذیرش وظایف       ی گو  معتقدند دوره     درصد افراد پاسخ   61 مقابل   و در 

گویان معتقدنـد     درصد پاسخ  2/47در گویه ای دیگر     . ثر نبوده است  ؤشغلی جدید آنان م   
   باعث کاهش ضریب خطـا و اشـتباهات در شـغل آنـان شـده               ،ICDL آموزشی    ی دوره
ثیر چندانی در کاهش    أ مذکور ت   ی ند دوره گو  معتقد    درصد افراد پاسخ   1/65ولی   ؛   است

گویـان    درصد پاسـخ 5/58ازطرفی  . نیاز به نظارت سرپرست بر کارهایشان نداشته است     
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 باعث افزایش کیفیت عملکرد شغلی آنان شده اسـت          ،ICDL آموزشی    ی معتقدند دوره 
 رادرافزایش توانایی آنـان در تـشخیص صـحیح          ICDL آموزشی    ی  درصد،دوره 1/45و  

  .اند دانستهثرؤت مربوط به شغلشان ممشکال
گویـان معتقدنـد      درصد پاسـخ   53 کار در سرعت انجام     ها  دورهنقش  ی    زمینهدر  

 و   باعث انجام به موقع کارها و وظایف شغلی آنان شـده اسـت             ،ICDL آموزشی    ی دوره
 باعـث صـرفه جـویی در       ،ICDL آموزشـی     ی گویان معتقدند دوره    درصد پاسخ  شصت  

شـرکت  گویـان     درصد پاسخ  1/43 و   ی انجام وظایف شغلی آنان شده است      زمان الزم برا  
 در حـدّ  هزینه های مربوط بـه شغلـشان           کاهش    را در     ،ICDLی آموزشی   ها  دورهدر  

  .اند دانستهثر ؤزیاد و خیلی زیاد م
گویـان   پاسـخ   درصـد  3/41  در افزایش موفقیت شغلی      ها  دوره نقش   ی  زمینهدر  

 باعث افزایش موفقیت در انجام وظایف شـغلی آنـان           ،ICDL آموزشی    ی معتقدند دوره 
 باعـث کـاهش     ،ICDL آموزشی    ی  دوره اظهار داشته اند که      درصد   9/32 و   شده است 

درصد نیـز    34و  مشکالت کاری شده است    ی  زمینهمیزان مراجعات آنان به سرپرست در       
گویـان   اسـخ  درصـد پ   9/35چنـین    مهـ . ده انـد  کـر  متوسط ارزیابی    ثیر را در حدّ   أاین ت 

هـای شـغلی و       باعـث سـازگاری آنـان بـا دگرگـونی          ،ICDL آموزشی    ی معتقدند دوره 
 5/39و  ده انـد کـر  متوسط ارزیابی ثیر را در حدّأدرصد نیز این ت   34سازمانی شده است و   

های دقیق و منطقی بـرای        راه حل   ی   ارائه  دررا    ICDL آموزشی    ی  دوره ثیرأتدرصد  
ثیر را در   أدرصد نیز ایـن تـ     31وزیاد و خیلی زیاد        در حدّ  ،حل مسائل مربوط به شغلشان    

   ی گـو  معتقدنـد دوره       درصد افـراد پاسـخ     78علیرغم آن   . ده اند کر متوسط ارزیابی    حدّ
 به عبارتی با توجه     ؛مذکور باعث ارتقای پست سازمانی و یا ترفیع شغلی آنان نشده است           

خصوص پاداش انگیزشـی و ارتقـای   ی کشور در ریز برنامهبه بخشنامه سازمان مدیریت و   
 درصـد ایـن ارتقـا بـسیار         شویم  میی آموزشی متوجه    ها  دورهگروه افراد پس از گذراندن      

 در جاذبـه و     ICDLی  هـا   دوره االت مربـوط بـه نقـش      ؤتجزیه و تحلیل س    .استضعیف  
  ی گویان معتقدند دوره    درصد پاسخ  43 آن است که     ی   کننده ی در کارها بیان   مند  عالقه

 مندی آنان نسبت به محیط کار و شغل شده است           باعث افزایش عالقه   ،ICDL آموزشی
 باعث ایجاد انگیـزه بـرای   ،ICDL آموزشی  ی دوره  گویان معتقدند   درصد پاسخ  2/69و

 درصد افراد   9/78ولی. ی آموزشی پیشرفته تر رایانه در آنان شده است        ها  دورهشرکت در   
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ـ   باعث ک،  مذکور یگو  معتقدند دوره   پاسخ جـایی آنـان از   ه اهش تقاضای انتقـال و جاب
 ICDLی آموزشـی    ها  دورهثیرگذاری  أچنین ابعاد ت   هم.شغلی به شغلی دیگر نشده است     

 درصد و افزایش رضایت ارباب رجوع بـا         8/50 از منظر افزایش رضایت مدیر ازکار افراد با       
  .    است درصد مطرح 3/53

، )1384 (سـبحانی و محمـدی     سـوی از   این نتایج با نتایج تحقیقات انجام شده        
، )1381( سـلطانی  ،)1381(ادنژ،محمـد ) 1379(همر وشـامپی  ،  )1386(منتظر وهمکاران 

ــاران  ــارت و همک ــور )2006(ب ــی پ ــارمی )1383(، قل ــان و ص ــراین )1385(، پرویزی ، ب
،قنبـری  )1379(،هیـک )2002(اکـدایی وتروجـر   )1383(، صرافی زاده  )1991(جولفسون

 ،)1386( قنبری ویادگارزاده،)2002(،کوزما)1995(، یونگ)1990( داونپورت،)1384(پور
 بـا نتـایج تحقیقـات       ضمناً.همخوانی دارد ) 1383(و اورنگی و حج فروش    ) 1996(لوکاس

  کـه  گفـت   تـوان   مـی  بنابراین   .همخوانی ندارد ) 1990(و آلپر ) 1383(البدوی و کرامتی  
ی مـشاغل، سـطوح     بـر محتـوا   وری اطالعـات    افنـ ی هفتگانه   ها  مهارتی  ها  دورهآموزش  

ــ  ــراد، وظــایف و نقــش کارکنــان و مــدیران ت          چنــین هــم. ثیر گــذار اســتأمهــارتی اف
وری اطالعات سبب سرعت در انجام کارها، افـزایش دقـت و ارتقـای سـطح دانـش و                   فنا

وری اتحقیقات دیگر در این زمینه نشان داده است کـه فنـ   . دشومهات های کارکنان می     
. های شغلی بسیار منجـر شـده اسـت         ز مشاغل و ایجاد فرصت    اطالعات به حذف برخی ا    

 تا بسیاری از کارکنان مـشاغل خـود را از دسـت بدهنـد و                شود  میاین فن آوری موجب     
ند جذب مـشاغلی شـوند کـه بـا رشـد            توان  میسفانه به دلیل کمبود دانش و مهارت ن       أمت
 کارکنـان پـیش     های مستمری بـرای     آموزش دها بای  سازمان. وری به وجود می آیند    افن

 درکنـار جایگـاه و نقـش قابـل           ضـمناً   .بینی کنند تا بتوانند با تغییرات آن همگام شوند        
الت سازمانی باید بـه ایـن مهـم توجـه           وری اطالعات و ارتباطات در تغییر وتحوّ      اتوجه فن 

ده است  کراشاره  ) 1383(گونه که البدوی   وری اطالعات و ارتباطات  همان     اداشت که فن  
 جزیی ضـروری از      ی به مثابه به آن   کار بهره وری را افزایش نمی دهد و باید           خود طور  به

  .   استوقوع شرف سیستمی وسیع تراز تغییرات سازمانی نگریست که در 
ی هـا   دورهتجزیه و تحلیل و تفسیر پاسخ های افراد شرکت کننـده در             چنین   هم
تـرین   هندگان مهـم که  پاسخ د االت باز پاسخ،حاکی از آن استؤ به س ICDLآموزشی

. داننـد   میی شرکت کنندگان    ها  مهارتی مذکور را ارتقای دانش و       ها  دورهت   قوّ  ی نقطه
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 نیاز به ، برای دستیابی به اهداف تعریف شده      ها  سازمان که   گفت توان  می زمینه در همین 
 دانشی اسـت کـه      ، یک سازمان   ی ارزشمندترین سرمایه . سازماندهی دانش موجود دارند   

 آمـوزش   ه ی  با فـراهم کـردن زمینـ       تواند  می وری اطالعات فنا. ان وجود دارد  در آن سازم  
ون مـؤثر   برای حفظ دانش پنهان آنان بـه صـورت مـدّ          ،ی الزم ها  مهارتکارکنان با ایجاد    

   .واقع شود
  هاپیشنهاد

االت تحقیق و اعداد و     ؤبا توجه به تجزیه و تحلیل پاسخ های جمعیت نمونه به س           
 و اظهـار نظرهـای بعـضی از         ها و پیـشنهاد   ششم فرضیات اول تا     ارقام اختصاص یافته به   

چنـین مباحـث مطـرح شـده در          شرکت کنندگان به صورت باز در پرسشنامه ها و هـم          
 پیـشنهاد   ICDL اثربخشی و کارایی بیشتر آموزش های        براییات تحقیق موارد ذیل     کل
  :شود می

 وظایف  یم بهینهکه جهت گیری اساسی آموزش های فوق انجا با توجه به این -
ق صحیح این امر با شناسـایی دقیـق وظـایف و             تحقّ براید  شو پیشنهاد می    ،شغلی است 

کیـد  أهای مورد نیاز شغل بر جنبه های عملی و کاربردی آموزش های مـذکور ت               مهارت
  .دشو

از روش های و رویه های مناسب برای ایجـاد انگیـزه جهـت شـرکت                استفاده   - 
   ؛ها دورهکارکنان در 

 و واگـذار    محیط کار برای اجرای آموختـه هـای علمـی کارکنـان           آماده سازی      -
  ؛ها به آنان ولیتؤ وسایل و ابزار الزم به موازات مسدنکر

 آن با استفاده از نرم افزارهای مطـرح          ی  و ارائه   ها  تمام مکاتبات، گزارش    انجام -
   ؛شده در فن آوری اطالعات

  ؛ی آموزشیها دوره شرکت در برایتعیین سطح افراد  -
ری و مسلط بـه نـرم افزارهـای         ب و آشنا به مسائل ادا      مجرّ تاداناز اس  استفاده    -
    مربوطه؛
  .ICDLی ها دورهدر آموزش توجه به مردم و شهروند مداری  -

 بهره گیری از    کمتر با   های دولتی کشور      ساختار کنونی دستگاه   جایی که    از آن 
IT  با شـناخت مـشکالت و موانـع در    یشنهاد می شودپ تناسب داردوری نوین  و ابزار فنا 
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 دولت و با عملکردی قوی و پیگیر به مدیریت تغییر، نـسبت بـه ایجـاد      ی ساختار و بدنه  
  .دکر اقدام  می شودساختار مناسب با دولت الکترونیکی در کشور
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