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تاثیر فناوري اطالعات و ارتباطات بر توانمندسازي کارکنان سازمان آموزش بررسی 
با استفاده از مدل اسپریتزر و میشرافنی و حرفه اي کشور 

1علی فروزش 

2کبري برتینا 

3منیژه کریمی

چکیده 
ا جهت بقاي خود در عصر امروزي، هر سازمانی که این موضوع را نادیـده  ناوري هاي اطالعات و ارتباطات و نیازمندي سازمانهفبا توجه به رشد سریع 

ـ    فانگارد دچار افول خواهد شد. امروزه توجه به این ه ناوري جهت رسیدن به اهداف سازمان امري اجتناب ناپذیر و ضروري می باشـد. از طرفـی کارکنـان ب

ا دسترسی به اطالعات صحیح و مناسب قـادر  به اهداف نیز امري ضروري است. کارکنان عنوان منابع سازمان مطرح بوده و توجه به آنها در جهت رسیدن ب

واهنـد  به انجام درست وظایف خود خواهند بود و فناوري هاي اطالعاتی و ارتباطاتی این امکان را جهت تهیـه و پـردازش و نگهـداري اطالعـات فـراهم خ     

ساخت.  

ت و ارتباطات بر توانمندسازي نیروي انسانی کارکنان سـتاد مرکـزي آمـوزش فنـی و حرفـه اي کشـور       پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر فناوري اطالعا

پیمایشی میباشد . جامعه آماري در این پژوهش کارکنان ستاد مرکزي سازمان آمـوزش فنـی و حرفـه اي    –صورت پذیرفته است . روش تحقیق توصیفی 

نفر انتخاب گردید . ابزار گردآوري اطالعات جهـت سـنجش تـاثیر فنـاوري     217ش نمونه گیري ساده ،کشور می باشد که با استفاده ازجدول مورگان و رو

. متغیـر  مـی باشـد  توانمندسـازي روانشـناختی اسـپیترز و میشـرا    محقق ساخته بر اساس نظریه اطالعات و ارتباطات بر توانمندسازي کارکنان پرسشنامه 

آمـار  در دو سـطح می باشـد .تجزیـه و تحلیـل داده هـا     "توانمندسازي منابع انسانی"وابسته متغیر و "اتفناوري اطالعات و ارتباط"مستقل این پژوهش 

د سـازي   توصیفی و استنباطی صورت گرفته است. یافته هاي پژوهش حاکی از آن است که فن آوري اطالعات و ارتباطات به میزان بسیار زیادي بر توانمنـ 

)، 3/3(انتخـاب  فـن آوري اطالعـات و ارتباطـات بـه ترتیـب در متغیرحـق       کهگونه برآوردمی شودجه به رتبه هر سوال اینمنابع انسانی تاثیر دارد و با تو

در واقـع اعتمـاد داراي کمتـرین رتبـه و حـق      قـرار دارد. ) 30/2اعتمـاد( و ) 01/3)، احساس شایستگی(16/3)، احساس معناداري(20/3سپس موثر بودن(

به است.انتخاب داراي باالترین رت

فن آوري اطالعات و ارتباطات , توانمندسازي ,کارکنان آموزش فنی و حرفه اي کشورکلید واژگان: 

آموزش فنی و حرفه ايسازمانالمللبینامورعملکردوعمومی،مدیریتروابطوریاستدفترسرپرسترکل یع, مدیصنایکارشناس ارشد مهندس.1
@yahoo.com77aforouzesh

09122180885bertinakob@yahoo.comکارشناس ارشد مدیریت آموزشی،رئیس گروه دفتر بودجه و تشکیالت سازمان آموزش فنی و حرفه اي.2

09133100928mkarimi77@yahoo.comکارشناس ارشد برنامه ریزي آموزشی،کارشناس دفتر بودجه و تشکیالت سازمان آموزش فنی و حرفه اي.3
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In impact of ICT on empowerment of technical and vocational
training of staff Using Spitters and Mishra

Ali forouzesh
Kobra bertina

Manizheh karimi

Abstract

This study aimed to investigate the impact of ICT on empowering human resources persanal,
technical and vocational training center for half the countrg'sopinronated. . It was a descriptive
survey , and population conclude ٢١٧ people., the sample size was calculated using Morgan and
Sampling is simple.
To measure the impact of ICT on empowerment of psychological empowerment was used Spitters
and Mishra questionares. Independent variables of this study is in formation and communication
Technology and the dependent variables is the empowerment humans resources, Research data
analysis was done in two ways, descriptive and inferential statistics.
According to the rating of each question is esmtimated that : ICT has the highest rank in the
variable choice (٣/٣)and effectiveness (٣/٢٠),feel significant (٣١٦)-competency (٣/٠١)and sence of
comprtance and the trust (٢/٣٠),Actually , Trust Is the lowest rank and the righ choose the top
rankiny.

Keywords: Information comumicatiomtechralogy /empowerment/TvTo staff
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cm5/2
مقدمه 

تغییرات وسیع محیطی در دنیاي متالطم امروز , انعطاف پذیري سازمان ها را براي تامین بقایشان امري ضروري سـاخته  
ازي و دادن آزادي عمــل بــه کارکنــان , یکــی از راهبردهــاي اساســی افــزایش عملکــرد و تــامین بقــا در  اســت و توانمنــد ســ

).1381،سازمان هاي امروزي است (گودرزي و گمینیان 
دوره ي کنونی حیات بشري با تحوالت و دگرگونی هاي شگفت انگیزي همراه است . سـازمان هـا بـه عنـوان زیـر مجموعـه اي       

ند , در غیر این صورت از گردونه باید براي بقاء و بالندگی , خود را در رویارویی با این تحوالت عظیم آماده نمایازحیات انسانی , 
دنیــــــاي رقــــــابتی خــــــارج میشــــــوند .کارکنــــــان ســــــرمایه هــــــاي اصــــــلی و ارزشــــــمند ســــــازمان  

).1385،نوه ابراهیمو می باشند.(عبدالهی 
اي اطالعات و ارتباطات و نیازمندي سازمانها جهت بقاي خود در عصر امروزي، هـر  با توجه به رشد سریع فناوري هاز طرفی 

سازمانی که این موضوع را نادیده انگارد دچار افول خواهد شد. امروزه توجه به این فناوري جهـت رسـیدن بـه اهـداف سـازمان      
مان مطـرح بـوده و توجـه بـه آنهـا در جهـت       کارکنان بعنوان منـابع سـاز  در این راستاامري اجتناب ناپذیر و ضروري می باشد. 

رسیدن به اهداف نیز امري ضروري است. کارکنان با دسترسی به اطالعات صحیح و مناسب قادر به انجام درسـت وظـایف خـود    
خواهند بود و فناوري هاي اطالعاتی و ارتباطاتی این امکان را جهت تهیه و پردازش و نگهداري اطالعات فراهم خواهند ساخت.  

میباشـد کـه   یکشور وابسته به وزارت کار و امور اجتمـاع يو حرفه ایسازمان آموزش فنهاي تاثیرگذار در کشور سازمانیکی از 
طبـق  ،اساسی و به منظور آموزش و اشتغال مولد جویندگان کار و نیـز بـاال بـردن دانـش فنـی کـارگران      قانون در اجراي اهداف
یمـ و بازرگانیخدمات،صنعت ،يکشاورزيکوتاه مدت در بخشهايو حرفه ایفنياآموزشهيو مجریمتول،قوانین و تکالیف

بـه  یابیخـود دسـت  فیوظاطهیکوشد در حیباشد میمنهیزمنیدر اکشوریدستگاه آموزشنیرتریسازمان که فراگنیباشد. ا
ازیـ را ممکن سـازد و تـا رفـع ن   فرهنگیاجتماعی و،و قوانین برنامه هاي توسعه اقتصاديیشده در قانون اساسنییتعيهدفها

را بـا  نیمهارت شاغلدینمایمیداشته، سعدیتاکزیآن نیفیحال بر جنبه کنیخود را توسعه دهد و در عيتهایبازار کار، فعال
)1392،(سند راهبردي مهارت سازدمروز همگايتکنولوژ

هاي خویش وي اطالعات، نیازمند دگرگونی هایی در فعالیتمتناسب با رشد فناورکشور يو حرفه ایسازمان آموزش فن
خدمات آنالین است. امروزه ارائه سریع و به روز خدمات جایگاه مهمی در اهداف سازمان دارد و به تبع آن کارکنان، که همان 

راستاي هم افزایی نیروها نموده و درسازمان همگام اهداف خود را با اهداف سرمایه هاي انسانی سازمان می باشند، نیز بایستی 
در ارتقاي سطح توانمندي کارکنان این سازمان بنابراینو استعدادها منجر به افزایش و بهبود بهره وري در سازمان گردند.

از الزامات اجتناب ناپذیر است.خصوص فناوریهاي اطالعات و ارتباطات 
هی از تأثیر و نقش فناوري اطالعات و ارتباطات بر توانمندسازي انجام این تحقیق از آن جهت حائز اهمیت است که منجر به آگا

کارکنـــان گشـــته، همچنـــین روشـــن مـــی ســـازد کـــه آیـــا فنـــاوري اطالعـــات و ارتباطـــات بـــر شایســـتگی           
و موثر بودن آنان تأثیر دارد و از نتـایج حاصـل از ایـن    کارکنان ، احساس معنی داري ، احساس حق انتخاب , اعتماد به دیگران

را استخراج نمود.کشور يو حرفه ایسازمان آموزش فنمی توان راهکارهاي الزم جهت میزان کاربرد آن در بررسی
برخی از تحقیقات مشابه با این پژوهش که در مراکز و موسسات تحقیقاتی و دانشکاهها صورت گرفته است عبارتند از:

رابطه آشنایی بـا فـن آوري اطالعـات و توانمندسـازي دبیـران      "پژوهشی تحت عنوان 1392اسمعیل نیا و همکاران در سال 
انجام داده است . نتایج تحقیق نشان داد که بین کاربرد اینترنت , استفاده از دوره هـاي آموزشـی ,   "متوسطه شهرستان بجنورد

ل آشنایی با فـن آوري اطالعـات ,   توانایی انتقال اطالعات دبیران , توانایی مدیریت بانک هاي اطالعاتی , توانایی اطالعات و در ک
با توانمندسازي شغلی دبیران رابطه وجود دارد هم چنین استفاده از دوره هاي آموزشی , توانایی انتقـال اطالعـات , نگـرش بـه     
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از انتقال و مبادله اطالعات نقش تعیین کننده اي در توانمندسازي دبیران دارند.یافته هاي مطالعه حاکی از آن است که استفاده
فن آوري و ارتباطات در تدریس موجب بهبود فرآیند یادگیري و موجب توانمندي و بهبود عملکرد دبیران در ضمن تدریس مـی  

شود .
درپژوهشی به بررسی تأثیر فن آوري اطالعات برتوانمند سازي کارکنان اداره کل بنادر ودریانوردي )1390(راشکی قلعه نو 

داخته است . بر اساس این تحقیق مهمترین عوامل موثر برسطح توانمندسازي سازمان عبارتند از: استان سیستان وبلوچستان پر
مشارکت کارکنان، تشویق مراجعین وآموزش کارکنان 

رابطه ي فرهنگ سازمانی با توانمندسازي کارکنان در سازمان تامین اجتماعی خوزستان بهدر پژوهشی )1392(کاظمیان 
تحقیق نشان می دهد که بین فرهنگ سازمانی و توانمندسازي کارکنان در سازمان تامین اجتماعی پرداخته است . نتایج

خوزستان رابطه معنادار وجود دارد . 
و ارتباطات در توانمند سازي زنان روستایی شهرستان مرودشت پژوهشی با عنوان نقش فناوري اطالعات)1392(مرشدي 

حاکی از آن است که فناوري اطالعات و ارتباطات نقش زیادي در توانمندسازي زنان روستایی انجام داده است . نتایج تحقیق
که در رابطه با توانمند سازي زنان روستایی , نشان می دهدICTدارد. همچنین نتایج حاصل از اولویت بندي ابزارهاي 

.ن روستایی از دیدگاه پاسخگویان بودبه منظور توانمندسازي زناICTتلویزیون و کارگاه آموزشی ابزارهاي مهم

) در پژوهشی به تحلیل ابعادي از رابطه ي بین توانمندي روان شناختی و اثربخشی , رضایت و 1997اسپریتزر و همکاران(
شرکت برگزیده مجله ي فورچون پرداختند . نتایج نشان داد که بین ابعاد 500خستگی (فرسودگی) بین مدیران میانی 

گی و اثربخشی رابطه اي مثبت و معنادار وجود دارد و همچنین  احساس معناداري و احساس شایستگی به صورت منفی شایست
با فرسودگی شغلی رابطه داشتند و ابعاد خودگردانی با فرسودگی شغلی فاقد رابطه معنادار بوده اند.

پاداش را بر درك کارکنان صنعت گردشگري از تاثیر مشتري مداري و حمایت سازمانی و نظامدر پژوهشی) 2002(کانگر
توانمندسازي بررسی کردند . یافته ها تاثیر این دو متغییر را بر توانمندسازي تایید می کنند . این پژوهشگران دریافتند که براي 

سازمان با حمایت افزایش درك کارکنان از توانمندسازي , الزم است سازمان کارکنان مشتري مداري استخدام نماید و مدیریت 
ار آنها , برنامه هاي آموزشی , حمایت نظام پاداش به افزایش توانمندسازي کارکنان کمک کنند.

حاضر اصلی پژوهشهدفدر بهبود سازمانها می باشد،لذا تنقش فن آوري اطالعاتبررسی تحقیقات پیشین بیانگر ضرور
از دیدگاه کارکنان ستاد مرکزي سازمان آموزش فنی انمند سازي نیروي انسانی تعیین تاثیر فناوریهاي اطالعات و ارتباطات بر تو

5ي تحقق این هدف از مدل توانمند سازي اسپرتیز و میشرا استفاده شده است و بر اساس و حرفه اي کشور می باشد. در راستا
گیرد که عبارتند ازتاثیر توانمند سازي موفقیت آمیز و ادراك کارکنان مورد سنجش قرار می،عامل اصلی

معنی دار  بودن یا مهم بودن و اعتماد.،موثر بودن ،داشتن حق انتخاب،احساس شایستگی
را مشتمل بر احساس فرد مبنی بر ارتباط بین کار و استانداردهاي شخصی تعریف می کند. این احساس اسپریتزر معنادار بودن 

اعتقادات و رفتارهاي فرد تطابق داشته باشد .احساس شایستگی،اعتقاد فرد در زمانی بوجود می آید که وظایف شغل با ارزشها ,
مورد توانایی اش براي انجام دادن فعالیت هاي ضروري است . خود تعیینی ، ادراك فرد در قبال حق انتخابش در مورد کاري 

)1386بسی ,اکار معین است. (ابطحی و عاست که باید انجام دهد. تاثیر , احساس فرد در مورد میزان نفوذش بر پیامدهاي یک
صاحبان قدرت به خاطر ،منظور از اعتماد نیز احساس امنیت فردي است و اطمینان از این موضوع است که کارکنان معتقدند

)1389،هرويیبابایه و نتیج کارهایشان به   آنها لطمه وارد نخواهند کرد بلکه از آنها حمایت نیز میکنند.(ایران زاد
زیر طراحی گردید:فرضیات تحقیق به شرح،توجه به این عوامل با 
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اصلی تحقیق: فرضیه

فناوري اطالعات و ارتباطات بر توانمندسازي منابع انسانی کارکنان ستاد مرکزي آموزش فنی و حرفه اي کشور تاثیر دارد.

تحقیق :هاي فرعیفرضیه

دارد. عنی داري کارکنان ستاد مرکزي آموزش فنی و حرفه اي کشور تاثیربر احساس م) ICT(ارتباطات و اطالعات:  فناوري1
بر احساس شایستگی کارکنان ستاد مرکزي آموزش فنی و حرفهاي کشور تاثیر دارد.) ICT(وارتباطات اطالعات: : فناوري2
رفه اي کشور تاثیر دارد.بر حق انتخاب  کارکنان ستاد مرکزي آموزش فنی و ح) ICT(وارتباطات اطالعات:  فناوري3
بر موثربودن کارکنان ستاد مرکزي آموزش فنی و حرفه اي کشور تاثیر دارد.) ICT(وارتباطات طالعاتا:  فناوري4
بر اعتماد کارکنان ستاد مرکزي آموزش فنی و حرفه اي کشور تاثیر دارد.) ICT(وارتباطاتاطالعات:  فناوري5

روش شناسی
یق با توجه به هدف بررسی تاثیر فناوري اطالعات و ارتباطات بر توانمند سازي کارکنان از روش تحقیق در این تحق

پیمایشی استفاده گردید. جامعه آماري شامل کلیه کارکنان ستاد مرکزي سازمان آموزش فنی و حرفه اي کشور - توصیفی
نفر 217م نمونه جرسی مورگان به روش تصادفی سادهمی باشد که با استفاده از جدول برآورد حج1394نفر) در سال 483(

نقطه اي لیکرت از نقطه 5محقق ساخته است . این سئواالت در مقیاس ابزار گردآوري اطالعات پرسشنامه تعیین گردید. 
ی در پرسشنامه مقدمات،به منظور تعیین روایی محتوایی(بسیار زیاد) طراحی شده است. 5(بسیار کم) تا نقطه پایانی1شروع

اصالحات الزم انجام ،اختیار چند تن از اساتید و متخصصان قرار داده شد که ضمن نظر خواهی و جمع بندي نظرات
به صورت تصادفی قرار گرفت. يجامعه آمارينفر از اعضا30پرسشنامه تهیه شده در اختیار ،ییایجهت سنجش پاگردید.

طبقه بندي و استخراج گردید. پس از spssحاصله از پرسشنامه در محیط سپس به منظور محاسبه آلفاي کرونباخ، داده هاي 
ن پرسشنامه ید اییقابل قبول و مورد تاییایبه دست آمده که نشان دهنده پا81/0کرونباخ برابر با يزان آلفایانجام محاسبه ،م

.می باشد
ی صورت گرفته است . در قلمرو آمار توصیفی تجزیه و تحلیل داده هاي این پژوهش در دو سطح آمار توصیفی و استنباط

اسمیرونف جهت بررسی نرمال - ابتدا از آزمون کالموگروفمیانگین و انحراف معیار استفاده شد و در قلمرو آمار استنباطی از 
براي spssنیز از نرم افزار بودن داده ها استفاده شد و سپس براي آزمون فرضیه ها از آزمون خی دو و فریدمن استفاده شدو 

تحلیل داده ها استفاده گردید.

یافته ها 
نتایج بررسی ویژگیهاي جمعیت شناسی پاسخ دهندگان به شرح زیر می باشد:

تا 41درصد بین 2/38سال، 40تا 31درصد بین 1/46سال ، 30تا 20بین 8/8،درصد مرد 7/44افراد نمونه زن و 3/55
درصد5/0درصد فوق لیسانس و 6/34درصد لیسانس ، 6/51فوق دیپلم ، درصد 4/13،سال50درصد باالتر از 9/6و 50

درصد 8/31سال، 15تا 11درصد بین 7/32،سال 10تا 6درصد بین 1/16، سال سابقه خدمت5تا 1بین 4/1،دکتري
3/8مدیر عالی، درصد 9/0خدمتسال سابقه 30تا 25درصد بین 1/5سال و 25تا 21درصد بین 9/12سال، 20تا 16بین 

درصد 4/12درصد کارشناس و 9/47درصد کارشناس مسئول، 4/19درصد مدیر عملیاتی/ سرپرست، 1/11درصد مدیر میانی، 
.کارمند
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اصلی توانمندسازي.ارزیابی مولفه هاي1جدول 
انحراف استاندارد میانه  میانگین مقیاس

567/0
567/0
960/0
596/0
693/0
819/0

00/4
00/4
00/4
00/4
00/4
66/3

00/4
05/4
97/3
05/4
96/3
62/3

توانمند سازي
احساس معناداري
احساس شایستگی

حق انتخاب
موثر بودن

اعتماد

و انحراف استاندارد 4، میانه 4توانمند سازي داراي میانگین بعد) نشان میدهد که 1شماره جدول نتایج تحلیل توصیفی (
است، احساس شایستگی داراي 567/0و انحراف استاندارد 4، میانه 50/4احساس معناداري داراي میانگین می باشد،567/0

، موثر 596/0و انحراف استاندارد 4، میانه 05/4، حق انتخاب داراي میانگین 960/0و انحراف استاندارد 4، میانه 97/3میانگین 
و انحراف 66/3، میانه 62/3است و اعتماد داراي میانگین 693/0اندارد و انحراف است4، میانه 96/3بودن داراي میانگین 

می باشد. 819/0استاندارد

اول: فناوري اطالعات و ارتباطات بر احساس معناداري منابع انسانی تاثیر دارد..فرعی فرضیه

فناوري اطالعات و ارتباطات براحساس معناداري منابع انسانیتاثیر.2جدول
نده هاباقی ما میانگین مورد انتظار میانگین مشاهده شده درصد احساس معناداري-فاوا

3/53 -
7/58
3/5 -

3/72
3/72
3/72

19
131
67

217

8/8
4/60
9/30
0/100

متوسط
زیاد

خیلی زیاد
مجموع

معنادار است و 2درصد با درجه آزادي 5) در سطح آلفاي 30/87نتایج آزمون خی دو نشان می دهد خی دو مشاهده شده(
و مورد انتظار در سطح زیاد تفاوت وجود دارد در نتیجه اینگونه برآورد شدهبا توجه به فراوانی مشاهده.فرض صفر رد می شود 

متوسط است. سطح می شود میزان تاثیر فن آوري اطالعات و ارتباطات بر احساس معناداري منابع انسانی باالتر از 
درصد معنادار نیست در نتیجه بین سواالت 5) در سطح آلفاي 182/0نشان می دهد آماره آزمون(زنینتایج آزمون فریدمن

سنجش فناوري اطالعات و ارتباطات بر احساس معناداري منابع انسانی تفاوت معناداري مشاهده نمی شود. در واقع همه 
سواالت به یک میزان داراي اثر می باشند.

العات و ارتباطات براحساس شایستگی منابع انسانی تاثیر دارد.دوم: فناوري اطفرعیفرضیه
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فناوري اطالعات و ارتباطات براحساس شایستگی منابع انسانیتاثیر .3جدول 
باقی مانده ها میانگین مورد انتظار میانگین مشاهده شده درصد احساس شایستگی-فاوا

3/31 -
7/29
7/1

3/72
3/72
3/72

41
102
74
217

9/18
0/47
1/34
0/100

متوسط
زیاد

خیلی زیاد
مجموع

معنادار است و 2درصد با درجه آزادي 5) در سطح آلفاي 78/25نتایج آزمون خی دو نشان می دهد خی دو مشاهده شده(
ینگونه برآورد و مورد انتظار در سطح زیاد تفاوت وجود دارد در نتیجه اشدهبا توجه به فراوانی مشاهده.فرض صفر رد می شود

متوسط است. سطح می شود میزان تاثیر فن آوري اطالعات و ارتباطات بر احساس شایستگی منابع انسانی باالتر از 
درصد معنادار نیست در نتیجه بین سواالت 5) در سطح آلفاي 16/1نشان می دهد آماره آزمون(نیزنتایج آزمون فریدمن

ر احساس شایستگی منابع انسانی تفاوت معناداري مشاهده نمی شود. در واقع همه سنجش فناوري اطالعات و ارتباطات() ب
سواالت به یک میزان داراي اثر می باشند.

فرضیه سوم: فناوري اطالعات و ارتباطات  بر حق انتخاب منابع انسانی تاثیر دارد.

مربوط به فناوري اطالعات و ارتباطات بر حق انتخاب منابع انسانی.4جدول 
باقی مانده ها میانگین مورد انتظار میانگین مشاهده شده درصد حق انتخاب-فاوا

3/50 -
7/36
7/13

3/72
3/72
3/72

22
109
86

217

1/10
2/50
6/39
0/100

متوسط
زیاد

خیلی زیاد
مجموع

معنادار است و 2ادي درصد با درجه آز5) در سطح آلفاي 19/56نتایج آزمون خی دو نشان می دهد خی دو مشاهده شده(
و مورد انتظار در سطح زیاد و خیلی زیاد تفاوت وجود دارد در نتیجه شدهبا توجه به فراوانی مشاهده.فرض صفر رد می شود 

متوسط سطحاینگونه برآورد می شود میزان تاثیر فن آوري اطالعات و ارتباطات بر حق انتخاب منابع انسانی بسیار باالتر از
است.
درصد معنادار است در نتیجه بین سواالت 5) در سطح آلفاي 20/8نشان می دهد آماره آزمون(نیز آزمون فریدمن نتایج

سنجش فناوري اطالعات و ارتباطات بر حق انتخاب منابع انسانی تفاوت معناداري مشاهده می شود. و با توجه به رتبه هر سوال 
افزایش قابلیت انجام وظایف شغلی داراي باالترین رتبه در اطمینان از توانایی خود اینگونه برآورد می شود با بکارگیري فاوا  در 

ومین رتبه است.دداراي دومین رتبه و در ایجاد این باور که آنچه فرد انجام می دهد  مطلوب است داراي 
بر موثر بودن منابع انسانی تاثیر دارد.فرضیه چهارم: فناوري اطالعات و ارتباطات
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فناوري اطالعات و ارتباطات بر موثر بودن منابع انسانیتاثیر .5جدول

باقی مانده ها میانگین مورد انتظار میانگین مشاهده شده درصد موثر بودن-فاوا

3/53 -
7/24 -
7/50
8/26

3/72
3/72
3/72

1
30
105
81
217

5/0
8/13
4/48
3/73
0/100

کم
متوسط

زیاد
خیلی زیاد
مجموع

معنادار است و 2درصد با درجه آزادي 5) در سطح آلفاي 77/123زمون خی دو نشان می دهد خی دو مشاهده شده(نتایج آ
و مورد انتظار در سطح زیاد و خیلی زیاد تفاوت وجود دارد در نتیجه شدهبا توجه به فراوانی مشاهده.فرض صفر رد می شود 

متوسط است. سطح عات و ارتباطات بر موثر بودن منابع انسانی بسیار باالتر از اینگونه برآورد می شود میزان تاثیر فن آوري اطال
درصد معنادار نیست در نتیجه بین سواالت 5) در سطح آلفاي 46/1نشان می دهد آماره آزمون(نیزنتایج آزمون فریدمن

ده نمی شود در واقع همه سواالت به یک سنجش فناوري اطالعات و ارتباطات بر موثر بودن منابع انسانی تفاوت معناداري مشاه
میزان داراي اثر می باشند.

فرضیه پنجم: فناوري اطالعات و ارتباطات  بر اعتماد منابع انسانی تاثیر دارد.
فناوري اطالعات و ارتباطاتبر اعتماد منابع انسانیتاثیر.6جدول 

باقی مانده ها میانگین مورد انتظار میانگین مشاهده شده درصد اعتماد -فاوا

4/42 -
4/34 -
6/24
6/52
4/0 -

4/43
4/43
4/43
4/43

1
9
68
96
43
217

5/0
1/4
3/31
2/44
8/19
0/100

خیلی کم
کم

متوسط
زیاد

خیلی زیاد
مجموع

معنادار است و 2درصد با درجه آزادي 5) در سطح آلفاي 39/146نتایج آزمون خی دو نشان می دهد خی دو مشاهده شده(
وجود دارد در نتیجه اینگونه برآورد و مورد انتظار در سطح زیاد تفاوتشدهبا توجه به فراوانی مشاهده.فرض صفر رد می شود 

. متوسط استسطح می شود میزان تاثیر فن آوري اطالعات و ارتباطات بر اعتماد منابع انسانی بسیار باالتر از 
درصد معنادار نیست در نتیجه بین سواالت 5) در سطح آلفاي 44/2ه آزمون(نشان می دهد آمارنیزنتایج آزمون فریدمن

)  بر اعتماد منابع انسانی تفاوت معناداري مشاهده نمی شود. در واقع همه سواالت ICTسنجش فناوري اطالعات و ارتباطات(
.به یک میزان داراي اثر می باشند

دسازي منابع انسانی تاثیر دارد.فرضیه اصلی: فناوري اطالعات و ارتباطات بر توانمن
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برتوانمندسازي منابع انسانیفناوري اطالعات و ارتباطاتتاثیر.7جدول 
باقی مانده ها میانگین مورد انتظار میانگین مشاهده شده درصد توانمندسازي-فاوا

3/54 -
7/45
7/8

3/72
3/72
3/72

18
118
81
217

3/8
4/54
3/37
0/100

متوسط
زیاد

ی زیادخیل
مجموع

معنادار است و 2درصد با درجه آزادي 5) در سطح آلفاي 68/70نتایج آزمون خی دو نشان می دهد خی دو مشاهده شده(
فرض صفر رد می شود و با توجه به فراوانی مشاهده و مورد انتظار در سطح خیلی زیاد و زیاد تفاوت وجود دارد در نتیجه 

تاثیر فن آوري اطالعات و ارتباطات بر توانمند سازي منابع انسانی بسیار باالتر از متوسط است.اینگونه برآورد می شود میزان

آزمون فرید منبراساس الویت بندي نقش مولفه هاي مربوط به توانمندسازي منابع انسانی.8جدول 
سطح معناداري 2 الویت میانگین رتبه اي سواالت مربوط به سنجش 

توانمندسازي

001/0 02/122
1
2
3
4
5

3/3
20/3
16/3
01/3
30/2

حق انتخاب
موثر بودن

احساس معناداري
احساس شایستگی

اعتماد

توزیع فراوانی رتبه بندي مولفه هاي توانمندسازي نیروي انسانی.1نمودار
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درصد معنادار است در نتیجه 5) در سطح آلفاي 02/122ن برابر با (نتایج آزمون و نمودارفوق نشان می دهد آماره آزمون فریدم

براعتماد منابع انسانی تفاوت معناداري مشاهده می شود. و با توجه به ICTبین سواالت سنجش فناوري اطالعات و ارتباطات

خاب داراي باالترین رتبه، سپس رتبه هر سوال اینگونه برآورد می شود فن آوري اطالعات و ارتباطات به ترتیب در متغیرحق انت

موثر بودن، احساس معناداري، احساس شایستگی و اعتماد قرار دارد. در واقع اعتماد داراي کمترین رتبه و حق انتخاب داراي 

باالترین رتبه است.

گیري بحث و نتیجه
تاثیر فناوري اطالعات و ارتباطات با عنایت به نتایج حاصل از تحلیل آماري داده هاي پرسشنامه می توان گفت که میزان 

فن آوري اطالعات و ارتباطات به ترتیب ،با توجه به رتبه هر سوال .ضمنابر توانمندي منابع انسانی بسیار باالتر از متوسط است 
ي احساس شایستگی و اعتماد کارکنان سازمان آموز فنی و حرفه ا،احساس معنادار بودن،موثر بودن،در متغیر حق انتخاب

کشور تاثیر دارد. در واقع اعتماد داراي کمترین رتبه و حق انتخاب داراي باالترین رتبه می باشد.
مقایسه نتایج تحقیق حاضر و پژوهشهاي انجام شده قبلی نشانگر همبستگی مثبت بین استفاده از فناوري اطالعات و 

) راشکی قلعه نو() 1392تحلیل با یافته هاي کاظمیان(ارتباطات و توانمندسازي کارکنان می باشد.لذا نتایج این تجزیه و 
) همسو می باشد.2011) و رو و چن(2010پایرون(

استفاده از قابلیت هاي آنها به با بنابراین الزم است که سازمان ها و مدیران آن ها به منظور برداري موثر از این فناوري ها 
راهبردي درست را نسبت به بهره گیري ون , برنامه هاي مناسبی تدوین منظور توانمند نمودن کارکنان و در نهایت کل سازما

از این امکانات , تدارك ببینند .
ارتباطی موجب افزایش -در زمینه ابعاد توانمندسازي با توجه به نتایج بدست آمده بطور کلی فناوري هاي نوین اطالعاتی

نتایج بدست آمده پیشنهادات ذیل مطرح می گردد:توانمندیهاي منابع انسانی سازمان شده است. با توجه به 
مدیریتاستالزماطالعاتفناورياززیرساختهايبهینهمنظوراستفادهبهو گستردگی اطالعات در سازمان،تنوعبهباتوجه

.قرارگیردمدیرانکاردراولویتاطالعاتیسیستمهايیکپارچگی

مجددمهندسیفرآیندهاست،لذابازبینیاطالعاتفناوريزیرساختهاياراستقرمؤثرومهمعواملازیکیکهاینبهباتوجه
مدیرانومسئولینتوجهموردبایدکهاستضروريامرياطالعاتفناوريبرمبتنیاطالعاتیاکثرسیستمهايدرفرایندها
.قرارگیرد

بانک هاي اطالعاتی و .... به عنوان اقدامی سازوکارهاي استفاده از نرم افزار هاي کاربردي نظیر سیستم شبیه سازي هوشمند ، 
براي توسعه قابلیت هاي کارکنان رعایت گردد.

بسترسازي تبادل الکترونیکی دادهها ، اسناد و اطالعات در سازمان فراهم گردد. این موضوع باعث کاهش فشارهاي کاري و 
افزایش راندمان کارکنان می گردد

اطالعات و ارتباطات متناسب با نیازهاي هر کدام از کارکنان طراحی و تدراك دیده دوره هاي آموزشی در زمینه فناوریهاي
شوند .

ارتباطی جهت افزایش دانش کارکنان سازمان با هدف افزایش توان تصمیم گیري آنان صورت - استفاده از فناوري هاي اطالعاتی
گیرد .

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


و چهارمین همایش بین المللیهمایش ملیپنجمین 
مهارت آموزي و اشتغال 

11

ي اطالعات و ارتباطات به صورت علمی و مناسب شناسایی نیازهاي اطالعاتی بخش هاي مختلف سازمان در زمینه فناوري ها
شوند .

در رسالت و ماموریت سازمان استفاده بهینه از فناوري هاي اطالعات و ارتباطات در فرایندهاي کاري سازمان مورد توجه حدي 
قرار گیرد .

ایش یابد.افزictبا در همایشهاي علمی (ملی و بین المللی) مرتبط کارکنانامکان مشارکت 
فراهم استفاده بیشتر از فناوري اطالعات و ارتباطات با هدف کاهش ارتباط فیزیکی و افزایش سرعت پاسخ گویی به ارباب رجوع

گردد.
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