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آوري اطالعات بر توانمندسازي شغلی کارکنان مراکز بررسی نقش و اثر فن
بلوچستانوسیستان اي استانو حرفهآموزش فنی 

1سپیده عبادي

چکیده:
آوري باشد. با توجه به پیشرفت فنیکی از مهمترین عوامل موثر بر پیشرفت و توسعه ملی یک کشور نیروي کار و منابع انسانی آن می

سازي شغلی کارکنان و رشد و توسعه ملی مورد بررسی قرار اطالعات ضروري است که نقش و تاثیر این عوامل بر روند فرآیند توانمند
آوري اطالعات بر هاي پیمایشی به انجام رسیده، بررسی نقش و اثر فنگیرد. هدف این تحقیق که در چارچوب کلی پژوهش

باشد. از آنجا که دیدگاه مدیران و کارکنان به اي استان سیستان و بلوچستان میآموزش فنی و حرفهسازي شغلی کارکنان مراکز توانمند
در این تحقیق به بررسی اي در سطح جامعه از اهمیت باالیی برخوردار است،هاي فنی و حرفهعنوان متولیان امر آموزش و توسعه مهارت

نفر از 106گیري در این تحقیق از بین اي استان پرداخته شده است. روش نمونهرفهدیدگاه مدیران و کارکنان مراکز آموزش فنی و ح
آوري اطالعات را در سازمان مورد بررسی قرار داده و پس از حصول مدیران و کارکنان مراکز بوده است. در ابتدا میزان کاربرد فن

هاي مرتبط با ایم. براساس تحقیقات گذشته، شاخصررسی نمودهاثراتش را بر توانمندسازي شغلی کارکنان باطمینان از کاربرد آن، 
آوري بندي شده و سپس با استفاده از پرسشنامه به جمعسازي شغلی کارکنان سازمانی در هفت دسته شناسایی و تقسیمتوانمند

ها از ایم. جهت تحلیل دادهیل قرار دادههاي آماري اطالعات را مورد تجزیه و تحلاطالعات پرداخته شده و در نهایت با استفاده از آزمون
اي هاي اطالعاتی در مراکز آموزش فنی و حرفهاستفاده گردیده. نتایج تحقیق حاکی از آن است که کاربرد تکنولوژيSpss16نرم افزار 

استان سیستان و بلوچستان موجب توانمندسازي کار کارکنان گردیده است.

ايوري اطالعات، کارکنان، مراکز آموزش فنی و حرفهتوانمندسازي، فن آکلید واژگان:

sepi.ebadi@gmail.com، ٠٩١٢٨١٩٨٦٤٦(کارشناس پژوهش و برنامه ريزی)اداره کل استان، صنايع-کارشناس ارشد مهندسی صنايع١
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To Investigate The Role and Impact of Information Technology on Employees
Empowerment of Sistan and Baluchistan's Technical and Vocational Centers

Sepideh Ebadi

Abstract:
One of the most important of effective factors on nation's progress and development a country is

labor and its human resources. According  to the advancement of information technology, it is
essential that are examined  the role and impact of these factors on employees empowerment process
and national development and growth. The purpose of this study is investigate the role and impact of
information technology on employees empowerment of Sistan and Baluchistan's technical and
Vocational centers. This survey has been done on the general framework of Survey research. Since
the views of managers and staff as officials of technical and vocational training and skills
development is very important in the community, In this study has been examined the views of
managers and staff of technical and Vocational centers of Province. In this study, the sample is ١٠٦
managers and employees. At first we have examined the application of information technology in
the organization and then after ensuring its application, investigated its effects on employee
empowerment. Based on previous studies, indicators related to organizational employee
empowerment have been identified and divided into seven categories And then we have collected
information by the questionnaire and eventually using statistical tests, we have analyzed the
information. For analyzing data has been used of SPSS ١٦ software. The results indicate that the use
of information technology in Sistan and Baluchestan’s  technical and vocational training centers has
empowered employees.

Keywords: empowerment, information technology, employees, technical and vocational training
centers
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مقدمه:
اطالعات موجب وريآدانشمندان و نظریه پردازان مدیریت بر این موضوع توافق دارند که کاربرد صحیح و مناسب فن

فتر شدن مسئولیت و پاسخگو کردن کارکنان و ه سبب شفاشود، در نتیجافزایش اثربخشی کارکنان و مدیریت در سازمان می
شود. تغییر و تحوالت بنیادینی که در ماهیت و بکارگیري فناوري اطالعات در برخی مدیران براي تسهیل ارائه خدمات بهتر می

از سوي ت.هاي شغلی آنان شده اسگیري است باعث تغییر نگرش و افزایش توان و مهارتاز کشورهاي جهان در حال شکل
باشد که منجر به بالندگی نیروي دیگر، توانمندسازي نیروي انسانی یکی از اعجازآورترین رویکردهاي توسعه منابع انسانی می

توانمندسازي یک حرکت دائمی است و اهمیت آن همواره رو به افزایش است چرا که اساس توسعه شود.انسانی در سازمان می
ها باشد. سازمانبودن با تغییرات اجتماعی، دستاوردهاي تکنولوژي و تقاضاي محیط رقابتی میدر کسب و کار امروز، همگام

ها را بیابند و بتوانند محصوالت و نیازمند افرادي هستند که بتوانند بهترین استفاده از تکنولوژي پیشرفته را ارائه دهند و نوآوري
ها را به توانمندسازي کارکنانشان ترغیب سازماندارند کهوجود هاي محیطی متعدديمحركخدمات خود را بهبود بخشند.

باشد چرا که رشد سریع هاي کاري میآوري اطالعات در محیطها اثرات فناند. در این میان از جمله مهمترین این محركکرده
ها را به نوعی تحت تأثیر قرار داده است.فناوري، تمامی جوانب سازمان

هاي پیشرفت، سواد اطالعاتی آوري اطالعات معروف است، یکی از بارزترین شاخصه به عصر فندر دنیاي امروز ک
جهان ما وارد.)1392(دولتی و همکار، باشدهاي به روز در مشاغل گوناگون میآوريافراد و هماهنگ بودن آحاد جامعه با فن

آوري جدید جدید را، جامعه اطالعاتی دانست. ظهور فنتواند عصر اطالعات یا دانش و جامعهاي شده است که میعصر تازه
هاي گوناگون زندگی داشته است، به ظهور برخی تحوالت بنیادي در روابط جوامع بشري منجر اطالعات و تاثیري که بر جنبه

آوري ت فنشده است. این تغییرات منجر به ایجاد محیطی کامال رقابتی شده که نیروي محرك اصلی بسیاري از این تحقیقا
ري توانسته است گام بلندي برداردهاي کامپیوتآوري اطالعات و یا به عبارتی کاربرد عملی نظامدر این میان فناطالعات است،

هاي بشر را تحت تاثیر قرار داده و نیازهاي سرعتی چشمگیر خواستهآوري اطالعات باپدیده فن.)1388(حمیدي و یاراحمدي، 
گذاري هاي شایسته و توانمند پایهها از انسانآورده است. دنیاي پرچالش امروز، بر پایه برخورداري سازمانجدیدي را به وجود 
توان به عنوان ابزاري نیرومند براي ارتقاء کیفیت و کارایی کارکنان مورد استفاده قرار آوري اطالعات را میشده است. امروزه فن

هاي انسان موجب شده تا شکل ها و سرعت فراوان تطبیق آن با نیازمنديآوريبر این فندارد. توسعه روز افزون ابزارهاي مبتنی
جدیدي از محیط یادگیري و تعاملی خالق، فعال و فراگیر ایجاد شود. امروزه اطالعات یکی از مهمترین منابع قدرت در 

توانند نقش محوري یا راهبردي رسد میه نظر میاین اساس، کسب اطالعات بویژه اطالعاتی که بآید، برها به شمار میسازمان
.)1390(اردالن، اعمال نفوذ در سازمان به کار رودتواند براي ساختن یک پایگاه قدرت و نیز در سازمان داشته باشند، می

ها به دانش، نظرات، انرژي و خالقیت در محیط در حال تغییر کسب و کار امروزي، سازمانبه منظور کسب موفقیت
ها از طریق توانمندسازي کلیه کارکنان، اعم از کارکنان خط مقدم تا مدیران سطح باال، نیازمندند. جهت تحقق این امر، سازمان

کارکنان مربوطه به منظور تشویق آنان به ابتکار عمل بدون اعمال فشار، ارج نهادن به منافع جمعی سازمان با کمترین نظارت و 
هاي کاري مجازي که اعضاي سازمان از نمایند. توانمندسازي مخصوصا در محیطان سازمان، اقدام میانجام وظیفه به عنوان مالک

، همکارو طینتپاك(باشدباشند و مجبورند که به طور مستقل عمل نمایند، بسیار مهم میتعامالت چهره به چهره محروم می
ها، هاي مورد کاربرد سازمانت، نوآوري سریع در فناوريدر محیط کسب و کار، افزایش رقابعواملی همچون تغییر.)1387

تقاضاي دائمی براي کیفیت باالتر و قیمت بهتر، افزایش مشکالت زیست محیطی و کارکنان ضرورت توجه به این مقوله را 
ها نیازمند افرادي نها نیاز به افراد توانمندي دارند که با کمک آنها در رقابت پیروز گردند. سازماافزایش داده است. سازمان

با توانمندسازي .)1392، کمالیان و همکاران(والت و خدمات خود را بهبود بخشندها را بیابند و بتوانند محصهستند تا نوآوري
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هاي محیط رقابتی به طور مناسب عمل دهد تا در برابر پویاییپرورش کارکنان با انگیزه و توانا به مدیران این امکان را می
.)1389(اورعی، رقابتی سارمانشان را فراهم آورندموجبات برتري نموده،

سازد که با پردازش سریع اطالعات امکان کنترل و هماهنگی آوري اطالعات این امکان را براي مدیران فراهم میفن
نسجام و مدیریت با اشود عملکرد سازمان و آوري اطالعات موجب میتر را داشته باشد. عالوه بر این فنساختارهاي پیچیده

.)1384(مزید آبادي فراهانی، بازخورد سریع صورت پذیرد

مروري بر ادبیات نظري:
):ICTالف) فناوري اطالعات و ارتباطات (

به منظور بیان نقش رایانه در پشتیبانی از 1985آوري اطالعات اولین بار از سوي لویت وایزلو در سال واژه فن
ها موجب تصاویر هاي مختلفی از آن وجود داشت و همین برداشتش اطالعات بیان شد و برداشتها و پردازگیريتصمیم

.)1389(خانی و همکاران، اوتی از آن در مجامع مختلف گردیدمتف
آنچنان ICTگردد. در حال حاضر ترین معیارهاي توسعه و پیشرفت اقتصادي محسوب مییکی از عمدهICTامروزه 

توان از آن لف زندگی سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادي افراد و اجتماعات تاثیر گذاشته است که نمیهاي مختبر جنبه
آوري مردم را در دسترسی، پردازش، ذخیره، بازیابی و انتشار اطالعات به صورت ) این فن1391،محمدي و همکارغفلت نمود. (

نش محور با هم به کند که به نحو موثرتري در اقتصاد جهانی دامیکارآمدتر قادر ساخته و به کشورهاي در حال توسعه کمک 
مندي رابطه انسان و آوري اطالعات در کاهش نقش منابع انسانی و نظاماهمیت فن.)Secretariat,2005(رقابت بپردازند

د شامل عناصر و ابعادي هاي اطالعات و ارتباطات خوآوريفن.)1392(رضایی و همکار، شودماشین، بیش از پیش نمایان می
سازي جریان اطالعات و کارگروهی، افزایش نظارت بر فرآیند، بهبود هستند که فرآیندهاي کسب و کار را تسهیل کرده، به ساده

هاي کیفیت و غیره کارگیري سیستم نگهداري و تعمیرات پیشگیرانه، اجراي سیستمروابط با مشتریان، بهبود فرآیند طراحی، به
هاي، ارتباطی و اطالعاتی براي بهبود ارتباطات، چرخش و ها و شبکه، از سیستمITهاي مبتنی بر شود. در سازمانمنجر می

کنند و راه ها و تحلیل بر روي اطالعات، امنیت اطالعات با دنیاي خارج استفاده میدسترسی سریع اطالعات، سهولت پروسه
یک نقطه مرکزي کنترل و ها و زمان، سعی شود همه امور از با کاهش هزینهآورد تا همراهحل منطقی براي مدیریت فراهم می

انجامد و از آوري اطالعات به تسهیل کنترل و نظارت بر سازمان میکارگیري فنبه.)1389(موحدي و همکاران، نظارت شود
ترش حیطه نظارت مدیران منجر طریق مهندسی مجدد به تقلیل فرآیندها، کاهش نیروي انسانی در سطح عملیات در کنار گس

.)1388(صرافی زاده، انجامدنتیجه مسطح شدن سازمان میشود که این امر به کاهش تعداد مدیران سطوح میانی و در می
افزارها و مغزافزارها تعریف نمود که عمده وظیفه آن افزارها، نرماي از سختآوري اطالعات را مجموعهتوان فنمی

هاي منحصر به فرد دقت، باشد. الزم است ویژگیهاي تحقیقاتی، کنترلی، عملیاتی و مدیریتی میبر روي دادههاي الزم پردازش
هاي جریان اطالعاتی و مدیریتی موضعی و کالن، تجزیه و تحلیل ها را نیز به آن اضافه نمود. کنترلسرعت و کنترل جریان داده

فن آوري اطالعات در .)1392(فرشیدپور و همکاران، باشدهاي این علم میدیگر مشخصهو بررسی سخت افزار و نرم افزار از
سازمان اطالعات خام را از محیط بیرونی و محیط درونی دریافت می کند سپس به تجزیه و تحلیل اطالعات پرداخته و از آن 

ري است. هر سازمان برا اثربخشی در اطالعات مفید به دست می آورد که براي مدیران و کارکنان قابل تفسیر و قابل تصمیم گی
.)1381(نصرآبادي و همکار،اراي پایگاه اطالعاتی مناسب باشدفرآیند تصمیم گیري باید د

(داده)                         (داده)                         (داده)                         (داده)
پرسنلی                        تولید                    طرح عملیاتانبار
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بانک اطالعات

تراکم سازي-پاالیش

مدیر واحد

تصمیم گیري

اجرا

امروزه فن آوري اطالعات در سازمان باعث افزایش عدم تمرکز در تصمیم گیري شده است. در گذشته، کارکنان از 
شت و تمامی گرفتن تصمیم و قبول مسئولیت آن شانه خالی می کردند، چون اطالعات بیشتر در اختیار مدیران قرار دا

تصمیمات را مدیران می گرفتند ولی امروزه با توجه به استفاده از فن آوري اطالعات در سازمان ها و ابزارهاي پشتیبان تصمیم، 
هاي پیشرفته تصمیم گیري بخشی از کار کارکنان شده است. از این رو، کارگران و کارکنان خط مقدم ناگهان داراي قابلیت

.)1378همر، (تصمیم گیري شده اند

ب) توانمندسازي کارکنان:
امروزه توانمندسازي به عنوان یکی از ابزارهاي مفید ارتقاء کیفی کارکنان و افزایش اثربخشی سازمانی محسوب 

هاي جدید، در داشتن کارکنان متخصص و ها، عالوه بر تکنولوژيگردد. منابع عمده برخورداري از مزیت رقابتی سازمانمی
سازد تا در مواجهه با مشکالت و تهدیدها، از خود مقاومت و سازمان است. توانمندسازي، کارکنان را قادر میمتعهد به

پذیري بیشتري نشان دهند.انعطاف
گردد که در آن توانمندسازي را به عنوان تفویض برمی1788تاریخچه اولین تعریف از اصطالح توانمندسازي به سال 

دانستند که این اختیار بایستی به فرد اعطا یا در نقش سازمانی او دیده شود. این توانمندسازي خود میاختیار در نقش سازمانی
اي بود که براي اولین بار به طور رسمی معنی پاسخگویی تفسیر شد و گروف در سال به معنی اشتیاق فرد براي مسئولیت واژه

کند که شامل تفویض قدرت قانونی، تفویض اختیار، واگذاري ه میبه تعاریف رایج فرهنگ لغت از توانمندسازي اشار1971
سازي کرد، اما گاندز توانمندسازي را به تفویض اتخاذ تصمیم به کارکنان مفهوم1990ماموریت و قدرت بخشی است. در سال 

نی ارائه تعریفی از کند.و معتقد است، زمازیمرمن در همان زمان به سهل و ممتنع بودن ارائه تعریفی از آن اشاره می
قدرتی و بیگانگی، مورد توجه قرار دهیم. هایی مانند درماندگی، بیتوانمندسازي آسان است که آن را بدون در نظر گرفتن واژه

توانمندسازي را 2001هاي زیادي به خود دیده است تا اینکه باالخره لی در سال ادبیات توانمندسازي تاکنون دگرگونی
کند که اجازه دادن به فعالیت داند و اشاره میهاي کوچک میها، تفکر انتقادي و فعالیت در گروهفزایش گفتماناي براي ازمینه

از اجزاي اصلی توانمندسازي هستندهایی در جهت حرکت به سوي مبادله، تقسیم و پاالیش تجربیات، تفکر، دیدن و گفتگوها، 
.)1386(نادري، 

آیند و توجه به آنها جهت رسیدن به مانند اطالعات، یکی از منابع بسیار مهم بشمار میاز طرفی کارکنان سازمان نیز 
اهداف، امري ضروري و اجتناب ناپذیر است. توانمندسازي یک رویکرد مدیریتی است که در آن به کارکنان تفویض اختیار 
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بت، به نیروي انسانی خالق، متخصص و با انگیزه ها براي ماندن در عرصه رقاشود تا خودشان تصمیم بگیرند. امروزه سازمانمی
(رضایی و کندعل شدن این استعدادها کمک میاي هستند که توانمندسازي به بالفنیازمندند. کارکنان داراي استعدادهاي بالقوه

مان کار صاحب نظرانی چون بالك و پیترز، توانمندسازي را فرآیند تقسیم قدرت بین افرادي که در ساز.)1392همکار، 
اند. چاپی و کارستون توانمندسازي را فرآیند تقسیم مجدد اختیار و کنترل دانستند. به اعتقاد شوتز کنند تعریف کردهمی

,Rapp Adam & et alگیري(توانمندسازي عبارت است از مشارکت کامل کارکنان و مدیران در تصمیم هانکوول، )2006
پذیري براي اتخاذ تصمیم در فوق ابراز داشتند که توانمندسازي عبارتست از مسئولیتگیري از تعاریفجادسن و هفنر با بهره

,Hanvaisch et alهاي کاري که فعال در حال انجام هستند. (زمینه فعالیت ) کارکنان با دسترسی به اطالعات صحیح 2006
سب جهت تهیه و پردازش و نگهداري اطالعات آوري اطالعات ابزاري مناو کافی قادر به انجام وظایف خود خواهند بود و فن

.)1392(رضایی و همکار، دهدن را در اختیار آنها قرار میباشد و این ابزار در سازمان، اطالعات مورد نیاز کارکنامی

پیشینه تحقیق:
اثیر بر شغل آوري اطالعات با توانمندسازي یا تموارد متعددي از طرف پژوهشگران پیشین در زمینه رابطه بین فن

باشند:هاي اصلی آن به شرح ذیل میمولفهها عنوان گردید که کارکنان سازمان
آوري اطالعات بر ساختار سازمانی تاثیر دارد.فن
هاست.گیري مدیران سازمانب بهبود تصمیمهاي اطالعاتی موجسیستم
گردد.ها میسازي سازمانکاربرد تکنولوژي اطالعات باعث کوچک
هاي بکار رفته.ها و روشیران باعث توانمندسازي کارمندان است، نه شیوهحضور مد

عی، تاکید بر سازي، تشریک مساگردد و روش آن نیز تیمبکارگیري تکنولوژي اطالعات موجب قدرت سازمانی می
.)1392و همکاران ، کمالیان(اجماع و همکاري است

هاي اطالعات در توانمندسازي کارکنان ه در زمینه استفاده از فناوريهاي انجام شددر زیر به بررسی برخی از پژوهش
خواهیم پرداخت:

آوري اطالعات بر توانمندسازي کارکنان بانک رفاه کارگران، ) تحت عنوان تاثیر فن1390در پژوهش کبري نصیري (
وانمندي کارکنان، دسترسی بیشتر کارکنان وري اطالعات در بانک منجر افزایش تآدهد که کاربرد فننتایج این تحقیق نشان می

شود.گیري میبه اطالعات، افزایش پرداخت پاداش مبتنی بر عملکرد و افزایش قدرت تصمیم
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5آوري اطالعات در توانمندسازي شغلی کارکنان کتابخانه منطقه کاربرد فن«) با عنوان1388(حمیدي، در پژوهش
ها مورد بررسی قرار گرفت و هاي اطالعاتی کاربردي کتابخانهآوريکارگیري امکانات و فنابتدا میزان ب»دانشگاه آزاد اسالمی

هاي مختلف شاخصمورد بررسی واقع شد.اثرات آن را بر توانمندسازي شغلی کارکنان پس از اطمینان یافتن از کاربرد آن،
افزایش توان رضایتمندي شغلی،مسئولیت،ایشافزاستقالل و آزادي کاري،توانمندسازي سازمانی مانند بهبود عملکرد،

هایی بودند که مولفه، ايپذیري و خود کنترلی و در نهایت توسعه و پیشرفت حرفهمسئولیتافزایش تنوع شغلی،گیري،تصمیم
هاي اطالعاتی را موجبآوريفرضیه پژوهش استفاده از فناساسی آن مطرح شدند.هايدر شکل فرضیه پژوهش و پرسش

از حداقل 5هاي منطقه ها نشان داد که کتابخانهدانست. یافتهدانشگاه آزاد می5هاي منطقه کتابخانهعملکرد کارکنانبهبود
در هر کتابخانه موارد،درصد)2/69(دراند.در رشته کتابداري تحصیل کردهآناندرصد)6/64(ومند استنفر نیرو بهره5-1

گیرند% جامعه پژوهش بهره می25افزارهاي صفحه گسترده و اینترنت نزدیک از نرمند موجود است.یک رایانه براي هر کارم
شود.استفاده میدرصد)50(هاي کامپیوتري بیش ازافزارهاي کاربردي و شبکهولی از نرم

نشان داد که بین ، »ايآوري اطالعات در توانمندسازي کارکنان سازمان آموزش فنی و حرفهنقش فن«نتیجه تحقیق 
هاي اطالعات داري وجود دارد و به کارگیري فناوريندسازي کارکنان رابطه مثبت و معنیبکارگیري اطالعات و ارتباطات و توانم

.)1392و همکاران، کمالیان(توانمندي کارکنان را تبیین نمایدتواند تغییرات و ارتباطات می
آوري اطالعات در توانمندسازي کارکنان پلیس، نشان هاي فنیر زیر ساختنتایج تحقیق لک و همکاران با عنوان تاث

افزایش دقت، وري اطالعات در توانمندسازي کارکنان پلیس تاثیراتی از جمله افزایش سرعت، آهاي فندهد که زیر ساختمی
هاي کاهش اندازه فیزیکی منابع اطالعات، حذف برخی از فرآیندهاي زائد اداري، ایجاد امکان همکاري از راه دور و کاهش هزینه

آوري اطالعات در توانمندسازي کارکنان بانک ملی نقش فنسازمان پلیس را به همراه خواهد داشت در تحقیقی تحت عنوان 
دیدگاه کارکنان ، مدیران و کارشناسان بانک ملی سعی گردید) انجام 1389که توسط علیرضا فالحی (ایران در شهر شیراز

ی تحقیق تعداد یک فرضیه اصلی و هفت فرضیه فرعی تدوین گردید که بر ایران بررسی شود. به منظور دستیابی به هدف کل
ها نشان داد که استفاده باشد. تجزیه و تحلیل داده) می1996ویلسون () و مدل چهار مرحله اي تري2002مبناي مدل رابینز (

هاي متغیر شناختی ا استفاده از آزمونآوري اطالعات بر هفت بعد توانمندسازي کارکنان در بانک ملی ایران موثر است و باز فن
بندي دار بودن هر یک از متغیرهاي جمعیت شناختی بررسی و در انتها با استفاده از آزمون رگرسیون فریدمن رتبهمعنی

.)1390(لک و همکاران، متغیرها مشخص شد
دهد که، ه آزاد اسالمی نشان میدانشگا5آوري اطالعات در توانمندسازي شغلی کارکنان کتابخانه منطقه کاربرد فن

پذیري و کنترل فردي که توسط کتابداران هاي اطالعاتی موجب هدفمند شدن کارها و وظایف، مسئولیتآوريگرفتن فنبه کار
گیري فردي و میل به توفیق کارکنان، تنها موردي بود که آوري بر توان تصمیمگردد. اما نتیجه تاثیر فنگردیده است، می

مندي شغلی و تغییرات و تنوع هاي اطالعات و ارتباطات منجر به رضایتآوريدهد. همچنین فنبینابین را نشان میحالتی
.)1388(حمیدي و همکاران، شوداي کتابداران مورد مطالعه میشغلی و در نهایت خالقیت حرفه 

اي استان فارس در مورد تاثیر مهارت ) در پژوهشی با عنوان بررسی نگرش کارکنان سازمان آب منطقه1386قائدي (
بر ICDLگیري کرده است که در آن تاثیر آموزش ) بر بهبود عملکرد شغلی آنان نتیجهICDLآوري اطالعات (گانه فنهفت

هاي استفاده از تکنولوژي رایانه، حل مسائل شغلی، نوسازي و توسعه دانش شغلی کارکنان و افزایش مقدار انجام کار، مهارت
هاي مختلف سازمان با استفاده از بر بهبود عملکرد شغلی کارکنان در حوزهICDLچنین میزان تاثیر هر یک از سطوح هم

ها مورد ارزیابی قرار گرفت و در آن موارد مذکور به غیر از میزان تاثیر هر پرسش نامهSPSSروش پیمایشی و با استفاده از 
تایید شده است.بر بهبود شغلی کارکنان،ICDLیک از سطوح 

فرضیات تحقیق:
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باشد. ها به اطالعات میها و تبدیل دادهها و پردازش آنآوري دادهآوري اطالعات ابزاري جهت جمعنتیجه اینکه، فن
ها جهت رسیدن به اهداف و مقاصد خود ها به سرعت در حال گسترش است و سازمانآوري اطالعات در سازمانلذا، کاربرد فن

باشند که بیشتر کارهاي باشند. از طرف دیگر، کارکنان نیز از منابع مهم سازمان میهاي اطالعاتی میاستفاده از فناورينیازمند
دهند. آید، انجام میآوري اطالعات به دست میخود را با اطالعاتی که توسط فن

سوال اصلی:
چگونه مراکز فنی و حرفه اي استان سیستان و بلوچستان آوري اطالعات، بر توانمندسازي شغلی کارکنانبکارگیري فنتاثیر

است؟
سؤاالت فرعی:

چگونه اي استان سیستان و بلوچستان مراکز فنی و حرفهکارکنان اي بر توسعه حرفهوري اطالعات، آبکارگیري فنتاثیر) 1
است؟

چگونه اي استان سیستان و بلوچستان ی و حرفهمراکز فنکارکنان استقالل و آزاديبر ،وري اطالعاتآبکارگیري فنتاثیر) 2
است؟

اي استان سیستان و بلوچستان مراکز فنی و حرفهکارکنان بهبود کیفیت عملکردوري اطالعات، بر آبکارگیري فنتاثیر) 3
چگونه است؟

ان سیستان و بلوچستاناي استمراکز فنی و حرفهکارکنان افزایش دانش و آگاهیوري اطالعات، بر آبکارگیري فنتاثیر) 4
چگونه است؟

اي استان سیستان و بلوچستان مراکز فنی و حرفهکارکنان هاي شغلیبر افزایش فرصتوري اطالعات،آبکارگیري فنتاثیر) 5
چگونه است؟

بلوچستان اي استان سیستان و مراکز فنی و حرفهکارکنان پذیريافزایش مسئولیتوري اطالعات، بر آبکارگیري فنتاثیر) 6
چگونه است؟

چگونه اي استان سیستان و بلوچستان مراکز فنی و حرفهکارکنان افزایش خود کنترلیوري اطالعات، بر آبکارگیري فنتاثیر)7
است؟

مدل مفهومی تحقیق:
از آنجائیکه هر پژوهش میدانی و پیمایشی نیازمند نقشه ذهنی و مدل مفهومی است که در غالب ابزار تحلیلی 

هاي صاحب نظران از مناسب، متغیرها و روابط بین آنها ترسیم شده باشد. در این تحقیق نیز محقق با استفاده از تلفیق مدل
مدل زیر استفاده شده است.

)1392منبع:رضایی و همکاران، (

توانمندسازي شغلی کارکناناطالعاتآوري کاربرد فن

هبود کیفیت عملکرد کارکنانب.١
افزایش خودکنترلی کارکنان.٢
اي کارکنانتوسعه حرفه.٣
گیري افزایش مسئولیت تصمیم.٤

کارکنان
هاي شغلی افزایش فرصت.٥

کارکنان
افزایش دانش و آگاهی کارکنان.٦
استقالل و آزادي کارکنان.٧

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


همایش بین المللیچهارمینو همایش ملیپنجمین
مهارت آموزي و اشتغال 

9

روش تحقیق: 
باشد و ها، تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی میجمع آوري دادهتحقیق حاضر به لحاظ شیوه اجراي تحقیق و ابزارهاي

باشد. روش گردآوري اطالعات در از نظر هدف تحقیق، تحقیقی کاربردي است و در صدد رفع مشکلی خاص براي جامعه می
میان بخشی از باشد. در این روش پس از طراحی پرسشنامه، آن را در تحقیق حاضر به صورت میدانی، مصاحبه و پرسشنامه می

اي استان سیستان و بلوچستان توزیع نمودیم. ابزار گردآوري اطالعات در کارکنان، کارشناسان و مدیران مراکز فنی و حرفه
آوري اطالعات و گردد. بخش اول در رابطه با فنباشد که به دو بخش مجزا تقسیم مینامه محقق میپژوهش حاضر پرسش

سوال تشکیل گردیده 25باشد و از بوده و بخش دوم مربوط به توانمندسازي کارکنان میسوال27تاثیرات آن مشتمل بر 
آوري اطالعات را مورد بررسی قرار داده و پس از اطمینان یافتن از کاربرد آن، اثراتش است. در بخش اول ابتدا میزان کاربرد فن

نامه از نظر اساتید و خبرگان استفاده شد و پایایی یی پرسشبر توانمندسازي کارکنان مورد بررسی قرار گرفت. براي بررسی روا
هاست.به دست آمد که نشان دهنده همبستگی باالي گویهɑ%=892آن نیز با محاسبه آلفاي کرونباخ 

باشد. جامعه آماري مورد پژوهش را تمامی کارکنان اداري مراکز پیمایشی می- این پژوهش یک مطالعه توصیفی
دهند که داراي شرایط زیر باشند:تشکیل می1394اي استان سیستان و بلوچستان در سال فهآموزش فنی و حر

کارمند رسمی یا پیمانی هستند..1
در سال جاري مشغول به خدمت هستند..2

باشد:تعداد جامعه آماري مورد پژوهش به شرح جدول ذیل می

: جامعه آماري1جدول 
رسمیپیمانیجامعه آماري

تعداد
565زن
7266مرد

گیري تصادفی استفاده شد و حجم نمونه نیز از طریق جدول با توجه به حجم جامعه آماري از روش نمونه
اي از کارکنان نمونه آماري، همکاري الزم را به عمل نیاورند رفت که عدهنفر برآورد شد، اما از آنجائیکه احتمال می199مورگان

نفر به طور کامل 106نفر انتخاب شود که از این تعداد 110اي برابر سعی شد نمونه،ب ندهندیا به طور کامل سواالت را جوا
نامه پاسخ دادند.به سواالت پرسش

صورت گرفت. در Spss18ها در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم افزار تجزیه و تحلیل داده
هاي آماري ضریب ها، اطالعات مورد نیاز جهت آزمون فرضیات تحقیق از آزمونیربخش آمار استنباطی با توجه به نوع متغ

همبستگی پیرسون و آزمون تی تست گروه مستقل استفاده شد.

هاي تحقیق:یافته
اند پاسخگویان بیان کردهاز آمار توصیفی به جهت توصیف متغیرهاي تحقیق استفاده شده است. به عنوان مثال بیشتر 

اند. درصد پاسخگویان این گونه بیان داشته0.3باشد. افزایش دانش و آگاهی کارکنان مراکز زیاد و خیلی زیاد میکه میزان
درصد است که بیانگر این 2.72اند. میانگین نظرات پاسخگویان در صد متوسط ارزیابی نموده28.6درصد کم و 1.4حدود 

باشد.ز متوسط و تقریبا باال میمطلب است که افزایش دانش و آگاهی کارکنان مراک
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فیشر استفاده شد و در تمامی موارد Fهمانطور که در جدول زیر مشخص است، جهت بررسی رابطه بین متغیرها از 
هاي توانمندي شغلی توان نتیجه گرفت که بین تمامی متغیرباشد. لذا میدرصد معنادار می95و در سطح 3با درجه آزادي 
داري وجود دارد.آوري اطالعات رابطه معنیده از فنکارکنان و استفا

بوده است که با 15.230فیشر براي آزمون فرضیه اصلی تحقیق برابر Fهمانطور که در جدول زیر مشخص است، 
است، بین بکارگیري ɑ=0.000باشد و از آنجا که سطح معناداري یعنی داري میدرصد معنی95و در سطح 3درجه آزادي

آوري اطالعات موجب کارگیري فنتوان گفت بهداري وجود دارد و میي رابطه معنیري اطالعات و توانمندسازآوفن
شود. توانمندسازي کارکنان می

سطح معناداريFمیانگین مجذوردرجه آزاديجمع مجذورمنبع تغییرات
١٤.٥٣٠٣٥.١٥٢١٥.٢٣٠٠.٠٠٠بین گروهی

٣٨.٥٢١١٣٨٠.٤٦١درون گروهی
٥٣.٠٥١١٤١جمع کل

گیري:بحث و نتیجه
آوري اطالعات و توانمندسازي کارگیري فنهاي حاصل از بررسی فرضیه اصلی تحقیق، بیانگر رابطه قوي میان بهیافته

ر آوري اطالعات بیشتر باشد، توانمندسازي کارکنان نیز بیشتباشد، بدین معنا که هر چه میزان استفاده از فنکارکنان می
ها آوري که تمامی جوانب سازمانآوري اطالعات و همچنین، با رشد سریع فنباشد. لذا با توجه به اهمیت و جایگاه ویژه فنمی

پذیري اي از آن استفاده کرد که مهارت، خالقیت، تغییر ماهیت کار و انعطافرا به نوعی تحت تاثیر قرار داده است، باید به گونه
آوري اطالعات در یک سازمان موجب به حداقل رسیدن خطاي کارگیري فنازمان نهادینه شود. بهحداکثري کارکنان در س

انسان در شیکه پردازش اطالعات سازمان، افزایش سرعت ارائه خدمات به مشتري و از همه مهم تر افزایش رضایت مشتري 
تر و کم تر، دقیقفراد یک سازمان براي ارتباط آسانآوري اطالعات موجب افزایش دانش و توانایی اکارگیري فنشود، لذا بهمی

ها با استفاده از یابد. امروزه سازمانشود و دیگر اینکه خطاي انسان در شبکه پردازش اطالعات سازمان کاهش میتر میهزینه
بدون ساختار سنتی ها را کارگیري کامپیوتر و با اتوماتیک کردن بخشی از وظایف مدیریت سطح میانی، دستورات و پیامبه

دهند و از این طریق، کارکنان به اطالعات زیادتري دسترسی پیدا کرده و دانش و آگاهی مدیریت در سراسر سازمان انتقال می
آوري اطالعات در مراکز فنی رسند. به همین دلیل کاربرد فنیابد و در انجام کارهاي خود نیز زودتر به نتیجه میآنها افزایش می

کارگیري ي موجب افزایش دانش و آگاهی کارکنان سازمان شده است. با توجه به آنچه که از تحقیق حاصل گردیده، بهاو حرفه
شود زیرا دستیابی به گیري کارکنان سازمان میاي موجب افزایش مسئولیت تصمیمآوري اطالعات در مراکز فنی و حرفهفن

رت بیشتر بر سازمان و فرآیندها، امکان تجزیه و تحلیل شرایط، اثرات گیري، کنترل و نظااطالعات مورد نیاز جهت تصمیم
باشد. همچنین براي جلوگیري از کارهاي تکراري و روزمره، کاهش زمان آوري اطالعات در سازمان میچشمگیري از وجود فن

هاي دهد و بیشتر به نقشیتر سازمانی این فرصت را به مدیران مگیري، تفویض اختیار به سطوح پایینپاسخگویی و تصمیم
ها را بدون ساختار توانند دستورات و پیامکارگیري کامپیوتر میها از طریق بهآورند. امروزه سازمانطراحی و کارآفرینی روي می

ر یابند. اثتري دسترسی میسنتی مدیریت در سراسر سازمان انتقال دهند و از این طریق، کارکنان به اطالعات زیادتر و دقیق
هاي مورد نیاز به منظور کسب دانش و طی مسیر شغلی را اي است که زمانآوري اطالعات بر مسیر شغلی کارکنان به شیوهفن

تواند به عنوان عامل تسریع شوند که در طی مسیرهاي شغلی کارکنان میتر کرده و عمال کارراهه محدودتر را موجب میکوتاه
شاغل تاثیر چشمگیري بر رضایت شغل، ایجاد فرصت شغلی، میزان بازدهی شغل، کننده به حساب آید. ضمنا محتواي م

آوري کارگیري فنتوان نتیجه گرفت که بهوجایگاه فردي شاغل در سازمان، جامعه و کارایی دارد. با توجه به موارد ذکر شده می
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ود. از آنجائیکه استقالل به نیاز فرد براي شاي میهاي شغلی کارکنان مراکز آموزش فنی و حرفهاطالعات موجب افزایش فرصت
هاي شغلی، آزادي عمل، گذارد و براي اعمال نفوذ در کنترل موقعیتهایی که روي وظایف او اثر میگیريمشارکت در تصمیم

شود میآوري اطالعات باعث تسهیل کنترل و نظارت بر سازمانکارگیري فناظهار نظر و داشتن حق راي در کار اشاره دارد، به
هاي یابد و از این طریق تعداد سطوح مدیریتی در بخشو با گسترش حیطه نظارت، تعداد مدیران سطوح میانی کاهش می

آوري اطالعات موجب کارگیري فنتوان نتیجه گرفت که بهیابد. در نتیجه با توجه به موارد ذکر شده میمیانی سازمان تقلیل می
شود. از آنجا که نیاز به خود کنترلی با تمایل کارکنان براي شرکت اي میز آموزش فنی و حرفهاستقالل و آزادي کارکنان مراک

کند و کارکنان تمایل دارند مسئولیت را به ها، تعیین هدف و کار کردن به شیوه خودمختاري ارتباط پیدا میگیريدر تصمیم
آوري اطالعات موجب ایجاد نظم کنترل درونی شده و کارگیري فنعهده گیرند و در انجام دادن کارهاي خود آزاد باشند. لذا، به

اي باعث افزایش خود کنترلی کارکنان سازمان شده است. در نتیجه براساس نتایج تحقیق، در مراکز آموزش فنی و حرفه
له دانش، توانایی است،انجامد و به تبع آن و به مصداق جمآوري اطالعات به افزایش دانش و آگاهی کارکنان میکارگیري فنبه

اي موجب آوري اطالعات در مراکز آموزش فنی و حرفه گردند. لذا، کاربرد فنکارکنان از قدرت و توانایی بیشتري برخوردار می
اي کارکنان سازمان شده است.توسعه حرفه

یب فرضیه اصلی نیز تائید با توجه به آنچه که بیان شد کلیه فرضیات فرعی مورد تائید قرار گرفتند و به این ترت
اي استان سیستان آوري اطالعات در مراکز آموزش فنی و حرفهتوان ادعا نمود که کاربرد فنها میشود. در نتیجه طبق یافتهمی

و بلوچستان موجب توانمندسازي کارکنان سازمان شده است.
)، نصیري، 1389)، فالحی، (1388)، حمیدي، (1386)، قائدي، (1384هاي مزید آبادي، (نتایج تحقیق حاضر با نتایج پژوهش

سویی دارد.) هم1392) و کمالیان (1390)، اردالن، (1390(

پیشنهادات:
تر است.کارگیري آن توسط کارکنان به مراتب مقرون به صرفههاي اطالعات که بهآورياستفاده از آن دسته از فن
آوري اطالعات.ت فنفراهم آوردن زمینه ارتقا کیفیت خدمات و محصوال
هاي جدید اطالعاتی در کلیه سطوح به منظور آشنایی بیشتر آوريشود از آموزش فنبه مدیران سازمان توصیه می

اي کارکنان حمایت نمایند.آوري اطالعات و توسغه حرفهها و تجهیزات جدید فنآنان با تکنیک
ها جهت بهبود کیفیت عملکرد نی از طریق گسترش آموزشفراهم نمودن زمینه جذب، حفظ و ارتقا کیفی منابع انسا

کارکنان.
هاي جدید اطالعاتی به منظور افزایش دانش و آگاهی کارکنان در سازمان.آوريکارگیري فنفراهم کردن زمینه به
رت شود تا بهینه سازي مستمر در این زمینه صوآوري هاي اطالعاتی، پیشنهاد میبا توجه به تغییرات سریع فن

پذیرد.

منابع: 
، دانشگاه سنندج.پایان نامه کارشناسی ارشدعات بر توانمندسازي شغلی کارکنان.بررسی اثرات فن آوري و اطال).1390(.اردالن، ا

و 25هاي، شمارهفصلنامه مطالعه مدیریتایگاه قدرت در سازمان هاي امروزي.تواناسازي جابه جایی پ).1389(اورعی یزدانی، بدرالدین.
26.

.47تا 33، صفحه 11، سال پنجم، شماره نامه مدیریتفصلها و راهکارها، ). توانمندسازي: ضرورت1387پاك طینت، ا؛ و فتحی زاده، ع. (
نشریه دانشگاه آزاد اسالمی.5نان منطقه آوري اطالعات در توانمندسازي شغلی کارک، کاربرد فن)1388(.و یاراحمدي، ر؛حمیدي، م

.72تا 59، صفحه 5شماره دانش شناسی (علوم کتابداري و اطالع رسانی و فناوري اطالعات)،«ع رسانی و کتابداري اطال
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، ايزش فنی و حرفهسازمان آمو.آموزي و اشتغال و نقش آن در اقتصاد مقاومتیپژوهی در مهارت). آینده1392(.بابایی مو؛س،دولتی
.158تا 149جلد سوم، صفحه 

سازمان اي.رکنان مراکز فنی و حرفهآوري اطالعات بر توانمندسازي شغلی کا). بررسی تاثیرات کاربرد فن1392(.و عبدالهی، ا؛، فرضایی
.   338تا 328، جلد سوم، صفحه آموزش فنی و حرفه اي

میرت در سازمان (مفاهیم و کاربردها).آوري اطالعافن).1388(ا.صرافی زاده، 
اولین کنفرانس بین المللی مدیریت .نان بانک ملی ایران در شهر شیرازنقش فن آوري اطالعات در توانمندسازي کارک).1389(ع.،فالحی

ز، شیراو نوآوري
) ICDLبررسی نگرش کارکنان سازمان آب منطقه اي فارس در مورد تاثیر مهارت هاي هفتگانه فن آوري اطالعات ().1386(.قائدي ص

، دانشگاه شهید بهشتی.پایان نامه کارشناسی ارشدد شغلی آنان، بر بهبود عملکر
.رکنان سازمان آموزش فنی وحرفه اينقش فناوري اطالعات در توانمندسازي کا).1392(خ.اولیایی،، ح؛ وساالرزهیر؛،ا،کمالیان
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فصلنامه بررسی نقش فن آوري اطالعات بر عملکرد شرکت ارتباطات سیار استان تهران، ).1390، م، م؛ معتمدي، م؛ و کتال، ع. (موحدي
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186.
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