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 کارکنان ارتقاء و موفقیت در ارتباطات و اطالعات فناوری اثربخشی

 ساری( شهرستان اجتماعی تامین )مطالعه موردی: سازمان

  1آبادی همت مهدوی محسن سید

 01/11/1400تاریخ پذیرش                        03/10/1400تاریخ دریافت: 

 چکیده

 و موفقیّت در ارتباطات و اطالعات فناوری اثربخشیپژوهش حاضر با هدف شناخت میزان 

پژوهش توصیفی از نوع  این انجام شد.، ساری شهرستان اجتماعی تامین سازمان کارکنان ارتقاء

به تعداد  1394سال  در سازمان تامین اجتماعی کارکناناست. جامعه آماری شامل کلیه یابی زمینه

گیری تصادفی طبقه ای نفر با روش نمونه 217طبق جدول کرجسی و مورگان، تعداد  نفر بود. 500

بود. روایی  ارتباطات و اطالعات فناوریپرسشنامه ها شامل گیری دادهابزار اندازه انتخاب شد.

پایایی توسط متخصصان از جمله استاد راهنما تایید شد و با محاسبه آلفای کرونباخ، پرسشنامه 

محاسبه شد  87/0برابر  ارتقاء و و موفقیت 88/0برابر  ارتباطات و اطالعات فناوری پرسشنامه های

تجزیه و تحلیل داده  ناسب و مطلوبی برخوردار هستند. روشکه نشان داد پرسشنامه ها از پایایی م

 آزمون( و آمار استنباطی )فراوانی و درصد فراوانی جداولها استفاده از روش های آمار توصیفی )

t  از طریق برنامه نرم افزاریضریب همبستگی پیرسونو ) SPSS 22  .یافته ها نشان داد که  بود

چنین یافته ها نشان داد که فناوری هم، موفقیت کارکنان تاثیر داردفناوری اطالعات و ارتباطات بر 

-می 147/0، به طوری که مقدار این همبستگی اطالعات و ارتباطات بر ارتقاء کارکنان تاثیر دارد

درصد از تغییرات ارتقاء  16/2(، نشان می دهد که 𝑟2=0216/0باشد. محاسبه ضریب تعیین )

 اطالعات قابل پیش بینی است.کارکنان توسط فناوری 

 اجتماعی تامین سازمان، کارکنان، ارتقاء، موفقیّت، اطالعات، فناوریکلمات کلیدی: 

                                                           
 آزاد اسالمی، واحد ساری، ایرانکارشناس ارشد تکنولوژی آموزشی، دانشگاه  1
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  مقدمه -1

 یعنی آن منابع مهمترین جمله از نمازسا یها بخش تمامی در تطالعاا وریفنا وزهمرا

 مانیزسا انمدیر تا هشد سبب مرا ینا و ستا دهکر اپید ذنفو تشد به مالی و نسانیا منابع

 دجوو ینا با. باشند شتهدا علمی و جامع ییدد( مالی و نسانیا) دموجو منابع به نسبت

 اچر ده،نبو بخش ضایتر انچند وری،فنا دبررکا موفقیت انمیز که هندد می ننشا هداشو

 همین به. دارد دییاز بستگی رود، می رکا به آن در که بافتی به وری،فنا دبررکا موفقیت که

 رکا به جدید یها بافت در کامل نطمیناا با را پیشین یها هشوپژ نتایج انتو نمی لیلد

 یها سیستم از باید ت،طالعاا نوین یها وریفنا از کامل وری هبهر ایبر عموماً گرفت

 به گذشته از بیش روز هر مانهازسا سرنوشت که نجاییآ از. جست هبهر رنمد طالعاتیا

 اتتاثیر شناخت ،موقعیتی چنین در که ستا بدیهی الذ رد،خو می هگر تطالعاا وریفنا

 و وری هبهر یشافزا ، تطالعاا وریفنا. ستا یافته ای هیندافز همیتا تطالعاا وریفنا

 ها نمازسا به و نددا می زمجا را نمتخصصا ادتعد کاهش و تر دهگستر لکنتر حیطه ،ییراکا

 در فنی یها تخصص به زنیا تا آورده در لکنتر تحت را نمتخصصا نشدا تا هدد می زهجاا

 .(1389 همکاران، و حسینی) یابد کاهش نمازسا

 دعملکر آن کمک به که ننددا می اریبزا وزهمرا را تطالعاا آوری فن ها نمازسا    

 دعملکر ها نمازسا ینا که آن ایبر ماا. هندد فقو اتتغییر با و ببرند باال را دخو ادفرا

 با ازهمتر باید کنند تر ثربخشا و تررآکا تخصصی و شیزموآ سطح نظر از را دخو نکنارکا

 دفت،) نمایند تشویق و ترغیب آوری فن از دهستفاا در را آوری فن اتتغییر سرعت

 و نهاآ محیط نشد تر هپیچید و ها نمازسا شدر با که است معتقد( 1382) محمدی(. 2004

 نمیا نمازسا هر در تطالعاا آوری  نـف یگیررکا به ،ها نمازسا نمیا قابتر یشافزا نیز

 و خلعتبری) کند می دیجاا هماهنگی ثربخشیا و ییرآکا یشافزا جهت در حدهاوا

 .(1389 همکاران،

 که یبطور ،است دهخور هگر هانسازما موفقیت به مانعی هیچ ونبد تاطالعا یروفنا 

 نددکر تکیه دخو تاطالعا یروفنا یسیستمها بر صنعتی و یتجار ،لتیدو یها نارگا اکثر

 که است آن ممستلز تاطالعا یروفنا مؤثر و کافی دکاربر(. 2011  ن،همکارا و جرفی)

 همسویی نسازما کار و کسب یبرنامهها و ها یاستراتژ با تاطالعا یروفنا یهایاستراتژ

 است همدآ دجوو به پیش ههد یک از بیش رد استراتژیک همسویی ممفهو اگرچه. کنند پیدا
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 یفکر یغدغههاد ترین گبزر از نهمچنا اما ،است گرفته قرار دهاستفا دمور هالسا و

  ،لوفتمن) دمیشو محسوب هانسازما کار و کسب نمدیرا و تاطالعا یروفنا نمدیرا

2000.) 

 یشافزا ت،طالعاا وریفنا سریع پیشرفت نظر از حاضر عصر محیطی یها چالش

 اومتد ایبر هیرا یجستجو به را ها نمازسا ی،پذیر فنعطاا ورتضر و نمشتریا راتنتظاا

 یها برنامه ایجرا را حل راه هانمازسااز  ریبسیا نمیا ینا در .ستا دهکر وادار دخو

 حصالا ضمن ها برنامه ینا ایجرا با ندا دهکر شتال و داده تشخیص زینمندسااتو

 و دهکر غلبه نیوبیر و نیدرو نعامو بر د،فر زینمندسااتو از ادفرا سحساا بر مؤثر یمتغیرها

 یمدهاآ پی نکنارکا زینمندسااتو .ندآور دجوو به نکنارکا ورشپر ایبر را زمال مینهز

 قابتر عرصه در نهاآ انتو بر و شتهدا اههمر به ها نمازسا ایبر را صخا ریفتار و نگرشی

 مختلف یها نمازتوسعه سا ایبر مهم دیهبررا زینمندسااتو .یدافزامی جیرخا و خلیدا

)گراسلی و  هاست نمازسا صلیا مسائل از یکی و جیرخا اتتغییر با تطابق ایبر

 و هااربزا از دهستفاا با موفق یها نمازسا تا ستا هشد موجبکه  .(2008 2همکاران،

 شتهدا نکنارکا زینمندسااتو یها برنامهدن نمو همافر در سعی ،مختلف یها مکانیسم

 ساختن آوردهبر در تتباطاار و تطالعاا یهاوریفنا هبالقو یناییهااتو به توجه با .باشند

 نکنارکا ینمنداتو توسعه ایبر هاوریفنا ینا از موفق انمدیر ،مینهز ینا در نمازسا یهازنیا

)کمالیان و همکاران،  میکنند دهستفاا ن،مازسا افهدا به بیدست یا یستارا در د،خو

1392.) 

 یشافزا و نکنارکا کیفی ءتقاار منددسو یهااربزا از یکی انبهعنو زینمندسااتو وزهمرا

 و کسب تغییر لحا در محیط در موفقیت کسب رمنظو به .ددگر تلقی می مانیزسا ثربخشیا

 نکنارکا از عما ن،کنارکا کلیه خالقیت و ژینرا ات،نظر ،نشدا به هانمازسا وزی،مرا رکا

 طریق از هانمازسا ،مرا ینا تحقق جهت .مندندزنیا ،باال سطح انمدیر تا ممقد خط

 ارج ر،فشا لعماا ونبد عمل ربتکاا به نناآ تشویق ربه منظو مربوطه نکنارکا زینمندسااتو

 ن،مازسا نمالکا انعنو به ظیفهو منجاا و رتنظا کمترین با نمازجمعی سا منافع به دننها

 (. 2000 3نمایند )اسمیت،ام می قدا

                                                           
2 - Greasley 
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 فناوری در سریع نوآوری رقابت، افزایش کار، و کسب محیط در تغییر همچون عواملی

 افزایش بهتر، قیمت و باالتر کیفیت برای دائمی تقاضای ها، کاربرد سازمان مورد های

 است. داده افزایش مقوله را این به توجه ضرورت کارکنان و محیطی زیست مشکالت

 ها سازمان گردند. پیروز رقابت در آنها کمک با که دارند توانمندساز افراد به نیاز ها سازمان

 بتوانند و دهند؛ ارائه را پیشرفته فناوری از استفاده بهترین بتوانند که افرادی هستند نیازمند

با توجه به موارد فوق بهبود بخشند.  را خود خدمات و محصوالت و بیابند را ها نوآوری

فناوری اطالعات و ارتباطات پژوهش حاضر در پی پاسخگویی به این سوال است که آیا 

 دارد؟در موفقیت و ارتقاء کارکنان سازمان تامین اجتماعی تاثیر 

 تحقیق: یمبانی نظر -2

 اطالعات مفهوم فناوری -2-1

مفهوم فناوری اطالعات عالوه بر ابعاد فنی، تکنیکی و مهارتی، مؤلفه های فرهنگی،   

اجتماعی آموزشی را نیز در دل خود خواهد داشت و در نتیجه، تلقی انسان ها و جوامع، 

عالوه بر ابعاد فنی و تکنیکی به جنبه های فرهنگی و آموزشی آن را نیز دربر خواهد گرفت 

لفه ها و کارکرد در حیات هر پدیده ای وارد می شود به همراه خود و آن گاه که این مؤ

در نتیجه تأثیرات اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و حتی اثرات آموزشی نیز خواهد داشت و 

این پدیده نه تنها به عنوان یک سخت افزار، بلکه به عنوان یک نرم افزار مؤثر عمل خواهد 

ن می گردد که از ابزار و مفاهیم نوین ارتباطی و نمود و عمق اثرگذاری آن، آنگاه افزو

 اطالعاتی برخوردار باشد و در نتیجه خود تمدنی را بر پایه اطالعات شکل خواهند داد. 

 کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات -2-2

دامنه کاربردهای آموزشی فناوری اطالعات بسیار وسیع است. در یک طرف آن فعالیت 

بر پایه روش های سنتی قرار دارد و در طرف دیگر آن،  ت که عمدتاًهای بسیار محدود اس

به عنوان مثال، بعضی از معلمان از  تغییرات اساسی در رویکردهای تدریس قرار می گیرد.

در نمایش دادن محتوا و نظریات در مباحث کالسی به روش سنتی  4وایت برد تعاملی

ازه می دهند دانش آموزان برای نشان دادن استفاده می کنند، در حالی که معلمان دیگر اج

نمایشنامه هایی که خودشان طراحی و فیلمبرداری کرده اند، در کالس از این وسیله استفاده 

                                                           
4- interactive whiteboard 
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آن است که معلم و برنامه  5مطالعات نشان می دهد موثرترین کاربرد فناوری اطالعات کنند.

اند و این کار از طریق شرکت های نرم افزاری، فهم و فکر دانش آموز را به چالش می کش

وایت برد تعاملی و یا کار دانش آموزان  تمامی دانش آموزان در بحث کالسی با استفاده از

اگر معلم مهارت  نفره صورت می گیرد. با رایانه به صورت فردی و گروه های دو

داشته باشد، سازماندهی دانش آموزان را بر مبنای فعالیت هایی مبتنی بر فناوری اطالعات 

 آن گاه کارایی کالسی و فردی دانش آموزان می تواند به موازات هم موثر باشد )غفاری،

1388.) 

 اثر فناوری اطالعات و ارتباطات برای سازمان -2-3

 و اطالعات فناوری متخصصان فقط نه اینترنت و ارتباطات و اطالعات فناوری  

 تحت کنند، می استفاده منظم طور به شانکار در محیط را اطالعات فناوری که کارکنانی

 تحت نیز را اجتماعی دنیای طور کلی به و خود سازمان سازمان، محیط بلکه داده، قرار تاثیر

 و برای درك و یافته آگاهی تغییرات این از بایست است. مدیران می داده قرار تاثیر

 انتظار می توان کارکنان، انگیزش سطح در ویژه به .کنند تالش آنها با مناسب سازگاری

 عمیقی و بنیادی اجتماعی، تغییرات ارزیابان این که کنار در. داشت را اساسی تغییرات وقوع

 مدیران در وظیفه ترین مهم و اولین شرایط این در کنند، می بینی پی جامع سطح در را

 .است کارکنان انگیزش حفظ شرایطی، چنین

 نقش فناوری اطالعات در توسعه نیروی انسانی  -2-4

از دستاوردهای مهم توسعه فناوری اطالعات، تولید و نشر دانش، دسترسی به منابع  

اطالعاتی، وجود  میلیون ها سایت آموزشی، صدها هزار پایان نامه دانشجویی، ده هزار 

کتب و جزوه استاد آموزشی، امکان دسترسی در هر زمان و مکان به منابع آموزشی، ارزان 

ره را بدانیم آموزش و پرورش بیش از هر زمانی بدان نیازمند کردن اطالعات و دانش و غی

است. به ویژه آموزش  و پرورش در ایران بدان نیازمند است معلمان بیش از همه و دیگران 

بدان نیازمندترند. زیرا معلمان دارای دو نقش اساسی در عصر اطالعات خواهند بود نقش 

هارت های شغلی به طور مستمر و اول کسب دانش و آموزش ارتقای سطح دانش و م

روزآمد و نقش دوم مدیریت دانش و اطالعات در بسترسازی این نقش و وظایف، جایگاه 
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مهمی برعهده دارد و با تسهیل ارتباطات، تعدد منابع و سهل نمودن بهره برداری از آنها در 

دار نمودن پرورش و رشد استعدادهای انسانی و توسعه منابع آن گامی اساسی در جهت پای

تحوالت برخواهد داشت. آموزش و پرورش مهمترین نهادی است که مسئولیت تأمین و 

تربیت نیروی انسانی را در جامعه بر عهده دار است و توانایی، مهارت، قابلیت و کارآیی 

نیروی انسانی افزون شود به همان میزان و بلکه افزون تر راه پیشرفت تعالی و سربلندی در 

م می گردد و این امر با تقویت و توسعه فناوری اطالعات در آموزش و جامعه فراه

 (.1389پرورش میسر خواهد شد )عبادی، 

 انسانی منابع توسعه و کارکنان قابلیت های توسعه برای اینترنت از استفاده -2-5

 که است فردی برای قوی انگیزشی عوامل از یکی جدید دان کسب و موجود دان تکمیل

 یک جدید دان کسب که همان گونه است. بنابراین، داده پوش اولیه اش را و پایه نیازهای

 است، مهم نیز سازمان موفقیت می رود، برای شمار به فرد موفقیت برای کلیدی عامل

 مهارت های جدید و دان یافتن برای را زیادی فرصت های اینترنت، بر مبتنی فناوری

 به نوآوری های سریع تر دسترسی زمینه اینترنت شرکت، سطح در ابتدا، کند. در می پیشنهاد

 می فراهم پژوهشی، موسسات و شرکت ها دیگر به نسبت را آینده و علمی تکنولوژیتک

 قابل و گسترده اطالعاتی پایگاه یک به عنوان را خود اینترنت نیز، فردی سطح کند. در

 پستی خبری، فهرست های های گروه وب، تثت صفات از ای مجموعه شامل جستجو

 (.1386کند )فوالدی،  می معرفی غیره و ای شبکه اطالعاتی اینترنتی، جریان های

 سازمان در اطالعات فناوری کاربرد -2-6

 نظران صاحب بیشتر است، متفاوتی کاربردهای دارای سازمان ها در اطالعات فناوری

 اطالعاتی.  و عملیاتی اند: نموده بندی طبقه دسته به دو را کاربردها این

 :عملیاتی کاربردهای -الف

 تهیه نامند. می آن عملیاتی کاربرد را تخصص یک در اطالعات فناوری از استفاده

 و تولید ریزی برنامه موجودی، بینی پیش کارگزینی، احکام صدور و دستمزد حقوق فهرست

 زمینه جمله از تخصصی وظایف دیگر و صنعتی یابی هزینه نیروی کار، تخصیص و توزیع

 خودکار گسترش موجب رایانه سطح این در اطالعات است فناوری عملیاتی کاربرد های

 آنها انجام در سرعت و ترکارها انجام اقتصادی به نتیجه در و گشته اداری امور و کارها شدن

 انجامد. می
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 :اطالعاتی کاربردهای -ب

 انتشار و سازی ذخیره آوری، جمع تسهیل سبب اطالعات فناوری اطالعاتی کاربرد  

 گردد. می اطالعات

 موفقیت و ارتقاءمفهوم  -2-7

 پیشرفت سیستم های مسیر در مهمی نقش سازمان ها امروزی، کار و کسب محیط در

 توسعه برای سازمانی حمایت با عنوان که شغلی پیشرفت مسیر مدیریت می کنند. ایفا شغلی

 و فرآیندها ها، برنامه به می شود، شناخته نیز پشتیبانی سازمانی یا شغلی پیشرفت مسیر

 مسیر پیشرفت موفقیت افزایش و حمایت برای سازمان که می شود کمک هایی اطالق

 (.2011می آورد )کانگ و همکاران،  فراهم کارکنانش شغلی

 پیشینه تحقیق -3

 رطو تطالعاا وریفنا یگیررکا به انمیز دکر معالپژوهشی ا ( در2007) 6چانگ  

 ربسیا مانیزسا رساختا که مانیز و ستا مرتبط تیمی دکررکا نمیا تعامل با مستقیم

 ست.ا بمطلو ربسیا تیمی دکررکا  نمیا تعامل ،ستا پایین سمیتر و غیرمتمرکز

 ملی کمیتة دیهبررا برنامة ینوتد مینة( پژوهشی با عنوان ز2007) 7کامی و رابیتسون

 یگیر هبهر ، انجام دادند. نتایج نشان داد که2008 تا 2002 یهالسا ایبر هیمبابوز لمپیکا

 ضعف  از را سایت وب و طالعاتیا هپایگا شتناند جمله از ت،طالعاا وریفنا از ناکافی

 ند.دکر کرذ کمیته آن ةعمد یها

 اتتغییر در تتباطاار و تطالعاا وریفنا هیندافز نقش ( به2006) رانهمکا و رتبا 

 از ریبسیا در تتباطاار و تطالعاا اوریفن نهما یا ICTن ناآ عمز به. نددازمیپر مانیزسا

 هکنند تعیین وینیر یک انعنو به  و ستا فتهر رکا به معاصر مانیزسا اتتغییر یها جنبه

 سازمان هاست. هید شکل در نمازسا

 معد با تطالعاا وریفنا که نددکر معالاپژوهشی  در (2002) 8رتهو رندوا و کرمنآ

 پیچیدگی ادارة بر را مدیر ناییاتو و دارد طتباار بیشتر تفکیک و کمتر سمیتر ،تمرکز

                                                           
6 - Chang 
7 - Camy and Robinson 
8 - Akkermans and Vanderhorest 
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 می همافر دعملکر با طتباار در منسجمی و سریع یهاردخوزبا و هدد می یشافزا نمازسا

 شود.می  تر حسطو پایین به رختیاا تفویض تسهیل سبب مرا ینا و کند

بررسی رابطه بین استفاده کارکنان از ( پژوهشی با عنوان 1393ایمانی و همکاران )

 با بهره وری آنان )مطالعه موردی: دانشگاه آزاد اسالمی قزوین( (IT) فناوری اطالعات

نتایج نشان داد که میزان بهره وری نیروی انسانی در هر هشت مولفه بر حسب انجام دادند. 

فناوری متفاوت است. به عبارت دیگر بین استفاده از فناوری و بهره وری میزان استفاده از 

 .نیروی انسانی رابطه معناداری وجود دارد

وری اطالعات و عملکرد ابررسی رابطه فن( پژوهشی با عنوان 1392) و گرجی سلمانی

ه ک دادنتایج نشان انجام دادند.  دومین همایش ملی علوم مدیریت نوین، گرگان سازمانی،

و موجب اثر  وری اطالعات با تمامی وجه کارت امتیازی متوازن رابطه معناداری دارد.افن

دهد که متغییرهای پیش  همچنین نتایج نشان می بخشی ارزیابی عملکرد سازمان شده است.

بینی کننده فرآیند داخلی و رشد و یادگیری توان پیش بینی کنندگی بیشتری نسبت به بقیه 

 .ی عملکرد سازمانی دارندمولفه ها را برا

بررسی رابطه بین بهره وری شغلی و ( پژوهشی با عنوان 1392عزیز منش و همکاران )

)مطالعه موردی: کارکنان سازمان تعاون  توسعه منابع انسانی با بکارگیری فناوری اطالعات

ی اطالعات که استقرار و بکارگیری فناور انجام دادند. نتایج نشان داد روستایی استان ایالم(

بهره وری و بهبود توسعه منابع انسانی شده و نیز  در سازمان مورد مطالعه باعث افزایش

 .نقش مؤثر و مثبتی در تمامی ابعاد و مؤلفه های بهره وری و توسعه شغلی داشته است

 زینمندسااتو در تطالعاا وریفنا نقش( پژوهشی با عنوان 1392کمالیان و همکاران )

 وریفنا یگیرربکا ای انجام دادند. نتایج نشان داد که حرفه و فنی زشموآ نمازسا نکنارکا

 می نبلوچستا و نسیستا نستاا ای حرفه و فنی کل اداره در تتباطاار و تطالعاا یها

د جوو داری معنیو مثبت بطهرا نهاآ بینو  تبیین میز به را آن نکنارکا ینمنداتو اتتغییر

 حد از باالتر نمازسا ینا نکنارکا ینمنداتو سطح آنند اتومی 147/0 همچنینو  دارد

 کمتر میانگین تبهر با شایستگی بعد در نهاآ ینمنداتو و باشد 3/40 در و بیشتر می متوسط

  .می باشد میانگین تبهر با دنبو مؤثر بعد 79 /2 زینمندسااتو دبعاا سایر از

 است:بنابراین فرضیه ای پژوهش بصورت زیر قابل بیان 

 میزان استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات در کارکنان چه اندازه است؟ -1
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 موفقیت و ارتقاء کارکنان چه اندازه است؟  میزان -2

 کارکنان تاثیر دارد؟ موفقیت فناوری اطالعات و ارتباطات بر آیا -3

 ارتقاء کارکنان تاثیر دارد؟  فناوری اطالعات و ارتباطات بر آیا -4

 تحقیقروش -4

 زمینه یابیاین پژوهش از نظر هدف کاربردی، از نظر ماهیت توصیفی و از نظر روش 

  .است

 جامعه آماری -4-1

جامعه آماری عبارتست از کلیه کارکنان سازمان تامین اجتماعی  در این پژوهش

، فراوانی و درصد فراوانی 1جدول  نفر. 500به تعداد  94-95شهرستان ساری در سال 

 می دهد: ، نشانجنسیتاری را به تفکیک جامعه آم

 جنسیت: فراوانی و درصد فراوانی جامعه آماری به تفکیک 1جدول 

 درصد  فراوانی جنسیت ردیف
 5 100 زن 1
 95 400 مرد 2

 100 500 مجموع

 نمونه و روش نمونه گیری حجم -2-4

مراجعه در این پژوهش جهت انتخاب حجم نمونه به جدول کرجسی و مورگان 

نفر محاسبه شد. همچنین، جهت مراجعه به  217و بر این اساس حجم نمونه برابر 

واحدهای نمونه از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای )بر حسب جنسیت( استفاده 

 خواهد شد.
 آماری نمونهفراوانی و درصد فراوانی  ؛2جدول 

 درصد  حجم نمونه حجم جامعه جنسیت ردیف

 5 98 100 زن 1

 95 119 400 مرد 2

 100 217 500 مجموع

  روش گردآوری اطالعات: -4-3

 استفادهزیر در این پژوهش برای جمع آوری اطالعات مورد نیاز از دو روش 

 :شد
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در این روش، به منظور جمع آوری اطالعات مورد نیاز  ( روش کتابخانه ای:1

جهت تدوین طرح تحقیق و ادبیات پژوهش با استفاده از مطالعات منابع موجود در 

ارتباط با موضوع مورد پژوهش، اطالعات از طریق مطالعه کتب، نشریات، پایگاه 

بت به تهیه، های اطالع رسانی و منابع اینترنتی جمع آوری و پس از انتخاب منابع نس

 فیش برداری و ترجمه متون خارجی اقدام گردید. 

 پرسشنامه پژوهش شامل پرسشنامه فناوریدر این روش  ( روش میدانی:2

به تعداد مورد نیاز برای تجزیه و تحلیل آماری به تفکیک ارتباطات  و اطالعات

د افرا، توزیع و جمع آوری گردید. پس از اجرای پرسشنامه ها در بین جنسیت

های خام جمع آوری شده به کامپیوتر وارد و از جامعه آماری، مجموع دادهمنتخب 

 .مورد تحلیل قرار گرفت SPSS 22افزار آماری طریق نرم

 ابزار گردآوری اطالعات: -3-5

)پرسشنامه، مصاحبه، مشاهده، آزمون، فیش، جدول، نمونه برداری، تجهیزات 

 آزمایشگاهی و   بانک های اطالعاتی و شبکه های کامپیوتری و ماهواره ای و غیره(:  

جهت اندازه گیری  ،: در این پژوهشارتباطات و اطالعات فناوریپرسشنامه ( 1

پرسشنامه شامل شد. این  اده خواهداستف از پرسشنامه ارتباطات و اطالعات فناوری

(، 1)ارزش به شدت کامال مخالف ضریب اهمیت بصورت  پنجسوال و دارای  29

)ارزش  موافق کامال( و 4)ارزش  (، موافق3)ارزش نظری ندارم (، 2)ارزش مخالف 

   ( است.5

 و موفقیتجهت اندازه گیری  ،: در این پژوهشارتقاء و موفقیتپرسشنامه  (2

 سهسوال و دارای  30پرسشنامه شامل شد. این  استفاده خواهد از پرسشنامه ارتقاء

 دانم نمی یا موافقم ای اندازه تا(، 1)ارزش به شدت مخالفم ضریب اهمیت بصورت 

    ( است.+2)ارزش م موافق و (+1)ارزش 

 مدل و نحوه اندازه گیری متغیرها: -3-6
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 9روایی -6-3-1

به منظور تعیین روایی صوری و محتوایی پرسشنامه، چند نسخه در این پژوهش 

 گرفتقرار از جمله استاد راهنما  متخصصان و از کارشناسان از آن در اختیار چند تن

روایی صوری و محتوایی آن با  که پس از دریافت نظرات و انجام اصالحات الزم،

 نظر متخصصان تایید شد.

 10پایایی -6-3-2

در اختیار جمعی از پرسشنامه  30تعداد  ،تعیین پایایی این پژوهش جهت در 

روش همسانی درونی و با  که پس از تکمیل پرسشنامه ها، به کارکنان قرار گرفت

 ارتباطات و اطالعات فناوریپرسشنامه  پایایی ،آلفای کرونباخ استفاده از ضریب

محاسبه شد که نشان داد پرسشنامه ها از  87/0ارتقاء برابر  و و موفقیت 88/0برابر 

 پایایی مناسب و مطلوبی برخوردار هستند. 

 یافته های پژوهش : -7

)محاسبه  آمار توصیفی های در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش

از طریق  و ضریب همبستگی پیرسون( t آزمون) و آمار استنباطیفراوانی و درصد ها( 

 .استفاده شد  SPSS 22 نرم افزاری برنامه

 آمارتوصیفی -1-7

از قبیل جنسیت، سن، سطح  توصیف ویژگی های جمعیت شناختی آزمودنی ها جهت

شاخص های آمار توصیفی نظیر  تحصیالت وسابقه کار و همچنین متغیرهای پژوهش از

 .شده استاستفاده  درصد فراوانی

 تجزیه و تحلیل توصیفی داده ها

 .بررسی جنسیت1
 جنسیتفراوانی متغیّر  توزیع جدول؛ 3جدول 

                                                           
9 - Validity 
10 - Reliability 

 درصد فراوانی فراوانی جنسیت

 55 119 مرد
 45 98 زن
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آزمودنی های  جنسیت، فراوانی و درصد فراوانی 1-4جدول فراوانی و نمودار ستونی 

آزمودنی ها مرد و درصد  55مورد مطالعه در این پژوهش را نشان می دهند. بر این اساس، 

اکثریت آزمودنی های مورد مطالعه در  جنسیت. بنابراین، درصد دیگر آنها زن می باشند 45

 می باشد. درصد( 55نفر معادل  119) مرداین پژوهش 

 بررسی سن:.2
 فراوانی متغیّر سنتوزیع : جدول 4جدول 

 درصد فراوانی فراوانی سن

 23 49 30کمتر از 

45 - 30 102 47 

 30 66 45بیشتر از 

 100 217 جمع کل

، فراوانی و درصد فراوانی سن آزمودنی های مورد 4جدول فراوانی و نمودار ستونی 

 47، سال 30کمتر از درصد  23مطالعه در این پژوهش را نشان می دهند. بر این اساس، 

سن دارند. بنابراین، سن اکثریت سال  45بیشتر از درصد  30و  سال 45تا  30درصد 

درصد(  47نفر معادل  102) سال 45تا  30پژوهش آزمودنی های مورد مطالعه در این 

 .است

  بررسی تحصیالت:. 3
 فراوانی متغیّر سطح تحصیالتتوزیع جدول  ؛5جدول 

 درصد فراوانی فراوانی سطح تحصیالت
 12 27 کاردانی

 51 111 کارشناسی
 36 79 کارشناسی ارشد و باالتر

 100 217 جمع کل

 

، فراوانی و درصد فراوانی سطح تحصیالت آزمودنی 5جدول فراوانی و نمودار ستونی 

 51درصد کاردانی،  12 های مورد مطالعه در این پژوهش را نشان می دهند. بر این اساس،

بنابراین، سطح تحصیالت  درصد کارشناسی ارشد و باالتر دارند. 36درصد کارشناسی و 

 100 217 جمع کل
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درصد(  51نفر معادل  111)کارشناسیلعه در این پژوهش اکثریت آزمودنی های مورد مطا

 می باشد.

 :سابقه کاربررسی . 4
 سابقه کارفراوانی متغیّر توزیع جدول  ؛6جدول 

 درصد فراوانی فراوانی سابقه کار
 46 101 سال 10کمتر از 
 54 116 سال 20-10

 100 217 جمع کل
 

آزمودنی های  سابقه کار، فراوانی و درصد فراوانی 4-4جدول فراوانی و نمودار ستونی 

سال و  10درصد کمتر از  46 مورد مطالعه در این پژوهش را نشان می دهند. بر این اساس،

اکثریت آزمودنی های مورد  سابقه کاربنابراین،  سال سابقه دارند. 20تا  10درصد  54

 درصد( می باشد.  54نفر معادل  116)سال  20تا  10مطالعه در این پژوهش 

 

 آمار استنباطی -7-2

و همچنین آزمون فرضیه های  تعمیم اطّالعات حاصل از نمونه به جامعه آماری جهت

 شد.استفاده و ضریب همبستگی پیرسون  tآزمون پژوهش از 

 تجزیه و تحلیل استنباطی داده ها 

 : میزان استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات در کارکنان چه اندازه است؟1سوال  

 های آماری عبارت است از: ، فرضیه 1جهت آزمون سوال      

𝐻0   .میزان استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات در کارکنان در حد متوسط است  : 

𝐻1   تباطات در کارکنان بیشتر از متوسط است.: میزان استفاده از فناوری اطالعات و ار 

 و بصورت ریاضی داریم:     
𝐻0:  ≤ 75                     

𝐻1: < 75                 

 
تک گروهی جهت بررسی میزان استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات در  t: آزمون 7جدول 

 کارکنان

میانگین  تعداد نمونه

 نمونه

میانگین  انحراف معیار

 نظری

تفاضل میانگین 

 ها

درجه  tمحاسباتی

 آزادی

سطح 

 معناداری
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217 465/76 116/6 75 465/1 530/3 216 000/0 

 

درصد  95، نشان داد در سطح اطمینان 5–4نتایج بررسی داده ها در جدول    

(05/0=α( داده ها فرضیه صفر ،)𝐻0( را رد و فرضیه پژوهش )𝐻1 ،را تایید می نمایند )

(. یعنی  می توان ادعا نمود از لحاظ آماری بین میانگین  .α  > 000/0=Sig=05/0چرا که )

( 465/76اختالف معناداری وجود دارد و از آنجا که میانگین نمونه )نمونه با میانگین نظری 

درصد می توان ادعا  95( بزرگتر است، بنابراین با اطمینان 75از میانگین نظری )نقطه برش: 

کرد میزان استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات در کارکنان بیشتر از متوسط و در حد 

 مطلوبی است.

 قیت و ارتقاء کارکنان چه اندازه است؟ : میزان موف2سوال 

 ، فرضیه های آماری عبارت است از: 2جهت آزمون سوال      

𝐻0 .میزان موفقیت و ارتقاء کارکنان در حد متوسط است : 

𝐻1 .میزان موفقیت و ارتقاء کارکنان بیشتر از متوسط است : 

 و بصورت ریاضی داریم:     
𝐻0:  ≤ 33                     

𝐻1: < 33                 
 تک گروهی جهت بررسی میزان موفقیت و ارتقاء کارکنان t: آزمون 8جدول 

میانگین  تعداد نمونه

 نمونه

میانگین  انحراف معیار

 نظری

تفاضل 

 میانگین ها

درجه  tمحاسباتی

 آزادی

سطح 

 معناداری

217 649/34 551/11 33 649/1 104/2 216 037/0 

 

(،  =05/0αدرصد ) 95؛ نشان داد در سطح اطمینان 8نتایج بررسی داده ها در جدول    

( را تایید می نمایند، چرا که 𝐻1( را رد و فرضیه پژوهش )𝐻0داده ها فرضیه صفر )

(05/0α=  > 037/0=Sig.  یعنی  می توان ادعا نمود از لحاظ آماری بین میانگین نمونه .)

( از 649/34میانگین نظری اختالف معناداری وجود دارد و از آنجا که میانگین نمونه )با 

درصد می توان ادعا  95( بزرگتر است، بنابراین با اطمینان 33میانگین نظری )نقطه برش: 

 کرد میزان موفقیت و ارتقاء کارکنان بیشتر از متوسط و در حد مطلوبی است.

 اطالعات و ارتباطات بر موفقیت کارکنان تاثیر دارد؟: آیا فناوری 3سوال 
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 ، فرضیه های آماری عبارت است از: 3جهت آزمون سوال      

𝐻0   ندارد.: فناوری اطالعات و ارتباطات بر موفقیت کارکنان تاثیر 

  𝐻1 دارد. : فناوری اطالعات و ارتباطات بر موفقیت کارکنان تاثیر 

 یم: و یا بصورت ریاضی دار     
𝐻0: ρ = 0 

𝐻1: ρ ≠ 0 

 

 : بررسی همبستگی تاثیر فناوری اطالعات و ارتباطات بر موفقیت کارکنان9جدول  
 

 متغیرها

 فناوری اطالعات

 مقادیر محاسباتی شاخص های آماری

 

  

 موفقیت کارکنان 

n 217 

r 149/0 

Sig. 028/0 

     

درصد  95، نشان داد در سطح اطمینان 7–4نتایج بررسی داده ها در جدول    

(05/0α= ( داده ها فرضیه صفر ،)𝐻0( را رد و فرضیه پژوهش )𝐻1 را ) ،تایید می نمایند

فناوری اطالعات و (. بنابراین، می توان ادعا نمود .05/0α=  > 028/0=Sigچرا که )

می باشد.  149/0، به طوری که مقدار این همبستگی کارکنان تاثیر داردارتباطات بر موفقیت 

درصد از تغییرات موفقیت  22/2(، نشان می دهد که 𝑟2=0222/0محاسبه ضریب تعیین )

 کارکنان توسط فناوری اطالعات قابل پیش بینی است.

 : آیا فناوری اطالعات و ارتباطات بر ارتقاء کارکنان تاثیر دارد؟ 4سوال 

 ، فرضیه های آماری عبارت است از: 4جهت آزمون سوال      

𝐻0   ندارد. : فناوری اطالعات و ارتباطات بر ارتقاء کارکنان تاثیر 

𝐻1 دارد. : فناوری اطالعات و ارتباطات بر ارتقاء کارکنان تاثیر 

 

 و یا بصورت ریاضی داریم:      
𝐻0: ρ = 0 
𝐻1: ρ ≠ 0 

  
 همبستگی تاثیر فناوری اطالعات و ارتباطات بر ارتقاء کارکنان: بررسی 10جدول 
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 متغیرها

 فناوری اطالعات

 مقادیر محاسباتی شاخص های آماری

 

  

 ارتقاء کارکنان 

n 217 

r 147/0 

Sig. 030/0 

 

درصد  95، نشان داد در سطح اطمینان 8–4نتایج بررسی داده ها در جدول    

(05/0α=  داده ها ،)( فرضیه صفر𝐻0( را رد و فرضیه پژوهش )𝐻1 را ) ،تایید می نمایند

فناوری اطالعات و (. بنابراین، می توان ادعا نمود .05/0α=  > 030/0=Sigچرا که )

می باشد.  147/0، به طوری که مقدار این همبستگی ارتباطات بر ارتقاء کارکنان تاثیر دارد

درصد از تغییرات ارتقاء  16/2ن می دهد که (، نشا𝑟2=0216/0محاسبه ضریب تعیین )

 کارکنان توسط فناوری اطالعات قابل پیش بینی است.

 

 خالصه نتایج فرضیه های تحقیق : -7

میزان استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات یافته ها نشان داد که ، 1در بررسی سوال 

-نتیجه به دست آمده با نتایج پژوهشدر کارکنان بیشتر از متوسط و در حد مطلوبی است. 

شریفی و همکاران  (،1390)امی و جباری ظهیر آبادی  (،1392) و گرجی سلمانیهای 

 هم سو است. (2000سلنو )و  (2007) چانگ، (1390)

میزان موفقیت و ارتقاء کارکنان بیشتر از  یافته ها نشان داد که، 2در بررسی سوال 

عزیز منش و های یجه به دست آمده با نتایج پژوهشمتوسط و در حد مطلوبی است. نت

کامی و  (،1385(، حاج کریمی و پیرایش )1387و همکاران ) کاوسی ،(1392همکاران )

 ( هم سو است.2002و ریچاردسون و یان )  (2007رابیتسون )

فناوری اطالعات و ارتباطات بر موفقیت  یافته ها نشان داد که، 3در بررسی سوال 

 ،(1393ایمانی و همکاران ) هاینتیجه به دست آمده با نتایج پژوهش، کارکنان تاثیر دارد

خلعتبری و همکاران (، 1390)امی و جباری ظهیرآبادی  (،1392کمالیان و همکاران )

 هم سو است.( 2006) رانهمکا و رتبا و (1389)

باطات بر ارتقاء کارکنان فناوری اطالعات و ارت ها نشان داد کهیافته، 4در بررسی سوال 

شریفی و  ،(1393ایمانی و همکاران )های نتیجه به دست آمده با نتایج پژوهش، تاثیر دارد
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( 2002و ریچاردسون و یان ) ( 2007)  چانگ (1387(، ایزدی و کریمی )1390همکاران )

 هم سو است.

 منابع -8
اطالعاتی، بر سهم  اطالعات، سیستم های فناوری تأثیر (. بررسی1381) احمدی، مصطفی.

بازار، دسترسی به منابع وزمان انجام کارها. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس، 

 دانشکده علوم انسانی، تهران.

(. بررسی رابطه میزان استفاده از فناوری اطالعات 1390امی، کلثوم؛ جباری ظهیر آبادی، علی. )

اولین  قیت کارکنان در دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران.و ارتباطات با خال

 ، تهران، پژوهشکده سیاستگذاری علم، فناوری و صنعت، 1404همایش ملی آموزش در ایران 

فناوری شی زموی آهادوره تأثیر ن موا(. پیمایشی پیر1387ایزدی، صمد؛ کریمی، سلیمان. )

و هش مدیریت وپژزش و موآمؤسسه عالی ردی: )مطالعه مود رعملکد بر بهبون کنارکات طالعاا

 . 13-20، صص: 4، شماره 8ی(. پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی مدیریت، سال یزربرنامه 

(. پژوهشی با عنوان بررسی رابطه بین استفاده کارکنان از فناوری 1393ایمانی، محسن. )

ردی: دانشگاه آزاد اسالمی قزوین(. پایان نامه وری آنان )مطالعه موبا   بهره (IT) اطالعات

 کارشناسی ارشد، دانشگاه قزوین.

 در انسانی منابع وریبهره بر مؤثر عوامل (. تبیین1385حاج کریمی، عباسعلی؛ پیرایش، رضا. )

، صص: 14، شماره 4مسیر. فرهنگ مدیریت، سال  تحلیل تکنیک از استفاده با های دولتی سازما

86-57. 

(. بررسی تأثیر 1389زاده، وحید. )حاجی کریمی، عباسعلی؛ جمالیه بسطامی، بهتاش؛ مکی

فناوری اطالعات و ارتباطات در بازارهای بین المللی صنعتی )مطالعه موردی شرکت های 

 . 9-22، صص: 34پیاپی  -1صادراتی شهر تهران(. چشم انداز مدیریت بازرگانی، شماره 

سی نقش مدیریت منابع ر(. بر1389هوشمند. )ادی، جوم؛ کرم، امقده ادیزدها؛ ولحسنابو، انی

 شهید بهشتی. ه نشگاان: دانسانی. تهراثر بخشی مدیریت منابع در انیک ولکترانسانی ا

آوری فنر کای گیرر(. تأثیر به کا1389تبری، جواد؛ حسینی طبقدهی، لیال؛ زمانی، عباس. )

ران. فصلنامه فناوری ندزما نستاای احرفهو فنی  نمازسان کنارثربخشی کاو ایی آبرت طالعاا

 .94-96، صص: 1، شماره 1ت و ارتباطات در علوم تربیتی، سال طالعاا

(. استراتزی مدیریت دانش در بانک پارسیان. پایان نامه کارشناسی 1388رضایی راد، مجتبی. )

 ارشد چاپ نشده، دانشگاه الزهرا تهران.
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ل مؤثر بر افزایش آمادگی صنایع کوچک و متوسط در (. عوام1387سعادت، محمدرضا. )

استفاده از تجارت الکترونی. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه عالمه 

 طباطبایی.
Akkermans, Vanderhorest, H. (2002). Manging IT in frastructure 

standardistion in the networked manufacturing firm international. Journal of 

production economies. Vol. 75, Issue 1-2. PP: 213-228. 

Anderson, J. C. and Narus, J. A. (1990). A Model of Distributor Firm and 

Manufacturer Firmworking Partnerships. Journal of Marketing, 54, 42-58. 

Ballout Hassan,  I. (2007). Career success: The effects of human capital, 

person-environment fit and organizational support. J Manag Psychol.; 

22(8):741-65. 

Bambacas, M.  (2010). Organizational handling of careers influences 

manager’s organizational commitment. J Manag Dev.; 29(9):807-27. 

Barnett, BR.; Bradley, L. (2007). The impact of organizational support for 

career development on career satisfaction. Career Dev Int.; 12(7):617-36. 

Camy, Jean.; Leigh, Robinson. (2007). Managing olympic sport 

organization. Human Kinetics, first Ed.PP:37-44. 
Chang, J. Ch. (2007). Information technology organization strucutre and new 

product development. The mediating effect of cross – functional team 

interaction, engineering management, IEEE, transaction, Vol. 54, PP: 687-698. 

 Dries, N.; Pepermans, R.; Carlier, O. (2008). Career success: Constructing a  

multidi mensional model. J Vocat Behav.; 73:254-67. 

De Vos, A.; Dewettinck, K.; Buyens, D. (2009). The  professional career on 

the right track: A study on the interaction between career self management and 

organizational career management in explaining employee outcomes. Eur J 

Work Organ Psychol.; 18(1):55-80. 

10-Deresky, H. (2000). International Management: Managing Across 

Borders and Cultures, 3rd ed., Upper Saddle River, NJ: Prentice-Hall. 
 
 


