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چکیده
پژوهش حاضر با هدف شناخت میزان اثربخشی فناوری اطالعات و ارتباطات در موفقیّت و
ارتقاء کارکنان سازمان تامین اجتماعی شهرستان ساری ،انجام شد .این پژوهش توصیفی از نوع
زمینهیابی است .جامعه آماری شامل کلیه کارکنان سازمان تامین اجتماعی در سال  1394به تعداد
 500نفر بود .طبق جدول کرجسی و مورگان ،تعداد  217نفر با روش نمونهگیری تصادفی طبقه ای
انتخاب شد .ابزار اندازهگیری دادهها شامل پرسشنامه فناوری اطالعات و ارتباطات بود .روایی
پرسشنامه توسط متخصصان از جمله استاد راهنما تایید شد و با محاسبه آلفای کرونباخ ،پایایی
پرسشنامه های فناوری اطالعات و ارتباطات برابر  0/88و موفقیت و ارتقاء برابر  0/87محاسبه شد
که نشان داد پرسشنامه ها از پایایی مناسب و مطلوبی برخوردار هستند .روش تجزیه و تحلیل داده
ها استفاده از روش های آمار توصیفی (جداول فراوانی و درصد فراوانی) و آمار استنباطی (آزمون
 tو ضریب همبستگی پیرسون) از طریق برنامه نرم افزاری  SPSS 22بود .یافته ها نشان داد که
فناوری اطالعات و ارتباطات بر موفقیت کارکنان تاثیر دارد ،همچنین یافته ها نشان داد که فناوری
اطالعات و ارتباطات بر ارتقاء کارکنان تاثیر دارد ،به طوری که مقدار این همبستگی  0/147می-
باشد .محاسبه ضریب تعیین ( ،)𝑟 2 =0/0216نشان می دهد که  2/16درصد از تغییرات ارتقاء
کارکنان توسط فناوری اطالعات قابل پیش بینی است.
کلمات کلیدی :فناوری اطالعات ،موفقیّت ،ارتقاء ،کارکنان ،سازمان ،تامین اجتماعی

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

امروزه فناوری اطالعات در تمامی بخش های سازمان از جمله مهمترین منابﻊ آن یعنی
منابﻊ انسانی و مالی به شدت نفوذ پیدا کرده است و این امر سبب شده تا مدیران سازمانی
نسبت به منابﻊ موجود (انسانی و مالی) دیدی جامﻊ و علمی داشته باشند .با این وجود
شواهد نشان می دهند که میزان موفقیت کاربرد فناوری ،چندان رضایت بخش نبوده ،چرا
که موفقیت کاربرد فناوری ،به بافتی که در آن به کار می رود ،بستگی زیادی دارد .به همین
دلیل نمی توان نتایﺞ پژوهش های پیشین را با اطمینان کامل در بافت های جدید به کار
گرفت عموماً برای بهره وری کامل از فناوری های نوین اطالعات ،باید از سیستم های
اطالعاتی مدرن بهره جست .از آنجایی که سرنوشت سازمانها هر روز بیش از گﺬشته به
فناوری اطالعات گره می خورد ،لﺬا بدیهی است که در چنین موقعیتی ،شناخت تاثیرات
فناوری اطالعات اهمیت فزاینده ای یافته است .فناوری اطالعات  ،افزایش بهره وری و
کارایی ،حیطه کنترل گسترده تر و کاهش تعداد متخصصان را مجاز می داند و به سازمان ها
اجازه می دهد تا دانش متخصصان را تحت کنترل در آورده تا نیاز به تخصﺺ های فنی در
سازمان کاهش یابد (حسینی و همکاران.)1389 ،
سازمان ها فن آوری اطالعات را امروزه ابزاری می دانند که به کمﮏ آن عملکرد
افراد خود را باﻻ ببرند و با تغییرات وفق دهند .اما برای آن که این سازمان ها عملکرد
کارکنان خود را از نﻈر سطﺢ آموزشی و تخصصی کارآتر و اثربخش تر کنند باید همتراز با
سرعت تغییرات فن آوری را در استفاده از فن آوری ترﻏیب و تشویق نمایند (دفت،
 .)2004محمدی ( )1382معتقد است که با رشد سازمان ها و پیﭽیده تر شدن محیط آنها و
نیز افزایش رقابت میان سازمان ها ،به کارگیری فـن آوری اطالعات در هر سازمان میان
واحدها در جهت افزایش کارآیی و اثربخشی هماهنگی ایجاد می کند (خلعتبری و
همکاران.)1389 ،
فناوری اطالعات بدون هیﭻ مانعی به موفقیت سازمانها گره خورده است ،بطوری که
اکﺜر ارگان های دولتی ،تجاری و صنعتی بر سیستمهای فناوری اطالعات خود تکیه کردند
(جرفی و همکاران .)2011 ،کاربرد کافی و مﺆثر فناوری اطالعات مستلزم آن است که
استراتژیهای فناوری اطالعات با استراتژی ها و برنامههای کسب و کار سازمان همسویی
پیدا کنند .اگرچه مفهوم همسویی استراتژیﮏ در بیش از یﮏ دهه پیش به وجود آمده است
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و سالها مورد استفاده قرار گرفته است ،اما همﭽنان از بزرگ ترین دﻏدﻏههای فکری
مدیران فناوری اطالعات و مدیران کسب و کار سازمانها محسوب میشود (لوفتمن،
.)2000
چالش های محیطی عصر حاضر از نﻈر پیشرفت سریﻊ فناوری اطالعات ،افزایش
انتﻈارات مشتریان و ضرورت انعطاف پﺬیری ،سازمان ها را به جستجوی راهی برای تداوم
خود وادار کرده است .در این میان بسیاری از سازمانها راه حل را اجرای برنامه های
توانمندسازی تشخیﺺ داده و تالش کرده اند با اجرای این برنامه ها ضمن اصالح
متغیرهای مﺆثر بر احساس افراد از توانمندسازی فرد ،بر موانﻊ درونی و بیرونی ﻏلبه کرده و
زمینه ﻻزم را برای پرورش کارکنان به وجود آورند .توانمندسازی کارکنان پی آمدهای
نگرشی و رفتاری خاص را برای سازمان ها به همراه داشته و بر توان آنها در عرصه رقابت
داخلی و خارجی میافزاید .توانمندسازی راهبردی مهم برای توسعه سازمان های مختلﻒ
برای تطابق با تغییرات خارجی و یکی از مساﺋل اصلی سازمان هاست (گراسلی و
همکاران .)2008 2،که موجب شده است تا سازمان های موفق با استفاده از ابزارها و
مکانیسم های مختلﻒ ،سعی در فراهم نمودن برنامه های توانمندسازی کارکنان داشته
باشند .با توجه به تواناییهای بالقوه فناوریهای اطالعات و ارتباطات در برآورده ساختن
نیازهای سازمان در این زمینه ،مدیران موفق از این فناوریها برای توسعه توانمندی کارکنان
خود ،در راستای دست یابی به اهداف سازمان ،استفاده میکنند (کمالیان و همکاران،
.)1392
امروزه توانمندسازی بهعنوان یکی از ابزارهای سودمند ارتقاء کیفی کارکنان و افزایش
اثربخشی سازمانی تلقی می گردد .به منﻈور کسب موفقیت در محیط در حال تغییر کسب و
کار امروزی ،سازمانها به دانش ،نﻈرات ،انرژی و خالقیت کلیه کارکنان ،اعم از کارکنان
خط مقدم تا مدیران سطﺢ باﻻ ،نیازمندند .جهت تحقق این امر ،سازمانها از طریق
توانمندسازی کارکنان مربوطه به منﻈور تشویق آنان به ابتکار عمل بدون اعمال فشار ،ارج
نهادن به منافﻊ جمعی سازمان با کمترین نﻈارت و انجام وﻇیفه به عنوان مالکان سازمان،
اقدام می نمایند (اسمیت.)2000 3،
- Greasley
- Smith
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عواملی همﭽون تغییر در محیط کسب و کار ،افزایش رقابت ،نوآوری سریﻊ در فناوری
های مورد کاربرد سازمان ها ،تقاضای داﺋمی برای کیفیت باﻻتر و قیمت بهتر ،افزایش
مشکالت زیست محیطی و کارکنان ضرورت توجه به این مقوله را افزایش داده است.
سازمان ها نیاز به افراد توانمندساز دارند که با کمﮏ آنها در رقابت پیروز گردند .سازمان ها
نیازمند افرادی هستند که بتوانند بهترین استفاده از فناوری پیشرفته را اراﺋه دهند؛ و بتوانند
نوآوری ها را بیابند و محصوﻻت و خدمات خود را بهبود بخشند .با توجه به موارد فوق
پژوهش حاضر در پی پاسخگویی به این سوال است که آیا فناوری اطالعات و ارتباطات
در موفقیت و ارتقاء کارکنان سازمان تامین اجتماعی تاثیر دارد؟
 -2مبانی نظری تحقیق:
 -2-1مفهوم فناوری اطالعات
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
و آن گاه که این مﺆ لفه ها و کارکرد در حیات هر پدیده ای وارد می شود به همراه خود
تأثیرات اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادی و حتی اثرات آموزشی نیز خواهد داشت و در نتیجه
این پدیده نه تنها به عنوان یﮏ سخت افزار ،بلکه به عنوان یﮏ نرم افزار مﺆثر عمل خواهد
نمود و عمق اثرگﺬاری آن ،آنگاه افزو ن می گردد که از ابزار و مفاهیم نوین ارتباطی و
اطالعاتی برخوردار باشد و در نتیجه خود تمدنی را بر پایه اطالعات شکل خواهند داد.
 -2-2کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات
دامنه کاربردهای آموزشی فناوری اطالعات بسیار وسیﻊ است .در یﮏ طرف آن فعالیت
های بسیار محدود است که عمدتاً بر پایه روش های سنتی قرار دارد و در طرف دیگر آن،
تغییرات اساسی در رویکردهای تدریس قرار می گیرد .به عنوان مﺜال ،بعضی از معلمان از
وایت برد تعاملی 4در نمایش دادن محتوا و نﻈریات در مباحث کالسی به روش سنتی
استفاده می کنند ،در حالی که معلمان دیگر اجازه می دهند دانش آموزان برای نشان دادن
نمایشنامه هایی که خودشان طراحی و فیلمبرداری کرده اند ،در کالس از این وسیله استفاده

interactive whiteboard
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کنند .مطالعات نشان می دهد موثرترین کاربرد فناوری اطالعات 5آن است که معلم و برنامه
های نرم افزاری ،فهم و فکر دانش آموز را به چالش می کشاند و این کار از طریق شرکت
تمامی دانش آموزان در بحث کالسی با استفاده از وایت برد تعاملی و یا کار دانش آموزان
با رایانه به صورت فردی و گروه های دو نفره صورت می گیرد .اگر معلم مهارت
سازماندهی دانش آموزان را بر مبنای فعالیت هایی مبتنی بر فناوری اطالعات داشته باشد،
آن گاه کارایی کالسی و فردی دانش آموزان می تواند به موازات هم موثر باشد (ﻏفاری،
.)1388
 -2-3اثر فناوری اطالعات و ارتباطات برای سازمان
فناوری اطالعات و ارتباطات و اینترنت نه فقط متخصصان فناوری اطالعات و
کارکنانی که فناوری اطالعات را در محیط کارشان به طور منﻈم استفاده می کنند ،تحت
تاثیر قرار داده ،بلکه محیط سازمان ،خود سازمان و به طور کلی دنیای اجتماعی را نیز تحت
تاثیر قرار داده است .مدیران می بایست از این تغییرات آگاهی یافته و برای درك و
سازگاری مناسب با آنها تالش کنند .به ویژه در سطﺢ انگیزش کارکنان ،می توان انتﻈار
وقوع تغییرات اساسی را داشت .در کنار این که ارزیابان اجتماعی ،تغییرات بنیادی و عمیقی
را در سطﺢ جامﻊ پی بینی می کنند ،در این شرایط اولین و مهم ترین وﻇیفه مدیران در
چنین شرایطی ،حفظ انگیزش کارکنان است.
 -2-4نقش فناوری اطالعات در توسعه نیروی انسانی
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
کردن اطالعات و دانش و ﻏی ره را بدانیم آموزش و پرورش بیش از هر زمانی بدان نیازمند
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
اول کسب دانش و آموزش ارتقای سطﺢ دانش و مهارت های شغلی به طور مستمر و
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
پرورش و رشد استعدادهای انسانی و توسعه منابﻊ آن گامی اساسی در جهت پایدار نمودن
تحوﻻت 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
جامعه فراه م می گردد و این امر با تقویت و توسعه فناوری اطالعات در آموزش و
پرورش میسر خواهد شد (عبادی.)1389 ،
 -5-2استفاده از اینترنت برای توسعه قابلیت های کارکنان و توسعه منابع انسانی
تکمیل دان موجود و کسب دان جدید یکی از عوامل انگیزشی قوی برای فردی است که
نیازهای پایه و اولیه اش را پوش داده است .بنابراین ،همان گونه که کسب دان جدید یﮏ
عامل کلیدی برای موفقیت فرد به شمار می رود ،برای موفقیت سازمان نیز مهم است،
فناوری مبتنی بر اینترنت ،فرصت های زیادی را برای یافتن دان و مهارت های جدید
پیشنهاد می کند .در ابتدا ،در سطﺢ شرکت ،اینترنت زمینه دسترسی سریﻊ تر به نوآوری های
تکنولوژیتﮏ و علمی آینده را نسبت به دیگر شرکت ها و موسسات پژوهشی ،فراهم می
کند .در سطﺢ فردی نیز ،اینترنت خود را به عنوان یﮏ پایگاه اطالعاتی گسترده و قابل
جستجو شامل مجموعه ای از صفات تﺜت وب ،گروه های خبری ،فهرست های پستی
اینترنتی ،جریان های اطالعاتی شبکه ای و ﻏیره معرفی می کند (فوﻻدی.)1386 ،
 -6-2کاربرد فناوری اطالعات در سازمان
فناوری اطالعات در سازمان ها دارای کاربردهای متفاوتی است ،بیشتر صاحب نﻈران
این کاربردها را به دو دسته طبقه بندی نموده اند :عملیاتی و اطالعاتی.
الف -کاربردهای عملیاتی:
استفاده از فناوری اطالعات در یﮏ تخصﺺ را کاربرد عملیاتی آن می نامند .تهیه
فهرست حقوق و دستمزد صدور احکام کارگزینی ،پیش بینی موجودی ،برنامه ریزی تولید و
توزیﻊ و تخصیﺺ نیروی کار ،هزینه یابی صنعتی و دیگر وﻇایﻒ تخصصی از جمله زمینه
های کاربرد عملیاتی فناوری اطالعات است در این سطﺢ رایانه موجب گسترش خودکار
شدن کارها و امور اداری گشته و در نتیجه به انجام اقتصادی ترکارها و سرعت در انجام آنها
می انجامد.
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ب -کاربردهای اطالعاتی:
کاربرد اطالعاتی فناوری اطالعات سبب تسهیل جمﻊ آوری ،ذخیره سازی و انتشار
اطالعات می گردد.
 -2-7مفهوم موفقیت و ارتقاء
در محیط کسب و کار امروزی ،سازمان ها نقش مهمی در سیستم های مسیر پیشرفت
شغلی ایفا می کنند .مدیریت مسیر پیشرفت شغلی که با عنوان حمایت سازمانی برای توسعه
مسیر پیشرفت شغلی یا پشتیبانی سازمانی نیز شناخته می شود ،به برنامه ها ،فرآیندها و
کمﮏ هایی اطالق می شود که سازمان برای حمایت و افزایش موفقیت مسیر پیشرفت
شغلی کارکنانش فراهم می آورد (کانگ و همکاران.)2011 ،
 -3پیشینه تحقیق
چانگ )2007( 6در پژوهشی اعالم کرد میزان به کارگیری فناوری اطالعات طور
مستقیم با تعامل میان کارکرد تیمی مرتبط است و زمانی که ساختار سازمانی بسیار
ﻏیرمتمرکز و رسمیت پایین است ،تعامل میان کارکرد تیمی بسیار مطلوب است.
کامی و رابیتسون )2007( 7پژوهشی با عنوان زمینﺔ تدوین برنامﺔ راهبردی کمیتﺔ ملی
المﭙیﮏ زیمبابوه برای سالهای  2002تا  ،2008انجام دادند .نتایﺞ نشان داد که بهره گیری
ناکافی از فناوری اطالعات ،از جمله نداشتن پایگاه اطالعاتی و وب سایت را از ضعﻒ
های عمدة آن کمیته ذکر کردند.
بارت و همکاران ( )2006به نقش فزاینده فناوری اطالعات و ارتباطات در تغییرات
سازمانی میپردازند .به زعم آنان  ICTیا همان فناوری اطالعات و ارتباطات در بسیاری از
جنبه های تغییرات سازمانی معاصر به کار رفته است و به عنوان یﮏ نیروی تعیین کننده
سازمان در شکل دهی سازمان هاست.
آکرمن و واندر هورت )2002( 8در پژوهشی اعالم کردند که فناوری اطالعات با عدم
تمرکز ،رسمیت کمتر و تفکیﮏ بیشتر ارتباط دارد و توانایی مدیر را بر ادارة پیﭽیدگی

6

- Chang
- Camy and Robinson
8 - Akkermans and Vanderhorest
7
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سازمان افزایش می دهد و بازخوردهای سریﻊ و منسجمی در ارتباط با عملکرد فراهم می
کند و این امر سبب تسهیل تفویﺾ اختیار به پایین سطوح تر می شود.
ایمانی و همکاران ( )1393پژوهشی با عنوان بررسی رابطه بین استفاده کارکنان از
فناوری اطالعات ) (ITبا بهره وری آنان (مطالعه موردی :دانشگاه آزاد اسالمی قزوین)
انجام دادند .نتایﺞ نشان داد که میزان بهره وری نیروی انسانی در هر هشت مولفه بر حسب
میزان استفاده از فناوری متفاوت است .به عبارت دیگر بین استفاده از فناوری و بهره وری
نیروی انسانی رابطه معناداری وجود دارد.
سلمانی و گرجی ( )1392پژوهشی با عنوان بررسی رابطه فناوری اطالعات و عملکرد
سازمانی ،دومین همایش ملی علوم مدیریت نوین ،گرگان انجام دادند .نتایﺞ نشان داد که
فنا وری اطالعات با تمامی وجه کارت امتیازی متوازن رابطه معناداری دارد .و موجب اثر
بخشی ارزیابی عملکرد سازمان شده است .همﭽنین نتایﺞ نشان می دهد که متغییرهای پیش
بینی کننده فرآیند داخلی و رشد و یادگیری توان پیش بینی کنندگی بیشتری نسبت به بقیه
مولفه ها را برای عملکرد سازمانی دارند.
عزیز منش و همکاران ( )1392پژوهشی با عنوان بررسی رابطه بین بهره وری شغلی و
توسعه منابﻊ انسانی با بکارگیری فناوری اطالعات (مطالعه موردی :کارکنان سازمان تعاون
روستایی استان ایالم) انجام دادند .نتایﺞ نشان داد که استقرار و بکارگیری فناوری اطالعات
در سازمان مورد مطالعه باعث افزایش بهره وری و بهبود توسعه منابﻊ انسانی شده و نیز
نقش مﺆثر و مﺜبتی در تمامی ابعاد و مﺆلفه های بهره وری و توسعه شغلی داشته است.
کمالیان و همکاران ( )1392پژوهشی با عنوان نقش فناوری اطالعات در توانمندسازی
کارکنان سازمان آموزش فنی و حرفه ای انجام دادند .نتایﺞ نشان داد که بکارگیری فناوری
های اطالعات و ارتباطات در اداره کل فنی و حرفه ای استان سیستان و بلوچستان می
تغییرات توانمندی کارکنان آن را به میز تبیین و بین آنها رابطه مﺜبت ومعنی داری وجود
دارد و همﭽنین  0/147میتواند آن سطﺢ توانمندی کارکنان این سازمان باﻻتر از حد
متوسط می بیشتر و در  40/3باشد و توانمندی آنها در بعد شایستگی با رتبه میانگین کمتر
از سایر ابعاد توانمندسازی  79 /2بعد مﺆثر بودن با رتبه میانگین می باشد.
بنابراین فرضیه ای پژوهش بصورت زیر قابل بیان است:
 -1میزان استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات در کارکنان چه اندازه است؟
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 -2میزان موفقیت و ارتقاء کارکنان چه اندازه است؟
 -3آیا فناوری اطالعات و ارتباطات بر موفقیت کارکنان تاثیر دارد؟
 -4آیا فناوری اطالعات و ارتباطات بر ارتقاء کارکنان تاثیر دارد؟
-4روش تحقیق
این پژوهش از نﻈر هدف کاربردی ،از نﻈر ماهیت توصیفی و از نﻈر روش زمینه یابی
است.
 -4-1جامعه آماری
در این پژوهش جامعه آماری عبارتست از کلیه کارکنان سازمان تامین اجتماعی
شهرستان ساری در سال  94-95به تعداد  500نفر .جدول  ،1فراوانی و درصد فراوانی
جامعه آماری را به تفکیﮏ جنسیت ،نشان می دهد:
جدول  :1فراوانی و درصد فراوانی جامعه آماری به تفکیﮏ جنسیت
جنسیت
زن
مرد

ردیﻒ
1
2
مجموع

درصد
5
95
100

فراوانی
100
400
500

 -4-2حجم نمونه و روش نمونه گیری
در این پژوهش جهت انتخاب حجم نمونه به جدول کرجسی و مورگان مراجعه
و بر این اساس حجم نمونه برابر  217نفر محاسبه شد .همﭽنین ،جهت مراجعه به
واحدهای نمونه از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای (بر حسب جنسیت) استفاده
خواهد شد.
جدول 2؛ فراوانی و درصد فراوانی نمونه آماری
ردیف
1
2
مجموع

جنسیت
زن
مرد

حجم جامعه
100
400
500

حجم نمونه
98
119
217

درصد
5
95
100

 -4-3روش گردآوری اطالعات:
در این پژوهش برای جمﻊ آوری اطالعات مورد نیاز از دو روش زیر استفاده
شد:
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 )1روش کتابخانه ای :در این روش ،به منﻈور جمﻊ آوری اطالعات مورد نیاز
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
های اطالع رسانی و منابﻊ اینترنتی جمﻊ آوری و پس از انتخاب منابﻊ نسبت به تهیه،
فیش برداری و ترجمه متون خارجی اقدام گردید.
 )2روش میدانی :در این روش پرسشنامه پژوهش شامل پرسشنامه فناوری
اطالعات و ارتباطات به تعداد مورد نیاز برای تجزیه و تحلیل آماری به تفکیﮏ
جنسیت ،توزیﻊ و جمﻊ آوری گردید .پس از اجرای پرسشنامه ها در بین افراد
منتخب جامعه آماری ،مجموع دادههای خام جمﻊ آوری شده به کامﭙیوتر وارد و از
طریق نرمافزار آماری  SPSS 22مورد تحلیل قرار گرفت.
 -3-5ابزار گردآوری اطالعات:
(پرسشنامه ،مصاحبه ،مشاهده ،آزمون ،فیش ،جدول ،نمونه برداری ،تجهیزات
آزمایشگاهی و بانﮏ های اطالعاتی و شبکه های کامﭙیوتری و ماهواره ای و ﻏیره):
 )1پرسشنامه فناوری اطالعات و ارتباطات :در این پژوهش ،جهت اندازه گیری
فناوری اطالعات و ارتباطات از پرسشنامه استفاده خواهد شد .این پرسشنامه شامل
 29سوال و دارای پنﺞ ضریب اهمیت بصورت به شدت کامال مخالﻒ (ارزش ،)1
مخالﻒ (ارزش  ،)2نﻈری ندارم (ارزش  ،)3موافق (ارزش  )4و کامال موافق (ارزش
 )5است.
 )2پرسشنامه موفقیت و ارتقاء :در این پژوهش ،جهت اندازه گیری موفقیت و
ارتقاء از پرسشنامه استفاده خواهد شد .این پرسشنامه شامل  30سوال و دارای سه
ضریب اهمیت بصورت به شدت مخالفم (ارزش  ،)1تا اندازه ای موافقم یا نمی دانم
(ارزش  )+1و موافقم (ارزش  )+2است.
 -3-6مدل و نحوه اندازه گیری متغیرها:
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 -1-3-6روایی

9

در این پژوهش به منﻈور تعیین روایی صوری و محتوایی پرسشنامه ،چند نسخه
از آن در اختیار چند تن از کارشناسان و متخصصان از جمله استاد راهنما قرار گرفت
که پس از دریافت نﻈرات و انجام اصالحات ﻻزم ،روایی صوری و محتوایی آن با
نﻈر متخصصان تایید شد.
 -2-3-6پایایی

10

در این پژوهش جهت تعیین پایایی ،تعداد  30پرسشنامه در اختیار جمعی از
کارکنان قرار گرفت که پس از تکمیل پرسشنامه ها ،به روش همسانی درونی و با
استفاده از ضریب آلفای کرونباخ ،پایایی پرسشنامه فناوری اطالعات و ارتباطات
برابر  0/88و موفقیت و ارتقاء برابر  0/87محاسبه شد که نشان داد پرسشنامه ها از
پایایی مناسب و مطلوبی برخوردار هستند.
 -7یافته های پژوهش :
در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی (محاسبه
فراوانی و درصد ها) و آمار استنباطی (آزمون  tو ضریب همبستگی پیرسون) از طریق
برنامه نرم افزاری  SPSS 22استفاده شد.
 -1-7آمارتوصیفی
جهت توصیﻒ ویژگی های جمعیت شناختی آزمودنی ها از قبیل جنسیت ،سن ،سطﺢ
تحصیالت وسابقه کار و همﭽنین متغیرهای پژوهش از شاخﺺ های آمار توصیفی نﻈیر
درصد فراوانی استفاده شده است.
تجزیه و تحلیل توصیفی داده ها
.1بررسی جنسیت
جدول 3؛ جدول توزیﻊ فراوانی متغیّر جنسیت
جنسیت

فراوانی

درصد فراوانی

مرد
زن

119
98

55
45
- Validity
- Reliability

9

10
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جمﻊ کل

100

217

جدول فراوانی و نمودار ستونی  ،1-4فراوانی و درصد فراوانی جنسیت آزمودنی های
مورد مطالعه در این پژوهش را نشان می دهند .بر این اساس 55 ،درصد آزمودنی ها مرد و
 45درصد دیگر آنها زن می باشند .بنابراین ،جنسیت اکﺜریت آزمودنی های مورد مطالعه در
این پژوهش مرد ( 119نفر معادل  55درصد) می باشد.
.2بررسی سن:
جدول  :4جدول توزیﻊ فراوانی متغیّر سن
سن

فراوانی

درصد فراوانی

کمتر از 30

49

23

30 - 45

102

47

بیشتر از 45

66

30

جمﻊ کل

217

100

جدول فراوانی و نمودار ستونی  ، 4فراوانی و درصد فراوانی سن آزمودنی های مورد
مطالعه در این پژوهش را نشان می دهند .بر این اساس 23 ،درصد کمتر از  30سال47 ،
درصد  30تا  45سال و  30درصد بیشتر از  45سال سن دارند .بنابراین ،سن اکﺜریت
آزمودنی های مورد مطالعه در این پژوهش  30تا  45سال ( 102نفر معادل  47درصد)
است.
 .3بررسی تحصیالت:
جدول 5؛ جدول توزیع فراوانی متغیّر سطح تحصیالت
سطﺢ تحصیالت

فراوانی

درصد فراوانی

کاردانی

27

12

کارشناسی
کارشناسی ارشد و باﻻتر
جمﻊ کل

111
79
217

51
36
100

جدول فراوانی و نمودار ستونی  ، 5فراوانی و درصد فراوانی سطﺢ تحصیالت آزمودنی
های مورد مطالعه در این پژوهش را نشان می دهند .بر این اساس 12 ،درصد کاردانی51 ،
درصد کارشناسی و  36درصد کارشناسی ارشد و باﻻتر دارند .بنابراین ،سطﺢ تحصیالت
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اکﺜریت آزمودنی های مورد مطالعه در این پژوهش کارشناسی( 111نفر معادل  51درصد)
می باشد.
 .4بررسی سابقه کار:
جدول 6؛ جدول توزیﻊ فراوانی متغیّر سابقه کار
سابقه کار
کمتر از  10سال

فراوانی
101

درصد فراوانی
46

 20-10سال
جمﻊ کل

116
217

54
100

جدول فراوانی و نمودار ستونی  ،4-4فراوانی و درصد فراوانی سابقه کار آزمودنی های
مورد مطالعه در این پژوهش را نشان می دهند .بر این اساس 46 ،درصد کمتر از  10سال و
 54درصد  10تا  20سال سابقه دارند .بنابراین ،سابقه کار اکﺜریت آزمودنی های مورد
مطالعه در این پژوهش  10تا  20سال ( 116نفر معادل  54درصد) می باشد.
 -7-2آمار استنباطی
جهت تعمیم اطّالعات حاصل از نمونه به جامعه آماری و همﭽنین آزمون فرضیه های
پژوهش از آزمون  tو ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد.
تجزیه و تحلیل استنباطی داده ها
سوال  : 1میزان استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات در کارکنان چه اندازه است؟
جهت آزمون سوال  ،1فرضیه های آماری عبارت است از:
 : 𝐻0میزان استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات در کارکنان در حد متوسط است.
 : 𝐻1میزان استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات در کارکنان بیشتر از متوسط است.
و بصورت ریاضی داریم:
𝐻0 :  ≤ 75
𝐻1 : < 75
جدول  :7آزمون  tتک گروهی جهت بررسی میزان استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات در
کارکنان
تعداد نمونه

میانگین
نمونه

انحراف معیار

میانگین

تفاضل میانگین

نﻈری

ها
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محاسباتیt

درجه

سطﺢ

آزادی

معناداری
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6/116

76/465

1/465

75

3/530

216

0/000

نتایﺞ بررسی داده ها در جدول  ،5–4نشان داد در سطﺢ اطمینان  95درصد
( ،)=α0/05داده ها فرضیه صفر ( )𝐻0را رد و فرضیه پژوهش ( )𝐻1را تایید می نمایند،
چرا که ( .)Sig. =0/000 > =α 0/05یعنی می توان ادعا نمود از لحاظ آماری بین میانگین
نمونه با میانگین نﻈری اختالف معناداری وجود دارد و از آنجا که میانگین نمونه ()76/465
از میانگین نﻈری (نقطه برش )75 :بزرگتر است ،بنابراین با اطمینان  95درصد می توان ادعا
کرد میزان استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات در کارکنان بیشتر از متوسط و در حد
مطلوبی است.
سوال  :2میزان موفقیت و ارتقاء کارکنان چه اندازه است؟
جهت آزمون سوال  ،2فرضیه های آماری عبارت است از:
 : 𝐻0میزان موفقیت و ارتقاء کارکنان در حد متوسط است.
 : 𝐻1میزان موفقیت و ارتقاء کارکنان بیشتر از متوسط است.
و بصورت ریاضی داریم:
𝐻0 :  ≤ 33
𝐻1 : < 33
جدول  :8آزمون  tتﮏ گروهی جهت بررسی میزان موفقیت و ارتقاء کارکنان
تعداد نمونه

میانگین

انحراف معیار

نمونه
217

34/649

11/551

میانگین

تفاضل

نﻈری

میانگین ها

33

1/649

محاسباتیt
2/104

درجه

سطﺢ

آزادی

معناداری

216

0/037

نتایﺞ بررسی داده ها در جدول 8؛ نشان داد در سطﺢ اطمینان  95درصد (،)α= 0/05
داده ها فرضیه صفر ( )𝐻0را رد و فرضیه پژوهش ( )𝐻1را تایید می نمایند ،چرا که
( .) Sig. =0/037 > α= 0/05یعنی می توان ادعا نمود از لحاظ آماری بین میانگین نمونه
با میانگین نﻈری اختالف معناداری وجود دارد و از آنجا که میانگین نمونه ( )34/649از
میانگین نﻈری (نقطه برش )33 :بزرگتر است ،بنابراین با اطمینان  95درصد می توان ادعا
کرد میزان موفقیت و ارتقاء کارکنان بیشتر از متوسط و در حد مطلوبی است.
سوال  :3آیا فناوری اطالعات و ارتباطات بر موفقیت کارکنان تاثیر دارد؟
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جهت آزمون سوال  ،3فرضیه های آماری عبارت است از:
 : 𝐻0فناوری اطالعات و ارتباطات بر موفقیت کارکنان تاثیر ندارد.
 : 𝐻1فناوری اطالعات و ارتباطات بر موفقیت کارکنان تاثیر دارد.
و یا بصورت ریاضی داریم:

𝐻0 : ρ = 0
𝐻1 : ρ ≠ 0

جدول  :9بررسی همبستگی تاثیر فناوری اطالعات و ارتباطات بر موفقیت کارکنان
فناوری اطالعات
متغیرها

موفقیت کارکنان

شاخﺺ های آماری

مقادیر محاسباتی

n

217

r

0/149

Sig.

0/028

نتایﺞ بررسی داده ها در جدول  ،7–4نشان داد در سطﺢ اطمینان  95درصد
( ،)α= 0/05داده ها فرضیه صفر ( )𝐻0را رد و فرضیه پژوهش ( )𝐻1را تایید می نمایند،
چرا که ( .)Sig.=0/028 > α= 0/05بنابراین ،می توان ادعا نمود فناوری اطالعات و
ارتباطات بر موفقیت کارکنان تاثیر دارد ،به طوری که مقدار این همبستگی  0/149می باشد.

محاسبه ضریب تعیین ( ،)𝑟 2 =0/0222نشان می دهد که  2/22درصد از تغییرات موفقیت
کارکنان توسط فناوری اطالعات قابل پیش بینی است.
سوال  :4آیا فناوری اطالعات و ارتباطات بر ارتقاء کارکنان تاثیر دارد؟
جهت آزمون سوال  ،4فرضیه های آماری عبارت است از:
 : 𝐻0فناوری اطالعات و ارتباطات بر ارتقاء کارکنان تاثیر ندارد.
 : 𝐻1فناوری اطالعات و ارتباطات بر ارتقاء کارکنان تاثیر دارد.
و یا بصورت ریاضی داریم:
𝐻0 : ρ = 0
𝐻1 : ρ ≠ 0
جدول  :10بررسی همبستگی تاثیر فناوری اطالعات و ارتباطات بر ارتقاء کارکنان
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فناوری اطالعات
متغیرها

ارتقاء کارکنان

شاخﺺ های آماری

مقادیر محاسباتی

n

217

r

0/147

Sig.

0/030

نتایﺞ بررسی داده ها در جدول  ،8–4نشان داد در سطﺢ اطمینان  95درصد
( ،)α= 0/05داده ها فرضیه صفر ( )𝐻0را رد و فرضیه پژوهش ( )𝐻1را تایید می نمایند،
چرا که ( .)Sig.=0/030 > α= 0/05بنابراین ،می توان ادعا نمود فناوری اطالعات و
ارتباطات بر ارتقاء کارکنان تاثیر دارد ،به طوری که مقدار این همبستگی  0/147می باشد.

محاسبه ضریب تعیین ( ،)𝑟 2 =0/0216نشان می دهد که  2/16درصد از تغییرات ارتقاء
کارکنان توسط فناوری اطالعات قابل پیش بینی است.
 -7خالصه نتایﺞ فرضیه های تحقیق :
در بررسی سوال  ،1یافته ها نشان داد که میزان استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات
در کارکنان بیشتر از متوسط و در حد مطلوبی است .نتیجه به دست آمده با نتایﺞ پژوهش-
های سلمانی و گرجی ( ،)1392امی و جباری ﻇهیر آبادی ( ،)1390شریفی و همکاران
( ،)1390چانگ ( )2007و سلنو ( )2000هم سو است.
در بررسی سوال  ،2یافته ها نشان داد که میزان موفقیت و ارتقاء کارکنان بیشتر از
متوسط و در حد مطلوبی است .نتیجه به دست آمده با نتایﺞ پژوهشهای عزیز منش و
همکاران ( ،)1392کاوسی و همکاران ( ،)1387حاج کریمی و پیرایش ( ،)1385کامی و
رابیتسون ( )2007و ریﭽاردسون و یان (  )2002هم سو است.
در بررسی سوال  ،3یافته ها نشان داد که فناوری اطالعات و ارتباطات بر موفقیت
کارکنان تاثیر دارد ،نتیجه به دست آمده با نتایﺞ پژوهشهای ایمانی و همکاران (،)1393
کمالیان و همکاران ( ،)1392امی و جباری ﻇهیرآبادی ( ،)1390خلعتبری و همکاران
( )1389و بارت و همکاران ( )2006هم سو است.
در بررسی سوال  ،4یافتهها نشان داد که فناوری اطالعات و ارتباطات بر ارتقاء کارکنان
تاثیر دارد ،نتیجه به دست آمده با نتایﺞ پژوهشهای ایمانی و همکاران ( ،)1393شریفی و
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همکاران ( ،)1390ایزدی و کریمی ( )1387چانگ ( )2007و ریﭽاردسون و یان ( )2002
هم سو است.

 -8منابع
احمدی ،مصطفی .)1381( .بررسی تأثیر فناوری اطالعات ،سیستم های اطالعاتی ،بر سهم
بازار ،دسترسی به منابﻊ وزمان انجام کارها .پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه تربیت مدرس،
دانشکده علوم انسانی ،تهران.
امی ،کلﺜوم؛ جباری ﻇهیر آبادی ،علی .)1390( .بررسی رابطه میزان استفاده از فناوری اطالعات
و ارتباطات با خالقیت کارکنان در دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران .اولین
همایش ملی آموزش در ایران  ،1404تهران ،پژوهشکده سیاستگﺬاری علم ،فناوری و صنعت،
ایزدی ،صمد؛ کریمی ،سلیمان .)1387( .پیمایشی پیرامون تأثیر دوره های آموزشی فناوری
اطالعات کارکنان بر بهبود عملکرد (مطالعه موردی :مﺆسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و
برنامه ریزی) .پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی مدیریت ،سال  ،8شماره  ،4صﺺ.13-20 :
ایمانی ،محسن .)1393( .پژوهشی با عنوان بررسی رابطه بین استفاده کارکنان از فناوری
اطالعات ) (ITبا

بهرهوری آنان (مطالعه موردی :دانشگاه آزاد اسالمی قزوین) .پایان نامه

کارشناسی ارشد ،دانشگاه قزوین.
حاج کریمی ،عباسعلی؛ پیرایش ،رضا .)1385( .تبیین عوامل مﺆثر بر بهرهوری منابﻊ انسانی در
سازما های دولتی با استفاده از تکنیﮏ تحلیل مسیر .فرهنگ مدیریت ،سال  ،4شماره  ،14صﺺ:
.57-86
حاجی کریمی ،عباسعلی؛ جمالیه بسطامی ،بهتاش؛ مکیزاده ،وحید .)1389( .بررسی تأثیر
فناوری اطالعات و ارتباطات در بازارهای بین المللی صنعتی (مطالعه موردی شرکت های
صادراتی شهر تهران) .چشم انداز مدیریت بازرگانی ،شماره  -1پیاپی  ،34صﺺ. 9-22 :
نی ،ابوالحسن؛ وهادیزاده مقدم ،اکرم؛ جوادی ،هوشمند .)1389( .بررسی نقش مدیریت منابﻊ
انسانی الکترونیﮏ در اثر بخشی مدیریت منابﻊ انسانی .تهران :دانشگاه شهید بهشتی.
تبری ،جواد؛ حسینی طبقدهی ،لیال؛ زمانی ،عباس .)1389( .تأثیر به کارگیری کار فنآوری
اطالعات برآیی و اثربخشی کارکنان سازمان فنی و حرفهای استان مازندران .فصلنامه فناوری
اطالعات و ارتباطات در علوم تربیتی ،سال  ،1شماره  ،1صﺺ.94-96 :
رضایی راد ،مجتبی .)1388( .استراتزی مدیریت دانش در بانﮏ پارسیان .پایان نامه کارشناسی
ارشد چاپ نشده ،دانشگاه الزهرا تهران.
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 عوامل مﺆثر بر افزایش آمادگی صنایﻊ کوچﮏ و متوسط در.)1387( . محمدرضا،سعادت
 دانشگاه عالمه، پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی.استفاده از تجارت الکترونی
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