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بررسی رابطه بین استفاده از فناوری اطالعات و پیشرفت شغلی کارکنان مدارس
متوسطه شهرستان لردگان
2

عمران کیانی ، 9رودابه محمودی بارزی

9مربی،مدرس دانشگاه آزاد اسالمی شهرکرد و شهرستان لردگان
2کارشناس آموزش ابتدایی

چکیده
هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه بين استفاده از فناوري اطالعات با پيشرفت شغلی کارکنان مدارس متوسطه شهرستان
لردگان و با توجه به ماهيت موضوع و هدف اصلی پژوهش از روش توصيفی از نوع همبستگی استفاده شد .در پژوهش حاضر از
جمع آوري اطالعات به روش ميدانی و جهت جمع آوري اطالعات از سه پرسشنامه فناوري اطالعات ،کارآفرینی و پيشرفت
شغلی استفاده شده و متغيرها توسط پرسشنامه ها سنجش شدهاند .نمونه مورد مطالعه در این تحقيق نمونه آماري این پژوهش
شامل  951نفر از کارکنان مدارس متوسطه شهرستان لردگان است که در سال تحصيلی  9911 - 19مشغول به کار بوده اند
،که به شيوه تصادفی طبقه اي و با استفاده از جدول مورگان انتخاب شدند .روش گردآوري اطالعات بوسيله پرسشنامه ها یی
که در اختيار آنها قرار داده شد و شيوه تكميل پرسشنامه به صورت انفرادي بوده و پرسشنامه به طور همزمان بر روي افراد
نمونه اجرا شد بود و روش تجزیه و تحليل داده ها با کمك نرم افزار  SPSSبصورت توصيفی و استنباطی انجام شده که در
روش توصيفی ،اطالعات و داده هاي خام با استفاده از روش هاي معين طبقه بندي شده و به صورت جداول و نمودارهاي
آماري ابتدا از تك تك آزمودنی ها حاصل شده است و در قسمت استنباطی به تعيين ارتباط و شدت و جهت ارتباط بين
نظرات آزمودنی ها در مورد هر یك از ابعاد پرداخته می شود.
واژههای کلیدی :فناوري اطالعات ،پيشرفت شغلی ،کارکنان ،مدارس
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مقدمه
جامعه براي پيشرفت به کار و منابع انسانی نياز دارد و انسانها نيز به خاطر ارضاي ني ازهاي مادي و روانی خود به کار نيازمندند.
کار یا پيشه فعاليتی دائمی است که به توليد کاال و خدمات منجر میشود و براي اجراي آن دستمزدي در نظر گرفته میشود .از
طریق کار ،فرد خود را جزئی از جامعه می پندارد و از طریق مقایسه خود با دیگران به ارزشيابی تواناییها و مهارتها و نيز کشف
محدودیتهاي خود اقدام میکند( .شفيع آبادي.) 9992 ،

چون موفقيت هر سازمانی به منابع انسانيش بستگی دارد ،ویژگیهاي افراد ،ادامه کار و رشد سازمان را تعيين میکند .انسانها
براي پيشرفت موفقيت شغلی خود از برنامه ریزي شغلی استفاده میکنند .برنامه ریزي شغلی از آن جهت اهميت دارد که
موفقيت یا شكست ارتباط نزدیكی با خویشتن پنداري ،هویت و رضایت هر فرد از کار و زندگيش دارد .موفقيت شغلی را در پيش
رو دارند .ممكن است هر کسی نخواهد مدیر شود و به عنوان مثال یك مهندس دوست داشته باشد روي مسائل فنی کار کند و
م وفقيت شغلی را در این ببيند(.هو . ) 9119 ،۱
موفقيت شغلی براي هر فردي معنی متفاوتی دارد .به نظر عده اي موفقيت شغلی همان پيشرفت شغلی و تعالی
مهارت هاست.در حالی که عده دیگري موفقيت شغلی را کسب درآمد بيشتر می دانند .در مشاوره شغلی ،موفقيت شغلی به سه
حالت غير روان ی ،روانی و عمومی تعریف شده است .در دیدگاه غيرروانی هر فردي که درآمد بيشتري دارد ،در شغلش موفقتر
است .در حالی که جامعه شناسان معتقدند عوامل دیگري از قبيل موقعيت شغلی فرد در جامعه و ميزان همكاري و مشارکت فرد
با جامعه از طریق اشتغال نيز از جمله معيارهاي موفقيت شغلی به شمار میرود( .شفيع آبادي. ) 9992 ،
بنابراین منابع انسانی از ارزشمندترین سرمایه هاي هر سازمان است .زیرا سایر عوامل مانند تكنونولوژي  ،سرمایه و ...به نيروي
انسانی است .عليرغم پيشرفتهاي فنی وتكنيكی جدید هنوز هيچ عاملی نتوانسته جایگزین نيروي انسانی گردد و انسان به عنوان
ی ك عامل کليدي در سازمان مطرح است ومد یریت سازمان با توجه به این تكنه باید بكوشد تا این سرمایه را به درستی شناخته و
توان و استعدادهاي نهفته او را پرورش داده و به نحو موثري آن را در پيشبرد هدفهاي سازمان بسيج کند (الوانی .) 9992 ،
فناوري اطالعات به مثابه موتوري محرک درنظر گرفته شده است که ضمن بهحرکت درآوردن چرخ هاي شغلی و استتخدامی،
سبب رشد و پویایی اقتصاد جامعه و ایجاد نوع جدیدي از اقتصاد می شود که اقتصاد دانش محور ناميده می شود .هدف از نگارش
این تحقيق ،مروري بر وضعيت فعلی در بازار کار فناوري اطالعات و تأکيد بر نقش کارگشاي آن بته عنوان یكتی از راه حتل هتاي
معضل بيكاري و پيشرفت شغلی در جوامعی است که بخش عظيمی از جمعيت جوان آنها بهرغم برخورداري از استتعداد و انترژي
کافی ،همچنان از مشكل بيكاري رنج می برند( .ما یكل و واالین . ) 2112 ،۲
افزایش جمعيت در کشورهاي در حال رشد ،کاهش منابع و امكانات موجود در این کشتورها و پيتدایش نيازهتاي اجتمتاعی و
اقتصادي جدید ،همگی باعث توجه نهادها و مقامات مسئول این کشورها به نيازها و چاره اندیشی بنيادین یا مقطعی بتراي آنهتا
شده است .براساس بررسيهاي صورت گرفته و آمارهاي موجود ،یك ی از مهمترین مشكالت فراروي جوامع در حال توستعه و حتتی
کشورهاي صنعتی مشكل بيكاري است .مجموعه راه حلهتایی کته بتراي رفتع ایتن مشتكل جهتانی ارائته شتده استت ،اصتطالحا
«کارآفرینی» ناميده ميشود .در اقتصاد رقابتی و مبتنی بر بازار کنونی که با تغييرات و تحوالت سریع بين المللتی همتراه شتده و
فرایند گذر از جامعه صنعتی به جامعه اطالعاتی را سبب ساز شده است ،از کارآفرینی به عنوان موتور توسعه اقتصادي یاد ميشتود
که ميتواند در رشد اقتصادي کشورها ،ایجاد اشتغال و رفاه اجتماعی نقش مهمی را برعهده داشته باشد .امروزه دیگر اقتصاد ملتی
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جاي خود را به اقتصاد جهانی داده است و در این عرصه کشورهایی موفق خواهند بود که فرصتهاي شغلی را تنهتا بته چتارچوب
جغرافيایی خود محدود نسازند ،بلكه فضاي کاري وسيعی به وسعت جهان در ذهن خود داشته باشند.اما واقعا چه ابزار یا وسيله اي
ميتواند چنين فضاي گستردهاي را فراهم سازد؟ فناوري اطالعات و در راس آن اینترنت ،پاسخ این سوال را بهآستانی داده استت.
کاربردهاي گوناگون اینترنت طی دهه اخير ،سبب شده است تا این امكان ارتباطی فرضيه اي را کته در گذشتته بتا شتكوتردید
تحت عنوان «دهكدهجهانی» مطرح ميشد ،امروز براي ساکنان زمين به واقعيتی ملموس تبدیل کند .امكانات منحصربهفرد اینترنت،
زمينه ساز پيدایش شكل جدیدي از تجارت شد که امروزه به نام تجارت الكترونيك شناخته شده استت .انجتام تعتامالت تجتاري
بهصورت پيوسته و سهولت در پرداخت و دریافت وجوه سبب ایجاد تحولی شگرف در شكل و ماهيت تجارت شده است.تمامی این
امكانات و توانمندیها بهدست توانمند کسانی بهوجود آمده اند که فكري خالق و ذهنی بااستعداد داشتته انتد .اینتان کارآفرینتان
واقعی هستند زیرا نهتنها سبب خوداشتغالی و اشتغالزایی براي مجموعه هاي انسانی وابسته به خودشان شده اند بلكته ميليونهتا
فرصت شغلی را نيز تنها با اتصال به اینترنت براي ميليونها نفر از ساکنان این کره خاکی ،فراهم ساخته اند .بنابراین ،از یكستو بتا
فناوري اطالعات به عنوان بستر اشتغال زاي جهانی روبه رو هستيم و از سوي دیگر بتا کارآفرینتانی مواجته ميشتویم کته هتر روز
فرصتهاي جدیدي را براي جویندگان شغل و کار در فض اي مجازي ایجاد ميكنند .این کارآفرینان طيف وسيعی را از ارائه کنندگان
خدمات و محصوالت در اینترنت تا برنامه نویسان و متخصصان فناوري اطالعات در برميگيرند .بنابراین ،اقتصاد دنياي امروز بر پایه
نوآوري ،خالقيت و استفاده از دانش بویژه دانش اطالعات و ارتباطات استوا ر است .چنين اقتصادي را اقتصتاد مبتنی بتر دانتش یتا
«اقتصاد دانش محور» می نامند.در این تحقيق ،از یكسو به تشریح مشارکت فناوري اطالعات در پيشرفت شغلی پرداخته می شود
و از سوي دیگر تعامل دوسویه ميان آنها ،در مسير پيشرفت شغلی موردبررسی قرار ميگيرد .در پرتو مباحث مطرحشتده ،کوشتش
ميشود تصویري روشن از توانمندیهاي بالقوه و بالفعل این فناوري در ایجاد فرصتهاي نوین شغلی ارائته شتود .بررستی مشتارکت
فناوري اطالعات در ایجاد فرصتها و پيشرفتها ي شغلی پرداخته شده است .در حقيقت فناوري اطالعات به عنوان موتور محرکتی
در نظر گرفته شده است که ضمن به حرکت درآوردن چرخ هاي شغلی و استخدامی ،سبب رشد و پویایی اقتصاد جامعته و ایجتاد
نوع جدیدي از اقتصاد میشود که اقتصاد دانش محور ناميده میشود .هدف از نگارش این تحقيق مروري بر وضعيت فعلی در بازار
کار فناوري اطالعات و تأکيد بر نقش کارگشاي آن به عنوان یكی از راه حلهاي معضل بيكاري و پيشرفت شغلی در جوامعی است
که بخش عظيمی از جمعيت جوان آنها عليرغم برخورداري از استعداد و انرژي کافی ،همچنان از مشكل بيكاري رنتج می برنتد( .
حجازي. ) 9999 ،
هدف کلی :
هدف کلی انجام این تحقيق پيش بينی پيشرفت شغلی با توجه به متغيرهتاي استتفاده از فنتاوري اطالعتات بتا پيشترفت
کارکنان مدارس متوسطه شهرستان لردگان می باشد این تحقيق هم چنين اهداف فرعی زیر را دنبال می کند.
اهداف جزئی یا فرعی :
 تبيين رابطه بين بكارگيري فن آوري اطالعات با پيشرفت شغلی تبيين رابطه بين بكارگيري فن آوري اطالعات ب ا تخصصی شدن نيروي انسانی تبيين رابطه بين بكارگيري فن آوري اطالعات با درونی شدن کنترل افراد تبيين رابطه بين بكارگيري فن آوري اطالعات با از خود بيگانگی در افرادسؤاالت تحقیق
سؤال اصلی
 -آیا فن آوري اطالعات با پيشرفت شغلی را پيش بينی می کند .
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سؤاالت فرعی
 آیا بكارگيري فن آوري اطالعات و تخصصی شدن نيروي انسانی را پيش بينی می کند . آیا بكارگيري فن آوري اطالعات با درونی شدن کنترل افراد را پيش بينی می کند . آیا بكارگيري فن آوري اطالعات با از خود بيگانگی در افراد را پيش بينی می کند .پیشینه داخلی
 آبتين (  ) 9999در تحقيقی با موضتوع بررستی تتأثير فتن آوري اطالعتات بتر ارتباطتات بتين ستازمانی (استتانداري وفرمانداریهاي استان سيستان و بلوچستان) به نتيجه رسيد که:
فرضیه اهم :بكارگيري فنآوري هاي اطالعاتی در ارتباطات بين سازمانی مجموعه استانداري بر بهبود روابط بين سازمانی این
مجموعه مؤثر می باشد .فرضيه اول :به کارگيري فن آوریهاي اطالعتاتی در ارتباطتات بتين ستازمانی مجموعته استتانداري بتر
پاسخگویی بهتر این مجموعه به ارباب رجوع مؤثر می باشد .فرضتيه دوم :بته کتارگيري فنآوريهتاي اطالعتاتی در ارتباطتات
سازمانی مجموعه استانداري بر کاهش هزینه هاي روابط بين سازمانی این مجموعه مؤثر می باشد .فرضيه سوم :به کارگيري فن
آوري هاي اطالعاتی در ارتباطات سازمانی مجموعه استانداري بر افزایش سرعت ارتباطات سازمانی این مجموعه مؤثر می باشد.
مرور مطالعات و پژوهش نظري نشان می دهد که بدون هيچ شكی استقرار موفقيتآميز فن آوري اطالعات در ارتباطات سازمانی
و بين سازمانی سبب کاهش هزینه ها ،افزایش سرعت و افزایش ميزان پاستخگویی بته مشتتري استت .فرضتيه هتا بتر مبنتاي
نظرسنجی از مدیران مجموعه استانداري استان سيستان و بلوچستان آزمتون شتدند و کليته فرضتيه هتا در ستطح اطمينتان
15درص د و بيشتر مورد قبول واقع شدند .یعنی اینكه مدیران مجموعه استانداري استان سيستان و بلوچستتان معتقدنتد کته:
بكارگيري فن آوریهاي اطالعاتی در روابط بين سازمانی ،توان پاسخگویی سازمانها به نيازهاي ارباب رجوع را افزایش می دهند و
همچنين هزینه ارتباطات بين سازمانی را ک اهش داده و سرعت این ارتباطات را افزایش می دهند.
 ملكی رنجبر (  ) 9999در تحقيقی با موضوع بررسی ارتباطات اثربخش درون سازمانی بر عملكرد کارکنان شترکت آب وفاضالب همدان به نتيجه رسيد که:
وجود ارتباطات بين افراد و گروهها در سازمانها امري حياتی است ،منظور او ارتباطات تحقق به اقدام هماهنگ شده ،اشتراک
اطالعات ،هدفهاي سازمان ،هدایت و وظایف ،نتایج کوششها ،تصميم گيري و بيان احساسات و عواطف می باشد .برآوردها نشان
می دهند مدت زمانی که در سازمانها صرف ارتباطات می گردد بين  51تا  11درصد می باشتد .براستاس تئوریهتا و نظریتات
مدیریتی موجود ،اثربخشی ارتباطات به عنوان یكی از زمينه ها و عوامل مهم و ضروري تحقق اهداف ستازمانی شتناخته شتده
است .در واقع ارتباطات همانند رگها که وظيفه خون رسانی به تمام اعضایبدن را به عهده دارند عمل نموده و بقا و دوام سازمان
را تضمين می کنند .در این راستا ارتباطات و چگونگی جهت گيري آنها به سمت اهداف سازمانی از مسائل ضروري مورد توجته
است و این توجه ناشی از ارتباطات مؤثر با کارکنان و درک انگيزه ارتباطی آنان ،در توفيق در دستيابی به اهداف سازمان عامل
مهمی می باشد .لذا انجام پژوهش علمی به منظور روشن ساختن رابطه بي ن اثربخشی ارتباطات و عملكرد کارکنان ضروري بته
نظر می رسد .مهمترین نتایج تحقيق به شرح ذیل می باشد:
 - 9بطور کلی می توان گفت که اثربخشی ارتباطات در جامعه متورد بررستی کمتی کمتتر از حتد متوستط متی باشتد- 2 .
گشودگی و حمایتگري در شرکت آب و فاضالب همدان دو جنبه از ویژگيه اي ارتباطات اثربخش بتوده کته بيشتترین امتيتاز را
داشته اند  - 9ضعيف ترین جنبه یا ویژگی اثربخشی ارتباطات به تساوي در ارتباطات مربوط می باشد - 2 .بطور کلتی کارکنتان
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عملكرد را در حد متوسط دانسته اند - 5 .هدایت و رهبري و ابتكار فردي در شرکت آب و فاضالب همدان دو جنبه از ویژگيهاي
عملكرد بوده که بيشترین امتياز را داشته اند.
 دسترنج (  ) 9911در تحقيقی با موضوع بررسی اثرات فن آوري اطالعات بر ساختار سازمانی به نتيجه رسيد که:فرضيه اول تحقيق حاضر رابطه ميان فن آوري اطالعات و تمرکز تصميمگيریهاي استراتژیك را مورد بررسی قرار متی دهتد.
تصميمات استراتژیك که از مهم ترین و پيچيده ترین انواع تصميمات می باشند داراي ویژگيهایی به شرح ذیل می باشند:
 براساس احتماالت بوده و تا حدود زیادي به دور از یقين و واضحات اند. به تخصصی و تجربه اي در سطح باال نياز دارند. و معموال توسط مدیران عالی اتخاذ می شوند .یعنی به طور معمول شاهد تمرکز در این نوع تصميمات می باشيم .و فتنآوري اطالعات با فراهم آوردن امكان ذخيره سازي ،پردازش بازیابی و انتقال ،به مدیران عالی سازمان امكان دسترسی سریع تر
و آسان تر به اطالعات موردنياز را داده و کنترل و هماهنگی سازمان ه اي پيچيده تر داراي تفكيك بيشتر را امكتان پتذیر متی
نماید و آنها را قادر می سازد مسائل را در دامنه وسيع تري مورد بررسی قرار داده و در متورد مستائل استتراتژیك ستازمان بته
صورتی متمرکز در عمل نمایند .در این تحقيق انتظار داشتيم رابطه اي معنی دار بين فن آوري اطالعتات و تمرکتز در تصتميم
گيریهاي استراتژیك شاهد باشيم .با استفاده از داده هاي گردآوري شده از طریق پرسشنامه ها و نرم افزار آماري  SPSSضریب
همبستگی رتبه اي بين دو متغير فن آوري اطالعات و تمرکز در تصميم گيریهاي استراتژیك را محاسبه گردید کته ایتن مقتدار
برابر با  1 /2212بود و نشان می دهد بين دو متغير یاد شده رابطه اي مثبت وجود دارد .ما در سطح اطمينان  %15این رابطته
معنی در نمی باشد .و در آزمون ضریب همبستگی اسپيرمن ،آماره آزمون محاسبه شده در ناحيه رد قرار گرفته و منجر به تایيد
فرضيه اول تحقيق تحقيق می گردد .یعنی به وجود ارتباط مثبت بين دو متغيير فنآوري اطالعات و تمرکز در تصميمگيریهاي
استراتژیك بين ارتباط در سطح اطمينان  %15معنی دار نمی باشد.
فرضيه دوم رابطه ميان فنآوري اطالعات و عدم تمرکز در تصميم گيریهاي تاکتيكی را مورد بررسی قرار می دهد.
تصميمات تاکتيكی که معموال توسط مدی ران ميانی اتخاذ می شوند .داراي ارزش بسياري براي سازمانها می باشند و عمدتا
در راستاي تصميمات استراتژیك اتخاذ می شوند .فن آوري اطالعات با سرعت بخشيدن به پردازش داده ها و بكارگيري تكنيك
هاي ري اضی جهت تصميم گيري و فراهم نمودن باز خود سریعتر و منسجم تر در ارتباط با عملكرد سازمان و مدیریت ،ستبب
تسهيل تفویض اختيار به سطوح پایين تر مدیریت می گردد و می تواند به عنوان عاملی موثر در تسهيل تفویض اختيار تصميم
گيري هاي تاکتيكی به مدیران ميانی محسوب گردد و بدین سبب انتظار می رفت رابطه اي معنی دار بين فنآوري اطالعات و
ع دم تمرکز تصميم گيریهاي تاکتيكی وجود داشته باشد .ضریب همبستگی اسپيرمن رابطه معنی دار بين متغيتر مستتقل فتن
آوري اطالعات و متغير وابسته عدم تمرکز در تصميم گيري هاي تاکتيكی را تایيد می نمایتد .ضتریب همبستتگی استپرمن در
ارتباط با دو متغير فوق  1 /2115می باشد که بيانگر ارتباط مثبت بين این دو متغير است .آزمون ضریب همبستگی اسپيرمن و
آماره آزمون محاسبه شده در ناحيه تأیيد قرار می گيرد .یعنی در سطح اطمينان  % 15می تتوان گفتت رابطته اي معنتی در و
مثبت بين استفاده از فن آوري اطالعات و عدم تمرکز در تصميم گيریهاي تاکتيكی وجود دارد.
س ومين فرضيه رابطه ميان فن اوري اطالعات و حيطه را مورد بررسی قرار می دهد.
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می دانيم که یك وظيفه مهم در ایجاد ساختار سازمانها بخصوص در سازمانها بزرگ ،تعيين این نكته است که حيطه کنترل
و نظارت مدیران یا سرپرستان چقدر باید باشد؟ عوامل متعددي حيطه کنترل مدیران اثر گتذار متی باشتد ،از جمعته ماهيتت
وظایف ،تخصص و تجربه افراد ،توان و نگرش مدیران و...
تفویض اختيار موثر به مدیران این اجازه را می دهد که حيطه کنترل خودشان را از طریق کاهش فراوانتی و شتدت روابتط
زمان بر با مرئوسين افزایش دهند .فن آوري اطالعات با فراهم نمودن بازخوردهت اي ستریع و منجستم در ارتبتاط بتا عملكترد و
افزایش توانایی مدیران در پردازش اطالعات و برقراري سریع ارتباط بين کارکنان سبب تسهيل تعویض اختيار به سطوح پایين
تر مدیریت می گردد.
با توجه به اطالعات جمع آوري شده و هم چنين ضریب همبستگی اسپيرمن و آزمون ضریب همبستگی ،رابطته معنتی دار
بين دو متغير فن آوري اطالعات و حيطه کنترل در سطح اطمينان  % 15مورد تایيد قرار نمی گيرد .ضریب همبستگی 1 /2995
بيانگر وجود رابطه مثبت بين دو متغير یاد شده می باشد .با تحليل آزمون ضریب همبستگی اسپيرمن آماره آزمتون محاستبه
شده در ناحيه رد قرار می گيرد و می توان گفت که در سطح اطمينان  %15رابطه معنی داري بين فنآوري اطالعات و حيطته
کنترل وجود ندارد.
فرضيه چهارم تحقيق اخير رابطه ميان فن آوري اطالعات و رسميت را مورد بررسی قرار می دهد .بتا افتزایش عتدم تمرکتز
خصوصا در تصميم گيریهاي تاکتيكی ،سازمانهاي از بكارگيري وسيع مدارک و روشهاي رسمی بی نياز شده و ارتباطات شتفاهی
نيز کاهش می یابد.
ضریب همبستگی اسپيرمن بين دو متغير فن آوري اطالعات و رسميت  1 /2995می باشد که بيانگر رابطه مثبت بين ایتن
دو متغير می باشد با تحليل آزمون ضریب همبستگی اسپيرمن مشخص می گردد که آماره آزمون محاسبه شتده در ناحيته رد
قرار گرفته و منجر به تایيد فرضيه موردنظر نمی گردد یعنی در سطح اطمينان  % 15رابطه معنی دار بين دو متغيتر فتن آوري
اطالعات و رسميت تایيد نمی گردد .الزم به توضيح است که یكی از دالیل افزایش رسميت در سازمانهاي ما ،علیرغم بكارگيري
فن آوري اط العات ،تمایل مدیران و کارکنان به داشتن اطالعات مكتوب و صدور و دریافت دستورات کتبی می باشد.
 شریفی زمانی (  ) 9999در تحقيقی با موضوع بررسی ارتباط بتين فتن آوري اطالعتات و ارتباطتات و ستبك رهبتري دردانشگاه تربيت مدرس که نتيجه زیر حاصل گردید:
نتيجه گيري از فرضيه اول :
این فرضيه بيانگر رابطة فن آوري اطالعات با سبك رهبري مشارکتی می باشد ،با تحليلی که صورت گرفت به نظر می رسيد
که بكارگيري فن آوري اطالعات در یك سازمان با سبك رهبري مشارکتی هم جهت است .یعنی در کنار هر چه مشارکتی تتر
شدن سبك رهبري است که می توان از فن آوري اطالعات هر چه بيشتر استفاده نمود .شيب مثبت نمودار سبك مشارکتی بتر
حسب فن آوري اطالعات مؤید این ادعا می باشد.
نتيجه گيري از فرضيه دوم :
به نظر می آمد که سبك استبدادي پيش زمينه اي براي بكارگيري کمتر فن آوري اطالعات است و یا به عبارتی نمی توان
از فن آوري اط العات استفاده نمود در حاليكه سبك رهبري استبدادي است .شيب منفی نمودار سبك استبدادي بر حسب فتن
آوري اطالعات نيز مؤید این بحث است.
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بطور کلی استفاده از فن آوري اطالعات در سازمانها و منجمله سازمانهاي تحقيقاتی پيش زمينه هایی نياز دارد کته از بتين
این پيش نيازها می توان سبك هاي مدیریتی یا رهبري سازمان را نام برد .بطور مثال نمتی تتوان بتا دستتور کانتاليزه بتودن
اطالعات و عدم دسترسی افراد به اطالعات (سبك استبدادي) خواستار پياده نمودن  MISو یا حتی سيستمهاي پایين تر از آن
بود .نتایج آزمون این نظریه نشان می داد که ميزان مؤثر ب ودن فن آوري اطالعات در سبك هاي مختلف رهبري ،مختلف است.
یعنی اینكه هر چقدر از استبدادي ترین نقطه به مشارکتی ترین نقطه در سبك رهبري یك سازمان پيش روي شود ،استفاده از
فن آوري اطالعات با شيبی مثبت مؤثرتر خواهد بود.
فن آوري اطالعات که داراي مؤلفه ها و یا ابعاد مختلفی است؛ در موارد مختلف می تواند در ستازمانها متورد استتفاده قترار
گيرد ،این آزمون نشان می داد که به منظور استفاده هاي مختلف ،سازمانها در سطوح مختلفی از کتاربري ایتن فتن آوري قترار
خواهند گرفت بطور مثال بعضی از سازمانها به رده هاي پایين سيستمهاي اطالعاتی و بعض ی دیگر به سيستم هتاي اطالعتاتی
پيشرفته تر نياز دارند.
 پوران رئيسی ( ) 9991در پژوهشی با موضوع رابطه بين ویژگی هاي شخصيتی مدیران با خالقيت و کارآفرینی در سازمانهاي بهداشتی و درمانی وابسته به علوم پزشكی تبریز به این نتيجه رسيد که بين ویژگی هاي شخصيتی مدیران بتا خالقيتت
رابطه مثبت و معنا داري وجود ندارد و براي اعتال خالقيت در این مراکز پرورش ویژگی هاي شخصتيتی فرصتت ستاز ضتروري
است .
 دانایی فرد و همكاران ( ) 9991در پژوهشی با عنوان « ارتقا کارآفرینی در ایران :تحليلی بر نقش دولت » عنوان کردند کهبه اعتقاد برخی از صاحب نظران ،کارآفرینی موتور رشد اقتصادي و نماد اصلی نوآوري در یك کشور است .بر این اساس در ستال
هاي اخير مبانی تئوریك کارآفرینی در دانشگاه ها تقویت و مظاهر عملی آن در عرصه صنعت و خدمات نمود بيشتري به خود
گرفته است .براي تقویت همه جانبه این محور اقتصادي ،رویكردها ،استراتژي ها و راه کارهاي مختلفتی در ادبيتات کتارآفرینی
ارایه شده است .نقش دولت بر استاس محورهتاي تنظيمتی ،شتناختی و هنجتاري از جملته راه کارهتاي ارتقتاي کتارآفرینی در
کشورهاست (دانایی فرد و همكاران  ، 9991 ،ص . ) 229
 زالی و همكاران ( ) 9991در پژوهشی تحت عنوان « ارزیا بی مشخصه هاي کارآفرینی دانشجویان (مورد مطالعه :دانشتگاهمازندران) » ویژگی پنجگانه کارآفرینی تحت عناوین توفيق طلبی ،استقالل طلبی ،خطرپذیري ،خالقيتت و عتزم و اراده بتراي
ارزیابی نيم رخ کارآفرینی دانشجویان دانشگاه مازندران ،اندازه گيري کردند  .مطابق نتایج نظرسنجی از  2929نفر از دانشجویان
این دانشگاه ،در حدود  29درصد داراي ویژگيهاي کارآفرینی هستتند .ميتانگين امتيتاز کلتی دانشتجویانی کته داراي ویژگتی
کارآفرینی بودند ،برابر  91 /11و براي گروه دانشجویان غير کارآفرین 21 /91 ،بود .به طتور کلتی ميتانگين امتيتاز کتارآفرینی
دانشجویان برابر  99 /12بود که با حداقل ميانگين قابل قبول (امتياز  ) 91تفاوت بسيار فاحشی دارد.
از سوي دیگر ،مقایسه هر یك از ویژگيهاي پنجگانه کارآفرینی نشان می دهد که ویژگی عزم و اراده (با ميتانگين  ) 1 /9در
مقایسه با سایر خصيصه ها بيشتر در نزد دانشجویان این دانشگاه مالحظه می شود .امتياز ویژگيهاي توفيتق طلبتی ،استتقالل
طلبی ،خطرپذیري و خالقيت دانشجویان ،فاصله کمی با حداقل امتياز قابل قبول دارند (زالی و همكاران  ، 9991 ،ص . ) 99
یافته هاي جعفري مقدم و اعتمادي (  ) 9999نيز در پژوهشی تحت عنوان « ارزیابی مقایسته اي نگترش هتاي کارآفرینانته
دانشجویان (مطالعه موردي :دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی و مهندسی برق دانشگاه تهران)» نمایان گر تغيير
مثبت نگرش دانشجویان مدیریت کارآفرینی نسبت به ویژگی هاي شخصيتی کارآفرینی پس از  2ستال (در مقایسته بتا بتدو
پذیرش) و عدم برخورداري این تفاوت معنادار در نگرش  2گروه دانشجویان دانشكده برق نسبت به ویژگی هاي روان شناختی
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کارآفرینی است .این گروهها در مقایسه با دانشجویان ترم اول مدیریت کارآفرینی (جز در مورد شاخص ریسك پذیري) در بقيه
شاخص ها از وضعيتی بهتر برخوردار هستند (جعفري مقدم و اعتمادي  ،9999 ،ص . ) 919
حسينی خواه (  ) 9991با هدف بررسی تحقيقات نظري و تجربی در چند دهه اخير جهت آشكار شدن این مسأله کته  :آیتا
کارآفرینی یك قابليت صرفا انتسابی است یا این که می توان آن را اکتساب کرد؟ اگر قابل اکتساب است ،به طور کلی داراي چه
اهدافی است ،و با چه محتوایی و چگونه تدریس می شود؟ پژوهشی را با عنوان « امكان و ضرورت آموزش کارآفرینی در مدارس
» انجام داد  .در راستاي تحقق این هدف ،دو دیدگاه متفاوت تحت عنوان «زدگی» و «پروردگی» مورد بررسی قترار گرفتنتد و
این نتيجه حاصل آمد که کارآفرینی فرایندي نسبتا اکتسابی و هدفمند است و می توان آن را در مدارس آموزش داد .به طتور
کلی ،کارآفرینی و آموزش آن داراي چارچوبی نسبتا تعریف شده در سطح بين المللی است که امكان بررستی اهتداف آمتوزش
کارآفرینی ،تعاریف ،انواع و ویژگی هاي کارآفرینان ،محتواي دوره ها و روش هاي تدرس آن را فراهم می سازد (حسينی ختواه ،
 ، 9991ص . ) 11
 یدالهی فارسی و ميرعرب رضی (  ) 9999در پژوهشی تحت عنوان « بررسی ارایه برنامه درسی آموزش کارآفرینی در رشتهعلوم تربيتی » با هدف بررسی و اولویت بندي مواد و مهارت هاي اصلی ،هدف هاي آموزشتی ،بهتترین روش هتاي یتاددهی -
یادگيري و ظرفيت زمانی مناسب براي آموزش کارآفرینی در رشته علوم تربيتی به این نتایج دست یافتند که  :اولویتت هتاي
آموزشی براي توسعه کارآفرینی در بين دانشجویان رشته هاي علوم تربيتی که باید در برنامه درستی آن هتا گنجانتده شتوند،
عبارت اند از :انجام پروژه هاي تحصيلی مرتبط با رشته علوم تربيتی در قسمت آموزش سازمان هاي مختلف ،آشنایی با نحتوه
تدوین طرح کسب و کار ،آشنایی با شغل هاي مربوط به رشته تحصيلی ،آشنایی با قانون هاي کسب و کار ،آشنایی با مهتارت
هاي مالی و بازاریابی ،آشنایی با مفاهيم خالقيت ،نوآوري و مهارت هاي مربوط به آن و  ( ...یدالهی فارسی و ميرعترب رضتی ،
 9999ص . ) 19
 بدري و همكاران (  ) 9995در پژوهشی تحت عنوان « بررسی قابليت هاي کارآفرینی دانشجویان دانشگاه اصفهان » نشاندادن د که قابليتهاي کارآفرینی دانشجویان در زمينه استقالل طلبی ،کنترل درونی ،انگيتزه پيشترفت و خالقيتت بتاالتر از حتد
ميانگين بود ،اما نمرات ر یسك پذیري از متوسط نمره معيار پایين تر بود .همچنين ،آموزشهاي دانشگاهی در پترورش ویژگتی
هاي کارآفرینی در دانشجویان موثر نبوده است (بدري و همكاران  ،9995 ،ص . ) 19
 مدهوشی و بخشی غالم (  ) 9992در پژوهشی با عنوان « بررسی موانع کارآفرینی در دانشگاه مازندران » با ه دف شناساییمهمترین موانع محيطی ،داخلی و منتجی کارآفرینی سازمانی در دانشگاه مذکور به این نتيجته رستيدند کته  :موانتع داخلتی
بيشترین تاثير منفی را در ایجاد کارآفرینی سازمانی در دانشگاه مازندران داشته اند .موانع محيطی در این زمينه کمترین نقش
بازدارنده را در دانشگ اه مازندران داشته اند .از بين موانع داخلی ،تصميمات نامناسب مدیران عالی در انتصاب و انتخاب مدیران
زیردست و از بين موانع منتجی ،متغير فرهنگی  -اجتماعی و از بين موانع محيطی نيز فقدان رقابت ،بيشترین تاثير منفی را بتر
کارآفرینی دانشگاه نهاده اند ( مدهوشی و بخشی غالم  ، 9992 ،ص . ) 951
 شریف زاده و زمانی (  ) 9995نيز در پژوهش خود تحت عنوان« روحيه کارآفرینی در دانشجویان کشاورزي :مطالعه مورديدانشگاه شيراز » با هدف تعيين سطح روحيه کارآفرینی در بين دانشجویان دانشكده کشاورزي دانشگاه شيراز ،به بررسی چهار
خصيصه مطرح در ادبي ات کارآفرینی (توفيق طلبی ،قدرت طلبی ،رقابت مندي و ریسك پذیري) در بين دانشجویان پرداختند .
یافته هاي این مطالعه نشان داد که  9119 19119 15912و  2112درصد از دانشجویان به ترتيب ،از نظر چهتار خصيصته متورد
مطالعه در وضعيت نامطلوبی قرار دارند .بين دانشجویان سال دوم و سال چهارم و دانشجویان دختر و پسر از نظر سطح روحيه
کارآفرینی تفاوت معنی داري وجود ندارد (شریف زاده و زمانی  ، 9995 ،ص . ) 911
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 شریفی (  ) 9999در پژوهشی با عنوان رابطه خالقيت با ویژگی هاي شخصيتی بيان می دارد که بين ویژگی شخصيتی وخالقيت رابطه وجود دارد همچ نين بين خالقيت دختران و پسران رابطه معناداري وجود دارد.
 مریم صمدانی (  ) 9995در تحقيقی به بررسی رابطه بين ویژگی هاي شخصيتی با خالقيت در مدیران ناحيه  9آموزش وپرورش کرمان پرداخته و به نتایج زیر دست یافته است  :بين ویژگی هاي شخصيتی وخالقيت رابطه معنا داري وجود نتدارد و
همچنين بين متغيير هاي خصيصه اي  ،سن ،جنس ،حوزه مدیریتی ،سابقه کار ،ميزان تحصيالت با خالقيت رابطته معنتاداري
بدست نيامد .
 بهروزي ( ) 9915طی پژوهشی بر روي  929نفردر مراکز آموزشی تربيت معلم شهرستان اهوازبه این نتيجه رسيد که بينبرخی از ویژگی هاي شخصيتی با ابعاد چهارگانه خالقيت و نمره کل خالقيت رابطه معنتاداري وجتود دارد وي همچنتين بتين
خالقيت و پيشرفت رابطه معنا داري وجود دارد
 هاشمی (  ) 9915در پژوهشی تحت عنوان بررسی رابطه خالقيت و پيشرفت به نتایج زیر دست یافت ) 9بتين خالقيتت وپيشرفت همبستگی مثبت و معناداري وجود دارد.
ﺣﺳ�ﻥﺯﺍﺩﻩ ) 9911( ،به بررسی عوامل مؤثر بر کسب موفقيت و پيشرفت شغلی کارکنان متخصص درشرکت صنایع متسشهيد باهنر کرمان پرداخت و نتایج ذیل را به دست آورد:
الف ) از نظر کارکنان متخصص وجود زمينههاي الزم براي پرورش خالقيت و نوآوري باعث موفقيت پيشرفت شغلی آنان می
گردد  .ب) از نظر کارکنان متخصص وجود یك سيستم منصفانه و منطقی ترفيعات و انتصابات (نظام شایستگی) باعث موفقيت و
پيشرفت شغلی آنان میگردد  .ج) از نظر کارکنان متخصص وجود یك سيستم هماهنگ بين تخصصها و پستهتاي ستازمانی
باعث موفقيت و پيشرفت شغلی آنان میگردد  .د) از نظر کارکنان متخصص وجود تناسب بين اختيار و مسئوليت باعث موفقيت
و پيشرفت شغلی آنان میگردد  .ه)از نظر کارکنان متخصص وجود آموزشهاي الزم براي انجام کتار باعتث موفقيتت و پيشترفت
شغلی آنان میگردد.
 رستمی(شهریور ) 9992در تحقيقی به بررسی رابطه بين ویژگی هاي شخصيتی مدیران آموزشی با موفقيت شغلی آنان درمدارس شهر تبریز پرداخته و به نتایج ذیل دست یافته است
) 9بين ویژگی هاي شخصيتی (درون گرایی و برون گرایی )و موفقيت شغلی آنان با  11درصد اطمينان رایطته معنتا داري
وجود دارد
) 2بين سابقه مدیران آموزشی با پيشرفت شغلی آنان رابطه معنا داري وجود دارد
) 9بين ميزان تحصيالت مدیران آموزشی با موفقيت شغلی آنان رابطه معنا داري وجود دارد
سليمی (  ) 9995در تحقيق با عنوان بررسی رابطه بين ویژگی هاي شخصيتی با موفقيت شغلی بيان می دارد که بين ویژگی
هاي شخصيتی با موفقيت شغلی تفاوت معناداري وجود دارد .همچنين تفاوت معناداري بين ویژگی هتاي شخصتيتی متدیران
موفق و غير موفق وجد دارد
 اسمی(  ) 9995در پژوهشی تحت عنوان " بررسی تحليلی رابطه ساختار سازمانی با خالقيت سازمانی در مدارس شهر شيرازبه نتایج زیر دست یافت .بين بعد تمرکز با خالقيت سازمانی و ابعاد آن رابطه منفی و معنی داري در سطح  /19وجود دارد بته
عبارت دیگر هر چه ساختار مدارس متمرکز تر باشد(سطح مراتب دستوردهی از باال به پایين حتاکم باشتد و تصتميمات فقتط
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توسط یك نفر اتخاذ ش ود) ميزان خالقيت سازمانی کاهش می یابد و بر عكس هر چه ساختار مدرسه غير متمرکز باشد (اعضا
در تصميم گيري ها مشارکت داشته باشند ) ميزان خالقيت سازمانی و ابعاد ششگانه آن(تحمل شكست ،قبتول ابهتام ،تشتویق
نظریه هاي جدید و کنترل بيرونی) افزایش می یابدو رابطه منفی معنی داري در سطح  /19وجود دارد .همچنين مدارسی کته
طبق قوانين و مقررات رسمی بدون توجه به نيازها ،خواسته ها و عالیتق اعضتاي مدرسته اداره متی شتوند از ميتزان خالقيتت
سازمانی کمی بهره مندند و بر عكس مدارسی که رسميت کمتري دارند ميزان خالقيت سازمانی آن ها افزایش می یابد.
مطالعات در خارج کشور
 بالردو( ) 9192بر روي کاوشگران  onlineاز شش کتابخانه مدارس مختلف به منظور سنجش رابطه بين سطح خالقيت وهوش و نيز ویژگی هاي شخصيتی آنان با توجه به جنسيت و اعتماد به نفس انان انتخاب شده بودند انجام داد یافته ها حاکی از
آن است که اختالفات در کارایی کاوش با استعداد و خالقيت هنري همبستگی کمی دارد بنابراین رابطه پيش بينی کارایی در
کاوش و هوش و ویژگی هاي شخصيتی مورد تردید قرار گرفت اما او می گوید از بررسی آثار هنري ثبت شده به این نتيجه می
رسد که بهترین کاوشگران باید داراي خصوصيات زیر باشند :
) 9خالق و نو آور :شامل ابتكار – انعطاف پذیري  -کنجكاو  -وداراي پشتكار ) 2محكم و استوار:شامل جرات  -اعتماد به نفس –
همدلی ) 9هوش سرشار "هوش عمومی  -کاردانی – توانایی حل مشكل (به نقل از دهقانی ) 91 ،
 وودمن  ) 9191 (۳در پژوهشی تحت عنوان ایجاد نظریه خالقيت سازمانی نتيجه می گيرد که:مطالعه آزاد اطالعات در موقعيت هاي گروهی موجب افزایش خالقيت می شود.خالقيت در جو سازمانی که ریسك پذیري را
تشویق کند افزایش می یابد.پيروي صرف از قوانين و مقررات موجب کاهش خالقيت می شود.
 آمابيل (  ) 9191در تحقيق خود در خصوص خالقيت بدین نتيجه رسيد که دو دسته عوامل فردي و سازمانی موجب بروزخالقيت می شوند  .وي توانایی و مهارت هاي فردي و انگيزش درونی وظيفه را جزي عوامل فردي می داند .
 رایس(  ) 9191در پژوهشی تحت عنوان ارزش هاي فردي ،بافت سازمانی ،خودپنداري کارکنان از خالقيت نتایج زیر را ارائهنمود :خو د کنترلی رابطه مثبتی با رفتار خالق کارکنان دارد.هماهنگی و انطباق با محيط رابطه منفی با خالقيت کارکنان دارد.
ميزان رفتار خالق کارکنان در سازمان هایی که کنترل مستقيم و ساختار سلسله مراتبی دارند ،پایين است .رفتار تحكيم آميتز
مدیر رابطه منفی با خالقيت کارکنان دارد.
در سازمان هایی که رفتار حمایتگرانه در سازمان جاري است ميزان رفتار ختالق کارکنتان در ستطوح بتاالیی قترار دارد.در
سازمان هایی که ميزان ریسك پذیري در حد باالیی است رفتار خالق کارکنان نيز در سطوح باالیی قرار دارد.در سازمان هایی
که فضاي باز و قابل اعتماد حاکم ا ست ميزان رفتار خالق کارکنان در سطح باالیی قرار دارد
 فيست(  ) 9119در پژوهشی به بررسی ویژگی هاي شخصيتی و خالقيت هنرمندان پرداخت و بيان می کنتد کته ویژگتیهاي شخصيتی از جمله عوامل موثر در خالقيت هنرمندان می باشد(پارسه .) 9919 ،

۱. Wodman
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شونبرگ(  ) 9115در پژوهشی به این نتایج دست یافت  .وي بيان می کند که نظم کتاري نقتش مهمتی در بته کتارگيري
راهبردهاي یادگيري دارد .گشودگی در تجربه نيز با پرسش ها و استدالل هاي تحليلی نسبت به امور همتراه استت .همچنتين
یافته ها نشان داد که شخصيت فرد با نظم و انضباط وي رابطه معناداري دارد.
 اندرسون(  ) 9115د ر پژوهشی تحت رابطه بين فرهنگ سازمانی و خالقيت را مورد بررسی قرار داده است یافته هاي اینپژوهش نشان داد که ارتباط معنی داري بين فرهنگ سازمانی و خالقيت وجود دارد .یافته ها همچنين حاکی از آن استت کته
آنچه یك مدیر انجام می دهد تأثير معناداري بين رضایت کارمندان و اثربخشی و بهره وري دارد .همچنين رابطته معنتی داري
بين فرهنگ سازمانی و خالقيت در بين جامعه مورد پژوهش وي وجود داشته است( .به نقل از سترگ ) 9999 ،
 تحقيق فيفر و لبلبایسی (  ) 9119از جمله تحقيقات چشمگير در ارتباط با فن آوري اطالعات و ساختار سازمانی می توانبه تحقيق انجام گرفته توسط فيفر و لبلبایسی اشاره نمود .آنها در بررسی خود ابعاد ساختاري همچون تمرکز ،رسميت ،تفكيك
افقی و عمودي را مد توجه قرار دادند و از طریق پرسشنامه داده هاي موردنظر را از  99سازمان گردآوري نمودند .نكته مهم در
این تحقيق کنترل متغير محيط و اند ازه بود .متغير محيط را براساس سه معيار تعداد تغييرات در طراحی کاال در طتول ستال،
تعداد تغييرات ساالنه در فرآیند توليد و ميزان رقابت در محيط سازمان اندازه گيري نمودند و اندازه سازمان را برحستب تعتداد
کل کارکنان اندازه گيري کردند و سعی نمودند که سازمانهاي مورد ب ررسی از نظر اندازه ،سال تأستيس ،نتوع کتاال و ختدمات
تفاوت چشمگيري با یكدیگر نداشته باشند.این محققان فرض کردند که فن آوري اطالعات با عتدم تمرکتز ،رستميت کمتتر و
تفكيك بيشتر در سازمانها ارتباط دارد و عنوان کردند که فن آوري اطالعات توانتایی متدیریت بتراي اداره پيچيتدگی ستازمان
افزایش می دهد و عالوه بر این بازخوردهاي سریع و منسجمی در ارتباط با عملكرد فراهم می آورد و معتقد بودند که فن آوري
اطالعات داراي دو اثر می باشد؛ توانایی متدیران را در پتردازش اطالعتات افتزایش داده و بته آنهتا امكتان کنتترل و هماهنتگ
ساختارهاي پيچيدهتر و داراي تفكيك بيشتر را می دهد .دوم اینكه بازخورد سریع و منسجمتري را در رابطه با عملكرد سازمان
و مدیریت فراهم می آورد و این سبب تسهيل تفویض اختيار به سطوح پایين تر مدیریت می گردد .این محققان با پرستش در
مورد تعداد واحدها و ادارات سازمان ،تعداد سطوح سلسله مراتب سرپر ستی و مدیریت ،ميزان پولی که سرپرست هر واحتد متی
تواند بدون کسب مجوز از مقامات باالتر هزینه کند ،درصد پراکندگی مدارک رسمی در ميان کارکنان و درصد ارتباط شتفاهی
ميان آنها ابعاد تمرکز ،رسميت و تفكيك ساختار سازمانی را اندازه گيري نمودند.
روش پژوهش
از آنجاکه در این پژوهش هدف بررسی رابطه بين استفاده از فناوري اطالعات با پيشرفت شغلی کارکنان متدارس متوستطه
شهرستان لردگان می باشد  ،از روش پژوهش همبستگی استفاده شده است.
نتایج و یافته ها
با توجه به نتایج یافته ها از ميان پرسشنامههاي پخش شده و با توجه به نتایج مندرج در جدول  9- 2بر اساس آناليز توصيفی
دادهها  19درصد از پاسخدهندگان مرد و  92درصد را زنان تشكيل میدهد .بر اساس درصدهاي بدستآمده در جتدول 2- 2
باالترین درصد سن پاسخگویان در ميان گروه  95- 21با مقدار  92درصد می باشد.
همانطور که در جدول  9- 2مشاهده میشود در ميان پاسخدهندگان اکثریت (با درصد  ) 92داراي سابقه  99- 95سال می -
باشد .و سوابق  91- 21و  9- 5سال در ردههاي بعدي قرار دارد .آنچه از آناليز توصيفی دادهها در رابطه با سطح تحصيالت نتيجه
میشود بدینصورت است که  51درصد از گروه مورد مطالعه داراي مدرک ليسانس  92 ،درصد فوق دیپلم و مابقی در ردههاي
بعدي جاي دارد .با توجه به نتایج بدست آمده در پست زمانی بيشتر اعضاي جامعه کارمند با  19درصد می باشد .
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فرضيه اول پژوهش  « :بين ميزان استفاده از فناوري اطالعات با پيشرفت شغلی رابطه معناداري وجود دارد» .
نتایج حاصل از تجزیه و تحليل آماري داده ها بيانگر آن است که متغير وابسته پيشرفت شغلی با دو متغير مستقل به طتور
معناداري همبستگی دارد .و ضریب همبستگی چندگانه (  ) Rبرابر  1 /11است(جدول  .) 5- 2وقتی جهت پيش بينی پيشترفت
شغلی از یك متغير مستقل استفاده شد مقدار  Rبرابر  1 /19بود بنابراین با افزایش متغير مستقل توان پيشگویی کننده معادله
رگرسيون افزایش می یابد ،هر چند مقدار این بهبودي خيلی نيست .مثبت بودن ضریب همبستگی نشان میدهد که با افزایش
ميزان استفاده از فناوري اطالعات یا افزایش کارآفرینی ميزان پيشرفت شغلی نيز افزایش می یابد.آناليز واریانس نشان میدهتد
که این رگرسيون در سطح  11درصد بسيار معنادار می باشد  .بنابراین این فرضيه تأیيد می گردد .
فرضيه دوم پژوهش  « :بين بكارگيري فن آوري اطالعات و کارآفرینی با تخصصی شدن نيروي انسانی رابطته معنتاداري وجتود
دارد» .
آناليز واریانس بين متغيرهاي مستقل و متغير وابس ته بيانگر وجود رابطه معنادار بين آنها را در سطح  11درصد متی باشتد،
ضریب همبستگی چند گانه  1 /52بوده بنابراین با افزایش نيروي انسانی متخصتص رانتدمان استتفاده از فتنآوري اطالعتات و
کارآفرینی افزایش می یابد .این فرضيه هم مورد تأیيد قرار می گيرد .
فرضيه سوم پژوهش  « :بين به کارگيري فن آوري اطالعات با درونی شدن کنترل افراد رابطه معناداري وجود دارد» .
نتایج این پژوهش در گروه مورد مطالعه در منورد این فرضيه عدم وجود رابطه معنادار را نشان میدهتد (ستطح معنتاداري
بيشتر از  1 /15می باشد) .همچنين ضریب همبستگی چندگانه وجود رابطه بسيار ضعيف آماري را بين متغيرهاي مورد بررسی
نشان می دهد .بنابراین این فرضيه رد می شود .
فرضيه چهارم پژوهش  « :بين بكارگيري فن آوري اطالعات با از خود بيگانگی رابطه معناداري وجود دارد» .
نتایج نشان می دهد که با وارد کردن متغيرهاي بكارگيري فنآوري اطالعات به ترتيتب چتون مقتدار  p-valueارائته شتده در
ستون  Sigبراي متغير بكارگيري فنآوري اطالعات بيشتر از  1 /15می باشد تنها متغير کارآفرینی پيش گو کننده قابل اعتمتاد
براي متغير از خود بيگانگی در سطح  15درصد می باشد (سطح معناداري کمتر از  .) 1 /15ضتریب همبستتگی بتين دومتغيتر
بكارگيري فن آوري اطالعات و از خود بيگانگی  – 1 /95بوده و منفی نشاندهنده رابطه عكس بين دو متغير می باشد.
در پژوهش هاي مختلف مالک هاي مختلفی براي پيشرفت شغلی در نظر گرفته می شود که شامل موارد زیر است :
 - 9منظم بودن  - 2 ،تحمل شرایط سخت کار  - 9 ،آرام بودن  - 2 ،بلند پرواز بودن  - 5 ،مردم آميزي  - 1 ،قابل اعتماد بودن و
به همكاران اعتماد داشتن  - 1 ،جسارت در اضهار نظر داشتن  - 9 ،شاد و بشاش بودن  - 1 ،رسيدن به هدف هاي شغلی و - 91
ميزان درآمد خوب  - 99 ،امكانات .
بهطور کلی میتوان چنين نتيجه گرفت که برنامههاي مبتنی بر فناوري اطالعات و ارتباطات باید به تقویت نظامهاي اطالعاتی
سنتی بپردازد و با تكيه بر دانش بومی موجود به توسعه آن کمك کند .تحليل و تحتول اساستی ستاختارهاي موجتود راهحتل
مناسبی به نظر نمیآید.در هر صورت میتوان از فناوري اطالعات و ارتباطات به عنوان ابزار مناسبی براي توسعه نيروي انسانی و
توانمندسازي آن سود جست .در توسعه نيروي انسانی و توانمندي افراد باید به توستعه اجتمتاعی ،مشتارکت سياستی ،هویتت
فرهنگی ،تقویت سازمانهاي کسب و کار و توسعه اقتصادي توجه شود .هر یك از این موضوعها مستلزم پيگيري برنامههایی است
که فناوري اطالعات میتواند نقش تسهيلکننده را ایفا کند .
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نتایج بدست آمده با یافته هاي آبتين (  ، ) 9999ملكی رنجبر (  ، ) 9999دسترنج (  ، ) 9911بدري و همكاران (  ، ) 9995شریف
زاده و زمانی (  ، ) 9995هاشمی (  ، ) 9915فيفر و لبلبایسی (  ، ) 9119برن (  ) 9191مطابقت دارد و همسو می باشد .
پ ژوهش حاضر با نظریه هاي پيشرفت شغلی (غير روانی  ،روانی و عمومی) همسو بود  .در نظریه غير روانی  ،موفقيت شغلی را با
ميزان درآمد و مادیات می سنجند که در این پژوهش به این مورد اهميت داده نشتده استت و متالک متا فنتاوري اطالعتات و
کارآفرینی بوده است  .عوامل دیگري از قب يل موقعيت شغلی فرد در جامعه و ميزان همكاري و مشارکت فرد با جامعه از طریق
اشتغال نيز از جمله معيارهاي موفقيت شغلی به شمار می روند  .از دیدگاه روانی کارآیی و توانایی انجام کار محوله (کارآفرینی)
در دیدگاه عمومی موفقيت شغلی زمانی حاصل می شود که فرد بتواند از ت متام توانتایی هتا (کتارآفرینی) و امكانتات (فنتاوري
اطالعات) خود در رسيدن به هدف هاي شغلی در جهت پيشرفت شغلی استفاده و بهره برداري کند .
پیشنهاد
 .9پيشنهاد می شود در رابطه با فناوري اطالعات با پيشرفت شغلی و بررسی رابطه ي آن ها پژوهش صورت بگيرد.
.2

گنجاندن واحدهاي د رسی آشنایی با سيستمهاي اطالع رسانی و IT

 .9برنامه ریزي مدون در کليه وزارتخانهها و سازمان ها براي آشنایی بيشتر کارکنان با فناوريهاي جدید
.2

ایجاد استانداردهاي ملی آموزش براي تكنولوژي اطالعات

 .5بسترسازي فكري و فرهنگی براي پذیرش  ITدر سطح جامعه

 .1استراتژي مناسب مدیر یت منابع انسانی به منظور ایجاد امنيت شغلی در مواجهه کارکنان با مبحث تعدیل نيرو

منابع فارسی

 .9آبتين ،عبدالعزیز ، ) 9999 ( ،بررسی تأثر فن آوري اطالعات بر ارتباطات سازمانی ،زاهتدان ،پایتان نامته کارشناستی ارشتد
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