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Abstract
چکیده
This study aimed to determine the relationship
between information and communication پووژوهش جاضوور باهوودف تعنوونن رابطووه یشوواورک اطالعووات و
technology on organizational productivity
4
with the mediating role of empowerment and ارت اطات بر بهر ورک سا مانی با منانجیگورک تهانیشدسوا ک
job stress (Case study: staffs of Shahid  یاریشا دانشگا غهند:یاریشا و اسخرج غی ی (مهردمطااعه
Beheshti University). The research method
was descriptive and correlational. The بهشخی) انجا غدر رو تاقنق تهصنفی و ا نوهع هی وخگی
statistical population was Shahid Beheshti اس ر ا جامعه آموارک یاریشوا دانشوگا غوهند بهشوخی یوه
University staffs(N=1187) that 272 people
were selected by simple random sampling.  نفور بوه صوهرت272  نفر بهد؛ گرو نیهنوه مشوخیل بور1187
Hersey and Goldsmith’s Productivity Scale تصادیی ساد انخبواب غودندر ا مقنواج بهور ورک هرسوی و
(1980), Job Stress (Health and Safety  اسخرج غی ی (مؤس ه سالم و اییشی،)1980( 5 گ داسین
Executive, 1990), and Spritzer Empowerment
) جهو1995( 7) و تهانیشدسوا ک اسوپریخ ر1990،6 انگ خا
(1995) were used to collect data. Data
analysis was performed using Structural
 تج یه وتا نل داد ها با اسوخفاد.گردآورک داد ها اسخفاد غد
equation modeling. The results showed that
ICT alone and also ICT with the mediation of ICT ا رو معادات ساخخارک انجا غودر نخوایج نشوا داد
empowerment leads to organizational
 با منانجیگرک تهانیشدسا ک مهجICT بهتشهایی و هیچشنن
productivity. ICT, considering the mediating
factor of job stress, also reduces  بوا در نظور گوریخن عامولICT بهر ورک سوا مانی مویغوهدر
organizational productivity. It is suggested to واسطهاک اسخرج غی ی نن مهج یاهش بهور ورک سوا مانی
create and use decision support systems and
executive information systems to increase می غهد پنشوشهاد موی غوهد بوه مشظوهر ایو ایش بهور ورک در
productivity in the organization.
 و8 سووا ما مهردمطااعووه سن ووخ هوواک پشووخن انی ا تصووین
Keywords: Job Stress, Organizational
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مقدمه
بیگیا رغد جهامع درگرو رغد بهر ورک آنا اس ر پاینن بهد سطح بهر ورک ناغی ا عهامول
مبخ ف تأثنرگذار بر بهر ورک ننروک ان انی اسو (اایاسوی ،رسوخیی و یخوواجی)1394،ر عهامول
یادک در رغد و بهر ورک ی سا ما مؤثر میباغشد یه غشاسایی مه ترین عهامول تأثنرگوذار ا
دغدغههاک اص ی مدیرا سا ما ها بهد و ا اهداف هیه پژوهشگرا میباغد (نصنرک پهر ،پاغوا
و ماید اد  1392،و اا )2009،1ر براک ارتقاک بهر ورک ،ا ل ا هر چن  ،عهامول مؤثر بور بهور -
ورک ننروک ان انی را باید غشاخ (آذر ،ارعی و طاارک)1391،ر
سا ما هاک یشهنی در مانطی ب نار پهیا و پنچند عیل مییششد و به دانل عق نیانود ا
تیننر و تاهات رو ای و دنناک پنرامه و ننل به م ی راابخی پایدار بای وخی بونشا پونش بوه
مشابع ان انی خهد تهجه یششد (سانچ  ،مارین مهراا )2015 ،2ر یکی ا جش ههاک ماهرک تهجه بوه
سرمایههاک ان انی سا ما مفهه تهانیشدسا ک اس یه بهعشها مقهاهاک یه بنن ایراد ،وظوایف،
یشاورک ،یرایشدهاک اطالعاتی ،پادا و ساخخار سا مانی تشاس ایجاد مییشد و درنهای سوا ما
را جه ننل به یارایی و اثرببشی رهشیه میسا د ،معریی غد اسو (سواهه و داج)2011 ،3ر
پژوهش نقی اد و غفارک ( )1396نشا داد یه بهیارگنرک یشاورک اطالعات اج اج غای وخگی،
به هد ینفن عی کرد ،تها تصین گنرک ،تهانیشدسا ک و خهدیشخرای را ای ایش میدهد و باعوث
یاهش اسخرج غی ی میغهدر عفراوک ،اشقایی اد و ج ونن پوهر ( )1396در پژوهشوی نشوا
یشاورک اطالعات و ارت اطات و تهانیشدسا ک روا غشاخخی رابطوه مث و و
دادند یه بنن یارب
معشادارک وجهد دارد و تهانیشدسوا ک روا غوشاخخی نقوش منوانجی در رابطوه یارب و یشواورک
اطالعات و ارت اطات و عی کرد انط اای یاریشا داردر پژوهش (یورو  ،برتنشوا ویرییوی)1395،
نشا داد یشاورک اطالعات و ارت اطات به من ا یادک بر تهانیشدسا ک مشابع ان وانی توأثنر داردر
پژوهش (نصنرک وان بشی ،ا خا و سرچهانی )1394،نشا داد بونن تهانیشدسوا ک و عی کورد
غی ی رابطه مث و معشادارک وجهد داردر پوژوهش تقوهایی یو دک ( )1394نشوا داد یوه بونن
یشاورک اطالعات با تهانیشدسا ک روا غشاخخی ،اج واج معشویدار بوهد  ،اج واج موؤثر بوهد ،
اج اج ساماندهی و اج اج اعخیاد مدیرا آمه وپرور مشطقه ی سارک رابطهک معشادارک
وجهد دارد؛ اما بنن یشاورک اطالعات بااج اج غای خگی مدیرا رابطهک معشادارک بهدس ننامدر
در پژوهش بدرک و ع اج پهر ( )1394بنن ابعاد تهانیشدسوا ک روا غوشاخخی و عهامول موؤثر بور
بهر ورک مشابع ان انی رابطه مث و معشادارک وجهد داغ ر در پژوهش (پشگ ،یهین ،جهینشگ و
1. Alam
2. Sanchez, Marin& Morales
3. Sahoo & Das
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دوبن کی )2016،1نن دریایخشد یه ااب ن هاک مدیری غری براک مودیری یرآیشودهاک یوارک
داخ ی و خارجی یامال بهواسطه تأثنر یشاورک اطالعات بر عی کرد آنا اس .
می تها یشاورک اطالعات و ارت اطات را مشخیل بر سه ببش اساسی یرساخ  ،یشاورکهواک،
یاربرد در نظر گری (ب طامی ،مشظرک تهی ی ،سالجقه)2017،ر یکی ا مؤافههاک ای ایشدهشد
مهیقن براک سا ما ها ،مخیری غد بر وظایف مدیری مشابع ان انی اس ر سن وخ اطالعواتی
مدیری اادر اس تا با تهاند ،سا ما دهی ،نگهدارک و ته یوع اطالعوات بوه مودیرا سوا ما در
سطهح مبخ ف تصین گنرک ،بهعشها یای اب ار ب نار ار غیشد مهرداسخفاد ارار گنردر اوذا یو
سا ما باید بخهاند چشنن سن خ هاک اطالعاتی را ایجاد یشد و اسوخفاد موؤثرک ا آ هوا داغوخه
باغد (سعندک یشاور )1391،ر سن وخ هواک اطالعواتی انوهاع مبخ فوی دارنود رایوجتورین آ هوا
ع ارتاند ا  :سن خ هاک پشخن انی ا تصین  ،2سن وخ هواک مودیری اطالعوات ،3سن وخ هواک
اطالعات پردا عی نات رخدادها ،4سن خ هاک اطالعات اجرایی5ر
پژوهش طااقانی و اشگرودک ( )1393نشا داد یوه بوهیوارگنرک یشواور اطالعوات مهجو
ای ایش بهر ورک میغوهدر در پوژوهش سواعد رجون و نظورک ( )1396تأثنرگوذارک اسوخفاد ا
اتهماسنه ادارک در ای ایش بهر ورک ننروک ان انی نشا داد غد اس ر در پوژوهش ب وطامی و
هیکارا ( )1396ارت اب معشادار و م وخقنیی بونن یشواورک اطالعوات و ارت اطوات و ج وه هواک
بهر ورک سا مانی وجهد داغ ر
یکی ا م ای ی یه در سا ما ها وجهد دارد پنامدهاک اسخرج غی ی در جنطه یار و مشواغل
اس ر اسخفاد صانح ا سرمایه ان انی م خ تهجه به غرایط روجوی ،روانوی و پنچنودگیهواک
وجهدک ان ا ها و ایجاد ب خرهاک مشاس بوراک غوکهیایی اسوخعداد آ هاسو (نظورک ،سوهرک
وعندک)1394،ر پژوهش ایرا  ،رضواینا و جهانشواهی ( )1391نشوا داد سوه عامول اسوخرج،
ویادارک و رضای غی ی در سطح اطینشا  95درصد با بهر ورک دانش یارا در ارت اب ه وخشد
و اثرات یا بار اسخرج تشها در م خال یرد ایراد به بنیارکهاک ج ویی و روجوی نن و  ،ب کوه
تأثنر ب نارک بر بهر ورک مدیرا و دانش یوارا داردر پوژوهش جینودک و سورتنپی یاراجیودک
( )1393نن و نشووا داد یوواربرد یشوواورک اطالعووات مهجوو هدییشوود غوود یارهووا و وظووایف،
م ئهان پذیرک و یشخر یردک یار تهسط یخابدارا بهدر هیچشنن یشواورک اطالعوات مشجور بوه
رضای مشدک غی ی و تیننرات و تشهع غوی ی و درنهایو خالانو جریوهاک یخابودارا غودر در
1. Peng, Quan, Guoying, Dubinsky
)2. Decision Support System(DSS
)3. Management Information Systems(MIS
)4. Management Information Systems(TPS
)5. Management Information Systems(EIS
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پژوهشی یه تهسط (ژیئههشگ ،ایها  ،غانگه ،یهچه و غهیانگ )2018،1انجا غود نخوایج نشوا
داد ابها نقش و تعارض نقش باعث ای ایش اسخرج غی ی میغوهد و عی کورد ای ورا چنشوی را
یاهش میدهدر
اصالح یرساخ هاک مدیریخی و ادارک نهادهاک دانشگاهی و آمه  ITیاریشا ادارک یو
ننا ب رگ اس ر بهرغ مهیقن هاک ظاهرک در اسخفاد ا سن خ پشوخن انی تصوین در برخوی
سا ما ها هشه مشکالتی وجهد داردر چرایه ایراد دوس دارند هیانشد گذغخه به یار خوهد اداموه
دهشد و بشابراین در برابر اسخقرار سن خ هاک جدید مقاوم مییششدر جخی هشوه برخوی مودیرا
ترجنح میدهشد یارها را به صهرت دسخی انجا دهشد و ا یار با رایانه وجش دارند پ اسوخقرار
با دا هرچهتیا تر انجا غهد (یو دا پشوا و امنشوی
سن خ هاک پشخن انی ا تصین میبای
جاجی باغی)1395 ،ر ا طریی با تهجه به پنشری و تیننر رو به رغد دنناک اطراف و گ وخر
عهامل اثرگذار بر عی کرد ی سا ما  ،تهجه به انخباب مودیرا تهانوا ایو ایشیایخوه اسو و در
راسخاک آ غشاسایی ایراد مشاس براک پ هاک مدیریخی ،مهردعالاه سا ما ها و پژوهشوگرا
ارارگریخه اس (مرتضهک ،عریضی ،مهسهک ،ع اسپهر)1396،ر
جا با تهجه به آنچه بنا غد درمییابن یه در سا هواک اخنور تاقنقوات انودیی در جوه
مطااعات رابطه یا تأثنر اسخرج غی ی با مخینر  ICTو بهر ورک بهصهرت دوبهدو و مجو ا صوهرت
گریخه اس  ،اما پژوهشی یه اسخرج غی ی را مخینر منوانجی بونن مخینرهواک  ICTو بهور ورک
ارار دهد ،مشاهد نشد اس ر -ا ااا یاربردک مد پنششهادک ماقق یه بور اسواج مطااعوات
پژوهشگر یکی ا جامعترین مد ها در منشه تهانیشدسا ک و اسخرج غی ی اس را با بهور گنورک
ا  ،ICTدر جه ننل به بهر ورک سا مانی در دانشگا غهند بهشخی -براک اوانن بار مهردتهجوه
ارار خهاهن دادر اذا هدف پژوهش جاضر پژوهش جاضر باهدف تعننن رابطه یشواورک اطالعوات و
ارت اطووات بوور بهوور ورک سووا مانی بووا منووانجیگوورک تهانیشدسووا ک یاریشووا و اسووخرج غووی ی
(مهردمطااعه :یاریشا دانشگا غهند بهشخی) انجا غدر

1. Xiaohong, Ivan, Shanhe, Yongchun, Shufang
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مؤثر بهد
معشیدارک
اج اج غای خگی
جق انخباب
اعخیاد

تهانایی
غشاخ غیل
جیای سا مانی
انگن یا تیایل
با خهرد
اعخ ار
سا گارک

تهانیشدسا ک
بهر ورک

ICT

یرساخ
یشاورک
یاربرد

اسخرج غی ی

نقش
روابط
یشخر

نمودار  :1مدل مفهومی تحقیق

فرضیههای پژوهش
 ICT-1با منانجیگرک تهانیشدسا ک بر بهر ورک سا مانی تأثنر مث و معشادارک داردر
 ICT-2با در نظر گریخن عامل منانجی اسخرج غی ی بر بهر ورک سا مانی تأثنر معکهج داردر
 ICT-3روک بهر ورک سا مانی تأثنر مث و معشادارک داردر

روش پژوهش
این پژوهش ا ااا هدف بشنادک و ا ااا اجرا یا غنه جیعآورک داد هوا تهصونفی هی وخگی
اس ر جامعه آمارک این پژوهش غامل یاریشا ادارک دانشگا غهند بهشخی بهد اس یه ط وق
آمار مهجهد در دانشگا غهند بهشخی مشخیل بر  1187نفر میباغودر در تا نول عوام ی تأینودک
جداال جج نیهنه بر اساج عاملها تعنونن مویغوهد نوه مخینرهوار اگور ا مود یوابی معوادات
سوواخخارک اسووخفاد غووهد ،جوودود  20نیهنووه بووراک هوور عاموول (مخینوور پشهووا ) ا اسوو
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(جک ه )2003،1ر جج نیهنه تهصنه غد براک تا نل عامل تأیندک جدود  200نیهنه بوراک د
عامل تهصنهغد اس (یالین 2010،و غا و گ دسخنن)22006،ر در تا نل عام ی تاقنق جاضور
 18پارامخر اندا گنرک میغهد ،بشابراین ،براک دسخنابی به نخایجی اابلا وه  ،ججو نیهنوه 272
نفر مشاس اس ر بهگهنهاک یه یهرسخی ا اسامی یاریشا دانشگا آمواد غود سوپ بوهصوهرت
انخباب غد و پرسششامهها بنن آ ها ته یع غد یوه تعوداد 272
تصادیی تعداد  300نفر ا ان
پرسششامه تهسط ماقق جیعآورک غدر
ابزارهای گردآوری دادهها
پرسشنامه فناوری اطالعات و ارتباطات :در پژوهش جاضور ،پرسشوشامه یشواورک اطالعوات و
ارت اطات بهعشها ی اب ار خوهدگ ار دهوی باهودف سوشجش مؤافوههواک یشواورک اطالعوات و
ارت اطات تهسعه یای ر بر اساج غهاهد نظرک و تجربی مهجهد ،ماققا بااطالع ا ماخهاک عام ی
اب ار سشجش یشاورک اطالعات و ارت اطات ،با تأینود بور مؤافوههوایی مانشود یرسواخ  ،یواربرد و
یشاورک ،بان سؤاات را تهسعه دادندر به دن وا آ پو ا اطینشوا ا روایوی ماخهایی/صوهرک
سؤا ها ،باهدف اطالع ا ساخخار عام ی پرسششامه یشاورک اطالعوات و ارت اطوات ،بور روک نیهنوة
پژوهش جاضر ،مطااعة روایی عام ی اب ار در دسخهر یار ماققا ارار گری ر در این مطااعه ،نخوایج
رو آمارک تا نل عام ی تأیندک نشا داد یه ساخخار عام ی مشخیل بر سوه مهافوة یرسواخ
( 17سؤا ) ،یاربرد ( 8سؤا ) و یشاورک ( 12سؤا ) بوا داد هواک مشواهد غود بورا مط وهبی
داغ ر در این مطااعه ،اندا هاک ننکهیی برا ساخخار سه عام ی پرسششامه یشاورک اطالعوات و
ارت اطات غامل غاخ مجذو ر خی ( ،) χ 2غاخ مجوذور خوی بور درجوه آ ادک (،)χ 2 /df
) ، (GFIغاخ ننکهیی برا
مقای ه اک ) ، (CFIغاخ ننکهیی برا
غاخ برا
انط اای ) (AGFIو خطاک ریشه مجذور منانگنن تقری ) (RMSEAبه ترتن برابر بوا
 0 / 93 ،0 / 94 ،0 / 95 ،1 / 31 ،817/ 77و  0 / 034به دس آمدر بر اساج دیدگا منر  ،گام
براک مد اندا گنورک
عددک مقادیر غاخ هاک ننکهیی برا
و گاریشه ) 2006( 3ار
مفروض نشا می دهد یه در نیهنة مشخب پژوهش جاضر  ،مد اندا گنرک مفروض با داد -
مط هبی داردر نخایج تا نل عام ی تأیندک پرسششامه یشاورک اطالعات و ارت اطات
ها برا
نشا داد درجاای یه تیامی و هاک رگرسنهنی مد اندا گنرک ا نظر آمارک معشادار بهد،
براک مهافة یرساخ  ،واجد مقدارک و هاک اندا گنرک بنن  0 / 79تا  ، 0 / 91براک مهافة
1. Jackson
2. Kline,Shah & Goldstein
3. Meyers, Gamst & Guarino
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یاربرد بنن  0 / 75تا  0 / 83و درنهای  ،براک مهافة یشاورک ،بنن  0 / 70تا  0 / 81به دس آمد ر
ضرای هی انی درونی مقناج هاک یرساخ  ،یاربرد و یشاورک به ترتن برابور بوا ،0 / 85
 0 / 81و  0 / 78به دس آمدر در این پرسششامه ،مشاری یششدگا به هر سؤا بر روک یو
طنف پشج درجه اک ا یامال مهایق (  ) 5تا یامال مباا ف (  ) 1پاسخ دادندر
پرسشنامه استرس شغلی :موسسه سـالمت و ایمنـی انگلسـتان ( :)1990 ،HSEدر
اواخر دهة  ،1990مهس ة سالم و اییشی انگ خا  ،باهدف اندا گنرک اسخرج غی ی یوارگرا
و یارمشدا انگ ن ی ،پرسششامة اسخرج غی ی را تهسعه دادندر این پرسششامه با  35سؤا  ،هف
جه ة تقاضا ،یشخر  ،جیای  ،ارت اب ،نقش و تیننر را غامل میغهدر اساج مقناج انکرتی هرگ ،
بهندرت ،بعضیاواات ،اغ و هیهار میباغوشد یوه بوه ترتنو داراک ار هواک  4 ،3 ،2 ،1و 5
اس ر در این پرسششامه ،مشاری یششدگا به سؤاات بر روک ی طنف پشجدرجهاک ا هرگ ()1
تا هینشه ( )5پاسخ میدهشودر نخوایج مطااعوات مبخ وف ا مشبصوههواک یشوی روایوی و پایوایی
پرسششامة اسخرج غی ی ،به طهر تجربی جیای یردند (آ ادمر آبادک و غالمی یشواریی1389 ،؛
یاسنشاج ،م یاک ،یالریی ،ی ی ،ی ی و م یایشوگ)2004 ،1ر ماققوا در مطااعوة جاضور بوا
اسخش اب ا مبخصات گ ارة پژوهشی خهد ا بنن غش وجوه ،سوه بدعود نقوش (غوامل  5سوؤا )،
ارت اب (غامل  4سؤا ) و یشخر (غامل  6سؤا ) را انخباب یردندر در ایون مطااعوه ،نخوایج رو
آمارک تا نل عام ی تأیندک نشا داد یه ساخخار سه عام ی پرسششامه اسخرج غی ی مشخیل بر
سه مهافة نقش ،ارت اب و یشخر با داد هاک مشاهد غد برا مط هبی داغ ر در ایون مطااعوه،
اندا هاک ننکهیی برا ساخخار سه عام ی پرسششامة اسخرج غی ی غامل غاخ مجذور خی
مقای وه اک )،(CFI
( ،) χ 2غاخ مجذور خی بر درجوه آ ادک ( ،) χ 2/dfغواخ بورا
انط اای ) (AGFIو خطاک ریشه
) ، (GFIغاخ ننکهیی برا
غاخ ننکهیی برا
مجذور منانگنن تقری ) (RMSEAبوه ترتنو برابور بوا ،0 / 94 ،0 / 95 ،1 / 55 ،135 / 23
عوددک
 0 / 92و  0 / 045به دس آمدر بر اسواج دیودگا منور و هیکوارا ( ،) 2006ار
براک مد اندا گنرک مفروض نشوا موی دهود یوه در
مقادیر غاخ هاک ننکهیی برا
مط هبی داردر نخایج
نیهنة مشخب پژوهش جاضر  ،مد اندا گنرک مفروض با داد ها برا
تا نل عام ی تأیندک پرسششامه اسخرج غوی ی نشوا داد درجواای یوه تیوامی و هواک
رگرسنهنی مد اندا گنرک ا نظر آمارک معشادار بهد ،براک مهافوة نقوش ،واجود مقودارک
و هاک اندا گنرک بنن  0 / 69تا  ،0 / 76برا ک مهافة ارت اب بنن  0 / 70تا  0 / 74و درنهای ،

1 . Cousins R, Mackay C, Clarke Sd, Kelly C, Kelly Pj, Mccaig
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براک مهافة یشخر  ،بنن  0 / 71تا  0 / 77به دس آمدر ضرای هی انی درونی مقنواج هواک
نقش ،ارت اب و یشخر به ترتن برابر با  0 / 69 ،0 / 70و  0 / 73به دس آمدر
پرسشنامه بهرهوری :در این پژوهش ا پرسششامه اچنه اسخفاد غد یه ا جامعترین پرسشوشامههوا
در مهرد بهر ورک اس ر این پرسششامه داراک  30سؤا اس یه مشاری یششدگا به هور سوؤا بور روک
ی طنف پشجدرجهاک ا خن ی یاد ( )5تا خن ی یو ( )1پاسوخ مویدهشودر ایون پرسشوشامه هفو بدعود
تهانایی ،غشاخ غیل ،جیای سا مانی ،انگنو  ،بوا خهرد ،اعخ وار تصوینیات و سوا گارک بوا ماونط را
غامل میغهد در این مطااعه ،نخایج رو آمارک تا نل عام ی تأیندک نشا داد یه ساخخار هفو عوام ی
پرسششامه بهر ورک غی ی مشخیل بر مهافةهاک تهانایی ( 4سوؤا ) ،غوشاخ غویل ( 4سوؤا ) ،جیایو
سا مانی ( 6سؤا ) ،انگن ( 3سؤا ) ،با خهرد ( 7سوؤا ) ،اعخ وار تصوینیات ( 3سوؤا ) و سوا گارک بوا
مانط ( 4سؤا ) با داد هاک مشاهد غد برا مط وهبی داغو ر در ایون مطااعوه ،انودا هواک ننکوهیی
برا ساخخار سه عام ی پرسششامة اسخرج غی ی غامل غواخ مجوذور خوی ( ،)χ2غواخ مجوذور
خوی بوور درجوه آ ادک ( ،)χ2/dfغوواخ بورا مقای ووهاک ( ،)CFIغواخ ننکووهیی بوورا (،)GFI
غاخ ننکهیی برا انط واای ( )AGFIو خطواک ریشوه مجوذور منوانگنن تقریو ( )RMSEAبوه
ترتن برابر با  0/92 ،0/94 ،0/94 ،2/1048،49/25و  0/052بوهدسو آمودر بور اسواج دیودگا منور و
هیکارا ( ،)2006ار عددک مقادیر غاخ هاک ننکهیی برا براک مد اندا گنرک مفوروض نشوا
میدهد یه در نیهنة مشخب پژوهش جاضر ،مد اندا گنرک مفوروض بوا غویه هفو بدعود بوا داد هوا
برا مط هبی داردر نخایج تا نل عام ی تایندک پرسششامه بهر ورک غی ی نشا داد در جاای یوه تیوامی
و هاک رگرسنهنی مد اندا گنرک ا نظور آموارک معشوادار بوهد ،بوراک مهافوة تهانوایی ،واجود مقودارک
و هاک اندا گنرک بنن  0/55تا  ،0/64بوراک مهافوة غوشاخ غویل بونن  0/50توا  ،0/59بوراک مهافوة
جیای سا مانی ،بنن  0/53تا  ،0/63براک مهافة انگن بنن  0/51تا  ،0/57بوراک مهافوة بوا خهرد بونن
 0/50تا  ،0/65براک مهافة اعخ ار تصینیات بونن  0/50توا  0/55و در نهایو  ،بوراک مهافوة سوا گارک بوا
مانط بنن  0/49تا  0/55بهدس آمدر ضرای هی وانی درونوی مقنواجهواک تهانوایی ،غوشاخ غویل،
جیای سا مانی ،انگن  ،با خهرد ،اعخ ار تصینیات و سا گارک با مانط به ترتنو برابور بوا 0/69 ،0/70
و  0/69 ،0/75 ،0/81 ،0/73و  0/77بهدس آمدر
پرسشنامه توانمندسازی :تهانیشدسا ک اس ر غامل  14سؤا تهانیشدسا ک :سوؤاات 84
تا  86مربهب به غای خگی ،سؤاات  87تا  89مربهب به خهدمبخارک ،سؤاات  90توا  92مربوهب
به تأثنرگذارک ،سؤاات  93تا  95مربهب به معشی دار بهد و سؤاات  96تا  98مربهب به اعخیواد
بهدر پاسبشامه این پرسششامه بر اساج مقناج انکرتوی (یوامال موهایق  ،موهایق  ،نوه موهایق نوه
مبااف  ،مبااف  ،یامال مبااف ) میباغشد یه بوه ترتنو داراک ار هواک  2 ،3 ،4 ،5و  1اسو ر
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تشظن غد اس ر در این مطااعه ،نخایج رو آمارک تا نل عام ی تایندک نشوا داد یوه سواخخار
پووشج عووام ی پرسشووشامة تهانیشدسووا ک غووامل غای ووخگی ( 3سووها ) ،خهدمبخووارک ( 3سووها )،
تاثنرگذارک ( 3سها ) ،معشادارک ( 3سها ) و اعخیاد ( 3سها ) با داد هاک مشاهد غود بورا
مط هبی داغو ر در ایون مطااعوه ،انودا هواک ننکوهیی بورا سواخخار پوشج عوام ی پرسشوشامة
تهانیشدسا ک غامل غاخ مجذور خی ( ،)χ2غاخ مجوذور خوی بور درجوه آ ادک (،)χ 2/df
غاخ برا مقای وهاک ( ،)CFIغواخ ننکوهیی بورا ( ،)GFIغواخ ننکوهیی بورا
انط اای ( )AGFIو خطواک ریشوه مجوذور منوانگنن تقریو ( )RMSEAبوه ترتنو برابور بوا
 0/94 ،0/95 ،2/66 ،217/72و  0/91و  0/056بهدس آمدر بر اساج دیودگا منور و هیکوارا
( )2006ار عددک مقادیر غاخ هاک ننکهیی برا براک مد اندا گنورک مفوروض نشوا
میدهد یه در نیهنة مشخب پژوهش جاضر ،مد اندا گنرک مفروض با غیه پشج بدعد با داد ها
برا مط هبی داردر نخایج تا نل عام ی تایندک پرسششامه تهانیشدسا ک نشا داد در جواای یوه
تیامی و هاک رگرسنهنی مد اندا گنرک ا نظر آمارک معشادار بوهد ،بوراک مهافوة غای وخگی،
واجد مقدارک و هاک انودا گنورک بونن  0/45توا  ،0/56بوراک مهافوة خهدمبخوارک ،و هواک
اندا گنرک بنن  0/44تا  ،0/56براک مهافة تاثنرگذارک ،و هاک اندا گنرک بنن  0/45توا ،0/59
براک مهافة معشادارک ،و هاک اندا گنرک بنن  0/49تا  0/63و در نهای  ،بوراک مهافوة اعخیواد،
و هاک اندا گنرک بنن  0/51توا  0/66بوهدسو آمودر ضورای هی وانی درونوی مقنواجهواک
غای خگی ،خهدمبخارک ،تاثنرگذارک ،معشادارک و اعخیاد به ترتنو برابور بوا ،0/72 ،0/71 ،0/69
 0/68و  0/72بهدس آمدر
در مهرد پرسششامههاک مخینر بهر ورک (پرسششامه اسوخاندارد اچنوه) ،بوراک مخینور اسوخرج
غی ی (پرسششامه اسخاندارد  ،)HSEبراک مخینر تهانیشدسا ک یاریشا (پرسششامه اسخاندار غد
اسپریخ ر) دانقا ا هیا سؤا ها اسخفاد غد اما تعداد سؤا هاک این پرسششامهها را بوا مشوهرت
 10تن ا اساتند مجرب یاهش دادی و ساخ گهیههواک مخینور یشواورک اطالعوات و ارت اطوات
یامال ماقق ساخخه بهد اس و روایی و پایایی آ ها بررسی غدر
روایی و پایایی پرسشنامه :بررسی اعخ ار پرسشوشامه بوه دو رو

روایوی صوهرک و روایوی

ماخهک انجا گری ر جه تعننن روایی ینفی ماخهک و صهرک پرسششامه ،ا نظورات د نفور ا
اعضاک هنئ ع یی باسابقه و صاج نظر دانشگا ع ه تاقنقات تهرا و دانشگا غوهند بهشوخی
اسخفاد گردید و نظرات آنا اعیا گردیدر جه تعنونن روایوی ماخوهاک ییوی ا د مخبصو
درخهاس غد یه در خصهص هر ی ا  18آیخ اب ار به سه طنف آیخ ضرورک اس  ،مفنود اموا
و ضرورتی ندارد ،پاسخ دهشدر پاسخها بر اساج یرمه  CVRمااس ه غدر جه
ضرورک نن
مااس ه  CVIبه د نفر ا مخبصصا داد غد و ا آنا درخهاس غد یه در موهرد هور یو ا
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 18آیخ  ،سه معنار یر را بر اساج طنف انکرتی  4ا یخی اظهارنظر نیایشد :مربهب یا اخخصاصی
بهد  ،سادگی و روا بهد و وضهح یا غفاف بهد ر سوپ بوا اسوخفاد ا یرموه روایوی ماخوها
 CVIغاخ روایی ماخها مااس ه غد.
جدول  :1مقادیر شاخص نسبت روایی محتوایی و شاخص روایی محتوایی
متغیرهای اصلی
یشاورک اطالعات و
ارت اطات

اسخرج غی ی

بهر ورک

متغیرهای فرعی

شماره گویهها

یرساخ

 1تا 17

CVI
0/82

CVR
0/66

یاربرد

 18تا 25

0/77

0/63

یشاورک

 26تا 37

0/71

0/66

نقش

 38تا 42

0/72

0/63

ارت اب

 43تا 46

0/70

0/70

یشخر

 47تا 52

0/87

0/77

تهانایی

 53تا 56

0/71

0/82

غشاخ غیل

 57تا 60

0/88

0/95

جیای سا مانی

 61تا 66

0/91

0/72

 67تا 69

0/82

0/72

 70تا 76

/81

0/63

انگن
با خهرد عی کرد

تهانیشدسا ک
یاریشا

اعخ ار تصینیات

 77تا 79

0/72

0/63

سا گارک با مانط

 80تا 83

0/70

0/79

غای خگی

 84تا 86

0/85

0/77

خهدمبخارک

 87تا 89

0/76

0/82

تأثنرگذارک

 90تا 92

0/81

0/62

معشیدار بهد

 93تا 95

0/82

0/66

اعخیاد

 96تا 98

0/77

0/63

امخنا  CVRهر  18آیخ ا عدد جدو اوغه ( )0/62بهد نخایج مااس ه  CVIجایی ا آ
بهد یه  12آیخ نیور  CVIبوااتر ا  0/79داغوخه اوذا مشاسو تشوبن داد غودند 6 ،آیوخ
باانیاند نیر  CVIبنن  0/79تا  0/70داغخه بدا معشی یه به اصالح و بوا نگرک ننوا داغوخشد
نظر مخبصصونن را
یه در این مهارد اصالجات انجا غد مجددا تا بررسی ارارگریخه و تهان
ج نیایدر
براک مااس ه پایایی پرسششامه ا رو آافاک یرون ا اسخفاد غد اس ر بوهمشظوهر تعنونن
ضری پایایی پرسششامههاک اسخفاد غد در این تاقنق ،در ابخداک امر و در مرج ه پای هت تعداد
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 30پرسششامه در بنن جامعه آمارک یه عضه نیهنه ن هد اند ،ته یع و جیعآورک گردیود و پو ا
تج یهوتا نل داد هاک این پرسشوشامههوا بوه ییو نور ایو ار  ،SPSSضوری پایوایی (آافواک
یرون ا ) ،برابر با  0/962بهدس آمد اس ر به تفکنو مخینرهواک اصو ی پوژوهش بوراک مخینور
یشاورک ارت اطات و اطالعات  ،0/938مخینور اسوخرج غوی ی  ،0/768مخینور بهور ورک  0/905و
مخینر تهانیشدسا ک یاریشا  0/894بهدس آمدر

روش تحلیل دادهها
به مشظهر آ مه روابط بنن مخینرهاک مکشه و اندا گنورک غود و روابوط سواخخارک در ااگوهک
مفههمی پنششهادغد ا ااگهیابی معادات ساخخارک 1اسخفاد غدر در این پژوهش به دانل برترک
 SEMبر تکشن هاک جداال مجوذورات 2و تهانوایی آ در ار یوابی یفایو ااگوهکهواک نظورک،
مقای ه ااگهها و هیچشنن برآورد پارامخرهاک ااگه بنن گرو هاک مبخ ف ا این رو اسخفاد غودر
ا رو جدایثر اجخیا براک برآورد ااگه و ا غاخ مجذور خی ،3غاخ مجذور خی بر درجه
آ ادک ،غاخ برا مقای هاک 4غاخ برا هشجار غد  ،5غاخ ننکهیی برا  6و خطاک
ریشه مجذور منانگنن براک برا ااگه اسخفاد غدر تشبن مد به تصین ماقق دربار روابط
مفروض بنن مخینرهاک مکشه و مشاهد غد در مد اغار مییشدر با اسخشاد به غهاهد نظورک و
تجربی در ا یرو مطااعاتی مشخب  ،مد  ICTبا منانجیگرک تهانیشدکسوا ک و اسوخرج غوی ی
بر بهر ورک سا مانی تأثنر دارد ،آ مه غدر براک این مشظهر داد ها او وارد نر ای ار  SPSSغود
و برا مد پژوهش با نر ای ار  AMOSانجا غدر

یافتههای پژوهش
و

اطالعات جیعن غشاخخی ع ارتاند ا  :بنشوخرین درصود ( )54/4مربوهب بوه ایوراد نیهنوه
ییخرین درصد ( )41/9مربهب به ایراد نیهنه مرد به خهد اخخصاص داد اسو ر بنشوخرین منو ا
مخینر تاصنالت ( ) 50درصد مربهب به گرو یارغشاسی ارغد و ییخورین منو ا مربوهب بوه رد
تاصن ی دیخرک ( )6/6درصد اس ر بنشخرین درصد یراوانی سن ایراد در با ( )40-31با ()47/4

)1. Structural Equation Modeling (SEM
2. Least Square Techniques
3. Chi Square
)4. Comprative Fit Index (CFI
)5. Normed Fit Index (NFI
)6. Goodness Of Fit Index (GFI
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درصد و ییخرین من ا مربهب به رد سشی  51سا به باا ( )1/1درصد اس و بنشخرین درصود
یراوانی مربهب به گرو سابقه یارک  11تا  20سا ه .
جدول  :2آمار توصیفی متغیرهای پژوهش

متغیر

زیرساخت

کاربرد

فناوری

نقش

روابط

کنترل

آمادگی کاری

شناخت شغل

حمایت سازمانی

انگیزش یا تمایل

بازخورد عملکرد

اعتبار

سازگاری با محیط

احساس شایستگی

حق انتخاب

مؤثر بودن

معنیداری

اعتماد

ICT

استرس شغلی

بهرهوری

توانمندسازی

منانگنن

0/013
اناراف معنار

0/820

0/807

0/935

0/991

0/894

0/937

0/970

0/885

0/970

0/839

0/041

0/909

1/001

1/035

2/961

2/962

0/858

2/992

3/027

2/981

2/974

2/954

3/001

3/009

2/976

2/935

3/010

2/944

2/972

2/973

2/994

1/044

1/030

0/762

0/806

0/717

1/082

2/979

2/989

2/994

2/976

2/976

یرساخ

کاربرد

یاربرد

زیرساخت

1

**0/784

1

یشاورک

نقش

1

**0/550

**0/642

**0/569

**0/592

**0/705

**0/472

**0/671

**0/533

**0/595

**0/530

**0/585

**0/625

**0/579

**0/570

**0/907

1

**-0/639** -0/601

**-0/643** -0/620

**-0/749** -0/716

**0/635

**-0/511

**-0/567

**591/0-

**-0/434

**-0/625

**-0/532

**-0/547

**-0/473

**-0/524

**-0/502

**-0/526

**-0/522

**-0/693

**0/814

**-674/0

**-0/681

**-0/780

**0/651

**0/639

**0/641

**0/736

**0/526

**0/726

**0/633

**0/656

**0/620

**0/603

**0/642

**0/622

**0/579

**0/912

**-0/788** -0/751

**0/849

**0/767

**0/845

**-0/707

**0/710

فناوری

نقش

روابط

کنترل

آمادگی کاری

شناخت شغل

حمایت سازمانی

**0/561

**0/767

انگیزش یا تمایل

بازخورد عملکرد

**0/639

**0/673

**0/610

**0/645

**0/654

**0/651

**0/598

**0/941

**-0/828

**0/867

**0/739

اعتبار

سازگار با محیط

احساس شایستگی

حق انتخاب

مؤثر بودن

معنیداری

اعتماد

ICT

استرس شغلی

بهرهوری

توانمندسازی

**0/833

**0/762

**0/808

**-0/672
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0/788

بررسی روابط بین شاخصهای پژوهش

در این ببش با اسخفاد ا آ مه پنرسه به بررسی رابطه بنن مخینرهواک اصو ی پرداخخوهغود
اس ر
جدول  :3همبستگی میان متغیرهای مدل

رابطه یشاورک اطالعات و ارت اطات بر بهر ورک سا مانی با نقش مخینر منانجی تهانیشدسا ک و اسخرج غی ی

1

1

1

1

1

زیرساخت

کاربرد

فناوری

نقش

آمادگی کاری

شناخت شغل

حمایت سازمانی

انگیزش یا تمایل

بازخورد عملکرد

اعتبار

سازگار با محیط

روابط

**-0/565

**613/0-

**-0/505

**-0/588

**-0/527

**-/0561

**-0/546

یشخر

**-0/665

**-0/495

**-0/698

**-0/560

**-0/624

**-0/577

آمادگی یارک

**0/474

**0/573

**0/522

**0/510

**0/518

غشاخ غیل

**0/614

**0/445

**0/480

**0/492

جیای سا مانی انگن

**0/536

**0/587

**0/520

یا تیایل با خهرد عی کرد

**0/425

**0/384

**0/537

اعخ ار

سا گار با مانط اج اج غای خگی جق انخباب

روابط

کنترل
**0/621

**-0/556
1

**-0/595

**-0/642

**0/510

**0/630

**576/0

**0/370

1

**0/515

**0/671

**0/495

**0/464

1

**0/544

**0/548

**0/475

**0/516

1

**0/519

1

حق انتخاب
احساس شایستگی

**-0/440

**-0/594

**0/444

**0/500

**0/593

**0/391

**0/551

**0/488

**0/504

**0/476

**0/556

**0/500

**0/483

**0/486

**0/593

**0/558

**0/371

**0/418

**0/576

**0/541

**0/528

**0/445

**0/557

**0/519

**0/454

مؤثر بهد

1

معشیدارک

**0/461** 0/480

1

1

**-0/564

**-0/606

**-0/668

**-0/577

**-0/813

**0/485

**0/671

**0/560

**0/678

**0/563

**0/800

**0/442

**0/564

**0/514

**0/774

**0/441

**0/653

**0/497

**0/697

**0/420

**0/637

**0/486** 0/453

**0/696** 0/664

**0/474

**0/671

**0/486

**-0/498

**-0/519

**-0/704

**0/852

**0/872

**-0/645

**-0/688

**-0/726

**-0/558

**-0/741

**-0/672** -0/629

**-0/620

**-0/654** -0/649** -0/603

**0/503

مؤثر بودن

معنیداری

اعتماد

ICT

استرس شغلی

بهرهوری

توانمندسازی

**-0/728

**-0/676

**-0/794

**-0/798

**0/660
**-0/783

**0/742

**0/664

**0/835

**0/745

**0/700

**0/529

**0/819

**0/717

**0/752

**0/637

**0/745

**0/684

**0/649

**0/743

**0/680** 0/644

**0/774** 0/767

**0/643

**0/762
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کاربرد

زیرساخت

فناوری

نقش

روابط

کنترل

آمادگی کاری

شناخت شغل

حمایت سازمانی

انگیزش یا تمایل

اعتبار

بازخورد عملکرد

سازگار با محیط

حق انتخاب

احساس شایستگی

مؤثر بودن

اعخیاد
ICT

**0/870

اسخرج غی ی
بهر ورک

ICT

معنیداری

اعتماد
1

**0/633
1

استرس شغلی
**-0/628
**-0/857
1

بهرهوری

توانمندسازی

**0/651

**0/746

**0/897
**-0/865

**-0/832

1

**0/861

تهانیشدسا ک

1

** در سطح  5درصد و * در سطح  10درصد معشیدار ه

ر

آزمون مدل
نخایج جاصل ا هی خگی پنرسه بنن مخینرهاک اص ی پژوهش در جدو ( )3آورد غد اسو ر
هیا طهر یه مشب اس  ،بنن ی نه مخینرهاک پژوهش هی خگی معشادار وجهد داردر درنخنجه
امکا بررسی یرضنهها با اسخفاد ا تا نل رگرسنه و رو معادات ساخخارک من ر اس ر
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رابطه یشاورک اطالعات و ارت اطات بر بهر ورک سا مانی با نقش مخینر منانجی تهانیشدسا ک و اسخرج غی ی

نمودار  :2مدل ضریب رگرسیونی غیراستاندارد مدل پژوهش

نمودار  :3مدل ضریب رگرسیونی استاندارد مدل پژوهش

با تهجه به نیهدار ( ،)3ضری رگرسنهنی اسخانداردغد تأثنر  ICTبر تهانیشدسا ک ،بهر ورک
و اسخرج غی ی به ترتن برابر ( )0/35( ،)0/72و ( )-0/51و هیچشونن توأثنر تهانیشدسوا ک بور
بهر ورک برابر ( )0/34و تأثنر اسخرج غی ی بر بهر ورک برابر ( ،)-0/32ه ر
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جدول  :4شاخصهای برازش مدل پژوهش
مجذور

شاخص
مد
مفههمی

کای

CMIN/DF

CFI

NFI

RMSRA

GFI

1/005

0/999

0/964

0/004

0/950

130/66

 CFIو  ،NFIغاخ هایی ه خشد یه برا مد پنششهادغد به مد م خقل (یوه یورض
مییشد بنن داد ها رابطهاک وجهد ندارد) را میسشجد و به ترتن در مد برابور  0/999و 0/964
ه خشدر با تهجه به اینیه مقادیر  0/9و بااتر اابلا ه میباغشد ،این اندا ها نن نیایانگر برا
اابوولا ووه موود ه ووخشدر  ،RMSEAمخهسووط بوواایمانوود هوواک ب ونن هی ووخگی/یهواریان
مشاهد غد نیهنه و مد مهرد انخظار برآورد غد ا جامعه اس یه بشاتر تهصنه اوهه نن مقودار
ییخر ا  0/08به معشاک برا خهب میباغدر
 GFIنن مقدار ن ی واریان ها و یهواریان ها را به گهنه مشوخرک ا طریوق مود ار یوابی
مییشدر ویژگی خاص غاخ  GFIاین اس یه به جج نیهنه ب خگی ندارنودر دامشوه تیننورات
این دو غاخ بنن صفر و ی میباغد و مقدار برابر یا ب رگتر ا  0/90نیایانگر برا مط وهب
اس هیا طهر یه در جدو آمد اس مقدار  GFIبرابر  0/950مویباغود یوه نشوانگر بورا
مط هب اس ر
جدول  :5ضرایب رگرسیونی و معنیداری متغیرهای مدل
شرح
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ضریب

خطای
استاندارد

آماره t

سطح
معنیداری

تهانیشدسا ک

- <-

ICT

0/952

0/072

13/297

0/000

اسخرج غی ی

- <-

بهر ورک

- <-

ICT
اسخرج
غی ی

-1/067

0/054

-19/662

0/000

-0/277

23/310

-2/042

0/021

بهر ورک

- <-

تهانیشد
سا ک

0/339

0/481

2/004

0/032

بهر ورک

- <-

ICT

0/327

24/739

2/001

0/039
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نتایج آزمون
با تهجه بوه نیوهدار ( )3و جودو ( )5ضوری رگرسونهنی اسخانداردغود توأثنر مخینور  ICTبور
تهانیشدسا ک برابر  0/72ه  ،سطح معشیدارک آمار  tبراک این ضری برابر  0/000مویباغود
یه نشا ا معشیدار بوهد ایون ضوری در سوطح خطواک  5درصود اسو ر ضوری رگرسونهنی
اسخانداردغد تأثنر مخینور تهانیشدسوا ک بور بهور ورک سوا مانی برابور  0/34مویباغود و سوطح
معشیدارک مقدار آمار  tبراک این ضری برابر  0/032میباغد یه نشوا ا معشویدار بوهد ایون
ضری در سطح خطاک  5درصد اس ر بهطهری ی نخایج جاص ه ا برآورد مد  ،جایی ا آ اسو
یه یرضنه او تاقنق تایند میغهدر
با تهجه به نیهدار ( )3و جدو ( )5ضری رگرسونهنی اسخانداردغود توأثنر مخینور  ICTبور
اسخرج غی ی برابر  -0/51میباغد و سطح معشویدارک مقودار آموار  tبوراک ایون ضوری برابور
یه نشا ا معشیدار بهد این ضری در سوطح خطواک  5درصود اسو و ضوری
 0/000ه
رگرسنهنی اسخانداردغد تأثنر مخینر اسخرج غی ی بور بهور ورک سوا مانی برابور  -0/32ه و ،
یه نشا ا معشیدار
هیچشنن سطح معشیدارک مقدار آمار  tبراک این ضری برابر  0/021ه
بهد این ضری در سطح خطاک  5درصد بهطهری ی نخایج جاص ه ا بورآورد مود  ،جوایی ا آ
اس یه یرضنه  2تاقنق تایند میغهدر
با تهجه بوه نیوهدار ( )3و جودو ( )5ضوری رگرسونهنی اسخانداردغود توأثنر مخینور ICT
بهر ورک سا مانی برابر  0/35ه  ،سطح معشیدارک مقدار آمار  tبراک این ضری برابر 0/039
یه نشا ا معشیدار بهد این ضری در سطح خطاک  5درصد اسو (سوطح معشویدارک
ه
ییخر ا  )0/05به طهری ی نخایج جاص ه ا برآورد مد  ،جایی ا آ اسو یوه یرضونه  3تاقنوق
تایند میغهدر

بحث و نتیجهگیری
هدف پژوهش جاضر تعننن تأثنر  ICTبا در نظر گریخن عامل واسطهاک تهانیشدسا ک و اسوخرج
غی ی روک بهر ورک سا مانی یاریشا روک بهر ورک سوا مانی (مهردمطااعوه :یاریشوا دانشوگا
غهند بهشخی) بهدر نخایج یرضنه  1نشا داد یه  ICTبا منانجیگرک تهانیشدسا ک بور بهور ورک
سا مانی تأثنر مث و معشادارک داردر در ت ننن نخایج این یرضنه با تهجه به نخنجه بهدسو آمود
می تها اسخش اب یرد یاربرد یشاورک اطالعات و ارت اطات در سوا ما بوهواسوطه توأثنرک یوه بور
تهانیشدسا ک یاریشا دارد ،مشجر به ای ایش بهر ورک سا مانی میغهدر با تهجه بوه ماور غود
رابطه بنن تهانیشدسا ک روا غشاخخی و عهامول مؤثر بور بهر ورک مشابع ان انی میتها پوذیری
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یه توال بوراک به وهد تهانیشدسوا ک یاریشوا می تهاند یو اسخراتژک ار غویشد بوراک به وهد
بهر ورک غهد (جوه و موا مپن ی)2014 ،ر نخایج پژوهش جاضر ا این نظور بوا نخوایج تاقنقوات
عفراوک و دیگرا ( ،)1396یرو و هیکوارا ( ،)1395پوژوهش غفوارک و نقوی اد ( )1396و
پشگ و هیکارا ( ،)2016نصنرک وان بشی و هیکارا ( ،)1394تقهایی ی دک ( )1394و ع واج
پهر و بدرک ( )1394هیبهانی داردر
یرضنه  2نشا داد یه  ICTبا در نظر گریخن عامل واسوطهاک اسوخرج غوی ی بور بهور ورک
سا مانی تأثنر معکهج داردر ب نارک ا ماققا در خصهص اینیه عهامل مانط یوار مویتهانشود
باعث یشارها و اسخرج غی ی در بنن یاریشا غهند ،اتفاق نظر دارنود (ج وهبی ،چهبنشوه ،ییورک
اشهاتی ،یشاور ک وج نشی )2017ر در ت ننن نخایج یرضنه مهردنظر میتها چشنن بنا یورد بوا
تهجه به نقش و جایگا یشاورک هاک نهین اطالعاتی در تهسعه و رغد یرآیشودهاک سوا مانی و بواا
برد اثرببشی و یار آیی یعاان هاک سا مانی ،اهین پذیر و پناد سا ک آ بهصهرت یامل و
اثرببش ا جایگاهی باایی برخهردار اس ؛ اما با ورود ی یشاورک جدید به ی سن خ مشجر بوه
برو تیننرات بشنادک در ساخخار اجرایی میگردد یه به هینن دانل باعث ایجاد تیننرات مث و و
مشفی در ساخخار سا مانی میگردد؛ یه میتهاند باعث به هد و یوا مشوکالتی بوراک سوا ما غوهد
(معنرکپهر)1396،ر پژوهش انجا غد با تاقنقات جیندک و سرتنپییاراجیدک ( ،)1393ایرا و
هیکارا ( )1391و سناهشگ و هیکارا ( )2018هیراسخا میباغدر
نخایج بهدس آمد ا یرضنه  3نشوا داد یوه  ICTروک بهور ورک سوا مانی توأثنر مث و و
معشادارک داردر یشاورک اطالعات و ارت اطات مشجر بوه انجوا وظوایف بهخور و درنخنجوه بهور ورک
سا مانی خهاهد غدر در ت ننن یایخهها میتها چشنن بنا داغ یه یشاورک اطالعات و ارت اطات
تأثنر ب نار عینقی بر مدیری مشابع ان انی گذاغخه و در برخی ا ابعاد جدید باعث تاه غد و
به مدیری مشابع ان انی یی نیهد تا در منشههاک اسخبدا  ،انخباب ،ار یابی عی کرد ،جقهق و
دسخی د ،آمه و تهسعه ،بهداغ و امشن  ،روابط یار ،م ایل یاریشا  ،اسوخراتژکهواک جفوظ،
تعاد بنن یار و ندگی غبصی مشعطفتر ،اسخراتژی تر و ا نظر ه یشه مقرو بهصوریهتور باغودر
مخبصصا نن معخقدند مدیری مشابع ان انی ااکخرونن پخان نل یاهش ه یشوههواک مودیریخی،
ت ریع در ما پاسبگهیی ،به هد یرآیشد تصین گنرک و تهسعه خدمات مشوخرک و در یو یوال
ای ایش بهر ورک راداراس (رجایی و هیکوارا )1396،ر نخوایج پوژوهش جاضور بوا پوژوهشهواک
طااقانی و نهرببشاشگرودک ( ،)1393ساعد رجن و نظرک ( ،)1396ب طامی و هیکارا ()1396
هیبهانی داردر
نیهنه پژوهش جاضور جیعنخوی خواص و بوا غورایط جیعنو غوشاخخی خاصوی بهدنود یوه
تعین پذیرک نخایج را به سایر جیعن ها مادود مییشدر رو پوژوهش جاضور بوه رو ییوی و
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اب ار جیعآورک داد ها یقط پرسششامه بهد اس ر درصهرتییه این پژوهش میتهان و بوه رو
آمنبخه (ییی و ینفی) و انجا مصاج ه با خ رگا و مخبصصا نن انجا غهدر در مد ابخودایی
مخینرها ،داراک مؤافه هاک بنشخرک بهدند یه به دانل مادودی مانی براک بررسی هیه مؤافههوا
تعداد ییخرک ا آ ها در نظر گریخه غدر هیچشنن بوا تهجوه بوه ماودودی موانی بوراک انجوا
بر روک ت ت سن خ هاک اطالعاتی مهجهد در سا ما تاقنق خهد را
پژوهش ،ماقق نخهان
گ خر داد و نخایج جاصل را بنا دارد ،ا اینرو پنششهاد میغهد در پوژوهشهواک آتوی توأثنر
سن خ هاک اطالعاتی مهجهد را بهصهرت جداگانه مهردبررسی ارار دهشدر

پیشنهادهای کاربردی
ا ااا بهر مشدک ا سن خ هاک اطالعاتی در سا ما مهردمطااعه تا سطح  MISاسوخفاد موی-
غهد و سن خ هاک مدیریخی  DSSو  EISدر این سا ما هشه ایجاد نشد اس و ع و آ هو
عد اج اج ننا مدیرا سا ما میباغدر میتها گف غنه اعیا مدیری در سا ما موذیهر
بر پایه رو هاک سشخی اسخهار اس ر به طهر مثا سامانه آمارک  DAMAیه یو نوهع داغو رد
مدیریخی آمار اس در این سا ما جدود  5سا اس یه آماد بهر بردارک اس اما مدیرا ایون
سا ما اسخفاد چشدانی ا این سن خ نیی یششد و ایون در جواای اسو یوه م ونر رسوند بوه
اسخفاد ا سن خ هاک مدیریخی ،مانشد سن وخ پشوخن انی تصوین طوهانیتور خهاهود بوهد و ا
آنجایی یه ته انیشدک یاریشا مشهب به تهانیشدسا ک مدیرا اس  ،اهین این مهضهع دوچشودا
میغهدر اذا ا اس برنامههاک تهانیشدسا ک در رد هاک مدیریخی به یوار ب وخه غوهدر پو ا
تهانیشدسا ک مدیرا سا ما  ،باید براک برپا یرد سن خ اطالعاتی مشاس و جدید یه بخهاند ا
هیه یعاان هاک سا ما پشخن انی یشد ،برنامهری ک یردر هیچشنن بوه مودیرا سوا ما تهصونه
میغهد ا تع ن و آمه یشاورکهاک جدیود اطالعواتی در تیوا سوطهح (یواربرا  ،مخبصصوا
سن خ  ،یاریشا و مدیرا ) به مشظهر آغشایی بنشخر آنا با تکشن ها و تجهن ات جدیود یشواورک
اطالعات و رو هاک اجراک آ  ،جیای یامل نیایشدر

منابع
آ ادمر آبووادک ،غالمووی یشوواریی ،مایوودر()1389ر بررسووی اعخ ووار و روایووی پرسشووشامه اسووخرج
غی ی،HSEمج ه ع ه ریخارک،دور ،4غیار 298-291:4ر
آذر ،عاد  ،ارعی ،ماید و طاارک ،مایدج ننر ()1391ر اواهی بشدک عهامل مؤثر بور بهور ورک مشوابع
ان انی در صشع یاغی با رویکرد ترین وی تصین گنورک چشوود غاخصووه و تا نول پهغشوی داد ،
چش اندا مدیری صشعخی ،سا  ،2غیار 9-5:25ر
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ایرا  ،ع اج ،رضاینا  ،سجاد ،جهانشاهی ،ما نر()1391ر بررسی سوشجش رابطوه اسوخرج و بهور ورک
دانش یارا (مطااعه مهردک :مجخیع م سرچشیه) ،دور  ،2غیار 9-16 :3ر
بدرک ،مرتضی ،ع اسپهر ،ع اجر()1394ر رابطه بنن تهانیشدسا ک روا غشاخخی و عهامل مؤثر بر بهور ورک
و چهار غیار 100- 73 :79ر
مشابع ان انی ،یص شامه مطااعات مدیری (به هد و تاه ) ،سا بن
ب طامی ،رج  ،مشظرک تهی ی ،جیدااه ،سالجقه ،سشجرر()1396ر بررسی یشواورک اطالعوات و ارت اطوات
( ) ICTو رابطه آ با ج ه هاک بهر ورک سا مانی م خشی بر رویکرد اجخیاعی تهسعه پایودار ،نشوریه
مدیری غهرک ،سا  ،16غیار 47ر
تقهایی ،ی دکر() 1394ر رابطه یشاورک اطالعات و تهانیشدسا ک روا غشاخخی مودیرا آموه و پورور
مشطقه ی سارک ،یشاورک اطالعات و ارت اطات در ع ه تربنخی ،5،غیار 116-97:4ر
جیندک ،ما ن ،سرتنپی یاراجیدک ،ر یخار()1388ر یواربرد یشواورک اطالعوات در تهانیشدسوا ک غوی ی
یاریشا یخاببانه مشطقه  5دانشگا آ اداسالمی ،یص شامه ع ه یخابودارک و اطوالع رسوانی و یشواورک
اطالعات ،سا دو غیار 5ر
ساعد رجن  ،سناو  ،نظرک ،طاا ر() 1396ر بررسی تأثنر اسخفاد ا اتهماسنه ادارک در به هد مکات وات
سا مانی و ای ایش بهر ورک ننروک ان انیر چهارمنن هیایش بنن اای ی مدیری ااخصاد و تهسعهر
سعندک یشاور  ،اسیاعنلر()1391ر بررسی تأثنر سن خ هاک اطالعات مدیری بر مدیری مشابع ان وانی،
پایا نامه یارغشاسی ارغد ،دانشگا آ اد اسالمی تهرا مری ر تاریخ دیاع 1391ر تاریخ اتیا پوژوهش
1391ر
صادانا  ،یاطیه ،عابدک ،مایدرضا ،باغ ا  ،ایرا ر()1389ر بررسی رابطوه عو تنفو سوا مانی بوا تعهود
سا مانی و رضای غی ی در یاریشا آمه وپرور مشطقه جراهیه سف ی ،یص شامه مشاور غی ی و
سا مانی ،دور دو  ،غیار 4ر
طااقانی ،ماید ،نهرببش اشگرودک ،ما ن مایدر()1393ر تأثنر بهیارگنرک یشواورک اطالعوات ) (ITبور
بهر ورک غری برق مشطقهک اسخا گنال  ،دور  ،1393غیار 76-19:67ر
ینآورک اطالعات و
عفراوک ،ساهر  ،اشقایی اد نصرا  ،ج نن پهر ،مایدر()1396ر رابطه بنن یارب
ارت اطات و عی کرد انط اای یاریشا بوا نقوش منوانجیگورک تهانیشدسوا ک روا غوشاخخی ،یصو شامه
یشاورک اطالعات و ارت اطات ،دور  ،7غیار ( ،3پناپی 82-63:)27ر
یرو

 ،ع ی ،برتنشا ،ی ورک ،یرییوی ،مشنوژ ر()1396ر بررسوی توأثنر یشّواورک اطالعوات و ارت اطوات بور

تهانیشدسا ک یاریشا سا ما آمه یشی و جریه اک یشهر با اسوخفاد ا مود اسوپریخ ر و منشورا،
یص شامه مهارتآمه ک ،دور  ،5غیار  ،18ص 36-23
اایاسی ،مجخ ی ،رسخیی ،اج ا و یخواجی ،غوهرا ر ()1394ر اثور منانجی گرک ااگوهک صانح مصرف بر
رابطه عهامل مؤثر بر بهر ورک مشابع ان انی در منا یاریشوا سوا ما هواک دواخوی غوهر یرمانشوا ،
پژوهشهاک مدیری مشابع ان انی ،سا  ،5غیار 23ر
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