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آموزش و پرورش منطقه یک ساری
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*

چکیده

هدف از این پژوهش ،بررسی رابطه فنآوری اطالعات و توانمندسازی روانشناختی مدیران آموزش و پررورش
منطقه یک ساری بوده است .روش انجام پژوهش از نظر نحوه گردآوری دادهها ،توصیفی از نوع همبستگی و از
نظر هدف ،کاربردی است .جامعه آماری پژوهش حاضر 222 ،نفرر از مردیران آمروزش و پررورش منطقره یرک
ساری در سال تحصیلی  ،2932-39در نظر گرفته شده است .روش نمونهگیری ،تصادفی ساده و حجم نمونره برر
اساس جدول کرجسی و مورگان 291 ،نفر تعیرین گردیرد .ابراار گرردآوری اطالعرات ،پرسرشنامره  21سراایی
محققساخته فنآوری اطالعات با پایایی  2/32و پرسشنامه استاندارد توانمندسرازی روانشرناختی اسریریتار کره
پایایی آن در ابعاد شایستگی  ،2/88ماثر بودن  ،2/83معنیدار بودن  ،2/81خودساماندهری  2/88و اعتمراد 2/88
بهدست آمد ،بود .توصیف و تحلیل دادهها با استفاده از آمار توصیفی و آمار استنباطی شرامل آزمرون همبسرتگی
پیرسون و آزمرون رگرسریون خطری انجرام شرد .نترای ناران داد کره برین فرنآوری اطالعرات برا توانمندسرازی
روانشناختی ،احساس معنیدار بودن ،احساس ماثر بودن ،احساس ساماندهی و احساس اعتماد مدیران آمروزش
فرنآوری اطالعرات برا احسراس شایسرتگی
و پرورش منطقه یک ساری رابطه معنیداری وجرود دارد .امرا ،برین 
مدیران رابطه معنیداری به دست نیامد.
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مقدمه

فنآوری اطالعات ،در سرازمانهرا ابرااری ج رت جمر آوری دادههرا ،پرردازش و تبردیل آن را بره
اطالعات میباشد .یذا ،کاربرد آن در سازمانها به سرعت در حال گسترش اسرت .از طررف دیگرر،
به نظر میرسد ،امرروزه سرازمانهرایی کره از فرنآوری اطالعرات بیارتر ب ررهگرفترهانرد ،پیاررفت
فاایندهای در سازمان و توانمنردیهرای کارکنران و مردیران آن را ماراهده مریشرود .از ایرن طریرق
کارکنان به اطالعات بیاتری دسترسی دارند و در انجام کارهرای خرود زودترر بره نتیجره مریرسرند
( .)Vares, 2001از طرفی ،مردیران نیرا هماننرد اطالعرات ،یزری از منراب م رم و حیراتی سرازمان
میباشند و سازمان همانگونه که بدون اطالعات به اهداف خود نایرل نوواهرد آمرد ،بردون وجرود
مناب انسانی نیا قادر به انجام کارها و رسیدن به اهداف خرود نوواهرد برود .پر

منبر اطالعرات و

نیروی انسانی در سازمانهرا ززم و ملراوم یزردیگر خواهنرد برود (.)Vaten & Cameron, 2002
دانامندان و نظریهپردازان مدیریت بر این مف وم توافق دارند که کاربرد صحیح و مناسب فنآوری
اطالعررات موجررب افرراایش اثربوارری کارکنرران و مرردیریت در سررازمان مرریشررود .در نتیجرره سرربب
شفاف تر شدن مساوییت و پاسخ گو کرردن کارکنران و مردیران بررای تسر یل ارایره خردمات ب ترر
میگردد .در واق  ،فنآوریهای اطالعات تغییرات شدیدی در نوع م ارتهای مورد نیاز مدیران و
اعضای سازمان ایجاد کرده است ).(Robbins et al., 2002
بهکارگیری فنآوری اطالعات ،منجر به افاایش دانش و آگاهیهای مدیران و نیا غنیتر شردن
محتوای مااغل میشود .دانش مدیران موجب تسلط حرفهای آن ا بر سازمان میشرود و اگرر جملره
معروف «دانش توانایی است» پذیرفته شود ،آنگاه میتوان ادعا کرد در سازمانهرایی کره فرنآوری
اطالعات حاکم میشود ،مدیران و کارکنان از قدرت و توانایی بیاتری برخوردارند .پژوهشها نیرا
ناان می دهد فن آوری اطالعات ،یزی از راههایی است که قاعدتاً باید حر

توانمنردی مردیران را

افاایش دهد ( .)Sarafizadeh, 2009, 254بنرابراین ،توانمندسرازی ،2برهعنروان یزری از اباارهرای
مفید ارتقای کیفی مدیران و افاایش اثربوای سازمانها تلقی میگردد .اندیامندان مدیریت تحول
و ب سازی سازمان ،توانمندسازی مناب انسانی را بهعنوان راهبردی اثرگرذار برر عملزررد و ب سرازی
نیروی انسانی معرفی کردهاند و معتقدند توانمندسازی مناب انسانی ،یزی از نگرشهای عصر جدید

1. Empowerment
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است که امروزه توسط سازمانها بهکار گرفته میشرود و در واقر  ،پاسرخ بره نیراز حیراتی مردیریت
معاصر است ).(Zimmerman, 1995, 269
توانمندسازی ،یزی از نویدبوشترین مفاهیم دنیای کسب و کرار بروده کره کمترر بره آن توجره
شده ،اما ،اکنون به موضوع روز دنیا بدل گاته است .هر چند ،علیرغرم بحر هرای فرراوان دربراره
فواید توانمندسازی ،ب ره برداری از آن اندک و ناچیا است و اگرچه توانمندسازی بره مردیران ایرن
امزان را میدهد که از دانش ،م ارت و تجربه همه افراد سازمان استفاده کنند .امرا ،متسسرفانه تعرداد
مدیران و گروههایی که راه و رسم ایجراد فرهنرت توانمندسرازی را بداننرد انردک اسرت (Vares,

) .2008باون و زویرر ) (Bowen & Lovler, 1992توانمندسرازی را سر یم شردن کارکنران خرط
مقدم سازمان در چ ار عنصر اطالعات ،دانش ،پاداش و قدرت میدانند.
پژوهشها و مطایعات خارجی بسیاری در مورد توانمندسازی صورت گرفته و مدلهای زیرادی
پیان اد شده اسرت .از جملره ایرن تحقیقرات مریتروان بره مطایعرات ایگروی خوداثربواری بانردورا
) (Bandura, 2000که به بررسی مایفههرای «حمایرت احساسری متبرت ،ترغیرب و تارویق متبرت،
ایگوپذیری ،تجربه موفق» و بالنچارد ( )Blanchard et al., 2000که به بررسی مایفههای «توسرعه
گروهی و تیم ،آزادی عمل و خودموتاری ،تع د و پذیرش مساوییت ،س یم برودن در اطالعرات و
مربیگری» پرداختند ،اشاره کرد .همچنین ،فرورد و فروتلر ( )Ford & Fottler, 2000در تحقیقرات
تصمیمگیری فرد در سازمان ،ماارکت در قدرت ،توسعه نظام پرداخرت

خود به بررسی مایفههای «
و پراداش ،اعتمادسرازی و سربک رهبرری» و کرانگر کراننگو ) (Conger & Kanengo, 1998در
ایگوی خود به عوامل سازمانی شامل :سرپرستان ،سیستم پاداش ،ماهیت کار و استفاده از تزنیکهرا
و استراتژیهای مدیریتی (مدیریت ماارکتی ،تعیین هدف ماارکتی ،سیستم بازخورد ،ایگوسرازی،
غنیسازی شغل ،سیستم پراداش برر مبنرای شایسرتگی) و خوداثربواری اطالعرات و تقویرت انتظرار
کوشش عملزرد باز از پرسنل و اعتقاد بره اثربواری و ایجراد اثررات رفتراری موفقیرتآمیرا اشراره
کردند .توماس و ویت روس ) (Thomas & Velthouse, 1990در ایگروی توانمندسرازی خرود بره
بررسی «تسثیر ،انتواب ،شایستگی ،معنا داشتن و ارزیرابی وییفره (مراثر برودن ،شایسرتگی ،برا معنری
بودن و حق انتواب) ،رفتار فعال (تمرکرا ،آغرازگر ،انعطرافپرذیر ،تغییرپرذیر) و ارزیرابی عمرومی
(ماثر بودن ،شایستگی ،با معنی برودن و حرق انتوراب) و سربکهرای تفسریری (اسرنادی ،ارزیرابی،
تصوری)» پرداختند و ایگوی وگت و مورل ( )Vogt & Murrell, 1990نیا متغیرهرای «آمروزش،
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رهبری ،ارشاد/حمایرت ،فرراهم آوردن امزانرات ،سراختار بواری ،مردیریت» را ارایره داد .ایگروی
اسریریتار ) (Spreitzer, 1996مایفرههرای «اثربواری ،سرازمانی ،خالقیرت ،ترسثیر ،عرام شوصری،
شایستگی ،دسترسی به اطالعات ،پراداش» و ایگروی کرویین و اسریریتار (Quinne & Spreitzer,

) 1997نیا مایفههای «بصیرت ،اطالعات و کارگروهی ،برقراری نظم و کنترل ،حمایرت سرازمانی،
احساس امنیت و ثبات» را مورد تحقیق قررار دادنرد .راپراپورت ) (Rappaport, 1995در پرژوهش
خود به بررسی «ماارکت گروهی ،س یم بودن در اطالعرات ،کسرب دانرش و م رارت ،آمروزش و
یادگیری و ب بود مسرتمر عملزررد سرازمان» پرداخرت .ایگروی کیرنال )« (Kinlaw, 1999ارتبرا،،
اهداف و راهبردها ،آموزش ،سراختار سرازمانی ،نظرامهرای سرازمانی و ارزیرابی و توسرعه» ،ایگروی
زوراک (« )LaVerack, 2003اصول توانمندسازی شامل :مارارکت ،رهبرری ،سراختار سرازمانی،
ارزیابی مازالت ،جابجایی مناب  ،پرسشگری ،ارتبا ،با دیگران ،نقرش عوامرل بیرونری ،مردیریت
برنامه و برنامهریای راهبردی ،بازخورد» و ایگوی وازس و اسرتورم ()Wallace & Storm, 2003
«سبک رهبری ،یادگیری سازمانی ،ساختار سازمانی ،تنوع نیرروی کرار و کرارگروهی» را تحلیرل و
بررسی کرد .تحقیق یی ) (Lee, 2001مبتنی بر یافتههایی چون نظام مبتنی بر عملزرد ،خودکنتریی،
خررود مرردیریتی و تفررویا اختیررار و تحقیررق مل ررم ) (Melhem, 2004نیررا ایگرروی چ ارعرراملی
توانمندسازی شامل دانش و م ارت ،اعتماد ،ارتباطات ،انگیاهها را معرفی کرده است .ایگوی جام
راهبردی توانمندسازی مکنامارد ( )Mcnamard, 2001مایفههای «ساختار و نقرشهرای ماراغل،
فرهنت و جو سازمانی ،چامانداز و مسموریت سازمان و کارکنان ،هدف و تصمیمات اسرتراتژیک،
م ارتها و سطح شایسرتگی ،ارزیرابی عملزررد ،آشناسرازی کارکنران (جامعرهپرذیری) ،آمروزش،
ماررارکت ،غنرریسررازی و توسررعه مارراغل ،تناسررب و چرررخش شررغلی ،دانررش و م ررارت ،اعتمرراد و
صداقت ،مساوییتپذیری و پاسخگویی ،ماارکت کارکنان ،ارتباطات دوجانبه ،حمایت سرازمانی،
آموزش نیروی انسانی ،ب سازی و بایندگی مدیریت ،ارزیابی عملزرد ،ارایه برازخورد بره کارکنران»
را از عوامل تازیلدهنرده توانمندسرازی مریدانرد .برر اسراس یافترههرای منرون )،(Menon, 2001
«افرراایش شایسررتگی ،افرراایش ب رررهوری و اثربوارری سررازمان ،ارتباطررات و آشناسررازی کارکنرران»
م مترین متغیرهای توانمندسازی محسوب میشوند .در تحقیق سراندرز ( )Sanders, 2001ایگروی
توانمندسازی شامل «ماارکت سیاسی ،مناف روانشناختی فردی» میباشرد و در یافترههرای مروی و
همزاران ) (Moye et al., 2005به مایفههای «ساختار و خط مای سازمان ،چامانرداز ،اهرداف و
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مسموریت سازمان ،حمایت مدیران عایی سازمان ،کاربرد فنآوری و نظام پیان ادها» پرداختره شرده
است.
بر اساس ادبیرات پرژوهش ،عوامرل متعرددی برا توانمندسرازی روانشرناختی مررتبط هسرتند کره در
پژوهش حاضر ،این ابعاد بر اساس مدل توانمندسرازی روانشرناختی اسریریتار ()Spreitzer, 1995
مورد توجه قرار گرفته است و در ادامه بررسی میشود.
 .1شایستگی :1شایستگی یا خودکارآمدی بره عقیرده فررد در رابطره برا توانراییهرای ززم بررای انجرام
تهای مربو ،به خود میباشد .بعضی از نویسندگان بر این باورند که ایرن ویژگری ،م رمتررین
فعایی 
عنصر توانمندسازی است .زیرا ،داشتن احساس خودکارآمدی است که تعیرین مریکنرد ،آیرا افرراد
برای انجام دادن کاری دشوار ،خواهنرد کوشرید و پارتزار خواهنرد داشرت ،یرا خیرر (Spreitzer,

).1995, 1443
 .2خودساااماندهاای :2خودسررازماندهرری برره احسرراس داشررتن حررق انتورراب اشرراره دارد & (Vaten

) .Cameron, 2002, 26جایی که شایستگی رفتار غایب است ،خودسازماندهری احسراس داشرتن
حق انتواب در آغاز کردن و نظم دادن به فعاییتهای مربرو ،بره خرود اسرت (Spreitzer, 1995,

) .1443هنگامی که افراد احساس خودسازماندهی میکنند ،بره جرای ایرن کره برا اجبرار در کراری
درگیرر شروند یرا از آن دسرت بزارند ،خرود داوطلبانره و تعمرداً در ویرایف شررکت مرینماینرد و
فعاییتهای آنان پیامد آزادی و استقالل شوصی است (.)Abdollahi, 2005, 52
 .3معنیدار بودن :3فرصتی است که افراد احساس میکنند ،اهداف شغلی م رم و برا ارزشری را دنبرال
کرده و در مسیری حرکت میکنند که وقت و نیرروی آنران برا ارزش اسرت (Abdollahi, 2005,

) .54معنیدار بودن؛ یعنی ،با ارزش برودن اهرداف بلنرد مردت یرا کوتراه مردت شرغل و ایرن کره برا
ایدهآلها و استانداردهای شوصی فرد مرتبط باشد (.)Spreitzer, 1996, 1443
 .4مؤثر بودن :درجهای است که فرد میتواند ،برر نترای و پیامردهای اسرتراتژیک ،اداری و عملیراتی
شغل اثر بگذارد ( .)Spreitzer, 1995, 1444وتن و کمرون در این رابطه مینویسند :افراد توانمند
احساس کنترل شوصی بر نتای دارند .آنان بر این باورند که مری تواننرد ،برا تحرت ترسثیر قررار دادن

1. Competence
2. Self Determination
3. To be Meaningful
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محیطی که در آن کرار مریکننرد یرا نترایجی کره حاصرل مریشرود تغییرر ایجراد کننرد & (Vaten

).Cameron, 2002, 28
 .5اعتماد :1اعتماد ،به روابط بین فرادستان و زیردستان (اعتماد مردیر بره کارکنران و برایعز ) اشراره
دارد .اعتمرراد برره عالقررهمنرردی ،شایسررتگی ،گاررودگی و اطمینرران برره دیگررران مربررو ،مرریشررود
( .)Abdollahi, 2005, 55افراد توانمند دارای حسی به نام اعتماد هستند که مطمئن هسرتند کره برا
آن ا منصفانه و یزسان رفتار خواهد شد .افرراد ایرن اطمینران را حفر مریکننرد کره حتری در مقرام
زیردست نیا نتیجه ن ایی کارهایاان ،عردایت و صرفا خواهرد برود (Vaten & Cameron, 2002,

).33
با توجه به اهمیت موضوع ،پژوهشهای متعددی در زمینه رابطه فنآوری اطالعات با توانمندسرازی
روانشناختی مدیران انجام شده است ،پژوهشهایی که بتوان به نوعی مررتبط برا موضروع پرژوهش
حاضر دانست ،در ادامه بررسی شده است.
جفایی رهنی و همزاران ) )Jafaee Rahni et al., 2011در پژوهای با عنروان «بررسری ترسثیر
فنآوری اطالعات بر توانمندسازی کارکنان داناگاه آزاد اسالمی گناباد» به این نتیجه رسریدند کره
مایفه احساس ماثر بودن فرد ،رابطه متبرت و معنریداری برا فرنآوری اطالعرات ندارنرد .نصریری و
همزراران ( )Nassiri et al., 2011در پژوهاری برا عنروان «رابطره میران آمروزش ایزترونیزری و
توانمندسازی معلمران دوره متوسرطه ش رسرتان فرامنین» بره ایرن نتیجره رسریدند کره رابطره متبرت و
معنرریداری میرران آمرروزش ایزترونیزرری و توانمندسررازی معلمرران وجررود دارد و میرران آمرروزش
ایزترونیزی با اثرگذاری ،رابطره متبرت و معنریداری وجرود نردارد .اردزن ( )Ardalan, 2011در
پژوهای با عنوان «بررسی اثرات فن آوری اطالعات بر توانمندسازی شغلی کارکنران شررکت برر
منطقهای غرب استان کرمانااه» ،به این نتیجه رسید که بین بهکارگیری فنآوری اطالعات برا ب برود
کیفی رت عملزرررد ،دانررش و آگرراهی ،فرصررتهررای شررغلی ،اسررتقالل و آزادی کرراری ،مس راوییت
تصررمیمگی رری ،خررودکنتری ری و توسررعه حرفررهای رابطرره متبررت و معنرراداری وجررود دارد .اکبرپررور
( )Akbarpoor, 2011در پژوهای با عنوان «تسثیر برهکرارگیری فرنآوری اطالعرات برر ب ررهوری
شرکت بر منطقرهای اسرتان سیسرتان و بلوچسرتان» ،بره ایرن نتیجره دسرت یافرت کره برهکرارگیری
فن آوری اطالعات موجب افاایش ب رهوری شرکت بر منطقهای استان سیستان و بلوچسرتان شرده
1. Trust
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اسررت؛ یعن ری ،موجررب افرراایش کررارآیی و اثربوا ری در شرررکت مررذکور گردی رده اسررت .مقسررم
) (Moghsem, 2010در پژوهارری بررا عنرروان «بررسری رابطرره برین آمرروزشهررای برگرراار شررده بررا
توانمندسازی کارکنان شرکت پوش فرآورده نفتی منطقره گلسرتان» بره ایرن نتیجره رسرید کره برین
آموزشهای برگاار شده با هر یک از ابعاد توانمندسازی کارکنان (شایستگی ،ماثر بودن ،معنیدار
بودن ،خودساماندهی و اعتماد) رابطه معنیداری وجود نداشت .اما ،بین آموزشهرای توصصری برا
احساس ماثر بودن کارکنان و نیرا برین آمروزشهرای توصصری برا توانمندسرازی کارکنران رابطره
معنیداری وجود داشت.

ویلسزا ( )Vilska, 2007در پژوهاری برا عنروان «اسرتفاده از فرنآوری ارتباطرات و اطالعرات
بهعنوان مایفهای برای موفقیت نوآوری در کاور اسیانیا» ،به این نتیجه رسیدند که رابطه متبتری برین
استفاده از فنآوری ارتباطات و اطالعات و ب بود فرآیندهای مرتبط برا نروآوری در سرازمان برقررار
است .سازمانهایی که از فنآوری ارتباطرات و اطالعرات مناسرب اسرتفاده مریکننرد ،از ارتباطرات
داخلی و خارجی مناسبی ب رهمند بوده و فعاییرتهرای گروهری و فرآینردهای نروآوری در آن را بره
شررزل کارآفرینانررهای در جریران اسررت و نیررا تاررزیل زیرسرراختهررای فررنآوریهررای ارتبرراطی و
اطالعاتی و مدیریت محتروی آن نقرش عمردهای در توسرعه کرارآفرینی سرازمانی و ارتقرا روحیره
انگیاشی کارکنان داشته است.
هنگامی که سازمان هرا قصرد توانمندسرازی مردیران یرا کارکنران را دارنرد ،سیسرتمهرای اطالعراتی
میتوانند ،به عنوان یک رکن م م در این زمینه مطرح گردند و امزان دسترسی بیاتر به اطالعات را
برای تمامی سطوح فراهم آورند .یذا ،کاربرد فنآوری اطالعات در سازمانهرا بره سررعت در حرال
گسترش است و سازمان ها ج ت رسیدن به اهداف و مقاصد خود نیازمند استفاده از فرنآوریهرای
اطالعاتی میباشند و از طرف دیگر ،مدیران نیا از مناب م م سازمانها میباشند که بیارتر کارهرای
خود را با اطالعاتی که توسط فنآوری اطالعات بهدست میآید ،انجام میدهد.
نظر به اینکه این عصر ،عصر انفجرار دانرش و اطالعرات مری باشرد ،توجره بره ایرن موضروع در
سازمان های کاور ،امری ضروری و م م می باشد .اهمیت این موضروع نیرا برر هری کر

پوشریده

نیست .به جرأت می توان گفت که هی مدیری در حال حاضر ،در کاور این نیاز و ضررورت را بره
منظور تحوزت سازمانی مدیریتی و اقتصادی در صنای و بنگاههای خدماتی رد نمی کند و اخیراً نیا
تالشهای زیادی برای ب بود و اصالح سازمانها انجام شده است که عمدتاً حول موضوعاتی ماننرد
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کاهش سلسله مراتب و دیوان سرازری ،تارزیل تریم هرای فعرال و مارارکت در تصرمیم گیرری در
پایینترین رده سازمانی میباشد .بنابراین ،با توجه به نزات گفته شده نتیجه گرفته میشود که توجه
به توانمندسازی روانشناختی مدیران ضرروری اسرت .بره خصرود در بورشهرای آموزشری نظیرر
سازمانها و مراکا آموزش و پرورش به یحاظ حساس بودن حیطه کاری و گروههای سنی موتلرف
دانشآموزان ،امری بسیار م م و حیاتی میباشد .به سبب همین ضرورت در این پژوهش رابطه برین
فنآوری اطالعات با توانمندسرازی روانشرناختی مردیران آمروزش و پررورش منطقره یرک سراری
بررسی گردید و در این راستا ،فرضیههای زیر بررسی شد.
فرضیه اصلی :بین فنآوری اطالعات با توانمندسازی روانشناختی مدیران آموزش و پررورش منطقره
یک ساری رابطه وجود دارد.
فرضیه ویژه اول :بین فنآوری اطالعات برا احسراس شایسرتگی (خودکارآمردی) مردیران آمروزش و
پرورش منطقه یک ساری رابطه وجود دارد.
فرضیه ویژه دوم :بین فنآوری اطالعات با احساس معنیدار برودن (ارزشمنردی) مردیران آمروزش و
پرورش منطقه یک ساری رابطه وجود دارد.
فرضیه ویژه سوم :برین فرنآوری اطالعرات برا احسراس مراثر برودن (اثرگرذاری) مردیران آمروزش و
پرورش منطقه یک ساری رابطه وجود دارد.
فرضیه ویژه چهارم :بین فرنآوری اطالعرات برا احسراس سراماندهری (داشرتن حرق انتوراب) مردیران
آموزش و پرورش منطقه یک ساری رابطه وجود دارد.
فرضیه ویژه پنجم :بین فنآوری اطالعات با احساس اعتماد (امنیت) مدیران آموزش و پرورش منطقره
یک ساری رابطه وجود دارد.
محقق در تدوین چارچوب نظری این پژوهش از مبانی نظری پژوهش استفاده نموده که برگرفتره از
اندیاهها و نظریات صاحبنظران و دانامندان علم مدیریت است .این پژوهش به بررسی فرن آوری
اطالعات و نیا رابطه آن بر توانمندسازی روانشرناختی مردیران برا توجره بره چرارچوب نظرری کره
برگرفته از مدل توانمندسازی روانشناختی ( )Spreitzer, 1995است ،پرداخته است (شزل .)2
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توانمندسازی روانشناختی مدیران
شايستگي
خودساماندهي

فنآوری اطالعات

معنيدار بودن
مؤثر بودن
اعتماد

شكل  .چارچوب نظری پژوهش
روش

روش انجام پژوهش از نظر نحوه گردآوری دادههرا ،توصریفی از نروع همبسرتگی و از نظرر هردف،
کاربردی است .جامعه آماری پژوهش حاضر 222 ،نفر از مدیران آمروزش و پررورش منطقره یرک
ساری در سال تحصیلی  ،2932-39در نظر گرفته شده اسرت .منظرور از مردیران ،راسرا ،معاونران و
مدیران مدارس منطقه یک ساری هستند .روش نمونهگیری ،تصادفی ساده و حجم نمونه برر اسراس
جدول کرجسی و مورگان تعداد  291نفر بوده است.
روش گررردآوری دادههررا ،برره صررورت کتابوانررهای و میرردانی مرریباشررد و ابرراار گررردآوری دادههررا
پرسش نامه بود .در روش کتابوانه ای با مراجعه به کتابوانه ها و مراکا اطالع رسانی از کتب ،مقازت
فارسی و انگلیسی و مراجعه به سایتهای مربوطه ج ت تزمیل بوای از پژوهش اسرتفاده گردیرد.
پرسشنامه استاندارد توانمندسازی روانشناختی اسریریتار )(Spreitzer, 1996

در روش میدانی از

و پرسشنامه محقق ساخته کاربرد فن آوری اطالعات استفاده شد .پرسشنامره فرن آوری اطالعرات
دارای  21ساال است که پ

از اصالح ،تعردیل شرد .هرر سراال دارای پرن گاینره بسرته پاسرخ برا

مقیاس ییزرت بوده است .پرسشنامه استاندارد توانمندسرازی روانشرناختی اسریریتار کره در سرال
 2331ساخته شده است ،دارای  21ساال بود و از  1خرده مقیاس تازیل شده است که عبارتنرد از:
شایسررتگی (سرره سرراال اول) ،مرراثر بررودن (سرره سرراال دوم) ،معنرریدار بررودن (سرره سرراال سرروم)،
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خودساماندهی (سه ساال چ ارم) و اعتماد (سه ساال پنجم) .برای طراحری سراازت و پاسرخهرا از
طیف ییزرت استفاده گردید .نحوه نمرهگذاری ساازت به این صورت دستهبنردی شردهانرد :بسریار
زیاد  ،1زیاد  ،8متوسط  ،9کم  2و بسیارکم .2
در این پژوهش ،پایایی پرسشنامهها با استفاده از روش آیفای کرونبرا مرورد تسییرد قررار گرفرت.
برای سنجش پایایی پرسشنامه ،یک مرحله پیشآزمون انجام گرفت ،بدین صرورت کره ابتردا92 ،
پرسررشنامرره توزی ر و جم ر آوری گردیررد .در مررورد پرسررشنامرره فررنآوری اطالعررات کرره جررا
پرسشنامههای محقق ساخته بود ،ضریب آیفای کرونبا  2/32بهدست آمد .در مرورد پرسرشنامره
توانمندسازی مدیران که استاندارد بود پایایی در ابعاد شایسرتگی  ،2/88مراثر برودن  ،2/83معنرادار
بودن  ،2/81خودساماندهی  2/88و اعتماد  2/88بهدست آمد ،که ناان مریدهرد همره سراازت برا
یزدیگر هم ج ت بوده و پرسشنامرههرا از پایرایی ززم برخرودار بودنرد .از آنجرا کره پرسرشنامره
توانمندسازی مدیران استاندارد است ،روایی آن در مطایعات متعردد خرارجی و داخلری تسییرد شرده
است.
دادههای جم آوری شده با استفاده از شاخصهای آمار توصریفی خالصره و طبقرهبنردی شردند .در
تجایه و تحلیل استنباطی دادهها ،برای بررسی معنادار بودن رابطه بین متغیرهرا از آزمرون همبسرتگی
پیرسون ،رگرسیون خطی و نیا کویموگروف -اسمیرنوف ج ت نرمال بودن دادهها استفاده گردیرد
و با نرمافاار  SPSSصحت فرضیات پژوهش مورد بررسی و تحلیل قرار گرفرت .در ایرن بورش بره
توصیف ویژگیهای دموگرافیک در نمونههای پژوهش (جنسیت ،تسهل ،سن ،تحصیالت) پرداخته
شد (جدول .)2
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جدول  .توزیع فراوانی متغيرهای جنسيت ،تأهل ،سن و تحصيالت در نمونه آماری مورد مطالعه
متغيرها

جنسیت
تسهل

سن (سال)

تحصیالت

فراوانی

درصد فراوانی

مرد

16

83/9

زن

13

12/6

مجرد

98

21

متسهل

222

61

 22تا 92

12

91/8

 92تا 82

16

83/9

 82تا 12

28

29/2

بازی 12

2

2/6

دییلم

29

3/1

کاردانی

91

21/1

کارشناسی

62

12/1

کارشناسی ارشد و بازتر

26

22/1

یافتهها

برای انجام آزمون نرماییته از روش کویموگروف -اسمیرنوف استفاده شده است .نتای آزمون با درجه
آزادی  291و مقدار احتمال ( )2/222با توجه به حد معنیداری محاسبه شده ( )sig >2/21فرض صفر
رد و فرض یک تسیید شده است؛ یعنی ،متغیر مورد بررسی روی منحنی نرمال قرار دارد .به همین دییرل
در محاسبات این فرضیه از روشهای آمار پارامتریک استفاده گردیده است.
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جدول  .4خالصه تحليلهای آماری مربوط به فرضيهها

فرضيه
اصلی
ویژه اول
ویژه دوم
ویژه سوم
ویژه چ ارم
ویژه پنجم

شاخص

ضریب ضریب تعيين

خطای

سطح

ضریب
همبستگی

تعيين

تعدیل شده

معيار

معنیداری

2/222

2/229

2/228

2/232

2/222

2/223

2/222

2/221

2/996

2/226

2/912

2/223

2/229

2/926

2/222

2/923

2/222

2/312

2/922

2/222

2/891

2/232

2/288

2/921

2/222

2/118

2/892

2/828

2/211

2/222

رابطه توانمندسازی مدیران
با فنآوری اطالعات
رابطه شایستگی با
فنآوری اطالعات
رابطه معنیداربودن با
فنآوری اطالعات
رابطه ماثربودن با
فنآوری اطالعات
رابطه ساماندهی با
فنآوری اطالعات
رابطه اعتماد با
فنآوری اطالعات

فرضیه اصلی :بین فنآوری اطالعات با توانمندسازی روانشناختی مدیران آموزش و پررورش منطقره
یک ساری رابطه معنیداری وجود دارد.
همبستگی بین فنآوری اطالعات با توانمندسازی مدیران برابرر برا  2/222مریباشرد و مقردار سرطح
معناداری کمتر از  2/21است .بنابراین ،فرضیه صرفر رد و فرضریه پرژوهش تسییرد مریشرود و نتیجره
گرفته می شود که بین فنآوری اطالعات برا توانمندسرازی مردیران رابطره معنریداری وجرود دارد.
هررمچنررین ،ضررریب تعیررین بررهدسررت آمررده ( )R2 = 2/229تغییرررات متغیررر فررنآوری اطالعررات و
توانمندسازی مدیران را تبیین کرده است.
فرضیه اول :بین فنآوری اطالعات با احساس شایستگی (خودکارآمدی) مدیران آموزش و پررورش
منطقه یک ساری رابطه معنیداری وجود دارد.
همبستگی بین فنآوری اطالعات با احساس شایستگی برابر با  2/223مریباشرد و نیرا مقردار سرطح
معنیداری بیاتر از  2/1میباشد .بنابراین ،فرضیه صفر تسیید و فرضیه پژوهش رد مریشرود و نتیجره
گرفته میشود که بین فنآوری اطالعات با احساس شایستگی رابطه معنیداری وجود ندارد.

رابطه فنآوری اطالعات و توانمندسازی روانشناختی مدیران …17/

فرضیه دوم :بین فرن آوری اطالعرات برا احسراس معنریدار برودن (ارزشمنردی) مردیران آمروزش و
پرورش منطقه یک ساری رابطه معنیداری وجود دارد.
همبستگی بین فنآوری اطالعات با احساس معنیدار بودن (ارزشمندی) برابر با  2/912مریباشرد و
نیا مقدار سطح معنیداری کمتر از  2/1میباشد .بنابراین ،فرضیه صرفر رد و فرضریه پرژوهش تسییرد
میشرود و نتیجره گرفتره مریشرود کره برین فرنآوری اطالعرات برا احسراس معنریدار برودن رابطره
معنیداری وجود دارد .همچنین ،ضریب تعیین بهدست آمده ( )R2 =2/223تغییرات متغیر فنآوری
اطالعات با احساس معنیدار بودن را تبیین میکند.
فرضیه سوم :بین فنآوری اطالعات با احساس ماثر برودن (اثرگرذاری) مردیران آمروزش و پررورش
منطقه یک ساری رابطه معنیداری وجود دارد.
همبستگی بین فنآوری اطالعات با احساس ماثر بودن (اثرگذاری) برابر با  2/923میباشد و مقدار
سطح معنیداری کمتر از  2/21میباشد .بنابراین ،فرضیه صفر رد و فرضیه پژوهش تسیید میشرود و
نتیجه گرفته میشود که بین فنآوری اطالعات با احساس ماثر بودن رابطه معنریداری وجرود دارد.
همچنین ،ضریب تعیین ( )R2 = 2/222درصد تغییرات متغیر فرنآوری اطالعرات برا احسراس مراثر
بودن را تبیین میکند.
فرضیه چهارم :بین فنآوری اطالعات با احساس ساماندهی (داشتن حق انتوراب) مردیران آمروزش و
پرورش منطقه یک ساری رابطه معنیداری وجود دارد.
همبستگی بین فنآوری اطالعرات برا احسراس سراماندهری (داشرتن حرق انتوراب) برابرر برا 2/891
میباشرد و مقردار سرطح معنریداری کمترر از  2/21مریباشرد .بنرابراین ،فرضریه صرفر رد و فرضریه
پژوهش تسیید میشود و نتیجه گرفته میشود که بین فنآوری اطالعات با احساس ماثر بودن رابطره
معنیداری وجود دارد .همچنین ،ضریب تعیین ( )R2 = 2/232که ناران مریدهرد درصرد تغییررات
متغیر فنآوری اطالعات با احساس ساماندهی تبیین میگردند.
فرضیه پنجم :بین فنآوری اطالعات با احساس اعتماد (امنیت) مدیران آموزش و پرورش منطقه یرک
ساری رابطه معنیداری وجود دارد.
همبستگی بین فنآوری اطالعات با احساس اعتماد (امنیت) برابر با  2/118میباشد و مقردار سرطح
معنیداری کمتر از  2/21میباشد .بنابراین ،فرضیه صفر رد و فرضیه پژوهش تسیید میشرود و نتیجره
گرفته میشود که بین فنآوری اطالعات با احساس اعتماد رابطه معنیداری وجود دارد .هرمچنرین،
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ضریب تعیین ( )R2 = 2/892ناان میدهد که درصد تغییرات متغیر وابسته و مستقل تبیین میگرردد
(جدول .)2
برای بررسی معنیداری آزمون ،رگرسیون و رابطه خطی بین متغیرها در فرضریههرا بررسری گردیرد
(جدول .)9
جدول  .1نتایج اصلی رگرسيون و سطح معنیداری آزمون

شاخص

مجموع درجه
مربعات آزادی

F

ضرایب معيار نشده ضرایب معيارشده
B

خطای معيار

بتا

t

سطح
معناداری

توانمندسازی مدیران 2/232

2

2/12

2/82

2/288

2/228

2/221

2/222

احساس شایستگی

2/288

2

2/218 2/12

2/281

2/223

2/21

2/226

معنیدار بودن

2/229

2

2/23 23/32

2/289

2/91

8/81

2/222

ماثر بودن

2/229

2

2/23 23/32

2/289

2/91

8/81

2/222

ساماندهی

2/38

2

2/12 92/12

2/28

2/91

29/69

2/222

اعتماد

1/13

2

2/91 222/28

2/291

2/11

22/22

2/222

با توجه به یافتههای جدول  9ماوص میشود که در فرضیه اصرلی ،برا توجره بره سرطح معنریداری
( )2/222و در سطح اطمینان  %31با میاان  )2/12( Fبین فنآوری اطالعات با توانمندسازی مدیران
رابطه معنیداری وجود دارد .در فرضیه اول ،با سطح معنیداری ( )2/226و در سرطح اطمینران %31
و میاان  ،)2/12( Fبین فنآوری اطالعات با احساس شایستگی (خودکارآمدی) رابطره معنریداری
وجود ندارد .در فرضیه دوم ،با توجه به سطح معنیداری ( ،)2/222در سطح اطمینران  %31برا میراان
 ،)23/32( Fبین فرن آوری اطالعرات برا احسراس معنریدار برودن (خودکارآمردی) مردیران رابطره
معنیداری وجود دارد .در فرضیه سوم ،با توجره بره سرطح معنریداری ( ،)2/222در سرطح اطمینران
 %31با میاان  ،)23/32( Fبین فنآوری اطالعات با احساس ماثر بودن (ارزشمندی) مدیران رابطره
معنیداری وجرود دارد .در فرضریه چ رارم ،برا توجره بره سرطح معنریداری (کمترر از  ،)2/221برین
فنآوری اطالعات با احساس ساماندهی (داشرتن حرق انتوراب) مردیران رابطره معنریداری وجرود
دارد .در فرضیه پنجم با سطح معنیداری ( )2/222در سطح اطمینان  %31با میاان  ،)222/28) Fبین
فنآوری اطالعات با احساس اعتماد (امنیت) مدیران آموزش و پرورش منطقره یرک سراری رابطره
معنیداری وجود دارد.

رابطه فنآوری اطالعات و توانمندسازی روانشناختی مدیران …/

بحث و نتیجهگیري

پژوهش حاضر ،به بررسری رابطره برین فرنآوری اطالعرات برا توانمندسرازی روانشرناختی مردیران
آموزش و پرورش منطقه یک ساری پرداخته شده است .رابطره فرنآوری اطالعرات برا هرر یرک از
ابعاد توانمندسازی روان شناختی مورد آزمون قرار گرفت کره مقایسره نترای ایرن پرژوهش برا سرایر
یافتهها در تحقیقات دیگر به این قرار است:
بین فنآوری اطالعات با احساس شایستگی کارکنان رابطه معنیداری به دسرت نیامرد کره در سرایر
تحقیقات ماابه این تحقیق همگی به نتیجهای غیر این پژوهش رسیده بودند و ماابه این نتیجه یافت
ناد .بین فنآوری اطالعات با احساس معنیدار بودن کارکنان رابطه معنیداری وجرود داشرت کره
نتای حاصل از این فرضیه با نتای تحقیرق )(Nasiri, Hosseinzade & Nabati Mohtaj, 2011

همخوانی دارد .نترای آن را ناران داد کره آمروزش ایزترونیزری برا خودکارآمردی ،خودموتراری،
معنیداری و اعتماد به جا متغیر اثربوای رابطه متبت و معنیداری وجود دارد و نیا نترای حاصرل
از این فرضیه با نتای تحقیق جفایی رهنی و همزراران ) (Jafaee Rahni et al., 2011هرمخروانی
دارد .این یافترههرا حراکی از آن اسرت کره اسرتقرار فرنآوری اطالعرات موجرب ارتقرای احسراس
شایستگی ،احساس خودموتاری ،ارتقای احساس ماثر بودن و افاایش اعتماد میان افراد میشود.
دیگر یافته پژوهش ناان داد که بین فنآوری اطالعات با احساس مراثر برودن کارکنران رابطره
معنیداری وجود دارد که نتای حاصل از این فرضیه با نترای تحقیرق & (Kamalian, Salarzehi

) Olyaei, 2013همخوانی دارد .نتای آن ا نیا ناان داد که بهکارگیری فنآوریهرای اطالعرات و
ارتباطات می تواند تغییرات توانمنردی کارکنران را تبیرین کنرد و برین ایرن دو متغیرر رابطره متبرت و
معنیداری وجود دارد.

تحلیل دادهها ناان داد که بین فنآوری اطالعات با احسراس خودسراماندهری کارکنران رابطره
معنیداری وجود دارد که نترای حاصرل از ایرن فرضریه برا نترای تحقیرق دیگرر محققران (Jafaee
Rahni et al., 2011, Nasiri, Hosseinzade & Nabati Mohtaj, 2011, Kamalian,
) Salarzehi & Olyaei, 2013همخوانی دارد .همچنین ،بین فنآوری اطالعات با احساس اعتماد
کارکنان رابطه معنیداری مااهده شد که نتای حاصل از این فرضیه با دیگرر پرژوهشهرا (Jafaee
Rahni et al., 2011, Nasiri, Hosseinzade & Nabati Mohtaj, 2011, Kamalian,
) Salarzehi & Olyaei, 2013همسو است.
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نتای پژوهش حاضر ناان داد ،بین استفاده از فنآوری اطالعات و توانمندسرازی روانشرناختی
مدیران آموزش و پرورش منطقه یک ساری رابطره وجرود دارد .بنرابراین ،شایسرته اسرت مسراوزن
محترم آمروزش و پررورش از تعلریم و آمروزش فرنآوریهرای جدیرد اطالعراتی در تمرام سرطوح
(کاربران ،متوصصان سیستم ،کارکنران و مردیران) بره منظرور آشرنایی بیارتر آنران برا تزنیرکهرا،
تج یاات جدید فنآوری اطالعات و توسعه حرفرهای کارکنران حمایرت کامرل نماینرد .بره منظرور
بازنگری و ارتقای روشهای انجام کار و گذر از مرحله روشهای موجود و قدیمی ،به انجرام کرار
مبتنی بر استفاده حداکتر از قابلیتها و انعطافپذیری فنآوری اطالعات تالش و مسراعدت کننرد.
زمینه ایجاد تس یالت و پاتیبانی هر چه بیاتر از نروآوری تحقیقرات بنیرادی و کراربردی مررتبط برا
فنآوری اطالعات با تسکید بر اویویتها و نیازهای سازمان در ج ت ب رهگیرری بیارتر از امزانرات
موجود فراهم نمایند.
پیان اد میشود ،با توجه به تغییرات سری در زمینه فنآوریهای اطالعاتی ،از تمسک به دیدگاههرا
و روشهای سنتی کار پرهیا گردد و این روشها و طرز کارها بهطور مداوم از چندین نظر ارزیرابی
شود تا ب ینهسازی مستمر و متعاقباً آمروزشهرای برهروز در ایرن خصرود صرورت پرذیرد .نظرر بره
بررسیهای صورت گرفته پیارن اد مریشرود ،دوره کراربردی اسرتفاده از نررمافاارهرای موتلرف و
چگونگی ب رهمندی مراثرتر بررای کارکنران در نظرر گرفتره شرود .سرازمانهرا و مراکرا آمروزش و
پرورش منطقه باید عوامل انگیاشی و ترغیب و هدایت مدیران را فراهم آورند ،تا آنان را به کاربرد
فن آوری اطالعات برانگیاند و مدیران آن را به منایه یک خط مای اجرا نمایند .سیاستگرذاری و
تدوین یک برنامه بلند مدت در زمینه فنآوری اطالعات توصیه میگردد .مستندسازی سیستمهرای
اطالعاتی موجود؛ از ج ت کاربردها ،گاارشها و خروجیها توصیه مریگرردد .ترالش بررای رفر
نواقص موجود سیستمهای اطالعاتی نیا پیان اد میگردد.
همانگونه که در این پژوهش ذکر گردید ،مدیران ،یزی از م رمتررین منراب سرازمان برهشرمار
میآیند و توجه به تواناییهای آن ا ج ت رسیدن به اهداف سازمان بسیار م م و ضروری مریباشرد
و از آنجا که یزی از راه های رسیدن بره اهرداف سرازمان توجره بره توانمندسرازی مردیران سرازمان
میباشد .یذا ،ج ت رسیدن به این م م پیان ادهایی در ادامه ارایه میگردد:


آموزش مستمر کارکنان هم در زمینه فنآوری اطالعرات (سیسرتمهرای اطالعراتی موجرود در
سازمان) و هم در زمینه شغلی (ویایف و عملزردهای سازمانی).

1/… رابطه فنآوری اطالعات و توانمندسازی روانشناختی مدیران

.ارایه سیستم اطالعاتی که موجب تس یل نظارت و سرپرستی افراد میگردد



 دقیرق و درسرت را در مواقر ضرروری در اختیرار،ارایه سیستم اطالعراتی کره اطالعرات ززم



.مدیران قرار دهد
ارایه سیستم اطالعاتی که بازخورد منظم و مستمری را چه در حین انجام کرار و چره در پایران



.کار به مدیران نمایش دهد و آن ا را از فرآیند و نتای کار آگاه سازد
 احسراس، احساس معنریدار برودن،تقویت احساس شایستگی

ارایه سیستم اطالعاتی که باع



. احساس ساماندهی و احساس اعتماد در کارکنان سازمان شود،ماثر بودن
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