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هدف پژوهش حاضر ،بررسی رابطه بین یادگیری سازمانی و توانمندسازی کارکنان با نقش میانجی میزان
استفاده از فنآوری اطالعات استادان و کارکنان بود .روش پژوهش از نظر هدف ،کاربردی و از نظر
گردآوردی داده ها توصیفی از نوع همبستگی بود .جامعهی آماری این پژوهش ،کلیهی استادان و کارکنان
شرق استان مازندران در سال  7931به تعداد791نفر بودند .حجم نمونه با استفاده از جدول کرجسی و مورگان،
تعداد  31نفر با روش نمونهگیری تصادفی طبقهای به تفکیک شهر انتخاب شدند .ابزار جمعآوری دادهها

کتابخانه ای وپرسشنامهی استاندارد ،یادگیری سازمانی ( ،)2002توانمندسازی کارکنان ()5991
و پرسشنامهی استفاده از فنآوری اطالعات( )2001بود .جهت تجزیه و تحلیل دادهها از روش آمار توصیفی
و استنباطی( آزمون معادالت ساختاری ،ضریب همبستگی پیرسون) استفاده گردید .نتایج پژوهش ،نشان داد که
بین یادگیری سازمانی و توانمندسازی با نقش میانجی میزان استفاده از فنآوری اطالعات استادان و کارکنان
دانشگاه آزاد اسالمی شرق استان مازندران ،رابطهی مثبت و معناداری وجود دارد .همچنین بین مهارتهای
فردی و توانمندسازی ،مدلهای ذهنی و توانمندسازی ،چشم انداز مشترک و توانمندسازی و تفکر سیستمی
و توانمندسازی با نقش میانجی میزان استفاده از فنآوری اطالعات استادان و کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی
شرق استان مازندران ،رابطهی مثبت و معنا داری وجود دارد.
واژههای کلیدی :یادگیری سازمانی ،توانمندسازی کارکنان ،فنآوری اطالعات

.
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مقدمه

نیروی انسانی ،یکی از مهمترین و با ارزشترین داراییهایی است که هر سازمان در اختیار دارد.
) (Chen, Huang & Ciao, 2010سااازمانهااای امااروزی کااه در ج اوّ دانااشمحااور ،ربااابتی،
مشتریگرا ،پاسخگو ،کیفیتگرا و غیره فعالیت میکنند ،مستلزم دستیابی سریع به نیاروی انساانی
توانمند به عناوان ابازار رباابتی مایباشاند .از ایانرو از عوامال مهام و حیااتی ساازمانهاا ،کیفیات
توانمندی نیروی انسانی است و یکی از مفاهیمی که در راستای بالندگی منابع انسانی مطار اسات،
توانمندسازی کارکنان میباشاد) . (Amichai, Kathleen & Samuel, 2012باه عباارت دیگار
اهمیت منابع انسانی به مراتب از فنآوری های جدید ،منابع مالی و مادی بیشتر است .توانمنادی
منابع انسانی به عنوان یک رویکرد ناوین انگیازش درونای شالل ،باه معنای آزاد کاردن نیروهاای
درونی کارکنان و فراهم کردن بسترها و به وجود آوردن فرصاتهاا بارای شاکوفایی اساتعدادها،
تواناییها و شایستگیهای افراد میباشد و در وابع شامل ادراکات فرد نسبت به نقاش خاویش در
شلل و سازمان مایشاود) (Abdullahi & naveh Abraham ,1395کاه ایان ادراکاات ،شاامل
احساس معناداری شلل ،احساس ماؤثر باودن ،احسااس شایساتگی در شالل ،احسااس داشاتن حا
انتخاب ،احساس مشارکت در شلل کاه هماان مؤلفاههاای توانمندساازی کارکناان هساتند),1395

 .(Abdullahi & naveh Abrahamهمچنین تمام سازمانها که امروزه به نوعی از پیشرفت ساریع
تکنولوژی متأثر هستند برای حفظ و ادامه حیات خویش ناگزیرناد دگرگاونیهاایی همساو باا ایان
پیشرفت را در همهی ابعاد سازمان خود به وجود آورند .زیربنا و نقطهی شروع هماهی ایان تلییار و
تحاااااوالت ،توانمندساااااازی و باااااه کاااااارگیری صاااااحی مناااااابع انساااااانی مااااایباشاااااد
) (Abdullahi & naveh Abraham ,1395توانمندسازی با تلییر در باورها ،افکار و طارز تلقای
های کارکنان شروع می شود؛ به این معنی که آنان باید به این باور برسند کاه تواناایی و شایساتگی
الزم برای انجام وظایف را به طور موفقیتآمیز داشته و احساس کنناد کاه آزادی عمال و اساتقالل
در انجام فعالیت ها را دارند.
یکی از متلیرهای تأثیرگااار بار توانمندساازی کارکناان ،یاادگیری ساازمانی مایباشاد .یاادگیری
سازمانی مجموعه ابدامات سازمانی است که به صورت آگاهانه و یاا غیرآگاهاناه بار تحاول مثبات
ساازمانی اثار مایگااارد  2007) (Garcia Perez, Ayres & Vicky Fillerدر جهاان اماروز
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بیشترین تأکید بر بابلیت سازگاری با تلییار در محایس ساازمانهاا اسات کاه الزماهی آن واکانش
و پاسخگویی سریع به این عوامل ،تلییر و تحول و در نهایت کسب یادگیری سازمانی است.
) (khosh sema, 2012بنابراین فقس سازمانهایی میتوانند ضارورتهاا و تلییارات محیطای را باه
موبع پیشبینی نمایند و بقای خود را در محیس ،دائماً متلیر اداماه دهناد کاه بار یاادگیری ساازمانی
تمرکز و تأکید کنند .مؤلفههای یادگیری سازمانی عبارتند از :مهارتهای فردی ،مدلهاای ذهنای،
تفکر سیستمی ،چشمانداز مشترک که هر یک به نوبهی خود میتوانناد بار توانمندساازی کارکناان
تأثیرگاار باشند .یادگیری سازمانی باعث میگردد افراد دانشی را که در سازمان هایشاان باه دسات
میآورند در رفتارشان به کار ببندند که این امر باعث ایجاد توانمندسازی کارکنان میگردد.
) (Khanali zadeh, Kurdish, fane & moshabake, 2018یکی دیگر از متلیرهاای ماؤثر بار
توانمندسااازی کارکنااان ،اسااتفاده از ف ـ آوری اطالعااات در سااازمان ماایباشااد .امااروزه فاانآوری
ارتباطات و اطالعات با گردآوری ،سازماندهی ،ذخیره و نشر اطالعات اعم از صوت ،تصویر ،ماتن
یا عدد با استفاده از ابزار رایانهای و مخابراتی تأثیر بسزایی در یاادگیری ساازمانی دارد و یاک منباع
بادرت در سااازمانهااا و عامال مهماای در ایجاااد و حفاظ یااادگیری سااازمانی اسات .اهمیاات نقااش
تکنولوژی ارتباطات و اطالعات در تحقی و توسعه و به تبع آن توانمندسازی و یاادگیری ساازمانی
مناسب ،آنبدر بدیهی و آشکار است که جای هر گونه تعریاف و شار را در ضارورت و اهمیات
آن در دنیای امروز که به عصر ارتباطات ،معروف است ،بابی نمیگاارد؛ چرا که در هزارهی ساوم
هر کشوری که به وسایل ارتباطی و اطالعاتی پیشرفته مجهز باشاد ،مایتواناد اطالعاات مهام را در
سریع ترین زمان ممکن به دست آورده و در جهت اهداف ابتصادی و صنعتی ،اجتمااعی ،فرهنگای
و سیاسی و همچنین تحقیقاتی مورد تجزیه و تحلیل برار داده و به رشد و پیشرفت سریع دست پیادا
کنااد).(Reeves Mercadero, Moreno , Sardan & (moraveje & eghbale ,2012

) Sabatre , Sanchi, 2017در پژوهشای تحات عناوان" رابطاه یاادگیری ساازمانی و فانآوری
اطالعات" نشان دادند یادگیری شخصی به تنهایی و به همراه فنآوری اطالعات ،تأثیر مثبت و بابل
توجهی بر یادگیری سازمانی دارد .همچنین یادگیری فردی و سازمانی تاأثیر مثبات و معنااداری بار
عملکرد سازمانی دارد.
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) )Dimovsky & scrolling,2016در پژوهشی تحت عنوان "رابطه یادگیری ساازمانی و ف آوری

اطالعاات بار روی مادیران عاالی شارکتهاای تجااری در اسالواکی" باه ایان نتیجاه رسایدند کاه
همبستگی مثبت و مستقیمی بین یادگیری سازمانی و فنآوری اطالعات وجود دارد.
) (Solemane , zahmatkesh, 2019در پژوهشی تحت عنوان" رابطه توانمندساازی کارکناان باا
یادگیری ساازمانی در ادارات آماوزش و پارورش اساتان سامنان" نشاان دادناد باین توانمندساازی
کارکنان و یادگیری سازمانی ،رابطه معناداری وجود دارد و یادگیری سازمانی پایش بینای کننادهی
مناسبی برای توانمندسازی کارکنان میباشد (porya, khoram & doroste, 2018) .در پژوهشی
تحت عنوان"بررسی رابطه توانمندسازی روان شناختی با یادگیری سازمانی .مطالعه ماوردی :باناک
پارسیان(شاعبه مرکازی تهاران)" نشاان دادناد میااان ابعااد توانمندساازی روانشاناختی کارکناان بااا
یااادگیری سااازمانی رابطااهی مسااتقیم و معن اادار وجااود دارد و در میااان ابعاااد توانمندسااازی روان
شناختی ،احساس شایستگی بایشتارین رابطاه و احسااس ماؤثر باودن کامتارین میازان رابطاه را باا
یاادگیری ساازمانی دارد (Khanali zadeh, kordnajech, fane & moshabake, 2018) .در
پژوهشی تحت عنوان"رابطه توانمندسازی با یادگیری سازمانی" نشان دادند احساس ماؤثر باودن باا
یادگیری سازمانی دارای ارتباط بوی میباشد و با افزایش یادگیری ساازمانی ،احسااس ماؤثر باودن
در شلل کارکنان افازایش ماییاباد (dastgerde,rahmane & zybandeh, 2018) .در پژوهشای
تحت عنوان"ارتباط توانمندسازی با یادگیری ساازمانی کارکناان ساازمان تربیات بادنی جمهاوری
اسالمی ایران" نشان دادند بین عوامل توانمندسازی با یادگیری سازمانی کارکنان ارتباط بسیار بوی
و مثبتای وجاود دارد (Farmane & ravangard, 2015) .در پژوهشای تحات عناوان"رابطاه باین
توانمندسازی و یادگیری سازمانی در میان کارکنان دانشگاه علوم پزشکی شیراز" نشاان دادناد باین
یااادگیری سااازمانی و توانمندسااازی رابطااه معناااداری وجااود دارد و دو بعااد احساااس مشااارکت بااا
دیگران و احساس شایستگی در شلل ،پیشبینی کنندهی یادگیری سازمانی اسات .ساط یاادگیری
سازمانی و توانمندی کارکنان در حد متوسس میباشد.
یکی از مقولههای مهم که به استادان و کارکناان مؤسساات آماوزش عاالی در راساتای رسایدن باه
اهداف از پیش تعیین شده ،کمک می کند یادگیری سازمانی کارکنان است و هامچناین ضارورت
بهرهگیاری از یاادگیری ساازمانی در زمیناهی بهباود بابلیات توانمندساازی باا توجاه باه اساتفاده از
فنآوری اطالعات میباشد .لاا بررسای رابطاهی یاادگیری ساازمانی کارکناان باا توانمندساازی باا
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میانجیگری فنآوری اطالعات در بین استادان و کارکنان مؤسسات آماوزش عاالی از ایان جهات
ضرورت دارد که به استادان و کارکنان مؤسسات آموزش عالی کمک میکند همگاام و همساو باا
تلییرات محیطی روبه جلو گام بردارد .از این حیث امیاد مایرود آگااهی از چگاونگی ایان نتاایج
بتواند به استفاده کنندگان و در رأس آن استادان و کارکنان مؤسسات آموزش عالی  ،جهت گااار
از چالشهای پیشروی ناشی از محیس کامالً ربابتی و پرتالطم کنونی و دستیابی باه راهکارهاای
عملی برون رفت از وضعیت فعلی و رهنمون شدن به تعالی ساازمانی ،کماکهاای شاایان تاوجهی
ارائااه نمایااد .ساارانجام پااژوهش حاضاار بااا هاادف اصاالی تعیااین رابطااه بااین یااادگیری سااازمانی و
توانمندسازی کارکنان با نقش میاانجی میازان اساتفاده از فانآوری اطالعاات اساتادان و کارکناان
دانشگاه آزاد اسالمی شرق استان مازندران انجام شده است.
روش

پژوهش حاضر بر حسب هدف ،کاربردی و بر حسب موبعیات میادانی و برحساب گاردآوری داده
ها ،توصیفی از ناوع هامبساتگی اسات .جامعاهی آمااری ایان پاژوهش ،کلیاه اساتادان و کارکناان
دانشگاههای آزاد اسالمی شرق استان مازندران (نکاء ،بهشهر) در سال  7931می باشد که با مراجعاه
به واحد کارگزینی دانشگاههای مربوطه تعدادشان 791نفر ( 93نفر کارمناد و  63نفار هیاأت علمای
دانشگاه آزاد اسالمی واحد بهشهر 96 ،نفار کارمناد و  93نفار هیاأت علمای دانشاگاه آزاد اساالمی
واحد نکا) مایباشاند .جهات انتخااب حجام نموناه از جادول )(Krejcie and, Morgan, 1970

استفاده گردید و حجم نمونه  31نفر به روش نمونهگیری ،تصادفی طبقهای به تفکیک شهر انتخااب
شدند .روش گردآوری دادهها کتابخانهای و میدانی باوده اسات کاه باه منظاور تادوین چاارچوب
نظری کتابها ،مقاالت و پژوهشهای مربوطه مورد استفاده بارار گرفات و باه منظاور گاردآوری
دادههااا از پرسااشنامااهی یااادگیری سااازمانی نیفااه( ،)2002توانمندسااازی کارکنااان()5991

و پرسشنامهی استفاده از فنآوری اطالعات( )2001استفاده شد.
ابزار جمع آوری داده ها

الااف) پرسااشنامااهی یااادگیری سااازمانی ب)پرسااشنامااهی اسااتاندارد توانمنااد سااازی کارکنااان
ج)پرسشنامهی استفاده از فنآوری اطالعات
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با توجه به اینکه پرسشناماهی یاادگیری ساازمانی نیفاه ،توانمندساازی کارکناان و پرساشناماهی
استفاده از ف آوری اطالعات ،استاندارد هساتند و بارهاا از ایان پرساشناماه هاا در مطالعاات متعادد
خارجی و داخلی استفاده شده،نشاندهندهی روایی مناسب این پرسشناماههاا مایباشاد .باه منظاور
اطمینان از پایاا باودن پرساشناماههاا ،تعاداد  91پرساشناماه میاان نموناه آمااری ،توزیاع و سا
جمعآوری گردید .در مرحله بعد دادههای جمعآوری شده باا اساتفاده از نارمافازار spss 61ماورد

تجزیه و تحلیل برارگرفت و ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامهی پژوهش محاسبه گردید که
نتایج در ذیل آمده است .ضرایب به دست آمده بیانگر آن اسات کاه پرساشناماههاا دارای پایاایی
باالیی می باشند.
جدول  :8ضرایب پایایی پرسشنامهها

متغیرهای پژوهش

آلفای کرونباخ

فنآوری اطالعات
توانمندسازی
احساس مؤثر بودن
احساس معنا داری شلل
احساس شایستگی در شلل
احساس داشتن ح انتخاب
یادگیری سازمانی
مهارت های فردی
مدلهای ذهنی
چشم انداز مشترک
تفکر سیستمی

1/3۹
1/۹3
1/1۹
1/13
171۹
1/13
1/39
1/۹۸
1/۹3
1/۹1
1/۹1

یافتهها

در این پژوهش ،دادهها در دو سط توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل برار گرفتهاند .بارای
تجزیه و تحلیل داده ها از آماار توصایفی (میاانگین ،واریاان  ،انحاراف معیاار) و بارای تأییاد و رد
فرضیات پژوهش از روش آمار استنباطی(معادالت سااختاری ،آزماون کولماوگروف اسامیرنوف،
آزمون ضریب همبستگی پیرسون) استفاده شد .ضمناً تماام مراحال توصایف و ترکیاب و آزماون
فرضیات با استفاده از بستهی نرم افزاری  Smart PLSو  spss 61انجام شد.

رابطه بین یادگیری سازمانی و توانمندسازی کارکنان با …22/

در پژوهش حاضر 31 ،نفر شرکت نمودند که بیشترین فراوانی مربوط به کارشناسای ارشاد (۹9/3
درصااد) و کاامتاارین فراوانای مربااوط بااه دکتااری ( 73/۹درصااد) ماایباشااد 16/6 .درصااد از افااراد
شرکتکننده مرد و  61/۹درصد نیز زن بودند .بیشترین فراوانی مربوط به بازه سنی  ۸7تا  ۸۹ساال
می باشد که  ۹۸/۸درصد از کل می باشد .شاخصهای توصیفی متلیرهای مورد مطالعاه ارائاه شاده
است.
میانگین نمرات فنآوری اطالعات برابر با  9/37با انحراف معیار  1/16می باشد .هامچناین میاانگین
نمرات توانمندسازی برابر باا  9/37باا انحاراف معیاار  1/۹3و در نهایات میاانگین نمارات یاادگیری
سازمانی برابر با  9/۸9با انحراف معیار  1/91به دست آمده است.
جهت بررسی نرمال بودن متلیرهای موجود در پژوهش از کلماوگروف اسامیرنف اساتفاده گردیاد
که نتایج آن نشان داده است که سط معناداری توانمندسازی و یادگیری سازمانی بایشتار از 1/1۹
محاسبه شده و طب فرضیات آزمون کلموگروف فقس توزیاع داده هاای توانمندساازی و یاادگیری
سازمانی از توزیع آماری نرمال پیروی می کند.
جدول :5ضرایب همبستگی پیرسون بین متغیرهای اصلی تحقیق

یادگیری سازمانی

توانمندسازی

7

فنآوری اطالعات

متغیرهای پژوهش

7

مقدار همبستگی

.
1/۹17

سط معناداری
مقدار همبستگی

1/11

سط معناداری
مقدار همبستگی
سط معناداری

7

.
1/۹37

1/۹3۸

.

1/11

1/11

فنآوری اطالعات
توانمندسازی
یادگیری سازمانی

با توجه به اینکه سط معناداری آزمون بین دو به دوی متلیرها کمتر از سط خطای  1/1۹محاسبه
شده است ،میتوان اظهار نظر کرد که بین هر سه متلیار یاادگیری ساازمانی ،فانآوری اطالعاات و
توانمندسازی همبستگی و ارتباط معناداری وجود دارد.
نتایج شناسایی وضاعیت متلیرهاای تحقیا باا اساتفاده از آزماون تای تاک ،نموناهای کاه مالحظاه
میشود؛ چون سط معنااداری آزماون در خصاور هار ساه متلیار یاادگیری ساازمانی ،فانآوری
اطالعات و توانمندسازی کمتر از سط خطای  1/1۹درصد است و میانگین نمرات هر سه متلیار از
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عاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااادد
 ( 9حد وسس طیف لیکرت  ۹گزیناهای) بایشتار گازارش شاده و هامچناین حادود بااال و پاایین
اختالف میانگین متلیرها با میانگین مورد انتظار( )9مقدار مثبتی به دست آماده اسات؛ لااا مایتاوان
اظهار کرد که وضاعیت یاادگیری ساازمانی ،فانآوری اطالعاات و توانمندساازی بایشتار از حاد
متوسس می باشد.
فرضیه اصلی :بررسی تأثیر یادگیری سازمانی بر فنآوری اطالعات و تاأثیر فانآوری اطالعاات بار
توانمندسازی
جدول  : 9نتایج مربوط به بررسی تأثیر یادگیری سازمانی بر فنآوری اطالعات و تأثیر فنآوری اطالعات بر
توانمندسازی

ضریب
مسیر

مسیرها

آماره t

استاندارد
یادگیری سازمانی 
توانمندسازی
یادگیری سازمانی 
فنآوری اطالعات
فنآوری اطالعات
توانمندسازی

سطح
معناداری

1/391

۹/11۹

1/11

1/۹3۹

63/۹96

1/11

1/636

6/633

1/166

آزمون سوبل
مقدار

سطح

آماره

معناداری

نتیجه

تایید
6/633

1/167

تایید
تایید

مقدار تاثیر غیر مستقیم یادگیری سازمانی بر توانمندسازی از طری
فنآوری اطالعات

همانطور که در جدول فوق مشاهده می شود؛ تأثیر یاادگیری ساازمانی بار فانآوری اطالعاات باا
ضریب مسیر 1/۹3۹و مقدار آماره تی  63/۹96تأیید می شود .همچنین تأثیر فنآوری اطالعاات بار
توانمندسازی نیز با مقدار آماره تی 6/633و ضریب مسیر  1/636تأیید گردید .باا توجاه باه آزماون
این دو مسیر در بالب یک مدل میتوان استنباط کرد که متلیر فنآوری اطالعاات نقاش واساطهای
را در تأثیرگااری یادگیری سازمانی بر توانمندسازی ایفاء مینماید .با توجه به مادل نهاایی تحقیا
و جدول فوق ،میتوان نتیجه گرفت که میزان تأثیر غیر مستقیم یادگیری سازمانی بر توانمندساازی

رابطه بین یادگیری سازمانی و توانمندسازی کارکنان با …25/

از طری فنآوری اطالعات برابر 1/661برآورد شده است .لاا ایانگوناه اساتنباط مای شاود کاه باا
افزایش در نمرات یادگیری سازمانی ،شاهد افزایش در میزان نمرات توانمندسازی باه صاورت غیار
مستقیم و از طری فنآوری اطالعات به اندازه 1/661خواهیم بود .جهت تعیین رابطه باین یاادگیری
سازمانی با میزان استفاده از فنآوری اطالعات استادان و کارکنان ،نتایج برآورد ضارایب معنااداری
تی و ضریب مسیر استاندارد شدهی یادگیری سازمانی بر فنآوری اطالعات ارائه شده است.
تأثیر یادگیری سازمانی و فنآوری اطالعاات اساتادان و کارکناان باا ضاریب بتاای 1/۹3۹و مقادار
آماره  63/۹96 ،tو سط معناداری صفر ،معنادار می باشد؛ به عبارتی چون مقدار آماره tایان مسایر
بیشتر از بدر مطل  7/33و سط معناداری مسیر کمتر از  1/1۹مای باشاد ،یاادگیری ساازمانی بار
فنآوری اطالعات استادان و کارکنان با احتمال  3۹درصد مؤثر است .چون مقدار ضریب بتای بین
این سازه ها مثبت به دست آمده است میتوان نتیجه گرفت که با افزایش یاک انحاراف اساتاندارد
در یادگیری سازمانی ،فنآوری اطالعات استادان و کارکناان باه انادازه  1/۹3۹انحاراف اساتاندارد
افزای ش خواهد یافت .مقدار ضریب همبستگی پیرسون بین دو متلیر ذکر شده برابر با مقادار 1/۹3۸
شده است و با توجه به سط معناداری  1/111میتوان نتیجه گرفت کاه همبساتگی معناادار وجاود
دارد.
جهت تعیین رابطه بین توانمندساازی کارکناان باا میازان اساتفاده از فانآوری اطالعاات اساتادان و
کارکنان ،نتایج برآورد ضرایب معناداری تی و ضریب مسیر استاندارد شده فانآوری اطالعاات بار
توانمندسازی در جدول  ۸آورده شده است.
جدول  :۴نتایج برآورد ضرایب معناداری تی و ضرریب میریر اارتاندارد رده فر آوری اطالعرا

برر

توانمنداازی

فنآوری اطالعات
توانمندسازی

ضریب

مقدار تی

مسیر

(t-

()B

)value

1/636

6/633

سطح
معناداری
1/166

همبستگی
پیرسون
R

sig

1/۹17

1/11

نتیج
ه
تایید

همانطور که در جدول  ۸مالحظه میشاود؛ تاأثیر فانآوری اطالعاات و توانمندساازی اساتادان و
کارکنان با ضریب بتای  1/636و مقدار آماره  6/633 ،tمعنادار می باشاد؛ باه عباارتی چاون مقادار
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آماره  tاین مسیر بیشتار از بادر مطلا  7/33و ساط معنااداری کامتار از  1/1۹اسات ،فانآوری
اطالعات بر توانمندسازی استادان و کارکناان باا احتماال  3۹درصاد ماؤثر مایباشاد .چاون مقادار
ضریب بتای بین این سازه ها مثبت به دست آمده است ،میتوان نتیجه گرفت کاه باا افازایش یاک
انحااراف اسااتاندارد در فاانآوری اطالعااات ،توانمندسااازی اس اتادان و کارکنااان بااه اناادازه 1/636
انحراف استاندارد افزایش خواهد یافت .مقدار ضریب همبستگی پیرسون باین دو متلیار ذکار شاده
برابر با مقدار  17۹17شده است و با توجاه باه ساط معنااداری  1/111مایتاوان نتیجاه گرفات کاه
همبستگی معنادار وجود دارد.
نمودار :8مدل مفهومی پژوهش با ضرایب استاندارد شده بارهای عاملی را به تصویر کشیده است.

نمودار :8مدل پژوهش با ضرایب استاندارد شده بار عاملی

فرضیه فرعی :بررسی نقش میانجیگری فانآوری اطالعاات در رابطاه باین مهاارت هاای فاردی و
توانمندسازی
تأثیر مهارت های فردی بر فنآوری اطالعات باا ضاریب مسایر  1/977و مقادار آمااره تای 9/۸9۹
تأیید می شود .همچنین تاثیر فنآوری اطالعات بر توانمندساازی نیاز باا مقادار آمااره تای 6/۸13و
ضریب مسیر  1/6۹1تأیید گردید .با توجه به آزماون ایان دو مسایر در بالاب یاک مادل ،مایتاوان
استنباط کرد که متلیر فنآوری اطالعات نقش واسطهای را در تأثیرگااری مهاارتهاای فاردی بار

رابطه بین یادگیری سازمانی و توانمندسازی کارکنان با …24/

توانمندسازی ایفاء مینماید .میزان تأثیر غیرمستقیم مهاارتهاای فاردی بار توانمندساازی از طریا
فنآوری اطالعات برابر  1/13برآورد شده است؛ لاا با افزایش در نمرات مهارتهای فاردی شااهد
افزایش در میزان نمرات توانمندسازی به صاورت غیار مساتقیم و از طریا فانآوری اطالعاات باه
اندازه 1/13خواهیم بود .با عنایت به این مهم که تأثیر مستقیم مهارت هاای فاردی بار توانمندساازی
نیز به لحاظ آماری معنادار میباشد ،میتوان گفت که نوع میاانجیگاری از ناوع جزئای مای باشاد.
نتایج آزمون سوبل نیز نشان میدهد که چون سط معناداری آزمون سوبل باا مقادار آمااره آزماون
 7/31برابر  1/1۸۹و کمتر از سط خطای  1/1۹به دست آمده ،تأثیر غیار مساتقیم متلیار مساتقل بار
وابسته به لحاظ آماری تأیید می شود.
فرضاایه فرعاای :بررساای نقااش میااانجیگری فاانآوری اطالعااات در رابطااه بااین ماادلهای ذهناای
و توانمندسازی
تأثیر مدلهای ذهنی بر فنآوری اطالعات با ضاریب مسایر  1/931و مقادار آمااره تای ۸/7۹6تأییاد
میشود .همچنین تأثیر فنآوری اطالعات بر توانمندسازی نیز با مقادار آمااره تای 6/۸13و ضاریب
مسیر  1/6۹1تأیید گردید .با توجه به آزمون این دو مسیر در بالب یک مدل ،میتوان استنباط کارد
که متلیر فنآوری اطالعات ،نقش واسطه ای را در تأثیر گاااری مادلهای ذهنای بار توانمندساازی
ایفاء می نماید .میزان تأثیر غیر مستقیم مدلهای ذهنی بر توانمندسازی از طریا فانآوری اطالعاات
برابر  1/719برآورد شده است؛ لاا با افزایش در نمارات مادلهای ذهنای ،شااهد افازایش در میازان
نمرات توانمندسازی به صورت غیر مستقیم و از طری فنآوری اطالعات به انادازه  1/719خاواهیم
بود .با عنایت به این مهم که تأثیر مستقیم مدلهای ذهنی بر توانمندساازی باه لحااظ آمااری معناادار
نمی باشد نوع میانجی گری از نوع کلی است .نتایج آزمون سوبل نیز نشان میدهد که چاون ساط
معناداری آزمون سوبل با مقدار آماره آزمون  6/1۹۹برابر  1/191و کمتار از ساط خطاای 1/1۹باه
دست آمده ،تأثیر غیر مستقیم متلیر مستقل بر وابسته به لحاظ آماری تأیید میشود.
فرضیه فرعی :بررسی نقش میانجی گری فنآوری اطالعات در رابطاه باین چشام اناداز مشاترک و
توانمندسازی
تأثیر چشم انداز مشترک بر فنآوری اطالعات با ضاریب مسایر  1/733و مقادار آمااره تای 6/۹91
تایید می شود .همچنین تأثیر فنآوری اطالعات بر توانمندساازی نیاز باا مقادار آمااره تای 6/۸13و
ضریب مسیر  1/6۹1تأیید گردید .با توجه به آزماون ایان دو مسایر در بالاب یاک مادل ،مایتاوان
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استنباط کرد که متلیّر فنآوری اطالعات نقش واسطه ای را در تأثیر گااری چشام اناداز مشاترک
بر توانمندسازی ایفا مینماید .میزان تأثیر غیرمستقیم چشم انداز مشترک بر توانمندساازی از طریا
ف آوری اطالعات برابر  1/1۹برآورد شده است .لااا باا افازایش در نمارات چشام اناداز مشاترک،
شاهد افزایش در میزان نمرات توانمندسازی به صورت غیر مستقیم و از طریا فانآوری اطالعاات
به انادازه  1/1۹خاواهیم باود .باا عنایات باه ایان مهام کاه تاأثیر مساتقیم چشام اناداز مشاترک بار
توانمندسازی نیز به لحاظ آماری معنادار می باشد ،نوع میانجی گری از نوع جزئای مای باشاد.نتایج
آزمون سوبل نیز نشان میدهد که چون سط معناداری آزمون سوبل با مقدار آماره آزماون 7/339
برابر  1/1۸3و کمتر از سط خطای  1/1۹به دست آمده ،تاثیر غیر مستقیم متلیر مستقل بر وابسته به
لحاظ آماری تأیید می شود.
فرضاایه فرعاای :بررساای نقااش میااانجی گااری فاانآوری اطالعااات در رابطااه بااین تفکاار سیسااتمی
و توانمندسازی
تأثیر تفکر سیستمی بر فنآوری اطالعات با ضریب مسایر  1/73۹و مقادار آمااره تای  9/۸19تأییاد
می شود .همچنین تأثیر فنآوری اطالعات بر توانمندسازی نیز با مقدار آماره تای  6/۸13و ضاریب
مسیر  1/6۹1تأیید گردید .با توجه به آزمون این دو مسیر در بالب یک مدل میتاوان اساتنباط کارد
که متلیر فنآوری اطالعات نقش واسطهای را در تأثیرگااری تفکر سیستمی بر توانمندسازی ایفااء
مینماید .با توجه به مدل نهایی تحقی و جدول فوق ،میتاوان نتیجاه گرفات کاه میازان تاأثیر غیار
مستقیم تفکر سیستمی بر توانمندسازی از طری فنآوری اطالعات برابر  1/13بارآورد شاده اسات.
لاا با افزایش در نمرات تفکر سیستمی ،شاهد افزایش در میزان نمرات توانمندسازی به صورت غیار
مستقیم و از طری فنآوری اطالعات به اندازه  1/13خواهیم بود .با عنایات باه ایان مهام کاه تاأثیر
مستقیم تفکر سیستمی بر توانمندسازی نیز به لحاظ آماری معنادار مای باشاد ،ناوع میاانجیگاری از
نوع جزئی می باشد .نتایج آزمون سوبل نیز نشان میدهد که چون سط معناداری آزماون ساوبل باا
مقدار آماره آزمون  7/33۸برابر  1/1۸3و کمتر از ساط خطاای  1/1۹باه دسات آماده ،تاأثیر غیار
مستقیم متلیر مستقل بر وابسته به لحاظ آماری تأیید میشود.
بحث و نتیجهگیری
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پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه بین یادگیری سازمانی و توانمندسازی کارکنان با نقش میاانجی
میزان استفاده از فنآوری اطالعات استادان و کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی شرق اساتان مازنادران
انجام شده است.
در بررسی رابطه بین یادگیری سازمانی و توانمندسازی با نقش میاانجی میازان اساتفاده از فانآوری
اطالعات استادان ،یافتاههاای پاژوهش در جادول  3نشاان دادناد کاه تاأثیر یاادگیری ساازمانی بار
فنآوری اطالعات (ضریب مسایر  1/۹3۹و مقادار آمااره تای  ،)63/۹96هامچناین تاأثیر فانآوری
اطالعات بر توانمندسازی (با مقدار آمااره تای  6/633و ضاریب مسایر  )1/636تأییاد مایشاود؛ باه
عبارت دیگر متلیر ف آوری اطالعات ،نقش واساطه ای را در تاأثیر گاااری یاادگیری ساازمانی بار
توانمندسازی ایفاء مینماید و میزان تأثیر غیر مستقیم یادگیری ساازمانی بار توانمندساازی از طریا
فنآوری اطالعات برابر  1/661برآورد شده است .لاا اینگونه استنباط می شود کاه باا افازایش در
نمرات یادگیری سازمانی ،شاهد افزایش در میزان نمرات توانمندسازی به صورت غیار مساتقیم و از
طری ف آوری اطالعات به اندازه  1/661خواهیم بود .این یافته با نتایج پاژوهشهاای (Soleimani
) (Hasankulipour Yasuri et al,2019) et al,2019و )(dastgerde (Khanali Zadeh et al,2018
) et al,2018و ) Ali Ahmadiyeh(2016) (farmane and ravangard,2017و ) Jimenezvale(2011و
) Dimovskiyevskrulovaj(2016و ) (reuoz,atal.2017و ) Sharifiyo Islamiyya(2010و Imad al-

) Islami Squoi et al(2016همسو می باشد .در تبیین این یافته ،میتوان اظهاار داشات کاه یاادگیری
سازمانی با اعمال استراتژی هاای اعتمااد ساازی در ساازمان ،آگااهی بخشای باه کارکناان از نتاایج
حاصلهی کار خود و تشوی کارکنان به پایرش نتایج ،دادن اختیاار باه کارکناان و القاای احسااس
آزادی عمل و بهره گیری از نظرات و ایدههای کارکناان از طریا جلساات باارش فکاری ،باعاث
توانمندسازی در کارکنان میگردد .وجود فنآوری اطالعات در این بین ،باعاث سارعت بخشایدن
و دبت باالی کارها ،ایجاد امکاان کاار تماام وبات و ایجااد انعطااف پاایری و افازایش ناوآوری
و خالبیت در کارکنان میگردد که همین امر باعث افزایش توانمندسازی در سازمان میگردد.
در بررسی رابطه بین یادگیری سازمانی و توانمندسازی استادان و کارکناان ،یافتاههاای پاژوهش در
جدول  1نشان دادند مقدار عدد معناداری ( )t-valueبرابار باا  ۹/11۹و از  7/33بایشتار مایباشاند
و سط معناداری کمتر از  1/1۹به دست آمد که این ضریب مسایر در ساط خطاای  1/1۹معناادار
است؛ به عبارتی یادگیری سازمانی و توانمندسازی استادان و کارکنان تأثیر مثبت و معنااداری دارد.
مقدار ضریب همبستگی پیرسون بین دو متلیر ذکر شده (یادگیری سازمانی و توانمندسازی اساتادان
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و کارکنان) برابر با مقدار 1/۹37و معنادار می باشد و بار دیگر وجود ارتباط بین یادگیری ساازمانی
و توانمندسازی استادان و کارکنان را نشان میدهد .این یافته با نتایج پژوهشهای
) Soleimani et al(2018و ) Hassan goli Pour Yasouri et al. (2018و Khanali Zadeh
)et al(2017و ) Dastgerdi et al(2017و ) farmane and ravangard(2016و Ali Ahmadi

)et al(2014و ) James & Wallace (2011همسو می باشد.در تبیین این یافته ،میتاوان باا تکیاه
بر ریشهها و بنیادهای استراتژی توانمند سازی گفت که تفاویض اختیاار متناساب باا مساتولیت هاا،
استقالل بخشی به دارنادگان مشااغل و دادن آزادی عمال در انجاام کاار موجاب اعتمااد باه نفا
و خودکارآمدی کارکنان می گردد .در این صورت افاراد نسابت باه خاالء هاای دانشای ،نگرشای
و مهارتی ،خودآگاهی بیشتری کسب می نمایند و به دنبال یادگیری بهتاری جهات پرکاردن ایان
خالءها میباشند .به لحاظ روان شناختی ،بروز چناین احساساات مطلاوبی افاراد را در مسایر شاللی
و حرفهای روبه رشد و تعالی برار میدهد و میل و اشتیاق به آموختن دانش و مهاارت هاای شاللی
و حرفهای جدید را در آنان ایجاد میکند .به این تریتب بستر یاادگیری در ساطو ساازمانی بارای
آنها مهیا میگردد که همین امر باعث توانمندسازی آنان میگردد.
در بررسی رابطه بین یادگیری سازمانی با میزان استفاده از فنآوری اطالعاات اساتادان و کارکناان،
یافتههای پژوهش در جدول  ۹نشان دادند تأثیر یادگیری سازمانی و فانآوری اطالعاات اساتادان و
کارکنان (ضریب بتای  1/۹3۹و مقدار آماره  ،63/۹96 =tسط معناداری صفر) ،معنادار مای باشاد؛
به عبارتی تأثیر یادگیری سازمانی بر فنآوری اطالعات اساتادان و کارکناان باا احتماال  3۹درصاد
معنادار می باشد .مقدار ضریب همبستگی پیرسون بین دو متلیر ذکر شده برابر با مقدار  1/۹3۸شاده
است و باا توجاه باه ساط معنااداری  ، 1/111وجاود ارتبااط باین یاادگیری ساازمانی و فانآوری
اطالعات استادان و کارکنان پایرفته میشود .این یافته با نتایج پژوهشهای
) Dimovski and Scrollow (2016و ) Reeves et al. (2017و

Sharifi and

) Islamia(2001و ) Emad al-Islami Oskouie et al (2015همساو مایباشاد .در تبیاین ایان
یافته ،میتوان اظهار داشت که یادگیری سازمانی هر گونه تلییار در مادلهاای ساازمانی اسات کاه
منجر به بهبود یا حفظ عملکرد سازمان میشود .ابزارهای فنآوری اطالعات می توانند اطالعاات را
بی واسطه از گروه های عملیاتی به مدیران ارشد برسانند و همچنین تصمیمات و اطالعاات مادیران
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ارشد را نیز به سرعت به گروه های عملیاتی منتقل کنند که ایان جریاان اطالعاات ،باعاث افازایش
یادگیری و تقویت یادگیری در سازمان میشود.
در بررسی رابطاه باین توانمندساازی کارکناان باا میازان اساتفاده از فانآوری اطالعاات اساتادان و
کارکنان ،یافتههاای پاژوهش در جادول  ۸نشاان دادناد تاأثیر فانآوری اطالعاات و توانمندساازی
استادان و کارکنان(ضریب بتای  1/636و مقدار آماره  )6/633 ،tمعنادار می باشد؛ به عباارتی تاأثیر
فنآوری اطالعات بر توانمندسازی استادان و کارکنان با احتماال  3۹درصاد معناادار مای باشاد .باا
توجه به مقدار ضریب همبستگی پیرسون بین دو متلیر فنآوری اطالعات و توانمندسازی استادان و
کارکنان (برابر با مقدار  1/۹17و سط معناداری  ) 1/111میتوان نتیجه گرفت که همبساتگی معناا
دار وجود دارد .این یافته با نتایج پاژوهش هاای ) Halal Khor et al (2015همساو مایباشاد .در
تبیین این یافته ،میتوان اظهار داشت فنآوری اطالعات با ویژگیهایی که دارد تحاوالت شاگرفی
در دستیابی به اطالعات به وجود میآورد و بسترهای ارتباطی باویتاری را فاراهم مایکناد .ایان
ف آوریها اهمیت و ارزش اطالعات و ارتباطات را بااال بارده اناد و زمیناه را بارای توانمندساازی و
ایده پروری ایجاد کردهاند .از سوی دیگر ،توسعهی فنآوری اطالعات و ارتباطاات ،خاود مرهاون
توانمند بودن است .فعالیت هاای توانمندساازی ،باعاث شاناخت نیازهاا ،خلا ایادههاا و توساعهی
فنآوریها میشود .بنابراین رابطه عمیقی بین توانمندسازی و فنآوری اطالعات وجود دارد.
در بررسی رابطه بین مؤلفههای یادگیری سازمانی و توانمندسازی کارکنان باا نقاش میاانجی میازان
استفاده از فنآوری اطالعات استادان و کارکنان ،نتایج نشان داد کاه تاأثیر مهاارت هاای فاردی بار
فنآوری اطالعات (ضریب مسیر  1/977و مقدار آماره تی  )9/۸9۹تأیید می شاود .هامچناین تاأثیر
فنآوری اطالعات بر توانمندسازی نیز ( آمااره تای  6/۸13و ضاریب مسایر  )1/6۹1تأییاد گردیاد.
متلیر فنآوری اطالعات ،نقش واسطهای را در تأثیرگاااری مهاارتهاای فاردی بار توانمندساازی
ایفاء مینماید .تأثیر مدلهای ذهنی بر فنآوری اطالعات (ضریب مسایر  1/931و مقادار آمااره تای
 ) ۸/7۹6تایید میشود .همچنین تأثیر فانآوری اطالعاات بار توانمندساازی نیاز (مقادار آمااره تای
 6/۸13و ضریب مسیر  )1/6۹1تأیید گردید .متلیر فنآوری اطالعاات نقاش واساطهای را در تاأثیر
گااری مدلهای ذهنی بر توانمندسازی ایفاء می نماید .متلیر فنآوری اطالعات نقاش واساطه ای را
در تأثیر گااری چشم انداز مشترک بر توانمندساازی ایفااء مای نمایاد .هامچناین متلیار فانآوری
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اطالعات ،نقش واسطهای را در تأثیر گااری تفکر سیستمی بر توانمندساازی ایفااء ماینمایاد .ایان
یافته با نتایج پژوهشهای
) Soleimani et al(2018و ) Hassangoli Pour Yasouri et al. (2018و و و Khanali

)Zadeh et al(2017و ) Dastgerdi et al(2017و ) farmane and ravangard(2016و
) James & Wallace (2011و ) Dimovski and Scrollow (2016و )Reeves et al. (2017

و ) Sharifi and Islamia(2001و ) Emad al-Islami Oskouie et al (2015همسو مایباشاد.
در تبیین این یافته ،میتوان اظهار داشت یادگیری سازمانی زمینه را بارای افازایش گفتگوهاا ،تفکار
انتقادی ،فعالیت های گروهی تسهیم دانش و پاالیش تجربیات فراهم میکند و این احتماالً موجاب
تقریب نگرش نسبت به کسب و کار سازمان ،ایجاد تصاویر و انتظاارات مشاترک ،ساهیم شادن در
دانش و آموختههای شللی و حرفهای ،ارتقای مهارتهای ادراکای و اعتقااد و عمال باه فعالیات در
داخل تیمها و گروهها شود .این امر موجب ایجااد خالبیات و ناوآوری در ساازمان و باه دنباال آن
توانمندسازی میگردد .به کارگیری فنآوری اطالعات موجب افازایش مساتولیت تصامیم گیاری
کارکنان سازمان می شود؛زیرا دست یابی به اطالعاات ماورد نیااز جهات تصامیم گیاری ،کنتارل و
نظارت بیشتر بر سازمان و فرآیندها ،امکان تجزیه و تحلیال شارایس ،اثارات چشامگیری از وجاود
ف آوری اطالعات در سازمان میباشد .هامچناین بارای جلاوگیری ازکارهاای تکاراری و روزماره،
کاهش زمان پاسخگویی و تصمیم گیری ،تفویض اختیار به سطو پایین تر ساازمانی ،ایان فرصات
را به مدیران می دهد و بیشتر به نقش های طراحی و توانمندساازی روی مای آورناد کاه ایان امار
باعث توانمندسازی می گردد.
با توجه به نتایج پژوهش ،باه مادیران ساازمان توصایه مای شاود از آماوزش فانآوریهاای جدیاد
اطالعاتی در کلیه ساطو باه منظاور آشانایی بایشتار آناان باا تکنیاک هاا و تجهیازات فانآوری
اطالعات و توسعه حرفه ای کارکنان حمایت نمایند و در سازمان به کسب و فراگیری دانش جدیاد
اهمیت بدهند .در سازمان ،گروه های کاری تشکیل گردد و بر نیازهای آموزشی افاراد و هامچناین
بر یادگیری مستمر اهمیت زیادی بدهند و از دانش هاى نوین در راستاى بهباود عملکارد اساتفاده
نمایند که این امر باعث کاهش خطا ،هنگام آزادى عمل بیشتر آنان نیز خواهد شاد.به کاارگیری
فاانآوریهااای جدیااد اطالعاااتی بااه منظااور افاازایش دانااش و آگاااهی کارکنااان در سااازمان فااراهم
شود.افزایش سرعت پاسخگویی به ارباب رجاوع باا باه کاارگیری فانآوری اطالعاات در ساازمان
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صورت گیرد .سازمان با تدوین بهتر(راهبردها و تکنیک هاا) و(فراینادهای مادیریت) ،یک اارچگی
و انسجام را در سازمان تقویت کنند .مهندسای مجادد فرآینادهای ببلای کساب و کاار باا رویکارد
الکترونیکی در سازمان صورت گیرد .به تقویت داناش و پارورش مهاارت هاای شاللی ماورد نیااز
کارکنان با هدف تقویت احساس مؤثر بودن کارکنان در حیطهی فعالیت های کااری توجاه جادی
شود .فرهنگ آموختن و یادگیری مستمر و توسعهی بابلیت های فردی از طریا ارزش بائال شادن
برای یادگیری و پاداش دادن به آن با هدف بسترسازی برای ایجاد توانمناد ساازی کارکناان ایجااد
گردد.
پیشنهادات مبتنی بر تجارب پژوهشگر ،شامل توجه جدّی به تقویت دانش و پرورش مهارت هاای
شللی مورد نیاز کارکنان با هدف تقویت احسااس ماؤثر باودن کارکناان در حیطاهی فعالیات هاای
کاری می باشد.
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