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 گرایی بررسی رابطه بین میزان استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات با کمال

 و توانمند سازی شغلی کارکنان با توجه به نقش تعدیل کننده جو سازمانی 

 های اجرایی شهر رفسنجاندر دستگاه
 

 رفسنجاناسالمی محمد ضیاءالدینی، استادیار دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد 
Mziyaadini@yahoo.com 

 وتر گروه آمار، دانشگاه شهید باهنر کرمان.یاستادیار دانشکده ریاضی و کامپ علیرضا عرب پور،
arabpour@nuk.ac.ir 

 رفسنجاناسالمی فاطمه ابوالهادی، کارشناسی ارشد مدیریت سیستمهای اطالعات، دانشگاه آزاد 
f.abolhadi@gmail.com 

 

گرایی و با کمال هدف این پژوهش بررسی رابطه بین میزان استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات - چکیده

های اجرایی شهر رفسنجان توانمندسازی شغلی کارکنان با توجه به نقش تعدیل کننده جو سازمانی در دستگاه

باشد. جامعه روش توصیفی از نوع همبستگی می از نظر ماهیت و این پژوهش از نظر هدف کاربردی و باشد.می

باشد که نمونه می 1392در سال  نفر 3072جان به تعداد های اجرائی شهر رفسنآماری تحقیق، کارکنان دستگاه

ای نفر محاسبه شده است و به صورت تصادفی طبقه 245ماری تحقیق با استفاده از فرمول کوکران تعداد آ

گرایی و توانمندسازی و فناوری اطالعات و ارتباطات و کمالپرسشنامه چهار  اند. در این تحقیق ازانتخاب شده

. جهت توصیف شد پرسشنامه در این تحقیق تأیید چهار روایی هر استفاده شده است که پایایی و جو سازمانی

های آماری از جمله فراوانی، انواع جداول و نمودارها استفاده شده آوری شده از انواع شاخصهای جمعداده

ستفاده شده است. نتایج ها از ضریب همبستگی کندال و اسپیرمن ااست. جهت تعیین همبستگی و آزمون فرضیه

سیستم پردازش تعامالت و اتوماسیون اداری و پشتیبانی مدیران ارشد و سیستم اطالعات  تحقیق نشان داد که بین

گرایی کارکنان رابطه و بین سیستم اطالعات مدیریت با کمال مدیریت با توانمندسازی رابطه مستقیم وجود دارد

گرایی پشتیبانی مدیران ارشد با کمال تعامالت و اتوماسیون اداری ومعکوس وجوددارد و بین سیستم پردازش 

فناوری اطالعات و ارتباطات با توانمندسازی با توجه به نقش  و بین داری وجود ندارد.کارکنان هیچ رابطه معنی

ی با توجه گرایازمانی رابطه مستقیم وجود دارد. و بین فناوری اطالعات و ارتباطات با کمالستعدیل کننده جو 

 به نقش تعدیل کننده جو سازمانی رابطه معناداری وجود دارد.

 گرایی، توانمندسازی شغلی، جو سازمانی.: فناوری اطالعات و ارتباطات، کمالکلیدی کلمات
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 مقدمه

ای که عصر فعلی را عصر باشد. به گونهنقش اطالعات در دنیای امروز بسیار شگرف و پیچیده می

ها به سرعت نیز در سازمان 1نامند. از طرفی به همین دلیل کاربرد فناوری اطالعاتمیانفجار اطالعات 

ها جهت رسیدن به اهداف خود نیازمند استفاده از فناوری اطالعات در حال گسترش است و سازمان

و های متعددی از طریق تجهیزات باشند. فناوری اطالعات این امکان را فراهم آورده است تا رایانهمی

-)صرافی های ارتباطی به یکدیگر متصل شده و به تبادل اطالعات و دانش بپردازدابزارها و رسانه

ها و سازمان (. رشد و توسعه فناوری اطالعات در دهه آخر بیستم تاثیرات چشمگیری بر78: 1390زاده،

،گسترش  ها از نظر سرعت پردازشیقدرتمند شدن رایانه وکار آنها داشت.موسسات و نحوه کسب

اشتراک و توزیع  اینترنت موجب شده تبادل، توسعه تجهیزات ارتباطات و مخصوصاً ها،دانش شبکه

وکار سنتی نیز تغییر های کسبااطالعات در سرتاسر جهان به سرعت انجام شود و در اثر آن شیوه

به عنوان ابزاری شناخته شده که  2در عصر حاضر توانمندسازی (149: 1390 زاده،)صرافی شکل دهد

-های چون تنوع کانالهای امروزی را که دارای ویژگیوسیله آن قادر خواهند بود سازمانمدیران به

ای، حداقل شدن فاصله کارکنان از مدیران و کاهش تعلق های نفوذ، رشد، اتکا به ساختار افقی و شبکه

 (.32 :1388کارآمد اداره کنند )الوانی، ، به طور باشندسازمان و به کارگیری فناوری اطالعات می

های توانمندسازی با پرورش کارکنانی با انگیزه و توانا به این مدیران امکان خواهد داد در برابر پویایی

ورند محیط رقابتی به سرعت و به طور مناسب عمل نموده، موجبات برتری رقابتی سازمانشان را فراهم آ

نوشت.  3گراییاولین فردی بود که در خصوص کمال 1898(. ژانت 20 :1389، )بهشتیان و ابوالحسنی

دانست. در نتیجه سختی عقاید و انعطاف ناپذیری را افرادی با عقاید محکم و ثابت می 4گرایاناو کمال

نخستین  1958 5گرایان مطرح شد. در این میان الیسخصوصیاتی بود که درباره کمال یکی از اولین

گرایی را یکی از دوازده باور گرایی را شرح داد. او کمالرفتاری بود که کمال - داز شناختینظریه پر

-گرایی را اینشود. الیس کمالشناختی منجر میغیر منطقی اساسی تعریف کرد که به پریشانی روان

                                                           
1. Informationtechnologies                       

2. Empowerment      

3. Perfectioni   

4. Perfectiontics            
5. Ellis.A 
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در تمام  شایسته، الیق و باهوش بوده و یرش این باور که فرد باید کامالًذگونه تعریف کرده است: پ

حل دقیق، کامل و درست برای مشکالت انسانی امور ممکن پیشرو باشد. و این که همواره یک راه

حاکم بر  2جو (2005 ،1)ایجان آمیز خواهد بود.حل کامل پیدا نشود، فاجعهوجود دارد و اگر این راه

تبع آن باعث رضایتمندی یا گذارد و به ی افراد آن سازمان تأثیر میهر سازمان، به طور مسلم بر روحیه

شود. در صورتی که افراد شاغل از شغل خود رضایت نارضایتی شغلی افراد شاغل در آن سازمان می

ها و نداشته باشند، این امر باعث کاهش اثربخشی و کارایی سازمان خواهد شد و سازمان به هدف

 .(1384میرنادری،  های خویش نخواهد رسید ) نوربخش وخواسته

باشد. کسب اطالعات بویژه ترین و مهمترین ابزار قدرت مدیریتی میعات یکی از حیاتیاطال

توانند برای ساختن یک رسند محوری و یا راهبردی در سازمان داشته باشد میاطالعاتی که به نظر می

االطاعه و متنفذ کردن یک شخص در سازمان بکار رود. از طرف  پایگاه قدرت و نیز برای واجب

کنند کنند، آن افراد احساس توانمندی میر وقتی مدیران افراد خود را با اطالعات بیشتر تجهیز میدیگ

کنند. مدیر با های مدیریت کار میوری، کامیابی و هماهنگ با خواستهو به احتمال بیشتری با بهره

با اطالعات کند. درگیر کردن دیگران در کسب نتایج مطلوب عمالً پایه قدرت خود را تقویت می

کنند که خودسامانی، کنترل شخصی و اعتماد بیشتر را تجربه کنند. احساس بیشتر، افراد تمایل پیدا می

توانمندی بوجود آمده احتماالً از مخالفت افراد با مدیر وتفاوت آنان در برابر قدرت او و با تالش در 

با مدیر توانمند همکاری کنند جهت حمایت خویش خواهد کاست. به جای آن احتمال دارد که آنان 

های بکارگیری فناوری اطالعات به افزایش دانش و آگاهی (.1387:51 ترجمه اورعی یزدانی، ،3)وتن

ای آنها بر انجامد. دانش کارکنان موجب تسلط حرفهتر شدن محتوای مشاغل میکارکنان و نیز غنی

توان ادعا کرد در آنگاه می فته شودشود و اگر جمله معروف دانش توانایی است پذیرسازمان می

شود، کارکنان از قدرت و توانایی بیشتری برخوردارند هایی که فناوری اطالعات حاکم میسازمان

های اطالعاتی به بکارگیری فناوری اطالعات و به طور خاص سیستم (.254 : 1390 زاده،)صرافی

ریق حیطه نظارت مدیران، برخالف ساختارهای انجامد و از این طتسهیل کنترل و نظارت بر سازمان می

                                                           
1. Egan 

2. Climat 

3.Voten 
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تعداد  گسترش حیطه نظارت، تواند گسترش یابد.آید میسنتی که یک محدودیت به حساب می

-دهد و از این طریق تعداد سطوح مدیریتی در بخشمدیران سطوح میانی و کارشناسان را کاهش می

 ت از طریق مهندسی مجدد به تقلیل فرآیندها،یابد. همچنین فناوری اطالعاهای میانی سازمان تقلیل می

کاهش  که در نهایت، انجامد.کاهش زمان انجام کارها و تعداد منابع انسانی در سطح عملیات می

های نیروی انسانی در سطح عملیات در کنار گسترش حیطه نظارت مدیران از طریق بکارگیری سیستم

گونه که بیان شد این امر همان دهند.چشمگیری ارتقا میسازمان را به طور  مکانیزه، کارایی مدیران و

انجامد به کاهش مدیران سطوح میانی و سطوح مدیریت میانی و در نتیجه مسطح شدن سازمان می

استفاده از فناوری اطالعات عالوه بر اثر روی طبیعت کار و محیط کار،  (.253: 1390زاده،)صرافی

سازی عملیات داده است. فناوری اطالعات موجب توسعه و بهینه ها را هم تغییرنحوه رقابت سازمان

فناوری اطالعات به یاری  های داخلی و تسریع در امر تولید شده است.ها، کاهش هزینهداخلی سازمان

فرآیندهای بازاریابی و فروش آمده و سرعت عمل در بازاریابی خصوصاً در مواردی که محصوالت 

 (.1388:21شود بهبود بخشیده است )زرگر، ها مییمال شدن فرصتجدید موجب کاهش قیمت و پا

گرایی یکی از متغیرهایی است که در چند دهه گذشته به عنوان یک سازه چند بعدی مورد کمال

اند، به گرایی ارائه دادهمطالعه قرار گرفته است. پژوهشگران مختلف در تعاریف گوناگونی که از کمال

-های مثبت و سالم اهمیت داده و رویهم رفته، کمالی آن بیشتر از جنبهگارانههای منفی و ناسازجنبه

 (.1995، 1)بالت اندگرایی را به عنوان یک ویژگی منفی، روان رنجور و ناسازگارانه قلمداد کرده

گرایی منفی کمال و 3گرایی مثبتتوان به دو نوع کمالگرایی را میمعتقدند که کمال 2رایس و دیلوو

عملکرد مطلوب،  گرایی مثبت همبستگی معناداری با معیارهای شخصی باال،تقسیم کرد. کمال

گرایی های شخصی دارد. در حالی که افراد با کمالسازگاری مثبت، واقع بینی و پذیرش محدودیت

باشند شوند دارای سطوح باالیی از خودتردیدی و خود انتقادی میمرتکب اشتباهات اساسی می 4منفی

ای روانشناختی منفی از جمله اضطراب ، افسردگی، فقدان عزت ـبینی کننده پیامدهکه این عوامل پیش

                                                           
1. B latt .s 

2. Rice.k.g &Dellow.jp 

3. PerfectionismPositive 

4. Negative perfectionis 
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های اخیر بسیاری از پژوهشگران، در سال (.2002 1باشد )رایس و دیلوو،نفس و شرم درونی می

 2و فلتتوان به هویت اند. از جمله میگرایی در پیش گرفتهرویکردی چند بعدی برای مطالعه کمال

 3گرایی خود مداراند. این ابعاد عبارتند از: کمالگرایی قائل شدهاشاره کرد که سه بعد برای کمال

)داشتن انتظارات باال و  4گرایی دیگر مدارگرایانه برای خود (، کمال)وضع معیارهای باال و غیر واقع

)باور فرد مبنی بر این که دیگران از فرد،  5گرایی جامعه مدارغیرواقع بینانه درباره دیگران (، و کمال

 (.1991، 6انتظار کامل بودن دارند و او باید انتظارات آنان را برآورده سازند( )هویت و فلت

 شود از جمله:گرایی افراد پایین باشد باعث بوجود آمدن مشکالتی میاگر کمال

 شود.باعث پایین آمدن اعتماد به نفس در افراد می -

 شود.آمدن حس خجالت و گناه در افراد می باعث بوجود -

 های آینده خود دلسرد شوند.شود افراد خیلی زود دلسرد شوند و نسبت به تالشباعث می -

 کند )اکبری،شود و فرد هیچ تالشی برای حل مشکالت نمیباعث عدم تحرک در افراد می -

1390.) 
 

که کمتر به آن توجه شده ولی اکنون به وکار بوده ترین مفاهیم کسبتوانمندسازی یکی از نویدبخش

برداری های فراوان درباره فواید توانمندسازی بهرهموضوع روز دنیا بدل گشته است. اما علیرغم بحث

مهارت  دهد که از دانش،از آن اندک و ناچیز است و هر چند توانمندسازی به مدیران این امکان را می

هایی که راه و رسم ایجاد د. اما متاسفانه تعداد مدیران و گروهو تجربه همه افراد سازمان استفاده کنن

ترین توانمندسازی کارکنان، محوری (.1387فرهنگ توانمندسازی را بدانند اندک است )وارث، 

باشد. توانمند کردن ها میتالش مدیران در نوآفرینی، تمرکززدایی و حذف دیوان ساالری در سازمان

تر و بدون اتالف منابع به اهداف نایل شوند. یران و سازمان سریعشود تا مدافراد موجب می

شود که کارکنان، سازمان و شغل را از آن خود بدانند و از کار کردن در آن توانمندسازی موجب می

                                                           
1. 5Rice.K. G & Dellow.J.P 

2. Hewitt.P.L & Fleet.G.L 

3. Self-orinted perfectionism 

4. Other-orinted perfectionism  

5.Socially-prescribed perfectionism  

6. Hewitt,P.L & Flett,G.L 
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توانمندسازی به معنی فراهم کردن آزادی برای کارکنان است تا  (.27: 1388 به خود ببالند )عبدالهی،

ها، خواهند کارکنان را توانمند سازند باید کنترلبه خوبی انجام دهند. مدیرانی که می وظایف محوله را

هدایت نمایند و رفتارشان را  موانع را کنار بگذارند و در مقابل به آنها انگیزه بدهند، ها ومحدودیت

-ناتوان از بهرهدارند که کارکنان توانا نسبت به کارکنان تشویق نمایند. نویسندگان همچنین اظهار می

دهند و وری باالتری برخوردار بوده، رضایت شغلی بیشتری دارند و ابتکارات زیادتری به خرج می

توانمندسازی با پرورش  (.16: 1388دهند )عبدالهی، تری ارائه میباالخره تولیدات خدمات با کیفیت

های محیط رقابتی به ر برابر پویاییکارکنان با انگیزه و توانا به مدیران این امکان را خواهد داد که د

رشد سریع فناوری تمامی  موجبات برتری رقابتی سازمانشان را فراهم آورند. طور مناسب عمل نموده،

تغییرات سریع فناوری باعث تغییر ماهیت  ها را به نوعی تحت تاثیر قرار داده است،جوانب سازمان

این ابزار،  اند.کامالً خودکار جایگزین مشاغل روتین شدههای ها و دستگاهتها، رباکارها شده و رایانه

 اند )اورعی یزدانی،ها ایجاد کردههای مورد نیاز افراد و اعضای سازمانتغییرات شدیدی در نوع مهارت

وری و رضایت شغلی( )مانند بهره سازمانی نگرش و رفتار کارکنان را هم به صورت مثبت جو (.1389

مانند غیبت از کار و ترک خدمت( و به صورت مستقیم و غیرمستقیم توسط ) و هم به صورت منفی

رو با توجه به تاثیری که جو سازمانی دهند، از اینتاثیر قرار میکنند تحتکسانی که در سازمان کار می

ها باید جو مناسبی در سازمان ایجاد بر رفتار کارکنان دارد، مدیران، به ویژه در محیط رسمی سازمان

بدون فرهنگ و  (.69:1391 )سهیلی، های سازمان دست یابندند تا به نحو مطلوب به اهداف و آرمانکن

های توانمندسازی کارکنان با شکست مواجه خواهد شد. مدیریت جو مناسب در یک سازمان، تالش

بیشتری  باید مشتاق واگذار کردن اختیار بیشتر در کار به کارکنان باشد و اجازه دهد که آنها دسترسی

-به منبع و دامنه انتخاب بیشتری در انجام کار خود داشته باشند. در این راستا فرهنگ و جو سازمانی می

ثیری که فرهنگ سازمانی بر أتواند زمینه بروز خالقیت و نوآوری افراد را فراهم سازد. با توجه به ت

تواند مدیران سازمانی مختلف میهای های فرهنگعملکرد و موفقیت سازمان دارد، شناسایی ویژگی

را در جهت فرهنگ و جو سازمانی مطلوب هدایت کند. در چنین بستری، زمینه برای بروز 

ها و استعدادهای آنها بهره شود از تواناییشود و با مشارکت افراد میتوانمندسازی کارکنان ایجاد می

ثر و حیاتی ؤالعات به عنوان یک ابزار مدستیابی به اط (.631: 1392گرفت )شائمی برزکی و همکاران، 
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باشد، چرا که تولید ها میهای قابل توجه سازمانو کسب اطالعات محوری و راهبردی از مطلوبیت

تر و کارآمدتر همگی در اثر بکارگیری اطالعات و گردش مطلوب آن بدست بیشتر، سریعتر، مناسب

های امروز در محورهای کاری خود رسیدن به نای است که اکثریت سازماخواهد آمد. این همان نکته

اند. از طرفی دیگر وقتی مدیران افراد خود را با اطالعات های کاری تعریف نمودهلویتوآن را از ا

وری، کامیابی و کنند و به احتمال بیشتری با بهرهکنند، آن افراد احساس توانمندی میبیشتری تجهیز می

کنند. مدیر با درگیر کردن دیگران در کسب نتایج ریت کار میهای مدیدر هماهنگی با خواسته

کنند که خود کند. با اطالعات بیشتر افراد تمایل پیدا میمطلوب عمال پایه قدرت خود را تقویت می

از احتماالً  سامانی، کنترل شخصی و اعتماد بیشتر را تجربه کنند. احساس توانمندی بوجود آمده و

ر و مقاومت آنان در برابر قدرت او با تالش در جهت حمایت خویش خواهد مخالفت  افراد با مدی

کاست. به جای آن احتمال دارد که آنان با مدیر توانمندگر همکاری کنند )حمیدی و سرتیپی 

اند که جو سالم سازمانی به طور مثبت روی کارکنان تحقیقات نشان داده (.60: 1388یاراحمدی، 

 ها،مسئولیت عناصر و عوامل تشکیل دهنده جو، صداقت، استانداردها، لذا تاثیرات عمیقی دارد.

ها و تعهد گروهی است. زمانی که میزان هر یک از این ابعاد در هر یک از انعطاف پذیری، پاداش

عنوان مکانی ه شوند. یعنی محیط کار بکارشان برانگیخته می کارکنان باال رود افراد بوسیله محیط

خمیرمایه  در دنیای فعلی، تکنولوژی اطالعات، (.1391 شود )زمانی،تلقی می بخش و سودآورلذت

توسعه انسانی در سازمان و جامعه است و محورهای اساسی توسعه منابع انسانی و ماهیت آن را نیز 

های جدید همواره بایستی ظرفیت در توسعه منابع انسانی، کند.ها تعیین میمتناسب با نیاز جامعه و انسان

یند دائمی انجام شود، آهای انسانی به صورت یک فرها و کیفیتانسانی را شناخت، تا توسعه قابلیت

ی اطالعات ژیند تکنولوآچون در فر گیری از تکنولوژی اطالعات است.تحقق این امر در گرو بهره

زمانی حالل تکنولوژی اطالعات  شود، بنابراین،توزیع و مدیریت می اطالعات تولید، پردازش، دائماً

های انسانی با هم ها قرار گرفته و قابلیتمشکالت خواهد بود که در خدمت توسعه و پرورش انسان

تنها با ارتقا سطح تکنولوژی در سازمان  (.1391 وری منجر گردد )حسینی،تلفیق و به توسعه و بهره

عث کارایی و اثربخشی توانند به تولید بیشتر کاال و خدمات دست یابند و بااست که کارکنان می

سیاسی و اجتماعی موجبات زندگی  های فرهنگی،دهی مناسب در زمینهسازمان خود شوند و با نظام
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ها و موسساتی که به تکنولوژی سازمان های اقتصادی،بهتر را برای خود فراهم کنند. در صحنه رقابت

و موسساتی که از نظر تکنولوژی عقب ها یابند و سازمانیابند، امکان بقا و رشد را میبرتر دست می

 (.1391 شوند )عبدالکریمی،بمانند از صحنه خارج می

 

 پیشینه پژوهشی
در پژوهشی پیرامون بررسی اثرات فناوری اطالعات بر ساختار سازمانی عنوان می (1380غالمزاده )

مدیران کمک خواهد کند که فناوری اطالعات بر ساختار سازمانی تاثیرگذار است و این موضوع به 
یابند و به آنها در جهت حل نمود تا نسبت به اثرات فناوری اطالعات بر ساختار سازمانی آگاهی می

در نتیجه بکارگیری فناوری اطالعات بر سه بعد ساختار سازمانی یعنی  مشکالت یاری خواهند رسانید.
ری میان بکارگیری فناوری دای معنییعنی رابطه .رسمیت و تمرکز اثر گذاشته است پیچیدگی،

 باشد.شود که این امر تاکید کننده فرضیه اهم پژوهش میاطالعات و ساختار سازمانی مشاهده می

ای را در زمینه بررسی نقش فناوری اطالعات در کوچک سازی سازمان ( مطالعه1383یزدان شناس )
ر عوامل دخیل در کوچک سازی انجام داد و هدف خود را بررسی تاثیرات کاربرد فناوری اطالعات ب

ها، ساده سازی و کوتاه شدن فرآیندهای کاری سازمان مانند کاهش سلسله مراتب اداری، کاهش هزینه
سازی رابطه نتیجه کار وی روشن نمود که کاربرد تکنولوژی اطالعات و کوچک و غیره عنوان نمود.

به این  بررسی دنیای مجازی اطالعات،تحقیقی پیرامون  در (2000) 1داری وجود دارد. آدلمانمعنی
نتیجه رسیده است که امروزه اصطالح فناوری اطالعات دربرگیرنده طیف وسیعی از محاسبات و 

دهد که از نصب باشد. فناوری اطالعات وظایف بسیاری را در دنیای نوین انجام میها میفناوری
پیچیده کامپیوتری و اطالعاتی پیش میهای های اطالعاتی شروع شده و تا در طراحی شبکهسیستم

 رود.
 موسسه که توانمندسازی کارکنان را تجربه کرده بودند چند10 در مطالعه روی  (2004) 2راندولت

تسهیم  کند،مهمترین عاملی که وی بیان می عامل مهم در توانمندسازی موفق را برشمرده است.
ها قصد توانمندسازی کارکنان را دارند سیستمدارد هنگامی که سازماناطالعات است. وی بیان می

تواند به عنوان یک رکن مهم در این زمینه مطرح گردند و امکان دسترسی بیشتر به های اطالعاتی می

                                                           
1. Adelman  

2. Randolt 
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های خبره در جایی که اطالعات را برای سطوح پایین سلسله مراتب فراهم آورند. برای مثال سیستم
ها ای به اعضای تیمهای رایانهآورند و شبکهی را به عمل میهایتوصیه دافراد خبره در دسترس نیستن

دهند و کار گروهی که یک عنصر مهم ها را میامکان برقراری ارتباطات موثر با یکدیگر و سایر تیم
شوند. فناوری های مبتنی بر تیم است به وسیله فناوری اطالعات تقویت و حمایت میدر سازمان

کند و کارکنان را گیری و اختیارات را به وسیله کنترل امکان پذیر میمیماطالعات عدم تمرکز در تص
گیری سریع دسترسی داشته باشند شاید مهمترین سازد تا به اطالعات مورد نیاز جهت تصمیمقادر می

مین اطالعات صحیح و به موقع با کیفیت و نیز هزینه أحمایت فناوری اطالعات از توانمندسازی ت
راهم آورد که ـادر است ابزارهای جدیدی را فـات قـاوری اطالعـعالوه بر این فن ب است وـمناس

کیفیت عملکرد کارکنان را افزایش دهد. راندولت در پایان این تحقیق به این  وری وخالقیت، بهره
تواند ناشی از نتیجه رسید که توانمندسازی کارکنان یا توانمند کردن آنها در کارشان تا حدودی می

در پژوهشی که توسط  های اطالعاتی باشد.تفاده صحیح و درست از فناوری اطالعات از سیستماس
گرایی با سالمت عمومی های شخصیتی و کمال( به نام ارتباط ویژگی1389پور و همکاران )امامی

دار گرایی با سالمت عمومی رابطه منفی و معنادانشجویان صورت گرفت نتایج نشان داد بین ابعاد کمال
گرایی رابطه پذیری با کمالپذیری و دلگرایی انعطافهای شخصیتی برونوجود دارد. بین ویژگی

گرایی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد، اما بین ویژگی منفی و معنادار و بین روان نژندگرایی و کمال
( در تحقیقی به نام 1390)گرایی ارتباط معنادار وجود ندارد. بشارت و همکاران با وجدان بودن و کمال

 دگرایی و اضطراب رقابتی به این نتیجه رسیدنای خودکارآمدی ورزشی و رابطه بین کمالتاثیر واسطه
گرایی مثبت )تالش برای کامل بودن( در ورزشکاران همبستگی مثبت که خودکارآمدی با کمال

آنها همبستگی منفی معنادار دارد و گرایی منفی )واکنش منفی به ناکامل بودن( در معنادار و با کمال
 1پژوهش زانگ ای داشته باشد.گرایی و اضطراب رقابتی تاثیر واسطهتواند در رابطه بین ابعاد کمالمی

ها و نگرانی گرایی از جمله تردید در مورد توانایی( نشان داد که جوانب منفی کمال2007و همکارن )
گرایی که جوانب کمالفرسودگی تحصیلی ارتباط دارد. در حالیدر مورد اشتباهات به طور مثبت با 

ها به طور منفی با فرسودگی تحصیلی ارتباط مثبت مانند تعیین استانداردهای شخصی مناسب با توانایی
ها و انگیزش به کار در شهر ( به بررسی رابطه فرهنگ سازمانی مدرسه1381رحیمی و سرمدی ) دارد.

بین جو سازمانی و انگیزش به کار ارتباط مستقیم و معناداری وجود  دجه گرفتنشیراز پرداختند و نتی

                                                           
1. Zang               
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( به بررسی رابطه جو سازمانی و رضایت شغلی معلمان در شهرستان ماسال 1381صادقی و فتحی ) دارد.
بین جو سازمانی و رضایت شغلی معلمان رابطه معناداری وجود  دو نتیجه گرفتن داستان گیالن پرداختن

به بررسی کیفی جو سازمانی و ارتباط آن با ابعاد رضایت  (1997) و همکارانش 1مک ماهان دارد.
 شغلی پرداختند و نتیجه گرفتند که ارتباط موثری بین جو سازمانی و ابعاد رضایت شغلی وجود دارد.

 ( با تحقیقی دریافت که جوهای مناسب سازمانی، باعث افزایش رضایت شغلی مدیران2002) 2دمیکال
 شود.سطوح میانی سازمان می

 مدل مفهومی تحقیق
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1. Macmahan   

2. Demical    

 

 توانمند سازی کارکنان

 بهبود کیفیت عملکرد

 استقالل و آزادی کارکنان

 مسئولیت تصمیم گیری

 تنوع شغلی

 خود کنترلی

 توسعه حرفه ای کارکنان

 دانش و آگاهی کارکنان

 

بکارگیری فناوری اطالعات  

 وارتباطات

 مدیران ارشدسیستم پشتیبانی 

 سیستم اطالعات مدیریت

 سیستم اتوماسیون اداری

 سیستم پردازش تعامالت

 جو سازمانی

ضوح اهداف، وضوح  و

 نقش

 رضایت از پاداش ها

 توافق بر روی رویه ها

 اثر بخشی ارتباطات

 

عدیل ت

کننده

 کمال گرایی

 کمال گرایی خود مدار

 کمال گرایی دیگر مدار

 مدارکمال گرایی جامعه 

 

 متغیر مالک

 

 متغیر مالک

 

 متغیر پیش بین
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 روش تحقیق

باشد. زیرا تحقیقات کاربردی تحقیقاتی هستند تحقیق حاضر از نظر هدف )نوع تحقیق( کاربردی می

که با استفاده از زمینه و بستر شناختی و معلوماتی که توسط تحقیقات بنیادی فراهم شده برای رفع 

تحقیق حاضر از حیث روش (.41: 1380نیا،گیرند )حافظهای بشر مورد استفاده قرار مینیازمندی

آید. تحقیق توصیفی، آنچه را که هست توصیف و تفسیر همبستگی به حساب می - شناسی توصیفی

حال یندهای جاری آثار مشهود یا روندهای در آکند و به شرایط و روابط موجود، عقاید متداول فرمی

رویدادها و آثار  گسترش توجه دارد. تمرکز اصلی در درجه اول به زمان حال است، هر چند غالباً

در  (.104: 1389دهد )خاکی، شود مورد بررسی قرار میگذشته را نیز که با شرایط موجود مربوط می

کمی )قابل ای بین دو یا چند متغییر تحقیق همبستگی هدف اصلی آن است که مشخص شود آیا رابطه

سنجش( وجود دارد و اگر این رابطه وجود دارد اندازه و حد آن چقدر است؟ هدف از مطالعه 

ها باشد بینیهمبستگی ممکن است شناسایی یک رابطه یا نبود آن، و بکارگیری روابط در انجام پیش

تحقیق  جامعه آماری این تحقیق از نظر هدف جزء تحقیقات کاربردی است. (.121: 1389)خاکی، 

باشد. نمونه آماری نفر می 3072های اجرایی شهرستان رفسنجان به تعداد حاضر کارکنان دستگاه

گیری به صورت تصادفی روش نمونه نفر محاسبه شده است. 245 تحقیق با استفاده از فرمول کوکران

قه در نظر های اجرایی شهرستان رفسنجان به عنوان یک طبدستگاه باشد که هر یک ازای میطبقه

 گرفته شده است.
 

 هاتحلیل داده

های آماری از جمله آوری شده، از انواع شاخصهای جمعدر این پژوهش جهت توصیف داده

های آزمون زفراوانی، انواع جداول و نمودارها استفاده گردیده است. جهت تعیین همبستگی ا

افزار آماری ها بوسیله نرمتجزیه و تحلیلهمبستگی پیرسون، اسپیرمن و کندال استفاده شده است. کلیه 

SPSS22 ،.انجام شده است 

 

 



 
 
 

 1394اردهم، مرداد ماه چهشماره                                         های مدیریت و حسابداری    ماهنامه پژوهش

 

 

77 

 

 توصیف و وضعیت متغیرها -1
 : توصیف متغیر فناوری اطالعات و ارتباطات1-1

( 103/3ای تشکیل شده است. میانگین مشاهده شده برابر با )گزینه 5ال ؤس 11نحوه ساخت این متغیر از 

با  ( مشاهده شده است.0پاسخ )( و بی73/1(، کمترین )91/4(، بیشترین )73/3)(، مد 09/3میانه برابر با )

 باشد.می 09/3فناوری اطالعات و ارتباطات  متغیرمیانه  اینمودار جعبهتوجه به 

 : آمار توصیفی متغیر فناوری اطالعات و ارتباطات1جدول 

 بی پاسخ تعداد کمترین بیشترین مد میانه میانگین

103/3 09/3 73/3 91/4 73/1 245 0 
 

 لفه سیستم پردازش تعامالتؤ: توصیف م2

( 76/2ای تشکیل شده است. میانگین مشاهده شده برابر با )گزینه 5ال ؤس 2نحوه ساخت این مولفه از 

با توجه  ( مشاهده شده است.0پاسخ )( و بی1(، کمترین )5(، بیشترین )50/2(، مد )50/2میانه برابر با )

 باشد.می 50/2سیستم پردازش تعامالت  مولفهمیانه  ایجعبهنمودار به 

 سیستم پردازش تعامالت لفهؤم : آمار توصیفی2جدول 

 بی پاسخ تعداد کمترین بیشترین مد میانه میانگین

76/2 50/2 50/2 5 1 245 0 

 لفه پشتیبانی مدیران ارشدؤ: توصیف م3

( 68/2تشکیل شده است. میانگین مشاهده شده برابر با )ای گزینه 5سوال  3نحوه ساخت این مولفه از 

با توجه به  ( مشاهده شده است.0پاسخ )( و بی1(، کمترین )5(، بیشترین )3(، مد )66/2میانه برابر با )

 باشد.می 66/2پشتیبانی مدیران ارشد  مولفهمیانه  اینمودار جعبه
 : آمار توصیفی مولفهپشتیبانی مدیران ارشد3جدول 

 بی پاسخ تعداد کمترین بیشترین مد میانه میانگین

68/2 66/2 3 5 1 245 0 

 

 لفه اتوماسیون اداریؤ: توصیف م1-4
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( 93/2ای تشکیل شده است. میانگین مشاهده شده برابر با )گزینه 5سوال  2نحوه ساخت این مولفه از 

با توجه به  ( مشاهده شده است.0پاسخ )( و بی1(، کمترین )5(، بیشترین )5/3(، مد )3میانه برابر با )

 باشد.می 3اتوماسیون اداری  مولفهمیانه ای نمودار جعبه

 اتوماسیون اداری مولفه : آمار توصیفی4جدول 

 بی پاسخ تعداد کمترین بیشترین مد میانه میانگین

93/2 3 5/3 5 1 245 0 

 

 لفه سیستم اطالعات مدیریتؤ: توصیف م1-5

( 66/3ای تشکیل شده است. میانگین مشاهده شده برابر با )گزینه 5سوال  4مولفه از نحوه ساخت این 

با توجه به  ( مشاهده شده است.0پاسخ )( و بی1(، کمترین )5(، بیشترین )4(، مد )75/3میانه برابر با )

 باشد.می 09/3فناوری اطالعات و ارتباطات  مولفهمیانه  اینمودار جعبه
 سیستم اطالعات مدیریت توصیفی مولفهآمار  :5جدول 

 بی پاسخ تعداد کمترین بیشترین مد میانه میانگین

66/3 75/3 4 5 1 245 0 
 

 : بررسی نرمال بودن داده ها2

 هااسمیرنوف برای سنجش نرمال بودن داده –: آزمون کلموگروف 6جدول 

 فناوری متغیر
توانمند 

 سازی
 پشتیبانی اتوماسیون اطالعات پردازش گراییکمال

 جو 

 سازمانی

 559/1 862/1 107/2 645/1 911/1 137/1 315/1 244/1 آماره

 سطح 

 داریمعنی
090/0 063/0 150/0 001/0 009/0 000/0 002/0 015/0 

 

و  توانمندسازی شغلی کارکنانو  فناوری اطالعات و ارتباطاتمتغیرهای  6با توجه به جدول 
0.05داری بیشتر از نرمال هستند زیرا سطح معنی گرایی کارکنانکمال   است و برای آزمون از

های پردازش و اطالعات و و مولفه جو سازمانیشود. متغیر ضریب همبستگی پیرسون استفاده می
0.05داری کمتر از اتوماسیون و پشتیبانی نرمال نیستند زیرا سطح معنی   است و برای آزمون از

 شود.ضریب همبستگی کندال و اسپیرمن استفاده می
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 بررسی وضعیت هر یک از متغیرها
 های متغیر فناوری اطالعات و ارتباطاتوضعیت مولفه

امالت از طریق ـردازش تعـ. بررسی وضعیت متغیر سیستم پردازش تعامالت: نمره متغیر سیستم پ1
نامه فناوری اطالعات و ارتباطات حاصل شده است و برای  مربوط به پرسشهای های سوالجمع نمره

توصیف این متغیر نمرات آن به پنج رده کامالً نامناسب )خیلی کم(، نامناسب )کم(، نسبتاً مناسب 
آزمودنی مورد  245)متوسط(، مناسب )زیاد( و کامالً مناسب )خیلی زیاد( تقسیم گردید. از بین 

 40)نفر  98خیلی کم،  درصد( معتقد هستند که نمره سیستم پردازش تعامالت10.2)نفر  25بررسی، 
درصد( معتقد  1.6)نفر  4درصد( زیاد و  12.6)نفر  31درصد( متوسط،  35.5)نفر  87درصد( کم، 

درصد( معتقدند  14.2)نفر  35خیلی زیاد است. در مجموع  هستند که نمره سیستم پردازش تعامالت
 زیاد و خیلی زیاد است. پردازش تعامالتنمره سیستم 

های . بررسی وضعیت متغیر اتوماسیون اداری: نمره متغیر اتوماسیون اداری از طریق جمع نمره2
نامه فناوری اطالعات و ارتباطات حاصل شده است و برای توصیف این های مربوط به پرسشسوال

(، نامناسب )کم(، نسبتاً مناسب )متوسط(، مناسب متغیر نمرات آن به پنج رده کامالً نامناسب )خیلی کم
 2/8نفر ) 20آزمودنی مورد بررسی،  245. از بین )زیاد( و کامالً مناسب )خیلی زیاد( تقسیم گردید

 6/43نفر ) 107درصد( کم،  5/31نفر ) 77خیلی کم،  درصد( معتقد هستند که نمره اتوماسیون اداری
درصد( معتقد هستند که نمره اتوماسیون  1/4) نفر 10درصد( زیاد و  6/12) نفر 31درصد( متوسط، 

زیاد و خیلی  درصد( معتقدند نمره اتوماسیون اداری 7/16نفر ) 41خیلی زیاد است. در مجموع  اداری
 زیاد است.

. بررسی وضعیت متغیر پشتیبانی مدیران ارشد: نمره متغیر پشتیبانی مدیران ارشد از طریق جمع 3
نامه فناوری اطالعات و ارتباطات حاصل شده است و برای های مربوط به پرسشالؤس هاینمره

توصیف این متغیر نمرات آن به پنج رده کامالً نامناسب )خیلی کم(، نامناسب )کم(، نسبتاً مناسب 
آزمودنی مورد  245)متوسط(، مناسب )زیاد( و کامالً مناسب )خیلی زیاد( تقسیم گردید. از بین 

 3/41نفر ) 101خیلی کم،  درصد( معتقد هستند که نمره پشتیبانی مدیران ارشد 3/12نفر ) 30 بررسی،
( معتقد درصد 8/0نفر ) 2درصد( زیاد و  9/6نفر ) 17درصد( متوسط،  8/38نفر ) 95درصد( کم، 

نمره درصد( معتقدند  7/7نفر ) 19. در مجموع خیلی زیاد است هستند که نمره پشتیبانی مدیران ارشد
 پشتیبانی مدیران ارشد زیاد و خیلی زیاد است.
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ی وضعیت متغیر سیستم اطالعات مدیریت: نمره متغیر سیستم اطالعات مدیریت از طریق ـ. بررس4
نامه فناوری اطالعات و ارتباطات حاصل شده است و برای های مربوط به پرسشهای سوالجمع نمره

امالً نامناسب )خیلی کم(، نامناسب )کم(، نسبتاً مناسب توصیف این متغیر نمرات آن به پنج رده ک
آزمودنی مورد  245)متوسط(، مناسب )زیاد( و کامالً مناسب )خیلی زیاد( تقسیم گردید. از بین 

 11نفر ) 27خیلی کم،  درصد( معتقد هستند که نمره سیستم اطالعات مدیریت 6/1نفر ) 4بررسی، 
درصد( معتقد  4/11) 28درصد( زیاد و نفر  9/31نفر ) 78سط، درصد( متو 1/44نفر ) 108درصد( کم، 

درصد( معتقدند  3/43نفر ) 106سیستم اطالعات مدیریت خیلی زیاد است. در مجموع  هستند که نمره
 زیاد و خیلی زیاد است. نمره سیستم اطالعات مدیریت

 

 های پژوهشیافته
 رابطه وجود دارد. شغلیبین فناوری اطالعات و ارتباطات با توانمندسازی  -1

دهد که ضریب همبستگی آزمون پیرسون بین دو متغیر فناوری ها نشان میتجزیه و تحلیل داده
( 000/0مقدار بدست آمده ) -pو 314/0 اطالعات و ارتباطات با توانمندسازی شغلی در محیط کار

فرض صفر یعنی عدم وجود داری، باشد. لذا در این سطح معنی( می0.05داری )کمتر از سطح معنی
شود. در نتیجه بین متغیر فناوری اطالعات و ارتباطات با توانمندسازی شغلی در محیط کار رابطه رد می

 داری وجود دارد.های اجرایی رابطه معنیدر دستگاه
 بین سیستم پردازش تعامالت با توانمندسازی شغلی رابطه وجود دارد. .1-1

دهد که ضرایب همبستگی آزمون کندال و اسپیرمن بین دو متغیر ن میها نشاتجزیه و تحلیل داده
مقدار به  -pو  165/0و  114/0سیستم پردازش تعامالت با توانمندسازی شغلی در محیط کار به ترتیب 

باشد. ( می0.05داری )( کمتر از سطح معنی010/0)و  (016/0در هر دو آزمون به ترتیب ) دست آمده

شود. در نتیجه بین متغیر سیستم داری، فرض صفر یعنی عدم وجود رابطه رد میعنیلذا در این سطح م
داری وجود های اجرایی رابطه معنیپردازش تعامالت با توانمندسازی شغلی در محیط کار در دستگاه

 دارد.
 بین اتوماسیون اداری با توانمندسازی شغلی رابطه وجود دارد. .1-2

دهد که ضرایب همبستگی آزمون کندال و اسپیرمن بین دو متغیر نشان میها تجزیه و تحلیل داده
مقدار به دست  -pو  288/0و  215/0اتوماسیون اداری با توانمندسازی شغلی در محیط کار به ترتیب 

باشد. لذا در ( می0.05داری )( کمتر از سطح معنی000/0( و )000/0آمده در هر دو آزمون به ترتیب )
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شود. در نتیجه بین متغیر اتوماسیون داری، فرض صفر یعنی عدم وجود رابطه رد مییاین سطح معن
 داری وجود دارد.های اجرایی رابطه معنیاداری با توانمندسازی شغلی در محیط کار در دستگاه

 . بین پشتیبانی مدیران ارشد با توانمندسازی 1-3
گی آزمون کندال و اسپیرمن بین دو متغیر دهد که ضرایب همبستها نشان میتجزیه و تحلیل داده

مقدار به  -pو  301/0و  219/0پشتیبانی مدیران ارشد با توانمندسازی شغلی در محیط کار به ترتیب 
باشد. ( می0.05داری )( کمتر از سطح معنی000/0( و )000/0دست آمده در هر دو آزمون به ترتیب )

شود. در نتیجه بین متغیر پشتیبانی عدم وجود رابطه رد میداری، فرض صفر یعنی لذا در این سطح معنی
 داری وجود دارد.های اجرایی رابطه معنیمدیران ارشد با توانمندسازی شغلی در محیط کار در دستگاه

 بین سیستم اطالعات مدیریت با توانمندسازی شغلی رابطه وجود دارد. .1-4
دهد که ضرایب همبستگی آزمون کندال و اسپیرمن بین دو متغیر ها نشان میتجزیه و تحلیل داده

مقدار به  -pو  295/0و  213/0سیستم اطالعات مدیریت با توانمندسازی شغلی در محیط کار به ترتیب 
-( می0.05داری )طح معنیـ( کمتر از س000/0( و )000/0ون به ترتیب )ـدست آمده در هر دو آزم

شود. در نتیجه بین متغیر داری، فرض صفر یعنی عدم وجود رابطه رد مینیطح معـد. لذا در این سـباش
داری های اجرایی رابطه معنیسیستم اطالعات مدیریت با توانمندسازی شغلی در محیط کار در دستگاه

 وجود دارد.
 گرایی کارکنان رابطه وجود دارد.بین فناوری اطالعات و ارتباطات با کمال -2

فناوری  دهد که ضرایب همبستگی آزمون پیرسون بین دو متغیرها نشان میدادهتجزیه و تحلیل 
مقدار به دست آمده  -p و -202/0گرایی کارکنان در محیط کار اطالعات و ارتباطات با کمال

داری، فرض صفر یعنی عدم باشد. لذا در این سطح معنی( می0.05داری )( کمتر از سطح معنی002/0)
در  شود. در نتیجه بین متغیر فناوری اطالعات و ارتباطات با کمال گرایی کارکنانمیوجود رابطه رد 

 داری وجود دارد.های اجرایی رابطه معنیمحیط کار در دستگاه
 گرایی کارکنان رابطه وجود ندارد.بین سیستم پردازش تعامالت با کمال .2-1

آزمون کندال و اسپیرمن بین دو متغیر دهد که ضرایب همبستگی ها نشان میتجزیه و تحلیل داده
 -pو  -015/0و  -011/0گرایی کارکنان در محیط کار به ترتیب سیستم پردازش تعامالت با کمال

( 0.05داری )( بیشتر از سطح معنی813/0( و )808/0مقدار به دست آمده در هر دو آزمون به ترتیب )
شود. در نتیجه بین ی عدم وجود رابطه رد نمیداری، فرض صفر یعنباشد. لذا در این سطح معنیمی
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های اجرایی رابطه گرایی کارکنان در محیط کار در دستگاهمتغیر سیستم پردازش تعامالت با کمال
 داری وجود ندارد.معنی

 گرایی کارکنان رابطه وجود ندارد.با کمال بین اتوماسیون اداری .2-2
 ضرایب همبستگی آزمون کندال و اسپیرمن بین دو متغیردهد که ها نشان میتجزیه و تحلیل داده

مقدار به  -pو  -111/0و  -083/0گرایی کارکنان در محیط کار به ترتیب با کمال اتوماسیون اداری
باشد. ( می0.05داری )( بیشتر از سطح معنی083/0( و )075/0دست آمده در هر دو آزمون به ترتیب )

شود. در نتیجه بین متغیر ض صفر یعنی عدم وجود رابطه رد نمیداری، فرلذا در این سطح معنی
داری وجود های اجرایی رابطه معنیگرایی کارکنان در محیط کار در دستگاهبا کمال اتوماسیون اداری

 ندارد.
 گرایی کارکنان رابطه وجود دارد.با کمال بین پیشتیبانی مدیران ارشد .2-3

دهد که ضرایب همبستگی آزمون کندال و اسپیرمن بین دو متغیر ها نشان میتجزیه و تحلیل داده
مقدار  -pو  -116/0و  -086/0گرایی کارکنان در محیط کار به ترتیب با کمال پیشتیبانی مدیران ارشد

-( می0.05داری )طح معنیـ( بیشتر از س070/0( و )060/0ون به ترتیب )ـبه دست آمده در هر دو آزم

ود. در نتیجه بین ـشدم وجود رابطه رد نمیـرض صفر یعنی عـداری، فطح معنیـد. لذا در این سـباش
-های اجرایی رابطه معنیگرایی کارکنان در محیط کار در دستگاهبا کمال متغیر پیشتیبانی مدیران ارشد

 داری وجود ندارد.
 گرایی کارکنان رابطه وجود دارد.با کمال بین سیستم اطالعات مدیریت .2-4

دهد که ضرایب همبستگی آزمون کندال و اسپیرمن بین دو متغیر ها نشان میو تحلیل داده تجزیه
 -pو  -261/0و  -186/0گرایی کارکنان در محیط کار به ترتیب با کمال سیستم اطالعات مدیریت

( 0.05داری )( کمتر از سطح معنی000/0( و )000/0مقدار به دست آمده در هر دو آزمون به ترتیب )
شود. در نتیجه بین متغیر داری، فرض صفر یعنی عدم وجود رابطه رد میباشد. لذا در این سطح معنیمی

-های اجرایی رابطه معنیگرایی کارکنان در محیط کار در دستگاهبا کمال سیستم اطالعات مدیریت

 داری وجود دارد.
زی شغلی با توجه به نقش تعدیل بین میزان بکارگیری فناوری اطالعات و ارتباطات با توانمندسا -3

دهد که ضریب همبستگی بین دو ها نشان میسازمانی رابطه وجود دارد. تجزیه و تحلیل داده کننده جو
سازمانی در  متغیر فناوری اطالعات و ارتباطات با توانمندسازی شغلی با توجه به نقش تعدیل کننده جو

باشد. لذا در ( می0.05کمتر از سطح معنی داری ) 000/0مقدار به دست آمده  -pو  354/0 محیط کار
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فناوری  شود. در نتیجه بین متغیرداری، فرض صفر یعنی عدم وجود رابطه رد میاین سطح معنی
سازمانی در محیط کار  اطالعات و ارتباطات با توانمندسازی شغلی با توجه به نقش تعدیل کننده جو

 وجود دارد.داری های اجرایی رابطه معنیدر دستگاه
سازمانی رابطه  گرایی کارکنان با توجه به نقش تعدیل جوبین فناوری اطالعات و ارتباطات با کمال -4

دهد که ضریب همبستگی بین دو متغیر فناوری اطالعات و ها نشان میوجود دارد. تجزیه و تحلیل داده
و  258/0سازمانی در محیط کار به ترتیب  گرایی کارکنان با توجه به نقش تعدیل جوارتباطات با کمال

p-  داری، باشد. لذا در این سطح معنی( می0.05داری )کمتر از سطح معنی 000/0مقدار به دست آمده
شود. در نتیجه بین متغیر فناوری اطالعات و ارتباطات با فرض صفر یعنی عدم وجود رابطه رد می

های اجرایی رابطه سازمانی در محیط کار در دستگاه وگرایی کارکنان با توجه به نقش تعدیل جکمال
 داری وجود دارد.معنی

 

 گیریبحث و نتیجه
-ی بین میزان استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات با کمالهدف اصلی تحقیق مطالعه بررسی رابطه

های دستگاهگرایی و توانمندسازی شغلی کارکنان با توجه به نقش تعدیل کننده جو سازمانی در 
باشد. فناوری اطالعات و ارتباطات به عنوان متغیر پیشبین شامل سیستم اجرایی شهرستان رفسنجان می

 باشد.پردازش تعامالت، اتوماسیون اداری، سیستم اطالعات مدیریت و پشتیبانی مدیران ارشد می
یفیت عملکرد، استقالل و های بهبود کگرایی به عنوان متغیرهای مالک با مولفهتوانمندسازی و کمال

ای کارکنان و دانش عه حرفهـغلی، خود کنترلی، توسـگیری، تنوع شآزادی کارکنان، مسئولیت تصمیم
گرایی جامعه مدار مورد گرایی دیگرمدار و کمالگرایی خودمدار، کمالارکنان، کمالـو آگاهی ک

های وضوح و توافق هدف، وضوح و بررسی قرار گرفت و جو سازمانی به عنوان متغیر مالک با مولفه
ها و اثربخشی ارتباطات مورد بررسی قرار توافق نقش، رضایت از پاداش، رضایت و توافق بر رویه

دهد، بین میزان به کارگیری فناوری اطالعات و ها نشان میگرفت. نتایج بررسی آزمون فرضیه
نده جو سازمانی، بین میزان به کارگیری ارتباطات با توانمندسازی کارکنان با توجه به نقش تعدیل کن

فناوری اطالعات و ارتباطات با توانمندسازی شغلی کارکنان، بین سیستم پردازش تعامالت با 
توانمندسازی شغلی کارکنان، بین اتوماسیون اداری با توانمندسازی شغلی کارکنان، بین پشتیبانی 

تم اطالعات مدیریت با توانمندسازی شغلی مدیران ارشد با توانمندسازی شغلی کارکنان، بین سیس
کارکنان رابطه معناداری وجود دارد که به صورت مستقیم است و با تحقیقات غالمزاده که درباره 
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بررسی اثرات فناوری اطالعات و ارتباطات بر ساختار سازمانی است که این رابطه به صورت مستقیم 
  .است

 

 نتایج اجمالی فرضیات

 نتیجه عنوان فرضیه ردیف

 1فرضیه 
در  بین میزان به کارگیری فناوری اطالعات و ارتباطات با توانمندسازی شغلی کارکنان 

 های اجرایی شهرستان رفسنجان رابطه وجود دارد.دستگاه
 تایید

 1-1فرضیه 
های اجرایی بین سیستم پردازش تعامالت با توانمندسازی شغلی کارکنان در دستگاه

 طه وجود دارد.شهرستان رفسنجان راب
 تایید

 2-1فرضیه 
 های اجرایی بین اتوماسیون اداری با توانمندسازی شغلی کارکنان در دستگاه

 شهرستان رفسنجان رابطه وجود دارد.
 تایید

 3-1فرضیه 
های اجرایی بین پشتیبانی مدیران ارشد با توانمندسازی شغلی کارکنان در دستگاه

 دارد.شهرستان رفسنجان رابطه وجود 
 تایید

 4-1فرضیه 
های اجرایی بین سیستم اطالعات مدیریت با توانمندسازی شغلی کارکنان در دستگاه

 شهرستان رفسنجان رابطه وجود دارد.
 تایید

 2فرضیه 
گرایی کارکنان در بین میزان به کارگیری فناوری اطالعات و ارتباطات با کمال

 وجود دارد. های اجرایی شهرستان رفسنجان رابطهدستگاه
 تایید

 1-2فرضیه 
 های اجرایی گرایی کارکنان در دستگاهبین سیستم پردازش تعامالت با کمال

 شهرستان رفسنجان رابطه وجود دارد.
 رد

 2-2فرضیه 
 های اجرایی گرایی کارکنان در دستگاهبین اتوماسیون اداری با کمال

 شهرستان رفسنجان رابطه وجود دارد.
 رد

 3-2فرضیه 
 های اجرایی گرایی کارکنان در دستگاهبین پشتیبانی مدیران ارشد با کمال

 شهرستان رفسنجان رابطه وجود دارد.
 رد

 4-2فرضیه 
 های اجرایی گرایی کارکنان در دستگاهبین سیستم اطالعات مدیریت با کمال

 شهرستان رفسنجان رابطه وجود دارد.
 تایید

 3فرضیه 
فناوری اطالعات و ارتباطات با توانمندسازی کارکنان با توجه به بین میزان بکارگیری 

 نقش تعدیل کننده جو سازمانی رابطه وجود دارد.
 تایید

 4فرضیه 
گرایی کارکنان با توجه به بین میزان بکارگیری فناوری اطالعات و ارتباطات با کمال

 نقش تعدیل کننده جو سازمانی رابطه وجود دارد.
 تایید
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ا تحقیقات ساکی که به بررسی رابطه شیوه کنترل مدیران و جو سازمانی با توانمندسازی همچنین ب
توان استدالل پس می .کارکنان پرداخته است و این رابطه نیز به صورت مستقیم است همخوانی دارد

ایجاد جو ها باید از فناوری اطالعات و ارتباطات بیشتر استفاده کنند تا باعث کرد مدیران در سازمان
مناسبی برای توانمندساز کردن بیشتر کارکنان شود تا بتوانند بهتر و سریعتر به اهداف سازمان دست 
یابند و همچنین باعت افزایش کارایی و اثربخشی در سازمان شود. بین میزان به کارگیری فناوری 

و سازمانی بین میزان به گرایی کارکنان با توجه به نقش تعدیل کننده جاطالعات و ارتباطات با کمال
گرایی کارکنان، بین سیستم اطالعات مدیریت رابطه کارگیری فناوری اطالعات و ارتباطات با کمال

پور و همکاران که به بررسی وجود دارد و این رابطه به صورت معکوس است که با تحقیقات امامی
رابطه به صورت معکوس است و  گرایی با سالمت عمومی دانشجویان پرداخت و اینارتباط بین کمال

گرایی با فرسودگی تحصیلی همچنین پژوهش زانگ و همکاران در مورد رابطه بین جوانب منفی کمال
( به بررسی رابطه 2002بیانگر رابطه معکوس است همخوانی دارد و همچنین پژوهش اشبی و ریس )

ها به این نتیجه رسیدند که داختند. آننفس پرگرایی با عزتمیان ابعاد سازگارانه و ناسازگارانه کمال
نفس رابطه گرایی ناسازگارانه با عزتنفس رابطه مثبت دارد و کمالگرایی سازگارانه با عزتکمال

های پیشرفته توانند از فناوریها تا میتوان استدالل کرد مدیران باید در سازمانمنفی دارد.  پس می
وری کارکنان افزایش یابد. و بین ارکنان کاهش دهند تا بهرهگرایی را در کاستفاده کنند تا کمال

گرایی کارکنان و بین گرایی کارکنان، بین اتوماسیون اداری با کمالسیستم پردازش تعامالت با کمال
پور و گرایی کارکنان در محیط کار رابطه وجود ندارد با پژوهش امامیپشتیبانی مدیران ارشد با کمال

گرایی رابطه معناداری وجود ره رابطه بین ویژگی شخصیتی با وجدان بودن با کمالهمکاران که دربا
 ندارد همخوانی دارد. نتایج اجمالی در جدول زیر نشان داده شده است.
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