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  چکیده

شـاغل در دانشـگاه علـوم     ر فنـاوري اطالعـات بـر توانمنـدي کارکنـان     پژوهش حاضر تعیین تاثیهدف  : هدف
  است. پزشکی تهران

و از حیـث هـدف، کـاربردي اسـت.     تحلیلی از نظر نوع  و پژوهش از نظر روش، پیمایشی این :  روش شناسی
اسـاس   نفـر بـوده بـر    950کـه   اسـت  شاغل در دانشگاه علوم پزشـکی کارکنان  کلیهي آماري این پژوهش شامل جامعه

  .  نفر به صورت تصادفی مورد مطالعه قرار گرفتند 274جدول کرجسی و مورگان 
فرضیه در بین کارکنان دانشـگاه علـوم پژشـکی تهـران پرسشـنامه سـاختار        6این تحقیق با بیان کردن یافته ها :

توانـد موجـب   عـات مـی  بـه کـارگیري فنـاوري اطال    تحقیق نشـان داد کـه   هايیافته اي را توزیع نموده و در نهایت یافته
گیري، افزایش خـودکنترلی، کـاهش اسـترس شـغلی و     احساس شایستگی، بهبود کیفیت عملکرد، افزایش توان تصمیم

  افزایش توانمندي کارکنان دانشگاه علوم پزشکی گردد. 
توانمنـدي  هـاي اطالعـاتی و ارتبـاطی بـر     . نتایج این پژوهش بیانگر وجود رابطه بین استفاده از فنـاوري  نتایج :
  کارکنان است 
 جهـت  هـا دانشـگاه  روساي و مدیران وظیفه مهمترین گفت توانبه نتایج به دست آمده از این پژوهش می باتوجه

 اینترنـت  و رایانـه  درزمینـه  خـدمت  ضـمن  آموزشـی  هـاي دوره برگـزاري  کارکنـان،  شغلی رضایت و توانمندي ارتقاي
  ن است.آنا با مرتبط هايدر انجام فعالیتاستفاده بیشتر از رایانه  به کارکنان وتشویق

     فناوري اطالعات، توانمندي کارکنان ،دانشگاه علوم پزشکی واژگان کلیدي:
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  مقدمه
اي پیـدا کـرده اسـت.    اطالعات و ارتباطات در قرن بیست و یکم اهمیت راهبـردي گسـترده  

داده اسـت و   هاي زندگی روزمـره مـا را تحـت تـاثیر قـرار     فناوري اطالعات بسیاري از جنبه
). 1390هـاي اطالعـاتی هسـتیم (لـک و جوادیـان،      امروزه ناگزیر به استفاده از انواع فناوري

اي کـه  نقش اطالعات و ارتباطات در دنیاي امروز بسیار شـگرف و پیچیـده اسـت بـه گونـه     
نامنـد. از طرفـی بـه همـین دلیـل کـاربرد فنـاوري        عصر فعلی را عصر انفجـار اطالعـات مـی   

هـا جهـت رسـیدن بـه     ها به سرعت در حال گسترش است و سازمانز در سازماناطالعات نی
باشـند. همچنـین رشـد سـریع     هـا مـی  اهداف و تداوم بقاء خود نیازمند استفاده از این فناوري

ها را به نـوعی تحـت تـاثیر قـرار داده اسـت. تغییـرات سـریع        فناوري، تمامی جوانب سازمان
هـاي کـامال خودکـار جـایگزین مشـاغل      ا شـده و دسـتگاه  هفناوري، باعث تغییر ماهیت کار

  ).1393روتین شده است (ابطحی و عابسی، 
بخش و ابـزاري شـناخته شـده، ظهـور     در این میان توانمندسازي به عنوان عامل نجات

توانـد موفقیـت سـازمان    ترین مباحث روز بدل شده است که میکرده است و به یکی از داغ
ها را وادار کرده است که جهت بقاء خود در محیط کاري، سازمانرا تضمین کند. تغییرات 

کارکنـان   "تواناسـازي "دنیاي متالطم امـروز، در سیسـتم مـدیریت خـود بـازنگري کننـد و       
ها این امکان را موضوع اصلی مربوط به عملکردهاي رهبري و مدیریت شده و براي سازمان

). توانمندسـازي فرآینـد توانمنـد    1391فراهم ساخته که رقابتی شـوند (پورصـفر و حسـینی،    
کردن افراد یک سازمان است و به معنی ایجاد شرایطی است که افراد بتوانند کارهایشـان را  
با انگیزه درونی انجام داده و با موفقیت کامل به سرانجام برسـانند. توانمندسـازي بـه عنـوان     

بهبـود و بـه کـارگیري     یک برنامه سازمانی به نیـروي کـار، فرصـت بیشـتري بـراي آزادي،     
شـان را در جهـت   تـرین پتانسـیل  شود تا کارکنان غنیدهد و باعث میها و دانش میمهارت

نمایند. توانمندسازي با پرورش کارکنانی با انگیـزه و  خیر و صالح خود و سازمانشان اعطاء 
ی بـه سـرعت و   هاي محیط رقابتتوانا، به مدیران این امکان را خواهد داد که در برابر پویایی

ــد.      ــراهم آورن ــابتی سازمانشــان را ف ــري رق ــات برت ــوده و موجب ــور مناســب عمــل نم ــه ط ب
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  خوشکنار میمر/  يغفار دیدکتر سع /مسئول) سندهیزاده (نو ینق اسمنی

توانمندسازي کارکنان از جمله عواملی است که موجب شکوفا شـدن خالقیـت و نـوآوري    
هـاي بـالقوه کارکنـان    تواند باعث این شود کـه سـازمان از توانـایی   شود و میدر سازمان می

  ).1390را ببرد(لک و جوادیان، خود حداکثر استفاده 
کند که براي افزار الکترونیکی اشاره میافزار و نرمفناوري اطالعات به رایانه یا سخت

هـاي  ). مهارت2012، 1شود (یونگگذاري اطالعات استفاده میبازیابی، تولید و به اشتراك
افـزار،  ر و نـرم افـزا هـایی هسـتند کـه بـا اسـتفاده از فنـاوري سـخت       فناوري اطالعات مهارت
ها، سـازماندهی، نگهـداري، تفسـیر و ارسـال اطالعـات و اسـتفاده از       دریافت و ارزیابی داده

  ). 2010، 2ها براي پردازش اطالعات تعریف شده است (هیملررایانه
دهند که فناوري اطالعات و ارتباطات بـر بهبـود کیفیـت عملکـرد،     تحقیقات نشان می

گیري، افزایش خـودکنترلی و همچنـین کـاهش اسـترس     احساس شایستگی، مهارت تصمیم
هـا بـه سـرعت در حـال     کارکنان نقش بسـزایی دارد؛ لـذا کـاربرد ایـن فنـاوري در سـازمان      

-ها جهت رسیدن به اهداف و مقاصد خود نیازمند استفاده از آن مـی گسترش است. سازمان

شند که بیشتر امور خـود را بـا   باها میباشند. از طرف دیگر کارکنان نیز از منابع مهم سازمان
رسـانند.  هـاي اطالعـاتی و ارتبـاطی بـه انجـام مـی      اطالعات به دست آمده از طریق فنـاوري 

بنابراین پـژوهش حاضـر درصـدد اسـت بـه بررسـی تـاثیر فنـاوري اطالعـات بـر توانمنـدي            
کارکنان شاغل در دانشگاه علوم پزشکی بپردازد. اهمیت ایـن موضـوع از ایـن مسـاله ناشـی      

هـا  هاي اطالعات و ارتباطـات و نیازمنـدي سـازمان   شود که با توجه به رشد سریع فناوريمی
جهت بقاء خود در عصر حاضر، هر سازمانی که این موضوع را نادیـده بگیـرد، دچـار افـول     

  خواهد شد.  
هایی که از سطح تکنولوژي باالیی برخوردار هستند و از کاربردهاي مدیریت سازمان

تـر اسـت؛ زیـرا ابزارهـاي جدیـد توانـایی بـه کـارگیري         گیرند سهلبهره می نوین اطالعات
سازد. دانشگاه نیز به عنوان یک سازمان، به علت برخورداري از کلیه اطالعات را تسهیل می

                                                                                                                   
1. Young  
2. Heimler 
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هـاي اطالعـاتی در جهـت نیـل بـه      شرایط و ضوابط سازمانی نیازمنـد بـه کـارگیري فنـاوري    
قش پراهمیـت کارکنـان بـه عنـوان یکـی از منـابع مهـم        اهداف عالیه خود است. با توجه به ن
ها بـه سـمت فنـاوري اطالعـات هسـتیم و ایـن عـاملی مهـم         سازمانی، نیازمند سوق دادن آن

این تحقیق از آن جهت حائز اهمیت است که منجر به آگـاهی از تـاثیر فنـاوري    خواهد بود. 
سـازد کـه آیـا    شـخص مـی  اطالعات و ارتباطات بر توانمندسازي کارکنان گشته، همچنین م

گیـري،  هاي تصـمیم فناوري اطالعات و ارتباطات بر بهبود عملکرد کارکنان، توسعه مهارت
همچنـین  افزایش خودکنترلی، احساس شایستگی و کاهش استرس آنان تاثیر دارد یا خیـر؟.  

 ها و فنون وابسته به آن، بتواند بـه کاربردهـاي  این پژوهش سعی دارد ضمن شناسایی فناوري
ها گسترش یافته و توانند در دانشگاهها میآن در جهات مختلف دست یابد؛ چرا که فناوري

  موجب تاثیرات مختلفی بر نقش کارکنان شوند.
هایی که در این راستا در ایران و خارج از ایـران انجـام   اي از پژوهشدر ادامه به نمونه
  گردد.شده است، اشاره می
آوري اطالعـات و توانمندسـازي   رابطـه فـن  "با عنوان ) پژوهشی 1394تقوایی یزدي (

انجـام داد. نتـایج نشـان داد کـه      "شناختی مدیران آموزش و پرورش منطقه یک ساريروان
دار بـودن، احسـاس مـوثر    بین فناوري اطالعات با توانمندسازي روانشناختی، احسـاس معنـی  

ش منطقـه یـک سـاري    بودن، احساس ساماندهی و احساس اعتماد مدیران آمـوزش و پـرور  
رابطه معناداري وجود دارد. اما بین فناوري اطالعـات بـا احسـاس شایسـتگی مـدیران رابطـه       

  معناداري به دست نیامد. 
بررسـی تـاثیر   "ارشـد خـود را بـا عنـوان     کارشناسـی نامـه پایـان  )1393نو (راشکی قلعه

ــانور    ــادر و دری ــان اداره کــل بن ــر توانمندســازي کارکن ــاوري اطالعــات ب ــتان و فن دي سیس
پردازد که فناوري اطالعـات چـه تـاثیري بـر     این مقاله به این مساله میانجام داد.  "بلوچستان

اي ایـن پـژوهش   هوانمندسازي کارکنان که ارکان پیشرفت یک سازمان هستند دارد؟ یافتهت
دي اداره کل بنادر و دریانور مبتنی بر بررسی مستندات و اجراي پرسشنامه در میان کارکنان

دسـازي  نو بیانگر آن است که فناوري اطالعات تاثیر مستقیمی بر توانم سیستان و بلوچستان، 
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  خوشکنار میمر/  يغفار دیدکتر سع /مسئول) سندهیزاده (نو ینق اسمنی

توانـد  کارکنان دارد و اهمیت و لزوم سیاستگذاري مشخص در این زمینه بـیش از پـیش مـی   
هاي دولتی و عمومی که متاسـفانه از کمبـود کـارایی    کیفیت و کارایی سازمانی را در بخش

  یفا نماید.برند، ارنج می
ــران (  ــانی و دیگ ــوان   1393روم ــا عن ــی ب ــر    ") پژوهش ــات ب ــاوري اطالع ــی فن بررس

انجـام دادنـد. جامعـه آمـاري تحقیـق       "اشـتر توانمندسازي کارکنان دانشگاه صـنعتی مالـک  
عبارتند از کارکنان حوزه ستادي دانشگاه صنعتی مالک اشتر، که با توجـه بـه حجـم جامعـه     

هـا  باشد. یافتهنفر می 162جسی و مورگان حجم نمونه آماري آماري و با توجه به جدول کر
هـاي  نشان داد که بین فناوري اطالعات و توانمندسازي بـه عنـوان فرضـیه اصـلی و شـاخص     

هـاي فرعـی کـه بهبـود کیفیـت عملکـرد، اسـتقالل و آزادي        توانمندسازي به عنـوان فرضـیه  
باشـد،  اي و خودکنترلی میحرفهگیري، تنوع شغلی، توسعه کاري، افزایش مسئولیت تصمیم

رابطه وجود دارد و با توجه به هدف اصـلی، فنـاوري اطالعـات بـر توانمندسـازي کارکنـان       
  اشتر تاثیر داشته است.دانشگاه صنعتی مالک

هاي اطالعات و ارتباطات تاثیر فناوري") پژوهشی با عنوان 1393افتخاري و دیگران (
انجـام دادنـد. ابعـاد     "نان نیروي انتظامی اسـتان مازنـدران  بر توانمندسازي منابع انسانی کارک

مورد بررسی توانمندسـازي در ایـن تحقیـق عبارتنـد از احسـاس شایسـتگی، بهبـود کیفیـت         
باشـد. جامعـه   گیري، افزایش خودکنترلی و کاهش استرس شغلی مـی عملکرد، توان تصمیم

وي انتظامی استان مازندران کـه  رشد کارکنان نیراآماري تحقیق را کارشناسان و کارشناسان
دهنـد.  باشد، تشکیل مینفر می 186ها ارتباط تخصصی دارند و تعداد آن ICTفقط با مقوله 

-باشد. نتایج نشان داد کـه بـه کـارگیري فنـاوري    یابی میروش تحقیق توصیفی از نوع زمینه

ملکـرد،  توانـد موجـب احسـاس شایسـتگی، بهبـود کیفیـت ع      هاي اطالعات و ارتباطات می
گیري، افزایش خـودکنترلی و کـاهش اسـترس شـغلی و بـه طـور کلـی        افزایش توان تصمیم

باعث افزایش توانمندي شغلی کارکنان شود. همچنین نتایج نشان داد که بیشترین سهم از به 
گیري و کمترین سهم را کارگیري فناوري اطالعات و ارتباطات را بعد افزایش توان تصمیم

  شغلی داشته است.بعد کاهش استرس 
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نقـــش فنـــاوري اطالعـــات در ") پژوهشـــی بـــا عنـــوان 1392کمالیـــان و دیگـــران (
دهنـده آن  انجام دادند. نتـایج نشـان   "ايتوانمندسازي کارکنان سازمان آموزش فنی و حرفه

اي اسـتان  هاي اطالعات و ارتباطات در اداره کل فنـی و حرفـه  کارگیري فناورياست که به
تبیـین و بـین    417/0تواند تغییرات توانمندي کارکنان آن را به میزان ن میسیستان و بلوچستا

داري وجود دارد و همچنین سطح توانمندي کارکنان ایـن سـازمان   ها رابطه مثبت و معنیآن
بیشتر و در  40/3ها در بعد شایستگی با رتبه میانگین باالتر از حد متوسط بود و توانمندي آن

  باشد.کمتر از سایر ابعاد توانمندسازي می 79/2ه میانگین بعد موثر بودن با رتب
ــا عنــوان 2012( 1دایلــی و دیگــران نقــش آمــوزش و توانمندســازي در ") پژوهشــی ب

ها نشـان داد کـه مـدیران متوجـه شـدند کـه آمـوزش و        انجام دادند. یافته "عملکرد محیطی
طور کلـی در ایـن مطالعـه    باشند. به توانمندسازي محیطی براي خودشان و کارکنان مهم می

تـر دارد. در  آموزش محیطی با متغیر وابسته نسبت بـه توانمندسـازي محیطـی ارتبـاطی قـوي     
مورد سطح کارکنان، این عوامل از طریـق کـار گروهـی محیطـی میـانجی گردیـد. پیلـت و        

ــا عنــوان 2011( 2دیگــران ــان در رضــایت شــغلی  ") پژوهشــی ب ــاثیر توانمندســازي کارکن ت
-ها نشان داد کـه بسـیاري از جنبـه   انجام دادند. یافته "هاي پنج ستاره ترکیههتلکارکنان در 

هاي مثبت، مربوط به رضایت شغلی، روابط با همکاران و شرایط فیزیکی هستند در حالیکـه  
هـا نشـان   ها، مساله دستمزد یعنی پرداخت ناعادالنه است. عالوه بر این تحلیلترین جنبهمنفی

داري بر رضـایت شـغلی دارد. وقتـی    ي روانشناختی و رفتاري، تاثیر معنیداد که توانمندساز
شـود، تـاثیر   که توانمندسازي روانشناختی و رفتاري به عنوان یـک کـل در نظـر گرفتـه مـی     

  خیلی بیشتري بر رضایت شغلی دارند.
ــوئی تینــک و مائیــک ون    ــی بــا عنــوان   2011( 3دی ــاط بــین رفتــار   ") پژوهش ارتب

انجام دادند. نتایج نشان داد یـک   "ها و نیات رفتاري کارکنانبا نگرش توانمندسازي رهبري
رابطه مستقیم بین رفتار توانمندسازي رهبري و رضایت شغلی و تعهد اثـربخش وجـود دارد.   

                                                                                                                   
1. Daily et al  
2. Pelit et al  
3. Dewettinck&Maaike van  
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هـاي کارکنـان   توانمندسازي روانشناختی تا حدي واسطه این روابط است. همچنـین نگـرش  
  ماندن در محیط کار مرتبط است. ها براينشان داده است که با تمایل آن

دهد که رابطه بین فناوري اطالعات و ارتباطات و هاي متعدد نشان میبررسی پژوهش
تاثیر آن بر توانمندي کارکنان از جهات مختلفی مورد بررسـی قـرار گرفتـه اسـت. بـه دلیـل       
 اهمیت دانشگاه به عنوان نظام آموزش عالی کشور این پـژوهش درصـدد اسـت بـه بررسـی     

هاي نوین اطالعاتی بر روي توانمندي کارکنان شاغل در دانشـگاه علـوم   میزان تاثیر فناوري
  پزشکی تهران بپردازد؛ لذا این پژوهش به منظور پاسخ به سواالت زیر انجام شده است.

هاي اطالعات و ارتباطـات موجـب احسـاس شایسـتگی در     . آیا به کارگیري فناوري1
  شود؟ی میکارکنان دانشگاه علوم پزشک

هاي اطالعات و ارتباطات موجب بهبـود کیفیـت عملکـرد    . آیا به کارگیري فناوري2
  شود؟کارکنان دانشگاه علوم پزشکی می

-هاي اطالعات و ارتباطات موجـب افـزایش تـوان تصـمیم    . آیا به کارگیري فناوري3

  شود؟گیري کارکنان دانشگاه علوم پزشکی می
اطالعـات و ارتباطـات موجـب افـزایش خـودکنترلی       هـاي . آیا به کارگیري فناوري4

  شود؟کارکنان دانشگاه علوم پزشکی می
هاي اطالعات و ارتباطات موجـب کـاهش اسـترس شـغلی     . آیا به کارگیري فناوري5

  شود؟کارکنان دانشگاه علوم پزشکی می
هاي اطالعات و ارتباطـات موجـب افـزایش توانمندسـازي     . آیا به کارگیري فناوري6
  شود؟کنان دانشگاه علوم پزشکی میکار

  هاي پژوهشفرضیه
. بین فناوري اطالعات و ارتباطات با احساس شایستگی کارکنـان دانشـگاه علـوم پزشـکی     1

  رابطه معناداري وجود دارد.
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. بین فناوري اطالعات و ارتباطات بابهبود کیفیت عملکرد کارکنان دانشگاه علوم پزشکی 2
  .رابطه معناداري وجود دارد

گیـري کارکنـان دانشـگاه علـوم     . بین فناوري اطالعات و ارتباطات با افزایش توان تصمیم3
  پزشکی رابطه معناداري وجود دارد.

. بین فناوري اطالعات و ارتباطات با افزایش خودکنترلی کارکنان دانشگاه علـوم پزشـکی   4
  رابطه معناداري وجود دارد.

کاهش استرس شغلی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی . بین فناوري اطالعات و ارتباطات با 4
  رابطه معناداري وجود دارد.

. بین فناوري اطالعات و ارتباطات با افزایش توانمندسازي کارکنان دانشگاه علوم پزشکی 5
  رابطه معناداري وجود دارد.

  روش پژوهش
ي اسـت  باشد و از نظر هدف، تحقیقـی کـاربرد  تحلیلی می -وهش حاضر از نوع پیمایشیپژ

.جامعه آماري این پژوهش شامل کلیـه کارکنـان شـاغل در دانشـگاه علـوم پزشـکی اسـت.        
نفر است که بر اساس جـدول کرجسـی    950تعداد کارکنان شاغل در دانشگاه علوم پزشکی

نفر به صورت تصادفی بـه عنـوان نمونـه آمـاري انتخـاب شـدند. پرسشـنامه         274و مورگان 
داده شد البته اگر کسـی جـواب نمـی داد نفـر دیگـري را      نفر هم عودت  274ارسال شده و 

جایگزین و انتخاب کرده و در نهایت همین تعداد مـورد بررسـی قـرار گرفتـه و گـردآوري      
ــان داده ــا اســتفاده از پرسشــنامه پای ــاوري 1390( 1نامــه اردالنهــا ب ) انجــام شد.پرسشــنامه فن

سـوال   23رکنـان مشـتمل بـر    سـوال و پرسشـنامه توانمندسـازي کا    10اطالعات مشـتمل بـر   
است.روایی این پرسشنامه از سوي اساتید و متخصصان تایید شد و پایـایی آن بـا اسـتفاده از    

                                                                                                                   
-). بررسی اثرات فناوري اطالعات بر توانمندسازي شغلی کارکنان (مطالعه موردي شرکت توزیع برق منطقه1390. اردالن، امیر (1

یریت اجرایی (گرایش استراتژیک). دانشگاه آزاد اسالمی واحد ارشد رشته مدنامه کارشناسیاي غرب استان کرمانشاه). پایان
  سنندج.
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 SPSSافـزار  ها از نـرم به دست آمد. براي تجزیه و تحلیل داده 85/0ضریب آلفاي کرونباخ 
  و آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد.

  هاي پژوهشیافته
تاثیر فناوري اطالعـات بـر    بررسی"پژوهش  این ازانجام شد،هدف بیان یزن قبال همانطور که

نفر از کارکنـان شـاغل    274منظور همین به. است"علوم پزشکیتوانمندي کارکنان دانشگاه 
 آمـده  بـه دسـت   نتـایج  بـه  درادامـه  مورد مطالعه قـرار گرفتند،کـه   علوم پزشکیدر دانشگاه 
  .شود می پرداخته
در جدول شماره  علوم پزشکیی کارکنان شاغل در دانشگاه شناختاطالعات جمعیت 

  آورده شده است. 1

  کارکنان دانشگاه علوم پزشکیشناختی : اطالعات جمعیت1جدول
  میزان تحصیالت  سابقه خدمت  سن  جنسیت

  
  مرد
  زن

    درصد  تعداد
  سال 30-20

  
  سال 40-30

  
  سال 50-40

  
  سال و باالتر 50

    درصد  تعداد
  سال 5کمتر از 

  
  سال 10تا  5

  
  سال 20تا  10

  
  سال و باالتر 21

    درصد  تعداد
فوق دیپلم و 
  دیپلم

  کارشناسی
کارشناسی ارشد 

  و باالتر
  

  درصد  تعداد
123  
151  

89/44%  
11/55%  

18  
  
88  
  
110  
  
58  

56/6  
  

14/32  
  

14/40  
  

16/21  

36  
  
78  
  
153  
  
7  

13/13  
  

46/28  
  

86/55  
  

55/2  

64  
  
144  
  
66  

35/23  
  

57/52  
  

08/24  

  
دهـد بیشـتر اعضـاي نمونـه مـورد مطالعـه       نشـان مـی   1یج به دست آمـده از جـدول   نتا

درصد) در رده سـنی   14/40ها (ندرصد) زن هستند. از میان پاسخگویان بیشترین آ 11/55(
سـال هسـتند و    20تـا   10درصـد) داراي سـابقه خـدمت     86/55هـا ( سال و بیشتر آن 40-50

  درصد) داراي مدرك کارشناسی هستند. 57/52همچنین بیشتر کارکنان مورد مطالعه (
میزان استفاده روزانه کارکنان دانشگاه علوم پزشکی از کامپیوتر  2در ادامه در جدول 

  هاي وابسته به آن نشان داده شده است.و فناوري
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  هاي وابستهکارکنان از کامپیوتر و فناوريروزانه : میزان استفاده 2جدول 
  درصد  فراوانی  مقادیر
  18/2  6  صفر

  44/47  130  ساعت 5تا  1
  16/44  121  ساعت 10تا  5

  4/6  17  ساعت 10بیشتر از 
  

دهـد کـه بیشـتر کارکنـان دانشـگاه علـوم       نشـان مـی   2نتایج به دست آمده از جـدول  
هـاي وابسـته بـه آن    ساعت در روز از کامپیوتر و فناوري 5تا  1درصد) بین  44/47پزشکی (
توان گفت میزان اسـتفاده کارکنـان دانشـگاه علـوم پزشـکی از      ن میکنند. بنابرایاستفاده می
  هاي اطالعاتی و ارتباطی در حد متوسط است.فناوري

-در ادامه به منظور پاسخ به سواالت پژوهش است الزم است از آزمون تی تک نمونه

ی متغیرها ها براي تماماي استفاده شود. قبل از انجام این آزمون، ابتدا فرض نرمال بودن داده
 3با استفاده از آزمون کلموگروف اسمیرنوف انجام شد. نتـایج بـه دسـت آمـده در جـدول      

  نشان داده شده است.

  هاآن : نتایج آزمون کلموگروف اسمیرنوف جهت نرمال بودن توزیع3جدول 
  سطح معناداري  مقدار کلموگروف اسمیرنوف  نام متغییر

  بعد احساس شایستگی
  بعد کیفیت عملکرد

  گیريد توان تصمیمبع
  بعد خودکنترلی
  بعد استرس شغلی

03/1  
56/1  
58/1  
28/1  
02/1  

123/0  
189/0  
089/0  
101/0  
068/0  

  
نشان داد سطح معناداري براي تمام متغیرها بزرگتر از  3نتایج به دست آمده از جدول 

بـراي   ها مورد تایید قـرار گرفـت و بـه ایـن دلیـل     است، بنابراین فرض نرمال بودن آن 05/0
  اي استفاده شد.ها از آزمون تی تک نمونهتحلیل داده
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هـاي اطالعـات و ارتباطـات    سوال اول پژوهش: آیا به کارگیري فنـاوري 
  شود؟موجب احساس شایستگی در کارکنان دانشگاه علوم پزشکی می

  اي در رابطه با بعد احساس شایستگی: نتایج آزمون تی تک نمونه4جدول 
  سطح معناداري             Tن               انحراف معیار              تعداد               مقدار میانگی  شاخص آماري

      000/0                     24/75                  274                51/0                         12/4  بعد احساس شایستگی

  
باشـد، بنـابراین   بزرگتـر مـی   05/0ت آمـده از  به دسـ  Tمقدار  4بر اساس نتایج جدول 

تواند موجب احساس شایسـتگی  توان نتیجه گرفت که به کارگیري فناوري اطالعات میمی
  در کارکنان شاغل در دانشگاه علوم پزشکی گردد.

هـاي اطالعـات و ارتباطـات    سوال دوم پژوهش: آیا به کارگیري فنـاوري 
  شود؟شگاه علوم پزشکی میموجب بهبود کیفیت عملکرد کارکنان دان

  کیفیت عملکرداي در رابطه با بعد : نتایج آزمون تی تک نمونه5جدول 
  سطح معناداري             Tمیانگین               انحراف معیار              تعداد               مقدار   شاخص آماري

      000/0                     04/43                  274                41/0                         12/3  بعد کیفیت عملکرد

  
باشـد، بنـابراین   بزرگتـر مـی   05/0به دسـت آمـده از    Tمقدار  5بر اساس نتایج جدول 

توانـد موجـب بهبـود کیفیـت     توان نتیجه گرفت که به کـارگیري فنـاوري اطالعـات مـی    می
  شکی گردد.عملکرد کارکنان شاغل در دانشگاه علوم پز

هاي اطالعات و ارتباطات موجـب  سوال سوم پژوهش: آیا به کارگیري فناوري
  شود؟گیري کارکنان دانشگاه علوم پزشکی میافزایش توان تصمیم

  گیريتوان تصمیماي در رابطه با بعد : نتایج آزمون تی تک نمونه6جدول 
  سطح معناداري             Tتعداد               مقدار     میانگین               انحراف معیار            شاخص آماري
      000/0                     54/73               274                  52/0                       01/4  گیريبعد توان تصمیم
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باشـد، بنـابراین   بزرگتـر مـی   05/0به دسـت آمـده از    Tمقدار  6بر اساس نتایج جدول 
توانـد موجـب افـزایش تـوان     توان نتیجه گرفت که به کـارگیري فنـاوري اطالعـات مـی    می

  گیري کارکنان شاغل در دانشگاه علوم پزشکی گردد.تصمیم

هاي اطالعـات و ارتباطـات   سوال چهارم پژوهش: آیا به کارگیري فناوري
  شود؟موجب افزایش خودکنترلی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی می

  خودکنترلیاي در رابطه با بعد ایج آزمون تی تک نمونه: نت7جدول 
  سطح معناداري             Tمیانگین               انحراف معیار              تعداد               مقدار   شاخص آماري
      000/0                     00/96                  274                73/0                       86/3  بعد خودکنترلی

  
باشـد، بنـابراین   بزرگتـر مـی   05/0به دسـت آمـده از    Tمقدار  7بر اساس نتایج جدول 

توانــد موجــب افــزایش تــوان نتیجــه گرفــت کــه بــه کــارگیري فنــاوري اطالعــات مــی مــی
  خودکنترلی کارکنان شاغل در دانشگاه علوم پزشکی گردد.

هـاي اطالعـات و ارتباطـات    اوريسوال پنجم پژوهش: آیا به کارگیري فن
  شود؟موجب کاهش استرس شغلی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی می

  استرس شغلیاي در رابطه با بعد : نتایج آزمون تی تک نمونه8جدول 
  يسطح معنادار             Tمیانگین               انحراف معیار              تعداد               مقدار   شاخص آماري
      000/0                     24/36                274                  68/0                       96/3  بعد استرس شغلی

  
باشـد، بنـابراین   بزرگتـر مـی   05/0به دسـت آمـده از    Tمقدار  8بر اساس نتایج جدول 

وجـب کـاهش اسـترس    توانـد م توان نتیجه گرفت که به کارگیري فناوري اطالعات مـی می
  کارکنان شاغل در دانشگاه علوم پزشکی گردد.
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  خوشکنار میمر/  يغفار دیدکتر سع /مسئول) سندهیزاده (نو ینق اسمنی

هـاي اطالعـات و ارتباطـات    سوال ششم پژوهش: آیا به کارگیري فناوري
  شود؟موجب افزایش توانمندسازي کارکنان دانشگاه علوم پزشکی می

  توانمندي کارکناناي در رابطه با بعد : نتایج آزمون تی تک نمونه9جدول 
  سطح معناداري             Tیانگین               انحراف معیار              تعداد               مقدار م  شاخص آماري

      000/0                    76/88                274                  78/0                       26/4  بعد توانمندي کارکنان

  
باشـد، بنـابراین   بزرگتـر مـی   05/0به دسـت آمـده از    Tمقدار  9بر اساس نتایج جدول 

تواند موجب افـزایش توانمنـدي   توان نتیجه گرفت که به کارگیري فناوري اطالعات میمی
  کارکنان شاغل در دانشگاه علوم پزشکی گردد.

بـین فنـاوري اطالعـات و ارتباطـات بـا احسـاس       فرضیه اول پـژوهش:  
  ابطه معناداري وجود دارد.شایستگی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی ر

پـردازیم. نتـایج   هـاي پـژوهش مـی   در این بخش به بررسی درستی یا نادرستی فرضـیه 
  نشان داده شده است. 9در جدول  1حاصل از فرضیه 

  کارکنان فناوري اطالعات و احساس شایستگی: 10جدول 
  سطح معناداري  F  میانگین مجذور  درجه آزادي  جمع مجذور  منبع تغییرات

  گروهی بین
  درون گروهی

12/3  
99/38  

3  
271  

04/1  
33/0  

39/3  03/0  

  -  -  -  274  11/42  جمع
  

 95در سـطح   3است که بـا درجـه آزادي    39/3به دست آمده در این آزمون برابر با  Fمیزان 
یـا کمتـر    05/0است. از آنجایی که سـطح معنـاداري    03/0باشد؛ چرا که سطح معناداري معنادار می
ـین        یانگر معنیاز آن باشد ب ـیه پـژوهش مبنـی بـر وجـود رابطـه ب دار بودن آزمون است. بنابراین فرض

توان گفت به کـارگیري فنـاوري اطالعـات و ارتباطـات     شود؛ لذا میمتغیر مستقل و وابسته تایید می
  شود.موجب احساس شایستگی در کارکنان دانشگاه علوم پزشکی می
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و ارتباطات با بهبـود کیفیـت    فرضیه دوم پژوهش:  بین فناوري اطالعات
  عملکرد کارکنان دانشگاه علوم پزشکی رابطه معناداري وجود دارد.

  نشان داده شده است. 11در جدول  2نتایج حاصل از فرضیه 

  کارکنان بهبود کیفیت عملکردفناوري اطالعات و : 11جدول 
  سطح معناداري  F  میانگین مجذور  درجه آزادي  جمع مجذور  منبع تغییرات
  بین گروهی
  درون گروهی

18/23  
45/40  

3  
271  

31/2  
12/0  87/7  01/0  

  -  -  -  274  63/63  جمع
  

 95در سـطح   3است که بـا درجـه آزادي    87/7به دست آمده در این آزمون برابر با  Fمیزان 
یـا کمتـر    05/0است. از آنجایی که سـطح معنـاداري    01/0باشد؛ چرا که سطح معناداري معنادار می
ـین        شد بیانگر معنیاز آن با ـیه پـژوهش مبنـی بـر وجـود رابطـه ب دار بودن آزمون است. بنابراین فرض

توان گفت به کـارگیري فنـاوري اطالعـات و ارتباطـات     شود؛ لذا میمتغیر مستقل و وابسته تایید می
  شود.موجب بهبود کیفیت عملکرد کارکنان دانشگاه علوم پزشکی می

العات و ارتباطات بـا افـزایش تـوان    فرضیه سوم پژوهش: بین فناوري اط
  گیري کارکنان دانشگاه علوم پزشکی رابطه معناداري وجود دارد.تصمیم

  نشان داده شده است. 12در جدول  3نتایج حاصل از فرضیه 

  کارکنانگیري توان تصمیم فناوري اطالعات و: 12جدول 
  داريسطح معنا  F  میانگین مجذور  درجه آزادي  جمع مجذور  منبع تغییرات
  بین گروهی
  درون گروهی

15/78  
11/43  

3  
271  

85/3  
23/2  

63/18  000/0  

  -  -  -  274  26/121  جمع
  

 95در سـطح   3است که با درجـه آزادي   63/18به دست آمده در این آزمون برابر با  Fمیزان 
ر یـا کمتـ   05/0است. از آنجایی که سـطح معنـاداري    00/0باشد؛ چرا که سطح معناداري معنادار می



   
  
 

 

 97 تهران یکارکنان دانشگاه علوم پژشک يبر توانمند اطالعات يفناور ریتاث

  خوشکنار میمر/  يغفار دیدکتر سع /مسئول) سندهیزاده (نو ینق اسمنی

ـین        از آن باشد بیانگر معنی ـیه پـژوهش مبنـی بـر وجـود رابطـه ب دار بودن آزمون است. بنابراین فرض
توان گفت به کـارگیري فنـاوري اطالعـات و ارتباطـات     شود؛ لذا میمتغیر مستقل و وابسته تایید می
  شود.گیري در کارکنان دانشگاه علوم پزشکی میموجب افزایش توان تصمیم

ژوهش: بین فنـاوري اطالعـات و ارتباطـات بـا افـزایش      فرضیه چهارم پ
  خودکنترلی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی رابطه معناداري وجود دارد.

  نشان داده شده است. 13در جدول  4نتایج حاصل از فرضیه 

  کارکنانخودکنترلی  فناوري اطالعات و: 13جدول 
  طح معناداريس  F  میانگین مجذور  درجه آزادي  جمع مجذور  منبع تغییرات
  بین گروهی
  درون گروهی

26/38  
99/28  

3  
271  

56/4  
11/3  89/15  04/0  

  -  -  -  274  25/67  جمع
  

 95در سـطح   3است که با درجـه آزادي   89/15به دست آمده در این آزمون برابر با  Fمیزان 
ا کمتـر  یـ  05/0است. از آنجایی که سـطح معنـاداري    04/0باشد؛ چرا که سطح معناداري معنادار می

ـین        از آن باشد بیانگر معنی ـیه پـژوهش مبنـی بـر وجـود رابطـه ب دار بودن آزمون است. بنابراین فرض
توان گفت به کـارگیري فنـاوري اطالعـات و ارتباطـات     شود؛ لذا میمتغیر مستقل و وابسته تایید می

  شود.موجب افزایش خودکنترلی در کارکنان دانشگاه علوم پزشکی می

هش: بین فناوري اطالعات و ارتباطات با کاهش اسـترس  فرضیه پنجم پژو
  شغلی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی رابطه معناداري وجود دارد.

  نشان داده شده است. 14در جدول  5نتایج حاصل از فرضیه 

  کارکناناسترس شغلی  فناوري اطالعات و: 14جدول 
  معناداري سطح  F  میانگین مجذور  درجه آزادي  جمع مجذور  منبع تغییرات
  بین گروهی
  درون گروهی

79/58  
06/44  

3  
271  

77/3  
15/2  

08/8  000/0  

  -  -  -  274  85/102  جمع
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در  3اسـت کـه بـا درجـه آزادي      08/8به دست آمده در این آزمون برابـر بـا    Fمیزان 
اسـت. از آنجـایی کـه سـطح      00/0باشـد؛ چـرا کـه سـطح معنـاداري      معنـادار مـی   95سطح 

دار بـودن آزمـون اسـت. بنـابراین فرضـیه      متر از آن باشـد بیـانگر معنـی   یا ک 05/0معناداري 
تـوان گفـت بـه    شود؛ لذا میپژوهش مبنی بر وجود رابطه بین متغیر مستقل و وابسته تایید می

کارگیري فناوري اطالعات و ارتباطات موجـب کـاهش اسـترس شـغلی کارکنـان دانشـگاه       
  شود.علوم پزشکی می

فنـاوري اطالعـات و ارتباطـات بـا افـزایش      فرضیه ششم پژوهش: بـین  
  توانمندسازي کارکنان دانشگاه علوم پزشکی رابطه معناداري وجود دارد.

  نشان داده شده است. 15در جدول  6نتایج حاصل از فرضیه 

  کارکنانتوانمندسازي  فناوري اطالعات و: 15جدول 
  اداريسطح معن  F  میانگین مجذور  درجه آزادي  جمع مجذور  منبع تغییرات
  بین گروهی
  درون گروهی

45/17  
78/13  

3  
271  

33/1  
69/3  

89/14  05/0  

  -  -  -  274  23/31  جمع
  

در  3اسـت کـه بـا درجـه آزادي      89/14به دست آمده در این آزمون برابر با  Fمیزان 
اسـت. از آنجـایی کـه سـطح      05/0باشـد؛ چـرا کـه سـطح معنـاداري      معنـادار مـی   95سطح 

دار بـودن آزمـون اسـت. بنـابراین فرضـیه      از آن باشـد بیـانگر معنـی    یا کمتر 05/0معناداري 
تـوان گفـت بـه    شود؛ لذا میپژوهش مبنی بر وجود رابطه بین متغیر مستقل و وابسته تایید می

کارگیري فناوري اطالعات و ارتباطـات موجـب افـزایش توانمندسـازي کارکنـان دانشـگاه       
  شود.علوم پزشکی می

  گیرينتیجهبحث و 
پژوهش با هدف بررسی تاثیر فناوري اطالعات و ارتباطات بر توانمندسازي کارکنان بر این 

نفر از کارکنان شاغل در دانشگاه علوم پزشکی انجام شد. نتـایج بـه دسـت آمـده      274روي 
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  خوشکنار میمر/  يغفار دیدکتر سع /مسئول) سندهیزاده (نو ینق اسمنی

سـاعت از کـامپیوتر و    5تـا   1نشان داد که بیشتر کارکنان دانشگاه علوم پزشکی روزانه بـین  
  کنند.و ارتباطی دیگر استفاده می هاي اطالعاتیفناوري

ه کارگیري فناوري اطالعـات  نتایج به دست آمده از سوال اول پژوهش نشان داد که ب
تواند موجب احساس شایستگی در کارکنان شاغل در دانشگاه علوم پزشکی و ارتباطات می

تگی در گردد. بنابراین الزم است کارکنان دانشگاه علوم پزشکی جهت افزایش میزان شایس
هاي تخصصی بیشتري برخودار باشند تـا تسـلط   کار و افزایش میزان رضایتمندي از آموزش

افزارهاي موجود در محیط کـار افـزایش یابـد. نتـایج بـه دسـت       افزارها و سختها بر نرمآن
)، 1393)، رومـانی و دیگـران (  1393آمده از این پژوهش با نتایج پژوهش راشکی قلعه نـو ( 

) همخوانی دارد. این در حـالی اسـت   1392)، کمالیان و دیگران (1393ران (افتخاري و دیگ
) در پژوهش خود به این نتیجه رسید که بـین فنـاوري اطالعـات بـا     1394که تقوایی یزدي (

  احساس شایستگی مدیران رابطه معناداري وجود ندارد.
ي اطالعات نتایج به دست آمده از سوال دوم پژوهش نشان داد که به کارگیري فناور

تواند موجب بهبود کیفیت عملکرد کارکنـان شـاغل در دانشـگاه علـوم پزشـکی گـردد.       می
بنابراین براي این که کارکنان دانشگاه علوم پزشکی در محیط کار خود از عملکـرد بـاالیی   

کنندگان خدمات برخوردار شوند و با کیفیت مطلوبی به دانشجویان و اساتید و سایر مراجعه
هـاي اطالعـات و   هـا دانـش و مهـارت الزم بـراي اسـتفاده از فنـاوري      د بایسـتی آن ارائه دهن

ارتباطات را در عمل داشته باشند. نتایج بـه دسـت آمـده از ایـن پـژوهش بـا نتـایج پـژوهش         
)، کمالیــان و 1393)، رومـانی و دیگـران (  1393)، راشـکی قلعـه نـو (   1394تقـوایی یـزدي (  

  ) هماهنگی دارد.1392دیگران (
ج به دست آمده از سوال سـوم پـژوهش نشـان داد کـه کـه بـه کـارگیري فنـاوري         نتای

گیـري کارکنـان شـاغل در دانشـگاه علـوم      تواند موجب افزایش تـوان تصـمیم  اطالعات می
پزشکی گردد. بنابراین براي این که کارکنان دانشگاه علـوم پزشـکی در محـیط کـار خـود      

-هاي مختلف مناسبحلباشند و از بین راه شتهگیري باالیی دابتوانند مهارت و توان تصمیم

ترین انتخاب را با توجه بـه محـدودیت امکانـات و منـابع داشـته باشـند، الزم اسـت تـوان و         
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هاي اطالعاتی و ارتبـاطی بـه ویـژه اینترنـت و رایانـه      مهارت خود را براي استفاده از فناوري
)، 1394یج پـژوهش تقـوایی یـزدي (   افزایش دهند. نتایج به دست آمده از این پژوهش با نتا

) و کمالیـان  1393)، راشکی قلعه نـو ( 1393)، افتخاري و دیگران (1393رومانی و دیگران (
) هماهنگی دارد آنان نیز در پژوهش خـود بـه ایـن نتیجـه رسـیدند کـه بـه        1392و دیگران (

قـدرت  توانـد منجـر بـه افـزایش     کارگیري فناوري اطالعات و ارتباطات در محیط کـار مـی  
  گیري کارکنان در شرایط مختلف کاري شود.تصمیم

نتایج به دست آمده از سوال چهارم پژوهش نشان داد به کارگیري فنـاوري اطالعـات   
تواند موجب افـزایش خـودکنترلی کارکنـان شـاغل در دانشـگاه علـوم پزشـکی گـردد.         می

د، بـر روي خـود و   بنابراین براي این که کارکنان دانشگاه علوم پزشکی در محیط کـار خـو  
عوامل محیطی کنترل داشته باشند و بتوانند عملکرد و واکـنش خـود را در شـرایط مختلـف     

هـاي  کاري ارزیابی و کنترل کنند الزم است که میزان توانایی خود را در رابطـه بـا فنـاوري   
اطالعاتی و ارتبـاطی گسـترش دهنـد. بنـابراین الزم اسـت مـدیران بـا اسـتفاده از برگـزاري          

هاي آموزشی زمینـه را بـراي افـزایش میـزان مهـارت کارمنـدان در ایـن        ها و کارگاهسکال
رابطه فراهم نمایند. نتایج به دست آمـده از ایـن پـژوهش بـا نتـایج پـژوهش تقـوایی یـزدي         

) 1393)، افتخـاري و دیگـران (  1393)، رومانی و دیگـران ( 1393)، راشکی قلعه نو (1394(
  همخوانی دارد.

آمده از سوال پنجم پژوهش نشان داد به کـارگیري فنـاوري اطالعـات     نتایج به دست
تواند موجب کاهش استرس کارکنان شاغل در دانشگاه علـوم پزشـکی گـردد. بنـابراین     می

براي این که کارکنان دانشگاه علوم پزشکی در محیط کار خود استرس نداشـته باشـند و بـا    
خـدمات ارائـه دهنـد الزم اسـت کـه توانـایی        اعتماد به نفس باال و آرامش زیاد به مراجعین

توانـد  هاي اطالعاتی داشته باشند؛ چرا که ضعف در این زمینه مـی باالیی براي کار با سیستم
باعث کاهش اعتماد به نفش کارکنان در مقابل مـراجعین شـود و در نهایـت میـزان اسـترس      

رین گـام مـدیران در ایـن    ها را در محیط کار تا حد زیادي افزایش دهـد. بنـابراین مهمتـ   آن
ها جدیـد اسـت.   هاي الزم براي آشنایی بیشتر کارکنان با فناوريزمینه فراهم کردن آموزش
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  خوشکنار میمر/  يغفار دیدکتر سع /مسئول) سندهیزاده (نو ینق اسمنی

) همخـوانی  1393نتایج به دست آمده از این پژوهش با نتایج پژوهش افتخـاري و دیگـران (  
  دارد.

عـات  نتایج به دست آمده از سوال ششم پژوهش نشان داد کـه بـه کـارگیري فنـاوري اطال    
تواند موجب افزایش توانمندي کارکنـان شـاغل در دانشـگاه علـوم پزشـکی گـردد. بنـابراین        می

براي این که کارکنان دانشگاه علـوم پزشـکی در محـیط کـار خـود توانمنـدتر عمـل کننـد بایـد          
هـاي اطالعـاتی و   مدیران اختیارات بیشتري به کارکنان دهند همچنین امکانات مربوط به فنـاوري 

تواننـد  را بیشتر در اختیارشان قرار دهند. همچنین کارکنان دانشگاه علوم پزشکی نیـز مـی   ارتباطی
هـاي اطالعـاتی میـزان توانمنـدي خـود را تـا حـد زیـادي         با افزایش توانایی خود در زمینه سیستم

)، 1394افزایش دهند. نتایج به دسـت آمـده از ایـن پـژوهش بـا نتـایج پـژوهش تقـوایی یـزدي (         
)، کمالیـان و  1393)، افتخـاري و دیگـران (  1393)، رومـانی و دیگـران (  1393نـو ( راشکی قلعـه  

) همخـوانی دارد. آنـان نیـز در پـژوهش خـود بـه رابطـه        2011)، پیلت و دیگران (1392دیگران (
  مثبت بین بکارگیري فناوري اطالعات و افزایش توانمندي کارکنان اشاره کردند.

هاي پژوهش مورد تایید قـرار گرفـت. نتـایج    فرضیهدر ادامه نتایج نشان داد که تمامی 
هـاي توانمنـدي از جملـه    هـاي اطالعـاتی و ارتبـاطی بـا تمـام شـاخص      نشان داد بین فنـاوري 

گیري، خودکنترلی، اسـترس شـغلی   احساس شایستگی، بهبود کیفیت عملکرد، توان تصمیم
وري اطالعــات و و توانمندســازي رابطــه مثبــت و معنــاداري وجــود دارد. بــه کــارگیري فنــا

تواند احساس شایستگی، کیفیت عملکرد، تـوان  ارتباطات در محیط کار توسط کارکنان می
گیري، خودکنترلی و توانمندي کارکنان را تا حد زیادي افزایش دهـد. همچنـین بـه    تصمیم

توانـد اسـترس   کارگیري فناوري اطالعات و ارتباطات در محیط کـار توسـط کارکنـان مـی    
  اي ذهنی آنان را تا حدي زیادي کاهش دهد.هشغلی و آشوب

تـوان گفـت مهمتـرین وظیفـه مـدیران و      با توجه به نتایج به دست آمـده از ایـن پـژوهش مـی    
هــاي هــا جهــت ارتقــاي توانمنــدي و رضــایت شــغلی کارکنــان، برگــزاري دورهروســاي دانشــگاه

ـت     ـتر از رایانـه در   آموزشی ضمن خدمت در زمینه رایانه و اینترنت و تشـویق کارکنـان بـه اس فاده بیش
هاي مرتبط با آنان است. همچنین مدیران باید بودجـه کـافی بـه ایـن مسـاله اختصـاص       انجام فعالیت
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ـین کارکنـان    دهند و دسترسی به کامپیوتر و اینترنت را براي تک تک کارکنان فراهم آورنـد. همچن
ش دهنـد و در کـار خـود موفـق     براي این که بتوانند میزان توانمندي و رضایت شغلی خـود را افـزای  

هـاي اطالعـاتی و   هـاي مـرتبط بـا فنـاوري    باشند و نسبت به سایر رقبا برتر باشند الزم اسـت مهـارت  
  اي و منظم روزآمد کرده و گسترش دهند.ارتباطی خود را به صورت دوره

از آنجایی که در هر دانشگاه، کارکنان و کارمندان آن دانشگاه در ارائه خدمات بهتـر  
اساتید، اعضـاي هیئـت علمـی، دانشـجویان و سـایرین نقـش مهمـی دارنـد و نحـوه ارائـه            به

خدمات از سوي آنان در میزان رضایتمندي مراجعین نقش مهمـی دارد بنـابراین الزم اسـت    
هـاي آموزشـی   هـا و دوره هـا یـا کارگـاه   کلیه کارکنان دانشگاه از طریق شرکت در کـالس 

ود را افزایش دهند تـا در ایـن زمینـه بـا اعتمـاد بـه نفـس        هاي ارتباطی و اطالعاتی خمهارت
  رو شوند و در ارائه خدمات برتر بکوشند.بیشتري با مراجعین روبه

  پیشنهادهاي کاربردي
  برگزاري دوره ههاي آموزشی براي کارکنان در بحث اینترنت  -1
  رکنانبرگزاري کارگاه آموزشی آشنایی با فن آوري اطالعات و ارتباطات براي کا -2
  ارتقاي سطح سواد اطالعاتی براي کارکنان در تواتنمندي شغلی   -3
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