مجله دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران (پیاورد سالمت(
دوره  11شماره  6بهمن و اسفند 632-638 ،1396

مقاله پژوهشی

دانشگاه علوم پزشکي تهران

دکتر سعيد غفاري ،1شعله زکياني ،2زهره رضایی

دریافت مقاله  :تیر

1396

پذیرش مقاله  :آذر

1396

3

چکیده
زمینه و هدف :امروزه در هر سازمانی بحث به کارگیری فناوری اطالعات مطرح است .نیروی انسانی یکی از عوامل تاثیرگذار

بر کارایی و موفقیت هر سازمان می باشد .پژوهش حاضر به بررسي تاثيرات فناوري اطالعات بر توانمندسازي کارکنان شاغل در
دانشگاه علوم پزشکي تهران پرداخته است.

روش بررسي :پژوهش حاضر به روش تحقيق توصيفي -پيمايشي و از حيث هدف ،کاربردي بود 274 .تن از کارکنان ستادی

دانشگاه علوم پزشکی تهران از طریق نمونه گیری بر اساس جدول  Krejcie - Morganاز میان  950کارمند مورد پژوهش
قرار گرفتهاند .ابزار مورد استفاده ،پرسشنامه پايان نامه اردالن در دو بخش فناوري اطالعات مشتمل بر  10سوال و پرسشنامه
توانمندسازي کارکنان مشتمل بر  23سوال بود .داده ها توسط نرم افزار  SPSS 13و آزمون کولموگروف اسميرونف و آزمون T

تک نمونه اي تجزیه و تحلیل گردید.
*نویسنده مسئول :
شعله زکياني؛
دانشـکده علـوم انسـانی دانشـگاه پیـام نـور
مشهد
Email :
zakiani2004@gmail.com

يافته ها :يافته هاي تحقيق نشان داد که به کارگيري فناوري اطالعات بر پنج بعد توانمند سازي شغلي شامل :احساس شايستگي،
بهبود کيفيت عملکرد ،افزايش توان تصميم گيري ،افزايش خودکنترلي و کاهش استرس شغلي تاثیر بسزایی دارد.

نتيجه گيري :مهمترين وظيفه ی مديران و روساي دانشگاه ها جهت ارتقاي توانمندي و رضايت شغلي کارکنان ،برگزاري

دوره هاي آموزشي ضمن خدمت در زمينه ی رايانه و اينترنت و تشويق کارکنان به استفاده ی بيشتر از رايانه در انجام
فعاليت هاي مرتبط با آنان است.

واژه های کليدي :فناوري اطالعات ،توانمندسازي ،کارکنان ،دانشگاه علوم پزشکي تهران
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بررسي تاثيرات فناوري اطالعات بر توانمندسازي کارکنان

بررســي تاثيرات فناوري اطالعات بر...

مديريت سازمان هايي که از سطح تکنولوژي بااليي برخوردارند

مقدمه

و از کاربردهاي نوين اطالعات بهره مي گيرند آسان تر است؛ زيرا

روزمره ما تاثير گذاشته است و امروزه ناگزير به استفاده از انواع

دانشگاه نيز به عنوان يک سازمان ،به علت برخورداري از کليه شرايط

فناوري هاي اطالعاتي هستيم( .)1رشد سريع فناوري ،بر تمامي جوانب

و ضوابط سازماني نيازمند به کارگيري فناوري هاي اطالعاتي در

سازمان ها را به نوعي تاثير گذارده و تغييرات سريع فناوري ،باعث

جهت نيل به اهداف عالي خود است( .)10اين تحقيق از آن جهت

تغيير ماهيت کارها گردیده و دستگاه هاي کامال خودکار جايگزين

حایز اهميت است که منجر به آگاهي از تاثير فناوري اطالعات بر

مشاغل روتين شده است(.)2

توانمندسازي کارکنان گشته ،همچنين مشخص مي سازد که آيا

تغييرات محيط کاري ،سازمان ها را وادار کرده که جهت بقای

فناوري اطالعات بر بهبود عملکرد کارکنان ،توسعه ی مهارت هاي

خود در دنياي متالطم امروز ،در سيستم مديريت خود بازنگري کنند

تصميم گيري ،افزايش خودکنترلي ،احساس شايستگي و کاهش استرس

و تواناسازي کارکنان موضوع اصلي مربوط به عملکردهاي رهبري و

آنان تاثير دارد يا خير؟

مديريت شده و براي سازمان ها اين امکان را فراهم ساخته که رقابتي

روش بررسی

شوند(.)3
فناوري اطالعات به رايانه يا سخت افزار و نرم افزار الکترونيکي

پژوهش حاضر به روش تحقيق توصيفي  -پيمايشي و از حيث

اشاره مي کند که براي بازيابي ،توليد و به اشتراک گذاري اطالعات

هدف ،کاربردي بود .جامعه ي آماري به تعداد  950نفر مشتمل بر

استفاده مي شود( .)4مهارت هاي فناوري اطالعات مهارت هايي هستند

کارکنان ستادي دانشگاه بوده و حجم نمونه متناسب براساس جدول

که با استفاده از فناوري سخت افزار و نرم-افزار ،دريافت و ارزيابي

 Krejcie - Morganبه تعداد  274نفر بود .براي سوال اصلي تحقيق

داده ها ،سازماندهي ،نگهداري ،تفسير و ارسال اطالعات و استفاده از

پرسشنامه اي با استفاده از پرسشنامه ی پايان نامه اردالن( )11در دو

رايانه ها براي پردازش اطالعات تعريف شده است(.)5

بخش تنظيم گرديد .پرسشنامهی فناوري اطالعات مشتمل بر  10سوال

بسياري از سازمان ها راه حل را اجراي برنامه هاي توانمندسازي

و پرسشنامه ی توانمندسازي کارکنان مشتمل بر  23سوال بود .روايي

تشخيص داده و تالش کرده اند با اجراي اين برنامه ها ضمن اصالح

محتوايي پرسشنامه توسط سه نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه تهران

متغيرهاي مؤثر بر احساس افراد از توانمندسازي فرد ،بر موانع دروني

تاييد شد و پايايي پرسشنامه با استفاده از آلفاي کرونباخ  0/85به دست

و بيروني غلبه کرده و زمينه الزم را براي پرورش کارکنان به وجود

آمد .جهت تجزيه و تحليل داده ها نرم افزار  SPSS 13و شاخصهاي

آورند(.)6

آمار توصيفي چون جداول فراواني و درصد آن ،نمودار ستوني ،ميانگين

تحقيقات نشان مي دهد که فناوري اطالعات و ارتباطات بر

و انحراف معيار و در آماراستنباطي از آزمون

Kolmogorov -Smirnov

بهبود کيفيت عملکرد ،احساس شايستگي ،مهارت تصميم گيري،

و آزمون  Tتک نمونه اي استفاده شد .پس از توضیح درباره اهداف

افزايش خودکنترلي و همچنين کاهش استرس کارکنان نقش بسزايي

پژوهش ،رضایت آگاهانه شفاهی شرکت کنندگان کسب گردیده و

دارد ،لذا کاربرد اين فناوري در سازمان ها به سرعت در حال گسترش

درباره بی نامی پرسشنامه ها و محرمانگی اطالعات به آنان اطمینان

است( .)7کارکنان از منابع مهم سازمان ها هستند که بيشتر امور خود

داده شد.

را با اطالعات به دست آمده از طريق فناوريهاي اطالعاتي و ارتباطي

يافته ها

به انجام مي رسانند( .)8اهميت اين موضوع از اين مساله ناشي
مي شود که با توجه به رشد سريع فناوري هاي اطالعات و ارتباطات و

در ابتدا بر آن شدیم تا میزان استفاده ی روزانه کارکنان از

نيازمندي سازمان ها جهت بقای خود در عصر حاضر ،هر سازماني که

کامپیوتر و فناوری های وابسته به آن را بررسی نماییم .جدول  1این

اين موضوع را ناديده بگيرد ،دچار افول خواهد شد.

ميزان را نشان می دهد.

جدول  :1ميزان استفاده ی روزانه کارکنان از کامپيوتر و فناوري هاي وابسته

مقادير به ساعت

فراواني

درصد

صفر
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در قرن حاضر فناوري اطالعات بر بسياري از جنبه هاي زندگي

ابزارهاي جديد توانايي به کارگيري اطالعات را تسهيل مي سازد(.)9

سعيد غفاري و همكاران

 1تا 5

130

47/44

 5تا 10

121

44/16

بيشتر از 10

17

6/4

کارکنان دانشگاه علوم پزشکي( 47/44درصد) بين  1تا  5ساعت در

بودن داده ها براي تمامي ابعاد شغلي کارکنان با استفاده از آزمون

روز از کامپيوتر و فناوري هاي وابسته به آن استفاده مي کنند .بنابراين

 Kolmogorov -Smirnovانجام شد .نتايج به دست آمده در جدول

مي توان گفت ميزان استفاده ی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی از

 2نشان داده شده است.

فناوري هاي اطالعاتي و ارتباطي در حد متوسط است.
جدول  :2نتايج آزمون کولموگروف اسميرنوف جهت نرمال بودن توزيع آن ها

نام متغيير

مقدار کولموگروف اسميرنوف

سطح معناداري

بعد احساس شايستگي

1/03

0/123

بعد کيفيت عملکرد

1/56

0/189

بعد توان تصميم گيري

1/58

0/089

بعد خودکنترلي

1/28

0/101

بعد استرس شغلي

1/02

0/068

آن ها تاييد گردید و به اين دليل براي تحليل داده ها از آزمون تي تک

نتايج به دست آمده از جدول  2نشان داد که سطح معناداري

نمونه اي استفاده شد.

براي تمام متغيرها بزرگتر از  0/05است ،بنابراين فرض نرمال بودن

جدول  :3نتايج آزمون تي تک نمونه اي در رابطه با بعد احساس شايستگي

سطح معناداري

تعداد

مقدار T

شاخص آماري

ميانگين

انحراف معيار

75/24

0/00

بعد احساس شايستگي

4/12

0/51

274

0/00

بعد کيفيت عملکرد

3/12

0/41

274

43/04

بعد توان تصميم گيري

4/01

0/52

274

73/54

0/00

بعد خودکنترلي

3/86

0/73

274

96/00

0/00

بعد استرس شغلي

3/96

0/68

274

36/24

0/00

کل ابعاد

4/26

0/78

274

88/76

0/00

بر اساس نتايج جدول  3مقدار  Tبه دست آمده براي متغير

براي متغير افزايش خودکنترلي ،مقدار  Tبه دست آمده از 0/05

احساس شايستگي از  0/05بزرگتر مي باشد ،بنابراين مي توان نتيجه

بزرگتر مي باشد ،بنابراين مي توان نتيجه گرفت که به کارگيري فناوري

گرفت که به کارگيري فناوري اطالعات مي تواند موجب احساس

اطالعات مي تواند موجب افزايش خودکنترلي کارکنان شاغل در

شايستگي در کارکنان شاغل در دانشگاه علوم پزشکي گردد.

دانشگاه علوم پزشکي گردد.

مقدار  Tبه دست آمده جهت سنجش کيفيت عملکرد از 0/05

متغير کاهش استرس مقدار  Tبه دست آمده از  0/05بزرگتر

بزرگتر مي باشد ،پس به کارگيري فناوري اطالعات مي تواند موجب

بود ،پس به کارگيري فناوري اطالعات مي تواند موجب کاهش استرس

بهبود کيفيت عملکرد کارکنان شاغل در دانشگاه علوم پزشکي گردد.

کارکنان شاغل در دانشگاه علوم پزشکي گردد.

مقدار  Tبه دست آمده براي متغير توان تصميم گيري از 0/05

در سنجش ابعاد کلي توانمندسازي کارکنان ،مقدار  Tبه

بزرگتر است ،لذا به کارگيري فناوري اطالعات مي تواند موجب افزايش

دست آمده از  0/05بزرگتر است ،بنابراين مي توان نتيجه گرفت که

توان تصميم گيري کارکنان شاغل در دانشگاه علوم پزشکي گردد.

به کارگيري فناوري اطالعات مي تواند موجب افزايش توانمندسازي
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نتايج به دست آمده از جدول  1نشانگر آن است که بيشتر

قبل از انجام آزمون تي تک نمونه اي ،ابتدا فرض نرمال

بررســي تاثيرات فناوري اطالعات بر...

کارکنان شاغل در دانشگاه علوم پزشکي گردد .از این رو به کارگيري

کماليان و ديگران( )1392پژوهشي با عنوان نقش فناوري

فناوري اطالعات موجب افزايش توانمندسازي کارکنان دانشگاه علوم

اطالعات در توانمندسازي کارکنان سازمان آموزش فني و حرفه اي

پزشکي مي شود.

انجام دادند .نتايج حاکي از آن است که به کارگيري فناوري هاي
اطالعات و ارتباطات در اداره کل فني و حرفه اي استان سيستان و

بررسي پژوهش هاي متعدد داخلی و خارجی نشان مي دهد که

تبيين و بين آن ها رابطه مثبت و معني داري وجود دارد(.)16

رابطه ی بين فناوري اطالعات و تاثير آن بر توانمندسازي کارکنان از

 Dailyو ديگران( )2012پژوهشي با عنوان :نقش آموزش و

جهات مختلفي بررسي شده است .در این راستا ،تقوایی یزدی()1394

توانمندسازي در عملکرد محيطي انجام دادند .يافته ها نشان داد که

پژوهشي با عنوان :رابطه ی فناوري اطالعات و توانمندسازي

مديران متوجه شدند که آموزش و توانمندسازي محيطي براي خودشان

روان شناختي مديران آموزش و پرورش منطقه يک ساري انجام داد.

و کارکنان مهم است .به طور کلي در اين مطالعه آموزش محيطي با

نتايج نشان داد که بين فناوري اطالعات با توانمندسازي روانشناختي،

متغير وابسته نسبت به توانمندسازي محيطي ارتباطي قوي تر دارد .در

احساس معني دار بودن ،احساس موثر بودن ،احساس ساماندهي و

مورد سطح کارکنان ،اين عوامل از طريق کار گروهي محيطي ميانجي

احساس اعتماد مديران آموزش و پرورش منطقه يک ساري رابطه ی

گرديد(.)17

معناداري وجود دارد .اما بين فناوري اطالعات با احساس شايستگي
مديران رابطه ی معناداري به دست نيامد(.)12

 Elbeyiو ديگران( )2011پژوهشي با عنوان :تاثير توانمندسازي
کارکنان در رضايت شغلي کارکنان در هتل هاي پنج ستارهی ترکيه

راشکي قلعه نو( )1386پايان نامه ی کارشناسي ارشد خود را

انجام دادند .يافته ها نشان داد که بسياري از جنبه هاي مثبت ،مربوط

با عنوان :بررسي تاثير فناوري اطالعات بر توانمندسازي کارکنان اداره

به رضايت شغلي ،روابط با همکاران و شرايط فيزيکي هستند در حالي

کل بنادر و دريانوردي سيستان و بلوچستان انجام داد .يافته ها نشان

که منفي ترين جنبه ها ،مساله ی دستمزد يعني پرداخت ناعادالنه است.

داد که فناوري اطالعات تاثير مستقيمي بر توانمندسازي کارکنان دارد

همچنين توانمندسازي روانشناختي و رفتاري ،تاثير معني داري بر

و اهميت و لزوم سياستگذاري مشخص در اين زمينه بيش از پيش

رضايت شغلي دارد و وقتي که توانمندسازي روانشناختي و رفتاري به

مي تواند کيفيت و کارايي سازماني را در بخش هاي دولتي و عمومي

عنوان يک کل در نظر گرفته مي شود ،تاثير خيلي بيشتري بر رضايت

که متاسفانه از کمبود کارايي رنج مي برند ،ايفا نمايد(.)13

شغلي دارند(.)18

روماني و ديگران( )1393پژوهشي با عنوان :بررسي فناوري

 Dewettinckو  )2011(Ameijdeپژوهشي با عنوان :ارتباط

اطالعات بر توانمندسازي کارکنان دانشگاه صنعتي مالک اشتر انجام

بين رفتار توانمندسازي رهبري با نگرش ها و نيات رفتاري کارکنان

دادند .يافته ها نشان داد که بين فناوري اطالعات و توانمندسازي

انجام دادند .نتايج نشان داد که يک رابطه مستقيم بين رفتار توانمندسازي

به عنوان فرضيه اصلي و شاخص هاي توانمندسازي به عنوان

رهبري و رضايت شغلي و تعهد اثربخش وجود دارد .توانمندسازي

فرضيه هاي فرعي که بهبود کيفيت عملکرد ،استقالل و آزادي کاري،

روانشناختي تا حدي واسطه ی اين روابط است .همچنين نگرش هاي

افزايش مسئوليت تصميم گيري ،تنوع شغلي ،توسعه حرفه اي و

کارکنان نشان داده است که با تمايل آن ها براي ماندن در محيط کار

خودکنترلي مي باشد ،رابطه وجود دارد و با توجه به هدف اصلي،

مرتبط است(.)19

فناوري اطالعات بر توانمندسازي کارکنان دانشگاه صنعتي مالک اشتر
تاثير داشته است(.)14

عفراوی و دیگران( )1396پژوهشي با عنوان :رابطه بین
کاربست فناوری اطالعات و ارتباطات و عملکرد انطباقی کارکنان با

افتخاري و ديگران( )1393پژوهشي با عنوان تاثير فناوري هاي

نقش میانجیگری توانمندسازی روانشناختی انجام دادند .نتايج نشان

اطالعات و ارتباطات بر توانمندسازي منابع انساني کارکنان نيروي

داد که بین کاربست فناوری اطالعات و ارتباطات و توانمندسازی

انتظامي استان مازندران انجام دادند .نتايج نشان داد که بيشترين سهم

روانشناختی رابطه مثبت معناداری وجود دارد .همچنین ،نتایج آزمون

از به کارگيري فناوري اطالعات و ارتباطات را بعد افزايش توان

نشان داد که توانمندسازی روانشناختی نقش میانجی در رابطه کاربست

تصميم گيري و کمترين سهم را بعد کاهش استرس شغلي داشته

فناوری اطالعات و ارتباطات و عملکرد انطباقی کارکنان دارد(.)20

است(.)15
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بحث

بلوچستان مي تواند تغييرات توانمندسازي کارکنان آن را به ميزان 0/41

سعيد غفاري و همكاران

شاغل در دانشگاه علوم پزشکي گردد .بنابراين الزم است که کارکنان

به کارگیری شیوه های نوین استفاده از فناوری اطالعات .برطبق نتایج

دانشگاه علوم پزشکي جهت افزايش ميزان شايستگي در کار و افزايش

حاصل شده از تحقیق پیشنهادهایی به منظور توانمندسازی کارکنان

ميزان رضايتمندي ،از آموزش هاي تخصصي بيشتري برخودار باشند

به واسطه ی استفاده از فناوری اطالعات بدین شرح ارایه می گردد:

تا تسلط آن ها بر نرم افزارها و سخت افزارهاي موجود در محيط کار

در این راستا کارکنان براي اين که بتوانند ميزان توانمندي و رضايت

افزايش يابد.

شغلي خود را افزايش دهند و در کار خود موفق باشند و نسبت به

نتيجه گيري

ساير رقبا برتر باشند الزم است مهارت هاي مرتبط با فناوري هاي
اطالعاتي خود را به صورت دوره اي و منظم روزآمد کرده و گسترش

در پایان می توان گفت به کارگيري فناوري اطالعات مي تواند

دهند .لذا راهکار پیشنهادی این است که مديران با تخصیص بودجه ی

منجر به احساس شايستگي ،بهبود کيفيت عملکرد ،افزايش قدرت

الزم جهت برگزاري کالس ها و کارگاه هاي آموزشي ،زمينه را براي

تصميم گيري ،افزايش خودکنترلي ،کاهش استرس کارکنان در شرايط

افزايش ميزان مهارت کارمندان در استفاده از فناوری های اطالعاتی

مختلف کاري شود.

فراهم نمايند.

بنابراين براي اين که کارکنان دانشگاه علوم پزشکي در محيط
کار خود از عملکرد بااليي برخوردار شوند و با کيفيت مطلوبي به

تشکر و قدردانی

دانشجويان و استادان و ساير مراجعان خدمات ارایه دهند میباید دانش

مقاله ی حاضر برگرفته از طرح پژوهشي مصوب جلسه ی

و مهارت الزم براي استفاده از فناوري هاي اطالعات را در عمل داشته

شماره  81مورخ  1395/02/18شوراي پژوهشي دانشگاه پيام نور قم

باشند .با وجود این ،عوامل بازدارنده ای وجود دارند که سبب می شود

می باشد که بدینوسیله از رياست محترم دانشگاه پيام نور قم و رياست

کارکنان نتوانند به آنچه که در این زمینه است دست یابند .این عوامل

محترم دانشگاه علوم پزشکي تهران و استادان و کارکنانی که مارا یاری

عبارتند از :بستر نامناسب فناوری اطالعات در سازمانها ،عدم انگیزش

رساندند ،سپاسگزاریم.

کارکنان ،نداشتن روحیه همکاری مدیران ،کمبود امکانات آموزشی
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Background and Aim: In each organization, there is a debate about the use of IT.
Human development is one of the factors influencing the efficiency and success of
any organization. The present study aimed to investigate the effects of information
technology on empowerment of staff working in Tehran University of Medical
Sciences.
Materials and Methods: This study was descriptive-survey research and applied
in terms of purpose. A total of 274 staff members from the Tehran University of
Medical Sciences were surveyed by sampling according to the Krejcie-Morgan
table from among 950 employees. The tools used in the Ardalan questionnaire
were divided into two parts of IT, including 10 questions and a staff empowerment
questionnaire containing 23 questions. Data were analyzed by SPSS 13 software,
Kolmogorov-Smirnov test and one-sample T-test.
Results: The research findings showed that the use of information technology
on five dimensions of job empowerment including competency, improvement of
quality of work, increased decision-making power, increasing self-control, and
reducing job stress have a significant effect.
Conclusion: The most important task of managers of universities is to improve
the ability and job satisfaction of employees, holding in-service training courses
in the field of computers and the Internet and encouraging employees to use more
computers in their related activities.
Keywords: Information Technology, Empowerment, Staff, Tehran University of
Medical Sciences
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