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چکیده
دانایی ،میزان دسترسی و استفاده مفید از ابزارهای مبتنی بر فناوری اطالعات توسط کارشناسان از مهم ترین عوامل بقاء و حیات
سازمان می باشد ،لذا کیفیت و توانمندی نیروی انسانی در بهره گیری از فناوری اطالعات به منظور انجام وظایف محوله از اهمیت به
سزائی برخوردار است .هدف از مطالعه حاضر ،بررسی تاثیر فناوری اطالعات بر توانمندسازی کارشناسان سازمان تامین اجتماعی می
باشد .این مطالعه کاربردی ،در سال  1131در ستاد مرکزی سازمان تامین اجتماعی انجام گرفت .به منظور گردآوری داده ها از
پرسشنامه محقق ساخته ( )α =21312با  12سوال در دو محور توانمندسازی و فناوری اطالعات ،در مقیاس  5محور لیکرت استفاده
شد .جامعه پژوهش طبق آمار امور اداری سازمان در سال  1131برابر با  511نفر بود .سپس با استفاده از روش نمونه گیری احتمالی
و از نوع طبقه ای نسبی تعداد  222نفر از کارشناسان انتخاب شدند .به منظور آنالیز نتایج از آزمون های همبستگی اسپیرمن،
رگرسیون خطی و رتبه بندی فریدمن توسط نرم افزار  spssویرایش  11استفاده شد .در این مطالعه مشخص شد که فناوری
اطالعات بر تمامی ابعاد توانمندسازی (خود مختاری ،اعتماد ،تاثیرگذاری ،شایستگی ،معنی دار بودن) کارشناسان تاثیر دارد .نتایج
رتبه بندی ابعاد توانمندسازی به ترتیب برابر با ،شایستگی کارکنان( 1/23درصد) ،معنی دار بودن( 1/22درصد) ،اعتماد( 2/31درصد)
 ،خود مختاری( 2/11درصد) و تاثیرگذاری( 2/66درصد) بود .بر این اساس می توان نتیجه گرفت که مهارت کارکنان در استفاده از
ابزارهای فناوری اطالعات بر توانمندی آنان موثر است و رابطه قوی و معنی داری میان فناوری اطالعات و ابعاد پنج گانه توانمند
سازی در سازمان تامین اجتماعی وجود دارد.
واژگان کلیدی :فن آوری اطالعات ،توانمند سازی ،سازمان تامین اجتماعی ،کارشناسان
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 -1مقدمه
توزیع اطالعات در سازمان ضمن آگاه ساختن کارکنان از مسائل و رخدادها ،آنان را به افرادی توانمند تبدیل می کند( .)1بدین منظور
الزم است تا سازمان ها فضایی به وجود آورند که حمایت کننده مشارکت و ارتباطات کارکنان باشد .بنابراین سازمان باید دارای یک
زیربنای ارتباطی باشد تا بتواند به برقراری ارتباط دوسویه کمک نماید .تلفیق این مولفه ها یک توانمند سازی واقعی و قوی بوجود
می آورد زیرا که در یک سازمان توانمند ،ارتباطات دوسویه و کامل به چشم می خورد .سیستم ارتباطی در سازمان شامل برنامه های
نرم افزاری کاربردی مانند پورتال داخلی ،شبکه داخلی اینترانت کارکنان ،گفتگوی همزمان ،محیط کار مجازی و ویدئو کنفرانس می
باشد که ضمن تسهیل روابط سازمانی ،به عنوان ابزار ارتباطی -مدیریتی قدرتمند ،جهت آگاهی کارکنان از وقایع داخلی سازمان مورد
استفاده قرار می گیرد( .)2سازمان تامین اجتماعی به واسطه بیشترین ارتباط با بدنه جمعیتی کشور ،گسترده ترین نهاد در عرصه
نظام بیمه های اجتماعی محسوب می شود .این نهاد اجتماعی ،دامنه وسیع کمی و کیفی خدمات خود را از طریق دو شبکه بیمه ای
و درمانی به بیمه شدگان اصلی و تحت پوشش ارائه می نماید .بنابراین موارد پرشماری وجود دارد که کارفرمایان ،بیمه شدگان و
مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی برای انجام امور خود ،ناچار به مراجعه حضوری به شعب سازمان و سایر مراکز آن هستند.
این مراجعات گسترده عالوه بر تحمیل هزینه های جابجائی ،افزایش ترافیک ،مصرف بی رویه سوخت و انرژی ،افزایش آلودگی هوا و
افزایش آلودگی صوتی سبب افزایش نارضایتی کارفرمایان ،تأخیر در انجام امور بیمه شدگان ،ناکارآمدی سیستم اداری و فرسوده
شدن نیروی کار سازمان می شود .این در حالی است که با استفاده از ظرفیت های مجازی و فناوری های اطالعات و کارکنانی
توانمند ،امکان رفع و رجو ع غیر حضوری نیازها وجود دارد تا براساس آن خدمات غیرحضوری توسعه یافته و رضایت مردم حاصل
شود .این سازمان طرح های توسعه ای زیادی را در سال های اخیر اجرا نموده است و تکنولوژی های نرم افزاری و سخت افزاری خود
را به روز نموده و ارتقاء داده است .توانمند سازی کارکنان یکی از ابزارهای موثر برای افزایش بهره وری کارکنان و استفاده بهینه از
ظرفیت ها و توانایی های فردی و گروهی آن ها در راستای اهداف سازمان است .بدیهی است که در این راستا ،سازمان تامین
اجتماعی نیازمند کارکنانی با مهارت ،تخصص و نیروی فکر برتر میباشد .بنابراین توانایی کارکنان در استفاده از فناوری های
اطالعاتی نوین ،اجرای امور در سازمان را بهینه تر و اثر بخش تر می نماید( .)1لذا با عنایت به آنچه که بیان شد این پژوهش در
سازمان تامین اجتماعی به دنبال این سوال است که فناوری اطالعات چه تأثیری بر توانمندسازی کارشناسان سازمان تامین اجتماعی
دارد؟
مروری بر ادبیات مطالعات مشابه با پژوهش حاضر نشان می دهد که محسن حامدی( )2در بررسی تاثیر فناوری اطالعات بر
توانمندسازی کارکنان ستادی وزارت امور اقتصادی و دارایی نشان داد که فناوری اطالعات و ارتباطات بر توانمند سازی کارکنان
ستادی وزارت امور اقتصادی و دارایی دارای تاثیر مثبت می باشد .فضل اله اردشیری( )5نیز در بررسی نقش فناوری اطالعات و تاثیر
آن بر توانمند سازی کارکنان آموزش و پرورش استان مازندران نشان داد که بین عوامل سخت افزاری ،عوامل نرم افزاری و آموزش
کارکنان در زمینه فناوری اطالعات رابطه معنی دار وجود دارد و میزان تاثیر فناوری اطالعات بر توانمند سازی کارکنان آموزش و
پرورش در سطح زیاد و بعضاً بسیار زیاد مشاهده شده است .در مطالعه کاربرد فناوری اطالعات در توانمند سازی شغلی کارکنان
کتابخانه منطقه  5دانشگاه آزاد اسالمی که توسط حمیدی و همکاران( )6انجام شد ،بکارگیری فناوری اطالعات موجب افزایش سرعت
ارائه خدمات توسط پرسنل ،هدفمند شدن کارها و وظایف ،رضایتمندی شغلی و در نهایت خالقیت حرفه ای کارکنان کتابخانه
گردیده است.
کانگر و کاننگو( )1در پژوهشی پیرامون تئوری و تمرینات در مدیریت مراکز دانشگاهی به مسأله توانمندسازی کارکنان نیز اشاره
داشتند و سه دیدگاه اصلی عقالئی ،انگیزشی و قدرت بخشی را ارائه کردند .بوگلر و سموچ( )8در بررسی سیستم های پویا و
توانمندسازی شغل معلمان ،شش بعد :رشد حرفه ای ،خود اثربخشی ،خودمختاری ،موقعیت کاری ،تصمیم گیری و تاثیر را برشمردند.
در چارچوب نظری میشرا و اسپریتزر( )3در خصوص چگونگی توانمند سازی کارکنان در ارتباط با اعتماد و کوچک سازی در سازمان
ها بیان داشتند که پیشرفت سازمان ها به توانایی مدیریت برای درگیر کردن کارکنان در کار و سطح باالیی از اعتماد و توانمند سازی
کارکنان بستگی دارد.
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در این پژوهش مفاهیم زیر مورد توجه قرارگرفته است:
 .1-1فناوری اطالعات
فناوری اطالعات مجموعهای از ابزارها ،تجهیزات ،دانشها و مهارت هاست که از آنها در گردآوری ،ذخیرهسازی ،بازیابی و انتقال
اطالعات استفاده میشود( .)12در حقیقت فناوری اطالعات با ویژگی های منحصر به فرد خود در تسهیل و نظم دهی ساختار
اجتماعی ،به نیروهای متخصص و منحصر به فردی نیاز دارد که بتوانند با ذهن های پیچیده به سراغ مسائل پیچیده امروزی
بروند( .)11سازمان ها عمدتاً در چهار زمینه امور پردازشی اطالعات ،امور تصمیم گیری ،اشتراک اطالعات از طریق محاسبات غیر
تمرکزی و نوآوری از فناوری اطالعات بهره می گیرند (.)12
 .2-1توانمندسازی
توانمندسازی کارکنان مجموعه ای از سیستم ها ،روش ها و اقداماتی است که از راه توسعه قابلیت و شایستگی افراد در جهت بهبود و
افزایش بهره وری ،بالندگی ،رشد و شکوفایی سازمان و نیروی انسانی با توجه به هدف های سازمان به کار گرفته می شوند (.)11
 -2مدل مفهومی پژوهش
مدل مفهومی این پژوهش بر اساس مدل وتن و کمرون( )12در شکل شماره  1می باشد که با بهره گیری از الگوی توانمند سازی
روانشناختی توماس و ولتهوس( )15و اسپریتزر( )16تدوین شده است.

فناوری اطالعات

توانمند سازی
خود مختاری
شایستگی
تاثیرگذاری
معنی دار بودن
اعتماد

شکل شماره  :1مدل مفهومی تحقیق (الگوی توانمند سازی روانشناختی مدل وتن و کمرون())1991

خود مختاری :داشتن احساس حق انتخاب به معنی آزادی عمل و استقالل فرد در تعیین فعالیتهای الزم برای انجام دادن وظایف
شغلی اشاره دارد(.)15
شایستگی :به درجه ای که یک فرد می تواند وظایف شغلی را با مهارت و به طور موفقیت آمیز انجام دهد ،اشاره دارد (.)15
تاثیر گذاری :درجه ای است که فرد می تواند بر نتایج راهبردی ،اداری و عملیاتی شغل اثر بگذارد .تاثیر گذاری عکس ناتوانی در تاثیر
گذاری است(.)16
معنی دار بودن :فرصتی است که افراد احساس کنند اهداف شغلی مهم و با ارزشی را دنبال می کنند(.)16
اعتماد :اعتماد به روابط بین فرادستان و زیردستان ( اعتماد مدیر به کارمند و بالعکس) اشاره دارد(.)16
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فرضیه اصلی این پژوهش ،بررسی تاثیر فناوری اطالعات بر توانمند سازی کارشناسان سازمان تامین اجتماعی بوده است .که بررسی
تاثیر فناوری اطالعات از طریق اندازه گیری متغیر های خودمختاری ،شایستگی ،تاثیرگذاری ،معنی دار بودن و اعتماد بدست آمده
است.
 -3روش پژوهش
این پژوهش از نوع توصیفی – پیمایشی از شاخه تحقیقات میدانی و از نظر هدف ،کاربردی است .جامعه آماری شامل کلیه
کارشناسان ستاد مرکزی سازمان تامین اجتماعی است که تعداد آنها بر اساس آمار امور اداری سازمان (نیمه اول سال)1131
شامل 511بوده است .سپس با استفاده از روش نمونه گیری احتمالی و از نوع طبقه ای نسبی با استفاده از جدول اعداد تصادفی بر
اساس فرمول کوکران تعداد  222نفر به عنوان حجم نمونه مطالعه تعیین شدند .با توجه به اینکه کارشناسان در معاونت ها و دفاتر
مستقل ستاد سازمان تامین اجتماعی مشغول به خدمت بودند  ،به نسبت تعداد کارشناسان درهر معاونت و دفاتر مستقل ،سهم آنها از
تعداد نمونهها طی جدول شماره  1مشخص شد و انتخاب نمونهها در هر بخش از روش تصادفی ساده بوده است.
جدول ( )1تعداد نمونه در هر معاونت /دفتر
جامعه آماری(نفر)

معاونت ها/دفاتر مستقل در ستاد

حجم
نمونه(نفر)

معاونت اداری و مالی

112

12

دفاتر مستقل ستادی

31

11

معاونت درمان

15

12

معاونت فنی و درآمد

16

11

معاونت حقوقی و امور مجلس

22

3

معاونت فرهنگی و اجتماعی

16

1

معاونت اقتصادی

68

28

معاونت امور استان ها

11

2

131

222

جمع

به منظور گردآوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته که روایی و پایایی آن مورد بررسی قرار گرفته ( )α =21312استفاده شده
است .این پرسشنامه دارای  12سوال در دو محور توانمندسازی و فناوری اطالعات بود که سواالت در مقیاس  5محور لیکرت ،مورد
نظرخواهی از کارشناس قرار گرفت .به منظور آنالیز نتایج از آزمون های همبستگی اسپیرمن ،رگرسیون خطی و رتبه بندی فریدمن
توسط نرم افزار  spssویرایش  11استفاده شد.
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 -2یافته های پژوهش
 .1-2یافته های توصیفی
 توزیع جنسیتی جامعه آماری این پژوهش شامل  82نفر زن( 18درصد) و  122نفر مرد ( 62درصد) مطابق جدول شماره
 2می باشد.

جدول ( )2توزیع جنسیتی جامعه آماری
تعداد

درصد

جنسیت
زن

82

%18

مرد

122

%62

جمع

222

111

بر این اساس جنسیت مرد بیشترین سهم را به میزان  62درصد از جامعه آماری به خود اختصاص داده است.

 میانگین سنی جامعه در گروه سنی  22 -12سال شامل  15نفر ( 1درصد) 11-22 ،سال  115نفر( 51درصد)21-52 ،
سال  86نفر( 13درصد) و در گروه سنی بیش از  52سال  8نفر( 1درصد) مطابق جدول شماره  1می باشد.

جدول ( )3میانگین سنی جامعه آماری
تعداد

درصد

سن
22 -12

15

%1

11 -22

115

%51

21 -52

86

%13

بیش از 52

8

%3

222

111

جمع

بر این اساس گروه سنی  11 -22سال بیشترین سهم را به میزان  51درصد از جامعه آماری به خود اختصاص داده است.
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 سابقه کار جامعه در گروه کمتر از  5سال تجربه کاری شامل  11نفر ( 6درصد) 6-12،سال سابقه  11نفر( 1درصد)-12 ،
 11سال سابقه  32نفر( 21درصد) 16 -22 ،سال سابقه  51نفر( 21درصد) و در گروه بیش از  22سال سابقه  51نفر(21
درصد) ،مطابق جدول شماره  2می باشد.

جدول ( )2میزان سابقه کاری جامعه آماری
تعداد

درصد

سابقه کاری
کمتر از  5سال

11

%6

6 -12

11

%1

11 -15

32

%21

16-22

51

%23

بیش از  22سال

51

%23

جمع

222

111

بر این اساس گروه با سابقه کاری  11-15سال بیشترین سهم را به میزان  21درصد از جامعه آماری به خود اختصاص داده است.

 میزان آشنایی جامعه با فناوری اطالعات در گروه با آشنایی خیلی کم شامل  6نفر ( 1درصد) ،مبتدی  11نفر( 6درصد)،
متوسط  121نفر( 26درصد) ،خوب  88نفر( 13درصد) و پیشرفته  12نفر( 6درصد) ،مطابق جدول شماره  5می باشد.

جدول ( )1میزان آشنایی با فناوری اطالعات جامعه آماری
تعداد

درصد

میزان آشنایی با فناوری اطالعات
خیلی کم

6

%1

مبتدی

11

%6

متوسط

121

%26

خوب

88

%39

پیشرفته

12

%6

جمع

222

111

بر این اساس گروه با میزان آشنایی متوسط بیشترین سهم را به میزان  26درصد از جامعه آماری به خود اختصاص داده است.
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 سطح تحصیالت جامعه در گروه دیپلم  25نفر ( 11درصد) ،فوق دیپلم  22نفر( 12درصد) ،لیسانس  122نفر( 26درصد)،
فوق لیسانس  62نفر( 23درصد) و دکترا  3نفر( 2درصد) ،مطابق جدول شماره  6می باشد.

جدول ( )6سطح تحصیالت جامعه آماری
تعداد

درصد

سطح تحصیالت
دیپلم

25

11

فوق دیپلم

22

12

لیسانس

122

26

فوق لیسانس

62

23

دکتری

3

2

جمع

222

111

بر این اساس نتایج میزان تحصیالت لیسانس با  26درصد بیشترین سهم از جامعه آماری را به خود اختصاص داده است.

 .2-2یافته های تحلیلی
 به منظور تعیین همبستگی بین فناوری اطالعات و ابعاد توانمندسازی از آزمون همبستگی اسپیرمن استفاده شده است
که مطابق جدول شماره  1می باشد.
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جدول ( )7ضریب همبستگی اسپیرمن بین فناوری اطالعات و ابعاد توانمندسازی
متغیر

تعداد پاسخدهنده

ضریب همبستگی اسپیرمن

نتیجه

Sig

شایستگی

222

2/612

2/222

رابطه مستقیم و معنی دار

خودمختاری

222

2 /82

2/222

رابطه مستقیم و معنی دار

تاثیر گذاری

222

2/61

2/222

رابطه مستقیم و معنی دار

معنی دار بودن

222

2/12

2/222

رابطه مستقیم و معنی دار

اعتماد

222

2/12

2/222

رابطه مستقیم و معنی دار

از نظر مشارکت کنندگان در پژوهش ،همبستگی مثبت و معنی داری بین استفاده از فناوری های اطالعات و ابعاد توانمند سازی
کارشناسان وجود دارد ،یعنی در صورتی که از فناوری های اطالعات برای انجام فعالیت های سازمانی استفاده شود این امر می تواند
به مدیران کمک کند تا با برنامه ریزی مناسب از این فناوری ها در برنامه ها و راهبردهای توانمندسازی کارکنانشان استفاده نمایند.

 همچنین به منظور بررسی میزان تاثیر فناوری اطالعات بر ابعاد توانمندسازی از آزمون رگرسیون مطابق جداول شماره 8
الی  12استفاده شده است.
جدول ( )1ضریب تاثیر بین فناوری اطالعات و متغیر وابسته شایستگی از ابعاد توانمندسازی
خطای معیار

برآورد استاندارد β

مقدار t

-pمقدار

ثابت

2/168

-

6/128

2/222

فناوری اطالعات

2/251

2/25

1/31

2/222

متغییر

بر اساس نتیجه این آزمون ،فناوری اطالعات با بتای 2/25بر متغیر شایستگی کارشناسان تاثیر دارد.

جدول ( )9ضریب تاثیر بین فناوری اطالعات و متغیر وابسته خودمختاری از ابعاد توانمندسازی
خطای معیار

برآورد استاندارد β

مقدار t

-pمقدار

ثابت

2/22

-

2/32

2/222

فناوری اطالعات

2/258

2/23

8/55

2/222

متغییر

بر اساس نتیجه این آزمون ،فناوری اطالعات با بتای 2/23بر متغیر خودمختاری کارشناسان تاثیر دارد.
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جدول ( )11ضریب تاثیر بین فناوری اطالعات و متغیر وابسته تاثیرگذاری از ابعاد توانمندسازی
متغییر
ثابت
فناوری اطالعات

خطای معیار

برآورد استاندارد β

مقدار t

-pمقدار

2/213

-

1/21

2/222

2/1

2/12

1/32

2/222

بر اساس نتیجه این آزمون ،فناوری اطالعات با بتای 2/12بر متغیر تاثیرگذاری کارشناسان تاثیر دارد.
جدول ( )11ضریب تاثیر بین فناوری اطالعات و متغیر وابسته معنی داری از ابعاد توانمندسازی
خطای معیار

برآورد استاندارد β

مقدار t

-pمقدار

ثابت

2/21

-

2/285

2/222

فناوری اطالعات

2/238

2/21

2/218

2/222

متغییر

بر اساس نتیجه این آزمون ،فناوری اطالعات با بتای 2/21بر متغیر معنی داری کارشناسان تاثیر دارد.

جدول ( )12ضریب تاثیر بین فناوری اطالعات و متغیر وابسته اعتماد از ابعاد توانمندسازی
خطای معیار

برآورد استاندارد β

مقدار t

-pمقدار

ثابت

2/28

-

1/821

2/222

فناوری اطالعات

2/268

2/23

2/52

2/222

متغییر

بر اساس نتیجه این آزمون ،فناوری اطالعات با بتای 2/23بر متغیر اعتماد کارشناسان تاثیر دارد.
 به منظور رتبهبندی ابعاد توانمندسازی نیز از آزمون فریدمن استفاده شد .نتایج این آزمون در جدول شماره  11نشان
داده شده است.
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جدول ( )13رتبه بندی ابعاد توانمند سازی بر اساس آزمون فریدمن
تعداد پاسخدهنده

میانگین رتبه

متغیر
شایستگی

222

1123

خودمختاری

222

2111

تاثیر گذاری

222

2166

معنی دار بودن

222

1122

اعتماد

222

2131

بر اساس نتیجه این آزمون ،بعد شایستگی به میزان  1123باالترین اولویت را در توانمندسازی کارکنان داشته است.

 -1نتیجه گیری
با توجه به یافته های پژوهش می توان نتیجه گرفت که بین فناوری اطالعات و توانمند سازی کارشناسان سازمان تامین اجتماعی
رابطه مستقیم و معنی داری وجود دارد .همچنین فناوری اطالعات بر تمامی ابعاد توانمندسازی (شایستگی ،خودمختاری،
تاثیرگذاری ،معنی دار بودن ،اعتماد) تاثیر دارد .کارشناسان سازمان تامین اجتماعی در بعد شایستگی نسبت به دیگر ابعاد
توانمندسازی ،توانمندتر بوده و در ابعاد معنی داری ،اعتماد و خود مختاری در مرتبه های بعدی قرار گرفته اند .در بعد تاثیرگذاری در
پایین ترین حد توانمندی قرار داشتند .بر این اساس کارشناسان سازمان تامین اجتماعی احساس می کنند که از قابلیت و تبحر الزم
برای انجام موفقیت آمیز یک کار بهره مندند و احساس برتری شخصی می کنند (شایستگی) .برای اهداف و فعالیتی که به آن اشتغال
دارند ارزش قائلند و اقدامات و تالش های آنان از جنس آرمان ها و استانداردهای آنهاست(معنی داری) و همچنین اعتقاد پیدا می
کنند که دیگر کارکنان و مدیران به موفقیت و کامیابی آنها توجه دارند (اعتماد) و قادرند به میل خود اقدامات ابتکاری انجام دهند،
تصمیم های مستقل اتخاذ کنند و افکار جدید را بیازمایند (خودمختاری) .و نهایتاً بر این باورند که می توانند با تحت تاثیر قرار دادن
محیط یا نتایج کار ،موجب ایجاد تغییر شوند و نظر و ایده شان در جهت انجام وظایف و امور مورد توجه مدیران قرار گیرد
(تاثیرگذاری).
درمقایسه نتایج این پژوهش با تحقیقات گذشته مشخص گردید نتایج تحقیقات هم راستای هم بوده و تاثیر فناوری اطالعات بر
توانمندسازی کارکنان در سازمان های مختلف مشاهده شده است .نتایج این پژوهش هم راستای مطالعه آقای اردشیری و حمیدی
بوده و تمامی این پژوهش ها ،فناوری اطالعات را به عنوان متغیر تاثیر گذار در توانمند سازی کارکنان محسوب می نمایند .همچنین
ضرایب همبستگ ی به دست آمده میان فناوری اطالعات و ابعاد پنج گانه توانمند سازی نشان داد که رابطه قوی میان این دو متغیر در
سازمان تامین اجتماعی وجو د دارد و این نکته ای است که در مطالعات گذشته و در سازمان های دیگر به این شدت مشاهده نشده
است .نتایج پژوهش ،تحقیقات آقای بوگلر و سموچ و میشرا و اسپرینزر را تائید می نماید .به طور خالصه ،مقایسه نتایج این پژوهش با
سایر مطالعات به تفکیک متغیرهای پژوهش به شرح جدول شماره  12می باشد.
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) مقایسه نتایج پژوهش حاضر با سایر تحقیقات به تفکیک متغیرهای پژوهش12( جدول
تحقیقات همگون
)1183(فضل اهلل اردشیری

رد

تائید


فرضیه

شماره

فناوری اطالعات بر شایستگی کارشناسان سازمان
.تامین اجتماعی تاثیر دارد

1

)1183(محسن حامدی
)2222(بوگلر و سموچ



فناوری اطالعات بر خود مختاری کارشناسان
.سازمان تامین اجتماعی تاثیر دارد

2

)1388(کانگر و کاننگو



فناوری اطالعات بر تاثیر گذاری کارشناسان
.سازمان تامین اجتماعی تاثیر دارد

1

)1331(میشرا و اسپریتزر
)1188(حمیدی و همکاران



فناوری اطالعات بر معنی دار بودن کارشناسان
.سازمان تامین اجتماعی تاثیر دارد

2

)1331(میشرا و اسپریتزر



فناوری اطالعات بر اعتماد کارشناسان سازمان
.تامین اجتماعی تاثیر دارد

5
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