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 چکیده

فرهنگ هدف اساسي اين تحقیق بررسي رابطه بین 

سازماني با بکارگیري فناوري اطالعات و ارتباطات در 

بود به اين ترتیب   بهبهانادارات آموزش و پرورش شهر 

 011نفر نمونه   051كه از بین جامعه آماري مشتمل بر 

 شده انتخاب شد و پرسشنامه هاي تصادفينفري با روش 

بکارگیري فناوري اطالعات  پرسشنامهفرهنگ سازماني  و 

كه پس ازبررسي و  و ارتباطات مورد استفاده قرار گرفت

نتايج تحقیق كه .محاسبه روايي و پايايي انها به اجرا در آمد

با بهره گیري  از رگرسیون ساده و چند متغیري و نیز 

حاصل شد نشان داد    tتحلیل واريانس يکطرفه  و آزمون

کارگیري فناوري اطالعات و بین فرهنگ سازماني و ب :كه

ارتباطات در ادارات آموزش و پرورش رابطه وجود 

میزان بکارگیري فرهنگ سازماني در بین كاركنان .دارد

ادارات آموزش و پروش بر اساس سطح تحصیالت متفاوت 

میزان به كار گیري فناوري اطالعات و ارتباطات  .مي باشد

ش و پرورش در بین كاركنان زن و مرد در ادارات آموز

 .متفاوت است

 –فناوري اطالعات  -فرهنگ سازماني : كلمات كلیدي
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Abstract 

The main objective of this research was to 

investigate the relationship between 

organizational culture and the use of 

information and communication technology in 

Behbahan's education departments. According 

to the statistical society, 150 individuals of 100 

individuals were randomly selected and 

organizational culture questionnaires A 

questionnaire was used to use information and 

communication technology that after 

examining and calculating the validity and 

reliability of them. The results of the research, 

which were obtained using simple and 

multivariable regression, one-way analysis of 

variance and t-test, showed that: 

Organizational culture and the use of 

information and communication technology in 

management There is a relationship between 

education. The extent to which organizational 

culture is applied among the staff of the 

education and training departments is based on 

the level of education. The rate of ICT 

utilization varies among male and female 

employees in education departments. 
Keywords: Organizational Culture - 

Information Technology - Communication 

Education 
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 مقدمه

اي ، بشر امروز جامعهمي باشد اطالعات و ارتباطات فناوريدوران ، دوران جديد كه به عصر اطالعات موسوم است

. ويژگیهاي خاص خود برخوردار استكند كه از را تجربه مي 0( ICT)مبتني بر فناوري اطالعات و ارتباطات 

اي است كه در آن جامعه اطالعاتي جامعه .(0831علي احمدي،) گوينداي را جامعه اطالعاتي ميچنین جامعه

اي است كه عات و ارتباطات وابسته است و جامعهالفراد جامعه به فناوري اطااجتماعي  ، فرهنگي وزندگي اقتصادي

بر خالف . برندحداكثر استفاده را مي ل و حتي در اماكن تفريحي از اين تکنولوژيمنز، در آن مردم در محل كار 

دوران گذشته كه اطالعات و تکنولوژي در اختیار صاحب نظران فن و صنايع قرار داشت و مشروعیت آن نیز به 

معمولي نیز  تايید و تصديق آنان مرتبط بود در جامعه جديد اطالعات تکنولوژيستها علماي اجتماعي و مردم

زيرا اطالعات و اخبار در گروه . مرتبط با تکنولوژي اطالعاتي قرار گرفته و بخشي از زندگي روزمره آنان شده است

در حالي كه در دوران گذشته . نیازهاي اساسي همه مردم قرار گرفته است و تولیدات آن استفاده همه جانبه دارد

ديگر جامعه  ويژگي .(0831رضائي،)ود و فراگیري زيادي نداشت استفاده از تکنولوژي مرتبط با قشر خاصي ب

اطالعاتي كاال شدن اطالعات است، اطالعات كاال شده و به مدد تکنولوژي هاي جديد ارتباطي در دسترس هر 

هايي چون اقتصاد، در اين گونه جوامع مفاهیم سنتي موجود در زمینه. گیردكسي كه طالب آن باشد قرار مي

با گذر از عصر صنعتي و ورود به عصر اطالعات و به . گرددسب و كار، مديريت و تجارت دچار تحول ميآموزش ، ك

تر با آنچه در گذشته بوده است بیشتر نیاز روزافزون بشر براي آموزش متفاوت( عصر دانايي)  گفته الوين تافلر

تواند اي در حال گسترش است ميزايندهشود در همین راستا تکنولوژي اطالعات و ارتباطات كه به طور فحس مي

 (. 083مومني،)به نحو مطلوبي تمامي امور زندگي را تحت تاثیر قرار دهد

الوين . دنیاي موجود با دستاوردهاي متنوع خود همواره در معرض تحوالت و تغییرات غیرقابل پیش بیني است

هنگامي براي انسانها جاذب خواهد بود كه آدم  8فرانظريهتافلر اعتقاد دارد ورود به قرن بیست و يکم به عنوان عصر 

. كنوني بتواند در مقابل تغییرات آن قرن قدرت تحمل الزم را داشته باشد با شجاعت در مقابل آن ظاهر شود

آل هنگامي میسر خواهد بود كه از هم اكنون بشر امروزي بتواند خودش را براي تغییرات در دنیاي تحقق اين ايده

زندگي در دنیاي جديد نیازمند شناخت  .آماده سازد اين نیز مشروط به دانش، مهارت، بینش و پويايي است آينده

كامل و كسب مهارتهاي استفاده از اين ابزارها و بدون داشتن چنین ابزاري رقابت و زندگي بسیار مشکل خواهد 

-سازمانها بايد جهت به كار .و جوامع است بود و مستلزم از دست دادن فرصتهاي فراواني در زندگي روزانه افراد

آوري اطالعات زمینه سازي الزم و مطلوب را داشته باشند تا بتوانند در اين گیري و استفاده بهینه از تکنولوژي فن

اين حركت يکي از مهمترين عوامل موفقیت و شکست در . راه گامهاي مهم و صحیح را در عرصه سازمان بردارند

هاي سازماني تاثیر مي گذارد و بر فرهنگ سازماني به تمام جنبه (.0831دياناسي، )است "ن فرهنگ سازما"در 

ها قدرت مي بخشد و بر نگرش رفتار فردي انگیزه و رضايت  هاي مشترك، به سازماناساس اعتقادات و ارزش

ها و و اجراي استراتژيگذاري، تدوين هاي سازماني، هدفشغلي و سطح تعهد نیروي انساني طراحي ساختار و نظام

همچنین فرهنگ سازماني عامل موثر در ترويج خالقیت و نوآوري است كه از طريق ارزش . گذاردتاثیر مي.... 

نیروي انساني به عنوان  .كنددار ، پشتکار  و سخت كوشي و تعهد عمل مينهادن به كار سخت و متمركز و هدف

به تولید كاال و خدمات ... طالعات، فناوري، مواد، تجهیزات و بودجه ومهمترين منبع اصلي سازمان بااستفاده از ا

 (.0831روشن،)ز عملکرد خوبي برخوردار خواهد شدبپردازد  و در صورتي كه درست عمل كند سازمان نیز ا

با توجه به اينکه فرهنگ سازماني نظام ارزشها، باورها و آداب و رسوم مشترك در بین اعضاي سازمان است و 

امالت قسمتهاي مختلف را بر قرار مي كند بنابراين يك ابزار مؤثر در بکارگیري فناوري اطالعات و ارتباطات در تع

در سازمانهايي كه فرهنگ استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات وجود ندارد آثار و  .سازمان تلقي  مي شود

                                                
1 - Information . communication and technology 
2 - Alvin tafler 
3 - meta theory 
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ارباب رجوع، هزينه هاي گزاف، طوالني بودن  تبعاتي بدنبال خواهد داشت كه از آن جمله مي توان نارضايتي

تحقیقات نشان مي دهد كه بسیاري از عدم كارآيي كه در يك سازمان پیش مي آيد .را نام برد... جريان كارهاو 

زيرا رشد روز افزون اطالعات به سازمانها كمك مي كند . ناشي از عدم بکارگیري فناوري اطالعات و ارتباطات است

يکي از موانع اساسي عدم بکارگیري فناوري اطالعات و ارتباطات فقدان . ابت موفق عمل كنندكه در میدان رق

فرهنگ سازماني به دلیل ماهیت اثر گذاري قوي كه مي  (.0835مهدوي،)فرهنگ سازماني بکارگیري آن مي باشد

اطالعات و ارتباطات ايفا مي تواند بر رفتار و عملکرد اعضاي سازمان داشته، نقش مهمي را در بکارگیري فناوري 

بنابراين فناوري اطالعات و ارتباطات يکي از مهمترين مسائل عصر حاضر در تمام جوامع مي باشد پس .كند

بکارگیري آن در سازمانها جهت هماهنگي با جامعه بین الملل الزم و ضروري به نظر مي رسد ولي متأسفانه هنوز 

ر به جا و ماهرانه از اين فناوري در سازمانها بوجود نیامده است، لذا شرايط و فرهنگ مناسب جهت استفاده مؤث

مسأله اين پژوهش بررسي رابطه بین فرهنگ سازماني با بکارگیري فناوري اطالعات و ارتباطات در ادارات آموزش 

ري با اين هدف كه با روشن شدن رابطه فرهنگ سازماني با بکارگیري فناو(.0831حسیني،)و پرورش مي باشد

اطالعات و ارتباطات در ادارات آموزش و پرورش زمینه الزم براي توجه و اقدام جدي مسئولین جهت باالبردن 

فرهنگ سازماني در ادارات آموزش و پرورش فراهم آيد تا از آن طريق بکارگیري فناوري اطالعات و ارتباطات در 

 .ادارات و سازمان آموزش و پرورش افزايش يابد

 :م شدهپژوهشهای انجا
: فرهنگ سازماني، عینیت، تعهد و رفتار شهري»در دانشگاه اوكالهما در تحقیقي با موضوع (  11 )هاي، مايکل 

اين تحقیق در رابطه با : گذشته و تغییرات آن در طول زمان، ارتباط و استعدادهاي عیني و تعهد و رفتار شهروندي

باشد  سازماني، عینیت، تعهد سازماني و رفتار شهروندي مي فرهنگ: بعضي از ويژگیهاي سازماني قابل تغییر شامل

كه آنها سعي در اثبات اين مطلب دارند كه چگونه اين موارد با يکديگر در ارتباطند و چگونه در طي زمان تغییر 

فرهنگ سازماني و يکي شدن آن، دريافت تاثیر »در تحقیقي با عنوان ( 115 )كانینگ هام، مايکل  .كنند مي

هماهنگي و تحصیل : «باط بین فرهنگ سازماني و استعداد ثابت و استوار براي انجام امور مشتركتت و ارمديري

باشد اين تحقیق دويست شركت را كه دربردارنده صنعت گرافیکي  و متد اصلي رشد در اقتصاد نوين ميزامروزه ج

 .شركت خدماتي بازرگاني: دوم شركت چاپ بازرگاني، شركت: باشد را مورد امتحان قرار داد شركت اول مي

تکنولوژي، تربیت و گسترش تحقیق گسترده در »اي با عنوان  در دانشگاه امريکادر رساله( 111 )جولیان، زوبر 

اين تحقیق گسترده بافتهاي مرتبط به : «هاي گسترش برنامه( ICT)المللي  رابطه با اطالعات تکنولوژي ارتباط بین

اين تحقیق از متدهاي كمي استفاده . كند ها را بازگو مي تکنولوژي و آموزش روشرشد انساني، گسترش اطالعات 

در دانشگاه جورج میسون در ( 118 )مین، جان  .ساني نشان دهدكند تا تاثیر تکنولوژي ارتباط را با رشد ان مي

اين تحقیق هر : «مريکاگذاري بر روي اطالعات تکنولوژي ارتباط در ا رشد روزافزون سرمايه»رساله دكتري با عنوان 

دو مورد بحث تئوري و تجربي را كه توسط دو شركت تحقیقات اقتصادي و آمار كاري در آمريکا صورت گرفته 

است را دربردارد كه در اين تحقیق مشخص شد كه آنها رشد تولیدي را كه توسط شركتهاي خصوصي ايجاد شده 

 .اند دست كم گرفته 01است را در نیمه دوم دهه 

 : روش تحقيق 
در تحقیقات همبستگي اگر . ر اين نوع تحقیقات رابطه میان متغیرها بر اساس هدف پژوهش تحلیل مي گرددد

متغیر هدف پیش بیني متغیرهاي وابسته بر اساس متغیرهاي مستقل باشد به متغیر وابسته متغیر مالك و به 

 اين تحقیق توصیفي از نوع همبستگي مي باشد مستقل متغیر پیش بین گويند

 جامعه آماری و روش نمونه گيری 

 011نفر از كاركنان اداره اموزش و پرورش شهرستان بهبهان مي باشد كه  051جامعه آماري اين تحقیق شامل 

تمام افراد جامعه ( تصادفي)شیوه نمونه گیري در اين . نفر به عنوان نمونه با روش تصادفي ساده انتخاب شدند
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به همین منظور تحقق اول فهرست نام افراد . مورد نظر موقعیتي مساوي و مستقل براي انتخاب شدن را دارند

جامعه مورد نظر را تهیه مي كند، سپس به طور تصادفي به هر يك از آنها يك شماره مي دهد، آن گاه با مراجعه 

 .نمايد  في، افراد گروه نمونه را از بین آنها انتخاب ميبه جدول اعداد تصاد

 ابزار اندازه گيری 
كامال مخالفم،مخالف،نظري )سوال پنج گزينه  1 اين پرسشنامه شامل : پرسشنامه فرهنگ سازماني

 0سواالت )معیارهاي موفقیت: مولفه مي باشد كه عبارتند از 1 مي باشد،كه داراي( ندارم،موافقم،كامال موافق

رهبري  ،(01تا 08)مديريت كاركنان ،( 0تا 0)انسجام سازماني ،(3تا 5)تاكید و تمركز استراتژيك سازمان،(1تا

ضريب پايايي اين پرسشنامه با استفاده از الفاي كرونباخ  .مي باشد( 1 تا  0 )ويژگیهاي غالب ،(1 تا 01)سازمان

در پژوهش حاضر با استفاده از روش آلفاي كرونباخ پايايي اين پرسشنامه .گزاش شده است31/1محاسبه  و معادل 

 .محاسبه شده است 01/1

 تجزیه و تحليل داده های پژوهش

فرهنگ سازماني و بکارگیري فناوري اطالعات و میانگین و انحراف استاندارد متغیزهاي :0-1جدول شماره 

 ارتباطات
 X SD N متغیر ها

   /11  80/0 فرهنگ سازماني
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  /80 58/05 معیارهاي موفقیت
  /15 01/08 تاكید و تمركز استراتژيك سازمان

  /13 01/08 انسجام سازماني
 11/8 11/03 مديريت كاركنان
  /01 83/05 رهبري سازمان
  /18 15/05 ويژگیهاي غالب

  /88 11/   فناوري اطالعات و ارتباطات

 

مالحظه مي شودكاركنان آموزش و پرورش  در دو متغیر فرهنگ سازماني و  1-0همانطوري كه در جدول 

مي باشد كه نشان دهنده  11/  و   80/0بکارگیري فناوري اطالعات و ارتباطات به ترتیب دارا ي میانگین 

اي و حتي فرهنگ ازماني متوسط به باال و همچنین  اين كاركنان از فناوري اطالعات و ارتباطات  استفاده بهینه 

از بین مولفه هاي فرهنگ سازماني به ترتیب از بیشترين به كمترين  مديريت كاركنان با میانگین  .خوبي داشتند

مي باشید ،همچنین از نظر انحراف معیار  بیشترين  01/08و انسجام سازماني با میانگین برابر با  11/03برابر با 

 .مي باشد  /80 معیارهاي موفقیتترين مربوط به و كم 11/8برابر با  مديريت كاركنانمربوط به 

 سؤال اصلی

آیا بين فرهنگ سازمانی و بکارگيری فناوری اطالعات و ارتباطات در ادارات آموزش و پرورش شهر -6

فرهنگ )چون سطوح سنجش هر دو متغیر مستقل و وابسته در سؤال مطرح شده  رابطه وجود دارد؟ بهبهان

است از آزمون ضريب همبستگي پیرسون استفاده   ايفاصله ( فناوري اطالعات و ارتباطاتسازماني و بکارگیري 

مقدار ضريب همبستگي . وجود دارد 15/1بر اساس اين آزمون بین دو متغیر رابطه معناداري در سطح . شودمي

  100/1معناداري  است كه با توجه به سطح 01/1فرهنگ سازماني و بکارگیري فناوري اطالعات و ارتباطات بین 

دهد كه افزايش نشان مي  همچنین مثبت بودن ضريب همبستگي( .  p > 15/1)   معنادار شده 15/1در سطح 

به عبارت ديگر . و بالعکس بکارگیري فناوري اطالعات و ارتباطات تاثیر گذار مي باشددر به  فرهنگ سازماني 

 .نشان داده شده است -1ل  نتايج در جدو. باشدتغییرات اين دو متغیر همسو مي
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 فرهنگ سازماني و بکارگیري فناوري اطالعات و ارتباطاتبین نتايج آزمون همبستگي پیرسون :  -1جدول 

 : سواالت فرعی        

 بهبهانميزان بکارگيری فناوری اطالعات و ارتباطات در بين كاركنان ادارات آموزش و پروش شهر -6

 بر اساس سطح تحصيالت چگونه است؟

 بر حسب تحصيالتبکارگيری فناوری اطالعات و ارتباطات ميانگين و انحراف معيار :9-4جدول شماره 

 باالتر سنلیسافوق   سنلیسا فوق ديپلم ديپلم فناوري اطالعات و ارتباطات

X  1/5  01/51 81/13 01/01 

SD 80/  50/8 1 /  81/  

 

نتتايج حاصتل از آزمتون      بتر استاس  . براي آزمون اين فرضیه از آزمون تحلیل واريانس يکطرفه استفاده شده استت 

بودن ستطح معنتاداري    كمتراست كه با توجه به  110/1و سطح معناداري آن  133/0برابر است با  Fمقدار آزمون 

از نظتر    با سطح تحصیالت آنها بکارگیري فناوري اطالعات و ارتباطات شود بین دو متغیر نتیجه مي 15/1از مقدار 

ديده میشود بتاالترين میتانگین    8-1 همان گونه كه در جدول. (8-1جدول   . )دارد اماري تفاوت معناداري وجود 

و از   81/5 گروه ديپلم كه برابراست با   و پايین ترين میانگین مربوط به 01/01مربوط به گروه فوق لیسانس برابر 

كمترين مربوط به گتروه فتوق    و  50/8  ديپلم كه برابراست با فوق انحراف معیار بزرگترين مربوط به گروه   لحاظ

 .باشد مي  /81   ست بالسانس كه برابرا

كاركنان بر بکارگيری فناوری اطالعات و ارتباطات نتایج آزمون تحليل واریانس یکطرفه پيرامون :  4-4جدول  

 اساس سطح تحصيالت آنها

 

بر اسااس   بهبهانميزان بکارگيری فرهنگ سازمانی در بين كاركنان ادارات آموزش و پروش شهر -2

در ايتن راستتا آزمتون    در اين فرضیه و بر اساس آزمون تحلیل واريانس دو طرفه  سطح تحصيالت چگونه است؟

معنتاداري بترآورد   و مقدار سطح  1/1 5برابر با  Fتحلیل واريانس معنادار گرديده است، به نحوي كه مقدار آزمون 

فرهنتگ   درصد گفتت كته بتین    05توان با اطمینان پس مي( .   > 05/1p)  قابل قبول است( S  = 111/1) شده

 (.1-1جدول.)تفاوت معناداري وجود دارد از نظر آماريكاركنان براساس میزان تحصیالت آنها سازماني 

 

 آزمون آماري
بکارگیري / فرهنگ سازماني 

 فناوري اطالعات و ارتباطات
 تعداد سطح معناداري

 011/1 پیرسون  ضريب همبستگي
**100/1 011 

 منبع تغییرات
مجموع 

 مجذورات
 درجه آزادي

میانگین 

 مربعات
 Fمقدار 

 سطح

 معنادري

 واريانس بین گروهي
880/ 31 

 
1 08/10 

 واريانس درون گروهي 110/1 133/0
30 / 1110 

 
00 100/ 13 

  05 1330 /018 واريانس كل
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 بر حسب تحصيالتفرهنگ سازمانی ميانگين و انحراف استاندارد .:5-4جدول شماره  

 باالتر لیسانس لیسانس فوق ديپلم ديپلم مولفه

 فرهنگ سازماني
X SD X SD X SD X SD 

50/01 00/8 01/00 11/8 81/0  10/  5 /05 1/  

 

در بین ساير كاركنتان از لحتاظ    05/ 5ديده میشود  گروه  لیسانس باالتر با میانگین  5-1همانگونه كه در جدول  

فرهنتگ  از نظتر انحتراف معیتار    . را بته ختود اختصتاص داد   كمترين میانگین  50/01و ديپلم با تحصیلي بیشترين 

گتروه  لسستانس   و كمترين میانگین مربتوط بته    11/8مربوط به فوق ديپلم كه برابر با باالترين میانگین  سازماني 

  .مي باشد  /1  باالتر برابر

كاركنان بر اساس سطح تحصيالت  فرهنگ سازمانی نتایج آزمون تحليل واریانس یکطرفه پيرامون : 1-4جدول  

 آنها

ترتیتب میتانگین از     میزان تحصیالت انها بته كاركنان بر اساس  فرهنگ سازماني میزان ( آزمون دانکن)1-1در جدول   

مقاطعي كه میانگین آنهتا در  . بندي شده استكمتر به بیشتر مرتب و بر اساس همگن بودن با يکديگر در دو گروه، گروه

بته  .يك ستون قرار گرفته است با يکديگر تفاوت معنادار ندارند و آنهايي كه در يك ستون نیستند تفاوت معناداري دارند

 لیستانس فتوق  دهد كه بین مقطتح تحصتیلي   نتیجه بدست آمده نشان مي. ارت ديگر در وضعیت مشابهي قرار ندارندعب

كاركناني  فرهنگ سازماني در واقع آزمون پسین دانکن به خوبي تفاوت . تفاوت معناداري وجود دارد  با ساير گروه باالتر

 .دهدخوبي نشان مي  هستند را با مقاطع ديگر به ارشد باالتر كه داراي مدرك تحصیلي كارشناسي

انسجام  ،تاكيد و تمركز استراتژیک سازمان ،معيارهای موفقيت)كدام یک از متغير های فرهنگ سازمانی-9

درت پيش بينی باالتری برای  فناوری از ق (ویژگيهای غالب ،رهبری سازمان ،مدیریت كاركنان ،سازمانی

فرهنگ ابتدا از  طريق آزمون همبستگي پیرسون به بررسي رابطه بین ابعاد  ار است؟اطالعات و ارتباطات برخورد

با بدست آوردن ماتريس  .پردازيممي فناوري اطالعات و ارتباطاتبه عنوان متغیرهاي مستقل با متغیر وابسته سازماني 

فناوري اطالعات و شود كه بین مديريت كاركنان و نتیجه مي 3-1همبستگي بین متغیرهاي تحت بررسي در جدول 

فناوري اطالعات و همچنین  بین معیارهاي موفقیت با متغیر  10/1و در سطح  1/ 0 با ضريب همبستگي  ارتباطات

در اينجا با توجه به مثبت . رابطه خطي معناداري وجود دارد15/1و در سطح  055/1با ضريب همبستگي  ارتباطات

هاي متغیرهاي مستقل مديريت كاركنان و توان نتیجه گرفت كه با افزايش هر يك از مؤلفهبستگي ميبودن ضرايب هم

با توجه . شود و  بالعکسنیز افزوده مي فناوري اطالعات و ارتباطاتمعیارهاي موفقیت در كاركنان به میزان نمره متغیر 

فناوري اطالعات راتژيك سازمان و انسجام سازماني با به سطح معناداري بدست آمده، بین متغیرهاي تاكید و تمركز است

هاي توان نتیجه گرفت كه از بین مؤلفهبا مقايسه مقادير ضريب همبستگي مي. وجود دارد كمتريرابطه  و ارتباطات

دهد كه تأثیر متغیر مديريت كاركنان از ضريب همبستگي باالتري برخوردار است  و اين نشان مي فرهنگ سازماني

 .استداشته فناوري اطالعات و ارتباطاتري نسبت به ساير ابعاد بر روي بیشت

 

 

 مجموع مجذورات نبع تغییراتم
 درجه

 آزادي

میانگین 

 مربعات
 Fمقدار 

سطح 

 معنادري

 81/131 1 115 /15  واريانس بین گروهي

 51/111 00 008/11811 واريانس درون گروهي 111/1 1/1 5

  05 8 001/510 واريانس كل
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 فرهنگ سازمانی و فناوری اطالعات و ارتباطاتبين نتایج آزمون همبستگی  :8-4جدول 

 متغیرها
مديريت 

 كاركنان
 موفقیت معیارهاي ويژگیهاي غالب

رهبري 

 سازمان
تاكید و تمركز 

 استراتژيك سازمان

انسجام 

 سازماني
فناوري 

 اطالعات
**  0 /1 **055/1 **001/1 108/1 11/1 151/1 

 

 15/1در سطح **: 

 10/1در سطح *: 

فناوري اطالعات و تواند بر روي متغیر دانستن اينکه  كدام يك از متغیرهاي مستقل   به طور معنادار بهتر مي

و به روش گام گام  رگرسیون چندمتغیرهتحلیل بیني كند بايد از آزمون تأثیر گذاشته و آن را پیش ارتباطات

(stepwise )  فرهنگ اين آزمون نشان داد كه از بین متغیرهاي مستقل و همچنین مولفه هاي . شوداستفاده

هر چند همه مولفه ها رابطه دارند ولي  متغیر مديريت كاركنان از رابطه بیشتر و قدرت پیش بیني  سازماني

 11/1و ضريب تعیین  000/1دارد كه مديريت كاركنان  با ضريب رگرسیون  باالتري نسبت به ساير مولفه ها

بنابراين متغیر . داشته است فناوري اطالعات و ارتباطاتها بیشترين تأثیر را بر روي متغیر نسبت به ساير مؤلفه

بنابراين . ني كنندبیدرصد از تغییرات مربوط به واريانس متغیر وابسته را پیش 1توانند حدود مديريت كاركنان مي

نتايج .اير متغیرها وارد معادله شده استبیني كننده قوي نسبت به ستنها متغیر مديريت كاركنان به عنوان پیش

 .قابل مشاهده است 0-1بدست آمده در جداول 

 فرهنگ سازمانی و فناوری اطالعات و ارتباطاتنتایج آزمون تحليل رگرسيون بين ابعاد :  3-4جدول 

 

فنتاوري  بیني براي متغیتر  همانطور كه از نتايج جدول پیداست متغیر مديريت كاركنان داراي بیشترين قدرت پیش

-چندان نقشتي بتراي پتیش    در واقع با حضور متغیر مديريت كاركنان ديگر متغیرها . باشدمي اطالعات و ارتباطات

 .كنندبیني پیدا نمي

 (مديريت كاركنان) (0/000) = فناوري اطالعات و ارتباطات

  000/1مقدار متغیر وابسته به انتدازه   مديريت كاركنانبنابراين بر طبق اين معادله به ازاي يك واحد افزايش متغیر 

 .يابدافزايش مي

 :نتيجه گيری

فرهنگ ازمیانگین  بهبهاننتايج كلي اين پژوهش نشان داد كه  كاركنان ادارات اموزش و پرورش شهرستان 

از  .متوسط به باال و همچنین  اين كاركنان از فناوري اطالعات و ارتباطات  استفاده بهینه اي و حتي خوبي داشتند

بین مولفه هاي فرهنگ سازماني به ترتیب از بیشترين به كمترين  مديريت كاركنان و انسجام سازماني  مي باشید 

مي  معیارهاي موفقیتو كمترين مربوط به  مديريت كاركنان،همچنین از نظر انحراف معیار  بیشترين مربوط به 

سازماني و بکارگیري فناوري اطالعات و ارتباطات در  در پاسخ به سؤال اصلي مبني بر اينکه آيا بین فرهنگ .باشد

بر اساس اين آزمون بین دو متغیر رابطه معناداري در  رابطه وجود دارد؟ بهبهانادارات آموزش و پرورش شهر 

در به  فرهنگ سازماني دهد كه افزايش نشان مي  همچنین مثبت بودن ضريب همبستگي ،وجود دارد 15/1سطح 

به عبارت ديگر تغییرات اين دو متغیر همسو . و بالعکس اطالعات و ارتباطات تاثیر گذار مي باشد بکارگیري فناوري

فرعي مبني بر اينکه میزان بکارگیري فناوري اطالعات و ارتباطات در بین كاركنان  در پاسخ به سؤال اول. باشدمي

بینر پیشمتغی گام t P< R بتا 
 >R2 F df Pتغییر 2

 1/ 11 01 100/0 181/1 11/1 1/ 11 001/8 000/1 مديريت كاركنان اول
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راي آزمون اين فرضیه از آزمون ب بر اساس سطح تحصیالت چگونه است؟ بهبهانادارات آموزش و پروش شهر 

كه ،و سطح معناداري  Fنتايج حاصل از آزمون مقدار آزمون   بر اساس. تحلیل واريانس يکطرفه استفاده شده است

با  بکارگیري فناوري اطالعات و ارتباطات شود بین دو متغیر بودن سطح معناداري نتیجه مي كمتربا توجه به 

باالترين میانگین و همچنین از نظر تحصیالت  دارد از نظر اماري تفاوت معناداري وجود   سطح تحصیالت آنها

انحراف معیار بزرگترين   و از لحاظ گروه ديپلم   مربوط به گروه فوق لیسانس و پايین ترين میانگین مربوط به

 .اشدب مي كمترين مربوط به گروه فوق لسانس و  ديپلم كه برابراستفوق مربوط به گروه 

در پاسخ به سؤال دوم  فرعي مبني بر اينکه میزان بکارگیري فرهنگ سازماني در بتین كاركنتان ادارات آمتوزش و    

در اين فرضیه و بر اساس آزمون تحلیل واريتانس دو  ،  بر اساس سطح تحصیالت چگونه است؟ بهبهانپروش شهر 

مقدار سطح معنتاداري بترآورد شتده      به نحوي كه  در اين راستا آزمون تحلیل واريانس معنادار گرديده است،طرفه 

كاركنتان  فرهنتگ ستازماني    درصتد گفتت كته بتین     05توان با اطمینان پس مي( .   > 05/1p)  قابل قبول است

گتروه   همچنین با توجه به سطح تحصیالت  تفاوت معناداري وجود دارد براساس میزان تحصیالت آنها از نظر آماري

. را به خود اختصاص دادو ديپلم  كمترين میانگین ساير كاركنان از لحاظ تحصیلي بیشترين  لیسانس باالتر در بین

گتروه   مربوط به فوق ديپلم و كمترين میانگین مربتوط بته   باالترين میانگین  فرهنگ سازماني از نظر انحراف معیار 

يتك از متغیتر هتاي فرهنتگ     در پاسخ بته ستؤال ستوم فرعتي مبنتي بتر اينکته كتدام           .مي باشد لسسانس باالتر 

رهبتري   ،متديريت كاركنتان   ،انستجام ستازماني   ،تاكید و تمركز استتراتژيك ستازمان   ،معیارهاي موفقیت)سازماني

نتتايج   از فدرت پیش بیني باالتري براي  فناوري اطالعات و ارتباطتات برختوردار استت؟    (ويژگیهاي غالب ،سازمان

همچنتین    با ضريب همبستتگي  فناوري اطالعات و ارتباطاتكنان و كه بین مديريت كاراين پژوهش نشان داد كه 

در اينجا بتا توجته   . رابطه خطي معناداري وجود دارد  فناوري اطالعات و ارتباطاتبین معیارهاي موفقیت با متغیر 

هتاي متغیرهتاي مستتقل    توان نتیجه گرفت كه با افزايش هتر يتك از مؤلفته   به مثبت بودن ضرايب همبستگي مي

نیتز افتزوده    فناوري اطالعتات و ارتباطتات  ريت كاركنان و معیارهاي موفقیت در كاركنان به میزان نمره متغیر مدي

با توجه به سطح معناداري بدست آمده، بین متغیرهاي تاكید و تمركتز استتراتژيك ستازمان و    . شود و  بالعکسمي

-با مقايسه مقادير ضريب همبستگي متي . د داردوجو كمتريرابطه  فناوري اطالعات و ارتباطاتانسجام سازماني با 

متغیر متديريت كاركنتان از ضتريب همبستتگي بتاالتري       فرهنگ سازمانيهاي توان نتیجه گرفت كه از بین مؤلفه

 فنتاوري اطالعتات و ارتباطتات   دهد كه تأثیر بیشتري نسبت به ساير ابعتاد بتر روي   برخوردار است  و اين نشان مي

درصد از تغییرات مربوط به واريانس متغیر وابستته   1توانند حدود یر مديريت كاركنان ميمتغهمچنین  استداشته

بیني كننده قوي نسبت بته ستاير متغیرهتا    بنابراين تنها متغیر مديريت كاركنان به عنوان پیش. بیني كنندرا پیش

 وارد معادله شده است 

 :منابع 
كاربردها، چالوس، دانشگاه مديريت رفتار سازماني، مفاهیم نظريات و ( 0838)كجوري، داوود .آقاجاني، حسینعلي
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