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Abstract 
The purpose of this study was to investigate the e-literacy of Maragheh administrative 

staff and its impact on their sociability and transformability. The models used in staff e-

literacy, sociability, and transformability parts were based on ICDL model, the Taormina 

theory (1997), and the John Gutter and Peter Drucker (1996) model, respectively. The 

statistical population of the present study was all staff of the education department of 

Maragheh city, which was 45. In this research, due to the low number of statistical 

population, the members of the statistical society were selected through the census method 

(accessible sampling), so the number of sample population was all 45 staff except 4 who 

were excluded from the research. Ultimately, the number of participants of the study was 

41. In order to collect data, three researcher-made questionnaires were used. The results of 

testing hypotheses indicated that, firstly, the average e-literacy status of Maragheh 

Education Department staff was below the average rate, and secondly, the e-literacy of the 

staff had an impact on the sociability and transformability of the staff of Maragheh 

Education Department. 
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 چکیده
کارکنان ادارة  یریپذو تحول یریپذآن بر جامعه ریتأث نیکارکنان و تبب یکیو مطالعه سواد الکترون یابیهدف پژوهش حاضر ارز

 نایتائورم ةیاز نظر یریپذجامعه ی، الگوICDLبراساس مدل  یکیمراغه است. الگوی مورد استفاده پژوهش در سواد الکترون
کارکنان ادارة  ی( است. جامعة آمار7991دراکر ) تریگاتر و پ بر اساس مدل جان زین انکارکن یریپذتحول نی( و همچن7991)

 یاز روش سرشمار یپژوهش به علت کم بودن تعداد جامعة آمار نینفر است. در ا 54آموزش و پرورش شهرستان مراغه شامل 
در دسترس( که به علت خارج  یریگانتخاب شدند )نمونه یعنوان نمونة آماربه یجامعة آمار یکه کل اعضا یاستفاده شده به طور

ساخته بوده محقق یهاپرسشنامه قیاطالعات، از طر یآور. جمعدینفر رس 57ما به  ینفر از روند پژوهش تعداد نمونة آمار 5شدن 
ش آموزش و پرور دارةکارکنان ا یکیسواد الکترون تیوضع نیانگیاست که اوالً م نیا انگریب هاهیحاصل از آزمون فرض جیاست. نتا

کارکنان ادارة آموزش  یریپذو تحول یریپذکارکنان بر جامعه یکیسواد الکترون اًیاز حد متوسط است و ثان ترنییشهرستان مراغه پا
 است. رگذاریو پرورش شهرستان مراغه تأث

 

 .یریپذجامعه ،یریپذتحول ،یکیسواد الکترون :هاي کلیديواژه

 

و  یریپللذآن بللر جامعلله ریکارکنلان و تللأث  یکللیسللواد الکترون یابیللارز»(. 7398) ، سلینا  دهاسللدزامحمللدعلی و ، مجلللل بوبقلللو :استتناد 

-771(، 5)1، یدولتلل هللایسللازمان تیریمللد. «: ادارة آمللوزش و پللرورش شهرسللتان مراغلله(ی)مطالعلله مللورد  کارکنللان یریپللذتحللول
735. 
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 دمهمق
 کارکندان  بدر  متعدددی  تأثیرات و است قدرتمندی ةپدید پذیریجامعه

 پذیریجامعه درزمینة بسیاری هایپژوهش که (7911) اسپنجن دارد.

 و وفاداری سازندگی، شغلی، عملکرد که کندمی بیان است، داده انجام
 از نظدر  کندد. مدی  مشخص پذیریجامعه فرایند را کارکنان جاییجابه

 زیدرا  اسدت،  بدا اهمیدت   بسدیار  سازمان برای پذیریجامعه فرایند وی

)وسدیگنا و   سازد نابود را آن یا کند ایجاد را شغل تواندمی پذیریجامعه
بدا   معندای  ارتبداطی،  نوین هایتکنولوژی (. از سویی رشد4005، 7بل
 یکدم  و قرن بیسدت  در است. داده تغییر امروز دنیای در را بودن سواد

 شدود. نمی اطالق داند، باسوادمی نوشتن و واندنخ که فردی به دیگر

 محسدوب  سواد نوعی ایرسانه هایتفسیر پیام و تعبیر توانایی امروزه

 اسدت  مهدم  و ضدروری  نوشتن و خواندن اندازه به همان که شودمی
 ینددی افر کارکندان  تحدول   (.44 :7911محمددی،   )عقیلی و راسد  

 از گیدری بهدره  بدا  کده  اسدت  (مندد نظدام ) اصولی و شده ریزیبرنامه
 پدی افدزایش   در ،کارکندان  در کاربردی رفتاری علم اصول و هاارزش

 (.7999، مؤمنیاست ) جمعی و فردی اثربخشی
، فراینددی اسدت کده بده وسدیله آن ید        کارکنانپذیری جامعه

پدردازد  می موردنیازها، هنجارها و رفتارهای شخص به یادگیری ارزش
عضدوی از   عندوان بده شدود تدا   ه داده میآن به وی اجاز واسطهبهکه 

(. 77 :4070، 4)پیتدز  سازمان در کارها و امدور مشدارکت داشدته باشدد    
ریزی شده، در سراسر سازمان کده  ، تالشی است برنامهکارکنانتحول 

به وسیله مدیریت عالی سددازمان اداره شدده و اثربخشدی و سدالمتی    
یدزی شدده در فراینددهای    رهای تغییدر برنامده  را از راه برنامه کارکنان
 و پورکیدانی ) دهدد ، با استفاده از علدوم رفتداری افدزایش مدی    کارکنان
 (.7994، پیرمرادی
 پیددایی  امکدان  آوردن فدراهم  بدا  اطالعدات،  و وری ارتباطاتافن

تدازه   هدای هویدت  تدازه،  هدای قالب در را جوامع افراد ایجامعه شبکه
 هاانسان تعامل میان و طارتبا بر حاکم قوانین و قواعد واست  بخشیده
اسدت.   داده تغییدر  جهان و خود، دیگران به نسبت را ما نگاه درنتیجه و

 مندابع  وجدوی جسدت  هدای مهدارت  باید مدیران و کارکنان بازرگانان،

 امکاندات  و راهنمدا  و های مرجدع کتاب و هاداده از استفاده و موردنیاز

 بایدد  هدا آن باشدند.  تهداشد  ابداع و برای اندیشیدن را اینترنت و رایانه

و  هدا طدر   پیشدنهاد  ،وجدو جسدت  مشاهده، برای فراوانی هایفرصت
 بازخوردهدا بدرای   از اسدتفاده  و نتدایج  و شدواهد  ارزیابی ،هاآن اجرای

 سدواد  مدا  مدردم  اگدر  شدرایط  ایدن  در .باشدند  داشدته  مسدیر  تعدیل

 پدیش  تحدوالت  ایدن  بدا  همگام توانندنمی نداشته باشند الکترونیکی

 کنندد،  تجدارت  بهتدر  توانندد مدی  الکترونیکدی  با سدواد  تتجار ند.برو

 مددیران  و دهندد  افدزایش  را هایشدان مهدارت  توانندد کارمنددان مدی  

                                                           
1. Kwesiga & Bell 

2. Pitts 

 مجارشدین و طلدوعی   )جلیلدی  دهند افزایش را مدیریتی هایمهارت

 .(54 :7995اشلقی، 
 کارکندان  برتدری  عمده شاخص کارآمد، انسانی همچنین نیروی

 در مهم نکات از است. یکی های دیگرسازمان به نسبت سازمان ی 
 گدزینش،  از پد   کده  اسدت  این سازمان هر نیروی انسانی گزینش

 تا دشو اتخاذ وارد تازه افراد برای جدید، تدابیری افراد ورود و استخدام
 دهندد. بدرای   تطبیدق  بر سازمان حاکم فرهنگ با را خود بتوانند آنان

 اهدداف  بده  دسدتیابی  در خدود  سازمان به بتوانند وارد تازه افراد اینکه

 سدخن  بده  یدا  باورهدا  و هاارزش ،هاشیوه که است کنند، الزم کم 

 تدرین مهم از یکی پذیریجامعهرا بیاموزند.  سازمان آن فرهنگ دیگر،

 در ویژهبه آن، صحیح اجرای صورت در که است فرایندهای سازمانی
 حدال،  عدین  در و متندوع  وظدای   و هدا دارای مأموریدت  هایسازمان

 هدای تدنش  و شدوك  تواندمی ها،دانشگاه ازجمله خطرناك و حساس

 و شدغلی  هدای واقعیدت و  کارکندان  انتظدارات  بدین  تفداوت  از حاصل
 را کداهش  مالی هایخسارت و استخدام جذب، به مربوط هایهزینه

 .(94 :7990، زادهسلطان و )قالوندی دهد
 تدوان، مدی  ترونیکدی، الک سدواد  هدای ویژگی و مزایا ترینمهم از

 چدون  هدم  خددمات  و هدا فعالیدت  انجام کلیه یادگیری، در سرعتبه

 از طریق گواهینامه اعطای آموزش، شهریه، دریافت ،نامثبت مدیریت،

 قابلیدت  ،روزبده  زمدان آمدوزش   تدرین کوتداه  در و اینترندت  شدبکه 

 استادمحوری، جایبه فراگیرمحوری مشکالت، و جبران تکرارپذیری

 فرهندگ  گسترش و بدون واهمه یادگیری جنسیتی، برابرینا کاهش

 (.91: 7990)شریفی و اسالمیه،  کرد مستقل اشاره یادگیری
 باعد   سدازمان  تا فرد از در تمام سطو  تغییرات موارد برخی در

 افدزایش  شدود. مدی  در سدازمان  کارکندان  پذیریجامعهیافتن  اهمیت

تدا   فدرد  سدطح  از کده  بیمتنداو  تغییرات ها،سازمان تغییرات در تناوب
 ثباتی(. بی4005و همکاران،  9شود )استیرزمی شامل را سازمان سطح

از  شدده  ریزیطر  کارراهه افراد شودمی موجب تغییرات این از حاصل
شخصدی   کارراهه و اهداف به آن جایبه و کنند را رها سازمان طریق
 بده  دوبداره  هر تغییر از پ  که است معنی بدان این شوند پایبند خود

 شداین ایدن   و مدنن  وان دیدگاه . ازشودمی نیاز کارکنان پذیریجامعه

 بده  نیداز  عدم اطمیندان  همین و شودمی اطمینان عدم باع  تغییرات

 و شدود  شد   از کدردن کارکندان   خدارج  باعد   کده  دارد نیرویدی 
 پدذیری باشد. جامعده  راهگشا تواندمی چنین شرایطی در پذیریجامعه

 توجده  عدم است. مهم هانکارکنان سازما برای دلیل چند به کارکنان

 واسدت   داشدته  حیداتی  منفدی  تدأثیر  جدید بر کارمند پذیریجامعه به
 انتظدارات  از سطو  بداالیی  اندنشده پذیرجامعه خوبیبه که کارمندانی

 هدای نگدرش  با خود نوبهبه این و اندداده بروز خود از را نشده برآورده

 شدود. بایدد  می همراه خدمت ترك باالی و نفیم رفتارهای و ضعی 

                                                           
3. Steers 
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 هدا بر سازمان را سنگینی هزینه انتخاب و عضوگیری که داشت توجه

 بده  تدا  شدوند می استخدام واردها تازه دوم اینکه کند. دلیلمی تحمیل

و  رسدانند  یداری  سدازمانی  و گروهدی  و فدردی  معیارهای عملکدردی 
 بده  کارکندان  واد شددن با س در اساسی امر ی  کارکنان پذیریجامعه

 (.7919 شاین، و منن است )وان منظور این
ترین چالش پدیش  مهم. استر عصر نوین تحول ی  ضرورت د

، چدرا کده در   اسدت  هدا آنکارکندان   ها، تحدول و تغییدر  روی سازمان
هوشدمندانه از خدود واکدنش     دها بایمتغیر امروزی سازمانهای محیط

(. از آنجدا  7997، زادهامیرآبدادی ) تحول را خلق کنند نشان داده و حتی
سدواد الکترونیکدی و    یکه براساس مدوارد بیدان شدده در بداال ارتقدا     

آمدوزش و   ةاداردر  کارکندان  پدذیری تحدول و  پدذیری جامعده افزایش 
نیز از ایدن امدر مسدت نی نبدوده و ضدرورت       پرورش شهرستان مراغه

 .ستار آنجا نیز ی  امر ضروری و مهم در این رابطه د پژوهشی
ارزیدابی سدواد الکترونیکدی     بده حاضدر  پدژوهش  بر این اسداس  

 ةاداردر  کارکندان  پدذیری تحدول و  پذیریجامعهآن بر  تأثیرکارکنان و 
مددل  سواد الکترونیکی براساس و  آموزش و پرورش شهرستان مراغه

ICDL  پایگداه  کدامپیوتری مهارت؛ مفاهیم پایه، اینترنت، ارائده   1در ،
 واژه بدا کدامپیوتر  ش گستره، پردازد کامپیوتر، صفحهداده، مفاهیم کاربر

 پدذیری جامعده و  (51 :7995اشدلقی،   مجارشدین و طلدوعی   )جلیلدی 
 تفداهم،  ( در چهدار بعدد؛ آمدوزش،   7991) 7تائورمیندا  ةبراساس نظرید 

)فتحدی و   کارکندان  آیندده  از انددازهایی چشدم  و کارکندان  حمایدت 

 .است دهش پرداخته( 447 :7994همکاران، 

 

 پژوهش هایینهپیش
پذیری سدازمانی  مفهوم جامعه 7911شاین  در سال   تحقیقاتقبل از 

در ایدن   پدژوهش سدابقه   بداً یتقردر مطالعات سازمانی وجود نداشت و 
ایشان بدرای اولدین بدار  فرایندد      گرددیبرمپنجاه سال اخیر  بهبهحوزه 
کددردن کارکنددان جدیددد در سددازمان را مطددر  کددرد    ریپددذجامعدده
 (.4.4079)زهانگ
 پذیریجامعهبررسی » تحت عنوان پژوهشیدر  (4070پیت  )
به این نتیجه رسید که افراد تازه وارد باید  «در میان پزشکانکارکنان 
را بیاموزند و آن را بپذیرند و نیز وظای  الزم برای  سازمانیفرهنگ

موفق شدن و ماندن در سازمان را یاد بگیرند و نقش خود را بیابند و 
 بخشی از ی  کار گروهی آن را بپذیرند. نوانعبه

 با کارکنان پذیریجامعه بین رابطه تبیین»با عنوان  پژوهشی 
 غرب شمال جوانان ورزش و کل ادارات کارکنان کاری وجدان

                                                           
1. Taormina 

2. Zhang 

 ( انجام گرفته است. نتایج7994توسط فتحی و همکاران )« ایران

 آن هایؤلفهم وکارکنان  پذیریجامعه بین اوالًکه  است آن گویای

 آینده از اندازچشم و کارکنان حمایت تفاهم، آموزش، )دریافت

 دوماًدارد.  وجود داریمعن و م بت ةکاری رابط وجدان با (کارکنان

 م بت طوربه توانندمیکارکنان  آینده از اندازچشم و تفاهم هایمؤل 

 را اتکا( قابلیت و مداری )موفقیت کاری وجدان ابعاد دارمعنی و
 پذیریجامعه که گرفت نتیجه توانمی ،بنابراین؛ کنند بینیپیش

 .باشد داشته مؤثری نقش کاری کارکنان وجدان افزایش در کارکنان
کارکنان  تعهد وکارکنان  پذیریجامعه ةرابط»با عنوان  پژوهشی

و  توسط هویدا« همدان شهر متوسطه مدارس دبیران بین در
 مؤلفه شش شامل شده ارائه لمد انجام گرفت (7990همکاران )

 ها،ارزش و اهداف زبان، سیاست، )وظیفه،کارکنان  پذیریجامعه

 و هنجاری )عاطفی،کارکنان  تعهد مؤلفه سه و همکاران( تاریخچه،
 یدأیت مورد پژوهش اصلی ةفرضی که داد نشان هایافته. است مستمر(

 ةرابطکارکنان  تعهد وکارکنان  پذیریجامعه بین بنابراین، .گرفت قرار
 بعد دو ،پذیریجامعه هایمؤلفه بین دارد. از وجود داریمعنی و م بت

 تعهد برای دارییمعن بینیپیش توان دارای همکاران و وظیفه

 ابعاد بین داد نشان همچنین رگرسیون تحلیل اند.بودهکارکنان 

 و م بت ةرابط عاطفی تعهد و در کلکارکنان  پذیریجامعه
 و هاارزش و اهداف وظیفه، ابعاد، این از که دارد جودو داریمعنی

 بین همچنین داد. نشان عاطفی تعهد با دارییمعن ةرابط تاریخچه

و  م بت ةرابط مستمر تعهد وکارکنان  پذیریجامعه گانهشش ابعاد
 ةرابط دارای همکاران و سیاست زبان، ابعاد که شد مشاهده دارمعنی
 ارتباط که داد نشان نتایج همچنین .هستند مستمر تعهد با داریمعنی

 ابعاد و بوده م بت هنجاری تعهد و کل در پذیریجامعه بعد شش بین

 .دارند هنجاری تعهد با داریمعنی ةسیاست رابط وظیفه و
دانشگاه بیرجند کارکنان  پذیریتحولسطح »با عنوان  پژوهشی
 زادهدیامیرآباتوسط « کارکنانهوش  هایمؤلفهآن با  ةو رابط
نتایج پژوهش نشان داد میانگین تحول  انجام گرفته است. (7997)

بوده  19/799برابر کارکنان و میانگین هوش  799برابر با کارکنان 
دهد. از که در هر دو زمینه نتایج وضعیت ضعیفی را نشان می است

و تحول کارکنان ها بیانگر این بود که بین هوش سویی دیگر یافته
داری وجود دارد. بین سابقه خدمت، یم بت و معن ةبطراکارکنان 

تفاوتی وجود نداشت. کارکنان جنسیت و میزان تحصیالت با هوش 
کارکنان تحول  ةکنندبینیپیش هایمؤلفه درزمینةنتایج پژوهش 

« اتحاد و توافق»و « میل به تغییر» مؤلفهبیانگر این بود که تنها دو 
 هستند.کارکنان کنندگی تحول بینیقادر به پیش
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 با آن ارتباط بررسی و الکترونیکی سواد سنجش»با عنوان پژوهشی 
متوسط  و کوچ  هایشرکت بازرگانی در هایفعالیت آینده
(SME »)انجام  (7999اشلقی ) مجارشین و طلوعی توسط جلیلی

 دیدگاه از هک است آن از حاکی پژوهش گرفته است. نتایج

 مهارت اضافه به ICDL  مدل رتمها مدیران، هفت و کارشناسان

 هایفعالیت با دارییمعن ةرابط انگلیسی زبان کاربرد با آشنایی

 هاآن رابطه شدت و داشته متوسط و کوچ  هایدر شرك بازرگانی

 واژه پردازش کامپیوتری، ارائه گسترده، صفحات :است زیر ترتیب به
 پایگاه از برداریهبهر و آشنایی کامپیوتر، کاربرد مفاهیم ،با کامپیوتر

 کاربرد در پایه انگلیسی زبان اینترنت، ارگیریه کب با ها، آشناییداده

 ارزیابی»با عنوان  پژوهشی .افزارسخت پایه مفاهیم کامپیوتر،

 به با گرایش آن ةرابط و دانشجویان اطالعاتی سواد استانداردهای

م گرفته انجا (7990سالمیه )توسط شریفی و ا« الکترونیکی یادگیری
 دانشجویان گرایش میزان که داد آمده نشان دست به نتایجاست. 

 .است جامعه متوسط از باالتر الکترونیکی یادگیری به مطالعه مورد
 نیز اطالعاتی سواد گانهپنج استانداردهای از دانشجویان سطح آگاهی

 بین که بود آن حاکی از نیز دیگر نتایج .است جامعه متوسط از باالتر

 به هاآن گرایش و مورد مطالعه دانشجویان اطالعاتی سواد سطح

 دارد. داری وجودیمعن ةرابط الکترونیکی یادگیری
 مشارکت و الکترونیکی سواد سنجش»ی با عنوان پژوهش

 در الکترونیکی خدمات هایکیوس  ةتوسع برای شهروندان
(، انجام گرفته 7994توسط دخانچی و همکاران )« مشهد شهرکالن
 بندیتقسیم و مفروضات به توجه با طر  هایشاخصه ارزیابی ت.اس

 است دهش انجام مطالعاتی روش به پژوهشی ةحوز در شهری مناطق

 را نخست اجرایی آمادگی که شهری مهم منطقه سه خاتمه در و
 .اندگردیده مشخص دارند

 بر آن تأثیر وکارکنان  پذیریتحول ارزیابی»با عنوان  پژوهشی

انجام گرفته  (7994زاده )و بیگ آقاجان پورتوسط « حرانب مدیریت
 برکارکنان  پذیریتحول که داد نشانپژوهش  نتایج است.

 و محوری هدف ،کارکنان هماهنگی ،کارکنان سازییکپارچه
 استان فاضالب و آب شرکت در بحران مدیریت پذیریمسئولیت

 .دارد تأثیر شرقی آذربایجان
کده رهبدری    دهدد یمد مکداران نشدان   ه الهربی و نتایج پژوهش

 .دارد یداریمعند  م بت و ةبا خالقیت و نوآوری سازمان رابط گراتحول
و خالقیت کارکنان از طریق  گراتحولبر این رابطه بین رهبری عالوه
پشدتیبانی از   کارکندان،  یشدناخت روان یتوانمندسداز  یاواسدطه نقش 

دار بدود   معنی م بت وکارکنان هم  یریادگینوآوری، روابط محل کار و 
 (. 4079، 7) الهربی و العریفی

                                                           
   Alharbi  & Alarifi.1 

سواد اطالعاتی ی  مفهدوم اسدتاندارد بدرای تعیدین تواندایی فدرد در       
 شناسایی نیازهدای اطالعداتی خدود و تواندایی در یدافتن، دسترسدی،      
ارزیابی و استفاده بهینه از اطالعات است.با انفجار اطالعات از طریدق  

از ابزارهدای فنداوری بدرای     روزافدزون ه  فضاهای دیجیتالی  و استفاد
بدا مفهدوم     یاندهیفزا طوربهمفهوم سواد اطالعات  مدیریت اطالعات،

نشدان داد کارکندان    پژوهش یهاافتهیسواد دیجیتال در ارتباط است. 
مختل   باید سواد اطالعاتی الزم  را داشته باشدند   اتیعملبرای انجام 

تفکر منطقی و انتقادی کارمنددان    ،ارزیابی یهامهارتسواد اطالعاتی 
 (.4079، 4)کنفی کندیمرا پشتیبانی  و حمایت 

زیدر   سدؤاالت در پدی پاسدخگویی بده    حاضر  پژوهش ،بنابراین 
 :است
 پدرورش  و آمدوزش  ةادار. وضعیت سدواد الکترونیکدی کارکندان در    7

 در چه حدی است؟مراغه  شهرستان
 آمدوزش  ةاداردر کارکنان  ریپذیجامعه. سواد الکترونیکی کارکنان بر 4
 دارد؟ تأثیریچه مراغه  شهرستان پرورش و
ة کارکنددان در ادار پددذیریتحددول. سددواد الکترونیکددی کارکنددان بددر 9

 دارد؟ تأثیریمراغه چه  شهرستان پرورش و آموزش

 

 پژوهش شناسیروش
 و توصدیفی  روش، حید   از و کداربردی  هدف، نظر از حاضر پژوهش
 آمدوزش  ةادار کارکندان  حاضر، پژوهش آماری ةجامع واست  پیمایشی

 ایدن  در. اسدت  نفدر  54 هدا آن تعدداد بده   مراغده  شهرستان پرورش و
 روش از اسدتفاده  بدا  آمداری،  ةجامعد  تعداد بودن کم علت به پژوهش
 کده  شدند انتخاب آماری ةنمون عنوانبه جامعه اعضای کل سرشماری

 بده  مدا  آماری ةنمون تعداد پژوهش جریان از نفر 5 شدن خارج علت به
بخدش،   سده در ایی ابزار جمع آوری اطالعات پرسشنامه .رسید نفر 57

است که در قالب مقیداس  سواد الکترونیکی سؤاالت بخش اول شامل 
ای لیکرت مورد استفاده قدرار گرفتده اسدت. ایدن بخدش از      پنج گزینه

پدذیری  جامعهسؤاالت و بخش دوم،  استسؤال  79پرسشنامه دارای 
بخش سوم شامل سؤاالت سؤال است و  40است که شامل ان کارکن
از روایدی   پدژوهش در ایدن   اسدت.  سؤال 54با کارکنان  پذیریتحول
 آوریجمدع و بدرای آزمدون پایدایی پرسشدنامه مربدوط بده        محتوایی

آماری کارکنان از آزمدون آلفدای کرونبداس اسدتفاده      ةاطالعات از جامع
سدواد الکترونیکدی   ط بده  مربدو میدزان پایدایی سدؤاالت    شده اسدت.  
 ةادارسدازمانی در   پدذیری تحدول سدازمانی و   پدذیری جامعده کارکنان، 

 و 00900، 00909 به ترتیدب برابدر   آموزش و پرورش شهرستان مراغه
 به دست آمد. 00199

                                                           
 Kanfi .2 
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 مدل عملیاتی سواد الکترونیکی

 هامفهوم ابعاد شاخص
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مفاهیم پايه

یسواد الکترونیک  

 توانایی انجام جستجوهای اینترنتی -
 توانایی کار با صفحات اینترنت -
 توانایی کار با پست الکترونی  تحت وب -

 افزارسختتوانایی کار با  -
 افزارنرمتوانایی کار با  -
 اطالعاتی یهاشبکهآشنایی با  -
 کاربردی رایانه یهاامهبرنآشنایی با کاربرد روزانه  -

 

 اينترنت

ریارائه کامپیوت  

افزار نرم) انهیراتوانایی استفاده از ابزارهای ارائه مطالب  -

power point) 
بندی متون و توانایی ایجاد اسالیدها، ویرایش و قالب -

 تصاویر درون آن

 power افزارتوانایی استفاده از حرکات و امکانات نرم -

point رین شکلبه بهت 
 
 

 

 توانایی ایجاد جداول پایگاه داده -
 توانایی ویرایش جداول پایگاه داده -

 

 

 پايگاه داده

 Excelگسترده آشنایی با صفحه -

بندی، در )ایجاد، ویرایش، قالب Excelتوانایی کاربرد روزانه  -
 بندی و ...(جدول
 های مقدماتی ریاضی و کاربردیتوانایی ایجاد فرمول -

 

 

 حفظ و نگهداری اطالعات -
 استفاده از کامپیوتر برای محاسبه حقوق کارکنان -

 

 

دهگسترصفحه  

پردازش واژه با 

 کامپیوتر

مفاهیم کاربرد 

 کامپیوتر

 (word)میزان آشنایی با ورد  -

بندی، کار با ایجاد، ویرایش، قالببندی، جدولکاربرد )توانایی  -
 هتصاویر و ...( در کارهای روزان

 

 الکترونیکی سواد عملیاتی مدل. 1شکل 
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 کارکنان يریپذجامعهمدل عملیاتی 

 هامفهوم ابعاد شاخص
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 کارکنان یریپذجامعهمدل عملیاتی . 2شکل 

 

 

 

 

 آموزشی

انپذيری کارکنجامعه  

 انجام کارها ةتسلط بر نحو -
 فهم کامل و روشن از وظای  -
 آگاهی و اطالع کافی در مورد سازمان -
 مطلع بودن از اهداف سازمان -
 روشن بودن اهداف سازمان برای کارکنان -

 

 شغلی خوبهای آموزش فراهم بودن فرصت -
 های شغلیمفید بودن آموزش -
های الزم برای بهبود فراهم کردن آموزش -

 مهارتهای شغلی کارکنان
 ارزشمند بودن رهنمودهای سرپرستان -
 های شغلیاضافی بودن آموزش -

 تفاهم

 حمايت همکاران

 یاری کردن همکارانم به من در انجام امور -
 ارائه کم  و مشورت همکاران -
عنوان عضوی رفته شدن از سوی همکاران بهپذی -

 از سازمان
 کم  همکاران جهت سازش با سازمان  -
 روابط خوب و مطلوب من با دیگر همکارانم  -
 

 

 

 یاری کردن همکارانم به من در انجام امور -
 ارائه کم  و مشورت همکاران -
عنوان عضوی از پذیرفته شدن از سوی همکاران به -

 سازمان
 مکاران جهت سازش با سازمانکم  ه -
 روابط خوب و مطلوب من با دیگر همکارانم -
 
 
 

هانداز آيندچشم  



 121           7991پاییز ، 5شماره  1دوره  ،یدولت یهاسازمان تیریمد یفصلنامه علم

 
 

 

 مدل عملیاتی تحولپذيری کارکنان
 هاشاخصمفهوم  ابعاد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 های پژوهشیافته

 یريپذتحول

 کارکنان

احساس  ايجاد

 فوريت ضرورت و

ايجاد ائتالف 

 راهنما

 اندازچشمانتقال 

 تحول به ديگران

توانمندسازی 

کارکنان برای 

 انجام اقدامات

در تمام سطوح سازمان تحول تخاذ ا -  

کارکنان در تغییرات سازمان کردن درگیر-  
ددیجی هاو روش کردهایاز رو یریگبهره -  
در برنامه رییتغ ضرورتبهنسبت آگاهی  -  

مشارکت جدی کارکنان در تغییر سازمانی -  
یسازمان بر واحد یرگذارتأث ماتیتصممشارکت در  -  
برگزیدن اهداف چالشی برای کار -  
نسبت به کارکنان مشارکت در تغییرت أجر -  
ایمان به سازمان -  

خوب بودن در سازمان خانوادهاز ی   احساس عضوی -  
ی  محیط کاری خوب عنوانبه ز سازمانصحبت ا -  
  وقت بیهوده کم و به کار مشغول بودن -

مشکالت من عنوانسازمان بهمشکالت  احساس-  
امیدوار بودن به تغییر در سازمان-  

تغییر در سازمان باوجودتوانایی انجام کارها را  -  
دباوجوبودن  و مؤثر یرگذارتأث - هتحوالت سازمانی در آیندو  تغییرات    

جدا ندانستن خود از تحول سازمانی -  
مشکالت خودم عنوانبهاحساس کردن مشکالت سازمان  -  
برای انجام دادن وظای  شغلی هایتقابلاطمینان به  -  

یواحد سازمان ازینآگاهی کارکنان از  -  
یزی در تحولربرنامهنقش  -  
یواحد سازمان ندهیآ ةدرباریدبخش بودن برنامة تحول ام -  
تحول ةبهبود برنامریس  به خاطر  -  
حولت ةمنظور تحقق اهداف برنامبهی شخصی هافرصتگذشتن از  -  

تحولبرای رشد بیشتر  کار کردن -  
پافشاری برای ایجاد تحول بیشتر در سازمان -  
دیجد یهافرصتجستجوی  -  
یسازمانة برنام یگذارهنگام هدف سازمانی ازهاییاز نآگاهی  -  
یسازمان تحولمانع  هاییتمحدودشناسایی  -  

استعدادهای بالقوه کارکنان -  
های سازمانیتفعالهدایت اثربخشانه  -  
و نوآور بودن در رویارویی با ابهامات و مشکالت روزبه -  
و زیردستان طرازانهمی، باالدست رانیبا مدروابط ماهرانه  -  
انشیاحرفهراهنمایی زیردستان در انجام کارها و در پیشرفت  -  
سازمان یهابه تحقق هدف کارکنان اقیشور و اشت -  
نگر و همواره وق  کاریندهآ، جورقابتنانی کارک -  

 

 یهایروزیپخلق 

مدتکوتاه  

 یبندجمع

 و ايجاد هایروزیپ

 تحول بیشتر

 نهادينه ساختن

جديد  یهادگاهيد

 در فرهنگ

   کارکنان یریپذتحول یاتیمدل عمل .1شکل 
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-های به دست آمده از پرسشنامهتجزیه و تحلیل داده منظوربه

های آماری توصیفی و استنباطی آوری شده از روشهای جمع
های داده شده به استفاده شد. بدین ترتیب برای توصی  پاس 

های توزیع حاضر از جدول پژوهشهای سؤاالت پرسشنامه
ربوط به هری  از سؤاالت استفاده های مفراوانی و درصد پاس 

های آماری سؤاالت عمومی به و برای نشان دادن داده دش

صورت مجسم، از نمودارهای ستونی استفاده شد و در سطح 
از آزمون  پژوهشهای استنباطی برای آزمون فرضیه

پیرسون و رگرسیون خطی ساده با  Rاسمیرن ، -کولموگورف
 ت.استفاده شده اس Spss افزارنرم
 

 

 پژوهش متغیرهای توصیفی هایآماره. 1 جدول

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نتایج آزمون نرمال بودن. 2جدول

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

ه بد  -pمقددار  4و 7 در جدداول  آمدده  دسته با توجه به نتایج ب
داری ما یعندی  یاز سطح معن تربزرگ هاآزمونآمده برای  دست

 و پذیرفتدده  هددا رابددودن داده، فددرن نرمددالاسددت 

پدارامتری اسدتفاده    یهاروشها از توان برای بررسی فرضیهمی
  .شداستفاده در اینجا از روش ضریب پیرسون کرد که 

 

 

 

 مقدار -p آماره کولموگروف اسمیرنف هاتعداد داده متغیرها

 00595 00117 57 مفاهیم پایه

 00971 00941 57 اینترنت

 00114 00141 57 ارائه کامپیوتری

 00109 00115 57 پایگاه داده

 00751 70759 57 گستردهصفحه

 00957 00999 57 کامپیوترمفاهیم کاربرد 

 00715 70705 57 پردازش واژه با کامپیوتر

 00155 00174 57 سازمانی یریپذجامعه

 00517 00914 57 سازمانی یریپذتحول

بددددددون  تعداد 

 پاسخ

انحدددراف  واريانس میانگین

 معیار

دامنددددددده 

 تغییرات

 حداکثر حداقل

 5 7 9 0011159 00144 404170 0 57 مفاهیم پایه

 5 7 9 7007474 70045 709141 0 57 اینترنت

 4 7 5 7001444 70741 405111 0 57 وتریارائه کامپی

 4 7 5 7005999 70707 401971 0 57 پایگاه داده

 5 7 9 0019199 00107 404119 0 57 گستردهصفحه

مفدددداهیم کددددداربرد  
 کامپیوتر

57 0 401417 00119 0095411 9 7 5 

پددددردازش واژه بددددا  
 کامپیوتر

57 0 404170 70404 7044415 5 7 4 

 9 7 4 7044415 70404 404170 0 57 نانکارک پذیریتحول

 9 7 4 0019194 00454 701499 0 57 کارکنان پذیریجامعه
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 هاآزمون فرضیه
 پرورش و آموزش ةادارکارکنان وضعیت سواد الکترونیکی . 7

 است.باالتر حد متوسط  ازمراغه  شهرستان
 و آموزش ةادارآنان در  یریپذجامعهسواد الکترونیکی کارکنان بر . 4

 دارد. یرتأثمراغه  شهرستان پرورش
 ةادارکارکنان در  یریپذتحول. سواد الکترونیکی کارکنان بر 9

 رد.دا یرتأثمراغه  شهرستان پرورش و آموزش

 

 و آموزش ةاداروضعیت سواد الکترونیکی کارکنان 

 است.باالتر حد متوسط  ازمراغه  شهرستان پرورش
 پرورش و آموزش ةاداروضعیت سواد الکترونیکی کارکنان 

 نیست.باالتر  حد متوسط ازمراغه  شهرستان
:H. 

 پرورش و آموزش ةادار نانوضعیت سواد الکترونیکی کارک
 است.باالتر متوسط  حد ازمراغه  شهرستان

:1H 

 های توصیفی مربوط به وضعیت سواد الکترونیکی کارکنان آماره. 1جدول 

 خطای معیار انحراف معیار میانگین تعداد 

 0077419 0015010 704145 57 سواد الکترونیکی

 
های توصیفی مربوط به آزمون فرن را مقدار آماره 9جدول 

گین وضعیت سواد دهد که براساس آن میاننشان می
مراغه  شهرستان پرورش و آموزش ةادارالکترونیکی کارکنان 

 .است 0015010و انحراف معیار آن  704145برابر با 
 

 کارکنان الکترونیکی سواد وضعیت تعیین برای گروهی ت  tآزمون  نتایج. 1 جدول

 

میزان سواد الکترونیکی براساس 5داده های جدول با توجه به 
بوده و این مقدار از  704145های به دست آمده برابر پرسشنامه

است و این تفاوت با توجه  ترکوچ  است 9متوسط این متغیر که 
دار است معنی Tدر آزمون  0004از  ترکوچ داری عنیبه سطح م

دو  دارییمعند در سطح شومالحظه می 5جدول و چنانچه در 
بوده و  00000ت  گروهی  Tآزمون  دارییمعن ای، سطحدامنه

تر بوده و نیز با کوچ  0004 دارییمعناین سطح از حداقل سطح 
و این مقدار از  است -740441محاسبه شده که  Tتوجه به مقدار 
 50درجه آزادی  و 0094در سطح اطمینان  Tمقدار بحرانی 

د. از شورد می 1Hن و فر ییدتأ 0Hن ، پ  فراست تربزرگ
میانگین  ،. بنابرایناستآنجا که مقادیر حد پایین و حد باال منفی 

 پرورش و آموزش ةاداروضعیت سواد الکترونیکی کارکنان 
 .استحد متوسط تر از مراغه پایین شهرستان

 

آنان در  يریپذجامعهسواد الکترونیکی کارکنان بر 

 دارد. یرتأثمراغه  شهرستان پرورش و آموزش ةادار

 و آموزش ةآنان در ادار یریپذجامعهسواد الکترونیکی کارکنان بر 
  H0 ندارد. یرتأثمراغه  شهرستان پرورش

 و آموزش ةرآنان در ادا یریپذجامعهسواد الکترونیکی کارکنان بر 
  1Hدارد. یرتأثمراغه  شهرستان پرورش

 

 کارکنان یریپذجامعه و الکترونیکی سواد همبستگی تعیین برای پیرسون همبستگی آزمون نتایج. 1 جدول

 نتیجه آزمون پیرسون سواد الکترونیکی نام متغیر

 

 کارکنان یریپذجامعه

00159 
00000 
57 

 ضریب همبستگی
 دارییمعن سطح

 آماری ةمونتعداد ن

 ید فرضیهأیت
 م بت ةرابطو 

 و مستقیم

 1ارزش مورد آزمون =  

T  درجه
 آزادی

 سطح 
 داریمعنی

اختالف 
 میانگین

 حد باال د پایینح

 -707101 -701514 -7057519 00000 50 -740441 سواد الکترونیکی
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 نتیجه آزمون پیرسون مفاهیم پايه نام متغیر

 

 کارکنان یریپذجامعه

00191 
00000 
457 

 ضریب همبستگی
 دارییمعن سطح

 آماری ةتعداد نمون

 فرضیه یدأیت
 م بت ةرابطو 

 و مستقیم

 نتیجه آزمون پیرسون اينترنت نام متغیر

 

 کارکنان یریپذجامعه

00147 
 00000 

57 

 ضریب همبستگی
 دارییمعن سطح

 آماری ةتعداد نمون

 فرضیه یدأیت
 م بت ةرابطو 

 و مستقیم

 نتیجه آزمون پیرسون ارائه کامپیوتری نام متغیر

 

 کارکنان یریپذجامعه

00154 
00000 
57 

 ضریب همبستگی
 دارییمعن سطح

 آماری ةتعداد نمون

 فرضیه یدأیت
 م بت ةرابطو 

 و مستقیم

 نتیجه آزمون پیرسون پايگاه داده نام متغیر

 

 کارکنان یریپذجامعه

00175 
00000 
57 

 ضریب همبستگی
 دارییمعن سطح

 آماری ةتعداد نمون

 فرضیه یدأیت
 م بت ةرابطو 

 و مستقیم

 نتیجه آزمون پیرسون مفاهیم کاربرد کامپیوتر نام متغیر

 
 کارکنان یریپذجامعه

00110 
00000 
57 

 ضریب همبستگی
 دارییمعن سطح

 آماری ةتعداد نمون

 فرضیه یدأیت
 م بت ةرابطو 

 و مستقیم

 نتیجه آزمون پیرسون گستردهصفحه نام متغیر

 
 کارکنان یریپذجامعه

00549 
00001 
57 

 ضریب همبستگی
 دارییمعن سطح

 آماری ةتعداد نمون

 فرضیه یدأیت
 م بت ةو رابط

 و مستقیم

واژه با پردازش  نام متغیر

 کامپیوتر

 نتیجه آزمون پیرسون

 
 کارکنان یریپذجامعه

00471 
00007 
57 

 ضریب همبستگی
 دارییمعن سطح

 آماری ةتعداد نمون

 فرضیه یدأیت
 م بت ةرابطو 

 و مستقیم

 
ی   دارییمعند در سطح شومالحظه می 4چنانچه در جدول 

ای پیرسون برای متغیره Rآزمون  دارییمعنای، سطح دامنه
، ارائه کامپیوتری، اینترنت، مفاهیم پایهسواد الکترونیکی، 

پردازش گسترده، صفحه، مفاهیم کاربرد کامپیوتر، پایگاه داده
، 00000به ترتیب برابر کارکنان  یریپذجامعهو  واژه با کامپیوتر

بوده  00007 و 00001، 00000، 00000، 00000، 00000، 00000
 است ترکوچ ( 0004) داریینمعو این سطح از حداقل سطح 
محاسبه شده برای هری  از  Rو نیز با توجه به مقدار 

ارائه ، اینترنت، مفاهیم پایهسواد الکترونیکی، متغیرهای 

، مفاهیم کاربرد کامپیوتر، پایگاه داده، کامپیوتری
پذیری و جامعه پردازش واژه با کامپیوترصفحهگسترده، 

، 00154، 00147، 00191، 00159به ترتیب برابر کارکنان 
و این مقادیر، از مقدار  است 00471 و 00549، 00110، 00175

 ،لذا .است تربزرگ 94/0در سطح اطمینان بحرانی پیرسون 
سواد الکترونیکی با داری بین متغیرهای معنی ةرابط
متغیرهای  یرتأثبرای آزمون  وجود دارد.کارکنان  یریپذجامعه

غیر وابسته این فرضیه از آزمون ( بر متبینیشپمستقل )
 رگرسیون استفاده شده است.
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 کارکنان یریپذجامعهبر   سواد الکترونیکی یرتأثهای مربوط به مدل رگرسیونی تحلیل واریان  فرضیه. 1جدول 

سطح  نتیجه آزمون
 داریمعنی

F  خطای
 استاندارد

ضریب تشخیص 
 تعدیل شده

2R  ضریب
 تشخیص

R 07/0 =α 

0H سواد الکترونیکی کارکنان 00159 00140 00179 1005010 7000449 00000 رنف رد 

0H مفاهیم پایه 00191 00511 00514 1071111 910794 00000 فرن رد 

0H اینترنتی 00147 00415 00449 1045479 400591 00000 فرن رد 

0H ارائه با کامپیوتر 00154 00175 00101 1077557 910790 00000 فرن رد 

0H پایگاه داده 00175 00911 00917 9007910 490411 00000 فرن رد 

0H کاربرد کامپیوتر 00110 00559 00594 1051104 970191 00000 فرن رد 

0H گسترهصفحه 00549 00719 00741 70094571 10599 00000 فرن رد 

0H مپیوترواژه با کاش پرداز 00471 00411 00440 9011455 750974 00000 فرن رد 
 

 

داری که سدطح معندی   1با توجه به داده های مندرج در جدول 
، 00000، 00000، 00000هدای مربوطده برابدر    هری  از آزمون

توان چندین  ، میاست، 00007، 00001، 00000، 00000، 00000
یا سطح اطمینان  0007های فوق با خطای که آزمون کردادعا 
( که عبارت است 2Rتشخیص ) . ضریبهستند داریمعن 0099
بده   xمتغیدر   بده وسدیله  نسبت تغییرات توضدیح داده شدده   از 

، 00175، 00415، 00511، 00140تغییرات کل، به ترتیدب برابدر  
که  کردتوان بیان . میهستند 00411 و 00719، 00559 ،00911
بده  (، یریپدذ جامعده تغییدرات متغیدر وابسدته )    درصد 14حدود 
تغییرات در متغیر مسدتقل )سدواد الکترونیکدی(، حددود      وسیله
تغییدر در   بدا (، یریپذجامعهدرصد تغییرات متغیر وابسته ) 5101
 4105(، حددود  مفداهیم پایده   یهدا مهدارت مستقل ) هایمتغیر

تغییدر در متغیدر    با(، یریپذجامعهدرصد تغییرات متغیر وابسته )

د تغییدرات  درصد  1705(، حددود  اینترنتدی  یهامهارتمستقل )
تغییدرات در متغیدر مسدتقل     بدا (، یریپدذ جامعده متغیر وابسته )

درصدد تغییدرات    9101(، حددود  یوتریکدامپ ارائه های )مهارت
تغییددرات در متغیددر  از طریددق(، یریپدذ جامعددهمتغیدر وابسددته ) 
درصدد تغییدرات    5509(، حدود پایگاه دادههای مستقل )مهارت
مسدتقل   هدای متغیر در ریید تغ بدا (، یریپذجامعهمتغیر وابسته )

درصدد   7109(، حددود  مفداهیم کداربرد کدامپیوتر   های )مهارت
تغییدرات در متغیدر    بدا (، یریپدذ جامعده تغییرات متغیر وابسته )

رصدد  د 4101(، حددود  صدفحه گسدترده  هدای  مستقل )مهدارت 
تغییدرات در   از طریدق پدذیری(،  جامعده تغییرات متغیر وابسته )
تبیدین  ( واژه بدا کدامپیوتر  ش ازپدرد های متغیر مستقل )مهارت

 شود.می
 

   

 کارکنان یریپذجامعهسواد الکترونیکی بر  یرتأثهای مربوط به ضرایب پارامتر فرضیه. 1جدول  

 عنوان متغیر خطیبش β محاسبه شده T دارییمعنسطح  نتیجه آزمون

0H سواد الکترونیکی 00119 700041 00000 فرن رد 

0H مفاهیم پایه 90790 10095 00000 فرن رد 

0H اینترنت 40154 10704 00000 فرن رد 

0H ارائه کامپیوتری 90499 90149 00000 فرن رد 

0H پایگاه داده 90544 50141 00000 فرن رد 

0H رمفاهیم کاربرد کامپیوت 50999 40154 00000 فرن رد  

0H گستردهصفحه 40917 40975 00001 فرن رد  

0H رپردازش واژه با کامپیوت 40159 90115 00007 فرن رد  
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 کارکنان یریپذجامعهبر   تمایل به سواد الکترونیکی یرتأثرابطه ریاضی  .1جدول 

 رابطه ریاضی متغیرهای مستقل

 X 00119 +710417 =Y سواد الکترونیکی

 X 90790 +400545 =Y مفاهیم پایه

 X 40154 +570011 =Y اینترنت

 X 90499 +940157 =Y ارائه کامپیوتری

 X 90544 +540507 =Y پایگاه داده

 X 50999 +710104 =Y مفاهیم کاربرد کامپیوتر

گستردهصفحه  X 40917 +550195 =Y 

 X 40159 +510515  =Y پردازش واژه با کامپیوتر

 

 1و  1دسددت آمددده در جددداول  ه بددا توجدده بدده داده هددای بدد 
 Xغیددر متیدد  واحددد افددزایش در   د کددرتددوان بیددان  مددی
واحددد افددزایش در متغیددر سددواد  00119( باعدد  یریپددذجامعدده)

 یهددامهددارتواحددد افددزایش در متغیددر   90790الکترونیکددی، 
 یهددامهددارتواحددد افددزایش در متغیددر  40154، مفدداهیم پایدده
ارائدده هددای واحددد افددزایش در متغیددر مهددارت 90499اینترنتددی، 

 هددایواحددد افددزایش در متغیددر مهددارت   90544کددامپیوتری، 
هددای واحددد افددزایش در متغیددر مهددارت  50999پایگدداه داده، 

واحددد افددزایش در متغیددر   40917مفدداهیم کدداربرد کددامپیوتر، 
واحدد افدزایش در متغیدر     40159گسدترده،  صدفحه هدای  مهارت
 ،بنددابراین. شددودیمددواژه بددا کددامپیوتر ش پددرداز یهددامهددارت

از  هدا گرفت کده مددل رگرسدیونی ایدن آزمدون      توان نتیجهیم
 .استدار ظر آماری معنین

آندان   يریپدذ تحدول سواد الکترونیکی کارکنان بدر  

مراغدده  شهرسددتان پددرورش و آمددوزش ةدر ادار

 دارد. یرتأث
 ةآنددان در ادار یریپددذتحددولسددواد الکترونیکددی کارکنددان بددر 

 H 0 ندارد. یرتأثمراغه  شهرستان پرورش و آموزش
 ةر ادارآنددان د یریپددذتحددولسددواد الکترونیکددی کارکنددان بددر 

  1Hدارد. یرتأثمراغه  شهرستان پرورش و آموزش

 

 کارکنان  یریپذتحولو  برای تعیین همبستگی سواد الکترونیکی پیرسوننتایج آزمون همبستگی . 1جدول 

 نتیجه آزمون پیرسون سواد الکترونیکی نام متغیر

 

 کارکنان یریپذتحول

00419 
00000 
57 

 ضریب همبستگی
 دارییمعن سطح

 آماری ةداد نمونتع

 ید فرضیهتأی
 م بت ةرابط و

 و مستقیم

 نتیجه آزمون پیرسون مفاهیم پايه نام متغیر

 

 کارکنان یریپذتحول

00594 
00007 
57 

 ضریب همبستگی
 دارییمعن سطح

 آماری ةتعداد نمون

 فرضیه یدتأی
 م بت ةرابطو 

 و مستقیم

 نتیجه آزمون پیرسون اينترنت نام متغیر

 

 کارکنان ییرپذتحول

00511 
00007 
57 

 ضریب همبستگی
 دارییمعن سطح

 آماری ةتعداد نمون

 فرضیه یدتأی
 م بت ةرابطو 

 و مستقیم

 نتیجه آزمون پیرسون ارائه کامپیوتری نام متغیر

 

 کارکنان یریپذتحول

00415 
00000 
57 

 ضریب همبستگی
 دارییمعن سطح

 آماری ةتعداد نمون

 فرضیه یدتأی
 م بت ةرابطو 

 و مستقیم

 نتیجه آزمون پیرسون پايگاه داده نام متغیر
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 کارکنان یری پذتحولو  برای تعیین همبستگی سواد الکترونیکی پیرسوننتایج آزمون همبستگی . 1جدول ادامه  

 

 کارکنان یریپذتحول

00559 
00009 
57 

 ضریب همبستگی
 دارییمعن سطح

 آماری ةتعداد نمون

 فرضیه یدتأی
 م بت ةرابطو 

 و مستقیم

 نتیجه آزمون پیرسون مفاهیم کاربرد کامپیوتر نام متغیر

 
 کارکنان یریپذتحول

00514 
00004 
57 

 ضریب همبستگی
 دارییمعن سطح

 آماری ةتعداد نمون

 فرضیه یدتأی
 م بت ةرابطو 

 و مستقیم

 نتیجه آزمون پیرسون گستردهصفحه نام متغیر

 
 کارکنان یریپذتحول

00951 
00041 
57 

 ریب همبستگیض
 دارییمعن سطح

 آماری ةتعداد نمون

 فرضیه یدتأی
 م بت ةرابطو 

 و مستقیم

پردازش واژه با  نام متغیر

 کامپیوتر

 نتیجه آزمون پیرسون

 
 کارکنان یریپذتحول

00971 
00055 
57 

 ضریب همبستگی
 دارییمعن سطح

 آماری ةتعداد نمون

 فرضیه یدتأی
 م بت ةرابطو 

 و مستقیم
 

داری ی  سطح معنی در شودمیمالحظه  9 ولدر جد چنانچه
پیرسون برای متغیرهای  Rآزمون  دارییمعنای، سطح دامنه

پایگاه ، ارائه کامپیوتری، اینترنت، مفاهیم پایهسواد الکترونیکی، 
گسترده، پردازش واژه با صفحه، مفاهیم کاربرد کامپیوتر، داده

، 00007، 00000ب برابر به ترتیکارکنان  یریپذتحولو  کامپیوتر
، بوده و این 00055، 00041، 00004، 00009، 00000، 00007

و نیز با  است ترکوچ ( 0004) داریسطح از حداقل سطح معنی
محاسبه شده برای هری  از متغیرهای سواد  Rتوجه به مقدار 
، پایگاه داده، ارائه کامپیوتری، اینترنت، مفاهیم پایهالکترونیکی، 

گسترده، پردازش واژه با صفحه، اربرد کامپیوترمفاهیم ک
، 00594، 00419به ترتیب برابر کارکنان  یریپذتحولو  کامپیوتر
و این  است 00971، 00951، 00514، 00559، 00415، 00511

 94/0در سطح اطمینان مقدار بحرانی پیرسون مقادیر، از 
 بین متغیرهای سواد دارییمعن ةرابط ،لذا .است تربزرگ

برای آزمون  وجود دارد.کارکنان  یریپذتحولالکترونیکی با 
( بر متغیر وابسته این فرضیه بینیشپمتغیرهای مستقل ) یرتأث

 از آزمون رگرسیون استفاده شده است.

 کارکنان یریپذتحولبر  سواد الکترونیکی یرتأثمربوط به مدل رگرسیونی  هاییهفرضتحلیل واریان  . 11جدول 

 موننتیجه آز
سطح 
 داریمعنی

F 
خطای 
 استاندارد

ضریب تشخیص 
 تعدیل شده

2R  ضریب
 R 07/0 =α تشخیص

0H سواد الکترونیکی کارکنان 00419 00999 00949 79019519 400054 00000 فرن رد 

0H مفاهیم پایه 00594 00454 00441 75011447 740111 00007 فرن رد 

0H اینترنتیهای مهارت 00511 00491 00471 75011994 740041 00007 فرن رد 

0H یوتریکامپارائه های مهارت 00415 00990 00974 79019114 790714 00000 فرن رد 

0H پایگاه دادههای مهارت 00559 00404 00717 74009199 90114 00009 فرن رد 

0H مفاهیم کاربرد کامپیوتر 00514 00479 00799 75091911 700410 00004 فرن رد 

 0H  صفحه گسترههای مهارت 00951 00747 00099 74015415 40914 00041 فرنرد 

0H واژه با کامپیوترش پرداز 00971 00700 00011 71009741 50991 00055 فرن در 
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 دارییمعند  سطح 70ارائه شده در جدول  یهادادهبا توجه به 
، 00007، 00007، 00000هدای مربوطده برابدر    هری  از آزمون

وان چنین ت، میاست 00055 و 00041، 00004، 00009، 00000
یا سطح اطمینان  0007های فوق با خطای که آزمون کردادعا 
( که عبارت اسدت  2Rتشخیص ) ضریب هستند داریمعن 0099

به تغییرات کل،  xمتغیر  بااز نسبت تغییرات توضیح داده شده 
 ،00404، 00990، 00491، 00454، 00999 بددده ترتیدددب برابدددر

حددود  کده   کردتوان بیان می. هستند 00700 و 00747، 00479
از (، کارکندان  یریپذتحولدرصد تغییرات متغیر وابسته ) 9909
(، حددود  تغییرات در متغیر مسدتقل )سدواد الکترونیکدی    طریق
 بدا (، کارکندان  یریپذتحولدرصد تغییرات متغیر وابسته ) 4504

حددود   (،مفاهیم پایده ی هامستقل )مهارت هایتغییر در متغیر
بده  (، کارکنان یریپذتحولدرصد تغییرات متغیر وابسته ) 4901

(، حددود  اینترنتی یهامهارتتغییرات در متغیر مستقل ) وسیله
 بدا (، کارکندان  یریپذتحولدرصد تغییرات متغیر وابسته ) 4104

(، ارائده کدامپیوتری   یهدا مهدارت مسدتقل )  هایتغییر در متغیر
 یریپددذتحددولتغییددرات متغیددر وابسددته ) درصددد 4004حدددود 
 یهدا مهدارت مسدتقل )  هایتغییر در متغیر از طریق(، کارکنان

درصددد تغییددرات متغیددر وابسددته    4709(، حدددود پایگدداه داده
تغییددرات در متغیددر مسددتقل   بددا(، کارکنددان یریپددذتحددول)
 درصدد  7407 (، حددود مفداهیم کداربرد کدامپیوتر    یهامهارت)

 بده وسدیله  (، کارکندان  یریپدذ تحدول ) تغییرات متغیر وابسدته 
(، حددود  گسدترده صفحه یهامهارتتغییرات در متغیر مستقل )

بده  (، کارکندان  یریپدذ تحولدرصد تغییرات متغیر وابسته ) 70
واژه بدا  ش پدرداز  یهامهارتتغییرات در متغیر مستقل ) وسیله
 شود.تبیین می( کامپیوتر

 

 کارکنان یریپذتحولسواد الکترونیکی بر  یرتأثوط به های مربضرایب پارامتر فرضیه. 11جدول 

 عنوان متغیر خطیبش β محاسبه شده T دارییمعنسطح  نتیجه آزمون

0H سواد الکترونیکی 00117 50511 00000 فرن رد 

0H مفاهیم پایه 90414 90449 00007 فرن رد 

0H اینترنت 40141 90514 00007 فرن رد 

0H ارائه کامپیوتری 90971 50919 00000 فرن رد 

0H پایگاه داده 90109 90750 00009 فرن رد 

0H رمفاهیم کاربرد کامپیوت 40094 90447 00004 فرن رد  

0H گستردهصفحه 90171 40971 00041 فرن رد  

0H رپردازش واژه با کامپیوت 40514 40014 00055 فرن رد  

 
 کارکنان یریپذتحولبر  رونیکیتمایل به سواد الکت یرتأثریاضی  ةرابط .12جدول 

 رابطه ریاضی متغیرهای مستقل

 X 00117 +950191 =Y سواد الکترونیکی

 X 90414 +940445 =Y مفاهیم پایه

 X 40141 +7710971  =Y اینترنت

 X 90971 +7090411 =Y ارائه کامپیوتری

 X 90109 +7710499 =Y پایگاه داده

 X 40094+ 990144 =Y مفاهیم کاربرد کامپیوتر

گستردهصفحه  X 90171 +7710111 =Y 

 X 40514 +7440199 =Y پردازش واژه با کامپیوتر

 

تدوان  مدی  74و 77با توجه به داده های آورده شدده در جدداول   
( کارکنان یریپذتحول) Xمتغیر در واحد افزایش  د ی کربیان 
 90414 افزایش در متغیر سدواد الکترونیکدی،   واحد 00117باع  

 واحدد  40141مفداهیم پایده،   های واحد افزایش در متغیر مهارت

واحد افدزایش در   90971 اینترنتی،های افزایش در متغیر مهارت
واحدد افدزایش در    90109ارائده کدامپیوتری،   های متغیر مهارت
واحدد افدزایش در متغیدر     40094 پایگاه داده،های متغیر مهارت
احدد افدزایش در   و 90171 مفاهیم کاربرد کدامپیوتر، های مهارت
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احد افزایش در متغیر و 40514گسترده، صفحههای متغیر مهارت
تدوان  می ،شود. بنابراینمیواژه با کامپیوتر ش پردازهای مهارت

هدا از نظدر آمداری    نتیجه گرفت که مدل رگرسیونی این آزمون
 .استدار معنی

 

 یگیرنتیجهو  بحث

ج حاصل از آزمون ربوطه نتایهای مکه جدول گونههمان
دهند، برای های فرعی را نشان میهای اصلی و فرضیهفرضیه

داری ی  در سطح معنی پژوهشهای فرضیه هر ی  از
 0004ها از داری هری  از فرضیه، سطح معنیایدامنه
قرار  تأییدمورد  پژوهش ةبوده پ  هر شانزده فرضی ترکوچ 
کی و هری  از ابعاد سواد الکترونی ،دیگرعبارتاند بهگرفته
های مهارتاینترنتی، های مهارتمفاهیم پایه، های مهارت)

مفاهیم های مهارتپایگاه داده، های مهارتارائه کامپیوتری، 
ش پردازهای مهارتگستره، صفحههای مهارتکاربرد کامپیوتر، 

پذیری و جامعهکارکنان پذیری واژه با کامپیوتر( بر تحول
 دارد. تأثیر مراغه شهرستان پرورش و آموزش ةادارکارکنان در 
 هایمهارتهری  از ابعاد ) تأثیرنیز بیانگر  پژوهشادبیات 

، وترییارائه کامپ هایمهارت، اینترنتی هایمهارت، مفاهیم پایه
، مفاهیم کاربرد کامپیوترهای ، مهارتپایگاه دادههای مهارت
با کامپیوتر(  واژهش پردازهای ، مهارتگسترهصفحههای مهارت
 ةادارپذیری کارکنان در و جامعهکارکنان پذیری تحولبر 

 .استمراغه  شهرستان پرورش و آموزش
که از بین ابعاد سواد الکترونیکی کارکنان، بعد  طوریبه

را  تأثیرکمترین  اینترنتبیشترین و بعد،  مفاهیم کاربرد کامپیوتر
 شهرستان پرورش و آموزش ةاداربر سواد الکترونیکی کارکنان 

یج با نتا پژوهشدارد. همچنین نتایج به دست آمده از مراغه 
 که در این میان کندراسو تحقیقات قبلی نیز مطابقت دارد

 ورد ردازپواژه از که استفاده یافت دست نتیجه این به (4005)

 گویندمی آنچه بر تا دهدمی معلمان فرصت به انگلیسی زبان در

 پاك، را مطالب بتواند و بنویسد بیشتری با سرعت کنند، تمرکز

 کند. ترکمن هاکان جستجو کامپیوتری نامهلغت در یا تصحیح و

 از استفاده با که تجربی مدیران گروه دارد:می بیان (4009)

 موفقیت انددیده آموزش مفاهیم علوم درك در هافناوری

 سنتی ةشیو به که هستند دارا گروه کنترل به نسبت بیشتری

دهد نشان می (4001. نتایج پژوهش میتوس )انددیده وزشآم
کار مشاوران  ةم بتی حدود و حوز طوربه پذیریجامعهکه معنای 
کند و دانش مربوط به اهداف و را مشخص می بخشیتوان
زیادی دارند.  تأثیراتهدات انجام تع برجهتهای سازمان، ارزش

 جاییجابهدهد که میزان های این پژوهش نشان مییافته
انجامد. نتایج می هاآن پذیریمسئولیتکارکنان به کاهش 
افراد کارکنان  پذیریجامعه هرگاهدهد که میتوس نشان می

بیشتر  بخشیتوانکامل صورت بگیرد، مسئولیت مشاوران 
 واردتازه( به این نتیجه رسید که افراد 4070شود. پیت  )می
ن را بپذیرند و نیز وظای  را بیاموزند و آ سازمانیفرهنگباید 

الزم برای موفق شدن و ماندن در سازمان را یاد بگیرند و نقش 
بخشی از ی  کار گروهی آن را  عنوانبهخود را بیابند و 

 زاده یرآبادیام پژوهش نتایج با هایافته سوی دیگر از بپذیرند.
 مجارشین و طلوعی جلیلی ،(7994فتحی و همکاران )، (7997)

آقاخان و  ( پور7990شریفی و اسالمیه ) (7999اشلقی )
 است.( همسو 7994زاده )بیگ

 

 پیشنهادها
داد سواد الکترونیکی  نشان پژوهشهای با عنایت به اینکه یافته

در سازمان این  دو بای تر استکارکنان از حد متوسط پایین
 تبیین شد پژوهش یهاهیفرض در همچنین مهارت ارتقا یابد و

 مؤثر کارکنان یریپذتحولپذیری و جامعه یکی برسواد الکترون
 شودپیشنهاد می پژوهش یهاهیفرضدر راستای  لذا .است

 :اقدامات زیر انجام شود

 مناسب یهاتیتقوو  یجاد انگیزه با افزایش حقوق و دستمزدا 
های آموزش سواد الکترونیکدی  جهت حضور کارکنان در دوره

 .در سازمان 

  تمددرین  یبددرا یافددزارسددختزم ال هدداییرسدداختزایجدداد
ایجداد  همچندین  های سدواد الکترونیکدی در سدازمان    مهارت
و توسدعه شدبکه اطالعداتی و     یافدزار سدخت  یهارساختیز

 ارتباطی.

 ایجداد و آمدوزش   کارکندان   یریپدذ جامعهکم  به  اتدرجه
نظیر پست الکترونیکی و اینترنت برای ارتباط بدا   ییهاتیقابل

 .همکاران

 از  آموزش یهادورهپیشنهادمی شود پذیری  جامع درخصوص
 الکترونیکیگردد تا ضمن ارتقای مهارت سواد  راه دور برگزار
 الزم  یهدا مهدارت بتوانندد داندش و    یراحتبه هاآنکارکنان  

 .بیاورند به دستدرخصوص وظای  سازمانی خود  

  عتماد و اطمینان به سواد اطالعداتی در  فرهنگ و جو ا ایجاد
شدود  وصیه میان  و پذیرش آن از طرف کارکنان تکنبین کار
اهمیدت و ضدرورت    آموزشدی برگزاری کنفران  و کارگداه   با
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 یسدازمان توسدعه سدواد اطالعداتی  در    یهدا مهارت یادگیری
 د.شوتبیین 

  یکیسواد الکترون اعتماد و اطمینان به یسازمانفرهنگ ایجاد 
 در بین کارکنان  و پذیرش آن از طرف کارکنان.

 سداده و   یدارنگده برای ثبدت و   یاانهیرافاده از ابزارهای است
به رفتارشان در اوقات فراغدت بدرای    و کم اطالعات  مؤثر

  .کارکنان شغل ةآموزش یا توسع

  اطالعداتی و   آموزشی سواد و محتوای هابسته و تدوین تألی
 .و تحول سازمان کارکنانمتناسب با نیازهای  ارتباطی

 

 منابع
 ینتأمان سازمان )کارکن سازمانی یریپذجامعهکاری و ابعاد آن با  کیفیت زندگی ةرابط» (.7911اکبر و خلیلی، مسعود ) اعتباریان،

 .701-17، 91و  94، یشناسرواندانش و پژوهش در  «.اجتماعی اصفهان(
 مزیت رویکرد با کارآفرینی بر نوآوری تقابلی اثر تحلیل» (.7999رضا )زاده، غالمو خوراسگانی هاشم مهرمنش، حسن ؛اکبرزاده، زهرا

 .751-749، 49 ،کسب وکار مدیریت فصلنامه «.کاوه( صنعتی )شهرك متوسط و کوچ  در صنایع پایدار رقابتی
. هوش سازمانی یهامؤلفهآن با  ةبیرجند و رابط سازمانی کارکنان دانشگاه یریپذتحولسطح  .(7997، سمیه )زادهامیرآبادی
 .کارشناسی ارشد، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ،دانشگاه بیرجند ،وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ،یدولتیریت مد نامهپایان

 شرکت ی:مورد مطالعه) بحران مدیریت بر آن ریتأث و سازمانی یریپذتحول ارزیابی (.7994زاده، یوس  )ان، مهدی و بیگآقاج ورپ

 .حسابداری و اقتصاد مدیریت، لیم کنفران  چهارمین (،شرقی آذربایجان
 .19-19(، 794)79 ر،ماهنامه تدبی «.توانمندسازی و تحول سازمانی» (.7994، نسرین )پیرمرادیی، مسعود و پورکیان
 بازرگانی هایفعالیت آینده با آن ارتباط بررسی و الکترونیکی سواد سنجش. »(7995اشلقی، عباس، ) مجارشین، علی و طلوعی جلیلی

 .49-57 (،704)41، مدیریت یپژوهندهیآ فصلنامه«. (SME) متوسط و کوچ  هایتشرک در
 .99-14 (،14)74 مجله علوم انسانی،«. سازمانی و اثربخشی آن یریپذجامعه» (.7919) حسینی، سید عبدالرضا

 توسعه برای وندانشهر مشارکت و الکترونیکی سواد سنجش. (7994) رضایعل، ترکاشون ، محمد ولگزیان ؛، فرنازدخانچی

 معماری از محوریت با پایدار توسعه و شهرسازی معماری، ملی همایش .مشهد شهرکالن در الکترونیکی خدمات هایکیوس 

 .پایدار شهر تا بومی
 .انتشارات سازمان مدیریت صنعتی . تهران:ها، کاربرد و الگوهای نوین()استراتژی مدیریت تحول .(7911زمردیان، اصغر )

 یادگیری به با گرایش آن رابطه و دانشجویان اطالعاتی سواد استانداردهای ارزیابی» .(7990میه، فاطمه )ی، اصغر و اسالشریف

 .49-94(، 4)4، تربیتی علوم در ارتباطات و اطالعات وریفصلنامه فنا «.الکترونیکی
 تهران: انتشارات سمت. و کارکردها(. ندها)رویکردها، فرای مدیریت منابع انسانی پیشرفته .(7915) عباس پور، عباس

 مدیریت مجله «.دانشجویان میان در ایرسانه سواد پیشرفت در مؤثر عوامل» .(7911محمدی، صغری، ) عقیلی، سید وحید و راس 

 .94-47 (،9)4، فرهنگی
 .ه علم و صنعت ایراندانشگا . تهران:مبانی و مدیریت فناوری اطالعات (.7911مد و مهدوی نور، سید حاتم، )فتحیان، مح
 کاری وجدان با سازمانی یریپذجامعه بین رابطه تبیین» (.7994عامری، میرحسن ) سید و مهرداد زاده،محرم و فریبرز فتحی،

 .494-479 ،47، ورزشی مدیریت مطالعات «.ایران غرب شمال جوانان ورزش و کل ادارات کارکنان
 دانشگاه کارکنان میان در تعهد سازمانی و سازمانی یریپذجامعه بین رابطه بررسی» .(7990، وحید )زادهسلطانقالوندی، حسن و 

 .777-95(، 11)70 توسعه، و مدیریت فرایند«. ارومیه
 .71-1 (،5)1 رشد آموزش،«. آموزشی الکترونیکی محتوای تولید ضرورت» .(7990کفاش، حمیدرضا )

مهندسی صنایع،  یالمللنیباولین کنفران   پیشرفته، یهاسازمانانی در های تحول سازماستراتژی .(7995) حسین ،حسنی تکلوم
 .صورت الکترونیکی، موسسه پژوهشی البرزه ب مدیریت و حسابداری،
 دبیران بین در سازمانی تعهد و سازمانی پذیریجامعه رابطه» (.7990سول و مختاری فر، حجت اله )عبدالر هویدا، رضا، جمشیدیان،

 .14-19(، 9)44، کاربردی یشناسجامعه «.همدان شهر متوسطه مدارس
 انیبندانش هایشرکت سازمانی در تحول استراتژی بر دانش مدیریت ابعاد تأثیر بررسی (.7995عمران، فرزاد ) یزدانی، ناصر و پرویزی

 .آذرماه 41، وکارکسبتوسعه و تعالی  یالمللنیبکنفران  اصفهان،  استان
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