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 چکیده
 فناوري به نگرش بین رابطه از ساختاري الگویی ارائه حاضر پژوهش هدف

 ايواسطه نقش به توجه باها آن در توانمندسازي و ارتباطات و اطالعات
 است. اصفهان شهر متوسطه مقطع مدیران آگاهی و دانش خودتنظیمی،

 شهر دخترانه متوسطه مدارس مدیران کلیهشامل  پژوهش این آماري جامعه
 روش از بودن، محدود علت به که است نفر 250 تعداد به اصفهان،

 ابزار است. همبستگی -توصیفی پژوهش روش شد. دهااستف سرشماري
 از که است پژوهش متغیرهاي اساس بر ساخته محقق نامهپرسش پژوهش

 و دانش ارتباطات، و اطالعات فناوري از استفاده در توانمندسازي مولفه پنج
 از استفاده میزان و هافناوري از استفاده در خودتنظیمی ها،فناوري از آگاهی
 روایی از نامهپرسش روایی بررسی منظور به است. شده تشکیل هافناوري
 هاداده د.ش استفاده کرونباخ آلفاي ضریب از پایایی بررسی منظور به و صوري

 افزارنرم از استفاده با مسیر تحلیل و تاییدي عاملی تحلیل روش از استفاده با
 به نگرش داد نشان هایافته شدند. تحلیل و تجزیه PLS وSPSS  ماريآ

 بر معنادار و مثبت و مستقیم اثري ارتباطات و اطالعات فناوري از استفاده
 مثبت و مستقیم اثري خود نوبه به نیز متغیر این و داردها آن از استفاده میزان

 نیز متغیر دو این که شد همشاهد عالوهبه  دارد.ها آن از استفاده در معنادار و
 اطالعات فناوري از استفاده در توانمندسازي بر معنادار و مثبت مستقیم، اثري

 از آگاهی و دانش و خودتنظیمی که شد مشاهده همچنین دارند. ارتباطات و
 به نگرش بین ارتباط در ايواسطه نقشی ارتباطات و اطالعات فناوري
 دارد.ها آن از استفاده در توانمندسازي و ارتباطات و اطالعات فناوري

 
 کلیدي واژگان

 ارتباطات، و اطالعات فناوري از استفاده خودتنظیمی، آگاهی، و دانش
 ساختاري. مدل توانمندسازي،

 
 
 
 

Abstract 
The aim of this study was providing a structural model 
of the Mediator of Self-regulation, knowledge and 
awareness in relationship between the attitude to infor-
mation communications technology and empowerment 
of usage by the principals of high schools. The statistical 
population of this study was composed of 250 principals 
of high schools for girls in Isfahan; Due to the limited 
availability, the census method was used. The research 
method was descriptive-survey. The research instrument 
was a researcher-made questionnaire based on variables 
of five components such as empowerment to usage in-
formation communications technology, knowledge and 
awareness of information communications technology, 
self-regulation in the use of information communications 
technology and the use of information communications 
technology. The face validity was used in order to check 
the validity and the Cronbach’s alpha coefficient was 
used to evaluate the reliability. Then, by using path anal-
yses statistical method, the data was analyzed with SPSS 
and PLS software. Findings indicated that, attitudes 
toward the use of information communications technol-
ogy has a direct and positive effect on their use, and this 
variable, in its turn, has a direct and positive effect on 
their use. In addition, it was observed that these two 
variables have a direct and positive effect on empower-
ment in their use of information communications tech-
nology and communication technology. Also, it was 
observed that self-regulation and knowledge and aware-
ness of information communications technology have a 
Mediator role in the relationship between attitudes to 
information communications technology and empower-
ment in their usage. 
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 مقدمه
 چشمگیر سرعتی با ارتباطات و اطالعات فناوري پدیده

 با آن تطبیق و داده قرار خود تأثیر تحت را بشر هايخواسته
 نام به جدیدي عصر تا است شده موجب انسان نیازهاي
 پدیده این شود. آغاز آدمی حیات در اطالعات عصر

 شده اجتماعی حیات عرصه در نوین دورانی وجودآورندههب
 حال در شود.می یاد اطالعاتی جامعه نام با آن از که است
 زندگی امور اغلب انجام در رایانه اطالعاتی، جامعه در ،حاضر
 روزمره زندگی از مهم ايجنبه به و کندمی ایفاء مهمی نقش

 ).1382 (جاللی، است شده تبدیل جامعه یک شهروندان
 هاسازمان مختلف هايجنبه بر ارتباطات و اطالعات فناوري
 یکدیگر با تا سازدمی قادر را مدیران و است گذاشته تاثیر

 خود کارکنان و یکدیگر کار نتایج از و کرده برقرار ارتباط
 که است کرده اشاره )2016( 1سرات مثال براي شوند. آگاه

 سرعت تواندمی چگونه ارتباطات و اطالعات هايفناوري
 پرورش و موزشآ سازمان ویژهه ب هاسازمان در را توسعه
 و اطالعات هايفناوري که است کرده اشاره او دهد. افزایش
 و اموزشی هايسیستم ظرفیت تقویت باعث ارتباطات
 همچنین و موزشآ خدمات به دسترسی تسهیل

 کیفیت با موزشیآ خدمات ارائه براي معلمان توانمندسازي
 اطالعات فناوري این بر عالوه .شودمی انآموزدانش به بهتر
 یادگیري شدن، جهانی پدیده براي شروعی نقطه ارتباطات و

 که هستند مجازي هايآموزش و سیار یادگیري العمر،مادام
 پرورشی و آموزشی هاينظام هايهزینه کاهش باعث
 د.شومی

 وجود به را جدیدي ارتباطی يهاراه ايرایانه سیستم
 به و کرده استفاده آن از توانندمی مدیران این که آوردمی

 به موانع کنار زدن در فناوري این درآیند. گروه یک صورت
 مدیران بین گروهی احساس نوعی و کندمی کمک مدیران

 به سازمان هویت آن نتیجه در که کندمی ایجاد کارکنان و
 و ترینحیاتی از یکی اطالعات ).2009 ،(قفاري آیدمی وجود
 ویژه به اطالعات، کسب .است مدیران قدرت ابزار ترینمهم

 در راهبردي یا محوري نقش رسدمی نظر به که اطالعاتی
 قدرت پایگاه یک ساختن براي تواندمی باشند داشته سازمان

 در رود. کار به سازمان در شخص یک کردن مسلط نیز و

                                                 
1. Serrat 

 تجهیز بیشتر اطالعات با را خود افراد مدیران وقتی واقع
 احتمال به و کنندمی توانمندي احساس افراد آن کنند،می

 هايخواسته با هماهنگی در و کامیابی ي،وربهره با بیشتري
 ترینمهم از یکی ).1388 زاده،(صرافی کنندمی کار مدیریت
 در توانمندسازي و شغلی دسازينتوانم بر تاثیرگذار عوامل
 استفاده نوع و میزان ارتباطات، و اطالعات فناوري از استفاده

 همکاران و زایرکعبه مثال عنوانه ب .است هافناوري از
 فناوري کارگیريه ب تاثیر عنوان تحت تحقیقی در )1393(

 این به سازمانی تعهد و کارکنان توانمندسازي بر اطالعات
 ابعاد بر اطالعات فناوري کاربرد که یافت دست نتیجه

 و استقالل کارکنان، ايحرفه (توسعه شغلی توانمندسازي
 افزایش کارکنان، عملکرد کیفیت بهبود کارکنان، کار آزادي
 افزایش شغلی، هايفرصت افزایش کارکنان، آگاهی و دانش

 و کارکنان) خودکنترلی افزایش و گیريتصمیم مسئولیت
 در )1392( همکاران و نیااسمعیل دارد. تأثیر سازمانی تعهد

 و اطالعات فناوري با آشنایی رابطه عنوان با تحقیقی
 این به بجنورد شهرستان متوسطه دبیران توانمندسازي

 از استفاده اینترنت، کاربرد بین که یافتند دست نتیجه
 توانایی دبیران، اطالعات انتقال توانایی آموزشی، هايدوره

 در و اطالعات اشتراك توانایی اطالعاتی، هايبانک مدیریت
 شغلی توانمندسازي با اطالعات وريافن با آشنایی کل

 هايدوره از استفاده همچنین دارد. وجود رابطه دبیران
 مبادله و انتقال به نگرشو  اطالعات انتقال توانایی آموزشی،
 .دارند دبیران توانمندسازي در ايکنندهتعیین نقش اطالعات
 مانند فردي عوامل که است شده مشاهده کلی طور به
 از اطالعات فناوري به نسبت افراد هاينگرش و هابرداشت
 این از استفاده و پذیرش میزان بر که هستند عواملی جمله

و  2007 همکاران، و (الکوراینی گذارندمی تأثیر فناوري
 )1394و صیف ( )2002( ریچی و بایلور ).1396سرمدي، 

 فناوري، پیچیدگی از نظر صرف که کنندمی نشان خاطر
 فناوري به نسبت مثبت نگرش و دانش مهارت، نداشتن

 و محال امريرا  آن از استفاده ارتباطات، و اطالعات
 اساس بر را خود رفتارهاي افراد بنابراین .کندمی غیرممکن
 در آن، انجام از قبل و دهندمی انجام عقالنی مالحظاتی
 و دکننمی ارزشیابی را اطالعات و منابع بودن دسترس
 تصمیم رفتارندادن آن  انجام یادادن  انجام بارةدر سپس
 گیرند.می
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 کارکنان، توانمندسازي بر مؤثر عوامل از دیگر یکی
 ،الولر و باون .است شغلی مهارت و دانش اطالعات،

 در سازمان مقدم خط کارکنان شدن سهیم را توانمندسازي
 (باون دانندمی قدرت و پاداش دانش، اطالعات، عنصر چهار

 شودمی مشاهده ،تعریف این به توجه با ).1992 ،1الولر و
 گردد،می کارکنان توانمندسازي به منجر که عواملی از یکی
 و دانش و اطالعات به یابیبا دست بنابراین .است دانش

 هاسازمان بیشتر براي پیشرفت و توسعه امکان آن، مدیریت
 کنونی دنیاي در زندگی ).2008 ،(بنامتی شودمی فراهم
 نوآوري و تحقیق دانایی، بر مبتنی پرورش و آموزش نیازمند
 این در را ما ارتباطی، جدید هايفناوري از استفاده و است
 آموزشی، نظام اصلی وظیفۀ میان این در .کندمی یاري امر

 نقش ایفاي براي نظام آن فراگیران جانبۀ همه تربیت
 این تحقق براي .است جامعه تعالی زمینۀ در خود مناسب
 هايمهارت به پرداختن ضرورت کنونی عصر در هدف،
 آموزش .شوداحساس می کامالً ارتباطات و اطالعات فناوري
 دو از آموزشی برنامۀ در ارتباطات و اطالعات هايفناوري

 به خود مقوله این آنکه خست: ناست اهمیت داراي نظر
 به ورود براي که است مهمی هايمهارت از یکی تنهایی
 به جامعه اینکه دوم و است نیاز اطالعاتی جامعۀ

 تکنیسین، اي،حرفه کارگر سطوح همۀ (در متخصصانی
 پس .دارد نیاز زمینه این در عالی) متخصص و کارشناس

 حیطۀ و مختلف هايشاخص با تدریج به مدیران است الزم
 و يبرداربهره چگونگی و شوند آشنا هافناوري این کاربرد
 به دریابند، هاحوزه سایر در را هافناوري این از استفاده
 و اطالعات فناوري آموزش از هدف سو یک از تعبیري

 بعدها که است افرادي تربیت براي سازيزمینه ارتباطات،
 دیگر سوي از و شوند فن این خبرگان و متخصصان خود

 عنوان به بعدها که شودمی فراهم افرادي آموزش مقدمات
 گام در است بدیهی .شد خواهند تلقی فناوري این کاربر

 کارگیري به اصول و مبانی به تسلط با مدیران باید نخست
 از استفاده و یادگیري فرآیند ارتباطات، و اطالعات فناوري

 اطالعات فناوري مؤثر تلفیق مقدمات و آسان را ابزارها این
 به همچنین کنند. فراهم آموزشی و درسی برنامۀ با را

 آگاهی و دانش افزایش موجب اطالعات فناوري کارگیري

                                                 
1. Bowen & Lawler 

 شودمی ترهزینه کم و تردقیق آسانتر، ارتباطات براي مدیران
 اطالعات پردازش شبکه در انسان خطاي اینکه دیگر و

 اردالن راستا این در ).1387 (وارث، یابدمی کاهش سازمان
 بررسی عنوان تحت خود تحقیق در )1390( همکاران و

 ،کارکنان شغلی توانمندسازي بر اطالعات فناوري اثرات
 بهبود را کارکنان شغلی زياتوانمندس با مرتبط هايشاخص
 کارکنان، کاري آزادي و استقالل کارکنان، عملکرد کیفیت
 افزایش کارکنان، گیريتصمیم مسئولیت افزایش
 افزایش و کارکنان خودکنترلی افزایش شغلی، هايفرصت
 گرفتند. نظر در کارکنان ايحرفه توسعه و آگاهی و دانش
 فناوري از استفاده بین که داد نشان آنان تحقیق نتایج

 دانش افزایش و خودتنظیمی افزایش و ارتباطات و اطالعات
 افزایش همچنین دارد. وجود معناداري رابطه آگاهی و

 توانمندسازي به منجر آگاهی و دانش افزایش و خودکنترلی
 د.شومی کارکنان شغلی

 که است تحقیقاتی جمله از نیز )1389( فالحی تحقیق
 مهارت و دانش افزایش نظیر فردي عوامل نقش دهندهنشان
 تحت تحقیقی در وي است. افراد شغلی توانمندسازي در

 کارکنان توانمندسازي بر اطالعات فناوري نقش عنوان
 که رسید نتیجه این به شیراز شهر در ایران ملی بانک

 توانمندسازي ابعاد تمام بر اطالعات فناوري از استفاده
 که داد نشانتحقیق او  نتایج همچنین است. موثر کارکنان
 اختیار، افزایش بر ترتیب به فناوري اطالعات تاثیر بیشترین
 عملکرد کیفیت بهبود شغلی، تنوع افزایش توانایی، افزایش
 خودکنترلی، افزایش مهارت، و دانش افزایش کارکنان،
 .است پذیريمسئولیت و گیريتصمیم افزایش

 عامل نیز ارتباطات و اطالعات هايفناوري به نگرش
 از استفاده نوع و میزان بر که است دیگري مهم فردي
 بر نتیجه در و ارتباطات و اطالعات هايفناوري

 استفاده در افراد توانمندسازي همچنین و شغلی توانمندسازي
 ).2014 همکاران، و (فرحی دارد بسزایی تاثیر هافناوري از

 با تحقیقی در )1387( همکاران و پوررجایی مثال براي
 نشان مدارس مدیران توانمندسازي بر موثر عوامل عنوان
 تقویت کاري، محیط به نسبت مثبت نگرش تقویت که دادند
 آزادي و انگیزش شغلی، تعهد خودکنترلی، نفس، به اعتماد
 در شود.می توانمندسازي موجب متوسط سطح از بیش عمل
 کاري محیط به نسبت مثبت نگرش تقویت زمینه این

 توانمندسازي بر را تاثیر کمترین عمل آزادي و تاثیر باالترین
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 تاثیر عنوان با پژوهشی در )2013( 1االمیام و الراجا دارد.
 به دولتی بخش کارکنان توانمندسازي بر اطالعات فناوري

 اطالعات فناوري از استفاده بین که یافتند دست نتیجه این
 مثبتی معنادار رابطه دولتی بخش کارکنان توانمندسازي و

 توانمندسازي بر اطالعات فناوري همچنین دارد. وجود
 به نیاز طرفی از دارد. مهمی تاثیر دولتی بخش کارکنان

 شرکت براي کارکنان تمایل با خودمختاري و خودتنظیمی
 شیوه به کردن کار و هدف تعیین ها،گیريتصمیم در

 پیدا ارتباط دیگران مراقبت بدون و خودمختاري خودکنترلی،
 و گیرند عهده به را هامسئولیت دارند تمایل کارکنان ؛کندمی
 کارگیري به لذا باشند. آزاد خود کارهاي دادن انجام در

 و شودمی درونی کنترل نظام ایجاد باعث اطالعات فناوري
 ندشومی ارزیابی خودشان توسط افراد اساس این بر

هاي همچنین بین مولفه )1389 گمینیان، و (گودرزي
یادگیري خود راهبر و سواد فناوري اطالعات و ارتباطات 

 .)1396 (ابیلی و همکاران، باالیی وجود داردهمبستگی 
 مفاهیمی تریننویدبخش از یکی توانمندسازي بنابراین،

اکنون به موضوع روز دنیا تبدیل شده اما در نظام  که است
 مدیرانآموزش و پرورش کمتر به آن توجه شده است. 

 زندگی جهانی متحول شرایط چه در بدانند باید مدارس
 جغرافیایی محدود مرزهاي به را خود عمل و فکر و کنندمی

 بتوانند و باشند برخوردار خالقیت قدرت از نکنند. منحصر
 اطالعات فناوري کمک با .ندبرب آن از را استفاده حداکثر

                                                 
1. Alraja & Alomiam 

 را آن کیفیت و آموزشی دسترسی در هانابرابري توانمی
 ارتقا را خود مهارت و دانش توانندمی مدیران و داد کاهش
 جسارت که نیازمندند نگرشی به مدیران بنابراین دهند.

 بخشالهام و کند تقویت را خطرپذیري و فناوري از استفاده
 با آنان باشد.ها آن العمرمادام و مستمر یادگیري تفکر

 انواع از توانندمی فناوري هايقابلیت شناخت و آشنایی
 مندبهره محتوا و درس با متناسب و مرتبط هايفناوري
 کنند ترجذاب و تراثربخش را یادگیري فرایند و شوند

 .)2009 اسالمیه، و (شریفی
 ارائه به کشور داخل در تحقیقی کمتر اینکه به توجه با
 استفاده بر موثر فردي عوامل میان روابط از ساختاري مدلی

 در توانمندسازي و ارتباطات و اطالعات هايفناوري از
 و فرحی پژوهش و است پرداخته هافناوري این از استفاده

 از ساختاري مدلی که است پژوهشی تنها )2014( همکاران
 اساس بر انسانی هايسرمایه توانمندسازي میان روابط
 کرده ارائه کارکنان در ارتباطات و اطالعات هايفناوري
 فناوري ابزارهاي از استفاده اینکه دلیل به همچنین و است

 ،است گسترش حال در دنیا سراسر در ارتباطات و اطالعات
 هافناوري این از استفاده در مدیران توانمندسازي به نیاز
 عمله ب تحقیقات اساس بر .شودمی احساس گذشته از بیش
 مثبت نگرش ایجاد همچنین و هافناوري این از استفاده آمده
 افزایش سوي به راهی تواندمیها آن از استفاده و پذیرش به

 خودتنظیمی حس مدنآ وجودهب همچنین و آگاهی و دانش

میزان استفاده از 
فناوري اطالعات و 

 ارتباطات 

افزایش خودتنظیمی در 
استفاده از اطالعات و 

 ارتباطات

نگرش به 
فناوري اطالعات 

 و ارتباطات

افزایش دانش و آگاهی 
نسبت به فناوري 
توانمند سازي در  اطالعات و ارتباطات

استفاده از فناوري 
 اطالعات و ارتباطات

 الگوي مفهومی پژوهش .1شکل 
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 افزایش به منجر نهایت در که باشد مدارس مدیران در
 هدف گردد.میها آن در ايحرفه و شغلی هايدينتوانم
 میان روابط از ساختاري مدل یک ارائه حاضر پژوهش اصلی
 در توانمندسازي و ارتباطات و اطالعات فناوري به نگرش
 نقش به توجه با ارتباطات و اطالعات فناوري از استفاده
 مقطع مدیران آگاهی و دانش و خودتنظیمی ايواسطه
 حاضر پژوهش درشده  استفاده مفهومی مدل است. متوسطه

 که است شرح به الزم است. شده داده نمایش 1 نمودار در
 در شده ارائه مفهومی مدل اساس بر پژوهش هايفرضیه
 هافرضیه این شد. خواهند قرار آزمون و تنظیم 1 نمودار
 متغیرهاي مستقیم غیر و مستقیم اثرات محاسبه شامل
 آماري روش از استفاده با که بود خواهند مدل در موجود
 عاملی تحلیل و مسیر (تحلیل ساختاري معادالت مدل

 .شد خواهند آزمون و بررسی تاییدي)
 
 پژوهش روش
 –توصیفی نوع از آزمایشی غیر حاضر پژوهش طرح

 این آماري جامعه است. کاربردي هدف نظر از و همبستگی
 دخترانه متوسطه مدارس مدیران کلیه از شامل پژوهش،

 نفر 250 تعداد به 93-94 تحصیلی سال در اصفهان شهر
 سرشماري روش از آن، بودن محدود به توجه با که است

 باشدمی ساخته محقق نامهپرسش پژوهش ابزار شد. استفاده
 مصاحبه همچنین و رسانیاطالع هايپایگاه به مراجعه با که
 این درشده  استفاده ۀنامپرسش شد. تهیه نظرانصاحب با

 سواالت و دموگرافیک اطالعات بخش دو از پژوهش
 شامل دموگرافیک اطالعات است. شده تشکیل اختصاصی
 سن، جنسیت، قبیل از کارکنان هايویژگی بارةدر سواالتی
 تخصصی سواالت و است کاري تجربه و تحصیالت میزان
 به نگرش و خودتنظیمی آگاهی، و دانش میزان بررسی
 در توانمندسازي و ارتباطات و اطالعات فناوري از استفاده
 طیف اساس بر که شودمی شامل را هافناوري این از استفاده
 پژوهش در شده استفاده نامهپرسش اند.شده سنجیده لیکرت
 توانمندسازي، مولفه 5 در که است سوال 49 شامل حاضر
 از استفاده میزان و نگرش خودتنظیمی، آگاهی، و دانش
 ايدرجه پنج لیکرت مقیاس در ارتباطات و اطالعات فناوري

 منظور به شد. ساخته مخالف) =کامال1 و موافقم =کامال5(
 .شد استفاده صوري روایی از نامهپرسش روایی بررسی
 تکنولوژي حیطه متخصصان از نفر پنج اختیار در نامهپرسش

 با و شد ارزیابیها آن از نظرخواهی با و گرفته قرار آموزشی
 براي همچنین .دیدگر تأیید نظر، مورد اصالحات اعمال
 آزمایشی صورت به نامهپرسش سنجش، ابزار پایایی بررسی

 از استفاده با و شد اجرا آماري جامعه افراد از نفر 30 روي بر
 به هامولفه براي و کلی پایایی میزان کرونباخ، آلفاي ضریب
 .دش محاسبه مجزا صورت
 متغیرهاي براي کرونباخ آلفاي ضرایب ،1 جدول در
 است. مدهآ کلی کرونباخ آلفاي ضریب همچنین و پژوهش
 از نشان که شد محاسبه 92/0 کلی کرونباخ آلفاي ضریب
  دارد. سنجش ابزار باالي پایایی

 
 تحلیل روش با هاداده که است توضیح به الزم
 افزارنرم از استفاده با و مسیر تحلیل و تاییدي عاملی

 .شدند تحلیل و تجزیه PLS و SPSS ماريآ
 

 پژوهش هايیافته
 حاضر پژوهش اصلی هدف ،شد اشاره پیشتر کهچنان
 فناوري به نگرش میان روابط از ساختاري مدل یک ارائه

 از استفاده در توانمندسازي و ارتباطات و اطالعات
 ايواسطه نقش به توجه با ارتباطات و اطالعات فناوري

 متوسطه مقطع مدیران آگاهی و دانش و خودتنظیمی
 و دانش خودتنظیمی، متغیرهاي الگو این در است.

 اطالعات فناوري از استفاده میزان و توانمندسازي آگاهی،
 به نگرش متغیر و زاددرون متغیر عنوانه ب ارتباطات و

 در زادبرون متغیر عنوان به ارتباطات و اطالعات فناوري
 اند.شده گرفته نظر

 

ضرایب آلفاي کرونباخ مربوط به متغیرهاي پژوهش. 1جدول 
 آلفاي ضریب متغیر

 کرونباخ
و اطالعات از استفاده در توانمندسازي

 ارتباطات
895/0 

و اطالعات از استفاده در آگاهی و دانش
 ارتباطات

85/0 

 95/0 ارتباطات و اطالعات از استفاده در خودتنظیمی
 68/0 ارتباطات و اطالعات از استفاده به نگرش
 75/0 ارتباطات و اطالعات فناوري از استفاده میزان
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 وضعیت میانگین آیدبرمی نتایج از که گونه همان
 این و است )3( متوسط سطح از باالتر پژوهش متغیرهاي

 از پژوهش مورد مدارس مدیران که است این دهنده نشان
 و اطالعات فناوري از استفاده به نسبت خوبی نگرش

 فناوري از استفاده دانش از همچنین برخوردارند. ارتباطات
 قبل برخوردارند. باالیی خودتنظیمی و ارتباطات و اطالعات

 همبستگی ماتریس ،پژوهش در شده برازش مدل ارائه از

 شد. خواهد گزارش 3 جدول در تحقیق متغیرهاي
 ضریب مقدار که دهدمی نشان 3 جدول هايیافته
 خطاي سطح درشده  پژوهش متغیرهاي بین همبستگی

 ساختاري مدل ادامه در است. دارمعنا 001/0 و 005/0
 در شود.می ارائه آنشده  استفاده روش و شده برازش
 -t (مقادیر Z معناداري ضرایب از حاضر پژوهش

values( مدل برازش شد. استفاده مدل برازش يبرا 

 که است صورت این به t ضرایب از استفاده با ساختاري
 سطح در بتوان تا باشند بیشتر 96/1 از باید ضرایب این

 همان .کرد تایید راها آن بودن معنادار %95 اطمینان
 به مربوط ضرایب است، مشخص 3 جدول از که گونه
 بیشتر 96/1 از مکنون متغیرهاي بین مسیرهاي همه
 مدل بودن مناسب و مسیرها بودن معنادار که است

 دهد.می نشان را ساختاري

 معیار سه ،يگیراندازه هايمدل برازش بررسی براي
 است. شده استفاده واگرا روایی و همگرا روایی پایایی،
 ضرایب تمامی است مشخص 4 جدول از که گونه همان
 4/0 از 42 و 1 سواالت جز به سواالت عاملی بارهاي
 حذف مدل از یاد شده سواالت بنابراین .است بیشتر
 همه براي عاملی بار ،42 و 1 سواالت حذف با شوند.می

 شود.می پذیرفتنی و 4/0 از بیش سواالت

 مار توصیفی متغیرهاي اصلی پژوهشآ .2جدول 

 انحراف میانگین ماکسیمم مینیمم تعداد متغیر
 واریانس معیار

 164/0 404/0 434 5 64/3 250 ارتباطات و اطالعات از استفاده در توانمندسازي
 و اطالعات از استفاده در آگاهی و دانش

 196/0 443/0 06/4 5 27/3 250 ارتباطات
 17/0 412/0 13/4 5 25/3 250 ارتباطات و اطالعات از استفاده در خودتنظیمی

 268/0 517/0 44/4 5 75/2 250 ارتباطات و اطالعات از استفاده به نگرش
 169/0 411/0 4 5 33/3 250 ارتباطات و اطالعات فناوري از استفاده میزان

 ضریب همبستگی بین متغیرهاي پژوهش .3جدول 

 متغیرها
توانمندسازي در 
استفاده از اطالعات

 و ارتباطات

میزان استفاده از 
فناوري اطالعات
 و ارتباطات

خودتنظیمی در 
استفاده از اطالعات

 و ارتباطات

دانش در استفاده
از اطالعات و 

 ارتباطات

نگرشبه 
استفاده از 
اطالعات و 
 ارتباطات

توانمندسازي در استفاده از اطالعات و
     1 ارتباطات

میزان استفاده از فناوري اطالعات و
 ارتباطات

**71/0 1    
خودتنظیمی در استفاده از اطالعات و

 ارتباطات
*36/0 *28/0 1   

  1 33/0* 39/0* 28/0* دانش در استفاده از اطالعات و ارتباطات
 1 39/0* 68/0** 66/0** 36/0* ارتباطات نگرش به استفاده از اطالعات و
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 حذف از بعد ،پژوهش متغیرهاي براي AVE مقدار
 آنجا از است. شده ارائه 5 جدول در ،دانش متغیر از 25 سوال
 بنابراین است 4/0 از بیش متغیرها همه براي مقدار این که

 بررسی براي است. برخوردار مناسبی همگراي روایی از مدل
 در شود.می استفاده 1GOF معیار از کلی مدل برازش
 و وابسته متغیرهاي اشتراکی مقادیر میانگین از باال فرمول
 با شود.می استفاده وابسته متغیرهاي 2R میانگین و مستقل
 مقادیر عنوان به که 36/0 و 25/0 ،01/0 مقدار سه به توجه

  است شده معرفی GOF براي قوي و متوسط ضعیف،
 61/0 مقدار حصول و )2009 ،2همکاران و (وتزلس

 تایید آن کلی مدل مناسب بسیار برازش معیار، این براي
 Z معناداري اعداد امده دسته ب نتایج به توجه با شود.می
 درستی از نشان که است 96/1 از بیش مسیرها همه براي
 . دارد درصد 95 اطمینان سطح در متغیرها بین رابطه

 مدل شودمی مشاهده 2 نمودار در که گونه همان
 از استفاده به نگرش که است آن از حاکی شده برازش
 و مثبت و مستقیم اثري ارتباطات و اطالعات فناوري

                                                 
1. Goodness of Fit 
2. Wetzels et al. 

 به نیز متغیر این و داردها آن از استفاده میزان بر معنادار
 متغیرهاي بر معنادار و مثبت و مستقیم اثري خود نوبه

 و خودتنظیمی افزایش آگاهی، و دانش افزایش
 و اطالعات فناوري از استفاده در توانمندسازي

 دو این که شد مشاهد این بر عالوه دارد هاارتباطات
 توانمندسازي بر معنادار و مثبت مستقیم، اثري نیز متغیر
 ادامه در دارند. ارتباطات و اطالعات فناوري از استفاده در

 اثر شود.می گزارش مدل در متغیرها مستقیم غیر اثرهاي

 ارتباطات و اطالعات هايفناوري به نگرش مستقیم غیر
 و اطالعات فناوري از استفاده در خودتنظیمی افزایش بر

 غیر اثر ،است 85/52 با برابر توانمندسازي بر ارتباطات
 بر ارتباطات و اطالعات فناوري از استفاده میزان مستقیم

 از ارتباطات و اطالعات فناوري از استفاده در توانمندي
 و اطالعات فناوري از آگاهی و دانش افزایش طریق

 میزان غیرمستقیم اثر ،است 30/146 برابر ارتباطات
 توانمندسازي بر ارتباطات و اطالعات فناوري از استفاده

 طریق از ارتباطات و اطالعات فناوري از استفاده در
 و اطالعات فناوري از استفاده در خودتنظیمی افزایش
 به نگرش غیرمستقیم اثر ،است 44/658 با برابر ارتباطات
 استفاده در توانمندسازي بر ارتباطات و اطالعات فناوري

 Zضرایب معناداري  .4جدول 

 مسیر متغیرها
میزان  -نگرش

 استفاده
 -میزان استفاده
 توانمندسازي

 -میزان استفاده
 دانش و آگاهی

 -میزان استفاده
 خودتنظیمی

 -دانش
 توانمندسازي

 -خودتنظیمی
 توانمندسازي

 11/8 373/2 189/8 655/61 541/5 454/6 ضریب معناداري

45/6 

66/61 

18/8 

نگرش به 
فناوري  

اطالعات و 
 ارتباطات

000/0 

میزان استفاده از 
فناوري اطالعات و  

 ارتباطات
48/0 

  افزایش دانش و آگاهی
به فناوري اطالعات و  

 ارتباطات
86/0 

افزایش  
خودتنظیمی به 

فناوري اطالعات و  
 ارتباطات

68/0

توانمندسازي در  
استفاده از فناوري  
 اطالعات و ارتباطات

65/0 541/5 

37/2 

11/8 

 پژوهمدل نهایی  .2کل ش
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 استفاده میزان طریق از هاارتباطات و اطالعات فناوري از
 آگاهی و دانش افزایش و ارتباطات و اطالعات فناوري از
 با برابر ارتباطات و اطالعات فناوري از استفاده در
 فناوري به نگرش غیرمستقیم اثر ،است 92/397

 از استفاده در توانمندسازي بر ارتباطات و اطالعات
 از استفاده میزان طریق از ارتباطات و اطالعات فناوري
 در خودتنظیمی افزایش و ارتباطات و اطالعات فناوري
 62/428 با برابر ارتباطات و اطالعات فناوري از استفاده
 و اطالعات فناوري به نگرش غیرمستقیم اثر و است

 اطالعات فناوري از استفاده در توانمندسازي بر ارتباطات
 با برابر هافناوري از استفاده میزان طریق از ارتباطات و

 در شده ارائه متغیرهاي مستقیم اثرات است. 26/944
 از استفاده به نگرش مستقیم اثر بدین صورت است؛ مدل

 اثر ،است 45/6 با برابر ارتباطات و اطالعات فناوري
 بر ارتباطات و اطالعات فناوري از استفاده مستقیم
 مستقیم اثر ،است 65/61 با برابر آگاهی و دانش افزایش
 افزایش بر ارتباطات و اطالعات فناوري از استفاده

 از استفاده مستقیم اثر ،است 19/8 با برابر خودتنظیمی
 با برابر توانمندسازي بر ارتباطات و اطالعات فناوري

 و اطالعات فناوري از استفاده مستقیم اثر ،است 65/0
 دانش فزایش طریق از دسازيمنتوان افزایش بر ارتباطات

 مستقیم اثر درنهایت واست  37/2 با برابر آگاهی و
 توانمندسازي بر ارتباطات و اطالعات فناوري از استفاده

 باشد.میاست  11/8 با برابر خودتنظیمی افزایش با
 
 و بحث گیرينتیجه
 بین رابطه از ساختاري الگوي ارائه حاضر پژوهش هدف
 در توانمندسازي و ارتباطات و اطالعات فناوري به نگرش

 و دانش خودتنظیمی، ايواسطه نقش به توجه باها آن

 هایافته .بود اصفهان شهر متوسطه مقطع مدیران آگاهی
 و اطالعات فناوري از استفاده به نگرش که داد نشان

 میزان بر معنادار و مثبت و مستقیم اثري ارتباطات
 اثري خود نوبه به نیز متغیر این و داردها آن از استفاده
 عالوه دارد.ها آن از استفاده در معنادار و مثبت و مستقیم

 مستقیم، اثري نیز متغیر دو این که شد مشاهد این بر
 فناورهاي از استفاده در توانمندسازي بر معنادار و مثبت

 با همسو هایافته این که دارند. اطالعات و ارتباطات
 فالحی )1390( همکاران و اردالن تحقیقات نتایج

 تحقیق نتایج است. )1393( همکاران و کعبه زایر )1389(
 مفید از ذهنی برداشت که دهدمی نشان پژوهشگران این

 ارتباطات و اطالعات فناوري از استفاده به نگرش و بودن
 و اطالعات فناوري از استفاده به تصمیم بر زیادي تاثیر

 ،)2014( همکاران و فرحی ايهیافته با که دارد ارتباطات
 همکاران و پوررجایی ،)2008( همکاران و الکوراینی

 دارد. همسویی) 1396) و سرمدي (1394، صیف ()1387(
 ذهنی هنجارهاي و نگرش ،کلی قانون یک عنوان به

 را فرد قصد رفتاري، کنترل از بیشتر ادراك، و مطلوب
 در و کرد خواهد تقویت عملی صورت به رفتار انجام براي
 انجام واقعی رفتار و رسدمی عمل مرحله به قصد نهایت
 و است عمل به نیت تبدیل رفتار،، کلی طور به شود.می

 نیت توسط رفتار، که دارند اعتقاد محققان از بسیاري
 نگرشی به معلمان بنابراین شود.می تعیین آن انجام

 را خطرپذیري و فناوري از استفاده جسارت که نیازمندند
 و مستمر یادگیري تفکر بخشالهام و کند تقویت
 شناخت و آشنایی با معلمان باشد.ها آن العمرمادام
 مرتبط هايفناوري انواع از توانندمی فناوري هايقابلیت

 فرایند و شوند مندبهره محتوا و درس با متناسب و
 فناوري از استفاده کنند. ترجذاب و تراثربخش را یادگیري

 نتایج معیارهاي آلفاي کرونباخ، پایایی ترکیبی و روایی همگرا .5 جدول

 متغیر
توانمندسازي دراستفاده 
از فناوري اطالعات و 

 ارتباطات

دانش و آگاهی در 
استفاده از فناوري 

اطالعات و 
 ارتباطات

خودتنظیمی در 
استفاده از فناوري 
 اطالعات و ارتباطات

نگرش به استفاده 
از فناوري 
اطالعات و 
 ارتباطات

میزان استفاده از 
فناوري اطالعات 

 و ارتباطات

AVE 47/0 38/0 62/0 44/0 5/0 
 83/0 76/0 95/0 85/0 92/0 پایایی ترکیبی
 75/0 68/0 95/0 85/0 9/0 آلفاي کرونباخ
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 حواس شودمی موجب تدریس فرایند در اطالعات
 بهتر یادگیري و بیفتد کار به انآموزدانش از بیشتري
 هاییبرنامه سمت به بیشتر انآموزدانش گیرد. صورت
ها آن به را فعال مشارکت توانایی که شوندمی جذب
 با همچنین کند.می الزامی را مشارکت گاه و دهدمی

 فراگیران کمک به معلم اطالعات فناوري از استفاده
 اطالعات خاص موضوعی با ارتباط در تواندمی

 را مساعی تشریک این نتیجه و يبندجمع را ايگسترده
 افزایش بامعلمان  همچنین .دهد قرار کالس اختیار در

 فرایندها از توانندمی ارتباطات و اطالعات فناوري دانش
 و آورند دسته ب بیشتري آگاهی خود کار نتایج و

 داشته اختیار در ضروري مواقع در را الزم اطالعات
 دانش ،داد نشان پژوهش هايیافته که طور همان باشند.
 توانمندسازي بر ارتباطات و اطالعات فناوري از استفاده
 تحقیقات هايیافته با که است مؤثر مدارس مدیران
 )1396و ابیلی و همکاران ( )2002( ریچی و بایلور

 و اطالعات فناوري ارزش بیشترین دارد. همسویی
 تسریع و دانش به دسترسی قابلیت افزایش ارتباطات،

 کشیدن بیرون امکان اطالعات، فناوري است. آن انتقال
 با سپس آورد.می فراهم دانش صاحب ذهن از را دانش

 گنجاند منظم هاییقالب در را دانش آن توانمی فناوري
 در سازمان تجاري شرکاي و داخلی اعضاء دیگر به و

 نیز و دانش رمزگذاري به فناوري، کرد. منتقل جهان
 داد نشان هایافته همچنین کند.می کمک آن خلق گاهی
 فناوري از استفاده در توانمندسازي با خودکنترلی که

 این که است مؤثر مدارس مدیران ارتباطات و اطالعات
 )1389( گمینیان و گودرزي تحقیقات نتایج با نیز یافته

 و خودکنترلی به نیاز که آنجا از .دارد همسویی
 افراد تمایل با و دارد قرار مقیاس راس در خودمختاري

 کردن کار و هدف تعیین ها،گیريتصمیم در شرکت براي
 دیگران مراقبت بدون و خودمختاري خودکنترلی، شیوه به

 به را هامسئولیت دارند تمایل افراد کند،می پیدا ارتباط

 باشند. آزاد خود کارهاي دادن انجام در و گیرند عهده
 باعث ارتباطات و اطالعات فناوري کارگیريه ب بنابراین
 افراد اساس این بر و شودمی درونی کنترل نظام ایجاد
 در بر این اساس ند.شومی ارزیابی خودشان توسط
 پیشنهاد حاضر پژوهش از آمده بدست نتایج راستاي

 مجالت انتشار با پرورش و آموزش ادارات که شودمی
 نسبت ماهانه صورت به آموزشی هايبسته و تخصصی

 در مطلوبی نگرشها آن تا دکن اقدام مدیران آموزش به
 آورند. دست به ارتباطات و اطالعات فناوري از استفاده
 فناوري از مؤثر استفادة اینکه به توجه با همچنین
 و انگیزش سبب مدیران توسط ارتباطات و اطالعات
 مسئله، حل هايقابلیت ایجاد و بیشتر نفس به اعتماد
 و ارتباطی هايمهارت بهبود مطالب، ارائۀ بهبود

 در پیشرفت و یادگیرنده فرد یادگیري ارتقاي اجتماعی،
 انجامد،می يوربهره بهبود به نهایت در و شودمی آن

 برگزاري به نسبت پرورش و آموزش شودمی پیشنهاد
 برگزاري دنبال به هافناوري این تکمیلی هايدوره

 و آموزش و کند اقدام ICDL گانۀهفت هايپودمان
 از بهینه استفاده جهت مدیران هايمهارت توسعه
 زمینه و گیرد قرار مدارس کار دستور در هافناوري

 منظور به اطالعاتی جدید هايفناوري کارگیريهب
 از شود. فراهم مدارس در مدیران آگاهی و دانش افزایش
 انتخاب به توانمی حاضر پژوهش هايمحدودیت جمله
 مدارس متوسطه مقطع مدیران میان از نمونه گروه

 براي بعدي تحقیقات شودمی پیشنهاد کرد. اشاره دخترانه
 میان از را خود نمونه گروه تردقیق نتایج به یابیدست
 و مقاطع سایر مدیران همچنین و جامعه اقشار سایر
 نتایج کنند. انتخاب جنس دو هر از و تحصیلی هايپایه

 کادر و مدیران استفاده مورد تواندمی حاضر پژوهش
 فناوري از مناسب و درست يبرداربهره جهت آموزشی
 قرار غیرانتفاعی و دولتی مدارس در ارتباطات و اطالعات

 گیرد.
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اي غرب استان (مطالعه موردي شرکت توزیع برق منطقه
نامه اخذ درجه کارشناسی ارشد، دانشگاه کرمانشاه)، پایان

 آزاد اسالمی واحد سنندج.
 ،کوهستانی راتعلی؛ب ،منفردي راز ژگان؛م ،نژاداسمعیل

). رابطه آشنایی با فناوري اطالعات و 1392( حسینعلی
فصلنامه توانمندسازي دبیران متوسطه شهرستان بجنورد، 

، سال سوم، فناوري اطالعات و ارتباطات در علوم تربیتی
 .85-100شماره چهارم، 

). فناوري 1382( لیع حمدم ،عباسی کبر؛ا لیع ،جاللی
ارتباطات و اطالعات در آموزش و پرورش سایر 
کشورهاي دنیا. چکیده مقاالت همایش برنامه درسی در 
عصر فناوري اطالعات و ارتباطات، تهران: انجمن 

 ریزي درسی ایران.برنامه
 حمدم ،نیازپور زیالیی حمد؛ا ،شعبانی عید؛س ،پوررجایی
زي مدیران مدارس، ). عوامل موثر بر توانمندسا1387(

 . 23-38: 8، شناسی تربیتیپژوهشنامه مطالعات روان
). تاثیر به 1393( یلوفرن ،دراج امینه؛ ،علبابایی میرا؛س ،زایرکعبه

کارگیري فناوري اطالعات بر توانمندسازي کارکنان و 
تعهد سازمان، کنفرانس ملی رویکردهاي نوین در 

تبریز و سازمان تبریز، دانشگاه مدیریت کسب و کار، 
 مدیریت صنعتی.

ی قصد استفاده از ). ارائه مدل عل1396ّ( حمدرضام ،سرمدي
آموزش بر خط در بین اعضاي هیئت علمی، مطالعه 

فصلنامه علمی پژوهشی موردي دانشگاه پیام نور، 
، 16، دوره چهارم ، شماره یادگیري آموزشگاهی و مجازي

60-49. 
هاي ). کاربرد فناوري1393( اطمهف ،اسالمیه صغر؛ا ،شریفی

جدید در آموزش و مدیریت. (چاپ دوم) تهران: فرهنگ 
 سبز.
). فناوري اطالعات در سازمان 1388( صغرا ،زادهصرافی

 (مفاهیم و کاربردها)، تهران: میر.
ی بسط یافته تمایل . مدل علّ)1394( حمدحسنم ،یفص

گیري هدف رفتاري به یادگیري تحت وب: نقش جهت
فصلنامه علمی پژوهشی یادگیري و یادگیري خودتنظیمی، 
دوره سوم، شماره نهم، یادگیري آموزشگاهی و مجازي 

56-45. 
). نقش فناوري اطالعات در 1389( لیرضاع ،فالحی

توانمندسازي کارکنان بانک ملی ایران در شهر شیراز، 
 المللی مدیریت و نوآوري، شیراز.اولین کنفرانس بین

). اصول، مبانی و 1389( جیههو ،گمینیان کرم؛ا ،درزيگو
هاي جو و فرهنگ سازمانی، انتشارات جهاد نظریه

 دانشگاهی واحد اصفهان.
ماهنامه ). ظهور تکنولوژي اطالعات، 1387( امدح ،وارث

 .87، شماره تدبیر
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