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 چکیده
با: هدف گادییای  پژوهش حاضرررا  باطات با  راوری اطال ات و ارت هدف تبیین نقش سررر اد ف

 . خ دراهبا انجام شده است
اختاری ب ده سرررگابی معادالت ش تحلیل مدلهمبسرررتگی و رو -: روش پژوهش ت صررری یروش
ه حجم نم نه ن ا از کارکران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتما ی ب ده ک 1500. جامعه آماری است

نهبا اسرررت اده از  . از ن ا تعیین شررررد 306ییای تصررررادفی سرررراده فام ل ک کاان و روش نم 
باطات کات  و منلین هاینامهپاسرررش راوری اطال ات و ارت پاگاگی)2007)سررر اد ف با  و ( 97/0( 

 . است اده شده است( 93/0( با پاگاگی )1393)گادییای خ دراهبا ابیلی و م اری
 خ دراهبا فراوری اطال ات و ارتباطات با گادییایسرر اد تحلیل همبسررتگی نشرران داد،  یافته ها:

زمان نشرران داد، شرراد دادن، . نتاگج ریاسرری ن هم(>01/0P)اندداری داشررتهرابطه مثبت و معری
های سررر اد فراوری اطال ات و ارتباطات با مدگاگت کادن و ارتباط باقاار کادن به  ر ان مؤل ه

. نماگردبیری میدرصررد از تیییاات آن را پیش 23وگادییای خ دراهبا همبسررتگی دردیانه داشررته 
با ضررراگ  مدل باطات  راوری اطال ات و ارت گابی معادالت سررراختاری نی  نشررران داد سررر اد ف
 (، با گادییای خ دراهبا تأثیایذار ب ده است. γ=50/0مسیا)

 ، گادییای خ دراهبا، کارکرانICTس اد: واژیان کلیدی
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 مقدمه

به  ییای در حال تیییا است و جامعه اماوز در حال تجابه م ج س م و گادشمجهان با سا ت 

صا اطال ات": ق ل تافلا ست. "  سازمان ا صا اطال ات،  یاان و افااد مجه  ها نیازمرد دانشدر  

 های الزم باای شررراسرراگی، مدگاگت،مهارت ده کارکران فاقدبه اب ارهای گادییای هسررترد و دران

باشررررد،  (1سررر اد فراوری اطال ات و ارتباطات)کارییای مؤثا اطال اتابی و بهارزگ گنپاردگی،

 (.2،2015الدگن)اس ار و زگندهردت جهی اف اگش میسازمان را به می ان قابل هایه گره

 و العماگادییاندیان مادام به شررردنتبدگل باای سررر اد فراوری اطال ات و ارتباطات درواقع،

از طاگق تعامل با آن  به ب دن مجه  دااکه اسررت  ضرراوری بریان،دانش ج امع در مشررارکت فعال

ها، دانش و اطال ات افااد ها در فضرررای سررراگبا سرررب  اف اگش مهارتها و یاوهافااد، شررربنه

اسرراسرری  اصررل گك قابلیت، اگن العما،مادام گادییای داخه در و (1386ج اهای و باقای، )شررده

 (.4،2012  لی و ونگ3،2007باومگارتراماگام، کافارال و )ش دمحس ب می

نه سررر اد ،دگگا بارتبه باطات  راوری اطال ات و ارت ها گنی از وگژییف بارز جامعه تر های 

ی مرابع اطال اتی، بلنه در محیط کر نی که بسرررتا تیییاات سررراگع در فراوری و تنثیا ان جاری نه

، گك ال ام محسررر ب (7،2014جاگده   قاسرررم پ ر و6،2012  فاگل ن5،2015کی انجا)اطال اتی اسرررت

 ی نگهداری و ذخیاهترها نح هنیازمرد به کارکرانی هسترد که نههای م فق سازمانبرابااگن، . ش دمی

شنالت روزانه قادر به کارباد، تحلیل و ارزگابی اگن دارند بلنه به اطال ات دگجیتال را مرظ ر حل م

های سررر اد فراوری اطال ات و لذا دارا ب دن مهارت(. 8،2015وربا و همناران)اطال ات نی  هسرررترد

های ارتباطی ما با گندگگا مؤثا ب ده و از س ی روش زندیی و باقااری راه در س ارتباطات از گك

  .و انتخاب راهبادهای گادییای ما نی  اثایذار است هاروش دگگا در

. باشرررد رسرررمی مطالعات دوره به محدود ت اندنمی دگگا گادییای اماوز، شرررااگط در برابااگن

 سرررری، محدودگت که گادییای دارد، وج د مداوم گادییای به نیاز زمان دگگای ها از بیش اگرك
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1 Information communication technology literacy (ICTL) 
2 Asfar & Zainuddin 
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 اگن. دارد نام العماخ د راهبا گا همان گادییای مادام گادییای اگن ن ع باشد  نداشته زمانی و منانی

 با متراسررر   م ماً و آیاهانه بانامه با ارادی گادییاندیان و  مدی تالش شرررامل گادییای ن ع

 گادییای اصرررلی  امل و نیازپیش. گادییای اسرررت در آنان هایت اناگی و دانش ها،تجابه ها،انگی ه

 (. 1382 کدگ ر،)است اطال ات و ارتباطات س اد فراوری هایمهارت به ب دن مجه  العما،مادام

که در خصررر ص بارسررری ارتباط بین دهد تحقیقات ماتبط نشررران می نتاگج بارسررری پیشررریره

ندرت های فراوری اطال ات و ارتباطات با گادییای خ دراهبا در داخل و خارج از اگاان بهمهارت

ها و کارباد شرررده و اکثا تحقیقات به بارسررری ارتباط بین سررر اد اطال اتی، مهارتتحقیقی انجام

گادییای خ د طات، و  با راوری اطال ات و ارت ( های آم زشررریر محیطخصررر ص دبه)راهباف

ته ندپاداخ نگ)ا یاروگن1391، شررر رنژاد   خ اگی و2012 ،لی و و   اسررر ار و 1،2011  سرررراک

گن گنز لی2،2015الررد کاو منرراران  2014، 3  ه نا5،2014وو  4،2015داو، فررالررك و  ک ر   6،2012  

  10،2009  لما و آیااسررا9،2006  هیمسررتاا8،2003راجا  7،2009هاتییرگ، ی لد اسررمیو و همناران

  د  و 13،2007بیتلا و میتالدا  2011  لی،12،2013لین و اوربررا   11،2010و هررانررگ و همنررارانش

 (. 1996ن،و همنارا 17  دار16،2001امان  15،2008  هاردگرگ14،2009تسی

درین با ت جه به نیاز شررردگد جامعه حال با ت جه به نتاگج بدسرررت آمده ازمطالعات ف   و هم

ت ان ی ت خأل وج د می اطال ات و ارتباطات و گادییای خ دراهبااطال اتی به سررر اد فراوری 

های سررر اد اطال اتی را باای گادییای مداوم و خ دراهبا در فضرررای پژوهشررری که بت اند قابلیت

را به نماگش کشررد، کامالً  های غیاآم زشرریخصرر ص در سررازمانبهپاآشرر ب اطال اتی اماوز و 

_______________________________________________________________ 
1 Sakcharoen 
2 Asfar& Zainuddin 
3 Crowley 
4 Dau, Falk & Jensen 
5 Wu 
6 Conner 
7 Hutchings, Goldsmith, and Fonseca 
8 Rager 
9 Hiemstra 
1 0 Lema and Agrusa 
1 1 Hung et al 
1 2 Lin & Overbaugh 
1 3 Beitler and Mitlacher 
1 4 Chu and Tsai 
1 5 Harding 
1 6 Oman 
1 7 Durr & et al. 
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ی گی به اگن سؤال هستیم که آگا س اد فراوری به دنبال پاسخ لذا ما در اگن مطالعه. ش داحساس می

 با گادییای  خ دراهبا افااد تأثیایذار است؟ اطال ات و ارتباطات

 

 مبانی نظری و پیشینه پژوهش -2

مرظ ر تحقق ها بهاگن مهارت .سرر اد به معرای ت اناگی خ اندن، ن شررتن و حسرراب کادن اسررت

های که فراوریاز زمانی .های بالق ه فاد باای همگان، ضاوری استاهداف فادی و ت سعه ت اناگی

مرظ ر  مل م ردنیاز به هایقااریافته است، مهارت اطال ات و ارتباطات ت سعه و در دستاس همه

سیعم فقیت شامل مهارتتا از مهارتآمی  و ساب کادن و  شتن و ح های جدگدی های خ اندن، ن 

 ،1 لی و کات )باشرردال ات و سرر اد فراوری اطال ات و ارتباطات میمانرد سرر اد فراوری، سرر اد اط

 ر ان اب اری وکارها متنی با اگرتانت بهها و کسررر که اماوزه دولتجاگیازآن،  الوه(. به2010

م ردنیاز باای شررهاوندان  هایها اسررت، مهارتباای باقااری ارتباط، ت زگع اطال ات و هداگت آن

 .ها نی  تیییاگافته استکامل در اگن فعالیتمرظ ر مشارکت به

ست س اد اطال اتی ا س اد فری و  س اد فری س اد فراوری اطال ات و ارتباطات پلی مابین  . در 

هارتفاد،  ئه اطال ات را میم گاه اطال ات، پادازش م اهیم و ارا پاگ آم زد در های  م می در 

گابیحالی کاربا که سررر اد اطال اتی، دسرررتاسررری، ارز راوری و  های ف د اطال ات از طاگق اب ار

(، در تعاگف 2002)3المللیسررر اد بین (. پرل2013  کات ،2007منلین،   کات  و2،2007وگجاگا)اسرررت

کررد  مهارت شررراختی، فری و ارتباطات سرره مهارت اصررلی را مطاد می سرر اد فراوری اطال ات و

. های فری و شررراختی اسررتکارییای مهارتبهاطال اتی گنپارده کادن و  سرر اد درواقع .اطال اتی

در  های فری خ د را به حداکثا باسرررانرد وسرررازد تا شررراگسرررتگیها افااد را قادر میلذا، اگن مهارت

سطح مرجا به ن آوری، تیییاات فادی و اجتما ی می سمش ندباالتاگن  پ ر و جاگده، )به نقل از  قا

2014.) 

پی سرررتاری از  دارند که سررر اد اطال اتی تأکیداگن ننته  با (2014)4های اماگناانجمن کتابخانه

 ازنقل  به)یاددهای ذهری اسررت که سررب  اف اگش گادییای  میق میها و  ادتها، فعالیتت اناگی

راسررران طات در آم زش  الیو  (2015، 5مای با راوری اطال ات و ارت گت، انجمن ف ها تعاگف  6درن

_______________________________________________________________ 
1 Ali & Katz 

2 Wijaya 

3 International ICT Literacy Panel 
4 Association of College and Research Libraries 

5 Magnuson 

6 National Higher Education Information and Communication Technology 
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از های فری جامعی از سررر اد فراوری اطال ات و ارتباطات ارائه داده اسرررت که شرررامل همه مهارت

ای، دسرررتاسررری، مدگاگت، شررربنه /قبیل  مهارت فراوری اطال ات و ارتباطات، اب ارهای ارتباطی

با  باط  ناگی ارت جاد ت ا گد باای اگ جد جاد اطال ات و دانش  گابی اطال ات، اگ پاردگی و ارز گن

 (. 2014پ ر و جاگده، )به نقل از  قاسمدگگاان

س اد فراوری اطال ات و ارتباطات بارسی درزمیره ستهای مختل ی انجامابعاد  ط ر . بهیافته ا

دارد که سررر اد فراوری اطال ات و ارتباطات دارای سررره بعد اصرررلی  می ( اظهار2008)1مثال، پانیا

سهیالت فراوری اطال ات و  سی به ت ستا های ماب ط با کارباد ارتباطات و دانش فراوری، مهارتد

 .کردبردی میهای ارزگابی و انتقادی دستهفراوری و مهارت

ای از اسرررتانداردهای ملی باای سررر اد مجم  ه (2007) 2المللی فراوری در آم زشجامعه بین

طات را باای دانش با راوری اطال ات و ارت رد آم زان مطاد میف یت و که کر رداز  خالق بارت  

له و  حل مسررر  قادی،  طات و مشررررارکت، تحقیق و یادآوری اطال ات، ت نا انت با ن آوری، ارت

( معتقدند 2007)3لینکات  و مك درنهاگت، و  ،  ملیات فراوری و شرررهاوند دگجیتالییایتصرررمیم

نیاز به  ی  ملنادی  تعاگفگابی سررر اد فراوری اطال ات و ارتباطات از طاگق ه ت ح زهکه ارز

تالی،  گت اطال ات دگجی مدگا راوری اطال ات،  به اطال ات از طاگق ف اطال ات، دسرررتاسررری 

تالی، ارزگابی اطال ات باخط، خلق  گنپاردگی اطال ات یادآوری شرررده از مرابع مختلف دگجی

 . ییادها، انجام میاطال ات و ارتباط باقاار کادن بین آن

دهد که راوری اطال ات و ارتباطات نشرران میی تحقیق در خصرر ص سرر اد فبارسرری پیشرریره

اگبا سب  اف اگش ها در فضای سها و یاوهاست اده از فراوری اطال ات از طاگق تعامل با افااد، شبنه

. شررر دیها، دانش و اطال ات افااد شرررده و مرجابه اف اگش مهارت گادییای خ د راهبا ممهارت

)به یاددسال بامیبیستم و تماک  با ت سعه آم زش ب رگادبیات گادییای خ دراهبا به آغاز قان 

های آم زشی و  رد ت جه محیطمو به دلیل م اگای ماب ط به آن، ( 2015الدگن، نقل از اس ار و زگن

ست و گنم مطاد سازمانی قااریافته و به ضاور باای آم زش و کار در قان بی  ر ان گك مهارت 

 .(1394آهرییان و صاررودی، )یاددمی

_______________________________________________________________ 
1 Pernia 

2 International Society for Technology in Education 
3 Katz  & Macklin 
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گادییای خ دراهبا دارای یسررتاه م ه می وسرریعی اسررت از گادییای خ دآم خته، گادییای 

گادییای  گادییای مشررررارکتی، خ دآم زشررری،  باز،  گادییای  گادییای غیاسررررتی،  قل،  مسرررت

گادییاینظمخ د تا  رده،  مه ده نا قل از اسررر ار و 1987، یکرد) و غیاه شررردهرگ یخ د با به ن   

لدگن زگن ما (2015ا تداول، ا به ن ل م گادییای خ دراهبا ماب ط  با  ( 1989) 1تاگن تعاگف ماتبط 

 ر ان فااگردی تعاگف کاده است که در آن، افااد باای شراساگی خ دراهبا را به او گادییایاست. 

نیاز باای گادییای،  نیازهای گادییای خ د، تعیین اهداف گادییای، شررراسرراگی مرابع و مطال  م رد

اجاای راهبادهای مراسرر  گادییای و ارزگابی پیامدهای گادییای خ د با گا بدون کمك انتخاب و 

 و 3فیشرررا (.2،2016م ناو)ییاددگگاان وارده  مررل شررررده و ابتنررار  مررل را برره دسررررت می

س  لیت درجه را خ دراهبا دگگا، گادییای تعاگ ی در (2001)همناران سبت گادییانده، پذگایم  ن

( 2014)4شرراری و آنار مطابق نظا .(1394)آهرییان و  صرراررودی،اندکاده تعاگف اشبه گادییای

ستای گادییای خ د ست که افااد طی آن نیازهای گادییای خ د را ارزگابی و در را راهبا فااگردی ا

ها مراسرر  را انتخاب و اجاا و پیامدهای گادییای را تحلیل بردی، اسررتااتژیآن اهداف را صرر رت

ست که افااد هم خ د و هم جامعه کررد و برابااگنمی شردنیاز ا دگگا،  بارتیبه .ی خ د را بهب د بخ

افاادی که نسرربت به گادییای خ د احسرراس مسررؤولیت داشررته، ت اناگی ت نا انتقادی و تحلیلی را 

 (.5،2012اناگ ن)داشته و ت اناگی باقااری ارتباطات مؤثا را داشته باشرد افاادی خ دگادییانده هسترد

های کلیدی قان که گادییای خ دراهبا گنی از مهارتمعتقدند (2011)6اهاران، تن و دیهدگ 

. باشرردباگسررتی دارا  21های قان مرظ ر آمادیی باای روگاروگی با دالشاسررت که ها فادی به 21

افااد رخ  معتقد اسرررت که گادییای خ دراهبا فااگردی طبیعی اسرررت که باای همه (2002ییب ن )

اگجاد و رشرررد گابد،  ت اند ر ان مهارتی طبیعی که می ر ان گك اسرررتعداد بلنه بهدهد و نباگد بهمی

  (.7،2014  یازن و همناران2011،)وگیادیتعاگف یادد

ابعادی از جمله خ دنیازسرررجی گادییای، را شررامل ( گادییای خ دراهبا 1393)ابیلی و م اری

های گادییای و یای اهداف گادییای، شرررراسررراگی مرابع گادییای، انتخاب اسرررتااتژیخ دترظیم

گادییای تشررراگح نم ده های  مد یا گابی پ ندارز گادییای خ دراهبا را گنی از 1392. م اری)ا  )

_______________________________________________________________ 
1 Knowles 
2 Monroe 
3 Fisher 
4 Annuar & Shaari 
2 Onyon 
6 Divaharan, Tan and Cheah 
7 Wichadee, Cazan & Schiopca 
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نانی م ردیی افااد معافی کاده اسررررت م بال عه و  هداگتهای ت سررر گادییای را گنی از وخ د ی 

یا تصرراگح نم ده یاان در تبیین اندگشرره سررازمان خ دت سررعههای ضرراوری خ دت سررعهوگژیی

 (.1393)م اری،است

یا  فراوری اطال ات و تاثیامتییاهاگی نظ دهد که درزمیرهتحقیق نشررران می بارسررری پیشررریره

فراوری اطال ات و  هایمهارتای و سرر اد اطال اتی، سرر اد کامپی تای، سرر اد شرربنه ارتباطات،

های ا محیطببا تأکید ) ارتباطات با گادییای خ دراهبا در داخل و خارج از کش ر تحقیقات اندکی

 . شده استاشاره هاآن تاگنتاگن و ماتبطشده است که در ادامه به باخی از مهمانجام (آم زشی

شارکت  دارند( اظهار می2015)1داو، فالك و همناران سب  اگجاد که م در محیط النتاونینی 

ستای گادییای خ دراهبا می القه به فعالیت ستمدگگا بارتی. بهش دهاگی در را سی های مدگاگت ، 

یل وگژیی 2گادییای النتاونینی گادییای در به دل با همههاگی نظیا  جا، امنان اگجاد مشرررارکت 

 .نماگدرا تسهیل میدگگاان و درگافت بازخ رد از ساگاگن، گادییای خ دراهبا 

ست 2014)3وو ستاهای مبتری با وب بامهارت( معتقد ا ستااتژی های افااد در ب های گادییای ا

تاگج تحقیق .مثبتی دارد اثا هاو گادییای خ دراهبا آن  دهد که سررر ادنشررران می( 2012)4ک رنا ن

یذار اسررررت ران اثا کارک گادییای خ دراهبا در  مادیی باای  تا . در اطال اتی با آ همین راسررر

لد اسرررمیو و همناران رگ، ی  تأکید با نی ( 2009)5هاتیی که آم زش سررر اد  اگن ننته  ند  دار

 .ش دمرظ ر گادییای خ دراهبا، میبه هاگیاطال اتی سب  اگجاد فاصت

یت( 2003)6راجا  گابی  کی  گادییای خ دراهبا م رد ارز کارباد آن را باای  نت و  رابع اگرتا م

رسد که است اده مراس  از مرابع اگرتانتی سب  اف اگش  القه افااد به دهد و به اگن نتیجه میقاار می

ستاا. ش دمی دهردهنظمگادییای خ دراهبا و خ د ستا نتاگج تحقیقات هیم  (، لما2006)7در همین را

_______________________________________________________________ 
1 Dau, Falk & Jensen 
2 LMS 
3 Wu 

4 Conner 
5 Hutchings, Goldsmith & Fonseca 

6 Rager 

7 Hiemstra 
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دهد که اگرتانت مربع و بسررتا مهمی ( نی  نشرران می2010)2همنارانش و هانگ و( 2009)1او آیااسرر

 باای حماگت از گادییانده باای ت سعه و یستاش ت اناگی گادییای خ دراهبا است.

با  هار( 2013)3لین و اور ندمی اظ گادییای مبتری با خ د راهبای  دار کت در محیط  مشررررار

به بارسی  در تحقیقی( 2011)4لی. س اد فراوری اطال ات و ارتباطات باشدبیری کررده پیش ت اندمی

شبنه س اد  شی مبتری با وب تأثیا گادییای خ دراهبا و  پاداخته ای با اثابخشی گادییای در آم ز

گادییای فعال، )خ دراهبادهد که سره متییا از گادییای های وی نشران میگافته . نتاگج تحلیلاسرت

مهارت اگرتانت و ارزگابی )ایشررربنه( و دو سرررازه از سررر اد ی و گادییای مسرررتقل القه به گادییا

بیری کررد و گادییای خ دراهبا محیط باخط را پیشاثابخشررری گادییای در  ت انردمی( اطال ات

ای و گادییای خ دراهبا ارتباط س اد شبنه درین بین. همتاگن  امل در م فقیت گادییای استمهم

گنی از خدمات اساسی م ردنیاز افااد  معتقد است( 2008)5هاردگرگ .وج د داردمثبت و مستقیمی 

های  الوه بانامه. بهاستالعما ی گی در محیط کار ارتقا س اد اطال اتی و گادییای مادامباای پاسخ

سمی، پاورش مهارت سمی بهآم زش ر وگژه از طاگق گادییای خ دراهبا گنی های گادییای غیار

سازهای تبدگلاز  ستالعماادامشدن به گادییانده مت انمرد ( 2007)6. نتاگج تحقیقات بیتلا و میتالداا

دهد که افااگش سرر اد اطال اتی سررب  بهب د مهارت گادییای می( نی  نشرران 2009)7و تسرری و د 

های باخط داشررته محیطکرد تا  ملناد خ بی در درین به افااد کمك میشرر د و همخ دراهبا می

 باشرد. 

اند که خ د به اگن نتیجه رسیده ( در پژوهش1394)بانتبار فیاوزجاگی، قربانیا و بادهم اری، فتح

ننته  ( بااگن2001)8امان ب ده اسررت.های انسررانی کارکران تاثیایذار گادییای خ دراهبا با سرراماگه

( ج گاندانش /آم زانابه معلمان و دانشمشررر)ها نی سرررازمانتأکیددارند که مدگاان و کارکران 

ردهباگسرررتی خ دنظمگادییای بیشرررتا و بهتا  مرظ ربه بدگن ده مرظ ر کسرررر  و اف اگش ب ده و 

 .های س اد فراوری اطال ات و ارتباطات، نقش مهمی داردمهارت

_______________________________________________________________ 
1 Lema and Agrusa 

9 Hung et al 
3 Lin & Overbaugh 
4 LAI 
5 Harding 

6 Beitler and Mitlacher 
7 Chu and Tsai 

8 Oman 
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تاگج تحقیق   با1391) شررر رنژادخ اگی و ن طه بارسررری هدف (   هایمهارت کارییایبه راب

 تیییاات از صد درصد که است آن از با گادییای خ دراهبا حاکی ارتباطات و اطال ات آوریفن

 .است تبیین قابل ارتباطات و اطال ات آوریفن هایمؤل ه ت سط گادییای در خ دراهبای

 

 مدل مفهومی پژوهش -3

( و 2007)ارتباطات از مدل کات  و منلیندرپژوهش حاضررا از مدل سرر اد فراوری اطال ات و 

( 2009(، درگ)2004)که با اسرراس نظاگات الیرجا (1393مدل گادییای خ دراهبا ابیلی و م اری)

فراوری  به خدمت یافتن سرر اد .اسررت اده شررده اسررت (، سرراخته شررده،2008و الگر  و همناران)

که بیان : زمانیصرر رت تبیین شررده اسررتاطال ات و ارتباطات در فااگرد گادییای خ دراهبا بدگن

شراساگی نماگرد و گا ت انرد نیازهای گادییای خ د را میش د افااد در فااگرد گادییای خ دراهبا می

شرد، شته با ساگی مرابع و مطال  م ردنیاز باای گادییای را دا شرا  تعیین اهداف گادییای کررد و گا 

رد انجام دهرد؟ دگ ناقدامات را از کجا و دگ نه می اگن رابع ت ان گا م رد تعیین هدف و  ه می ت ان

گادییای و غیاه کررد؟ از کجا می فهمرد که اهداف و راهبادها و مرابعی که انتخاب کاده ب دند 

 درست ب ده و گا احیانا نیاز به اصالد دارد و باگد م ارد دگگای انتخاب ش د؟ 

سؤاالت تبییری می سخ به اگن ی نه  ستاهاگی که ت ان ی ت افااد اگن را در ادر پا ست اده بهتا ب

ت اند باشد. . اگن است اده بهتا همان س اد اطال اتی میآورندمیدست ها فااهم شده بهباای سازمان

های یذشررته را آزم دن و گا خ د را با رقبا تا بازخ رد یافتن و انتخابگعری بهتا و سرریسررتماتیك

 . بهاه بادن سرجیدن و گا از دستاوردهای دگگاان در اقصی نقاط  الم

ت ان از روند رشد فاوش و گا می ان  ملناد و غیاه را نشان هاگی که می ر ان مثال، ی ارشبه 

وضررر د کسرررانی که می ت انرد از . بهت اند فااگرد اصرررالد مسررریا گادییای را کامل نماگددهد می

های مختلف به های اکسل است اده نماگرد، اطال ات ارزشمردی از ج ئیات  ملناد در ح زهص حه

های کلی م فقیت و گا شررنسررت اکت ا نرماگرد و لذا راهبادهای کمی و دسررت آورند و به احسرراس

 . دست آورندهای واقعی بهارزشمردی را با است اده از داده

شمار میهای پاگه ارتباطت ان جستج  در وب که از مهارت کرد تا آگد کمك مییاائی نی  به 

ساگاگ شارکت  سی پیدا کادن به مرابع و گا مهمبت ان با م ستا سؤاالت د سخ  درین . همتا از آن به پا
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ئه قای ت ان ارا باطات بسرررتای باای ارت راوری اطال ات و ارت یان خ دسررر اد ف گده ،کادن و ب  ،هاا

 نماگد.  ملنادها و غیاه را فااهم می ،محص الت،دستاوردها

اطال ات و ارتباطات از جمله شرراد و پژوهش حاضررا نی  فااگردهای کلیدی سرر اد فراوری در 

کادن، مدگاگت کادن، تاکی  کادن، خلق کادن و ارتباط باقاار گابی، ارزشیابیبسط دادن، دست

های اطال اتی و ارتباطی و دگجیتالی در خدمت و فااهم کررده بسررتا کادن با اسررت اده از تنر ل ژی

ده است و به آزم ن اگن روابط پاداخته شده ها در نظا یافته شخ دراهبا در سازمان بهتا گادییای

 رو مدل م ه می پژوهش به ص رت زگا تاسیم و بارسی شده است.. از اگناست

 

 

 

 

 

 

 

 

 شناسی روش -4 

گابی معادالت ساختاری همبستگی و روش تحلیل، از ن ع مدل -روش پژوهش حاضا ت صی ی

تعاون، کار و رفاه اجتما ی به تعداد جامعه آماری پژوهش شرررامل کلیه کارکران وزارت اسرررت. 

ییای تصادفی ساده و باای تعیین حجم ن ا ب ده که باای انتخاب نم نه آماری از روش نم نه 1500

. بااگن اسرراس، حجم اسررت اده شررد 05/0ییای ک کاان و با خطای نم نه م رد نظا، از فام ل نم نه

نامه به شررراد زگا، ژوهش از طاگق دو پاسرررشنیاز اگن پ های م ردن ا محاسررربه و داده 306نم نه 

 :آوری یادگدجمع

ICTL 

 ارزشیابی کردن

 مدیریت کردن

 دستیابی

 ترکیب کردن

 خلق کردن

 ارتباط برقرار کردن

 شرح و بسط دادن

شناسایی منابع 

 یادگیری

خودنیازسنجی 

 یادگیری

 خودتنظیم گری اهداف

یادگیری 

 خودراهبر

 انتخاب استراتژی

 ارزیابی پیامدها

 پژوهش یمدل م ه م. 1شنل
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نامه با اسرراس نظاات کات  و اگن پاسررش نامه سرر اد فراوری اطال ات و ارتباطات:: پاسررشالف 

نامه از مرظ ر بارسرری قابلیت ا تماد پاسررشبهمؤل ه تدوگن شررده اسررت.  7( و دارای 2007) منلین

شد که  ست اده  سش نامه ضاگ  آل ای کاونباخ ا ستبه 97/0ضاگ  پاگاگی کل پا ست آمده ا . د

(، 86/0)، ارزشیابی کادن(83/0گابی)(، دست79/0)و بسط دادن مؤل ه شاد درین ضاگ  پاگاگیهم

گت کادن) ( 93/0)و ارتبراط باقاارکادن( 94/0(، خلق کادن)92/0)، تاکیر  کادن(78/0مدگا

 دست آمده است. به

ها و حجم نم نه،  الوه با تحلیل محت ا، از ت جه به تعداد مؤل هجهت بارسررری رواگی اب ار با 

های باازش اف ار لی رل اسررت اده شررد که بارسرری شرراخ تحلیل  املی تأگیدی و با اسررت اده از نام

(53/1=χ2/df( ،)99/0=GFI(،)042/0=RMSEA(،)1=NFI( ،)1=NNFI( ،)1=IFI)  و

(99/0=RFI،) ت ان ی ت اب ار پژوهش از رواگی سرررازه . لذا میتحلیل  املی را م رد تأگید قاارداد

 است.باخ ردار ب ده

نامه گادییای خ دراهبا پاسرررش )خ دراهبای گادییای(:نامه گادییای خ دراهباپاسرررش( ب

ساس نظاات الیرجا)2014)ابیلی و م اری ( 2008( و الگر  و همناران)2009)، درگ(2004( که با ا

شده و پرج مؤل ه گادییای خ دراهبا را م رد ارزگابی قاار می ضاگ  آل ای کاونباخ دهد. ساخته 

سش ست آمد. به (α=93/0)نامهپا سرجی گادییایهمد ضاگ  آل ای مؤل ه خ دنیاز (، 86/0)درین 

های (، انتخاب اسررتااتژی81/0)، شررراسرراگی مرابع گادییای(87/0یای اهداف گادییای)خ دترظیم

 . دست آمده استبه( 89/0( و ارزگابی پیامدهای گادییای)89/0)ییایادگ

ها و حجم نم نه،  الوه با تحلیل محت ا، از جهت بارسررری رواگی اب ار با ت جه به تعداد مؤل ه

 های باازشاف ار لی رل اسررت اده شررد که بارسرری شرراخ تحلیل  املی تأگیدی و با اسررت اده از نام

(26/1=χ2/df( ،)96/0=GFI،) (030/0=RMSEA،) (99/0=NFI،) (1=NNFI،) (1=IFI)  و

(98/0=RFI،) تحلیل  املی را م رد تأگید قاارداد . 

 

 هاتحلیل داده -5

)به مرظ ر های در پژوهش حاضررا از ضرراگ  همبسررتگی یشررتاوری پیاسرر ن مرظ ر تحلیل دادهبه 

بیری مرظ ر بارسرری قابلیت پیش)بهزمان، ریاسرری ن همبارسرری رابطه سرراده بین متییاهای پژوهش(
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مرظ ر تبیین نقش )بهگابی معادالت سررراختاری( و نهاگتاً مدلبینمتییا مالک ت سرررط متییاهای پیش

 .ش داست اده شده است که در ادامه به آن پاداخته میمتییاها با گندگگا( 

کارکران با مقدار ضاگ  نتاگج بارسی همبستگی نشان داد، س اد فراوری اطال ات و ارتباطات 

 .داشته است 05/0داری در سطح با گادییای خ دراهبا آنان رابطه مثبت و معری 41/0همبستگی 

 

 خ دراهبا یایادیگو  ICTس اد یهمبستگ  گ. ضاا1جدول

 متییا ها

هبا
درا

خ 
ی 
ییا

گاد
 

ی 
رج
زس
دنیا
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یم
رظ
 دت

خ
ف
دا
 اه
ی
یا

 

ابع
 مر
گی
سا
شرا

ی 
اتژ
ستا
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خا
انت
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زگاب
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یام
پ

 

ICTL 
**41/0 **26/0 **26/0 **37/0 **44/0 

**38/0 

 40/0** 41/0** 24/0** 19/0** 41/0** شاد و بسط
**41/0 

 38/0** 35/0** 19/0** 24/0** 36/0** دستیابی
**30/0 

 35/0** 37/0** 27/0** 19/0* 36/0** ارزشیابی
**31/0 

 39/0** 34/0** 24/0** 29/0** 38/0** مدگاگت 
**31/0 

 36/0** 28/0** 20/0** 24/0** 33/0** تاکی 
**28/0 

 40/0** 29/0** 22/0** 24/0** 36/0** خلق
**35/0 

 44/0** 37/0** 26/0** 23/0** 40/0** ارتباط
**37/0 

 05/0معری داری سطح *      /01** معری داری سطح    

 

سی ن هم شان داد از میان ابعاد نتاگج ریا شاد و زمان نی  ن س اد فراوری اطال ات و ارتباطات، 

مدگاگت کادن با  و01/0در سطح  25/0و ارتباط باقاار کادن با بتای  25/0بسط دادن با مقدار بتای 
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سطح  192/0بتای  سه با هم، قابلیت پیش 05/0و  شته که اگن  از  23/0بیری گادییای خ دراهبا را دا

 .نماگردبیری میوارگانس گادییای خ دراهبا را پیش

 
 زمانهم  نگ. ریاس2جدول

ییا
مت

 
ک

مال
 

ش
ا پی

تیی
م

ین
ب

 

ی 
ربتا

دا
مق

رد
دا
ستان

ا
ت 

 ثاب
دار

مق
 

2
R

دار 
مق

t  ح
سط

ی
دار

عرا
م

 

گادییای 

 خ دراهبا

 25/0 شاد

73/34 23/0 

17/3 002/0 

 404/0 -83/0 -08/0 دستیابی

 095/0 67/1 128/0 ارزشیابی

 048/0 99/1 192/0 مدگاگت

 161/0 -4/1 -149/0 تاکی 

 680/0 -41/0 -045/0 خلق 

 010/0 58/2 25/0 ارتباط

 

خ دراهبا آنان از  یایادیگاطال ات و ارتباطات کارکران با  یس اد فراور ایتأث یمرظ ر بارسبه

باازش  یهاشاخ  ی. بارساست اده شده است  رلیاف ار لو نام یمعادالت ساختار یابگمدل

 خ دراهبا یایادیگاطال ات و ارتباطات و  یس اد فراور یمدل معادالت ساختار. 2شنل
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(96/1=χ2/df) ،(99/0=GFI(،)056/0=RMSEA(،)1=NFI( ،)1=NNFI( ،)1=IFI)  و

(99/0=RFI،) ها باخ ردار استبا داده یاز باازش نسبتاً خ بمدل  ادنشان د. 

. از است اده شد t-value گا همان  t آماره آزم نجهت بارسی معرادار ب دن روابط بین متییاها از 

-tبا آزم ن  بارسی شده، برابااگن ایا می ان مقادگا حاصله 05/0جا که معراداری در سطح خطایآن

value  مقدار آزم ن ش د، رابطه معرادار نیستتا محاسبه ک دك ±1.96از .t  محاسبه شده س اد

 .معرادار است 05/0باشد که در سطح می 02/7و ارتباطات و گادییای خ دراهبا  فراوری اطال ات

ت ان ی ت، سررر اد فراوری اطال ات و گابی معادالت سررراختاری میبا ت جه به نتاگج مدل 

سیا ضاگ  م ستبا گادییای   (،γ=50/0) ارتباطات با مقدار  . خ دراهبا کارکران تأثیایذار ب ده ا

ییای باالتای از افاادی که سررر اد فراوری باالتای دارند، از آنجا که امنان بهاه بارت دگگا، به 

در دنیای مجازی و دگجیتال اماوزی دارند، به احتمال بیشرررتای در  های گادییایمرابع و فاصرررت

سررر اد فراوری اطال ات و ارتباطات از میان ابعاد گادییای  .ییای خ دراهبا م فق خ اهرد ب دگاد

 (،γ=86/0)های گادییای و انتخاب اسررتااتژی (،γ=85/0) با شررراسرراگی مرابع گادییایخ دراهبا، 

 .تأثیا بیشتای داشته است
 

 شده در مدل یبارس یاصل یاهاگ. مس3جدول

 مسیا
مقدار آماره 

 آزم ن

ضاگ  

 مسیا
 وضعیت

02/7 گادییای خ دراهبا           ICTس اد   50/0  تأگید 

Iس اد  CT              02/7 گادییای خ دراهبا            خ دنیازسرجی گادییای  69/0  تأگید 

Iس اد  CT              04/6 گادییای خ دراهبا            خ دهدف یذاری گادییای  48/0  تأگید 

Iس اد  CT              82/7 گادییای خ دراهبا          شراساگی مرابع گادییای  85/0  تأگید 

Iس اد  CT              04/8 های گادییایگادییای خ دراهبا          انتخاب استااتژی  86/0  تأگید 

Iس اد  CT              23/7 گادییای خ دراهبا          ارزگابی پیامدهای گادییای  53/0  تأگید 
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 گیریبحث و نتیجه -6

ارتباطات با گادییای خ دراهبا پژوهش حاضرررا با هدف تبیین نقش سررر اد فراوری اطال ات و 

.  صا فراوری اطال ات و ارتباطات کارکران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتما ی انجام شده است

تال اماوزی یای مجازی و دگجی به وج د  ، بسرررتاو دن و فاهرگ گادییای جدگدی را باای افااد 

-های  لمیجمله رهیافت . ازاست که در آن افااد، مس  ل دگ نگی گادییای خ د هسترد آورده

. در باشرردفری در اگن زمیره، ت سررعه ن ع خاصرری از گادییای تحت  ر ان گادییای خ دراهبا می

از فااگرد گادییای با  هده فاد اسرررت که  ، انجام و ارزگابیاگن ن ع گادییای مسررر  لیت شررراوع

 . پژوهش حاضا با تماک  با درین سپها فنای، انجام شده است

حاضررا نشرران داد سرر اد فراوری اطال ات و ارتباطات با گادییای خ دراهبا نتاگج پژوهش  

دادن، مدگاگت و ارتباط باقاار  شررراد و بسرررط هاگی نظیا داری دارد و مؤل هرابطه مثبت و معری

به  بارت دگگا، اماوزه در  صرررا اطال ات  . بیری گادییای خ دراهبا را داردکادن قابلیت پیش

س  ت انرد بهافاادی می صتشنل مرا ست اده نماگرد و گادییای خ د را تای از فا های گادییای ا

 .راهبای نماگرد که به به درجات قابل قب لی از سرر اد فراوری اطال ات و ارتباطات رسرریده باشرررد

ها و ها، محت اها، دستاسیمسائل مجازی بپادازد، ورودی بت انرد به تشاگح و تعاگف مشنالت و

را از فضای مجازی مدگاگت کرد و نهاگتاَ در باقااری ارتباط در فضای مجازی  نح ه است اده خ د

 . و النتاونینی ت انمرد باشرد

اماوزه ت اناگی است اده از فضاهای مجازی، گافتن مرابع معتبا النتاونینی و کار با اگن فضاها  

سازمان صتی ت امان در مقابل افااد و  ستخ د دالش و فا سازمانها های ت انرد در نظامیهاگی م. 

، به شررنلی اثابخش و کارآمد  مل کررد که  بسررتا فراوری اطال ات و ت سررعه مرابع انسررانی خ د

یای واقعی و فاصرررتای را به خدارتباطات ق ی و یسرررتاده های مت بگیاند داا که ی گی دن

دییای . فضررراهای گاباشررردروز میتا و بهه گره، قابل دسرررتاسگادییای، در فضرررای مجازی کم

ده هست که ، انتخاب، پیگیای و ارزگابی از آنشخصی شده است و هاکس خ د مس  ل شاوع
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و گادییای خ دراهبا، به  ر ان روشرری در خدمت ت سررعه و بالردیی افااد و حاکت ییادگاد می

و م اری و  1392،  م اری1393،)ابیلی و م اریاندهای انسرررانی گادکادهها از مرابع به سررراماگهآن

 (.1394همناران،

س ار و زگن  ضا، ا ستای تاگید نتاگج تحقیق حا سبی تأکید 2015)الدگندر را شنل مرا ( نی  به 

راوری اطال ات و نم ده ند که ف گادییای خ دراهبا از طاگق ا باطات، آمادیی افااد را باای  ارت

رابع و افااد می با وب، سررراگا م عامل  و  (2015)و همناران فالك. شررر دتسرررهیل در باقااری ت

گادییای خ دراهبا  (2003)راجا باطات با  راوری اطال ات و ارت تاثیا ف به  عد انگی شررری  نی  از ب

ته ند، آنپاداخ که سررریسرررتمها  ر ان نم دها ند  یل ا به دل گادییای النتاونینی،  مدگاگت  های 

گافت بازخ رد از هاگی نظیا گادییای در همه جا، امنان اگجاد مشرررارکت با دگگاان و دروگژیی

کرد و مشررارکت در محیط النتاونینی، سررب  اگجاد سرراگاگن گادییای خ دراهبا را تسررهیل می

 .ش دهاگی در راستای گادییای خ دراهبا می القه به فعالیت

های مجازی سرررب  تشررر گق گادییای ترها، بسرررتاسرررازی و اگجاد انگی ه از جان  فراورینه 

ما و (، 2006)همیسرررتاا(، 2009) ر که اسرررمیت و همنارانطشررر د، بلنه همانخ دراهبا می ل

ها و ، سرر اد فراوری اطال ات و ارتباطات و مهارت(2010( و هانگ و همنارانش)2009)آیاسررا

. دهدهای گادییای ارتقاء میکارییای اسررتااتژیهای حاصررله از آن، ت اناگی فاد را در بهت اناگی

ترها سررر اد فراوری اطال ات و ارتباطات با اسرررت که نه نی  به اگن نتیجه رسررریده پژوهش حاضرررا

گادییای خ دراهبا تأثیایذار است، بلنه با انتخاب استااتژی گادییای و شراساگی مرابع گادییای 

ست شته ا شتاگن تأثیا را دا س اد فراوری اطال ات و ارتباطاترو می. از اگنبی ستا، ت ان ی ت  ، ب

های زم را باای شرررراسررراگی مرابع گادییای و انتخاب اسرررتااتژیهای الانگی ه، ت اناگی و مهارت

 .دهدمراس  گادییای را به درجات باالگی ارتقا می

بات جه به نتاگج پژوهش حاضا در خص ص اهمیت تاثیا س اد فراوری اطال ات و ارتباطات  

ارتقای س اد فراوری مرظ ر ارتقای گادییای خ دراهبا از مسیا در بهب د گادییای خ د راهبا و  به

 :ش داطال ات و ارتباطات پیشرهادهای زگا ارائه می
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 س اد فراوری اطال ات و ارتباطات کارکران از طاگق دوره سمی ارتقای  سمی و غیار های ر

 های پاگهدرجه گك و دو به مرظ ر ارتقای ت انمردی ICDLآم زشی از جمله 

 شی با هدف ارتقای ت انبای اری کاریاه ستج ی مرابع گادییای  های آم ز کارکران در ج

، هامرظ ر معافی سررراگت. بدگنم رد نیازشررران که از ا تبار و ا تماد الزم باخ ردار باشرررد

گاه یه های پاگ یازها ت صررر با ن اطال ات  لمی، مااک  آم زشررری و آم زش  الی ماتبط 

 .ش دمی

 های آم زش و   نظامها، تجهیهای ن گن ت سرررعه مرابع انسرررانی در سرررازماناز جمله رهیافت

های ها و پاگگاهسرراگتهای مدگاگت گادییای النتاونینی، اگجاد وبگادییای به سرریسررتم

سازمانی باای دستاسی مداوم و مبتری با نیاز کارکران است که اگن مهم ق گاً ت صیه درون

 .ش دمی

 شتن دانش و ت ان کارکران از طاگق، اطالع رسانی و آم زش فراروز نگهبه های ن گن وریدا

اف ارها و های اجتما ی و ارتباطی و تجهی  سررازمان و  کارکران به نامالنتاونینی، شرربنه

 اف ارهای در خدمت ارتقای س اد فراوری اطال ات و ارتباطات آنانسخت

 ها و ها و با تر ع تخصررر فااهم کادن مرابع گادییای در دسرررتاس در همه جا و همه زمان

سازمان، تا افااد به اقتضای خ د به مرابع گادییای مطم ری دستاسی داشته نیازهای مختلف 

 .باشرد

 های ضمن خدمت های ضمن خدمت یاوهی به سمت آم زشبیشتا نم دن شی  آم زش

فادی و مبتری با نیاز کارکران و کارشررراسرران از طاگق به خدمت یافتن امنانات فضررای 

 .مجازی

 ییای خ دراهبا، ابعاد و ال امات آن، تا افااد آیاهانه رسرررانی و آم زش پیاام ن گاداطالع

 .بت انرد مسیا گادییای خ د را مدگاگت و راهبای نماگرد

 ها، دیهای باخط و آفالگن، سرریهای گادییای از جمله، گادییایاگجاد تر ع در اسررتااتژی

های سرررازی محیط کار، سرررازوکارهای مجازی، شررربیهاف ارها، کالسها، مت ن، نامبسرررته

س   ستااتژی مرا ضای نیاز خ د، ا سرجی و آزم نی باخط و غیاه، تا افااد بت انرد به اقت نیاز

 .گادییای شااگط خ د را انتخاب نماگرد
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 پذگای و خ دراهبای تق گت اگن فاهرگ که ارزش و پاگداری گادییای، در خ دمسرر  لیت

های اهبا در سررراگا نظامدرین ت جه به نتاگج گادییای خ در. همهاسرررتها و آم ختهگافته

سرلی از جمله نظام ارزگابی  ملناد سازمان، پا شتیبانی  ، ارتقا و جباان خدمات و غیاه تا پ

 .مداومت و جهت ببخشد به انگی ه گادییای کارکران

 که گك ن ع گادییای باشرررد، گك روگناد به که گادییای خ دراهبا قبل از اگننهاگتاً اگن

نه افااد نقش گادییای اسرررت که در آن  نه و آیاها با گادییای واقعی، ضررراوری، داوطل

کلیدی در نتاگج و پیامدهای گادییای دارد که ضرراوری اسررت اگن نگاه در بدنه سررازمان 

 .ارتقا گابد

 
 مرابع

ییای و گادییای (. ارتباط سرربك تصررمیم1394). بدالقادر ، صرراررودی ، محمدرضررا آهرییان
 23-15 :(1)2 ،جله  ل م مااقبتی نظامیمخ دراهبا در دانشج گان ه شبای. 

گار  م اری، ابااهیم خدا رابع انسررررانی(. 1393.)ابیلی،  عه م لد اول: ت سررر ید با م اهیم )ج تاک با 
 .امید. تهاان: (ای، خ درهبای و خ دمدگاگتیخ دت سعه
 ائهای مدگاان و  ملناد آنان و ارهای خ دت سرررعه(. بارسررری رابطه وگژیی1392.)م اری، ابااهیم

نامه پاگان. 91-92راهنارهای بهب د وضررعیت مدگاان مدارس شررها ری در سررال تحصرریلی 
 .، دانشنده روانشراسی و  ل م تابیتی دانشگاه تهاانکارشراسی ارشد

اولین (. یاانبا تاکید با خ دت سررعهیا)(. تبیین اندگشرره سررازمان خ دت سررعه1393.)م اری، ابااهیم
 .، اگاان، تهاانتالمللی  ل م مدگاگسمپ زگ م بین

باده هدی   یا، م کاظم  قربان جاگی،  بار فیاوز بهم اری، ابااهیم  فتح ت (. نقش 1394.)بان، سررر دا
دانشرررگاه )م رد: انسرررانی کارکران مااک  آم زش  الی هایگادییای خ دراهبا با سررراماگه

 .های مدگاگت آم زشیفصلرامه ن آوری(. تهاان
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