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 سازمان کارکنان وری بهره بهبود در آن تاثیر و اطالعات فناوری گیر چشم رشد با امروزه: چکيده

 های سیستم جمله از اطالعات فناوری مختلف کارهای و ساز مختلف های سازمان که است شده باعث

 تمسیس استقرار جهت مختلفی موانع موارد بیشتر. ببرند کار به خود سازمان در را مدیریت اطالعات

 آان مناسب استقرار جهت در تواند می آنها شناسایی که دارد وجود سازمان در مدیریت اطالعات های

 راراستق در تاثیرگذار موانع بندی اولویت و شناسایی پژوهش، این از هدف لذا. کند کمک سازمان در

. باشد می خوزستان استان ای حرفه و فنی آموزش مراکز بین در مدیریت اطالعات های سیستم

 راکزم کارکنان کلیه شامل تحقیق آماری جامعه. باشد می اکتشافی -توصیفی نوع از حاضر پژوهش

 هخوش گیری نمونه روش از نمونه حجم تعیین برای که بود خوزستان استان ای حرفه و فنی  آموزش

 از ها داده آوری جمع برای. شد انتخاب نمونه عنوان به نفر 011 و شد استفاده ای مرحله چند ای

 استفاده بود، گویه 01 و عامل 9 دارای که لیكرت ارزشی پنج طیف بر مبتنی ساخته محقق نامه پرسش

 و تجزیه برای. آمد بدست کرونباخ آلفای تكنیک ازطریق درصد 10/1 پرسشنامه پایایی. است شده

 ریدمنف آزمون)  استنباطی آمار و( استاندارد انحراف میانگین،)توصیفی آمار سطح دو در ها داده تحلیل

 که داد نشان ها داده تحلیل نتایج. شد پرداختهSPSS  افزار نرم از( اسمیرنف_کلموگروف آزمون  و

 نکمتری دارای اقتصادی موانع و اهمیت بیشترین دارای محیطی موانع شده شناسایی عوامل بین از

 استان ای حرفه و فنی آموزش مراکز بین در مدیریت اطالعات های سیستم استقرار در اهمیت

 . باشد می خوزستان

 نیف آموزش مراکز استقرار، موانع اطالعات، فناوری مدیریت، اطالعات های سیستم :يديکل واژگان

 .خوزستان استان ، ای حرفه و

  حسین عزیزی نژاد ، علی کرم پور

 
 

 .ایران ،خوزستان ،استراتژیک، رییس دانشگاه علمی کاربردی شوشتردکتری مدیریت 

 .ایران ایالم، ،دبیر آموزش و پرورش و مدرس دانشگاه ،دکتری مدیریت استراتژیک

 

 
 

karampour28@yahoo.com 

 اطالعات ایه سیستم استقرار در تاثیرگذار موانع بندی اولویت و شناسایی

 خوزستان استان ای حرفه و فنی آموزش مراکز بین در مدیریت
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 مقدمه

 هب و کنند تحلیل و گردآوری بشناسند، را دارند کار و سر آن با که را اموری به مربوط اطالعات باید مدیران امروزه، کلی بطور

 از لحظه هر در سیستم هر درون اطالعات. کنند مبادله آنرا هزینه و دقت سرعت، مهم عامل سه گرفتن نر در با و بدهند سازمان

 طریق از زمان طول در و تدریجی طور به دانش این. دهد می تشكیل را سیستم آن آگاهی و دانش که است ساختی دارای زمان

 های محیط چنین در گیری تصمیم و مدیریت. است شده ایجاد دانش به آن تبدیل و داده یا اطالعات مختلف عوامل جذب

 دیریتم اطالعاتی های سیستم استقرار و طراحی. نیست پذیر امكان عمال مرتبط اطالعات به مستمر دستیابی بدون متالطمی

 . رود می شمار به عصراطالعات بنیادین نیاز این به پاسخگویی جهت در تالشی

 به مناسب موقع در را شده خالصه و صحیح اطالعات که است مناسبی ابزار و یافته سازمان سیستم ، مدیریت اطالعات سیستم

 رحاض حال در. سازد می فراهم سازمان مدیران برای را دقیق و صحیح گیری تصمیم امكان و داده ارائه سازمان گیرندگان تصمیم

 های شرو تبدیل برای و شده آگاه ای رایانه نوین های سیستم کارگیری به پیامدهای به نیز توسعه درحال کشورهای از بسیاری

 ایران شورک سازمانهای به اطالعاتی های سیستم ورود. اند نموده پیدا بیشتری تمایل نوین، پیشرفته های سیستم به خود سنتی

 نبیرو و درون اداری روال باالی های هزینه به توجه با.  است نبوده دردسر بدون و آمیز موفقیت همواره دولتی، سازمانهای ویژه به

 همچون روز امكانات از بهینه استفاده و تكنولوژی مسیر در حرکت جز ای چاره کارآمد، و دقیق مدیریت جهت به نیز و سازمانی،

 .ندارد وجود مدیریت اطالعات های سیستم

 تی،ارتباطا موانع سازمانی، و ساختاری موانع افزاری، سخت موانع افزاری، نرم موانع انسانی، موانع چون موانعی میان از کلی، طور هب

 . است شده شناخته مدیریت اطالعات های سیستم از مناسب گیری بهره در عامل ترین اصلی عنوان به انسانی موانع

 های فدراسیون در مدیریت اطالعات سیستم استقرار با مرتبط عوامل بررسی به پژوهشی در( 0810)فالح و خبیری حمیدی،

 های سیستم استقرار فواید با ورزشی های فدراسیون مدیران که داد نشان ها یافته. پرداختند ایران اسالمی جمهوری ورزشی

 در اطالعات مدیریت های سیستم استقرار فواید با ورزشی های فدراسیون مدیران همچنین،. دارند آشنایی اطالعات مدیریت

 یونفدراس در اطالعات مدیریت های سیستم استقرار مقابل در کارکنان و مدیران مقاومت پدیده. ندارند آشنایی موفق های سازمان

 های سازمان در الكترونیک دولت استقرار بررسی عنوان تحت پژوهشی در( 0811)همكاران و کاظمی. دارد وجود ورزشی های

 نتایج .پرداختند محیطی و مالی انسانی، فنی، موانع سازمانی، مدیریتی، موانع شامل موانع از دسته شش بررسی به ایران دولتی

 ایه سازمان در الكترونیک دولت استقرار موانع عنوان به عوامل سایر فنی و مالی طبقه عوامل جز به که داده نشان پژوهش این

 . باشد می مطرح ایران دولتی
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 شآموز و ترویج نظام در مدیریت اطالعات سیستم کارگیری به های چالش و الزامات عنوان با خود دکتری رساله در( 0819) بدرقه

 آنها و پرداخته کشاورزی آموزش و ترویج سازمان در مدیریت اطالعات نظام گیری کار به بر موثر عوامل بررسی به ایران کشاورزی

 و انیانس عوامل فنی، عوامل یادگیری، آموزشی عوامل سازمانی، فرهنگ عوامل مدیریتی، عوامل ترتیب به که نموده بندی رتبه را

 و اطالعات نظام ماهر انسانی نیروی فقدان پژوهشی طی( 0990) باتانگار. اند کرده کسب را ششم تا اول رتبه اقتصادی عوامل

 .دانست توسعه حال در های کشور در مدیریت اطالعات های نظام بحرانی چالش یک عنوان به را ای حرفه مدیریتی متخصصان

 از نوع سه به مدیریت اطالعات نظام موفقیت در موثر فردی های ویژگی با رابطه در خود پژوهش در( 0990)پرساد و آگاروال

 . یافتند دست شخصیتی متغیرهای و شناختی متغیرهای شناختی، جمعیت متغیرهای

 انعمو تا برآنست پژوهش این ، سازمان در مدیریت اطالعات های سیستم استقرار اهمیت همچنین و شده گفته موارد به توجه با

 دیبن اولویت و شناسایی را خوزستان استان ای حرفه و فنی آموزش مراکز بین در مدیریت اطالعات های سیستم استقرار عدم

 مراکز بین در مدیریت اطالعات های سیستم استقرار در تاثیرگذار موانع بندی اولویت و شناسایی تحقیق این اصلی هدف لذا کند،

 . است خوزستان استان ای حرفه و فنی آموزش

 

 روش پژوهش 

 استان ای حرفه و فنی  آموزش مراکز کارکنان کلیه شامل تحقیق آماری جامعه. باشد می اکتشافی -توصیفی نوع از حاضر پژوهش

 نمونه عنوان به نفر 011 و شد استفاده ای مرحله چند ای خوشه گیری نمونه روش از نمونه حجم تعیین برای که بود خوزستان

 گویه 01 و عامل 9 دارای که لیكرت ارزشی پنج طیف بر مبتنی ساخته محقق نامه پرسش از ها داده آوری جمع برای. شد انتخاب

 در ها داده تحلیل و تجزیه برای. آمد بدست کرونباخ آلفای تكنیک ازطریق درصد 10/1 پرسشنامه پایایی. است شده استفاده بود،

  افزار نرم از( اسمیرنف_کلموگروف آزمون  و فریدمن آزمون)  استنباطی آمار و( استاندارد انحراف میانگین،)توصیفی آمار سطح دو

SPSSشد پرداخته.   

 های گردآوری شده پژوهش بر حسب جنسیتپرسشنامهتوزیع نمونه آماری  -0جدول                                     

 

 

 

                     

 کارکنان
 50 زن

 10 مرد

 011 جمع                  
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 های گردآوری شده پژوهش بر حسب سنتوزیع نمونه آماری پرسشنامه -5جدول                     

 

 

 

 

 

 های گردآوری شده پژوهش بر حسب وضعیت تاهلتوزیع نمونه آماری پرسشنامه -8جدول                 

 

 

 

 

 گردآوری شده پژوهش بر حسب تحصیالتهای توزیع نمونه آماری پرسشنامه -4جدول

 

   

 

 

 هایافته

 شاخص از استفاده با ابتدا منظور برای گردید، بندی دسته اکتشافی عامل تحلیل از استفاده با موانع ابتدا تحقیق بخش این در

 دمع در موثر و مهم موانع سپس. شد داده تشخیص مناسب اکتشافی عامل تحلیل برای ها داده بارتلت آزمون و کایزرمایر آماری

 .شد بندی جمع خوزستان استان ای حرفه و فنی  آموزش مراکز در مدیریت اطالعات های سیستم استقرار

                            

 

 انکارکن

 01 سال و کمتر 50

 81 سال 81تا  50

 01 سال 81از  بیشتر

 011 جمع

 کارکنان
 51 مجرد

 15 متاهل

 011 جمع                  

 کارکنان

 50 کاردانی و پایین تر

 01 کارشناسی

 09 کارشناسی ارشد و باالتر

 011 جمع
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 واریانس عوامل شناسایی شدهمقدار ویژه و درصد  -0جدول 

 درصد واریانس مقدار ویژه عوامل موثر

 050/00 400/0 عوامل محیطی

 911/04 848/0 عوامل مدیریتی

 440/00 110/0 عوامل آموزشی

 914/01 005/0 عوامل فنی

 405/9 581/0 عوامل ساختاری

 890/9 100/4 عوامل اقتصادی

 051/0 850/8 عوامل فرهنگی

 551/4 048/5 مدیریت تغییرعوامل 

 581/8 000/0 عوامل فردی

 

 می کمتر 10/1 از پژوهش متغیرهای برای آمده بدست مقدار که شد مشخص اسمیرنوف کلوموگروف آزمون به توجه با همچنین

 در دیگر سوی از. کرد استفاده ناپارامتریک های آزمون از فرضیات آزمون برای باید و باشد نمی نرمال پژوهش های داده لذا باشد،

 یژهو مقدار حداقل معیار این مبنای بر که طوری به است شده گرفته کمک ویژه مقدار از ها عامل تعداد گزینش جهت تحلیل این

 .باشد می یک از بزرگتر عامل انتخاب جهت

 مقایسه میانگین نمره فرهنگ سازمانی با میانگین  - 0جدول                                  

 انحراف معیار برآورد میانگین میانگین موانع

 009/1 10/0 موانع محیطی

 111/1 48/0 موانع آموزشی

 105/1 80/0 موانع فرهنگی

 099/1 50/0 موانع فردی

 110/1 00/0 موانع ساختاری

 014/1 19/4 موانع

 118/1 00/4 موانع مدیریت تغییر
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 909/1 08/4 موانع مدیریت

 001/1 05/4 موانع اقتصادی

 

 نتيجه گيري: بحث و

 و فنی آموزش مراکز بین در مدیریت اطالعات های سیستم استقرار در تاثیرگذار موانع بندی اولویت و شناسایی به حاضر پژوهش

 احبه،مص و نامه پرسش ی وسیله به شده آوری جمع هایداده تحلیل تجزیه نتایج براساس. است پرداخته خوزستان استان ای حرفه

 مدیریت عاتاطال سیستم کارگیری به و استقرار موانع عنوان به را عامل نه: است داشته بدنبال را زیر نتایج حاضر تحقیق های یافته

 حرفه و فنی آموزش مراکز بین در «محیطی موانع» میانگین که داد نشان ها یافته. کرد بندی اولویت و شناسایی سازمان این در

 استان ای حرفه و فنی آموزش مراکز کارکنان و کارشناسان دهد می نشان و باشد، می متوسط حد از باالتر خوزستان استان ای

 زیادی دح تا مدیریت اطالعات سیستم کارگیری به و استقرار روی پیش موانع از یكی عنوان به محیطی موانع مؤلفه به خوزستان

 متوسط حد زا باالتر خوزستان استان ای حرفه و فنی آموزش مراکز بین در( فنی موانع)میانگین که بود این دیگر یافته. دارند اعتقاد

 به یفن موانع مؤلفه خوزستان استان ای حرفه و فنی آموزش مراکز کارکنان و کارشناسان دیدگاه از که دهد می نشان و باشد، می

  مدیریت اطالعات سیستم کارگیری به و استقرار روی پیش موانع از یكی عنوان

 را تبهر باالترین محیطی موانع متغیر فریدمن آزمون از نتایج اساس بر گرفته صورت بندی رتبه مطابق. دارد اهمیت حدزیادی تا

 حرفه و نیف آموزش مراکز بین در مدیریت اطالعات سیستم کارگیری به و استقرار روی پیش شده شناسایی گانه نه موانع میان در

 یشپ شده شناسایی گانه نه موانع میان در را رتبه کمترین اقتصادی عوامل همچنین، و است آورده دست به خوزستان استان ای

 . ستا آورده دست به خوزستان استان ای حرفه و فنی آموزش مراکز بین در مدیریت اطالعات سیستم کارگیری به و استقرار روی

 

 مراجع

 (نقش سیستم اطالعاتی مدیریت در بهبود مدیریت مدیران عالی، پایان نامه کارشناسی ارشد 0814حسین پور، داود ،)

 .00و  04مدیریت دولتی، دانشگاه تهران، صفحه 

 (مطالعه و بررسی سیستم های اطالعاتی مدیریت منابع انسانی وزارت جهاد سازندگی، پایان 0810خدمتی، علیرضا ،)

 .94کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه تهران، صفحهنامه 

  (سیستم های اطالعات مدیریت، فصلنامه تحول اداری، شماره0814رضائیان، علی ،)59الی  00، صفحه 00و  01. 
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 (ایجاد و گسترش نظام های اطالعاتی مدیریت، فصلنامه مطالعات مدیریت، شماره 0815زاهدی، شمس السادات ،)و  01

 .90الی  10ه ، صفح00

  (مهندسی مجدد منابع انسانی از طریق فناوری اطالعات، ماهنامه تدبیر، شماره 0814شاهی بیک، آزاده و هاشمی، لیال ،)

 .81الی  84، صفحه 004

 (اطالعات: مفاهیم چرخه ای، ارزش، ویژه گی ها، طبقه بندی و انواع آن، فصلنامه 0810قاضی زاده فرد، سید ضیاالدین ،)
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