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 مقدمه 

ی بشری در حال پشت سر جامعه 1فاوا() ی فنّاوری اطالعات و ارتباطاتبا ظهور و توسعه

شود و گذاشتن تحول عمیقی است. این تحول تنها در فنّاوری و ابزارها و محیط خالصه نمی

ی کردن، بلکه مفاهیم بنیادی زندگی، از مفهوم مدیریت گرفته تا مفهوم تنها شیوه زندگنه

(. از سوی دیگر 1353خوش دگرگونی اساسی شده است )آریانی و همکاران، آموزش دست

امروزه پیشرفت جوامع به استفاده بهینه از نیروی انسانی کارآمد و متخصص وابسته است. 

یت منابع انسانی و در نظر گرفتن نیازها و مشکالت ی مدیرتوجه به این منبع عظیم در زمینه

ها از عوامل مؤثر در موفقیت و پیشرفت هر چنین استقرار افراد مناسب در سازمانها و همآن

عنوان پردازان علم مدیریت با شناخت انسان به(. نظریه1387سازمانی است )میرسپاسی، 

ظ موجودیت و بقای سازمان معرفی ترین عنصر حفعنوان مهمعنصری پیچیده، آن را به

مدرن  های سنتی آن بلکه در نقشتنها در نقشکنند و توجه روزافزونی به منابع انسانی نهمی

رن های مداند. در سازمانآن حتی در عصر فناوری اطالعات و ارتباطات )فاوا( معطوف داشته

شد و وسته تحت بررسی باتنها تجهیزات سازمان برای انجام اثربخش کار باید پیامروز نه

روز گردد، بلکه مدیران اداره انسانی باید پیوسته انتظارات کارکنان را در سطح همواره به

ی یک سازمان ترین سرمایه(. ازآنجاکه مهم1387کالن موردتوجه قرار دهند )سید جوادیان، 

اهداف  تحققها و کیفیت کاری آنان احتمال نیروی انسانی آن است بنابراین توجه به آن

تجهیز (. در همین راستا 1352عزیزی،  و دهد )رفیعی، گودرزیسازمان را افزایش می

مدیریت به یک سیستم اطالعاتی صحیح و مطمئن که توانایی مدیریت را در اتخاذ تصمیمات 

دهی و کنترل ارتقاء بخشد، به یک ضرورت اساسی ریزی، سازمانالزم در خصوص برنامه

ز ابعاد ابرای موفقیت مدیریت یک دستگاه آموزشی نیاز است که لذا تبدیل شده است. 

العاتی ، سیستم اطکارکنانها، تشکیالت، انگیزه و روحیه مختلف نظیر منابع، محدودیت

(. از سوی دیگر، 1352باقری،  و )اسکندری گیردر ... موردبررسی قرا و 4(MIS) مدیریت

های دولتی و در بسیاری از سازمان اکنونحرفه گرایی رویکردی جدید است که هم

                                                           
1. Information and Communication Technology (ICT). 

2. Management information system (MIS) 
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( و بر اساس 1351پور، زارع و غیردولتی موردتوجه قرار گرفته است )مرتضوی

شناسی حاکم بر حرفه گرایی، دانش و مهارت هر دو از ارزش برخوردارند و به همین معرفت

بین تربیت  یشود بلکه اساساً تفکیکای، آموزشی درجه دوم تلقی نمیتنها تربیت حرفهدلیل نه

ی تربیتی، حرکت در مسیر ای و تربیت علمی وجود ندارد. ازآنجاکه این شیوهحرفه

های عام و گسترده تبدیل کرده و های شغلی را به گرایشی در جهت مهارتمهارت

یت است ای کاسته است، حائز اهمترتیب از تقابل دو نوع تربیت علمی و تربیت حرفهاینبه

(. عالوه بر حرفه گرایی، انگیزش نسبت به شغل در کارکنان نیز 1384م، زیباکال و )مرجانی

رود )رفیعی و ترین عوامل مؤثر در تحقق اهداف هر سازمان به شمار مییکی از مهم

بنابراین توجه به عوامل مؤثر در حرفه گرایی و انگیزش شغلی کارکنان ؛ (1352همکاران، 

 ها است.ترین وظایف مدیران سازمانیکی از مهم

دستیابی مناسب به اطالعات عالوه بر سهولت و تسریع عملیات جاری سازمان، توانایی 

ای هپردازش را افزایش داده و مدیران سطوح مختلف سازمان را در نظارت و کنترل فعالیت

(. دنیای در حال تغییر کنونی و نیاز همیشگی 1389داداشی،  و نماید )رئیسیآن توانمند می

های به توانایی هماهنگی سریع با این تغییرات، ضرورت دسترسی مدیران رده هاسازمان

سازد، ازپیش آشکار میها و ادارات را به اطالعات صحیح و به هنگام، بیشمختلف سازمان

مدیرت  تر منابع، بهتوان با بررسی منطقی شرایط و تخصیص صحیحزیرا از این طریق می

(. رشد روزافزون وسعت و پیچیدگی در اکثر 1383، اثربخش سازمان دست یافت )زارع

روز از صحنه عملیات دورتر شوند و این امر نیاز ها سبب شده است که مدیران روزبهسازمان

نان کارک مورد نیازهایدهد و نیز در آنان به اطالعات در مورد تغییراتی که در سازمان رخ می

ای ههمیت و رشد روزافزون کاربردهای نظامکند و به طبع آن، اسازمان خویش را بیشتر می

زی ریدر میان همه وظایف مدیریت، برنامه باوجوداینکهشود. اطالعاتی مدیریت دیده می

هاست و رین آنتبخشی سازمان و کارکنان و ارتباط مستمر با کارکنان بنیادیبرای کیفیت

توسعه عدم وجود درحالسازد، در کشورهای مانند پلی زمان حال را به آینده مرتبط می

های مختلف و نارسایی آمار و ارقام موجب بروز مشکالتی در اطالعات اساسی در حوزه

 و شود )احمدی، خرمی، زارعصورت کمی و کیفی میمدیریت و اثربخشی سازمان به



24 

 نامه مطالعات دانش شناسیفصل

 

ال
س

 
وم

د
، 

شما
 ،8ره 

ز 
ایی

پ
59

 

ریزی و ساده های اطالعات در مدیریت و برنامه(. در این راستا نظام1350حسینی اشپال، 

(. 1386 مالکی، و کنند )طبیبیها نقش مهی را ایفا میگیری سازمانرایند تصمیمنمودن ف

های ها در عصر اطالعات، نظامهای مهم در عرصه سازماندیگر یکی از فناوریعبارتبه

توان اطالعات دقیق و موردنیاز مدیریت را اطالعات مدیریت است که با استفاده از آن می

موقع تهیه کرد و در اختیار مدیران قرار داد و آنان را در گیری بهمبرای تسهیل فرایند تصمی

 (.1352آمیز وظایفشان یاری داد )قاسمی نسب، ریزی، کنترل و اجرای موفقیتامر برنامه

موقع در اختیار مدیران قرار گیرد، خطر اتخاذ تصمیمات اطالعات جامع چنانچه به

های امروزی باید انواع اطالعات این، سازمانبنابر؛ نادرست را به حداقل خواهد رساند

 سرعت دربندی، پردازش و تحلیل کرده، آن را بهآوری، طبقهموردنیاز مدیریت را جمع

های اطالعات مدیریت کاربرد اختیار مدیران قرار دهند. برای تأمین چنین اطالعاتی، نظام

 م اطالعاتی موجود در سطحاند. یک نظام اطالعاتی مدیریت نوعی نظاتری یافتهگسترده

اهم آوردن گیری با فرریزی، کنترل و تصمیممدیریت یک سازمان است که در وظایف برنامه

یزدی  و زادهرساند )نکویی مقدم، حسنهای خالصه و ویژه، مدیران را یاری میگزارش

 (.1387آبادی، فیض

رای یر یافته است و بصورت مؤثری تغیهای اطالعاتی در عملکرد سازمانی بهنقش نظام

های چنین یکی از اهداف کلیدی نظام(. هم4001، 1اوه و سازمان خالق ارزش هستند )چوون

های ثبت و مستندسازی دانش در سازمان است. اطالعاتی در سازمان، مشخص کردن فرصت

 مها این است که بدانیم، آیا اطالعاتی که در دست داریترین چالش در سازمانامروزه بزرگ

پذیری، دقت، کاهش زمان، از کیفیت الزم برخوردارند یا خیر. این کیفیت در انعطاف

(. 1386باقری،  و شود )عمید، رضائیانتناسب، اعتبار منبع و کامل بودن آن خالصه می

و بنابراین  بینی کنیمشود که تغییرات را درک و پیشهای اطالعاتی موجب میکاربست نظام

پذیر تر در برابر پیامد تغییرات آسیبای را توسعه دهیم که کم، برنامهبا توجه به این درک

                                                           
1. Choon & Oh 
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باشد و این کار موجب ایجاد تعهد و اعتماد در مدیریت عالی سازمان و کارکنان سازمان 

 (.4006، 1لیدریر و شود )نیوکیرکمی

ز اکنون در بسیاری ااز طرف دیگر، حرفه گرایی رویکرد نسبتاً جدیدی است که هم

ویژه غیردولتی موردتوجه قرار گرفته است، اگرچه این نوع از ساختار های دولتی و بهزمانسا

ها )اعم از دولتی و غیردولتی( مورداستفاده قرار گیرد، ها و دستگاهتواند در همه سازماننمی

نیز  ایهای غیرحرفهتواند در سازمانهای حرفه گرا میاما بسیاری از اصول حاکم بر سازمان

دارات ها و اجهت حائز اهمیت است که کارکنان سازمانکاربرد داشته باشد. این نکته ازآن

حرفه گرا عمدتاً با تخصص و آگاهی کافی و نسبتاً کامل از موضوع کار خود وارد عمل 

پور، زارع و ؛ مرتضوی1350شده و طبیعتاً از راندمان کاری باالیی نیز برخوردارند )هدایتی، 

ویژه طی چند به اصطالحگرایی از مفاهیم کالسیک مدیریت دولتی است. این  حرفه(. 1351

زوایای مختلف  دهه اخیر محور مطالعات پژوهشگران مدیریت و رفتار سازمانی بوده و از

های اما در سازمان؛ (1389)موالیی،  ویژه آثار و نتایج آن موردبررسی قرار گرفته استبه

 وپرورش چندان موردتوجه پژوهشگران قرار نگرفته است.ویژه سازمان آموزشآموزشی به

ای و اعمال کنترل های بارز جوامع حرفه گرا، تمایل به اعمال قضاوت حرفهاز ویژگی

توسط خود حرفه )نه قانون( است. در دنیایی از اطالعات پراکنده و ناهمگون، تصور بر این 

ابراین بن؛ انداطالعها بیعموم از آناست که مدیران به اطالعات کلیدی دسترسی دارند که 

رای اتکا نباشند. بهمواره این شک و ظن وجود دارد که اطالعات منتشره توسط مدیران قابل

رویه رسمی و جامع هستند ها نیازمند اتخاذ یکرفع این شبهات، مدیران ادارات و سازمان

واند در این زمینه مؤثر افتد. ت( که نظام اطالعات مدیریت می1383دیانتی دیلمی،  و )نوروش

برای  هابرای حرفه گرا شدن، مدت زیادی الزم است و اگر سازمانالزم به ذکر است 

 د وفاداری به سازمان )تعهد سازمانی( کمتر خواهد بودن، این مسیر را فراهم نکنکارکنان خود

 .(1350)هدایتی، 

                                                           
1. Newkirk & Ledereer 
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هایی است که اراده و وشها، رعالوه بر این امروزه یکی از مشکالت بزرگ سازمان

، 1عالقه به توفیق را در نیروی انسانی شاغل در سازمان پدید آورد )اوکان، رودریگز، فرناندز

 شود، اماوری یک سازمان میای باعث افزایش بهره(. هر چند عوامل متعدد و پیچیده4006

 سازمان از اهمیت رهبری و مدیریت اثربخش و وجود مدیران موفق، شایسته و کارآمد در

(. فراهم کردن انگیزه الزم برای 1354پورشافعی،  و اهمیت سایر عوامل بیشتر است )محمدی

ترین دهحال پیچیترین و درعینانجام کار و توجه به نیروهای انگیزشی کارکنان ازجمله مهم

(. به همین منظور برای نیل به این هدف مهم، ابتدا 4001، 4وظایف یک مدیر است )رابینز

ت نمود. ها را تقویباید عوامل مؤثر در ایجاد انگیزش مدیران و دبیران را شناسایی و سپس آن

ده و های مدیریت منابع انسانی است. رفتار انسانی پیچیترین جنبهفرایند انگیزش یکی از مهم

اهتمام برای برانگیختن کارکنان یک فعالیت کامالً تخصصی است. به کمک فرایند انگیزش 

(. 1385پور، ان سهم مؤثرتر منابع انسانی در تحقق اهداف سازمان را افزایش داد )عباستومی

دیگر عبارتکند. بهانگیزه حالت و نیروی درونی است که فرد را به فعالیت خاص ترغیب می

 ترین عواملی هستند که در نیروهایکند ازجمله مهمای که در آن فعالیت میخود فرد و زمینه

هایی خصوص سازمانهای دولتی بهثرند. توجه به نیروهای انگیزشی در سازمانانگیزش مؤ

یکی  های اندک هستندکه کارکنان مجبور به انجام کارهای حساس، پرمسئولیت و دریافت

(. وجود کارکنان برانگیخته برای محیط 4009، 3های مهم مدیریتی است )گندالفاز مهارت

 ناپذیر است. کارکنان برانگیخته نسبت به بقا ونابکار در حال تغییر، یک ضرورت اجت

ان باشند. برای اثربخش بودن، مدیرها مدد رسانند و غالباً فعال و اثرگذار میماندگاری سازمان

نند انگیزد، درک کهای مورد انتظار، کارکنان را برمینیاز دارند مواردی را که در زمینه نقش

ها، یکی از ضروریات دهی به انگیزهدن انگیزه کار و جهتچنین دارا بو(. هم1558، 2)لیندنر

زش های اثرگذار بر انگیبنابراین آگاهی از شاخص؛ در کاربرد صحیح منابع انسانی است

                                                           
1. Okun, Rodriguez, Fernandez 

2. Robbins 

3. Gandalf 

4. Lindner 
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نسبت به شغل و دستاوردهای پژوهشی علمی در امر انگیزش، برای مدیران و کارکنان کامالً 

 (.1354پورشافعی،  و کاربردی است )محمدی

تنها موردنیاز مدیران ت منابع انسانی در هر سازمان ازجمله اطالعاتی است که نهاطالعا

منابع انسانی است بلکه سایر مدیران و ازجمله مدیران عالی سازمان نیز بدان نیاز دارند. منابع 

 ریزی منابع انسانی، کارمندیابی،اند از برنامهای است که عبارتانسانی شامل عناصر پایه

بهسازی منابع انسانی، ارزشیابی عملکرد کارکنان، جبران خدمات کارکنانی و آموزش و 

(. این اقدامات بدون دسترسی به 1352خروج و جابجایی کارکنان از سازمان )قاسمی نسب، 

ه پذیر نیست. الزم به ذکر است کاطالعات دقیق درباره منابع انسانی شاغل در سازمان امکان

 ها و ادارات وابسته به نظام آموزشیویژه سازمانهای داخل کشور بهمتأسفانه در اکثر سازمان

ت و تر توجه شده اسبه اهمیت اطالعات که مبنای وظایف مدیریت منابع انسانی است، کم

های مدیریت منابع انسانی ادارات و مؤسسات اغلب دقیق، بروز و اطالعات موجود در بخش

(. از شود جنبه تقریبی دارد )همان منبعی که ارائه میاستفاده نیست و اکثر آمارکامل و قابل

اند توهای اطالعات مدیریت جدید میوضوح معلوم گردد که چگونه نظامطرفی باید به

های اجرایی کارکنان و ساختار سازمان را تغییر دهد و چگونه نظام جدید در شغل مسؤولیت

(. مشاهده چنین 1387همکاران،  هر یک از کارکنان تأثیر خواهد گذاشت )نکویی مقدم و

ها و مؤسسات از یکسو و تأکید روزافزون بر اهمیت موضوع اطالعات و اوضاعی در سازمان

های مدیریت اطالعات در دنیای امروز از سویی دیگر و همچنین تعداد اندک مطالعات نظام

رایی ر این حرفه گی است که نیاز به بررسی علمی دارد. عالوه بخالئانجام شده در این زمینه 

انی ها و کیفیت زندگی سازمیکی از موضوعات مهمی است که در کیفیت و عملکرد سازمان

چنین تعیین عواملی (. هم1352خسروی لقب،  و ای دارد )حسینیکنندهکارکنان نقش تعیین

اما بهره  پذیر نیست،راحتی امکانشود، برای مدیران بهکه موجب برانگیختن کارکنان می

یی که هاتواند راهگشا باشد. عالوه بر این سایر سازمانرفتن از پژوهش در این راستا میگ

د، انکارگیری یک نظام اطالعات مدیریتی مناسب انجام ندادهتاکنون اقدامی جهت به

م های اطالعات مدیریت، تصمیهای سازمان ذینفع نظامتوانند با مطالعه و مشاهده موفقیتمی

ها اخذ نمایند. لذا انجام تحقیق حاضر در اداره کارگیری این نظامبهدرستی مبنی بر 
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های هر جامعه است ضروری ترین سازمانترین و اساسیوپرورش که یکی از مهمآموزش

نماید. بر همین مبنا این پژوهش با هدف بررسی نقش نظام اطالعات مدیریت در حرفه می

رش انجام پذیرفت تا مشخص شود که آیا وپروگرایی و انگیزش شغلی کارکنان آموزش

استفاده از نظام اطالعات مدیریت در حرفه گرایی و انگیزش نسبت به شغل کارکنان 

 وپرورش مؤثر است یا نه؟آموزش

(. 1385نظام اطالعات مدیریت شامل سه جزء است: مدیریت، اطالعات و نظام )بدرقه، 

صورت تعریف نموده است. بدین ( در یک تعریف جامع نظام اطالعات را1550) 1سن

ها و ابزارها که با هم و در ارتباط متقابل با یکدیگر کار ها و روشای از افراد، دادهمجموعه

)به نقل از مالمیرزایی و همکاران،  کرده تا اطالعات مفید و مناسب را تهیه و تولید نمایند

نظام اطالعاتی سازمانی صورت وسیله اداره کردن اطالعات به (. الزم به ذکر است که1352

سازی هاست که گردآوری، ذخیرهها و انسانپذیرد. این نظام اطالعاتی ترکیبی از رایانهمی

های اطالعاتی از عناصر زیر ها و مفید ساختن آن را به عهده دارد. تمام نظامو پردازش داده

 اند:ساخته شده

 ایافزار رایانهسخت 

 ایافزار رایانهنرم 

 های اطالعاتیدر بانک شدهرهیذخهای داده 

 روال انجام کار 

  ،(.1385کارکنان )بدرقه 

یعنی باید  ؛های اطالعاتی راهبردی باشندنظران بر این باورند که بایستی همه نظامصاحب

ای هجهت به دانستن نظامها بر وضعیت رقابتی سازمان اثر بگذارند. مدیران ازآنهمه آن

 ز دارند که:اطالعاتی مدیریت نیا

 نوان عگیری هستند و اگر بههای اطالعاتی مدیریت ابزار اصولی حل مسئله و تصمیمنظام

 گیری از این ابزار استفاده نشود به کیفیت تصمیمات خدشه وارد خواهد شد.تصمیم

 گیرند.کنند قرار میهای اطالعات مدیریت استفاده میمدیران تحت تأثیر کسانی که از نظام 

                                                           
1. senn 
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 های اطالعات مدیریت مشارکت کنند و بر طراحی و استفاده از آن اثر باید در نظام مدیران

 ها در پاسخ به نیازهایشان قرار گیرند.بگذارند تا این نظام

 های اطالعاتی به مدیریت در دسترس آنان در سازمان باید مدیران بتوانند زمانی را که دیگر نظام

 (.1388انفر، توانند مؤثر باشند، دریابند )کینمی

نقش عمده راهبردی داشته باشد که به  تواندیمهای اطالعاتی مدیریت در صورتی نظام

شاره ها اتوان به این نظامهای اطالعاتی میترین نظامهمه این مسائل توجه کنند. ازجمله مهم

 کرد:

 ( نظام پردازش تراکنشTPS)1 

 ( نظام اطالعاتی مدیریتMIS)4 

 نظام پشتیبانی تصمیم (DSS)3 

 ( نظام خبرهES)2 

ای است که های اطالعات سازمانی رایانهای از نظامنظام اطالعاتی مدیریت گونه

های با ها را در قالبهای پردازش عملیات گرفته و آناطالعات داخلی سازمان را از نظام

مانند  یکنند تا در انجام وظایف مدیریتهای مدیریت خالصه میعنوان گزارشمعنی و مفید به

(. یک نظام اطالعاتی مدیریت 1385ی، مؤمنگیری استفاده شوند )کنترل و تصمیم

و  گیری رزومه مدیرانکند که بسیاری از نیازهای تصمیممحصوالت اطالعاتی تولید می

(. در بین انواع 1385واثق،  و کند )مانیان، فتاحیوکار را تأمین میهای کسبایحرفه

های اطالعاتی مدیریت بسیار حائز اهمیت است. با توجه به قش نظامهای اطالعاتی، ننظام

های گیریهای اطالعاتی، امکان مدیریت اطالعات روزمره را برای تصمیمکه نظاماین

ا های دارند. این نظامسازند، در دنیای پر تحول امروز جایگاه و نقش ویژهروزمره فراهم می

 ها MIS(. درواقع 1383فرد، کز دارند )سلیمیها تمرروی کارایی عملیاتی سازمان

علی پناهی،  و دهند )صرافیزادهعنوان ورودی مورداستفاده قرار میرا به TPSهای خروجی

                                                           
1. Transaction Process System 

2. Management Information System 

3. Decision Supply System 

4. Executive System 
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(. این امر حاکی از آن است که اگر ما نیازمند یک نظام اطالعاتی کارا هستیم، الزم 1380

 مانندهایی ، خروجیMISک ها یداشته باشیم. از طریق این ورودی خوبی TPSاست که 

قش کند که نهای استثنا و ... را ایجاد میهای تقاضا، گزارشبندی، گزارشهای زمانگزارش

ورکلی طبسیار مهمی در افزایش کارایی و توانایی یک نظام سازمانی و مدیریت آن دارد. به

ات صحیح و یافته و ابزار مناسبی است که اطالعسازماننظام اطالعات مدیریت، نظام 

گیری گیرندگان و مدیران ارائه داده و امکان تصمیمرا در موقع مناسب به تصمیم شدهخالصه

سازد. هدف نهایی از ایجاد این نظام صحیح و دقیق را برای مدیران سازمان فراهم می

وتحلیل، پردازش، فشرده و تلخیص کردن، ذخیره کردن و گردآوری، پاالیش، تجزیه

ک ها، در یهای مرتبط با آنها و پدیدهل تمامی اطالعات گذشته و حال سازمانسرانجام انتقا

 ها است )مالمیرزایی وبانک اطالعاتی متمرکز با امکان دسترسی سریع برای مدیران آن

 (.1352همکاران، 

های تحقیق حاضر حرفه گرایی است. ازنظر تاریخی، مفهوم حرفه یکی دیگر از شاخص

و  خصوص کاتولیک(هایی چون حقوق، پزشکی، ادیان )بهدر رشته و حرفه گرایی ریشه

(. فرهنگ حرفه گرایی از 1552، 1ها دارد )سیرینیها و بیمارستانمراکزی مانند دانشگاه

یری گویژه در آمریکا، رشد و توسعه یافت که حاصل شکلهای پایانی قرن نوزدهم بهدهه

کند که برای ( بیان می4000) 4(. باربر1389، طبقه متوسط نوظهور در اجتماع بود )موالیی

اند از دارا بودن درجه باالیی از حرفه گرایی وجود چهار ویژگی ضروری است که عبارت

دانش عمومی راجع به حرفه؛ ترجیح دادن منافع جامعه به منافع فردی، رعایت موارد اخالقی 

پاداش  و وجود نظام ه استتوسط فرد که در آن حرفه نسبت به پایبندی به آن تأکید شد

 (.4011، 3)مالی و غیرمالی( متناسب با تالش و کارایی فرد )به نقل از ماکا، وانگ و چانگ

                                                           
1. Serini 

2. Barber 

3. Maka, Wong and Chang 
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 1رود. فریدسوندر ادبیات معاصر مفهوم حرفه به دو معنای وسیع و محدود به کار می

ی همان های شغلبخشد. حرفهتمایز می 3های پایگاهیرا از حرفه 4های شغلی( حرفه4001)

های آموزش رسمی بر مبنای سال 2ایتر حرفه است که در آن افراد حرفهمفهوم وسیع

جای ( به4003) 9شوند. به نظر اوتزهای خاص تعریف میموردنیاز برای اشتغال در شغل

ال یا عنوان اشکباید این هر دو را بهها و مشاغل میکشیدن یک خط تمایز سخت بین حرفه

ا ویژه در ارتباط بهای مشترکی بهمشابه در نظر گرفت که از ویژگی نهادهای اجتماعی

 ها و اعتماد مشتریان برخوردارند.پذیری شغلی، تقویت هویتجامعه

عبارت است از ایدئولوژی و مجموعه خاصی از نهادها که  6مفهوم سنتی حرفه گرایی

دسون ر مبنای توصیف فرییابد. ایدئولوژی حرفه گرایی، بها سازمان میوسیله آنحرفه به

عنوان خدمتگزار دگرخواه مشتریان/ ای بهحرفه"(، بخش زیادی از اخالقیات سنتی 4001)

هایی همچون کند. این نوع از حرفه گرایی با ویژگیرا با خود حمل می "رجوعارباب

، پیچیدگی و برخورداری از سرشت تشخیصی و حق اعمال قضاوت 7اسرارآمیز بودن

 هااین کار مستلزم دانش نظری، مهارت و قضاوتی است که مردم عادی آن است. 8شخصی

ر ها را ارزیابی کنند. دتوانند به سهولت آنها را بفهمند و نمیتوانند تماماً آنرا ندارند، نمی

ر تها برای رفاه افراد و رفاه جامعه وسیعایرود که کار حرفهایدئولوژی حرفه گرایی گمان می

واند تتنهایی نمیای برخوردار است که پول بهاهمیت دارد و از چنان ارزش ویژه طور خاصبه

رایی ای دو عنصر اساسی حرفه گعنوان سنجه انحصاری آن به کار بیاید. سرشت کار حرفهبه

 کند:را تعیین می

 تعهد به عمل کردن بر اساس یک پیکره دانش و مهارت دارای ارزش خاص -الف

 کنندگان.رجوع و مراجعهابطه اعتماد آمیز با اربابتعهد به حفظ ر -ب

                                                           
1. Fridson 

2. occupational professions 

3. status professions 

4. professional 

5. Evetts 

6. professionalism 

7. esoteric 

8. discretionary 
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گیری اشتغال دانایی محور، حرفه گرایی یا سرشت و در جامعه دانش و با شکل

های هنجاری و ارتباطی کارکنان و صاحبان حرفه با مشاغل خود دگرگون شده است ویژگی

رایی جدید به معنای سخن گفت. حرفه گ 1توان از پیدایش حرفه گرایی جدیدکه میطوریبه

ابی ای مستقل با مدیریت و ارزیخاص عبارت است از تالش برای یکپارچه کردن کردار حرفه

، 3های کاری )سونسوندر سازمان 4کنترل کیفیت از طریق ادغام فرایندهای مرور همتایان

 اش، کردار هنجاری توسط اهالی حرفه(. در حرفه گرایی قدیم با حاکمیت خودتنظیمی4006

کوشد برای تأمین عالیق مشتریان و شد ولی حرفه گرایی جدید مییمتعیین و اعمال 

 9و مدیریت گرایی 2مراجعین نوع جدیدی از هنجارمندی را در پیوند با الزامات بازاری شدن

 جایهای کاری بهگسترش دهد. هدف از حرفه گرایی جدید گسترش اعتماد به سازمان

ه مثاب( نیز مفهوم حرفه گرایی اخیر به4006ها است. ازنظر اوتز )ایاعتماد انحصاری به حرفه

بینی پذیری کارکنان جدید، در حفظ و افزایش پیشیک ارزش هنجاری در فرایند جامعه

پذیری نظم اجتماعی هنجاری در کار و مشاغل و در نگهداری و ثبات بخشی یک نظم 

ار او کاربرد گفتمان حرفه گرایی در ک شود.هنجاری شکننده در دولت و بازار بازتفسیر می

ها را با مفاهیم مورداستفاده فوکو همچون مشروعیت، هنجارسازی و کنترل و سازمان

( حرفه گرایی سازمانی را از حرفه 4009، 4002کند. اوتز )های مستقل، تحلیل میسوژه

طور هب بخشد. حرفه گرایی سازمانی یک گفتمان کنترل است کهگرایی شغلی تمایز می

رود، اما حرفه گرایی شغلی همان های کاری به کار میوسیله مدیران در سازمانای بهفزاینده

اخته ای برسهای حرفهتر حرفه گرایی است که در درون گروهتر و سنتیصورت تاریخی

ای کار ، کنترل حرفه7در موارد پیچیده، اقتدار همکارانه 6گیری تشخیصیشود و تصمیممی

 ای قرار دارد.گیرد و بر اساس اعتماد مراجعین و کارفرمایان به فرد حرفهبر می را در

                                                           
1. new professionalism 

2. peer review 

3. Sevensson 

4. marketization 

5. managerialism 

6. fiscretionary decision-making 

7. collegial authority 
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یاری های بسسومین شاخص پژوهش حاضر انگیزش شغلی است. در چند دهه پیش نظریه

(، 1578) 4مازلو 1مراتب نیازهایدر زمینه انگیزش شغلی ارائه شده است. همانند نظریه سلسله

(، 1570) 8اسکینر 7( نظریه تقویت1562) 6وروم 9(، نظریه انتظار6915) 2آدامز 3نظریه برابری

ها تالش شده است تا یک ( و ... . در این نظریه1550) 10الک و التام 5نظریه تعیین هدف

های دیگر تحلیل و عوامل مؤثر در پویایی رفتار دیدگاه خاص و گاه کامالً متفاوت با نظریه

یز بر ابعاد محیطی، اجتماعی انگیزش و شناخت رفتار ها توصیف شود و نکارکنان سازمان

ویژه های مذکور، از برخی نظریات بهآدمی در محیط کار تأکید شده است. در بین نظریه

مراتب نیازهای مزلو استفاده زیادی در مدیریت به عمل آمده که اغلب با تأکید نظریه سلسله

ان با ل انگیزاننده، همسویی اهداف کارکنبیشتر روی نیازهای افراد، تفکیک و توجه به عوام

های مربوط به کار خود به از راه شرکت کارکنان در تصمیم اهداف سازمان همراه است که

 (.1388شود )عامری، اجرا گذاشته می

ند آیمنبع انگیزشی افراد به حساب می 11هاها و انگیزانهدر رویکرد رفتاری انگیزش، مشوق

یزاند یا انگیک شیء یا رویداد و محرک است که رفتار را برمی بنا به تعریف، انگیزانه

(. بر این اساس مدیران و سرپرستانی که به کمک جایزه، تشویق 4002، 14دارد )وولفکبازمی

دارند میاموقع وآمیز و ارتقاء کارکنان را به انجام درست و بهکالمی، تجلیل، برخورد محبت

دارند مهری آنان را از تنبلی و انجام رفتارهای ناپسند بازمییو با سرزنش، توبیخ، ترشرویی و ب

انگیزش، باور بر این است که  13برند. در رویکرد شناختیسطح انگیزش آنان را باال می

                                                           
1. need hierarchy theory 

2. Maslow 

3. equity theory 

4. Adamz 

5. expectancy theory 

6. Vrum 

7. reinforcement theory 

8. Skinner 

9. goal-setting theory 

10. Lock and Latham 

11. incentives 

12. Woolfolk 

13. cognitive approach 
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چنین، شناخت گرایان معتقدند که رفتارها های فرد سرچشمه انگیزش او هستند. هماندیشه

شوند و لذا های فرد ایجاد و هدایت میدادن ها، انتظارات و نسبتها، نقشهتوسط هدف

(. در رویکرد 1353مورد تأکید آنان است )سیف،  4بیشتر از انگیزش بیرونی 1انگیزش درونی

فراد برای عنوان منبع اصلی انگیزش، به توانایی اجای تأکید بر تقویت و تنبیه بهبه 3انسانگرایی

های مثبت )مانند حساس بودن ژگیهای زندگی و ویهدفرشد شخصی، آزادی انتخاب 

بنابراین از دیدگاه ؛ (219، ص 4002، 2شود )سانتروکنسبت به دیگران( تأکید می

نفس گرا، برای ایجاد انگیزش باید احساس شایستگی، خودمختاری و عزتروانشناسان انسان

شه مازلو، ( با توسعه اندی1595) 9(. فردریک هرزبرگ4002را در افراد افزایش داد )وولفک، 

معروف است. در  6بهداشت –یک نظریه دوعاملی انگیزش پدید آورد که به نظریه انگیزش 

ز ها را از دو دسته عوامل متمایها، هرزبرگ آنارتباط با رضایت و نارضایتی کارکنان سازمان

ها از ها ایجاد نارضایتی کرده و حضور آنداند. عوامل بهداشتی که فقدان آنناشی می

شوند. کند؛ و عوامل انگیزشی که موجب رضایت شغلی میایی جلوگیری مینارض

دیگر، رضایت و نارضایتی مستقل از یکدیگرند و از عوامل متفاوتی سرچشمه عبارتبه

ضایی کنند، نارکه افراد از کار خود احساس نارضایی میگیرند. طبق این نظریه، وقتیمی

ها و مدیریت سازمان، نظارت و سرپرستی، مشیخطآنان به عوامل محیطی کار مربوط است )

که افراد شرایط کار، روابط متقابل میان کارکنان، حقوق و دستمزدها، مقام(. در مقابل وقتی

کنند، این رضایت به خود کار مربوط است از کار خود احساس رضایت و خشنودی می

رشد  ار، افزایش مسئولیت و)پیشرفت و موفقیت در انجام کار، قدردانی برای حسن انجام ک

 مراتب مازلو )نیازهایای(. عوامل بهداشتی پاسخگوی نیازهای سطح پایین سلسلهحرفه

فیزیولوژیکی، ایمنی و اجتماعی( و عوامل انگیزشی جوابگوی نیازهای سطح باالی آن 

روند. شناخت انگیزش کارکنان بر اساس توضیح )احترام و خودشکوفایی( به شمار می

                                                           
1. intrinsic motivation 

2. extrinsic motivation 

3. humanistic approach 

4. Santrock 

5. Fredrick Herzberg 

6. motivation-hygiene 
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ند کها را ایجاب میهای سنتی مرسوم در سازمانگ، سبک مدیریتی متفاوت از شیوههرزبر

های مربوط به انگیزش که امروزه جایگاه مهمی دارد یهاز نظر(. یکی دیگر 1353بند، )عالقه

است. منظور از انگیزش پیشرفت یا انگیزش  4یا نیاز به پیشرفت 1نظریه انگیزش پیشرفت

وفقیت در هایی است که مبرای کسب موفقیت و شرکت در فعالیت موفقیت میل یا اشتیاق

(. افراد دارای انگیزش 4006، 3ها به کوشش و توانایی شخصی وابسته است )اسالوینآن

پیشرفت سطح باال برای حل مشکالت و رسیدن به موفقیت بسیار کوشا هستند. حتی پس از 

کشند و تا رسیدن به موفقیت به که در انجام کاری شکست خوردند، از آن دست نمیآن

 دهند.کوشش ادامه می

( در تحقیق خود نقش مؤثر نظام اطالعات مدیریت را در 1557) 2اسانالجا و اوالبد

( در تحقیق خود نشان 1555) 9جوی و چو های اقتصادی در حال رکود نشان دادند.نظام

کارکنان یکی از متغیرهای مهم دادند که اندازه سازمان با دو بعد میزان سود خالص و تعداد 

. ها استهای اطالعاتی مدیریت در سازمانبندی مسائل کلیدی نظامو مطرح در مدل رتبه

های اطالعاتی و ساختار ( در تحقیق خود نشان دادند که بین فناوری4002) 6ویگان و بورن

اخص عنوان شی بهداری وجود دارد، لذا ایشان بر اهمیت ساختار سازمانسازمانی ارتباط معنی

، اند )به نقل از نکویی مقدم و همکارانهای اطالعاتی تأکید نمودهسازی نظامکلیدی در پیاده

( نیز در همین راستا در تحقیق خود نشان داد که جهت افزایش کارایی 4009) 7(. مینارد1387

ته الع کافی داشهای اطالعاتی اطها باید از نظامو اثربخشی خدمات سازمانی، مدیران سازمان

ای ههای اطالعاتی، استقرار برنامه جامع نظامچنین اولین گام جهت توسعه نظامباشند. هم

( در پژوهش خود تحت عنوان فناوری 4007) 8ها و مؤسسات است. نالتاطالعاتی در سازمان

یابی تصمیمات و اطالعات، نشان داد که نظام اطالعات اطالعات و طراحی سازمان: مکان

                                                           
1. achievement motivation 

2. need for achievement 

3. slavin 

4. Osunlaja & olabode 

5. Chou & Joe 

6. Wigan & Burn 

7. Minard 

8. Nault 
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دیریت، اطالعات موردنیاز برای تصمیم گیران را با استفاده از فناوری اطالعات فراهم م

( در پژوهش 1350(. احمدی و همکاران )1387به نقل از نکویی مقدم و همکاران، )کند می

خود تحت عنوان ارزیابی نیازهای اطالعاتی نظام اطالعات مدیریت معاونت درمان 

 گیری کردند که با توجه به دسترس نبودن منابع اطالعاتیجههای علوم پزشکی نتیدانشگاه

درصد از نیازهای اطالعاتی مدیران طراحی نظام اطالعاتی مدیریت با تکیه بر  96برای 

های علمی ضروری است. قاسمی نسب فاکتورهای حیاتی موفقیت مدیران و سایر روش

های اطالعات مدیریت در ( در پژوهش خود که به مطالعه و بررسی کاربرد نظام1352)

ارزشیابی عملکرد منابع انسانی کارکنان معاونت منابع انسانی شرکت فوالد خوزستان 

های اطالعات مدیریت و فرایند ارزشیابی کارکنان پرداخت، نشان داد که بین کاربرد نظام

ه ب گیری کرد که با ورود فناوری اطالعاتداری وجود دارد و درنهایت نتیجهرابطه معنی

های اطالعات مدیریت، عملکردهای مدیریت منابع انسانی کارگیری نظامسازمان و نهایتاً به

( طی تحقیقی تحت عنوان بررسی 1383زاده )شود. در همین راستا مدرسدستخوش تغییر می

های اطالعات مدیریت منابع انسانی بر عملکرد مدیران در شرکت آب و فاضالب تأثیر نظام

ار وجود دهای اطالعاتی و عملکرد مدیران رابطه معنیداد که بین کاربست نظام کاشان، نشان

ای که با هدف طراحی نظام اطالعات مدیریت معاونت اداری ( در مطالعه1387بنائیان ) دارد.

فارس انجام داد، نشان داد که کاربست نظام اطالعات مدیریت به شیوه مالی دانشگاه خلیج –

وه دستی دارای مزایایی از قبیل بهبود زمان انجام کار، افزایش قدرت و ماشینی به نسبت شی

های اداری و افزایش دقت در فرایند کاری است. بدرقه سرعت پردازش، کاهش هزینه

کارگیری نظام اطالعات های به( طی پژوهشی که به بررسی استلزامات و چالش1385)

 هایپرداخت، شش عامل را برای چالشمدیریت در نظام ترویج و آموزش کشاورزی ایران 

ل اند از عوامل مدیریتی، عوامکارگیری نظام اطالعات مدیریت در نظر گرفت که عبارتبه

فرهنگی، عوامل سازمانی، عوامل آموزشی، عوامل فنی و عوامل اقتصادی. درنهایت این 

ش کی از موانع پیعنوان یبندی کرده و موانع آموزشی و موانع فرهنگی را بهعوامل را رتبه

( 1352کارگیری نظام اطالعات مدیریت بیان کرده است. اسکندری و باقری )روی اجرا و به

 کهاربر آنکگیری های اطالعاتی مدیریت در تصمیمکارگیری نظامدر پژوهشی با عنوان به
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 ودر جامعه آماری دانشگاهی به این نتیجه رسیدند که رابطه بین نظام اطالعاتی دانشگاه 

گیری کاربران در همه ابعاد در حد متوسط است. از طرفی بین نظام اطالعاتی مدیریت تصمیم

 چنین بین نظام اطالعاتیدر همه ابعاد با شناخت مسئله و شدت آن در حد قوی بوده است. هم

 گانهنجپابعاد با حل مسئله، در حد متوسط به پایین و از بین ابعاد  در همهمدیریت دانشگاه 

م اطالعاتی مدیریت، دو بعد نیروی اجرایی و رویه با حل مسئله رابطه مستقیم و مثبت نظا

( در تحقیقی با هدف تحلیل و 1388داشته و شدت آن در حد متوسط بوده است. رحمان )

های اطالعاتی مدیریت بیمارستانی در ایران نشان داد که صرف الگوبرداری ارزیابی نظام

تواند مشکالت موجود را در این زمینه حل کند. بر همین دنیا نمی های رایج درمحض از نظام

های اطالعات مدیریت، طراحی و توسعه نظام در چارچوب یک سازی نظاممبنا بومی

 ها و توجه جدی به نیروی انسانی را مطرحاستاندارد ملی و بر پایه تشخیص درست نیازمندی

( در پژوهشی که با هدف بررسی رابطه 1387و توصیه نموده است. نکویی مقدم و همکاران )

های اطالعاتی مدیریت و ساختار سازمانی در جامعه آماری ادارات دولتی شهر استقرار نظام

های اطالعاتی مدیریت و متغیر تمرکز در سازمان کرمان انجام دادند، نشان دادند که بین نظام

دار یی مدیریت و متغیر رسمیت رابطه معنهای اطالعاتدار و رابطه بین نظامرابطه مثبت و معنی

گیری نمودند که استقرار نظام اطالعات مدیریت ولی معکوس وجود دارد. درنهایت نتیجه

گیری در سطوح مدیریتی، کاهش میزان در ادارات باعث افزایش میزان تمرکز در تصمیم

ود. رهنورد شیمراتب سازمانی مرسمیت سازمانی و افزایش پیچیدگی افقی و کاهش سلسله

های ( در تحقیق خود که به مطالعه موردی اثربخشی نظام1389و حاجی محمدعلیها )

ط های اطالعاتی باالتر از حد متوساطالعاتی مدیریت پرداختند درنهایت نشان دادند که نظام

طور نسبی رضایت کاربران را جلب کنند. نتیجه پژوهش اند بهاند و توانستهاثربخش بوده

های اطالعاتی مدیریت بر رشد و ( که با هدف بررسی تأثیر نظام1352ی و همکاران )خلیل

وری نیروی کاری در جامعه آماری کارکنان شرکت نفت استان ایالم انجام گرفت، بهره

 وریهای آن بر رشد و بهرههای اطالعاتی مدیریت و شاخصنشان داد که کاربست نظام

 است. نیروی کار دارای تأثیر معنادار



38 

 نامه مطالعات دانش شناسیفصل

 

ال
س

 
وم

د
، 

شما
 ،8ره 

ز 
ایی

پ
59

 

 روش پژوهش

این پژوهش بر مبنای راهبرد اصلی: کمی؛ بر مبنای هدف: از نوع کاربردی؛ ازنظر پارادایم و 

 –تحلیلی  روش تحلیلی جزو تحقیقات برحسبنگر؛ و گرا و آیندهی زیربنایی: تصمیمفلسفه

 عنی کهصورت میدانی بود، بدین مها بهآوری دادهای و از نوع مقطعی است. جمعمقایسه

 کنندگانها با رعایت مالحظات اخالقی ازجمله اخذ رضایت از شرکتآوری دادهبرای جمع

جهت شرکت در تحقیق، محرمانه ماندن اطالعات افراد، عدم اجبار در ادامه دادن روند کار، 

در دسترس بودن محقق جهت پاسخگویی به سؤاالت و کسب مجوز اجرای پژوهش از اداره 

 ی آماری اینه توزیع پرسشنامه در بین کارکنان اقدام گردید. جامعهوپرورش بآموزش

-1359دژ در سال تحصیلی وپرورش شهرستان شاهینپژوهش را کارکنان اداره آموزش

گیری از نوع تصادفی ساده بود. حجم نمونه با توجّه به مدل داد. روش نمونهتشکیل می 1352

نفر در نظر گرفته شد که از  α ،140=  09/0 مورگان، با در نظر گرفتن خطای _کرجسی 

ودن، ها به دلیل ناقص و مخدوش بتحلیل بود و بقیه پرسشنامهپرسشنامه قابل 116این تعداد 

وتحلیل کنار گذاشته شدند. جهت جهت جلوگیری از هر نوع خطای آماری از فرایند تجزیه

ت مدیریت در قالب طیف لیکرت ی نظام اطالعاهایگو 17ی ها از پرسشنامهآوری دادهجمع

، α=  85/0نظر؛ مخالفم و کامالً مخالفم( با پایایی ای )کامالً موافقم؛ موافقم؛ بیدرجهپنج

ای )کامالً موافقم؛ درجهی حرفه گرایی در قالب طیف لیکرت پنجهایگو 40ی پرسشنامه

ی اهیگو 40ی رسشنامهو پ α=  53/0نظر؛ مخالفم و کامالً مخالفم( با پایایی موافقم؛ بی

( در قالب شش شاخص عالقه فرد به شغل α=  54/0انگیزش شغلی لوداهل کیچنر )با پایایی 

=  64/0(، رضایت شغلی )با پایایی α=  74/0(، اهمیت شغل )با پایایی α=  89/0)با پایایی 

α 70/0(، خودباوری )با پایایی  =α ،)ه الزم بی و خودکنترلی استفاده شد. ریپذتیمسئول

ها از روایی محتوایی و صوری بهره گرفته شد. ذکر است که جهت بررسی روایی پرسشنامه

تن از اساتید علوم تربیتی قرار  6ها در اختیار در این زمینه قبل از اجرای نهایی، پرسشنامه

ا هگرفت تا روایی صوری و محتوای آن را تأیید کنند، پس از اعمال نظرات ایشان، پرسشنامه

، به بررسی تأثیر نظام اطالعات مدیریت آمدهدستبههای . با استفاده از دادهدرآمدبه اجرا 
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ای حرفه عنوان متغیر مستقل ثانوی( بر متغیرهعنوان متغیر مستقل( در تعامل با جنسیت )به)به

نا ین مبعنوان متغیر وابسته(، اقدام گردید. بر همگرایی و انگیزش نسبت به شغل کارکنان )به

 قرار گرفت. مدنظرعنوان مدل مفهومی این پژوهش مدل مصور ذیل به

 
 مدل مفهومی پژوهش .1شکل 

آماری آنالیز واریانس چند متغیره  با استفاده از آزمون شدهیآورجمعهای درنهایت داده

 وتحلیل گردید.تجزیه .22spss.vsافزار و به کمک نرم

 هایافته

( مؤنث بودند. نفر 47) درصد 3/43( مذکر، نفر 85درصد ) 7/76ی موردبررساز بین کارکنان 

گیری شده برای پژوهش دارای مدارک تحصیلی مختلفی از عالوه بر این کارکنان نمونه

درصد( دارای مدرک  5/90نفر ) 95ترین تعداد با و باالتر بودند و بیش سانسیلفوقدیپلم تا 

صد( مدرک دیپلم داشتند. همچنین کارکنان در 7/1نفر ) 4ترین تعداد با لیسانس و کم

نوات ترین درصد مربوط به سی سنوات خدمت مختلفی داشتند. در این زمینه بیشموردبررس

نفر( بود و پس از آن کارکنان  68درصد ) 6/98سال بود که برابر  40تا  10خدمت مابین 

تری فراوانی بیش (نفر 38) درصد 8/34سال برابر با  40تر از دارای سنوات خدمت بیش

نفر  9سال بود که تعدادشان  10تر از ترین فراوانی دارای سنوات خدمت کمداشتند و کم

تواند بر نظر های مدیریت اطالعات میآشنایی با نظام کهییازآنجادرصد( بود.  3/2)
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 یباشد در پژوهش حاضر، اطالعات توصیف موثّرها گونه نظامکارکنان در زمینه کاربست این

درصد(  7/29نفر ) 93آوری شد و مشاهده گردید که جمع موردمطالعهدر این زمینه از افراد 

درصد( در این زمینه آشنایی  3/92نفر ) 63های مدیریت اطالعات آشنایی دارند و با نظام

 ندارند.

ی قرار گرفت عبارت بود از: تأثیر نظام اطالعات موردبررسای که در این تحقیق فرضیه

در تعامل با جنسیت بر حرفه گرایی و انگیزش شغلی کارکنان اداره  مدیریت

 دژ متفاوت است.وپرورش شهرستان شاهینآموزش

وتحلیل آماری فرضیه مذکور ابتدا نرمال بودن توزیع متغیرهای وابسته با برای تجزیه

رفه حبا توجّه به نرمال بودن توزیع متغیرهای  آزمون کولموگروف اسمیرنف بررسی گردید.

که چنین با توجّه به این( و همsig=43/0>09/0( و انگیزش شغلی )sig=80/0>09/0گرایی )

ظام مذکر و مؤنث( و ن)، دو متغیر مستقل چند سطحی شامل جنسیت شدهانیب یدر فرضیه

ی حرفه گرایی و انگیزش نسبت به شغل وجود دارد و اطالعات مدیریت و دو متغیر وابسته

متغیری است؛ جهت تحلیل آماری فرضیه از آزمون  ای چنداز نوع مقایسهی مذکور فرضیه

 ( استفاده گردیده است.MANOVAآنالیز واریانس چند متغیری )

 وضیعت توصیفی حرفه گرایی و انگیزش نسبت به شغل در بین کارکنان در تعامل با جنسیت .1 جدول

شود در بین کارکنان، میانگین حرفه گرایی ، مشاهده می1طور که در جدول همان

کارکنان،  چنین در بیناست. هم 45/95تر از کارکنان مؤنث با بیش 86/63کارکنان مذکر با 

( 56/61تر از کارکنان مؤنث )( بیش27/63میانگین انگیزش نسبت به شغل کارکنان مذکر )

 است.
  

 تعداد )نفر( انحراف استاندارد میانگین جنسیت 

 گراییحرفه 
 85 42/14 86/63 مذکر

 47 07/14 45/95 مؤنث

 انگیزش نسبت به شغل
 85 06/14 27/63 مذکر

 47 31/10 56/61 مؤنث
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 هامتغیرهای وابسته در بین گروه انسیکووارهای وضعیت برابری ماتریس .2جدول 

. باکسآزمون ام  F ی آزادیدرجه  (sigداری )معنی 

66/35  118/1  47 308/0  

ر بین ی متغیرهای وابسته دشدهمشاهدههای کوواریانس برابری ماتریس با توجّه به رعایت

آمده  4( که در جدول sig=308/0>09/0ی آزمون ام. باکس )وسیلههای مختلف بهگروه

 است، به بررسی تحلیل پرداخته شده است.

 ها در مدلوضعیت اثر متغیرهای مستقل و تعامل آن .3جدول 

 خطا df فرضیه F ارزش اثر 

df 
داریمعنی  

 جنسیت

04/0 اثر پیالی  88/0  4 61 216/0  

57/0 اثر المبدای ویلکس  88/0  4 61 216/0  

04/0 اثر هتلینگ  88/0  4 61 216/0  

04/0 ی رویترین ریشهبزرگ  88/0  4 61 216/0  

نظام اطالعات 

 مدیریت

19/1 اثر پیالی  42/4  76 142 00/0  

12/0 اثر المبدای ویلکس  97/4  76 144 00/0  

74/3 اثر هتلینگ  52/4  76 140 00/0  

02/3 ی رویترین ریشهبزرگ  56/2  38 64 00/0  

جنسیت* نظام 

اطالعات 

 مدیریت

37/0 اثر پیالی  04/1  48 142 224/0  

69/0 اثر المبدای ویلکس  03/1  48 144 236/0  

28/0 اثر هتلینگ  03/1  48 140 231/0  

39/0 ی رویترین ریشهبزرگ  99/1  12 64 118/0  

 

های اثر پیالی، المبدای ویلکس، یک از آزمونشود که در هیچمشاهده می 3در جدول 

ست دار نیی روی، اثر متغیر مستقل جنسیت در مدل معنیترین ریشههتلینگ و بزرگ

(09/0<216/0=sigولی اثر متغیر مستقل کاربست نظام اطالعات مدیریت طبق آزمون .)ای ه

ان ی روی، در مدل در سطح اطمینترین ریشهی، المبدای ویلکس، هتلینگ و بزرگاثر پیال

چنین اثر تعامل دو متغیر جنسیت و (. همsig=00/0<01/0دار است )درصد معنی 55/0

 دار نیستهای اثر، در مدل معنیاز آزمون کیچیهکاربست نظام اطالعات مدیریت طبق 
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(09/0<224/0=sigبدین معنی که د .)رت صوو متغیر جنسیت و نظام اطالعات مدیریت به

ل داری بر حرفه گرایی و انگیزش نسبت به شغو باهم در مدل نقشی نداشته و اثر معنی کجای

 کارکنان ندارند.

 های خطای متغیرهای وابستهوضعیت برابری واریانس .4 جدول

 F df1 df2 داریمعنی (sig) 

25/4 حرفه گرایی  

98/1  

93 

93 

64 

64 

356/0  

701/0  انگیزش نسبت به شغل 

های خطای دو متغیر حرفه گرایی و ، نتایج آزمون لون سنجش برابری واریانس2جدول 

شود در مورد هر دو متغیر طور که مشاهده میدهد. همانانگیزش نسبت به شغل را نشان می

(، سطح sig=701/0>09/0( و انگیزش نسبت به شغل )sig=356/0>09/0حرفه گرایی )

بنابراین واریانس خطای این متغیرها در بین هر دو ؛ است 09/0تر از بزرگ Fخطای آماری 

 ها وجود ندارد.دار بین آنافراد با هم برابر بوده و از این حیث تفاوت معنی

 ی اثر تعاملی جنسیت و کاربست نظام اطالعات مدیریت بر مقایسه .5 جدول

 ارکنانحرفه گرایی و انگیزش شغلی ک

 (sig)داری معنی df MS F متغیر وابسته منبع

 جنسیت
 حرفه گرایی

 انگیزش نسبت به شغل
1 

1 

1 

1 

1 

1 

112 

112 

06/145  

04/93  

92/451  

40/474  

92/119  

32/25  

74/72  

59/66  

74/1  

75/0  

50/3  

06/2  

92/1  

73/0  

15/0  

37/0  

00/0  

00/0  

14/0  

73/0  

 نظام اطالعات مدیریت
 حرفه گرایی

 غلنسبت به ش انگیزش

 جنسیت*نظام اطالعات مدیریت
 حرفه گرایی

 انگیزش نسبت به شغل

 خطا
 حرفه گرایی

 انگیزش نسبت به شغل

شده برای متغیر کاربست ؛ مقدار ضریب تعیین تعدیل906/0شده برای متغیر جنسیت=مقدار ضریب تعیین تعدیل

 907/0نظام اطالعات مدیریت=

ی متغیر جنسیت بر متغیر حرفه گرایی شود تأثیر جداگانهده می، مشاه9طبق جدول 

(74/1( =112,1),F 09/0<15/0=𝛒) (112,1)= 75/0) و انگیزش نسبت به شغل,F 
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09/0<37/0=𝛒) ی حرفه گرایی و یعنی به لحاظ آماری، میانگین نمره دار نیست؛معنی

 دار ندارند.اوت معنیانگیزش نسبت به شغل، در بین کارکنان زن و مرد با هم تف

 F,(112,1)= 50/3)ی متغیر نظام اطالعات مدیریت بر حرفه گرایی تأثیر جداگانه

01/0>00/0=𝛒)  و انگیزش نسبت به شغل((112,1)= 06/2,F 01/0>00/0=𝛒 در سطح )

ی حرفه گرایی و یعنی به لحاظ آماری، بین میانگین نمره دار است؛معنی 55/0اطمینان 

ت به شغل کارکنان با توجه به میزان کاربست نظام اطالعات مدیریت تفاوت انگیزش نسب

ت دار استفاده از نظام اطالعات مدیریدار وجود دارد. به عبارت بهتر با توجّه به اثر معنیمعنی

های از نظام توان گفت با استفاده کردنبر حرفه گرایی و انگیزش نسبت به شغل کارکنان می

 کند.میزان حرفه گرایی و انگیزش شغلی کارکنان نیز افزایش پیدا میمدیریت اطالعات، 

ر مستقل زمان این دو متغیاما تأثیر تعامل بین جنسیت و نظام اطالعات مدیریت و تأثیر هم

و انگیزش  (F 09/0<14/0=𝛒,(112,1)= 92/1) ی حرفه گراییکدام از دو متغیر وابستهبر هیچ

( 0Hدار نیست و بنابراین فرض صفر )معنی (F 09/0<73/0=𝛒,(112,1)= 73/0)نسبت به شغل 

دیگر، تأثیر نظام اطالعات مدیریت در تعامل با جنسیت بر حرفه  گریدعبارتبهشود. رد نمی

ژ متفاوت دوپرورش شهرستان شاهینگرایی و انگیزش نسبت به شغل کارکنان اداره آموزش

 نیست.

است که نشان  906/0برای متغیر جنسیت برابر با  هشدلیتعدچنین مقدار ضریب تعیین هم

درصد از تغییرات دو متغیر حرفه گرایی و انگیزش  6/90دهد این متغیر توانسته است تنها می

ست نظام مدیریت برای متغیر کارب شدهلیتعدنسبت به شغل را تبیین کند. مقدار ضریب تعیین 

درصد از  7/90هد این متغیر توانسته است داست که نشان می 907/0اطالعات نیز برابر با 

تغییرات دو متغیر حرفه گرایی و انگیزش شغلی کارکنان را تبیین کند. سایر تغییرات این دو 

 اند.ی قرار نگرفتهموردبررسمتغیر وابسته ناشی از متغیرهایی است که در این مطالعه 

 گیریبحث و نتیجه

های ای، وجود نظامر هر سازمان و ادارههای نظام مدیریت دترین شاخصیکی از مهم

ها به واحدهای اطالعاتی است که با در اختیار داشتن منابع اطالعاتی جامع و ارائه آن
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ی و رسانخدماتی را افزایش داد و بر بهبود سازمانمجموعهتوان اداره و کنترل مختلف، می

قرار و بررسی نقش است اثربخشی کارکنان مؤثر بود. بر این اساس تحقیق حاضر با هدف

کاربست نظام اطالعات مدیریت در حرفه گرایی و انگیزش شغلی کارکنان اداره 

وتحلیل فرضیه اصلی پژوهش حاکی از آن بود وپرورش انجام گرفت. نتیجه تجزیهآموزش

نسبت به  انگیزش که تأثیر تعامل بین نظام اطالعات مدیریت و جنسیت بر حرفه گرایی و

ی نظام اطالعات مدیریت بر حرفه گرایی و دار نیست؛ تأثیر جداگانهمعنیشغل کارکنان 

ه گرایی و ی جنسیت بر حرفدار است و تأثیر جداگانهانگیزش نسبت به شغل کارکنان معنی

( 1388دار نیست. این یافته با نتیجه پژوهش رحمان )انگیزش نسبت به شغل کارکنان معنی

ر مشکالت موجود د تواندینمهای رایج در دنیا از نظام که صرف الگوبرداریمبنی بر این

های اطالعات مدیریت، طراحی و توسعه نظام در ی نظامسازیبومها را حل کند و سازمان

ی ها و توجه جدی به نیروچارچوب یک استاندارد ملی و بر پایه تشخیص درست نیازمندی

ی موردبررسه جامعه آماری و سازمان کانسانی ضروری است، ناهمخوان است. با توجه به این

چنین نوع سازمان دو مطالعه ( متفاوت است، هم1388در پژوهش حاضر و پژوهش رحمان )

 رسد.با هم تفاوت دارند، ناهمخوانی مذکور منطقی به نظر می

ای از که نظام اطالعاتی مجموعه( مبنی بر این1383فرد )چنین این یافته با نظر سلیمیهم

آوری یا بازیابی، پردازش، ذخیره و توزیع ابسته به هم است که اطالعات را جمعاجزای و

ا روی کارایی هاین نظام گیری و کنترل سازمان پشتیبانی کند وکند تا از فرایند تصمیممی

، به نقل از نکویی 4009ها تمرکز دارند و تأثیر دارند، با یافته پژوهش مینارد )عملیاتی سازمان

که جهت افزایش کارایی و اثربخشی خدمات سازمانی، ( مبنی بر این1387کاران، مقدم و هم

های اطالعاتی اطالع کافی داشته باشند و اولین گام جهت ها باید از نظاممدیران سازمان

 ها و مؤسساتهای اطالعاتی در سازمانهای اطالعاتی، استقرار برنامه جامع نظامتوسعه نظام

که ( مبنی بر این1387، به نقل از نکویی مقدم و همکاران، 4011) 1ق مولراست، با نتیجه تحقی

ار بر دجو محیط کار و سازمانی که فرد در آن مشغول به کار است ازجمله عوامل مؤثر معنی

                                                           
1. Moller 
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، 4000) 1حرفه گرایی و قصد و نیت حرفه گرایی کارکنان است، با یافته فورنهام و همکارانش

که عوامل بیرونی و محیطی در افزایش ( مبنی بر این1387همکاران، به نقل از نکویی مقدم و 

( که نشان دادند 4004) 4اهمیت عوامل انگیزاننده نقش دارند، با یافته پوتر، بیگلی و استیرس

( 1352ی بر انگیزش شغلی کارکنان مؤثرند، با یافته قاسمی نسب )جوسازمانمحیط بیرونی و 

های مدیریت اطالعات و فرایند ارزشیابی کارکنان رابطه که نشان داد بین کاربرد نظام

ای هکارگیری نظامداری وجود دارد و با ورود فناوری اطالعات به سازمان و نهایتاً بهمعنی

فته نکویی شود، با یامدیریت اطالعات، عملکردهای مدیریت منابع انسانی دستخوش تغییر می

ستقرار نظام مدیریت اطالعات در ادارات باعث که ا( مبنی بر این1387مقدم و همکاران )

گیری در سطوح مدیریتی، کاهش میزان رسمیت سازمانی و افزایش میزان تمرکز در تصمیم

فر حبیشود، با یافته رئیسی و ممراتب سازمانی میافزایش پیچیدگی افقی و کاهش سلسله

ار کافی، شرایط مناسب که ازنظر کارکنان عوامل حقوق و مزایای ک( مبنی بر این1386)

ی اول تا سوم و عامل احساس مشارکت و تعلق در هارتبهو امنیت شغلی به ترتیب در  کردن

( 1352انجام امور در رتبه دهم ایجاد انگیزش شغلی قرار دارد و با یافته خلیلی و همکاران )

وری هبهرهای آن بر رشد و های مدیریت اطالعاتی و شاخصکه کاربست نظاممبنی بر این

 های مدیریتکه نظامنیروی کار دارای تأثیر معنادار است، همخوان است. با توجه به این

های مختلف قابل کاربست است و تأثیرات مثبت مختلفی را از خود به در سازمان اطالعات

ای هرسد. در زمینه تبیین یافتهی مذکور منطقی و درست به نظر میهایهمخواندنبال دارد، 

های مدیریت اطالعات و جریان سریع و زیاد است که ورود نظام ذکرقابلش حاضر پژوه

اطالعات در سازمان منجر به این گشته است که محتوای برخی از مشاغل تغییر یابد و این به 

گردد کارها طراحی هاست که موجب میی سازمانهاتیفعاللحاظ تغییر در ماهیت برخی 

توای برخی مشاغل تغییر نماید و ساختار سازمان از شکل آن مح تبعبهمجدد گردند و 

ارگانیکی پیش رود. الزمه چنین ساختار سازمانی ارگانیکی این است که  طرفبهمکانیکی 

های باال و تخصصی جایگزین کارکنان بدون مهارت گردند. جریان سریع افرادی با مهارت

                                                           
1. Fornham & et al 

2. Porter, Bigley & Steers 
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گردد که ساختار سازمانی وجب میچنین مو زیاد اطالعات در نظام اطالعات مدیریتی هم

های مختلف همپوشی زیادی از طریق ارتباط نزدیک افراد توانمند و متخصص داشته حوزه

باشند. استفاده صحیح و اثربخش از نظام اطالعات مدیریت حیطه نظارت مدیران را گسترش 

ارکنان کشود. با کاهش سطوح عمودی سازمانی، دهد و باعث افزایش پیچیدگی افقی میمی

گونه که در پژوهش حاضر مشاهده گردید حرفه پذیرند، هماندر مشاغل مختلف تأثیراتی می

ارگیری کارکنان کزمینه برای به جهیدرنتکنند، شوند و انگیزش نسبت به شغل پیدا میگرا می

ها افزایش وتحلیل نظامهای جدید همچون متخصص تجزیهباال و برخی پست بامهارت

ی مشاغل و کارکنان مشاغل در سازمان سازیغنفرصت و زمینه الزم برای رشد و یابد و می

های آموزشی مناسب در سطح دوایر گردد؛ نیل به این هدف نیازمند برنامهمربوط فراهم می

 های شغلی است.سازمان و ادارات در راستای ارتقای مهارت

ای مطالعات قبلی در هتوان گفت که نتایج پژوهش حاضر یافتهطور خالصه میبه

های های اطالعاتی در بهبود تواناییکارگیری انواع فناوری اطالعات و نظامخصوص تأثیر به

عنوان یک شاخص مهم در شناخت سازمان و کارکنان را مورد تأیید قرار داد و آن را به

ی ردبررسموهای کارکنان تأیید نمود. استقرار نظام مدیریت اطالعات در اداره توسعه توانایی

برای  شود. لذا حائز اهمیت است کهباعث افزایش حرفه گرایی و انگیزش شغلی کارکنان می

های اطالعاتی مدیریت و ساختار سازمانی در راستای تر بین ورود نظامانطباق هر چه بیش

های اطالعاتی و طراحی مجدد ها، طراحی معماری نظاماستفاده بهینه و اثربخش از این نظام

ی موردتوجه قرار سازمانتوسعهدر قالب یک طرح تحول و  زمانهمطور ختار سازمانی بهسا

بی ها و ادارات ترکیهای اطالعاتی مدیریت برای سازمانتوان گفت نظامگیرد. در پایان می

ر تکه تنها راه موفقیت در این راستا، شناخت هرچه بیش هاستچالشها و طالیی از فرصت

ها در قبال این حوزه، مطابق با ت اخذ راهبری ویژه و نیز تغییر سیاستاین پدیده در جه

 راهبرد ویژه، است.
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 .ی علوم پزشکی ایرانهادانشگاهاطالعاتی نظام اطالعات مدیریت معاونت درمان 

 .155-151 (:3)19، هرمزگانمجله پزشکی 

های اطالعاتی مدیریت در کارگیری نظامبه .(1352) اهللحجت ،باقریو  مجتبی ،اسکندری

 .45-1 (:2) 1، دو فصلنامه پاسداری فرهنگی انقالب اسالمی .گیری کاربرانتصمیم
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های پژوهشی و کارآفرینی دانشجویان های اجتماعی مجازی در قابلیتنقش شبکه

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی،  .تحصیالت تکمیلی

 اردبیل .

کارگیری نظام مدیریت اطالعات در نظام های بهاستلزامات و چالش .(1385علی ) ،بدرقه

دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم  (.رساله دکتری)ایران  ترویج و آموزش کشاورزی

 تحقیقات.

ها مالی دانشگاه -طراحی نظام اطالعات مدیریت معاونت اداری .(1387حمید ) ،بنائیان

(: 46) ،فصلنامه پیام مدیریت .فارس(ی واحد اداری مالی دانشگاه خلیجموردپژوهش)

171-129. 

تهران: (.1386) ترجمه مانیان، فتاحی .اطالعاتی مدیریت هاینظام . (4004جیمز. ا. ابراین )

 نشر روان.

شناسایی عوامل مؤثر بر قصد و نیت  .(1352زهره ) ،لقب یخسرو و یعقوب یدس، حسینی

ی هااهدانشگ: دانشجویان رشته مدیریت موردمطالعهحرفه گرایی دانشجویان دختر )

 .120 -115 (:4) 6، امعهپژوهشی زن و ج –فصلنامه علمی  .دولتی شهر تهران(

بررسی  .(1352حمید ) ،صیادی و منصوره، پروین، علیدادی گراوند ،کرم، گراون ،خلیلی

شرکت  :)موردمطالعهی نیروی کار وربهرههای اطالعاتی مدیریت بر رشد و تأثیر نظام

 المللی اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعیینبکنفرانس  .نفت استان ایالم(
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های اطالعاتی مدیریت بیمارستانی در ایران. تحلیل و ارزیابی نظام. (1388آرش )، رحمان

 دهنی سما رواحرفهافزار ایران، آموزشکده فنی و اولین کنفرانس ملی مهندسی نرم

ی و جوسازمانبررسی رابطه  .(1352) محسن یدس ،عزیزی و زهره ،نفیسه، گودرزی ،رفیعی

امه فصلن .های شهر اصفهانمارستانماهیت شغل با انگیزش شغلی کارکنان بی

 .111-118 (:4) 12، بیمارستان

اثربخشی نظام اطالعات مدیریت: مطالعه  .(1389رضا ) ،حاجی محمدعلیها و اهللفرج ،رهنورد

 .3-14 (:66(، )69)، شماره فصلنامه مدیریت و توسعهموردی، 

 هایی مدیران بیمارستانبررسی نیازهای آموزش . (1389زینب ) ،داداشی و احمدرضا ،رئیسی

ای هآموزشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در رابطه با فرایند طرح جامع نظام

-42 (:1) 3، فصلنامه مدیریت اطالعات سالمت .1389اطالعاتی بیمارستان در سال 

15. 

انگیزش شغلی از دیدگاه کارکنان و مدیران در  .(1386رضا ) ،فرمحبی و پیمان ،رئیسی

ی فصلنامه مطالعات پزشک .های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی قزوینبیمارستان

 .117-101: 38، قزوین

-های اطالعات مدیریت در برخی بیمارستانبررسی موانع استقرار نظام . (1383عباس )، زارع

 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان .های آموزشی شهر اصفهان

 ، تهران: نشر روان.دیریتهای اطالعاتی منظام .(1383خداکرم ) ،فردسلیمی

، تهران: انتشارات دانشکده مدیریت ریزی منابع انسانیبرنامه .(1387صادق ) ،سید جوادیان

 دانشگاه تهران.

ان: ، تهرروانشناسی پرورشی نوین: روانشناسی یادگیری و آموزش .(1353اکبر )یعل ،سیف

 نشر دوران.

 ، تهران: نشر میر.های اطالعاتی مدیریتمنظا .(1380علی پناهی، علی ) و اصغر، صرافیزاده

 ، تهران: نشر ترمه.ریزی استراتژیکبرنامه . (1386محمدرضا ) ،مالکی و جعفر، طبیبی
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فصلنامه ی، ن غرببدنی استان آذربایجایتتربمؤثر و انگیزش شغلی کارکنان ادارات 
 .9-17 (:1)، مدیریت ورزشی

هران: ت مدیریت منابع انسانی پیشرفته: رویکردها، فرایندها و عملکرد، .(1385علی ) ،پورعباس

 انتشارات سمت.
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پیام  فصلنامه .های اطالعاتی در بهبود عملکرد مدیریت زنجیره تأمینراهبردی نظام

 .9-34 (:49)، مدیریت

های اطالعاتی مدیریت در ارزشیابی بررسی کاربرد نظام .(1352کیمیا ) ،قاسمی نسب

های پژوهش المللیینبکنفرانس دومین کنفرانس ملی و اولین عملکرد منابع انسانی، 

 .نوین در علوم انسانی

-یریگهای اطالعاتی مدیریت استراتژیک در فرایند تصمیمنقش نظام .(1388فرهاد ) ،کیانفر

 .69-79 (:15) 6، نشریه علمی پژوهشی مدیریت .های راهبردی سازمان

ران و دبیران بررسی تفاوت ادراک مدی .(1354هادی ) ،پورشافعیو  قدرت اهلل ،محمدی

 – فصلنامه علمی .مقطع متوسطه از عوامل انگیزش شغلی بر اساس نظریه آلدرفر
 .79-59 (:3) 9، پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی

 های اطالعات مدیریت منابع انسانیبررسی تأثیر استفاده از نظام .(1383علیرضا ) ،زادهمدرس

 ، کاشان.دانشگاه کاشان. کاشانبر عملکرد مدیران در شرکت آب و فاضالب 

، تهران: نشر مرکز حرفه گرایی در مدیریت .(1351فضل اله ) ،پورزارعو  مهدی، مرتضوی

 آموزش مدیریت دولتی ریاست جمهوری.

ی آن. شناختمعرفتحرفه گرایی جدید و مبنای  .(1384فاطمه )، زیباکالم و بهناز ،مرجانی

 .103-144 (:9) 4، های آموزشیفصلنامه نوآوری
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