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Abstract
Today, information technology, which is referred to as
new technologies, has provided new opportunities in
the labor market by creating dramatic changes. The
research method is mixed (qualitative, quantitative). In
the first stage, purposeful sampling based on the
theoretical saturation of 15 people, in the second part,
women entrepreneurs in small business in Tehran were
considered by simple random sampling method of 92
people based on Cochran's formula. Data were
analyzed by Spss and Smart Pls software. In order to
measure the variables, a questionnaire extracted from
the Delphi stage was used. In the communication
technology model, a questionnaire with 3 dimensions
(perceived usefulness, ease of use and use to support
direct sales) and 13 items was used to measure the
empowerment variable of women entrepreneurs. In
business, a questionnaire with 4 dimensions
(competence, perceived control, goal internalization
and impact) and 11 items were used. The testing of
hypotheses in the quantitative part also showed that
perceived usefulness, ease of use and use to support
direct sales have an impact on the empowerment of
women entrepreneurs in business.
Keywords
Communication Technology, Empowerment, Women
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چکیده
امروزه فنآوري اطالعات كه از آن به عنوان فنآوري هاي نوين ياد
 فرصت هاي جديد را در بازار كار،  با ايجاد تحوالت شگرف،شده
 كمژ ت اسژت، آمختهژه یكخ ژ
اشژعا

 روش پژووه.فراهم نموده است

نمونه گخري در مرحله اول بژه شژخوه هدفمنژد و بژر اسژا

دوم زنژژان كژژارآفرين در كسژژو و كژژار

 در بتژ،  ن ژژر51 نظژژري

 ن ژر بژر29 كوچک در تهران به روش نمونه گخري تصادف سژاده
دادهها توسط نژرم

فرمول كوكران در نظر گرفهه شد بودند

اسا

 مورد تحلخژ رژرار گرفژت بژه منظژورSmart Pls  وSpss افزار
مهغخژر هژا از پرس ژنامه اسژهترا شژده از مرحلژه د ژ

سنج

 بعژژد3 اسژژه اده شژژد در مژژدل فنژژاوري ارتعاطژژات از پرس ژژنامه بژژا
 سهو ت در اسه اده و اسه اده براي حمايژت،یسودمندي ادراک شده
مهغخژژر

 گويژژه و بژژه منظژژور سژژنج53 از فژژروش مسژژهمخمت و

 بعژد4 توانمندسازي زنان كارآفرين در كسو و كار از پرس نامه بژا
55  درون سژازي هژدف و تژایخر ت و، كنهرل درک شده،یصالحخت
كمژ ن ژان

گويه اسه اده شد همچنخن ازمون فرضخه ها در بت

 سهو ت در اسه اده و اسژه اده بژراي،داد كه سودمندي ادراک شده
حمايت از فروش مسهمخم بر توانمندسازي زنان كارآفرين در كسو
و كار تایخر دارند
واژههاي کلیدي
 زنان کارآفرین، توانمندسازی،فناوری ارتباطات
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مقدمه

امروزه نقش و اثرگذاری کارآفرینی بر روند رشدد و توسد ی ی
اقتصادی و اجتماعی کشورهای توس ی یافتدی و اشدتلاز زا بدی
طور کامل آشکار شده است .تا آنجا کی این عصدر را بریدی از
صاحب نظران ،عصر کارآفرینی نام گذاری کرده اند .کارآفرینی
را می توان یک فرآیند پویا نامیدد کدی شدامل آرمدان ،ت دوز،
دگرگونی و یالقیت می شود .این فرآیند بی کاربرد و اسدتااده
ی نیرو و انگیزه ی افراد در جهت یلق و اجرای ایده های ندو
و همچنین راه حدل هدای کداربردی احتیدار دارد .کدارآفرینی
نیروی اصلی توس ی اقتصادی م سوب می شود کی با استااده
از تلییر و نوآوری ،رشد تولید و یدمات را ایجداد مدی کندد .از
طرفی کارآفرینی ،مقولی بسدیار مهمدی اسدت کدی بسدیاری از
کشورهای توسد ی یافتدی بدی آن توجدی جددی دارندد .در ایدن
کشورها کدارآفرینی بدی عندوان ابدزاری نیرومندد بدرای ایجداد
فرصت های مناسب تبدیل شده است کی بهره گیری از آن ها
می تواند موجب رفع مشکالتی مانند ب دران اشدتلاز ،کمبدود
نیروی انسدانی یدالو و پویدا ،کداهش یشدمگیر بهدره وری،
کاهش کیایت م صوالت و یدمات ،رکدود اقتصداد و رقابدت
شود (صیف و فت ی .)22 :0244 ،با توجی بی اینکی حدود نیمی
از جم یت هر جام ی را زنان تشکیل می دهند و زنان در ردیف
بزرگترین ذیایری هستند کی هنوز از وجودشان استااده بهیندی
بی عمل نیامده است و این گروه کثیر کی عهده دار تنظیم امور
یانوادگی و ت یین کننده مسیر اقتصاد و یانواده م سوب مدی
شوند ،در امور اقتصدادی و تنظدیم بودجدی یدانوادگی دیالدت
مستقیم دارند و هر نهضتی کی بخواهد رفاه اجتمداعی و نظدم
اقتصادی را توس ی دهد ناگریز است کی از توجی همکاری طبقی
ای کی نیمی از جم یت جام ی را تشکیل می دهند ،بهدره مندد
گردد ،در عصر حاضر فدراهم کدردن زمیندی هدای تدازه بدرای
مشارکت بیشتر زنان و بهره گیری جدیتر از قدرت تاکر ،ابداع
و یالقیت آن ها باید در سرفصل سرمایی های مدیریت ندوین
قرار گیرد (ممیز و همکاران .)01 :0242 ،در ساز هدای اییدر،
فناوری و ت والت آن بی یکی از مهدم تدرین عناصدر م دی
استراتژیک سازمان تبدیل شده است .بریی از پژوهشگران بدر
این اعتقاد هستند کی آثار و پیامدهای فناوری در سیستم هدای
اقتصادی ،اجتماعی و حتدی سیاسدی بسدیار بدا اهمیدت تدر از
ت والت فناوری است این مهم بی ایجاد و توس ی دانش علمی
در حوزه مدیریت فناوری منجر شده است .بی شک حرکت بی
سوی فناوری های نوین برای سازمان ها انکدار ناپدذیر اسدت
(حیدریی و همکاران .)01 :0242 ،فناوری ارتباطدات اطالعدات

( )ICT0اصطالحی یتری است کی شامل همی دستگاه هدا و
برنامی ها مانند تلان های همراه ،رایانی های شخصی و برنامی
های رسانی های اجتماعی است کی افراد را قادر می سازد تا در
دنیای دیجیتاز با یکدیگر ت امدل داشدتی باشدند (کریتنددن 2و
همکاران .)040 :2104 ،فناوری اطالعات و ارتباطات با ایجداد
تلییرات سریع در جام ی بر جنبی هدای مختلدف زنددگی تداثیر
گذاشتی است .جوامع مختلف در دوسی دهی اییر برای عبدور از
رکودهای متوالی اقتصادی بی توس ی کارآفرینی روی آورده اند.
یکی از راه های تقویت کارآفرینی و ایجداد کسدب و کارهدای
نوین و یالو استااده از فناوری اطالعات و تکنولدویی هدای
نوین مدی باشدد و فنداوری را بدی عندوان اصدلی تدرین ابدزار
کارآفرینی مدرن مورد توجی قرار داده است .فناوری اطالعدات
با ت ادز اطالعات و یدمات و م صوالت و پدوز و همچندین
ایجاد فرصت های شللی تاثیرگذار بدوده و افدراد را قدادر مدی
سازد اطالعات مورد نیاز یود را در کم ترین زمان کسب یا بدی
اشتراک بگذارند و با در ایتیار گذاشتن ابزارهای جدید بی افراد
سبب کارآفرینی و یالقیت در کسب و کار می گردد (رجایی و
همکدداران .)014 :0241 ،بددا اسددتااده از فندداوری اطالعددات و
ارتباطات ،زنان در اقتصادهای در حاز ظهور می توانند زندگی
اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی یود را بدا تلییدر و تلییدر شدکل
روندهایی کی منجر بی فرصت های رشد و توسد ی مدی شدود،
مت وز کنند و این امکان را دارد کی بسیاری از شدکا هدا را
در توس ی اقتصادی اجتماعی انسانی از بین ببدرد (کریتنددن و
همکاران .)040 :2104 ،در کشور ما بدی اهمیدت کدارآفرینی
زنان بیش از پیش توجی می شود ،بی طوری کی مطابق گزارش
ساز  2108سازمان دیده بان کارآفرینی جهانی ،ایران در زمینی
کارآفرینی و همچنین کدارآفرینی زندان رشدد مطلدوبی داشدتی
است (شهامت نژاد و همکداران .)024 :0244 ،در کشدورهای
رو بی توس ی ،زنان امید اوز برای ارتقاء یدانواده هدا و رشدد و
توس ی کشورهای یدود م سدوب مدی شدوند .موفقیدت زندان
کارآفرین در جوامع نی تنها سبب سودهای اقتصادی می شدود
بلکی منافع اجتماعی و فرهنگی هم ایجداد مدی کندد  .حضدور
زنان در بازار کار و مشارکت زنان در ف الیت های اقتصدادی و
اجتماعی ،بی یکی از شایص های مهم توس ی اقتصادی مبدز
شده است و با توجی بی ترکیب جم یتی در جهان کدی نشدانگر
حضور بدیش از پنجداه درصددی زندان در جام دی مدی باشدد،
ضرورت توجی بی اسدت داد و نقدش زندان در یریدی اقتصدادی
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کشورها اهمیت یافتی است و برای رشد و توس ی می بایست از
توان کل جم یت ف از اقتصادی اعم از زن و مرد بهره جسدت
و با تدابیر ویژه در بهره مندی از نیدروی کدار زندان در مسدیر
توس ی گام برداشت .موفقیت زنان کارآفرین در جوامع نی تنهدا
سبب ایجاد سود اقتصادی می شود ،بلکدی مندافع اجتمداعی و
فرهنگی بی همراه دارد .بی همین دلیل در برنامی هدای توسد ی
تالش می شود تا عالوه بر اینکی مشارکت زنان در بدازار کدار
افزایش یابد ،شرای الزم برای توس ی و کدارآفرینی زندان نیدز
فراهم شود .فنداوری اطالعدات و ارتباطدات بدی دلیدل ایجداد
ت والت یشمگیر در کلیی ف الیت هدای اجتمدداعی از جملددی
کارآفرینی ،بی عنوان مهم ترین ابزار کدارآفرینی مددرن مدورد
توجی قرار گرفتی است .این فناوری با توجی بی مناف ی کی برای
زنان دارد ،قادر است کی بریورد با بسیاری از یالش هایی کدی
زنان کارآفرین با آن ها مواجی مدی شدوند را تسدهیل نمدوده و
قدرت کارآفرینی آنان را افزایش دهد .همچنین در برنامی های
توس ی ،بی ضرورت توجی بی جایگاه زن در تمامی عرصی هدا و
نگاه ویژه بی نقش سازنده آنان بی منظور بهره مندی جام دی از
سرمایی انسانی زنان در فرایند توسد ی پایددار و متدوازن اشداره
شده است .بنابراین با لذا با توجی بدی ضدرورت توسد ی سدهم
زنان در اقتصاد ملی و با توجدی بدی اهمیدت موضدوع ،در ایدن
پددژوهش بددی ارائددی مدددز فندداوری ارتباطددات در راسددتای
توانمندسازی زنان کارآفرین در کسب و کار پردایتی می شود.
مبانی نظري و پیشینۀ پژوهش
فناوری عبارت اسدت از مجموعدی ای از فراینددها ،روش هدا،
فنون ،ابزار ،تجهیزات و ماشین آالت کی توس آن ها کداالیی
سایتی می شود یا یدماتی ارائی می گردد .تکنولدویی وایه ای
یونانی است کی از دو جزء "تکنو" بی م نی هنرو فن و"لوییا"
بی م ندی مطال دی سدایتی شدده اسدت و در فارسدی آن را بدی
«فناوری» ترجمی کرده اند .در دنیای امروز فدن آوری بخشدی
انکارناپذیر از مبانی و مااهیم توس ی است ،بی گوندی ای کدی از
نظر کارشناسان ،م رک اصلی توسد ی پایددار ،رشدد و توسد ی
دانش بنیان فدن آوری اسدت .دولدت هدا و صدنایع پیشدرو در
جهان ،اهمیت فن آوری را دریافتی اندد و بدی منظدور افدزایش
کارایی و توان رقابت در بازارهای بین المللی در پدی کداربردی
کردن علم هستند .اهمیت تکنولدویی بدی عندوان مهدم تدرین
عامل توس ی اقتصادی در دنیا ملموس اسدت .تکنولدویی ذات
علمی دارد و پرسش جزء فلسای آن است ،بی منظور پاسد بدی
این پرسش ت قیق و توس ی انجام و منجر بدی کشدف و ابدداع
می شود (فرمهینی فراهانی و فرازکیش .)22 :0241 ،فنداوری

اطالعات عبارت است از تمامی اشکاز فناوری کی بی منظدور،
پردازش ،ذییره سازی و انتقاز اطالعدات ،کدی در یدک قالدب
الکترونیکی صورت می پذیرد .تجهیزات فیزیکی کی برای این
اهدا بی کار میبرند عبارتندد :از رایاندی ،شدبکی و تجهیدزات
ارتباطی ،فلکس نرم افزارهای الکترونیکدی .در واقدع فنداوری
اطالعاتی ییزی فراتر از توانایی م اسباتی رایانی است امدروزه
رایانی نقشی متااوت از گذشتی با میکند .کاربرد امروزی رایانی
ها بیشتر بی یداطر ب دا ارتبداطی آنهاسدت .در صدورتی کدی
استااده از رایانی بیشتر بی منظور ذییرهسازی و م اسدبی بدود.
ولی در دنیای امروزی رایانی ها بی یکدیگر متصل شده و باعا
ایجاد شبکی ها شده اند .در سراسدر دنیدا بدا لقدب  42میلیدون
رایانی میزبان وجدود دارد ییدزی بدالر بدر  011میلیدون را بدی
اینترنت دسترسی دارند(حسین پور.)44-011 :0242 ،
نظریه ها و مدل هاي پذیرش فنااوري طالععااو و
طرتباالاو
در دو دهی گذشتی ،نظریی ها و مدز هدای مختلادی در زمیندی
پذیرش فنّاوری ،پیشدنهاد ،آزمدایش و اصدالد شدده اندد کدی
یاستگاه اکثر آن ها سیسدتم هدای اطالعداتی و رویکردهدای
روان شناسی و جام ی شناسی بدوده اسدت .ایدن مددز هدا بدی
شنایت ما از عوامل مؤثر در پذیرش فنّاوری از سوی کداربران
و رواب بین آنان کمک می کنند.در ادامی ،بریی از این مددز
ها بی طور مبسوط مورد بررسی قرار می گیرند.
نظریه نشر نوآوري
بر اساس نظریدی نشدر ندوآوری (آی دی تدی) پدذیرش یدا رد
نوآوری ،بی آگاهی مصر کننددگان از ندوآوری بسدتگی دارد.
ندوآوری ،ایدده ،روش یدا موضوعی است کی از نظر یک فرد یا
واحد پذیرش ،نوین تلقی می شود .در مقابدل ،نددشر فراینددی
است کی طی آن ،یک نوآوری از طریق مجرا های مشدخص،
در طدوز زمدان بدی اعضای نظام اجتماعی منتقدل مدی شدود.
نظریی نشر نوآوری ،انتشدار ندوآوری را ندوع یاصدی از فرایندد
ارتباطی تلقی می کند کی طدی آن ،پیدامی دربداره یدک ایدده
جدید ،از یک فرد بی فرد دیگری در نظام اجتمداعی منتقل می
شود.
نظریه رفتار هدطیت شده
نظریی رفتار هدایت شده یا رفتار برنامی ریزی شده یک الگوی
عمومی است کدی در بسدیاری از زمیندی هدا از جملدی پدذیرش
فنّاوری اطالعات و ارتباطات بی کار گرفتدی شدده است .در این
نظریی ،از عوامل انگیزشی برای پیش بیندی یدک رفتدار ویدژه
استااده می شود و فرض بر آن است کدی تمایدل ،ان کاسدی از
انگیزه شخص برای یک رفتدار مشدخص اسددت .بدر اسداس
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نظریی یاد شده ،تمایل بی رفتدار ،حاصدل سدی عامدل نگدرش،
هنجار ذهنی و برداشت ذهنی از کنتدرز رفتدار اسدت .در ایدن
نظریی ،فرض بر آن است کی رفتار یک فدرد از طریدق تمایدل
وی بدی آن رفتار ت ریک می شود و این تمایل را بدی ترتیدب،
ن وه نگرش بی رفتار ،هنجدار ذهندی و توانایی فرد در م قدق
سایتن موفقیت آمیز رفتار ت یین می کندد .نگدرش بدی رفتدار
یدک احساس مطلوب یا نامطلوب برای بروز رفتار است کدی از
طریق اعتقدادات فدرد و بدا در نظر گرفتن پیامدهای ناشدی از
رفتار و ارزشیابی مطلوبیت این پیامدها حاصدل مدی شدود .بدی
عبارت دیگدر ،نگدرش ،میدزان ارزشدیابی یدا ارزیدابی فددرد از
مطلوب یدا نددامطلوب بددودن یددک رفتددار اسددت(رضدایی،
.)02 :0288
مدل پذیرش فناوري)(TAM1
مدز پذیرش فناوری ساز  0484توس دیدویس 2ارائدی شدد.
همان طور کی در شکل ( )0مالحظی می شود سهولت استااده
ادراکی و سودمند بودن ادراکی از پایی های اصلی مدز پذیرش
فناوری است.

شکل  .1مدل طولیه پذیرش تکنولوژيTAM
منبع( :حیدریه و همکارطن)1931 ،

هد مدز پذیرش فناوری ارائی توضی ی در رابطی با ت یدین
کننده های اساسی پذیرش تکنولویی کامپیوتر و توجیی دقیدق
آن ها از نظر تئوریک می باشد .ایدن مددز فدرض مدی کندد،
استااده از یک سیستم بی طور مستقیم از طریق تمایل رفتاری
برای استااده از آن ت یین می شود کی این ت ت تاثیر نگدرش
فرد نسبت بی استااده از سیستم و مزایای دریافدت شدده از آن
می باشد .عالوه بر این ،سهولت استااده از سیستم بر نگرش و
مزایای دریافت تاثیر می گذارد (زنجیریی و همکداران:0240 ،
.)5
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ونکاتش و دیویس ) 2111( 2مدز "تم" اولیی را بس و توس ی
دادند و سازه های نظریی ای جدیدی شامل اثرات اجتمداعی و
فرآیندهای ابزار شنایتی ،بی مدز اولیی اضافی شد ،کی بی تم 2
م رو است شکل شماره ( )2نشانگر آن است.

شکل  .1مدل تم 1
منبع( :حیدریه و همکارطن)1931 ،

مدز تم ، 2بی بررسی استااده داوطلبانی و اجباری فناوری مدی
پردازد و نشان می دهد بی مرور زمان کی افراد تجربی بیشدتری
از سیستم بدست می آورند ،بی قضاوت در مورد سودمندی یک
سیستم بر اساس مزایای موق یت بالقوه ناشی از استااده بیشتر
از اطالعات اجتماعی در شکل دهی سودمندی ادراکدی توجدی
می کنند .پژوهشگرانی دیگر نیدز بدی اهمیدت حیداتی بررسدی
متلیرهای یارجی اشاره کرده و بدی ایدن نتیجدی و همکداران،
رسیدند کی این عوامل برای استااده از فن آوری حیاتی اسدت.
از آن زمان بی ب د متلیرهای مدز اولیی تم بی عنوان متلیرهای
میانجی در نظر گرفتی شده است کی یود ت دت تداثیر عوامدل
یارجی می باشند (حیدریی و همکاران.)00 :0242 ،
توطنمندسازي زنان کارآفرین در کسب و کار
ت اریف گوناگونی از وایههای توانمندسازی توس پژوهشگران
و صاحبنظران در این زمینی ارائی شده است عبارتند از:
توانمندسازی عبارت است از شنایتن ارزش افدراد و سدهمیکی میتوانند در انجام امور داشتی باشند.
توانمندسازی نیروی انسانی ی نی ایجاد مجموعی ظرفیتهایالزم در کارکنان برای قادر سایتن آنان بی ایجاد ارزشی افزوده
در سازمان و ایاای نقش و مسئولیتی کی در سازمان بر عهدده
دارند توأم با کارآیی و اثربخشی.
توانمندسازی عبارت است از طراحی و سدایتن سدازمان بدین وی کی افراد ضمن کنترز یود ،آمادگی قبوز مسئولیتهای
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بیشتری را نیز داشتی باشند.
توانمندسازی عبدارت اسدت از توسد ی و گسدترش قابلیدت وشایستگی افراد برای نیل بی بهبود مستمر در عملکرد سازمان.
توانمندسددازی عبددارت اسددت از ارتقدداء توانددایی کارکنددان دراستااده بیشتر از قوه تشخیص و ت لیدل ،داشدتن بصدیرت در
انجام کارهایشدان و مشدارکت کامدل در تصدمیمهایی کدی در
زندگی آنها اثر میگذارد.
توانمندسازی عبارت است از آزاد کردن نیروی دروندی افدرادبرای کسب دستاوردهای شگات انگیز.
توانمندسازی در ماهوم سدازمانی عبدارت اسدت از تلییدر درفرهنگ و شهامت در ایجاد و هددایت یدک م دی سدازمانی
(س یدی پور و م مدی.)41 :0244 ،
کارآفرینی میتواند یک بنیان (پایی) بدرای رقابدت و پیشدرفت
تکنولویی در تمام شرکتهایی کی بی سوی رشد و توسد ی در
اقتصاد جهانی جدید رهسدپار هسدتند ،ایجداد کندد .همچندین
کارآفرینی میتواند بی عندوان یدک راهنمدا (نمداد) بدی سدوی
توس یی اقتصادی م لی ،منطقیای و ملی ت ریف شدود و نیدز
می تواند بی عنوان یک فاکتور مهم در توس ی ی شرکتهدایی
کی بر اساس مزیت رقابتی شکل گرفتیاندد مدورد توجدی قدرار
گیددرد .ماهددوم کددارآفرینی حددوز یلددق کسددب وکددار جدیددد و
همچنین رشد و توس یی کسب و کارهای موجود متمرکز شده
است .کارآفرینی یلق ییزی جدید و پذیرش مخاطرات و سود
حاصل از آن است (نیک فرجام و همکاران .)5 :0244 ،اولدین
ت ریف اصطالد توانمندسازی بی ساز  0088بر میگردد کی در
آن توانمندسازی را بی عنوان تاویض ایتیار در نقش سدازمانی
یود میدانستند کی این ایتیار بایستی بی فرد اعطا یا در نقدش
سازمانی او دیده شود .گرو )0400( 0بی ت اریف راید فرهندگ
للت از توانمندسازی اشاره میکند کی شدامل تادویض قددرت
قانونی ،تاویض ایتیار کردن ،مأموریت دادن و قددرت بخشدی
است .در ساز ( 0441گاندز )2توانمندسازی را با واگذاری اتخاذ
تصمیم بی کارکنان ماهوم سازی کرد ،ادبیات توانمندسازی تدا
کنون دگرگونیهای زیادی بی یود دیده است تا اینکی باالیره
لی )2110( 2توانمندسازی را زمینی بدرای افدزایش دیالوگهدا،
تاکر انتقادی ،ف الیت در گرد همایی کویک میداندد و اشداره
میکند کی اجازه دادن بی ف الیتهایی کدی جهدت حرکدت بدی
فراسوی تسهیم ،تقسیم و پاالیش تجربیدات ،تاکدر ،دیددن و
گاتگوها ،از اجزای اصلی توانمندسازی هستند .توانمندسازی از
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سدداز  0441روار یافددت .در رابطددی بددا سددیر تدداریخی توس د ی
نظریات توانمندسازی ریچارد کوتر از دو نوع توانمندسازی بدی
شرد زیر نام میبرد .اولدین ندوع توانمندسدازی روان سیاسدی
است کی باعا افزایش عزت ناس و احتدرام بدی یدود شدده و
نتای آن در رفتار با دیگران جلوه پیدا میکند ،بی عبارت دیگدر
توانمندسازی مستلزم اعتماد بی توق دات و مهمتدر از آن توقدع
کارکنان در مورد یک تلییدر واق دی در رفتدار اسدت .ندوع دوم
توانمندسازی روان نمادین است کی عالوه بدر افدزایش عدزت
ناس در کارکنان باعا تلییر در مجموعیای از پدیدههای غیدر
قابل تلییر میشود .در دهی  41توانمندسازی کارکنان جایگزین
وایه دیالت یا درگیر کردن کارکنان در کار شد.
پیشینه تجربی
رضایی و سبزه کار ( ،)0411در مطال دی ای بدی بررسدی تدأثیر
فناوری اطالعات بر توانمندسدازی کارکندان دانشدگاه فندی و
حرفیای استان یراسدان جندوبی پردایتندد .ایدن پدژوهش بدر
اساس هد و ماهیت پژوهش از نوع توصیای-پیمایشی بدوده
و جام ی آماری نیز کلیی کارکنان دانشگاه میباشد .نتای نشان
داد کی بکارگیری فناوری اطالعات می تواند منجر بی احساس
شایستگی ،بهبود کیایت عملکرد کارکنان ،تسهیل ارتباطدات و
سددرعت انجددام امددور کارکنددان در شددرای مختلددف کدداری در
دانشگاه فنی و حرفیای استان یراسان جنوبی شود و همچنین
میتواند دسدتاوردهای یدوبی از جهدات مختلدف در دانشدگاه
داشتی باشد .م ظمی گدودرزی و عطرکدار روشدن ( ،)0244در
پژوهشی بی بررسی تأثیر فناوری اطالعات و ارتباطات (فاوا) بر
توانمند سازی زنان (با تأکید بر آموزش واشتلاز ) در طی دوره
زمانی  2112-2101در کشورهای عضو گروه  D8پردایتندد.
با بکارگیری داده های ترکیبی و درقالب الگوی یدود توضدیح
برداری با وقای های گسترده و استااده از شدایص ، GEMو
شایص های آموزش و اشتلاز بصورت جداگانی ،داده ها مدورد
تجریی و ت لیل قرار گرفتی است .نتدای ت قیدق حداکی از آن
است کی فناوری اطالعات و ارتباطات بر توانمند سدازی زندان
بی تاکیک شایص ها ،اثر مثبدت و م نداداری دارد .شدهامت
نژاد و همکاران ( ،)0244در مطال ی ای بی طراحی مدز توس ی
کارآفرینی شهری زنان سرپرست یانوار (مطال ی موردی :شدهر
تهدران) پردایتندد .نتدای نشددان میدهدد کدی فرآیندد توسد ی
کددارآفرینی شددهری ت ددت تدداثیر عوامددل نهددادی ،سددایتاری،
م یطی و م توایی مت ددی واقع میشود ،کدی در ایدن میدان
انگیزههای کارآفرینی ،فرآیند انجام امور و ف الیتهای مؤثر بر
کارآفرینی ،عوامل سدایتاری ،حمایدت از ندوآوری و ایددههای
جدید ،برندسازی کارآفرینی شهری ،رشد و توس یی کارآفرینی
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اجتماعی ،نوآوری اجتماعی و حمایت از سدایتارهای ندوآور در
یصددوم مسددائل اجتمدداعی زنددان ،نددوآوری یدددمات و یلددق
ارزشهای جدید  ،بازاریابی و توجی بی مسدائل در ف الیتهدای
یدماتی زنان ،شبکیهای ارائدی دهنددهی یددمات کدارآفرینی
شهری و در نهایدت توسد یی فرصدتهای جدیدد کدارآفرینی
میتوانند اثر تقویتکننده یدا تضد یفکننده بسدیاری برفرآیندد
کارآفرینی داشتی باشد ،شنایت این نیازها و انگیزهها بدا توجدی
بددی تااوتهددای جنسددیتی میتوانددد مراتددب تسددهیل توس د ی
کارآفرینی شهری زنان را فراهم کند .ماکی و پتروکا،)2120( 0
در پژوهشی بی بررسی فناوری بی عندوان کلیدد توانمندسدازی
زنان پردایتند .نتای نشان داد کی استااده از مدایالت فناوری
اطالعات و ارتباطات در زمینی های فراگیدر (بدی عندوان مثداز
ارتقاء سالمت) ،آموزش (بی عنوان مثاز  ،فرصت هدای سدواد
سالمت) ،شیوه زندگی (بی عندوان مثداز ،مربیگدری و برنامدی
ریزی همساالن)  ،پیشگیری (بی عنوان مثداز  ،فرصدت هدای
غربالگری) ،یالش های سالمتی ( بدی عندوان مثداز  ،برنامدی
های یشونت شریک صمیمی) و درک مواندع (ی ندی جدذب ،
استااده و همی جا در فناوری اطالعات و ارتباطات برای زندان)
برای حمایدت از زندان مایدد واقدع شدده اسدت .سوسدمیتا 2و
همکاران ( ،)2121طی مطال ی ای بی بررسی پذیرش فناوری و
جهت گیری کارآفرینی برای زنان روستایی :شدواهدی از هندد
پردایتنددد .نتددای ایدن مطال ددی نشددان داد کددی انددواع مختلددف
دسترسی مانند ذهنی ،مادی ،مهارت و استااده بدی طدور قابدل
توجهی در پذیرش فناوری اطالعات و ارتباطات در بدین زندان
روستایی نقش دارند .همچنین یافتی های این مطال ی نشان داد
پذیرش فناوری با قصد کارآفرینانی زنان کارآفرین یدرد رابطدی
دارد .حایظ 2و همکداران ( ،)2121در مطال دی ای بدی بررسدی
تأثیر فنداوری اطالعدات و ارتباطدات بدر توانمندسدازی زندان:
شواهدی از کشورهای منتخب جندوب آسدیا پردایتندد .نتدای
نشان می دهد کی فناوری اطالعات و ارتباطات توانمندسدازی
زنان را در کشورهای جنوب آسیا افزایش می دهد .کریتندن 4و
همکاران ( ،)2104طی پژوهشی بی ارائی مدز فناوری ارتباطات
در راستای توانمندسازی زنان کارآفرین یدرد پردایتندد .نتدای
حاکی از آن است کی تصمیمات مربدوط بدی اسدتااده از ICT
ت ت تأثیر درک زنان از سهولت اسدتااده و سدودمندی ICT
قرار گرفتی است .عالوه بر این  ،تأثیر استااده از  ICTبر روی
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پیوند سرمایی اجتمداعی توسد یودکارآمددی ت ددیل شدد ،در
حالی کی استااده از  ICTتدأثیر مسدتقیم بدر یودکارآمددی و
پیونددد سددرمایی اجتمدداعی داشددت .پیونددد سددرمایی اجتمدداعی و
یودکارآمدی تأثیر متااوتی بر توانمندسازی زنان داشت کی بدی
عنوان دایلی سازی هد  ،کنترز ادراک شدده  ،صدالحیت و
تأثیر اندازه گیری می شود.
استاان 5و همکاران ( ،)2105درپژوهشی بدی بررسدی اهمیدت
فناوری های اطالعاتی و ارتباطی در توسد ی کدارآفرینی زندان
پردایتند .این مطال ی نتیجی گرفت کی استااده از رایانی توسد
زنان ،نیداز بدی اشداره مدداوم بدی مزایدای اسدتااده از فنداوری
اطالعات و ارتباطات در کسب دانش جدید و توس ی کارآفرینی
زنان را تأیید کرده است.
متلیرهای مورد اسدتااده در ایدن پدژوهش در جددوز  0آمدده
است:

جدول  .1شناسایی متغیرهاي پژوهش
مقیاس
فناوری اطالعات

توانمندسازی زنان کارآفرین در
کسب و کار

اب اد
سودمندی ادراک شده
سهولت در استااده
استااده برای حمایت از فروش
مستقیم
صالحیت
کنترز درک شده
درونی سازی هد
تاثیر

سوطالو پژوهش
 -0اب دداد و مولاددی هددای فندداوری ارتباطددات در راسددتای
توانمندسازی زنان کارآفرین در کسب و کار کدام است؟
 -2اولویت بنددی اب داد و مولادی هدای فنداوری ارتباطدات در
راستای توانمندسازی زنان کارآفرین در کسدب و کدار یگوندی
است؟
 -2اعتبار مدز فناوری ارتباطات در راستای توانمندسازی زنان
کارآفرین در کسب و کار یگونی است؟
روششناسی پژوهش
ت قیق حاضر در زمرة ت قیقات کاربردی قرار دارد .نتای ایدن
پژوهش قابل استااده برای تمدامی زندان کدارآفرین در حدوزه
. Stefan
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های کسب وکار است .روش ت قیدق در بخدش کیادی روش
دلای می باشد و در بخش کمی توصیای پیمایشی مدی باشدد.
جام ی پژوهش در بخش کیای یبرگان می باشد کی در حوزه
مسائل مربوط بی کارآفرینی تخصص دارند و نموندی بدی شدیوه
هدفمند و بر اساس اشباع نظدری  05نادر انتخداب شددند .در
بخش کمی جام دی آمداری زندان کدارآفرین در کسدب و کدار
کویک در تهران میباشند .ت داد  021نار از زنان کارآفرین در
کسب و کارهای کویک در تهران بدرای جام دی آمداری ایدن
پژوهش شناسایی شد .بی منظور نمونی گیری در بخش کمدی،
از روش نمونی گیری تصادفی استااده شده است و حجم نمونی
بر اساس فرموز کوکران انتخاب شده اسدت .بدر اسداس ایدن
فرموز ت داد نمونی  42نار بی دسدت آمدده اسدت.جمدعآوری
دادههای مورد نیاز نیز با استااده از ابدزار پرسشدنام صدورت
گرفت .برای گردآوری شواهد روایی ابزار پدژوهش ،راههدای
مختلای وجود دارد کی عبارتندد از :روایدی م تدوایی ،روایدی
صوری و روایی سازه (شواهد همگرا ،واگرا و همسانی درونی
و روایی عاملی) .در اولدین مرحلدی از پدژوهش ،پرسشدنامی در
ایتیار اساتید دانشگاه و سایر یبرگانِ در دسترس قرار گرفت
و تأکید شد کی در ارزیابی کیای روایی م توا ،مواردی یون:
رعایدت دسدتور زبدان ،اسدتااده از کلمدات مناسدب ،اهمیدت
سؤاالت ،قرارگیری سؤاالت در جدای مناسدب یدود و زمدان
تکمیل ابزار طراحی شده .در مرحلد دوم از بررسدی روایدی،
برای ارزیابی روایی م تدوایی از نظدر متخصصدان در مدورد
میزان هماهنگی م توای ابزار اندازهگیری با هد پدژوهش،
استااده گردید .پس از ارزیابی روایدی ،جهدت بررسدی پایدایی
پرسشددنامی از روش همسددانی درونددی (روش آلاددای کرونبددا )
استااده شد؛ ینانکی پس از مطال مقدماتی (پایلوت) در یک
نمون  21ناری و بازگشت پرسشنامیها ،دادههدای جمدعآوری
شده بی نرم افدزار  Spss 23وارد و آلادای کرونبدا آنهدا
م اسبی گردید .در نهایدت پدس از انجدام مراحدل  .0اعتبدار
م توا .2،دو نیمدی کدردن .2 ،آلادای کرونبدا ) پایدایی (و .4
بازآزمایی ،ابزار ت قیق آماده شد.کی بی صدورت جددوز  0مدی
باشد
حدول  .1نتایج روطیی و پایایی طبزطر تحقیق در بخش
کمی
در بخش کمی
اب اد

ت داد
سواالت

نماد

آلاای
کرونبا

پایایی
ترکیبی

روایی
همگرایی

سودمندی ادراک
شده

2

GH

1/812

1/882

1/140

در

سهولت
استااده
برای
استااده
حمایت از فروش
مستقیم
توانمندسازی
زنان کارآفرین در
کسب و کار
کل

4

RH

1/840

1/811

1/052

1

TE

1/851

1/400

1/580

00

TN

1/801

1/841

1/122

24

1/840

جدول  .1نتایج پایایی طبزطر تحقیق در بخش کیفی
مرحلی
دور اوز دلای
دور دوم دلای
دور سوم دلای

پایایی پرسشنامی
1/828
1/814
1/050

بی منظور توصیف و تجزیی ت لیل اطالعات از آمار توصیای و
استنباطی و نرم افزار  SmartPLS 3استااده شد.
یافتههاي پژوهش
یافته هاي پژوهش در بخش کیفی:
در این پژوهش ابتدا موضوع و اب اد آن ت ریدف شدد .بدر ایدن
اساس ابتدا عوامل پژوهش شناسایی سپس این عواز در ایتیار
 05نار از پاس دهندگان قرار داده شد در تمامی مراحل میزان
اهمیت عوامل در قالدب طیدف لیکدرت و شدامل گزیندیهدای
(کامال مخالف( ،)0 :مخالف( ،)2 :نظری ندارم( ،)2 :موافدق)4 :
و (کامال موافق )5 :صورت گرفت .در هر دور نیز در مقابل هر
عامل ،میانگین پاسد هدای اعضدای پاندل در دورهدای پدیش
آگاهی پاسخگویان میرسید.
نتایج دور طول دلفی
در گام اوز ابتدا پرسشنامیای شدامل شناسدایی شدایصعدای
فناوری ارتباطات در راستای توانمندسدازی زندان کدارآفرین در
کسب و کار طراحی شده کی شامل  04عامل در  0ب دد مدی-
باشد و در ایتیار  05یبره قرار داده شد تا بدر اسداس طیدف 5
تایی لیکرت بی هر شایص امتیاز دهند .همچندین از یبرگدان
یواستی شد ینانچی عاملی غیر از عوامل گاتی شدده مدد نظدر
دارند بیان کنند .پایایی پرسشنامی در مرحلی اوز نیدز برابدر بدا
 1/828شده است و یون باالتر از  1/0میباشدد مدورد قبدوز
است.
نتایج دور دوم دلفی
در دور دوم دلای ابتدا عواملی کی میانگین کمتر از  2در مرحلی
اوز دلای کسب کردهاند حذ میشوند .کی نتای نشان داد 2
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عامل دارای میانگین کمتر از  2هستند پس حذ میشوند .در
دور دوم دلای ،عوامل تایید شده مرحلی اوز بی همراه عدواملی
کی از نظر یبرگان استخرار شده است دوباره طی پرسشدنامی-
ای در ایتیار یبرگان قرار داده شد تا همانند مرحلی اوز بی هر
شایص امتیاز دهند .همچنین در ایدن دور ،میدانگین امتیدازات
دور اوز دلای نیز قرار داده شد تا افراد با اساس میدانگین کدل
تصمیمگیری کنند .در این دور بسیاری از یبرگان نظرات یود

در مرحلی اوز را تایید کردند .پایایی و ضریب هماهنگی کنداز
در دور دوم بی ترتیب برابر با  1/814و  1/144است .اگر یی بر
اساس پژوهش مشایخی و همکاران ( )0284ضریب هماهنگی
کنداز در این پژوهش م نادار است ولی شرط توقف راند دلای
نیست باید بررسی شود کی در دور ب دی دلای ،آیا این ضدریب
پیشرفت قابل توجهی یواهد داشت یا ییر.

جدول  .9نتایج دور دوم دلفی
بد
سودمندی ادراک
شده

سهولت استااده

استااده برای
حمایت از فروش
مستقیم

صالحیت
کنترز درک
شده
درونی سازی
هد
تاثیر

م یار
من برای حمایت از تجارت مستقیم یود بی  ICTوابستی هستم.
 ICTبخشی از ف الیت های فروش مستقیم روزمره من است.
بی نظر من  ICTدر حمایت از تجارت مستقیم من ماید است.
ت امل من با فناوری ارتباطات برای حمایت از تجارت مستقیم من روشن و قابل
درک است.
من با استااده از فناوری ارتباطات برای حمایت از تجارت مستقیم یود احساس
راحتی می کنم.
برای من آسان است کی در استااده از سایت های فناوری ارتباطات برای پشتیبانی از
تجارت مستقیم یود مهارت بیشتری کسب کنم.
من از  ICTبرای برقراری ارتباط در مورد مسائل مربوط بی تجارت با جام ی فروش
مستقیم یود استااده می کنم.
من از  ICTبرای برقراری ارتباط با سایر فروشندگان سازمان یود استااده می کنم.
من از  ICTبرای برقراری ارتباط با مشتری های فروش مستقیم یود استااده می
کنم.
من از  ICTبرای ارتباط اجتماعی با جام ی فروش مستقیم یود استااده می کنم.
من از  ICTبرای یادگیری روش های بهبود تجارت مستقیم یود استااده می کنم.
من از  ICTبرای ارائی اطالعات بی مشتریان ف لی و بالقوه یود در مورد فروش
مستقیم م صوالتم استااده می کنم.
من مهارت و توانایی الزم برای انجام کارهای مستقیم فروش یود را بی یوبی دارم.
من م تقدم کی می توانم زنان دیگری را کی عالقی مند بی فروش مستقیم هستند،
حمایت و راهنمایی کنم.
من این ایتیار را دارم کی بی روشی کی بی بهترین شکل مشاهده می کنم بی فروش
مستقیم بپردازم.
من این آزادی را دارم کی ت یین کنم یگونی تجارت مستقیم یود را اداره می کنم.
من از اهدا سازمان فروش مستقیم کی بی آن وابستی هستم الهام می گیرم.
من مشتاو کار در جهت دستیابی بی اهدا سازمان فروش مستقیم یود هستم.
من از آنچی دیگران در فروش مستقیم س ی در ت قق آن دارند الهام می گیرم.
تأثیری کی من در تجارت مستقیم یود می گذارم زیاد است.
من می توانم روی ن وه فروش مستقیم سایر زنان تأثیر بگذارم.

نتایج دور سوم دلفی
در دور سوم دلای نیز بی طریق مشدابی پرسشدنامی مرحلدی دوم
دوباره در ایتیار افراد یبره قرار داده شد تا همانند مرحلدی اوز
بی هر شایص امتیداز دهندد .همچندین در ایدن دور ،میدانگین
امتیازات دور دوم دلای نیز قرار داده شدد تدا افدراد بدا اسداس
میانگین کل تصمیمگیری کنند .در این راند نیز بیشتر یبرگان

بیشترین
امتیاز

میانگین

ان را
م یار
03011
13481
13481

کمترین
امتیاز
2
2
2

5
5
5

23422
23111
23111

2

5

23111

13481

2

5

23422

03011

2

5

23410

13441

2
2

5
5

23422
23411

03122
13481

2
2
0

5
5
5

43111
23810
23522

13421
13405
03080

2
2

5
5

23210
23411

13884
03151

2

5

23411

13401

0
2
2
2
2
2

5
5
5
4
5
5

23522
23211
23410
23222
23422
23811
23222

13441
13812
13405
13411
13884
13440
13401

2
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همان نظرات مرحلی دوم را تایید کردند و از ارائدی نظدر جدیدد
یودداری کردند  .در راندد سدوم دلادی نیدز پایدایی و ضدریب
هماهنگی کنداز بی ترتیب برابر با  1/050و  1/010میباشد.
جدوز  :4نتای دور سوم دلای
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بد
سودمندی
ادراک شده

سهولت
استااده

استااده برای
حمایت از
فروش
مستقیم

صالحیت

کنترز درک
شده

درونی سازی
هد

تاثیر

م یار
من برای حمایت از تجارت مستقیم یود بی  ICTوابستی هستم.
 ICTبخشی از ف الیت های فروش مستقیم روزمره من است.
بی نظر من  ICTدر حمایت از تجارت مستقیم من ماید است.
ت امل من با فناوری ارتباطات برای حمایت از تجارت مستقیم من
روشن و قابل درک است.
من با استااده از فناوری ارتباطات برای حمایت از تجارت مستقیم یود
احساس راحتی می کنم.
برای من آسان است کی در استااده از سایت های فناوری ارتباطات
برای پشتیبانی از تجارت مستقیم یود مهارت بیشتری کسب کنم.
من از  ICTبرای برقراری ارتباط در مورد مسائل مربوط بی تجارت با
جام ی فروش مستقیم یود استااده می کنم.
من از  ICTبرای برقراری ارتباط با سایر فروشندگان سازمان یود
استااده می کنم.
من از  ICTبرای برقراری ارتباط با مشتری های فروش مستقیم یود
استااده می کنم.
من از  ICTبرای ارتباط اجتماعی با جام ی فروش مستقیم یود
استااده می کنم.
من از  ICTبرای یادگیری روش های بهبود تجارت مستقیم یود
استااده می کنم.
من از  ICTبرای ارائی اطالعات بی مشتریان ف لی و بالقوه یود در
مورد فروش مستقیم م صوالتم استااده می کنم.
من مهارت و توانایی الزم برای انجام کارهای مستقیم فروش یود را
بی یوبی دارم.
من م تقدم کی می توانم زنان دیگری را کی عالقی مند بی فروش
مستقیم هستند ،حمایت و راهنمایی کنم.
من این ایتیار را دارم کی بی روشی کی بی بهترین شکل مشاهده می
کنم بی فروش مستقیم بپردازم.
من این آزادی را دارم کی ت یین کنم یگونی تجارت مستقیم یود را
اداره می کنم.
من از اهدا سازمان فروش مستقیم کی بی آن وابستی هستم الهام می
گیرم.
من مشتاو کار در جهت دستیابی بی اهدا سازمان فروش مستقیم
یود هستم.
من از آنچی دیگران در فروش مستقیم س ی در ت قق آن دارند الهام
می گیرم.
تأثیری کی من در تجارت مستقیم یود می گذارم زیاد است.
من می توانم روی ن وه فروش مستقیم سایر زنان تأثیر بگذارم.

کمترین
امتیاز
2
2
2

بیشترین
امتیاز
5
5
5
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23022
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2

5

23110

13411
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5
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5
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2

5

23422

13884

2

5

23110

13401

2

5

23210

13884

2

5

23410

03111

میانگین

ان را
م یار
13410
13410
13884

2

5

23111

13401

0

5

23022

13410

2

5

23210

13884

2

5

23522

13405

2

4

23411

13828

2

5

43110

13014
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5
5

23422
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13044
13405
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یافته هاي پژوهش در بخش کمی:
پژوهش حاضر با هد شناسایی اب اد و مولای هدای فنداوری
ارتباطات در راستای توانمندسازی زنان کدارآفرین در کسدب و
کار ،کی با استااده از ت لیل عاملی تاییدی بر مبنای مدلسدازی
م ادالت سایتاری انجام شده است .پس از مطال ات کتابخانی-
ای و مشخص کردن هر یک از اب اد پدژوهش ،پرسشدنامیای
مشتمل بر یهار بخش ( 24سواز) طراحدی گردیدده و پدس از
تایید روایی و پایایی آن دادههای الزم جهت تجزیدی و ت لیدل
جمعآوری شده اسدت؛ حجدم نموندی آمداری بدر مبندای روش
کوکران حداقل  42نار از زنان کارآفرین در کسدب و کارهدای
کویک در تهران مدیباشدد .بدی همدین منظدور از میدان 011
پرسشنامی توزیع شده در جام ی آمداری ،ت دداد  42پرسشدنامی
(نر پاسد  42/1 :درصدد) بدرای انجدام ت لیدلهدای آمداری
مناسب تشخیص داده شده است .اطالعات جم یدت شدنایتی
شرکتکنندگان در مطال ی بدین قرار بود :بر اسداس اطالعدات
بدست آمده از جمعآوری پرسشنامیها  ،از میان پاس دهندگان
بانوان با فراوانی  011/1درصد م ادز  42نار بیشترین افراد را
در میان نمونی آماری تشکیل میدهند و آقایان با  1/1درصدد
م ادز  1نار در رتبیی دوم قرار دارند .از میان پاس دهنددگان
متاهل با فراوانی  00/2درصد م ادز  00نار بیشترین افدراد را
در میان نمونی آماری تشدکیل مدیدهندد و مجردهدا بدا 22/8
درصد م ادز  20نار در رتبیی دوم قدرار دارندد .اکثدر نادرات
نمونی آماری را افراد با سن  40تا  51ساز ،تشکیل میدهندد
کی  25/8درصد نمونی آماری ( 22نار) میشود .افراد بین  21تا
 21ساز نیز کمترین فراوانی را بدی یدود ایتصدام داده اندد.
بیشترین فراوانی مربوط بی افراد با لیسانس میباشد کی  41نار
از نمونی آماری را تشدکیل مدیدهدد ( 42/5درصدد) .افدراد بدا
مدرک دیپلم (  24نار) و فوو دیدپلم ( 01نادر) بدی ترتیدب در
رتبیهای ب دی قرار دارند .برای بررسی نرماز بودن متلیرها از
آزمون کولموگرو – اسمیرنف استااده شده است .همدانطور
کی در جدوز  0مشداهده میشدود سدطح م ندیداری همدیی
متلیرها کمتر از آلادای سدطح  0.05میباشدد (. )P<0/05
بنابراین با اطمینان 95درصدد میتدوان گادت متلیرهدا دارای
توزیع غیر نرماز هستند (جدوز .)2
جدول  .9جدول نتایج آزمون کلموگروف -طسمیرنف
آزمون

نماد

کولموگورو –
اسمیرنف

سطح
م نادری

سودمندی ادراک شده

GH

1/422

1/111

سهولت در استااده

RH

1/152

1/11

TE

1/112

1/111

TN

1/012

1/111

استااده برای حمایت از
فروش مستقیم
توانمندسازی زنان کارآفرین
در کسب و کار

برطزش مدل کلی :م یدار  GOFمربدوط بدی بخدش کلدی
مدزهای م ادالت سایتاری است کی توس این م یار م قدق
میتواند پس از بررسی بدرازش بخدش انددازهگیری و بخدش
سایتاری مدز کلی پژوهش یود ،برازش بخدش کلدی را نیدز
کنترز نماید .برای بررسی برازش در یک مدز کلی تنها یدک
م یار بی نام  GOFاستااده میشود .سدی مقددار ،1/25 ،1/10
 1/21بی عنوان مقادیر ض یف ،متوس و قدوی بدرای GOF
م رفی شده است.
× )GOF = √average (Commonality
)average (R2
رابطی 0
=1/082R2Average
=1/152AVE Average
=1/500R2Average x AVE Average
= 1/004842GOF
ماادل دروناای (سااا:تاري) :بددرای آزمددودن فرضددییهای
پژوهش از مددز درونی(سدایتاری) اسدتااده مدی شدود .مددز
سایتاری داری دو یوجی می باشد :مدز سدایتاری در حالدت
ضرایب استاندارد و مدز سایتاری درحالدت م نداداری .جهدت
بررسی م نادار بودن رابطی بین متلیرها بی آمداره آزمدون  tیدا
همان  t-valueبین متلیرهای مورد نظر در مددز سدایتاری
در حالت م ناداری توجی میشدود .اگدر آمداره آزمدون از 0341
بزرگتر باشد ،رابطی م نادار می باشد .همچنین ضریب استاندارد
بین متلیرها (در مدز سایتاری در حالدت ضدرایب اسدتاندارد)
بین  -0و  +0می باشد و عالمت آن(مثبدت یدا منادی بدودن)
جهت رابطی را نشان میدهد و هریی بی یدک نزدیکتدر باشدد
رابطی (یا تاثیر) قوی تر است.

فصلنامی علمی رهیافتی در مدیریت بازرگانی ،دوره  ،2شماره  ،4زمستان 0411

شکل :1مدل پژوهش در حالت تخمین طستاندطرد

شکل :1روطبط معنادطري مدل پژوهش
پس از بررسی برازش مدزهای اندازهگیری ،مدز سایتاری و مدز کلی ،فرضیی اصلی پژوهش بی روش ت لیل مسیر و طدی دو مرحلدی
بررسی میشوند؛ مرحلیی اوز بررسی ضرایب م نداداری مربدوط بدی مسدیر هریدک از فرضدییها مدیباشدد کدی بدا اسدتااده از دسدتور
 Bootstrappingانجام میشود و مرحلیی دوم شامل بررسی ضرایب استاندارد شدهی مسیر مربوط بی فرضییهدا مدیباشدد کدی بدا
استااده از دستور  PLS Algorithmانجام میشود .جدوز  1نتای بدست آمده برای آزمون فرضییهای پدژوهش در حالدت تخمدین
استاندارد را نشان میدهد:

صدیقه طوطیان همکاران :شناسایی ابعاد و مولفه های فناوری ارتباطات در راستای توانمندسازی زنان کارآفرین در کسب و کار

جدول  :6بررسی فرضیههاي پژوهش
فرضییهای
پژوهش

اثرات مستقیم

سودمندی ادراک شده بر توانمندسازی زنان کارآفرین در
فرضیی 0
کسب و کار تاثیر م نادار دارد.
نتیجی :مورد
نوع رابطی:
ضریب م ناداری:
ضریب مسیر:
تایید است
مستقیم
25/412
1/110
سهولت در استااده بر توانمندسازی زنان کارآفرین در
فرضیی 2
کسب و کار تاثیر م نادار دارد.
نتیجی :مورد
نوع رابطی:
ضریب م ناداری:
ضریب مسیر:
تایید است
مستقیم
20/152
1/815
استااده برای حمایت از فروش مستقیم بر توانمندسازی
فرضیی 2
زنان کارآفرین در کسب و کار تاثیر م نادار دارد.
نتیجی :مورد
نوع رابطی:
ضریب م ناداری:
ضریب مسیر:
تایید است
مستقیم
4/810
1/224

مطابق با نتای بدست آمده در جدوز  1ضدرایب م نداداری در
سطح اطمینان  %45برای تمامی فرضییهدای پدژوهش مدورد
تایید قرار گرفتی است و نتای حاکی از ارتباط مسدتقیم تمدامی
فرضییهای پژوهش میباشد .از جملی نتای بدست آماده مدی-
توان بی موارد زیر اشاره نمود:
فرضیه  :1سودمندي طدرطک شده بر توطنمندساازي
زنان کارآفرین در کسب و کار تاثیر معنادطر دطرد.
ضریب مسیر بین مولای های ایدن فرضدیی  1/110بدی دسدت
آمده است .مقدار آماره  tنیز  25/412بدست آمده است کدی از
 0/41بزرگتر بوده و نشان میدهد همبسدتگی مشداهده شدده
م نادار است .سودمندی ادراک شده بطور مستقیم و مثبدت بدر
توانمندسازی زنان کارآفرین در کسب و کار تاثیرمیگذارد و بی
میددزان  %11/0از تلییددرات توانمندسددازی زنددان کددارآفرین در
کسب و کار را تبیین مینماید.
فرضیه  :1سهولت در طستفاده بر توطنمندسازي زنان
کارآفرین در کسب و کار تاثیر معنادطر دطرد.
ضریب مسیر بین مولای های ایدن فرضدیی  1/815بدی دسدت
آمده است .مقدار آماره  tنیز  20/152بدست آمده است کدی از
 0/41بزرگتر بوده و نشان میدهد همبسدتگی مشداهده شدده
م نادار است .سهولت در اسدتااده بطدور مسدتقیم و مثبدت بدر
توانمندسازی زنان کارآفرین در کسب و کار تاثیرمیگذارد و بی
میددزان  %81/5از تلییددرات توانمندسددازی زنددان کددارآفرین در
کسب و کار را تبیین مینماید.
فرضیه  :9طستفاده برطي حمایت طز فروش مساتقیم
بر توطنمندسازي زناان کاارآفرین در کساب و کاار
تاثیر معنادطر دطرد.

ضریب مسیر بین مولای های ایدن فرضدیی  1/224بدی دسدت
آمده است .مقدار آماره  tنیز  4/810بدست آمدده اسدت کدی از
 0/41بزرگتر بوده و نشان میدهد همبسدتگی مشداهده شدده
م نادار است .استااده برای حمایت از فدروش مسدتقیم بطدور
مستقیم و مثبت بر توانمندسازی زنان کارآفرین در کسب و کار
تاثیرمیگذارد و بی میزان  %22/4از تلییرات توانمندسازی زنان
کارآفرین در کسب و کار را تبیین مینماید.
نتیجهگیري و پیشنهادها
 -0اب دداد و مولاددی هددای فندداوری ارتباطددات در راسددتای
توانمندسازی زنان کارآفرین در کسب و کار کدام است؟
-2اولویدت بنددی اب داد و مولادی هدای فنداوری ارتباطدات در
راستای توانمندسازی زنان کارآفرین در کسدب و کدار یگوندی
است؟
 -2اعتبار مدز فناوری ارتباطات در راستای توانمندسازی زنان
کارآفرین در کسب و کار یگونی است؟
این پژوهش از نظدر روش ت قیدق آمیختدی ،مبتندی بدر نظدر
یبرگان بوده کی بی مطال ی متلیرهای م یطدی آن گوندی کدی
هست می پردایت .روش ت قیق در بخش کیای روش دلادی
و در بخش کمی توصیای پیمایشی بود .جام ی پدژوهش هدم
در بخش کیای یبرگان بود کی نمونی بی شدیوه هدفمندد و بدر
اساس اشباع نظری حجدم مشدخص انتخداب شدد .در بخدش
کمی جام ی آماری زنان کارآفرین در کسب و کدار کویدک در
تهران بود .از میان پاس دهندگان بدانوان بدا فراواندی 011/1
درصد م ادز  42نار بیشترین افراد را در میدان نموندی آمداری
تشکیل دادند.از میان پاس دهندگان متاهل بدا فراواندی 00/2
درصد م ادز  00نار بیشترین افراد را در میدان نموندی آمداری
تشکیل و مجردها با  22/8درصد م دادز  20نادر در رتبدیی
دوم قرار داشتند همچنین اکثر نارات نمونی آماری را افراد بدا
سن  40تا  51ساز ،تشکیل کی  25/8درصد نمونی آماری (22
نار) میشد .افراد بین  21تا  21ساز نیز کمترین فراوانی را بی
یود ایتصام داده بودند .روش گردآوری اطالعات در بخدش
کمی و کیای ،کتابخانی و میدانی و در بخش کیای بدی منظدور
گردآوری اطالعات ،پرسشنامی تهیی و بین یبرگان توزیع شدد.
یافتی ها نشان داد  011درصد از پاسد دهنددگان زن بودهاندد
همچنین بیشترین فراوانی پاسد دهنددگان مربدوط بدی گدروه
سنی  21تا  41بوده است و کمترین فراوانی مربدوط بدی سدن
بین  41تا  51ساز بوده اسدت کدی تنهدا  21درصدد از پاسد
دهندگان را تشکیل میدهند .بیشدترین پاسد دهندگان دارای
سابقی کاری بین  01تا  05سداز بودهاندد و کمتدرین فراواندی
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مربوط بی سدابقی کدار بدیش از  05سداز بدا 21درصدد اسدت.
بیشترین فراوانی پاس دهندگان دارای مدرک کارشناسی با 51
درصد هستند و کمتدرین فراواندی مربدوط مربدوط بدی مددرک
دکتری با 01درصد است .طبدق یافتدی هدا دریدافتیم ،ان درا
م یار پاس های افراد درباره میزان اهمیت عوامل در دور سوم
نسبت بی دورهای قبلی کاهش یشدمگیدری داشدت .ضدریب
هماهنگی کنداز برای پاس های اعضا در دور سدوم برابدر بدا
 1/010است .با توجی بی این کی ت داد پاس دهندگان بدیش از
 01نار بود ،این میدزان از ضدریب کندداز کدامال م ندادار بدی
حساب میآید (مشدایخی .)0284 ،تاداوت ضدریب همداهنگی
کنداز در دور سوم و دور دوم تنها  1/118افزایش داشت .ایدن
ضریب یا میزان اتااو نظر میان اعضای پانل در میدان دو دور
متوالی ،رشد قابل توجهی را نشان نمیدهد .پدس از مطال دات
کتابخانیای و مشخص کردن هر یک از اب اد پژوهش و ارائدی
مدز ماهومی و اولیی پژوهش و همچنین جمع آوری دادههدا و
تجزیی و ت لیل آمار توصیای ،بی منظور شناسایی اب اد و مولای
های فناوری ارتباطات در راستای توانمندسازی زنان کارآفرین
در کسب و کار دریافتیم سدودمندی ادراک شدده ،سدهولت در
استااده استااده برای حمایت از فروش مستقیم ،توانمندسدازی
زنان کارآفرین در کسب و کار ،مولای های فناوری ارتباطات در
راستای توانمندسازی زنان کارآفرین در کسب و کار می باشند.
حد مطلوب برای م ناداری هر شایص یا متلیر آشکار با متلیر
مکندون مربوطددیاش بزرگتدر یددا مسداوی  0/41مددیباشددد .در
صورتی کی هر یک از شدایصهدا حدد مطلدوب م نداداری را
کسب نکند از مدز حذ شده و مقادیر م ناداری مجددا مدورد
بررسی قرار میگیرد .سنجش بارعاملی برای تمامی مولایهای
پژوهش مقداری باالتر از  1/5بدست آمده است کی حکایت از
تایید این م یار برای تمامی شایصهدای مددز دارد .بررسدی
م یار  R2برای سازههای درونزا حداکی از تأییدد ایدن م یدار
برای هر یک از سازهها بوده و نشان از بدرازش مناسدب مددز
سایتاری دارد .در ادامی اندازه تأثیر مورد بررسی قرار میگیدرد.
بددر اسدداس نتددای پددژوهش فقیددی و همکدداران( )2105نیددز،
یودکارآمدددی ادراک شددده بددر سددهولت اسددتااده ادراک شددده
مربوط بی تجارت همراه تأثیر مثبت داشدتی اسدت .در ت قیدق
شاو( ،)2104تأثیر یودکارآمدی ادراک شده بر سهولت استااده
ادراکشده حاصل از پذیرش کیف پوز همراه ،تأیید اما تأثیر آن
بر سودمندی ادراک شدده رد شدده اسدت .در پدژوهش هدای
ویجی و آساراتی( ،)2114السومالی و همکاران( ،)2114یانگ و
همکددداران ( ،)2102دب و لومودیویدددد()2104و لیباندددا ،
کابانیالس( )2104نیدز ،سدهولت اسدتااده و سدودمندی ادراک

شده بی عنوان دو عامل مؤثر بر نگرش نسبت بی فناوری های
اطالعاتی تشخیص داده شده است .نتای آزمون ایدن فرضدیی
ها بدا نتدای پدژوهش هدای کدیم و همکداران( ،)2101لدی و
همکاران( )2102و یانگ و همکاران( )2102همراستا است .بر
اسدداس نتددای فرضددیی  ،4سددهولت اسددتااده ادراک شددده بددر
سودمندی ادراکشده حاصل از پذیرش بانکدداری همدراه تدأثیر
مثبت دارد .بی عبارتی دیگر ،هریدی اسدتااده از یدک فنداوری
جدید با پیچیددگی کمتدری همدراه باشدد ،ادراک مشدتریان از
سودمندی آن فناوری در سطح باالتری قرار می گیرد .م ققان
دیگر ،از جملی السومالی و همکاران( )2114کدیم و همکداران
 )2101(،لی و همکاران( )2102بی نتای مشابی دست یافتی اند.
اما در پژوهش م مدی( ،)2104تأثیر سدهولت اسدتااده ادراک
شده بر سودمندی ادراک شدده حاصدل از پدذیرش بانکدداری
الکترونیک تأیید نشده است .ضریب مسیر بین مولای های این
فرضیی  1/110بی دست آمده است .مقدار آماره  tنیز 25/412
بدست آمده است کی از  0/41بزرگتر بوده و نشدان مدیدهدد
همبستگی مشاهده شده م نادار است .سدودمندی ادراک شدده
بطور مستقیم و مثبت بر توانمندسازی زنان کارآفرین در کسب
و کدددار تددداثیرمیگدددذارد و بدددی میدددزان  %11/0از تلییدددرات
توانمندسازی زنان کارآفرین در کسب و کار را تبیین مینماید.
همچنین ضریب مسیر بین مولای های این فرضیی  1/815بدی
دست آمده است .مقدار آماره  tنیز  20/152بدست آمده اسدت
کی از  0/41بزرگتر بوده و نشان میدهد همبسدتگی مشداهده
شده م نادار است .سهولت در استااده بطور مستقیم و مثبت بر
توانمندسازی زنان کارآفرین در کسب و کار تاثیرمیگذارد و بی
میددزان  %81/5از تلییددرات توانمندسددازی زنددان کددارآفرین در
کسب و کار را تبیین مینماید .ضریب مسیر بین مولادی هدای
این فرضیی  1/224بی دست آمده اسدت .مقددار آمداره  tنیدز
 4/810بدست آمده است کدی از  0/41بزرگتدر بدوده و نشدان
میدهد همبستگی مشاهده شده م نادار اسدت .اسدتااده بدرای
حمایددت از فددروش مسددتقیم بطددور مسددتقیم و مثبددت بددر
توانمندسازی زنان کارآفرین در کسب و کار تاثیرمیگذارد و بی
میددزان  %22/4از تلییددرات توانمندسددازی زنددان کددارآفرین در
کسب و کار را تبیین مینماید.
زنان کارآفرین هریند همواره با ایادای نقشدهای گسدترده و
یندگانی یود مشارکت جدی را در امور یانواده و حتی جام دی
ی یود انجام داده اند ،اما ف الیت های تمام نشددنی آنهدا در
تداوم آشکار رواب سلطی میان دو جنس عمدتا نادیدده و بدی
اهمیت گرفتی شده است .از طرفی ،کارآفرینی موضوعی است
کی امروزه توجی بیشتر برنامی ریزان و مجریان امور کشورهای
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مختلف را جلب کرده است و اغلب کشورها بدی ایدن نتیجدی
رسیده اند کی برای کسب موفقیت اقتصادی در عرصی ملی و
بینالمللی و عرضی یدمات و تولید م صوالت نیداز مبدرم بدی
توس ی کارآفرین است تا بی عنوان عامل اصلی تلییر و م رک
اصلی توس ی ،حرکتهایی را آغاز کند و منجدر بدی یالقیدت و
نوآوری مستمر شود .یالقیت ،نوآوری و کارآفرینی از ارکدان
اصلی توس هی پایدار هستند؛ عالوه بر این ،کارآفرینی میتواند
با ارتقای دانش و ظرفیت های علمی زنان ،آندان را توانمندد
سازند و با آموزش اصوز توس ی مشارکتی و پرورش اعتماد بی
ناس ،بی آنها یدمت مؤثری نمایند ،زیرا امروزه زنان یدالو،
نوآور و مبتکر بی عنوان کارآفرینان ،منشأ ت والت بزرگی در
زمینههای صن تی ،تولیدی و یدماتی در عرصی جهدانی شدده
اند و نقش آنان بی عنوان موتور توس ی اقتصدادی و صدن تی،
م رک و مشوو سرمایی گذاری ،عامل ایجاد اشدتلاز ،گزیندی
اصلی انتقاز فناوری و عامل رفع یلل و تنگناهدای بدازار در
جوامع تبیین یافتی است .بنابراین ،امروزه میزان حضور زندان
در بدازار کدار و مشدارکت آندان در ف الیتهدای اقتصدادی و
اجتماعی بی یکی از شایص های مهم توس ی انسدانی مبددز
گردیده است ،زیرا ف الیت اقتصادی زنان رابطی مستقیم با فقر
و رفاه اجتماعی دارد و نیز با افزایش فرصت های شللی برای
زنان ،سطح فرهنگ و آموزش جام ی ارتقاء مییابد .بدی طدور
کلی میتوان گات موفقیت زنان کارآفرین در جوامع ندی تنهدا
سبب ایجاد سود اقتصادی میشدود ،بلکدی مندافع اجتمداعی و
فرهنگدددددی نیدددددز ایجددددداد مدددددی نمایدددددد.
تجداری ( )0242در پژوهشدی بدی بررسدی رابطدی بدین
توانمندسازی روانشنایتی کارکنان و کدارآفرینی سدازمانی در
سازمان آموزش و پرورش استان آذربایجدان غربدی پردایتدی
است .این پژوهش بی روش توصیای -همبستگی انجام شده
است .نتای این پژوهش نشان داد کی بین اب اد توانمندسازی
روانشنایتی با کارآفرینی سازمانی رابطی م نادار و مثبتی وجود
دارد .نتای ت قیقات انجام شده بی وسیلی قویانیدان (،)0240
نوری ( ،)0242دیانتی ( ،)0281مزید آبادی فراهانی (،)0284
حق شناس ( )0242نشان دهنده آن است کدی بدین فنداوری
اطالعات و ارتباطات و توانمندسازی کارکندان رابطدی مثبدت
وجود دارد کی در ت قیق حاضر نیز آن مورد تائید قرار گرفتدی
است .یکی از ض ف هایی کی متاساانی در کشور ما وجدود دارد
این است کی سازمانها و نهادهای دولتی و غیردولتی انگیدزه و
اراده اندکی برای توجی بی طرد های ت قیقاتی دارند ،بی همین
جهت سازمانها با م ققدان و پژوهشدگران دانشدگاهی یدی در
زمینددی ارائددی اطالعددات و یددی در زمینددی پرکددردن پرسشددنامی

همکدداری الزم را انجددام نمددی دهنددد .مسددئولین سددازمانهای
گوناگون م موال یا بی نتیجی ت قیقات بی اعتمادند ( کی در این
زمینی بریی ت قیقات بی کیایت هم مقصرند) ،یدا نیدازی بدی
انجام ت قیقات در زمینی ارتقاء کارآمدی سازمان شدان و رفدع
یالش ها و آسیب های فراروی آن احساس نمی کنند.
در این ت قیق نیز ،مانند بسیاری از ت قیقات دیگر م قدق بدا
این مشکل مواجی بوده است و در این زمینی پیشنهاد می شدود
کی مسئولین و دستگاه های اجرایی رده های باالی جام دی بدا
استااده از برنامی های آموزشی مناسب در این زمیندی فرهندگ
سازی الزم را انجام دهند و ارزش و اهمیت ت قیقات عملی را
برای سدازمان هدا و کارکندان آنهدا روشدن کدرده و فرهندگ
مشارکت و همکاری در این زمینی را در آنها پرورش دهندد .در
این زمینی موانع دیگری نیز بر سر ت قیقاتی از این دست وجود
دارد .در مرحلی تکمیل پرسشنامی ،م موال بریی انگیدزه هدای
شخصی و سازمانی مانع از صداقت کامل کارمندان در تکمیدل
پرسشنامی می شود  .بایستی توجی نمود کدی کارکندانی کدی در
این ت قیق مورد مطال ی قرار گرفتی اند نمدی توانندد مدن کس
کننده ویژگی های کارکنان سراسر ایدران باشدند  .داده هدای
این ت قیق در یک نقطی از زمان جمع آوری گردیده است .
در نهایت با توجی بی نتای پژوهش پیشنهادات زیر ارائی شد:
با توجی بی یافتی هدای ایدن پدژوهش و در راسدتای فرضدیات
تدوین شده میتوان پیشنهادهای زیر را برای زنان کارآفرین در
کسب و کار کویک در تهران بی منظور افزایش توانمندسدازی
کارکنان (با تاکید بر فناوری اطالعات و ارتباطات) ارائی کرد.
بر اساس فرضیی اصلی ت قیق «شناسایی اولویت بندی اب اد و
مولای های فناوری ارتباطدات در راسدتای توانمندسدازی زندان
کارآفرین در کسب و کار ،می تدوان پیشدنهادات زیدر را ارائدی
نمود:
یکی از ضروری ترین اقدامات برای افزایش توانمندی کارکنان
این واحد ،فراتر از ب ا فناوری اطالعات و ارتباطات ،اهمیدت
دادن بی جایگاه منابع انسانی و تاکید بیشتر بدر ارتقداء کرامدت
انسانی و هویت شللی کارمندان است.
بی نظر می رسد کی هر نوع تالش مسدئولین در جهدت ارتقداء
توانمندی زنان کارآفرین در کسب و کدار کویدک در تهدران،
عالوه بر افزایش بهره وری مجموعی ،میزان ت هد و وابسدتگی
کارکنان بی م ی کاریشان را نیز افزایش یواهد داد از این رو
سرمایی گذاری در زمینی توانمندسازی کارکنان ،سرمایی گذاری
در جهت تقویت انسجام درون سازمانی نیز یواهد بود.
یکی از مشکالت این مجموعی آن بود کدی علدی رغدم وجدود
بریی امکانات و زیرسایت ها در زمیندی فنداوری ارتباطدات و
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اطالعات ،کارکنان مجموعی از توانایی الزم برای بهره برداری
از این زیرسایت ها بریوردار نبودند ،از ایدن رو ارایدی آمدوزش
های الزم بی کارمندان در این زمینی از ضرورتها است.
فراهم کردن زمیندی الزم بدرای ورود زندان ت صدیل کدرده و
دانشگاهی بی حوزه های کسب و کار و اجرای سیاسدت-هدای
تشویقی (نظیر اعطدای وام و تسدهیالت کمبهدره ،م افیتهدای
مالیاتی ،تسهیل در صدور مجوز ف الیت ،حمایت های قانونی و
 )...بددرای تشددویق آنددان بددی راه اندددازی مشدداغل کویددک و
کارآفرینانی؛
ایجاد فضای الزم برای کارآفرینان زن جهت پیوستن بی شبکی
های کسب و کار ،بازاریدابی م صدوالت ،شدبکی ی فدروش
م صوالت و ...؛
ایجاد یک شبکی ی بزرگ کارآفرینی در سدطح اسدتان جهدت
ایجاد مراکز کارآفرینی برای م رفی کارآفرینان برتر ،سدهولت
دسترسی بی آنها و برقراری ارتباط میان افراد و شرکت ها.
ارائی اطالعات بی روز بدازار بدی منظدور رفدع مشدکالت زندان
کارآفرین در دسترسی بی بازار و یافتن تأمین کنندگان مناسب.
استااده از فناوری مناسب می تواند در نگهداری دانش کمدک
قابل توجهی نماید در غیدر ایدن صدورت بخدش عمدده از ای
دانش های ایجاد شده از بین یواهد رفدت؛ بندابراین پیشدنهاد
مدی گدردد ایددن واحدد هددا در زمیندی ایجدداد زیرسدایت هددای
مناسب ICTاز قبیل اینترنت ،اینترانت ،پسدت الکترونیکدی و
مدیریت اسناد و ها پرونده اقددام مدؤثری انجدام دهدد .ایجداد
سیستم جامع اتوماسیون اداری ،برنامی سیستم هدای پشدتیبان
تصمیم گیری ،ایجاد بانک های اطالعاتی و پایگاه هدای داده
مرتب با هر تخصص یا وظیای می تواند نقش مهمی در یلدق
و انتقاز دانش داشتی باشد.
مسألی دیگری کی دانشگاه با آن مواجی یواهد بود ،روش ثبدت
و ضب و نگهداری دانش و تجربیات زنان کارآفرین در کسب
و کار کویک در تهران است .با توجی بدی اینکدی بیشدتر زندان
کارآفرین در کسب و کدار کویدک در تهدران سدابقی یددمتی
باالیی داشتی و حاصل ها ساز یدمت این افراد دانش و تجربی
ای است با کی یرور آن ها از دست یواهندد رفدت لدذا زندان
کددارآفرین در کسددب و کددار کویددک در تهددران بایددد برنامددی
مشخصی برای مستندسازی و نگهدداری داندش ایدن افدراد و
سایر کارکنان در پدیش داشدتی باشدد بدی گوندی ای کدی همدی
کارکنان بتوانند بی این دانش دسترسی داشتی و از آن اسدتااده
نمایند.
پیشنهاد می شود کی رویکردهدای تشدویقی بدرای اسدتااده از
فناوری اطالعات و ارتباطدات در ایدن م دی آموزشدی مدورد

تاکید قرار گیدرد تدا کارمنددان انگیدزه بیشدتری بدرای ارتقداء
توانمندی های یود در این زمینی داشتی باشند.
پیشنهاد می شود کی در کندار رویکردهدای تشدویقی ،مقدررات
قانونی الزم االجرایی در مدورد لدزوم بهدره گیدری از فنداوری
اطالعات و ارتباطات در انجام امور روزمره اداری تدوین و اجرا
گردد تا کارمندان یود را ملزم بی اسدتااده از ایدن فنداوری هدا
بدانند.
از آنجایی کارکنان دارای احساس شایستگی در م ی کارشان
هستند باید تالش شود این روند ادامی داشتی باشد و با تاویض
ایتیار ف الیت ها در م دوده تب ر و قابلیدت کارکندان ،زمیندی
افزایش حس شایستگی در کارکندان را تقویدت نمدود ..الولدر
دریافت حیطی کنترلی م دود این تصور را در افراد بوجود مدی
آورد کی مدیریت سازمان بی مهارتهدا و تواناییهایشدان اعتمداد
ندارند .این امر منجر بی کاهش احساس شایستگی افراد شدده،
وابستگی و انا از هر یی بیشتر آنها را در پی یواهدد داشدت .
بنابراین مدیران باید تالش کنندکی تا کنترز مستقیم و م دود
بر روی کارکنان نداشتی باشند.
پیشنهاد می شود از کارکنان در هنگام بروز مشکالت پشتیبانی
شود .کارکنان باید بدانند کی بروز بریی مشدکالت در م دی
کار طبی ی است و نباید ایدن مسدالی را بدا عددم شایسدتگی و
لیاقت یود اشتباه بگیرند .
اتخاذ شیوه رهبری بی سبک ت املی ،مربیگری و تسهیل گری
باعا افزایش حس اعتماد بی نادس و تقویدت احسدلس یدود
مدیریتی در کارکنان می شود و کارکنان احسداس شایسدتگی
بیشتری یواهند کرد .
ارائی فرصت هایی برای توس ی مهارت ها کارکنان و همچندین
فراهم نمودن شرای برای بی نمایش گذاشدتن مهدارت هدای
یود
پردایت پاداش بر اساس شایستگی و نی بایستگی
منابع
حسین پدور ،ج ادر ( .)0242تداثیر فنداوری اطالعدات بدر فرهندگ
سازمانی .فصلنامی دانش انتظدامی ،سداز  ،0شدماره  ،2صدص
.42 -005
حیدریی ،سیدعبداهلل ،سید حسینی ،سید م مد ،شهابی ،علی (.)0242
شبیی سازی مدز پذیرش فناوری در بانکداری ایران با رویکرد
پویایی شناسی سیستم (مورد مطال دی :باندک رفداه) .فصدلنامی
مدیریت توس ی فناوری ،شماره .10 -48 ، 0
رجایی ،زهرا ،مهمی ،زهدرا ،ارغدوانی ،علدی ( .)0241بررسدی تدأثیر
فناوری اطالعات و ارتباطات در یالقیدت و کدارآفرینی (مدورد
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مطال ی دانشجویان دانشگاه های شهرستان بیرجندد .فصدلنامی
علمی پژوهشی مطال ات و توس ی آموزش علوم پزشدکی ،دوره
 ،8ویژه نامی.018-002 ،
رضایی ،عطیی ،سبزه کار ،مصطای ( .)0411بررسی میزان اهمیدت و
تأثیر فناوری اطالعات در بهبود عملکرد کارکنان دانشگاه فنی
حرفی ای استان یراسان جنوبی .نشریی دانشگاه فنی حرفی ای
کارافن.
س یدی پور ،بهمن ،م مدی پور ،عباس ( .)0244بررسی مدز هدا و
الگوهای توانمندسازی نیروی انسانی در سازمان هدا .فصدلنامی
پژوهشنامی مدیریت و مهندسی صنایع.40-55 ،)2(2 ،
شهامت نژاد ،مینا ،ضیاء ،بابک ،اشرفی ،مجید ،آزما ،فریدون (.)0244
طراحی مدز توس ی کارآفرینی شهری زنان سرپرسدت یدانوار
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