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Review
With the advent of information and communication
technology and its rapid growth in society, the need for
education, especially in government organizations, is of
particular importance. The purpose of this study was to
investigate the effectiveness of technology training in
human resource management training, which was
descriptive survey. The statistical population of the steel
company was selected by 120 people with Cochran
formula for statistical sample. The data collection tool
was Brennan and Holster Information Technology
Training Questionnaire and Human Resource
Management Training, which is validated through 30
experts and its reliability Using Cronbach's alpha,
calculated and reliability coefficient was 0.72. In
analyzing data to investigate the role of information
technology education and communication in human
resource management in educational organizations,
structural equations were used. The results showed that
information and communication technology in human
resource management in educational organizations in
dimensions and components, adsorption, training and
learning, motivation, maintenance and maintenance of
human resources in educational organizations are
effective.
Keywords: Information and Communication Technology
, Education, Human Resources Management, Structural
Equations
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چکیده :

با ظهور فناوری اطالعات و ارتباطات و رشد سریع آن در جامعه ،ضرورت آموزش آن بخصووود در سووازما های دولتوی از
اهمیت ویژه ای برخوردار است .هدف پژوهش حاضر اثربخشی آموزش ارائه شده فناوری در آموزش مدیریت منابع ا سا ی بود
که به روش توصیفی از وع پیمایشی اجراشد .جامعه آماری شرکت فوالد پایا به تعداد  120فر با فرمول کوکران جهت مو ه
آماری ا تخاب گردید ابزار جمع آوری اطالعات پرسشنامه آموزش فناوری اطالعات بر ان و هالیستر و آموزش مدیریت منووابع
ا سا ی می باشد که روایی آن از طریق  30فر از صاحب ظران بررسی و پایایی آن یز با استفاده از آلفای کر باخ محاسووبه و
ضریب پایایی 0/72بدست آمد .در تجزیه و تحلیل داده ها به منظور بررسی قش آموووزش فنوواوری اطالعووات و ارتباطووات در
مدیریت منابع ا سا ی در سازمانهای آموزشی از معادالت ساختاری استفاده گردید .تایج بدست آمده شان دادکه ،فووآ آوری
اطالعات و ارتباطات در مدیریت منابع ا سا ی در سازمانهای آموزشی در ابعاد و مؤلفه های ،جذب و به کارگیری ،آموووزش و
یادگیری ،ا گیزش ،حفظ و گهداری منابع ا سا ی در سازمانهای آموزشی مؤثر است.
واژگان کلیدی  :فناوری اطالعات و ارتباطات ،آموزش ،مدیریت منابع ا سا ی ،معادالت ساختاری.

مقدمه :
گسترش سریع فناوری پیشرفته اطالعات و ارتباطات با قابلیتهای جدید و محیطهای رقابتی ساختارها و فرایندهای کسوب و کوار
را به طور چشمگیری تغییر داده و تغییراتی در استراتژیهای تجارت سونتی ،سواختارها و فراینودها داشوته اسوت .هرچنود فرصوتهای
ایجادشده توسط فناوری پیشرفته اطالعات و ارتباطات ( ظیر فناوری دیجیتال) بسیار زیاد است ،اما چالشهایی جدی را یوز بوه هموراه
دار د ،چراکه به تغییرات اساسی در بازار کار و قوا یآ بازرگا ی و تجارت شرکتها و همچنیآ تحول در سیستمهای سازما ی و اجتماعی
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منجر میشو د (بردواج و همکاران.)2018 ،
امروزه ،فنآوری اطالعات در همه بخشهای سازمان رسوخ کورده اسوت و حتوی مهومتوریآ منبوع سازمان؛ یعنی ،منابع ا سا ی از ایآ
تأثیر بی صیب ما ده است .فنآوری اطالعات باعث شده اسوت تا سازمانها سبت به منابع خود مخصوصاً منابع ا سا ی دید جامع و
کاملی داشته باشند .با استفاده از ایآ سیستم میتوان بر میزان اختیارات کارکنان افزود و اطالعات کامل و مورد یاز بوه آ هوا داد توا
بتوا ند وظیفه یا کار سازمان را به بهتریآ حو ا جوام دهنود .از سووی دیگور ،گسوترش فعالیوت هواو وظوایف مودیران در قلمورو
مودیریت منوابع ا سوا ی و تعامول مسوتمر بویآ ایوآ فعالیوتهوا و لوزوم طرحریزیهای هماهنوگ در جوذب ،بهسوازی ،گهوداری
وکواربرد موؤثر منوابع ا سوا ی بوه عنووان مهمتریآ منبع استراتژیک هر سازمان ،ایجاد سیستم اطالعات متناسوب بوا آن و بوهروز گوه
داشوتآ اطالعات ایآ سیستم را در سوازمان هوای بوزرگ ضوروری سواخته اسوت .سوازمان هوای بسویاری در کشورهای آمریکای
شمالی و اروپایی از جدیدتریآ یافتههای خود در ایوآ زمینوه سوود بورده ا ود و سیستم منابع ا سا ی الکترو یک راوارد بازار مودها د
.ویژگی ایآ سیستم در ا عطاف پوذیری آن در سازمانهای مختلف است و بسیاری از سازمانها به تحقیقات مختلفی در ایآ زمینه
پرداختها د و بوا ارتقاء سیستمهای منابعا سا ی به اثربخشی فعالیت مدیریت منابع ا سا ی کمک موده ا د (حسینی و همکاران.)2019 ،
سازمانها همواره به د بال امکا اتی برای اجرای عملیات منابع ا سا ی با اثربخشوی بیشوتر هسوتند ترکیبی از یاز به کار اثربخشتر از
یک سو و امکا ات در دسترس فنآوری اطالعات و ارتباطوات از سوی دیگر ،منجر به توسعه سریع سیستمهای الکترو یکی منوابع
ا سوا ی شوده اسوت .از ایونرو ا تظار میرود که آموزش فناوری در مدیریت منابع ا سوا ی روش کواری راهبوردیتور و موثرتری برای
متخصصان منابع ا سا ی باشود .آموزش فناوری منوابع ا سوا ی واژه سوبتاً جدیودی بورای حمایت فنآوری اطالعات از مدیریت منابع
ا سوا ی بوه ویوژه از طریوق اسوتفاده از تکنولووژی وب میباشد .مدیریت الکترو یک منابع ا سا ی یک چشم ا داز خواد ؛اسوت
دربواره ایوآ موضووع کوه چگو ه مدیریت منابع ا سا ی و فرآیندهای مرتبط با آن موی توا نود از اسوتفاده منطقوی از فونآوری اطالعات
بهرهمند شو د (وورمنس و ولدهوون.)2007 ،
محمدی و همکاران ( ،)1400فناوری اطالعات در سازمان ها در مطالعه ای با عنوان بررسی قش و تأثیر بهکارگیری ابزارهای فناوری
ارتباطات و اطالعات بر ارزیابی عملکرد سازمان ا جام داد که تایج تحقیق شان داد که بیآ خدمات وب ،پردازش ابری اطالعات،
هوش مصنوعی ،فناوری ارتباطات تلفآ همراه ،اطالعات کسبوکار هوشمند ،و فناوری ارتباطات و اطالعات در مدیریت منابع ا سا ی
سازمانهای خدماتی همبستگی وجود دارد .بنابرایآ ،توسعه و بسط بر امههای تلفآ همراه و وب که اخیراً مطرح گردیده ،مدل جدیدی
از هوشمندی را به سازمانها عرضه میدارد .مدل جدید ،پتا سل بالقوهای برای ارتقای کسبوکار است تا سازمان را به یک سود بزرگ
برسا د.
رجب پور و سهیلی یک ( ،)1398آموزش فناوری اطالعات را طی مطالعهای با عنوان بررسی تأثیر آموزش فناوری اطالعات بر توسعه
منابع ا سا ی در سازمانهای دولتی مورد بررسی قرار داد د که تایج تحقیق شان داد که بیآ مؤلفههای آموزش فناوری اطالعات و
توسعه منابع ا سا ی (به غیر از منظر دا ش) رابطه مثبت و معناداری وجود دارد .همچنیآ ،مشخص شد که بیآ دیدگاه کارکنان در
خصود تأثیر آموزش فناوری اطالعات و توسعه منابع ا سا ی به تفکیک سابقه کاری افراد (به غیر از دا ش شغلی) و به تفکیک سطح
تحصیالت (به غیر از گرش شغلی و رفتار شغلی) تفاوت معنادار وجود دارد.
کیاء و مهدوی ( )1397در مقاله خود به بررسی قش فناوری اطالعات ( )ITدر بهبود عملکرد روابطعمومی از دیدگاه مدیران و کارکنان
شرکت ایران خودرو پرداخته است و بیان می¬دارد که فناوری اطالعات موجب بهبود کیفیت آموزش کارکنان و افزایش رشد و ترقی
آ ان در سازمان گردیده است.
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قنبری و فالح ( ،)1395از بررسی قش مدیریت منابع ا سا ی الکترو یک بر اثربخشی سازما ی در سازمان آموزش و پرورش استان
گلستان را مورد تیجه گرفتند که مدیریت منابع ا سا ی الکترو یک بر اثربخشی سازما ی تأثیر داشته و استفاده از فآ آوری اطالعات و
ارتباطات در بر امه ریزی ،استخدام ،آموزش و توسعه ،ارزیابی عملکرد و گهداشت منابع ا سا ی ،اثربخشی سازما ی را در سازمان
آموزش و پرورش استان گلستان ارتقا می بخشد.
رجبی فرد و پورهاشمی ( ،)1394سنجش تأثیر فناوری اطالعات بر بهرهوری کارکنان شاغل درمعاو ت راهور اجارا مورد بررسی قرار داد
که تأثیرفناوری اطالعات برروی ابعاد بهرهوری یروی ا سا ی ،شان میدهد که  41درصد ازتغییورات بوازخوردعملکورد کارکنوان ازروی
فنواوری اطالعوات 30 ،درصود ازتغییورات تووان کوار از روی فنواوری اطالعات 20 ،درصد ازتغییرات شناخت کارازروی فناوری
اطالعات 16 ،درصد ازتغییرات ا گیزش ازروی فناوری اطالعات و  10درصد ازتغییرات حمایت سازما ی ازروی فناوری اطالعات توجیه
میشود.
رشادت جو ( ،)1395تأثیر پذیرش فناوری اطالعات بر توسعه حرفه ای کارکنان با استفاده از مدل پذیرش فناوری در شرکت کا ی کاوان
را ضریب همبستگی پیرسون و برازش مدل رگرسیو ی مورد بررسی قرار داد که یافتههای ایآ پژوهش در بخش آزمون فرضیهها شان
داد که بیآ پذیرش فناوری اطالعات و بهبود عملکرد کیفیت ،دا ش و آگاهی ،توا مندسازی کارکنان ،رضایت شغلی ،مسئولیت تصمیم
گیری ،فرصتهای شغلی ،خود کنترلی ،ارتباطات حضوری ،صرفه جویی در زمان و استقالل کاری رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.
وع پسند اصیل و همکاران ( ،)1395در پژوهش خود به بررسی تاثیر قابلیت بازاریابی ،فناوری اطالعات و یادگیری بر عملکرد سازمان
«مطالعه موردی :پتروشیمی تبریز» پرداختند .تایج تحقیق شان می دهد که رابطه معناداری بیآ قابلیت بازاریابی و عملکرد سازمان
وجود دارد .همچنیآ بیآ قابلیت فناوری اطالعات و عملکرد سازمان و یز قابلیت یادگیری و عملکرد سازما ی رابطه معناداری وجود دارد
 .بیآ قابلیت های بازیابی و فناوری اطالعات و یادگیری به عنوان قابلیت های مکمل همدیگر و عملکرد سازما ی یز رابطه معناداری
دیده می شود.
ضیاء و همکاران ( ،)1393در پژوهش خود به بررسی تاثیر فناوری اطالعات بر عملکرد سازما ی با تاکید بر قش میا جی وآوری در
فناوری اطالعات (مورد مطالعه :شعب با ک کشاورزی شهر تهران) پرداختند و تایج پژوهش شان می دهد که وآوری در فناوری
اطالعات تاثیر سرمایه شناختی بر عملکرد سازما ی را میا جی گری می کند و بیآ سرمایه روا شناختی و وآوری در فناوری اطالعات
شعب با ک کشاورزی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
جها یان ( ،)1393قش فآ آوری اطالعات و ارتباطات در مدیریت منابع ا سا ی درسازمانهای آموزشی که ازآزمون توی یوک متغیوره
اسوتفاده کرد .تایج بدست آمده شان دادکه ،فآ آوری اطالعات و ارتباطات در مدیریت منابع ا سوا ی در سوازمانهای آموزشی در ابعاد
و مؤلفههای ،جذب و به کارگیری ،آموزش و یوادگیری ،ا گیوزش،حفوظ و گهوداری منابع ا سا ی در سازمانهای آموزشی مؤثر است.
ون توی ( ،)2021از مطالعه استراتژی ،فرهنگ ،منابع ا سا ی ،ظزفیت  ،ITتحول دیجیتال و عملکرد شرکت در  180شرکت ویتنامی
در زمینه تحول دیجیتال تیجه گرفت که که چهار عامل موثر بر تحول دیجیتال وجود دارد؛ ظرفیت  ، ITاستراتژی کسب و کار
دیجیتال  ،ظرفیت منابع ا سا ی  ،فرهنگ سازما ی .در میان ایآ چهار عامل  ،یافته های تحقیق یز تأیید می کند که تحول دیجیتال
تأثیر مستقیم بر وآوری و عملکرد شرکت دار.N
السورمی ( ،)2020تأثیر همسویی استراتژی های کسب و کار  IT ،و بازاریابی بر عملکرد شرکت را مورد بررسی قرار داد که تایج
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شان داد که ( )1همسویی استراتژیک سه گا ه تأثیر مثبتی بر عملکرد شرکت دارد و ( )2یک همسویی استراتژیک سه جا به ایده آل
برای آینده گرها(اکتشاف کننده ها) و مدافعان وجود دارد .ایآ مطالعه به ادبیات همسویی استراتژیک و درک مدیران از چگو گی
همسو کردن استراتژی های کسب و کار  ،فناوری اطالعات و بازاریابی برای بهبود عملکرد شرکت کمک می کند.
ویخموآ ( ،)2019در پژوهوش خوود بوه بررسوی چگو گوی تأثیور شویوههای مدیریوت منابوع ا سوا ی پایوودار بوور رابطووة بیووآ
رضایووت مشووتری از وووآوری در هتلهووای سوووئد پرداخووت .هتلهووای موورد مطالعوة وی بور اسواس مشوارکت مدیریوت در
دو شویوة مدیریوت منابوع ا سوا ی پایودار بوه چهووار گووروه تقسوویم شوود .یافتههووای ایووآ پژوهووش شووان میدهوود کووه
ارتبوواط بیووآ وووآوری و رضایووت مشووتری بسووتگی بووه شوویوههای مدیریووت منابووع ا سووا ی پایوودار در سووازمان دارد.
ایووآ مطالعووه شووان میدهوود کووه شوویوههای مدیریووت منابووع ا سووا ی پایوودار ،توا ایووی هتوول در ایجوواد وووآوری و
رضایووت کارکنووان را افزایووش میدهوود.
آزمووا و مصطفیپووور ( ،)2018در پژوهشووی بووه بررسووی هوووش تجوواری به عنوووان یووک اسووتراتژی اصلووی بوورای
سووازمانهای توسووعه دهنده پرداختنوود .امووروزه ،سووازمانها بووا بهرهگیووری از هوووش تجوواری از تمووام توووان خووود
اسووتفاده میکننوود تووا بتوا نوود بووا تمووام مهارتهووای الزم از جملووه سورعت عمول ،واکنوش و ا عطاف پذیوری در سوازمان
مأموریوت خوود را ا جوام دهنود .در ده سوال گذشووته ،رویکوورد مدیریووت کسووب وکار در کل جهووان به طووور عمیووق تغییوور
کوورده و سووازمانها از طریوق تبدیول دا وش و تبدیول دادههوا بوه اطالعوات کاربوردی هووش تجواری را به عنووان یوک
سووتراتژی اصلووی بوورای هوور سووازمان بووه کار میبر وود.
بوالموا و داماسویووس ( ،)2017در پژوهشوی بوه بررسوی سیسوتم مدیریوت منابوع ا سوا ی مبتنوی بور امنیووت و رایا ووش ابوور
پرداختنوود .رایا ووش ابووری به عنوووان یک فنوواوری جووذاب در حووال رشوود در بیووآ شوورکتها در سراسوور جهووان شووناخته
شووده اسووت و بهرهگیووری از آن میتوا وود مزایووای زیووادی بوورای واحوود منابووع ا سووا ی داشووته باشوود .در مطالعووة ا جام
شووده موودل  S4منابووع ا سووا ی ارائووه شووده اسووت کووه چارچوووب یووک موودل جامووع و یکپارچووه اسووت .به کارگیووری
یووک موودل مناسوب قیمتگوذاری ،مشوتریان بیشوتر و درآمدهوای باالتر را بورای ارائه دهنودگان ابوری جوذب میکند.
در طول دو دهه اخیر سازمانها و جوامع به شدت در معرض دگرگو ی و تحول قرار گرفتها د .تحوالتی ظیر بلوغ و توسعهیافتگی
کارکنان و ظهور یروهای دا شی در تمام عرصهها ،دا شمحور شدن فرآیندهای سازما ی و ضرورت توسعه دا ایی در تمام سطوح
سازما ها و رخ رشد باالی فناوریهای ویآ؛ سازما ها را بر آن داشته تا متناسب با محیط متغیر و متالطم بیرو ی کارکنان خود را
آموزش و توسعه بدهند .سازما ها با ایآ کار توان رقابتپذیری خود را سبت به رقبا باال خواهند برد (پریرا و ا درسون.)2018 ،
عصر کنو ی به دلیل تغییر و تحوالت سریع و وآوریهای بسیار در حوزههای مختلف علوم» ،عصر اطالعات و ارتباطات« امیده شده
است .اکنون در ایآ عصر ،قش و اهمیت فناوری اطالعات و ارتباطات در تمامی جنبههای ز دگی اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی و کاری
 ،بیش از پیش محسوس است (غفاری .)1395 ،بنابرایآ ،در ایآ شرایط دسترسی به اطالعات درست ،مرتبط و به موقع قش قش
بسیار مهمی را ایفا میکند .فناوری اطالعات ابزاری است که قادر خواهد بود ،یازهای اطالعاتی سازمانها را برآورده کرده و آ ها را در
رسیدن به اهداف یاری کند (احمدی و همکاران .)1391 ،در ایآ راستا باید گفت که مطالعات و تجربیات بیآالمللی ،همگی مؤید ایآ
کته هستند که توسعه همهجا به ،الزاماً باید از بستر یروی ا سا ی بگذرد و پیششرط توفیق ،تثبیت و تداوم هر گو ه توسعه و تحولی،
سرمایهگذاری در آموزش و ابعاد وجودی ا سانها است وان .)2007 ،از سویی ،توسعه منابع ا سا ی مفهومی است که با آموزش و
بالندگی کارکنان در سازما ها مرتبط است .مدیریت توسعه کارکنان ،امروزه به عنوان یکی از مهمتریآ و اساسیتریآ مبا ی و اصول
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مدیریت مد ظر است .داشتآ یک بر امه توسعه منابع ا سا ی مؤثر و به خوبی سازمان-یافته یکی از مهمتریآ داراییهای یک شرکت
است ،که بهطور مستقیم تأثیر ساز دگی و سرز دگی طوال ی مدت به شرکت میدهد (چآ و همکاران .)2003 ،توسعه فرآیندی
مادامالعمر و مستمر است .از ایآرو از یک طرف با موضوع آموزش کارکنان ارتباط مییابد و از طرف دیگر به افزایش رضایتمندی و
ا گیزه مدیران منجر میگردد .یکی از اجزای مهم بر امه راهبردی هر سازما ی ،توسعه منابع ا سا ی است (یاتاگا ا.)2010 ،
پژوهش حاضر ،با ایآ رویکرد و مد ظر قرار دادن الگو پیشنهادی ،به اثربخشی آموزش ارائه شوده فنواوری در آمووزش مودیریت منوابع
ا سا ی میپردازد تا تایج آن موجب افزایش کارایی مدیریت منابع ا سا ی و اتخاذ تصمیمات دقیق شود .به عبارت دیگر ایآ پژوهش بوه
د بال آن است که با مشخص کردن عوامل مهم تأثیرگذار فناوری اطالعات بر مدیریت منابع ا سا ی است؛ را بهبود بخشد.
روش تحقیق:
تحقیی حاضر از ظر هدف ،کاربردی و از وع پیمایشی میباشد .ابزار سنجش تحقیی ،پرسشنامهای است که از دو بخش کلی
تشکیل شده است ،بخش اول پرسشنامه آموزش فناوری اطالعات بر ان و هالیستر و بخش دوم آموزش مدیریت منابع ا سا ی تدویآ
شده است .پرسشنامه آموزش فناوری اطالعات ،که دارای  39سؤال بسته پاسخ میباشد و بامقیاس پنج درجه ای لیکرت (خیلی کم =
 ،1کم=  ،2متوسط =  ،3زیاد=  4و خیلی زیاد=  )5مورد بررسی قرار میگیرد ،ایآ سازه دارای  6مؤلفه سخت افزار ،رم افزار ،شبکه،
امنیت ،پایگاه داده و سیستمهای اطالعاتی و فرایندها و سیستمها مورد ا دازهگیری قرار می دهد .پرسشنامه آموزش مدیریت منابع
ا سا ی ،که دارای  80سؤال بسته پاسخ میباشد و بامقیاس پنج درجه ای لیکرت (خیلی کم =  ،1کم=  ،2متوسط =  ،3زیاد=  4و خیلی
زیاد=  )5مورد بررسی قرار میگیرد ،ایآ سازه دارای  4مؤلفه آموزش مدیریت منابع ا سا ی ،آموزش مدیریت منابع ا سا ی  ،ا گیزش
منابع ا سا ی و حفظ و گهداری منابع ا سا ی مورد ا دازهگیری قرار می دهد.
سخت افزار
مدیریت منابع انسانی
نرم افزار
آموزش مدیریت منابع
انسانی
انگیزش منابع انسانی

آموزش
مدیریت منابع

آموزش فناور و

شبکه

اطالعات

انسانی

امنیت

حفظ ونگهداری منابع

پایگاه داده و

انسانی

سیستمهای اطالعاتی
فرایندها و
سیستمها

مودار ( :)1الگوی مفهومی پژوهش
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فرضیه اصلی:
آموزش فناوری اطالعات بر آموزش مدیریت منابع ا سا ی تاثیرگذار میباشد.
فرضیات فرعی:
سخت افزار بر آموزش مدیریت منابع ا سا ی تاثیرگذار میباشد.
رم افزار بر آموزش مدیریت منابع ا سا ی تاثیرگذار میباشد.
شبکه بر آموزش مدیریت منابع ا سا ی تاثیرگذار میباشد.
امنیت بر آموزش مدیریت منابع ا سا ی تاثیرگذار میباشد.
پایگاه داده و سیستمهای اطالعاتی بر آموزش مدیریت منابع ا سا ی تاثیرگذار میباشد.
فرایندها و سیستمها بر آموزش مدیریت منابع ا سا ی تاثیرگذار میباشد.
برای تهیه پرسشنامه تحقیق ،ابتدا مؤلفهها از متون علمی و مبا ی ظری استخراج شد و درگام بعد مؤلفهها بر اساس ظر خبرگان در
ابعاد مناسب جا مایی شد د .سپس شاخصهای متناظر با مؤلفهها بر اساس مبا ی ظری تدویآ و از خبرگان در مورد آ ها ظرخواهی
شد.
جامعه آماری تحقیی شامل کلیه کارکنان شرکت فوالد پایا می باشد که تعداد  120فر به عنوان حجم مو ه و با روش مو ه گیری
تصادفی ساده ا تخاب شد د .برای تعییآ اعتبار مدل ا دازهگیری هر یک از ابعاد پرسشنامه و برای تعییآ پایایی از همسا ی درو ی ابزار
به روش آلفای کرو باخ استفاده شده است .روایی ابزار یز از طریی مراجعه خبرگان تأیید شد.
تجزیه و تحلیل دادهها:
برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آماری توصیفی و استنباطی استفاده شد .در بخش آمار توصیفی ،از میا گیآ و ا حراف معیار
استفاده شده است .در بخش آمار استنباطی ،از مدل معادالت ساختاری به روش  PLSبرای برآورد ضرایب مسیر (بتا) و همچنیآ برای
آزمون فرضیه های تحقیق استفاده شد .شایان ذکر است که رم افزار  SPSSسخه  21برای ورود داده ها و تجزیه و تحلیل اولیه و
رم افزار  SmartPLSبرای مدل سازی  PLSاستفاده شد .در ایآ فصل  ،ابتدا سواالت جمعیت شناختی ،سپس روایی و پایایی
ابزارهای ا دازه گیری و در هایت مدل معادالت ساختاری ارائه شده است.
آمار توصیفی:
ایآ بخش ویژگی های جمعیت شناختی مو ه تحقیق  ،یعنی جنسیت ،وضعیت تأهل ،تحصیالت و سآ را شرح می دهد 120 .مو ه
های آماری تحقیق توزیع و وارد چرخه تجزیه و تحلیل شد.
جنسیت
جدول زیر اطالعات توصیفی مربوط به افراد پاسخگو در ایآ مطالعه بر اساس جنسیت را شان می دهد.
جدول شماره ( :)1اطالعات توصیفی افراد مورد مطالعه به تفکیک جنسیت
جنسیت

شاخص

مجموع

زن

مرد

فراوا ی

37

83

120

درصد

30/8

69/2

100

فصلنامه علمی منابع و سرمایه انسانی ،دوره  ،1شماره ،1پیاپی( ،)2زمستان 1400
ISSN : 2783-3984
اثربخشی آموزش ارائه شده فناوری در آموزش مدیریت منابع انسانی
کدمقالهHRC-2112-1015 :

یافته های حاصل از پژوهش در زمینة توزیع فراوا ی جنسیت شان می دهد که از  120فر از افراد مورد پژوهش  83فر ( 69/2درصد)
مرد و  37فر ( 30/8درصد) زن می باشند .بر ایآ اساس پاسخگو با جنسیت مرد درصد بیشتری در مو ة مورد مطالعه دار د.
میزان تحصیالت
جدول زیر اطالعات توصیفی مربوط به افراد پاسخگو در ایآ مطالعه بر اساس درجه تحصیلی را شان می دهد.
جدول شماره ( : )2اطالعات توصیفی افراد مورد مطالعه به تفکیک درجه تحصیلی
شاخص

مجموع

درجه تحصیلی
لیسا س

فوق لیسا س

دکترا

فراوا ی

56

49

15

120

درصد

46/6

40/8

12/6

100

در زمینة توزیع فراوا ی مربوط به تحصیالت می توان گفت که از  120فر از افراد مورد پژوهش 56 ،فر ( 46/6درصد) لیسا س و 49
فر ( 40/8درصد) فوق لیسا س و  15فر ( 12/6دردصد) دکترا می باشند .بر ایآ اساس و باتوجه به متغیر تحصیالت می توان گفت که
افراد با مدرک لیسا س باالتریآ فراوا ی را در مو ة مورد بررسی دار د.
سابقه
جدول زیر اطالعات توصیفی مربوط به افراد پاسخگو در ایآ مطالعه بر اساس سابقه را شان می دهد
جدول شماره ( : )3اطالعات توصیفی افراد مورد مطالعه به تفکیک سابقه
شاخص

مجموع

سابقه
5-1

10-6

20-11

 20به باال

فراوا ی

24

30

44

22

120

درصد

20

25

36/6

18/4

100

یافته های حاصل از پژوهش در زمینة توزیع فراوا ی مربوط به سنوات خدمتی پاسخگویان در بیآ جامعة مورد پژوهش شان می دهد
که از  120فر 24 ،فر ( 20درصد) بیآ  1الی  5سال 25( 30 ،درصد) بیآ  6الی  10سال سال 44 ،فر ( 36/6درصد) بیآ 11الی 20
سال و  22فر ( 18/4درصد) باالتر از  20سال سابقه دار د .دار د که باالتریآ درصد براساس تایج اختصاد به سابقه بیآ  11الی 20
سال می باشد.
آمار توصیفی متغیرها:
به منظور مطالعه ویژگیهای کلی و اساسی متغیرها به منظور برآورد مدل ،تجزیه و تحلیل دقیق آنها و درک جامعه آماری مورد
مطالعه ،آشنایی با آمار توصیفی مربوط به متغیرها ضروری است .شاخص های توصیف کننده داده ها شامل شاخص های مرکزی ،
شاخص های پراکندگی و شاخص های شکل توزیع هستند که برای هر یک از متغیرهای تحقیق محاسبه می شو د .ایآ آمار مای کلی
هر یک از متغیرهای مدل را ارائه می دهد .آمار توصیفی متغیرهای مورد مطالعه در ایآ مطالعه در جدول ( )4جمع آوری شده است.
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جدول ( :)4آمار توصیفی متغیرها
متغیر
سخت افزار

میا گیآ
4/27

میا ه
4/20

کمینه
1

بیشینه
5

ا حراف معیار
0/48

ضریب چولگی
-0/295

رم افزار

4/21

4/33

1

5

0/51

-0/488

شبکه
امنیت
پایگاه داده و سیستمهای اطالعاتی

4/14
4/35
4/23

4/33
4/50
4/33

1
1
1

5
5
1

0/73
0/64
0/63

-1/046
-0/621
0/277

فرایندها و سیستمها

4/10

4/08

1

5

0/36

-0/830

مدیریت منابع ا سا ی

4/22

4/23

1

5

0/43

-0/487

آموزش مدیریت منابع ا سا ی

4/20

4/28

1

5

0/39

0/150

ا گیزش منابع ا سا ی

4/03

4/25

2

5

0/88

-0/934

ا گیزش منابع ا سا ی

4/27

4/24

1

5

0/47

-0/575

بررسی پیشفرضهای معادالت ساختاری:
تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از رویکرد معادالت ساختاری دارای پیشفرضهایی است که به شریح ذیل به آنها پرداخته می-
شود.
 آزمون نرمال بودن متغیرهای پژوهشقبل از وارد شدن به مرحله آزمون فرضها الزم است تا از وضعیت رمال بودن دادهها اطالع حاصل شود .تا بر اساس رمال بودن یا
بودن آ ها ،آزمونها استفاده شود .به منظور بررسی رمال بودن دادههای پژوهش از آزمون کولموگروف اسمیر وف استفاده شد.
:

 H0دادهها از توزیع رمال برخوردار هستند.
 :H1دادهها از توزیع رمال برخوردار یستند.
جدول ( :)5-4آزمون کولموگروف -اسمیر وف برای متغیرهای تحقیق
متغیر

مقدار آماره آزمون

( Sigسطح معناداری)

سخت افزار

2/11

0/000

رم افزار

2/62

0/000

شبکه

3/86

0/000
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امنیت

4/12

0/000

پایگاه داده و سیستمهای اطالعاتی

2/75

0/000

فرایندها و سیستمها

2/10

0/000

مدیریت منابع ا سا ی

1/63

0/0000

آموزش مدیریت منابع ا سا ی

2/61

0/000

ا گیزش منابع ا سا ی

3/92

0/000

ا گیزش منابع ا سا ی

3/14

0/000

با توجه به اینکه سطح معناداری برای متغیرهای تحقیق کمتر از  0.05است تیجه میگیریم که دادههای جمع آوری شده برای
متغیرهای تحقیق غیر رمال است .با توجه به اینکه دادههای تحقیق حاضر غیر رمال است برای بررسی مدل تحقیق از روش حداقل
مربعات جزئی  PLSاستفاده شده است.
بررسی روایی واگرای متغیرهای تحقیق:
طبق ایآ معیار ،جذر  AVEیک سازه باید بیشتر از همبستگی آن سازه با سازههای دیگر باشد .ایآ امر شا گر آن است که
همبستگی آن سازه با شا گرهای خود ،بیشتر از همبستگی اش با سازههای دیگر است .با توجه به جدول ( )5مقادیر روایی با روش
فور ل – الکر مورد تأیید قرار گرفت.
جدول ( ::)5مقادیر روایی واگرای روش فور ل – الرکر
2

3

4

امنیت
آموزش
ا گیزش
فناوری
فرایند
حفظ
منابع
مدیریت
رم افزار

1
1
0/59
0/76
0/82
0/84
0/82
0/63
0/72
0/53

1
0/43
0/50
0/51
0/46
0/43
0/34
0/33

1
0/90
0/82
0/67
0/52
0/56
0/51

1
0/80
0/66
0/49
0/69
0/70

پایگاه

0/75

0/54

0/58

0/61

5

6

7

8

9

1
0/80
0/59
0/50
0/44

1
0/56
0/51
0/31

1
0/30
0/29

1
0/70

1

0/62

0/62

0/52

0/46

0/36

10

1

11

12
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سخت
افزار
شبکه

0/89

0/51

0/86

0/94

0/78

0/69

0/52

0/85

0/77

0/63

1

0/50

0/35

0/67

0/80

0/94

0/48

0/62

0/51

0/52

0/41

0/36

1

تایج حاصل از آزمون همبستگی با توجه به مقادیر آن در جدول ( )6-4حاکی از رابطه همبستگی مثبت و معنادار بیآ تمامی متغیرهای
پژوهش در سطح معناداری  0/05و  0/01است .همچنیآ مقدار مجذور میا گیآ واریا س استخراجی متغیرهای پژوهش روی قطر اصلی
در جدول ( ) 5جهت بررسی آزمون فور ل و الرکر برای هر یک از متغیرها بیشتر از بزرگتریآ مقدار برای آن متغیر مربوطه است و روایی
واگرا تأیید میشود .جدول فوق شان میده که سازهها کامال از هم جدا میباشند یعنی مقادیر قطر اصلی (ریشه دوم متوسط واریا س
استخراج شده) برای هر متغیر پنهان از همبستگی آن متغیر با سایر متغیرهای پنهان ا عکاسی موجود در مدل بیشتر است.
آزمون فرضیه ها با استفاده از روابط ساختاریافته خطی:
پس از تعییآ مدل های ا دا زه گیری به منظور ارزیابی مدل مفهومی تحقیق و همچنیآ اطمینان یافتآ از وجود یا عدم وجود رابطه
علی میان متغیرهای تحقیق و بررسی تناسب داده های مشاهده شده با مدل مفهومی تحقیق ،فرضیه های تحقیق با استفاده از مدل
معادالت ساختاری یز آزمون شد د .تایج آزمون فرضیه ها در مودار منعکس شده ا د.

شکل ( :)1الگوی آزمون شده پژوهش در حالت استاندارد

پایایی:
پایایی شاخص یز خود توسط دو معیار مورد سنجش واقع میگردد:
 .1آلفای کرو باخ
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 .2پایایی ترکیبی.
 .3روایی همگرا
معیاری کالسیک برای سنجش و سنجهای مناسب برای ارزیابی پایداری درو ی محسوب میگردد .یکی از مواردی که برای سنجش
پایایی در روش مدلسازی معادالت ساختاری به کار میرود ،پایداری درو ی(سازگاری درو ی) مدلهای ا دازه گیری است .پایداری
درو ی شا گر میزان همبستگی بیآ سازه و شاخصهای مربوط به آن است .مقدار باالی واریا س بیان شده بیآ سازه و شاخصهای آن
در مقابل خطای ا دازهگیری مربوط به هر شاخص ،پایداری درو ی باال را تیجه میدهد .مقدار آلفای کرو باخ باالتر از  ،0/7شا گر
پایایی قابل قبول است (کرو باخ .)1951 ،برخی از محققان در مورد متغیرهای با تعداد سؤاالت ا دک ،مقدار 0/6را به عنوان سرحد
ضریب آلفای کرو باخ معرفی کردها د(داوری و رضازاده.)1392،
جدول( :)6ضرایب آلفای کرو باخ
ضریب آلفای کرو باخ

متغیرهای
امنیت

0/71

آموزش

0/80

ا گیزش

0/68

فناوری

0/85

فرایند

0/80

حفظ

0/71

منابع

0/80

مدیریت

0/87

رم افزار
پایگاه

0/75
0/62

سخت افزار

0/72

شبکه

0/68

 )2پایایی ترکیبی
از آ جایی که معیار آلفای کرو باخ یک معیار سنتی برای تعییآ پایایی سازهها میباشد ،روش PLSمعیار مدرنتری سبت به الفا به ام
پایایی ترکیبی به کار میرود و برتری آن سبت به آلفای کرو باخ در ایآ است که پایایی سازه ه به صورت مطلق بلکه با توجه به
همبستگی سازههایشان با یکدیگر محاسبه میگردد .در تیجه برای سنجش بهتر پایایی در روش  ،PLSهر دوی ایآ معیارها به کار
برده میشو د .مقدار پایایی ترکیبی یک سازه از یک سبت حاصل میشود که در صورت ایآ کسر ،واریا س بیآ یک سازه با شاخص-
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هایش به اضافه مقدار خطای ا دازهگیری میآید .در صورتی که مقدار  CRبرای هر سازه باالی  0/7شود ،شان از پایداری درو ی
مناسب برای مدل ا دازهگیری دارد و مقدار کمتر از  0/6عدم وجود پایایی را شان میدهد(داوری و رضازاده.)1392،
جدول( :)7پایایی ترکیبی
CR

متغیرهای
امنیت

0/82

آموزش

0/84

ا گیزش

0/82

فناوری

0/89

فرایند

0/86

حفظ

0/81

منابع

0/87

مدیریت

0/89

رم افزار
پایگاه

0/82
0/77

سخت افزار

0/84

شبکه

0/82

روایی همگرا:
روایی همگرا دومیآ معیاری است که برای برازش مدلهای ا دازهگیری در روش  PLSبه کار برده میشود .معیار  AVEشان
دهنده میا گیآ واریا س به اشتراک گذاشته بیآ هر سازه با شاخصهای خود استAVE .میزان همبستگی یک سازه با شاخصهای
خود را شان میدهد که هر چه ایآ همبستگی بیشتر باشد ،برازش یز بیشتر است .مقدار  AVEباالی  0/5روایی همگرای قابل قبول
را شان میدهد (فور ل و الرکر. .)1981 ،برخی از محققان مقدار حداقل قابل قبول را  0/4در ظر گرفته ا د.
جدول ( :)8روایی همگرا
متغیرهای
امنیت
آموزش
ا گیزش
فناوری
فرایند
حفظ

AVE
0/54
0/49
0/61
0/58
0/55
0/47
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0/63
0/48
0/41
0/46
0/64
0/61

منابع
مدیریت
رم افزار
پایگاه
سخت افزار
شبکه

برازش مدل کلی:
معیار  GOFمربوط به بخش کلی مدلهای معادالت ساختاری است که توسط ایآ معیار محقق میتوا د پس از بررسی برازش بخش
ا دازه گیری و بخش ساختاری مدل کلی پژوهش خود ،برازش بخش کلی را یز کنترل ماید .برای بررسی برازش در یک مدل کلی تنها
یک معیار به ام  GOFاستفاده کیشود .سه مقدار  0/36 ،0/25 ،0/01به عنوان مقادیر ضعیف ،متوسط و قوی برای  GOFمعرفی
شده است(وتزلس و همکاران .)2009،ایآ معیار از طریق فرمول زیر محاسبه میشود:

جدول ( :)9معیار GOF
امنیت

Communality
0/54

آموزش

0/49

ا گیزش

0/61
0/58
0/55

0/99

حفظ
منابع
مدیریت

0/47
0/63
0/48

0/99

رم افزار

0/41

پایگاه

0/46

سخت افزار

0/64
0/61
0/53

فناوری
فرایند

شبکه
میا گیآ

R Square

0/99
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برابر است با  .0/72با توجه به مقادیر

در تیجه

که در جدول باال آمده در تیجه

برابر است با0/48:

بدیآ ترتیب مقدار  GOFمحاسبه شده به شرح زیر میباشد:

با توجه به سه مقدار 0/25 ،0/01و  0/36به عنوان مقادیر ضعیف ،متوسط و قوی برای  ،GOFحاصل شدن  0/72شان از برازش قوی
مدل دارد .با توجه به برازش قوی مدل کلی ،حال میتوان به بررسی فرضیات تحقیق پرداخت.
نتیجه بدست آمده از تحلیل آماری:
هما طور که در قسمت قبلی ثابت کردیم ،از آ جایی که توزیع ما رمال تشخیص داده شد ( تایج آزمون کولموگروف-اسمیر وف) با
استفاده از رم افزار اسمارت  ،PLSهمبست گی متغیرها آزمون شده است .برای بررسی رابطه علی بیآ متغیرهای مستقل و وابسته و
تایید کل مدل از روش تحلیل مسیر استفاده شده است .تحلیل مسیر در ایآ پژوهش با استفاده از رم افزار اسمارت  PLSا جام شده
است .جدول زیر ضریب معناداری و تایج فرضیه های مطرح شده را به طور خالصه شان می دهد.
بعد از تخمیآ استا دارد ،با استفاده از رمافزار  SmartPLSرابطه علت و معلولی بیآ سازههای پژوهش سنجیده شد .هما طور که در
شکل شماره (( )1اجرای مدل در حالت تخمیآ استا دارد) مایان است ،رابطه بیآ سازەهای اصلی پژوهش معنیدار و مستقیم است؛
همچنیآ اثر غیرمستقیم روابط با حضور متغیر میا جی را محاسبه مود .از آزمون سوبل برای بررسی معناداری تأثیر میا جی یک متغیر
در رابطه میان دو متغیر استفاده میشود و اگر مقدار آن با سطح اطمینان  95درصد بیشتر از  1/96باشد بیا گر معنادار بودن تأثیر میا جی
متغیر مربوطه است .مقدار ضریب مسیر در اثر غیرمستقیم از ضرب دو اثر مستقیم تشکیل دهنده آن حاصل میشود.
جدول ( :)10تایج فرضیه ها
فرضیهها
سخت افزار بر آموزش مدیریت منابع ا سا ی تاثیرگذار میباشد.
رم افزار بر آموزش مدیریت منابع ا سا ی تاثیرگذار میباشد.
شبکه بر آموزش مدیریت منابع ا سا ی تاثیرگذار میباشد.
امنیت بر آموزش مدیریت منابع ا سا ی تاثیرگذار میباشد.
پایگاه داده و سیستمهای اطالعاتی بر آموزش مدیریت منابع ا سا ی تاثیرگذار میباشد.
فرایندها و سیستمها بر آموزش مدیریت منابع ا سا ی تاثیرگذار میباشد.

استا دارد
0/055
0/151
0/110
0/061
0/067
0/105

سطح معنی داری
2/604
2/921
2/228
2/333
2/390
2/357

تیجه
تایید
تایید
تایید
تایید
تایید
تایید

 .1در فرضیه شماره اول پژوهش ادعا شده بود که سخت افزار بر آموزش مدیریت منابع ا سا ی تاثیرگوذار میباشود کوه تجزیوه
تحلیل آماری بیآ ایآ دو شان می دهد با توجه به جدول()10؛ عدد معنی داری ( )2/604مسویر موابیآ دو متغیور بزرگتور از
 1.96می باشد ،از ایآ رو ایآ فرضیه مورد تایید قرار می گیرد .از طرفی چون عدد معنی داری به دست آمده مثبت می باشود
ایآ اثر مستقیم می باشد.
 .2در فرضیه شماره دوم پژوهش ادعا شده بود که سی رم افزار بر آموزش مدیریت منابع ا سا ی تاثیرگذار میباشد کوه تجزیوه
تحلیل آماری بیآ ایآ دو شان می دهد با توجه به جدول()10؛ عدد معنی داری ( )2/921مسویر موابیآ دو متغیور بزرگتور از
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 1.96می باشد ،از ایآ رو ایآ فرضیه مورد تایید قرار می گیرد .از طرفی چون عدد معنی داری به دست آمده مثبت می باشود
ایآ اثر مستقیم می باشد.
 .3در فرضیه شماره سوم پژوهش ادعا شده بود که شبکه بر آموزش مدیریت منابع ا سا ی تاثیرگذار میباشد که تجزیوه تحلیول
آماری بیآ ایآ دو شان می دهد با توجه به جدول()10؛ عدد معنی داری ( )2/228مسیر مابیآ دو متغیر بزرگتر از  1.96موی
باشد ،از ایآ رو ایآ فرضیه مورد تایید قرار می گیرد .از طرفی چون عدد معنی داری به دست آمده مثبت می باشود ایوآ اثور
مستقیم می باشد.
 .4در فرضیه شماره چهارم پژوهش ادعا شده بود که امنیت بر آموزش مدیریت منابع ا سا ی تاثیرگذار میباشد که تجزیه تحلیل
آماری بیآ ایآ دو شان می دهد با توجه به جدول()10؛ عدد معنی داری ( )2/333مسیر مابیآ دو متغیر بزرگتر از  1.96موی
باشد ،از ایآ رو ایآ فرضیه مورد تایید قرار می گیرد .از طرفی چون عدد معنی داری به دست آمده مثبت می باشود ایوآ اثور
مستقیم می باشد.
 .5در فرضیه شماره پنجم پژوهش ادعا شده بود که امنیت بر آموزش مدیریت منابع ا سا ی تاثیرگذار میباشد که تجزیه تحلیول
آماری بیآ ایآ دو شان می دهد با توجه به جدول()10؛ عدد معنی داری ( )2/390مسیر مابیآ دو متغیر بزرگتر از  1.96موی
باشد ،از ایآ رو ایآ فرضیه مورد تایید قرار می گیرد .از طرفی چون عدد معنی داری به دست آمده مثبت می باشود ایوآ اثور
مستقیم می باشد.
 .6در فرضیه شماره ششم پژوهش ادعا شده بود که پایگاه داده و سیسوتمهای اطالعواتی بور آمووزش مودیریت منوابع ا سوا ی
تاثیرگذار میباشد که تجزیه تحلیل آماری بیآ ایآ دو شان می دهد با توجه به جدول()10؛ عدد معنی داری ( )2/357مسویر
مابیآ دو متغیر بزرگتر از  1.96می باشد ،از ایآ رو ایآ فرضیه مورد تایید قرار می گیرد .از طرفی چون عودد معنوی داری بوه
دست آمده مثبت می باشد ایآ اثر مستقیم می باشد.
خالصه و نتیجه گیری:
هدف از ایآ مطالعه " اثربخشی آموزش ارائه شده فناوری در آموزش مدیریت منابع ا سا ی" بود .روش ایآ تحقیق توصیفی-پیمایشی
با استفاده از پرسشنامه است .تایج پژوهش حاضر شان دادکه ،فآ آوری اطالعات و ارتباطات بر مدیریت منابع ا سا ی در ابعاد و مؤلفه
های ،جذب و به کارگیری ،آموزش ویادگیری ،ا گیزش و حفظ و گهداری منابع ا سا ی در سازمانهای آموزشی مؤثر است.
امروزه ،دادن دا ش الزم و تغییر و جهت دهی به آن در منابع ا سا ی از طریق فنآوری اطالعات به سهولت ا جام می گیرد و کارکنان
یک سازمان و یا جامعه را در ابعاد مختلف توسعه می دهد .فنآوری اطالعات در توسعه مهارت حرفه ای ،کمک به هادینه شدن تغییر
و وآوری ،تقویت مهارت ادراکی ،تقویت مهارت تصمیم گیری ،به وجود آوردن روحیه پژوهشی در کارکنان و کمک به شکل گیری
تفکر استا دارد ،قش موثری دارد و می توا د موجب ایجاد توسعه ا سا ی متوازن و چندجا به گردد.
قش فناوری اطالعات در سازمان های جدید به ا دازه ای پرر گ است که بسیاری از ظریه پردازان سازمان ،مدیران و تصمیم گیران
سازمان ها را به اتخاذ استراتژی مرتبط با ایآ فناوری ها در جهت گیری های آتی سازمان ها توصیه می کنند .از قسمت های مهم
سازمان که تحت تأثیر ایآ فناوری قرار خواهد گرفت ،منابع ا سا ی سازمان می باشد .به طور طبیعی حوه مدیریت بر یروهایی که در
محیط جدید یعنی محیطی که با فناوری اطالعات عجیآ شدن است تحت الشعاع ایآ فناوری قرار خواهد گرفت.
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