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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. 
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 چکیده :

از  یدولتوو  ی، ضرورت آموزش آن بخصووود در سووازما هاآن در جامعه عیباطات و رشد سرت و ارتاطالعا  یبا ظهور فناور

بود  یمنابع ا سا  تیریدر آموزش مد یآموزش ارائه شده فناور  ی. هدف پژوهش حاضر اثربخشبرخوردار است  یا  ژهیو  تیاهم

 فر با فرمول کوکران جهت  مو ه   120به تعداد    ایپا  آماری شرکت فوالد  جامعهاجراشد.    یشیمایاز  وع پ  یفیکه به روش توص

منووابع  تیریو آموزش مد  ستریاطالعات بر ان و هال  یابزار جمع آوری اطالعات پرسشنامه آموزش فناور  دیآماری ا تخاب گرد

کر باخ محاسووبه و استفاده از آلفای  ز با  یآن    ییایو پا  ی فر از صاحب  ظران بررس  30  قیآن از طر  ییباشد که روا  یم  یا سا 

 قش آموووزش فنوواوری اطالعووات و ارتباطووات در  یداده ها به منظور بررس لیو تحل هیبدست آمد. در تجز72/0  ییایپا  بیرض

بدست آمده  شان دادکه، فووآ آوری   جی.  تادیاستفاده گرد  یاز معادالت ساختار  یهای آموزشدر سازمان  یمنابع ا سا   تیریمد

آموووزش و   ری،یدر ابعاد و مؤلفه های، جذب و به کارگ  یهای آموزشدر سازمان  یمنابع ا سا   تیریو ارتباطات در مد  العاتاط

  مؤثر است. یهای آموزشدر سازمان یحفظ و  گهداری منابع ا سا  زش،یا گ ری،یادگی

 .یمعادالت ساختار ،یمنابع ا سا  تیریاطالعات و ارتباطات، آموزش، مد یفناور کلیدی :واژگان  

 

 

 

 :مه مقد

کسوب و کوار  یندهایساختارها و فرا یرقابت یهاطیو مح دیجد یهاتیاطالعات و ارتباطات  با قابل شرفتهیپ یفناور عیگسترش سر

 یهافرصوتداشوته اسوت. هرچنود    نودهایسواختارها و فرا  ،یتجارت سونت  یهایدر استراتژ  یراتییداده و تغ  رییتغ  یریرا به طور چشمگ

بوه هموراه   زیورا    یجد  ییهااست، اما چالش  ادیز  اری( بستالیجید  یفناور  ریاطالعات و ارتباطات ) ظ  شرفتهیپ  یتوسط فناور  جادشدهیا

 یو اجتماع  یسازما   یهاستمیتحول در س  آیها و همچنو تجارت شرکت  یبازرگا   آیدر بازار کار و قوا   یاساس  راتییدار د، چراکه به تغ

   یمنابع انسان  تیریدر آموزش مد یآموزش ارائه شده فناور   یاثربخش 
 سارا هوشمندی

   روزکوهیواحد ف  یدانشگاه آزاد اسالم

  یهاشم ورز  م یابراه  دیس
   یدفاع مل  یدانشگاه عال

 

 17/10/1400 تاریخ پذیرش:               01/10/1400 :اریخ دریافتت
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  .(2018)بردواج و همکاران،  شو دیمنجر م

  آ یاز ا  ی منابع ا سا   ،یعنیمنبوع سازمان؛    آی مهومتور  یهای سازمان رسوخ کورده اسوت و حتوامروزه، فنآوری اطالعات در همه بخش

جامع و   دید  یوصاً منابع ا سا ها  سبت به منابع خود مخص ما ده است. فنآوری اطالعات باعث شده اسوت تا سازمان  بی ص  یب  ریتأث

بوه آ هوا داد توا   ازیکارکنان افزود و اطالعات کامل و مورد    اراتیاخت  زانیبر م  توانیم  ستمیس  آیاستفاده از ا  ا. بداشته باشند  یکامل

وظ بهتر  ای  فه یبتوا ند  به  را  سازمان  د  آیکار  سووی  از  دهنود.  ا جوام  فعال  گور،ی حو  وظوا  وتیگسوترش  قلمورو    رانیمود  فی هواو  در 

هماهنوگ در جوذب، بهسوازی،  گهوداری   هایزییرو لوزوم طرح  هواوتیفعال  وآیا  آیمسوتمر بو  ولعامو ت  یمنوابع ا سوا   تیریمود

ن و بوهروز  گوه  اطالعات متناسوب بوا آ ستمیس جادیهر سازمان، ا کیمنبع استراتژ آیبوه عنووان مهمتر یوکواربرد موؤثر منوابع ا سوا 

 کاییدر کشورهای آمر  ارییضوروری سواخته اسوت. سوازمان هوای بسو  بوزرگای  را در سوازمان هو  ستمیس  آیداشوتآ اطالعات ا

اروپا  یشمال ا  هایافته ی  آیدتریاز جد  ییو  ا ود و س  نوهیزم  وآیخود در  ا سا   ستمیسوود بورده  ا د  راوارد بازار  موده  کی الکترو   یمنابع 

پوذ  ستمیس  آیا  یژگی.و ا عطاف  سازمان   رییدر  در  استآن  مختلف  سازمان  ارییبسو    های  تحقاز  به  ا  یمختلف  قاتی ها    نه یزم  آیدر 

 (. 2019و همکاران،  ینیکمک  موده ا د )حس یمنابع ا سا   تیریمد تیفعال یبه اثربخش یا سا منابع هایستمیا د و بوا ارتقاء سپرداخته

تر از  به کار اثربخش   ازیاز    ی بیهسوتند  ترک  شوتریب  یبا اثربخشو  ی منابع ا سا   اتیبرای اجرای عمل  ی همواره به د بال امکا ات  هاسازمان

د  کی سوی  از  ارتباطوات  و  اطالعات  فنآوری  دسترس  در  امکا ات  و  سر  گر،یسو  توسعه  به  منوابع    یکیالکترو   هایستمیس  عیمنجر 

برای   یر و موثرترتوراهبوردیروش کواری    یمنابع ا سوا   تی ریدر مد   یکه آموزش فناور   رودیا تظار م  ونروی. از اتشوده اسو  یا سوا 

منابع    تیریفنآوری اطالعات از مد  تیبورای حما  ودییواژه  سوبتاً جد  یمنوابع ا سوا   یباشود. آموزش فناور  یمتخصصان منابع ا سا 

و  یا سوا  طر  وژهیبوه  م  ادهاسوتف  وق یاز  وب  تکنولووژی  مدباشدیاز  ا سا   کیالکترو   تیر ی.  خواد    کی  یمنابع  ا داز  ؛اسوت  چشم 

از فونآوری اطالعات    یتوا نود از اسوتفاده منطقو یمرتبط با آن مو  ندهاییو فرآ  یمنابع ا سا   تیری موضووع کوه چگو ه مد  وآیدربواره ا

 (. 2007دهوون،  بهرهمند شو د )وورمنس و ول

 یفناور  یابزارها  یریکارگبه   ریتأث قش و    ی با عنوان بررس  یاطالعات در سازمان ها در مطالعه ا  ی (، فناور1400و همکاران )  یمحمد

ارز بر  اطالعات  و  سازمان   ی ابیارتباطات  که  تا  عملکرد  داد  ب  قیتحق   جیا جام  که  داد  ابر  آی شان  پردازش  وب،  اطالعات،    ی خدمات 

  ی  سا بع امنا  تیریارتباطات و اطالعات در مد  یوکار هوشمند، و فناورتلفآ همراه، اطالعات کسب  رتباطاتا  یفناور  ،یهوش مصنوع

 ی د یمدل جد  ده،یمطرح گرد  راًیتلفآ همراه و وب که اخ  یهاتوسعه و بسط بر امه  آ،یوجود دارد. بنابرا  یهمبستگ  یخدمات  یهاسازمان

سود بزرگ    کیوکار است تا سازمان را به  کسب  ی ارتقا  یبرا  یاپتا سل بالقوه   د، یجد  مدل.  داردیها عرضه م را به سازمان   یاز هوشمند

 . برسا د

اطالعات بر توسعه    یآموزش فناور  ریتأث  یبا عنوان بررس   یامطالعه  یاطالعات را ط  ی(، آموزش فناور1398)  کی   یلیپور و سه   رجب

اطالعات و    یآموزش فناور  یهامؤلفه   آی شان داد که ب  قیتحق   جیقرار داد د که   تا  یمورد بررس  یدولت  یهادر سازمان   یمنابع ا سا 

ا سا  منابع  معنادار  ریغ  به)  یتوسعه  و  مثبت  رابطه  دا ش(  منظر  همچن  یاز  دارد.  ب  آ،یوجود  که  شد  در    دگاهید  آیمشخص  کارکنان 

سطح    ک ی( و به تفکیاز دا ش شغل  ریافراد )به غ  یسابقه کار  کیبه تفک  یاطالعات و توسعه منابع ا سا   یآموزش فناور  ر ید تأثخصو

 معنادار وجود دارد. اوتتف( یو رفتار شغل یاز  گرش شغل ری)به غ التیتحص

و کارکنان  رانیمد دگاهیاز د یعموم( در بهبود عملکرد روابطITاطالعات ) ی قش فناور  ی( در مقاله خود به بررس1397) یو مهدو اءیک

  یقرشد و تر  شیآموزش کارکنان و افزا  تیفیاطالعات موجب بهبود ک  یکه فناور  دارد¬یم  انیخودرو پرداخته است و ب  رانیشرکت ا

 . است  دهیآ ان در سازمان گرد
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)  یقنبر فالح  بررس1395و  از  مد  ی(،  اثربخش  ک یالکترو   ی ا سا منابع    تیری قش  استان    یسازما   یبر  پرورش  و  آموزش  در سازمان 

اطالعات و   یداشته و استفاده از فآ آور  ریتأث  یسازما   یبر اثربخش  کیالکترو   یمنابع ا سا   تیری گرفتند که مد   جهیگلستان را مورد  ت

ر بر امه  در  ارز  ، یزیارتباطات  توسعه،  و  آموزش  و    یابیاستخدام،  ا سا عملکرد  منابع  سازمان    یسازما   یاثربخش  ،یگهداشت  در  را 

 بخشد.  یآموزش و پرورش استان گلستان ارتقا م

قرار داد    یراهور اجارا مورد بررس  وری کارکنان شاغل درمعاو ت(، سنجش تأثیر فناوری اطالعات بر بهره 1394)  یفرد و پورهاشم  یرجب

درصد ازتغییورات بوازخوردعملکورد کارکنوان ازروی  41دهد که وری  یروی ا سا ی،  شان میکه تأثیرفناوری اطالعات برروی ابعاد بهره

اطالع ازتغی  30  وات،فنواوری  اطالعات،  درصود  فنواوری  روی  از  کوار  تووان  کار  20یورات  شناخت  ازتغییرات  فناوری درصد  ازروی 

درصد ازتغییرات حمایت سازما ی ازروی فناوری اطالعات توجیه   10و  درصد ازتغییرات ا گیزش ازروی فناوری اطالعات    16اطالعات،  

 شود. می

کاوان  یدر شرکت کا  ی فناور رشیکارکنان با استفاده از مدل پذ یه حرفه ااطالعات بر توسع یفناور رشیپذ ری(، تأث1395جو ) رشادت

 شان   هاه یپژوهش در بخش آزمون فرض  آیا  یهاافتهیقرار داد که    یمورد بررس  یو  یو برازش مدل رگرس  رسون یپ  یهمبستگ  بیرا ضر

 میتصم  تیمسئول  ،یشغل  تیکارکنان، رضا  یدسازتوا من  ،یدا ش و آگاه  ت، یفیاطالعات و بهبود عملکرد ک  یفناور  رشیپذ  آیداد که ب

 وجود دارد. یدار یرابطه مثبت و معن یدر زمان و استقالل کار یی صرفه جو ،یارتباطات حضور ،یترلخود کن ،یشغل یهافرصت ،یریگ

بر عملکرد سازمان    یریادگ یاطالعات و    یفناور  ،یابیبازار  تیقابل  ریتاث  ی(، در پژوهش خود به بررس1395و همکاران )  لیپسند اص   وع

و عملکرد سازمان   یابیبازار   تیقابل  آیب  یدهد که رابطه معنادار  ی شان م  قیتحق  جیپرداختند.  تا  ز«یتبر  یمی: پتروشی»مطالعه مورد

وجود دارد   یرابطه معنادار یو عملکرد سازما  ی ریادگی تیقابل زیاطالعات و عملکرد سازمان و   یفناور  تیقابل آیآ بیوجود دارد. همچن

 یرابطه معنادار  ز ی   یو عملکرد سازما   گریمکمل همد  یها  تیقابل  به عنوان   یریادگیاطالعات و    یو فناور  یابیباز  یها  ت یقابل  آی. ب

 شود. یم دهید

در    ی وآور  ی ا جیقش مبر    دیبا تاک  یاطالعات بر عملکرد سازما   یفناور  ریتاث  ی(، در پژوهش خود به بررس1393و همکاران )  اءیض

کشاورز  یفناور با ک  شعب  مطالعه:  )مورد  پرداختند    یاطالعات  تهران(  م  جیو  تاشهر  که  وآور  یپژوهش  شان  فناور  یدهد    یدر 

اطالعات    یدر فناور  یو  وآور  یروا شناخت  هیسرما  آیکند و ب  یم  ی گر  ی ا جیرا م  یبر عملکرد سازما   یشناخت  ه یسرما  ریاطالعات تاث

 وجود دارد.  یرابطه مثبت و معنادار یشعب با ک کشاورز

  ورهیمتغ  وکی  یهای آموزشی که ازآزمون تون اطات در مدیریت منابع ا سا ی درسازما(،  قش فآ آوری اطالعات و ارتب1393)  انیجها 

در ابعاد    یهای آموزشدر سوازمان  ینابع ا سوا م  تیریبدست آمده  شان دادکه، فآ آوری اطالعات و ارتباطات در مد  جیاسوتفاده کرد.  تا

 مؤثر است.  یهای آموزشدر سازمان  یو  گهوداری منابع ا سا   حفوظوزش،یا گ ری،یوادگیآموزش و  ری،یو به کارگ بهای، جذو مؤلفه 

  ی تنامیشرکت و  180ر  و عملکرد شرکت د  تالیجی، تحول دIT  ت یظزف  ، یفرهنگ، منابع ا سا   ،ی(،  از مطالعه استراتژ 2021)  ی تو  ون

زم د  نهیدر  د  جه ی ت  تالیجیتحول  تحول  بر  موثر  عامل  چهار  که  که  ظ  تالیجیگرفت  دارد؛  استراتژ  IT  تیرفوجود  کار   ی،  و  کسب 

  تال یجیکند که تحول د  یم  دییتأ  زی   قیتحق  یها  افتهیچهار عامل ،    آیا  انی. در میسازما   فرهنگ،    یمنابع ا سا   تی، ظرف  تالیجید

 .Nو عملکرد شرکت دار یبر  وآور میمستق ریتأث

تأث2020)  یالسورم ،    یها  یاستراتژ  ییهمسو  ری(،  بازار   ITکسب و کار    جیقرار داد که  تا  یبر عملکرد شرکت را مورد بررس  یابیو 
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آل   دهیسه جا به ا  کیاستراتژ  ییهمسو  کی(  2بر عملکرد شرکت دارد و )  یمثبت  ریسه گا ه تأث  کیاستراتژ  یی( همسو1 شان داد که )

ا  ندهیآ  یبرا دارد.  وجود  مدافعان  و  ها(   کننده  ادب  آی گرها)اکتشاف  به  مد  کیاتژاستر  ییهمسو  اتیمطالعه  درک  چگو گ  رانیو    ی از 

 کند. یبهبود عملکرد شرکت کمک م یبرا  یابیاطالعات و بازار یکسب و کار ، فناور یها یهمسو کردن استراتژ

بررسو2019)  خموآیو بوه  خوود  پژوهوش  در  ا سوا   وتی ریمد  یهاوهیشو  وریتأث  یچگو گو  ی(،  ب  ووداریپا  یمنابوع  رابطووة    ووآ یبوور 

در    وتیریبور اسواس مشوارکت مد  یموورد مطالعوة و  یهوواسوووئد پرداخووت. هتل  یهووادر هتل  یاز  وووآور  ی رمشووت  ووتیرضا

شو ا  وتیریمد  وةیدو  تقسوو  وداریپا  ی سوا منابوع  گووروه  چهووار  م  ووآیا  یهوواافتهیشوود.    میبوه  کووه    دهوودیپژوهووش  شووان 

ب رضا  ی وووآور  ووآیارتبوواط  شوو  یبسووتگ  یرووتمش  ووتیو  ا سووا   ووتیریمد  یهاوهیبووه  دارد.    ووداری پا  یمنابووع  سووازمان  در 

م  ووآیا شوو  دهوودیمطالعووه  شووان  ا سووا   ووتیریمد  یهاوهیکووه  ا  یوویتوا ا  وودار،یپا  یمنابووع  در  و    ی وووآور  جووادیهتوول 

 . دهوودی م ووشیکارکنووان را افزا ووتیرضا

مصط  آزمووا پژوهشوو2018)  پوووریفو  در  بررسوو  ی(،   تجووار  یبووه  عنوووان    یهوووش    یبوورا  یاصلوو  یاسووتراتژ  ووکیبه 

سووازمان  یهاسووازمان امووروزه،  پرداختنوود.  دهنده  بهرهتوسووعه  بووا  تجووار   یووریگها  هوووش  خووود   یاز  توووان  تمووام  از 

بتو  کننوودیاسووتفاده م از جملووه سورعت عم  یهووا مهارت  تمووام بووا    ا نوودتووا  ا عطاف پذالزم  در سوازمان   یوریول، واکنوش و 

  وورییتغ  ووقیکسووب وکار در کل جهووان به طووور عم  ووتیریمد  کووردیخوود را ا جوام دهنود. در ده سوال گذشووته، رو  وتیمأمور

سووازمان و  طرکوورده  از  تب  ولیتبد  وق یها  و  اطهوداده   ولیددا وش  بوه  کاربوردا  تجوار  یالعوات  به    یهووش   وکیعنووان  را 

 . بر وودیهوور سووازمان بووه کار م یبوورا یاصلوو یسووتراتژ

داماسو  بوالموا پژوهشو2017)  ووسیو  در  بررسو  ی(،   ا سوا   وتیری مد  سوتمیس  یبوه  امن  یمبتنو  یمنابوع  را  ووتیبور  ابوور   ا ووشیو 

ها در سراسوور جهووان شووناخته حووال رشوود در بیووآ شوورکتبه عنوووان یک فنوواوری جووذاب در    پرداختنوود. رایا ووش ابووری

بوورای واحوود منابووع ا سووا ی داشووته باشوود. در مطالعووة ا جام   یوواد یمزایووای ز  توا وودیاز آن م  یووریگشووده اسووت و بهره

 وورییاسووت. به کارگ  کپارچووهیموودل جامووع و    ووکیوت کووه چارچوووب  شووده اسوارائووه    یمنابووع ا سووا   S4موودل  شووده  

 .کندیو درآمدهوای باالتر را بورای ارائه دهنودگان ابوری جوذب م شوتریب انیرمشوت گوذاری،متیموودل مناسوب ق ووکی

دهه  در دو  جوامعسازمان  ریاخ  طول  و  دگرگو   به   ها  معرض  در  تحول    ی شدت  گرفو  تحوالتته قرار  توسعه   ری  ظ  ی ا د.  و   یافتگیبلوغ 

ظهور   و  عرصه   یدا ش  ی روهایکارکنان  تمام  دا ش در  فرآها،  شدن  توسعه   یسازما   یندهایمحور  ضرورت  سطوح    ییدا ا  و  تمام  در 

ر و  رخ  داشته   سازما ها  ؛آ ی و  یهایفناور  یباال  شد سازما ها  آن  بر  متناسب   را  مح  تا  متالطم   ریمتغ  ط یبا  را    ی رو یب   و  خود  کارکنان 

 (. 2018و ا درسون،  رایرقبا باال خواهند برد )پر به  خود را  سبت یریپذکار توان رقابت  آی بدهند. سازما ها با ا آموزش و توسعه 

شده    دهیباطات»  امصر اطالعات و ارتعلوم، «ع  مختلف  یهادر حوزه  اریبس  یهای و  وآور  ع یو تحوالت سر  رییتغ  لیدل  به   ی کنو   عصر

  یو کار  یفرهنگ  ،یاقتصاد  ،ی اجتماع  یز دگ  یهاجنبه  یاطالعات و ارتباطات در تمام  یفناور  تیو اهم   عصر،  قش   آی. اکنون در ااست 

ب بنا1395  ،ی)غفار   محسوس است  شیاز پ  ش ی،  ا  ،آیبرا(.  به  مرتبط   ،اطالعات درست   به  ی دسترس  طیشرا  آیدر    قش    قش   موقع  و 

ها را برآورده کرده و آ ها را در  سازمان   ی اطالعات  یازهایقادر خواهد بود،    که  است   ی اطالعات ابزار  ی. فناورکندی م  فای را ا  یمهم  اریبس

 آیا  دیمؤ  یهمگ  ،یالمللآیب  اتیربمطالعات و تج  که  گفت   دیراستا با  آی(. در ا1391و همکاران،    ی کند )احمد  یاریاهداف    به   دنیسر

 ،یلو تحو  توسعه   و تداوم هر گو ه   ت یتثب  ،قیتوف  شرطشیبگذرد و پ  یا سا   یرویاز بستر    دی، الزاماً باجا بههمه  توسعه  هستند که   کته 

ا  یگذارهیسرما و  آموزش  وجوددر  است ا سان  یبعاد  سو2007وان،    ها  از  و    که   است   یمفهوم  ی ا سا   عمناب  توسعه   ،یی (.  آموزش  با 

مرتبط  یبالندگ به   توسعه   تیری. مداست   کارکنان در سازما ها  امروزه  اساس   آیاز مهمتر  ی کیعنوان    کارکنان،  و اصول   ی مبا   آیتریو 
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 شرکت   کی  یهاییدارا  آیاز مهمتر  ی کی  هافتی-سازمان  ی خوب  مؤثر و به   ی ا سا   منابع  توسعه   بر امه  کی  . داشتآ مد ظر است   تیریمد

کهاست  مستقبه   ،  سرز دگ  یساز دگ  ریتأث  میطور  به   ی طوال   ی و  همکاران،    دهدیم  شرکت   مدت  و  توسعه 2003)چآ    ی ندیفرآ  (. 

و    یمندتیرضا  شیافزا  به   ر گیو از طرف د  ابدیی طرف با موضوع آموزش کارکنان ارتباط م  کیاز    روآ ی. از استمر است و م  لعمرماداما

 (.2010 اتاگا ا،ی) است  یا سا  منابع  توسعه  ،ی هر سازما  یراهبرد بر امه  مهم یاز اجزا یکی. گرددی منجر م ران یمد زهیا گ

منوابع   تیریدر آمووزش مود  یآموزش ارائه شوده فنواور  یبه اثربخش  ،یشنهادیو مد ظر قرار دادن الگو پ  کردیرو  آیحاضر، با ا  پژوهش

پژوهش بوه  آیا گریشود. به عبارت د قیدق ماتیو اتخاذ تصم یمنابع ا سا  تیریمد  ییکارا  شیآن موجب افزا  جیتا  تا  پردازدیم  یا سا 

 است؛ را بهبود بخشد. یمنابع ا سا  تیریاطالعات بر مد یفناور رگذاریردن عوامل مهم تأثک شخصد بال آن است که با م

 : روش تحقیق
 کلی بخش دو از که است ایتحقیی، پرسشنامه سنجش ابزار باشد.می پیمایشی  وع از و کاربردی هدف،  ظر از حاضر تحقیی 

 تدویآ  آموزش مدیریت منابع ا سا ی  دوم بخش  و پرسشنامه آموزش فناوری اطالعات بر ان و هالیستر اول بخش  است،  شده تشکیل

باشد و بامقیاس پنج درجه ای لیکرت )خیلی کم =  سؤال بسته پاسخ می  39دارای    پرسشنامه آموزش فناوری اطالعات، کهاست.   شده
مؤلفه سخت افزار،  رم افزار، شبکه،    6گیرد، ایآ سازه دارای  سی قرار می(  مورد برر5و خیلی زیاد=    4، زیاد=  3، متوسط =  2، کم=  1

سیستم و  داده  پایگاه  سیستمامنیت،  و  فرایندها  و  اطالعاتی  ا دازه ومها  های  منابع  رد  مدیریت  آموزش  پرسشنامه  دهد.  می  قرار  گیری 
و خیلی    4، زیاد=  3، متوسط =  2، کم=  1رت )خیلی کم =  باشد و بامقیاس پنج درجه ای لیکسؤال بسته پاسخ می  80ا سا ی، که دارای  

، ا گیزش   ی، آموزش مدیریت منابع ا سا ی امؤلفه آموزش مدیریت منابع ا س  4گیرد، ایآ سازه دارای  (  مورد بررسی قرار می5زیاد=  
 گیری قرار می دهد. منابع ا سا ی و حفظ و گهداری منابع ا سا ی مورد ا دازه

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 

 (: الگوی مفهومی پژوهش 1 مودار ) 

 ر سخت افزا

 نرم افزار

 شبکه 

 امنیت

داده و  پایگاه

 اتی عهای اطالسیستم

و  فرایندها

 هاسیستم

آموزش فناور و  

 اطالعات

 منابع انسانی  مدیریت 
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 :یاصل هیفرض     

 .باشدیم رگذاریتاث یمنابع ا سا  تیریاطالعات بر آموزش مد یآموزش فناور

 :یفرع اتیفرض

 باشد. آموزش مدیریت منابع ا سا ی تاثیرگذار می سخت افزار بر 

 باشد.آموزش مدیریت منابع ا سا ی تاثیرگذار می  رم افزار بر 

 باشد. آموزش مدیریت منابع ا سا ی تاثیرگذار میشبکه بر 

 باشد. آموزش مدیریت منابع ا سا ی تاثیرگذار میامنیت بر 

 باشد. آموزش مدیریت منابع ا سا ی تاثیرگذار میبر   های اطالعاتییگاه داده و سیستماپ

 باشد.آموزش مدیریت منابع ا سا ی تاثیرگذار می بر  هافرایندها و سیستم

 در خبرگان ر ظ  اساس بر هامؤلفه  بعد درگام و شد  استخراج  ظری مبا ی  و علمی متون  ها ازمؤلفه ابتدا تحقیق، پرسشنامه تهیه برای

  ظرخواهی  آ ها مورد  در از خبرگان  و  تدویآ   ظری مبا ی  اساس بر  هامؤلفه  با  متناظر هایشاخص سپس شد د.  جا مایی ابعاد مناسب 

 .شد
  مو ه گیری روش با  و   مو ه حجم   فر به عنوان 120 که تعداد شرکت فوالد پایا می باشد  کارکنان کلیه شامل تحقیی آماری جامعه

 ابزار درو ی از همسا ی پایایی تعییآ برای و پرسشنامه ابعاد از یک هر گیریمدل ا دازه اعتبار تعییآ برای شد د. ا تخاب ساده یتصادف

 شد.   تأیید مراجعه خبرگان طریی از  یز  ابزار روایی  است. شده استفاده کرو باخ آلفای روش  به
 

 :هاداده لیو تحل هیتجز     

شد. در بخش آمار توصیفی، از میا گیآ و ا حراف معیار   ه ها از روش های آماری توصیفی و استنباطی استفادهدابرای تجزیه و تحلیل د

برای برآورد ضرایب مسیر )بتا( و همچنیآ برای    PLS، از مدل معادالت ساختاری به روش  استفاده شده است. در بخش آمار استنباطی

ها و تجزیه و تحلیل اولیه و  برای ورود داده    21 سخه    SPSSر است که  رم افزار  کذآزمون فرضیه های تحقیق استفاده شد. شایان  

افزار   مدل سازی    SmartPLS رم  پایایی   PLSبرای  و  روایی  سپس  شناختی،  جمعیت  سواالت  ابتدا   ، فصل  ایآ  در  شد.  استفاده 

 ا دازه گیری و در  هایت مدل معادالت ساختاری ارائه شده است. ابزارهای 

 : توصیفی ارآم     

 مو ه   120، یعنی جنسیت، وضعیت تأهل، تحصیالت و سآ را شرح می دهد.    ایآ بخش ویژگی های جمعیت شناختی  مو ه تحقیق     

 های آماری تحقیق توزیع و وارد چرخه تجزیه و تحلیل شد. 

 جنسیت 

  شان می دهد.  جدول زیر اطالعات توصیفی مربوط به افراد پاسخگو در ایآ مطالعه بر اساس جنسیت را
 (: اطالعات توصیفی افراد مورد مطالعه به تفکیک جنسیت1جدول شماره )

 

 

 

 

 

 مجموع  جنسیت شاخص 

  مرد  زن

 120 83 37 فراوا ی

 100 2/69 8/30 درصد 
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 درصد(  2/69)  فر  83 پژوهش مورد افراد  از  فر  120 از که دهد  شان می جنسیت فراوا ی توزیع زمینة در پژوهش از حاصل های یافته

 دار د. مطالعه مورد  مو ة در بیشتری درصد مرد جنسیت با پاسخگو اساس  بر ایآ باشند. می زن درصد( 8/30)  فر  37 و مرد

 میزان تحصیالت

 اطالعات توصیفی مربوط به افراد پاسخگو در ایآ مطالعه بر اساس درجه تحصیلی را  شان می دهد. جدول زیر 
 ه به تفکیک درجه تحصیلی توصیفی افراد مورد مطالع  ( : اطالعات2جدول شماره )

 مجموع  درجه تحصیلی  شاخص 

 

  دکترا  فوق لیسا س لیسا س

 120 15 49 56 فراوا ی

 100 6/12 8/40 6/46 درصد 

 49 و  سلیسا درصد(  6/46)  فر 56 مورد پژوهش، افراد از  فر  120 از که گفت توان می تحصیالت به مربوط فراوا ی توزیع زمینة در

 که گفت توان می متغیر تحصیالت به باتوجه و اساس ایآ بر باشند. می دکترا دردصد( 6/12)  فر 15 و لیسا س فوق درصد( 8/40)  فر

 .بررسی دار د مورد  مو ة در را فراوا ی باالتریآ لیسا س مدرک با افراد

 سابقه 

 لعه بر اساس سابقه را  شان می دهد جدول زیر اطالعات توصیفی مربوط به افراد پاسخگو در ایآ مطا
 ( : اطالعات توصیفی افراد مورد مطالعه به تفکیک سابقه 3جدول شماره )

 مجموع  سابقه  شاخص 

 به باال  20 11-20 6-10 1-5 

 

 120 22 44 30 24 فراوا ی

 100 4/18 6/36 25 20 درصد 

 

 دهد می   شان پژوهش مورد جامعة  بیآ وات خدمتی پاسخگویان در نس به مربوط فراوا ی توزیع  زمینة در پژوهش از حاصل های یافته

  20الی    11بیآ درصد(  6/36)  فر 44 سال، سال  10الی    6 درصد( بیآ  25)  30 سال،  5الی    1بیآ   درصد(  20)  فر 24  فر،  120 از که

  20الی    11سابقه بیآ   به اختصاد  تایج ساسدرصد برا باالتریآ که  دار د سال سابقه دار د.  20درصد( باالتر از    4/18)    فر   22 سال و

 سال می باشد. 

 : متغیرها توصیفی آمار    

ها و درک جامعه آماری مورد های کلی و اساسی متغیرها به منظور برآورد مدل، تجزیه و تحلیل دقیق آن به منظور مطالعه ویژگی    

است. شا به متغیرها ضروری  آمار توصیفی مربوط  با  آشنایی  ،  مطالعه،  شامل شاخص های مرکزی  داده ها  توصیف کننده  خص های 

توزیع هستند که برای هر یک از متغیرهای تحقیق محاسبه می شو د. ایآ آمار  مای کلی   شاخص های پراکندگی و شاخص های شکل

 ( جمع آوری شده است. 4هر یک از متغیرهای مدل را ارائه می دهد. آمار توصیفی متغیرهای مورد مطالعه در ایآ مطالعه در جدول )
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 (: آمار توصیفی متغیرها 4جدول )

 ضریب چولگی ا حراف معیار  بیشینه کمینه  میا ه  میا گیآ  متغیر

 -295/0 48/0 5 1 20/4 27/4 سخت افزار 

 -488/0 51/0 5 1 33/4 21/4  رم افزار 

 -046/1 73/0 5 1 33/4 14/4 شبکه 

 -621/0 64/0 5 1 50/4 35/4 امنیت

 277/0 63/0 1 1 33/4 23/4 های اطالعاتی سیستم داده و پایگاه  

 -830/0 36/0 5 1 08/4 10/4 ها فرایندها و سیستم

 -487/0 43/0 5 1 23/4 22/4 مدیریت منابع ا سا ی 

 150/0 39/0 5 1 28/4 20/4 آموزش مدیریت منابع ا سا ی

 -934/0 88/0 5 2 25/4 03/4 ا گیزش منابع ا سا ی 

 -575/0 47/0 5 1 24/4 27/4 ع ا سا ی ا گیزش مناب

 

 :های معادالت ساختاریفرضبررسی پیش    

-ها پرداخته میهایی است که به شریح ذیل به آنفرضها با استفاده از رویکرد معادالت ساختاری دارای پیشتجزیه و تحلیل داده   

 شود.  

 آزمون نرمال بودن متغیرهای پژوهش  -

ها اطالع حاصل شود. تا بر اساس  رمال بودن یا  الزم است تا از وضعیت  رمال بودن داده   رحله آزمون فرضهااز وارد شدن به مقبل  

 های پژوهش از آزمون کولموگروف اسمیر وف استفاده شد. به منظور بررسی  رمال بودن دادهها استفاده شود.   بودن آ ها، آزمون 

0    :H ها از توزیع  رمال برخوردار هستند.داده 

1      :H ها از توزیع  رمال برخوردار  یستند.داده 

 اسمیر وف برای متغیرهای تحقیق  -آزمون کولموگروف(: 5-4) جدول

 )سطح معناداری(   Sig مقدار آماره آزمون  متغیر

 000/0 11/2 سخت افزار 

 000/0 62/2  رم افزار 

 000/0 86/3 شبکه 
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 000/0 12/4 یتامن

 000/0 75/2 های اطالعاتی پایگاه داده و سیستم 

 000/0 10/2 ها فرایندها و سیستم

 0000/0 63/1 مدیریت منابع ا سا ی 

 000/0 61/2 آموزش مدیریت منابع ا سا ی

 000/0 92/3 ا گیزش منابع ا سا ی 

 000/0 14/3 ا گیزش منابع ا سا ی 

 

معنادار سطح  اینکه  به  توجه  از  با  کمتر  تحقیق  متغیرهای  برای  می   05.0ی  دادهاست  تیجه  که  برای  گیریم  شده  آوری  جمع  های 

های تحقیق حاضر غیر  رمال است برای بررسی مدل تحقیق از روش حداقل  متغیرهای تحقیق غیر  رمال است. با توجه به اینکه داده 

 ست.استفاده شده ا  PLSمربعات جزئی  

 :متغیرهای تحقیقبررسی روایی واگرای      

جذر       معیار،  ایآ  از    AVEطبق  بیشتر  باید  سازه  سازهیک  با  سازه  آن  که  همبستگی  است  آن  امر  شا گر  ایآ  باشد.  دیگر  های 

( مقادیر روایی با روش 5های دیگر است. با توجه به جدول )همبستگی آن سازه با  شا گرهای خود، بیشتر از همبستگی اش با سازه

 ر مورد تأیید قرار گرفت. الک –فور ل 

 الرکر  –(:: مقادیر روایی واگرای روش فور ل 5جدول )

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

            1 امنیت

           1 59/0 آموزش 

          1 43/0 76/0 ا گیزش

         1 90/0 50/0 82/0 فناوری

        1 80/0 82/0 51/0 84/0 فرایند

       1 80/0 66/0 67/0 46/0 82/0 حفظ

      1 56/0 59/0 49/0 52/0 43/0 63/0 منابع 

     1 30/0 51/0 50/0 69/0 56/0 34/0 72/0 مدیریت 

    1 70/0 29/0 31/0 44/0 70/0 51/0 33/0 53/0  رم افزار 
   1 36/0 46/0 52/0 62/0 62/0 61/0 58/0 54/0 75/0 پایگاه 
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سخت  
 افزار 

89/0 51/0 86/0 94/0 78/0 69/0 52/0 85/0 77/0 63/0 1  

 1 36/0 41/0 52/0 51/0 62/0 48/0 94/0 80/0 67/0 35/0 50/0 شبکه 

 

حاکی از رابطه همبستگی مثبت و معنادار بیآ تمامی متغیرهای   (6-4 تایج حاصل از آزمون همبستگی با توجه به مقادیر آن در جدول )

است. همچنیآ مقدار مجذور میا گیآ واریا س استخراجی متغیرهای پژوهش روی قطر اصلی   01/0و    05/0معناداری  پژوهش در سطح  

( جهت بررسی آزمون فور ل و الرکر برای هر یک از متغیرها بیشتر از بزرگتریآ مقدار برای آن متغیر مربوطه است و روایی  5در جدول )

باشند یعنی مقادیر قطر اصلی )ریشه دوم متوسط واریا س  از هم جدا می  ها کامالده که سازهجدول فوق  شان می .شودواگرا تأیید می 

 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    

زه گیری به منظور ارزیابی مدل مفهومی تحقیق و همچنیآ اطمینان یافتآ از وجود یا عدم وجود رابطه پس از تعییآ مدل های ا دا   

علی میان متغیرهای تحقیق و بررسی تناسب داده های مشاهده شده با مدل مفهومی تحقیق، فرضیه های تحقیق با استفاده از مدل 

 در  مودار منعکس شده ا د.   د.  تایج آزمون فرضیه هامعادالت ساختاری  یز آزمون شد

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 : پایایی    

 گردد: پایایی شاخص  یز خود توسط دو معیار مورد سنجش واقع می    

 آلفای کرو باخ  .1
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 پایایی ترکیبی.  .2

 روایی همگرا  .3

گردد. یکی از مواردی که برای سنجش  یداری درو ی محسوب میای مناسب برای ارزیابی پامعیاری کالسیک برای سنجش و سنجه

مدل روش  در  میپایایی  کار  به  ساختاری  معادالت  مدلسازی  درو ی(  درو ی)سازگاری  پایداری  پایداری  رود،  است.  گیری  ا دازه  های 

ی آن  هایان شده بیآ سازه و شاخصی مربوط به آن است. مقدار باالی واریا س بهاسازه و شاخصدرو ی  شا گر میزان همبستگی بیآ 

ا دازه مقابل خطای  را  تیجه میدر  باال  پایداری درو ی  شاخص،  به هر  از  گیری مربوط  باالتر  آلفای کرو باخ  ،  شا گر  7/0دهد. مقدار 

)کرو باخ،   است  قبول  قابل  م1951پایایی  از  برخی  مقدار (.  ا دک،  سؤاالت  تعداد  با  متغیرهای  مورد  در  عنوان سرحد  ر  6/0حققان  به  ا 

 (.1392ا د)داوری و رضازاده،ضریب آلفای کرو باخ معرفی کرده
 (: ضرایب آلفای کرو باخ 6)جدول

 ضریب آلفای کرو باخ  متغیرهای 

 71/0 امنیت

 80/0 آموزش 

 68/0 ا گیزش

 85/0 فناوری

 80/0 فرایند

 71/0 حفظ

 80/0 منابع 

 87/0 مدیریت 

 75/0  رم افزار 

 62/0 پایگاه 

 72/0 سخت افزار 

 68/0 شبکه 

 

 پایایی ترکیبی ( 2

تری  سبت به الفا به  ام  معیار مدرن  PLSباشد، روشها میاز آ جایی که معیار آلفای کرو باخ یک معیار سنتی برای تعییآ پایایی سازه

به کار می پایایی سازرود  پایایی ترکیبی  ایآ است که  آلفای کرو باخ در  برتری آن  سبت به  بلکه با توجه به  و  ه  ه به صورت مطلق 

، هر دوی ایآ معیارها به کار PLSگردد. در  تیجه برای سنجش بهتر پایایی در روش  هایشان با یکدیگر محاسبه میهمبستگی سازه

-شاخص  شود که در صورت ایآ کسر، واریا س بیآ یک سازه بابت حاصل میشو د. مقدار پایایی ترکیبی یک سازه از یک  سبرده می
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ا دازه مقدار خطای  اضافه  به  سازه باالی    CRآید. در صورتی که مقدار  گیری میهایش  پایداری درو ی    7/0برای هر  از  شود،  شان 

 (.1392،دهد)داوری و رضازادهیعدم وجود پایایی را  شان م 6/0گیری دارد و مقدار کمتر از مناسب برای مدل ا دازه

 (: پایایی ترکیبی7جدول)

 CR های متغیر

 82/0 امنیت

 84/0 آموزش 

 82/0 ا گیزش

 89/0 فناوری

 86/0 فرایند

 81/0 حفظ

 87/0 منابع 

 89/0 مدیریت 

 82/0  رم افزار 

 77/0 پایگاه 

 84/0 سخت افزار 

 82/0 شبکه 

 :روایی همگرا    

 شان  AVEشود. معیار به کار برده می PLSگیری در روش های ا دازهروایی همگرا دومیآ معیاری است که برای برازش مدل   

های  میزان همبستگی یک سازه با شاخصAVEهای خود است. دهنده میا گیآ واریا س به اشتراک گذاشته بیآ هر سازه با شاخص

بول  روایی همگرای قابل ق 5/0باالی  AVEی بیشتر باشد، برازش  یز بیشتر است. مقدار دهد که هر چه ایآ همبستگخود را  شان می 

 در  ظر گرفته ا د.  4/0(. .برخی از محققان مقدار حداقل قابل قبول را 1981دهد )فور ل و الرکر، را  شان می

 (: روایی همگرا 8جدول )

 AVE متغیرهای 
54/0 امنیت  

49/0 آموزش   

61/0 ا گیزش  

58/0 فناوری  

55/0 فرایند  

47/0 حفظ  
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63/0 منابع   

48/0 مدیریت   

41/0  رم افزار   

ایگاه پ  46/0  

64/0 سخت افزار   

61/0 شبکه   

 :برازش مدل کلی    

توا د پس از بررسی برازش بخش  است که توسط ایآ معیار محقق میهای معادالت ساختاری  مربوط به بخش کلی مدل  GOFر  معیا

برازش در یک مدل کلی تنها   گیری و بخش ساختاری مدل کلی پژوهش خود، برازش بخش کلی را  یز کنترل  ماید. برای بررسیا دازه

معرفی   GOFمتوسط و قوی برای    به عنوان مقادیر ضعیف،  36/0،  25/0،  01/0شود. سه مقدار  استفاده کی   GOFیک معیار به  ام  

 شود: (. ایآ معیار از طریق فرمول زیر محاسبه می2009شده است)وتزلس و همکاران،

 

 GOF(: معیار 9جدول )

 Communality R Square 
  54/0 امنیت

  49/0 آموزش 

  61/0 ا گیزش

 99/0 58/0 فناوری
  55/0 فرایند

  47/0 حفظ

 99/0 63/0 منابع 
  48/0 مدیریت 

  41/0  رم افزار 

  46/0 پایگاه 

  64/0 سخت افزار 

  61/0 شبکه 

 99/0 53/0 میا گیآ 
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 48/0برابر است با: که در جدول باال آمده در  تیجه. با توجه به مقادیر72/0برابر است با  در  تیجه  

 باشد: محاسبه شده به شرح زیر می GOFبدیآ ترتیب مقدار 

 

قوی   شان از برازش  72/0، حاصل شدن GOFبه عنوان مقادیر ضعیف، متوسط و قوی برای  36/0و 25/0، 01/0با توجه به سه مقدار 

 توان به بررسی فرضیات تحقیق پرداخت. ه به برازش قوی مدل کلی، حال میمدل دارد. با توج

 : نتیجه بدست آمده از تحلیل آماری   

اسمیر وف( با  -هما طور که در قسمت قبلی ثابت کردیم، از آ جایی که توزیع ما  رمال تشخیص داده شد ) تایج آزمون کولموگروف   

گی متغیرها آزمون شده است. برای بررسی رابطه علی بیآ متغیرهای مستقل و وابسته و  ، همبستPLSرت استفاده از  رم افزار اسما

ا جام شده   PLSتایید کل مدل از روش تحلیل مسیر استفاده شده است. تحلیل مسیر در ایآ پژوهش با استفاده از  رم افزار اسمارت 

 ور خالصه  شان می دهد. ح شده را به ط است. جدول زیر ضریب معناداری و  تایج فرضیه های مطر

های پژوهش سنجیده شد. هما طور که در  رابطه علت و معلولی بیآ سازه SmartPLS افزاربعد از تخمیآ استا دارد، با استفاده از  رم

  و مستقیم است؛دار های اصلی پژوهش معنیە  مایان است، رابطه بیآ ساز ( )اجرای مدل در حالت تخمیآ استا دارد(1شکل شماره )

همچنیآ اثر غیرمستقیم روابط با حضور متغیر میا جی را محاسبه  مود. از آزمون سوبل برای بررسی معناداری تأثیر میا جی یک متغیر 

یا جی  باشد بیا گر معنادار بودن تأثیر م 96/1درصد بیشتر از  95شود و اگر مقدار آن با سطح اطمینان در رابطه میان دو متغیر استفاده می 

 .شودربوطه است. مقدار ضریب مسیر در اثر غیرمستقیم از ضرب دو اثر مستقیم تشکیل دهنده آن حاصل میمتغیر م
 (:   تایج فرضیه ها 10)جدول 

  تیجه سطح معنی داری  استا دارد  هافرضیه 

 تایید 604/2 055/0 باشد. آموزش مدیریت منابع ا سا ی تاثیرگذار می سخت افزار بر 

 تایید 921/2 151/0 باشد.مدیریت منابع ا سا ی تاثیرگذار می آموزش   رم افزار بر 

 تایید 228/2 110/0 باشد.آموزش مدیریت منابع ا سا ی تاثیرگذار می شبکه بر 

 تایید 333/2 061/0 باشد.آموزش مدیریت منابع ا سا ی تاثیرگذار می امنیت بر 

 تایید 390/2 067/0 باشد.ع ا سا ی تاثیرگذار می آموزش مدیریت مناببر های اطالعاتی داده و سیستم پایگاه  

 تایید 357/2 105/0 باشد.آموزش مدیریت منابع ا سا ی تاثیرگذار می بر  ها فرایندها و سیستم

 

کوه تجزیوه  باشودسا ی تاثیرگوذار میآموزش مدیریت منابع ا سخت افزار بر در فرضیه شماره اول پژوهش ادعا شده بود که   .1

( مسویر موابیآ دو متغیور بزرگتور از 604/2(؛ عدد معنی داری )10آ ایآ دو  شان می دهد با توجه به جدول)تحلیل آماری بی

می باشد، از ایآ رو ایآ فرضیه مورد تایید قرار می گیرد. از طرفی چون عدد معنی داری به دست آمده مثبت می باشود   1.96

 ر مستقیم می باشد.ایآ اث

تجزیوه کوه  باشدآموزش مدیریت منابع ا سا ی تاثیرگذار می رم افزار بر    سیا شده بود که  در فرضیه شماره دوم پژوهش ادع .2

( مسویر موابیآ دو متغیور بزرگتور از 921/2(؛ عدد معنی داری )10تحلیل آماری بیآ ایآ دو  شان می دهد با توجه به جدول)
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چون عدد معنی داری به دست آمده مثبت می باشود  می باشد، از ایآ رو ایآ فرضیه مورد تایید قرار می گیرد. از طرفی  1.96

 ایآ اثر مستقیم می باشد. 

که تجزیوه تحلیول  باشدآموزش مدیریت منابع ا سا ی تاثیرگذار میشبکه بر ه شماره سوم پژوهش ادعا شده بود که در فرضی .3

موی   1.96بیآ دو متغیر بزرگتر از  ( مسیر ما228/2(؛ عدد معنی داری )10آماری بیآ ایآ دو  شان می دهد با توجه به جدول)

گیرد. از طرفی چون عدد معنی داری به دست آمده مثبت می باشود ایوآ اثور باشد، از ایآ رو ایآ فرضیه مورد تایید قرار می  

 مستقیم می باشد. 

تجزیه تحلیل  که باشدآموزش مدیریت منابع ا سا ی تاثیرگذار میامنیت بر در فرضیه شماره چهارم پژوهش ادعا شده بود که   .4

موی   1.96( مسیر مابیآ دو متغیر بزرگتر از  333/2)  (؛ عدد معنی داری10آماری بیآ ایآ دو  شان می دهد با توجه به جدول)

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. 

که تجزیه تحلیول  باشدگذار میآموزش مدیریت منابع ا سا ی تاثیرامنیت بر یه شماره پنجم پژوهش ادعا شده بود که در فرض .5

موی   1.96( مسیر مابیآ دو متغیر بزرگتر از  390/2(؛ عدد معنی داری )10آماری بیآ ایآ دو  شان می دهد با توجه به جدول)

می گیرد. از طرفی چون عدد معنی داری به دست آمده مثبت می باشود ایوآ اثور باشد، از ایآ رو ایآ فرضیه مورد تایید قرار  

 ی باشد. مستقیم م

آمووزش مودیریت منوابع ا سوا ی بور  های اطالعواتیدر فرضیه شماره ششم پژوهش ادعا شده بود که پایگاه داده و سیسوتم .6

( مسویر 357/2(؛ عدد معنی داری )10ه به جدول)که تجزیه تحلیل آماری بیآ ایآ دو  شان می دهد با توج  باشدتاثیرگذار می

اشد، از ایآ رو ایآ فرضیه مورد تایید قرار می گیرد. از طرفی چون عودد معنوی داری بوه می ب 1.96مابیآ دو متغیر بزرگتر از 

 دست آمده مثبت می باشد ایآ اثر مستقیم می باشد. 

 :خالصه و نتیجه گیری

پیمایشی -بود. روش ایآ تحقیق توصیفی  "ا سا ی منابع مدیریت آموزش در فناوری شده ارائه آموزش اثربخشی  "هدف از ایآ مطالعه  

 مؤلفه و ابعاد ا سا ی در منابع  مدیریت بر ارتباطات و اطالعات آوری فآ دادکه،  شان حاضر پژوهش  تایجبا استفاده از پرسشنامه است.  

 است.  مؤثر آموزشی هایسازمان در ا سا ی منابع و  گهداری حفظ و ا گیزش ویادگیری، آموزش کارگیری، به و جذب های،

 کارکنان و گیرد می ا جام سهولت اطالعات به  فنآوری طریق از ا سا ی منابع در آن  به دهی جهت و تغییر  و الزم دا ش دادن امروزه،

 تغییر  شدن  هادینه به کمک ای، حرفه مهارت توسعه  در فنآوری اطالعات دهد. می  توسعه مختلف ابعاد در را جامعه یا و سازمان یک

 گیری شکل به کمک و  کارکنان در  پژوهشی  روحیه آوردن وجود  به گیری، تصمیم مهارت  ادراکی، تقویت مهارت  تقویت  وآوری، و

 گردد. چندجا به و متوازن ا سا ی توسعه ایجاد موجب توا د می و دارد موثری  قش تفکر استا دارد،

 گیران تصمیم و مدیران پردازان سازمان،  ظریه از بسیاری که است پرر گ ای ا دازه به جدید های سازمان در اطالعات فناوری  قش

 مهم های قسمت از کنند. می توصیه  ها سازمان آتی های جهت گیری در ها فناوری ایآ با مرتبط استراتژی اتخاذ به را ها سازمان

 در  که  یروهایی بر مدیریت  حوه طبیعی طور به .باشد می سازمان ا سا ی منابع ت،گرف قرار خواهد فناوری  ایآ  تأثیر تحت که سازمان

 .خواهد گرفت قرار فناوری ایآ الشعاع تحت است شدن عجیآ اطالعات فناوری با که محیطی یعنی محیط جدید
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ازجمله:  مختلف های ومؤلفه رابعادا سا ی د منابع مدیریت بر ارتباطات و اطالعات آوری  تأثیرفآ که، حاضر  پژوهش  تایج به باتوجه

ها سازمان گرددکه، می پیشنهاد  بنابرایآ داد را شان ا سا ی  گهداری منابع و وحفظ ،ا گیزش ویادگیری آموزش ، کارگیری  به و جذب

 .بکارگیر د حاضر پژوهش در شده شناسائی های عرصه درهمه را ارتباطات و اطالعات آوری فآ تالش  مایند

 

 : منابع 

(، تاثیر آموزش فناوری اطالعات بر 1391دی، مسعود.، یو سی خا قاهی، سمیه. و داداشی کفشگری، سیما. )احم .1

کارکنان )مطالعه موردی: کارکنان دا شگاه آزاد اسالمی واحد ساری(، فصلنامه فآ آوری اطالعات و ارتباطات در    بهره وری

 .129-149(: 3)2علوم تربیتی، 

اطالعات در مدیریت منابع ا سا ی، دومیآ کنفرا س بیآ المللی مدیریت و کاربرد فناوری   (،  1395ثابت فر،  یما. ) .2

 ، تهران. 21اقتصاد در قرن 

های آموزشی، (،  قش فآ آوری اطالعات و ارتباطات در مدیریت منابع ا سا ی درسازمان 1393جها یان، رمضان. ) .3

 .51-72(: 21)6علوم فناوری، 

حاجیه.   .4 فرد،  پورهاشرجبی  )و  سیدحسیآ.  بهره 1394می،  بر  اطالعات  فناوری  تأثیر  سنجش  کارکنان،  (،  وری 

 .169-193(: 1)4دیریت منابع در  یروی ا تظامی، 

تأثیر پذیرش فناوری اطالعات بر توسعه حرفه ای کارکنان با استفاده از مدل پذیرش (، 1395رشادت جو، حمیده. ) .5

 .123-141(:  8)3فناوری در شرکت کا ی کاوان، 

6. ( مژگان.  سعیدیون،  و  محمد.  مبارکی،  حسآ  بابک.،  عملکرد (،  1393ضیاء،  بر  روا شناختی  سرمایه  تأثیر  بررسی 

، مدیریت  )مورد مطالعه: شعب با ک کشاورزی شهر تهران(سازما ی با تأکید بر  قش میا جی  وآوری در فناوری اطالعات  

 .77-100(: 4)3 وآوری، 

ی بر امه درسی فناوری اطالعات و ارتباطات و تاثیر آن بر عملکرد شناختی،  احی الگو (، طر1395غفاری، خلیل. ) .7

 . 16-25(: 2)1آموزان دوره متوسطه شهر تهران، پژوهش در بر امه ریزی درسی، عاطفی و مهارتی دا ش 

 زما ی در  قش مدیریت منابع ا سا ی الکترو یک بر اثربخشی سابررسی  (،  1395قنبری، مصطفی. و فالح، وحید. ) .8

 . 39-59(: 25)1، فناوری اطالعات و ارتباطات در علوم تربیتیسازمان آموزش و پرورش استان گلستان، 

 .25عمومی، فصلنامه علوم خبری، (،  قش فناوری اطالعات در بهبود عملکرد روابط 1397کیاء، علی اصغر. ) .9

10. ( و محبوبی، مریم.  پور، محمد.  سحر.، تقی  به (،  1400محمدی،  تأثیر  و  فناوری بررسی  قش  ابزارهای  کارگیری 

 . 1-26(: 1)37 زش و مدیریت اطالعات،امه پرداپژوهشن، ارتباطات و اطالعات بر ارزیابی عملکرد سازمان

تاثیر قابلیت بازاریابی، فناوری (،  1395 وع پسنداصیل، سیدمحمد.، رمضان پور، اسماعیل. و عطاری اصل، پیمان. ) .11

 .95-124(: 36)9اطالعات و یادگیری بر عملکرد سازمان مطالعه موردی: پتروشیمی تبریز، مدیریت بهره وری، 
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